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Suskilęs žmogus
Ne vien politiškai skilęs mūsų dienų pasaulis, skilęs ir idė

jiškai, skilęs pats žmogus savo viduje. Tiesa, amžių keliuos tai 
nenaujiena, tačiau tai gal niekad nebuvo taip ryšku, kaip mūsų 
laikais, kada pats gyvenimas iš kiekvieno žmogaus klausia, kur 
tu stovi? Atsakymas būtinas kiekvienam galvojančiam žmogui, 
jei jis ramybės sau pačiam, savajai bendruomenei bei savajai 
tautai ieško.

Kuo gi remia savąjį gyvenimą mūsų laikų žmogus? 19 am
žiuje žmonijos minčiai viešpatavę dievaičiai jau suaižėjo ir su
biro. Nūdienio žmogaus nebepatenkina nei materializmas, nei jo 
variacijos. Visas materialistinis pasaulėvaizdis yra sukompromi
tuotas teorijoje, o ypač gyvenime, kai jis kaikur pradėtas versti 
privalomą tiesa, kurios nesekimas laikomas nusikaltimu visuo
menei, kai žmogui nurodymų, kas yra tiesa, tenka laukti iš ofi
cialiųjų valstybės organų, kai pačiam susirasti tą tiesą drau
džiama, o jos ieškojimas prilyginamas valstybės išdavimui. Aiš
kus dalykas, kad betkokioje santvarkoje gyvenąs žmogus gal
voja ir prieina savų išvadų. Tik ne visur leidžiama jam tą viešai 
išreikšti. Jei neleidžiama, jis lieka keleriopai suskilęs. Iš vienos 
pusės,_kaip ir kiekvienas mūsų laiko galvojantis žmogus, jis gal 
nesusigaudo, neapsiprendžia, kur jam pasukti po visos tos mai
šaties, po paneigtų visokių senųjų autoritetų, po sudužusių nau
jųjų dievaičių, kai pamato, kad galutinoj išvadoj atsiduria tuš
tumoje. Iš kilos puses jam nevalia viešumoje pasireikšti su tuo, 
prie ko jis pats savo galvojime yra priėjęs ar leistis į diskusijas 
su kitais, net savo draugais, kad patikrintų savąsias išvadas. Žmo
gų pasidalinti mintimis su kitais visada traukia, bet nedemokra
tinio-pasaulio gyventojui tai neįmanoma. Jam tenka viešumoje 
laikytis oficialiosios “tiesos”, nors savo viduje jis ją jau seniai 
yra pasmerkęs. Jis turi likti suskilęs. Viešumoje jis prisiderinęs 
prie oficialiosios linijos, o savo viduje puoselėja kitokį pasaulį, 
kurio kitiems negali atskleisti. , -

Suskilęs ir demokratinio pasaulio žmogus. Tik nė dėl to, kad 
jis negalėtų laisvai atsiskleisti. Bet dėl to, kad moderniškasis 
pasaulis dar nepagimdė proto-mintytojo, kuris būtų pajėgęs 
pateikti mintijimo bazę, apimančią visą dabarties mokslinį pa
tyrimą, kuris būtų pajėgęs visų dabarties mokslų pasiekimus 
suderinti su vienu viską saistančiu principu. Moderniškasis žmo
gus šito ieško, blaškosi, nerimsta. Jam nesinorėtų grįžti prie se
nųjų išminties šaltinių, norėtųsi kažko naujo, pritrenkiančiai 
įtikinančio, bet to vis neatsiranda. Galvoj afičio žmogaus dvasia 
chaose pasilikti nelinkusi. Jam reikia tvirtų principų. Ir neišven
giamai tenka vėl atsigręžti į krikščionybę. Tą pačią, kuri dar 
prieš pusšimtį metų buvo.taip puolama ir niekinama visokiausių 
iemų, bet išliko nenugalėta ir tvirta savo principuose., D.ėJ Jo^tąi 
ypač po pastarojo karo sukrėtimų jos vaidmuo žmonijos ir pa
vienio žmogaus gyvenime taip ryškiai ėmė kilti. Šiandien jos 
ir išviso religijos nebepuola net tie, kurie dar tebesiblaško pfieš- 
taringucte verpetuose, kurie dar tariasi tebesą nenugalėti ir pa
tys susirasią kelią. Juos betgi galima laikyti tik maištaujančiais 
tos pačios krikščioniškosios kultūros žmonėmis, nes ir jų dva
sinio pasaulio didžiąją dalį sudaro tos pačios krikščioniškosios 
vertybės. Mūsų laikų žmogus, taip pat kaip ir prieš šimtus me
tų. visas plūduriuoja tos pačios krikščioniškosios kultūros van
denyne, vistiek ar jis tą jaučia ar nejaučia, ar su tuo Sutinka ar 
nesutinka ir .maištaują. Jei maištauja. --- neturi ramybės, nes 
netenka pagrindo, ant kurio remiasi visa jo asmenybė, visas jo 
dvasinis pasaulis. Lieka suskilęs, kovotojau prieš savo paties tu
rinį.

LINOTiPUI PIRKTI VAJUS
Dėkodami skelbiame sąrašą Marie, Ont. 

nuajų. lietuviškos spaudos rėmė- pirko
jų, parėmusių linotipui pirkti . ,
vaju aukomis arba perkant šė- . P° Į serą uz $10 pirko toron- 
rus tietis kun. B. Pacevncus, hamil-

AUKOJO: itonietis A. J. Gedrimas, montre-
Torontiečiai: po $5 Plioplvs šlietis Leonas Balzaras, vieną 

Albinas ir Ramanauskas Vladas', ^.rą- anksčiu pirkęs, ir K. 
po $2 K. Vabalas ir Antanas Bal- 
nys, pereitame “Tž” nr. pa- "" ——— • —
skelbtas klaidingai kaip Balsys. ‘

Vac. Stankūnas iš Montrealio ir aižiai dėkojame.
J. Kvoščiauskas iš Sault Ste. i

šėrą jau anksčiau pirkęs, ir K.

jau, anksčiau pirkęs vieną šėrą.
Vis ems mieliesiems lietuviš- 

Iš kitur no $•) prisiuntė kun. kasius sPaudos rėmėjams nuošir-

Vajaus komitetas.

j Savailės [vykiai
Užsienių reikalų ministerių konferencija pirmadienį Ženevoje 

j atnaujinta atmosferos neprablaivinus. Visi bandymai sušvelninti 
konferencijos pirmosios dalies užsikirtimus nedavė jokių vaisių. 
Maskva visą pertraukos metą kalbėjo labai arogantiškai ir svaidėsi 
grasinimais. Kaip Kozlovas Amerikoj, taip Chruščiovas Maskvoje 
kvietė išspręsti Vokietijos bei Berlyno klausimą geruoju, bet jų 

; sąlygomis, o jei jiems padarius taikos sutartį su Rytų Vokietija 
i vakariečiai bandysią jėga atidaryti sau kelią į Berlyną, sutiksią jų 
pajėgas. Pasisakymams progų Chruščiovui davė lankymasis So
vietų Sąjungoje septynių JAV valstybių gubernatorių ir buvusio 
ambasadoriaus bei Niujorko gu-<----------------------- - ----------- —

- . f bernatoriaus ’ Harriman, kuris 1 ir jis tikįs sovietų noru susitar- 
le* grįžęs pranešime valstybės de- ti. Skrisdamas į Ženevą, pake- 

—- - - i . v..- j., ,.i .... - j partamentui atvežė aįarmuojan- ?liui jis buvo sustojęs Otavoje,
Jonas XXIII reikalauja laisvės Pa mažėjanti, tačiau perdidele , gali ginti savo teises, sako P°‘;čiu žinių. Jo nįfomone Gromyko' kur keletą valandų kalbėjosi su 
žmonėms tautoms ir Bažnyčiai esant^ nelygybe medžiaginių piezius, tačiau legaliu oūdu, ne: jgįjgį. net)US nuolaidesnis ir spau : premjeru Diefenbakeriu ir ūž- 
bei perspėja prieš karo baiseny- iturtll .paskirstyme ir nedarbo smurtu. Reikia siekti, kad visi ^:mgS iš Maskvos dar didės, sienių .r. min. Green, o Ženevo- 
bes. Dabar esą sunku pasakyti ar 'grėsme Prisimena popiežius sa-1 žmones, pet žemiausių klasių, Chruščiovas esąs neatsargus ir je sekmadienį tarėsi su Britu, 
pasaulis eina i pastovia taika ar iv.° enciklikoje taip pat tikinciuo-; galėtų uždirbti tiek, kiek reika- •
apakęs veržiasi į naują baisų ka- is*ūs komunistų kraštuose, ku- dingą jų pragyvenimui. Garbda- !muotas jįs nesuprantąs su kuo jos užsienių r. min. Sakoma, jog 

riems trukdoma religine prakti-, viai airi užtikrinti, xad darbi-jįam tektų turėti reikalo, jei už- Herteris nusivežęs pasiūlymą 
n ka, kurie kenčia dėl teisybes.ir .ninkai kaskart daugiau pradėtų, kąrą. Ištikrųjų. esą būtų Berlyno klausimą įšaldyti bent 2 
Č dangiškos karalystes, ir kviečia ,naudotis savo darbų vaislais-:gera jį pakviesti i Amerika, kad ;metams. Britai sakosi žiną iš 
s melstis uz tuos nelaiminguosius Vėl prisimindamas kenčiančią . — _ . . . . .

brolius Tvlos Bažnyčioje.. Bažnvčia, popiežius sako melsią- oroiiSAOS vienyues teisinu ūme, . . v u , • „ . _ < r .. \ oauixuo. x uoų
gaivinamos meilės, pasaulio pa- Žmones jau pę- ^ągg kar avo, sis. kad Dievas jiems padėtų, bet ■ generolai nori karo — gerai! Pa-

Vasario 16 gimnazijos mokinių choras, diriguojamas mokytojo Motgabio

Popiežiaus Jono XXIII pirmoji enciklika
Savo pirmojoje enciklikoje bės ir neatsisakė nuo tikėjimo”.! rimo neprisideda, sako šv. 

“Ad Petri Cathedram” popiežius Tarp visuomeninių klasių įtam vas. Asmenys ir atskiros klasės j

Chruščiovas esąs neatsargus ir je sekmadienį tarėsi su Britų, 
kaip diktatorius prastai infor- Prancūzų, V. Vokietijos ir Itali-

ra. Jei jis įvyktų, jokia tauta ne
laimėtų nieko, kaip tik baisiųjų 
ginklų žudynes ir visišką sunai
kinimą. Jei tautos nepasieks 
broliškos vienybės teisingume,

i viai

brolius Tylos Bažnyčioje.. Bažnyčią, popiežius sako melsią pats pamatytų kas čia per kraš
tas. Chruščiovas šaukęs: “Pūsų

saka popiežius, padaryti t visJ|.ą._kas |j<aijianshn! Tasiūšit-HŠftkus; jie
tancių jaunuolių išliejo savo i noma. reikalaujant visų; laisvių i užsiliepsnos, o mūsų raketos 

vaiovyuiu valio, <,<« kraują, pasauly perdaug zuvu-jir teisių, kurios priklauso kiek-|skris automatiškai!” Harrimanas 
šosvarstvtu Dievo akivaiz kaPlblų‘ zr?ones..tlk5?1’vienam, o tain pat ir Bažnyčiai, tada ij įspėjęs nepadaryti klai- 
' - “ > • • trokštu t likos, visa zmoniia bu- - ■ - r - J -visu priemonių. , 14 • > c

c _ *■_ TI."

privačių šaltinių, kad sovietai 
sutiksią viską atidėti iki 1961 
metų pradžios. Kanada, atrodo,

dėtis bus labai sunki, sako po
piežius. Dėl to jis prašąs visus, 
o ypač valstybių vadus, kad tai 
rimtai ____ ___  - -
etoje ir. .imtųsi visų priemonių, ■ •rriar,rirn_ -nv;pkvti • kipkvie Prievartos keliu, spauaziant ..vos nepauuuo n.uCTiD.0 4 x 0.1a-
kurios vestų į vienybę. To betgi j. :tūs ir širdis žmonių gerovės ne-.,W Chruščiovas kalbėjo ir _su ;klystą, jei maną, kad vakarie-

Pavergėjai prie vienybėss suku- įmanoma užtikrinti. I senhoweris spaudos konferenci- tuo nesutiksianti.

Visuotinės santarybos komisija
Popiežius Jonas XXIII pasky.- •------------------- --------------------

rė visuotinės Bažnyčios santa- • PRIESRELIGINĖ AKCIJA 
rybos parengiamąją komisiją. | RUMUNIJOJE 
Jos pirmininku paskirtas valsty-j Vokiečiu spauda praneša iš i 
bės sekretorius kardinolas far-' — 1
aini. Komisijos nariais 
šių 1 
jimo platinimo, konsistorinės, ne sutrukdyti

galima esą pasiekti tik visur “pi
liečiams, tautoms, valstybėms ir 
Bažnyčiai grąžinus laisvę”.

Popiežius enciklikoje siunčia 
savo palaiminimą tikintiesiems. 
už geležinės uždangos, “kurie 
yra tremtyje, koncentracijos sto 
vykiose ar kalėjimuose, nes ne
norėjo išduoti savo pasiuntiny-

KAS NAUJO KANADOJE7
Finansų reikalais konferencija 

įvyko Otavoje liepos 6-7 d. Joje 
dalyvavo 5 provincijų premje
rai, finansų ministerial ir augš- 
tieji valdininkai. Tuo tarp fede
racinė vyriausybė be sumų duo
damų provincijoms pagal penkia 
meti susitarimą, kuris galios dar 
3 metus, atiduos dar 3% nuo gau 
namų pajamų mokesčių, kas su
darys apie $60.000.000. Tolimes
ni provincijų reikalavimai bus 
svarstomi naujoje konferencijo
je dar šių metų gale. Federacinė

Karalienei pagerbti ruoštuose I Kai Duplessis uždraudė universi 
priėmimuose naujųjų ateivių or-' tetams pašalpą imti tiesiogiai iš 
ganizacijų atstovai buvo pakvies j federacinės valdžios, ošiojine- 
ti tik Port Arthure, Ont. Buvo'sutiko tą pašalpą perduoti uni- 
pakviesti italų, kroatų, estų, šuo- versitetams išdalyti provincijos 
mių, ukrainiečių ir lenkų orga- valdžiai, iki šiol susidarė $17.000. 
nizacijų atstovai. 000 nesunaudotų sumų. Ar ko-

** Į kio sprendimo prieita, nežino-
Nauju Kanados generalguber- ma. Tai buvo pirmas šių prem- 

natoriu bus paskirtas gen. maj. jerų pasikalbėjimas nuo pat 
George P. Vanier, prancūzų kil- rinkimų, kurių metu Duplessis 
mės kanadietis, gimęs Montrea- kaip tik parėmė konservatorius, 

d y 1888 m. Jo motina airė Malo- **
ney. Loyala College ir Lavai uni Tarp, Ontario ir Quebec pro- ■ r. , - -. , . ,. .
versiteto auklėtinis. I .Pasauli-1 vinciju vra suorganizuotas moks vyriausybe daugiau skirti tuo 
niam kare dalyvavo kaip sava-Į leiviu? ekskursijų pasikeitimas, i tarPu rfaS“S’ J™ T V T’

— —— — qr ši;met iš Ontario i Quebecą i ? be™k $4®0-?00'T,±f?C±;
ir is Quebeco i Ontario provin-j—. c - .. . •
ciją vyksta po 400 moksleivių. nnnSno
Šių ekskursijų tikslas angliško- tal® ^uos S942.000.00 ' .
sios ir prancūziškosios Kanados v Otava. Ang e v j 
daliu kultūrinis artinimas bei Kanadoje vis mažėja. Sų| metų 
šalinimas kalbiniu kliūčių. pirma^^s 4 męn^tats iaugil es

• ‘ i įskasimas krito 14G^ Importas
** jos taip pat truputį sumažėjo.

noris ir grįžo praradęs vieną ko
ją. Po kurio laiko jis perėjo į 
diplomatinę tarnybą — buvo de
legatu Tautų Sąjungoj, paskiau 
augštojo komisaro sekretorių 
Londone, o karas jį užklupo am
basadorių Paryžiuje. Grįžęs Ka- 
nadon buvo paskirtas Quebeco 
srities kariniu viršininku su bri- 
gadyriaus laipsniu. 1944 m. jis Į 
grįžo į tik ką išvaduotą Prancū-I 
ziją vėl kaip ambasadorius, kur 
išbuvo iki 1953 m. Šiuo metu jis 
dirba eilėje ūkinių organizacijų.

Premjeras Diefcnhakeris ir jo 
žmona yra abstinentai ir jiems 
labai patiko, kad Montrealy ruoš 
tame karališkajai porai pagerbti 
priėmime svečiai buvo vaišina
mi tik vaisių sulčių gėrimais. 
Liepos 8 d. suruoštame priėmi
me premjero rezidencijoje, ku
riame dalyvavo per 200 senato
rių, parlamentarų ir laikrašti
ninkų. šeimininkė visus vaišino 
tik kava ir arbata.

000 nesunaudotų sumų. Ar ko
kio sprendimo prieita, nežino

Otnario Hydro savo programą 
pervedimo iš 25 ciklų į 60 ciklų 
užbaigė liepos 9 d. Pakeitimų 
darbai buvo pradėti 1949 m. spa
lio mėn. ir kainavo $360.000.000.

Išviso federacinė vyriausybė pro
; me-

premjeras Diefenbakeris po pa
sikalbėjimo su Herteriu v^inni- 
pege ukrainiečių Mazepos metų 
kongrese pareiškė, jog sovietai

nai tautai užtikrinant ios teises itūs ir širdis žmonių gerovės ne- i —- ’is* „ *,nai tautai uziiKrinant jos i t į m.., . .? 'gubernatoriais. Prezidentas Ei-jeiai apleis Berlyną.. Kanada su
[senhoweris spaudos konferenci- tuo nesutiksianti.
joje dėl viso to tik pastebėjo, kad EUROPOJE kaip tik įtampos 

i grasinimai ne vietoje, o Chruš- su Maskva metu pasireiškė nesu- 
jčiovą esą būtų galima pakviesti tarimai Š. Atlanto Sąjungoje.

— i pasižiūrėti Amerikos. Kozlovo ’ Prez. de Gaulle, manydamas, 
i pareiškimus smarkiai apkapojo kad Prancūzijai turįs būti pri- 
jJAV spauda, o jį patį prirėmė pažintas didesnis vaidmuo, pa-. 
I Detroite Michigan gubernato- reikalavo, kad JAV į savo avia- 

oias rar- . į rius, kuris priimti jo neatsisakė, cijOs bazes Prancūzijoje atveža-
"i'iiūL'vL Lailafs paskirti' • Rumunijos, kaip ten šių mokslo: kaip miesto burmistras, bet bu- mus atominius ginklus perduotų 

konffre?aciin*"vadovai- tikė- metu pabaigoj buvo stengiamasi' vo labai atviras ir tiesiakalbis,jo vyriausybės kontrolėm Ame- 
Kongregacijų vaaovai. jiKe , . h . &konfir_: priminė pavergtąsias tautas ir;rikiečiai su tuo nesutinka, nes

paprastųjų reikalų, universite- maciją. Pvz. Kronstadto vokie- ’ žmonių prievartavimą. Kozlovas gūdžia, trn jr jsUtymas.jtad 
tų, apeigų, vienuolijų ir sakra- čių mokyklos direktorius savai-( 
mentų. Be to, į komisiją įeina i tę prieš konfirmaciją raštu per- 
vad. šv. oficijos komisaras'ir vie- j spėjęs mokinių tėvus, kad jų 
nas iš šv. rotos auditorių. ’ vaikai neišlaikysią egzamenų,

Komisijai nurodyti šie uždą- jei eis į konfirmaciją. Dėl to tik ;
viniai: ' j mažą dalis tėvų išdrįsę savo vai-

1 Susižinoti su įvairių kraštų kus vesti į bažnyčią konfirma- 
vyskupais, išsiaiškinti jų nuomo- cijai. 
nes ir sugestijas. Į Jau ir ankstyvesniais metais

2. Surinkti Romos kurijos įš- buvę stengiamasi jaunuolių kon- 
lvmuslkl S101 jaU paruostus S1U’ firmaciją sutrukdyti pasiunčiant įvykti dar šiemet. Gromyko° pa- vos bombonešių
" 3 Išaiškinti katalikiškųjų uni- į darbo stovyklas arba į kitokias našiai pareiškė turįs vilčių, kad iš Etain, Toul ir Chaumont rytų

versitetų teologijos ir kanonu įstaigas. Ir Šiemet dalis volciečių gjie bent pajėgsią paruošti di- Prancūzijoje. D. Britanijoje jie
teisės fakultetu nuomones dėl ^va*kū Kronstadte konfirmacijos džiųjų susitikimą.. Tuo tarpu naudotųsi dabar turimais ir po

j' c r . v . . ■ c v ' '

į tai nieko neturėjo atsakyti, nusprendė savo bombonešius is 
kaip, kad tai esą tik propagan- Prancūzijos perkelti į D. Brita- 
dos išmislai. niją. Galutinis sprendimas pa-

Prieš vykstant į Ženevą Britų darytas kaip tik pereitą savaitę. 
Lloyd vaidino optimistiškiausį. I Aišku, kad Š. Atlanto pajėgoms 
Esą, iš šios konferencijos jis aviacijos bazių nukėlimas už ke- 

idaug netikįs, tačiau tikįs, jog ga- ;lėto šimtų mylių yra labai nenau 
i Įima būsią padaryti pažangos, Ii- dingas, tad yra projektuojamas 
kušius klausimus paliekant iš- I de Gaulle ir Eisenhowerio susi- 
spręsti vyriausybių galvoms, ku- tikimas, ' kurie gal ras kitokį 
rių susitikimas jo nuomone galįs sprendimą. Būtų iškelta 200 ko

i' — 9 eskadrilės

valstybės sekretorius Herter : karo likusiais aerodromais. Spau 
apie didžiųjų susitikimą nepasa
kė nieko, bet pareiškė, jog va
kariečiai, kurie esą vieningi,

santarvboje keltinu klausimu ir I d^nai gavę privalomus kvieti- 
paruošti bendrų bruožu planą. I’"u* dalyvauti ekskursijoje y

4. Paruošti pasiūlymus, kokie , Doftaną prie Campina kur jvy- 
organai turės būti sudaryti san-i ko Rumunijos darbo partijos .
tarvbos svartvsimu klausimu I Paminkl° ir muzejaus atidary- lauksią, kad. SS savo nusistaty- 
paruošimui. " ‘Imas. mą dėl Berlyno palaužtų. Jei to
H Šis dekretas vra jau aiškus ■ Kaip žinia, dalyvavimas litur- nepasiseksią pasiekti bent per 
žingsnis i santarvbos įvykdymą, i Sinėse apeigose bei pamaldose, tris savaites, tai ministerial pa-

■ J J J ypač jei jos būna iškilmingos, ir vesią toliau aiškintis žemes- 
i Lietuvoje trukdomas ruošiant niems organams. Tik baigdamas 
; visokius festivalius, dainų bei jis savo neoptimistišką pareiški- ! 
sporto šventes ir t.t. mą sušvelnino pasakydamas, jog

r _ Indonezijos padėtis įsitempia
i Europos skyriaus viršininkas; Prez. Sukamo, grįžęs iš 2 mėn. iriausybė pasiuntė memorandu- 
VD vardu atsakė, jog V. Depar-į pasaulinės kelionės, aną savai-į mą JAV ir D. Britanijai, kvies- 
tamentas Šitokioms mintims pri- ;tA savn laikina- Momi noramfi ^nkamn xrvrian-
tariąs, jo nusistatymas Pabaltijo- 
atžvilgiu nesąs pasikeitęs ir vals
tybės sekretorius derybose ne
padarysiąs nuolaidų, kurios pa
žeistų Pabaltijo suverenitetą.

Tos pat dienos vakare Lietu
vos pasiuntinybėje įvyko pri
ėmimas, kuriame dalyvavo valst.

ALTo vykd. komitetas Vašingtone
ALTo vykd. komitetas pereitą'vietų nuolaidos gali būti tik pa-

Dirbo prie šitų darbų vienu me- .antradienį aplankė eilę senatorių .vojingi spąstai siekiant Rytų Eu- 
tu net. 3.6000 žmonių ir 1.300 au- ir valstvbės denartamenta. kuriroPos padėties įteisinimo.tu net 3.6000 žmonių ir 1.300 au- ir valstybės departamentą, kur 
tovežimių. 1.024.754 klijentams juos priėmė Europos reikalų vir- 
buvo pakeista 6.956.596 elektri- §jnjnų0 pareigas ęinas Foy Koh- 
niai aparatai bei visokių reikme-1 
nų. Nežiūrint didžiulių išlaidų, 
hydro skaičiuoja, kad santaupos 
bus tokios didelės,, jog išlaidos 
greitu laiku bus susigrąžintos, 
tuo pat metu daug sutaupant ir 
klijentams.

ler ir Pabaltijo skyr. viršininkas 
R. Johnson. Per juos įteiktas 
merriorandumas valstybės sek
retoriui, kuriame išdėstyta Ame 
rikos lietuvių pažiūra Ženevos 
konferencijos klausimu, nuro
dant, kad Vakarai neturėtų pa
sitenkinti vien Berlyno klausi-

Du premjerai — Kanados Die- 
fenbaker ir Quebeco Duplessis 
— finansų konferencijos proga 
turėjo ilgą pasikalbėjimą, kurio 
metu, kaip spėjama, buvo svars- minsianti 200.000 kilovatų ener- 
tomas Quebecko provincijij uni- gijos. Ji turės pradėti veikti 
versitetų paramos klausimas. 11954-5 metais.

Būsimai atominės energijos mo sprendimu, bet išspręsti ir ! pasekretorio pavaduotojas L. W 
stočiai įrengti Ontario Hydro įsi-1 Rytų Europos klausimą. Jei to " ' -- - - -

nebūtų padaryta Rytų Europos 
pagrobimas būtų netiesiogiai 
pripažintas. ALTas kvietė kelti 
viešumon Pabaltijo pagrobimo 
faktą, naudoti jį kaip argumentą 
prieš Sovietų pastangas palikti 
jų malonėje Berlyną. Eilinės so- iir su eile augštų pareigūnų.

gijo keletą ūkių 15 mylių į šiau
rę nuo Kincardine miestelio prie 
Superior ežero. Įmonė kainuo
sianti 60 milijonų dol. ir paga-

.Henderson, tas pats Kohler, kai- 
; kurie senatoriai, žurnalistai, AL 
i To vykd. kom. nariai su juos 
lydinčia LAIC direktore M. Ki- 
žyte ir kt. Vykd. komitetas taip 
pat spsirišo su viceprezidento įs
taiga, kalbėjosi su sen. Johnson

tę savo dekretu atšaukė laikiną-' darni neremti Sukamo vyriau- 
ją 1950 m. konstituciją, ko prieš sybės, kuriai vis daugiau darą 
kelionę jam nepasisekė pasiekti įtakos komunistai, arba jie tu- 
parlamente, ir sujungęs savo rėsią imtis represijų ir sunai- 
rankose prezidento ir premjero kinti JAV. britų ir olandų aly- 
pareigas žada eiti “vadovauja- vos ir gumos įmones. Sukamo 
mos demokratijos” keliu. Esą.! gaunąs ginklų ir iš sovietų ir iš 
nekliudant opozic., vyriausybei Į.T A V bei D. Britanijos. Tai esą 
lengviau būsią įvykdyti krašto nenormalu. Ir ištiktųjų Indone- 
ūkinio atkutimo planą. Kabinę- zijoj. kuri turi 82 mil. gyvento- 
tas buvo taip pat pertvarkytas, jų, komunistu partija yra skait- 
nors iš 10 ministerių 7 liko tie lingiausia už sovietinio bloko 
natys. Sukamo pasiryžęs taip ribų. Ar Sukamo neturės kada 
pat užbaigti antrus metus besi- nors perleisti savo vietos ku- 
tęsiantį sukilimą. Sukilėlių par- riam iš ių? Paskutinės žinios 
tizanai dar labai aktyviai veikia skelbia, kad sukilėlių smulkūs 
Sumatros ir Celebes salose, nors laiveliai pradėjo kliudyti preky- 
miestų jie ir nebevaldo. Jų vy- binių laivų susisiekimą su Java.

da kelia klausimą ar tik nesikel
tų iš Prancūzijos tuo atveju ir 
Kanados eskadrilės, kurių tieki
mas yra bendras su amerikoniš
kosiomis, nors atominių bombų 
jie neturi. Yra tik žvalgomieji 
kovos ir pagalbiniai sausumos 
pajėgoms lėktuvai.

PIETŲ AMERIKOS neramu
mų židinys apie Karibų jūrą te
beverda. Kuba pateko į didelius 
ūkinius sunkumus, ypač dėl pa
skelbtos žemės reformos, kai 
amerikiečiai, kurių rankose bu
vo didžioji dalis čionykštės cuk- ' 
raus pramonės bei plantacijų, 
sulaikė savo kapitalus.

Tuo tarpu Argentinoje įtampa 
sumažėjo, kai prezidentas Fron- 
dizi nusileido kariškių reikalavi
mui valytis nuo peronistų bei 
komunistu ir pertvarkė atitin
kamai kabinetą. Bet liko neiš
spręstas dar unijų reikalavimas 
padidinti atlyginimus.

Hondūre tik pereitą savaitga
lį numalšintas sukilimas prieš 
prez. Morales. Jo organizatorius, 
kuris tą patį buvo bandęs jau 
šių metų pradžioje, atrodo, su- • 
imtas, bet jam būsią leista iš- / 

įvykti į užsienius. Tai buvęs šta
bo viršininkas gen. Armonda 
Veleasquez.
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Published by Lithuanian R.C. Cultural Society of Canada Vis dar tebesitesią Sov. Sąjun
gos ir jos satelitų, ypač Bulgari
jos, aštrūs pasisakymai prieš Ti
to “ideologinį nuklydimą” suda
ro įspūdį, kad Maskva ir Belgra
das dar ir šiandien yra vispusiš
kai priešiškai nusiteikę. Tačiau 
neseniai viešumon iškilę faktai 
įtvirtina ką kita. Abiejų šalių ne- 
' sutarimas pasireiškia vidiniai, 
komunistiniai ideologinėj, parti- 
nėj plotmėj, bet ne tarptautine 

Atsiliepdamas į “TŽ” ve- visų lietuvių politinių grupių prasme, nes užkulisyje vyksta 
damąjį vienybės reikalu, VK bendradarbiavimo reikalingumą slapta ir reikšminga draugystė. 
LS pirmininkas prisiuntė ir jo galimybes kovoje dėl Lie- Belgradas remia Maskvą 
keletą tuo klausimu paaiš- tuvos laisvės.

Vilniaus Krašto lietuviai, įvai;

Kvuoauojo Ot. A. Sopoko ir Or. Pr. Gaidomovičiui 
Leidiio Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 

Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00. 
jn^^eję t<etnažtau $IU laikomi garbes prenumeratoriais 

^..ciuimų turini redakcija neatsako.
941 D.-rndos St. W., Toronto, O.it. Conooo leier. £M. 8-6913.

Vilniečiu tarpininkavimo reikalu

Maskvos ir Belgrado slapta sutartis
| Po to prasidėjo atnaujinimas Maskva ir čia atėjo į paglbą, pa- 
1 Jugoslavų armijos. 1958. VI. prie ^ošdama jugoslavų karininkus. 
I Bosnijos Dubicos, netoli šiauri- kad geriau nuslėpus nuo 
inio Kozara kalnų spardo Mask- Vakarų, Maskva jugoslavų ka
va įrengė antrąją raketų bazę. apmokė ne Sov. S-goj,

joms aptarnauti neturi pakanka
mai savo tinkamų specialistų.

M. MUSTEIKIS (ELI)

Maskva remia
.Belgradą kariniai » __ _______ ,

Ne.eniai žymus V. Vokietijos Sambore prie Agramo yra ket- 
dienraštis “Muenchener Mer- virtasis centras su keturiomis 
kur”, remdamasis specialia in- raketų baterijomis, kurias irgi 
formacija ir dokumentacija, pa- Maskva padovanojo. Sekančios 
skelbė tiesiog sensacingų žinių trys raketų stotys šiuo laiku 
apie Maskvos paramą Titui. Re- įrengiamos tarp Agramo ir Kar- 
miantis tomis žiniomis, štai kas lovaco.
paaiškėja. J | 1»58. III. 10. Maskva atsiuntė

Jau 1953 m. Chruščiovas Titui savo garsųjį “sputniko tėvą” Le- 

tį, kuri buvo įrengta netoli Bei- roliuoti visus Jugoslavijoje esan-

bet pas “mirtiną” Jgoslavijos 
priešą—Bulgarijoj. Pirmuosiuo
se specialiuose apmokymo kur
suose Bulgarijoje, kurie tęsėsi 
nuo 1958. V. 5. iki VII. 15., daly
vavo gen. pulk. Kosovic su 18 
kitų augštų Jugoslavijos kari
ninkų. Visi mokytojai buvo be 
išimties rusai. .

dui susidaryti jau pakanka, kas 
čia iškelta. Sov. S-ga nieko vel
tui nedovanoja, jei nesitiki gau
ti viską atgal su “nuošimčiais”. 
Taip pat nėra abejonės, kad Ju
goslavijos atominis ir raketinis 
apginklavimas nebus nukreiptas 
prieš Rytus.

Paremia ir Vakarai...
Verta atkreipti dėmesį, jog 

Maskva įvairią karinę paramą 
Belgradui sustiprino kaip tik tuo 
laiku, kai Vakarai, konfliktui 
tarp Chruščiovo ir Tito pasie-

• • w v • • • v •» •Antrieji tokie kus augščiausią viršūnę, jau ofi- 

joj, tačiau iki šiol apie juos nie- Jugoslavija eis išvien su Vaka- 
!ko tikslesnio nepatirta. Kiekvie- rais. Atrodo, kad Maskva tik ir

ucxu m. viiiuovivvao AXVVL* bet v o gaibųji b p u liuku ievą jue- . -------. j- -------- . . >• • ’ a;xi,a u^jpadovanojo atomo bandymų sto- onidą Sedovą su uždaviniu kont- kursai buvo numatyti Rumum- cahai je^ke jaukinimą, kadruimą i
Į užsienio politikoj _ _ „ . .

Nors Jugoslavija save priski- grado. Vėliau (jau Maskvos ir,čius “atominius įrengimus”. Kad i x — ~.---- r . ts «.
................. Belgrado santykiams paaštrė- šiai inspekcijai Maskva priskyrė ;nu atveJu’ Šitoks uzsimaskavi- į la^ke tokio momenta is to su

jus) Chruščiovas pasidarė dar ypatingą reikšmę, patvirtina tai, ™as. sovietams iki šiol pavyko, -si aro pagrptes ^Jlinvkimaą 
duosnesnis. Sovietu eenerali- ina Sedova atlvHėio tnkins i žv- i Sovietinis triukas, vaidinant tar PY .

pusavio “mirtinus priešus”, Va- buvo dirbtinis, tikslu apsvaigin- 
karus.nuteikė taip, kad pasklidę ti Vakarus. Tiesa, Sovietai už- 
gandai apie Jugoslavijos kari- laikė 1956 metais Jugoslavijai

keletą tuo klausimu paaiš
kinimų ir VKLS rezoliuciją . * . ____ _ o____ ,_____
tuo reikalu. Atrodo, kad ir rioms politinėms bei ideologi- ria prie neutraliųjų kraštų ir
mūsų skaitytojams bus įdo-j nemą grupėms priklausydami, propaguoja nepriklausomą už- jus> vxuuscwvas pasioaxc u<u ypatingą rernsmę, paivuima tai,
mu'patirti, kas būtent buvo darniai bendradarbiauja Vii- sienio politinę liniją nuo Mask- duosnesnis. Sovietų generali- jog Sedovą atlydėjo tokios įžy-
padaryta vilniečių ir kaip jų niaus reikaluose, laikydamiesi vos, tačiau kai susiduria Vaka- niam štabui įsitikinus, kad, ne- mybės, kaip Maskvos atominio
i.i 1 principo, kad pirmas ir svarbiau- rų ir Sovietų interesai, tai Bei- žiūrint JAV karinės paramos' instituto direktorius E. Fjodo-

(sias visų vilniečių uždavinys yra gradas be išimties paremia Mas- Belgradui, Jugoslavija kariškai rov, atomo specialistas P. Leoni- 
iiai sms PalenS.vmti ir pagreitinti gimto- kvos siekimus ir aiškiai pasisa- vistiek dar labai atsilikęs kraš- C_ ’’_ L _L_'_
kuriarrie išlaisvinimą ir padėti ko prieš Vakarus. Pavyzdžiui, tas, Maskvos pagalba Belgradui specialistas A. Blagonravov, pla-

krašte likusiems apsisaugoti nuo taip buvo Artimųjų Rytų neri- buvo sustiprinta dideliu mastu, čiai žinomas ir Vakarų pasauly.

klausimas statomas.
Gerbiamas Redaktoriau.
“TŽ” Nr. 27 tilpo straipsnis

‘ Vienybės klausimu”, j 
yra nagrinėjamas mūsų tremties „„„ - .
susiskaldymas tėvynės laisvini-! nauJ0S pavergimo grėsmės. mo židinio metu (amerikiečiams Neužilgo rusai specialistai jren- 
mo reikalais paliečiant VKL' X1K ialsv§ atgavus, vilniečių išlaipinus kariuomenę Libane), gė dar dvi atomines stotis — w 
S-gos tuo reikalu daromas pa- manYmu> bus prasminga kelti ir tas pat pasitvirtino raudonie-. prie Laibocho ir Agramo, — ku-Įkino tik ką iš" Maskvos sugrįžu- 
stangas. Klausiama kas vilnie- politinius, socialinius, siems kiniečiams užpuolus Čian- rioms beveik visą aparatūrą do- įsius 200 Belgrado karininkų mo
čiu yra padaryta. ’ i ekonominius ar ideologinius kaišeko Kimoy salas, tokia pat vanojo. Kadangi Jugoslavija šiai kyklos kadetų^ kurie šešių mė-

Jau prieš VKT.S-gos Kanados ‘klausimus, susijusius su laisvo-, Belgrado Unija pasireiškia ir sričiai turi maža specialistų tai nėšių apmokymą atliko Sov. Są- 
ir JAV skvriu atstovu suvažia- -*0 krašto tvarkymu ir tai palie- dabar, Maskvai besiveržiant pa- Maskva minėtų stočių direkto- jungoje.
vimą Detroite ^egužėsUnėn. 30- Įkant sprendimo teisę tėvynė- grobti Berlyną. Ir taip visur: dėl Iriais ir kitais žymiais pareigu- * "
•>1 j d VKLS-^os Kanados Kraš- kkusl,exnsJ:>r0^ams- .Vokietijos suvienijimo, dėl kari-įnais atsiuntė rusus ir čekoslova-
to Valdybos posėdžiuose buvo K. &is vilm?čių patyrimas duoda nių pajėgų atitraukimo Europoj įkus inžinierius. Taip nuo 1958
keltas vienybės klausimas pa-P*61?8 PaSrin<io tikėti, kad ir vi- ir t.t. Visais atvejais Belgrado m. pradžios prasidėjo tiesiog in-

dovič ir moderniosios balistikos

Inspekcija tęsėsi iki kovo 28 d. 
Grįžimo dieną Sedovas pasvei-

Antroji panašių “inspektorių” 
komisija iš Maskvos keturis mė
nesius važinėjo po visą Jugosla
viją ieškodama tinkamų vietų

rašint pUp nrivačin laiškn iš VT iSll Sėtuvių politinių grupių vie- linija nedviprasmiška, besąlygi- vazija rusų ir satelitinių kraštų naujoms raketų bazėms, rašant eilę privačių laisKų is vJ-. nincyat. h^rtraHarbiavimas .VTJ.-«a; i----- ♦
IKo pasitraukusiųjų grupių vei
kėjams. Gauti labai džiuginą 
atsakymai vienybės reikalu. Vie

ningas bendradarbiavimas VLI 
Ke putų galimas, jeigu visos po- 
litinės grupės sutartų laikytis 

nybės klausimas buvo iškeltas ir "^“vjjjKo^įįkla apribojama 
vilniečių suvažiavime, jgaliojant vfen Lie(uvos IaisviniJį0 Jstan. 

atstovais nes Mku «omis’TA , .. ’ , . c .. . tencijos svarstvmus islaisvintos

nai remianti Maskvą. Bet ir Mas įvairių specialistų ir net moksli 
kva Belgradui nelieka skolinga. Į ninku.

Dabar Jugoslavija jau turi ei
lę raketų bazių ir centrų^ tačiau

ninkų paruošimą Bulgarijoje 
Vakarų kanceliarijose buvo lai
komi tik kaip nevykęs anekdo
tas ...

Jugoslavija neužilgo turėsian
ti 18 raketų bazių. Medžiaga 
šioms bazėms bus pristatoma iš 
So v. S-gos; turima galvoj rusiš
kos M-l tipo raketos. Pažymėti
na, kad toji karinė medžiaga iš 
S. S-gos į Jugoslaviją bus pri
statoma ne tiesiai per Vengriją 
ar Rumuniją, bet per “priešiš
kiausią” Bulgariją ir dar “prie
šiškesnę” Albaniją.

Yra daugiau duomenų apie S. 
S-gos teikiamą didžiulę karinę 
paramą Jugoslavijai, tačiau vaiz

pažadėtus 250 milijonų dolerių 
kreditus kurti Jugoslavijos pra
monei. Bet gal ir tai buvo są
moningai iš anksto suplanuota: 
vėliau panašiai sumai įvairių 
kreditų Jugoslavijai' suteikė JA 
V-bės... O prieš porą savaičių 
oficiali Jugoslavijos spaudos 
agentūra pranešė, kad dėl minė
tų užlaikytų kreditų išgavimo 
Jugoslavija artimiausiu laiku 
pradės pasitarimus su Sov. Sąj.

Maskva, be abejo, yra tikra, 
kad jos parama Belgradui nebus 
panaudota prieš ją pačią, bet ar 
tikri yra Vakarai, kad jų (JAV) 
parama nebus nukreipta prieš

STUDENTAI
Tęsinys iš pereito Nr.

si sėdėdavo kur nors kamputy
je ir klausydavosi, kad vėliau 
galėtų papasakoti Algiui.

šiandien Marytė skaitė Algiui 
poemą.

Aš vaikėzas buvau.
Išbadėjęs,
Paslapčiom siūliau 
Pirkt bandeles.
Mane gnaibė lapkričio vėjas telėjęs Marytės kasikę, pareiškė:
Pro nublukusių kelnių [ —Studentišką“Kuntaplį”at- 

skyles, —' vilkau!.. . Velniai žino, iš. kur 
deklamavo ji, daugybę šios poe- jis pakliuvo į mūsų kambarį... 

; mos posmų mokėdama atminti-j Kad tu žinotum, Algi, kokios 
i juokingos Marytės kasos! Nusi- 
kirptum jas, ar ką!... O tai, su
rišęs tave, aš pats nurėšiu.

Marytė sudavė Dzūkui per 
ranką.

Įėjo Vincas ir Antanas — visas 
dešimtasis kambarys.

Į — Sėskit, vyrai, — pakilo nuo 
[kėdės Algis.
| Tačiau kiekvienas taikstėsi at
sisėsti ant lovos, o ne ant kėdės. 
Toks jau, mat, studento būdas.

Antanas įsitaisė galustalėj ir 
galvojo, ką čia pasakius, kad 

įMarytė pralinksmėtų.
Niekas nesistebėdavo, kad Ma

rytei skaitant knygas, pas Balt-

mane pasitarti su Tautinės S-gos 
atstovais, nes
Detroite vyko jų suvažiavimas. 
Nuvykęs į TS-gos bankietą su 
VKLS Centro V-bos pirm. A. 
Juknevičium, kiek pakalbėjau 
su inž. Bartkum, tačiau prisipa
žinsiu, kad TS-gos pirm, tuo rei
kalu buvo labai pesimistiškas. 
Tuomet “prie keturių akių” gan 
plačiai ir nuoširdžiai išsikalbė
jome su V. Rasteniu (gal tas nuo , . • . ■ . . ,.v. - . - - .
širdumas rišamas io gera drau- pagalJrupes Pavadimm0 P^mą- nenne deze, prigrūsta storalapių 
gyste su mano broliu a a. Pr. Ba- ; ; įknygų\^, AlglO.JIDįOteka-
ronu-Baranauskū?), kuris mie- • * • ni g‘V.-'- -1' L. _ • -^dnokoj ir san-
lai pritarė VLIKo gruoiu atsto- em? gruPems turioj, kaip ir kiekvieno neregio,
vų ir pasitraukusiųjų iš-jo pa-J bendraaarpiaviina. 
sitarimui, (siūliau Toronte) tar- įmiS sa -^om*s *-Ute<-lį 
pįninkaujart VKLS-gai, tačiau i" 
pažymėjo, kad tam pasitarimui 
turi būti rasta kokia nors bazė,
grupes. Antra vilniečiu suvažia- ,TIenos tetuvią grapes šventa veikslo ‘-Ąžuolas lygumoje’; > _.................
vimo diena ir buvo priimta rezo- P““Sa- ~ ,Kad musų A1S1S « Prikalė liau. Skaitydama jinai jaute ne
liucija, kurpišsiųni 
mūsų politinėms, grupėms, ž. 
siunčiu ir “TŽ”.

Su pagarba .
K. Baronas

VKLS Kanados Kr. V-bos pirm
REZOLIUCIJA VIENYBES 

REIKALU
Vilniaus Krašto Lietuvių Są

jungos skyrių atstovų suvažiavi-j grįstas, — : 
mas Detroite 1959 m. gegužės [VKLS-gbs; atstovų suvažiavimo 
30-31 dienomis apsvarstęs Lietu- [ viešas kvietimas atkurti visų po
ves laisvinimo reikalus ir maty-[ litinių grupių darnų bendradar- ; 
damas lietuvių išeivijos politinį biavimą Lietuvos laisvinimo žy-[ 
susiskaldymą ir nesutarimą Lie- giuose VLIKo vadovybėje, bus [ 

kiekvienos . lietuvių politinės ; 
grupės išgirstas ir priimtas. [

Lietuvos politinės, ekonominės 
bei socialinės santvarkos klau
simų..-

2. Visos VLIKan įeinančios 
politinės grupės turi lygias tei- _ 
sės bei pareigas dalyvauti VLI šais save, o visa kita būdavo tam 
Ko reprezentaciniuose ir vyk- ' si naktis.
domuose organuose, pasikeičiant Kambary, kuriame gyveno su 

'kasmet iš eilės alfabeto tvarka Pranu Saikiu, stovėjo plati fa-

**75

V. Ji PANAŠI Į TAVE ...
Algis Baltrėnas matydavo žmo

gaus siluetą tik per žingsnį prie-

O 
enpj—liūdnokoj ir san-

- * “ Į’

čia minėto- — buvo kažkas skaudaus.
būti priim- s Kartą Algis paprašė Salkio:

— Nupirk man paveikslą... 
įai, kad būtu ąžuolai, rugiu nai.i. v

nas ir galimas.
Tvr'r.t galvoje

vos laisvinimo darbas yra kiek- laukas, mėlynas dangus... • — Pakartok, —* paprašė Algis, 
vieno lietuvio tuo labiau, kiek-1 manas nupirko Siškino pa- sėdėdamas ant lovos.

re- | Marvtė pakartojo ir skaitė to-

VYT. RIMKEVIČIUS

mintį vėliau niekada negalėjo 
sau dovanoti.

— Juk nematai jos... nuo
traukoje ... — sušnabždėjo.

— Aš jaučiu ją . . . Ji labai pa
naši į tave... labai... .

Nesibeldęs į kambarį įsivertė 
Dzūkas. Jis mosavo storu, gelto
nais viršeliais sąsiuviniu ir, timp

išsaugoti. i į vieną antro aukšto langą.
Dzūkas pasimuistė ir piktai —Kairy! Ei, Kairy! 

pauklausė Algio: Lange pasirodė galva.
— Mano žmonos nuotrauką, — Tau dešrų atsiuntė! — ne

broleli, pasiglemžei. Aš ieškau, klausė, bet tvirtino Dzūkas, 
ieškau, o, pasirodo, ji pas tave ... — Atsiuntė.

— Kokią nuotrauką? — nuste- — Vadinasi, kvieti?! Atvyksiu
bo Algis. vienuoliktą valandą. Buikos at-

— Ir tu, Dzūkai, vedei? — iš- Įsinešiu, gerai?
skėtė Marytė rankas, dar labiau [ — Gerai! — sutiko Kairys. — 
suglumdama. — O beveik visoms i Ką gi su tavim darysi. — Buvb 
bendradbučio merginoms prisie- aišku, kad reikės atsisveikinti su 
kei meilę ... dešros gabalu.

— Kaipgi! — džiūgavo Dzū- Vos Dzūkas išbėgo paskui Ma-
kas, kad viskas taip gerai pa-; rytę, išdūlino ir Antanas. Kieme 
krypo. — Aš jau ir sūnaus lau-; pasirodyti nedrįso. Jis nulindo į 
kiu! — ir dėjosi į kišenę Algio savo kambarį ir iš ten stebėjo, 
žmonos nuotrauką. įkas vyksta kieme. Ech, tas Dzū-

— Nereikia, Dzūkai! ... — Al-[kas! ... Dzūkas ją supykino,
•gis ištiesė ranką. — Atiduok nuo Dzūkas išbėgo ir nuraminti. Jis, 
trauką. Antanas, tokiu atveju nė žodžio

Marytė suprato Dzūko apgau-.nebūtų surezgęs. Nelinksmos 
lę. Ji, nieko nepasakiusi, išbėgo [ mintys slėgė Antaną. Jam buvo 
pro duris. Į gaila Marytės, Baltrėnovisų,

—- Tu, prakeiktas Dzūkai, vi-jo ypač savęs. Kad Baltrėnas.ve- 
sur 'košės priverdi! — puolė Vin- (dęs, Antanas ne kartą norėjo 
cas, rinkdamas nuo stalo Mary- pasakyti Marytėj, bet neišdrįso, 
tės daiktus: šaliką, rankinuką ir i Dabar, kai viskas taip susiklos- 
knygą — Pasivyk ir atiduok. [tė, jis pyko ant Algio, kam .šis

Dzūkas kelias sekundes spok- įpisiskubino su vedybom. . . Už 
sojo į draugus, kol suvokė, kad Marytę puikesnės niekur nerasi! 
jo sumanymas visiškai žlugo, j “Turėčiau džiaugtis, kad taip 
Paskui pagriebė Marytės daik-[viskas išėjo, Marytė sužinojo, — 
tus ir pasileido laiptais žemyn, [galvojo Antanas. — O man kaž- 
Pavijo bendrabučio kieme. [kodėl liūdna. Gal ir nesu įsimy-

— Dzie!... Maryte, aš tik Įėjęs ...”
šiaip... Pajuokavau... Nepyk, Į Pamatęs, kad Marytė išsikyrė 
a?... su Dzūku, Antanas grįžo pas

Marytė sustojo' ir tylėdama Baltrėną.
paėmė daiktus. Dzūkas įsidrąsi
no. Jis sulaikė ją už alkūnės ir 
tikino:

— Nori, garvežiu apvažiuosiu 
visą kiemą, tik nepyk!... Nori. 
— suruoštu visą koncertą?...

— Na, nepykstu... Nekvai-
liok, — prašė Marytė. Ji norėjo j 
tik viena: kad Dzūkas ją kuo [rašyta: “Mūsų evangelija 
greičiau paliktų ramybėj e. j

— Manai, — man labai links
ma? —delsė Dzūkas. — Nepalik 
jo. Mes tai mes, o tu — švelni...

— Jo žmona švelnesnė.
—- Iš tikrųjų tai jis blogas...
—- Nespręsk pagal save, — at

sakė Marytė ir nuėjo.
“Viskas tvarkoj!” — nuspren

dė Dzūkas. Grįždamas šūktelėjo

— Tau dešrų atsiuntė! — ne

— Atsiuntė.

liucija, kur^išsiJntihėta visoms 1 laisvinto pa- , gale lovos. , , ? (tik poeto mieštus vaizdus, po-
•' ja [stangos gali duoti reikalingą — Dangus mėlynas? — pasi- emoje mate žmogų — Algio gy- 

efektą, — kad čia siūloma bend-: tikrino. jvehimą, apie kurį jis taip šykš--
radarbiavimo bazė yra aiškį ir j ' — Mėlynas, — patvirtino Pra-[ čiai pasakodavo. Beveik viską 
susitarimo procedūra paprastai,—Inas. [Marytė sužinojo iš kitų,
kad kurios r or s grupės atsisa-[ —Labai gerai. ' Nuo septynęrių metų Algis
kymas Įsijungti į bendrą Lietu-; Ypač jis mėgdavo gėles. Mer- aklas. Nebuvo litų operacijai pa
ves laisvinimo darbą net ir čia ginos atnešdavo jų ir visuomet daryti. Molinėj kumečio asloj iš- 
siūlomomis sąlygomis galėtų bū- prižiūrėdavo, kad vaza, dovano-, augo jie,-penki broliai. Apavęs 

i gimimo dienos proga, būtų vieną koją kaliošu, ant kitos nu
plyšusį bato puspadi pąrišęs vir
vagaliu. jis. penkiolikametis ■ 
viakinaq kas vakara slinkdavo i viakinas, kas vakarą sunkdavo į ėn dažnai sėdėdavo ir Anta- 
Kauno gatvėmis i orią grot! ■ * Pasėdėd patylėdavo ir
ak0.I'd“nU’,.?itS kad uzsldlrb' išeidavo. Ir kas čia nuostabaus!

Juk Antanas mėgsta kas vakarą 
apsilankyti ne viename bendra
bučio kambaryje, papasakoti sa
vo sapnus, pasiskųsti, kad Dzū- 

Ikas pašėrė pusžale višta ir jis, 
Antanas, naktį buvo priverstas 
dvidešimt penkis kartus šokti iš 
lovos ir lėkti žemyn neatidėlio
tinais reikalais. Koks galįs būti 
mokslas po tokių startų! Jis vi
suomet rasdavo priežastį, kad tik 
nereikėtų mokytis, ir pats sava 
išmislais nuoširdžiai tikėdavo. 
Gal būt, tik vienu nebūtų pati
kėjęs, jeigu kas būtų pasakęs, 
kad jo pažadai įsimylėti Marytę 
išaugs į rimtesnius dalykus. Jis 
ėmė pavydėti Marytei Baltrėno, 
pradėjo geriau mokytis, kad ne
būtų visą laiką linksniuojamas [ 
kurse. |

“Sakysim, aš įsimylėjau, — 
kartais samprotaudavo Antanas. 
.— Kas dėl to pasikeitė? Niekas. 
Kitas pereina su mergina tik 
peų gatvę — apie jį ima visam 
Institute kalbėti, o manęs nie-1 
kas net nepastebėjo. Mano gal
voj taip pat niekas nepasikeitė: 
apetitas net padidėjo, miegu, 
ačiū dievui, ramiai, nė Marytės 
nesapnuoju. Kiti, sako, sapnuo
ja savąją, nenori valgyti, neno
ri miegoti, vis jos akis mato prieš 
save... Aš net Marytės akių 
spalvos neprisimenu... Pamaty
ti noriu ją, daugiau nieko. Tai 
tur būt, ne-meilė. Palūkėsiu, ir 
praeis...”

Todėl ir dabar, sėdėdamas ga
lustalėj, Antanas nieko nesugal
vojo ir tik giliai atsiduso.

— Tai aš esiu... — pakilo Ma
rytė.

Ir Dzūkas iš karto pastebėjo 
sutrikusį jos veidą Dirstelėjęs į 
stalą ir pamatęs ten gulinčią Al
gio žmonos nuotrauką supratot 

j “Štai kur priežastis! Algis nė 
nejaučia..

Kurse seniai visi pastebėjo Ma 
rytės artimumą Algiui. Jis buvo 
toks tyras, gražus ir reikalingas

ti tik jos narių bloga valia pa- i ta 
reikia tikėti, kad šis pilna. Algis liesdavo pirštais 

žiedlapius ir su vaikišku smalsu
mu klausinėdavo.

— Kokia?... '

tuvos laisvinimo darbe, rado rei
kalinga išreikšti savo pažiūrą i

tų duonos kąsniui.
Tarybiniais metais Į Parengia

muosius kursus prie universite

Siuntinių persiuntimo Lietuvių įstaiga

Šių metų vasaros atostogoms uždaryta 
nuo liepos mėn. 19 d. iki rugpjūčio 

3 d. imtinai.

Savininkas A. Kaiūza

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spadino-Collcqc z
Sa v. VL. TARVYDAS.

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik $13.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negru 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. Krilavičiai.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidaryta* ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusią virėją. 

Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vak. Visi maloniai k viepiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. TORONTO.- Telefonas LE. 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

Mėlyna.
— Švelni spalva... Tuoj ma

tyt, kad mėlyna, — nudžiugdavo ; to Algio nenorėjo priimti. “At- 
jis, atspėjęs-vieną šviesaus pa- , leiskite, bet jūs — neregys. Aš 

i šaulio paslaptį. į tikiu, kad jūs gabus, bet, kaip
Jei kuriame nors bendrabu- ‘ besistengtumėt, niekados nesu- 

čio kambaryje kepdavo bulvi- silyginsit sų matančiais, — kal
nius blynus, gaudavo siuntinį su bėjo kursų direktorius. — Mo- 
obubliaiš, švęsdavo gimimo die- kykitės amato...”
na ar vardadienį — būtinai pa- r Po metų direktorius Algio, 
kviesdavo ir Algį. Apsupę jį ra- baigusio kursą penketais, viešai

tspėjęs- vieną šviesaus pa-; leiskite, bet jūs — neregys.

Algio kambaryje ėjo per ran
kas sąsiuvinis geltonais viršeliais 
su rėkiančiu užrašu: “Mėnesiena 
be kelnių”.

— Skaitytk, — paragino Dzū
ką Baltrėnas.

Pirmame puslapyje didžiulė
mis rausvomis raidėmis buvo už 

”, o ta

dai- itu, nųgužėdavo koridorium 
nuodami:

Zveng žirgelis lankoj,
Juodbėrėlis lankoj.
Žiūri mano mergužėlė, 
Prasivėrus langą...

Iš visų išsiskirdavo skaidrus mis Neris... Ji jautė, kad atve- 
Algio tenoras. Tai buvo mėgia- ria šviesų pasaulį, piešia Algiui 

’-miaųsią jo daina. nematytus vaikystėje vaizdus,
j Kiekvieną dieną kuris nors iš Jis klausėsi neatidžiai ir paėmė 
kurso draugų jam garsiai skai-! cigaretę. Marytė sujudo ieškoti 
tydavo knygas. i degtukų. Ant metalinės lentelės,
Šiandien pas Algį sėdėjo Mary- kurios pagalba Algis rašydavo, 

tė Kuraitė, ta pati, dėl kurios gulėjo mergaitės nuotrauka. 
Antanas Pranaitis ėmė dažniau ' 

: lyginti kelnes, kurią žadėjo įsN 
įmylėti. Eidama pas Algį, visuo
met pasipuošdavo: apsivilkdavo 
šviesų švarką ir tokios pat spal
vos sijoną, kairėj pusėj į plau
kus įsisegdavo gėlę, būtinai mė
lyną. Ji visa — su duobutėmis 
skruostuose, trumpomis kasikė
mis — būdavo panaši į išdykusią 

į mergiotę, vaizduojančią rimtą 
• damą.
[ Marytė neoraleisdavo nė vie- 
įno viešo Rašytojų sąjungos su
virinkime — eidavo, domėdama-

atsiprašė.
Po to — Institutas...
Tiek žinojo Marytė apie Algį.
Baigusi skalyti, ji pasakojo Al

giui, kaip dabar atrodo .Gedimi
no kalnas, kaip žiburiuoja nakti-

gulėjo mergaitės nuotrauka.
Marytė nesiiautė esanti vie

nintelė Algio draugė. Nę, jis tu
ri daug draugu, bet artimiausia 
iš jų yra ji, Marytė. O čia — 
nuotrauka, nepažįstamos ir, kaip 
Marytei pasirodė, išdidžios mer
ginos.

— Kieno čia nuotrauka? — ne
alsuodama paklausė ji.

— Mano žmonos, — atsakė Al-

Marytei niekuomet ir į galvą 
neatėio, kad Algis gali būti ve
dęs. “Gerai, kad jis nemato...” 
— pagalvojo nuraudus. Už tą

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St Tel. LE. 1-5166

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

Savininkas L. LEVECKIS
džio nepratardamas, stengėsi jį

liau:
“Mes neturime ko prarasti/ 

paskelbę savo pažiūras, nes jo
kių pažiūrų neturime, — skai
tė Dzūkas. — Šią tuščią vietą 
dangstome garsiomis frazėmis 
— kalbame apie didvyrius,'o 
esame paprasti žemės šliužai. 
Mums šneka apie tėvynę, di- 

(nnkelta i 7'psl.)

Visuomet turėkite užtektinai 
atsargoje 7-up savo malonu
mui. Gaivus, citrinos skonio, 
putojantis 7-up yra visų mė
giamas ... prie valgio ar vie

nas. Nusipirkite dar šian
dien patogiame šešių bonkų 
kartone.

tinka prie valgio

ar šiaip atsigerti

sviezaus
gryno skonio

SE VE N-UP

Ė Nieko geresnio už 7-up
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JAUNIMAS TEBĖRA LATVIŠKAS
Latviai jūrininkai Vilnią Ber-1 tą "galima parduoti kolchozų tur- 

tholds ir Adolfs Plonis New- 'guje, kas suteikia galimybę šiek

Nemunas, [
“Latvija” atstovui:

U—

resnių gyvenimo sąlygų. Sovietų 
kišimasis į kiekveino piliečio gy
venimą, visokie įsakai ir drau
dimai aptemdo žmogaus dvasią 
ir neduoda galimybių pačiam 
laisvai kurti savo ateitį. O me
džiaginės aplinkybės — visko 
trūkumas — sovietų piliečio kas 
dieninį gyvenimą padaro pilku 
ir sunkiai pakenčiamu. Net so
vietų jūrininkų, kurie laikomi

Ko siekią?
A- Sniečkus ir, unisonu jo min

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
A <iAl GIN 1 tvarkas”; Jie neklydo — pasauli
ai. va jydų organizacijos pradėjo

įspausti Jungtines Tautas ir 
Kaip Amerikos viešąją nuomonę, kad 

' “lietuviai persekioja žydus” ir 
reikia reikalauti, jiems galimy-

foundlande pasprukę nuo laivo tiex pagerinti kasdieninį gyve- tis atkartoją, kiti" kalbėtojai,
, pasakojo laikraščio miną, lačiau jaučiama tendenci- . šiuo metu vadovaują Lietuvoj, Nyassaland atžvilgiais? 1 ,r

: ja šiuos žemės sklypelius suma- susilaukia rūpestingo aiškinimo.' mums paaiškinti, kaip Vakarai
Mes ieškojome laisvės ir ge- žinti, žmonės net bijosi, kad vie-;Jei išeivijoj už Rainius ir Pra-i^aro kompromisus laisvės prin-

ną dieną jie nebūtų visai atimti, vieniškes, už trėmimus į Sibi- cipams? > Klausimas aktualus 
Latgaloj kolchozininkų pade- r? iš pairontės zonos tebera kai- negrams, > bet - kolkas nedaręs 

tis esanti dar blogesnė, ypatingai tinama dabartinė sovietų vy- galvosūkio daugumai . lietuvių, 
tose vietose, kur savo gaminius nausybė ir net ideologija (komu parūpo jau ir angliškai kalban- 
sunkiau parduoti dėl toli esan-^nizmas), tai netikėtai aštri LT tiems. Kapitalistų išlaikomas 
čių turgaviečių. į SR valdančiosios klasės ofenzy- “Fund" of Republic” dėlto ėmėsi

išviso kolchozuose jaučiamas va prieš “buržuazinius naciona- pergalvoti, kas iš tikro yra tos 
apsileidimas ir trūkumai, nes listus” po visų skelbtų amensti- “pagrindinės žmonių laisvės” — 
žemei nėra šeimininko. Blogai jų, prieš “Škirpas ir ambrazevi-' laisvė ir teisingumas. Sutarta 
apsirengusio ir pusiau alkano čius, brizgius ir Žakevičius” juos betgi aiškintis kaip “išlaikyti 
kolchozininko darbas nėra na-1 sutapdant su genocidinėmis žu- į laisvę, teisingą ir demokratinę

Piniginiai mūšy reikalai
AL. GIMANTAS

nius Lietuvos gyvenime” anglų 
kalba išleisti (lyg tai būtų vien

i išlaikomas
“Fund" of Republic” dėlto ėmėsi

Vienas fondas 
visiems reikalams
Dar PLB Seimo metu Niujor- tik vilniečių reikalas), Lietuvos 

_ ike Juozas Bačiūnas buvo patei- paviljonas Čikagos tarptautinėje 
į bės iš Lietuvos išvykti. Būdin- kęs ręferatą-siūlymą lėšų telki- mugėje taipgi reikalingas lėšų 
’gas žydų politikų gudrumas ne- mo reikalais — sujungimo visų (kuo šauniau bus įrengtas, tuo 
i kaltinti sovietų, bet lietuvius! rūšių rinkliavų. Sąmoningai ar geriau Lietuva bus reprezentuo- 
Tie patys šaltiniai sako, kad Lie-Ine, bet tas konstruktyvus vyrės- jama) Jiems, tik keletai pami- 
tuvoj daroma viskas, kad lietu- nės kartos amerikiečių lietuvių nėtų reikalų, neminint visų ki- 
vybę Vilniuje ne tik išlaikyti, veikėjo balsas buvo tuoj pat “ar- tų, taipgi svarbių ir būtinų,” yra
bet ir sustiprinti.

Per vidurį

dirbą geresnėse sąlygose, gyve- šus, nes nė vienas neturi noro.dynėmis Lietuvoj yra • dabar bendruomenę šiame krašte”. Bū- 
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Nemuno laive iš 75 įgulos na- rių pažadai — kaip balsas tyruo-' . . .....
rių 11 buvę latviai. Tai vad. ba- se "

Atlanto vandenyne sov. žvejų priešihimo nepalaužia. j v .
paimąs žūklę ir nugabenąs į Ry- j Pakenčiamesnis esąs žvejų gy- bu.ų hhkę sitųkį turizmą įgalin- 
gą. Laivas iš Rygos išplaukęs ge- ; vedimas, kurie plaukia į jūrą; jie ti, juo labiau, kad I^abaltijo vaL- 
gužės mėn. Cū - ?’?’ . ..-— —.-i......
įplaukęs papildyti geriamo van-,ji^ms uždėtos prievolės — už • pakankamai dekoratyvios.

dirbti ir stengtis. Ir partijos na-' svarstoma dvejopai. Amerikos dingą, kad angliškai kalbantie-4 " K? ‘ ? ' ? „ 'Letuvių spaudimas į pasaulio viej ji nerado gahma net bandyti? L nė vieno nesuvilioja/ ap- 'šąją opiniją, reikalaujant teisės :pritaikinti šių'žodžių prasmės 
zinis laivas kuris iš žvejojančių §aut° ūkininko pasyvaus pasi- lankyt.s Lietuvoj, rusams Mask- kitoms tautoms.’ ------1...— ,voj nėra malonus ir jie beveik ■
nimas yra tokiose pat replėse...”

ciiyvuose” palaidotas. Tuo tar- reikalingos lėšos. Iš kur jų imti, pu padėtis ir vėl verčia grįžti ko prašyti?revoliucinį judėjimą pasauly ^“1,,^!^i V^nLTendr'asTondas'au bū-matyti arba juodai arba baltai, g „ toIimesgn^ms diskusijoms !tl^ labai Seras sprendimas. Sa- Būdami Rytų-Vakarų sienos zo- i ba?e jei visi šio kontinentonoj, mes iki šioliai neišmokom ! į reSmį suren- i tuviai, Vasario 16 proga, vie-matyti per ^vidurį. Štai hetuviai Į k sumos turėtu patarnauti! ną kartą metuose (išimtis gale- komun-star 100-4 sukoiektyviza- j gSJ'tj.bM daroma šalpai - BALvo kraštą badminaudami, o to-' ’ " - ’’ •---- - >kie lenkai sako atsigriebią įgalindami privatų ūki. LTSR komunistai visomis išgalėmis pjudo žmones prieš katalikybę, o Lenkijoj egzistuoja tikrumoj Bažnyčios - komunistinės vyriausybės paliaubų, jei ne taikos, sutartis. Kas dėlto kaltas?

Mes lietuviai linkę vykstantį £rie..to klausimo, kuriam anas; 
evoliucinį judėjimą pasauly 
matyti arba juodai arba baltai. ’

į bet visų’pagrindinių sričių už- fui’veikla reikalinga atskiro daviniams. Tam pasiekti, jis siū- ^on^°> atskirų rinkliavų) bend- lė gautas aukas tvarkyti, ameri- i™!? f?ndo ^kaiton Įneštų vi- .ionišaai tariant, pavesti bend- ^tiniskai $5-10, padėtis galėtų ram Community Chest organui ar pan. Tokios aukos, visų dedamos ir visų renkamos, vėliau jau pagal tam tikrą iš anksto sutartą nuošimtį būtų skirstomos tiems uždaviniams bei instituci-: joms, kurioms jų reikia būtinam .... . K . . ..praktiškai naudingam darbui; ^a*3ai Jau r”az^> beveik simboli- Skirstymas Turėtų būti!"? aukai' "• kalP anksčiau, attiktas trims pagrindiniams dar 'alP '.r. da',aI’_baugiau pasi- turinčiu tautiečių/ kurie nepa- kHa dahs EuifS- §ailės stambesnės aukos. Kai šas atsiminimus iniams reikalamstr paskutinioji- vienas bendras fondas, kairSąs atsiminimus. Lietuvos laisvės bydai ginti po- žįbotl lr lesas fkirsty 1 busLondonas. — Darbiečių lydė- ■ litinėmis priemonėmis. f?u<^ajX^a? Organas, turįs plačių-ris Hugs Gaitskell, lydimas par-' •• , ĮlU —eivijos masių pasitikėjimą,tiios iždminkd Anevrn Bevano1 ^.eaziaSa diskusijoms ; atkris reikalas steigti atskirusptijc Ko Ar.einn^ De\a o žinoma, galima tureli skirtm- fonjus ruošti atskirus vajus:11- Denis Healev, rugpiucio 29 d. i ® LltrJ,m ra; aonaus, ruosu aibrarub va. ub.• - - • ■ ..iiomones. kiek kuriam rei- žvairuoti vieni į kitus, saukti.- kalui būtų skirtina, bet numesti kacj tas fondas blogas, o tas ge-- .. . . uirii vibą ią siūlymą Kazin ar ras įr pan. pagaliau, ir tautiečiųf V 80S sesi i 3 i derėtų. Lėšos mažėja, įvairių lie- politinė diferenciacija čia jau ne
į wvv uvv J a I tuviškųjų fondų kasos gauna vis bus tiek ryški, nes visi galės bū-- .. mažiau pajamų ir tuo pačiu, iš Ji patenkinti.Skaitomi referatai - du prof, (tautiečių kasdien vis labiau ir Lengviau sUmanvii, ęnas Švedo, bet dažniau prašoma aukoti. Ir, jei rei igyvendinti• +. t ados paliekamos būsime visiškai atviri Hr^ nuo- šįosmihtvs skamba gana nuo-■ ■ ■ i t v n Wms Pras\in-<us’. n.es>rdus, pnsipazmsimė, _ kad visiJtaikingai entuziazmo sklidū • •pirmininkas J. Šlepetys. Neat- kaikune siūlymai žymiai pa.Keis- tie aukų prašymai yra ir įkyrėję ; nos praktj§kas sumanymo igv-važiavus kitiems dviems — E. tų dabar nusistovėjusią tvarką. Jir varginą.-Nesigilinkime į prie vendinimas ‘ suprantama,' nėrao j?rįvedusias priežastis, bet ži- jau toks lengvas.' Daug, labai '•Mir.e. kao joks save lietuvių ,daug dalykų^ reikėtų smulkiau .aikąs asmuo neatsisakys solida- ■ aptarti/ numatyti, išdiskutuoti. „Um° ^an >r Kompromisams visados turėtųbūti vietos naujame sumanyme, svarbu tik, kad jis patrauktų galimai daugiau tautiečių dėmesio ir noro reikalą visu rimtumu pasvarstyti. Bet, kad reikia naujų metodų, naujų kelių ieškant išteklių, turbūt, mažai kas drįs paneigti. Laikas slenka, išeivija pavargsta ir išsisemia. vis dažniau ir daugiau pasitraukiančiųjų iš mūsų gretų, vis mažiau aukojančių, mažiau iš jų ir gaunama. Padėtis nėra be išeities, ir. kol dar nevėlu, laikas bandyti ką: nors veikti, nes dėl pinigo sto-

“Žydų persekiojimo” 
užkulisiaiSt. Jonns uostan ’ Palyginti gerai uždirba. Bet ir lytės sovietiniu standartu yra Neseniai spaudoj pasklidusias žinias apie žydų persekiojimą dens. Į krantą nei vienas nebu- !audros sudraskytus ar pamestus! Tačiau nuo 1^40 metų valdą Lietuvoj (NYTimes ir News- 

vęs išleistas. Kaip motoristai, -tinklus jie turi Sumokėti.' lietuviai komunistai nedrįsta sa- week) gerai informuoti šaltiniai abu pabėgę jūrininkai gaudavę! Dau-’iausia rusų esą apgyven- isstatyii kritikai žmonių,, ku- šitaip paaiškina. Lietuvoj, kaip 375 rublius i mėnesi bet būdavę '^inta Rygoj, kur dažnai tarp jų rie pažino Lietuvą paskutinio- visoj Sovietijoj, stengiamasi 
atskaitoma 20% už i------- , ... _ ,rininkų mokykloje, kur mokslo naudojant lazdas ir peilius. Vie- nomis. metu nereikėję mokėti. ! ’ . —Ant laivo reikėję dirbti 12 vai. lėj?s antagonizmas ir kerštas.dieną-naktį. Išlaikymas palygin-i Jaunimas 
w g c x cto. Axcio cavaxi^*L< x x - -
jūroje būnant, buvusios politi- nėra perauklėtas.' Net ir tie, gi-

AZM&A JlVikVVj AX VZKZV, A X J. —C * *    £ V ----------------------------- —7  . narni paskutinieji . kompartijos plačių žinių apie buv. laisvąją suvažiavimo nutarimai?Nei vie-.'.Latviją. Į klausimą, ar latviųno jūreivio tos pamokos nedo- jaunimo tarpe yra daug idėjinių minę, tačiau kantriai reikėję Komunistų, abu jaunuoliai tvįr- klausyti aiškinimo ir dalyvauti tai atsakė: “Mes nei vieno tokio diskusijose.

i-1 “—— — — i—i Tinklus jie turi Sumokėti. žinias apie žydų persekiojimą

mokslą jū- ir latvių įvyksta muštynių, pa- siomis 1940 laisvo gyvenimo die- pristabdyti miestų augimą, kai j kur mokslo naudojant lazdas ir peilius. Vie- ’nomis. Jie vargais negalais iš-; valstybė nespėja pristatyti pa-* ,. .. .i, • . • ;x i, .* . . •• ■ •* Maskva. — Amerikietis zurna-ni kitu labai neapkenčia, jsiga- drjsta Įsneisu žmogų is Amen-1 Kankamai butų ir aprūpinimo minktPri markia ir
‘ . Ilznc rior Maclzva Iziiriam T'.mXuw iJ sias Kai0 mimsierj maršalą

Jaunimas 
ti geras. Kas savaitę,.taip pat ir?! Latvių jaunimas tėvynėje dar 
jūroje būnant, buvuSic- f1’“" ” nės pamokos, kuriose buvę aiški- mę sov. okupacijos metais, turii Į klausimą, ar latvių

būti žymiai optimistiškesnė. Aišku, svarbu, kad prie tokio vajaus prisidėtų galimai platesni visuomenės sluogsniai, svarbu, kad neliktų nei vieno dirbančio, kuris nepanorėtų kartą metuose i lietuviškiesiems reikalams skirtiJkos, per Maskvą, kuriam Lietu-i Įstaigų. Pokario metais Lietuva ?Taiinovcki -uaklau«ė \a dabar ! Plikti." Skirstymas turėtų būti iva buvo žinoma iš to, ką “ma-, buvo Sovietijos žydams prietil-. *.C ‘ ’■ .A.. , , atliktas trims pagrindiniams darar rnė" ir “papė” pasakojo. Jie bi- tis persikeliant į Lenkiją, o Žukovas faunas oensiia o’au- plotams: viena dalis lietuvy- ji-'josi, galimai net ir savo žmonių, Jiau į Izraelį arba JAVz Dėlto kk)jas kajb žuvis vandenv ir ra-1 bei išlaikyti, kita dalis kultūrini nenorėdami provokuoti jokiais vyriausybė pro pirštus stebėjo ? * įniams reikalams ir paskutinioji— turinčių tautiečių,' kurie nepabus vienas bendras fondas, kai jam globoti ir lėšas skirstyti buslankytojais iš Amerikos. Net “pa žangieji ”, galimai susipažinę sū išeivijos spauda, iki šiol nėra pageidaujami. . Yra Niujorke net tokių, kurie mano, kad dabartinė
žydų plaukimą per Vilnių. Tačiau Lenkijbs-TSRS repatriacijos sutarčiai pasibaigus žydai iš, Sovietijos vistiek į Lietuvą tebe- _ ...... plaukia tikėdamiesi, kad jų tau-LTSR valdančioji klasė, kėlda- tiečiaiAmerikoj“reikaląvėlšu- 'ma nacių-sovietų pakto išprovo- ;«J?'?.kuoto genocido išdavas Lietuvoj, i ESW 3l © Si' s# ipąnuo nukreipti savo žmonių dėmesį nuo savęs, vienintelių vi- įsoj l’SRS taip ilgai išsilaikiusių .širdyse, nes gyventi juk rei-tonaus Selivanovo atsilankymą. Kia. •;Abu buvę nuvesti į kitą kamba- į rį, kur kiekvieną , atskirai, imi-■ gracijos ir policijos pareigūnų Jas .akivaizdoje, apklausinėjęs Sėli- riems negresia didesnis pavojus, vanovas. Jis Bertholdą gyręs ir J Pamaldose dalyvauja ir šnipų, 

vaišinęs cigaretėmis (antrasis kurie pasižymi kiekvieną daly vi, jūrininika’s nerūko), kokių jis. kurie vėliau^, šiaip ar taip susi- anksčiau nebuvo matęs. Ilgo pa- | iauKia nemalonumų. Pnesreligi- sikalbėjimo metu, kur sexreto- ne propagandą mokyklose ne tik į fius visaip kalbines ji grįžti lai- ! nėnutrausta, bet ir sustiprinta. ; 
van, jis surūkęs kelioliką eiga- > Komunistų propagandai apie rečių. Baigiant, jam buvęs pa- i blogą gy venimą JAV — niekas duotas pasirašyti raštas, kad ša- 1 r*etiki. Latviai gauna daug gerų . vo noru sutinkąs grįžti laivan. SJuntiniU K giminių užsieniuose? 
Jam taip pat buvę pasakyta, kad bet apie juos viešai stengiasi ne-; Plonis tokį sutikimą jau pasira-J kalbėti, nes bijomasi,-kaddr do-j šęs.- Daug negalvodamas, svaigs- x anos gali sudaryti nemaiona- tančia nuo rūkymo galva, jis pa- ,ra.^\ . * ..
sirašęs. Tačiau vėliau, sužinojęs, Į?. Abu. jaunuoliai yra 21 m. am- ■ 
kad Plonis tokio Sutikimo nėra :2iaus. 1958 rn. Rygoje baigę tri-;. pasirašęs, jis savo paraša atšau- įme*? jūrininkystes mokyklą, P°J kė ■ : to dirbę laivuose. Yrą susipratę Į -"" y - f, t ' Jir gerai kalba latviškai. Pasako- “j.__ ,r_____ ______ _

Dar vis reikia jimuose nėra perdėjimų ir ten- tinka spausdinti”
stovėti eilėse dencijos iškreipti faktus. Sekant
Apie gyvenimą okupuotoje jų minčių dėstymą įr nuoširdų-'ngLatvijoje jaunuoliai papasakojo mą. tiesiog neįtikėtina darosi, 1 į beveik tą patį, ką mes jau žino- kaį Įie jaunuoliai yra užaugę i f me. Paskutiniu metu gyvenimas komunistu okupuotoje tėvynėje” ’ pradėjęs gerėti. Plataus vartoji- kur valdo”jėga čiau jos ne visiems prieinamos, nelaimingo jaunimo tarpo! Tas nes esančios brangios, pvz. rū-į faktas džiugina kiekvieną latvį bai, avalynė, o be to, dažnai ten- įj užtikrina, kad latvių tauta ką stovėti eilėse. Taip pat eilės, stoikiškai iškentės ir raudonąją ir prie maisto krautuvių, kuriose vergiją, parduodama valstybine kaina. I Latviai laisvajame pasaulyje .Žemės ūkio darbuose sąlygos drąsiuosius jaunuolius nuošir- taukus ta žinia buvo atitaisytą nėra daug pasikeitusios. Kolcho-' džiai sveikina, zininkai turi išpildyti aūgštas normas, o atlyginimai labai žemi — nuo 75 kapeikų iki 5-6 rublių pinigais už ilgą darbo dieną ir grūdų norma. Tik vienam “Lenino” vardo kolchoze prie Bauskės, darbininkai gauną 12 rb. įj dieną. Daugelį kolchozų komu-! nistai paskelbę milijonieriais, bet dirbančiųjų padėtis juose to- ! kia pat vargana kaip ir kitur.Didelė parama esanti mažieji žemės sklypeliai, kurie suteikia galimybę žmonėms laikyti kar-1 vę ar ožką. Pačių gamintą mals-

reikėję Komunistų, abu jaunuoliai tvįrj nepažĮStam’L Išviršinis paklus-Kai po pabėgimo abu jaunuo- numas diktatūrai; aiškina jau- liai atsiradę Kanados" policijos jūreiviai, nereiškią, kad globoj, kuri su jais buvusi man- jaunirnas jau perauklėtas. Tau- dagi, jiems pranešę apie laivo J-inis jausmas ir laisvės troški- • kapitono Gailišo ir Sovietų pa-. mas yra giliai paslėptas jauni-
vyks į Maskvą.

Tai normali sesija be rinkimų, macijos Žinybos, kaip ir apžvalginė, nors centro ' f organai ir davė savo apyskaitas. G. Gaivos, visjuo. , . . , . . , Pirmininkauja nuolatinio or-: praktiškos išvados paliekamosNors pamaldos bažnyčiose da- jauna lietuvių šviesuomene .oruz- gano _ Tarvboš Prezidiumo —ibar jau leistos, bet daugiausia reikalauja platesnio pole-, - . . . -^ ..lanko suaugę žmones, ku-važiavus kitiems dviems? Devenienėi ir J. Kapočiui, da-' Jaudinantį mementą dalyviai renkamas orezidiuman prof G. pergyveno, kada Tarvbos narys Galva ir dr. K. Sruoga. ? Adamkavičius pristatė krepšinio lietuvišką rinktine, vVkstan-
■pradedama boikotuoti savo naudingumą praradę veikėjai.Lel Sniečkaus ir kitų metamų ' kaltinimų' įvairiems išeiviams. ryšium su karo meto žmogžudys temis yra Niujorke manančių. Sveikinimų gatįsu: linki ge-3 riausios kloties LB-rei vysk. V. čia Į Pietų Am'riką ir kartu pra- , ,- . , . ’ Brizgys, kuris daugiausiai yra. nešė, kad iš reikalingų tai kelio-jkaa area LT^x, _prokura ura u -ap}jeįįavęS jr matęs'visas Be.id- nei ir lietuviško sporto (ir ne tik u pateikti per b^ibir J^Ąv e.s- ruomenes. įį ,0 sveikinimo taip sporto!) reprezentacijai $6.000 mimus velKsnius formaaus .kai- matai bendęuomenės apaštalą.' yra ‘: .lUimUa, ąrba mi tegan ou i sveikina labai gražiai Lietuvos Įkytma tik kitu Įrooymu, kad ^stovas Vašing1Jne j. Kajackas. kaikas norr^nt taikinai nuo sa-1 kuris atvyko į ,čikasa kaip pa. I ves atitraukti dediesi pačioj Lie- į . ocos garues svečia?' ‘ Prėi. M. ;tuvoj. Nėra bejojimo, kau karo:Krupa^ius. pesimis:iškai nus'i ^metu įvyko baisus nusikaitimai, aėl - amė.: kaip toks yra ir pats karas Bet.... rikeįėjimo ir lietuv.u'kalbos atikas paaejo pradėti karą? Kas _■ £;žadėii^n linki Eerdruomenei pradėjo genocidą? Kas isprovo- >rasti " dumples", kurios vėl■ rio airpę laivuose, irą susipratę Įkavo zmomU >rstą?■J ir gerai kalba latviškai. Pasako- “Naūjreros, kurios

nešė, kad iš reikalingų tai kelio

Neoficialus JAV-bių nuomo- Inės reiškėjas “Te New York ITimes” turi motto: “The News nt to Print”. Dėlto, keliais at- ,................................................... t-., . x (vėjais buvo teirautasi, kodėl niė-pradejęs gereti. Plataus vartoji- kur valdo jėga ir apgaule. Ir šie jko nerašoma aoie Pabaltijo vaisino prekių atsiradę daugiau, ta- drąsūs jaunuoliai atėjo iš mūsų ;tvbes Dėlto '

nedarinkta $4.000, kuriuos organizatoriai užsitraukia kaip asmeninę skolą! Kr, Taryba, pergyvendama lietuvišką nerangumą tuojau pat • nutarė paremti krepšininkus $503 suma'i Antrasis savotiškas momentas pergyventas, kada pirm. J. Šlepetys praneša. ‘ , ... , .. .. “ pavičius! įžiebtų lietuvybės liepsnelę. PLB I sesiją* ir ipirmininkas J. Matulionis/ spe- perdavė Kultūros Fondui $50 cianai atvykęs is Karados ir da- čeki. Waterbury ap atstovas pa-! lyvaūdamaS pirmą kartą ,,i\r. Ta- ' eme> specialiai ta Proga žodį su- ' rybos suvažiavime, sveikina ii- skaudinęs kalba: “"Ubagas atiko gesniu žodžiu, pabrėždamas tuos Js lietuvybės ' reikalams ?. • o ! skirtumus, kurie yra Amerikoje :ir kituose kraštuose ir linki ap-J < į jungti visus lietuvius po Bend- P ‘- atėjo atsakymas . j rudenės vėliava. Buvo sveiki- į —- kad ten neturime korespon-į n'irnū Į? rastu, . . / : dacentų. Tačiau, ka’rts nuo kartoj . y-ssidecta darbai. Čia pirniiau- žinios pasirodo ir be korespon- siaj daro pranešimus Centro va - • va dentū. Vienu metu kbresponden- i dybos pirm. St. Bąrzdukąs ir ki-; tas Gruson aliarmavo, kad is Lie tuvos masiniai vežami žydai. Ne-

mo vedamas aukoti ryškesnę sumą,, kartą metuose, jei jis bus tikras, kad už mėnesio ar dviejų, vėl iš jo nauji aukų rinkėjai ne- eikalaus naujos aukos.Amerikiečiaijau išbandėAmerikiečiai ir kanadiečiai yra išbandę įvairių fondų veiklą ir, pagaliau, surado, kad turint vienintelį fondą, kuris surinktus pinigus skirsto iš anks-ėša. kad prėl. M. Kru- to paskelbtu ir aprobuotu planu, ----- z~ Tarybos gaunami žymiai palankesni re- , damas iš posėdžių zultatai. Nesunkiai pasiekiamas __s tikslas ir aukotojai yra paten- kosėjau'visa eilė svarbių lietu- ; kinti, kad nebus daugiau vargi- viškuju reikalų — politinėje, ; narni tais metais. Ar ką nors pa- kultūrinėje, visuomeninėje sri- į našaus nebūtų galima pntaiky- tyse _ lieka neatlikti, ūždavi- i ti ir lietuviškajame gyvenime?Neatidėliotini reikalaivis dar laukia ...

asyeikinęs iš' Tarvbo; gaunami žymiai palankesni re-

i. Jų reikalais naujose gyvenimo (sąlygose rūpiansi DV KV pirm, t V. Mukts, kun. A. Lūsis ir k t. padedami visų Toronto latvių.

iviškujų reikalų — politinėje,— lieka neatlikti, uždaviniai neįvykdyti, užsimojimai ir iplanai neištęsėti.r Tai y:s skambūs žodžiai, bet Vq<i>rto 16 gimnazija šaukia jų neužtenka, reikia kažko dau- SOS,, lotynų Amerikos kraštuo- giau, kažko naujo, uždegančio ir se laukiami Šiaurės Amerikos patraukiančio. Kai senieji ir me- lįetuviai sportininkai. Jiems tų metai nekeičiami metodai netrūksta lėšų. vilniečiams trūksta būna pakankamai efektyvūs, ten i tūkstančio dolerių knygai “Vii-i (Nukelta į 7 psl.)
■raė'O gyvoj nuotaikoj, įtinkamos rėzolricijos. narių galėjo būti ir Čjkagiškių šlisiintere- savimas Tarybos posėdžiais ir vakariene aiškiai permenkas.Kor.! ti C. Valdybos svarbesni parėį- ■' įgūnai — švietimo vadovas Bil- j "* į Čiūnas. kultūros vadovas Mariu- į ' has, iždininkas Štaniškis ir kont- ; rolės kom. asmeny geh, S. Muš- j teikio. Pranešimai yra padalinti į (Tarybos nariams ir raštu, taigi 'žodžiu tik papildymai. Puola į Į- Centro i gauna tik uždirba. Ame-: darbininkas — nuošimčių is solidarumo mokes- “•■•J — už 1958 m. vos $2.864. o viso per apyskaitinius metus $3.315.60.Iš pranešimų aiškėja tie didžiuliai pldtąi, kuriuose jau Bendruomenė Amerikoj dirba ir kuriuose dar tik užsimota.Priimami statutai: Kultūros Fondo, švietimo Tarvbos, Infor-

Birželio 18 d. buvo paskelbtą, kad Plungėj. Lietuvoj, (net re LTSR) vos ne pogromas, ir taip suredaguota, kad ačiū “soviet!- niams pareigūnams, kurie šiuos i asmenis areštavo”. Žinia pateik- akls mazas tyudzetas *■
Elektros - Electronic I?££>«*T r 'I 'laisvinimo” pažadais lietuviu rik< Yldu^niS,.^aro1Technikas

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisymai 

atliekami greitai ir garantuotai.

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

SIUNTINYS UŽ PUSĘ KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

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

3!4 yd. vilnonės medžiagos vyriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos poltui (vyriškam arba mote
riškom), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena pora moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaina įskoičius muitę ir visas persiuntimo išlaidas, siunčiant per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00.

Kfijentui pageidaujant galima 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:

Geriausio vokiško ipyloms medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $8.50; 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 išlotomis $22.00. 19 sv. cukraus $13.00. 
16 sv. sviesto $27.00. 16 sv. taukų $21.00.

Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjas nieko nerizikuoja, nes už kiek
vieno siuntinio 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!

! skerdynės, po to masinės depor ■tačijos. tylėjo Jungtinės Tautos. 'tylėjo ir NYT. Ir jei pastaruoju laiku Latvija buvo dažnai šio ! dienraščio žemėlapiuose ir žiniose ryšium su Cruščiovo vizitu Rygoje, jau nebebuvo spausdinama informacija, jog “Latvija, tai inkorporuota valstybė”. Laikas ir tendencija savo atliko.. Kas yra laisvė?“Mes giname Vakarų Berly- į ną, nes jis reprezentuoja mums ■ laisvės principus” pareiškė min Herter. Taigi, kas yra ta laisvė — susirūpino gal ne vienas pabaltiems. Kas gi tie laisvės principai klausia jau net Afrikoj. Tom Mboya iš Kenijos, per tą patį NYTimes užklausė: “Jei demokratija iš tikro nori išlikti, laikas atėjo pergalvoti mūsų at- sinešimą į Vakarus. įskaitant ir Jungtines Valstybes, pažinti kiek Vakaruose tie laisvės principai yra praktiškai vykdomi, o kiek tik plepama. Kaip mes turime Afrikoj aiškinti žmonėms skirtumą Vakarų nusistatymo Vengrijos ir Alžyrijos, Tibeto ir

Vardinėms 
atvirutės su 
lietuviškais 
tekstais. ,

Kaina 10 centų. 
Užsakvmus su apmokė

jimais siųsti:

Sn. B-vė “Žiburiai'
941 E-indas St. W., 

Toronto 3. Ont.

3aby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., 8. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. Hrmu sienoms 
popieti*, jvolrios teiks it kiti reikmenys- DAŽAMS NUOLAIDA IS %—25%

Kviestame atsilankyti orka skambinti M. RO. 2-4931.
Sov. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

•i

• HCWEWY LIMITED 
TORONTO

Visada yra metas 
džiaugtis-^ 

juoktis
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Pavergtoje tėvynėje
Gen. Kubiliūnas, buvęs Lietu

vos kariuomenės štabo viršinin-
Nauji Bažnyčios suvaržymai 

minimi laiškuose iš Lietuvos.
Ten einą gandai, kad netrukus: kas, o vokiečių laikais pirmasis 
būsią uždrausta Jcunigams lan- tarėjas, rusų pagrobtas Vokieti- 
kytis atlaidų metu kitose para- joje anglų zonoje, dabar esąs 
pijose, esančiose už gyvenamo- Maskvoje Butyrkų kalėjime.
jo rajono ribų. Vadinasi, atnau-' Domas Cesevičius, kuris 
jinamas Muravjovo laikų nuo-: buvo ištremtas, kaip buvo girdė- 
statas. Kapinės, kurios Lietuvo- ; tį, prieš keletą metų grįžo į Lie- 
je buvę nuo amžių prie parapi-; tuvą. “Vilny” liepos 3 d. Prūsei- 

• jų ir buvo administruojamos, rašo, kad jis dabar profeso- 
klebonų, būsią perimtos valdžios ' riaująs Lietuvoje. Girdi “dirba 
organų. Aiškus dalykas, kad ta- sąžiningai. Žmogus pamatiniai 
da garbingiausios vietos bus ski-: pasikeitė”. Prūseika betgi ne
riamos ne katalikams, bet kaip pasako, kąd jis perėjo tremties 
tik netikėliams. Jau nuo seno pragarą ir, berods, smegenų plo- 
buvo pastebima, o dabar ypač j vimus, nes, atrodo, buvo bandy- 
išryškėjanti tendencija didesnė-. įa jį panaudoti propagandai. Be 
se parapijose bei reikšminges- to, Prūseika jo pavardę rašo ne- 
nėse vietose netvirtinti vyskupų teisingai — Secevičius.
ar vyskupijų administratorių ski1 
riamų stipresnių asmenybių ku- Kainų atpiginimas visoje Sov

- . x.- . - x- • ”Sąj. paskelbtas nuo liepos 1 d.nigų, stengiantis juos nugrūsti j kainos atpigintos esą
užkampius, ° didesne* parapijas dviračių 21% ... moteriš- 
uzpildyti silpnesniaisiais. Be vai- L - ?..................
dzios gi sutikimo joks kunigas % ir t t Kainą sumažinti 80%>koms kaproninėms kojinėms 80

HAMILTON, Ont
Lietuvių Namų v-bos posėdis! vienas tedirbdamas labai mielai 

liepos 6 d., buvo pirmasis po vi- sutiko įnešti šimtinę. Du tabako 
šutinio narių susirinkimo. Nau- augintojai iš Eden, Ont. — Jurė- 
joji LN v-ba, susidedanti iš 15 nas Juozas ir X. .irgi įnešė po 
narių, pasiskirstė pareigomis. $100.
V-bos pirm, ketvirtus metus iš | ]LN Delta kine šią savaitę ei-

čia miesto mokesčių skyrius, dėl 
mokesčių sekantiems metams. 
Jie įteikiami nustatytu laiku 
taip vad. Court of Revision 
sprendimui.

Manau, kad būti 
efektingiau, jeigu si 
duotume dar ir telefonu savo ra-

u dar daug 
skundus per-

eilės LN narių susirinkime per- na nuostabiai gražus spalvotas J?ne išrinktam miesto kontrolie- 
rinktas St. Bakšys. Vicepirm.! filmas “Bell, Book and Candle” |rn¥ ?r°a aJdermanui.
pareigos teko Alb. Jankūnui.'su James Stewart ir Kim Nowak'. Jęjgu tylėsime tai priedo mo-

negali eiti jokių pareigų.
Apie Lietuvos dvasininkų ke

lionę j Vengriją sovietinė Lietu
vos spauda rašo:

“Kaip žinoma, pernai Tarybų 
Lietuvoje viešėjo Vengrijos augš 
tieji dvasininkai—katalikų vys
kupas ir kunigai. Jie aplankė Vii 
niaus ir Kauno žymesnes bažny
čias, susipažino su Tarybų Lie
tuvos katalikų gyvenimu. Auš
ros Vartuose ir. kitose bažnyčio
se laikė pamaldas.

“Dabar su revizitu Į Vengriją 
lėktuvu išvyko Tarybų Lietuvos

, augštieji dvasininkai: Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas, Pane
vėžio vyskupas Julijonas Stepo
navičius, Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos valdy
tojas kan. Juozas Stankevičius, 
Kaišedorių vyskupijos kancleris i 
kun. Povilas Bakšys ir Vilniaus 
dekanas, Aušros V artų klebonas 
kun. Kostas Gajauskas.

“Lietuvos vyskupai ir kunigai 
Vengrijoje praleis apie dvi sa
vaites”.

* Pažaislio Dievo Motinos ste
buklingasis paveikslas yra per
keltas į Kauno katedrą. Vienuo
lyne yra įrengta psichiatrinė li
goninė, o seserys išvarytos. Pa
žaislis užtvenkus Nemuną liks 
vad. Kauno jūros pusiasalis. Ar
chitektas F. Bielinskas prieš tre
jus metus yra iškėlęs sumanymą 
tenai įrengti atvirą muzėjų. Tą 
projektą yra parėmę keletas ki- klausimais.
tų architektų bei kultūrininkų, Farmacininkė E. Jasiukaitie- 
tačiau pasiruošimų tam įvykdy- nė-Avižonytė tebedirba Telšių 
ti negirdėti ir niekas iš politikos ; vaistinėje, nors jau senutė ir žie
bei kompartijos šulų tuo reikalu met atšventė savo vaistininkės ., «io T„x „raioic+o rv5inn> 
nėra pasisakęs. Matyt,,nedrįsta darbo 50 metų sukaktį. Tai ka- visuotiniu T.N n^rin susirinkir 
be Maskvos sprendimo ką viešai da gi I 
pasakyti. žmonės pasiekia pensiją?

Aleksandras Stulginskis, buv. Naujas liaudies teatras birže- 
Liet, respublikos prezidentas, M. 11 d. atidarytas Jurbarke - —
rr-n'i'z/ac Qikirn rlokor wo Trorrhc ClltoįVfOC P12 dentil !

be abejonės, galima tik Sovietų 
Sąjungoj, kur kainos nustato
mos ne pagal gaminio vertę, bet 
politikos sumetimais. Tai kiek 
gi ant tų kojinių buvo uždirba 
ma?

Lietuviškas filmas “Adomas 
nori būti žmogumi” pradėtas ro
dyti Vilniuje liepos 29 d.

Pagal medžioklės įstatymą Lie 
tuvoj e medžioklei skiriamos tik 
dvi savaitės dienos — sekmadie
nis ir pirmadienis. Kitomis die
nomis medžioti negalima. Me
džioti gali tik medžiotojų drau
gijos nariai.

Jurgis Šaltenis-Daubaras, bu
vęs Šiaulių, vėliau Klaipėdos te
atro sekretorius, mirė širdies li
ga Vilniuje birželio 5 d. Vokie
čiams užėmus Klaipėdą jis per
sikėlė į Kauno operos ir baleto 
teatrą. 1941 m. buvo Vilniaus 
“Naujosios Lietuvos” redakcijos 
narys. Paskutiniu metu dirbo 
Vilniuje T. Lietuvos teatro drau
gijoje, be to, rašė į spaudą dau
giausia teatro klausimais, daž- 
niausią pasirašydamas A. Dau
baro. slapyvarde. Ruošė mono
grafiją apie B. Dauguvietį.

Mirdamas paliko dukterį Gra
žiną, studentę, ir sūnų Liudą, 
kuris šiemet baigia Vilniaus de
šimtmetę muzikos mokyklą. Ve
lionis dažnai rašinėjo ir “Tėvy
nės Balse” įvairiais kultūriniais

liaudies respublikoje”

Lietuviai pasaulyje
VALSTYBĖS

grįžęs iš Sibiro, dabar yra Vy- 
tėnų kolūkio galvijų fermos ve
dėjas ar brigadininkas. Jo žmona 
dažnai serganti ir daug kartų 
jau buvusi gydoma Kauno ligo
ninėse.

Gen. A. Gustaitis, buvęs Lie
tuvos aviacijos viršininkas, te
bėra gyvas ir dirbąs Maskvoje 
kažkokiose aviacijos Įmonėse.

Sekretoriaus pareigas perėmė ir “The Man Inside” su Jack Pa- 
Alf. Pilipavičius. Iždininku per
rinktas antriems metams Pr. Sa
kalas. Reikalų vedėju liko Alf. 
Patamsis, protokolų sekretoriu
mi L. Skripkutė, meno ir kultū
ros vadovu K. Mikšys — visi 
antrus metus iš eilės.

Metraščio vedėju H. Rimkevi
čius ir v-bos nariais G. Palmer, 
J. Kažemėkas, M. U.ikienė, J. Ba- 
joriūnas, Ig. Varnas, F. Guja ir 
Kl. Jurgelys.

Svarstydama LN metinio pel
no paskirstymą, v-ba nutarė pa
skirti 6% dividendams, prašant 
narių šių palūkanų neatsiimti, 
bet palikti savo s-tose, nes jomis 
mokami LN morgičiai.

Likusią pelno sumą apie $700 
paskyrė į atsargos kapitalą.

lance ir Anita Ekberg. Maloniai 
kveičiame visus tautiečius atsi
lankyti. Sk. St

GINKIME SAVO
REIKALUS
Praeitų metų Kalėdoms dalj

kesčius mokėsime ir toliau. Vie
ni vienais, kiti kitais metais ir 
1.1. Tad ginkime savo reikalus be 
atidėliojimo ryt dienai!

Mokslo metams einant prie 
pabaigos, dalis besimokančio lie-

miesto gyventojų miesto valdy- Juviško jaunimo įvairiose mo- 
_ - -- dova- tykiose Hamiltone bei kituose

nomis” maždaug tarp’$50 ir $150. miestuose, jau pradeda grįžti va- 
Tai buvo sąskaitos apmokėti už saros atotogų pas savo tėvelius, 
perasfaltuotas gatves ar perlie- iVieni SŪžta Su linksmomis šyp- 

- ” senomis veiduose, kiti — su pa
niurusiais veidais, dėl vienokios 
ar kitokios nesėkmės.

Tačiau visiems linkėtina gra
žių ir šiltų atostogų ir naujo ryž
to kitiems mokslo metams.

Aną savaitę, kaip praneša po-

ba apdovanojo švenčių “<

dmtus šaligatvius, skaitant už 
gatvės darbą po $2 ir šaligatvio 
po $3 už išilginę pėdą. Buvo pra
šoma apmokėti iš karto, o nega
lintiems — išdėstyta 15 metų su 
palūkanomis iš 6%.

Šiais metais ,anksti pavasarį,
miesto v-bos posėdyje iškilo ne- j Hcija, esant šiltam orui, nema-

- - . o t, • malonus klausimas, kodėl taip ižai miesto gyventojų pasileido į
V-oos pirm. St. Baksys visu; it įšduobėja naujai asfaltuo- ! paplūdymius. Nesnaudė ir vagi- 

nuosirdumu kreipėsi į y-bos na-uos gatvas k>eį byra-pleišėja nau- šiai. Buvo apvogtos net šešios 
nūs su prašymu, pagreitinti LN; j r j --- ■—...

išmokėjimą, surandant kiekvie
nam mažiausiai bent po 1 naują 
narį kas mėnesį.

Gautas vieno LN nario prašy
mas parduoti jo akciją. V-ba nu
barė jam pinigus su palūkanomis 
I išmokėti laike pusės metų. Pa-
tvirtinta LN kino Delta apyskai
ta už gegužės mėn. Pelno už tą 
mėnesį gauta $1.008,74.

tvarstant LN tarnautojams 
atlyginimų pakėlimą, pagal jų 
paduotus prašymus, nutarta: ka
sininkei į valandą mokėti po 75 
et. ir $2.50 savaitinį priedą už 
rašymą mašinėle (buvo mokama 
60 et. į vai.). Bilietų tikrintojui 
pakelti $2 savaitei, t.y. mokėti 
Į savaitę $14 ir LN prižiūrėtojui 
pridėti mėnesiui $10 iš kino są
matos. Atlyginimai pakelti nuo 
š.m liepos 1 d.

Ieškant būdų paskolos akcijų 
pardavimui pagreitinti, St. Bak
šys kreipėsi Į narius, prašydamas- 
savo asmeniškas sutaupąs laiky-

' mašinos. Pavogta daugiausia dra 
Ieškant kaltininkų ar priežas- bužių ir mažos sumos pinigų. Nu 

čių šio blogo darbo buvo šneke- kentėjusių tarpe buvo ir J. Ma
ta apie tris mėn. Galiausiai buvo čiūnas, kuriam pavogė drabužius 
iškviestas šių darbų specialistas $23 vertės. Nukentėjo ir svečias 
net iš Amerikos! Tačiau kalti- i£ Rochesterio, N.Y., kuriam pa- 
ninko ar priežasties “nerasta”, vogė foto aparato priedus $55 
Spėjama, kad gal kaltas kon- vertės ir lietpaltį.
traktorius, druska ar darbu prie- . Buvę Įsilaužimų ir du priva- 
žiūra. • \ j čius namus ir vieną sandėlį. Bū-

Išvadoje tuos pačius darbus i^ime atsargūs! Z. P.
vėl reikės pakartoti. O kas mo
kės? Aišku, namų savininkai.

Kadangi Šis reikalas palietė ir to tuntininkui Juozui Trečiokui už jo įdė- 
mus, lietuvius, ir dar palies atei I rn'1.z‘"isk? ld®’in!. dorbo- Qu^leiQnt 
tyje, nes paminėti, darbai atlie- lgj|jq pXQ. Su Tęstos pasitrauki™ 

iš šio darbo Hamiltono skautei neteko 
nuoširdaus vadovo, pareigingo vado ir 
atsidavusia globėjo. Mes linkime Jums, 
broli Juozai, po metų kitų vėl sugrįžti 
i aktyvų skautiška veikimą.

H. Skautams Remti D-jos v-ba.

ji šaligatviai?

Z. P.
Nuoširdi padėka

Ilgamečiai "Nemuno7' berniukų tun-

JA
Palikimai, kai įpėdiniai gyve

na už geležinės uždangos, JAV 
| dažniausiai yra užšaldomi teis
mo sprendimu. Viena iš to prie
žasčių /ra ta, kad palikimo ga
vėjai mažai teturėtų naudos, ga
vę po 4 rublius už dolerį. Ka

liko 45.15.1. sv.
Tarptautiniame bazare Londo

ne liepos 5 d.xgreta kitų 21 tau
tybės su savo tautodailės dirbi
niais dalyvavo ir lietuviai. Ba- 
zaro pelnas skiriamas pasaulio 
pabėgėliams šelpti

dangi palikimų gavėjai atvykti - ■
gali, nes neišleiažiami, tai eilė Yyko 20 7"
valstijų, jų tarpe ir Ohio, įvedė kov° LV™’
natikAtinin institiiriia kuriems AndriUSIS IT kun. K. Vėng-

į JAV iš Sovietų Sąjungos ne- Tėvai Marijonai Argentinon at 
" * 1939 m.

kovo 2 d. kun. J. J. Jakaitis, kun.
patikėtinių instituciją, kuriems: 
teismo priežiūroje leidžiama iš 
palikimo paimtais pinigais siųs
ti už geležinės uždangos siunti
nius. ' '

Patikėtiniu paprastai skiria
mas tos pat tautybės žmogus ko
kie yra paveldėtojai ir iš tos vie
tos gyventojų, kur yra paliki
mas. Šita -patikėtinių institucija 
įvesta 1955 m. ir nuo to mėto jau 
tūkstančiai palikimų atšaldyta. 
Tai yra vienintelė- šiuo metu 
priemonė palikėjo valiai įgyven
dinti, kai įpėdiniai yra už gele
žinės uždangos.
BELGIJA

Kun. J. Dėdinas, Belgijos lie
tuvių kapelionas, organizuoja lie 
tuvių jaunimo atostogas kaime— 
“miegoti ant šeino, valgyti skau
tiškai”.

Ant. Astrauskas serga plau
čiais ir guli Hospital des Anglais 
Lieže. --
D BRITANIJA

DBLS centro iždas paskelbė 
1958 m. apyskaitą. Pajamų gau- 
ta: iš 33 apylinkių 339.9.10, aukų 
11.5.0, aukų jaunimo stovyklai 
101.14.11, įvairių pajamų 12.5.0, 
išviso 464.14.9. sv.

Išlaidų padaryta: lietuvių at- , 
stovą vintui 54-15.3, lietuvybės iš- 

! laikymui 185.17.4, DBLS admi
nistracijai 133.3.1, įvairių išl. 
45.4.0, išviso 418.19.8., 1959 m. .

ras atvyko į Buenos Aires iš JA 
V-bių. Jie apsistojo saleziečių 
aptarnaujamoje italų šv. Liuci
jos parapijoje, kur laikydavo 
pamaldas ir lietuviams. 1942 m. 
parinkus aukų Amerikoje, buvo 
pastatyta lietuvių pirmoji Auš
ros Vartų bažnyčia Buenos Ai
res priemiesty Avellaneda, kur 
tirščiau buvo susispietę lietuviai. 
Tuo būdu Avellaneda pasidarė 
lietuviško katalikiško gyvenimo 
centru. Čia yra leidžiamas laik
raštis “Laikas”, čia veikia para
pijos mokykla, kurią veda šv. 
Kazimiero seserys.

Nuo didžiųjų potvynių, kuriuos 
sukėlė balandžio iųėn. lietūs, 
patvinę Uruguay bei Parana 
upės, o rytų-pietų vėjas patvin- < 
dęs LaPlata upę, Brazilijoje, 
Uruguajuje ir Argentinoje pa
darė milžiniškų nuostolių. Nu
kentėjo taip pat daug lietuvių. 
Ūkininkų sunaikinti pasėliai, 
pramonininkų įmonės, vasarna
miai ir pan.
AUSTRALIJA

Sydnejaus lietuvius birželio 21 
d. aplankė apaštališkasis delega
tas, kuris po pamaldų buvo pa
kviestas užkandžiams ir į kon
certą Bankstowne lietuvių na
muose. Koncertą ruošė liet, pa
rapija ir AL Katalikų Kultūros 
D-ja, kuri tą pat dieną šventė 
savo gyvavimo dešimtmetį.

Dr. Izidorius Kaunas,1 buvęs 
Vilkaviškio apskrities gydyto
jas ir Vilkaviškio ligoninės - vi
daus ligų skyriaus vedėjas, išlai
kė svetimšaliams gydytojams 
nustatytus egzaminus ir įsigijo 
Australijos gydytojo teises. Aust

kami kas metai. Todėl ir norė
čiau pasidalinti bendromis min
timis ir kartu paraginti esamus 
ar būsimus namų savininkus 
dalyvauti miesto tvarkymo rei
kaluose, o ypač ten, kur liečia 
mus pačius ir mūsų sunkiai už
dirbtus pinigus.

Tarp kitu darbotvarkės punk
tų posėdyje kilo klausimas, iš Tarptautiniam Laisvės festiva- [

. - . kokių sumų mokėti šiais metais liui Praėjus. Didysis tarptauti- Į gražų vienetą. Paradą, užtrukusį
ti 'Lmt. Namuose, kurie moką __ bendrų miesto pajamų ar nis pasirodymas, kokio Windso-: virš 2 vai. ir nusitęsusį 5 my-

anksčiau praktikuota tvarka, t.y. ras ir Detroitas nebuvo, turėjęs, |lias, priėmė Windsoro miesto _ .
iš namų savininkų kišenės? ■ praėjo. Festivalis pradėtas bir-: burmistras M. J. Patrick, Det-lralijon jis atvyko 1949 m., įsi- .

Po karštų diskusijų klausimas želio 28 d. religinėmis apeigomis, Iroito — L. C. Miriani, augšti vai- į kūrė Melbourne priemiesty- Pres 
balsuotas ir nubalsuotas tik vie- į užtruko visą savaitę, Įskaitant j džios ir kariuomenės pareigūnai, 
no balso dauguma mokėti sena I pąradus, koncertus, parodas ir 
tvarka. Tai reiškia, kad kąikas iš kita. . / 
lietuviu ir šiemet gaus “Kalėdų Sekmadienis, Laisvės-Religijos 
dovana”. v Diena. Garbė, išgąstis, triumfas

Kontrolierius p. McDonald pa- ir mirtis pergyventas Kanados 
stebėjo, kad nebuvę skundų iš j karių istoriniame Dieppe puoli- 
piliečių pusės, kai tuo tarpu ai-' rne 1943 m. birželio 6 d., .kuria-. tab nuias su wmusuiu laumuu 
dermanas p. Munro priminė, kad rne žuvo 3.371 iš 5.000 karių, bu- .grupių atstovėmis dalyvavo Dėt 
skundų visdėlto buvę ir kontro-į vo prisiminta sekmadienio spe- roite liepos 4 d. Nepriklausomy- 
lierius turėtų tai žinoti. cialiose pamaldose atidarant fes- bės šventės parade. E. Čiuprins-

Išeitų, kad jei piliečiai tyli įtivalį. Visų tikybų bažnyčių var- kaitė ir šį kartą atstovavo Wind- 
arba mažakalbiai, tai viskas tvar pai skambino kas valandą, padi- .soro lietuvius,

įkoje ir kodėl nepakratyti ju ki- dindamos šventės iškilmingumą į Vakare Jackson parke įvyko
— . . . i senių! ' ' ' ir kartu primindamos laisvės ir tautybių koncertas. Kaip ir bu-
reikalmgus remontus G. Nepašlaptis, kad hamiltonie- į pareigos tęstinumą. I, II Pašau->vo tikėtasi, lietuviai su tauti-

7<s naciam savn JASnrriią. moka gan augštus turto mo- !liniame ir Korėjos karuose žu-^niais šokiais pasirodė gražiau- svetimšaliams gydytojams __
--------------------- -- kesčius ir dar turi mokėti už pa- įvusių prisiminimui atidengtas į sįai. Lietuvių tautinių šokių gtu- statytus egzamenus ir gavo Aust

T „ j-- • -i i taisyta gatve ar šaligatvį ties jo sidabrinis paminklas naujajame į pė “Šilainė”, vadovaujama G. ralijos gydytojo teises. Australi-
“NL , išleidžiant tam reikalui namu,'kuriais naudojasi visi, kas parke, pavadintame Dieppe Gar- Gobienės pašoko Kepurinę ir jon jis atvyko 1949 m. ir įsikūręs 
10 dolerių. . . tik nori. Ir netik patys šio miesto dens. Šios dienos programoje dar Malūną. Šokiuose dalyvavo: A. : Melbourne priemiesty Altona

Pirmas LN naujosios, v-bos po- ar krašto gyventojai, bet- ir kitu buvo 9 mylių bėgimas nuo Wind- : Kilikevičiūtė, D. Mikaitė, V. Pa- 
kraštij piliečiai , * .soro^miėsto rotušės iki Detroito j jaujytė, J. Smagrauskaitė, D. Še

Vargiai tai yra teisinga. Todėl rotušės. Laimėjo hamiltonietis putaitė, E. Plečkaitytė, E. Tan- 
’ ’ ’ “ 11 - G. Dickenson, nubėgęs per 46kevičiūtė, A. Ancevičiuš, V. Da-

miesto valdybos choras Jackson 
parke pastatė operetę “Teismo 
byla”.

Pirmadienis — Kultūros die
na. Veikė parodos dailės, rank
darbių, knygų, rodomos visą sa
vaitę. Rodytos nemokamai fil- 
mos Willistead galerijoje, Hiram 
■Walker istoriniame muzėjuje ir 
Dieppe Gardens parke. Vakare

WINDSOR, Ont
Tarptautiniam Laisvės f estiva-Į tė, J. Burkšnaitis ir kiti, sudarę

5% ir pinigus galima atsiimti 
po mėnesio nuo pareikalavimo 
dienos. Jis pats pažadėjo iki š.m. 
lapkričio 1 d. įnešti $1.000. Pirm, 
taip pat prašė išaiškinti tautie
čiams, kurie savo santaupų ne
investuoja, o laiko bankuose, per 
vesti jas į Liet. Namus, kurie 
moka didelį nuošimtį ir neįšaldo 
pinigų.

Einamuose reikaluose v-ba pa
tvirtino pirm. St Bakšiui išmo- 

su 
visuotiniu LN narių susirinkimu 
darbo dieną. Esantį LN pusrū
syje mažą kambarėlį, G. Skais
čiui prašant, išnuomavo jam nuo

į toks vardas suteiktas čia dantų j 
j techniko A. Paųliukaičio vado- 
įvaujamai mėgėjų grupei. Tokie 
teatrai dar numatyti atidaryti 
Telšiuose ir Alytuje.

Vilniaus Įgulos viršininkas yra 
gvardijos pulkininkas L.' Polo- 
žencevas.

Dr. Juozas Sadauskas yra “Pa
langos” sanatorijos direktorius.

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
išduodamos paskolos iki $3.000, morgičiu 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. Liudžiaus Įstaigoje 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.
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Kur praleisti atostogas?
Lietuvių vasarvietės savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 

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

• Gražūs ir erdvūs kambariai,
• Geras ir sveikas maistas,
• Stropus patarnavimas,
• Neaugtos kainos,
• Vandens sporto įrengimai,
• Teniso - golfo oikžtės,
• Arti Golfo srovės šildomi Atlanto vandenys, 
o Arti teatrai ir kitos vakarinės pramogos.

Kreiptis adresu: ‘ ITTH’
Mrs. Maria Lūšys, c/o “Meška”,

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

i Visus :
Skaistys pasidajro savo lėšomis. mo^a gan aug§tus turto mo

Metraščio vadovui H. Rimke- -
vičiui užsakyta metams “TŽ” ir

10 dolerių.

sėdis praėjo darbingoje nuotai
koje ir, tikėkime, kad ši'valdyba

stebėjo tūkstančiai kanadiečių ir 
amerikiečių. Lietuviai, važiuo
dami ir eidami pasipuošę tauti
niais drabužiais^: atkreipė žiūro
vų dėmesį ir susilaukė gausių 
ovacijų. “All Nations” paruoš
tas f lotas su Windsoro tautinių 

' grupių atstovėmis dalyvavo Dėt

jcialiose pamaldose atidarant fes- bės šventės parade/E. Čiuprins-

Diena. Garbė, išgąstis, triumfas

tone, kur dirbo įvairius darbus,- 
o pastaruoju metu sveikatos de
partamento plaučių peršvietimo 
Įstaigoje.

Dr. I. Kaunas yra gimęs 1902 
m. bal. 7 d. Balseliškių km., Sin
tautų valse., Šakių apskr., gim
naziją baigė 1922 m. Marijampo; 
Įėję, medicinos studijas 1927 m. 
Liet, universitete.

Dr. V. Didžys, buvęs Lietuvos 
gydytojų d-jos Klaipėdos skyr. 
pirm.,'nuo 1939-1944 m. Kauno 
geležinkelio ruožo gydytojas, 
tremtyje buvęs Mažosios Lietu
vos Tarybos vicepirm., išlaikė

nu

dirbo sveikatos departamento 
plaučių peršvietimo skyriuje.

LN Išmokėjimą dar labiau pa- primindamas p. McDonald žo-i 
£žius dėl skundų nebuvimo, ra
ginu savo tautiečius daugiau pra 
kalbėti, skųstis.

Dėl turto mokesčių skundams 
paduoti tvarka miesto v-bos nu
statyta. Jie surašomi, ant formu- 
liarų-pranešimų, kuriuos prisiun

spartins.
Naujais LN nariais įsijungė 3 

tautiečiai iš kaimyninių koloni
jų, įnešdami iš viso $3000. Nuo
širdus ačiū gerajam Petrui Mar
tišiui iš Paris, Ont., kuris turė
damas tris mažus vaikus ir pats

NIAGARA PUSIASALIS
e i 1- -f JL v- T CA X vX v— X A O jkz G X • V va XV XXX

Niagaros pusiasalio ramovėnai .kviečiami dalyvauti Rochesterio !Detroito simfoninio orkestro 
gegužės 4 d. po skyriaus valdy-' ... -
bos rinkimų, svarstė veiklos dar
bus. Visiems patiko sumanymas 
pagyvinti šaudymo meną, kuris 
kiekvienam ramovės nariui ir ne 
nariui buvo, yra ir bus svarbus. 
Todėl sudarytas sportinio šaudy
mo lavinimosi planas, netik sky
riaus narių tarpe, bet kviečiant 
kas tik domisi šaudymo sportu 
suruošiant visą eilę pratimų 
pradedant nuo pagrindinio: gu
lom nuo rankos, klupščiom ir sta 
čiom. Rezutatai geri, Niagaros 
pusiasalio ramovėnai liepos 11 d. 
atliko trečią paruošiamą šaudy
mą iš padėties stačiom.

Šaudymo sportui pagyvinti 
nutarta suruošti liepos 25 d. V. 
Bieliūno ūkyje, R.R. 1, Welland, 
Ont., šeimyninę gegužinę su spor 
tiniu šadymu ir kitokių sportu, 
kaip futbolo rungtynėmis, lauko 
tenisu ir t.t. Į šias rungtynes yra

ramovės skyrius, Toronto šaulių koncertas Jackson parke. 
VI. Putvio kuopa, Hamiltono, St. 
Catharines ir Wellando Medžio
tojų ir Meškeriotojų klubai.

A. LIŪDŽIUS, B.L
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai
20 KING SY. I., HAMILTON

JA. 7-5S7S

Antradienis, Sporto ir Tauty- 
■1U” bių diena. Sporto rungtynės 

, ... Wigle parke. Vakare Detroito
Šaudymo sąlygos siūlomos to- pučiamųjų orkestro koncertas 

kios: kanadiškas taikinys 10 zie- jackSOn parke, 
dų, atstumas 25 jardai, šautuvai 
22 kalibro, ne optiniai ir ne auto
matiniai sverią apie 7 svarus. 
Grupinio šaudymo sąlygos: šeši 
šauliai iš atstovaujančio dalinio 
ir turi būti tik nariai. Šaudoma 
9 šūvius, po tris iš kiekvienos 
padėties: trys gulom nuo rankos, 
po tris klupsčiom ir stačiom. Šau 
doma atvirame lauke. Laikas 15 
minučių. Šaudymą galima kore
guoti žiūronų pagalba. 1 ir 2 vie
tų laimėjusioms ekipoms bus iš
duoti specialūs pažymėjimai. 
Grupės prašomos turėti po vieną 
teisėją šaudymui pravesti.

Be to, įvyks ir individualinio, 
šaudymo rungtynės, kuriose gali 
dalyvauti visi. Sąlygos tos pačios 
tik paleidžiama po 5 šūvius sta
čiom. Trys geriausiai sušaudę 
bus premijuoti, šaudymo pra
džia nuo 2 iki 5 vai. vak. Šokiai 
nuo penktos iki 11.30 ’Yiakties. 
Išbandymas šautuvų nuo 12-2 
vai. p.pJ l

I Visi Niagaros pusiasalio ir apy 
linkės tautiečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti ir tuo paremti 

Įramovėnų kilnų organizacijos 
siekimo darbą.

LVS “Ramovė” sk. v-ba.

min. 25 sek. Vakare Detroito mušis, A. Gilvydis, J. Jurgutis, 
A. Iljasevičius, J. Orentas, A. 
Paulikaitis, V. Petruševičius. 
Akordeonu grojo Vyt. Marčiu- 
kaitis.

Parade ir koncerte gražiai at
stovauta lietuvių tautinė grupė. 
Tai nuopelnas .Windsoro apyl. 
valdybos, jos įgaliotinio Tarp
tautiniame Komitete, P. Januš
kos, išvardintų dalyvių parade 
ir taut, šokių grupės “Šilainė”.

Ketvirtadienis — Pramonės, 
prekybos, gamybos ir Darbo die
na. Pirmą kartą nuo 1918 m. čia 
pasirodė karo laivai: 2 Kanados 
naikintuvai, 1 povandeninis lai
vas ir prieš povandeninių laivų 
fregata. 140 metų trukęs susita
rimas tarp Kanados ir JAV, drau 
džiantis betkokių karo laivų 
plaukiojimą šiuose vandenyse 
buvo pakeistas, nes sekančią die

— ■ --- ---------------------------- -----------------------------

Trečiadienis, Dominijos diena. 
Buvo rutulio, futbolo ir teniso 
rungtynės,- bet centre didysis pa 
radas, kuriame dalyvavo Ameri
kos jūrų, oro ir sausumos kariuo 
menė, Detroito raitoji policija ir 
atskiros tautinės grupės su flo- 
tais-vežimais, orkestrais ir kita. 
Atskiros tautinės grupės pasiro
dė net trijose vietose. Didysis 
“All Nations” papuošalas-flotas 
su tautinių grupių atstovėmis, 
pasipuošusiomis tautiniais dra
bužiais, jų tarpe lietuvaitė Ele
onora Čiuprinskaitė. Paskui flo- 
tą atdaruose automobiliuose tau
tinių grupių atstovai. Lietu
viams skirtame automobilyje va
žiavo V. Kačinskas, B. Januškie
nė, E. Kazlauskienė ir Z. Mis- 
tautas tautiniuose drabužiuose.

Toliau abėcėlės tvarka žygia
vo būriai tautinių grupių, nešda
mi tautines vėliavas ir tautybės 
užrašus. Lietuvių grupėje matė
si Ant Tautkevičius, P. Januška, 
B. Sodaitienė. I. Butavičiūtė, B. 
Badikonytė, V. Ignatavičius, J. 
Kuncaitis, J. Sodaitis, V. Čiup- 
rinskas, Alb. Tautkevičius, V. 
Pundzius, S. Kazlauskas, V. Dum 
čius, L. Leparskas, V. Sodaity-

ną atvažiuojančios karalienės 
garbei negalėtų atplaukti joks 
karo laivas garbės sargybom

Penktadienis — Kariuomenės 
diena. Kanada ir JA turi ilgiau
sią ir neginkluotą sieną pasauly
je, bet kartu turi geriausiai gink 
luotą kariuomenę, nes laisvė tu
ri būti ginama. Prie kitų praš
matnybių T. Laisvės Festivalio 
vakare buvo šaudoma iš laivų 
raketos, išviso 2,5 tonos, kaina
vusios $15.000.

Šeštadienis — Nepriklausomy
bės diena. Gražiai pasirodė JAV 
ir Kanados karo aviacija, atlik- 
damos įvairius triukus ore.

JD Elzbietos II lankymasis 
Windsore kaip tik sutapo su šiuo 
Festivaliu, kas dar daugiau pa
didino jo iškilmingumą ir pras
mę, suteikiant pavadinimą Tarp
tautinis Laisvės Festivalis.

GERIAŲ. PAŽINKITE KANADĄ IŠ TRAUKINIO

Važiuokite CAfl? DABAR

Sumokėsite vėliau
Prodedonf*”$ 100.00. Įmokėti 10%, poliekont iki 24 
mėnesių išs i mok ėjimui — priklousomoi nuo bolonso.
Kombinuotos geležinkelio - vondenyno kelionės taip 
pot gdfi būti finansuojamos.
• Visokie patogumai dienos ir nakties kelionėms.
• CNR leidžia veltui vežtis 150 svarų bagažo.
DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI ] RYTUS 

T IR VAKARUS.

r54Wf#

CANADIAN NATIONAL R A I L WAY S

ontinenfa/oafuenta/ «■
Informacijų ir užsakymų reikalais kreipkitės ~~~ 

j Canadian National bilietų agentūras. ---
90 —
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jungos valdybos narys.

|

šiemet Toronto universitete baigė mokslus 
rius pažymėjo, kad ji yra pir
moji moteris toje korporacijoje 
nuo jos įsisteigimo 1914 m.

Buvo aktvvi akademikų skau
tų ir bendrai lietuviškoje veik
loje, tautinių šokių šokėja.

Liepos 4 d. susituokė su Sigitu 
Kazlausku. Šiuo metu dirba dr.
E. S. White dantų gyd. kabinete
— 395 A Donlands Avė., telef. 
HO. 5-6674.

Vida Jurgulytė
Gimė 1938 m. sausio d. Klaipė
doje. Mokyklą lankė tremtinių 
stovykloje Schwaebisch Gmuen- 
de, Vokietijoje, kur baigė ir dvi 
klases gimnazijos. Kanadoj gim
naziją lankė Sudbury, North 
Bay ir Toronte, kur baigė St. 
Josephs College School, laimė
dama Fontbonne stipendiją į 
Toronto universitetą. ’Stipendiją 
gavo taip pat kiekvienais metais 
iki baigė studijas B A laipsniu.

Iš organizacijų priklausė Aka
demikams skautams, Lietuvių 
Studentų Sąjungai ir šv. Jono 
Kr. parapijos Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Sodalicijai.

Studijavusi prancūzų kalbą, ji 
išvyksta toliau tobulintis į Que
bec miestą, kur gavo darbą.

Lietuvos žemiu aprašymas
'kiukų draugininku. Priklauso ir šešiasdešimtmetė Tėvynės My-|Tūbine, Žygaičiai. Telšių apj 
akademikams skautams ir yra lėtojų Draugija yra užsimojusi Eigirdžiai, Gadunavas, Girėnai, —— , nuicw uuu ju auicimici
Toronto Lietuvių Studentų Są- išleisti veikalą “Lietuvos žemių Lauko Soda, Nerimdaieiai, Ne- kalinės Sibire, Kęstutis Trima- mų atrinkimo teisėju, sprer.- 

------ ------------------- - ----- x----- .— varėnaį, Mitkaičiai, Ubiškė. Tra- \ kas, SJ, išvertė į anglų kalbą, džiant kokius JAV-bių filmus 
kų ap.: Paluknė, ‘Žilinai, Užu- “Ateitis” r--x---- /
guostis, Beizonys, Vilūnai, Pa- tos maldaknygės laidą — su ori- tančiame ’festivalyje. Būdinga, 
lemonė, Krivonys, Rykantai, ginaliu lietuvišku ir anglišku 
Ukmergės ap.: Bagaslaviškis, tekstu. 
Daumantiškiai, Krikštėnai, Pus
nė, Zibalai, Želva. Vilkaviškio kagos jaunimo namuose steigia- 
ap.: Aleksnėnai, Alksninė, Ba- mas liaudies meno skyrius. Jo 
gotoji.Viiniaus ap.: Šilėnai, Gei- i pirmininku išrinktas kun. P. Ce- 
siškės, Karvys, Sužionys, Kirti- liešius, reikalų vedėjo pareigas 
mai, Lavariškių giria, Omžada- apsiėmė eiti dail. Ad. Varnas.
v as, Rūdninkai. Vileikos ap.: Vi- Lietuvių kultūrai pažinti ir__ _______ _ * ____ ,
leika, Nestoniškės, Žodiškis, Anų skleisti institutas yra kuriamas ir platinti -kad" ir to pačio Jono 
ta. Valažino ap.: Surviliškės, Mi- prie JAV Liet. Bendruomenės Meko lietuviškiausią poemą “Se- 
kalajavas, Bokštai. Maladečno Informacijos Žinybos. Jo inicia- meliškių idilės”. Kaip atrodo, 
ap.: Ardilava, Benica, Nasilava. torius yra Mik. Ivanauskas, Liet, lietuviams nėra, dar pasisekę ras 
Mažosios Lietuvos — Klaipėos architektūros parodos Sao Pau- ti santykį tarp kultūros ir po- 
srities vietovės: Piktupėnai, Žu-Jo organizatorius, dabar persi- litikos/(aim.) 
kai, Rukai, Plaškiai, Bajorai, Do- kėlęs gyventi į JAV. Sa‘koma, 
vilai, Kairiai, f" .......... ' j
Kretingalė, Raistai, Nimerzatė, bas su jau veikiančių organiza- • baigė "medicinos mokslus Hali; 
Priekulė, Juknaičiai, Laugaliai, ęijų darbu nesusikryžiuosiąs. 
Žemaitkiemiai, Vyžiai. Be to, ki- f ' * _ ’
tos Užnemunio srities — buv. 7 d. atidaryta praciškonų vie- Tannenbergo - Grunwaldo mū- 
Rytų Prūsijos lietuviškos vieto- nuolyne Greene, Me., kuri tęsis ' šio vietoje 550 metų sukakties 
vės, kurių čia nebeįmanoma iš- visą vasarą. Joje išstatyta liet. ‘ proga lenkai ruošiasi pastatyti 

pasiryžimu tenka tik džiaugtis ir vardyti. ' pranciškonų įsigyti kūriniai šių \ paminklą pagal Krokuvos archi-
Šie sąrašai yra svarbūs tuo, autorių: A. Galdiko, V. K. Jo- tekto W. Cęckowicz ir skulpto- 

Kad toks veikalas yra svarbus kad gal iš išvardytų vietovių at- ‘A ~ ' ■ -
■ .......................siras žmonių, kurie būdami su

interesuoti savo vietovės istorine 
praeitimi, suteiks apie ją reika
lingų žinių “Lietuvos žemių ap
rašymo” redaktoriui Br. Kvik
liui, kurio adresas: 5747 So. 
Campbell Ave., Chicago 29, Ill.. 
USA.

Be kiekvienos vietovės apra
šymo dar yra nusistatyta tą vei
kalą papuošti įvairių Lietuvos 
vietovių - miestų herbais. Nors j 
jų jau apie šimtą turima, bet to 
neužtenka. Turint galvoje, kad 
Lietuvoje vietovių yra tūkstan
čiai, tai tų vietovių herbų galė
tu nemažiau būti. (Herbus tu
rėjo tik tie miestai, kurie kada 
nors buvo gavę magdeburgines 
teises. Red.). Tas viskas priklau
sys nuo gerų norų bendradarbių 
ir pačias visuomenės.

Kol kas galutinai nėra nusi
statyta to veikalo leidimo forma 
— viename tome ar keliuose, nes 
tai yra surišta su nemažomis 
piniginėmis išlaidomis, kurias 
leidėjas — Tėvynės Mylėtojų 
D-ja abejoja ar Įstengs padeng
ti. Taigi ir čia lietuviškos visuo- 
rnerės parama reikalinga. Lei
dėjus reikia pareinti pinigais. 
Leidėju adresas: M. Vaidyla. 840 
W. 33 St, Chicago 8, Ill., USA.

Visos kultūringos tautos yra 
išleidusios didesnio ar mažesnio 
masto tokio turinio leidinius, tai 
kodėl mes lietuviai nuo to turi
me atsilikti? ,0 kas svarbiausia, 
mes parodysime savajai priau
gančiai kartai, kad jųjų tėvai ne
sėdėjo rankas sudėję, kad net 
būdami išeivijoje, dirbdami fab
rikuose sunku fizini darba, ne
turėdami palankių sąlygų, vis- 
dėlto sugebėjo išleisti tokį vei
kalą. Pov. Dirkis. į

Kultūros ir knygų pasauly
Maldaknygę “Marija, gelbėk tartautinio filmų festivalio ko- 

mus”, kurią paruošė lietuyditės miteto būti jo amerikietiškų -fil- 
. spren-

Birutė R. Petrulytė
šių metų gegužės mėn. Toronto 
universitete gavo psichologijos 
Magistro laipsnį. Pastebėtina, 
kad šių metų laidoje tiktai 25% 
tegavo laipsnius. Jos tezė moky
mosi muzikos ir susirūpinimo 
psichologinėmis problemomis 
augštai įvertinta ir vaikų psicho- 

“ logijos skyrius žada toliau ją 
plėtoti.

Naujoji magistrė du metus 
džios mokyklą baigė Wellande, ■ asistavo profesoriui. Pereitais 
Ont. Ten pat ir gimnaziją—Wel- Į metais turėjo 20 baigiamųjų me- 
land High & Vocational School, i tų studentų, kuriuos j-uošė ko- 

lūs Toronto universitete St. Mi- pasiūlyta Kanados valdžios sti-

aprašymas”. Redaktorium yra 
pakviestas uolus ir prityręs spau 
dos darbininkas Bronius Kvik
lys, turįs stažą, nes redagavęs ne 
vieną veikalą. Jis tuojau ėmėsi 
turimą medžiagą tvarkyti, Ta
čiau pasirodė, kad medžiagos, 
kurią yra surinkusi Tėvynės 
Mylėtojų D-ja, toli gražu rim
tam veikalui neužtenka ir kad 
reikia surasti būdus ir priemo
nes tai medžiagai surinkti. Visų 
pirma jis susirišo su jau turimais 
bendradarbiais, kurių yra be
veik 200, ir su laisvo pasaulio 
bibliotekom — JAV, Prancūzi
jos, Italijos, Anglijos, iš kurių 
gauna reikiamų knygų. Taip pat 
jis naudojasi įvairių asmenų at
siminimais bei pasakojimais. Be 
to, dar lanko įvairių organizaci- 
jų susirinkimus, kuriuose daly
vius supažindina su veikalo svar
ba bei reikšme ir* kviečia kiek
vieną prisidėti kuo galint prie 
veikalo išleidimo. Br. Kviklio

j j sveikinti.

ruošiasi išleisti naują rodyti rugpjūčio 3-15 d. įvyks- _ ♦ _5 __ _ • * v • * * a * i • ta — i •
kad lygiai tokioms pat parei
goms J. Mekas, beveik tuo pačiu 
laiku buvo pakviestas Lenkijos 
kultūros ministerijos, prašančios 
rekomenduoti, kokius Amerikos 
filmus parinkti importui į Len
kiją. Reikšminga, kad tuo tar
pu LTSR kultūros vadovai ne
drįsta ne tik spausdinti, bet net

Prie Čiurlionio galerijos Či

Kaip atrodo,

, - ov-----  r -—• Sa‘koma, Algis Matulionis, 26 m., kurio
Karklininkai, kad šios naujos institucijos dar- tėvai gyvena JAV, Rhode Island,

'faxe. Jis žada specializuotis sme- 
Lietuvių dailės paroda birželio i gen u chirurgijoje.

------------ Į rr___ '______i________  _________ i i

* Nijolė Bersėnaitė
Gimė 1937 m. Klaipėdoje. Pra-

Ont. Ten pat ir
: ---------------- ....------ .
Studijavo humanitarinius moks- respondenciniu keliu. Baigus jai 
lūs Toronto universitete St. Mi-i pasiūlyta Kanados valdžios sti- 
chale’s College nuo 1956 m. ir į pendija, jeigu pasiliktų studijuo- 
šiemet baigė studijas BA laips-I ti toliau Kanadoje. Čikagos uti
niu. 1956-59 m. gavo valdžios! ’
stipendijas.

Veikli akademike skautė, To- tą ruošti doktoratą klinikinės 
’•onto skyriaus valdybos narė, psichologijos srityje.
Šiuo metu dirba Childrens Aid j 1958 m. vasarą jaunoji moksli- 
Toronte. įnirikė atliko psichologinę prakti

šką Toronto psichiatrinėje ligoni
nėje. • ■■

Gavusi MA dirbo Švietimo mi
nisterijoje kaip mokyklų psicho
logė, o mokykloms užsidarius, 
dirba pramonės psichologijos ty
rimu srityje. Priklauso Kanados 
Psichologų Sąjungai.

tas irgi paskyrė stipendiją. Ru
denį žada važiuoti į Čikagos un-

Antanas Audris Dvarionas

WQOwwXv-1
$ -.<■ • • • •"

Angelė Kuolaitė-Kazlauskienė 
Gimė 1935 m. liepos 10 d. Šiau- , 
liuose. Pradžios mokslą pradėjo 
Lietuvoje, tęsė Švedijoj, gimna
zijos kursą baigė Toronto Park- 
dale Collegiate Institute. Šį pa
vasarį baigė Toronto universite
to Odontologijos fakultetą DDS Gimė Kaune 1937 m., muziko a.a. 
(Doctor of Dental Surgery) ' Dvariono sūnus. Lankė De La 
laipsniu. 1957 m. gavo auksini; Salle gimnaziją Toronte — baigė 
medali ir Pro Liberis Prise pre- su auksiniu medaliu iš fizikos, 
miją, o baigiant, kaip pasižymė- Studijavo elektros inžineriją, 

' gilindamasis elektronikos srity-

1

jusi moksle, buvo priimta į Dan
tų gydytoju garbės draugiją Į ie. Kelis metus baigė su pagyri- 
(Honorary Dental Society — mu ir įsigijo B.Sc. laipsnį.
Omicron Kappa Ypsilon), i ku- Priklauso Kanados aviacijos 
rią kasmet priimami 3-4 studijų i R.O.T.P. Šiuo metu tarnauja 
metu pasižymėję studentai. Pri- Clintone, bet greitu laiku bus 
ėmimo ceremonijose Įteikiant perkeltas į Otavą.
korporacijos auksinį ženklą, kor Taip pat priklauso skautų vy- 
poracijos pirmininkas profeso- čių būreliui. Ilgą laiką buvo vil-

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės Londone vadovybei malonu 

pranešti, kad ji yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo 
fabrikų pagaminti Lietuviu Prekybos Bendrovei 75.000 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 yra 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 standartiniu siuntiniu”. Tokį siuntinį sudarys 
23 jardai NAUJU EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONIU 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 pdtinka.

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

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

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

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

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

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

GREAT BRITAIN.

Juozas Mažeika 
baigė komercinių mokslų 3 metų 
vakarines studijas Toronto uni
versitete.

37 metų amžiaus dzūkas Juo
zas Įrodė, kad, esant norui siekti 
mokslo, bet kokios kliūtys jnra 
tik laikinos. Du kartus (1937 ir 
1940 m. rudenį) buvo išpūstas 
politinių vėjų iš gimnazijos suo
lo. Baigus gimnaziją vokiečiai 
uždarė universitetus.. Po karo 
laisvąjį pasaulį tepasiekė vos 
1947 m.. Atvykęs Kanadon plana
vo porą metų dirįjt ir taupyt, o 
vėliau stoti į universitetą, tačiau 
buvo ilgalaikės ligos sutrukdy
tas. Pagaliau 1955 m., jau išlai
kydamas 4 asmenų šeimą, pasi
ryžo pasiekti augštąjį mokslą 
nors vakarinėj laidoj. To kaina 
buvo ne vien pinigas ir darbas, 
bet ir užsidarymas nuo visų as
meninių, socialinių ir net šeimy
ninių pramogų.

Šiemet, laimingai išlaikęs eg
zaminus, važiuojant buvo kito 
neatsargaus ir nesąžiningo vai
ruotojo sužeistas ir pritrenktas 
ligi sąmonės netekimo ir vos ne
paliko diplomo žmonai ilgam 
atminimui...

Turėdamas šio krašto ir šių 
dienų ekonominių mokslų pa
grindus. Juozas, šalia tiesioginio 
darbo, žada savo žiniomis ir lie-, 
tuviams padėti jų finansinėse 
problemose (biznio organizavi
mas, buhalterija, privatūs “in
come-tax” reikalai ir pan.).

Lisabona. — Portugalijos ka- 
; talikai čia pastatė 30 metrų 
augščio Kristaus stovylą, iškeltą 

j ant 90 metrų piedestalo, kaip 
j padėką, kad Portugalija išliko 
j nepaliesta pereito pasaulinio ka- 
i to baisenybių.
t

Briuselis. — Vedusiam kara
liaus broliui Albertui parlamen
tas paskyrė metinę sumą pragy
venimui $70.000. Įstatymas pra
ėjo krikšč. dem. ir dešiniųjų li
beralų balsais — 114 prieš 89 so
cialistų, komunistų ir soc. krikšč.

ir reikalingas netenka abejoti. 
Tokio mes lietuviai neturėjome 
ir net nepriklausomybės laikais. 
Tiesa, buvo išleista keleto mies
tų ir apskričių monografijos, bet 
ir tai buvo padaryta privačia ini
ciatyva. Tačiau išsamesnio bei 
platesnio veikalo, kuris apimtų 
visos Lietuvos žemes, visai ne
buvo išleista. Prieš šimtą metų 
yra Lietuvos vietovių aprašymą 
išleidęs lenkiškai M. Balinskis, 
kaiką yra rašę rusai bei vokie
čiai. Tačiau ir jųjų aprašymuose 
buvo žinios dažniausiai tenden
cingos. Kiekvienas viską tempė 
ant savo kurpalio: vieni ieškojo 
kas rusiška, kiti — kas vokiška. 
Skaitant tuos leidinius gauda
vosi įspūdis, kad Lietuvos terito
rijoje gyveno ir vyravo lenkai, 
rusai ir vokiečiai — lietuvių lyg 
nebūta’.

Br. Kviklio redaguojamo vei
kalo. “Lietuvos žemių aprašy
mas” numatomas toks turinys: 
geografinė padėtis, aplinka, vie
tovių vardai, kilmė, istoriniai 
įvykiai, žymesnių asmenų var
dai, religinis gyvenimas, bažny
čios. paminklai, niliakalniai ir 
Įvairūs padavimai bei istorinės 
leegndos.

į Veikalas arba jojo medžiaga 
i yra skirstoma į šešias stambes
nes dalis: I Vilnija, II Rytų Augs 
jtaitija. III Vidurio Lietuva, IV 
i Sūduva, V Žemaitija, VI Mažoji 
Į Lietuva. Iš suskirstymo jau ga- 
I Įima spręsti, kad veikalas bus 
plataus masto. Tačiau tam vei- 

įkalui dar trūksta gana dąug vie- 
■toviu aprašymų ir apie jas žinių, 
i Sąrašas tų vietovių: Alytaus ap.: 
: Varėna II, Barčiai. Ašmenos ap.: 
Ašmenėlė, Salos, Mikalavas. 
Graužiškės. Breslaujos ap.: Bai- 
na, Belmontas, Boginiai. Gardi
no an.: Pervalkas. Pariečė.. Rud
nia. Kauno ap.: Butkiškė, Kačio- 
niškis, Kampiškės, Panevėžiu
kas.. Karmėlava. Praveniškių 
miškai, Taboriškės. Kėdainių 
ap.: Gudžiūnai, Leščiai, Palie
piai, Pašušvys, Šlapaberžė. Bir
žų ap.: Diliai, Gulbinėnai, Ku- 
buriai. Kretingos ap.: Budriai, 
Būtingė, Grušlaukė, Mikoliškiai, 
Notėnai, Truikinai. - Lydos ap.: 
Dubičiai, Astravas, Asava, Jurz- 
dikai, Butrimonys, Goicebiškės, 
Varanavas, Armoniškės, Troke- 
liai, Dūdos. Marijampolės ap.: 
Igliškėliai, Išlaužos. Kvietiškis, 
N. Uta, Patilčiai, Vaičaičiai, Ve
geriai. Panevėžio ap.: Adominė, 
Ančiškis, Dambrava, Dapšioniai, 
Geborasta. Gelažiai, Paistrvs, 
Palavenėlė, Šilai, Vadaktai, Ve
lykiai. Raseinių ap.: Girdžiai, 
Kalnujai, Karklėnai. Pakražan
tis, Pašilė, Paupis, Saudininkai, 
Vadžgiris, Žaiginys, Žalpiai. Ro
kiškio ap.: Čedasai, Kazliškis, 
Kveckai, Lukštai, Onuškis, Pan
dėlys. Seinų ap.: Būdvietis, Gi- 
bai, Kučiūnai, Pilypavas, San- 
druga. Šlavantai. Suvalkų ap.: 
Becailiai, Bakaliarava. Šakių 
ap.: Braziūkai, Gudlaukis, Jan
kai. Kriukai, Paluobiai, Sutkai, 
Valakbudis. Šiaulių ap.: Pakapė, 
Gardai, Šiupyliai. Judeikiai, Juo
zapava. Kalnelis. Kiaunoriai, 
Kruopiai, Žarėnai - Latveliai, 
Pabalvė, Varputėnai, Vidsodis. 
Ščiutino ao.: Astryna, Sabac- 
kinė. Žaludkas, Bokštai. Šven
čionių an.: Kačergiškė, Ka- 
mojys.' Kazėnai, Kiemeliškis, 
Kliuščionvs, Ceikiniai. Paringys, 
Pavoverėlė, Strūnaitis, Žukai- 
nvs. Tauragės ap.: Didkiemis. 
Varlaukiai. Varsėdžiai, Paežerė, 
Pagramantis, Upyna, Stulgiau

pranciškonų Įsigyti kūriniai šių • paminklą pagal Krokuvos archi- 

nyno, A. Kašubienės, V. Kašu- riaus J. Bandura projektą. Pro- 
bos, V. Kasiulio, J. Pautieniaus, jekte numatyta visą kautynių 
A. Tamošaitienės, T. Valiaus, R. lauką, kuris užima 28 kv. klm. 
Viesulo, J. Petravičiaus, V. Viz-į plotą, padalinti į dvi dalis — 
girdos. Atidarymo proga “Lewis ■ Pergalės kalvą ir kautynių lau- 
town Journal” priedas išspaus-■ ką. Kalne numatytas pastatyti 8 
dino platu reportažinį straipsnį metrų augščio granito obeliskas, 
su 5 paveikslais. kurio kairėje "pusėje Įrengtame

Belgijoje protarpiais tebepasi- mauzoliejuje būtų ekšponuoja- 
rodo du lietuviški šapirografuoti 
leidiniai: “Gimtoji šalis” Lieže, 
kurią dabar redaguoja Ed. Cin
zas, ir “Ramybė tau”-, leidžiamas 
kapeliono kun. J. Dėdino Baelen 
sur Vesdre, skiriamas taip pat 
Olandijos lietuviams.

Kun. J. Dėdinas, Belgijos lie
tuvių kapelionas, baigė politinių 
ir visuomeninių mokslų studijas 
garsiame Liuveno katalikų uni
versitete. Jo licenciato darbas ■ tūros. Centrinėje alėjoje numa- 
“L’Editiori Lithuanien du Catho- ' 
lie Digest”, . kuriame nagrinėja 
“rinktines skaitytojui” apskritai 
ir kokios perspektyvos bei reika
lavimai būtų tokią kataliko skai-

mi visi kautynių lauke surinkti 
daiktai, dabar saugojami Olszty- 
•no (Allenstein) muzėjuje. Mau
zoliejaus papėdėje 28 metrų dia
metro plote numatoma išdėstyti 
iš spalvotų akmenų kautynių že 
mėlapį,. apsuptą miško. Visą 
kautynių lauką taip pat numaty
ta apsupti mišku, paskirstytu 
alėjomis, kuriose numatomas gra 
nitinės kautynių vaizdu skulp-

tytas pastatas turistams bei ęks- 
kusijoms.

Varšuvoje Įvyko IV tarptauti
nė knygos paroda. Joje dalyva
vo 20 Europos valstybiiĮ, o taip 

tytojo rinktinę leisti laisvoje Daį JAV. Brazilija/ Izraelis- ir 
Lietuvoje. j Kinija. Buvo išstatyta 35.000

• Kun. Dėdinas dabar dirba ma- I knygų. Parodą aplankė 55.000 
žytėje belgų parapijoje vikaru žmonių.
ir rūpinasi lietuvių dvasiniais Filmų žvaigždėGarry Cooper, 
reikalais, aplankydamas atskiras: kuris neseniai tano kataliku. <
ir rūpinasi lietuvių dvasiniais 
reikalais, nelankydamas atskiras ‘kuris 
lietuvių grupes. Jis buvo pakvies . 
tas keltis dirbti Vasario 16 gim- r 
nązijoj Vokietijoj, tačiau kvieti- į 
mas vėliau buvo kažkodėl at
šauktas.

■ Arvydas Kliorė. skautų akade
mikų veikėjas Čikagoje, gavo 
$3.000 stipendiją ruoštis dakta
rato laipsniui inžinerijoje State 
University of Michigan.

Juozas Audėnas, LLK narvs. 
buvęs Lietuvos žemės ūkio min., 
baigia rašyti atsiminimus iš pa
skutiniųjų nepriklausomos lie- 

! tuvos laikų. ; metų Lenino vardo (seniau buvo
Į Albertas Tarulis yra paruošęs i Stalino vardo) tarptautine pre- 
knygą “Soviet Policy TowardJmiją už “pasidarbavimą taikos 
the Baltic States 1919-1940 ’. Į labui”. Nors vardas ir pavardė 
Knygą leidžia Notre Dame uni- skamba lietuviškai, tačiau jis ne 
versitetas. lietuvis, bet graikas, rašytojas.

Vyt. Gaigalas, pernai dėstęs1 
moderniaąsras __ r

i College Ind., šiemet persikėlęs Į . .......................
Į Arkansas State College Jonesbo- (i^ėje)'Ck^gegilžės *28 d‘"at- 
iro, rašo disertaciją Renanas ir ’pasakojo savo bendradarbio pa-

Lux Christi,19a9 m. birželio Stud. A. Žemaitis yra yienm- Lietuvos i Lenkija Vilniaus ope- 
ros solistę Jadvyga Petruskevi- 
čiūte. Ji Lietuvoje įgavusi “nu- 

Jonas Mekas, šiuo metu atsi- sipelniusios artistės” titulą ir . 
dėjęs vien tik literatūrai ir fil- medali. Vilniaus konservatoriją 
mui, šalia “Film Culture” žurna-I baigusi 1948 m. ir be pertraukos 

iki išsikraustymo į Lenkiją dir- K 
busi Vilniaus operoje. Dabar ji 
dirba Lodzės operoje, kur ji dai
nuoja “Toskos” pastatyme. Laik- .: 
raščio korespondentui ji pasakė, 
kad tuo tarpu dainuojanti savo 
partijas lietuviškai, nes lenkiš
kai dar nespėjusi pasiruošti.

tvirtina, kad. katalikybė "davė 
pradžią" io nauiam gyvenimui ir 
naujos šeimyninės laimės. Da
bar visa šeima -- jis. žmona ir 
dukra yra aktyvūs katalikai;

JAV dramaturgų sąjungos pre- - 
zidentas giliai, apgailestaudamas 
tvirtina, kad dabartiniai filmai' 
nesiremia jokia etika, net nei 
pagoniška. Savaime aišku, tas 
turi labai neigiamos įtakos ypa
tingai jaunimui. ' ; .

Kostas Varnelis yra vienas 
iš penkių asmenų,’ gavusiu siu

Redakciiai prisiųsta
Fabijonas Neveravičius, Blaš

komos liepsnos. Istorinis buities 
romanas. Nidos Knygų Klubo lei 
dinys Nr. 26. London, 288 psl. 
Kaina ■—nariams $1, kietais vir
šeliais $1.50, nenariams — $2, 
kietais viršeliais — $2.50.

mėn. Nr. 2-31, 88 psl.
Turinys: T. Kl. Žalalis, OFM—. 

Erškėčiuotas šventraščio verti
mo kelias; M. Krupavičius — Li
turginė malda; kun. J. Garsūnas 
— Vysk. Paltarokas karo fron
tui artėjant; kun. dr. Ign. Urbo
nas — Didžioji Bažnyčios žaiz
da; Vysk. V. Padolskis — Ir Lie
tuva dalyvaus pergalės triumfe; 
kun. P. Bajerčiaus pamokslai 
VII-XIV sekmad. po Sekminių; 
Pr. F. Bartkus — Svetimybės 
mūsų bažnytinėje kalboje; kun. 
dr. Z. Ignatavičius — Liturgi
nis skyrius. Knygos. Kronika.

Rinktinė, Nr. 1, 1959 m. Nidos 
Knygų Klubo leidinys, 80 psl. 
Kaina nariams 50 c., nenariams 
75 et.

Film Culture. Editor-in-Chief 
and Publisher Jonas Mekas. No. 
19. 104 psl.

Dešimtyje straipsnių nagrinė
jamos teoretinės ir praktinės šio 
meto filmų problemos.

Žurnalo prenumerata $3 trims 
numeriams. Adresas: Fim Cul
ture. G.P.O. Box 1499, New York

Skautu aidas, 1959 m. birželio- 
lipeos mėn., Nr. 6-7, 32 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1959 
m. liepa, Nr. 7,193-224 psl.

Cicero lietuvis, Nr. 2, 1959 m. 
liepos mėn., 16 psl.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams posi rink imas naujausių modemiškų angliškų mediiogų kos
tiumams ir paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. žemiausios kainos.

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

dogma”.

kalbas Marion i LENKIJOJ DAINUOJA
LIETUVIŠKAI
(E) “Express Iliustrowany”

sikalbėjima su repatrijavusia iš
telis lietuvis garsiajame Angli
jos Oxfordo universitete.

lo vyriausio redaktoriaus ir lei
dėjo pareigu randa laiko ir lietu
viškai kūrybai. Niujorke netru
kus ruošiama išleisti dviems kal
boms — lietuvių ir anglų —jo 
poemą “Gėlių kalbėjimas”. Šio
mis dienomis J. Mekas buvo pa
kviestas Kanados Vancouverio

Jau turime naujausių modeliu
1959 metu baldu

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

TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 m. 
modelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

Norėdami pasinaudoti šia pasku
tine proga, nedelsdami užeikite j 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas.

f

v



neiro ir Caracase. Visos rungty
nės, išskyrus dvi, bus žaidžiamos 
su vietinėmis komandomis. Ar
gentinoje ir Urugvajuje bus 
rungtyniaujama ir su lietuvių 
penketukais.

Prieš išvykdama, liepos 6 d., 
rinktinė turėjo generalinę repe
ticiją ir sužaidė su pietinės Či
kagos amerikiečių “žvaigždė
mis”. Nugalėtojais išėjo lietu-

IVTfirinX" A lH-A-UL XT L1 vvMnMNins » IŠLYDĖTI KREPŠININKAI
Liepos 8 d. iš Čikagos Midway 

rerodromo Northwest bendrovės 
lėktuvu išskrido 10 krepšininkų 
ir 6 palydovai bei ekskursantai 
šešių savaičių kelionei po Pietų 
Ameriką. Nemažas būrelis lietu
vių — spaudos atstovų, fotogra- viai, rekordine - 111:103 — pa

sekme.
Rungtynės buvo gana gyvos 

ir permainingos, o taip pat ir 
augštokos klasės. 10 dienų už
trukusios rinktinės treniruotės 
visdėlto paliko žymes. Koman
dinis susižaidimas buvo gerokai 
sucementuotas, kad ir dar ne vi
siškai tobulas, bet jau artėjan-

VYČIO ŽINIOS
O R S ros žaidynėse, vytiečiai, su-

dar apie 50 taškų, laimėjo
Telef■ LE. 4-8(matijos Šefo taurę trečius 

s iš eilės. Ši taurė skiriama 
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą-visada kreipkitė^fiai sporte pasižymėju- 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įva Amerikos lietuvių sp0^' 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis-1'3111 suaugusių klasėje, Ant 
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūl’ieta čia atiteko vasaros zai- 
imokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnė rengėjui Clevelando Zai- 
turto reikaluose. laidynėse geriausias pasek-

atsiekė lengvatletai ir teni- 
Porkdaic — 1 atvira ska<ai. Šuolyje Į augštį mer- 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 7 ms ir moterims Pacevičiūtė 
rioi per 2 ougštus, dvigubos gjo 1 ir 2 Vietą, peršokusi 
įvožiovimos iš kiemo, 2 ‘ _
Koino $15.500.

Bloor - Dovcrcourt 
1 skola 10 metu 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 
rioi, 2 vfrtuvės. Tuoj pat goliegime Loreneaitė laimėjo 3 
imti. Arti Bloor, Vieta garažu Plaukyme eražiai pasiro- 
no $15.900. , ------ 8 r“ . .

Bloor - Oakmount Rd. - HightįmęięS 3 v:etą ir 100 y. — 
$4.000 įmokėH, mūnnis 9 1^ Jis dar laimėjo 3 vietą 

ros išsimokėjimo sąlygos. iniU ,eties metime. Lauko 
$ 17.500. Kiemas 25 iš 150. > varžybose Rautinš ir Zu- 

Btoor - Mountview - High pimėjo 1 vietą vyrų dveje- 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiienetuose Rautinš laimėjo 
kambariai, garažas, šoninis įvtą įr gukas 3 vjeta. Kiek 
mos, 2 virtuves, l at.vira skoiu sekėsi futbole. Po ne- 
lonsui 10 metu. . . ... _ _

R.*.,.. Rd. - »«,, Pralaimėjimo Lltua- 
12 dideliu kambarių 3:2, teko nusilenkti ir LSK Sportininkams lipant j lektu- 

17.900 pilno kaino, mūrinis, ve dėl 3-čios.vietos net 4:1. vą, ant jo laiptų buvo padaryta 
gorožoms, puikus didelis kieminghurst vasarvietėje vy-'daugi ' L __ ___  .

kas paspaudė dr. P. Daūžvardis. žaidėjams, teko^pasitenkinti silp 
Atsisveikintojų grupė pamojavo 
rankomis, ir už valandėlės lėk
tuvas jau buvo pakeliui Į Miami 
Floridą — paskutinę sustojimo 
vietą JAV. Iš ten, pakeitę lėk
tuvą, sportininkų grupė, pajudės :

1199 Bloor St W
RCHOLKAN
:. Nl REAU : ESTATE

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

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

St. Clair - Oakwood 
$3.500 įmokėti, 6 kamlxrriu mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va Šildomas, garažas ir privatus įvo
žiovimos.

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

Bloor - Quebec 
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, gražių plytų 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 
apšildomos. Tuojau galima užimti.,

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

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

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

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

vb 4’7” (1.40 m.). Disko meti- 
laujokaitė pasiekė 78’10” ir 
jo 3 vietą. Ieties metime 
Įauskaitė pasiekė 74’2” ir 50

fų, išvykstančiųjų artimųjų bei 
pažįstamų išleido, pasiryžėlius 
garsinti laisvos Lietuvos vardą 
P. Amerikos penkiuose kraštuo
se. Jie taip pat išvežė ir Čika
gos miesto burmistro Richard 
Daley kvietimus P. Amerikos 
sportininkams atvykti Čikagon 
ir dalyvauti didžiosiose “Pan -

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.

American” žaidynėse. Be to, jų t is į tai. Trenerio Vyt. Grybaus- 
bagažuose buvo nemaža dovanų ko priežiūroje mūsų krepšinin- 
ivairių valstybių atstovams ir kai per trumpą laiką pasiekė

v _ _ 3 L---
unasis Eižinas 50 y. plauki- apie Lietuva

‘ " ■'* ’gos!” ‘ v ......................
Išlydėti atvyko ir Lietuvos taškus. Po jo ėjo Valaitis, sukro- 

konsųlas dr. Petras Daūžvardis. vęs 22 taškus ir padaręs visą ei- 
Taip pat- buvo ir dr. Steponas lę gražių. padavimų. Kitus taš- 
Biežis su žmona, atlydėję 3 rink- kus pasiekė: Skaisgeris 8, Ka- j

gražus informacinis leidinys 
Saludos Ami-

tinės dalyvius, kurie buvo pas 
juos apsistoję treniruočių metu, 
matėsi dail. Adomas Varnas, dar 
Juozas Prunskis ir kt.

nuotraukų ir čia jiems ran-

tikrai daug.
Susitikime puikiai pasirodė 

črkagietis Varnas, laimėjęs 35

marauskas 8, Radvila 15, Šim
kus 14, Švelnys 2, Dirvonis 1, 
Germanas 6.

Po sitį rungtynių treneris V. 
Grybauskas nusiskundė geres
nių pakaitų stoka, nes negalint 
važiuoti keliems pažangesniems

iš 200. Pardavimui pirmg kart<į rengia. šokius jaunimui ir 
kalingas truputi pata.symo. Ger vasarotojams 
ga įsigyti gerą namą pigiai. S< - J v
kasAšvyko iš Toronto. Tuoj pa,sols Cup varžybose vytie- 
ma užimt i. ėl sužaidė 1:1 lygiąsias tik'

Bloor - Indian Rd. - Howard Itą prieš Eas York. Rungty- 
1 atvira 10 metu skola us peržaistos.

$7.000 įmokėti, mūrinis, atskiru atletikos treniruotės____ _ _ ____ ...... ___ ,
roža^a3MCinuvės^Vanden^umX,? tęsiamos- R^gP^čio mė-j Į Medelliną, Kolumbijoje, kur į mes, o tuo tarpu laukiame gerų 
ddfnas. Viskas išnuomoto už ’orontc numatomos Š. Ame J rungtyniaus liepos 11 d. Iš ten! pranešimų iš jų kelionės. Ma- 
menesiui, priedo 5 kambariai lietuvių lengv. atletikos, bus vykstama Į Bogotą, Kolum- 
ninkui pirmome augšte. iglio klasės r.ungtynės. . j bijos sostinę, Buenos Aires, Mon-

Pacific - Humberside A. S. Itevideo, Sao Paulo, Rio de Ja-
3.500 įmokėti, mūrinis, 8 komi 
atskiras, kvadratinis planas, ga 
iš kieme įvažiavimas, vandenų 
va šildomas. Kaina $19.500.

Bloor - Beresford
7 kambariai — 2 augšta’u?.™ " “-“-Vy
4 kambariai i-me augšt^etikos rungtynes. Keista, 

$3.000 įmokėti, mūrinis, ak Šių tautų įvairių Sporto 
kvadratinis planas, garažas, ^pirmenybes ir turnyrus, 1 
įvažiavimas, kiemas 25 iš 159ama vra Gudija (Mask- > 
so $19.500, . akymas?), kuri surinktais

Jone - Bo°r s įr į§ėj0 laimėtoja. Lietu- 
1 atvira 10 metų skola >rs laimėjo tryhką pirmų 

$12.000 įmokėti, atskiras, ger^gudai ir estai po devynias, 
donų plytų, 4 keturių kambarį — penkias) tačiau UŽ- i 
skiri butai, 4 vonios, 4 virtuv f nralenkdama JU5 u xjicvuvuo, ivjrvęs
mūriniui garažai, vandeniu oly<r . \ Ę., . , } baigėsi mūsiškiu pergale 194^
domus. Viskas Nuomota page vienu tašku Atsiekta ne-Į, 
tartį. Kaino $39.900. pasekmių, kurių išskirti-■

ra: 1590 m. J. Pipynė —!
T. STANULIS min. (geriausia šiame se- : 

1159 ST. Clair avė. įasekmė visoje SS), J. Mo
le. 7-2611. Namų RO. 2-ššoję0 gu kartimi 4,20 m., 

, . ■. as i toli 7,16 m., o toje pa- į
I’.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tmKam®-ungtyje, tik penkiakovėje, i 
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką^ 5,99 m. pasekme pageti- 
turimę naujo, ries mes gauname kas dieną naujų nuosavuuv’os rekorda Nepasisekė , ’.-V ‘ ir > ronas — zi-uie viewie. nchuruasuuanr ir auiuuuu<uu kvvcuuuui.

... ................................................. i m 1 m ^^mamdiSKo metikams — Vara- ikl kauniečiui H.Tamuliui Lietuviška parapija vra lyg tvir m ir Baltusmkui, o pašau-.—„1. . . . g r •’ t.__
—Msterė B. Zalagaitytė bu- 

,• . įlenkta gudės Belovos.
PERKAM ir PARDUODAM MORGIČIUS, garantuojamas ]enktynės Vilnius - 

is - Ryga - Talinas, bend- 
1004 km. nuotolyje, baigėsi

J,...,ACrgaTle' Tarprespubl'liįneje ■ ūrpvalstvbinėn>s ’ rungtynėms 
zcmeye Lietuva liko angoje įpriį JAv. Iš ljotuvlų ,^,.3 

' pakviesti: J.- Pipynė, B. Zalagai-

nesnio lygio. Tačiau bent pir
masis penketukas esąs gana pa
jėgus ir galįs varžytis su stip
rokomis komandomis.

Š’oje vietoje tenka mūsų krep
šininkams palinkėti geros sėk-

nome, jog jų pasirodymais ne
būsime nuvilti. Edv. Šulaitis.

HJ

18 
Vi-

Lietuvos sporto nuotrupos
os Daugavos stadione Įvy- pasekmė 200 m. 1. st. — 

’^.^adiemės Pabaltijo lengvo- 18.2 sek.
Piarnu m. Estijoje Įvyko pen- 

įkių tautų irklavimo varžybos. 
’Laimėjo gudai, prieš lietuvius. 
Trečioji vieta teko estams, ket
virtoji latviams ir penktoji — 
moldavams.

Antrųjų rinktinių susitikimas 
lengvojoje atletikoje tarp Esti- į 

■» T i i trriC -i x yrrlr

2 min.

Kanados sporto apygardos 
vadovas Jonas Uogintas praneša 
visiems Kanados sporto apygar
dos klubams, kad visais apygar
dos sporto reikalais kreiptųsi į 
jį nauju adresu — Jonas Uogin
tas, 354 Windermere Ave., To
ronto 3, Ont. Telef: RO. 3-3038.

St. Catherines, Ont.
■ ’ z

Metinė parapijos šventė
Šiais metais lietuvių parapijos 

jos ir Lietuvos, Įvykęs Kaune,! šventė Įvyks dešimtmečio ženk- 
■:Jie, nes jau dešimt metų kaip Tė

vai Pranciškonai atlieka pasto
racinį darbą Niagaros pusiasaly. 
Nors čia lietuvių nedaug, bet jie 
deda visas pastangas su nepa
prastu pasiaukojimu' kaip nors 
išlaikyti lietuvišką parapiją.

Lietuviai supranta, kad para
pija turėjo ir tebeturi lemiamos 
reikšmės jų religiniam, tauti
niam ir kultūriniam gyvenimui.

189 Vž taško.
■ Lietuvos geriausių trišuolinin- 
j kų lentelėje dar ir šiandien fi
gūruoja neprikl. Lietuvos laikų 
pavardės: A. Kondrackas yra aš-

! tuntoje vietoje, Z. Puzinauskas 
(dabar Čikagoje) — vienuolik- 
tas. V. Adomaitis — 17, V. Ko

šmaras—18, o torontietis A. Sup- 
ironas — 21-oje vietoje. Rekordas :

kingas morgičių mokėjimas.
DUODAM VELTUI PATARIMUS invcstacijų reikalu.
INDUSTRINĖS, KOMERCINĖS ir REZIDENCINĖS 

delis pasirinkimas, investacinės nuosavybės.

i-— 14.81 m. ir atsiektas yra 1958|tovė, kurioje yra išsaugojama 
metais.

Didelės lengvosios _______
žaidynės Įvyko liepos 4-5 d. d.
Maskvoje.. Jose bus kartu pada
lyta atranka visų lengvatlečių,

ją Alytaus m rekordą šuo- į Baltušnikas ir A. Va-
augsti atsiekė v. Švilpa.! - ’ —

mė 1,92 m.
įjos (RTFSK) krepšinin- 
iešėjo Kaune ir Vilniuje, 
ės rinktinę jie Įveikė 56: 
itęrų susitikime ir vyrų— 

w—5 4 Kaune, prieš ŽŪA vyrųEX 1 RA Realty Limited
* . ausiu Lietuvos.lauko teni-

Telefonas LE. 4 9211 [ėjų turnyras vyrų grupėje
_________________________ ______________ i Paltaroko pergale prieš 

taitį, Dineiką Jr Trumpą, 
ii grupėje nugalėtoja tapo 
j prieš Naujelytę, Levinie- 
iresnevičiūtė ir Baltrūne-į ^ieta teko Kauno poiitechnikos 

į — Žemės ūkio
>iekti sesi nauji Lietuvos KJ _ Vilniaus švie

timui. Paskutinę, dešimtą vietą, 
užėmė Marijampolės Mokslas. 
Ir moterų grupėje padėtis yra 
nepasikeitus (pirmoji KPI), 

’nors tolimesnes vietas užėmė 
Kauno KI ir trečiąją. Vilniaus 
švietimas. * K. B.

Lietuvos futbolo pirmenybėse 
čempiono vardą laimėjo Vilniaus 
Raudonosios žvaigždės odos - 
galanterijos įmonės komanda, 
surinkusi 32 taškus. Kauno Kul
tūros Instituto studentu koman
da surinko. 2 taškais mažiau.

Kauno Politechnikos Instituto 
stadionas atidarytas birželio 6 d. 
Jis pastatytas 5 ha plote Ąžuo
lyno karrfpe prie Chemijos tech
nologijos fakulteto. “Futbolo 
aikštę juosia olimipnis bėgimo 
takas. 11 lengvosios atletikos 
sektorių, nantūrali velėnuota tri
būna, talpinanti daugiau kaip 
2.000 žiūrovų”. Prie statybos dir
bę ir studentai su dėstytojais, 
atseit statę talkos būdu.

Tai būsiąs gražiausias -stadio
nas Kaune.

KREIPTIS ASMENIŠKAI ! ranauskas. Trys pastarieji meti
kai. Lietuvos “Sporte” n,urodo, 
kad jų treniravimosi sąlygos yra 
labai blogos, nes Kauno Kūno 
Kultūros stadionas yra visuo
met užimtas futbolininkų ir ran
kininkų. Jie siūlo pati stadioną 
padidinti iki 60 m. rytų pusėn 
(ąžuolyno link), Įrengiant ten 
metimo sektorių. Jų manymu, 
dėl to nenukentėtų pats ąžuoly
no vaizdas, nei stadionas.

Pasibaigė Lietuvos krepšinio 
: pirmenybės. Vyrų grupėje da-

Ossington - Dundas
$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., garož., 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 komb. mūr. na
mas, 2 vonios, 2 mod. virt., vand. oly
va šild., žaidimų kamb. rūsy, dvigu
bas garažas, didžiulis ’gražus kiemas. 
Seimininkas įšvyksta iš Kanados.

Clendenan - Bloor
$6.000 įmokėti, 7 kamb. otsk. mūr. 
namas, kvodrot. planas, 2 mod. virt., 
vand. alyva š Id., garažas, viena sko
la 10-čiai metų.

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

TEL. DARBO LE. 2-4404

Boby Point 
$6.000 įmokėti, 10 komb. otsk. mūr. 
nomas, kvodrot. plonos, 2 virt., vand. 
olyva šild., gorožos, žemo kaino.

Havelock - College 
$6.500 įmokėti, 9 komb. otsk. mūr. 
namas, 2 mod. virt., kvodrot. plonas,’ 
vand. olyvo šild., gražus kiemas, 
lengvos ir ilgos išsimokėjimo sąlygos.

Jone - Bloor
$7.000 įmokėti, 5 komb. mūr. puikus 
bungalow, hktoi 6 m. senumo. Centr. 
planas, alyva šildom., modernus vidu
je, garažas su privačiu įvož., kilimai 
etc. 20 metų atviro skglo.

Jone - Baby Point 
$7.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš- 
tus, otsk. mūr. namas, centr. plonas, 
vand. alyva šild., žoid.mų kamb. rū
sy, gražus kiemas, garažas su priv. 
įvažiavimu, žemo kaina.

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

Ind.’an Rd. - Bloor 
$9.900 įmokėti, 1 1 kamb. otsk. mūr. 
namas, 3 mod. virtuvės, 3 vonios,, 
vand. šildymas, geražas su priv. įvož. 
Geras nuomavimui, visai arti Bloor.

NAMŲ LE. 5-1584

Tris kalinius saugo 40 sargy
riaus kampe, už senos Prūsų ka
ralių tvirtovės ir karevinių, vos 
400 metrų nuo geležinės sienos. 
Kalėjimą supa 6 metrų storio šie 
nos su šaudymo angomis ir bokš
teliais prie galingų vartų, aprū
pintų elektoros laidais. Iš 700 ce- 

m., ir buvęs Hitlerio pavaduoto-Jių tebuvo užimtos 7. Jose buvo 
jas Rudolf Hess, 65 m. Juos sau- i——
go 40 amerikiečių, anglų, pran
cūzų ir rusų karių. Jei šie kali
niai būtų paleisti, gal tik tie 40 
karių tesigailėtų, nes lengvesnės

sąjungininkų žinioje esan- 
pereito karo nusikaltėlių

Iš 
čių . 
Spandau kalėjime bėra likę vos 
trys. Tai Baldur von Schirach, 
buvęs reicho jaunimo vadas, 52 
metų amžiaus, Albert Speer, 
buvęs ginklavimo ministeris, 54

pasodinti atlikti bausmę Nuem- 
bergo teismo nuteistieji — be 
trijų minėtų dar Doenitz, Rae- 
der, Funk ir Neurat. Pastarieji 
keturi įvairiais pagrindais jau

tarnybos, jie, tur būt, niekur ne- :paleisti. Buvo numatyta-čia ir 
!’ daugiau karo nusikaltėlių patai-

Spandau kalėjimas yra Berly- pinti, bet kai įsitempė santykiai 
ne, Wilhelmstrasse, britu sekto- tarpe pačių sąjungininkų, jie ei- 

__  Imius nusikaltėlius paliko savų - 
zonų kalėjimuose.

Štai ir šioje šventėje Rocheste- Kiek ateina žinių iš už šių sto-

berastų. daugiau karo nusikaltėlių patal-

Lvve, nuiiujc via looaagvjcuua 

I katalikybė ir lietuvybė. Kol gy- 
atletikos j vuos lietuviška parapija, tol 

skambės lietuvių kalba, giesmė 
ir daina.
. Galima drąsiai šią šventę, ku
ri įvyks rugpiūčio 1 d., vadinti 

■dešimtąja Niagaros pusiasalio 
lietuvių parapijos švente, nes 
kiekvienais metais buvo ruošia
ma didesnė šventė parapijos iš
laikymui.

Visada atėjo Į pagalbą kaimy
ninės lietuvių kolonijos ir prog
ramos išpildymu ir dalyvavimu.

Štai ir šioje šventėje Rocheste-
rio lietuvių choras, kuriam va- rų mūrų, Schirach ir Speer esą 
dovauja kompozitorius J. Stro- ■ disciplinuoti kaliniai ir atlieką 
lia, duos lietuviškų dainų kon- j klusniai visus ruošos darbus, ku- 
certą. Iš Toronto turėsime me
no parodą, kuriai mielu noru su
tiko alkininkauti dailininkas T. 
Valius. Ir iš Hamiltono lietuvių 
orkestras, kuriam vadovauja V. 
Babeckas. Gražu, kad bendromis 
jėgomis dirbame religini, tau
tinį ir kultūrini darbą.

Laukiame svečių ne tik iš arti
mųjų kolonijų, bet ir tolimesnių. 
Koks oras bebūtų, čia, St. Ste
phen salėje, prie Wellando, vi
sada gerai. Jei lietus — salėje, 
jei karšta — miškelyje.

Svečių patogumui salė bus paleidimui.

rių iš jų reikalaujama, bet Hess 
visai nebojąs nieko, net nesike
liąs, dažnai atsisakąs ir valgyti.

Schiracho trys sūnūs užsienių 
r. min. konferencijos Ženevoje 
metu kreipėsi Į juos, prašydami 
paleisti tėvą. Visai netikėtai so
vietų ambasadorius pareiškė, 
kad sovietai kaliniais nesidomĮ ir 
jų likimą galįs išspręsti Raud. 
Kryžius. Ryšy su tokia žinia ma
noma. kad visi trys kaliniai ne
trukus bus paleisti, nes iki šiol 
kaip tik rusai buvo priešingi jų

Seulas. — Pietų Korėjoje JAVatidaryta nuo 12 vai., ir maisto 
ir atsigėrimo jau galės gauti, karinių pajėgų vado pareigas 
Programos pradžia punktualiai: perėmė keturių žvaigždžių gen.
6 vai. vak. .Parap. komitetas. I Cater Magruder.

NATURALGAS

Pigiausia naudoti
Joseph A. Pfc/IEiRS Ltd.

TZ’ T1T T T ; p“es \/.uuc' i ivvavo 10 komandų ir pirmoji1/ ZH </%/ I | g <į iresneviciute ir Baltrunie-
T T AjLzI—. jlnstitutui, antroji R E A I. T O R LTD. ’■“H8*5”’“' 1

1190 Bloor St. W. (prie Brock AveĮai Išskirtina A' Urbon
Telefonas LE. 7-3173 PIGIAUSI

Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte o » •
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. , — - -Į -g -g ■»

Rūpestingas morgičių sutvarkymas, , UI Į/ HI I LU Limtiniai

APŠILDYMUI

Jone - St. Job's Rd. 
$3.000 įmok., 6 kamb., mūr., 2 virt., 
olyva Šild., Šoninis įvaž., garažas, 
lengvas išmok.

, Windermere - Annette 
$4.000 įmok., 8 kamb., atsk., 2 vir- 
tuv., 2 vonios, naujas šild., garažas 
su plačiu jvaž. Namas be skolų.

Bloor - St. Clarcns 
$6.000 įmok., 10 kamb., origin, du
pleksas. Namas be skolų, prašoma 
kaina žema. Pasiteiraukit?

Jone • Bloor 
$7.000 įmokw, 8 komb, rupių plytų, 
otsk., vond. olyva šild., šoninis jvaž., 
garažas. Idealus namas.

Bloor - Clendenon 
$7.000 įmok., 9 komb. per du augšt.,
2 mod. virt., naujai išdekoruotas, 
skubus pardavimas.

St. Cloir - Voughcn Rd.
$7.000 įmok., 10 komb. per 3 ougšt,
3 mod. virtuvės, garažas, plotus jvaž., 
arti susisiek ir kraut.

Indian Rd. - Howard Prk.
$8.000 įmok., 11 did. komb., platus 
narnos su priv. jvaž., sklypas 40 iš 
160. Pomirtinis pard., vieno skola 
bolonsuL

S. Jokūbaitis
Parūpina morgičius 

1*el etanai*
h». U. 7-3173 namų LE. 4-0773 '

Bathurst - Bloor .
$8.000 įmokėti, gerų plytų, 2 J Life I UVĄ 
vond. šild., 2 gorožoi, viskas ots
2 šildymo pečiai. Namas išmolramonės gaminiai —

Yongc -Dundas Maistas — Vaistai 
$20.0°0 įmokėti, gerų pilkų mūSų ięajnu pavyzdžiai: 
50 kambariu viešbutis. Pagal s< r
tos i metus gryno pelno $13 Svarai Cukraus $11.95 
Skolos nero. : svarai ryžių $14.7o

: svarai taukų $23.20Bloor - Dundas
$5.000 įmokėti, gražus mūrinis irųinjaj pristatomi per 
olyva vond. šild., garažas, gere . 4 savaites, 
sisickimas.

Dupont - Ossington mique Trading 
$2.000 įmokėti, Otskiros, 
2 ougštų, mūrinis. Kaino 
Geros susisiekimas.

Do n forth* A ve. 
$10.000 įmokėti, otskiros 17 k< . . o
didele krautuvė, atskiros įvožiav^l^l Hamiltone, St. C a* 
olyva vond. šildomos, 2 gorožoines, Edmonton, Buffa- 
ros pirkinys *bizniui.

High Pork
$10.000 įmokėti, grožių plytų, 
ros, 814 komb., olyvo vond. 
otskiros įvožiovimos, gdrožos. 
gražus kiemosjr rojonos.

ots

6,iį Co. Ltd.
Queen St. W., Toronto 

Tel. EM. 4-4025

kt

899 BLOOR ST. W. - TEL LE. 4-6381
• J. Kudaba Mirime daug Įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

Telefonai kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
įa. LE. 7-3176 noavj RU. 3- Tvarkome visus morgičių reikalus.

NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI 

lengvi išsimokėjimai per 
5 metus 

mokant kartu su mėnesine 
gazo sąskaita.

$14.60 pilnai įrengs jums dujų kros- 
nj, įskaitant darbų ir medžia
gų prijungimui prie artimiau
sių vamzdžių rūsyje.

S 5.60 per mėnesį įrengs gos con
version bumerj. Jis tinko 
daugumai krosnių.

Perkeitimas gali būti įvykdy
tas per kelias valandas, 
{rengimai visokių rūšių namų 

a pš ildym a ms.
VELTUI KROSNIŲ APTARNAVIMAS 
Gos Company neturi vaikštančių po 
namus pardavėjų, nei piršėjų per te
lefono Informacijų apie prekiauto
jus, įgaliotus Ontario Fuel Board, 
parduoti ir įrengti natūralių dujų 
įrengimus kreipkitės žodžiu ar raštu 
į Sales Department. 59-20

Narys Toronto Real Estate Board.
U62 ST. CLAIR AVE. WEST

Bloor - Ossington
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
mūrinis otskiros nomos. 2 virtuves, 
vandeniu šildomas, dvigubas garažas. 
Labai arti Bloor.

St. Clair - Bathrust
$5.0U0 įmokėti, 7 dideli kambariai 
atskilome lobai gerų plytų name. 2 
virtuvės, vandens ir alyvos šildymas. 
Plotus įvažiavimas. 10-čiai metų vie
nos atviras morgičius.

Jane - Lawrence
$2.500 įmokėti, 14.500 pilna kaina.
6 kambarių bungalow. Privatus įvo- 
žiovimas. Lobai lengvos išsimokėji
mo sąlygos. Arti mokyklos.

TELEFONAS LE. 2-3321
Dundas * High Perk 

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

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

Bloor - Jane
7 loboididdi 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, ŽEMĖS CKIŲ-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.



V^VASIS
• ■I REAL ESTATE

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4605
■- patarnavimui skambinti:

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

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra 

Visų rūšių draudimai. 
TELEFONAS

no. 6-0811
arba RO. 6-0832

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

į Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla 
f966 Dundas St. W
i ' Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
; PAIMAME IK PRISTATOME Į NAMUS.
Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakarė. 

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Sav. V. BLOCKIŠ

Tel. LE. 1-5688

ĮUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME-

;NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik:

■ - r... ••• . .

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei Įvairius medžioklinius šautuvus.

Kvalifikuotas technikas taiso

TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS 
J. ST

19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-786)

NAUJAME MODERNIŠKA! ĮRENGTAME

MOTORS
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo re&elus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome -vitu rus ų automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su
lankstymų iš.a.symus, ca?>mq, priekinių ratų sureguliavimo ir balansavimo su 
geriausiomis BEAR mašnbmis, automatiškas ir standartir.es greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus----- nuo $18.C0.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko peta movi mos veikia 24 valandas; Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131 
Nakties metu tel. R©. 7-SG36

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

- STUDENTAI -
(Atkelta iš 2 pslĮ , •’akmuo. Žmogus skaudžiai atsi-

džiąja dabar tapusią. Kažkada trenkia į jį, akimirkai suglums-’ 
ji buvo didelė — nuo Baltijos ta, paskui apžiūri šią netikėtai i 
iki Juodosios jūros. Apie tai— atsiradusią kliūtį. Įpykęs jis ver-! 
nė žodžio, nebent bobutė papa- čia nuo kelio akmenį, kad kiti 
sakoj a ar žiurkių apgraužtą neatsitrenktų, arba aplenkęs nu- 
šapoką paskaitai. Būkime tie- eina, 
sūs: mes neturime 'tėvynės — į įaip pasijuto ir studentai, per- 

'ji prarasta; neturime dievo — skaitę žurnalą.
patys nustojome juo tikėti. Te- Į — Lai idiotizmas, — tarė Balt-, 
gyvuoja netikėjimas nei die- ienas.
v a is, r. ei šėtonais, nei tėvy
nėm!

Mums gražiose knygutėse
kalbama apie tyras meiles, mė ka, visiems buvo aišku.
nesienas ir svajojančias mer- į — Perduoti milicijai! — siūlė 
ginas. Gyvenime to nėra. Kiek ; Dzūkas. — Atvira kontraagita- 
vienas iš mūsų stengiasi ap- cija. ,
sukti merginai galvą, o pas-. — Su milicija neskubėk, — sa- 
kui — be triukšmo ją mesti, kė Vincas. — Patiems rankų nu- 
Kiekvienos merginos svajonių ; siplauti nėra ko.
pradžia ir pabaiga — kaip ras- Į 
ti sau vyrą, paskui šiaip taip 
dirbti mokykloje, auginti par
šiuką ir supti vaiką. Kam 
dangstytis! Tegyvuoja mėne
siena be kelnių-!

Kalbame apie didvyriškus 
žygdarbius, o pešamės už 
smulkmenas: pasiimdami sti
pendijas, stengiamės pirmieji 
prisimušti prie kasos langelio, 
bendrabutyje — paimti,drau
go duoną, per seminarą pratū
noti, kad neiššauktų.

Taigi, meskim visas šitas 
didvvrių kaukes ir atvirai pri
sipažinkime: šlkiželiai esame. 
Tegyvuoja šliužo gyvenimas! 
Jam paskirti tolimesni mūsų 
knygelės puslapiai”. 
Toliau sekė eilėraštis: “Gal 

į būt, poetu aš nebūsiu, bet alko
holiku tikrai.. ir ““Pasakoji
mas apie studentą komunizme“... 

I ...O fakultete, rodos, viskas 
buvo tvarkoj. Studentai lankė 
paskaitas, konspektavo veikalus. 
Per susirinkimus ir konferenci
jas išrašytais iš knygų ir laikraš- .. -.
čių posakiais kalbėjo apie mora- .adoracijos iki juodžiausių nuo- 

1 le. Kiekvienas atmintinai mo- taikų.
[■ kė:o Čechovo žodžius: “Žmogų-< Daugelyje Įrašų, visdelto, esan

je viskas turi būti gražu: ir vei- .ti perkrauta skepticizmo dozė: kad man nereikia ten gyventi... 
oas, u* drabužiai, ir siela, ir min- Kodėl nenurodėte kainų prie Pssirasė David B. u man.
tys” Sužinoję, kad kas’nors iš šitokių dalykų, kaip automobi- Tačiau būta ir susižavėjusių net me®ena ten, esanti pigesnė, 

liai,-drabužiai, TV aparatai, etc? i “laisvės rojumi”. Štai vienas- Kanados eksporto metodai esą 
— rašanti Judy Semenick, iš ; kitas ir iš jų: primityviški. Kiti kraštai eks-
Hasbrouch Heights, N.J. Apa- “Pirmyn — su komunizmu”, portą skatiną mainų sutvarky- 

ičioje dar prierašas: “Jūs gedi- Pasirašęs: Bill. mu ir kreditais, gi Kanada rei-
■ nates nurodyti tai...” , j ‘‘Prieš dvidešimtį metų mes kalauj ant i apmokėjimų. ■

____ _______ _ i "Man rodos, jūs privalėtumėt • žiūrėjome Į jus iš augšto. Gi šian i Apmokėjusi mokesčius jo fir- 
; drausmę, skaičiavo penketukus į turėti daugiau virtuvės įrengi-j dfen bijome ir respektuojame ma turėiusi dar 9 
i ii dvejetus Už penketukus gy- imo dalykų, kurie galėtų intere- jus”. Parašas ir prierašas:
re, už dvejetus peikė. Nors ga

— Ne, idiotas taip neparašys, 
— pasipriešino Vincas.

Kad čia pridėta Liucijaus ran-

FINANSINIAI KLAUSIMAI
(Atkelta iš 2 psl.) 

ka visu rimtumu ir pilna atsako
mybe pradėti ieškoti naujų ke- 

jhų, naujų būdų. Stebuklų, tik
riausiai, nepadarysime, bet yra 
daug pagrįstų vilčių, kad pozi
tyviems naujiems sumanymams 
yra atviros tautiečių širdys ir 
nuotaikos.

Red. pastaba. Mums atrodo, 
kad pirmiausia reikėtų Įvertinti 
tokio sumanymo Įgyvendinimo 
praktiškąsias galimybes. .Ar jos 
įmanomos? Ar mūsoji lietuvis- ------ —------ .. __ _
koji bendruomenė pajėgtų pri- satisfakcijos, —- sako vyriškis ki- 
eiti prie bendros kasos, kai at- tam vyrui, tik Įlipusiam Į tram- 
skiros grupės akcentuoja .taip 
nevienodus pirminius uždavi
nius bei metodus? Ar ne tiksliau tenzijų neturit, tai mano žmona 
būtų pirmiau dėl jų susitarti? ■ štai len prie durų atsisėdo...

Aiški priežastis
— Kodėl arkliai baidosi auto-

Daigi pavėsy
— Tamsta turi tuojau važiuo

ti Į ligoninę, — sako gydytojas mobilio? — Jonas klausia bičiulį 
patikrinęs paciento temperatū
rą. — Tamsta turi jau 40 laips
nių karščio!...

— Ištikrųjų? — sudejuoja pa
cientas, — ir dar pavėsy!...

Atsilygink tuo pačiu...
‘ — Tamsta užmynei ant kojos 
mano žmonai ir aš reikalauju

tam vyrui, tik Įlipusiam į tram
vajų.

Jei tik tiek ir daugiau pre-

Petrą.
— O jei tu pamatytum vienas 

kelnes bėgančias ar neišsigąs- 
tum? — atsako Petras.

Tai šonkaulis, ne bankas
Moteriškė Įlipo Į tramvajų ir 

paprašė operatorių, kad jai pa
sakytų, kai privažiuos jai rei
kalingą banką. Operatorius pa
žadėjo. Moteris betgi buvo labai 
susirūpinusi, kad nepravažiuo
tą ir atsisėdusi už jo nugaros 
veik prie kiekvieno'skersgatvio 
vis klausinėjo ar ne čia būsiąs 
tas bankas. Norėdama atkreipti 
operatoriaus dėmesį, klausdama 
ji vis baksteldavo jam Į šoną ran 
ko j e laikomu lietsargiu. Opera- 
totoriui tai atsibodo ir kai ji sa-

Kanalas po Lamanšu
Jau beveik prieš 100 metų ki- i būtų gera danga tuneliui.

lo mintis tarp Prancūzijos ir Specialistų nuomone, maždaug |vo baksnojimus vis kartojo ir 
Anglijos apačia jūros iškasti tu-; Per 6juetus būtų galima pasta-kartojo, jis klausiamas atsakė:

& J r j Jtv.ti dvigubą tunelį maždaug 48, — Ne. tai ne bankas, tai mano
L i kilometrų ilgio. Abiejuose kran-į šonkaulis...

- - - -- .... ‘ Juose juos pradėti reikėtų iš to-į , o —i._ ___,i Maskva. — Liepos 6 d. Sovietų
gą, pionierių vadovą, nušautą įrengimai, pradėtos aiškinti tech- traukiniam^ Sąj. paskelbė, kad liepos 2 d. bu-
mokykloje. Antanui atrodė, kad niškos galimybės tuneliui pra- . ’ "tomobpiu tuneliui reikėtų vę Pasillstą i erdvę raketa su
5iiv*r>oloc AAoyvrio Roltr-A- Ib-olfi lai- ‘ ‘ _ * - ‘ cįvidYl SLUliLlkslS triUSlU. IT illS”

/įmautu vuiitinauijvo . ,
Traukinių dvigubas trumentais. Gyviai nusileidę gy-

Į — Komjaunuolių teismui ati
duoti, — pasiūlė Baltrėnas. — 
Uždaram susirinkime.

— O mes atviram! — pataisė
Vincas. — Nėra ko bijoti.

Vincas kažkodėl prisiminė. _
baltadantį banditą, su gyvulišku į nelį, tarp Dover ir Calais. Dabar 
pasitenkinimu žiūrintį Į virpan- tie projektai vėl ištraukti iš ar-’beluos nTadėd^reikėtu —-------—----------
Mą Stasę; Dzūkas — savo drau-|chyvo ir pradėti praktiniai pasi- j J reika’mcrps nuotakumas 1 Maskva- — Liepos 6 d. Sovietų 
rro vnrlnun mičoiifo ranirimni -i o Ir i n t i tor»h_ ’ o * A O

žumalas Įžeidė Marytę. Baltre- kalti. Nuo Doverio specialus lai- 
nas tarsi vėl išgirdo žodžius, pa- vas slenka per kanalą daryda- 
sakytus dar tuomet, kai jis gro- -mūs dugno tyrimus. Ten yra 1Į iželis 
jo cirke: “Tas žlibas driskius ; apie 60 metrų gilumo. Tuo būdu 
fainai groja”. į gauti palankūs duomenys. Pasi-į “L

Žurnalas jiems priminė tai, ką rodo dugnas yra daugiausia kalk į ' 
buvo primiršę. akmenio, po kuriuo yra vandens

(Bus daugiau) nepraleidžiąs sluogsnis. Tai esą
Abitibi Power Co. prezidentas 

viename parlamento miškų ko- 
mito posėdy pavadino gėda fak- 

labiau, kaip atrodo jūsų darbo tą. kad Kanados pramonė turinti 
vergų stovyklos?” Pasirašė: Ri- ■ per metus sumokėti 200 milijo- 

,chard Herr. jnų dolerių mokesčių. Dėl to
“Aš apžiūrėjau tą viską Ame-' esanti išstumiama, nes negalinti 

rikos laisvės šventės dienoje — savo gaminių pardavinėti pigia 
liepos 4-tąją. Ir matau tuos vi--kaina ir negalinti išlaikyti kon- 

... ; sus begalinius trūkumus, kurie ; kurencijos.
įregimi parodoj ir tikrame sovie- į Abitibi Power and Paper Co. 
'tiškame gyvenime. Ačiū Dievui, i Michigane pastačiusi naują Įmo- 

” į nę už 21 milijoną dolerių, nes 
Pasirašė David B. Uman. JAV mokesčiai esą mažesni ir

abai komplikuotų ventiliacijos 
rengimų. '

s, esą, kainuotų apie 100
i - .. i i = - j t~> • ; ar 150 milijonu anglu svaru.gauti palankus duomenys. Pasi- J ■ ° * ■ *.

Ką įrašo į Sevistu parodos knygas?
New York Times bendradar-: 

bis Homer Bigart aprašo savo 
Įspūdžius pavarčius sovietinės j 
parodos Niujorke lankytojų Įra- į 
šų knygas. Esą ten matyti labai į 
kraštutinių įvertinimų — nuo

dviem šuniukais, triušiu ir ins-

vi.

POPIERIO PRAMONĖ 
SKUNDŽIASI

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

Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 - V. Semaška-

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 BLOOR ST W.

(netoli Dundas) 
Telefcnas LE. 3-2961.

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
AtstovasH. mins

Greitas kuro-alyvos pristatymas 
pator^avimos.

Telefonas LE. 3-4908.

ir

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola T csm. iki $3 ^00. Paskolos, indėlio: ir gyvybė oodrousto.

DARBO VALANDOS:

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

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

Telefonas LE. 2-8723

vol. vok. 
vai. vok. 
uždoryia.

Ont.

DĖMESIO! DĖMESIO !
Taisau visų rūšių

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

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gozo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo ir oly- 
vD$.-VtSINTUVAI (eir conditioners) vasorai rr žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
V;sų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPA1TIS

■draugų eina i bažnyčią, kriti-į
:. kuodavo jį visuose susirinkimuo- į
:se ištisus metus ir nuoširdžiai'

■’buvo Įsitikinę, kad tuo auklėja.
Beveik kiekviename komjaunb

-I mo susirinkime .šnekėjo apie ... _ . .
drausmę, skaičiavo penketukus į turėti daugiau virtuvės įrengi- į dfen bijome ir respektuojame ma turėjusi dar 9.5 milijonus do-

i ii dvejetus Už penketukus gy-im0 dalykų, kurie galėtų intere- jus”. Parašas ir prierašas: “Ge-: lerių pelno, bet to esą perraaža. 
re, už dvėiėtuš peikė. Nors gar-! suoti moteris, kaip antai: lėkščių ros laimės ir daugiau jėgos kad ji galėtų Įmonės tinkamam

■ S‘~ai nepritarė Liucijui, kad rei- i plovimo automatų, skalbiamųjų jums ..į stow išlaikyti, teikti reikiamų į 
Pr. Alšėnas. į kreditu, ir nauju rinku suieškotų.

metu • mes

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD. 

(2-ras namas nuo Roncesval- 
les), Toronto.

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

mašinų, lygintuvų, krosnių, šal- , 
dytuvų ir 11. Taipogi ir siuvimo 
mašinų” — Cathy Sardelich, iš'

“Jokio kainų nurodymo” —

: kia atgaivinti Gedimino gatvės 
pavadinimą, pastatyti Gedimi- 
nui paminklą, bet sutiko su juo, . . v - _

• Ir štai — sklinda bendrabuty Dumont, N.J: . __
žurnalas! Sklinda ne dėl to, kad; Jokio kainų ^nurodymo — 
Skatintų paminklus statyti, gat- įrašo kažkoks nežinomas lanky
les perkrikštyti, bet kėsinasi tojas. -

'griauti viską ir visur -—tėvūną- Daugelis Įrašų rodą žmonių 
muos ir širdv. ' politines nuotaikas. Gal dau-

Eina žmogus šernai pramintu, 'giausia pamėgtas dalykas irašuo- 
žiriomu keliu. Jis jau nėbepaste-'se — Pabaltijo valstybės ir žy- 
bi šio kelio, net pamiršta, kad; ^’4 klausimas Soyietijoje bei ki- 
juo kasdien vaikščioja. Staiga — tautinių grupių reikalai.

j Šiai, kaikūrie Įrašai iš tos sri- 
;ties: -■ . : j:.
j “Kur ženklai apie manuosius 
, žręones Sovietijoje, kad jų ne- 
i matau?” Pasirašęs: Žydas.
■ "Kur yra Lietuva reprezen
tuojama?” — Lietuvis.

“Kodėl jūs nepraktikuojate to, 
'ką skelbiate? Tik tuomet pa
lengvėtų pasaulinė situacija ..

“Ar jau nebėra žydų jūsų ša
lyje, kad jokių ženklų čia nema
tau? Nematau jokio žydiško 
laikraščio ar ko nors panašaus. 
Kur yra jūsiškė skelbiama lais
vė žmoniškosios kultūros ir kito
kio tautybių judėjimo?... Aš 
tikiu, jūsų šitoji paroda tik ame
rikiečių akių dūmimas . Pasi
rašė: Jeanne Musumica.

“Aš esu pastebėjęs jūsų karš
ta propagandą apie naciškosios 
Vokietijos žiaurų elgesį su jūsiš
kiais žmonėmis. Tačiau, kaip gi 
jūs elgiatės su lenkais, latviais, 
vengrais ir kitais?” — B. Alban, 
Providence, R.I.

“Aš nesu matęs jūsų parodoje 
kaip atrodo tipiškas (skurdus) 
rusų gyventojo namelis. O tuo

Daugelis Įrašų rodą žmonių

A. LENCK1,

Kas keliatės į kitą
ir norite pigio ko ino .per

vežti savo baidus, 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

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

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

PADAROMI 
minkšti baldai 

ca*?o! užsakymus ir aptraukiami seni 
labai pigia kaina. Darbas garantuotas. 

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARCAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

DĖMESIO VISIEMS KLIJENTAMS DĖMESIO!

WESTERN TEXTILES
PERSIKĖLĖ iš 766 Dundas St. W. į naujas, gražiai atremontuo

tas patalpas 876 B DUNDAS ST. W. Telefonas EM. 3-0984.
Dabar turime didelį pasirinkimą vilnonių angliškų medžiagų 

kostiumams, paltams ir visokiu kitu siuntiniams Į tėvynę 
ŽEMIAUSIOMIS* KAINOMIS.

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

A. STANCIKAS Tel. LE. 1-5982

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Dažai ir sienoms 
popieris!

Voškas, 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./, teiefonuokite ar alvykite 
asmeniškai j

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

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

VELTUI.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS • 

praneša, kad 
persikėlė 

į nanjas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

Į. Paieškojimai
Kazys Nenorta, sūnus Agotos, 

į gimęs Sakių ap., Paežerėlių vai., 
ieškomas brolio Juozo. Žinantie
ji apie jo likimą, arba pats ieš
komasis. ■. prašomi pranešti bei 
atsiliepti šiuo , adresu: Pranas 
Siūlys. 87 Sanford Avė. S.. Ha

im ill on. Ont.. Canada. -

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1682 BLOOR W., Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

Lietuvio advokato 
ištaiga į

Victor a ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr= IM. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

OKULISTĖS

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BSSSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST.. Toronto, 
(arti Bioor ir Yon g gatvių)

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

Br. Bukovvska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(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.

Akiu specialistas
L. LUNSKY, R.O.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/pne Dufferin/

Visu rūsiu mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatjc transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

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

Telef. WA. 1-3924

iENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto Ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

standartir.es
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TCKCNTO, Cut.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Greitas ir geras jaunimui 

pastato pastatymas Springhurs- 
te buvo baigtas praėjusį šešta
dienį, įvedant elektrą, vandenį 
ir kitus patogumus. Pastato dy
dis 70 x 24. Parapijos stovykla 
pavadinta “Gerojo Ganytojo” — 
“Camp of the good Shephard” 
vardu. Už sąžiningą statybos 
darbų įvykdymą gili padėka 
tenka kontraktoriui A. Ropei, o 
taip pat medžio darbo vadovui 
Viktorui Žalneriūnui, P. Masiu- 
liuitir A. Šimkui.

Gerojo Ganytojo stovykla pra 
dedama liepos 19 d., sekmadienį. 
Pirmieji pasinaudos patalpomis brolio Alfonso šeimą lankąs kun. 
šv. Jono Kr. parap. altoriaus ber ‘ Petras Totoraitis 
niukai, kurių šiuo metu yra 25. 
Vėliau bus sudaromos kitos ato
stogaujančių grupės.

— Kadagį Springhursto lietu
vių vasarvietėje vasaros metu 
daug lietuvių atostogauja savo 
vasarnamiuose, bus sudaroma 
taip pat vadinamoji “dienos sto
vyklautojų” grupė, kur vaikai 
susirinks praleisti stovyklos pa
talpose tik dieną, o vakare su
grįš pas savo artimuosius. Die
ninėje stovykloje norima pala
vinti jaunimą lietuviškoje dva
sioje: dainų, žaidimų, sporto.

— Norint, kad vasaroj an tiems 
vaikams galimai pigiau kainuo
tų atostogos, kreipiamasi į geros 
valios tautietes, ypač kurios il
giau yra apsistojusios Spring- 
hurste, kad įsijungtų į talką — 
paruošti maistą, talkininkauti 
prie programų pravedimo ir kt. 
Sutinką padėti, prašomi pain
formuoti šv. Jono Kr. kunigus.

— Pamaldos sekmadieniais va
sarvietėje vyksta 9, 10 ir 11 va
landomis. Šią savaitę vasarvie- 
tėję atostogauja kun. dr. J. Gu
tauskas.

—Sutuokta: Kazimieras Mang- 
lįcas ir Danutė Mitalaitė, Gin
tautas Mitalas ir Lydija Šakali- 
nytė.

— Pakrikštyta: Algirdas Jo
nas Žilinskas, Audrea Lynne 
Ališauskas, Vida Loreta Jasine- 
vičiūtė.
j; Liet evang. liut pamaldos 
įvyks Išganytojo literionių baž
nyčioje, 1691 Bloor St. W. ir In
dian Rd. kampe, liepos 19 d. 1 v. 
p.p. Pamaldas laikys kun. A. 
Trakys .iš Čikagos. Prašome vi
sus lietuvius evangelikus kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

L. ev. liut. parap. taryba.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasaros metu parapijos biu 

letenis spausdinamas tik kas 
antrą ar trečią savaitę. Šį sek
madienį jis bus spausdinamas.

— šį sekmadienį, liepos 19 d., 
10 vai ryto laikomos Mišios už 
a.a. konsulo Vytauto Gylio vė
lę. Jas užprašė Toronto Skautų 
Rambyno Tuntas.

— Užuojautos vietoje artimie
siems, antradienį, liepos 21 d., 
7 vai. ryto bus laikomos šv. Mi
šios už Lietuvoje mirusį a.a. Sta
sį Žaliauską. Mišias užprašė P. 
I. čurliai.

— Praėjusį sekmadienį savo

NAUJĄJĮ linotipą
“Žiburių” spaustuvė jau gavo. 
Šiuo metu jis jau montuojamas. 
Kadangi dar negauti šriftai ir 
kaikurie kiti priedai, tai laikraš
čiui ir kitiems darbams jis bus 
pradėtas naudoti greičiausiai tik 
po atostogų.

To pasiekta dėka didelės lietu
viškos spaudos mylėtojų para
mos. Spaudos bendrovė “Žibu
riai” ir “T. Žiburių” leidėjai vi
siems rėmėjams nuoširdžiai dė
koja.

Pinigai firmai už linotipą yra 
jau sumokėti. Spaustuvė tuo bū
du užsitraukė nemažą skolą. Dėl 
to linotipo vajus tęsiamas to
liau. Jei kas dar nespėjo arba 
galėtų prisidėti su didesne su
ma, prašomi padėti grąžinti tą 
skolą. .

DANUTĘ KOV’ALSKYTĘ
ir

, ado^Mą bajoriną,
mūsų ilgametį bendradarbį ir talkininką, sukūrusius 
lietuvišką katalikišką šeimą, nuoširdžiai sveikina ir 
saulėtų gyvenimo kelių linki

K. Liet. Katalikų Kultūros Draugija 
ir “Tėviškės Žiburiai”.

MONTREAL, Cue

Prisikėlimo 
bažnyčioje 11 vai. Mišių metu 
minėjo savo kunigystės 25 metų 
sukaktį. Iškilmingų Mišių metu 
svečiui asistavo T. Paulius ir T. 
Rafaėlis, OFM, o pamokslą sa
kė T: Modestas, OFM. Giedojo 
sol. V. Verikaitis. Po iškilmių 
bažnyčioje J. S. Valadkų namuo
se buvo gražios vaišės, kuriose 
dalyvavo kolonijos kunigai ir 
šeimos artimieji bei bičiuliai. 
Solenizantui linkime ir ateityje 
neprarasti jaunatviškos nuotai
kos. Kun. P. Totoraitis dirba 
Švč. Trejybės liet, bažnyčioje, 
Newark, N.J., JAV.

— Prasidedant stovyklavimo 
laikui, kviečiame visus tėvelius 
leisti savo vaikučius į stovyklas, 
kurių pasirinkimas šiais metais 
yra didelis. Visų stovyklų mo
kesčiai yra prieinami, o daugu
ma stovyklų pramato net dide
les nuolaidas mažiau pasiturin
tiems. Tiek tautiniu, tiek peda
goginiu, tiek sveikatos požiūriu 
jaunimui stovyklos yra neįkai
nojamos vertės.

Tai įvertindami, T. pranciško
nai šiais metais nesigailėjo mil
žiniškų išlaidų, kad parengtų 
lietuviškam jaunimui galimai 
tinkamesnes stovyklavimo pa
talpas. Jose šiemet bus dvi sto
vyklos. Pirmoji — jaunimo —• 
prasideda jau šį šeštadienį, o ant 
roji — vaikučių — praisdės rug
pjūčio 1 d. Abiem stovyklom va
dovybė/ sporto vadovai, šeimi
ninkės ir t.t. sudaryta iš pačių _
pajėgiausių kolonijos asmenų. JĮ”JOS 26“d.,Vbus'S^Tos Zttos 
Kviečiame pasinaudoti proga ir 
leisti savo vaikučius gražiai ir oficialus stovyklos uždarymas 

bus 12 vai. Patys stovyklautojai 
atliks trumpą programėlę. Taip- 

siai pasižymėjusiems stovyklau
tojams. Be svarbios priežasties

ATEITININKŲ 
STOVYKLA
Vykstaniteji j ateitininkų sto

vyklą, kuri bus liepos 18-26 d.d. 
Tėvų Pranciškonų stovyklavie
tėje, Wasagojej pasiima šiuos 
daiktus: pagalvę, paklodes, 2 ar 
3 šiltas antklodes, baltinių, nak
tinius, šiltą megstuką, keletą po
rų kojinių, maudymosi kostumą, 
sportinius batus, keletą rank
šluosčių, muilo, dantims valyti 
priemones, nedūžtamą lėkštę ir 
puoduką, šaukštą, peilį, šakutę, 
kišeninę elektros lemputę, mal
daknygę, rožančių, rašymo prie-

Į “Tėvynės Prisiminimai” radi- 
' jo programa, pradedant šiuo sek
madieniu, liepos 19 d., bus trans 
liuojama sekmadieniais 1 - 1.45 
vai. p.p. iš Niagara Falls, N.Y., 
iš Amerikos. Stotis WHLD, ban
ga 1270. Stotis plačiai girdima 
Kanadoje ir Amerikoje.

Lietuvių Namų biblioteka, 
vedėjui išvykus atostogų, bus

naudingai praleisti atostogas.
Muz. St. Gailevičius su žmona

Gedulingos pamaldos 
už a.a. Barboros Bendorienės - 
Salkauskaitės, mirusios neseniai 
Los Angeles, Calif., vėlę įvyks 
šį šeštadienį 8.30 vai. ryto šv. Jo
no Kr. bažnyčioje, o už a.a. Jo
ną Peičį — ateinantį sekmadienį, 
liepos 19 d-, 11 vai. Spnnghurste.

“AUŠROS” JAUNUČIŲ
STOVYKLA ___ __________ ____

— jaunesnio amžiaus jaunimui uždaryta nuo liepos 18 d. iki rug 
bus TT Pranciškonų stovykla- pįūčio 6 d.
vietėje New Wasaga, nuo rug-1 
piūčio 1 iki 16 d. Stovyklos va
dovybę sudarys: T. Paulius, OF 
M, dvasios vadas, A. Brazys ir į Niujorke vykstančią sovieti- 
K. Batura — komendantai, K. nę parodą atvyko daugybė meni- 
Šapočkinas ir P. Vyskupaitiš — ninku atlikti programas, kurios 
sporto vadovai, J. Staškevičius buvo" numatytos pradėti šį pir-
— kult, dalies vadovas, A. Škė- madienį. Iš Maskvos jie turėjo 
mienė ir D. Skrinskaitė — mer- ' išskristi liepos 7 d. Menininkų 
gaičių vadovės, T. Verbickaitė — j tarpe yra ir bene visų respub- 
gailestingoji sesuo, S. Čepas ir likų tautinių vienetų. Ju tarpe 
J. Tamulionis — ūkio reikalų yra Vilniaus vad. liaudies an-

A.A. Juozas Navikėnas, Lietu
vos kariuonjenės kūrėjas sava
noris, Montrealyje gyvai reiškę
sis visame lietuviškajame gyve
nime, mirė širdies liga praeitą 
sekmadienį, liepos 12 d., 3 vai. 
po pietų.

Į Ruošiasi susituokti inž. Algis 
Aneliūnas ir Irena Dikaitytė. 
Inž. Algirdas ir Ina Kličiai pa
aukojo $50 Aušros Vartų bažny
čios statybos fondui.

Skautai ir skautės pereitą sek
madienį išvažiavo į stovyklą 
prie Rawdon. Stovyklos komen
dantas V. Piečaitis, stovyklos 
kapelionas Tėv. St. Kulbis, SJ. ,

Neokanadiečių berniukų sto-

auklėtojai ir stovyklos kapelio
nas Tėv. St. Kulbis, SJ. Na, ir 
stovyklos burmistras lietuvis, 
vyriausias inž. Bulotos šeimoj. 
Lietuviai vyrauja Montrealio di
džiųjų dienraščių stovyklos ap
rašyme ir televizijoje. Sveikina
me mūsų pionierius!

Montrealio Lietuvių Dramos 
teatras liepos 4 d- įrašė LP plokš 
telėn Kazio Borutos dramatinę 
legendą “Baltaragio malūnas”.

Visas veikalas trunka pusant
ros valandos: dvi 12 colių plokš
telės (4 pusės). Tinka visiems 
fonografams, turintiems 33% 
gręitį. Įrašyta Montrealyje, RCA

vykloje dalyvauja net 18 lietu- YJc!°r stu<^ijoje. Plokštelė bus 
vių. Stovyklai vadovauja patyrę išleista puošniame voke — 100 

l pirmųjų egzempliorių vardiniai 
ir numeruoti. v '

Tai pirmas ištiso dramos vei- 
P •’ėjusi šeštadienį* pilnutėlė kalo įrašymas plokštelėn ne tik 

šv. Jono Kr. bažnyčia buvo liu- išeivijoje, bet ir visoje lietuviš- 
dininkais sutuoktuvių lietuvių ' ko teatro istorijoje. “Baltaragio 
akademikų: Kazimiero Manglico malūnas” buvo pastatytas 1957 
ii Danutės Mitalaitės (abu To- m. ir su pasisekimu vaidintas 
ronto un-te baigę socialinius beveik visose didesnėse Š. Ame- 
mokslus) ir inž. Gintauto Mitą- rikos lietuvių kolonijose. Spek- 
lo (jaunosios brolio) su labčran- taklio išvykas aplankė apie 4-000 
te Lydija Šakalinyte. 'žiūrovų. Tačiau “B. m.” plokšte-

Pirmąją porą sutuokė kun. B. ;lė galės pasiekti lietuvius ir pa- 
Paeevičius, o antrąją -— kuri. P. čiuose tolimiausiuose pasaulio- 
Ažubalis. Po to jaunųjų inten- kraštuose.
cija buvo atlaikytos bendros šv.1 Visas komr>l®Wa-k'§t«oja $10. 

vadovaujamo Švedo, Mišios. Dalyvavo šešios poros Užsisakant rašyti: Stp. Kęsgailą,

GAL ATVYKS
ŠOKĖJAI IS LIETUVOS

Dv'gubos vestuvės

mones. Kurie turi, tepasiima vedėjai, A. Astrausikenė, G. Bal samb.lio, —---- —, —- ---------- r
sporto įrankius: sviedinius, ra- taduonienė, S. Dilkienė, A. Gri- tautinių šokių 12 šokėjų ir 5:mu- pajaunių, jaunųjų giminių ir stu- 1577 Rue de Seve, Montreeal 20, 
ketes, šachmatus, šaškes ir t.t. Guobienė, E. Juzuko- zikantai. Bent taip buvo skel- jį jų bičiulių, o taip pat dvi gėlių P.Q., Canada.
Vykstantieji į stovyklą savomis i nienė, S. Simonaitienė, O. Tikui- i biama.
priemonėmis, bagažą nusiveža žmnė ir P. Urbonienė šeimi-, tarpe y
drauge. Neturintieji priemonių ninkės. tautines

Vykstantieji į stovyklą savomis ;i«ene, S. Sunonaitiene. O. Dkui- i biama. JAV įvairių tautybių mergaitės. į ,
priemonėmis, bagažą nusiveža ;žienė ir P. Urbonienė — šeimi-tarpe yra kilęs sumanymas tas . p’ - ♦'•’■‘liai vestuvinę C.PC pra-c»"z*§k<>ie prorjramo-
drauge. Neturintieji priemonių riinkės. tautines grupes pavežioti su kon puotą suruošė ištaigingoje Dutch je “Kamera 59” liepos 3 d. buvo
nuvažiuoti, savo bagažą gerai su ■ Š’met stovykla, atrodo, bus ; certais po įvairias atitinkamos Sisters svetainėje. transliuojamas reportažas apie
pakuoja, pritvirtina kortelę su gan gausi ir įvairi. Šiuo._rnetu tautybės kolonijas. Yra žmonių J K. D Manghcų šeima apsiev-idabar Lenkiion įterptas rytines 
vardu ir pavarde ir ne 
liepos 16 d., ketvirtadienio, va
karo pristato į Prisikėlimo pa
rap. kleboniją. Patys stovyklau
tojai liepos 18 d., šeštadienį, 
punktualiai 8 vai. rytą susiren
ka prie Prisikėlimo parap. kle
bonijos. Iš čia jie bus nuvežti į 
stovyklą.

Primename, kad stovyklauto
jai tik savaitgaliams nebus pri
imami.

Šį sekmadienį stovyklavietėje 
bus laikomos tik vienos šv. Mi
šios — 8.30 vai. Kitą sekmadienį,

Sv. Mišios svečiams — 11 vai.

transliuojamas reportažas apie
OL4. O 'y . c v J * c i

vėliau -iau yra užsiregistravę virs 70.jnorinčių lietuviškąją grupę at-!vens-pas jaunojo motiną, o G. L.■, Vokietijos-sritie *iš kurių vokie- 
lio, va- i Stovyklautojų turėsime ir išjgabenti koncertuoti taip pat į Mitalai išsikelia į Otavą, kur jau , čiai buvo išvaryti. Kadangi visa 

kitų lietuvių kolonijų: Buffalo,;Kanadą, bent į Torontą ir Mont- nasis dirba.
Cleveland©, Sudburio, Paris, iiealį. Sovietų atstovybė Vašing-
Brantfordo, Hamiltono ir Oak- tone to taip pat norėtų, lietuviš- . L’AlJDiES balsas statydinant kaip skriaudėjus, tai
villės. ka komunistinė spauda Ameri-1 kelintą kartą pagerbia 1 Montrealio, o vėliau ir visos Ka-

Tėveliai yra prašomi neatidė- koje rašo apie tai kaip apie tik- ■ž. atsiliepdamas j jo vedamuo-
lioti registracijos iki paskutinės |rą faktą, nors 'ištiktųjų Maskvosi S1U,S- Liepos 10 d. atsiliepe ir į sa radėio ne tik bombarduoti 
savaitės. Užregistruokite tuoj ; sprendimas pereitą savaitę dar vedamąjį vienybes reikalu. Esą 
nat, kad stovyklos vadovybė ga- į nebuvo žinomas. " niekur vienybės nėra ir
lėtų iš anksto viską tvarkingai | Jei tai įvyks, Toronte ta grupė : {įes visi e*ną netinkamais keliais,

' lankysis greičiausia rugpiūčio išskyrus Sovietų Sąjungą, kur i
pradžioje. Kaip visa tai bus or- esą ‘ žmonės auklėjami ne vienas
ganizuojama, tuo tarpu dar ne-; kitą esti, o gyventi broliškai, 
žinoma. Jų programoje yra įra- .žmoniškai, dirbant visiems pa?el 
syta: “Lietuvių liaudies šokiai 
ir dainos”.

Cleveland©, Sudburio,
i tai buvo pa na’a ko t a su užuojau- 

“LIAUDIES BALSAS” ta t’e"'S ™'5‘ečiams-

atostogų išvyko Į Europą. Už- gi bus išdalintos dovanos labiau-
truks ten apie du mėnesius.

yra ideali vietą pailsėti lietuviškoje aplinkoje. Šįmet 
specialios kainos: 4 kamb. vasarnamiai po $25 savaitei 
ir 2 kamb. — $14 sav. Vasarvietė randasi ant gražaus 
ir žuvingo ežero kranto į šiaurės-rytus

nuo Toronto - tik 45 mylios.
Važiuoti lygiai 6 mylias į šiaurę nuo Uxbridge mies
telio ir, pasukus į dešinę pagal rodyklę “Birutė”, dar 
1 mylia ligi Wagner’io ežero. Smulkesnių informacijų 
teirautis (šiokiadieniais) telefonu LE. 3-6708.

paruošti. *
Registruotis Prisikėlimo para

pijos klebonijoje—-tęl. LE.3-0621, 
Hamiltone pas J. Pleinį — JA. 
9-5129 arba pas T. Verbickaitę— 
FU. 5-9226; St. Catharines — pas
T. Barnabą, OFM. Raštu regist
ruotis šiuo adresu: T. Paulius, 
32 Rusholme Pk. Cr., Toronto 3, 
Ont.

Padėka
Trūksta ir žodžių, išreikšti tiems jaus

mams; kurie pripildė mūsų širdis mums 
suruoštos malonios staigmenos metu. 
Mūsų mylimai ir brangiai globėjai poniai
U. Bleizgienei suprganizavusioi priešves- 
tuvines vaišes_-shower ir visoms mieloms 
ponioms ir panelėms kartu prisidėjusioms

nados, lenkai pakėlė protesto bal

U’ |CBC telefonais bei laiškais, bet 
- imasi aiškintis, kieno iniciaty- 

Įva tokios transliacijos organi
zuojamos ir t t. Vadovauja šiai 
akcijai Lenkijos vakarų ir Ka
nados piliečiu lenku klubai.

išgalę dėl visų bendros gerovės”.
Kad šitaip sako visi sovietų 

vadai, visi esam seniai girdėję. 
Bet argi kitaip sakė naciai bei 
fašistai, kuriuos taip smerkia 
“Liaudies Balsas”? O juk visas 
pasaulis žino, žino ir “LB” drau
gai, kad didesnės tironijos už so-

' stovyklos į namus prieš oficia
lų stovyklos uždarymą. Stovyk
lautoju artimieji ir svečiai malo- 

filiai kviečiami aplankyti at-kų jjQ prOgQ norime išreikšti nuoširdžiausia 
(stovyklą ypač antrą savaitgalį, padėkų

Sovietų Sąjunga norėtų savo 
parodos Niujorke mokslinį sky- 
riųrių perkelti į Toronto ir į 
Montrealį. Reikalas aiškinamas. 
Kadangi tuo metu vyks Toronte o__,---- -----
Kandos V. Paroda, kaikas siūlo į vietinę pasauly dar nebuvo, 
tą sovietinę parodą prie jos pri-, Žmonių žudymas ir apskritai te- 
jungti. Kadangi parodos visos ’ roru su čekistais toli gražu ne-

JŪSŲ PATOGUMUI IR PINI
GŲ SŪTAUPYMUI draudžiant 
namus siūlome bendrą Composit 
Dwelling Policy, į kurį įeina: 1. 
Namo gaisro draudimas, 2. Bal
dų gaisro draudimas, 3. Nelai
mingų atsitikimų draudimas. Su 

nuolaida.
P. Ad»monis Insurance, 
VI. 2-8501.

10%

Prof. Stp. Kairys iš L. Skautų 
Brolijos vyr. skautininko parei
gų nuo birželio 21 d. atsistatydi
no ir jas perdavė buvusiam sa
vo pavaduotojui Aleksui Mato- 
niui, gyvenančiam Waterbury. 
Matonis tas pareigas eis iki ka
dencijos pabaigos — iki naujų 
rinkimų.

T. Meno galerijoje iki rugsėjo 
27 d. vyksta paroda pačios gale
rijos paveikslų bei skulptūrų rin 
kinių. Išstatyti kanadiečių meni
ninkų, senųjų meisterių, dabar
tinių JAV ir D. Britanijos daili
ninkų ir 6 skulptorių kūriniai.

Galerija lankoma savaitės die
nomis 10.30-5.30 vai. p.p., šven
tadieniais 1.30-5.30 vai. p.p.

Sūnų ir dukterų KLS Pašal
pos D-ja paskelbė “Liaudies Bal
se” balandžio 1—birželio 30 d. 
apyskaitą. Pasirodo draugijos ne 
kaip laikomasi. Tiesa, kasoje esą 
$11.848,58 ir dar $13.000 taupy
mo bonais ir kom. kaucijos $550, 
išviso $25.398,58. Tačiau per tuos 
tris mėnesius draugija veikė su 
nuostoliu. Pajamų turėjo $1.330, 
90, o išlaidų $1.396,50, t.y. paja
mų turėjo $65,60 mažiau, kaip 
išlaidų.

Atvyko iš Lenkijos
Juozas Mačiulskas, zarasietis, 

atvyko iš Lenkijos į Kanadą pas 
savo seserį ir svainį gyvenančius 
Toronte — Bukauskus, kurių 
dukterys čia Toronte yra žino
mos okulistės, turinčios savo ka
binetą 274 Roncesvalles Avė.

J. Mačiulskas, dar 1946 m. bu
vo ištremtas iš tėviškės dešim
čiai metų. Buvo laikytas Vorku
tos, o vėliau Čėkotkos vergų pri
verčiamojo darbo stovyklose. Iš 
ten išsivadavęs vyko į Lenkiją, 
kaip repatrijantas.

Ukrainiečiai suorganizavo per
nai ir šiemet organizuoja vasari
nius ukrainistikos kursus savo 
stovykloje Kiiv. Kursai prasidės 
liepos 26 d. ir tęsis iki rugpjūčio 
22 d. Į kursus priimamas jauni
mas nuo 12 metų. Kursų mokes
tis $60. Ukrainistikos dalykus 
dėstys 5 mokytojai.

Toronto naujosios rotušės kai
ną miesto tarybai pateikė John 
B. Parkin architektūros firma— 
$23.900.000, t.y. veik 3 milijo
nais mažiau kaip buvo anksčiau 
apskaičiuota. Pats pastatas kai
nuosiąs $20.400.000, $2.500.000 
kainuosiąs nugriovimas registra
cijos pastato ir $1.000.000 kainuo 
siąs aplinkos aptvarkymas.

i c taip pat gausiai dalyvauti sto- 
I vykios uždarymo iškilmėse lie- 
pos, ■26:;d,,%;';.

j Toronto skautų-čių stovykla 
įvyks nuo liepos 25 d, iki rugpiū- 
čio 3 d. A.E. Augustinavičių ūky, 
La Salette, Ont., ten kur pernai.

Stovyklos mokestis už 10 die
nų $15, dviem asmenims iš tos 
pačios šeimos $25, trims — $30, 
dienai $1.50. Savaitgaliui atvyks
tantiems $2. dienai.

Registruojasi pas savo drau
gininkus, pas D. Keršienę — tel. 
LE. 6-2781, arba pas J. Karasie- 
jų — tel. LE. 3-8733.

Tuntininkai.

B. BENDORAVICIENE1 mirus,
, broliui inž. Algirdui Šalkauskiui ir jo šeimai reiškiame nuo

širdžiausią užuojautą.
Dr. A. Pacevičius ir šeima.

DARBAI JAUNIMO 
STOVYKLAVIETĖJE
Praėjusią savaitę stovyklavie

tėje dirbo: P. Regina, A. Čepo
nis, J. ^Birštonas, V. Abromavi
čius, A. Daukša, K. Simonaitis, 
J. Zdanavičius, V. Mačionis, V. 
Kryžanaūskas, M. Petrulis, V. 
Gutauskas, A. Gutauskas, J. Ga- 
taveckas, J. Gataveckas, V. Ur
bonas, J. Genys, P. Grigas, R. 
Grigas, J. Jacikas, R. Vyskupai- 
tis. Savaitgalį šeimininkavo p. 
Gataveckienė su jaunosiomis pa- 
gelbininkėmis: R. J. Gataveckai- 
te, A. Grigaite ir M. Švedaite. 
Visiems nuoširdus ačiū.

Šią savaitę bus užbaigti pa
grindiniai darbai ir pasiruošta 
pirmajai stovyklai. Galį pagel
bėti savaitės bėgyje ar savait
galyje prašom paskambinti' į 
Prisikėlimo parapijos kleboniją.

Papildomas sąrašas loterijos 
bilietų platintojų:

Kadilakų: E. Valeška 4 kn., 
Bungarda 4 kn., Augaitienė, Lo
rencas, Al. Lukoševičius, A. Šal
na, V. Petravičius, P. Norkevi
čius, K. Lambertas, S. Jankaus
kas, červinskas, D. Laurinavi
čius, K. Šapočkinas, O. Duobai- 
tienė, F. Senkus, B. Čeponkienė, 
S. Vaitiekūnas, V. Štuikys;

$5.000 - J. Valatka, P. Jankai- 
tienė, J. Uuogintas, H. Chvedu
kas, A. Rekštytė, O. Širvinskie- 
riė, K. Lambertas, P. Dunderas, 
F. Senkus, B.. Kūkalis, B. Urbe- 
lis, J. Leiberis, V. Janulevičius, 
B. Pabedinskienė, K.Šapočkinas.

Kadilakų loterijos traukimas 
įvyks šį šeštadienį. West Sene
ca, N.Y^ Laimingųjų sąrašas bus 
paskelbtas “TŽ”.

r____ į už įteiktas puikias dovanos. j
Aičū už parodyta visų tokį didelį širdžių! 
gerumų, kuris ilgai dar liks atmintyje.

Danutė ir Adolfas Bojarinai.

Lietuvių Vaikų Namų Statybos
Fondui aukojo:

S25 V. B. Gataveckai; . ■
$15 N. N.; į
Po $10 E. N., T. V. Macai, J. Sližys; į 
$8 J. Juodis; į
Po $5 M. Malinauskas, A. A. Ku-J 

niutis, A. Pronckevičiuš, J. S. Stravirts- 
kas, P. B. Saplys, L. P. Butėnas, V. Vaš
kelis, A. . Danenai, E. F. Senkai, M. 
Regina, E. J. Jurkevičiai, V. Kalendrie- 
nė, J. M. Stonioniai, J. O. Kalinaus
kas, Karvelis, J. S. Grulevičius, J. And
rulis, F. B. Kasperavičius, T. A. Valius, 
M. Mačiulienė, V. Vaitkus, B. E. Mule
vičius, Dūda, A. Čeponis, E. I. Prunskis, 
E. J. Javas, S. M. Bašinskas, S. Pranc- 
kevičius, J* Benetis, A. Geidutis, A. P. 
Simanavičius, E. S. Čepas, Blockis;

Po $3 V. Pūga, K. E. Deimantas;
Po $2 N. Žalpienė, A. Norkus, P. Nar

kevičius, V. Gylys, K. Pakalniškis, B. 
Bakevičius, K. Stulpinas, J. Kušlikis, A. 
Vanagas, Žilinskienė, Dundys, O. J. Drą 
sutis, P. Masiulis, V4 E. Abromavičius, 
J. M. Remeika, B. S. Morijošius, V. G. 
Morkūnas, J. B. Masilauskas, P. Alše- 
nas, V. Vaidotas, R. Poškauskas, P4 R- 
Stripiniai, V. Skrinskas, K. B. Valančius.

Visiems aukojusiems gili padėka. Ge
rasis Dievas teatlygina šimteriopai .

Nek. Pr. Marijos seserys.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

LIEPOS 
ir 

RUGPIŪCIO MĖN.
ketvirtadieniais ir
, šeštadieniais

KABINETAS UŽDARYTAS.
Telefonas LE. 1-2933.

galėjo susilyginti ir pamišėliai - 
sadistai naciai. Jei “Liaudies Bal 
siti” šitokis vienybės kūrimas 
prie širdies, tai gal pabandytų 
ten persikelti. Galės pasidžiaug
ti ir nuolat “kylančia gerove” ir 

Dėl “laisve” ir “vienybe”... Čia 
didelio skaičiaus asmenų ir, organized- žmonės trokšta žmogiškos vieny

bės, ten yra kapų vienybė. Kas 
“nevieningas” jam vieta atran
dama ... kapuose ar taigose ... 
“Broliškai...” Ka-

vietos jau užimtos, tai gal ruoš 
vėliau.

Padėka
Mano brangiam vyrui š.m 

d. staigiai ir netikėtai mirus, skuasmo 
valandose buvau daugelio geraširdžių 
asmenų globojama ir užjaučiama. I 

jų, neišvardindama visų atskirai, dėko
ju visiems: vyskupui V. Brizgiui, parapi
jų klebonams, diplom. tarnybai, visoms * 
organizacijoms ir pavieniams asmenims, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu pareiškė 
pogarbę velioniui, taipgi mane globojo 
ir užjautė sunkiose skausmo valandose.

V. Gylienė.

TABAKO ŪKYJE reikalingos dvi lapų 
dalytojos ir viena rišėja. J. Kartavičius, 
R.R. 1, Grafton, Ont. Tel. 31 R 31 Bal
timore, Ont.

SPRINGHURST vasarvietėje parduoda
mas sklypas prie lietuvių bažnyčios, 
105 iš 142 pėdu. Tel. BA. 5-2969, 
skambinti po 7 v. v.

Išnuomojamos butas II augšte 2 kamba
riai ir virtuvė, atskiras vonios kamba
rys. Tel. RO. 2-1858.

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

birželio 14
M’dla«<io Šventyklos administ

racija išleido spalvotą atvirutę 
su šv. Igno Lojalos stovyla ir lie
tuviškuoju kryžiumi. Atvirutė 
pardavinėjama po 5 centus ir tu
ri didelį pasisekimą turistų tar
pe. Lietuviškasis kryžius šią sa
vaite perdažomas ir aplinka-ap
tvarkoma.

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. Norkcliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

BALTIC MOVERS
Bnldų oervežimos Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamas turtas ap 
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real), Londono, Windsor^, Hamiltoną. 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST.. TEL LE.4-140- 

TORONTO

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

rūžiu anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

— 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.

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

Krautuvė ir 3 butai. $10.000 įmokėti, vienos morg-čius bolonsui. Rondosi ont 
College gotvės prie Rusholme Rd. Kaino $30.000.

Glenlakc - dupleksas. $10.000 įmokėti, 11 kambarių, atskiros plytų namas.
Pilnai išnuomotos Kaino $25.000. >

■ X *

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

Alhambra Are. $3.500 įmokėti. 6 nepereinami kambariai, 2 garažai. 5Vž% 
morgičius. Kaino $14.900.

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


