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Pabėgėliu^ melai
Pabėgėlių, negalinčių grįžti į savo tėvynę žmonių dėl priešo 

okupacijos ar dėl pasikeitusių politinių sąlygų, pasaulyje nuo 
amžių buvo ir, be abejonės, visada bus. Tačiau jų niekad nebuvo 
tiek daug, kaip dvidešimtame amžiuje, kai net tarptautiniai karai 
įgavo idėjinių karų pobūdį, virto tarytum namų karais. Didžiulė 
pabėgėlių banga užpylė pasaulį pirmiausia po 1917-1920 m. Rusi
jos revoliucijos bei vidaus karo. Naujos dar didesnės pabėgėlių 
bangos susiūbavo po pastarojo karo bei jį sekusių karų įvairiuose 
pasaulio kraštuose.

Šiandien visame pasaulyje yra per 3 milijonus žmonių, kurie 
negali grįžti į savo tėvynę ir dar nėra įsikūrę jokiame kitame 
krašte. Didžiausią jų dalį sudaro kinai pabėgę nuo komunistinio 
režimo. Vien mažyčiame Hong Konge jų yra pribėgę apie mili
joną. Pagal gausumą antra grupė yra iš Izraelio išvaryti arabai. 
Jų priskaitoma 957.000. Trečią didelę grupę sudaro iš Europos 
dar neišemigravę pereito karo pabėgėliai ir naujai atbėgą iš už 
geležinės uždangos. Neskaitant atbėgėlių vokiečių, tokių yra dar 
893.000. Tiesa, daugelis jų jau yra įsikūrę, bet per 235.000 tebėra 
stovyklose ir reikalingi pašalpos, kiek yra pabėgėlių Tolimųjų 
Rytų kraštuose, kaip Yietname'> Korėjoje, Pakistane, Burmoje, 
niekas gerai nei nežino. Jų ten šimtai tūKstančių ar milijonai, o 
vargo ir skurdo marios. i

Pabėgėlių reikalais rūpintis šiuo metu yra dvi tarptautinės 
organizacijos, abi JT žinioje, tai Augštasis Komisaras Pabėgėlių 
Reikalams (UNHCR), veikiąs visame pasaulyje, ir JT Pagalbos 
bei Darbo agentūra (UNRWA) specialiai Palestinos pabėgėliams 
globoti. Tačiau nei viena šių organizacijų pabėgėlių proolemos 
isspręsti ir jų vargo pašalinti negali, nes trūKSta lėšų ir nėra kur 

-tokias mases įkurdinti. Tuo tarpu tos organizacijos rūpinasi tik 
jų šalpa. .

Pereitų metų gruodžio 5 d., pasiūlius vienai D. Britanijos 
grupei, JT plenumas nutarė paskelbti Pabėgėlių metų sąjūdį. 
Sąjūdžio uždavinys išjudinti pabėgėlių problemos sprendimą pa
sauliniu mastu. Projektą priėmė 31 valstybė, tik 8 komunistinėm 
valstybėm pasisakius prieš. D. Britanijoje įsikūrė to paties vardo 
organizacija, o vyriausybė paskyrė tam 5 mil. dolerių. JAV įsi
kūrė “JAV Pabėgėlių Komitetas (jam priklauso ir BALFo pir
mininkas patarėjo titulu). Prezidentas iš parlamento šiems rei
kalams paprašė 10 mil. dol., kuris betgi tepaskyrė 4 mil. Organi
zacijos ieŠKO kelių pabėgėlius kur nors įkurdinti ar bent efekty
viau sušelpti. Tam renkamos aukos, veikiami parlamentai ir kitos 
valdžios sieros, kad būtų išleista pabėgėliams imigruoti palan
kesniu įstatymų ir pan.

Kanadoje Pabėgėlių Metai pradėti" birželio 28 d. Sąjūdžiui 
čia vadovauja specialus PM Komitetas, kurio būstinė yra Toron
te, 113 St. George St. Šis komitetas savo 'metinės programos dar 
nepaskelbė. Jo uždavinys, be abejonės, bus verbavimas lėšų ir ■ 
sugestijenavimas vyriausybei padėti pabėgėliams atitinkamai pa
kreipus krašto imigracinę politiką. Galimas dalykas, kad Komi
tetas bus leiKaiiiigus piavėsnų masių tciuos. Jis greičiausiai pir
miausia kreipsis į tuos, kurie patys yra buvę pabėgėlių padėty 
ir yra tos pagalbos sulaukę. O gal vertėtų mums patiems pateik
ti tam komitetui tam tikru sugestijų, nes juk ir lietuvių pabė
gėlių Vokietijoje bei Austrijoje dar yra apie 8.000. BALFo žinio
mis, esą apie puspenkto tūkstančio klaipėdiečių ir apie pusket
virto tūkstančio iš kitų Lietuvos vietų. Tuo tarpu jiems keliai iš 
ten.uždaryti. JAV jau kuris laikas svarstomi projektai įsileisti 
dar tam tikrą Skaičių pabėgėlių virš kvotos. (Lietuvių kvota yrą 
vos 386 metams). Kanada tuo tarpu imigracinėje savo politikoje 
vadovaujasi tik savo krašto ūkiniais sumetimais. Bet argi mūsų 
valdžia visą laiką nenorės girdėti apie humaniškąją pusę, apie 
artimo meilės reikalavimus, o pagaliau pasaulinio skaudulio pa
šalinimas juk ir politiškai būtų didelės vertės.

Jei Kanada pradėjo Pabėgėlių metus, tai jie negali likti tik 
pažymėti kalendoriuje. Reikia siekti apčiuopiamų rezultatų. Kaip 
tik šiemet tiktų ypatingos iniciatyvos parodyti ir mūsiškėms or
ganizacijoms ir kitų tautybių, kurios dar turi nemažai savo bro
lių benamių, neturinčių prieglaudos.

Linotipo vajus
Skelbiame tolimesnį linotipui 

pirkti vajaus rėmėjų sąrašą. ■
AUKOJO:
Torontiečiai: $10 Juozas Koze- 

ris; po $5 Kazys Gaputis ir Vac
lovas Plioplys; $4 Jonas Balta- 
kys; po $2 Antanas Balsys ir Jo
nas Ranonis; po $1 P. Šostakas ir

Iš kitur aukų prisiuntė: $5.20 
Janina ir Stasys Pake turai, bu
vę veiklūs torontiečiai, dideli “T 
Ž” rėmėjai ir visokeriopi talki
ninkai, prieš keletą metų išsikė
lę į Rodney, kur įsigijo tabako 
usį; $5 kun. V. Martinkus iš Pro 
vidence, R.I.; $1 Juozas Pažemė- 
nas iš Queens Village, N.Y.

ŠERŲ PIRKO:
Po du šėrus už $29 pirko, jau 

mkičiau du šėrus turėjęs visuo- 
net paremiąs lietuviškus reika
lus toront'etis J. B., ir anksčiau 
po vieną šėrą turėję J. Kartis - 
Kartočius iŠ Port Alice, B.C. ir 
Cesius Kuras-Kurauskas iš Min- 
nedosa, Man.; po vieną šėrą už 
>10 pirko nuoširdus spaudos ir 
kitų lietuviškų reikalų rėmėjas 
torontietis A. K., aukojusių tar
pe jau minėti, anksčiau abu po 
du šėrus pirkę Janina Paketune- 

, nė ir Stasys Paketura iš Rodney, 
Ont., ir Mind. Banionis iš Los 
Angeles, Calif.

HAMILTONIEČIAI
aukojo $5 Meškauskas Kostas, 

$2 Mačys Jonas. i
Šerų pirko: po penkis šėrus už 

$50 — kun. dr. J. Tadarauskas, 
KLK Mot. D-jos Hamiltono sky
rius ir Hamiltono ateitininkų 
kuopa; tris šėrus už $30 — Jero
nimas Pleinys; po du šėrus už 
$20 — Jonas Mikšys,, anksčiau 
pirkęs tris šėrus, Juozas Keži- 

’naitis ir Alfonsas Vainauskas; 
po vieną šėrą už $10 — K. Gu- ' 
dinškas, Bronius Grajauskas. į 
Vincas Markevičius, Kazimieras j 
Stanaitis. Marija Kežinaitytė ir 
Kazimieras Bungarda. jliškio paštas) einąs kolūkio revi-

Visiems mieliesiems lietuviš- zijos komisijos pirmininko pa- 
kos spaudos rėmėjams nuošir- reigas. Montrealietė rašanti: ~ 
džiai dėkojame. Vajaus kom. šau šį laišką tuo tikslu, kad

Prel. J. Balkūnas, Centro Europos Amerikiečių konferencijos pirauiinikas, skaito rezoliuciją komunistų tironijos aukų minėjime- 
koncerte Carnęgie Hali, kurį birželio 14 d. surengė The American Society of the PreservatiGn of Sacred Patriotic and Operatic 
Music, apjungianti 25 tautines ir tarptautines organizacijas su 30.300.000 narių. Prie koncerto organizavimo prisidėjo ir C.-R. Eu
ropos Amer. Konferencija.

SK9K IET It KANADOS į
“Tiesa” šm. gegužes 9 d. Nr. .nors “numestų akį” į minėtą as-I 

106(4933) rašo gavusi iš “Kaną- į menį, kad pėrdaug “nenureyi-' 
doje. Montrealio'dmieste gyve-' zuotų” minėto kolūkio turto sa- 
nančios lietuvės laišką, kuriame i vo naudai”.

liesos redakcija saKosi lais— - * —r ■ ■ -i —-
ko teigimus patikrinusi ir radu- ' Kos prailginimą 'tiro tarpu nieko negirdėtr.’Kortierenčija- pertrauk-

Savaitės įvykiai
Užsienių reikalų mmisterių konferencija Ženevoje turi vėl at

naujinti posėdžius ^>ę^nį pirmadienį — liepos Į.SLįi. Anie pertrau- 
___________  _ ___ ___ r__________ ___ „ gmimą^tm tarpu nieko negirdėtr.‘TKo^erėijčijaapęr€jfeuk- 

_ , buvęs šaulių bū-Įsi, kad tai tiesa. Pn Minkštimas J ta, be abejonės, norint rasti kokių takelių išeiti iš mirties taško, 
rio vadas, vokiečių laikais buvęs buvęs šaulių būrio vadu, o 1942-' Aiškus dalykas, kad diplomatinėse sferose šiuo metu vyksta di- 

i valsčiaus viršaičiu, buvęs pabė- 44 m. Pahoterio valsčiaus vir- i delis darbas, bet viešumon nedaug kas teprasiveržia. De Gaulle bu- 
gęs su vokiečiais, dabar" vėl Pa- i šalčiu, su sūnum Juozu bėgęs Į vo pasiūlęs-įtraukti konferenCijon Italiją, tačiau pritarimo tas ne- 

G^doi-(Jov-voš radonas. Markų-/ v<''.-~či~;v bot tarv’-.ine arrii- rado nei Vašingtone, nei Londone, nes sovietai tuojaus pareikalau
ja juos prisivijusi ir jie maž- ių sverti bent vieną ar avi valstybes iš komunistų bloko, iūr būt, 
daug po mėtų griže. Jų sodyba.; tas de Gaulle siūlymas paakino Vašingtoną pakviesti Vašingtonan 
"kaip okupantų" behdrininko” 1 atvykti Italijos premjerą Segni, kuris betgi atvyks tik rugsėjo mėn. 
buvusi konfiskuota, tad jie įsi- ‘ x
kūrę gretimam Pasėdos kaime. 
Tiesioginiu įrodymų, kad jis. 
prisidėjęs prie

pažįstami. Pranas Minkštimas iš 
Taukadažiu”.

■ii bent v*eną ar avi valstybes iš komunistų bloko. Tur būt,

‘Ra 
kas Atrodo, nerado pritarimo ir Ita-*»——---- —— ——--—— ---------- -

lijos bei Belgijos siūlymus prieš-va Maskvoje rodo, jog Vašingto- 
koferencijos atnaujinimą su-' nas lyg ir seka seną Maskvos 

___ j __ Tšvėzimo dar-įšaukti Š. Atlanto Sąj. užsienių Įsiūlymą “susitarkime mudu di- 
bams į Vokietiją nebuvo, tad jo Į r- mbi. posėdį. Tas klausimas i die i i, o kiti juk nesvarbu...” 
neteisę. Jis dirbęs kolūkiuose.- tuo tarpu dar neišspręstas, ta- Kaip toli bus šiuo keliu einama? 
1951 m jis jau buvęs Žemaitės čia u atrodo, kad Vašingtonas ne- 
vardo kolūkio revizijos komisi-' linkęs reikalus komplikuoti, kai . . . .

nėra dar visiško nuomonių su-1 rinko naują prezidentą knkscio- 
i: tapimo net su Londonu. " nį demokratą, 6 metus išbuvusį
“ Į Labai dideliu vilčių atmosfe- žemės ūkio ministerių Heinrich 

.______ ____ __cJ ros prablaivinimui buvo teikia-; Luebke. 64 m , kuris iš liberalo
■ yra jo konfiskuotoji sody- i ma Chruščiovo pirmojo pavaduo Heuss pareigas perims rugsėjo
Dabar jis joje ir gyvenas, i tojo Kozlovo atsilankymui JAV. imėn. Jo varžovais buvo soc. de- 

pareigų i Jis atvyko į Niujorką birželio 29 imokr- Carlo Schmid ir iš laisvų- 
neužimąs. Jo sūnus Juozas, ku- d. atidaryti sovietinės parodos. ! JU demokratų Max Becker. Ne- 

i--.... ~Matyt, norėdamas pakelti jo žiūrint R. Vokietijos protesto, 
lankymosi reikšmę, Chruščiovas rinkimai įvyko V. Berlyne ir ten 
Maskvoje jį aplankiusiam buv. ! vykstQ elektoriai, kurių buvo 
ambasadoriui bei buv. Niujorko j 1038, nebuvo trukdomi net ąuto- 
gubernatoriui Harrimanui pa- ; mobiliais vykdami. V, Vokietijos 

Į ma. Ar teisingai pasielgta, ar reiškė, jog Kozlovą jis laikąs sa-; prezidento rinkėjų pusę sudaro 
J Juozas tiek nusipelnęs, kad ga- vo būsimu įpėdiniu. Kozlovas at i Bundestago nariai, o antrą pusę 
.‘ Įėjo būti priimtas į partiją, te- vyko ne vien parodos atidaryti. 110 federacijos kraštų atstovai, jų 

atsaką skaitytojai. Tai rodo įvykiai Niujorke ir Va-Į »r>_
-j O įdomu, kad net iš Montrea-; šingtone. Atidaryme JAV vy

riausybę atstovavo viceprez. Ni-i 
xon, o tuojau po atidarymo jos 
aplankyti atvyko pats preziden-

i tas. kuris užkvietė Kozlovą at- 
(E) Latvių spaudos žiniomis, vykti į Vašingtoną. Šitas manev- i

SOVIETINĖ PARODA NIUJORKE
lapelius. Tačiau aš jų nemačiau. 
Prie mūsų sustojo apie 3-4 žmo
nės daugiau. Tuoj prišoko poli
cininkas ir lapelių platintoją 
pasiuntė į kitą pusė gatvės.

Įėjimas $1, vaikams 50 et. Pa
roda programos ar atskirų sky
rių katalogų neturi. Yra tik bend 
ras kelių lapų propagandinis lei
dinėlis ir Chruščiovo parodos 
atidarymui parašytas žodis.

Pirmame augšte — ,pasirody- 
mu salė. Tuo momentfi buvo J115 
“Fashion show”. Išėjo 4 mergi- kom. partijos narys ir 
nos apsirengę plačiais sijonais Ausros kolūkio pirminiu ’o 
(vidutinio ilgumo) ir'bliuskutė- Pavaduotojas Partijos rajono ° - . . L’nmitntn ei Ktnrnn 7inO-

□luvnnao, i .. .
Publikai ma- Ar teisingai pasielgta

.Apie tuziną policininkų vaikš
to prie išorinių didelio Colise
um pastato durų, o kita tiek to
liau gatvėje. Vienas jaunas vy
rukas dalina lapelius, kuriuose 
prašoma nepamiršti Vengrijos, 
Lenkijos... Tibeto,, bet ten vi
siškai “pamirštos” įrašyti Pabal
tijo trys tautos. Paėmęs lapelį 
skaitau. Klausiu, kodėl pamirš
tos tos trys tautos? Jis paaiški
na, kad jų atstovai turį atskirus

dirbės kolūkiuose,
V. VOKIETIJA liepos 1 d. išsi-

jos pirm., 1956-9 m. Stalino var- —:----
do kolūkio reviz. kom. pirm.' Šį; tapimo net su Londonu, 
pavasarį iš tų pareigų atsisakęs; Lab 
ii persikėlęs į “Aušros” kolūkį,’ 
“kur 
bą”. 
Kolūky atsakingesnių 
i . __ .... .. . . ,
ris bėgo kartu su tėvu, dabar 
esąs kom. partijos narys ir 

nos apsirengę plačiais sijonais vi^u^ros kolūkio pirmininko 
Ivxuuuniv ilgumui h unuonuif j ;
mis, visų vienodas pasiuvimas, komiteto si istorija esanti žino 
tik skirtingos spalvos.
numetė po keletą rožių kiekvie
na. Publika plojo: už pasirody- 4 • -
mą ar rožes? Programa tęsėsi, atsaką skaitytojai, 
bet aš nuėjau į antrą augštą. "i

Priešais didžiulis darbininkas all° žvalgyba tarnauja.
(apie 20 pėdų augščio) už jo me- i _ Firm. 
falinė į viršų platėjanti uždan-, į, p Ir Jj TtFTr 
ga ar kelias į dangų? Pro šąli I “Į, :‘ <. .
Žemiau” - rakeh? modeli^ Žo-1 ^askva davusi leidimą 14 latvių.; ras. spėjam a, “buvo tam kad Ni-į ^“rm^oje šer
dis “peace” beveik prie kiekvie- ^.estams ir 1 lietuviui is Pabal-; xon taip pat ^tuojau galėtų, susi-
no daikto prikabintas. Dešiniau . Persix5?1Y l' Australiją pas tikti su Cnrusciovu. kai jis liepos ^un”is^
- galinėje sienoje matoma visos lsrupini™s 25 d nuvyks Maskvon atidaryti dTngo Jo ipė-

Rusiinc naver^tos tautas ’igai truko, kad vienas lat-, ten JAV paroda. Ką KozloVas prezidentui ir amgo. jo jpe 
dabardnė So? S-os teritoriia !vis tUo tarPa Jau mirė' Es^ Pažy' lieP°s 1 d- kalbėio su prezidentu dinis atleido jau apie % lakūnų, 
su kiekvienos valstybės užrašu ■ H?6*'1?- k.ad dabar išleidžiamoje i Vašingtone, sunku pasakyti. Pat^iet“
■ir vėliava. Yra ten ir lietuviška ■15 Pabal,,l?. ?ruPW S™ ‘r. tau; P^Hentas pnes tai gavo progos .’p’” Jehma %omiXnu X 
iniPŠinviei vėliava daugiau nesn10 amziaus asmenų. Iki sioL viešai pakartoti savo nusistatv-1 ea^ro rezimą o JominiKonų res 
(piešinyje) vėliava — daugiau > retGarxjaįs išleisdavo tik senes- m a in«r didiesiems nėra nras- 'publikos diktatorius Trujillo ap- puses raudona, siauras ruošelis1 . Karciats lsieibaaxo uk senes mą, J0g didiesiems nėra pras-T ]ti K h JT neramumu kė- 
halta<! ir anie »A žalia !n,° amziaus asmenų, bovietu mės susitikti, kol užsienių minis- kaitino Kubą J 1 neramumų Ke

Gretima?Plakatai cal anie ]()!s^ungos įstaigos Australijos imi teriai neparuoš tam dirvos. Koz- Kub.°3e> esį 2a ^oy^ų m- 
m augščio Su pasižymėjusiu kol- £raci.i°s pareigūnams pareišku-■ ]o.v gi visur kalbėjo labai agre- struktonai apmoką 3.000 visokių 
SS arPSu“ šitie išleidz,autieji esą šyviai Nuo savo linijos Vokieti-^rejunM Part.zan.mąms ^- 
k-n fatnerrafimm Prie i.i Jomai tik pradžia akcijos, kuri busianti i0s klausimu Maskva neatsisa- £įams Pries. Karibų saus- ■Kaiu plečiama. pysianti, o jei kas bandysiąs Ber j™mui pagrindą davė bandymas

lyne panaudoti jėgą, taip pat su- 85 partizanų is Kubos jsiverzti 
Prekybos min. tiksiąs jėga. Priėmimuose i griež Į Dominikonų resp., kurie betgi 

.........— - °v ‘° buvo sunaikinti. Amerikiečio la
kūno P. Huges organizuotas są- 

vaduotojas’Tpaudos bd FnfomZ- mok?las S jflros užpulti Nicara- 
Įciios reikalams W. Berding net *uair nuversti.diktatorių Šamo- 

~ . ____ -v m hnvn iiirvidiintas narine Kn-

KAS NAUJO KANADOJE’
riausybei. Kai ši susirūpinusi 
kreipėsi į Japoniją, toji savo no
ru nutarė savos tekstilės impor
tą į Kanadą sumažinti, tačiau 
kartu pareikalavo pradėti dery
bas dėl prekybos sutarties.

JD karalienės lankymasis pa-j išlaidos daugiau pakilo. Taupy- 
liks pėdsakų ir kultūriniame Ka- ti dabar, pasak jo, neapsimoka, 
nados gyvenime. Jos garbei On-■ nes pinigo perkamoji galia nuo- 
tario vyriausybė įkūrė milijoni-! lat puola ir taupomi pinigai ne 
nį fondą vaikų ligų tyrimui, Al-i auga, bet mažėja. Pinigus apsi

moką laikyti tik investuotus į 
tokias vietas, kur palūkanos yra 
didesnės negu pinigų vertės kri
timo %. Dėl to, pasak jo, vy
riausybės pirmasis uždavinys 
yra surasti priemones nuolatinei 
infliacijai sulaikyti.

Kanados aviacijos pramonei 
vėl sušvito rytas, kai liepos 2 d. 
gynybos min. Peakers pranešė 
parlamente, jog vyriausybė nu
sprendė 8 iš 12 Europoj esančių 
eskadrilių aprūpinti amerikoniš
kais Lockhead F-104G greitai
siais lėktuvais, tai pačiais, kurie 
gaminami ir Vokietijos aviacijai. 
Kanada šiuos lėktuvus, kurie 
kainuos $250.000.000 gamins pa
ti. Manoma, kad tai bus pavesta 
Toronto Avro, Montrealio Ca
nadair ir de-Haviland įmonėms. 
Šitas nutarimas rodo, kad tos 8 
eskadrilės iš puolamųjų perve
damos į žvalgomąsias bei pa
galbines sausumos pajėgas. Jų 
greitis apie 1.500 mylių per vai.,' 
skridimo augštis apie 90.000 pė
dų. Pakeitimas esąs daromas 
prašant Atlanto Sąj. karinei va
dovybei. ■ ’

bertos provinc. įkūrė stipendijų 
fondą studentams — $910.000, o 
Londono. Ont., savivaldybė pa
skyrė dvi stipendijas po $1.000.

Šią savaite Jos Didenybė pir
madienį praleido Čikagoje, ant
radienį kelionėje laivu į Sault 
Ste. Marie, kur bus trečiadienį, 
ketvirtadienį Port Arthur, Banf- 
fc ir keliose vietovėse Br. Kol., 
šeštadienį iš kadetų, stovyklos 
Kamploops vyks pailsėti prie 
Pennask ežero, iš kur kelionę 
vėl pradės antradienį.

Darbo pajamų mokestis nuo 
liepos 1 d. yra pakeltas 7-8%, tad 
kiekvieno atlyginimas truputį su 
mažėjo. Iždui per metus tas duos 
$69000.000.

Pragyvenimo indeksas, lygi
nant su 1949 m., per gegužės mė
nesį Kanadoje pašoko 0.3 ir bir
želio 1 d. buvo 125.9. Pabrango 
veik viskas išskyrus drabužius. 
Pramonės atlyginimų indeksas 
nuo 1949 m. yra pašokęs 170.5, 
kai balandžio 1 d. buvo 169, o 
kovo 1 d. 170.2.

Santaupas laikyti banke per
eitais metais neapsimokėjo, pa
reiškė senato finansų komitete 
P. E. Charron, kredito unijų vei
kėjas, jeigu buvo gaunama tik 
3% palūkanų,' nes pragyvenimo

Kanados tekstilės pramonei 
didelę konkurenciją daro Japo
nijos gaminių importas. Dėl to 
keletas fabrikų net bankrutavo, 
o kiti pakartotinai skundėsi vy-

Dėl ūkinės Kanados ateities 
prekybos ministeris Churchill 
parlamente pasisakė labai opti
mistiškai. Konjunktūra, esą, nuo 
lat kylanti. Kad šių metų penkių 
pirmųjų mėnesių eksportas rodo 
3% sumažėjimą, esąs tik perei
nantis reiškinys. Tarptautinė 
konjunktūra esanti geresrtė, ne
gu pernai, ir Kanados ūkis, ku
rio pagrindai esą teisingi, toliau 
normaliai vystysiąsis.

Opozicijos gi lyderis Pearson 
pasisakė priešingai. Jo nuomo
ne, padėtis ne taip jau graži. 
Apie ateitį, esą, sunku ką saky
ti. Kraštas vis patenkąs į dides
nę ir didesnę priklausomybę JAĮkų fotografijom. Prie ju žemai 
V-bių. Reikią ieškoti naujų rin- padėta kukurūzų, linų ir kitų 
kų Kanados gaminiams bei ža- javų pėdai. Už linų pėdo mačiau 
liavoms Europoje. 1 * (Nukeltė j 7 psl.)

ALTo Vykdomasis Komitetas Vašingtone
'ALTo Vykdomasis Komitetas kad jokie susitarimai su sovie- 

akivaizdoje vėl atsinaujinančių tais neturėtų reikšmės ir pakar- 
užsienių f. ministerių konferen- {toti savo balandžio 23 d. siūlymą 
cijos Ženevoje nutarė liepos 4 d. reikalauti, kad sovietų armijos 
\-vkti į Vašingtoną aplankyti' pasitrauktų iš Pabaltijo bei kitų 
Valstybės Departamentą bei va- pavergtų kraštų.
dovaujančius kongresmanus ir Ta proga ALTo vykd. kom. 
senatorius. Jie ten išbus iki lie- Vašingtone turės pasitarimą su 
pos 8 d. ALTas rįžosi dar kartą lietuvių kitais politiniais veiks- 
valstybės vadovams priminti, niais.

Ta proga ALTo vykd. kom.

i tarpe ir V. Berlyno, kuris Bun- 
■ destage atstovų neturi.

KUBOJE padėtis pereitą sa- 
i vaite dar labiau įsitempė. Iš vie
nos pusės pasireiškė neramumų 

{viduje. Prieš Fidel Castro išstojo

lyne panaudoti jėgą, taip pat su- partizanų iš Kubos įsiveržti
Vašingtonas. — i . , ___ . „

Lewis L. Strauss birželio 30 d., tas Kozlovo kalbas buvo taip pat 
atsistatydino. j griežtai atsakyta. Valst. sekr. pa-

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
ATOSTOGAUS
rugpiūčio pirmąją savaite — 
3-9 d. Ta savaitę laikraštis 
neišeis. Sekantis numeris iš
eis rugpiūčio 11 d. Jei kas 
turėtų rugpjūčio 3-9 d. sa
vaitei kokiu skelbtinų pra
nešimų prašomi prisiųsti sa
vaitę anksčiau.

zą, buvo likviduotas pačios Ku
bos vyriausybės, kuri nenori 
komplikuoti savo ir taip jau sun 
kios tarptautinės padėties.

IZRAELIO Ben Gurion vy
riausybė atsistatydino koalicijoj 
kilus nesutarimams dėl Vokieti-

priminė, jog JAV nėra pamiršu- 
,sios ir Rytu Europos tautų, ku
rioms laisvės reikalaują ir reika
lausią. Kozlovas išvyko kelionei 
po JAV.

Taigi viešumoje aštriai pasi- 
kapota. betgi skubotumas kvie

čiant Kozlovą į Vašingtoną bei | jai parduotų prieštankinių gink 
pastangos paruošti Nixonui dir-ilų.



Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuanian R.G Cultural Society of Canada 
SAVAITRASTIS

Redaguoja Dr. A. Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičius
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Prenumerata visur metpms $5.00, pusmečiui $3.00. 
Įmokėję nemažiau $IU laikomi garoes prenumeratonuts

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
941 Dfindas St. WM Toronto, Oet. Canada Tdef. EM. 8-6813.

Pažinimo pakopos
Dr. ANTANAS MUSTEIKIS

Vl-ji Lietuvių Diena Hamiltone
įgula birže- dovybė pakėlė kainą iki $450, aiš esė, kad LD kindama tuo, kad po remonto

iliuzijos neskęstų rūkuose. Sunkiau įspėti, kas vyksta lietuviško “koegzistento” užkulisy. Čia niekas blogų norų neieško.Kaikam iš jų, atrodo, tinka J. Lindės-Dobilo istorijėlė apie jo oponentą, kurs šiais žodžiais iššaukė savo mokytoją: “Mes reformuosime pasaulįų” Balsas buvęs skardus, bet jo savininkas fiziniu ūgiu buvo ne ką augš tesnis už mokyklos suolą (o apie dvasinį to jaunuolio ūgį netenka nė kalbėti). Kitas motyvas —

ti, kad. iš esmės ji nepakito. Pa- aiškina, kad tikrovės mes visai šaulio užvaldymo kėslai nė vie- negalime pažinti Kiti sutinka; nai valandėlei nebuvo išbraukti kad ją galime pažinti tam tikrų iš tarptautinio sąmokslo progra- aplinkybių dėka. Tačiau jų nėra mos, o laisvės troškimas buvo ir anapus geležinės uždangos, nes yra daugiau ar mažiau uždraus- ten joks neutralus stebėtojas ne-' tas ar nuslopintas visose gyvy- gali atlikti betkokios studijos binėse srityse. Žmonių daugu- konkrečioj situacijoj. Jis būtų mos nuomonės ten niekas nesi- palaikytas šnipu. Štai kodėl ko- klausė ir nematyt, kad artimoje munistai nepripažįsta sociologi- ateity kas klaustų, šia prasme -- ten išliko tamsiausi amžiai, kurių nepajėgia pramušti kaikieno įsivaizduojama vienalytė “nau-

1. KAS KEIČIASI: Į Rusiją kaip turistai ir skelbia
ŽMONĖS AR APLINKA? ’savo įspūdžius, prieštaraujančiusUpės nuteka, metai prabėga, ir pirmųjų nuomonei. Yrą tokių išmes sakome, kad gyvenimas kei-jimčių ir iš pačių tremtinių tar- čiasi. Optimistai jaučia; jog da- po, kurie tvirtina, jog mes lietu- barties gyvenimas geresnis ir jviai nepažįstame komunizmo, gražesnis, o pesimistai šaukiasi1 melagingai suvokiame situaci- praeities: “Geri buvo laikai. ją, esame savo pažiūrose suak- Galimas daiktas, kad abeji yra menėję, gi kiekvienas režimas'..^. /AU • .• - t —~,■ - - - • -- ■ ■ 5 - - ■ j tėvynės ilgesys gali aptemdyti įjoji karta . (Abejotina, ar ji yra su liaudies išmintimi. Kiekvienai.tikrovės suvokimą. Tada menki • naujoji ir ar iš viso ji yra karta, patarlei galima surasti kitą pa- . . . , . laikinio atlydžio ženklai anapus jei jai turėtų priklausyti Pas- tarlę, daugiau ar mažiau prieš-Kai amerikietis turistas sKei-'geležinės uždangos yra palaiko- temakas ir jo anūkai — dabartį- taraujančią pirmajai. Tik žmo- ;bia, jog Sovietų Sąjungoj jau mj tikrojo pavasario pranašais, nėra priverčiamojo darbo sto- Dar kitas motyvas — tikėjimas vykių ar kad kažkurioj vietoj nuolatine pažanga. Amerikoje matęs žmonių eiles prie parduo- pvz. savo laiku liberalai, nusi-

'savo įspūdžius, prieštaraujančiusmes sakome, kad gyvenimas kei-Įimčių ir iš pačių tremtinių tar-barties gyvenimas geresnis ir jviai nepažįstame komunizmo,
Hamiltono karinė lib ■ 15 d. raštu pram Org. Komitetui leidimas duoda- tas kinas bus moderniškiausias mas surengti kareivini —..............................LD šeštadienio pobūvį. ‘ _ __ _ _____ __to buvo prijungtos ir instrukci- nepriėjo galutinio nutarimo, ta- ^įnimą^pasikeitė Ir iškuriostvarkdariams. LD Org. K-tas pri valo paimti $100.000 draudimą ir pasirūpinti keturiais uniformuotąją,; gaisrininkais, kurie budėtų pasilinksminimo metu. LD K-tas 

v visas sąlygas priėmė ir pinigus iš anksto įmokėjo. Salė daugumai mūsų tautiečių yra žinoma. Joje vyko I LD parengimas. Atvykstančių svečių patogumui, ji bus atidaryta nuo 12 vai. Tautiečiai, neradę savo pažįstamų ar giminių namuose, galės ten gauti visokeriopą informaciją. Pasilinksminimas prasidės 6 vai. vak. ir šokiams gros 8 asmenų orkestras vedamas V. Babecko.
Krepšinio rungtynės tarp JAV ir Kanados lietuvių vyrų ir moterų rinktinių įvyks-Hamiltono mergaičių katalikų katedros gimnazijos salėje (Main St. East ir Grant St. kampas), kuri išnuomota už $30. Salė talpina virš 300 žiūrovų. Rungtynės numatomos 2 vai. p.p.
Sekmadienio iškilmės bus pradėtos lietuviams katalikams Hamiltono katedroje. Šv. Mišias celebruos J.E. vysk. V. Brizgys, pamokslą' sakyti pakviestas prel. J. Balkūnas.Lietuviams evangelikams pamaldas laikys svečias iš Čikagos kun. A. Trakis.
Palace kinas, kurio išdegė visas vidus, iki rugsėjo mėn. bus atremontuotas. Tačiau kino va-

nių salėje visoje Kanadoje. Savo paskuti- nimo pakopose pakilo ar nusmu- .. Prie ras- niame posėdyje LD Org. K-tas ar jų aplinka ir jų pažiūros
praeities: “Geri buvo laikai...” i ją, esame savo pažiūrose suak- teisūs: laikų gerumas ir blogu- keičiasi, o vieversėlis giedąs ir mas priklauso nuo to, ar situa- ant kolchozo stogo...cijos vertintojai asmeninio gyve-

jos; salės nuoma $156, plius $20{ciau greičiausiai bus apsistota kertės sprendimo momentu jie
T TT Arcr nrinrio owko m- i .***%**%*» uva. oavu laiAU HUCiaidi, ixixox-1 aP“n^- ^e2mant tirves (matyt, esą “Krautuvė ką gręždami nuo konservatiškumo

, p ^eX|nors nepaprasta pardavinėjan- j ir rodydami savo pažangumą,tos pažiūros yra pagrotos. Nes ti tik nuįšypsom. Gc. privalėj0 s)eti sav0 įžlū®s s’dažnai pasi aiko, kad vieni ja - rįausįu atveju jie yra ignoran-^pažangiausia visuomenės dalimi, k. .n,. K.,... t,„ ratus, tal arba naJivūį i/ejjjjfai, pa- ' ’manyaa-Jgautį koegzistencijos meškerė-
prie Palace arba Westdale gimnazijos patalpų.
aktą-koncertą nutarta pradėti iškilmingu įnešimu į sceną visų Kanados lietuviškųjų organizacijų vėliavų su asista. Šiuo pranešama, kad organizacijos, turinčios vėliavas, skubiai regist- ruotųsi pas pirm. V. Kazlauską — 42 Granton St., Hamilton. Numatoma, kad iškilmėse galėtų dalyvauti bent 15 vėliavų.

Metraščio leidimas dėl kaiku- rių LB valdybų nepunktualumo (dar iki šiol negauta iš kelių apyl. valdybų veiklos aprašymų) . gerokai suvėluotas, tačiau dalis medžiagos birželio 22 d. atiduota spaustuvėn. Metraščio bus išleista 1.500 egz. Iki šiol skelbimų surinkta už $600. Jie renkami ir toliau.
LD Informacija spaudai 

(K. Baronas)

ba apie batus, kiti apie ratus, kiekvienas laikosi savo, i mi kalbą apie tą patį dalyką, ir niekaip nesusikalba. Aš bijau, kad pastaraisiais metais mūsų spaudos atsiliepimai apie komunizmą yra kaip tik šios rūšies .
2. KOEGZISTENTŲ 

MOTYVAIKas pažįsta komunizmą? Yra daug žmonių, kurie patys išgyveno raudonąjį jungą; jis paliko žymes jų tolesniame gyvenime. Jie turi savo nuomonę. Yra ir tokių, kaip p. E. Rooseveltiehė, Adlai Stevensonas, A. Harrima- nas, nekalbant jau apie milijonierių pramonininką Cyrus Ea- toną, kurie aplanko sovietinę l taiso” tikrovės faktus, kad jų

lės; jie nesuvokia, jog tikrovė gali skirtis nuo dekoracijų ar žodžių. Blogiau, kai lietuvis tremtinys kimba prie tos meškerės. Amerikietis politikas visą, savo patirtį gali rikiuoti apie kokią nors “įsikaltą idėją”, pvz. jog Amerikai reikia naujų rinkų (kodėl gi jų nepaieškoti dabartinėj Rusijoj?) ar kad būtinai reikia patraukti į savo pusę šaltojo karo išnervuotus balsuotojus, patikinant taikos galimybes iš koegzistenciją siūlančio komunizmo pusės. Tais ar panašiais reikalais politikieriai “pa

pažangiausia visuomenės dalimi, kuri jų nuomone buvo komunistinė. Iškėlus komunizmo subver- .syviškumą į viešumą, oficiali nuomonė pakito, tačiau pasąmonėj senoji laikysena išliko: ir dabar yra laikoma beveik nuopelnu tas faktas, jog kažkada žmogus buvai tapatintas su “pažangiausia” grupe. Štai kodėl naujų dekoracijų mostas iš už anapus geležinės uždangos gali atrodyti nešąs pažangos daigus, tad vertintinas. Ar lietuviškasis kultūr-bolševizmas nepaliko ir čia savo nuosėdų?3. KAS PAKITO, 
KAS IŠLIKO?Kokia gi ištikrųjų yra komunistinė tikrovė? Netenka abejo-

palaikytas šnipu. Štai kodėl ko-jos, psichologijos ar politinių mokslų, kaip mes juos suvokiame Vakaruose. Gi daugumos žmonių patirtis galima palyginti

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

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

STUDENTAI VYT. RIMKEVIČIUS

GERIAU PAŽINKITE KANADĄ IŠ TRAUKINIO

Važiuokite DABAR
Sumokėsite vėliau

’ Pradedant $100.00. Įmokėti 10%, paliekant iki 24 
į mėnesių išsimokėjimui — priklausomai 'nuO balanso.
’ Kombinuotos geležinkelio - vandenyno kelionės taip
’ pat gali būti finansuojamos.

• Visokie patogumai dienos ir nakties kelioryšms.
• CNR leidžia veltui vežtis 150 svarų bagažo.
DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI į RYTUS 

IR VAKARUS.

'SUP£D

ąntineata/ ir //oatineafa!
Informacijų ir užsakymų reikalais kreipkitės — 

į Canadian National bilietu agentūras. —~
90 —:

CANADIAN NATIONAL RAILWAYS

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažai, sienoms 
papieris, {vairios ta ii ės 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
S ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spedino-CoW«s«/
Sav.VL. TARVYDAS

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

TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. 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. Krilaviėiai.

RESTORANAS “RŪTA”
oTMraryrOT tr iKVf9i frewjprv>» 90 milto mi p* m f tostai

vėl. ryte Bei 9 veL vek. Vhi meleeiei kviečiami ettileekyfi.
994 DUNDAS ST. TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Savininkei V. H. J. IVANAUSKAI.

Tęsinys iš pereito Nr.—Karinė paslaptis, — atsakė Dzūkas. — Antanai, primusą! Verdam!Antano nereikėjo raginti.Gamyba prasidėjo.Prie stalo, atkišęs ilgą peilį, ašarojo Vincas ir grabaliodamas ieškojo nesupiaustyto svogūno. Antanas sėdėjo ant lovos ir mėgaudamasis kramtė džiovintus obuolius — kas ieško, tas visuomet suras ką nors kramtomo net tuščiame lagamine. Paprastai Antanas tik užkurdavo primusą, o visiems pavalgius, išplaudavo lėkštes ir didįjį puodą.Mėsa virė gana ilgai. Bet vis tiek greičiau, palyginus su višta, kurią neseniai atsivežė iš namų Antanas. Dzūkas ją virė du vakarus iš eilės ir keikėsi, kad ji vis kieta kaip pintis.— Stalą paruo-o-šk! — pasigirdo iš virtuvės.Vincas, suvertęs į keptuvę svogūnus, nubėgo pas Dzūką.— Mėsos nevalgysim. '•Paliksim rytdienai, — komandavo Vincas.—Kam atidėlioti... Na, po trupučiuką, — įtikinėjo Dzūkas.— Gali katė suėsti... Dar kokia nors stichinė nelaimė atsitiks, o čia — nei šis, nei tas — mėselė nesuvalgyta...Pasirodė, kad trūksta vieno šaukšto ir duonos. Nors iš pat rudens visi gerai žinojo, kad kambary tėra du šaukštai, ir vai gant kiekvienas prižadėdavo nupirkti, bet taip niekas iki šiol ir neprisiruošė. Kaip visuomet, šaukštą teko skolintis iš Stalkio.Kartu su Stalkiu gyveno ir Algis Baltrėnas.Jei dešimtas kambarys virdavo kopūstus arba gaudavo iš namų siuntinį, niekados neapsieidavo be Baltrėno. Ir šį kartą nuėjo jo atsivesti. Baltrėnas atsinešė šaukštą ir lėkštę, na, ir duonos tiek, kad visiems užtektų. Studentai susėdo prie stalo aplink garuojantį kopūstų puodą.Keista buvo Algio pažintis su draugais.Institute Algis pirmą dieną vaikščiojo vienas, lyg niekuo nesidomėdamas, lyg per daug susikaupęs ir išdidus, kad su kuo nors susipažintų.Neįprasta ir sunku buvo užsirašinėti pirmąją paskaitą. Studentai stengėsi nepraleisti nė vieno dėstytojo žodžio. Visi taip atidžiai klausėsi, kad galėjai girdėti, kaip didžiulėje auditorijoje praskrenda musė. Ir staiga toje tyloje prie krosnies lyg kas su- caksėjo pirštų galais į suolą.“Kas ten?” — pasigirdo piktas balsas.“Tai aš... Užsirašinėju savuoju raštu...” — manydamas, kad klausia dėstytojas, Algis atsistojo.
Sustingo studentų rankos, ne

baigę rašyti sakinio. Tylą nutrau 
kė dėstytojo balsas: “Rašykite 
toliau. Daugiau į jus niekas taip 
nesikreips,' draugas Baltrėnai...”

Vėl sucaksėjo Algio plunksna - 
adata, badydama stangriame po
pieriuje jautriais aklojo pirštais 
užčiuopiamus, jam vienam tesu
prantamus ženklus...

Mėsą studentai suvalgė visą.

Dzūkui antrą kartą buvo pripažintas “meistro-virėjo” vardas.Pavalgius aptingęs Antanas įrodinėjo, kad puodą turi plauti kiekvienas iš eilės, kad jis ne- pakęsiąs tokios eksploatacijos. Deja, puodą ir lėkštes jam teko išplauti — draugai • privertė, įtikinę, kad nusistovėjusios tvarkos ardyti negalima. Susėdę ant lovos, atsilošę kėdėse, studentai rūkė.Dzūkas ėmė skaičiuoti pinigus ir baigęs pareiškė:— Keturiasdešimt rublių.— Iš kur49n juos imi? —- nusistebėjo Antanas.— Mergužėlė iš mūsų kaimo valgykloje dirba. Kaimynė. Tai ji ir paskolino, — ramiai paaiškino Dzūkas.— Daug kaimynių turi. Kaip jos visos ir į Vilnių suvažiavo? Institute bent tuzinas, o ... — dėstė Baltrėnas.— Gal geriau būtų, kad jų neturėčiau? — klausimu atsakė Dzūkas. — Aš taip galvoju: rytoj rytą gaunam stipendiją. Buvę nebuvę — atšvęsim sesijos pabaigą!Niekas neprieštaravo.Netrukus ant stalo atsirado grafinas alaus ir du buteliai vyno. Tostai buvo geriami atsistojus, susidaužiant stiklinėmis, kurias visi labai rimta veido išraiška vadino taurėmis. Po keleto tostų Antanas pareiškė:— Kalbėti noriu! Aš manau, brolyčiai, kad — dar meteliai ir mes išąiskirstysim... Kad taip visą gyvenimą galėtum būti studentu, a? — ir, pats nustebęs dėl tokios išvados, nutilo.— Žinoma, kartu su studentėmis, — nusijuokė Dzūkas.Antanas filosofavo toliau:— Gal pasakys kas nors, kad mes tik vyną geriame ir su merginom vaikštome... Ne, brolyti! Kai baigiasi sesija, tai visi mano jausmai poilsio geidžia. Neko daugau nenoriu. O kai dėl vyno, tai, sakysim, sveikatėles pataisymui jį ir komunizme gers...— Tu man komunizmo su vynu nemaišyk! — užsipuolė Baltrėnas.— Ko kimbi? — pasipiktino Antanas.— Nereikia šitaip, — burbtelėjo Baltrėnas ir pasiūlė: — Už draugystę!— Už meilę!—pridėjo Dzūkas.Visi išgėrė.— Meilė komunizme kitokia bus, — lyg pats sau tarė Vincas.— Liks ir ilgesys ir pavydas... Kuo tu juos pakeisi? — prieštaravo Dzūkas. — Nebus merginos kiekvienam pagal pareikalavimą ...— Pasikeis! — palaikė Vincą Žmonės pasikeis!, kančia liks... Su-

studentas mikt-mikt, girdi, pamiršau, tikrai žinojau ir pamiršau. Ką gi, profesorius tik rankomis skėstelėjo: “Matot, kokia nelaimė! Vienas žmogus visam pasauly žinojo, kas yra elektra, ir tas pats pamiršo!” . . . — Taip ir jūs apie meilę. Ji netelpa į formules. Kiekvienas myli savaip, — baigė Vincas ir supilstė į stiklines alaus likučius.Kurantai atskaitė dvyliktą. Bendrabutis nurimo. Baigė savo šventę ir dešimtas kambarys. Sugulė studentai į girgždančias lovas.Bet kartais ne taip greitai užmiega studentas, jeigu jis ne Antano Pranaičio būdo. Dar ilgą valandą, gražiausią valandą ir atsigulęs mėgsta pasvajoti studentas.Pasvajok, studente, apie tą, kuri, gal būt, neturi mėlynų akių, ilgų kasų ir niekuo neišsiskiria iš kitų savo draugių, paprasta kaip ir Tu pats. Gal būt, niekas jos nevadina gražuole, nesiginčija draugai vakarais bendrabutyje dėl jos žvilgsnių, bet Tau ji puikiausia iš visų merginų, kažkuo nenusakomu brangi, gera.Rytais Tu ją sutinki auditorijoje. Tvardydamas džiaugsmą, kad nepastebėtų draugai, kalbi su jais apie naują kino filmą, apie “teismą”, pasmerkusį katę, kuri suėdė bendrabutyje pusę iš namų atsivežtos vištos. Tavo širdis džiaugiasi, džiaugiasi slapta, kitiems nepastebint.Kai ji yra, auditorijos atrodo šviesesnės, draugai geresni ir paskaitos neprailgsta. Trumpomis sesijų dienomis prieš jos egzaminą jaudiniesi labiau už ją pačią. O jei Tave kada nors pavarė nuo įskaitos ar egzamino, niekas nemokėjo taio tvirtai pasakyti, kaip ji: “Tu išlaikysi”.Ir išlaikei. Ją visur jauti ir Tau vaikiškai norisi pasižymėti prieš kitus, kad tik ji galėtų didžiuotis Tavimi.Mokėkime saugoti ją — savo meilę.Pasvajok, studente! Ir aš svajosiu kartu su Tavim. Tau papasakosiu apie dešimtą kambarį, apie nepirmą meilę ir Saliamą Žibutį.Dar taip neseniai “Dešimto kambario istorijoje” palikome savo įrašus mes keturi: Banginis, šeškutis, Cifirkinas ir Nemarioji Giltinė. Kai danavom — iš visos širdies, liūdesį dalinomės pusiau, mamos siuntinius — į keturias dalis, tik mylėjome atskirai. Ir pašėlusiai gražus atrodė pasaulis, ypač po stipendijos! Galingi mes patys. O meilė? Ją saugoti liepiu, nors netikiu, kad galima būtų kažkokiu {būdu išsaugoti arba neišsaugoti, padeda pajusti meilę. Bet tada čia nepatarsi ir nepamokysi.Bet pasvajokim.Jei skaitydamas ištversi ligi pabaigos, pasvajok prie.paškuti- Jei bent — O jūs girdėjot pasaką nepa-. truputėlį susimąstvsi, skaityda- saka, anekdotą neanekdotą apie mas nusišypsosi arba supyksi, aš studentą, kuris laikė egzaminą būsiu laimingas, kad svajojau pas fizikos profesorių. Klausia jo įkartu su Tavim.profesorius, kas yra elektra, o I (Bus daugiau)

nis rusų universitetų jaunimas), nių masės šiuo paradoksu nesi- 
04.^15^^ _________i_.il___ i____  1________ 1 1 . m .reikalingas pagal senąją (tik truputį pakeistą) tradiciją: numirė karalius (Stalinas) tegyvuoja karalius (Chruščiovas). Kas pažįsta komunizmo vingius ir zigzągus, prisimins, jog rusiškojo šovinizmo įpilietinimas yra nemažesnės reikšmės dalykai, tačiau jie esmėje nepakeitė raudonojo maro krypties. Šia prasme mes pažįstame komunizmą.Kad šiuo laikotarpiu yra daugiau laisvės už geležinės uždangos, niekas neabejoja: šuo gali būti laikomas už grotų ar pririštas prie grandinės. Žinoma, yra daugiąu laisvės. su ilga grandine. Šiandien už susirašinėjimą su užsieniu neveža į Sibirą, tik reikia drąsaus Saliamono, kurs tvirtintų, jog ir rytoj neveš. Žinia, per porą dešimtmečių gali daug kas pavergtame krašte pakisti, — juk gyvename didžiausių pakitimų šimtmety. Kitimai nebūtinai turi būti blogi. Bet okupuotos tėvynės pramonės plėtra, vad. saviveiklos suklestėjimas ir kiti galimi teigiami reiškiniai nesutrauko prie žmogaus pritvirtintų retežių, tad masės lietuvių turi teisę kalbėti bend1 rybėmis apie didesnį blogį, bet ne mažesnį gėrį. Nes bendrybės juk čia apima daugumą. Blogiau, cija” reiškia sambūvį, ar “liaukai mūsų žurnalisto paskaita ar dies demokratija” — liaudį ir de- straipsnis ignoruoja daugumą ar esmę, o mažumą bei atsitiktines savybes pateikia pirmųjų vietoje.Antra vertus, lietuviai, aplenkdami teigiamuosius okupuoto krašto reiškinius ir koncentruodamiesi prie neigiamųjų, galima sakyti, melo nevartoja. Jie skelbia savo skaudžią patirtį, tik rus faktus bei tiesą. Jie niekad nepakartos dažnai amerikiečių vartojamo situacijos įvertinimo: “Jeigu komunistai tokie blogi, tai kodėl žmonės neišrenka geros valdžios ar nesukyla ir nušalina blogą?” O šitaip suvokta situacija, palaikoma naivių piliečių ar komunizmo pakeleivių, yra tikras melas. Ir mūsų žurnalisto užuomina, jog mes melagingai vertiname situaciją, turi mąžiau tiesos nei melo.

4. MŪSŲ PATIRTIS
IR ĮNAŠASGiliau žvelgiant, tenka sutikėti, kad betkoks žinojimas yra ribotas. Yra rimtų filosofų, kurie

Stalino nuvainikavimas buvo domi. Tuo rūpinasi mokslininkai. Ir mūsų tremty yra moksli- i ninku, kurie, nagrinėdami komunizmo apraiškas, bando matuoti netik neigiamybes, bet ir i teigiamybes. Tad ir žurnalistui, metančiam melo priekaištą mūsų spaudai, to nereikėtų pamirš- įti. Galiausiai tenka sustoti ties ! tremtinių ambasadorystė. Reikia sutikti, kad tremtiniai kiekvienu atveju žino daugiau apie1 : komunizmą nei juos apsupanti masė. Ta masė neturi mastelio komunizmui matutoti, nes ji žino tik savo “gyvenimo būdą” ir laiko “tikru pinigu”, jog ir komunistai žiūri į gyvenimą tomis pačiomis akimis. Šitoks komunizmo suvokimas yra ištikrųjų melagingas situacijos suvokimas. Rytų ir Vakarų svarstyklės čia visai neužtarnautai tampa nulenktos komunizmo naudai. O tai šiek tiek atitaisyti ir gali lietuviai (ir kitu tautų) tremtiniai. Nieko nuostabaus, kad ir mūsų spauda yra pilna neigiamų komunizmo apraiškų. Jas pažinti vra pravartu ir tiems, kurie neturėjo progos savo kailiu pažinti komunistinį košmarą. Daiktus reikia vadinti tikraisiais vardais. Kitimai vyksta, tačiau nedovanotina manyti, kad “koegzisten-liaudį ir demokratiją, ar “kultūriniai ryšiai” — kultūrą ir ryšius. Šito nereikia pamiršti niekad, jokioj pažinimo pakopoj.Žinoma, negalima nuneigti, kad tremtiniai, vadindami daiktus tikraisiais vardais, psichologiškai randa didesnį savo egzistencijos bei tremtieš misijos pateisinimą -ir pasitenkinimą, "bet tai jau kita tema.

Bafltrėnas. —Liks ilgesys, tinku. Ir vienas ir kitas žmogui;tikrais jausmais visi gyvens...— Kai turėsiu žmoną, niekas minęs neprivers plauti puodų,— r____r________________vėl įterpė savo trigrašį Antanas, nio knygos puslapio.saka, anekdotą neanekdotą apie 'maš nusišypsosi arba supyksi, aš

Otava. — Polio susirgimų Kanadoje šiemet laukiama daugiau kaip pernai, nes ir JAV jų skaičius, numuštas po skiepijimo, kyla. Kanadoje pernai buvo 253 susirgimai, daugiausia Manito- boj ir Quebece.Otava. — Kanada nupirko JA V-bėse 10 lėktuvų “Grumman Albatros Co?’ už $14.000.000. Jie skiriami žvalgymui, gelbėjimo darbams ir arktikos bazių aprūpinimui. Kaikurias jų dalis bei Įrengimus atliks Kanados tir- mcs.
įvairus siuntiniai

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

I Š KANADOS:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 

reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 

ir įvairių kitų 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.

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

mašinos, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maisto ir 1.1.

SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 
įr kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europą.......... ....... ;..... . $175.00

į 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 atspaudinti] katalogų.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite zgavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningos.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO. .
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jereitit.
94 Dengiat St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevttien*.

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

DĖMESIO! ši įstaiga šių metų vasaros atostogoms bus už
daryta nuo liepos mėn. 19 d. iki rugpiūčio mėn. 3 d. imtinai.

Sav. A. Kalūza
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Sovietiį grėsmė Vokietijai didėja
Mečys Musteikis (ELI)

* Nacių ir komunistų partijos Nelabai seniai vienas žymus so- 
Vakarų Vokietijoje uždraustos,‘vietų agentas vokietis pats pri- 
paskelbtos už įstatymo ribų. Ta- sistatė V. Vokietijos atitinka- 
čiau' kai nacizmas V. Vokietijoje miems organams ir suteikė daug 
jau visai baigia sunykti, tai ko- labai svarbių žinių, šio agento 
munizmas savo aktyvumą vie
nokiu ar kitokiu būdu vis akty
vina. Ypatingas komunistų akty
vumas pasireiškia paskutiniu 
laiku, suteikdamas V. Vokietijai 
didelį rūpestį dėl krašto ateities.

Ką sako vyr. valstybės 
prokuroras?' 
V. Vokietijos socialdemokratų

uždavinys buvo verbuoti V. Vo
kietijoje kitus agentus šnipinėti 
sovietams. Jis žinojo daugybę 
tokių agentų pavardžių ir jas iš
davė. To pasėkoj prieš kelias sa
vaites V. Vokietijoje buvo staiga 
suimta apie 30 įvairių partijos 
pareigūnų; jie beveik visi (išski
riant kelis, priklausiusius kitomsV Ulut VIJ Ub bOVlcLlCldllUrkl d L vi « . v v • j

partija vis dar labai aktyviai partijoms) dirbo krikščionių de- 
kovoja su pasireiškiančiomis na-r 
cistinėmis ar neonacistinėmis jteike sovietams reikalingas zi-

mokratų partijoje, tačiau drauge 
teikė sovietams reikalingas zi-

“Likvidacija eina 
palaispsniui”
“Darbininkas” skelbia, jog po 

liepos pradžios Lietuvių Laisvės 
Komitetas patiksiąs tik keturių 
etatų. “Darbininkas” sarkastiš
kai atmeta amerikiečių pasiaiš
kinimus, jog norima darbą ra
cionalizuoti, pagerinti ir kartu 
taupyti lėšas. Niujorke, betgi, 
seniai vieša paslaptis, kad ‘‘pri
vatus komitetas” jau nekartą 
skatino politikus “atsijauninti”

LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI
- A. ŠALČIUS

Bimba apie vargą Lietuvoje
AL. GIMANTAS

lietuvių, tai kaip tik tie, kurie 
ir šiandięn visą Lietuvą ir jos 
žmones laiko užgožę ir visomis 
pramonėmis bando kraštą sovie- 
tinti. Juk ir toje pačioje “Lais
vėje” dar tai neseniai, kalbant 
apie dabartinį Lietuvos gyvento
jų -skaičių, buvo pripažinta, kad 
“koks desėtkas tūkstančių buvo 
išvežta Sibiran”. Ar tai ne pa
stangos laisvinti Lietuvą iš Lie
tuvos žmonių?...

Toliau, Bimba labai gerai pri
simena siūles su utėlėmis ir blu
somis. Tikime tuo, ir kaip neti
kėsi? Bet tik mažas papildymas 
— Bimba jas matė Lietuvoje ta
da, kai kraštas buvo carištinėje 
rusiškoje okupacijoje. Per trum
pą, bet našų nepriklausomybės 
laikotarpį Lietuvos darbo i žmo
nės pajėgė-nusikratyti ■ tb-‘riišišf-' 
ko j o palikimo ir bendras 
vos gyventojų higienos lygis "bū-' 
vo nei kiek neblogesnis už liku
sios -Europos dalies. O vėl utėles 
ir blusas lietuvis išvydo kartu su 
iš rytų atslinkusia svetimųjų la
va. Padėtis nedaug ką pasikeitu
si ir dabar. Jei A. Bimba seka 
vilniškę “Tiesą”, jau nekartą ga
lėjo pastebėti įvairius skaitytojų 
nusiskundimus, kad vienoje ar 
kitoje vietoje nėra jokių pirčių, 
trūksta skalbyklų ir t.t. Buvo 
nusiskundimų su švaros palaiky
mu ir iŠ Įvairių moksleivių bei 
studentų bendrabučių, kurių ne
viename trūksta pagrindinių ap
sišvarinimo elementų. Va, kada 
susidaro puikios peryklos toms 
utlėlėms ir blusoms. Bet užtai 
renka dėkoti “išvaduotojams” iš 
rytQ- ■. ' : ■ ' ; "

Bimba tikriausiai turi artimų 
giminių Lietuvoje. Tepasiteirau- 
ja jis jų, ypač jei jie sugriauto 
lietuviškojo sodžiaus, dabar kol
chozo, gyventojai, kaip ten su 
tomis vyžomis ir naginėmis. Jos 
kaime beveik baigė išnykti Lie- 

(nukelta i 7 psl.)

tūros Amerikoj labai trūksta”. f
Bijo ir bijo 1
Nuoširdžiai siekią užmegsti su 

lietuviais tėvynėj kultūrinius 
santykius visuomeninikai nervi
nosi Niujorke, kad iki paskuti
nės dienos iš Lietuvos nesiteikta 
pasakyti, kas atvažiuos į TSRS 
parodą iš lietuvių, kokia bus jų 
programa, ar bus leista jiems 
lankytis kitose lietuviškose ko
lonijose. (“Laisvės” žodžiais: 
“Jeigu Lietuvos menininkai, sa
kysime, sutiktų... Ar jie “tu
rės laiko”?): Vargiai ir TSRS pa
siuntinybė žinojo. Kada gi so
vietai išaugs iš “Viena tauta, 
vienas vadas” koncepcijos?

Ar vyks?
Niujorke keliamas klausimas 

ar grįžusi iš Pietų Amerikos lie- j 
tuvių krepšinio rinktinė sutiktų ! 
vykti Lietuvon draugiškų rung-1 
tynių Kaune ir Vilniuj, o gal net 
ir Maskvoj su tų vietovių ko-

“Labai ačiū AL G imant ui už 
“naujas” mintis pabertas “Tė
viškės Žiburiuose”. Jis sako, kad 
jis ir jo vienminčiai išsigandu
siai stebi mūsų senosios tėvynės 
pramonėj imą, industrializavimą- 
si. Ką, girdi, darysime su tais 
naujais didžiuliais fabrikais, 
vargšę Lietuvą išlaisvinę iš Lie
tuvos žmonių?! Jis bus mums 
nereikalingi. Nereikia pramonės, 
nereikia fabrikų, nereikia kol
ūkių. Atgal prie vyžų, naginių ir 
mūsų seselių, išaustų trinyčių, 
su siūlėmis, pilnomis utėlių ir 
blusų. (Qh, kaip puikiai aš atsi
menu. tokias siūles su utėlėmis 
ii blusomis!), štai kokios Lietu
vos siekia mūsų gimantai, šimu
čiai, grigaičiai, krupavičiai, bal- 
kūnai, kaminskai ir visa toji ne
laiminga pakaleni j a”. < . . .

Šitie “dailūs” žodžiai, skirti 
“Sovietinis 

parašyti svarbiau 
šio mūsų “pažangiųjų” šulo A. 
Bimbos, “Laisvė”, nr. 47. Supran

Courcy prašo atsargiai vertipti 
“laisvos spaudos” pranešimus, 
nes girdi, pusė jų “tai tik dūmai 
į akis”. r

Nemalonus patyrimas
Beveik ! kiekvienam sovieti

niam leidiny pilna žinių apie 
bedarbius Amerikoj (Tasso ži
niomis virš 5 milijonų, mūsų —, 
1.300 iš 66 milijonų dirbančių), 

parodyti daugiau iniciatyvos ir apie badu mirštančius Amerikos 
— r .. . .. aarbininkus... Ir būkime tikri,

kad nei Vilniaus - “Vakarinės 
naujienos” nei “Tiesa” nepa
skelbs TSRS ruošiamos parodos 
Niujorko Kolizėjuje vedėjo nu
siskundimo, * kad “darbininkai 
Amerikoj taip nežmoniškai bran 
gūs, jog sovietams paroda kai
nuosianti dviems milijonais dau
giau, nei užplanuota” ... Tai vis 
tie darbininkai, kurie net TSRS 
ambasadoriaus užtikrinimu, ne-

užsimojimų. Lietuviai, betgi, 
amerikiečių buvo laikomi vieni 
iš pajėgiausių veikėjų visame 
komitete. Ypač silpni esą latviai 
ir estai, nebent išskyrus V. Ma-

tendencijomis krašte, kai kovai!“*“. «P'? Pa„rtij?s vWtaJ gy' S* T* ??vdacij-a.”
su komunizmu nerodo jokio di
desnio dėmesio. Socialdemokra
tams ir šiandien atrodo, kad Vo
kietijos priešas Nr. 1 vis dar yra 
nacizmas, kai tikrovėje tą vietą 
jau seniai užėmė komunizmas.

Gegužės pabaigoje vyriausias 
valstybės prokuroras dr. Schnei--| 
deris Bonnoje, atsakinėdamas į 
Bavarijos žurnalistų klausimus, 
pareiškė, kad kraštutinės kairės 
veikla prieš V. Vokietijos laisvą 

, demokratiją rodo, nepalyginamai 
didesnę ir pavojingesnę smogia
mąją jėgą, kaip kad pora be
reikšmių, aptrupėjusių kraštuti
nės dešinės grupelių. Esą kas 
mėnuo iš sovietų zonos (Rytų ■ 
Vokietijos) pogrindiniais kana
lais į V. Vokietiją plaukia mi- 
lijoninės sumos finansavimui ■
komunistinio, griaunamojo dar- , v- Vokietijos krašto gynybos 
bo. Dr.Schneiderio žiniomis, šiuo ministens F. J
laiku V. Vokietijoje es, apie 200 
įvairiais vardais užsimaskavusių 
komunistinių organizacijų, į ku
rias be blogos valios patenka la
bai daug nesiorientuojančių pi
liečių. Šalia milžiniškų sumų pi- 

. nigais pogrindinei veiklai, ko
munistai skleidžia šimtatūkstan
tines laidas Įvairių verbavimo 
raštų, laiškų ir panašios propa
gandinės medžiagos. Prieš visa 
tai esą nublanksta ir lieka be
reikšmė veikla kraštutinės de
šinės, kuri tepajėgia leisti tik 
3.000 egz. raštpalaikį ir tai ne 
vokiečių, bet vengrų kalba. Ša
lia to esą verta dėmesio, kaip 
tvirtina dr. Schneideris, kad ko
munistai stengiasi sustiprinti bei 
Įtraukti j bendrą veiklą ir kraš
tutinę dešinę, jos tarpe propa
guodami tautinį komunizmą.

Ką sako pabėgęs 
sovietų agentas? 
Su pabėgėliais iš sovietų zo

nos į Vakarų Vokietiją atvyksta 
ir daugybė užsimaskavusių bol
ševikų agentų su specialia pa 
skirtimi. Jie plačiai išsisklaid

venimą ir kita. Tas buvęs sovie- sutapo su Niujorke didelį įspūdį 
tų agentas tvirtina, kad visose V. padariusiu G. Galvos rašįniu 
Vokietijos, partijose yra didelis ] apie “Pasaulio Lietuvių Bend- 
skaičius įsibrovusių įvairių pa
reigūnų, slapta dirbančių komu
nistams, ruošiančių kelią jų įsi
galėjimui. Panašiu būdu Komu- 

inistai veržiasi ir į profesines są
jungas, įmonių tarybas ir visur 
kitur. ,

Ką sako krašto . ■
gynybos ministeris?
Toji didžiulė pogrindinė ko

munizmo veikla nebūtų tokia 
pavojinga, jei V. Vokietija visu 
savo pločiu nebūtų- sovietų pašo
nėj. Milžiniška jėga, siekianti 
įvesti komunizmą visame pasau
lyje, stovi pasiruošusi šuoliui į 
vakarus visu rytiniu V. Vokieti
jos pasieniu.

ruomenės itaip lietuvių tau
tos suverenumo reiškėjos” vaid
menį. Kąikurie 'ėmėsi iniciaty
vos, kad šis rašinys praeitų LLK 
cenzūrą ir pasiektų atsakomin- 
gus amerikiečių ir kanadiečių 
pareigūnus.

Rimtas perspėjimas
Kenneth De Courcy, didžiojo 

biznio specialus korespondentas, 
leidžiąs “Intelligence Digest” ir 
"Ine Weekly Review”, iš Londo
no perspėja neteisti velionies 
John Foster Dulles iki visi fak
tai bus žinomi. Jis nurodo, kad 
daugelio pasmerkti Chamberlain 
ir Petain dabar išryškėja kaip 
didelio mąsto valstybininkai, iš- 
lošę Vakarams taip brangų lai
ką. Girdi, Hitlerio dokumentai 
parodę, kad nacių fiureris pra
keikęs dieną, kai Chamberlain 
prikalbinęs ji į konferencijas 
Miunchene ir kitur. Girdi, jei 
jis būtų puolęs 1938 m. karą bū
tų neabejotinai laimėjęs. Lygiai,_ 
jei maršalas Petain nebūtų pasi
davęs ir prikalbinęs vokiečius 
pripažinti Vichy sieną, vokiečių 
padėtis būtų buvusi kur kas ge
resnė.

P, De Courcy pranašauja, kadi 
metų laike sovietai pradėsią vi- • 
suotinę ofenzyvą. Visi, kurie 
mano, kad Berlynas yra sovietų 
politikos centre, ir kad minis-

pajėgia (net 85%) nusipirkti i maudomis. Tai būtų didelis įvy- mūsų straipsneliui 
$13.000 namo Amerikoj... Me- kis> kuris galimai padėtų atsta- suverenumas”, paras

sovietinė Vokietijos zona šiuo 
i laiku yra “visame pasaulyje 
'stipriausiai militarizuota sritis”, 
i Tam Įrodymas esąs didelis skai
čius įvairių karinių ir pusiau ka
rinių organizacijų, kurios išlai- 

i komos šalia kariuomenės ir po- 
j licijos dalinių. Sovietinis Rytų 
Vok iet i j os režimas šiuo laiku esą 
turi virš milijono kariniai pa
ruoštų žmonių. Ir tai ne gyni- 
muisi, nes gintis jiems nėra nuo 
ko. Prie jų dar prisideda apie 
400.000 Sovietų S-gos raudonar
miečių, išskirstytų 22-jose mo- .
derniausiąi apginkluotose diyjzi- ^riai tuomi išspręs Rytų-Vąka- 
jose, kaip okupacinės pajėgos, o rų s 
užnugaryje — viską diriguojanti' 
Maskvos galybė. -

V. Vokietijos 
rytojus netikras 
Stebint Sov. S-gos ultimaty- 

nius reikalavimus dėl Vakarų 
Berlyno, tuo tikslu jų' išvystytą 
akciją bei Ženevos konferenci
jos eigą, nesunku suvokti, kad 
Berlynas šiuo laiku yra tik pir

šimoji .komunizmo veržimosi Į 
, . t .. ° i Vakarus fazė; sovietai, laimėję

visame krašte ir vykdo jiems pa-| gerjv^ sekančiu žingsniu tokį 
vestus uždavinius. Pavyzdžiui, jcatfar net didesnį spaudimą da- 
kaikune jų savo darbovietese:^^ ir visai Vakarų Vokietijai, 
ir aplinkumoj varo plačią pro-. Qaiįma lengvai įsivaizduoti, 
pagandą sovietų naudai, tuo; kas atsitiktu. jei šitokioje būk- 

Įėję V. Vokietijos valstybės vai
ras atitektų tokiai partijai, kuri 
linksta • Į neutralizmą (beblokę 
politiką) ir nemato čia pavaiz
duotos komunizmo grėsmės, ti
kėdama komunizmo gera valia. 
Didelėmis pastangomis atsiektas 
“ūkinis stebuklas” tokiose ap
linkybėse dar nereiškia Vokieti
jos galybės; nelauktiems “vė-. 
jams” papūtus, jis gali sudužti 
lyg trapus stiklas, visai tautai 
patekus sovietų vergijon.

las, biaurus ir skandalingas.
Bonoskis apvylė
Pilypas Bonoskis, Jono Šim

kaus išžvejotas Amerikos rašy
tojas, “Maistream” žurnalo re
daktorius, iki šiol rašąs Ameri
kos varguomenės temomis, ne
seniai buvo išreikalautas apsi
lankyti “mamės” ir “papės” gi
mimo krašte. Rašytojas dabar 
uoliai svarstomas Amerikos, lie
tuvių spaudoj. Antanui Bimbai

Mykolui Meiliūnui “Bonoskis 
yra rašytojas maždaug Guzevi- 
čiaus (enkavedisto) tipo. . .” Ir 
keista, argi būtina rašytoją lie
tuviams vertinti pagal jo politi
nius įsitikinimus?

Didelė staigmena, betgi, buvo 
Lietuvos propagandistams Bo- 
noskio pareiškimas išspausdintas 
‘■Literatūroj ir Mene”, kad E. Į 
Sinclair “labai suseno” ir jo ku
riniai sudarą kontrastą jo anks
tesniems kūriniams. “Fastas iš 
viso nebegali būti laikomas ra- 
šytoju. Jo niekas negerbia, ne-i

jis “puikus rašytojas”, “Draugo” išvedus, kad ten yra 208 milijo-

tyti jau prarastą Lietuvoj krep
šinio entuziazmą — lietuviai jau 
kaip ir neįeina į TSRS krepšinio ‘ tama, reikšti savąją nuomonę tu- 
komandą. Sovietiniai kalbėtojai j ri teisę kiekvienas laikraščio 
parodė minčiai susidomėjimo,1 skaitytojas. Bet žymiai liūdniau, 
Valstybės Departamentas vizas kai oponentas sąmoningai ir sa- 
duotų. Yra net galimybių, jog 
kelionę finansuotų privatūs ame 
rikiečių fondai.

Lietuvos miestai
sovietijoje
Visuotiniam TSRS surašyme—

vuoju sumanumu besidžiaugda
mas, bando klastoti mintis ir 
reikšmę. Ir A. Bimba, tyčiomis 
“nesupratęs” pagrindinės ano 
mūsų straipsnio minties ir iš- 
pešdamas atskiras kaikurių saki
nių reikšmes, jas draugėn supla
kęs, pasigamino savotišką plagi- 
jatą, kurį jau verčia pagal savo 
skoni ir reikalą. Nei Al. Giman- 
tas, nei kiti tautiečiai, visiškai 
nebijo Lietuvos pramoninimo, 
tik svarbu, kad tas pramonėji- 
mas vystytųsi ir augtų savojo 
pajėgumo ribose. Taip ir buvo 
pasakyta aname mūsų rašiny. 
Bimba kalba apie kažkokį norą

nai galvų, nurodoma, jog Lietu
va gyventojų Skaičium seka po 
Azerbeidžano — vos 2.713.000.

Įdomu, kad respublikos i ku
rias “savanoriškai"-—- NKVD 
padedant — juk be teismo ir net 
be jokios priežiūros organizaci
jos padėt išvežamiesiems — bu
vo vežami LTSR piliečiai, toli 
gražu lenkia mūsų tėvynės'skai
čius.. Uzbekijoj — 8.113.000, o į išlaisvinti Lietuvą iš Lietuvos 
Kazachstane —- 9.301.000. Miesto i žmonių, bet jis čia pat ir žino, 
gyventojų skaičium Ryga ran-j kad kalba netiesą, nes jei jau 
da’si 18 vietoj, o mūsų didmiestis; kas bandė laisvinti Lietuvą nuo 

__ _____ ---o- - - Vilnius — 59 su 235,000, Kaunas J
bent tie, kuriems imponuoja jo Į— 65 vietoj su 214.000, Karaliau- 
yvs A4 i / A i OAO AAA L*" 1 A r-

rašytojai pasisakė pri< 
politinį ir karinį smurtą). Toliau Inas — 200 vietoj su 72.000 gyv-J 
sako Bohoski — “Reikia pasaky- 243 vietoj yra Šiauliai su 60.000 • 
ti

mokėjimas “daryti pinigą”r(Abu jčius — 70 su 202.000, Klaipėda — 
‘š sovietų 170 vietoj su 89.000 gvv.. Gardi-

LS __  . __ . 7. - - w
“Reikia pasaky- 243 vietoj yra Šiauliai su 60.000 ■ 

kad stiprios kovingos litera

Mūsu mielajam bendradarbiui

mažindami krašto atsparumą ko
munizmui. Ir šių eilučių auto
riui teko susidurti su vienu to
kiu sovietų propagandistu, vo
kiečiu, jaunu medicinos studen
tu. Jis taip gerai šiam tikslui 
paruoštas, kad paprasti žmonės, 
kurie patys nepažįsta sovietinio 
pragaro, daug kuo jam patikės, 
nors tai būtų tikras melas. Jis 
į kiekvieną užmetimą komuniz
mui randa suktą atsakymą. Esą 
visi, kurie tvirtina, kad Sov. Są
jungoj sunkus gyvenimas, me
luoja. Esą prieš sovietus Vaka
rai vistiek neatsilaikysią; vieną 
dieną jie būsią ir čia, bet jų ne
są ko bijoti, nes, atėjus sovie
tams, būsią dar geriau, kaip da
bar. Jis pats pabėgęs iš sovietų 
zonos todėl, kad ten jam nepa
tikus “valstybės forma”, bet tai 
esą pasikėisią, nes neužilgo bū
sią leidžiami laisvi rinkimai ir 

' sovietų valdomuose kraštuose...
'Ypač daug sovietų agentų yra 

paruoštų šnipinėti. Tačiau pa
sitaiko ir “neištikimų” agentų.

Kas keliatės į kitę 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

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

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

SIUNTINYS UŽ PUSę KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

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

314 yd. vilnonės medžiagos vyriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba mote
riškom), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. ppplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena pora moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaino įskaičius muito 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 neįmanoma išvardinti daug prekių ir parodyti, kad siunčiant per 
BALTIC STORES yra pigiau, duodame tik keletą pavyzdžių:

Geriausia vokiška įpyloms medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $8150; Vyriški pus
bačiai oxford $6.30; Vaistu 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 sv. cukraus $13.00. 
16 sv. sviesto $27.00. 16 sv. taukų $21.00.

Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjos nieko 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 Į LIETUVĄ!

. ............. . ........... ......... "■ "

i susikirtimą, labai skaudžiai 
lapsivilsią. “Berlynas yra svarbi 
problema, — rašo De Courcy. —- 
Tačiau gyvybinis frontas yra ki
tur. Staiga ir greitai—--ir siau
bingu prasiveržimu vėl atsivers 
Vidurinieji Rytai, kai tuo pačiu 
metu pradės degti situacija Ka
ribų jūros, Azijos pakraščiuose ir 
Irake.Tibetas ir Kuba tėra šios 
ofenzyvos prietilčiai — betgi la
bai svarbūs prietilčiai. Pagrindi
nis frontas bus Artimuose Ry- ] labdaringoms organizacijoms, 
tuose. Teisybė, kad rusai džiau-j Daugumas aukoją gana daug. į 
giasi galėję Berlyno pokalbiais: Kartais nutraukiame reikalingą ; 
Ženevoj .'suskaldyti,.-kaip jįė;;ma-icentą'nuo savęs, ar-savo šeimos. Į m
no. vakariečių nuomones. Bet jie I.Bet kai prisimenj tremties die- paverą-

• nė. Įsivaizduoti. Tat nenusigręž- 
, . . . . kime nuo pagalbos šaukiančiųjų,.
, kai prisimeni, . n.ad c prisidėkime prie kilnaus darbo.

Pavergtų brolių vardu visiems 
dėkoju. A. D.

GRAŽUS PAVYŽDYS
VKLS-gai paskelbus rūbų va

jų Suvalkų trikampyje gyvenan
tiems lietuviams paremti, visuo
menė bei organizacijos skubiai 
ir efektingai atsiliepė. Jiems Są
junga savo specialiame praneši
me Kanadoje išreiškė viešą pa- 
dėką. ; ■

Yra tačiau mūsų tarpe paski
rų lietuvių ir šeimų įnešusių sa- 

pro juos tylomis negalima pra-

Nerandu žodžių pradėti šią ne
malonią temą, Tur bū|, nerasime 
tautiečio, kuris vienokiu ar. ki
tokiu būdu nebūtų sušelpęs sa
vo artimųjų pavergtoje tėvynė
je. Nerasime ir nepaaukojušio 

organizacijoms, 
a gana daug.

■uoŠiasi kam kitam”. Mr. De

BALFO RĖMĖJAMS
KANADOJE
Daug talkina BALFui Kanado

je gyveną lietuviai. BALFo Cen
tre diena iš dienos gaunama už
sakymų pasiųsti Į Lietuvą vais
tų, siuntų ir už tai sąžiningai at
silyginama.

Tačiau Kanados lietuviai daž
nai siunčia aukas ar atsilygina ] 
už vaistus grynais pinigais, ka-' 
nadiškais doleriais. BALFo Cen
trui nėra jokio sunkumo dole
rius padėti į banką, bet tokiu 
būdu siunčiami pinigai gali pra
pulti (nors iki šiol to nepasitai
kė) , o ir iškeitimo vertė bankno
tų ar pašto perlaidų yra men
kesnė.

BALFui būtų daug patogiau 
ir, naudingiau, jei kanadiečiai 

' siųstų pinigus banko čekiais 
(kur tai yra įmanoma), o ne pi
nigais .ar pašto perlaidomis.

BALFo adresas: 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N.Y.

• Kun. L. Jankus, reik. ved.

gyventojų.
A. t A. ŠLEPEČIUI BRONIUI tragiškai mirus,

jo žmonai Stasei, sūnums Romanui ir Aleksandrui ir jo se
sutei Šepkienei Eugenijai, gyvenančiai Čikagoje, jų gilaus 
liūdesio valandose reiškiame nuoširdžiausią mūsų užuojautąnuo savęs, pasiųskime Liet. To- r 

ronto Skautų Židiniui, kad gali- 1 
mai greičiau būtų siuntiniai iš-j 
siųsti. Aukas siųsti šiuo adresu:! 
J. Dambaras—- 19 Hewitt Avė., 
Toronto 3, Ont.

Siunčiant aukas pažymėti, kad 
Suvalkų trikampio lietuviams 
remti.

Mes, keletą centų paaukoję 
. nepajusime, bet kokią pagalbą

į nas, kai pi įsimeni poeto K. Bra- broliui, mes gal nebegalime ; 
aūno žodžiu^ -Man. svetima quo-. icixrQiT’/iunfi ’Tot npmi<icfrP7- J 

■ hą’ valgant kąsnį baisiai nury 
sunku...
mus maitino ir globojo visai sve 
timi žmonės, svetimos tautos, tai 
kaipgi negirdėti šauksmo savo. 
brolių iš Sibiro, iš pavergtos tė- i 
vynės! Jei duodi centą jauties ; 
tarsi bent dalį nuošimčių už tai 
ką pats esi paėmęs, atsilyginęs. ' 

Tenka pasididžiuoti, kad yra 
žmonių iš mūsų tarpo, kurie 
daug dirba savo artimųjų bei 
tautiečių labui. Pavyzdžiui To-u 
ronto Liet. Skautų Židinys yra ( 
surinkęs ir išsiuntęs Suvalkų i 
trikampio lietuviams virš šimto 
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drabužių pakietėiių - siuntimų. vo ^vrnįa į §įa šalpa, kad 
Dar turi supakavę apie 50 siun- * - -
timų ir paruošę išsiuntimui, bet įįtj ' ’

. i Viena iš tokių, savo gilaus lie- ■ 
Musų tuviškumo nuoširdumo pąvyz-Į 

džiu skatinančių kitus, yra po-; 
nų Čiapkauskų šeima, gyvenanti ! 
Toronte — 38 Montview Avė., • 
išsiuntusi per Punską vienų me-1 

įtų laikotarpyje Suvalkų lietu
viams 12 vertingų siuntinių, dau 
gumoj supįrkdami savo lėšomis 

■ naujas medžiagas arba mažai dė- 
jvėtus drabužius ir avalynę, pati 
apmokėdama visas pašto persiun 
timo išlaidas — $50. Jie tikrai 
verti mūsų visų pagarbos ir pa
dėkos.

Birutė ir Balys Čiapkauskai 
j abu gana sunkiai dirba Įmonėse 
ir laisvalaikio atliekamą valan
dėlę ir centą -skiria paremti savo 
vąrgan patekusius tautiečius, . 
kad palengvinus jų varganą da- 

į lią. Jų ryžtas kartu yra ir mums 
i paskatinimu atiduoti duoklę lie
tuvių tautai.

Pp. Čiapkauskus Suvalkų tri
kampio lietuviai plačiai pažįsta 
ir jifems siunčia daugybę laiškų. 
Jei-kas nbrėtų parengti suvalkie
čius -— gali gauti adresų pas juos 
arba pas VKLS-gos Kanadoje 
.kartotekos vedėją B. Saplį — 
1558 Davenport Rd., Toronto, 
Ont.

Dieve padėk jiems, kurie pa
darė tiek daug gero savo bro
liams, ir kurie savo pavyzdžiu 

' skatina kitus prie bendro lietu
viško darbo prisidėti.

Vilnietis.

išsibaigė jų lėšos. O tiek paau- f 
i kotą laiko paruošiant “ 
broliai pavergime laukia pagal
bos. Viskas paruošta, tik trūks- ! 
ta to nelemto pinigo. Ar neatsi
rastų iš mūsų tarpo, kas galėtų Į 
paremti šį kilnų darbą? Atlieka
mų pinigų mes neturime, bet jei' 
kas galime nutraukti centą-kitą :

Taip panašus gėrimui, kurį 
mėgdavote savo tėvynėje . <

Cream Soda

Coca 
Orange 

Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS. BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

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

Į privačius butus riepristatoma.

Stelco Cold Mill skyriaus bendradarbiai:
St. Bakšys, J. Banevičius, K. Baronas, E. 
Boguslauskas, St. Burdinavičius, E. "Meš
kauskas, J. Mikalauskas, St. Mureika, A. 
Ruzgys, V. Pašilys, VI. Saulis, St. Senkus, 

VI. šešelgis ir J. Vilniškaitis.

Didelio skausmo dienose,
A. t A. BRONU1 ŠLEPEČIUI tragiškai žuvus, 

jo žmonai Stasei Šlepetienei, našlaičiams vaikučiams Ro- . 
mui ir Aleksui ir velionies sesutei Eūgenijai Šepkienei Či
kagoje, siunčiame mūsų giliausią užuojautą.

Antanina ir Antanas Gureckai.

& BRONIUI ŠLEPEČIUI tragiškai žuvus, ‘
| . . jo žmonai ir vaiKučiams reiškiame giliausią užuojautą

O. ir A. Jusiai.

. A. f A. VYŠNIAUSKIENEI Lenkijoje mirus, 
dukterį Romutę ir sūnų Liudą nuoširdžiai užjaučiame

J. K. Ožalai
M. S. Jaseliūnai 
G. L. Šmitai .
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Hamiltono at-kų ir jaunučių padidinti iki 15 narių įtraukiant, minčių. 

stovyklos. Primename mielie- į ją kandidatus, nariai 158 bal-1 
siems tautiečiams, kad dabar sais prieš 73 jį priėmė. Susirin- 
pats laikas registruoti savąjį at- kime atsistatydino v-bos sekre- 
žalyna į stovyklą. Vėliau gali tore V. Subatnikaitė. Tuo būdu 
pritrūkti vietų. ‘ ateinantiems metams LN v-bą

Moksleivių at-kų stovykla bus}sudaro: pirm. St. Bakšys ir na- 
liepos 18-26 d. Wasagoje, T.T. riai: Alb. Jankūnas, K. Mikšys, 
Pranciškonų vasarvietėje. Kvie- Alf.' Patamsis, Pr. Sakalas, J. 

_ . - ,, . čiami visi lietuviai moksleiviai Kažėmėkas, L. Skripkutė, G.
pat tebėra universitete minera- būti išsiunčiami iš miesto. Kaip vir§ 12 metų am£ Mokestis už 8 “ ‘ 
iogįjos katedros vedėju. * • pranęšą Vilniaus “Tiesą” nr. dienas $15 Neturtingi mokslei-

Sukakties proga prof. K. su- 107, kaikurie studentai ir diplo- vįai nuo mokesčio bus dalinai ar 
teiktas “Lietuvos TSR nusipel- mantai nenoriai vykstą į kaimą, visiškai atleisti.
niusio mokslo yfeikėjo garoės Bet ir Rašytojų sąjunga nepąjė-1 Jaunučių stovykla (7-14 metų)

Igią vįsų (išsiuntimo sąrašuose įvyks ten .pat rugpiūčio 1-16 d. 
skundžiasi J. Kau- i..'kaŠ'’...'škr’Pšty‘i.' Mokestis 1 vaikui $30, 2 tos pa-

, Jėuna poetė J. Vaičiūnaite griez šios šeimos $50, 3 ar daugiau $65. 
tai atsisakiusi išvykti^ įš Vii- Nepajėgią užsimokėti bus atleis- 

kie « *?ūtų jos motyvai, girdi,; ’ iT’HĮm’iitono'vyksta Teresė 

į Nesuprantamas ir nepateisina- čių stovyklavimo laiką.

Pavergtoje tėvynėje
Prof. Mykolui Kaveckui su- Partiečių vadovaujama Lietuvos 

ėjo 70 metų. Jis nuo 1956 m. pa- Rašytojų sąjunga ir kitos orga- 
grindinėm pareigom yra perėjęs r’ į ‘ 
į Kauno Politechnikos instiiu- jau ėmė skirstyti, kur kas turi 
ią, kur vadovauja inžinerinės vyktiĮsakinėjamą jau ir poe- 
geologijos katedrai. Bet jis taip tams, Bet, pasirodo, ne visi nori

nizącįjos ir institucijos, matyt,

iogįjos katedros vedėju. • pranęšą Vilniaus “Tiesą

Butų nėra,
lakys “Tiesos” Nr. 118. Jis gyve- 
kdkbTauto ^^“Įkur-1

me° SmnunSinifmenU14m kvX tokio atsisakymo. Verbickaitė. kuri bus visą jaunu-
metrų kambarėlyje. Čia jau nuo čių stovykiavimo laiką
sena gyveno šoferis. Gyvenome Kiurių Įstaigų dar- glais metais stovysloje yra
dviesec; 1956 m. sukūriau šeima, ^botojų ir vadovų požiūris j jau- [pastatyti du miegamieji mažie- 
Pasidanė labai ankšta Kreipiau- specialistų darbą “kai nori- siems, taip, kad jiems neteks pa- ^klaSuTp^aoS Ulonišką elgę-; lapinėse miegoti! Kiekviena pa-
to vykdomąjį komietą. Atsakė, ^ri •^V°-^yr?snx^-vy‘
kad suteikti butą nėra jokios g.. ktaA ’ J JeS?P± .P"Z,ūr: paiapinę.

■ HmVbėT. “ Kai ji - I 
syti į eilę norinčių buto, gavęs, •*

atsakymą, jog jis per jaunas 
miesto gyventojas, kad galėtų 
gauti butą.

Taip vargšas ir su žmona, o 
gal jau ir su vaikučiais tebegy
vena su tuo šoferiu tame pačia
me 14 kv. metrų kambarėly. Tik
rai “laiminga jaunystė ir laimin
gos šeimos...” Ir tai ne Mask
voje ar Leningrade, bet Panevė
žyje! ... ■■■■.■>

Vidzgirio miške prie Alytaus 
birželio 23 d. prie augšto obelis
ko atidengta paminklinė lenta 

. su užrašu, kad ten 1941-44 me
tais vokiečiai ir “buržuaziniai 
nacionalistai” išžudė 60.000 Lie
tuvos gyventojų.

Alytaus miške įmūryta lenta 
paminėti ten, esą, palaidotiems 
35.000 raudonosios armijos karo 
belaisvių. Tam buvo suorgani
zuotas didelis mitingas, kuris iš 
Vidzgirio persikėlė antrom iš
kilmėm į Alytaus mišką.

Biržų 1. teismas Prancišką ir 
Joną Žagrauskus, Biržų miesto 
gyventojus, nubaudė po 5 metus 

_ kalėjimo už “spekuliaciją” — jie' 
dideliais kiekiais supirkinėję • 
vilnas, o pardavinėję siūlus. Vy- Į 
ras jau anksčiau buvęs teistas 
už vagystes, o žmona už'speku
liaciją.

(E) Poetė J. Vaičiūnaitė atsi
sakė išvykti iš Vilniaus. Lietu
vos komunistų vadovybė, kaip 
jau anksčiau buvo pranešta, pa
skelbė šūki, kad rašytojai ir kiti 
intelektualai kraustytųsi iš Vil
niaus, Kauno, į kaimą (kolcho
zus, sovehozus ir pan.) ir ten fi
ziniai padirbėtų tarp “liaudies”.

SUDBURY Ont
Tautos Fondui aukojo

Po $13 — P. Jutelis ir J. Remeikis;
$10 — J. Vaičeliūnas;
$8 — 1. Bružas;
Po $5 — K. Balčiūnas, J. Bataitis, 

J. jčipkus, K. Daunys, J. Džęnkaitįs, V. 
Grinius, S. Jackus, V. Kapočius, J. Ki- 
bickas, J. Milašius, J. Mikoliūną^ K. 
Rimas, kun. A. Sabas, P. VenskeyiČius, 
M. Žemaitis, A. Žilėnas, J. Žiūkas;

$4 — P. Semežys;
$3.25 — P. Jutelis;
Po $3 — A. Barkauskas, V. Bružas, 

B. Daukšas, A. Indrulaitis, A. Jasiūnas, 
V. Kriaučeliūnas, S. Krivickas, L. Kul
nys, D. Niekus, K. Narbutas, P. Petrė- 
nas, M. Pranckūnas, J. Poška, S. Poš
ka, A. Raškevičius, E. Sakalauskas, J. 
Stankevičius, J. Stankus, A. Staškevičius, 
V. Stepšys, V. Skilandžiūnas, A. Stra- 
kauskas, S. Tolvaišo, K. Tutinas, M. Za
karevičius;

$2.50 — J. Juška;
Po $2 — P. Alkanas, A. Braškys, J. 

Genys, P. Gustas, J. Jakubonis, J. Jo
naitis, P. Kraujelis, A. Kusinskis, S. 
Liaudinskas, J. Martišius, J. Mockevi
čius, P. Mazaitis, A. Milašius, dr. O. 
Pudimaitis, Z. Ribinskas, A. Savickas, 
J. Stapčinskas, K. Sviežikas, F. Tiknius,
J. Valančius;

$1.50 — I. Ragauskas;
Po $1 —- L. Baltutis, P. Brauklys, J. 

j Dambrauskas, A. Gatautis, P. Griškonis, 
! A. Juozapavičius, J. Kriaučialiūnas, A. 
Lapienis, P. Liutkus, P. Mikštas, A. 
Naudžiūnas, J. Paulaitis, J. Petrėnas,
K. Poderys, K. Ramonas, J. RačinskdS, 
A. Rukšys, A. Rupvalkis, V. Skripkus, J. 
StriČka, J. Vabuolas, A. Vildė, A. Zlat
kus;

50 et. — K. Žukauskas.
Viso suaukota $278,75.

■Palmer, H. Rimkevičius, Alf. Pi
lipavičius, M. Uikienė, J. Bajo- 
riūnąs, Ig. Varnas, F. Guja ir Kl. 
Jurgėlys.

Kontrolės kom. perrinkta irgi 
ta pati: J. Krištolaitis, V. Na
vickas ir P. Savickas.

Klausimuose ir sumanymuose 
vienam nariui pasiteiravus ar 
tiesa, kad Liet. Namams yra pir
kėjas, V. Sakas pareiškė, kad jis 
turįs klijentą, duodantį už LN _ _
$200.000 grynais ir, jei susirin-1 kuriuos galėtumėm ką nors ge- 
kimas nutartų juos parduoti, jis resnio nuveikti. Be to, kiekvie- 
pristatysiąs raštišką pasiūlymą j nas padorus šeiminirfkas rengda- 
laike 3-jų dienų. Nariai LN par- mas sutikimą garbingų svečių, 
davimo nesvarstė. i talpinasi savo patalpose, o ne-

Susirinkimas baigtas 9 v.v. Jį ieško svetimų kampų, nes jo sve- 
puikiai pravedė G. Palmer.

Apžvelee LN vienu metu hi- 
kotarpį, matome, kad jų įsigiji- Įmi jausmai net 420 narių, kurie 
mas vispusiŠKai naudingas. Kvie priklauso Lietuvių Namams, 
čiu tad visus tautiečius jungtis! Bendrai paėmus turiu paklausti: 
į juos nariais, kad po kelių metų : ar toli nueisim tokiu susiskaldy- 
mes galėtumėm džiaugtis gražiu 
lietuvišku centru Hamiltone.

Skautams Remti D-jos v-ba 
birž. 24 d. turėjo savo posėdį. 
Ligšiolinis jos pirm. Z. Laugalys 
iš pareigų pasitraukė ir v-bos 
pirmininku nariai išsirinko St. 
Bakšį.

Skautams remti būrelių vado 
vai pristatė šias aukas:

Būr. Nr. 1, vadovaujamas M. drįs net ir asmeniškuose pasi- 
Juodžio — $21,75, Nr. 2 — L Var- Įkalbėjimuose pasakyti, — va čia 
no — $9, Nr. 3 — Z. Orvido — n yra mūsų lietuviu blogiausia S1o pranešimo įsKlause reiKalu $5 M Nr 4 _ Q Breiehmanie. į, 4 ‘

vedejo Alt. Patamsio trumpa LN nės _ ?13 Nr 5 _ H Rimkev..;p Tad bai damas sav0 minti 
pranešimą ap.e LN v.dųe atlik- -aus _ „ 25> Nr 6 _ v Na. LD ^mitetui savo spren^ 
las perskaitė visas apyskaitas. "cko «A’ i “ l“TT*
Anvskaitas ir nranešimus nariai ido — ?7-50- Viso ?78- Įruošti Lietuvių Namuose. Imda-
nri^mA ir natv^rtinn Pirmininkavęs posėdžiui St. Į mi Palace ar kurią kitą salę

Kontrolės kom. vardu praneši-Jakšys prašė būrelių vadovų Tamstos darote dvigubą žalą: 
mą padarė jos narys V. Navic-! Pastangas padidinti Trijų kenkiate jūsų pačių rengiamai 
kas, pažymėjęs, kad LN atskai- i menesių būrelio aukas iki $20, J šventei, sąmoningai mažindami 
tomybė vedama labai tvarkin-i Turbūt pirmą kartą Hamilto- dalyvių skaičių ir labai pamė
gai ir išlaidos daromos prisilai- Įn° skautiškas lietuvių jaunnmas : kįnate Lietuvių Namus, atvyKu
kant didžiausio taupumo. Jokių gavo tokią stambią piniginę pa-į siu iš kitur ir savo kolonijos tau- 
trūkumu nerasta. K-jos vardu (! ramą savo veikimui. V-ba šiame ptiėcių akyse! Lietuvis,
jis padėkojo LN v-bai už jos idė- posėdyje paskirstė: berniukų j 
ta didelį darbą. " ‘‘Nemuno” tuntui $200, “Širvin- TENDENCINGAS

Antriesiems biudžetiniams me luos” mergaičių tuntui $150, Jam- ac

tams v-bos pateiktas Delta kino borės fondui auka $10, šv. Jurgio 
It at____—minėjimo nunstnliarns nadpnpf i •
laidų sąmatas, susirinkimas, pa- $10.62, apmokėti A1L Liškauskui i jęs, kad kolonijose yra dviejų 
daręs mažas pataisas, patvirtino.: važinėjimo išlaidas ir jo padary- | rūšių korespondentai: objekty- 

Nustatydami LN akcijos ver-itas perkant draugovei reikalin- vūs ir tendencingi. Objektyvūs 
. . nnn v  •_   • • _  : r;o i-mnlro- [■'nraonrinflontai or.rocn Irnl i i C1Q

Į ežerą vaikučiai visada vedami 
būriu ir suaugusiųjų priežiūroje 
kasdien, jei šalta — ne. Vieni 
niekur neleidžiami. Kasdien bū
na rytais šv. Mišios, sportiniai 
lavinimai, lietuvių kalbos prati
mai žodžiu ir raštu, o vakarais 
laužai su pačių vaikų išpildo
mom programom. Valgyti duo
dama 4 kartus per dieną.

Jei norime savo vaikuose išlai
kyti lietuvišką ir katalikišką 
dvasią — nepagailėkime jiems 
T.T. Pranciškonų stovyklos. At
sigaus kūnu ir dvasia.

Vaidilutė.
LN visuotinis narių susirinki

mas, birž. 21 d., po pirm. St. Bak
šio pranešimo išklausė reikalų

tus darbus, iždininkas Pr. Saka

priėmė ir patvirtino.
Kontrolės kom. vardu praneši

-T.nos koncertui Lietuvių Namų. 
Įšale, noriu pareikšti keletą savo 

'• i « I
rvi^iuakvmas Lietuvių Namų • 

sukėlė, sakyčiau, didžiausią pra
garą lietuvių tarpe. Norėčiau pa- 
klausti LD rengėjus, kuri vra JA VALSTYBĖS 
didžioji ir tikriausia to priešas- ** v_- - , - . - .
tis? Nesitikėdamas gauti tikro metų suvažiavimas įvyks; Vilčinskas, 
atsakymo, duodu savo sampro-įCievelande, Skranton viešbuty,} Taip pat visų trijų tautybių 
tavimus. Lietuvių Namų narių 5-7 d-d. Suvažiavimo šei- buvo suruošas minėjimas ir Not- 
tarpe mes nematome didžiosios mininkai yra Ohio liet. gyd. d-ja. tinghame. Pagrindiniu kalbėtoju 
dalies, mūsų kolonijos inteligen- Numatyta plati mokslinė prog- buvo iš Londono atvykęs M. Ba- 
tijos. Maža to! Dažnai tenka nu- rama ir balius su koncertu. Kon-jjorinas. Lietuvių vardu kalbėjo 

kad LN pa- ceriui pakviesti sol. Aid. Stem- K. Deveikis,
_______ __ 1____________ Į'“ “ -j--:-.— a tr..Eduardas Truchanas staiga 

vadovaujami. Tad boikotuokime smuikininkė Kuprevičiū- mirė gegužės 23 d.’Hobarte, su- •  . ... i •________ i tA _ Rorcrinno • «7H
Vienybės” red. J. Tysliava sūnų, dukterį, abu jau

... .  r____ eraščio reikalais keletą savai- ir 3 vaikaičius. Lietuvb; 
ir erdvias patalpas, kaip kad LN čių išbuvo Čikagoj^^o vėhau tan
kino salė, ieškoti svetimų dievų____________ a- j-
ir taip lengvai mėtyti sunkiai 
uždirbtus tautiėčių pinigus, už

Lietuviai pasaulyje
I I stovas savo gimtąja kalba. Iš lie-

Amerikos liet, gydytojų D-jos tuvių kalbėjo DBLS pirm. inž. J.

girsti “priekaištą”, kau ~ • - . - A—  -
teko į prasčiokų rankas ir yra jų ĮPuziene> pianistas A. Kupreyi-

tė - Bergienė. ’ laukęs 72 m., palikdamas žmoną, 
vedusius, 

ir 3 vaikaičius. Lietuvbje jis gy
veno Šiauliuose, buvo Guberni
jos alaus daryklos vedėjas. Aust
ralijoj išgyveno 10 metų.

Nottingham^ lietuviai pradėjo 
rūpintis įsigyti savo*namus.
BRAZILIJA

Lietuvos pasiuntinybės rūmai 
Brazilijos sostinėje bus statomi 
Brazilijos vyriausybės lėšomis. 
Projektui paruošti įgaliotas mi
nisters dr. F. Meieris paskelbė 
konkursą.
AUSTRALIJA

Romualdas Burokas,. Lietuvos 
kariuomenės pulk. Įeit.-, buvęs 
“Kąrio”- redaktorius įr karo cen
zorius, išėjęs į atsargą dirbęs 
kaip teismo tardytojas, prokuro
ro padėjėjas ir Kaurto apylinkės 
teisėjas, staiga mirė gegužės pa
baigoje, sulaukęs 66 metų.

Dantų gydytoja Janina Grin- 
cevičienė mirė Australijoje ge
gužės 15 d. nuo kasos vėžio. Sir
go nuo 1957 m. Buvo padarytos ' 
dvi operacijos, bet niekas nepa
dėjo. Liko vyras ir duktė bei sū
nus studentai. Velionė buvo kau
nietė, gimusi 1904 m., gimnaziją 
baigė 1925, o universitetą 1932 
m. ir iki 1944 m. dirbo Kaune. 
Vokietijoje gyveno Berlyne, 
paskiau Oberleningo stovykloje 
ir pagaliau Felbache prie Stutt- 
garto. Australijon atvyko 1949 
metais.

Socialinei globai Sydnejuje 
prieš 3. metus įsisteigė Liet. Mo
terų Social. Globos Draugija, .pa
sistačiusi tikslą globoti vieni
jus ligonius bei senelius ir kt.

juos visur, kur tik galime.
Ar neturėtų būti gėda mums .. ... 

lietuviams, turint tokias puikias Į*"®*®010 A_,__ . ,

kysis Detroite, Clevelande ir 
Pittsburghe.

Juozas Ambraziejus, gim .1877 
m. Marijampolės apksr., žinomas 
senosįos lietuvių kartos visuo
menininkas, gyvenęs Brdoklyne, 
mirė birželio 25 d., palaidotas 
birželio 29 d. šv. Karolio kapinė
se po gedulingų pamaldų Apsi
reiškimo bažnyčioje.

Jis 1907 m .išvyko iš Lietuvos 
Škotijon/o 1908 m. atvyko į JA 
V-bes ir apsigyveno Brooklyne, 
versdamasis visokių tarpininka
vimų verslu. Jis buvo D. Vil
niaus seimo dalyvis. 1929 m. lan
kėsi Lietuvoje. Su žmona, dabar 
našle Emilija, gim. Jankute, iš
augino tris dukteris, kurios ge
rai kalba lietuviškai ir reiškiasi 
lietuvių gyvenime.
VOKIETIJA

Liet, sargybų kuopa, vadovau
jama kpt. J. Venckaus, gegužės 
22 d. įsteigė Vasario 16 gimna
zijos rėmėjų būrelį, į kurio val
dybą išrinkti: pirm. Barasas, iž- 
din. Krištolaitis, sekr. Labanaus
kas. Būrelio rėmėjo mokestį nu
statė pagal atlyginimo grupes: 5, 
3 ir 1 DM, rezervuojant teisę no
rintiems ir daugiau aukoti. Tai 
bus trečias gimnazijai remti bū
relis Vokietijoje. Pirmasis buvo 
sudarytas iš Kr. Valdybos narių, 
antrasis Rendsburgo apyL pirm, 
dr. Stelmoko, kuris neseniai mi
rė.

Vasario 16 gimnazija birželio 
1 d. skolų turėjo 28.085,60 DM. 
Didžiąją jų dalį sudaro neapmo- i nelaimėn papuolusius asmenis, 
ketos sąskaitos už maistą ir ne- D-jos organizatorė ir pirmoji 
užmokėtos algos. pirmininkė buvo p. Osinienė.
D. BRITANIJA i Šiandien draugijoje yra apie 30

Iš Londono išvažiavo į Lietuvą ! narių. Valdybą sudaro: pirm, 
vienas tautietis, nes esą pasiil- Kapočienė, Cibulskienė^ Žygie- 
gęs giminių, o ypač motinos. At ! . ' 7 !
kalbinėjamas sakęs, kad jam ten D-ja iš pradžių lėšas surinkda- 
negalį atsitikti nieko bloga. Po vo iš savo narių, o dabar sten- 
kelių savaičių jam išvažiavus jo 
buvę kaimynai gavę laišką, ku
riame jis prašąs pranešti jo mo
tinai. kad jis esąs Leningrade. 
Kodėl jis ten įklimpo ir kodėl iš 
ten negali pats pranešti net savo 

Į motinai, tuo tarpu galima tik 
spėlioti.

nondentai siekia daugiau savo Birželinių įvykių minėjimas pondentai sieKia daugiau savo' Londdne įvyko estų salėje. Ren.

čiai, o ne kieno kito!
Šiuo gi atveju yra užgauna-

mu ir nesiskaitymu su daugu
ma? Patys laisva valia niekina
me vieni kitus, o kas dar skau
džiau, tai, kad vieni sunkiai sta
tome, o kiti griauname.

Nieko nesakyčiau, jei būtų 
rimta kliūtis pasinaudoti Lietu
vių Namais, bet kada po prieka
be “maža salė”, mes hamiltonie- 

j čiai Įžiūrime tikrąsias priežastis, 
j kurių LD rengėjai niekados ne-

Antriesiems biudžetiniams me i tos” mergaičių tuntui $150, Jam- KORESPONDENTAS
Skaitvdami mūsų laikraščius

ir Lietuvių Namų pajamų ir iš- minėjimo nuostoliams padengti} kiekvienas tur būt yra pastebė-
AVAXVI Ui. «*ZV£XXX VA VVAU} VC^XX XXXA VXXXX y j T 7 * j ** T. . .

daręs mažas pataisas, patvirtino, i važinėjimo išlaidas ir jo padary-Į rūšių korespondentai objekty- 
> 

tę, nariai 203 balsais prieš 9 nu- £a turtą $45.56, pradinis įmokė- korespondentai aprašo kolonijos

nė, Šidlauskienė ir Osinaitė.

giasi kitaip sudaryti. Įvairių pa
rengimų metu jos laiko bufetą, 
savo ruošiamuose parengimuose 
organizuoja loterijas iš suauko
tų daiktų. Nuolatinių pajamų ti
kisi iš Liet. Namuose ^atidarytos - 
valgyklos, kuri veikia šeštadie
niais ir sekmadieniais 2-8 vai. v. 
Tuo metu valgykloje dirba d-jos. 
narės, daugiausia valdybos ha-

- Kapočienė, Cibulskienė,.

Tautos Fondo ir savo vardu širdingai tarė jas ir toliau pardavinėti no- jimae LN akc. $25. Viso $441.18. gyvenimą užfiksuodami tikruo- 
dėkoju P. Zokarevičiui, Sudbury opyi. !minaiine kaina t y po S100. Kad : St. Bakšys padėkojo J. Trečio- sius faktus, iškelia teigiamus 
...  .............. f ___  ____ L__ 1___________  l.„l „ ___ . reiškinius, kurie mūsų bendruo- 

nariams, susirinkimas priėmė šį I dams Bagdonienei ir A. Pily- menę jungia ir vengia to, kas ga- 
svarbų nutarimą: kiekvienai ■ paičiui su dar didesniu pasiseki-: h pakenkti visuomenininkų ar 
$100 akcijai, nupirktai iki 1958 mu tęsti lietuvišką mūsų jauni- Į organizacijų darbui ir bendra- 
m. geg. 1 d. įrašyti į nario s-tą mo auklėjimą. į darbiavimui. Tendencingi kOres-
po $24, o įsigytai nuo 1958 m. i Ateinantį rudenį valdyba nu-Į1 
geg. 1 d. iki 1959 m '

bavimę'^enkant “aukas‘tf?^ [nebūtų skriauda[ senesriiesiems ! kui ir palinkėjo naujiesiems va- 
Sudburio lietuviams už gausias aukas 
pavergtos tėvynės vadavimo reikalams.

V. Vaidotas, TF įgaliot. Kanadoj.

PADĖKA
Mūsų dešimties metų vedybinės sukakties proga suruo- 

šusiems pobūvi ir gausiai mus apdovanojusiems, tuo pada
rant mums netikėtą staigmeną, nuoširdžiai dėkojame:: p.p. 
Bukšaičiams, Valantiejams, P. Augaičių šeimai, Kriščiū
nams, Žymantams, Babeckiams, K. Augaičių šeimai, Las
tauskienei, Bakšiui, P. Norkams, Krasauskams, Treigiams, 
Dambrauskams, Janušauskams ir Jurgiui. Visiems mūsų 
mieliems bičiuliams liekame nuoširdžiai dėkingi.

V. ir B. Cvirkai.

o-o - - ---- į--- -i- geg. 1 d. po tarė surengti šokių vakarą ir ad-:asmeninių tikslų.Todėl jų ko- gė visi paba’ltiečiai kartu.’Be'benorės — Kapočienė, Cibulskienė^ 
$2 už kiekvieną pilną mėnesį, vento metu pakartoti I. Jokubv- respondencijos yra iškreiptos,: įrosįos angiiškos kalbos, kalbė- Žygienė ir Šidlauskienė. Valgiu

• T* _______.ž  AT     •* • 'r . ** w i • -i • i • • > •

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka”
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% 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 ištaigoje II ougšte, tel. JA. 7-5575.

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

nienės “Miško idilija” Lietuviu neatitinka tiesai, užgarinančios 
'Namuose, prašant LN v-ba suti- : ^skeliančios vienasaliskus rei
kimo po vaidinimo parodyti gra- ; kalus..^Sios rusies koresponden- 
žu vaikiška filmą. jtai kaikuriose kolonijose yra pa-

" . . • įdarę labai daug žalos, sukėlę ne-
LN nariu įstojo Giedraitis Ro- apykantą, nepasitikėjimą ir pri

vedę kolonijos bendruomenę __________ o___
prie .•susiskaldymo ir; net prie Į kvietė būti 500 lietuvių, latvių 

ir estų liudininkais: tai “blogai” 
kalbantį pranešėją, nes jis, kiek 
man yra žinoma, nedavė leidi
mo minėjimo metu kalbėti susi
rinkusiems apie LN;

Charakteringas šio korespon
dento nusistatymas dėl rengia
mos Lietuvių Dienos. Jis rašo 
įvairiuose laikraščiuose paklodi- 
nius straipsnius, norėdamas įpirš 
ti LN salę koncertui, skatina ki
tus rašyti šiuo reikalu ir įvelti Į 
beprasmius ginčus vieną visuo
menės dalį prieš kitą. Ir koks 
tikslas? Juk tokiais tendencin
gais aprašymais didinga Kana
dos Lietuvių Diena padaroma 

I nesutarimo ir nesantaikos diena 
rapija, kuri kaip anksčiau taip vien tik dėl to, kad LN salė yra 

.ir dabar yra lietuvybės išlaiky- permaža. Jei organizacinis ko
mo vienintelis šaltinis. mitetas padarė sprendimą pasi-

Sk. St. savo korespondencijom ‘rinkti kitą salę, taį reikalas tuo 
suskaldė Hamiltono lietuvių ben 
druomenę į LN prietelius ir ne
prietelius. gi lietuviškumą ma
tuoja pagal vaikučių išpirktą 
saldainiukų kiekį kino salės 
krautuvėlėje (žiūr. korespon
denciją apie Motinos dieną). 
Jam spinksinti LN scenos lem
putė yra svarbesnė už visą Bir
želio trėmimų minėjimą. Šia 
proga jis nekreipia dėmesio į iš
samų klebono pamoksią apie: 
mūsų krašto nelaimę ir kartu 
padarytą rimtą 'įspėjimą kores
pondentams. kurie savo kores
pondencijomis demoralizuoja ko 
Jonijos lietuvišką veiklą. Jis ne
suprato ar negirdėjo rūpestingai 
ir kruopščiai paruoštos KLB Kr. 
V-bos pirm. V. Meilaus paskai
tos. nepastebėjo ar negirdėjo 
kun. B. Jurkšo kruopščiai pa
ruoštos programos, išpildomos 
solistės J. Liustikaitės ir vyrų 
bei mišraus choru. Jis vis tik pa
stebėjo įspūdingai pasirodžiusią 
mūsų tautinių šokių grupę,, nes 

i rūpėjo iškelti scenos lempučių

kaip Lietuvių Namų skolą na
riams. Bendra šios skolos suma, 
pagal parduotas akcijas, susida
rys apie $12.500. Knygose ją pra
vesti padidinant minėta suma 
LNamų vertę. Ši skola nariams -kt’ — , ■ v<-
grąžinama tik visuotiniam na- jmas su $100. Nuoširdus aciu. 
riu susirinkimui nutarus arba Mieli Tautiečiai! Paskubinki- 
LN likvidacijos atveju. me didįjį Tautos Namų įsigijimo

.Svarstydami įstatų pakeitimą, darbą! Mes puikiai matome, kad 
nariai įgaliojo busimąją v-bą su-! gyvenimas šiame krašte diktuo-

LNamų vertę. Ši skola nariams

riu susirinkimui nutarus arba 
LN likvidacijos atveju.

derinti juos su Kanados Įstaty
mais, atiduodant juos pertaisyti 
advokatui.

Renkant LN v-bos pirm, ir val
dybą, 214 balsų priimtas pasiū
lymas palikti tuos pačius vald. 
organus vieniems metams. St. 
Bakšiui paprašius v-bos sąstatą

jo dar kiekvienos tautybės at- dalis pagaminama namuose, ki- - 
' ta dalis valgyklos virtuvėje. Val-

. Į go daugiausia viengungiai, apie 
reikšmę, kurios, jo nuomone, ir '20-30 asmenų, o patiekalai gami- 
nulėfnė pagrindinį pasirodymo namį lietuviški. Draugija įsigijo 
efektą. Bet ’ vieną dalyką labai . -

i gerai matė ir girdėjo ir net pa-
ir savą virtuvės inventorių: šal
dytuvą, 6 tuzinus lėkščių, puo
delių, lėkštučių, peilių, šakučių 
ir kit. ’ . • * į į ■ - .

Taip sunkiu būdu surinktos 
lėšos padeda draugijai globoti 
ligonis, senelius ir kt. nelaimin
guosius. Dabar jos nuolatinėje 
globoje yra 8 ligonyš ir 1 senelis, 
atvykęs iš Kinijos Tai žmonės 
be artimųjų, atsidūrę nervų li
goninėse, prieglaudose ir pan. 
Jie lankomi kartą per mėnesį ir' 
apdovanojami pagal gydytojo 
patarimus. Kalėdų ir Velykų ’ 
šventėms parūpinami didesni ■ 
paketėliai. Kadangi ligonys yra 
išblaškyti po daugelį ligoninių,- 
o kiti ir gana toli, tai jų lanky-" 
mas reikalauja daug laiko ir lė
šų. Kartais ligonys kuriam lai
kui paleidžiami iš ligoninės. .To
kiais atvejais lietuvius priglau
džia D-jos valdybos kuri narė, 
pas kurią toks ligonis ir gyvena, 
o laikui praėjus' vėl pristato
mas į ligoninę.

Iš Tbc ligonių D-jos ilgiausiai. 
‘ buvo išlaikomas klierikas Motu
zą, kuris sušelptas išvyko i Ro
mą. Jis gyveho pas p. Cibulskie- 

!nę. D-ja taijj pat rūpinasi vieni-? 
šų lietuvių palaidojimu.

Įstaigos D-ją traktuoja lygiai’ 
su vijomis šalpos organizacijo-> 
mis, policija jai teikia visas in-Į 
formacijas anie nelaimėn pate
kusius tautiečius, pačius ligonius į 
nukreipia i D-ją pagalbos pra- 
švti. LMSG D-ja su savo sama- 
rietiŠku darbu yra gražiai užsi- 
lekomendavusi ir, plačiai žino-Į 
ma. Vienas autralas gydytojas į 
yra pasakęš :“Jūsų tauta maža ir į 
jūsų nedaug čia, bet jūsų šusSor- 
ganizavimas ir rūpinimasis sa
vaisiais yra pavyzdingas”.
KOLUMBIJA

Dr. F. Frcscevičnis Kolumbi
jos sostinėje Medeline verčiasi 
gydytojo praktika ir yra ligonių 
kasų gydytojas.

kultūrinės veiklos sužlugdymo.
Kaip tendencingo korespon

dento pavyzdį šį kartą noriu pa
liesti vieną Hamiltono korespon
dentą, kuris šio laikraščio skilty
se pasirašinėja Sk. St. slapyvar
džiu.

Kiekvienoje korespondencijo
je Sk. St. stengdamasis iškelti 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
reikšmę nepilnai ir tendencingai 
nušviečia kolonijos kultūrinio 
gyvenimo įvykius. Iš jo kores
pondencijų skaitytojas padaro 
išvadą, kad tik LN yra Hamilto
no visuomeninės veiklos centras. 
Ištikrųjų gi kultūrinės veiklos 
centras Hamiltone yra VAV pa-

ja naujas sąlygas. Statydami sa
vo tautinį veikimą ant praktiš
kų pagrindų, mes tautinę gyvy
bę ilgiau išlaikysime. Stokime Į 
Liet. Namus nariais!

LN kine Delta praėjusios dvi 
savaitės turėjo didelį pasiseki
mą. “The Journey” davė $1.100 
pajamų su apie $400 pelnu. “Gid- 

i get” per pirmas tris savaitės die- 
inas davė $500 iš kurių $150 liko 
pelno. Tikimės, kad‘ir kitos trys 
dienos duos panašią apyvartą.

Šią savaitę Deltoje eina pui
kus spalvotas filmas “The Mat- 

! ing Game” ir “The Whole 
Truth”. Sk. St.
NEGERAS TAS PAUKŠTIS ...

Sekdamas diskusijas spaudoje 
ir lietuvių tarpe dėl atsisakymo 
pasinaudoti VI-tos Lietuvių Die-

mitetas padarė sprendimą pasi-

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei 
ainiai patarnavimai, 

morgičiai
20 KING $T. E., HAMILTON 

Telefonai:
Įstaigos JA. 7-5575 
NamV FU. 3-8928

Siuntimai į LIETUVĄ ir kitur

50% pigiau negu Kanadoje.

siunčiame įvairių rūšių ir įvairiais kiekiais.

SIUVAMOS MASINOS, AKORDEONAI
ir kiti įvairūs dalykai.

Jūsų sudaryti SIUNTINIAI, nesvarbu svoris ar dalykų 
skaičius. Turime įvairių prekių Siuntiniams. PINIGAI Į 
LENKIJĄ, STATYBINE MEDŽ.į VAISTAI BE MUITO.

MAZAR TRADING CO. LTD?
863 QUEEN ST. W„ TORONTO. TEL. EM. 3-5520.
Greitas, patikimas patarnavimas. Siuntiniai pasiekia ga

vėją per 6-8 savaites. Pristatymas garantuotas.

ir išspręstas it betkokia agitaci
ja prieš LD yra> nusikaltimas sa
vo bendruomenei.

Apie šio korespondento ten
dencingumą reiktų parašyti ke
letą straipsnių. Bet nenoria var
ginti skaitytojų. Tik šiuo straips
neliu norėjau atkreipti ne vien 
tik Sk. St., bet ir kitų korespon
dentų dėmesį, kad rašydami bū
tų sąžiningesni, atsargesni ir 

(įvertintų kiekvieną* rašomą žodį 
lietuviškų reikalų supratimo ir 
bendruomenės sugyvenimo at
žvilgiais. i J. J.

Redakcija manytų, kad * kor. 
Sk. St. daromi priekaištai nėra 
visais atžvilgiais teisingi. Jis ra
šo daugiausia apie tai, kas jam 
labiausiai rūpi. Niekas jo nėra 
įpareigojęs atvaizduoti visą Ha
miltono lietuvių kolonijos gyve
nimą. Jei kitais reikalais dau
giau parašytų kiti, p. J. J. mini
mo vienašališkumb Įspūdžio ne
susidarytų. “T?” džiaugtųsi su
laukę daugiau korespondentų iš 
šios judrios kolonijos.
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me ir negailestingame, įsakmiai 
įkaldamas visiems įnikusiems tų 
naktj, kad jos nebeuimiršti per 
amžius.

Daugeliui toji naktis buvo pas
kutinė. ' '

Marius Katifškis,
"Išėjusiems negrįžti" 356 p.

MES NEBUVOME DIDVYRIAI
tų fragmentų tąsa yra naujoji mi faktai. Juos Katiliškis dide- 
knyga “IŠĖJUSIEMS NEGRĮ:ž- le dalim vaizduoja, neprasilenk- 
TI”. Dedikacija visiems, pralei- damas su istorine tiesa, tačiau 
dusiems dalį jaunystės po šal- atatinkamai pergrupuodamas, 
mais, po svetimom milinėm, pa-, pabrėždamas vienus epizodus, 

kitus gi prigesindamas, vieniems 
suteikdamas komišką atspalvį, 
kitiems tragišką, rūpestingai 
vystydamas pagrindinių savo

Kareivio buitis yra viena am
žinųjų temų literatūroje. Senų
jų kiniečių, persų, egyptiečių, 
graikų ir romėnų poetai ir pasa
kotojai apdainavo ir apkalbėjo 
ietininkų, lankininkų, raitelių ir 
pėstininkų žygius, likimą, gyve
nimą, mirtį. Abu pasauliniai ka
rai suteikė šimtams mūsų laik
mečio rašytojų siužetus apie did 

, vyrišką ir niekingą, triumfališką 
ir nurvina kareivio dalia. Paci-

tiškos patetikos nei naivių stra
tegiškų išvedžiojimų, nėra joje 
ir proginės patriotikos. Tačiau, 
daug joje žmonių, žiūrėjusių 

, ir purviną kareivio dalią. Pači- mirčiai į akis, sąmojaus ir gy- 
fistai ir militaristai, eiliniai ir ge venimo bei literatūrinės tiesos.
nerolai, vieni ieškodam tiesos ir 
prasmės, kiti mistifikuodami ir 
padailindami, vieni prakeikda
mi, kiti išteisindami karą, kal
bėjo, kalba ir kalbės apie savo
tišką žmogaus bandymų ir bru
talios jėgos fenomeną, ištinkan
tį žmoniją nuolatos, reguliariu 
tikslingumu, nuo biblinės Kai
no legendos laikų. Karas yra — 
ar norime, ar ne — integrali že
mės istorijos dalis. O mūsų epo
chos žmogui karas yra tapęs ne- 
vien tik nesantaikos ultimatyviu 
sprendimu, bet taip pat ir bu
vimo arba pražūties lėmėju.

Herojiškos ir kasdeiniškos ka
ro mašinos nasrų pragaran buvo 
suversti iki 1945 metų pavasario 
daugelio tautų žmonės, jų tarpe 
ir mūsų žemės jauni vyrai. Jų 
epopėja buvo nedaugelio nu
prasta, nedaugelio įvertinta, dar 
mažesnės dalies savųjų ir sve
timųjų išgirsta. Savotiška ne
jauki tyla užgulė jų praeitį. Ne
gyvuosius palaidojom, gyvie
siems paplojom per petį ir pra
dėjome gyventi ramų svetimo 
miestelėno gyvenimą, kuriam 
karas paprastai tereiškia jo pa
togaus namelio ir dar malones
nės rutinos suardymą. Pamiršo
me tuos kelis tūkstančius lietu
vių karių, kovojusių su milijo
nais kitų prieš raudonąjį tvaną, 
užliejantį Europą. Pamiršome, 
kaip sunku jiems buvo suderin
ti vokiečio arogantišką laikyse
ną bu savo įsitikinimu, kad ir su 
pačiu velniu kartais reikia bend
rai muštis, jei kitos išeities ne
bėra, jei pati žemė žudoma. Pa
miršome juos — gal klydusius, 
gal teisius . . . Bet tai ir reiškia, 
kad pamiršome savo pačių liki
mo dalį... Nes kiekvienas jų 
buvo mūsų tikras brolis...

girinkusiems ir priverstiems pa
sirinkti vienintelį kovos kelią 
prieš pavergėjus. Dedikacija 
tiems, kurie tebėra mūsų tarpe 
ir dedikacija tiems, kurie miega veikėjų charakteristiką, psicho- 
savoj ir nesavoj žemėj, pelkėse loginius lūžius, vienur platesnių, 
ir miškuose, lygumose ir'kalvo- kitur siauresnių panoramų rė- 
se po prastais mediniais kry- muose.
žiais arba po nuogu dangumi. Tačiau, už visų istorinių ir 
Kitokia tai knyga, nei esame kronikinių faktų kompiliacijos, 
įpratę skalyti. Nėra joje melo- už karčių įvykių tėkmės, stovi 
aeklamacijos, nei išgalvotų did- saujelė žmonių, mūsų žemės ka- 
vyriškumų^ nėra joje gimnazis- rių, kurie neabejotinai ir yra 

svarbiausieji šios knygos atsira
dimo kaltininkai. Žmonių ir in
dividų likimą pirmoj eilėj- vaiz
duoja Katiliškis, perteikdamas 
jų mąstyseną, jų žmogiškąją lai
kyseną mirties akivaizdoje. Čia 
tad mes ir sutinkame drąsius ir 
bailius, savanaudžius ir altruis
tus, pagiežos persisunkusius ir 
gyvenančius artimo meilės įsa
kymą, nedrįstančius vyriškai 
žvelgti pavojams į akis ir tokius, 
kurie kiekvieną valandą išlieka 
savo apsisprendimui ištikimi, 
materialistus ir idealistus, fata
listus ir savotiškus gyvenimo fi
losofus, įvairaus išsilavinimo, 
amžiaus ir sukirpimo. Visiems 
jiems tačiau bendras bruožas 
— nei vieno Katiliškis napadrė 
knyginiu herojumi, plakatiniu 
šablonu, negyva dorybių arba 
nedorybių dėže. Jie visi paprasti 
žmonės, dažniau arba rečiau 
klumpantys, siaubingą valandą 
pergyvena siaubą, kaip kiekvie
nas mūsų jį pergyventų, nedai
nuoja patriotinių dainų puldami 
atakon (kaip tai bolševikų pseu- 
aoliteratūra dažnai vaizduoja 
savo “sakalus”) ir nedreba iš 
baimės, kai apsupimo katilas yra 
visai sugniaužęs juos į siaurą jū
ros pakrantę. Užtai toji knyga 
yra sukrečianti savo žmogišku 
tikrumu ir vienkartiškumu. Juo
se juokas nėra vien tik pigi sti-

Daug, iškentusių panieką- ir fron 
to vargą, vyriško stoikiškumo ir 
jneilės broliui.

★
Bronys Raila “Dirvoje” para

šė apie Mariaus Katiliškio kny
gą Sitų žodžiu ir daug tiesos. 
Nesigilindamas perdaug į gry
nai estetinius klausimus, jis iš> 
ryškino tos knygos nuoširdų, ir 
tiesų pobūdį, rašytojo žodžio ir 
kūrybinės tikrovės jėgą, be kita 
ko, iškeldamas savotišką tylą, 
palydėjusią pačią knygą.

Toji tyla nebėra unikumas: 
visa eilė pastarųjų mūsų groži
nės literatūros kūrinių nebėra 
taip “entuziastiškai” vertinami, 
kaip anksčiau. Gal tai visdėlto 
žinomojo manifesto nuopelnas. 
Ir dėlei to perdaug liūdėti ne
reikėtų. Geriau tyla, negu dile
tantiška recenzija. Pats skaityto
jas gi šią 'knygą (kaip anksty
vesnes Katiliškio knygas) mėgs
ta — jos parduodamos daug ir 
net tokiose kolonijose, kur kny
gynai skundžiasi mūsų žmogaus 
sumaterialėjimu ir savos kny
gos užmarštimi.

Tyla suprantama ir dėl kitų 
priežasčių — šioje knygoje kai- 
kurie stambesnieji veikėjai pa
liečiami ne taip jau malonia ran
ka. Tiesa dažnai nemaloni. Pra
dėti gi ginčą baugų, nes ko gero 
gali būti iškelta ir daugiau visai, 
nemalonių (kol kas neskelbtinų) 
faktų...

Bet visa tai, žinoma, nėra lite
ratūrinio vertinimo uždaviniai. 
Tad juos tik paminėję, paliksi
me nuošaliai. Sugrįšime prie 
knygos.

Tačiau, už visų istorinių ir

Kareiviška kaikurių veikėjų 
mąstysena, jų pareiškiamos min 
tys apie savo karininkijos dalį 
arba ir apie religinius klausi

amus mūsuose, kaip paprastai, 
Į visuomet sukelia tam tikrą 
triukšmelį. Mes dar tebeturime, 

i pagal primityvų šabloną, temas 
(liečiamas ir neliečiamas. Kitaip 
tariant, mūsų rašytojas, nors ir 
nevaržomas oficialia cenzūra, 
visdėlto turi paisyti tam tikrų 
žaidimo taisyklių. Suabejojimas 
kokio nors stambesnio kariškio 
sugebėjimais arba žmogišku in
tegralumu, tam tikrų asmenų 
nuomone, reiškia nepatriotišką 
veiksmą. Kad tokias mintis reiš
kia kariai, mirę arba buvę daug 
kartų arti mirties konkretaus 
mūšio lauke, pamirštama. Pa
mirštama, kad kaikas tikrai tu
ri moralinę teisę tuos dalykus 
diskutuoti. Lygiai tas pats su 
religinėm problemom. K Vienas 
Katiliškio knygos veikėjas gana 
aštriai (tačiau argi neteisingai?) 
pasisako apie savo katalikiškos 
žemės ironišką likimą: nei vieno 
šventojo, nei vieno kardinolo 
etc. Akivaizdi tiesa, bet geriau 
jos neminėti. Nereikia rūstinti 
autoritetų. Literatūros kūrinys 
turi, jų manymu, kalbėti tiktai 
gražius dalykus, malonias min
tis, vengti kontraversiškumų. 
Kad kareivio buitis iš esmės nė
ra viena gražiausiųjų, kad tas 
kareivis, nefariziejiškai mirė 
už krikščioniškąją tiesą, kad jis 
yra taip pat žmogus, pergyvenąs 
savo krašto problemas, jie pa
miršta. Ir štai kodėl šioji Kati
liškio knyga, kaip ir jo kitos, tu
ri savo tikrą literatūrinį svorį — 
ji yra pilnakraujė knyga, tikra 
to žodžio prasme, pilnos žmo- 
-gaus buities knyga, nesaldina
ma, nesentimentalinama, nefri
zuojama pagal priimtų arba ne
priimtų salioninių etiketų lente
les. Katiliškio kariai yra savo 
žemės likimo nešėjai, yra ange
lai ir velniai kartu, yra sugriau- 
žę dantis į kietą plutą ir bado ak
menį, apkasų žvyrą ir purvą, pa
rudavusiais nuo machorkos dan-

NAUJOS KNYGOS

Ar tai, iš tiesų, tėra literatu 
riški kareivio užrašai, kaip juos • v“iU 
vienas recenzentas pavadino? 
Dalinai. Lygiai kaip ir daugu
mas to pobūdžio knygų, ši pasi
ėmė pagrindines siužeto apy
braižas iš paties gyvenimo fak
tų. Lietuviškųjų dalinių forma
vimas, grįžtant antrajai bolševi
kų okupacijai, jų kautynės, jų 
vargana buitis, kietagalviška 
vokiečių laikysena tokių tauti
nių dalinių atžvilgiu, kovos vo
kiečių ir lenkų teritorijose, ap
supimas prie Dancigo, karo pa
baiga ir belaisvio buitis, — visa 
tai yra daugiau ar mažiau žino-

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės Londone vadovybei malonu 

pranešti, kad ji yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo 
fabrikų pagaminti Lietuvių Prekybos Bendrovei 75.000 jardų 
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 rudą 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 yfa daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti 
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 standartinių siuntinių”. Tokį siuntinį sudarys 
23 iardai NĄŪJU 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 tų naujųjų 
medžiagų pavyzdžius, standartinių siuntinių kainoraštį ir savo 
NAUJĄJĮ BENDRINĮ KATALOGĄ.

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntinių 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.

Marius Katiliškis jau seniau 
savo knygose yra kalbėjęs apie 
kareivį. Prisimena jo “Naujojoj 
Romuvoj” spausdintoji novelė 
(berods 1938) “Seno kareivio 
grįžimas”, nostalgiška ir karčiai 
liūdna istorija apie seną karei
vį, grįžtantį namo ir neberan
dantį jaunystės draugų, namų, 
medžių... Prisimena “Prasilen
kimo valandoj” spausdintos no
velės apie paskutines karo die
nas vokiečių lygumose. Ir tarsi

i

listinė maniera, o skausmas bu-Į tim, skarmaluoti, bet tiesūs ir 
taforija. Neužmirštami lieka šim! tvirti, kai ateina valanda, skirs
tai epizodų apie šį milžinišką 
Europos likimo karą, kuriame 
miestai, žmonės, gyvuliai ir vi
sa gamta buvo suversti į klaikų 
apokaliptinį naikinimą, sau ly
gaus neturėjusį košmarą. Bet ir 
patetiška pacifisto plokštelė čia 
negrojama — karas yra baisus, 
bet vergija dar baisesnė; žmogus 
kare nužmoginamas, bet dažnai 
mirtis už tikrą reikalą tiktai ir 
padaro žmogų vertą žmogaus 
vardo...

tanti vaikus nuo vyrų, frontinin
kus nuo paradininkų. Šios kny
gos žmonėms patriotizmas tėra 
vienaip suprantamas: neatsižvel
giant į sąlygas, išduoti savo že
mės negalima. Čia viskas ir kiek 
vienas vadinamas tikruoju savo 
vardu: ilgesys ilgesiu, meilė 
meile, bailusis, bailiu, drąsusis 
drąsiu, teisingasis vyru.

Kompozicija galėjo būti ir ge
resnė. “Išėjusiems negrįžti” yra 
atskirų fragmentų, palaidžiau ir

AMŽINASIS GYVVĘNIMAS
Tokiu vardu išleido kun. J. 

Danielius psichologinę studiją. 
Knyga nėra didelės apimties, 
bet liečia svarbius Klausimus, 
kuriuos autorius gan aiškiai ir 
suprantamai dėsto.

Pirmoje dalyje kalbama apie 
sielos prigimtį — kas ir kokia 
yra siela. Antroje dalyje auto
rius įrodcr, kad žmogaus siela 
yra nemirtinga. Tą tiesą jie re- 
mfa protu, visuotiniu žmonijos 
įsitikinmu įr dvasių apsireiški
mais. Mini Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje, Fatimoje, Liurde, šv. 
Kazimiero pasirodymą lietuvių 
kariuomenei prie Polocko. Šis 
įrodymas nėra tiesioginis — jis 
nėra esmingai susijęs su dėsto
mu dalyku. Trečioje dalyje lie
čiamas amžinas gyvenimas, bet 
tekalbama apie dangų — atseit 
laimingąjį gyvenimą. Galėjo au
torius pakalbėti ir apie pragarą 
bei skaistyklą.

Paskaičius veikalėlį gaunasi 
gan geras įspūdis. Paliestieji 
klausimai, kad ir trumpi,, bet 
sklandžiai išdėstomi. Kalba ge
ra, nors ir pasitaiko pasenusių, 
šiuo metu nebevartojamų žo
džių, kaip gazas, jaknos, apysto- 
vos, neprigulmingas. Geriau 
vartoti — dujos, kepenys, aplin
kybės, nepriklausomas.

Galima autoriui padaryti vie
ną kitą, kad ir neesminį, prie
kaištą mokslinio darbo metodi
kos srityje. Pradžioje knygos 
įdėtas turinys, bet jame nenu
rodyta puslapiai, kur koks skirs
nis yra. Antras dalykas: turinio 
paskirstyme geriau nedėti ski
riamųjų ženklų — taškų, kable
lių, dvitaškių.

Tai palyginti smulkūs trūku
mai, nedaug kenkią pačiai kny
gai. Autorius atliko gražų ir 
naudingą darbą. Spaudos baruo
se jis jau seniai reiškiasi. Yra iš
leidęs pradžios mokyklai tikybos 
vadovėlių, neseniai pasirodė 
spaudoje jo knyga apie vaiko 
auklėjimą šeimoje.

Kun. J. Danielius, AMŽINASIS 
GYVENIMAS, London, Kanada, 
1958, 68 psl., kaina $2.,

Kun. J. Gutas.
KARALIAUS VAINIKAS. Legen
dos ir padavimai. Išleido Gabija 
1958 m. JAV. Iliustravo Ada 
Korsakaitė. Rinkinį sudarė Juo
zas Sodaitis. Tiražas 1000 egz., 
112 psl. Kieti viršeliai. Kaina 
$2.

Tai kišeninio formato leidinys

Kuitūrinė kronika
LRKSA rašinių konkurso pre-

—■ 9 padavimų bei legendų rin- sprendėjų komisija — kun. 
kinys — po vieną kiekvieno au- p. Cinikas, MIC, dr. V. Manelis 
toriaus: P. Jurkaus — Baltojo ir E. Lukas - Lukošiūtė — birže- 
žirgo pasaka; V. Krėvės — Mil- Jio 26 d. paskyrė šiems mokslei- 
žmkapis; N. Mazalaitės — Kara- (viams: I premiją, $75 — Jonui 
liaus vainikas; J. Pronskaus — I Pipirui, kazimeiriečių mokykla . 
Pasaka apie Neringą; Jono Re- Worcester, Mass.; II prem., $50 
meikos — Ragana; Šatrijos Ra- — Marie Luchas, pranciškiečių 
ganos — Živilė; A. Vaičiulaičio mokykla Mahanoy City, Pa.; tris 
— Karaliaus Vytauto vėliavne- premijas po $25: Rimgailei Ku
šys Kaributas; Vaižganto — Vii- cinaitei, Nek. Prasid. seserų ben-
niaus pilies pasaka ir Vienuolio 
— Medvėgalis. Sveikintinas Ga
bijos užsimojimas pateikti pluoš 
tą gražių lietuviškų padavimų 
lietuviškajam išeivių jaunimui. 
Rinkinys galės gerai padėti ge
ros valios tėvams, kurie nuošir
džiai nori savo vaikams įlieti 
meilės savo tėvų žemei. Šitokių 
padavimų vaikai mielai klausys 
ir prieš užmigdami ir bet kada 
dienos metu. Tiks toks rinkinys 
jaunimo organizacijų bei įvairių' 
lavinimosi būrelių užsiėmi
mams.

Introducing Lithuania. Taip 
pavadinta dailiai išleista infor
macinė knygutė, 16 psl., apie 
Lietuvą, paruošta JAV Studentų 
Sąjungos. Joje pirmiausia ap
žvelgiama Lietuvos geografija, 
istorija, dabartinė sovietų oku
pacija, apibūdinamas Lietuvos 
kultūros charakteris, tautodailė, 
o pagaliau supažindinama ir su 
studentų sąjunga.

Leidinėlis tikrai gražiai atro
do ir nebus gaila jį betkam pa
rodyti. Popieris geras, gausu 
iliustracijų, skoningai papuoštas 
viršelis. Tik bereikalo į liaudiš
ko stiliaus tulpę įpintas skydas 
su tariamu vyčiu (stogo žirgelio 
formos). Čia jau tikrai ne infor
macija, bet dailininko maniera, 
kuri su valstybiniu herbu ma-‘ 
žai ką bendro teturi. Klaidingai 
rašoma, kad Vilnius esąs įkurtas 
13 amž., kad Lietuvos valstybės 
pradžią galima esą laikyti 1236 
m. Lietuvos kaimynai esą šiau
rėje Latvija, rytuose Rusija, pie
tuose Lenkija ir Vokietija. Be 
abejonės, paskaitę tą vietą užsi
maus gudai, nes jie gi skiria Lie
tuvą nuo Rusijos ir mums nėra 
jokio reikalo juos pamiršti.

Prisiųsta paminėti
Tautos praeitis, istorijos ir gre-i Ateitis, 1959 m., birželis, Nr. 6, 

timųjų sričių neperiodinis žur- Į145-168. psl.
nalas, tomas I, knyga 1, Chicago, Turinys: Jubiliejinis kongre-
111., 164 psl. įsas; A. Sušinskaš — Gražios ran-

Turinys: Kun. V. Bagdanavi--kos; N. Razutės eilėr.; Reporte- 
čius, MIC, — Sovietinė Lietuvos I ris — Ar kartais man nestoti į 
istoriografija; J. K. Karys — Se- ( lietuvišką pranciškonų gimna- 
niausi lietuvių pinigai; dr. A. M. ziją; V. Vygantas
RaSkus — Blaivybės sąjūdžio 
metaliniai dokumentai; kun. dr. 
K. A. Matulaitis, MIC, — Ar et
ruskai mums giminingi?; J. Rū- 
gis — Palangos progimnazija ir 
jos vaidmuo krašto istorijoje; J. 
Antoniewicz—Paslaptingieji sū
duviai; kun. dr. K. M. Rėklaitis, 
MIC, — Atsiminimai iš Petrapi
lio liet. veiklos; V. Liulevičius 
— Švietimo židiniai tremtinių 
stovyklose; M. Ivanauskas — I 
apžvalginė Liet, architektūros 
paroda; A. Ružaniec-Ružancovas 
—Neišleistas gudų lietuvių laik
raštis. Bibliografija, Kronika, 
English Abstracts. Nuo 145 psl. 
iliustracijos. Kaina $3..

Laiškai lietuviams, 1959 m. bir
želio mėn., Vol. X, No. 6, 161-192

Aidai, 1959 m. birželio mėn. 
Nr. 6(121), 233-272 psl.

Turinys: J. Girnius — Tikėji
mas priešais neviltį; V. Mačer
nis — Sonetai, A. Gustaitis — ei
lėn; St. Pilka—Aktorius. Al. Vit
kauskas, užmirštas teatro pradi
ninkas; J. Motusas — Dėl šv. 
Kazimiero kanonizavimo ir. lie
tuviškumo; kan. M. Vaitkus - 
Europietė žemaitė. Platūs kro
nikos skyriai. Numeris iliustruo
tas V. Igno kūriniais.

drabutis, Putnam, Conn.; Aldo
nai Bartašiūtei, Juozapo-Marijos 
mok. Newton, Pa.; Reginai Trin- 
čikaitei, kazimieriečių mokykla 
Wauhegan, Ill.

“Tėviškės. Aidai”, Melbourne 
Australijos liet, katalikų federa
cijos leidžiamas savaitraštis pa
skelbė straipsnio ir koresponden 
cijos konkursą, kuris baigiasi 
gruodžio 31 d.

“Saulė” vienas iš seniausių JA 
V-bių lietuvių laikraščių, ėj^S”' 
per 70 metų, birželio 26 d/ išiėidb^ 
paskutinį savo numerį-, prahė*; 
šanti, kad leidėjai 
nė ir Taradaika” — jo daugiau 
nebegalės leisti. “Saulė” ėjo du 
kartus per savaitę Mahanay Ci
ty, Pa. Ji turėjo savotišką rašy
bą su cz bei sz ir kalbos atžvilgiu 
buvo labiausiai atsilikęs laikraš
tis.

Anglų kalbos mokytoja L. Žlio- 
bienė Vasario 16 gimnaziją turė
jo apleisti dėl svarbių šeimyni
nių priežasčių. Ji grįžo į JAV. 
Mokytojos netekimas mokslo me 
tų pradžioje (čia jie pradedami 
balandžio mėn.) gimnazijai bu
vo didelis smūgis, kuris betgi 
buvo greit išlygintas Onos Kai- 
riūkštienės, kuri atvyko ir vieš
nios teisėmis, kol bus surastas 
nuolatinis mokytojas, dėsto ang
lų kalbą. O. Kairiūkštienė, paty
rusi Lietuvos gimnazijų mokyto
ja, gyvena Manchestery, Angli
joje.Į pasaulinę skautų.džiamborę 
Filipinuose liepos 17 d. išvyks
ta dr. V. Čepas, egzilų skautų 
generalinis sekretorius, kuris 
džiamborėjė atstovaus visus eg- 
zilu skautus. Pakeliui, jis sustos 
Indijoje.

Muz. A. Kučiūnas Čikagos Ly
ric operos yra pakviestas diri
gentu ir ateinančiam sezonui.

Adolfas Mekas jau keli mėne
siai gyvena Meksikoje, kur, su
sidarius patogioms sąlygoms, in
tensyviai rašo.

Be to, pavestas Modernaus 
Meno Muzėjaus Niujorke, orga
nizuoja retrospektinę Meksikos 
filmo parodą - festivalį, -kuris 
įvyks minėtam muzėjuje kitais 
metais. Mexico City spaudos ži
niomis Adolfas Mekas yra pa
kviestas padėti suorganizuoti 
filmo katedrą Meksikos univer
sitete. Veracruzo laikraščiuose 
neseniai tilpo Adolfo Meko ilges
nis straipsnis apie Pablo Casals 
tarptautinį muzikos festivalį. A. 
Mekas yra Niujorke leidžiamo 
filmo žurnalo “Film Culture” 
redaktorius, (alm.)

“Baltruvie-

Millenium Poioniae yra pava
dintas jau kelinti metai vykdo
mas sąjūdis paminėti tinkamai 
Lenkijos krikšto 1000 metų su
kaktį, kuri išpuola 1960 m. Pra
dėjo tam ruoštis katalikai, kurie 
jau pradėjo leisti ir didžiuli to 
vardo mokslinį leidinį. Pastaruo
ju metu betgi lenkų spaudoje 
prasidėjo gyva polemika, kad 
reikią minėti ne krikšto, bet 
valstybės' pradžią. Tik bėda nie
kas nežino, kada lenkų valsty
bė atsirado, kaip nežinoma ka
da pradėjo valdyti Mieszko I, 
kuris 960 m. priėmė krikštą iš 
Vakarų, pasukdamas tuo būdu 
visą Lenkijos vėlyvesnę istori
ją su Vakarais, kai rytiniai sla
vai nuėjo su Bizantija.

tampriau susietų, graindinė. Toje 
grandinėje yra ir silpnesnių na
relių. Kaikurie anekdotiški nuti
kimai gal ir nebūtinai turėjo pa
kliūti knygon. Kaikurios vietos 
gal pertirštai dažytos. Tačiau, 
visumos spalva yra intensyvi, 
šviežia, gyva, turtinga. Seniai 
buvo kalbama, kad skaitytojas 
laukia lietuvio kario likimo ap
rašymo mūsų laikmečio surizgu
sioj epopėjoj. Tokios knygos jis 
susilaukė; tokios knygos susi
laukė skaitytojas ir mūsų dailio
jo žodžio mylėtojai ir gerbėjai.
• Marius Katiliškis, IŠĖJUSIEMS NE

GRĮŽTI. Išleido Terra, Chicago 
1958.

Henrikas Nagys.

; —Pax Roma
ną; Jonis — Praleiskit žmogų; 
Vytenis — Ateitininkiško gyve
nimo aktualijos; Kronikos skyr.

Dausuva, Lietuvių įsikūrimui 
Britij Hondūre remti draugijos 
biuletenis nr. 1, 1959 m. gegu
žės 15 d., Washington, DC., 3 
lapai. Spausdinta rotatorių.

East and West, Vol. IV, No. 19, 
May-1959, 129-156 psl.

Šiame nr. iš lietuvių nerašo 
niekas. Daugiausia vietos skirta 
tolimo šaudymo raketų klausi
mams.

Darbas, trimėnesinis kultūros 
žurnalas,- Nr. 2(41), birželis, 
1959, XIII metai, 40 psl.

Šiame nr. rašo: A. Baltaragis, 
Vygandas, A. Smėliūnas, M. Ka
tiliškis, A. J. Greimus, R. Šilba
joris, M. Heidegger, W. Gambro- 
wicz, M.G., J. Kaminskas, J. Kiz- 
nis, A. B., V. A. Petravičius.

Studentų Gairės, 1949 m. bir
želis, Nr. 36, 4 psl.

Lietuvių Dienos, 1959 m. ge
gužės mėn., 28 psl.

Turinys: Pr. Dailidė — Lais
vojo pasaulio pozicija; Iš pasi
kalbėjimo su V. Sidzikausku; 
Vasario 16 gimnazijos gyvybi
niai reikalai; VI. Butėnas—Liet. 
Carmen operos pastatymas; Liet, 
romano problemos; Motinai, iš 
Tagorės; V. Adomavičius—“Lais
vės varpo” penkmetis; K. M. — 
T. Kielaitė-Tattan; E. Šulaitis — 
Tai buvo prieš 20 m.; H. Nagys
— Vytautas Ignas; VI. Ramojus
— šešeri metai su Liet, partiza
nais; S. Narkeliūnaitė — Pabal
tijo moterų taryba; dr. T. Žiūrai
tis ir J. Žuevičius — Dainuojan
čios rankos, pianistė J. Rajaus- 
kaitė ir t.į.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastos varstas, kuris palengviaa 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartę mokslas atrado nauję gydomęįę 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančioms pagelbėjo ši nebrangi 
priemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo Švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū* 
girnas (sutraukimas) įvyko.

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

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsai 
mokslinio instituto.

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

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

Visu rūsiu stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitaiV nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

T

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

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

europietiškume ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių- dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

ykOTus

Jau turime naujausiu modeliu
1959 metu baldy

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.

PRkHkUtOi. H I

Sb. B-vė “Žiburiai
941 Dundas St W.

Toronto 3, Ont

Kaina 10 centų.
Užsakymus su apmokė

jimais siųsti:

Vardinėms 
atvirutės su 
lietuviškais 
tekstais.

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A.j BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. Augšiiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

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

Norėdami pasinaudoti šia pasku
tine proga, nedelsdami užeikite j 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas.
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Mano & Marteli
1199 Bloor SL W. Telef. LE. 4-8481

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 
•mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose. , -

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

Bloor - Dufferin ' * 
$3.0Q0 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didele moderniška virtuvė, aiy- 
vp apšildomas.

St. Clair - Oakwood 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis hamas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

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

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

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

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

Marion - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, /andeniu alyva šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jane - BJoor 
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių- 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vonde-

; rū-

* Bloor - Havelock 
1 atviro skola 10 metų 

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

Bloor - St. Clorens 
$13.000 pilno kaino; mūrinis,-8 k., 
2 virtuvės, 2 garažai, keU žingsniai 
iki Bloor.

Parkdale — 1 atyira skola 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 7 kambariai 
per 2 ougštus, dvigubas garažas, įva
žiavimas iš kiemo, 2 virtuvės. Kaina 
15.900.

Bloor - Dovercourt 
$3.000 įmokėti, mūrinis^ 8 kamba
riai, 2 virtuvės. Tuoj pat galima už
imti. Arti Bloor. Vieta garažui.

1 skola

Evelyn Ave. - Annette 
1 atviro skola

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

Bloor - Ookmount 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 pirmę 
kartę. Reikalingos truputį pataisymo. 
Gera proga įsigyti gėrę namę pigiai.

SPORTAS
penktoje vietoje randasi dar vie
nas torontietis V. Kasiulis (6,97 
m., atsiekta 1940 m.), D. Saka- 
lauskas-Fominas, su pasekme 
7,02 m. iš 1937 m. ketvirtoje ir P. 
Bernotas su 6,92 m. iš 1938 m. 
jau šeštoje vietoje.

Lako teniso jaunių susitikimas 
tarp Vilniaus ir Minsko atstovų 
baigėsi sostinės laimėjimu 14:6. 
Ypač gražiai pasirodė mūsų mer
gaitės.

Lengvosios atletikos rungty
nės .įvyko tarp Kauno Žalgirio 
ir Leningrado Trudo. Laimėjo 
lietuviai, pasekme 185:177. Šiose 
rungtynėse buvo pagerinti trys 
Lietuvos rekordai (nors Lietu
vos spauda rašo, kad keturi, ta
čiau atvykėlės rusės Zaikinos, 
mes neįskaitome. — K.B.): J. 
Mozūra iššoko su kartimi 4,20 
m., A. Varanauskas nustūmė kū
jį 54,66 m. ir moterų estafetė 4x 
100 m. nubėgo per 48,2 sek. Pa
saulio meisterė B. Zalagaitytė 
ietį numetė 53,03 m.' D. Nepai- 
tė nušoko į tolį 5,80 m., o Mas- 
koliūnaitė 80 m. barjer. — 11,3 
sek.

Rinktinės į P. Ameriką 
v sudėtis

Š. Amerikos Liet. Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Komitetas pra
neša, kad š.m. birželio 27-28 d.d. 
Čikagoje buvo pravestos kontro
linės krepšinio rungtynės, tikslu 
nustatyti galutinę reprezentaci
nę lietuvių krepšinio rinktinę, 
vykstančią š.m. liepos 8 d. į Pie
tų Ameriką.

FASK-to skirtoji krepšinio 
rinktinės sudarymui žinovų ko
misija, susidedanti iš Ž. Pūzi- 
nausko', F. Kriaučiūno ir M. Ruz- 
gio ir rinktinės vadovo — trene
rio V. Grybausko, ‘ iš dalyvavu

sių 16 krepšininkų-kandidatų su- 
jdarė galutinę reprezentacinę lie
tuvių krepšinio rinktinę iš 10 ge
riausių krepšininkų, kurią FAS* 
K-tas tvirtina ir skelbia jos su
dėtį:

Germanas Kęstutis, Kama
rauskas Walteris, Dirvonis Ri
mantas, Radvilas Arthur, visi 
ASK Lituanica, Čikaga, Valaitis 
Rimantas, Varnas Algis, Shim- 
kus Ali, visi LSK Neris Čikaga, 
Švelnys Algis, LSK Gintaras, 
Waterbury, Conn.; Grabauskas I Sklandytojas J. Jaruševičius

KLB VYRIAUSIA
RINKIMŲ KOMISIJA 

remdamasi KLB Tarybos Rinki
mų Taisyklėmis, skelbia išrink
tųjų į Kanados IV Krašto Ta-

1. Šapoka Adolfas, Tor. —736
2. Ažubalis P., kun., Tor.—687
3. Kardelis Jonas, Mont. —670
4. Simanavičius J., Tor. —636
5. Matusevičiūtė. Iz., Tor.—610
6. Mikšys Jonas, Ham. —582
7. Indrelienė Ona, Tor. —542
8. Borevičius J.,kun.Mont.—542
9. Užupis Viktoras, Tor.

11. Baronas Kazys, Ham.
12. Sungaila Juozas, 'Tor.
12. Aušrotas Vyt., Tor.
13. Strazdas Jurgis, Tor.
14. Matulionis Pr., Win.
15. Bakšys Stasys, Ham.
16. Rudinskas Pr., Mont.
17. Čepas Silvestras, Tor.
18. Lukoševičius P., Mont. —377
19. Kšivickas Jonas, Ham. —376
20. Ankudavičius A., Tor. —375
21. Vaidotas Vacį., Tor. —366
22. Juozapavičius S., Tor. —357
23. Anysas M., Tor. —349
24. Augustinavičius P.,Tor.—348
25. Liudžius Antanas, Ham.—346
26. Balzaras Leonas, Mont.—343
27. Kęsgailą Stp., Mont.
28. Sakalas-Sakalauskas

Balys, Toronto
29. Januška Petras, Wind. —332 

Navikėnas Juoz., Mont.—331
J. Sližys, VR Kom. pirm. 
V. Rimas-Plukas, sekret.
Nariai: E. Senkuvienė, I. 
Kairienė, M. Stepaitis.

1959 m. 'birželio men. 24 d.
Toronto, Ont.

-493

—436
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527 Bloor St. W. Telef. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

niu alyva šildomas. 1 kambarys 
syje. Visai arti Blpor.

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

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481 
Namu tol. LE. 6-1410

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

18
Vi-

Jane - Bloor 
4 butai — 2 augštai 

1 atvira skola 
$15.000 įmokėti, atskiras, gerų 
donų plytų, 4 - 
butai, 4 vonios, 
nioi garažai, vandeniu alyva' šildo-

i rou-
- keturių kambarių
4 virtuvės, 4 rriūri-

mas, nuomotas pagal sutartį. Kai 
na $42.500.

T. STANUL1S
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 7-2611. Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastuinėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, 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 di

delis pasirinkimas, invcstacinės nuosavybės.

KREII’TIS ASMENIŠKAI

B. Sergantis
EXTRA Realty Limited

Telefonas LE. 4-9211

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

Telefonas LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 

Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. 
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Janc - St. Job's Rd. 
$3.000 įmok., 6 komb., mūr., 2 virt., 
alyva Šild., šoninis įvaž., garažas, 
lengvas išmok.

Windermere - Annette 
$4.000 įmok., 8 komb., atsk., 2 vir- 
tuv., 2 vonios, naujos Šild., garažas 
su plačiu jvaž. Narnos be skolų.

Bloor - St. Clarens 
$6.000 įmok., 10 kamb., origin, du
pleksas. Namas be skolų, prašomo 
kaina žemo. Pasiteiroukit?

Jane • Bloor 9 
$7.000 įmok., 8 kamb, rupių plytų,, 
atsk., vond. alyva šild., šoninis įvaž., 
garažas. Idealus namas.

Bloor • Clendenon 
$7.000 įmok., 9 kamb. per du augšL,
2 mod. virt., naujai iŠdekoruotas, 
skubus pardavimas.

St. Clair - Vaughan Rd. 
$7.000 įmok., 10 komb. per 3 ougšt.,
3 mod. virtuvės, garažas, plotus įvaž., 
arti susisiek ir kraut.

Indian Rd. - Howard Prk. 
$8.000 įmok., 11 did. kamb., plotus 
namas su j>riv. įvaž., sklypas 40 iš 
160. Pomirtinis pord., viena skola 
balansui.

S. Jokūbaitis
Parūpina mergšių* 

Talafonai:
ht. Lt 7-3173 LE. 4-0773

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

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

Bloor - Dundas 
$5.000 įmokėti, gražus mūrinis 7 k., 
alyva vond. šild., garažas, geros su- 
sisickimas. . ....

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

Danforth Ave.^
$10.000 įmokėti, atskiros 17 komb., 
didelė krautuvė, atskiras įvažiavimas, 
alyva vand. šildomas, 2 garažai, ge
ras pirkinys bizniui. ' *

High Pork
$10.000 įmokėti, gražių plytų, atski
ras, 8Vi komb., alyva vond. šild., 
atskiras įvažiavimas, garažas. Lobai 
gražus kiėmos ir rajonas.

J., Kudaba
TTei efonO' i *

įtt. LE. 7*3176 nomų RU. 3-2105

Drąsius LSK Vytis, Worcester, 
Mass.; Skaiskiris Joseph Detroit, 
Mich. LFAS Komitetas.

AUŠROS ŽINIOS
Š. Amerikos lietuvių sporti

nėse žaidynėse liepos 4-5 d. Cle- 
velande Aušros lengvatletai ir 
plaukikai išsikovojo: 11 pirmų
jų, 6 antrąsias ir 4 trečiąsias 
vietas. R. Burdulis - 
sias plaukime, pirmą ieties meti- 

' me ir rutulio stūmime; A. Kli
mas I-ją į augštį, 2 antrąsias 
plaukime ir trečią į tolį; K. Ba
tura — I-mą su kartimi, III-čią 
100 m. bėgime; A. Malinauskas 
— II-rą 100 rn. bgime ir III-čia 
į augštį šokime; A. Žaliauskas 
(jaunučių klasėje) pirmąsias vie 
tas į augštį, į tolį ir 60 m. begi

ame, bei Il-ą v. į tolį jaunių klasė- 
i je; A. Malinauskas, A. Klimas, 
K. Batura ir A. Žaliauskas 100 x

J 4 estafetės bėgime I-ą v. R. Bur
dulis ir A. Klimas iškovojo plau
kime komandiniai I-ą vietą; R. 
Gataveckaitė — IlI-ą 60 m. bė
gime, A. Sapijonytė IV-ą v. į 
augštį; R. Gataveckaitė, A. Gri
gaitė, A. Sapijonytė ir E. Juozai
ty tė 60x4 estafetės antrą vietą.

Oficialūs pilni žaidynių rezul- 
bus paskelbti sekančiame 

“Tž” numeryje.
LIETUVOS SPORTO 

NUOTRUPOS
Dviračių lenktynėse Vilnius - 

Kaunas - Šiauliai- Ryga - Tali
nas, po penkių etapų pirmauja 
Vilniaus Spartakas, o individua
liai estas A. Viaravas. Lietuvis 
Čelkys yra antroje vietoje.

Komandinėse Lietuvos stalo 
teniso pirmenybėse be pralai
mėjimų eina Vilniaus ir Kauno 
atstovai. Paskutinėje vieloje 
Klaipėdos “Medikas”.

Stipriausi Lietuvos lauko te-, 
nisininkai dalyvauja turnyre 
Kaune: Lietuvos meisteris Pal
tarokas, Augustaitis, Dineika, 
Baltrūnienė, • Sližytė, Naujelytė 
ir kt.

Vilniaus, Kauno ir Talino meš
keriojimo mėgėjai dalyvavo var
žybose. Didžiausią lydeką — 4,5 
kg sugavo vilnietis Ažukaitis, o 
daugiausiai jų spiningu prigau
dė kaunietis Bružas.

Toronto Vyčio nario A. Sup- 
rono buv. Lietuvos rekordas šuo
lyje į tolį — 7,12 m., atsiektas 
1940 m. šiuo laiku Lietuvoje yra 
antroje vietoje. Meisteriu yra 
studentas Vaupšas pasekme 7,23 
m., atsiekta 1957 m. Taigi, Ą. 
Suprono rekordas buvo išsilai
kęs net 17 metų. Reikia pažy
mėti, kad dešimties geriausių 
Lietuvos šuolininkų lentelėje,

3 pirmą-

lenkiško modelio “Jaskulka 
sklandytuvu pataisė Lietuvos 
rekordą, nuskrisdamas tiesiai 
270 km.

Pereitą mėnesį Lietuvoje mi
rė buriavimo sporto mėgėjas, vi
sos SS kategorijos teisėjas a.ą. 
J. Stabinis. Velionis turėjo 51 
m. ir buvo gimęs Rygoje. Į Vil
nių jis persikėlė tik 1942 m.

K. B.

—337

—333
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Ossington • Dundės
$500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
arti visko, vieta garažui, pilna kaina 
$7.500 ir viena atvira skola<10 metų.

Jane - Annette
$2.000 įmokėti, 5 kamb., mūr., atsk. 
bungalow, ir 4 kamb. apt. rūsyje, 
alyva šild., garaž., didelis gražus kie
mas. 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 kamb. mūr. na
mas, 2 vonios, 2 mod. virt., vand. aly
va šild., žaidimų kamb. rūsy, dvigu
bas garažas, didžiulis gražus kiemas. 
Šeięrrininkas išvyksta iš Kanados.

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

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

E

tatai

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

NIAGARA PUSIASALIS
Pasibaigė graži stovykla ! lieka savo užduotį. Laužas Prie 

Mūsų skautai šiemet užsimo- I Ontario ežero ir prie jo lietuviš- 
jo plačiai. Nusisamdę stovykla-Į kos dainos — ne kasdieną. O tas 

viskas čia pat prie mūsų durų. 
Gaila dar, kad dėl anksčiau su
sidariusių plyšelių kelių šeimų 
vaikai jau visai šioje stovykloje 
nebedalyvavo. Tur būt sėdėjo 
namie prie lango ir verkė dėl tų 
plyšių gamintojų siauro akira
čio.

Buvo šio stovyklavimo metu ir 
I tikrai puikių dalykų, tiesiog jau
dinančių, kurių vieną čia ir pa
duodu. Stovykla buvo prie pat 
ežero. Savaitgalį, nors buvo šil- 

j ta, tačiau vėjas pūtė labai stip
rus ir bangos naktį ūžė siaubin
gai. Ir štai apie pusę antros vie
ną naktį stovykla staiga sujudo: 
postai pranešė viršininkui, kad 
toli iš bangų kažkas signalizuo
ja. Paaiškėjo, kad Hamiltono. 
!skautų laivas.kyliu užplaukė ant 
seklumos ir nebegali toliau pa
judėti. Į juodas ežero bangas me
tėsi kelios stovyklaujančios 
skautės ir po sunkios kovos su 
bangomis patenkintos pasiekė 
Hamiltono brolius skautus.

Dienos metu niekas prie to 
laivo plaukti nedrįso — toli ir 
pertoli ežere. Nuplaukė tik su 
motorlaiviu ir nutempė.

Berželis.

Delhi, Ont
Liepos 12 d., sekmadienį, vie

tos bendruomenės valdyba ruo
šia linksmą gegužinę Augusti- 
navičiaus ūkyje (nuolatinė ge
gužinių vieta prie 19-to kelio).

Vyresnieji galės pasišokti prie 
geros muzikos, o jaunimui bus 
progos pažaisti, palenktyniauti, 
pasportuoti. Ištroškę bus gaivi
nami minkštais gėrimais, ledais 
ir kitais delikatesais. Pradžia 3 
vai p.p.

Prašytume dalyvauti visus 
tautiečius taip ūkininkus, taip 
artimųjų didmiesčių gyvento
jus, nes jau beveik laikas susi
tarti norintiems atvykti tabako 
derliaus nuėmimo darbams.

Rengėjai maloniai primena, 
jog gegužinę ruošiant susidaro 
nemažai išlaidų, kaip orkestrui 
šokiams, vietos pataisymui ir kt. 
Kadangi įėjimui nustatytos kai
nos nėra, o tik renkama aukos, 
tad ir prašytume tautiečių gau
siau paremti aukojant.

KLB Delhi apyL v-ba.
Delhi - Tillsonburg KLK Mot. 

D-jos skyrius kviečia visuotinį 
susirinkimą liepos 12 d. 2 vai. po 
pietų (tuoj po Courtlando lietu
viškų pamaldų) narės Matelie- 
nės šeimos namuose — Peel St, 
Delhi.

Susirinkimas bus labai įdomus. 
Prašome dalyvauti visas nares ir 
prijaučiančias viešnias, kurios 
domėtųsi skyriaus gražiu veiki
mu.- Narės lengvus užkandžius 
atsineša, kavutę išvirs vietoje.

Klebonas kun. K. Riekus pri
žadėjo kviesti tai dienai svečią 
kunigą, jei kur gaus. Būtų gra
žu, kad kuo daugiau prieitų šv. 
Komunijos.

Pamaldos, kaip visada, Court- 
lande, 12 vai. Katalikė.

vietę už $115 ir dviejų- savaičių 
bėgyje stovyklą įrengė iškirsda- 
mi Ontario ežero krante tikras 
džiungles. Birželio 30 d. pradėjo 
rinktis stovyklos gyventojai, pil
ni entuziazmo.

Savaitė prabėgo su gausybe 
nuotykių bei įspūdžių, su pasi
ruošimais varžybom ir net švie
timo bei religijos pamokom. O 
savaitgalis buvo įdomiausias: su 
laivu atplaukė Hamiltono skau
tai, atvyko Londono ir Toronto 
broliai ir sesės. Subatvakarį dar j 
buvo surengtas ir bendras visų 
vietos ir apylinkių lietuvių pa
silinksminimas.

Sekmadienį — iškilmių diena. 
Gražioje aikštėje prie pakeltų 
vėliavų buvo įrengtas altorius. 
Svečias iš Toronto kun. dr. Gai
da atlaikė Mišias ir pasakė die
nai pritaikytą labai gražų pa
mokantį ir didžiai reikšmingą 
pamokslą. Giesmės skambėjo 
stipriai ir garsiai. '

Po pietų .prasidėjo įvairios var
žybos: mažgų rišimo, palapinių 
statymo, signalizacijos, liaudies 
dainų atspėjimo ir t.t. Saulei lei
džiantis išsirikiavę skautai ir ne- 

• mažas būrys svečių nuleido vė
liavas. Po to sekė laužas, prie 
kurio buvo išdalyti varžybų lai
mėtojams gražiai paruošti pažy
mėjimai. Pirmoji vieta teko pa
gal taškų skaičių patiems šven
tės ruošėjams — Niagaros pu
siasalio Žalgirio vietininkijai, 
antrą vietą paėmė Hamiltonas ir 
trečią — Torontas.

Po šposų ir dainų atėjo padė
kos žodis stovyklai talkininka
vusiems tautiečiams. Pirmaiusia
— Pusiasalio Skautų ir Jaunimo 
Rėmėjų Draugijai per jos pirm. 
K- Jacevičių, paskui stovyklos 
maitintojai p. Ulbinienei jr p. 
Ulbinui (jumorams), paskui bu
vo padėkota kun. Gaidai, kuris 
mielai sutiko pravesti kelias re
ligines pamokas skautams, taip 
pat S. Šetkui už geografijos ir 
istorijos pamokas.

Laužas baigė degti, tamsa ėmė 
kloti stovyklos augštus medžius
— visi dalyviai sustoję sugiedojo 

i baigos giesmės ir išsiskirstė su 
gražiais įspūdžiais.

Tai buvo įmanoma tik dėka 
didžiai pasišventusių žmonių. 
Pirmiausia ilgametis ir nenuils
tamas jaunimo darbuotojas P. 
Balsas, šios stovyklos viršinin
kas, jo pavaduotojas visad gy
vas ir begalo darbštus A. Šetikas
— stovyklos ūkio viršininkas ir 
komendantas. Mergaičių virši
ninkė M. Gverzdięnė, ilgametė 
jaunimo vadovė ir St. Cathari
nes šeštadieninės mokyklos mo-> 
kytoja.

Gaila tik, kad žmonių buvo 
daug tik pasilinksminime, kituo
se skautų pasirodymuose žmonių 
nebuvę daug, o reikėjo, kad bū
tų pilna visą laiką: juk tai jau
noji karta ruošiasi mus pava
duoti! Neateiname pažiūrėti nėt 
tai, ko mūsų pačių jaunimas iš
moko, ką jie veikia, kaip jie at-

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

Roma. — Italijos premjeras 
Ąntonio Segni priėmė preziden
to kvietimą ir atvyks į JAV rug
sėjo 30 d. su žmona ir užsienių r. 
min. Giuseppe Pella.

P. KERB
TEL. DARBO LE. 2-4404 - -

Baby Point 
$6.000 įmokėti, 10 komb. otsk. mūr. 
namas, kvadrat. planas, 2 virt., vand. 
alyva šild., garažas, žema kaina.

Havelock • College 
$6.500 įmokėti, 9 kamb. otsk. mūr. 
namas, 2 mod. virt., kvadrat. plonas, 
vand. alyva šild., gražus kiemas, 
lengvos ir ilgos išsimokė}imo sęlygos. 

Jane • Bloor
$7.000 įmokėti, 5 komb. mūr. puikus 
bungalow, tiktai 6 m. senumo. Centr. 
planas, alyva šildom., modernus vidu
je, garažas su privačiu įvaž., kilimai 
etc. 20 mėty atvira skola.

Jane • Baby Point 
$7.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, otsk. mūr. namas, xentr. 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 V. 
rūsyje, 2 garažai, 10 m. skola, labai 
geras investavimas.

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

E R IS
- NAMŲ LE. 5-1584

D. Britanija tariasi su Maskva dėl Pabaltijo 
j tai, kas jai visai nepriklauso. Tuo 
j labiau reikia stebėtis, kad Lon
done taip lengvai į tai žiūrima. 
Kiek atmename, sovietai jau se-

(Elta) .Anglų konservatorių 
dienraštis “Daily Telegraph” bįr 
želio 3 d. paskelbė žinią, kad 
birželio 7 d. turėjusi išvykti į-i 
Maskvą britų delegacija, į kurią 
įeina Kenneth Weston, finansų 
ministerijos augštas pareigūnas, 
ir Peter Maxey, užsienio reikalų j 
ministerijos šiaurės Europos de- 1 
partamento pareigūnas. Jie tu
rėsią Maskvoje provizorines de
rybas nesureguliuotais iki šiol 
klausimais.

Jų tarpe laikraštis mini jau 
■‘eilę metų nesutvarkytą” klau
simą apie britų ieškinius ryšium 
su britų nuosavybėmis Pabalti
jo valstybėse — Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje — kurias Ru
sija prisijungė II Didžiojo karo 
metu.

Kaip iš pranešimo aiškėja, tos 
derybos buvusios aptartos jau 
britų premjero Macmillano ir 
užsienio r. min. S. Lloyd viešėji
mo Maskvoje metu pasitarimuo
se su Chruščiovu.

Be Pabaltijo klausimų, naujo
se derybose liečiamos ir britų 
pretenzijos Čekoslovakijoj, Len
kijoj, Rumunijoj ir Suomijoj, ku 
rių teritorijų dalis perėjo Sovie
tų Sąjungos žinion. Taip pat bū
sią liečiami ir senųjų Lenos sri
ties pretenzijų klausimai.

Britų delegacijos kelionė į 
Maskvą Pabaltijo tautas gali tik 
nustebinti. Pabaltijo kraštai nė
ra Sovietų Sąjungos nuosavybė, 
o tik jos okupuoti. Maskva visai 
neturi teisės “pirkti-parduoti”

niau darė pastangų tokiomis de
rybomis ir sandėriais pro užpa
kalines duris išgauti Pabaltijo 
valstybių įjungimo į Sov. Sąjun
gą pripažinimą. Iki šiol tai jiems 
nepavyko. Panašios derybos 
prieš kurį laiką užsimezgė ir su 
Danija. Pabaltiečių veiksniai 
tarptautiniais kanalais darė in
tervenciją ir tos derybos tarp 
Kopenhagos ir Maskvos anuo
met laikinai nutrūko. Daugiau 
apie jas nebuvo girdėti. Bet da
bartinės derybos tarp Londono 
ir Maskvos rodo, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybei tas klau
simas labai rūpi jau vien tik 
propagandiniais sumetimais.

Eltos žiniomis, padėtis atitin
kamų veiksnių yra sekama ir 
aiškinama.

NAUJAS GINKLAS
PRIEŠ TANKUS

j V. Vokietija jau išbandė nau
ją prieššarvinę raketą “Cobra”, 
kuri pasirodė labai tinkama. Tai 
78 centimetrų ilgio vamzdis’ su 
degtuvu, tesveriąs vos 9.5 klg. 
Jį gali nešioti vienas vyras. Jo 
raketa gali pasiekti taikinį už 
1.600 metrų. Sviedinys pramuša 
iki 45 cm. storio šarvus. Tai to
limesnis Oerlikon-Rakete naujas 
patobulinimas.

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-33211162 ST. CI AIR 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 
atskilome lobai gerų plytų name. 2 
virtuvės, vandens ir alyvos Šildymas. 
Platus įvažiavimas. 10-čiai metų vie
nas atviras morgiČius.

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

Dundas - High Park 
$1.500 įmokėti, 6 gražūs kambariai, 
2 virtuvės, vandens ir alyvos šildy
mas, vienas atviros morgiČius 10-čiai 
metų. Vieta garažui.

Delaware - College 
$6.000 įmokėti, 8 kambariai, 2 vir
tuvės, vandens šildymas. Dvigubas 
garažas. Vienas atviras morgiČius 10 
metų.

Bloor - Jane . r .
7 lahaidideli ir gražūs kambariai ki
limais iškloti. Atskiros puikus namas, 
Privatus įvažiavimas. *

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
B. MARIJOŠIUS

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

MORKIS Antanas
Real Estate and Business Broker

1077 BLOOR ST. W., prie Dufferm St, Toronto.
LE. 4-8459 LE. 4-8450 - BE.* 3-5996 (namų)

Tamstos rasite pas mus didelį pasirinkimą:
NAMŲ,ĮVAIRIŲ BIZNIŲ, ŽEMES ŪKIŲ-FARMŲ, SKLYPŲ. 

Mes ypatingai gerai sutvarkome morgiČius ir skoliname 
įmokėjimui pinigus.

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

V?VA SIS
L ESTATE 

Telefonas LE.'MOTS
'Didelis pa'sirinkirims gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Jūsų patarnavimui skambinti:
j ągįĮ t J. GUDAS - LE. 1-4605, namų LE. 6-7109.

........................ .... I . II 1 ...■■■........  L J. —— I .................. .... ..
" 1 — —   ................................... - ■

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai. 
TELEFONAS

RO. 6-0811

I Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla
066 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.
i ’ Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Sav. V. BLO C KIS

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 motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus.

Kvalifikuotas technikas taiso

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

I S
Telefonas RU. 1-786119 GLEN BELLE CRESC.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

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

Darome visų rūšių automobiKų ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir balansavimą šu 
geriausiomis BEAR mašinomis/ automatiškas ir standartines greičių dėžės, 
stabdžių juojtjj pakeitimus — .nuo $1 8.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-00S6

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

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

RO. 6-9367 - V. Semaška

i

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
.. Telefonas LE. 3-2901

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-olyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA"

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

? DARBO VALANDOS:
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vaV.
Antradieniais— , nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

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

Telefonas LE. 2-8723

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

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

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

i

d

Licenced master electrician.
Telet HI. 7-1601 

Toronto

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gezo rr alyvos. VANDENS TANKAI — gazo ir aly- 
vos. VĖSINTUVAI Catr conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gazo ir elektros'. ŠALDYTUVAI — gazo ar elektros. Visą rūi?u remonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

(Atkelta iš 1 pusi.) persti ir skaityti. Lietuviškai tei- 
fotografiją apie 1 m. ilgio, ku- j singai (kalbos ir turino atžvil- 

’ rioje lietuviški veidai ir drabu- j giu) aprašoma lietuvių liaudies 
j žiai — choras, bet be jokio užra- j menas. Raidės išdegintos medy- 
! šo. Sov. S-gos darbininkai dirba ’ je. Taip pat gražūs juostų rė- 
įir džiaugiasi — bendri posakiai.’mėliai kiekviename puslapyje. 
[Niekur nerodoma specialiai vie- Atverčiau pirmą viršelį, “Juod- 
nos tautos atskirai — visūr tik šilių va&ų namai. Kolektyvinis 
Sovietų Sąjunga.

Toliau įvairūs skyreliai su eilės: Barsko, Boršt, Grigoneva, 
įvairiomis techniškomis mašino- Komonova, Ponomariova, Zub- 
mis arba jų modeliai. Prieinu kova, Ovčinkova, vadovaujant 
prie “milling” mašinos, kurioje j instr. Romualdas Masilionis, 
įstatytas grąžtas. Gretimai apa
ratas su filmine juosta. Mašiną 
paleidus į darbą, to aparato fil
minė juosta sukasi, o mašinos 
grąžtas automatiškai įrašo žo
dį “PEACE” ¥4 colio gylio meta
lo plokštelėje. Aš paklausiau,___________
operatoriaus, ar jis galėtų išrašy- §ėnų vaikų namai”. Gretimai 
ti ta mašina žodį “LIBERTY”? ...
Jis paaiškina, kad dabar turi | “Miniature trunk (woodcut) S. 
įuosta tik su žodžiu “Peace”. “Li-Arshulis, 16 years old. Kur- 
berty” reikėtų .gauti iš Maskvos. 
Prie mašinos ant paaugštinimo 
prisirinkę apie 30 žmonių. Atei
na kitas rusas ir vien tik rusiš
kai kalba, kad ten negalima už
lipti. bet niekas nekreipia dėme
sio. Tokie draudimai daug kur 
kartojasi, bet amerikonai elgiasi, 
kaip Amerikoje.

Atskiri skyreliai Atominės 
energijos jėgainių modeliukų, 
Chemijos laboratorijų modeliai, 
Anglių kasimo mašinos, keli 
traktoriai, kombainas.

Mažam skyrelyje yra apie 15 
televizijos apratų. Visi mažyčiai, 
pradedant 5” iš 7”,. o tik keletas 
aparatų maždauč 21”. Visi apa-' 
ratai rodo tą patį vaizdą, kuris 
su atskiru aparatu pagaunamas 
čia pat publikos veiduose.

Ieškau ko nors lietuviško.
Pagaliau “Education” skyriu

je randu “A book “Lithuanian 
i Folk Art” (Poker Work) Col-

. Prieinu kova, Ovčinkova, vadovaujant 
milling” mašinos, kurioje ; instr.

1957”.
Gretimai dvi medžio lėkštės 

su prieš jas stovinčiu užrašu: 
“Kurshensk orphanage. Alexand 
ras Einyus, 18 years old”. Atsi
verčiau lėkščių antrą pusę — 
mažas raštelis lietuviškai: “Kur-

shensk Orphanage”. Mokyklos 
mokinių piešinys — “Tegyvuo
ja 41 Spalis” Gaiditė Aldone, 11. 
Young Pioneer Palace, Vilnius”.

Skyriaus aiškintojas — Smė
lis. Gal ir Smėlinis, bet sakėsi 
gimęs Leningrade. Lankytojų 
paklaustas, kokias mokyklas jie 
turi atsilikusiems vaikams, Sme- 
lin atsakė, kad pas juos nėra at
silikusių, tad atskirų mokyklų 
nereikią. Ką darą su valkatau
jančiais vaikais? Atsakė — juos 
tvarko vidaus reikalų ministeri
ja, reiškia — policija.

Sekačią dieną užėjau į greta 
parodos kavinę ir atsitiktinai 
pamačiau Smelin bevakarieniau- 
jant už poros stalelių gretimai, 
jis mane atpažino ir nenuleido 
akių nuo manęs, kol baigė vaka
rieniauti. Tikriausiai, jam vai
denosi amerikoniškas agentas.

Toliau parodoje pastebiu apie 
bective^Work Juodlimlafek O»r- |10 žmonių, kurie kalbina ruselį 
iphanage. Lithuanian Republic”. su medaliku “Exhibitor . Zmo- 
’Tai iš medžio išdrožinėta knvga nes įdomaujasi kainomis. Jis sun 
’su 11 lapu plius 2 viršeliai. Kiek- :k'iai angliškai kalba. Iš lankyto- 
vienas lapas ant varsčiu, galima JU japonė verčia visų klausimus 

J ii atsakymus. Paimu už jo kos- 
’ Į tiūmo krašto (30-40 dol. vertės) 

ir klausiu:
— Kiek toks kostiumas Mask-

j BIMBA APIE VARGĄ..
I . (Atkelta iš 3 psl.) — —■
■ tavos laisvės metais, bet dabar v0-|e'4 n
■ (Al. Gimantui teko pačiam ma
styti laiškus) netaip retai sodie- so’ 
:čiai priversti vėl grįžti prie vyžų 
ir klumpių. Mieste gaminta ava- . 1Q 
lyne ne kiekvienam įperkama ir : 

Įjos kokybė bloga. Ir tą galima
buvo pastebėti “Tiesoje” talpi- 
narnoje savikritikoje ar skaity- d , o kjek Mirt mokyto- 
tojų pasisakymuose. Tiesa A. ’ <

l Bimba jau turėtų pasitikėti.
i Pagaliau; nei A. Bimba, nei šių 
žodžių rasėj as nėra ekonominio 
gyvenimo specialistai, bet se
kant tos rūšies žinovų pasisaky- 
!mus, spaudoje jau nekartą bu
vo išreikštas jų susirūpinimas 

i tokiu sparčiu ir Lietuvos ekono- _______ _
Jminio gyvenimo sąlygas neatitin darbiu" nėra. Tad/ vėl klausia: 
kančių pramonėjimu. Kol Lietu- ; Tai, jei žmogus darbo ne- 
iva yra tik gamintojas vienų ar [tenka, ką jis daro?
I kitų produktų sovieti j ai, yra vie-Į Kitas hankvtojas atsakė: 
: nokia padėtis ir ji gali būti visiš- i _ jeį atleidžia iš darbo, tai pa 
kai kitokia ir visiškai kitaip at- jįma į kalėjimą ir ten duoda dar- 
slient i krašto ūknį gyvenimą. ba .
jei Lietuva keltųsi vėl savaran- baugiau vietos užima dailės 
kiškąn ir nepriklausoman gyve- paroda. Daug paveikslų. Dalis iš 
niman. Būtų sveikintina sulauk- ju grynai propagandiniai su vo
tį mūsų ekonomistų straipsnių į kiečiu kariais, revoliucija ir 
periodinėje spaudoje šiuo aktu-; pan. Daugelis paveikslų turi tik 
aliu klausimu, nes sovietinamos į užrašus “Laimėtas aukso meda- 

; Lietuvos ekonominio gyvenimo lis Belgų parodoje”, bet be au- 
reiškiniai labai gyvai bandomi toriaus pavardės. Nėra jokio 
komentuoti išeivijos lietuvių ...... 
tarpe.

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

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

minkšti baldai 
pagal užsakymus ir aptraukiami seni 
labai rig’a kaino. Darbas garantuotas.

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČ1US

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

DĖMESIO VISIEMS KLIJENTAMS DĖMESIO!

WESTERN TEXTILES
PERSIKĖLE iš 766 Dundas St. W. į haujas, gražiai atremontuo

tas patalpas 876 B DUNDAS ST. W. Telefonas EM. 3-0984.
Dabar turime didelį pasirinkimą vilnonių angliškų medžiagų
• kostiumams,, paltams ir visokių kitų siuntiniams į tėvynę

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

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

A. STANČIKAS Tel. LE. 1-5982

darbas. Auklėtinių pavardės iš 

kraitinės skrynios modelis —

— 1000 rublių, — atsako šyp
sodamasis ruselis. .

— Kiek doleris vertas rub
liais?

j — Keturi rubliai už dolerį ru- 
i sams, o 10 rublių už dolerį tu- 
' ristams.

— Tai kostiumas kaštuoja apie 

jas? (Jis Tomske mokytojauja).
— Apie 1.000 rublių.
Batai — 500 rublių. Foto apa

ratas “Kiev” 1:2 — 2.000 rublių.
Vienoj vietoj lankytojas pa- 

slausė aiškintoją:
— Kaip remiami bedarbiai 

Rusijoje?
Jis atsakė, kad Sov. S-goje be-

Nėra jokio 
katalogo, tad taip ir lieka auto
riai nežinomi. Aš vis ieškau lie
tuviškų paveikslų. Graži mergai
tės galvutė — įrašas — Marble, 
Mikėnas J., born 1901. Portrait 
of Rima, an artist’s daughter, 
1956. On a raft, 1947. Romas Y., 
born 1902. Fine Spring, Caspian 
Fisherman, 1958.

Yra keletas latvių dalykų, bet 
taip pat tik iš pavardžių tai pa- 
aiški. Vienas iš autorni “Brie
dis”. Kai nesu meno’ žinovas, 
taip ir nežinau lietuvis, ar lat
vis.

Knvgu skyriuje mačiau įvai
rių lietuviškų, latviškų, estiškų 

ir kitų tautų knygų.
Maisto skyriuje vyrauja žuvų 

konservai, riestainiai įvairių rū
šių, vynas, vodka. Visa tai būtų 
sunku palyginti su betkuria 
net mažiausia, lietuviška krautu
ve Toronte. Ten pat vienas šal
dytuvas maždaug 4% pėdų augs 
čio ir 2 pėdų pločia. Antras šal
dytuvas buvo atviru viršumi, 
ilgos dėžės formos, kuriame gu
lėjo apie 6 pėdų ilgio jūros žuvis.

Audinių rietimai išleisti ir su
darytas savotiškas kūgis. Me- 
dižagos patraukiančių spalvų, 
bet rūšis prasta. Daug kailių. Ke 
liolika laikrodžių (prasto dar
bo), gintaro išdirbinių be jokio 
užrašo. Taip pat rankdarbių su 
juostomis ir kt., bet be jokių 
užrašų.

Automobilių: “Volga” — pana
šus į laidotuvių biuro (juodas, 
didelis). “Čaika” — mažesnis ir 
gražesnės formos. “Maskvič” — 
nedidelis.

Žmonės klausia, kiek rusai ga
mina automobilių? Aiškintojas 
pasakoja: “Pirma buvo nedaug, 
o dabar gamina daug ir labai 
daug, bet pas mus žmonės dar 
daugiau nori, tai ne Visi gali nu
sipirkti. Reikia užsisakyti ir pa
laukti”.

Publikoje beveik su kas antru 
ar trečiu žmogumi galima susi
kalbėti rusiškai. Lankytojų nėra 
labai daug pagal Niujorką. Šiaip 
Coliseum pastate esant betko- 
kiai parodai susidaro eilės prie 
įėjimo, o čia net retokai einama 
į parodą ir iš jos. Bendrai, atro
do, paroda silpnai paruošta ir ne 
amerikoniškam skoniui, o taip 
pat ir ne amerikonišku mastu. 
Silpnai atrodo organizacinis su
tvarkymas.

—V-tis.—
Liepos 1- 2d.'d.
WINNIPEG. Mari.

J.E. vysk. V. Brizgys birželio
20 d. aplankė winnipegiecius.

L. šeštad. mokyklos mokslo j 
metų užbaigimas įvyko birželio į
21 d. Ta proga padaryta ekskur-; 
sija prie Winnipego ežero. Ap
lankyta Myk. Bukausko ir V. E. 
Januškų vilos. Vaikai pažaidė ; 
gryname ore, apdovanoti tėvų 
komiteto dovanėlėmis ir pavai
šinti dešrelėmis, laimingi grįžo į 
namus.

Danutė Demereckaitė šv. Ma
rijos mokykloje laimėjo 3 vietą 
(mergaičių — 1-mą vietą) ir Ka
talikių Moterų D.-jos skirtą $150 
premiją.

Liet. šv. Kazimiero bažnyčiai, 
tarpininkaujant J-E. vysk. V. 
Brizgiui, prel. G. A. Paškus, Gi
mimo šv. M. Marijos bažnyčios 
Čikagoje klebonas, dovanojo la
bai gražius, Bavarijoje iš me
džio išdrožtus, Kryžiaus kelius. 
Juos atsiimti į Čikagą buvo nu
vykęs kūn. J. Bertašius, kurį 
prelatas labai maloniai priėmė 
ir sekmadienį paprašė atlaikyti 
sumą. Winnipegieciai yra labai 
dėkingi prelatui Paskui už gra
žią dovaną. ,

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

LIETUVIS STOGADENGYS
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. SW4NKAS

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALDK* 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

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

VELTUI.

Jie nemandagūs
— Tai ir publika! — bamba 

storokas ponas autobuse sėdėda
mas. — Šios gadynės jaunimas 
visai neturi mandagumo...

— Tai ko trūksta, ar jums ana 
tas vaikinas neužleido vietos?— 
klausia šalia sėdintis.

— Taip tai taip, bet mano žmo 
na tebestovi, — atkirto nepa
tenkintas.

Klystąs vyras
— Vadinasi, skandalas buvo vi

sai nepagrįstas, — sutinka Var- 
laitienės draugė. — Atrodo, turi 
aklai pavydintį vyrą...

— Taigi, taigi, — atsako Var- 
laitienė draugei pasiguosdama. 
— Ir kas blogiausia, kad jis įta
ria visai ne tą vyrą !

Jai nėra ko bijoti
Žinomas evangelistas dr. Bil

ly Graham pasakoja šitokį anek
dotą:

Kartą grupė JAV studentų, 
apsirengę velniais — su uodego
mis, ragais bei šakėmis įpuolė 
į bažnyčią. Žmonės išsigandę iš- 
lakstę, išskyrus vieną seną mo
terį, sėdėjusią priekiniame suo
le. “Velniukai” prilėkė prie jos. 
Vienas jai bakstelėjo šakėmis ir 
paklausė:

— Kodėl tu mūsų nebijai? 
Mes velniai!...

— Aš jūsų pusėje buvau nuo 
pat pradžių, — atsakė moteris 
ramiai... '

Viena Amerikos poliarinio su
sisiekimo bendrovė savo rekla
mose įvedė šitokį šūkį: “Jauna
vedžiai! povestuvinei kelionei 
vykite į arktiką. Ten naktis už
trunka net 180 dienų!...”

Reklama

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108 .
Priėmimo valandos: 

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
. Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO • 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rfiiių mechanini* automobilių 
remonto*. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmhifo*.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

7 PUSL.

Ilgos dienos
— Pamanyk tik, mano vyras 

tarnybos reikalais po pusmetį 
išbūna kelionėse. Maždaug tik 
keturias savaites per metus bū
na namie.

— Be abejo, tamsta dieną po 
dienos skaičiuoji?

— O taip, kiekvieną sykį skai
čiuoju, kada jis vėl išvažiuos.

Tvirti batai
Žmogus nusipirko batus, su

mokėjo pinigus, buvo beeinąs 
pro duris, bet atsiminė ir grįžęs 
paklausė pardavėją:

— Bet ar tie batai tvirti?
— Tvirti ir dar kaip!.— užtik

rino pardavėjas. — Norite' įsiti
kinti? Einam lažybų: tamsta ga-;. 
Ii jais apsiavęs nušokti rifaoį.pęnk I 
to augšto ir batai nepersprogs! j 
Priešingu atveju, grąžinu tams
tai visus pinigus.

Mandagus patarnavimas
Restorane sėdi tik du svečiai. 

Laukę nesulaukę atnešant užsa
kyto valgio, jie pasiskundė šei
mininkui. Šeimniinkas netekęs 
kantrybės,, pradėjo padavėjus 
kolioti.

— Po velnių! Dviem kvailiam 
nespėjate paduoti laiku, o kas iš 
jūsų bus, kuomet salė bus pilna?

Pagrindinio dalyko ji 
nepamiršo

’Onutė atėjo pasveikinti vardo 
dienos proga dėdę.

— Aš sveikinu dėdę vardo die
ną! — ir ji padaro gražų knik- 
siuką.

—— O be to, mamytė dar sakė, 
jei dėdė duosi man dolerį, tai aš 
neprivalau jo pamesti.

Dr, V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr- P. MORRIS
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. 
Wiktoria 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.

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

Telef. WA. 1-3924
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MONTREAL, Cue.TORONTO, Ont.
S v. Jono Kr. parapijos žinios
— Pagausėjus Springhurst va

sarvietėje vasarotojų ir sekma
dieniais pamaldų metu netelpant 
vasarvietės koplyčioje, nuo šio 
sekmadienio įvedamos trečiosios 
pamaldos 10 vai. Tuo būdu sek
madieniais pamaldos laikomos 
9, 10 ir 11 vai.

— Jaunimo pastato vasarvie
tėje darbai eina prie pabaigos. 
Šią savaitę įvedama elektra ir 
pravedama kanalizacija. Elekt
ros pravedimą vykdo Julius Ba- 
rakauskas, kuris daug palanku
mo parodė vasarvietės kūrimui
si. Stovyklos pastatui jau yra 
užsakyti kambarių įrengimai ir 
tikimasi pradėti grupinį stovyk
lavimą-nuo liepos vidurio. Pir
mieji stovyklaus parapijos alto
riaus berniukai.

— Vasarvietėje, koplyčiai-salei 
, pristatomas kambarys — zakris

tija. Naujose patalpose bus su
dedami liturginiai drabužiai ir 
judomas altorius.

— Įrengtose parapijos aikšte
lėse vasarvietėje prasideda gy
vas judėjimas:, grupėmis jauni
mas renkasi į gražiai paruoštas 
aikšteles ir ištisas valandas spor
tuoja. Šiomis dienomis prie aikš
telių plevėsuos Lietuvos ir Ka
nados vėliavos.

— Sekmadienį 11 vai. pamal
dose Springhurste buvo prisi
minta a.a. Stefanija Vyšniaus
kienė, neseniai mirusi Lenkijoje. 
Nuoširdi užuojauta dukrai Ra
mutei ir sūnui Liudui, gyvenan
tiems Toronte.

Sutuokta: Adolfas Bajorinas ir- 
Danutė Kovalskvtė, Sigitas Kaz-. 
lauskas ir Angelė Kuolaitė.

Pakrikštyta: Antanas Algi
mantas Juozas Patašius.

Vykstantieji į ateitininkų 
stovyklą,

kuri bus liepos 18-25 d.d. tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje N. 
Wasagoje, pasiima šiuos daiktus: 
pagalvę, paklodes, 2 ar 3 šiltas 
antklodes, baltinių, naktinius, 
šiltą megztuką, keletą porų koji
nių, maudymosi kostiumą, spor
tinius batus, keletą rankšluosčių, 
muilo, dantims valyti priemones, 
nedužtamą lėkštę ir puoduką, 
šaukštą, peilį, šakutę, kišeninę 
elektros lemputę, maldaknygę, 
rožančių, rašymo priemones. Ku
rie turi, tepasiima sporto įran
kius. Neturintieji priemonių nu
važiuoti į stovyklą, praneša T. 
Rafaėliui iki liepos 12 d. Galin
čius savo automobiliais nuvežti 
j stovyklavietę jaunimą bei jų 
daiktus, prašome paskambinti į 
kleboniją.

I š’a stovyklą priimami tik 
lietuviai, mergaitės ir berniukai, 
ne jaunesni 12 metų amžiaus, 
tiek priklausą organizacijoms, 
tiek nepriklausą niekur. Stovyk
lavimo mokestis už visas 8 die
nas — $15, o dviem tos pačios 
šeimos ’ vaikams — tik $25. Ne
turtingieji nuo mokesčio bus da-

MIELAS JAUNIME,
Nuoširdžiai kviečiame į vyr. 

moksleivių ateitininkų stovyk
lą, kuri įvyksta LRKF stovykla
vietėje Dainava (M 
Mich.), liepos 26 - ru 
d.d. šiai stovyklai numatyta įdo
mi ir įvairi programa, t

Rugpiūčio 1-2 d.d. laukiama 
daug svečių studentų ir sendrau
gių atėitininkų, kada prof j S. Su
žiedėlis, Ateitininkų Federacijos 
vadasj pasakys kalbą, atidarant 
Ateitininkų Federacijos Jubilė- 
jinius metus.

Stovyklos mokestis: $20 už sa
vaitę ir kelionės išlaidos.

Registruojamasi tuojau pat 
pas kuopų valdybas bei globė
jus ir visa registracija iki liepds 
15 d. persiunčiama Vaclovui 
Kleizai — 7248 So. Fairfield 
Ave., Chicago 29, Ill. Tel. RE. 
7-0583.

Iki pasimatymo stovykloje.
MAS Centro Valdyba.

Iš Toronto LB apylinkės 
veiklos

Toronto LB valdyba savo pas
kutiniame posėdyje _nutaįrė ati- 

aų -

“LIAUDIES BALSAS 
GĖDIJASI
Į “TŽ” vedamąjį, paminintį

genocido pradžią Lietuvoje, “L. AV parapijos raštinė liepos ir pp. Jurkai paaukojo $50 AV sta- 
Balsas” birželio 19 d. atsiliepė rugpiūčio mėnesiais veiks: ry- tybos fondui.
vedamuoju “Mes su liaudimi”, tais 9-12 vai., vakarais 7-9 vai. j Tėv. Juozas Aranauskas, SJ, 
kuriame užsipuola, kam tame Į Seselės maloniai sutiko praves- išvyko pastoraciniam darbui į 
“TŽ” vedamajame jų pozicija ti vasaros aikštelę vaikučiams 2, Ontario. Montrealin grįš liepos 
buvusi pavadinta visišku išsigi- 3, 4 ir 5 pradžios mokyklos sky- 29 dieną.
mimu ar visišku pamišimu. Esą,1 rių. Aikštelė veikia antradieniais | Tėv. St. Kulbis, SJ, išvyko ka
inus taip vadina, kad mes su ir ketvirtadieniais nuo 2 vai. p.p. peliono parėigoms į neokanadię- 
liaudimi ir už darbo žmonių in- Registruotis pas seseles tel. PO. čių stovyklą. Su juo išvyko ir 
teresus stovime. Ištiktųjų gi iš-16-9397. Tėvai nuoširdžiai kvie- 20 lietuvių berniukų, kurie |io- 
sigimimu ar pamišimu “TŽ” ve- čiami pasinaudoti šia puikia pro- je stovykloje sudarys specialią 
damajame buvo pavadinta tai/ga leisti vaikučiams tas valan- lietuvių grupę. Ši stovykla baig- 
kad ir mūsų lietuviai, kurie pa- das praleisti gražioje lietuviško-. sis liepos 13 dieną.
teko į bolševikinės propagandos i je aplinkoje. lontocį Mnnt.
pinklės, nebemato, ką okupan- Į m. skautai stovyklauja nuo 
tai rusai bolšeikai daro Lietuyo- liepos 12 iki 19 d. gražioje vasar-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasarą Mišios laikomos tik

8, 9, 10 ir 11 vai.
— Šį sekm., liepos 12 d., 10 vaL 

laikomos Mišios už a.a. buvusį 
Lietuvos konsulą min. Vytautą 
Joną Gylį. Mišias užprašė To
ronto Skautų Židinys.

— Parapijos biblioteka uždary
ta dviems mėnesiams. Ji bus vėl 
atidaryta rugsėjo mėn.

— Vasarai suretinamas parap. 
biuletenio spausdinimas. Aukos 
bus skelbiamos tik kas antrą ar 
trečią savaitę.

— Nuoširdžiai dėkojame vie
nai parapijiečių šeimai, kuri ne
nori būti minima, už $350 auką 
kielikui pirkti.

— Dalyvaujant pamaldose, 
kviečiame moteris ir mergaites 
pridengti galvas. Patogios rpažy- 
tės skepetaitės gaunamos labai 
pigiai prie parapijos viekiančia- 
me knygyne.

— Parapija, norėdama pagel
bėti neturtingiems parapijie
čiams ir dar labiau išplėsti savo 
karitatyvinę veiklą, yra nutaru
si apmokėti gydytojų vizitus tų 
parapijiečių, kurie patys to pa
daryti nebeišgali. Ši pagalba yra 
ypačiai reikalinga nedirbantiems 
ir senesnio amžiaus asmenims. 
Norį šiuo karitatyvinių patarna
vimu pasinaudoti, pirma malo
niai prašomi paskambinti ar as
meniškai pranešti parapijos ku
nigams. Atskirais atvejais para- 
Pri^ikėlimo^Dar/niiai^nepriklau- gi?'užsimokėti bus atleisti ‘da'li- skurde ir varge bei ligoje, ypač 
;antiem7l?etuviams Mprik‘aU nai ar visai. Ką reikės pasiimti Vokietijoje, kuriems irgi ture-

Paskutiniu laiku nakrikštv- vYkstant į stovyklą žiūr. ateiti- tų būti ištiesta pagalbos ranka, 
ta^KaSmiero ir tagstovyklos pranešime. Re- Jie "emirtų vtsu apleist, be- 
čiu dukrelė Giedrė Elena, Jono Stotis Prisikėlimo parapijos prasmingai „

klebonijoje asmeniškai ar tel. Į Sakysime Kanadoje ir J AV 
LE. 3-0621. Gyveną Hamiltone sergantieji Tb yra lengvai ir vėl- j

DRūtaS prašomi registruotis pas J. Plei- tui pagydomi. Tat manoma vi- '
’ ’ JA. 9-5129 ar T. Virbickai- sais galimais būdais kreiptis į - - . - . . - . .

-FU. 5-9226, gyveną Niaga- imigracijos įstaigas, kad ir Ka- t®le}zFlus’ kurl4 namuose nanjo- 
ra pusiasalyje pas Tėv. Barna- nada paimtų dalį Tb sergančių ji s^ma ir apsigyvens, jauno , F . .. . . U-i ė.—,sios tėveliai ir visa seimą dar te-

1 begyvena Lenkijoje — Szczeci- 
ne. Kilimo jie, kaip ir jaunasis, 
žemaičiai. Danutę į Kanadą at- 
kvietė ir globojo hamiltoniečiai 
pp. Gudinskai. Jos vaikystės 
draugas K. Gudinskas ir sutuok
tuvių metu ėjo globėjo pareigas.

Gausus būrys pokylio dalyvių 
nuoširdžiai linkėjo jauniesiems 
šviesaus gyvenimo kelio.

Tą pat dieną ir toje pat baž
nyčioje buvo sutuokti šiemet 
dantų gydytojos mokslą baigusi 
Angelė Kuolaitė ir Sigitas Kaz
lauskas, šį rudenį tęsiąs studijas 
Toronto universitete.

Šauni vestuvių puota, kurioje 
dalyvavo arti pusantro šimto 
svečių 1S Toronto ir JAV, Įvyko ceterios# Loblaw Office and Warehouse,1 
ŠV. Jono par. salėje. Abu jau- ’ Loblow Warehouse Employees, Urbonai, 
navedžiai yra aktyviai įsijungę 1 Astrouskoi, Jokūbaičiai, Kaminskai, Tar- 
,j skautus, o taip pat visą laiką J “ r ‘ J ° ' ™
šokę tautinių šokių grupėje “Gin 
taras”. Puotos metu pasakyta 
gražių sveikinimų. Vaišės buvo 
labai jaukios, nes dalyvavo daug 
jaunimo. Su malonumu tenka 
pastebėti, kad jaunoji buvo pasi
puošusi labai gražiais nuotakos 
drabužiais, kuriuos pati buvo pa
sisiuvusi. >

santiems lietuviams.

r,
8

kutiniame posėdyje nutarė 
įtinkamai paminėti Tremtin 

turtingieji nuo mokesčio bus da- pabėgėlių metus. Tuo reikalu 
linai ar net ir visai atleidžiami. iail ivvl7n nflsitarimai «u KT.R

“Aušros” jaunučių 
stovykla

”14 m.) bus rugpiūčio 1-16 d. TT. tai su tuo įvykiu ir atsirado mi- 
Pranciškonų naujoje stovykla- lijonai benamių, nekaltų žmo- 
vietėje New Wasaga. Stovyklos tnių išbarstytų po visą pasaulį, 
mokestis 16 dienų 1 stovyklauto- Į Daliai jų pavyko susirasti pa
lui $30, 2 tos pačios šeimos — Į stovesnes ir patogesnes gyven-

jau įvyko pasitarimai šu KLB 
ir PLB valdybų atstovais. Ka
dangi šiemet sueina 20 metų nuo

| Pereitą savaitę lankėsi Mont
realy kan. F. Kapočius ir Tėvas 

____ ___________ „ ___ ____ Jonas Kidykas, SJ, iš Čikagos.
je, kad tie paklydėliai pateisina j vietėje Rawdon. Norintieji da-i Pakrikštyta AV bažnyčioje: 
visus jų žiaurumus, ploja, kai tyvauti stovykloje prašomi re- pirmgimis sūnus dr. Jono ir pa
yra žudoma, naikinama ir kanki-, gistruotis pas draugininkes bei nos Mahskų Povilo Jono varaais. 
narna lietuvių tauta, jų pačių tė-i draugininkus . .Kūmais buvo Joana Blauzdžiū-
vai ir broliai. ”TŽ” buvo įsak-į ir Rarbnm furkai žvpn nienė ir Paulius Povilaitis. Sū-miai pasakyta, kad mūsų nešte- *či vedybinio gvvenmo^idabri- nus kaPitono Justino Kisieliaus 
bina, “jei kas yra pasekęs net ne sukakti šVreikšminsa oroga Manfredo Jono vardais Kūmais

" - nę sukaRtl- sia reikšminga pręga buvo Milda -r Vytautas Muraus-
• kai.

Dr. V. Pavilanis, Montrealio 
universiteto profesorius, atlikęs

visus jų žiaurumus, ploja, kai lyvauti stovykloje prašomi re-

nama lietuvių tauta, jų pačių tė-; draugininkus.

jaunesnio amžiaus jaunimui (7 - H-ro Pasaulinio karo pradžios, į tylėti. Tai jau geras reiškinys.
J . . . . ' __ _ _ __ x •_____ X •_____ i*-:-. • :___ 1- __ -• j Iiol irk “T. RuIcjj ton Ir a cxroilrm-

i ui $30, 2 tos pačios šeimos — i stovesnes ir patogesnes gyven- 
$50, 3 ar daugiau - $65. Nepajė- jvietes, tačiau daug dar tebėra

■ ' • v. 1 ... 1 • .. L* 1 tn X

nai ar visai. Ką reikės pasiimti Vokietijoie, kuriems irgi turė-

ir Konstancijos Poškų dukrelė 
Ona Liucija, Edvardo ir Bronės 
Stočkų, dukrelė Marija L—, 
Antano, ir Filomenos Galdikų nl ~ 
sūnus Algirdas Leonas, Jono ir “ 
Adelės Katkauskų dukrelė Rūta 
Ona ir i 
pų sūnus Rimantas Marijus.

Liet. Vaikų Namų statybos 
fondui

aukojo po $10: K. L. Budreckaij

klebonijoje asmeniškai ar tel. j Sakysime Kanadoje ir JAV

kraštutiniaųsią socialinę doktri-1 
ną, jei kas yra virtęs ir idėjiniu 
komunistu”. “LB” šito pakarto- Į Vykdamas atostogų į Quebeco Į 
ti neišdrįso. Matyt, ir jo veda- provinciją (per Montreąlį), per- . - .
mojo rašytojo širdies gilumoje eitą ketvirtadienį Toronte lan- pvdytoio staza ligoninėje, gavo 
rusena lietuviškos dvasios ki- kėši kun. J. Kidykas, SJ, iš Či-' gydytojo teises ir po atostogų 
birkštėlė, kuri neleidžia bent kagos, o šį pirmadienį kun. V.! pradės verstis gydytojo prak- 
įsakmiai užgirti okupanto vyk- Martinkus iš Providence, R.I. 
domas baisenybes, verčia tai nu-

' Dėl to “L. Balsą” tenka sveikin- 
[ti. Juk sena lietuviška patarlė 
skelbia, kad “kas dar raudonuo
ja, iš to dar gali išeiti padorus 
žmogus”...

GRAŽIOS VESTUVES
Pereitą šeštadienį šv. Jono Kr. ‘

Kun. dr. Pr. Gaida, “TŽ” re
daktorius, nuo pereito pirmadie
nio atostogauja. Pirmą savaitę 
praleido St. Catharines, kur gel
bėjo Niagaros pusiasalio skautų 
stovyklai vykdant programą ir 
sekmadienį atlaikė pamaldas, o 
šį pirmadienį kartu su kun. B. 
Pacevičium ir klieriku J. Staške- j . _
vičiu išvyko .į Springhurstą, kur [J- M; p P- M., Ę. Kazlauskas, F. 
taip pat atostogauja kun. T. Nar- Vaičiūnas, V. Sonda,. A. K. Rūsi- 
butas, Lux Christi redaktorius, naL V. Sendžikas, J. M. Zubric- 
iŠ Brooklyno. Kun. dr. Gaida į kai- Visiems aukotojams nuošir- 
Torontą grįš liepos 17 d. į dus ačiū.

i Primename LVN aukų rinkė- j
Toronto dienr. “The Tele-i jams, kad surinktas aukas gali- 

gram” birželio 29 d. ryšium su i ma nešti tiesiai į lietuvių vaikų 
miesto tarybos narių nubalsa- darželio patalpas visomis dieno- 
vimu pasididinti sau algas po mis. Adresas — 46 Delaware 
$1.000, išspausdino Pr. Alšėno Avė. 
laišką, maždaug pakartojantį 
mintis tuo reikalu išspausdintos 
žinutės “TŽ” pereitos savaitės 
numery. Esą, atrodytų nebloga 
idėja pasikelti algą pačiam sau, 
bet gal būtų buvę dar geriau jas 
susimažinti. Šiais metais, esą, 
Toronto nuosavybių mokesčiai 
pašoko 6 milėmis, kitais metais 
jie galės pašokti 8 milėmiš ... Ši
toks algų pasididinimas reiškiąs 
ekstra $23.000. Tai padarą To
ronto aldermanus augščiausiai 
apmokamais pasaulyje. Mūsiš
kiai miesto tarybos nariai esą j 
“smart”...

bažnyčioje kun. B. Bacevičius su 
tuokė iš Lenkijos neseniai atvy
kusią lietuvaitę Danutę Kovals- 

jkytę ir Adolfą Bajoriną, anks
čiau Toronte plačiai žinomą vi
suomenininką. Vestuvių puota 
įvyko pas jaunosios globėjus pp.

bą. OFM. Gyveną kitose vieto- ir esančių Vokietijoje sanatori- (br S1’,1;;,? Ce' vie raštu: Tėv. plulius, 32 Rush Jose. Prieš kurį laiką Norvegija
olme Pk. Cr., Toronto 3, Ont. yra paėmusi virš 200 Tb sergan-

D-rei A. UŽUPIENEI 
už laiku pašalintę pavojų musų li
goje ir už rūpestingo gydymą reiš
kiame nuoširdų ir neužmirštama 
cč.'ū. Dukrai Danutei ir žentui Leo
nardui Garbaliauskams už Rūpes
tinga priežiūra ir globę ligos metu, 
abiejų parapijų kunigams ir vi
siems mieliems prietėliarns mus 
gausiai lankiusiems palinkėti mums 
sveikatos nuoširdus ačiū.

A. ir P. Ščepavičiai.

L1NOTIPO VAJAUS 
REIKALU

Atitaisymas. “TŽ” nr. 27 Bro
nei Galinienei užuojautą reiškia 
ne A. ir J. Gudaičiai, bet A. ir J. 
Gudavičiai. Už įvykusią klaidą 
atsiprašome.

“TŽ” administracija.

Torontiečiai “Tėviškės Žibu- i 
rių” bičiuliai, kurie galėtų prisi- ; 
dėti prie linotipo vajaus kiek pa- ' 
aukodami arba nupirkdami “Ži-' 
burių” b-vės šėrų, gali tai pada-j 
ryti ir sekmadieniais po 10 ir 11 
vai. pamaldų abiejų kat. para
pijų spaudos kioskuose.

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

B. BENDORAVlČIENEI mirus,
jos broliui inž. Algirdui Šalkauskiui ir jo šeimai liūdesio 
valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą

A. K. Aperavičiai, 
VI. J. Sližiai, 
T. L. Tamošauskai.

Mielam Prieteliui

BRONIUI ŠLEPEČIUI tragiškai mirus, 
jo šeimai ir artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą ir- 
kartu liūdi

Kakalių šeima.

PPSK “Aušra”.
VYRESNIO JAUNIMO 

STOVYKLA, 
prasidedanti už dviejų savaičių, 
jau galės naudotis naująja sto
vyklaviete, įrengta pagal arch.
V. Petrulio ir inž. P. Čeponio pro 
jektą, P. Reginos iniciatyva ir 
mūsų pasišventusių talkininkų 
darbu. Stovyklavietė turi du 
miegamuosius (6O’x24’); salę - 
pastogę (84’x40’) pamaldoms, 
valgymui, paskaitoms, bei žaidi
mams; specialią laužavietę, pa
stovias vietas palapinėms, van- 
dentekį su šaltu ir šiltu vande
niu. Senoji stovyklavietė tar
naus sportui-žaidimams ir sve
čiams. . Elektros ir vandentekio 
darbai bus užbaigti šią savaitę. 
Pastatų galutinis užbaigimas ir 
dažymas, turbūt, tik rudenį ar 
sekančiais metais bus atliktas.

Praėjusią savaitę stovyklavie
tėje dirbo: J. Bukšaitis, K. Ba
tura, P. Bakšys, A. Čeponis, J. 

; Čaplikas, A. Daukša, J. Gatavec- 
kas. J. Gataveckas, L. Gatavec- 
Įkas, J. Gadišauskas, P. Grigas, 
J. Genys, A. Jųozapaitis, S. Ju- 

įceviičus, J. Jacikas, V. Kryža- 
nauskas, V. Kiaupa, S. Kondra- 
tas su trim elektrikais, J. Pute- 
ris, J. Rukšys, T. Sapocznik, A. 

: Simonaitis, V. Urbonas. Šeimi
ninkavo: M. Valiulienė, P. Urbo
nienė, A. Puterienė, E. Bukšai- 
tienė, O. Gataveckienė, R. J. Ga- 
taveckaitės, M. Švedaitė. Vi
siems ir visoms nuoširdus ačiū.

Šią savaitę laukime lygiai 
gausios talkos! Kurie iki šiol ne
turėjome progos įnešti ir savo 
dalies, padarykime tai šią savai
tę. Lauksime!

$5.000 loterijos traukime lai
mingas numeris buvo B6085 — 
Mrs. Geraldine Semson.

Emilija ir Silvestras Čepai 
pereitą sekmadienį pakrikštijo 
savo trečią sūnelį Rimantą Ma
rijų. Krikšto tėvais buvo dr. Če
po sesutė su vyru iš Rochesterio, 
N.Y. Pasidžiaugti šeimos švente 
buvo susirinkęs gražus būrys 
laimingųjų tėvelių giminių ir bi
čiulių. Vien prieauglio susirin
ko net trylika mergyčių ir ber
niukų.

Padėk o
Suruošusiems mums visoi nesitikėtas 

išleistuves prieš mūsų išvykimų i JAV 
nuolotiniom apsigyvenimui, o taip pat 
įteikusiems vertingas dovanas, širdingai 
dėkojame rengėjoms ir dalyviams: D. ir
VI. Simonaičioms, A. ir J. Kazlauskams, 
R. ir L. Vyšniauskams, pp. Kaunu šei
mai, J. ir J. Rovams, M. ir Pr. Besa- 
spariams, J. Valiulienei, S. ir J. Tu>no- 
sams, J. Aukštaičiui, M. ir Br. Rickevi
čiams ir J. Uogintui:

Mieli bičiuliai, %Jūsų geraširdiškumo 
mes nepamiršime.

Viktorija ir Valentines Kudirkai.

čių savo globon iš Vokietijos.
Tam reikalui Toronto apylin

kė mano sueiti į kontaktą ir su 
kitų tautybių atstovais, kad visoj 
Kanadoj būtų gerai "paminėti 
Tremties metai.

Būtų gražu, kad ir kitos LB 
apylinkės ^susidomėtų šiuo rei
kalu.

Solidarumo įnašui priminti už
sakyti plakatai su užrašu “Sąmo
ningas lietuvis moka solidarumo 
mokestį”, kurie bus iškabinti lie
tuvių salėse. TLBSI.
SPRINGHURST vasarvietėje nuo liepos 
18 d. reikalingas kambarys su bendra 
virtuve šeimai iš trijų asmenų (vienas su
augęs, 2 vaikai). Tel. LE. 4-7328.

> Išnuomojamos VASARNAMIS visas arba 
atskirais kambariais Springhurst vasar
vietėje, lietuvių rajone. Šiltos-šoltos van
duo ir kiti patogumai. Tel. RO. 6*5738.
Išnuomojamas kambarys ii augšte su 
baldais ir maistu. Bloor-Symington rajo
ne. LE. 2-6922.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė l-me 1 
augšte, be baldu. 47 Delaware Ave. Tel. 
LE. 6-1835.

Išnuomojami 3 gražūs kambariai ir vir
tuvė II augšte, be baldu. High Park ra
jone. 162 Westminster Ave. Telefonas 
LE. 4-9693, skambinti po 5 vai. vak.

Išnuomojami II augšte 3 kambariai ir 
virtuvė su baldais, yra šaldytuvas ir ga
ražas. Arba 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų ir be garažo. Tel. LE. 4-5039.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir v is y 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-6527

— Ar dalyvaujate Kanados ūkio augime?
— Ar Jūsų pinigai Jums dirba?
— Ar duoda ganėtiną uždarbį?

TAUPA INVESTMENT CO. LTD.
JUMS PATARS.

P. Augustinavičius - RO. 2-9153, 
J. Vailokaitis - BE. 3-8460

Lankykite Taupos ruošiamas paskaitas ir diskusijas 
ekonominiais klausimais.

STATAU MŪRINIUS GARAŽUS, 
priestatus IR ATLIEKU KITUS MŪRO DARBUS.

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5*1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

tika.
Augštesniąsias mokyklas Mont 

realyje šiemet baigė: Laima 
Venskaitytė, Genė Skripkaitė, 
Marytė Sarskaitė, Aldona Gau- 
rytė, Sandra Girdauskaitė, Ane
lė Šaltenytė, Bruno Baltakis, 
Saulius Daukša, Albertas Mor
kūnas, Edvardas Matulevičius.' 

vo mylimiousius prietelius. Yra teisingas1 Inž. J. Trumpa b’rŽel’O 27 d.
— "Pažinsi draugus nelaimė- susituokė šv. Kazimiero bažny-

.j °tveiu į,ems ben‘ čioje su Rita Barko.'keliais žodžiais padėkoti. j . v. .
Pirmiausia dėkoju kun. PacevičiuiJ Viktoras Austras ruošiasi susi- 

kuris po nelaimės tuoj pat aplanke ligo- tuokti SU Doris Rodrigue, 
ninėje ir palydėjo mano A.fA. vyrę j j Janas BileviČillS. senesnės at- 

-V • • r*^. • i . V •• • •• 1

ir opeigos loidojont ir suraminimo žodį 
prie jo karsto. > <

Dėkoju A. Gurevičiui_ ___ ___
mo žodį tartę kapinėse. ; 5

Ypatingę padėką noriu pareikšti Sta
siui Jokūbaičiui, kuris perėmė visę sun
kiąją naštą iš manęs ir rūpinosi visais 
laidotuvių reikalais. Jis nustūmė nuo ma
nęs visus asmeniškus rūpesčius; atsisakė 
savo darbo ir su visa savo siela atėjo 
man į pagalbą, kada aš ypatingai buvau 
jos .reikalinga. Aš jam turbūt niekuo
met negalėsiu taip atsilyginti, kod nesi
jausčiau skolinga. Lai Dievas jam atly
gina už nelaimėje ištiestą pagalbos ran- 
k<?. ' . _ - . GŲ SŪTAUPYMUI draudžiant

Lygiai nuoširdi padėka J. Sulcūi, kuns namus siūlome bendrą Composit 
įrodė, kad mirtis draugu neisskina ir ~ n. . ^. . . -
rūpinosi velionies palaidojimu viso sa- Dwelling Policy, j kurj Įeina: 1. 
vo atvira širdimi. * į Namo gaisro draudimas, 2. Bal-

Siuoširdi padėka pp. Poškų šeimai, ku- rfų gaisro draudimas, 3. Neląi- 
rie be parodyto man nuoširdumo mingų atsitikimų draudimas. Su 
suruošti laidotuvių dalyviams pietus.

IŠ širdies dėkoju visiems, kurie pa
puošė velionies kraštą gėlėmis: J. Šul
cas, B. J. Simonaičiai, SLA 236 kuopa,1 
B. A. Didoi, Misevičioi, KrivinskcK, Šve
dai, Hermanai, Brigmantai, Loblaw Gro-

Pereitą savaitgalį ’Toronte lan
kėsi p. Jasiėnė su dukrelėmis iš 
Paterson, N.J., ir daug kitų ato
stogautojų iš JAV.

Padėka ?
Tragiškai žuvus mano mylimam vyrui 

A. f A. Jurgiui Galiniai ir man esant 
sunkiose l.ūdesio valandose, pažinau sa-

Viktoras Austras ruošiasi susi-

amžinybę. Dėkoju jom už visos maldas eivių kartos lietuvis staiga mirė 
birželio 27 d. darbovietėje staiga 

ii už atsisveikini- pasijutęs blogai.
A.A. Ignas Sakalauskas, 55 m., 

kilimo nuo Molėtu. Jač;onių kai
mo, Kanadoje išgyvenęs 33 m., 
anksčiau gyvenęs Montrealy, 
mirė birželio 24 d. po sunkios ir 
ilgos kepenų vėžio ligos. Pali
ko žmoną, du mažamečius sū
nus ir seserį JAV. Palaidotas bir
želio 26 d-York kapinėse.

JŪSŲ PATOGUMUI IR PINI-

užuojautos, daug darbo įdėjo padėdami ; . ‘ i ■ j

P. Adsr.ionis Insurance, 
VI. 2-8501.

vydoi, M. Filmwood, R. Simpson, Dab- 
kai, Šiukšterioi, Butkevičiai, Poškai, Vo- . 
(ančiai, Young and Smith šeimos, Bala- 
hurok, Kalendrai, Kolūzai, Mašalaitytė, 
Zaleckiai, Valamtynes, H. Trzuskowsko, 
Naujokaičiai. .i

Be to, nuoširdi padėka visiems, kurie 
užprašė už velionies vėlę šv. Mišios, kars
to nešėjams ir visiems, kurie pareiškė 
užuojautų ir dalyvavo toip gausiai ma
no mylimo vyro laidotuvėse.

Liūdinti žmona B. Galinienė.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. iV.
VI. 2-8501

N. Baltrukon 
Yasutis 
Markevičius 
Budrumas

P. Adomonis 
P. Baltuonis 
Pr. Rudinskas

Sekite mūsų skelbimus opie paskirus
objektus ZNL', 'TŽ*, 'Star*, 'La Press'.

D 
F. 
A 
A

C.R. 6-5075 
LA. 2-7379 
RA. 7-4097 
RA. 2-8035 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084 
HU. 1-2957

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Toronto, Ont.1611 Bloor St W.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543Viktorija ir Valentinas Kudirkai.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Mylimai mamytei
A. t A. VYŠNIAUSKIENEI Lenkijoje mirus, 

dukterį Romutę ir sūnų Liudą nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Krautuvė ir 3 butai. $10.000 įmokėti, vienos morgičius bolonsui. Randasi ont 
College gatvės prie Rusholme Rd. Kaino $30.000.

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

Indian Rd. $$.000 įmokėti, 8 nepereinamų kambarių, 2 modemiškos vonios ir 
virtuvės. Vandeniu alyva apšildomas. Garažas. Kaino $19.500.

Alhambra Ave. $3.500 imokė»i. 6 nepereinami kambariai, 2 gorožoi. 5 ’/i % 
morgičius. Kaina $14.900.

Bloor - Lansdowne, $2.500 įmokėti, bolonsui vienos atviros merg:čius 10 me
tų. 6 kambariai, gražus plytų namas. Garažui vieta. Kaino $15.500.

VYŠNIAUSKIENEI mirus,
dukrai Romutei ir sūnui Liudui Vyšniauskams giliausią 
užuojautą reiškiame —

J. V. Skrebutėnai, 
M. K. Janeliūnai, 
A. Grigas, 
A. Telyčėnas, 
A. Petkauskas, 
L Krasaukskas.

Boldų pervežimas Toronte ir tolimom* 
distancijomis. Visas vežama* turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitė 1 Mont- 
realj, Londonu, Windsor^, Homiifoną 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL LI.4-1403 

TORONTO

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai..

, Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt <

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.


