
wr. iiw* 
TAMrrMI 

WY*MA

•pltthe Lights 
of Homeland

Lithuanian Weekly 
hMaMtette 

Lithuanian R.C. Cultural Society 
of Canada.

Authorized as Second Class Mail 
Post Office Department Ottawa

SAVAtf KASTIS

Leidžia 
Kanados Lietuvių Katalikų 

Kultūros Draugija.
941 Dundas St W, 

Toronto 3, Ont, Canada

Telefonas 368-6813

MOKSLO METĮĮ BALANSAS
Vėl prabėgo vieneri mokslo metai. Gegužės ir birželio mene* 

siais palengva užsidaro ųpkyklų durys, 1960-61 mokslo metai nu
eina į praeitį. Studentai jatf atostogauja. Viena po kitos pradeda va
saros atostogas mūsų lietuviškosios šeštadienio mokyklos bei aukš
tesnieji lituanistiniai kursai. Birželio pirmoje pusėje į atostogas iš
eina viešosios gimnazijos, o to mėnesio pabaigoje ir viešosios pra
džios mokyklos. Kai žmogus išeina iš namų, palikdamas juos ilges
niam laikui, paprastai dar paskutinį kartą atsigręžia pažiūrėti, ar 
viską palieka tvarkoje. Taip ir mums, užvėriant mokyklų duris ke
liems mėnesiams, pravartu dirstelėti atgal ir pagalvoti apie mažą 
pereitų mokslo metų'Salansą, žiūrint Į jį iš lietuviškojo taško.

Lietuviškoji studentija šiuo metu mus imponuoja savo skai
čiumi. Vien Amerikos žemyne lietuvių studentų šiemet turėjome 
kelis tūkstančius. Tai džiuginantis reiškinys, parodąs, kad mūsų 
tautinis nugarkaulis dar nėra palaužtas, nes savųjų studentų skai
čiaus mažėjimas pirmas didelis tautinio palūžimo pažymys. Džiu
gina mus studentija dar ir kitu pažiūriu - ji daugumoje tebėra stip
riai lietuviška. Ne be ko, pasitaiko ir išimčių. Pereitų metų bėgy
je pasitaikė ir mišrų vedybų, ir “prapuolimų” svetimoje jūroje, 
ir neorganizuotumo. Bet dauguma yra ir atspari, ir organizuota, 
ir veikli, bent tiek kiek vyresnieji sugeba juos Į darbus Įtraukti ir 
nori savo visuomeninę? vietas jaunimui užleisti.

Kita mūsų priaugančiosios kartos grupė yra gimnazistinis jau
nimas, arba “dešimtukai”, kaip čia juos vadina. Ir jų skaičius šiais 
metais buvo pasigėrėtinai didelis. Gimnazistų garbei tenka pasa
kyti dar ir tai, kad jie daugumoje pajėgė atsispirti šio krašto pa
gundai mesti mokslą nebaigus gimnazijos ir imtis pelningo darbo. 
Netaiku nutraukusių mokslą lietuvių gimnazistų nuošimtis yra ke
leriopai mažesnis, kaip anglų mokinių. Bet yra ir antroji medalio 
pusė. Tą blogąją pusę sudaro krintantis “dešimtukų” lietuvišku
mas ir per mažas atsparumas šio krašto aplinkos vylionėms. Jei 
studentija tarp savęs dar visur kalba lietuviškai, o taip pat lietu
viškai ir susirašinėja, to nebegalima pasakyti apie gimnazistus. 
Tiesa, lietuviškai jie gerai kalba, nes to išmoko šeimose Neblogai 
skaito; kiek silpniau, bet pakankamai, rašo, lietuviškai. Visa tai 
tačiau nebėra jų kūnas ir kraujas. Svetimąją kalbą jie tarp savęs 
neretai mieliau naudoja, kaip savąją. Tai jau tautinio negalavimo 
pradžia. Tikslu padėti gimnazistams tautiniai stiprėti, turime jiems 
Kanadoje lietuvišką aukštesnįjį švietimą ir meninius bei sporti
nius vienetus. Daugiausia jaunimo sutraukia pastarieji. Gerai ir tai, 
bet žymiai blogiau yra su švietimu. Stipriausiai tuo atžvilgiu sto
vįs Montrealis dar vis sugeba išlaikyti Aukštesniuosius Lituanis 
tinius Kursus ir net tuos kursus baigusiems lituanistinį seminarą. 
Toronto^ padėti? „žymiai silpnesnė. Po labai, didelių pastangų šie
met lituanistinė mokykla išleidžia pirmąją 16: skyrių baigusią lai- - 
dą, labai kukliu skaičiumi — septynias mergaitės. O ką gi šešta
dieniais dirba kiti “dešimtukai”? Kitose plačiosios Kanados kolo
nijose jokio aukštesniojo lituanistinio švietimo nėra — paskuti
nės lituanistinės žinios gaunamos, aštuntame, o daugelyje atvejų 
tik šeštame pradžios mokyklos skyriuje. Labai liūdnas balansas*

Pereinant prie lituanistinių pradžios mokyklų, tenka pasaky
ti, kad jos geriausia suorganizuotos. Jose visoje Kanadoje mokosi 
virš tūkstančio vaikų. Pirmauja Torontas, kurio Maironio vardo 
mokykla šiemet turėjo 450 mokinių ir 23 mokytojus. Lituanistinė 
pradžios mokykla jau yra įsipilietinusi ir visuotinai lankoma. Ten
ka tik prašyti Gerąjį Dievulį, kad kitiems mokslo metams suteiktų 
tėvams ir vaikams daugiau stiprybės ir tautinio susipratimo nepa
sklisti baigus aštuntąjį ar net tik šeštąjį skyrių.

Paskutinis mūsų mokyklinis laipsnis yra vaikų darželis. Varg
šas jis, paliktas daugiausia tik seselių globai ir veikiąs tik Toronte 
ir Montrealyje. Iki šiol nei bendruomeniniai organai nei kitokie 
veiksniai, išskyrus parapijas, didesnio susidomėjimo darželiais ne
parodė. O labai ir labai gaila. Esamomis sąlygomis nutautimas, 
ypač gražios lietuvių kalbos sužalojimas arba ir beveik visiškas 
netekimas, prasideda priešmokykliniame amžiuje. Sekantiems 
mokslo metams turėtumėm žūt būt tą padėtį radikaliai pakeisti. 
Lietuviškąjį vaikų darželį reikia taip “įpilietinti”, kaip įpilietino- 
me lituanistinę pradžios mokyklą. Jis turėtų būti daugumos mū
sų vaikų lankomas ir visų besąlyginiai remiamas.

Užversdami 1960-61 mokslo metų lapą, linkime mokytojams 
ir mokiniams atsikvėpti šeštadieniais, kurių jie taip pasigesdavo, 
pašvęsdami juos lietuviškajam žodžiui ir raštui. A. R.

Hamiltono lietuvių tautinių šoki į šokėjų trys grupės — vyresnių ;ų, moksleivių ir vaikų, viso 60 
asmenų, pradeda antrąjį dešimtmeti dalyvaudamos Kanados Lie avių Vaikų bei Jaunimo kongre

se Delhi, Ont. Vadovė G. Breichmanienė.

KENNEDY
Birželio 3 d. Vienos ringe susi

tiks du čempijonai. Viename 
kampe — 67 metų Chruščiovas, 
atstovaująs Sov. Sąjungą, šian
dien esančią savo jėgos ir presti
žo viršūnėje, kitame kampe — 
Kennedy, 44 metų amžiaus, atsto
vaująs JAV, kurių prestižas pa
saulyje šiandien yra pasiekęs vie
ną iš žemiausių taškų.

- CHRUŠČIOVO SUSITIKIMAS
kad jis sutiks derėtis su Chruš
čiovu tik tuo. atveju, jei prieš tai 
diplomatų bus padaryti pasiruoši
mai ir matysis, kad iš konferen
cijos galima tikėtis konkrečių vai
sių. Šiuo metu jokių konkrečių 
nutarimų nesitikima ir santykiai 
tarp Rytu ir Vakaru yra pablo
gėję”- ‘; į . ‘ y .

Toliau Lawrence pažymi,

prisimenama netolima praeitis:
“Per paskutinius keliolika mė

nesių Chruščiovas su visu inten
syvumu kurstė šaltąjį karą. Atsi
sakė koperuoti su Jungt. Tau
tomis dėl Kongo. Bandė sugriau
ti pačią Jungt. Tautų organizaci
ją. Paglemžė Laos ir Kubą.

“Kodėl šiandien JAV preziden
tas jaučia, kad jam reikia vykti 
Europon, kalbėtis su Chruščiovu

ma jokios dienotvarkės, susitin
kama tik “pasikeisti nuomonė
mis”. Ar tas nuomonių pasikeiti
mas išeis amerikiečiams į naudą? 
Abejojama, nes Kennedy nese
niai pralaimėjo Kuboje, pralai
mėto Laose ir pasaulis šiandien 
Įsitikinęs, kad vien tik gražiais 
žodžiais laisvė nėra sukuriama. 
Diplomatai ir prezidento patarė
jai nori įtikinti Kennedy, kad 
veiksmai ne žodžiai yra vieninte
lė kalba, su kuria sovietų diktato
rius dar šiek tiek skaitosi.

Iš to susitikimo niekas nelau
kia jokių rezultatų ir pačioje 
Amerikoje daug kas prezidento 
sutikimu derėtis yra nusivylę, 
įtakingo žurnalo “ŪS News and 
World Report” redaktorius Da
vid Lawrence žurnalo vedamaja
me rašo:

“Prez. Kennedy apvylė milijo
nus amerikiečių, sutikdamas sės
ti prie vieno stalo su Chruščiovu, 
kuris įžeidė prieš jį buvusį Ame
rikos prezidentą. „

“Kennedy prieš rinkimus sakė,

komunistais dar 1955 metais: ’
“Tie valdžios atstovai, kurie ži

nodami derybų beprasmiškumą, 
dar vis nori derėtis, turėtų jausti 
sąžinės graužimą, nes jie pritaria 
blogai propagandai ir sukelia 
klaidingas pažiūras apie taiką:

“Tik silpnumo politika gali; pri
artinti karą, nes tie, kurie dau
giausia kalba apie taiką, yra pir
mieji, kurie nori karo. '

“Kaip mes galime įtikinti visas 
komunizmo pavergtas tautas, kad 
jų prispaudėjai yra. veidmainiai, 
jeigu mes su jais veltame dery
bas? Mes tik tada pasauliui pa
rodysime tikrą jų veidą, jeigu 
mes atsisakysime betkokių dery
bų. Yra tik vienas kelias susilp
ninti komunistų imperiją, tai pa
miršti betkokias konferencijas ir 
vyti jų agentus nuo mūsų vartų”.

Toliau minėtame vedamajame

bė turi pareikšti savo pasitikėji
mą tironui, kuris suruošė žudynes 
Vengrijoje ir kurio tikslas tą patį 
padaryti visame pasaulyje?

“Šiandien verta prisiminti gar
saus filosofo G. Santayana žo
džius: “Tie, kurie atsisako pasi
mokinti iš istorijos, yra pasmerk
ti jos pasikartojimui”.

Prieš kiek laiko buvo arogan
tiškas Kaizer Wilhelm. Po nuo
laidumo politikos prasidėjo Pir
masis Pasaulinis karas. Sekantis 
buvo Hitleris. Nuolaidumo politi
kos išdavoje turėjome Antrą Pa
saulinį karą, šiandien visų lūpose 
Nikita Chruščiov ir kartu Trečio
jo Pasaulinio karo grėsmė”.

Prie minėto žurnalisto pasta
bų nereikalingi jokie komentarai.

KAS NAUJO KANADOJE?
BEDARBIŲ SKAIČIUS
KANADOJE sumažėjo iki 622.- 

000. Palyginus bedarbių skaičių 
su bendru gyventojų skaičiumi, 
Kanada savo bedarbiais pirmau
ja pasaulyje. Šiuo metu dešim
čiai galinčių dirbti yra vienas be
darbis. Bedarbių pašalpų fondas, 
kuriame 1956 m. buvo 900 mili
jonų dol., šiuo metu yra nukritęs 
iki 143 mil. dol.

MIRTIES BAUSMĖS
PANAIKINIMAS vėlbuvo dis

kutuojamas parlamente. Mirties 
bausmė palikta tik už planuotą 
žmogžudystę ir žmogžudystę Įvyk
dytą sąryšyje su užpuolimu, api
plėšimu ar pan. Nors daug par
lamento narių reikalauja, kad 
mirties bausmė būtų visiškai pa
naikinta, tačiau teisingumo mi
nisteris Fulton pareiškė, kad 
toks Įstatymas Kanadoje dar grei
tai nepraeis.

SUSIRŪPINIMAS
EKSPORTO RINKOMIS kas

kart vis didėja. Sąryšy su šešių 
Europos valstybių prekybos są
junga eksportas i Europos vals
tybes gali gerokai sumažėti. Pas
kutiniu laiku ir Anglija galvoja 
prie minėtų Europos valstybių są-

jungos prisidėti. Kanados ekspor
tui tas, aišku, nepadės.

Prekybos ministeris G. Hees 
perspėjo Kanados prekybininkus, 
kad reikia pagaminti geresnės ko
kybės prekių ir jas parduoti ne 
augštesnėmiš kainomis, negu ki
tos valstybės. Nors tai esą sunku 
padaryti, bet kitos išeities nėra. 
Hees davė pavyzdžiu europiečius, 
kurie karui pasibaigus nemiego
jo ir neaimanavo, o griebėsi 
darbo.

dantų gydymą, nes šiuo metu Ka
nadoje yra didelis dantų gydyto
jų. trūkumas. Visoje Kanadoje 
yra 6 dantistų fakultetai— mo
kyklos, kurias kasmet baigia tik 
virš 200 studentų. Baigusieji daž
niausia praktikuoja didesniuose 
miestuose, tuo tarpu daug pro
vincijos vietovių visiškai neturi 
dantų gydytojų.

VLIKo žygiai didiesiems susitinkant
Ryšium su JAV prez. Kennedy 

kelione į Europą ir planuojamu 
pasimatymu su Sovietų Sąjungos 
diktatorių Nikita Chruščiovu VLI 
Ko pirm. dr. A. Trimakas specia
liu raštu kreipėsi į prez. Kenne
dy, primindamas Lietuvos reika
lą ir prašydamas kelti sovietinio 
kolonializmo klausimą.

VLIKo Vykd. Taryba daro žy
gių Europoje ryšium su prez. 
Kennedy pasitarimais su Prancū
zijos prez. de Gaulle ir Britanijos 
min. pirm. Macmillanu.

NAUJOJE BŪSTINĖJE
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto būstinė ir Elta Įsi
kūrė naujoje vietoje. Dabartinis 
adresas yra:

ELTA Information Service 
1697 Broadway, Room 1105, 
New York 19, N.Y.
Telefonas PL. 7-9199.
Visais reikalais, liečiančiais 

VLIKo prezidiumą ir informaci
ją, prašoma rašyti ar skambinti 
naujuoju adresų.

Savaitės įvykiai
I /

JAV VYRIAUSYBĖ, kaip pareiškė prez. Kennedy neis į biznį . 
su Castro dėl “belaisvių už traktorius”, ir bendrai dėl to nebus 
jokių tarptautinių derybų. Užtat privatūs asmenys jau pradėjo ak
ciją: sudarytas specialus komitetas, kuriam vadovauja buv. preziden
to žmona EI. Rooseveltienė, kito buv. prezidento brolis Milton Ei
senhower ir W. Reuther iš profesinių sąjungų. Taigi komitetas yrž< 
iš abiejų partijų. Privačios aukos, Kubos sukilėlių išpirkimui, jau 
pradėjo plaukti.

Britanijos užsienių reikalų ministeris lordas Home praeitą sa
kaitę lankėsi Ispanijoje ir Portugalijoje. Tokio vizito nebuvo nuo 
1911 metų. Jis sukėlė didelį Anglijos kairiųjų sujudimą. Darbie- 
čiams-socialistarhs toks vizitas yra priešingas jų nusistatymui. Šia 
proga kyla klausimas, kodėl so-*--------- ,---- ---------- ---------------
ralistai ir bendrai liberalai mie
lai palaiko santykius su bolševi
kinėm diktatūrom ir kodėl bijo 
tų santykių su kitomis? Jeigu jau 
turi reikalų su diktatūriniu bol
ševizmu, tai ko bijotis tokių san
tykių su diktatūriniu, kaip jie va
diną, fašizmų? Tuo labiau, kad tie 
‘fašistai” neketina versti anglų 
vyriausybės, tuo tarpu bolševi
kai pasistengs tai padaryti prie 
pirmos galimybės, jei tik matys, 
kad jau pakankamai turi jėgų.

RUSIJA NEPILDO 
ĮSIPAREIGOJIMŲ KINIJAI. 
Ant Geltonosios upės patys ki

niečiai pasistatė įapie pora tuzinų 
užtvankų, kurieš tačiau negali 
pradėti veikti, neš Sov. Sąjunga 
pasižadėjusi pristatyti generato
rius, jų nepristato. Tas pats kar
tojasi ir su laivų statyba. Kinie
čiai pasistatė daug laivų, bet už
sakyti iš Sov. Sąjungos varikliai 
nepristatomi. Matomai “tovariš- 
čių” planas to nenumatė ir vė
luoja.
^-‘fRUSIJOS KOLONIALINE

Europą pavadino praeitą savaitę 
Amerikos spauda (US News and 
World Report). Ta pati spauda 
jau drįsta, kelti ir kitą klausimą 
— kodėl visi bijo komunistinių 
kraštų? Aiškina taip: “Viena Va
karų Europa yra stipresnė už So
vietų Sąjungą. Jei pridėsim JAV, 
tai jau ir palyginti negalima. Dar 
Japonija ir susidaro trys prieš 
vieną”, čia ir yra visa tragedija. 
Komunizmas kaip gyvatė užhip
notizavo Vakarų demokratus, ku
rių užpakaly stovį nežinia kokios 
“jėgos”, kurios dabar ir stumia 
prez. Kennedy į pasimatymus su 
Chruščiovu. JAV prezidentas la
bai nelauktai sutiko pasimatyti su 
Chruščiovu ir spręsti problemas. 
Amerikoj prieš tai labai smarkiai 
pasisakė spauda ir senato nariai. 
Kennedy pasiuntinys ieškojo 
Chruščiovo net Sibire (tai jau 
ženklas kažkokio silpnumo!). Nors 
niekas neabejoja, kad Kennedy 
tik spaudžiamas savo “patarėjų” 
sutiko derėtis Vienoje. Po Jaltos, 
Teherano ir Potsdamo tinka ir 
Viena, ypač kada Sov. Sąjungos 
valdovas atsisakė kooperuoti su 
Jungtinėmis Tautomis Kongo at
veju, kada tas pats valdovas bru
taliu būdu mėgino pertvarkyti vi
są JT vadovybę, nusodinant visų 
rinktą (ir jų pačių!) gen. sekre
torių, kada faktinai tas pats val
dovas laimėjo Kuboj ir kada jam 
nusileido ir Laoso reikaluose. 
Atėjo laikas kada ir stipriausios

valstybės galva, turįs tautos pasi
tikėjimą važiuoja derėtis su ne
rinktu tironu į Europą! Atrodo, 
kad iš anksto jau nusistatoma bū
ti silpnųjų pozicijoj.

SAVAITĖ BUVO JUDRI 
DIPLOMATINIU ATŽVIL
GIU. Prancūzų prez. De Gaulle 

važinėjo pas Vokietijos kancleri 
Adenauerį. Konstatuojama, kad 
tai yra didelis įvykis ir žymė vo- 
kiečių-prancūzų didelio sutarimo. 
Tvirtinama, kad De Gaulle laimė
jo daug, nes Adenaueris sutiko 
šešių valstybių rėmuose svarsty
ti, ir tai periodiniai, kariškus da
lykus. Anksčiau vokiečiai tai da
ryti atsisakydavo, nes tai būtų 
buvęs NATO pažeidimas, o kartu 
ir JAV. De Gaulle jau seniai sva
joja apie sukūrimą Europos galy
bės, kuriai vadovauti turėtų 
Prancūzija. Atrodo, kad De Gaul
le prieš pasimatant su Kennedy 
turėjo intereso pirma pasimatyti 
su vokiečiais ir kaiką užsitikrinti. 
Taigi Kennedy pasimatys su 
Prancūzijos De Gaulle, paskui su 

.Anglijos .
premieru Btacnmlantf.

PIETŲ AFRIKOJ eina pasiren
gimai respublikos paskelbimui. 
Jau dabar spauda viešai iškelia 
faktą, kad angliškai kalbą yra 
prieš išstojimą iš Britų Common
wealth© ir prieš respublikos pa
skelbimą, ir tai nori pademonst
ruoti. Kalbina ir negrus, visur 
skleisdami gandus, kad' ir negrai 
esą prieš respubliką, dėl-ko gali
ma labai suabejoti. Jau dabar vy
riausybė suiminėja numatomų 
riaušių vadus. Viename Johan
nesburg© areštuota virš 2.500 
asmenų, daugiausia baltųjų. Da
bar faktinai eina ne rasiniai per
sekiojimai, apie ką buvo kalbama 
anksčiau, bet tik paprasti politi
niai reikalai: vieni už monarchiją, 
kiti už respubliką.

KORĖJOJ PO ’•
PERVERSMO vyksta daug per

mainų. Visi miestų burmistrai ir 
provincijų gubernatoriai yra pa
keičiami kariškiais. Uždaryta virš 
70 laikraščių, paleistos politinės 
partijos, paleistos ir darbininkų 
ir žvejų profesinės sąjungos, ir, 
neva už įvairius nusikaltimus ir 
opoziciją naujam režimui suimta 
virš 20.000 asmenų. Ligi šiol 
JAV generolas, kaip Jungtinių 
Tautų paskirtas,, buvo visų kariš
kų dalinių viršininkas. Dabar, 
pagal naujos valdžios parėdymą, 
Korėjos daliniai yra išimti iš jo 
žinios. (Nukelta į 8 psl.)

LENKŲ ŠNIPAS
T. Biernacki gegužės 25 d. vėl 

buvo areštuotas Montrealy. Prieš 
tai jis iki teismo buvo paleistas. 
Biernacki kaltinamas rinkęs ži
nias apie Kanadą ir stengęsis su
daryti šnipų tinklą. Tikimasi, kad 
teismas Įvyks už 2 ar 3 savaičių.

PIRMOJI ATOMINĖS
ENERGIJOS jėgainė Kanadoje 

statoma 2300 akrų ’ plote prie 
Lake Huron netoli Port Elgin. 
Jėgainė kainuos 80 milijonų do
lerių ir numatoma užbaigti 1965 
metais.

• v .*
DANTŲ GYDYTOJŲ
SUVAŽIAVIME Toronte svars

tyta, kaip efektingiau sutvarkyti

KANADOS NEGRŲ
sąjungos pirmininkas pasiuntė 

telegramą Amerikos teisingumo 
ministeriui Robert Kennedy, gir
damas jo laikyseną riaušių Ala- 
bamoje atveju.

lėktuvu
KOMPANIJOS—Canadian Pa

cific Airlines prezidentas nusi
skundė parlamentui, kad valdžios 
kontroliuojama bendrovė—Trans 
Canada Airlines sau pasiima vi
sas svarbiąsias oro linijas, o CPA 
apriboja skristi tik nepelningais 
ruožais. CPA praėjusiais metais 
turėjo $4.700.000 nuostolių.

Panašus atvejis yra ir su val
džios išlaikomom televizijos ir 
radijo stotim — CBC. Iki šiol 
Kanadoje tėra tik kelios priva- 
žios televizijos stotys, nes valdžia 
neišduoda leidimų.

Kanados gyventojų surašymas pradedamas birželio 1 d. 
Nepamirškime užsirašyti lietuviais.

ONOS BUTKIENĖS GOLGOTOS KELIAI
Gegužės 21 d. vakare Į Malto- 

no aerodromą iš pavergtos Lietu
vos lėktuvu atskrido Ona Butkie
nė, 67 m. amžiaus, ir apsistojo To
ronte pas dukterį ir žentą Joną 
Bartnikus.

Dar nepraslinkus nei pilnai pa
rai, kaip “Tž” atstovas, aplankiau 
senutę O. Butkienę pp. Bartnikų 
namuose ir pasikalbėjau su ja. 
(Ką aš parašiau ‘senutę’? Iš metų 
skaičiaus, kaip artėjanti prie 70* 
gal ir taip, bet šiaip — dar labai 
energinga, guvi ir judri moteris). 
O jos paskutiniųjų 17-kos metų 
gyvenimo kelias •—* ištikus Lietu
vą skaudžiai tragedijai — labai 
vingiuotas, sunkus ir begaliniai 
ilgas. Galima drąsiai sakyti — 
tai' tikras Golgotos kelias arba 
daugiskaitoje — Golgotos keliai, 
nes jų būta nevieno.

To kelio ar kelių maršrutas? 
Ogi štai: Lietuva - Sibiras, pas
kiau vėl Lietuva, ir vėl Sibiras. Iš 
ten dar kartą pavergtoji Lietuva, 
pagaliau, dviejų sūnų (vienas gy
vena Londone, Ont., kitas JAV) 
ir dviejų dukterų (abi gyvena To-

PRANYS ALŠĖNAS

ronte) su žentais rūpesčiu — ke
lionė į Kanadą. Iš.tėviškės pasto
gės pradėjusi savo kelionę pas 

I savo vaikus, O. Butkienė pirmiau
sia pasiekė Kauną, paskui Vilnių, 
pagaliau Maskvą. Tolimesni skri
dimai lėktuvu — Praha, Paryžius, 
Montrealis, Maltonas. Iš tenai 
jau automobiliu į belaukiančių, 
išsiilgusių, ašarotomis akimis vai
kų glėbius Toronte.

Kas O. Butkienės pergyventa?
1944 m. rudenį vaikams ta

rytum paukšteliams iš lizdo iš
skridus, beieškant saugesnės vie
telės nuo atslenkančios audros, 
tėviškėje beliko tik tėvai: Ona ir 
Benediktas Butkai.

Vos žiemą dar praleidus savo 
gimtinėje, po raudonųjų grįžimo 
vėl prasidėjusios kratos, tardy
mai, areštai. Dauguma jaunimo 
išėję į miškus slėptis ir partiza
nauti. 1945 m. vasario mėn. abu 
Butkai buvo suimti ir juos apkal
tinus, būk jų vaikai išėję pas

“banditus” (taip raudonieji vadi
na partizanus), išvežti į Sibirą. Gi 
iš tikrųjų, O. Butkienės nuošir
džiu teigimu, jie nė nežinoję, kur 
jų vaikai yra. Tik po šešių metų 
(apie 1951 m.), torontiškei dukrai 
parašius laišką į gimtąjį sodžių ir 
atsargiai pasiteiravus, ar nežino
mas O. ir B. Butkų likimas, jie su
žinoję apie vaikus. Į tą laišką ne
buvę atsakyta iš Lietuvos, bet jis 
buvo persiųstas Į Sibirą tėvams.

Suimtds 0. ir B. Butkus rau
donieji nugabeno 3000 km. nuo 
gimtojo krašto, į Sverdlovo rajo
ną, naujai kuriamam miestan — 
Ciromkon. Toj vietovėj vasaros 
esančios labai trumpos ir karštos. 
Jos tęsiasi tik porą mėnesių, žie
mos labai ilgos ir begaliniai šal
tos — iki 60 laipsnių C.

Po pustrečių metų gyvenimo 
♦remtyje, labai pasiilgę Lietuvos, 
Butkai iš Čiromkos bėgę tėvynės 
kryptimi pėsčiomis.'. Nukeliavę 
per 100 kilometrų. Butkienė ėju
si basa, nes batai suplyšę ir labai 
nugraužę kojas. Po pirmos kelio- 

(Nukelta į 6 psl.)

PABĖGO
LENKIJOS SAUGUMO 

VICEMINISTERIS
Prieš kiek laiko vakariečių 

spauda pranešė, kad pabėgo žy
mus lenkų pareigūnas. Pavardė 
nebuvo paskelbta. Dabar paaiš
kėjo, kad pabėgėlis yra žydų tau
tybės Lenkijos vidaus reikalų vi- 
ceministeris pik. Antonio Alster.

Alster perbėgo į Berlyną jau 
Drieš 10 savaičių. Iš ten pasiekė 
Londoną ir šiuo metu randasi 
JAV, kur yra apklausinėjamas 
.saugumo pareigūnų. Jo žinioje 
buvo visas Lenki  jos saugumo apa
ratas.

Akademikams

mokslo laipsnius. Prašome vi
sus, Kanadoje nauja* baigusius, 
atsiųsti “Tėviškės žiburiams” 
savo nuotraukas su trumpais

pažindinti su Ju
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GEDIMINAS GALVA
* 1

JAV PASITRAUKIMAS
• ŽL Trurnan pa 
ambasadorius M

BIRŽELIO PRASMĖ

klausimus, kurtetori bū
ti

tikslo, ne
iti VokĮe- 
niją. Kai 
Japonijos

metu 1

> Visos tautinės šventės ir mi
nėjimai išreiškia kurio nors isto
rinio likimo" tikrovę, simbolizuoja 
sotidarumą, kurį gimdo bendri iš
gyvenimai.-• Esame liudininkai 
naujos tautinės lietuvių šventės, 
tai Birželio šventė.

Ji pradėta švęsti Lietuvoje dar 
nacių okupacijos metu; per Ant
rąjį Pasaulinį karą, pažymint pir
muosius Lietuvos gyventojų ma
sinius trėmimus; kuriuos 1941 m. 
siaubingomis birželio dienomis

> įvykdė bolševikinis- pavergėjas. 
; Tos išvežimų * dienos ir naktys 
* taip giliai sukrėtė visą tautą, kad
tremtinių prisiminimas tapo Sim
boliu, reiškiančių tautos solidaru
mą nelaisvėje. '
. Prasidėjus antrai sovietų oku
pacijai, Birželio minėjimai tapo 
išimtinai laisvėje, atsidūrusių, lie
tuvių tradicija. Krašte tuo tarpu 
simbolius nustelbė nuožmios prie
spaudos tikrovė, daugindama 
Siaubingų trėmimų bangas. Tuo 
pačiu pasikeitė ir pats šių minėji
mų turinys. Birželio minėjimais 
tenka prisiminti visas tautos au
kas ir pagerbti. Jų atminimą.

Birželio minėjimai primena di
džiules skriaudas mūsų tautai ir 
neleidžia išblėsti lietuviškumo są
monei kasdieninėje kovoje už bū
vį. Jie primena kiekvienam iš mū
sų pareigas tautai ir pavergtajam 
kraštui.

- i - Prisiminimas aukų — nekaltai 
nužudytųjų; ištremtųjų, laisvės 
kovose ^žuvusiųjų — nudažo liū
desio ir gedulo spalvomis šias mi
nėjimo: dienas. Tačiau čia kaikie- 
no pagrįstai keliamas balsas prieš 
vienašališką Birželio minėjimų 
pobūdį*. Nors didelis skausmas* 
tačiaurtai turėtų būti ne verkšle
nimų, ne rezignacijos, ne raudos

diena. Tas faktas, kad tęsiame 
krašte susikūrusią, bet jame už
draustą tradiciją, tuo pačiu Sems 
minėjimams suteikia aiškaus pro
testo atspalvį, Todėl palaikytinos 
pastangos susieiti šią dieną su 
rezistencijos mintimi. Tada bū
tų ne jėgas atimančio liūdesio, re
zignacijos, bet protesto ir pasi
priešinimo — Rezistencijos — 
diena. Tokia turėtų būti natūrali 
Birželio minėjimų prasmė, neat
siejamas jos aspektas, kaip tai 
rodo bendra istorinė atrama. Juk 
tais pačiais 1941 metais birželio 
23 radijo bangomis., visam pasau
liui buvo paskelbta sukilusios tau
tos valią: Tegyvuoja laisva ir; ne
priklausoma Lietuva!

Pritaikant Birželio minėjimus 
daugiau mūsų dabartinei tikrovei 
tenka tos dienos prasmę papildy
ti dar vienu požiūriu: paversti as
meninės dienos auka. Ji būtų tuš
čia savo neveikliu liūdesiu bergž
džia žodiniu solidarumo deklara
vimu ir neverta žuvusiųjų atmi
ntino ar pasipriešinimo dvasios, 
jeigu jos rielydėtų konkretūs 
veiksmai, asmeninė auka.

Laisvojo pasaulio, ypač JAV 
lietuviai, daugiau turėtų prisidė
ti savo medžiagine auka. Todėl 
praktiškai reikėtų Birželio minė
jimų dieną susieti su ypatinga 
BALFo rinkliava, tą dieną ski
riant stambesnę auką, sakysim, 
dienos uždarbį. BALFas šiandien 
yra tartum ištiesta laisvo lietuvio 
pagalbos ranka pavergtiesiems Si
biro tremtiniams ir skurde atsi- 
dūrusiems broliams. Tą dieną au
kodami BALFui ir per jį stiprin
dami konkretų ryšį su pavergtuo
ju kraštu, mes paversime minėji
mus gyvo tautinio solidarumo 
diena. J. V.

ų panau- 
Nagasaki 

nušiavimas ir milžiniškos nuolai
dos sovietams pravėrė duris žai
dimui, kuriai, iki šios dienos Vis

Iki šio meto JAV neatsikratė 
prieštaravimų. Dar karo metu pa- 
sižadėjo sukurti laisvų tautų 
bendniomėii|, kurtoje žinoma 
JAV ūkiškai vyrautą. Tuo pat 
metu darydami nuolaidas sovie
tams ėmė ją griauti. Idealizmo 
skelbimas ir neturėjimas ryžto jį 
įgyvendinti, baimė ir tūnojimaš 
savo kiaute vedė .į laisvosios tau
tų bendruomenės žalojimą ir da
liną griuvimą. Vyksmas ir šią die
ną nesustoja. Pakartotinais atve
jais- JAV prezidentas ir Valsty
bės Departamento sekretorius 
tikroviškai aptarė nūdienos sute
mas, tačiau jie dar nebandė atsi
plėšti nuo ikšiolinio prieštaravi
mo užsienio politikoje. Jo šaknys 
keroja vidaus santvarkoje, kuri 
gali būti pakeista tik didesnės ne- 
lemties. Ar tuomet JAV nepakar
tos Periklio tarpsnio Atėnuose, 
kai buvo daug kalbėta apie lais
vę bet laisvę ir badmiriauti? 
Prezidentas J. F. Kennedy turi 
drąsų ir taiklų žodį, tačiau jo kai- 
kuriūos veiksmus lydi pasibaisėti
ni prieštaravimai.

Dokumentų kalba ,
Valstybės Departamentas tik 

š. m. gegužės 6 d. teišleido slaptų 
dokumentų rinkinį, 2.654 pusi., 
kuriame išryškinami jau žinomi 
klausimai. Dokumentai liečia po
kario pradžią.

Nuo karo pabaigos Europos 
frontuose, praslinko 16 metų. Po
kario pradžioje spauda daugelį, 
dalykų išgalvojo ir iškraipė. W. 
Churchill, anuometinis Anglijos 
ministeris pirmininkas, veik. ly>

LIETUVA "PERSEKIOJAMOS BAŽNYČIOS" PARODOJE
KUN. V. MINCEVIČIAUS ULTIMATUMAS ITALIJOS KOMUNISTAMS

- - - - - ------ --- - - --- ;; ' ., f;.; ’ ’

jama, kad. parpdą bus aplankę 
virš 100 tūkstančių asmenų.

Apie parodą daug rašė Italijos 
spauda ir kalbėjo radijas. Tas vis
kas sukėlė didelį komunistų par
tijos ir Maskvos susinervinimą." 
Todėl vos parodai užsidarius, pa
galbinė buvusiųjų fašistų perse
kiotų italų organizacija ANPPIA 
išėjo į spaudą su komunikatu, ku
riame pareiškiama, kad parodyti 
žiaurumai buvo padaryti ne sovie
tų, bet nacių. Kadangi sovietų 
įvykdytų žudynių kituose skyriuo
se nebuvo, išskyrus Vengriją, tai 
visų buvo suprasta, kad tai yra 
taikoma lietuvių skyriui. Todėl 
PLB Italijos Krašto valdybos pir
mininkas kun. V. Mincevičius re
aguodamas pasiuntė minėtai or
ganizacijai ulitmatumą, kuriame 
reikalaujama arba įrodyti tai ką 
viešai pareiškė ligi liepos 13 d., 
arba pripažinti, kad žudynės, ku
rių dokumentacija buvo išstatyta 
Lietuvos skyriuje, buvo įvykdytos 
sovietų. Priešingu atveju ANP 
PIA bus patraukta į teismą.

Šis Italijos Lietuvių Bendruo
menės komunikatas buvo iškabin
tas plakatuose šiaurinės - centri
nės Italijos provincijose, paskelb
tas spaudoje ir paskleistas lape
liais. Tokiu būdu dar kartą Lie
tuvos byla atkreipė italų visuome
nės dėmesį į save.

Rudenį yra numatyta suruošti 
tokią parodą platesniu mastu, ku
ri bus kilnojama po visą Italiją. 
Tuo tikslu kun. V, Mincevičius 
prašo visų lietuvių, kurie turėtų 
šiuo reikalu kokios nors medžia
gos ar fotografijų, malonėti pa
siųsti jam. Viskas bus grąžinta 
kelių dienų laikotarpyje, kai tik 
bus padaryti negatyvai. Ligi šiol 
kun. Mincevičius medžiagą rinko 
savo lėšomis ir padarymas po
ros šimtų negatyvų ant stiklo, re
tušavimas, padidinimas ir kiti su 
tuo susiję darbai jam kainavo virš 
800 dol. Toliau jis nepajėgia vyk
dyti šio svarbaus darbo savo lė
šomis ir prašo tautiečių jį parem
ti. Vienas negatyvas ant stiklo 
ir fotografija 22 cm. iš 26 cm., 
kainuoja $4. Kas negalėtų pagel
bėti finansiniai, tepasistengia 
bent nusiųsti turimą dokumen
taciją. Reikia prisiminti, kad nuo 
mūsų informacijų ir propagandos 
laisvame pasaulyje priklausys di-. 
dele dalimi Lietuvos ateitis. ,

Romėnas
Redakcijos prierašas. Ar ne

vertėtų pagalvoti apie šios ver
tingos parodos perkėlimą į šiau
rės Ameriką?

Maskva. — Tass paskelbė, kad 
keturi sovietų garsūs generolai 
žuvo lėktuvo katastrofoje. Nei ka
tastrofos laikas, nei vieta neskel
biama. x

Istoriniame Italijos mieste Ra- 
vennoje, buvusioje'"Bizantijos im
perijos sostinėje, kuris šiandien 
randasi raudoniausiame .Italijos 
dalies centre," šių metų pavasarį 
vyko “Persekiojamos Bažnyčios” 
dokumentaįinė paroda.

šioje parodoje, turėjusioje ne
laukto .pasisekimo, tarp „daugelio 
tautų, kdcjiandiem yrą "komunis
tų vykdomas' Katalikų Bažnyčios 
ir bendrai religijos persekioji
mas, savo skyrių turėjo ir Lietu
va. Jis — kaip pabrėžė italų spaib. 
da — buvo pats įdomiausias ir la
biausiai lankomas. Jį asmeniškai 
įrengė VLIKo įgaliotinis Italijoje 
ir ĖLTA-Press redaktorius kun. 
V. Mincevičius.

Bazilikos viduje, aplink Fati- 
mos Mariją buvo išstatyti perse
kiojamų tautų šv. Mergelės pa
veikslai. Meniška Aušros Vartų 
Madona, tapyta dail. Pacevičiū- 
tės, žavėjo visus lankytojus. Pres
biterijoje kilo didžiulė Kalvari
ja, kur buvo matyti kankinamųjų 
tautų vardai.

Lietuvos skyriuje meniškai ir 
kruopščiai buvę, išstatyta virš 
200 dokumentų ir fotografijų liu
dijančių žiaurų lietuvių tautos 
petsėkioiuną:. ., .

Prie ktauju lašančio sovietų 
imperijos žemėlaęio.stovėjo mer
gaitės figūra tautiniuose lietuvai
tės drabužiuose. Ji.ranka prilai
kė Lietuvos trispalvę perrištą ge
dulo šydu. Viršun kilo didelis 
juodas kryžius su įrašu: Lithua
nia. Toliau matėsi Lietuvos gam
tovaizdis su pasvirusiais kryžiais, 
kurio fone kabojo Lietuvos Vy
tis ir užrašas Lithuania. Šonuose 
gi rymojo dail. Petravičiaus pieš
tas Rūpintojėlis ir Sopulingoji 
Motina. Apačioje stovėjo trys 
gražūs lietuviški kryželiai ir vit
rina su įvairiais dokumentais.

Toliau sekė dokumentacija: že
mėlapiai rodą Lietuvos valstybės 
didybę, Mindaugo paveikslas, po; 
piežiaus Inocento IV-jo laiškai 
Mindaugui, žemėlapiai vaizduoją 
Lietuvos valstybės sunykimą, at-

Žemiau matėsi Ribentroppo - 
Molotovo slaptos sutartys ir jų 
pasirašymo lptografijos, nepuoli
mo sutarties tarp Lietuvos ir So
vietų Sąjungos pasirašymo daly
viai, Lietuvos invazijos fotogra- 

i,
Dėmesio žuvautojoms ir vasarotojams!
Ktt norite praleisti atostogas ar savaitgalius ramioj, gražioj vietoj ir mėgs
tate pažnvantl vykite f —. “LAWTONS COVE"

fija ir išskaičiuotos sovietų su
laužytos sutartys. Po jų sekė lie
tuvių tautos tragedijos dokumen
tacija: Serovo, Sniečkaus, Glad- 
kovo ir kitų instrukcijos, kanki
nimų, žudynių fotografijos.

Dar žemiau buvo pavaizduotos 
partizanų kovos, jų priesaika, žu
vusiųjų patriotų išniekinimo do
kumentacija ir statistikos kiek 
Lietuva pakėlė aukų po sovietų - 
nacių - sovietų okupacijomis. Tai 
bendras Lietuvos tragedijos vaiz
das. Sekė specialus skyrius skir
tas Katalikų Bažnyčios persekio
jimui Lietuvoje." Jame, aplink 
Lietuvos globėją šv., Kazimierą, 
buvo išstatytos visų lietuvių vys
kupų fotografijos su jų likimo 
aprašymu nuo 1940 metų ligi šių 
dienų. Centre statistiniai duome
nys ryškiai liudijo kiek nukentė
jo Katalikų Bažnyčia po sovietine 
priespauda Lietuvoje. Aplink sta
tistinius duomenis matėsi Lietu
vos šventovės ir bažnyčios, pa
verstos sandėliais, mūzėjais, sa
lėmis, fabrikais. Jų tarpe veid
mainiškai šypsojos “buliškas” 
(taip jį apibrėžė italų spauda) kul
te komisarė^Rugieniaus veidas. 
Toliau sekė visokios instrukcijos 
nukreiptos prieš Katalikų Baž
nyčią ir tikinčiuosius, nužudytų
jų kunigų fotografijos jr kt. To
liau buvo pavaizduota katalikų re
zistencija prieš komunistinio ate
izmo puolimus ir vaizdai iš lietu
vių dvasinio, gyvenimo Sibire.

Atskirai vitrinose buvo išstaty
ti liturginiai reikmenys, mišiolų 
dalys nurašytos ranka ant. vyniok 
jamo popieriaus ar audeklo, de- 
vocijonalai pasidaryti pačių kali
nių ir kt. Jie visi yra suplaukę 
įvairiais keliais ir įvairiais laikais 
į Romą iš Rusijos kalėjimų ir Si
biro koncentracijos stovyklų. 
Daugumoje jie priklausė lietu
viams. ‘

Prie parodos išėjimo buvo di
delis Kristaus įžengiančio į dan
gų paveikslas su užrašu: “Nesi
bijokite, aš nugalėjau pasaulį”.

Parodą aplankė didelis skai
čius žmonių. Svečių albume, ku
ris buvo padėtas tik kuomet pa
roda buvo pratęsta dar vieną sa
vaitę, pąliko parašus 35 tūkstan
čiai lankytojų ne tik iš Italijos, 
bet ir iš tolimiausių jų pasaulio 
kampų. Daugumas jų išreiškė sa
vo gilius Įspūdžius ir ihlntis. Spė-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS . ,

buvęs JAV prez. Linkolnas iškal
tas. granite. Dėl vėsaus oro, pu
blikos daug nesUširinko, o lietu-

Nors pavasaris Čikagoje šiemet 
yra vėsus ir labai nepastovus, či- 
ca^ečiai atšventė “Žiedų Festi- 
ral|rt tik su vienos savaitės pavė- 
avimu. Šio festivalio programoje, 

kurioje stambią vietą užėmė gra
žuolių demonstracija ir festiva
lio karalienės rinkimai šį.-kartą 
atlikti ne grožio žinovų, bet 
“gemblintojams” pažįstamu ratu 
su numeriai^ dalyvavo ir lietu
viai.

Taip pat dviejų valandų pro
gramoje pasirodė ir apie 15 tau
tybių su savo meninėmis pajėgo
mis. Lietuvius čia atstovavo Jau
nimo Centro studentų ansamblio 
tautinių šokių grupė* sušokusi 3 
šokius, ir Lietuvos Vyčių choras, 
padainavęs 2 dainas. Tai nebuvo 
pirmos eilės Čikagos lietuvių re
prezentantai, bet, matyt, geres
niuosius buvo sunku išprašyti 
viešumon. Bet ir šie, pagal išga
les, uždavinį atliko neblogai, tik

vaiz- gera14, j

tu buvo pabalintas į 
suolą. Nel^i' 
Trumanas, i vėliau

Tas pats W-Chur< 
‘karo metiė 
•lankstumu »w- si 
karo pabaigoje, 1945 
5 d; siunčia H. Trumanui, JAV 
prezidentui, tokio turinio telegra
mą; “Kuo veikiausia tųrisusitik- 

tsita- 
iti mūrime mes tur

koslovakljoje,' J ~ jslįrrijoje ir 
centriniame fronte..

Harry Trtimanas, greičiausia, 
praeities paveiktas, nutaria ati
traukti JAV kariuomenę iš kaiku- 
rių sričių ir jas perleisti sovie
tams. Numanu, kad dalimi kaltas 
ir kariuomenės vadas Europos 
žemyne geru z Dwight Di Eisenho- 
weris, kuris likimo pašaipai tu
rėjo progos praeities, klaidų svo
rį pajusti, bet įrodė nepajėgumą 
bent jų dalį atitaisyti. -r.

Teisingas numatįfrtias.
Gegužės 11 d. W: :Churchillis 

vėl siunčia Trumanui slaptą tele
gramą ir. aptaria JAV: kariuome
nės atsitraukimo išdavas. Šis įvy
kis, jei jam bus lemta tapti tik
rove, bus liūdniausias pasaulio is
torijoje. Jis leis sovietams užval
dyti Pabaltijo sritis /provinces 
ChurchilĮio žodžiais V dalį .Vokie
tijos ir, Austrijos, Būl^iriją,. Jti- 
goslaviją, Rumuniją, Veftgriją ...

Sovietai reikalaus iš Vokieti
jos atsiteisimo už karo metu pa
darytus nuostolius ir gaus progą, 
jų užimtoje srityje, pasilikti ne
aprėžtą Įąikotarpį.. Lenkija ir ki
tos valstybės pateks į sovietų ran
kas. ifi ’ SU ;

Mes turime tvirtus atsparos 
taškus derėtis su sovietais ir ant
ra, .mes padarysime gerą įspūdį 
suteikdami jiems laisvą išėjimą 
išs Juodosios ir Baltijos jūrų, 
o W- Churchillis teisingai aptarė 
anuometinę padėtį Europoje ir 

’ganėtinai tiksliai nuniątė jos rai
dą. Reikia apgailėti, kad ir jis va
dovavosi grynai politiniais sam
protavimais pamiršęs visus įsipa
reigojimus, kurie atžymėti, ir jo 
parašu, kad tautos turi teisę savo 

’likimą apspręsti. Pabaltijo vals
tybių likimas paliktas atviru. Dėl 
jų ateities tiesioginiai neužsimin
ta Jaltoje, nors karo eiga jau bu
vo išryškėjusi. W. ChurchilĮio te
legramoje net nerasta, vietos Pa
baltijo valstybių vardui paminėti.

Churchillis,-ąžsiekė, kad 
Potsdame, lieposjlixd-, prasidėjo 
paąįtarimai. >'

E

ir JAV 
f Davies

Tuo- ’ 
buvo 

raida

dieną netrūksta. ? r
Potsdamo pasitarime vakarie

čiai pralaimėjo. Nesutardami tar
pusavyje jie praskynė kelią Sta
linui apginti Lenkijos Vakarines 
Oderio-Neises: šienas.
% Ten, Potsdame JĄV įrodė vi
sišką nesupratimą padėties, nes 
Trumariais atitraukęs JAV kariuo
menę pravė^ dims sovietų verš
iai. Jis žinojo apie padėtį Lenkt 
joje ir Balkanuose, nes JAV at
stovai bylojo apie nelemtį minė
tuose kraštuose, tačiau neturėjo 
ryžto Europos rūmų atstatyti ant 
tvirtų pamatų.

Sovietai ir toliau naudoja vi
sas priemones priversti JAV-bes 
pasitraukti. Pasitraukimas vyks
ta. JAV teturi dų kelius —- pasi
traukti ar pasipriešinti. Pasitrau
kimas veda į pražūtį, pasiprieši
nimas teikia bent dalinu vilčių 
laimėti.. ' ' * ,

vaitgalis Čikagon sutraukė ne
maža lankytojų iš kitų vietovių. 
Kadangigegužės mėn. 30 d. Ame
rikoje yra oficiali šventė — “Me-

įjos Vakarines

kėjo groti pianinu, nes 'muzikan
tes buvo užsimiršęs pasiimti akor
deoną. Nuo to, žinoma, nukentėjo 
taut; šokių išpildymas.

Pati programa vyko gražioje 
vietoje — Grant parke, nebetoli 
Mičigano ežero, Prezidento aikš
tėje/ čia programą "stebėjo” ir

Sovietu Sąjungoje ir 
satelitiniuose kraštuose

Marš. Malinovskta nuslėpė 
Vakarų sąjungininkų vaid
menį kovoje prieš hitlerinę 
Vokietiją
Sovietų Sąjungos gynybos mL 

nistėris maršalas Malinovskis ge
gužės 9 d. per visas sovietines ra
dijo stotis (ir per Vilniaus) pa
skelbė savo sukaktuvinį įsakymą, 
kuriame visa garbė už hitlerinės 
Vokietijos sutriuškinimą atiduo
dama raudonajai armijai, o Va
karų kariniai sąjungininkai nemi
nimi nė vienu žodeliu. Tuo tarpu 
visam pasauliui yra aišku, kad be 
amerikiečių ir britų pagalbos So
vietų Sąjunga nebūtų laimėjusių
jų karą tarpe. -

Perėjęs į bolševikų lagerį di
misijos generolas-leitenantas V. 
Vitkauskas toje pačioje translia
cijoje nueina dar toliau, girdi, 
Antrasis Pasaulinis karas hitleri
nės Vokietijos buvęs pradėtas 
Amerikai ir Anglijai kurstant, 
nors visas pašantis žino, kad dar 
prieš karo pradžią Sovietų Sąjun
ga sudarė su hitlerine Vokietija 
draugingumo ir slaptas grobio 
pasidalinimo sutartis (Pabaltijo 
valstybių pasidalinimas!). E.

Neaiškus atsitikimas prie 
sųomių-sovietų sienos
Žiniomis iš Stockholmo, prie

Žemės ūkio surašymasXIi ... ,

Dau^-faa&j'iJ'kdhadiečių apsigy
veno miestuose, kiti tapo ūkinin
kais. 1961 j irt ^surašinėjime ūki
ninkai suvaidins didelį ir svarbų 
vaidmenį. Žemės ūkis keičiasi 
greičiau ir ėsmingiau negu kuri 
kita žmogaus gyvenimo šaka. Ke
letas faktorių prisideda prie šio 
keitimosi: ūkio mašinų naūdoji- 
mas, nauji tręšimo ir drėkinimo 
metodai, nauji paskirstymo ke
liai, pakavimas ir išlaikymas že
mės ūkio produktų. Paskutiniais 
20 metų Kanados darbo jėga pa
didėjo visu trečdaliu, o žemės ūky 
darbo jėga sumažėjo perpus. Tuo 
tarpu žemės ūkis pagamino ge
rybių daugiau ir geręsnės rūšies 
negu pirmiau.

Pagelbėti vyriausybei ir vers
lams, suprasti ir daryti planus 
ateičiai, pagelbėti patiems ūki
ninkams suprasti jų aų^ahtį vaid
menį Kanados ūkyje, risi ūkinin
kai yra prašomi atsakyki labai rū
pestingai į patiekiamas 186 su
rašinėjimo klausimus, kifrie yra 
priedu prie 26 klausimų, liečian
čių grynai gyventojų surašymą.

Paskutinę gegužės mėn. savai
tę visi ūkininkai gavo paštu bend
rą žemės ūkio surašymo formą. 
Kada birželio mėn. bus surašinė
jama, tikimasi, kad šie klausimai 
bus jau atsakyti. Jei ūkininkas 
tuo laiku būtų išvykęs, į klausi
mus atsakys žmona. Tuo būdu 
būtų sutaupyta daug laiko ir su
rašinėjimas būtų atliktas laiku...

BOK MODERNUS — .
PER SKANDINA VITKUS

BALD U S
Aplankykite mūsų pavyzdžių 
krautuves Hamiltone aj^ Toron
te, kuriose išstatyti paskutinės 
mados importuoti ar pagal už

sakymus pagaminti baldai.
Patarimai High-Fidelity-Stereo 
kabinetams ir kambarių apsta- 

ams.

žemės ūkio surašinėjimo atsa
kymai bus laikomi griežtoje pa
slapty .- taip kaip ir visi kiti bend
ro surašymo atsakymai žemės 
ūkio surašymas neturi būti su
maišytas su kitais surašinėjimais, 
daromais žemės ūky du kartu į 
metus. Nors kai kurie klausimai 
ir kartojasi, bet surašymas ir ap
žvalginiai duomenų rinkimai yra 
reikalingi. Jie daromi birželio ir 
gruodžio mėnesiais. Atsakymai į 
birželio mėn. klausimus yra grą
žinami paštu, tuo tarpu kaip pa
tys surašymo atsakymai laikytini 
tol kol specialus surašinėtojas 
ateis į namus. — C. Sc.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

bė skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
- hemaroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemdnė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.

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

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

Suomijos rytinio pasienio įvykęs 
keistas incidentas. Po trumpo su
sišaudymo sū suomių pasienio 
sargybiniais nusišovė jaunas so
vietinis bėglys. Jis jau buvo per
ėjęs sieną. Suomijos pusėje su
sidūręs su suomių sargybiniais, 
juos (galbūt per klaidą) apšaudė. 
Paskui staiga savo automatinį 
šautuvą atsuko į save ir nusišo
vė. Šio desperatiško veiksmo prie
žastis nežinoma. Sovietų organai 
pareiškė, kad bėglys buvęs gau
domas neva dėl ankščiau įvykdy
to smurto. 7 ‘ E.

Tik rinktiniai pirmūnai gali 
atostogas užsienyje .
praleisti — ir tai tik sovietinio 
bloko kraštuose ,
“Kurjer Polski” praneša, kad 

kaikurios stambios įmonės apmo
ka savo darbininkams atostogas 
užsienyje. Bet su sąlyga, kad ke
lionė vyksta į kurį nors sovieti
nio bloko kraštą, antra, iš didelės 
įmonės atostogos pilnai apmoka
mos tik keliolikai pačių geriau
sių pirmūnų, “mažesni” pirmū
nai gausią tik . 50-75% savo išlai
du iš įmonės. O kiti—visai nieko.

Vengrų darbininkai 
nemėgsta partijos bileto 
“Somogyi Neplap” kritikuoja 

“apgailėtiną padėtį”, kad dauge
lyje įmonių darbininkai komunis
tų partiją tiesiog ignoruoja, jos 
nemėgstą. Viename fabrike Ka- 
posvare iš 300 darbininkų komu
nistų partijai priklauso tik 16 as
menų. E.

Raudonoji Kinija, jau plečianti 
savo įtaką Afrikoje ir Kuboje; 
bando įsitvirtinti Viduržemio jū
ros pakrašty —Albanijoje, kur 
jau pilna kiniečių technikų.

Rusų žibalą perka Argentina, 
mokėdama už statinę tik $1.60, 
tuo tarpu Lenkija Maskvai už tą 
patį žibalą turi mokėti $2.87.

Čekoslovakijori atvyksta 250 
Kubos studentų. Iš visų komunis
tinių kraštų čekoslovakai pasiryžę 
daugiausia padėti Kubai ginklais, 
technika ir kitom priemonėm.

Leninas buvęs remiahias Vo
kietijos pinigais net ir tada, kai 
jau buvo JĮųsijoje. O į Rusiją jį 
nuvežė vdB^^/ sžiriųMnęnė iš 
Šveicarijos kariųM^trattidniū,

Todėl Čikagoje buvo surengta 
įvairių didesnių susibūrimų. Vie
nu iš jų buvo Tautinė?Sąjungos 
seimas su jo gausia programa — 
posėdžiais, literatūros vakaru, 
banketu ir kt. Gegužės mėn. 27 
d. buvo vienos iš didesniųjų kon
certų šį sezoną — “Čiurlionio” 
ansamblio iš Cleveland© koncer
tas.

Gegužės mėn. 21 d. Čikagos 
Jaunimo namuose įvyko Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų kon
gregacijos rėmėjų ir bendradar
bių seimas, sutraukęs gražų būrį 
žmonių. Tą pačią dieną tuose pa
čiuotą namuose buvo pravesta li
tuanistikos mokyklos dirbančiųjų 
mokytojų konferencija.

Gegužės mėn. 20 d. Jaunimo' 
namuose buvo suvaidintas D. Au
gienės veikaliukas “Velykos”, ku
rį išpildė Marquette parko lietu
viai moksleiviai. Veikaliuką su
režisavo Z. Kevalaitytė-Visockie- 
nė. Pelnas buvo paskirtas vaikų 
laikraščiui ‘Eglutei” paremti.

šie visi parengimai yra, galima 
sakyti, paskutinieji prieš vasaros 
sezono gegužines - “piknikus”, 
kurios yra gana populiarias čika- 
giėčių tarpe.

Čikagos gausioje lietuvių šei
moje atsitinka visokių nuotykių, 
štai, lietuvis Juozas Totoraitis, 39 
metų amžiaus, dirbantis vienojo 
Čikagos tavernoje ^smuklėje), 
pajėgė nuginkluoti apiplėšti atė
jusį banditą. Banditas, laikyda
mas .ginklą rankoje, iš tavernoje 
buvusių 4 žmonių atėmė 194 do
lerius ir visus juos varė uždaryti 
į prausyklą. Totoraitis, kurį ban
ditas irgi kartu varė, staiga atsi
grįžo ir griebė už ginklo. Tuo me
tu revolveris iššovė ir sužeidė 
banditui koją. Aišku, grumtynes 
laimėjo Totoraitis.

Kitą nelabai malonų, bet lai
mingą įvykį pergyveno dr. P. Za- 
latoris. Jis’miesto gerovės sky
riaus buvo iškviestas pas ligonį, 
gyvenantį viename Čikagos vieš
butyje. Atleidęs savo pacientus, 
gydytojas nuvyko į minėtą vietą. 
Pasibeldus į nurodyto kambario 
duris, vietoje atsakymo pasigir
do šūvis ir kulka praėjusi per du
rų lentą, įsmigo į priešingą sie
ną. Gyd. tuo momentu buvo pa
sitraukęs į šalį ir jo nebelietė. 
Pasigirdo ir dar vienas šūvis, bet 
Zalatorio nebekliudė.

“Ligonis” po kiek laiko buvo 
pagautas gatvėje ir perduotas po
licijai. Atrodo, jog jam buvo su
šlubavę nervai.• ••

Gegužės mėn. pradžioje Čika
gos lenkai minėjo konstitucijos 
paskelbimo dieną. Į šias iškilmes 
buvo atvykęs net JAV generali
nis prokuroras Robert Kennedy 
/prezidento brolis), kuris žada 
atvažiuoti ir į Lietuvių Dainų 
šventę liepos mėn. pradžioje’. 
Kaip skelbia amerikiečių laikraš- 
čidi, čia buvo susirinkę’ 150.000 
žmonių /nors faktinai jų gal bu
vo arti 50.000Y

Kaip ir buvo galima laukti, len
kai priimtose rezoliucijose reika
lavo Lenkijai pripažinti vakari
nes sienas, o rytuose “grąžinti” 
Vilnių ir Lvivą. Taigi lenkų ape
titai neblogi, dar jiems ir patiems 
nebeturint laisvos valstybės. Kas 
bus kai lenkai atgaus visišką lais
vę/ Buvusios nelaimės jų, kaip 
atrodo, ne kiek neišmokė.’

J—4807
1813 AvenW M, tV. 

HAMILTONE:
372 Kilia St EL JA. M212



IMI. VI. 1. — Nr. it (594) 
«aaaadHMmmpmnBmaUM

TtVIBKtS ŽIBURIAI

ATŽALYNUI KYLANT Pranciškonų gimnazijai penki metai
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Kongresą šaukia Kanados Liet 
Kat. Kunigų Vienybės valdyba, 
bendradarbiaudama su Bendruo
menės organais, lietuviškom pa
rapijom, vaikų-paauglių organiza
cijom, lietuviškom mokyklom, 
mielais tėveliais, siekdama reli
ginių ir tautinių auklėjimo tiks
lų, norėdama pagerbti žuvusius 
už Lietuvos laisvę.

Kongresas įvyks š.m. birželio 
17 d., Deliu, Ont, globojamas lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos.

Garbės komitetas.
Kongreso garbės komitetą su

daro J.E. vysk. J. C. Cody, D.D., 
Londono vyskupijos ordinaras, 
J.E. vysk. dr. Vincentas Brizgys, 
PLB Centro valdybos pirm. J. 
Matulionis/ KLB Krašto valdy
bos pirm. St. Kęsgailą, KLB Kul
tūros Fondo pirm. T. dr. J. Bo- 
revičius.

Kongreso tvarka
Kongresas pradedamas 11 vai. 

pamaldomis. Jas laikys J.E. vysk. 
J V. Brizgys naujoje katalikų baž

nyčioje. Ji randama taip: vyks
tant nuo Simcoe pusės prie pir
mų Delhi šviesų pasukti į dešinę 
pusę ir važiuoti pirma gatve de
šinėn. Ant kalnelio bus matoma 
didelė, geltonų plytų bažnyčia, 
turinti apie 800 sėaimų vietų, su 
didele automobiliams pastatyti 
aikšte. Per pamaldas giedos To
ronto šv. Jono Kr. parapijos miš
rus vaikų choras, vedamas kun. 
B. Pacevičiaus.

Po pamaldų tvarkinga eisena 
einama prie žuvusiems paminklo, 
nešant vėliavas, plakatus ir gro
jant dūdų orkestrui. Prie pamink
lo padedami du vainikai, pager
biant Kanados karius žuvusius 
abiejuose pasauliniuose karuose 
ir lietuvių tautos didvyrius, miru
sius už tėvynės laisvę. Kalbas sa
kys miesto burmistras ir KLB 
Krašto v-bos pirm. St. Kęsgailą. 
Giedami karalienės ir Lietuvos 
himnai.

Pagerbus žuvusius, einama į 
belgų salę. Čia duodami pietūs 
garbės .svečiams, kongreso daly
viams vaikams, jų globėjams-pa- 
lydovams (kunigams, mokyto
jams, meninių grupių vadovams, 
Bendruomenės organų ir organi
zacijų valdybų nariams).

pačioje salėje atskirų vaikų gru
pių meniniai pasirodymai. Prieš 
meninę programą kalba PLB CV 
pirm. J. Matulionis.

Meninė programa
dar nėra galutinai išryškėjusi, 

bet kongresui ruošti komitetas 
džiaugiasi galėdamas pranešti, 
kad joje dalyvaus du vaikų cho
rai — Toronto šv. Jono Kr. pa
rapijos choras, vadovaujamas 
kun. B. Pacevičiaus ir Prisikėli
mo parapijos choras, vedamas 
kun. Br. Jurkšo. Atvyks iš Hamil
tono augšto meninio lygio tauti
nių šokių grupė, vedama G. 
Breichmanienės. Parodys savo 
meninius sugebėjimus ir mažes
nių vietovių vaikai, būtent St. 
Catherines, West Lorne-Rodney, 
Windsor©, Londono, Delhi. Lau
kiame atvykstant į kongresą su 
programom vaikų ir jų globėjų 
iš Montrealio, Otavos, Sudburio 
ir kitų vietovių.

Kiekvienai meninei grupei ski
riama laiko nuo kelių ligi kelioli
kos minučių.
• Didelis prašymas

Sudarant bendrą meninę prog
ramą reikia iš anksto žinoti ką 
duoda atskiros meninės grupės. 
Prašome visas menines grupes 
pranešti su kokia programa at
vyksta, kas jai vadovauja, kiek 
laiko ji užima. Taip pat reikia iš 
anksto žinoti nors apytikrį kon
greso dalyvių skaičių. Prašome 
apie atsivežamą programą ir kon- 
gresan vykstančių skaičių praneš
ti bent iki birželio 7 d. sekančiu 
adresu: Rev. J. Gutauskas, P.O. 
Box 909, Delhi, Ont.

Ruošdami šį pirmą Kanados 
lietuvių kat. vaikų kongresą, mes 
prašome dalyvauti šioje vaikų 
šventėje mūsų brolius lietuvius 
evangėlikus-liuteronis vaikus ir 
jų tėvelius, tikimės pagalbos ir 
bendradarbiavimo iš KLB apylin
kių, parapijų, mokyklų^ organi
zacijų ir vaikų tėvelių, visus kvie
čiame šiame kongrese dalyvauti. 
Uždekime bendromis jėgomis 
jaunose širdyse negęstančią Die
vo ir tėvynės meilės ugnį, paro
dykime plačiajai Kanados visuo
menei, kad šioje laisvės šalyje 
auga gausus, gražus ir gabus lie
tuviškasis atžalynas. “

Organizacinis komitetas

PERTRAUKTOS MIŠIOS
•L ,

Pranciškonų gimnazija Kenne
bunkport, Maine, š. m. birželio 
3 d. baigia mokslo metus ir išlei
džia antrą abiturientų laidą. Tarp 
9 mokyklą baigiančių mokinių 
vienas yra kanadietis V. Lukoše
vičius iš Montrealio.

Visi abiturientai, išskyrus vie
ną, yra naujųjų emigrantų vaikai, 
suvažiavę iŠ tolimų ir įvairių 
Amerikos vietovių. Visi puikiai 
beveik be akcento vartoja lietu
vių kalbą, kurią išmokti mokyk
loje ir bendrabutyje buvo sudary
tos visos galimos sąlygos.

Gimnazijai sueina ir pirmasis 
penkmetis nuo josios įsteigimo. 
Nors ir sunkiose aplinkybėse bu-

pat kad iš jos išeitų susipratę lie
tuviai. Tas darbas varomas pir
myn. Mokyklos vadovybė yra su
dariusi labai palankias sąlygas, 
kad lietuviai galėtų ja pasinaudo
ti. šiuo metu mokosi 40 lietuvių 
mokinių, nors vietų yra visam 
šimtui. Kanadoje gyvenantieji lie
tuviai be jokių sunkumų galėtų 
pasinaudoti šia mokykla, nes ją 
baigus, visos Kanados aukštes
niosios mokylos lengvai priima 
tolimesnėms studijoms. Regist
ruotis į visas keturias klases ir 
informacijoms gauti rašyti: Rev. 

vo, kad ši mokykla tarnautų tik Father Rector, St. Anthony’s 
lietuviams, kurie čia netik moks1 High School, 
lą ir išauklėjimą gautų, bet taip Maine, USA.

vo darbas pradėtas, tačiau mo
kykla padarė daug pažangos, at
sistodama ant tvirtų pagrindų ir 
tapdama svarbia mokslo įstaiga 
lietuviškajam jaunimui. Pastaty
ti nauji pastatai su visomis mo
derniomis mokslo priemonėmis. 
Paruoštas stiprus mokytojų per
sonalas. Bendrabutyje išvystyta 
organizacinė veikla. Veikia atei
tininkai, skautai, lituanistinis 
klubas, meno grupė, choras, or
kestras ir kiti vienetai. Yra Įvesta 
visiems privaloma uniforma.

Gimnazijos steigėjų mintis bu-

Prancūzę - vokiečių santykiai

Kennebunkport,

"Canadian Scene" sukaktis
prie atitinkamų straipsnių.

Labai neseniai “Canądian 
Scene” valdyba, visada budinti 
savo darbų aktualume ir norėda
ma pagelbėti Kanados naujiems 
ateiviams, buvo pradininkė ang
lų kalbos mokymo, kuris turi pra
sidėti spalio mėn. Toronte' per 
CBC. :

Kadangi “C. Sc.” yra leidžiama 
privačios organizacijos, tai sukak
ties proga Kanados Pilietybės Ta
ryba apdovanojo jos steigėjus ir 
vadovus. Ponia B. B. Osler, “C. 
Sc.” pirmininkė ir viena iš steigė
jų, gavo ūdros kailinius (mink); 
Šiuo metu “C. Sc.” redaguoja po
nia M. K. Zieman, talkinama dide
lio skaičiaus bendradarbių iš vi
sų ministerijų bei anglų spaudos, 
o taip pat keliasdešimt vertėjų iš 
visų tautybių, turinčių tautinius 
laikraščius.

Šių metų pavasarį sukako de
šimt metų, kai etninė spauda, Ka
nadoje leidžiama daugelyje kal
bų, gavo pirmąjį “Canadian Sce
ne” informacinį leidinį, šis leidi
nys kas savaitę informuoja tauty
bių spaudą apie naujausius Įvy
kius Kanadoje. “TŽ” gauna ne
mokamai išverstą į lietuvių kal
bą. Leidinio steigėjai yra ponia 
B. B. Osler, ponia D. Jennings, 
pulk. J. Gellner ir keletas nau
jųjų kanadiečių atstovų, jų tar
pe B. Tenhunen, Toronto estų 
laikraščio “Vapaa Sana” redakto
rius.

Tautinių laikraščių redaktoriai 
gavo pirmąjį “Canadian Scene” 
numerį 1951 metų balandžio mė
nesį. Tuo laiku redaktorium buvo 
Hugh S. Newton. Kiekvieno lei
dinio turinyje buvo vis skirtingos 
žinios iš Kanados Įvykių su 
straipsniais iš istorijos, provinci
jų, verslo augimo, ūkio, kariškų 
reikalų ir kultūrinių laimėjimų. 
Prieš porą metų buvo pradėta 
siuntinėti paveikslų matricos, pa
teikiant laikraščiams iliustracijų

Šiandieninėje Vakarų Europo
je yra diskutuojami du klausimai. 
Pirmas — ar išsilygins ekonomi
niai santykiai šiuo metu paašt- 
rėję tarp Anglijos ir kitų Euro
pos valstybių. ‘Antras — kokie 
pasidarys prancūzų ir vokiečių 
santykiai Adenaueriui mirus.

Atsakymas į pirmą klausimą 
atrodo aiškus. Vašingtonui ir Eu
ropos valstybėm, vadovaujant Vo
kietijai ir Prancūzijai, spaudžiant 
Anglija turės įsijungti į šešių vi
durio Europos valstybių sudarytą 
ekonomini planą. \

Antras klausimas yra kiek 
komplikuotesnis. Nežiūrint kai
kurių* nesutarimų NATO reika
lais, santykiai tarp Paryžiaus ir 
Bonnos yra gana geri dėka Aden
auerio ir De Gaulle. -

Prancūzija tačiau baiminasi dėl 
ateities. De Gaulle, kuris šian
dien yra Prancūzijos stiprybė, ro
do susirūpinimo, kas atsitiks po 
Adenauerio. Vakarų Vokietija 
gali tada pradėti derybas su Ru
sija, ko šiandien jau daugelis vo
kiečių norėtų.

Atsakymas būtų tame — kas 
užims Adenauerio kėdę. Yra iški
lusios dvi figūros: prekybos mi- 
nisteris Ludwig Erhard ir krašto 
apsaugos ministeris Josef Strauss.

nėra įmanomas’, — pareiškė J. 
Strauss, šiandien nebelieka neut
ralių — yra tik kelias su Rytais, 
ar su Vakarais.

Minėti Vokietijos vadai panei
gia mintį, kad Vokietija siekia 
vadovauti Europai, taip pat pasi
priešina kaikurių valstybių siūly
mams, kad turėtų būti neutrali. 
Anot Strausso, kai tik Vokietija 
pradės laviruoti tarp Rytų ir Va
karų, ji bematant atsidurs Sovie
tu tinkle. V. K.

“Kad juos gaidžiai kur sulestų .
REPORTAŽAS IŠ II DAINŲ ŠVENTĖS BŪSTINĖS

Apart paties Adenauerio Vokieti
joje šiandien labiausiai nepakei
čiamu žmogumi yra laikomas L. 
Erhard. Jį pakeisti galėtų tik 
greitai iškilusi dinamiška J. 
Strauss asmenybė. Ir Erhardo ir 
Strausso pažiūra į Vakarų Euro
pos likimą yrd vienoda. Anot jų 
Europa priklauso nuo prancūzų- 
vokiečių santykių. Jeigu Vokieti
ja pereitų komunistų pusėn, tas 
pats tuoj atsitiktų su Prancūzija. 
“Vokietijos suvienijimas, atrodo,

NAUJA SOVIETINĖ KLASĖ
Stalino tikslas buvo rusų tautą 

iš mužikų ir žemdirbių paversti 
industriniu milžinu. Jis to siekė 
visom priemonėm, niekuo nepa
sitikėdamas ir saugomas šnipų. 
Viskas buvo laikoma paslapty ir 
bet kokie krašto progreso statis
tiniai duomenys niekam nebuvo 
prieinami.

Chruščiovas 1956 m. dalinai at
rakino tuos slaptuosius seifus ir 
parodė rusams visus statistinius 
duomenis. Žiūrėkite, ką mes da
rome, kiek padarėme, ir kiek dar 
reikia padaryti!

Pagal naujausius statistinius 
duomenis šiandieninė Sovietų Są
jungą yra pramonės .kraštas. Pra-
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Gibraltaras. — Sovietų jūrinin
kui <Viktory Stižko, gegužės 1 d. 
pabėgusiam iš rusų laivo Gibral
tare, Anglija suteikė politinio 
pabėgėlio teises.

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S.BATORY
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų į Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynią Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu į visas Rytų Europos dalis.
Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

Dar yra vietų vasaros kelionėms iš 
Montrealio - birželio 13 ir liepos 11
KITŲ KELIONIŲ DATOS: rugpiūčio 10, rugsėjo 8, spalio 6, 

lapkričio 7; iš Quebeco — gruodžio 5.
275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street

— Kas vėl naujo girdėtis II 
Dainų šventės būstinėje?, — tei
raujasi susitikę pažįstamieji.

— Neramu, kaip ir visame pa
saulyje, — aiškinu smalsuoliams. 
— Viskas verda, kunkuliuoja, 
ūžia, putoja ... Telefonas čirš
kia iš viso svieto pakraščių .. 
Plaukia pranešimai po praneši
mų, raportai po raportų apie tai, 
kaip...

— Sekasi derybos su draugais 
komunistais Ženevoje .. ?

— Ne, kaip chorai išsijuosę 
rengiasi II Dainų šventei, dirba, 
repetuoja, mokinasi dainas kol 
dar palankus oras, kol neužklupo 
karščiai... O pačioje būstinėje 
eina tikras karas ... žiaurus ...

— Vardan šventųjų ... Tai 
jau pešatės savo tarpe dėl vado
vavimo, garbės...

— Ne, savo tarpe niekas nesi
peša. Bet pešasi svietas dėl bilie
tų ... Kiekvienas kovoja dėl ge
resnės vietos, idant aiškiau gir
dėtų ir matytų. Sūdna diena ...

— Ar būstininkai toje kovoje 
nenukenčia?

— Kur čia ne ... Nukentėjo, 
kai sviete kilo revoliucija...

— Kokia revoliucija? Laose, 
Kuboje...

— Ne. Pirmiausia revoliucija 
kilo Clevelande, žinote, Ohio .. 
Net dviejose vietose užsiliepsnojo 
iš karto ... Paskui Omahoje ir 
kituose svieto pakraščiuose ...

— Tai kas prieš ką sukilo?
— Ogi, žemaičiai prieš aukštai

čius ..:
— Kad juos gaidžiai sulestų ...
— Gaidžiai nesulesė, bet patys 

susipešė...
— Ir dėl ko kilo revoliucija? 

Dėl pasaulio užvaldymo, ar pasi
dalinimo?

— Ne. Dėl tokios dainos “Išėj’ 
merga ...” Griežtai kiti atsisakė 
ją dainuoti II Dainų Šventėje. .

— Tai kodėl gi? Ar per "mac- 
na”...

— žinoma, “maena”.... Sako, 
prie ko čia "mergą”, ne "mergu-

— Kad juos kur kalakutai 
lestų ...

— Kalakutai, tai kalakutai, ale 
prikibo ir prie pačių dainos žo
džių. Sako, po šimts pypkių, kas 
čia per žodžiai: “Išėj’ merga ši
lan uogaut, uogaudama užblūdijo, 
priblūdijo kraštan marių . . .

— Na, ir kaip tai išvaruožy- 
ti.. ?

— Žemaitiškai tai reiškia, kad 
merga uogaudama sudurnavojo 
ir nukvailiojo kraštan ma
rių ... O aukštaičių kalboje tai 
reiškia visai nekaltus žodelius: 
kad mergina uogaudama paklydo 
ir nuklydo kraštan marių.

— Bet juk marių kraštas yra 
ne Aukštaitijoje, o Žemaitijoje, 
prie Palangos...

— O kas daugiausiai “revoliu
ciją” rėmė?

— Aiškiai moteriškoji giminė, 
žemaitės ... Aukštaitės nebeat- 
sispyrė ir kapituliavo ...

— Kad jas kur pelės... Tik
ros amazonės tos žemaitės... O 
kaip sveiką kailį iš tos revoliuci
jos beišnešė “Vyriausioji būsti
nė?”

— Būstinės komendantas Vyt. 
Radžius jau buvo ir šoblę nusi
pirkęs, manė, kad bus riesta ... 
Bet šiaip taip visi dar išnešė svei
ką kailį..;

— O kokiu būdu?
— Vietoj tos dainos, pakišo 

kitą to’ paties komp. K. V. Banai
čio dainą “Po aukštus kalnus” ir 
revoliucija nurimo be kraujo pra
liejimo ...

— Tai tokios tokelės šitame 
margame sviete...

— Taigi, tokios tokelės...
• • • ♦ •
Kokie chorai II Dainų šventėje 

dalyvaus iŠ Kanados?
Dalyvauja Toronto “Varpo”

su-

Rengimo Komitetas kvietė muz. 
St. Gailesčių diriguoti II Dainų 
šventės mišriam chorui, bet jis

-t

. ėjusio karo pradžioje pusė darbi
ninkų dirbo žemės ūkyje, kita pu
sė — pramonėje, šiandien tik 
trečdalis visų darbininkų dirba 
žemės ūkyje., Metalo -pramonėje 
dirba 9 milijonai darbininkų, ar
ba dvigubai negu praėjusio karo 
pradžioje. Prie statybų dirba dau
giau negu 5 milijonai — dvigubai 
daugiau negu 1939 metais.

Kadangi tikriausias kelias į pa
dorų butą ir geresnį atlyginimą 
yra specialybė, tai daugiau ir dau
giau darbininkų stengiasi bet ko
kią specialybę įsigyti. Reikia pri
pažinti, kad valstybė amatų mo-. 
kyklų tinklą yra smarkiai išplė
tusi.

Kitas Chruščiovo nuopelnas, 
tai mokyklų tinklo išplėtimas. Pa
vyzdžiui galime paimti rusų sta
tistikos duomenis apie klasifikuo
jamus “mokslininkus”. Tokių 
mokslininkų šiandien priskaito- 
ma net 320.000, o asmenų, dir
bančių protinį darbą skaičius sie
kia net 20 milijonų, šiandieną 
universitetuose studijuoja virš 2 
milijonų studentų ir technikos 
mokyklose taip pat apie 2 milijo
nus. Sovietų jaunuolio svajonė 
yra pasidaryti kokio fabriko di
rektoriumi, prie ko prisijungia 
mašina, gražus butas ir padori al
ga. Ne vieno svajonės, žinoma, ir 
išsipildo.

Moterų darbo jėga
Revoliucija pakeitė ir moteris, 

įduodama į jų rankas plaktuką, 
kastuvą, ar net žemei gręžti grąž
tą. Apie šiandieninę Rusijos mo
terį nekalbama kaip apie silpnąją 
lytį. Iš 78 milijonų, dirbančių 
sunkų fizinį darbą net 36 milijth 
nai yra moterys.

Tačiau, nežiūrint darbo, ku
riam reikalingi tik muskulai, yra 
moterų, lenktyniaujančių su vy
rais ir kitose srityse. Chruščiovas 
skelbia" ,kad šiandien yra 287.000 
moterų gydytojų, 120.000-moks
lininkių ir 268.000 • inžinierių. 
Trys iš keturių gydytojų yra mo
terys ir maždaug kas trečias in
žinierius nešioja sijoną.

Kylą klausimas, kaip šita nau
ja Sovietų klasė turi būti valdo
ma? Stalino teroru, ar Chruščio
vo ateities pažadais? Partijos me
todai darosi neefektingi. Šiandie
ninė klasė nori padoraus buto, te
levizijos aparatų ir batukų aukš
tom kulnim.

Chruščiovo dilema buvo pade
monstruota gegužės 1 d. proga, 
kada jis su Gagarinu stovėjo virš 
Lenino mauzoliejaus. Jis norėjo 
Gagariną parodyti masėm, lyg sa
kydamas: "žiūrėkit! Štai jums 
atlyginimas už jūsų turėtus neda- 
tekUus! Mes nugalėjom erdvę!” 

Bet tą pačią dieną, kada Rusija 
triumfavo pasisekimais erdvėje,

Kartkartėmis mūsų spaudoje 
pasirodo viena kita žinutė* ar 
trumpas komentaras apie sovieti- 
narnoje Lietuvoje išleista J. Ra
gausko “Ite, Missa Ėst!” Mūsų 
tarpe pasitaiką sluogsniai, beveik 
oficialiai paskelbė, kad J. Ragaus
kas jau nuo seno, dar nuo semi
narijos laikų, buvęs komunistų 
agentu. Kaip ten bebūtų, Ragaus
ko atvejis labai įdomus. Žinome 
vieną kitą metusį kunigystę, ir vi
si jie, bent jau absoliutinėje dau
gumoje, nesimeta kovon prieš 
Dievą ir Bažnyčią. Čia Ragauskas 
jau tikra išimtis. Išimtis, kuri la
bai miela šios dienos Lietuvos 
tvarkytojams, ateistinio gyveni
mo propaguotojams. Netenka ste
bėtis, kad tos knygos jau išleis
ta dvi laidos ir, kaip galima spręs
ti iš sovietinamos Lietuvos spau
dos balsų, pasirodys ir daugiau 
laidų.

Pasauliečiui perskaičius tą 
knygą, vargiai teks užsikrėsti be
dievybe, kaip autorius ir leidėjai 
norėtų. Greičiau jau į Ragauską 
tenka žvelgti daugiau su gailes
čiu bei užuojauta. Kągi, jis gal
voja, kad altoriuje Dievo nebu
vo. Jis stengiasi įrodyti, kad ku
nigija savo pareigas teatlieka tik 
kaip kokie amatininkai. Ar. per
skaičius tą “Ite, Missa Ėst!” gali
ma susidaryti tokį įspūdį? Var
giai Netikintį, aišku, pagaus 
džiaugsmas, kad, štai, patsTcuiu* 
gas, “įrodė” Dievo nebuvimą, 
abejojančiam gal ir užklius^vie
nas kitas knygoje keltas momen
tas, bet tikintysis čia tikrai neras 
nei vieno rimto argumento galvo
ti apie Dievo neesimą.

Kas žino, kas slepiasi Viešpa
ties planuose? Dievo garbės iškė
limui žinomi tikri atsitikimai, ka
da didžiausi kovotojai prieš Jį (šv. 
Povilas), kada paklydusios mergi
nos (šv. Magdalena), pagaįįau, 
grįžta prie Viešpaties kojų.

“Sacerdos in aeternum” — ku
nigas amžinai — žodžiai, savo 
metu tarti ir virš J. Ragausko sie
los gali daugiau reikšti, nei pats 
nelaimingasis šiandien gali įsi
vaizduoti. Ir nėra jokio reikalo 
mums į J. Ragauską žvelgti kaip 
į kokį priešą, greičiau, kaip į ne
laimingą klystantį. Tesišaįpo jis 
šiandien iš mūsų religijos, iš mū
sų pačių. Tokia jo šios dienos pri
vilegija ir neginčykime jos. My-

AŲ. GIMANTAS
lėti tą, kuris į mus spiaudo ir nie
kina, išties labai sunku. Bet toji 
meilė yra neatsiejama mūsosios 
religijos dalis ir pareiga.

J. Ragauskas sakosi ir šiandien 
džiaugiasi, ištaręs paskutinį kar
tą Ite, Misa Ėst ir nulipęs nuo al
toriaus laiptų. Bet, ar jis gali bū
ti tikras, kad jau tikrai atlaikė sa
vo paskutines Mišias? Ar jis nie
kad neprisiverčia pagalvoti, kad 
tos Mišios, gal kartais, tėra tik 
pertrauktos Mišios? Istorijos bė
gy buvo daug žmonių, nusiginu
sių nuo Dievo, bet vėliau, vienų 
ar kitų aplinkybių veikiami, pro
to ir sąžinės raginami, susitaikė 
ir vėl grįžo prie Viešpaties kojų. 
Tiesa yra tik viena. Tą gerai ži
no ir J. Ragauskas. Visatos Kūrė
jui nėra negalimų dalykų. Tikin
tieji visados pasitiki ir pasitikės 
Juo. Ir, kas žino, gal J. Ragausko 
siela vėl atgaus pilną ramybę, 
kai jis, suklupęs prie pamesto 
Dievo altoriaus, vėl ras jame Die
vo veidą ir tars: Introibo ad altare 
Dei... — Aš žengiu prie Dievo 
altoriaus. Al. Gimantas

Redakcijos pastaba. Mūsų gerb. 
bendradarbis čia iškelia vieną pa
žiūrą į eks-kunigą J. Ragauską. 
Yra tačiau ir kita pažiūra, kuri 
ne be pagrindo teigia, kad J. Ra
gauskas buvo komunistas jau se
minarijoje ar gal netgi buvo spe
cialiai į seminariją atsiųstas tiks
lu griauti Bažnyčią Lietuvoje.

Teisingi Nixono 
žodžiai

Buvęs respublikonų prezidenti
nis kandidatas R. Nixon pirmoje 
savo viešoje kalboje po pralaimė
jimo nekritikavo prez. Kennedy.

Kas liečia nepasisekimą Kubo
je jis pasakė: “Kur yra paliečia
mas Amerikos prestižas, mes tu
rime negailėti jėgos pasiekti užsi
brėžtam tikslui.

Veiksmai turi atitikti žodžiams. 
Neverta kalbėti apie laisvę, jeigu 
nesame pasiruošę ją ginti. Nega
lime paaukoti kad ir mažų tautų, 
kaip Laos, ar Kuba. Kai mažosios 
tautos pamatys, jog mes jas lai
kom nereikšmingomis dėl jų lais
vės kovoti ir panaudoti jėgą, tai 
jos visos greitai atsiras komunis
tu tinkle”.

padėti gyventojų surašinėtojui?
- » X. • ■ •

Kiekvienai šeimai Kanadoje yra išsiunčiamas sąrašas 
klausimų, kurių klaus gyventojų surašinėtojas. Prašome 
su šiais klausimais susipažinti ir pasiruošti į juos atsa
kyti, arba atsakymus palikti tam, kuris bus namuose 
lankantis surašinėtojui.

KOKIE BUS KLAUSIMAI?
Bus klausiama: koks jūsų amžius bei išsilavinimas; jei 
gimėte ne Kanadoje, kuriame krašte esate gimę ir ku
riais metais atvykote į Kanadą; ar dirbate ir koks yra 
jūsų darbo tikslus pavadinimas; kiek savaičių dirbote ir 
kiek uždirbote per paskutinius dvylika mėnesių ir pa
našiai.
Atsiminkite, kad gyventojų surašymai nėra įdomūs kie
no nors asmeniniai reikalai, o tik sumos, gautos sudė
jus jūsų ir visų kitų atsakymus. Visos asmeninės žinios 
yra laikomos griežtoje paslaptyje ir, pagal įstatymą, 
neprieinamos jokiai vyriausybės agentūrai, jokiai pri
vačiai organizacijai ar asmeniui.

tai naujai
sovietinei V 
svarbiau? Skriejąs apie žemę Ga-

tų sriuboje?

Kai surašinėtojas užeis 0s jus, priimkite jį ir padėkite 
jam. Tikslus gyventųjų surašymas bus mums visiems 
naudingas. 4
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Birželio J d., šį šeštadienį, 5 vai. p.p.,
WELLANDO lietuvių medžiotojų ir meškeriotojų klubas 

“Lftuanięa” ruošia šaunų

V.. U.. . r—r ■J V J 1»Į, ■

Robinson,

/ųA.

KARTŪNO
Ha m U ton, Ost.

APYLINKES VALPYBflS ŽJNIOS
Sįaįs ^ętais. VIlĮ-ji Kanados Lietu

vių Diena įvyksta, rugsėjo 24 dxi. 
Montrealj^e. Šia prąga bus išleistas. 

: flggtra&s, kuriame norima taip pat 
pavaizduoti Kanados LB vejklą, ypad 
tū&d kreipiant dėmesį į paskutinį 

■ metų veikimą. Hamiltono, lietuvių ko-j 
locijos veiklas aprašymą metraščiui; 
atlikti valdyba įg^ąjep.K. Baroną. J 

į Birželi* mėm
nutarta surengti bendrai su latviais ir]

ratria ir viętą bus, prape&a vėliau. .
‘ M. s^nadięni, birželio 4. |
vių.Natpų Dėlto kmo Sgleje HLDMTį 
Agoras.stato, Jf Mciiero “šykštuolį”.-j 
Gražiu oru ir gamta, galėsime džiaug-'

HAMILTONO LIETUVIŲ MĖGĖJŲ TEATRAS “AUKURAS’ stato 
J. M.o^lje ro S veiRsmy kemediją .

ŠYKSTCOIJS *
Maloniai. kviečiaipe Hamiltono ir plačios apylinkės lietuvius atsilankyti. 
BILETU&.& ankiStp,galima jaigytį.HAMILTONE lietuviškas spaudos kioske; 
TORONTE Prisįkėlįmo, parapijos bijiliotokoje; ST. CATHARINES pas p. Jo
ną Grybą, tel. W- NIAGARA FALLS pas p, St. Ulfeiną, tel. 
EL. 4t844ĮL Manome, kad:dar bus galima gauti bįletų ir prie įėjimo į salę.

t H.L.M.T. Aukuras

•wrrr
kiu Hamiltono Aukuro spektakliu —I ir vertas visų mūsų didžiausio dėme- 
tik vieną kartą, šj. sekmadienį, 4 val'sto vaikų .pasirodymas,-kad. nė vienas, 

_ ' a !-• ."1 —   i- — * zv Aav-vmzw!* Ai ac> nešimi no o

neturėtumėm praleisti jo nepamatę 
P. Antanaitienė maloniai prašo tė
vus, kurių vaikai turi paveikslų ar . ki
tų jų sukurtų mena dalykėlių, prista- 

. tyti jai juos, iki birželio 5 d. 187 Bold 
1st. Šio parengimo pelnąs skiriąipas 
Sniego karalaitės pastatymui, kuris sa
kyčiau, yra prologų mūsų kolonijos 
naujame, didelės apimties ir origina
liame jaunimo judėjime. f

Tad visi remkime jaunimą ir birže
lio 10 d. atvykime pasigrožėti jų me
no šiupiniu : vaidinimu. SK. St.

JĮJOKO, TIĘRAJ RIĮSt Moljero. 
“Šykštuolio” premjeroj, kuri įvyks šį 
sekmadienį, birželio 4 d., L. Namuose. 
Daug valandų praleista repeticijoms, 
daug ruoštasi-ir dirbta.-Artistai veika
lo temą ir charakterius, pradėjo studi
juoti jau praėjusį rudenį, “šykštuolis” 
įdomi Jr linksma komediją, kuri duos 
jublikai progos, parėjus iš sunkaus, 
ir varginančio dart>o, linksmai pasi
juokti. Kartais sunku pasakyti ar pub-. 
lika juoksis ar ne, bet sprendžiant pa- 

kia pasakyti ir galima net garantuoji; 
kad- prajuokins ir linksmai nuteiks sugrįžo. 
kiękyięną, pesimistiškai nusiteikusį! Gegu 
tautietį. Tai bus. linksmiausias “Aų^u- * ’ • 
ra” veikalas. E. P.

Padėka
Ilgąjį savaitgali, važinėdami su LN, 

v-bos nariu A. Dalangausku ir prašy
dami- paramos Hamiltono LN, patyrė
me Jš. tautiečių visokieriopos pagalbos. 
Nuoširdus, ačiū mieliesiems Strądoms- 
kiams iš. Delhi ir Keburiams iš, Inger
soll už jaukią nakvynę ir vaišes, Bro-; 
riiui.Kęburiui, Ingersoll, Walter Klem
kai, Otterville, A. ir L. Kuzmickams, 
ir E. Jasinskui iš Paris, už paramą 
Liet. Namams.

Mielajam bendradarbiui A. Dalan- 
gauskui gili padėka, už važinėjimą LN 
reikalais su savo, automobiliu net 3 _
dienas. Mūsų bendros pastangos yra į Lenkiją lengvai praleidžiami siunti-

Jasinskas iš . Paris, Ont. ir šia proga Ciltone "bus? 
užsisakė “TŽ”. Nuoširdus ačiū!
//Pasiekę $10.000 ribą, kurią sumą

Am* pp- Sveikiname Aukurą premjeros o ypač šeimos, auginančios jaunimą, 
prpga, linkimą gražaus, pasisekimo ir.

MOTINOS DIENOS minėjimas ir visus hamiltoniečius kviečiame spėk- 
ta^lQS uždarymas, taklyję dalyvauti. Apyl inform.

dąmas jięlejigvą motmos dalią, kuo, m. Valančiaus šeštadieninė
ta^aigylant, teęluune! pažangai leng- h^viJ mokykla baigta mokslo metus, 
vėją- Kąmjmkraą tas nukryps ateity, ua^^as' įvyks sėdančiai: 16 vai. 

a^ku-, ' ryto pamaldos AV parapijos bažny-
Meąiąę dąįj athkp Windsprp cho- čioje ten pat parapijos!

ras^są savp.baįsmgais chonsta^ vądo.metų užbaigim0 ^tas, 
pažymėjimų ir dovanų įteikimas ir. 
moįaniąins vaišės. Visi mokiniai į pa
maldąs susirenka 15, min. ąnksčiau.

Tėvų komitetas
VAIKU KONGRESAS. — Kaip iš 

spąudos. žįąo,meM birželio 17 d. Delhi, 
Oųt.,' įvyks moky’klinio amžiaus, vai
kų kongresas. Jame iš Hamiltono irgi, 
ręngiamąsi. gausiai, dalyvauti. Bus pa
rūpintas autobusas, bet į jį visi norin
tieji važiuoti netilps. Prašome visi tė
vai, kurie, važįųos automobiliais vežda
mi savo vaikus.1 paimti ir daugiau, už-, 
siregistruoti pas mokyklos vedėją tel. 
LL 9-2366- nuo 5-6,30 vai; vak. arba 
mokslo me.tų užbaigos, proga pas moky
tojus, Mp^klos vedėjas

NAUJI; LN NARIAI. — Nuoširdus 
ačiū Alf. Kuzmickui iš Paris, Ont., 
ųž. įrašymą savo mažosios. Valytės LN 
aąriių kurį yra ketvirtasis LN narys 
s jų. šeimos. Didelė padėka Walter 

Klemkai iš Otterville, Ont., už $100 
jekį.Liet. Namams.

Papildomai po $100 savaitės bėgyje 
pridėjo S. P. (100), K. T. (100), Pet
ras Kareckas (100), Bronius Keburis, 
LngersoU, Ont., (100), Vladas Stabin- 
gis (100), Povilas SluČka (100), Pet
ras Brasas (100j, Stasys-Matulionis iš 
Stoney Creek, Ont. (100) . Viso per sa
vaitę gauta $1000, 6 nuo vajaus pra
džios, $10.400. LN v-ba reiškia gra
žiausią padėką!

LN plytų už $5.50 pirko Eugenijus

užsisakė “TŽ”. Nuoširdus ačiū!

daugumoje sudėjo pirmojo šimto na
riai, padedant naujiesiems ir vienam 
antram iš kitų šimtinių, LN'v-bos na
tai pradės lankyti antrąją šimtinę. 

Tikimės, kad ir tolimesnė šio vajaus 
ląigą, išlaikys, tą pačią įtampą ir su
teiks galimybę aitimoje ateityje įsigy
ti tai, ko mes siekiame — gražius Tau
tos Namus Hamiltone.

ĮDOMI-IR ORIGINALI NAUJIENA. 
— Gyvenimo eiga,yra tas didysis veiks
nys, kuris padiktuoją atitinkamam lai
kui ar susidariusiai padėčiai apvaldyti j 
ir reikiamas priemones. Mūsų šių die-; 
nų, tautinio judėjimo didžia aktualija/ 
yra jaunimą sąyai tautai išlaikymas. 
Kaip kiekviena liga automatiškai iš
šaukia antibiotikus, taip ir šis pavojus j 
pašaukia j lietuvišką darbą naujas jė
gas, su nauju užsidegimu ir naujom 
idėjom.

Su pasitenkinimu galime konstatuo
ti, kad Hamiltone jaunimas toli gra
žu niėjcąd nebuvo pamirštas — lietu
viška' mokyklą, “Kovas”, skautai ir 
ateitininkai, “Aukuras” —■ tai vis tie 
lietuviškieji magnetai, prie kurių mū
sų priaugantieji šliejasi.

Paskutiniu metu “Aukurui” kilo, 
mintis išeiti į jaunąją kartą su kuo 
nors, kas ją. imponuotų ir uždegtų. Iš
vadoje, apsispręsta. pastatyti daug kai
nuojantį, bet labai gražų dalyką — 
Sniego, karalaitė. ^Pradžioje suįpįnigij 
ne pąrama atsiiepė org-jos ir. įsisteigė 
vaikų spektakliui remti k-tas, kuriam, 
energingai vadovauja p, Antanaitienė, 
187 Boid,-St. ir V. SubatnĮkaite. Sis 
k-tos, šią. idėją plečta ir populiarina. 
Bnž^io ip;d., š&tadfenh 6 *• v- pa
rapijos salėje k-tos rengia tikrai oriėi 
nalų ir įdomų jaunimo pasirodymą — 
vaikų meno šindiuį-vaidinimą ir vaikų 
meno parodėlę. Tai yra toks įdomus

Viename laiške; iŠ pavergtos Liet^-■ 
vbs šitaip rašoma: “Pas mus jąu įsi-,*'. 
siūbuoji pąvasariniai darbai laukuose, šocmo’ ,.,r . . 
Meš dirbame kolūkiuose kaip biteles, įįptarįįfe būta, ū^nauji pastatymai. Da- 
nęš&ini.viąką.į bępdrą.avaį. Deja, suj /artistai, pąęidalinę -4vi?ta
mw‘ pągaųpmipmis gerybqmis atsj/ vyksta, gastrolių vieju į.žą-

ta£ RMs,;;kas ir sų bitelių.pagą-; maitįją, luti į Sųvalldją. • Gastrolių . . - . .. . . ..
J mątią g^rpdys.72 veikalus. . • E. P8^? ta^ld? Žff^ems už laę- avMtcua,«

W vyrų sutartines ir *Kur- K4&ie ir tėvelius gausia? atsdan 
KIĖK IKJ; ŠIOL ŽEMDIRBIŲ teliąi sulojo", žmones, kūnų susirin- Tėvu komitetas

>. ko iš plačių apylinkių pilna salė, dai- . ,
ną$4 piąsė. kartoti. Choras nesididžiuo- 
4ąn|ąšv ppęląį. tą atliko. Jięms. tėkę

siūbuoji pąvasariniai darbai ląuįųiąsę. 
Mėš dirbame kolūkiuose kaip biteles,

Shhgįų dramos teatras baigė sezoną. 
Eštaię metu suvaidino 360 spektaklių,

: / Lietuviai uasaulvie

: ntatu .jtięęlum..” V'acĮinaęi, tos gėry? 
bes-kiti pašiiuia, o biriems lieka 
tiek, kad šiaip, taip gyvybę, palaikius.
f ĘL.4STINIAL. SIŪLAI.
?:•$ Zibertp v^urio. pti«$o, koipbipątęi

Ęaunę sųmoątuota. pirjnoji ma; 
Šina ''elastinių■- siūlų ’ gamybai. Jie bus. 
gautina mi iš dirbtinio pluošto. Teksti
lės , tiiiunoaei ■ pakelti įsteigtas. Moksli-. 
nio.*^riniQ institutas, kurio bendir> 
darbiai ruo^ia. naujus audinių pavyz
džius, nagrinėja, jų savybes ir tų savy- 
bįtį pąkęitinio. sąlygas. Iš šios žinutės 
gtitmasi įspūdis, jog jau mėginamą^ 
žengti"nailono, oriono ir kitų dirbtinių, 
inėdžiagų. kryptimi. ' j. :

LEKTORIAI ATEISTAM^
Ateistinei propagandai sustiprįn.ti 

LKP <Kėdaipių rajono komiteto prapĮa- 
gandos ir . agitacijos skyrius, pasikvte- 

. tęs į;pagalbą LTSR pelitinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugiją. Kėdaį-. 
rtiuose, suorganizuoti, atejzęno, mokyk-’ 
1;Į, jęg. uždavinys — pęr pęr^ rųetų, 
paruošti ateizmo. lektorius. Studentų, 
dauguni^šudarp mokyklų ir gimnaži- 
jų mokytojai. Iš Kėdainių jie buvo nu
vežti. j-; Leningradą susipažinti su. ten. 
išgarsėti ^spėjusiu, ateizmo muzėjumL

ŠERDIES OPERACIJQS.
Vilniaus “Lelijos”

metų, gąrpdys 72 veika
Gastrolių

IplkĖLB I KOLCH0ŽINES

Iš. sąvi*tiBjn 'Statin Tuai'ttj,' *rąd-l .. .. . . T_ .. „ . ...
žąmtiirbiti-.Pėr^ėliiūas iš. vi*gkiggįių į j^ądėka ir buvo įteikta gėlių 

v^ąštiąenij^es. gyvenvietes”--vyksta les
tai. Nąą, kpįėhoiącijttš. pradžios iki šeštadieninei mcikykląi. šiajs metais 
9£įQ-metu, i«ietŲ.yąjė. iš vienkiemiu į vadovavo L. Mockienė ir A. čerškie-

ak, 3^000 ;š^<nų. Žinąmą* ir tai reiš 
ia daugelio šeimos židinių išdrasky 

ąą. Iki septynmečio pabaigos. (19iJ£ 
netųj numatyta pastatyti dar 90.00(1 
įaujų namų koichozininkams. ir soy- 
hozįninjtams. pęrsikeĮiantiems iš sa< 
ą s^nų gyvenviečių. Pažymėtina, kad' 
įaujose gyyęnvįėtėšę dar labai mažai 
oikų.darželių ir. kitu bendrų pastatų.

. ’T'- ■ \ ..... . ' ~E;

AUGSTOSIOSL MOKYKLOS IEŠKO 
NEPAPRASTAI DAUG DOCENTU, 

Q^STXTPJU IR A£Į$TĘNTU 
Nors spyietipeje. Lietuvos, spaudoje 

vis-skdbįąina, kad kasmet išlejdžiama 
daugybė, bąigusįų augštąjį mokslą, vis-1 
dėltįį Lięiuyos aųgštose mokyklose 
kasmet jaučiamas didelis mokomoje 
personalo trūkumas. Vien tik Vii- 

__________ _ niaus unįversitetas paskelbė, kad ię^- 
Vilniąųs^ “Lęlijos” siuvimo fabriko. nuo š.m. rugsėjo 1 d. daugiau negu 

darbininkė O. Nevedomskiehė dėkoja 50 docentų, dėstytojų, ir. asistentų. Di- 
Pirmos tarybinės ligoninės vyriausiam dęlĮ>kaičių mokpęiojų pęrspųaĮo ieš- 
chirurgui doc. A. Pociui už sėkmingai: ko ir kitos augštosios mokyklos. E. 
atliktą širdies operaciją. Tokių sun
kių šičdies operacijų minėtasis chirur-

Iš sovietinių laikraščių pranešimų 
' galima išskaityti, kad Lietuvoje dau- 
! gelyje rajonų veikia “Jehovos liūdi- 

“Tiesos*’ specialus korespondentas ninku” sekta, kuri skelbia “naują san- 
V. Miniotas gegužės pirmosios proga į tvarką”. Komunistai šiuos sektantus 
svečiavosi pas lietuvius žvejus, gau- persekioja. E.
dančius jūros ešerius netoli Kanados ' / '
krantų. Iškilmingas posėdis buvo pra-| 
dėtas “Tarybų Lietuvos” plaukiojau- ’ ~ r

geriausiai socialistinius įsipareigoji- * - atūre^ leidykla išleido veikalą apie
• » -v • . . . 3t_ _ *1 — *    T ! T XTr\ 1 i zl

ICIUYUb 4VCJJUV5 ^v.vu- v wz**.e

kapitonai — Ananjevas, Ponomaren-: teatrą, ryšium su jo 20 metų sukaktį- 
ka, Baškirovas, Chlopovas, Ovalovas.irJmi.
Pyškinąs. Pasižymėjo technologas, veijcąlų sąrašas. 
Aleksandras Aršinovas, šaltkalvis Ana
tolijus Ąndriejevas ir brigadininkas 
Čėmovas. Laivus — “Telšiai” ir “Tra- . ~
kai” gėlu vandeniu aprūpino Piotras^. <-At „Racinskas Vilhiąųs universitete 
Niuniajevas. Iš. lietuvių minimas žu- ^ ‘ *
vies apdirbimo meistras Pranas Kavec-/;-,<^7 * k - z~ . - 
kis, bufetininkė Stefanija Paberžienė,!sa* Rytų Lietuvos augštumose’. 
senis kūrikas Vytautas Tankus. Taip j činskąš. yrą šiuo metu vandens išteklių 
atrodo “lietuviškasis”, žvejybos laivy- naudęjimo ir apsaugos valdybos vyr> 
nhs prie Kanados^ krantų. .. ‘ -x

gas yra padaręs virš trisdešimt.
LIETUVIŠKŲ LAIVŲ 

KAPITONAI

JEHOVOS LIUDININKŲ” 
VEIKLA LIETUVOJE

AKADEMINI TEATRĄ
Vilniaus politinės ir mokslinės liteČioje bazėje. Posėdžio metu pagerbti

' mus įvykdę Lietuvos žvejybos iaįvymo^ Lietuvos Valstybinį akademinį dramąs

Išspausdintas ir visu pastatytų 
' E. ;•

. APGINTOS DISERTACIJOS 
viLrtiujfE ;■

apgynę disertaciją tema “Svarbiausie
ji dabąrtiniai geomorfologiniai procą

inžinįęrjus.
„. x Narimantas, Karvelis tamę pačiame
RETOKAS. Iš; PELENŲ Vilniaus universitete apgynė diserta-

------- - ...— ------ __ __ ____— , cija tema “Cinko fosfido termochemi- 
telio statybai žada gamintis betoną! savybių tyrimą^”,
iš pelenų priemaišų. Tam tikslui busGražina žįtkute Vilpiaus.ųn-te apgy; 
naudojami dųrpių . pelenai, kuriuos., nė idUertaciją “Lietuvos svarbiausiųjų 
mechąnizątąriai atsiveš, iš “Drobėj’.’ -rūšių. dispersinių frakcijų su- 
fabriko Kaune. Išradimai dabar Lie- dėtis”'.- ' ' E.
tuvoje yra taip paplitę, kad kartais

- KIEK, GAUTĄ RAJĄMŲ IŠ 
LTnV* PRAEITAIS METAIS

r— __-------------. -^-.7-- ■ - Kretingos kolchozai, kurie sėja daug
tai, be abejonės, šaunieji išradėjai iįųų; praeitais, metais iš linų turėję 
GarUavoję užmiršo pagalvoti... jpajantu 800 rublių iŠ hektaro. Tai bu.

ELEKTRĄ ZARASŲ MIESTUI ;vę daug daugiau, negu gauta iš linų 
tiekia Antalieptės HES. o elektros lai- '■.kituose Lietuvos rajonuose. E. 
dų tvarkymas priklauso Anykščių stot 
tybos - montavimo valdybai. Daugelio 
gatvių laidai netinka dabartinei 'sro
vei. Anykščių valdybos montuotojai 
laidus greitai nuėmė, bet niauju, pra
vesti . neprisiruošią ištisus metus, Pri
trūkus. kantrybės, buvo kreiptasi, į 
Antalieptės, statybos - montavimo val
dybą. Tačiau. jį, nusiplauna, rankas, 
nes juk. laidų tvarkymas priklauso 
Anykščiams. Įsipareigojimai turi būti 
gerbiąpū- ’^®Į.lcas" kad, Kauno ir kitų 
gatvių gyventojai neturi, tijič’iaus lem
putės.. /

ąitAJŲKUK SILPNESNES

Panevėžio rajono Istros tarybinio 
ūkio darbininkas ,J. Liutkus labai nū- 
sivyles. gyvuliams, šukuoti metalinėmis 
šukomis: “Tąkios metalihės Šukpą. tu
rėtų tarnauti dešimt metų, o netar
nauja nė dešimties dienų. Štai Istros 
tarybinio ūkio antrame skyriuje, pri
žiūrint dvKtešiĮnt arklių, nuo, šių me
tų pradžios jąu “sušukavome” penkio
lika tokių, šųkų. Tifc brūkštelėjus jo
mis, tuoj nukrinta rankenėlė, o po po- 

jMjrra,..,” •' vM-

Garliavos mechanizatoriai savo mies-

net juoktis; tenka; kam terliotis su ne
švariais pelenais, kai Lietuvoje yra 
pakankamai švaraus^ smėlio? ... Apie

Garliavoje užmirko pagalvoti..
’b. * • l

ros

' ŽLIET. TAUTINIAI DRABUŽIAI 
MASKVINJ^JĘ PARQPPJE

Gegužės pabaigoje Maskvoje būvą 
atdaryta, Sovietų Sąjungos tautų “na-, 
cionalinių. dryžių. pąroięĮa", į kurią 
pąsfunte ir lietuviškų tautinių drabu
žių tautiniais raštais, ir išsiuvinėjimais, 
Be drabužių pasiųsto į Maskvą dar 
juostų* kaklaraiščių, gintaro karolių 
ir pan. * E.

VYRESNyM VISIŠKAI 
NĘRASITI^r SAVJh KARININKAIS;

Raudonosios armijos organe “Kres
nąją Zvezda” vienąs vyr. leitenantas 
skundžįąsį, kad polit^pmisarai visiš-. 
kai nepasitikį kanninkaiš. Jis iš savo 
viršininko buvo gavęs įsakymą laiki*. 
nai perimti, kitas pareigas. Kai jo žmo-. 
na tuo tpetu sirgo, jis prašė, kad jį 
toms pareigoms nesiųstų. Kai jis pą 
tarnybos parvyko į namus, žmona pa-, 
pasakojo, kad buvęs atvykęs politinis 
komisares ir norėjęs įsitikinti, ar tik;

Karininkas karių laik- 
ąąsjprięjiinu būti 

bet man skaudu, kad 
netikima”. E.

rai ji

k ir sjtojįnkis
ASMENINES PA-

bank^je "Talka" S3

JĄ Valstybės
RALFO. DIREKTORIAI 

POSĖDŽIAVO-
Per penkis šjp, mėnesius B ALF as 

įftBpfr .$įĄ 779. pajamų. . Jų daugumą 
prisiuntė, skyriai. Vasario 16 gimn. bu
vo gauto' ir persiųsta. $10.207, salezie
čių gimnazijai Italijoje — $1.240.
į Išlaidų pęzicįjosę $27.459 išleista 
lįSs|bgjnei šalpai, $^79&adm.inistracb 
’jai.'^Cia Jęiaa ir. $863 išlaidų kelionėms,

nė. Mokytojos mokinius paruošė ge- 
ai. Mokinių susiklausymas.- irZ 4raus^ 
aė buvo pavyzdingi tiek paskaitas, 
dek programos metu. Programoje du
žo., eiliuota abėcėlė, ir mokinių, akor- 
leoųų, kvartetas: Ę. ir. R. Kudirkai, 
L Čerškus* Ę Ciparis. Be.to, jie at- 
kirai pagrojo vieną ar iįu dalykus^ 
eiliuota abėcėlė su pąpuoštom raidėną 
adai ė mažo vaidinimo.. įspūdį. Bet; 
;eriąusią įspūdį sudarė tai, kad. moki

niai, sakydami pritaikintus raidei ei- 
lėraščius, sakė be. svetimo akcento. 
jIokykh. sveikino Delhi šeštadieninės 
nokyklos,mokinė R. Augustinąvičiūtė. 
Si mergytė publiką nustebino. Trųnv 
>a$. pasveikinimas, graži tarsena, ma- 

' onusjšypsnys sužavėjo visus. Sveikino, 
aip pat Londono skautų vardu M. 
Vainauskas ir kųn. dr. J. Gutauskas, 
liesdamas į . jaunirųo kongresą, kuris 
.vyks birželio 17 d. Delhi. Mokyklos 
uždarymo’ proga Rodney apyl. v-bos, 
/ardu pirm/J. Cfparis ir tėvų komiteto 
/ardu. As Keršeyičienė įteikė kiekvie
nam mokiniui už stropumą ir draus- 
lungumą pu lietuvišką knygutę, su įra- 
,u. Minėjimas baigtas Lietuvos himnų.

Po minėjimo šeimininkės pakvietė 
/isųs. prie, gausiai paruoštų stalų ir 
vaišino užkandžiais ir kavutę. Wjndsp- 
/iškiai ta proga pasinaudojo ir rinko 
aukas Siaurės Amerikos lietuvių Dai- 
aų šventei. » A. e

SL CąibarineSy Ontk
PAGERBTI, IŠVYKSTANTIEJI. —
Mūsų lietuvių kolonija ne didėja, 

bet vis mažėja. Bemaž nesigirdi, kad 
kas nors naujai apsigyventų, o išvyks
tančių bęveik kas metai pasitaiko, 
šiais metais mus, apleido p. Ulbinų šei
ma. Jię jau šeši metai kaip gyveno 
Port Dalhouse. St. Catharines prie
miestyje, bei' gailą, neteko jiems, čia 
įsitvirtinti ir sąlygų verčiami išsikėlę 
arčiau savo uošvijos į ūkį Langton, 
Ont. Ta proga draugai ir artimesni pa
žįstami atsidėkodami už jų šiai ko 
Jonijai: įdėtą triūsą, gegužės 7 d. su
rengė atsisveikinimų vaišes, kur išt 
vykstantieji sulaukė daug gražių svei
kinimų ir -dovanų iš organizacijų jr pa
vienių. asmenų. Kartu, buvo palinkėta 
naujoje^ vjetojė greitai ir gerai į'šikurf 
tE Vaišėse dalyvavo virš 30. asmenų. 
Jas pravedė Jonas. Grigas, o puikiai 
aptardavo mūsų stropios šeimininkės 
Grigienė ir. Žemaitienė jė

vo‘ gauta' ir persiųsta. $10^07, salezie- 
čių’ gimnazijai Italijoje — $1.240.

XįėsJb|5nei šalpai, $6,.7®^a4ministraci. 
jai.^ra lę^na ir,'$8§3 išlaidų kelionėm^, 
sį^įštoi^; daugumoje sų X BALFo 
sęipau.
' vien balandžio męn. BALFas turėjo 
$5.761 pajamų ir $5.836 išlaidų.
j Pęr^.5 š.m mėnesius. BALFas išsiun- 

itė. laivais į Europą, virš 158.0QQ svarų 
gęrybįų, kuriu vertė sįękią $30.000. 
Per tą. laiką pasiųsta 1Q7. individualios 
medžiągų siųnfųs.už geležinės uždan- 

. . gčiSe 115. vaistų siuntų į Lenkija ir
gal per repeticijas girdėtą klegesį, rėi- gerokas kiekis vartotų rūbų siuntų į 

*Lenkiįą, kurių dalis dėl didelių muitų

Gegužės mėn. pirmoje pusėje, per 
dvi; savaites, BALFo centras turėjo 
$3-734. pajamų. Stambiausios aukos 
buvo gautos iš Nashua, N.H., BALFo 
skyriaus $60„ iš .kun. Suginto mokyk
loms $1.120, Worcester sk. $432, An- 
spųįa sjc $1QO, Baltimorės sk. $190, 
Lawrence $150. Per ta laiką išleista 
$3.428/

BALFe SIUNTINIAI 
LENKIJON

Patyrus, kad vartotų drabužių siun- 
tęms iš JAV į Lenkiją mažiau užde
dama muito, BALFo. centre pradėta 
rūpintis' kuo daugiau pasiųsti tokių 
šiūritinių iš JAV. Atrodo, kad ir siun
tiniams iš .Kanados į Lenkiją daromos 
lengvatos. Tačiau nevisada ir iš JAV

niąf Jie turi būti nedideli, ne vienos 
rūšies dalykai sudėti ųr nedaug siuntų, 
tam pačiam asmeniui vienu laiku. Pri
vatinių siuntų siuntėjai į tai turėtų 
atkreipti demesį. tikras dalykas, kad 
turintiems didesnį žemės sklypelį, tar
nybą ar. įtartiems, spekuliacija, mui
tai, vfctiek uždėdami gana augštį. Yra 
žinių, kad muitus’nustato vietoje, bet 
dažnai apeliacijos dėl jų siunčiamos į 
Varšuvą.

Vaistai iki 1 sv praleidžiami leng
vai, ir Lenkijos lietuviai stebėtinai 
daug jų prąšou

BALFas daro kas galima Lenkijos 
lietuviams padėti, nes . jų . padėtis tikrai 
nepavydėtina, ypač/ kad Lenkijoje už
siliko. gerokas skaičius IĮ, Pas. karo 
Lietuvos tremtinių, į Lenkiją daug “re
pą triavp” iš Lietuvos ir. Lenkijon, ieš
kodami saugesnio kampo, nuvyko kąi- 
kiirie. Sibiro tremtiniai. Siuntas Len- 
kijon. supakuoti, ir. siųsti atima daug 
laiko ir lėšų, todėl privačiai sunčian- 
tięjį gerai padarytų, jei praneštų BĄL 
Ęūį, kam siuntinius pasiuntė betarpiai.

PRĘL. ANTANAS MĄRTINKUS, 
šv. Jurgio parapijos klebonas čikagb-

dienas. 1
tikras^ laidas^ kad Tautos Namai Ha-

Su gilia pagarba , ir dėkingumu Jūsų 
St. Bakšys, LN v-bos pįrię.

Vašingtonas. — JAV paskyrė 1 
bilijoną dolerių Brazilijai, nežiū
rint prezidento Quadros reiškia
mų. simpatijų Kubai ir jo šaltos, 
laikysenos JAV politikos atžvil
giu.

į WitUBo Cartage 
Baldų pervežimas

j mieste, prieinamą kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

J

124 GRAfCE ST., Toronto

Tel. LE. 4-3390

ąj?xoi^^stnotą#a&
į pranta, W

; hm
* Toronto, 3, QpL
i ' r.

WHW&V KVIETIMAS

Jau septintąjį kartą kviečiame į me
tinę Šyęntę — Jonines ir vis vienokių 
ar kitokiu būdu apeliuojame į lietu
višką dvasią, kad nepamirštant savo 
sgąosHsJr, garbingose tėvynes, kuri 
ilgus šimtmečiais garsiai viešpatavo, 
prię Ž^girio mušė kryžiuočius taktus 
ir apgynė Vakarų Europos, kultūrą nū° 

: S 

ti, kol gyveno tvirtoje lietuviškoje 
dvasioje ir vienybėje.

.Lietuvą nugalėjo ne kardu, bet ap
gaule. Dar daugelio lietuvių atmintyje

vakarinio,erelių antplūdžiai ir pirmie
ji, taikiniai bus Gedimino įkurtas mies: 
taKręiuęų sostinė su. trečdaliu Lietuvos 
teritorijos ir Klaipėdos vartai.

Mums tenka šauklio pareiga ir ją 
dąlimi bandome atlikti ruošdami Jau
nimo šventę — Jonines, kad susirinkęs 
jaunimas, ir vyresnioji kartą prisimin
tų. senąjį (Jedimino miestą su jo pla
čiomis sritimis, kurioms ateityje gre
sia pavojus būti atskirtam nuo visos 
tautos, ar net visai tautai naujas pa
vergėjas. Todėl lietuviams tas reika
linga populiarinti ir visomis galimybė
mis ruoštis, kad ateityje nepasikartotų 
IMa metų. tragedija bei. visos Lietu-

k i namas, ir trečdalis Lie-, 
os atplėšiamas.
Lietuvos širdis sostinę 

nūsų. prabočių 
M kultam ir

tuvos. te

Vilnius, kuriame
kur bow_________________

atgimimo židinys. Ten lietuvių irdva- 
s<nk nusiraminimas. kur. iš visos Lie-: 
tuvfls tąkstančiai maldininkų rinkosi

. šiais metais vilniečių 
Niagaros pusiasalyje šveai 
ja iš ęikagos bąįeto me 
Vetbasio vadovaujamas b 
M dalyk'
burtoji fleita". Kaip nu 
rengiamoje šventėje kiei
tais programa nauja ir nepaprasta. še
šis metus rengėjai nebuvo apvilti, to-,

•je ąairaraui 
terio Šimo 
tetas, kuris

“Už-
mūsų

C. tk. valdyba

je, savo tėveliams Antanui ir Marijo
nai Martininkams atminti, paaukojo 
$1000 šv. Kazimiero seselėms mokyto
joms, dirbančioms šv. Jurgio parapi
joje, naujo vienuoylno namo statybai.

VLIKo PREZIDIUMAS, ryšium su 
pagynėjusia dpilomatine veikla ir di
džiųjų valstybių vadų vizitais, pasiuntė 
telegramas JAV prez. Kennedy, D. Bri
tanijos min. pirm. Mcmilanui ir V. Vo- 
kietiįbži- kandžiui Adenaueriui.

DR. A. TRIMAKAS, VLIKo pirm., 
neseniai buvo priimtas Italijos amba
sadoriaus prie JT Gaetano Montini ir 
turėjo su juo ilgesnį pasikalbėjimą.

Vėliau Libijos delegacijos prie JT 
pirm., ambasadorius Fekini, priėmė 
VLIKo pirmininką. Buvo kalbėtasi 
Lietuvos ir kitų pavergtų tautų klausi
mo iškėlimo JT reikalu.

PROF. KAROLIS ŽALKAUSKAS, 
buv. vidaus reikalų ministeris, Klai
pėdos krašto gubernatorius ir VD un
to profesorius, šiuo metu sunkiai ser
ga ir gydomas ligoninėje.

EKSKURSANTAI I LIETUVĄ. — 
“Bendradarbiavimo su kraštu” karšt
ligė esanti apėmusi netik prie Atlanto, 
bet ir prie Pacifiko gyvenančius lie
tuvius. Iš Los Angeles Čikagon greit 
išvyksta net šeši asmenys. Iš ten jie 

t vyks Lietuvon. Kalifornijoje gyvenan
čių “Vilnies” draugų dovaną Palec
kiui veža Pūkienė. Šioj grupėj yra K. 
Urnėžis, Jagminas ir kit.

Vokietija
LIETUVOS REPATRIANTAI V. 

VOKIETIJOJE. — Kasmet i V. Vokie
tiją atbėga iš sovietų okupuotų sričių 
apie 200,000 naujų tremtinių; jų tarpe 
lietuvių beyeik nėra.. Tačiau geęas lie
tuvių skaičius atvyko su vokiečių re- 
patriąntaiš iš Sov. Sąjungos. Jų pa
dėtis komplikuota, nes repatrijuoda
mi-pareiškė ir dokumentavo, kad yra 
vokiečiai. Atvykusioms i V Vokietiją 
buvo suteikta p aram a, bet lietuviai 
lengvai galėtų ir daugelis jų norėtų 
atvykti į JAV, jei gautų tremtinio 
privilegijas. BALFas tuo reikalu deda 
daug pastangų.

TREMTINIŲ ĮKURDINIMAS VAK. 
VOKIETIJOJE. — Daugelio kraštų 
vyriausybės ir ypač Jungtinių Tautų 
Tremtinių komisaro Įstaiga stengiasi 
kuo greičiau uždaryti stovyklas Euro
poje ir tremtinius perkelti i privačius 
namus, šis klausimas norima užbaigti 
sekančiais metais, bet daug darbo jau 
atlikta. '

Pirmoje eilėje įkurdinamos šeimos 
sų mažais vaikais, viengungiai turės 
ilgiau palaukti. V. Vokietijoje darbų 
netrūksta, deja, daugelis lietuvių yra 
ligoniai,, invalidai, bejėgiai darbams, 
todėl jų šalpa dar vis tebėra BALFo 
darbų planuose.

Prieš [n rk(lain i nauja^ 
šildytuvą^

Ar keisdami sg>r^ senax
paskanibiitkii Toronto Hydro

J^hjūs gyvąnątę Tąrpnte ar Leaside

Star kodėį: n^a jofcių p.as w
kesčių, kai jūs Įrengiate savo 

naųie Toronto Hycjro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jūs nieką neperkate.

Ir turėsite Mito 
nereikės laukti 
pavojaus.

JOKIO mokesčip, už įrengimą
JOKIp išlaikymo mokesčio
JOKĮjy qupšimai| . / -
JOKIO pridedamą kjųro mokesčio

JEI GYVENATE TORONTE AR LEA- 
SIDE, PRIEŠ FERKANTi AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ, NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

TORONTO HYQR0-ELKT8K SYSTffl
-Elektra jūsų. Naudokite jq?
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Konkursas jei
•-* . č

totams TĖVIŠKĖS ŽIBURYS TREMTYJE
norėdamas p

kurti ir ieškoti nau, 
teratūros talentų, si

'•iLl _L’..___ ... w .. ...
laimėtojams skiriamos šios pre
mijos:

L Už geriaųsį prozos kūrinį — 
. $150; 2. Už geriaųsį poezijos kū

rinį — $150; 3, Ųž geriansj pnh 
zinį rašinį — $50.

Prozos kūrinys gali būti apysa
ka, feljetonas, trumpą novelė ar 
kitas prozos darbas savo esmė prį' 
klausąs grožinei literatūrai ir ne- 
trumpesnis kaip 2000, bet neil
gesnis kaip 8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti eilė
raštis ar jų grupė, arba poema 
epinio, lyrinio ar. jumoristinio 
žanro, ne trumpesnė kaip 200 ir 
ne ilgesnė kaip 1509 žodžių.

Prozinis rašinys turi būti “es
say” pobūdžio ir 'nęilgesnis kaip 

originalus minčių dėsimas apie 
kurį nors lietuviškos kultūros ar ' 
visuomenės pasįreiškjmo būdą.

Premijuoti rašiniai visų pirma 
bus «atspausdinti “Mūsų Vyčio-”

___ _______ __ aūni’
mo Literatūros Konkursą, kurio

munistiitių) pažiūrų ir priklausą 
betkokiai lietuviško jąunimo or
ganizacijai/ otilp pat ii 
nėra tokių organizacijų nariai, 
oe^ jaučia lojalumą Xietuvai ir 
jos kultūrai,, nė vyresni kaip 30 
^Kūrinių temų pasirinkimas yra. 
laisvas. Nęnųstątoma’jokių ideo
loginių rėmų, išškyrtis tai, kad 
konkursui pasiųsti kūriniai priva
lo sudaryti Įnašą Į lietuvių lite- 
iratfffą^ ’ - • • —
A Rašiniai- turi, būti- pasirašyti 
f įvardžiu, o atskirame voke 

kbūti; nurodyta autoriaus pa- 
vardas, adresai ir gimimo

.Rašinius prašoma siųsti fiL P. 
Abelkiui — 290Q Reservoir St., 

say” pobūdžio ir nęugesms Kaip Bos Angeles, Galif. Rašiniai gauti 
4000 žodžių. Autoriaus užduotis: vėliau negu 1961 m. lapkričio 15

Janutienė, Bromus Raila.

Kana40s ppęįu, kamųjeHs
swicko sostinėje per ištisą metų 
ęUę.

Parlamento bibliotekose yra di- 
Ąęįis. skaičius istorinių ir bend
rai kultūrinių; unikątų. čia yra 
kopija. iš> 1087 m. Doomsday 
Book, parašytos William the Con
queror if vienas iš dviejų kom
plektų Audubon paukščių pa
veikių. Toji pati biblioteka turi 
William Hogarth graviūrų ir 
iliustracijų kolekciją, kuri duoda 
daug šviesos Anglijos aštuonio- 

’ šįintmečio viduriui- Frede- 
rlętono komplektas buvo paga- 
įpihtas iš originalių plokščių 1822 
metais. — C.Se. '

Fredericton, N.B., pavadintas 
“Kanados poetų kampeliu”. Len
ta pritvirtinta prie New Ęnm- 
swicko universiteto pastato ir ati
dengta 1947 m. šį. oficialų titulą 
pavirtina- : ~

Jos atidarymas yra surištas sų 
trimis poetais, gimusiais Fredę- 
rię.tpųe antroj^ 19-tų šimtmečio 
pusėje, kurių darbai susilaukę 
pasaulinio pripažinimo. Jie buvo, 
— Sir Charles? Q 1K Roberte 
(18604943), Btišs Carman (1861- 
1929) ir ' Francis Joseph. Sherman 
(1871^1926). Šalia šių didžiųjų 
trio didėlis skaičius klasikų ir ki
tų žanrų rašytojų, augštai 'iškėlę 
literatūrinį žibintą New Brun-

tKartą. susitikom Ąžuolyne, 
Kaune, birželių pabaigoje ar lie
pos pradžioj, 1940 m. vasarą. Lie
tuvos gyvenimas buvo verčiamas 
augštyn kojom. Mums šlamėjo 
(šimtamečiai ąžuolai, praskėtę sa
vo Šakas žydriajam Lietuvos dan
gui; Rodos, norėtų apkabinti ir 
apraminti motiniška globa, ne
kintama ir žmogaus neapverčia- 
ma, nes jai, reikia vis pasitikinėti 
naują gyvybę. Adolfas ir jauna jo 
žmoną laukė didelio džiaugsmo 
maištingų žmonių sukeltam rū
pesty. Netrukus juos džiugino 
gležno kūdikio krykštavimas toli
mesnėm aptemusiom dienom.

Tos niūrios dienos truko tik 
vienerius metus, palikdamos vis- 
dėltb Adolfui grąudų liūdesį dėl 
išvežto tėvo, kuris Sibire ir pa
simirė. Bolševikus išvijus, Lietu
vos laikinosios vyriausybės, dr. 
Adolfas Šapoka buvo pakeltas į 
docentus. Dar dvejus metus pro
fesoriavo Vilniuje, važinėdamas 
iš Kauno, kol vokiečiai uždarė 
abu universitetus. Šeima tebegy
veno Kaune. Daktarė Adelė Sta
nio nytė-Šapokienė turėjo dantų 
gydytojos kabinetą ir ant jos pe
čių, abiejų okupacijų metų, di
džia dalimi gulė Šeimos išlaiky
mo našta." Buvo taip pat didele 
ramstimi, pasitraukus Vokietijon, 
kai dantų gydytojos darbą dirbo 
Nęurnarkte (Bavarijoje). Mari kar
tą užklydus, Adolfas pasidžiaugė 
irgi dirbąs savo profesijoje: pieš
tukų fabrike ... Abu dar prisimi
nėm, kaip buvom susitikę trauki
nyje tarp Hofo ir Regensburgo 
1944 metų rudeni, vos tik atsira
dus Vokietijoje. Artėjant prie 
miesto, pavojaus aliarmas buvo 
jau atšauktas — amerikiečių ar 
anglų lėktuvai buvo nuskridę. 
Miestas vietomis degė. Adolfas 
prišoko prie lango, ir atsiduso: 
“Anoje vietoje, rodos, nedega”. 
Ten buvo jo brangiausias turtas, 
išvežtas iš Lietuvos — žmona ir

S. SUŽIEDĖLIS 
žodis, pasakytas minint a.a. 
dė. A. Šapoką gegužės 7 d.

Ji plaukė iš nuoseklaus, logiško 
pasakojimo, nuspalvinto ramiu 
nusišypsojimu, kuriuo žiūrima į 
žmonių menkystą su tauriu atlai
dumu. Rašydamas apie Radvilų

) KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

pavadintą *Malo-

“OMU!” NAKTIS
Reportažas iš Hollywood©

JUOZAS KARIBUTAS 
Los Angeles

net tokių institucijų kaip Acade
my Award, kuri nelengvai prave
ria dūris.

Iškilmingoji šventė •
/ Vakaras. Sukame ir mes Į San
tą Moniką. Ši kartą reprezentuoti 
lietuves' pasikviečiau žurnalisto 
B. Railos žmoną. Ant mūsų autp- 
ihobilio speciali kortelė. Be jos 
nei iš vietos. Visur policija budi. 
Važiuojančių gausu. Norš buvo

Senelis, neturįs, sau lygaus, — 
Hollywoodas, kasmet atšveričia 
metinio darbo šventę. Tai šventei 
ir gęriausiėms iš geriausių atžy
mėti yra ruošiamasi per ištisus 
metus. Metus, užbaigus, dideliam 
triukšmui nuaidėjus, vėl prade
dama ruoštis naujiems laimėji- 
rrfahiš 'it kūrihiarils' atžymėti. 
Keista, sakytumėm, juk jie gavo 
milijonus dolerių, — kąm gi rei
kalingi pagerbimai ir milžiniškos 
išlaidos. Ar nepakaktų pasi
džiaugti savuoju uždarbių? Be to, 
jie turi pasaulinį, garsą. Bet ne! 
Be visų materialinių/gėrybių jie’ . - -v. .
pagerbiami kaip gabūs aktoriai- skelbiama, kad šiais metais galės 
ės, režisoriai bei direktoriai. dalyvauti mažesnis skaičius dėl

Imkime kitą pusę. Lietuvių te- vietos: stokos. Auditorija talpina 
atras taip reikalingas, kaip gyvy- 2000 asmenų.
bei palaikyti kasdienė duona. Dir- Automobilis sustoja prie šali- 
ba žmonės be jokio atlyginimo, gatvio. Įėjimas i salę išklotas rau- 
Atitrūkę nuo darbo, grynai savo,donų.kilimu. Matome dideles mi- 
poilšio valandas skiria/teatrui. Ir nias žmonių. Jos seka visus, kurie 
kas jiems už tai? Kokio gi dėme-į tik pasirodo. Vieni dėl smalsumo, 
šio sulaukia? Kas. galų galę bent kiti, juoko dėliai, sukelia katučių 
teisingu žodžiu pamini, jų iriūsą? audrą. m

Dažnai vietoj moralinio atpil- kai. si 
do sulaukia vien, kritikos, ten
dencingos, atitrukusios nuo rea
lybės. Prašąu atleisti, kalbų, gry
nai iš patylimo ir turiu, pilną tei
sę ši klausimą pajudinti. Jis yra, 
keltinas, kaip mūsų tautinės gy
vybės ir egastencijps pagrindas. 
Be kultūrinio judėjimo dingsime 
šioje kitataučių jūroje daug grei
čiau’ negu mūsų senieji emigran
tai. Prie to šuoliais žengiame jau 
dabar. . ... T V '*

Grįšiu prie temos: Taigi tas 
“Oskarų” vakaras, arba, kaip vie
nas pavadino “Oskarų/ naktis”,, 

niekuo nepakeičiamą paprotį. 
Įdomu tai, kad. sf karią buvo 
kviesti ir lietuviai. Vadinasi, lię- 
tuviai Įgauna yįs~didęsni‘dėmesį

atras taip reikalingas, kaip gyvy
bei palaikyti kasdienė duona. Dir

To šųriląųkęme ir mes, 
__ __ ikome. raudonuoju. taku. 

’Keistas.jausmas, kai minia kelią 
ovacijas. Skubame į. auditoriją. 
Minioje girdimą klausimus “kas 
jie tokią?” Juokas ir staigmeną 
kuteną, širdĮ.
"Įžymybės renkasi

“Oskarų” vakaras, arba, kaip vie
nas pavadino “Oskarų naktis”, 
Hollywoode Įgavo tradicinį bei

buvo.

suknelės! Vaje, tų mano! Tikras 
puošmenų paradas! Civic audito
rija tokios puošnios publikos tik- 
rai 'dair herą fėgėjt«ft \ '

Pritariu ir aš. Tūo tarpu prieš 
mus pasigirsta didelis minios 
riksmas “Liz! Liz!” Tai Elizabeth 
Taylor- sU- Edi. «Ji- eina gana- pa
lengva, nės Sveikata dar nekokia. 
Fotografai, apsupa juos iš visų 
feVisa esančių, dėmesys tik 

lekaųos nebūčiau manęs,

jr

MOHAWK
Furniture Ltd.
2446t8 DANFORTH AVĘ, Tj^j 9-4444, OX. 9-4224.

LIETVYiV 
BĄkDŲ 
KRAUTUVĖĄ Pilnas namų

* a^Utymas baldais,

* Elektros reikmeny8>i

*. Šaldytuvai,

* Virimo pečiai,

A Skalbimo, mašinos,

* Vaikų baldai,

* įvairūs kilimai 
ir kitkas.

■■fa

DŲO&AMB DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS,

Mainome senus naudotus 
ir matracus.

įvertindami juo$ augšta

na 737 Cinnamon Road, North Ralm 
Beach, Florida, USA, |

KUN. VL. BUDRECKAS, buv. Kau
no kunigų seminarijos muzikos pro
fesorių, sukomponavo muziką dviems 
giesmėms į Šiluvos Dievo Motiną.; Žo
džiai kun. St Ylos. Giesmės su gai-

dukra. Tėvynėje liko turtinga bib
lioteka, .rankraščiai, mokslo dar
bai, paskaitos, profesūra. Trem
čiai bepaliko gyvybė.

Tremtis išsaugojo bėglių gyvy
bę, bet daugeliui pamotės būdu: 
buvo ir. liko kandi. Pareikalavo 
visų jėgų tiktai už egzistenciją.' 
Tokiu spaudimu tremtis iš prof. 
Adolfo Šapokos padarė visuome
nininką ir publicistą, nutolinda
ma nuo mokslinio darbo. Mažai 
mokslininku imasi visuomeninio J riai, 1955. XII. 8.). 
darbo normaliom sąlygom, nes ! Sye.tur atsiradus dr. A, Šapo- 
savo visuomenei tarnauja kitokiu1 kai su savo lituanistine žiniją ne- 
būdu. Ir dr. A. Šapokai, kiek ji i buvo kas veikti. Galėjo rasti kę- 
pažinau, nebuvo visai arti širdies1 lią į augštąją svetimą mokyklą.

*- Bei tai nebūtų buvęs lituanistinis
mokslas nei lietuviškoji veikla. 
Niekam tai nereikalingą, išskyrus 
mus pačius. Dr. A. Šapoka ėmėsi 
darbo, kuris nebuvo nei dėkingas, 
nei pelningas, bet lietuvių visuo
menei būtinas. Ir čia išvarė platų 
barą, kaip redaktorius, organiza
cijų vadovas ir dalyvis. Toronto 
lietuviams velionis atsiskleidė 
kaip kūrybingas visuomenės vei
kėjas su dideliu pasiaukojimu ir 
tėvišku kantrumu. Niekam kitam 
tai geriau nežinoma, kaip Toron
to lietuviams. Man tėra žinoma, 
kad paskutinio pasikalbėjimo me
tu Adolfas buvo susirūpinęs didė
jančia redaktoriaus našta, mažė
jant bendradarbiams. Juos labai 
tausojo, kad ir turėdamas vargo 
su kontroversiniais pasisakymais, 
Stengėsi tai nurodyti savo pasta
ba: “Naujos tarptautinės kop- 
junktūroš dezorientuoja ... ir vi
siškai pritrenkia pavienių Įvykių

Velionis, turėjo brangią ypaty
bę nesekti palaidais įvykiais, o 
apimti jų visumą. Visumoje sten
gėsi Įžvelgti savo tautos sąmonin
gumo laipsni. Pavergtam krašte 
tą sąmoningumą matė dar išliku
si ir reiškė vilties: “Šiose niauriai 
liūdnose dienose tai yra tikriau
sias išlikimo laidas” (Nemuno 
Banga, 1946, Nr. 7). Išeivijoje re
gėjo betykojanti pavojų: “Dar ke
letas žingsnių, ir tautai išeivijos 
masė eali būti nurašvta” (Tėv. 
Žib.. 1959. XII. 10 ). ' “ ,

Adolfo Šapokos atminimui ge- i 
riausiai padarysime, pasekę jo pa
vyzdžiu dirbti taip, kad nebūtom 
nurašyti. Mes dar pasitarnautu
me jo vardui, jei pasirūpintume 
išleisti neskelbtus velionies raš- 

. tus. Tai būtų gyvasis vainikas 
‘ prie kapo, ties kuriuo susikaupia 
mūsų liūdėjimas, netekus didžiai 
šviesaus, kūrybingo ir brangaus 
asmens, ir mūsų gili užuojauta jo 
žmonai ir dukrai, palikusiom vie
nišam tremties gyvenime. Tepa- 
guodžia Viešpats savo užtikrini
mu: “Dar valandėlė ir matysite 
mane”.

KLIKĄ. Popiežius 
įdbėdamas darbinin- 

•Rėrum Novarum” 
&ė, kad 
ą darbi

ninkų reikalu/BfcęiklikM pasirodysianti

gana svarbus bažnyčios dokumentas.
DR. J. PRUNSKIS paruošė spaudai 

naują leidinį skirtą ligoniams ir ne
tenkantiems? sveikatos- vyresniame am
žiuje. knygos pavadinimas “Silpna
me kūne”.. SurinJda labai daug min
čių ir pavyzdžių ^iš hgomų gyvenimo, 
išryškinančių gilesnę ligos, prasmę ir 
nešančių paguodos kenčiantiems,

ALFONSAS GRICIUS paruošė spau
dai eilėraščių rinkinį “Pažadinti 
Sfinksai”.

“ANYKŠČIU ŠILELĮ”, papuoštą 
spalvotomis dail-JP. Lapės iliustraci
jomis, su dr-V. Maciūno įvadu, išleis 
naujoji “Romuvos” leidykla, vadovau
jama Jono Galmino.

DR. J. GIRNIAUS veikalo išleidi
mui kun. dr., P. Celiešįus per “Į Lais
vę” Lietuvių Kultūrai Ugdyti Fondą 
paaukojo $800.

DAIL. VANDĄ STANCIKAITĖ-AB- 
RAITIENĖ, gyv. Clevelahdė, ruošia 
savo kūrinių parodą. * '

ALĖS RŪTOS romanas “žvaigždė 
viršum girios” jau pasiekė skaitytojus 
ir su dideliu susidomėjimu skaitomas. 
Vaizduoja senovės Lietuvą su ano me
to kriviais ir senovės papročiais bei 
bepradedančią • plisti krikščionybę. 
Knyga,, turi 374 psl. Išleido “Darbi
ninkas”.

LEIDINYS. APIE LIĘTUVOS VIE- 
TOVEŠ. — Redaktorius Br. Kviklys, 
leidėjas. J. Kapočius, Lietuvių Enciklo
pedijos leidyklos savininkas. Veikalas 
užvardintas “Mūsų Lietuva”. Jame 
rašoma apie krašto vietovių istorinę, 
geografinę, etnografinę padėtį. Knyga 
išeisianti trimis didžiuliais tomais. 
Vien rankraštinės medžiagos leidėjui 
yra pateikta apie 2.500 psl.

RAŠYT. STASIUS BŪDAVAS šiuo 
metu peržiūrinėja, papildo ir galuti
nai paruošia spaudai romaną-apysaką

kpjo: “Jaunas JonuW< trauke j 
save visų akis. Puikus jojikas, 
prašmatnus šokėjas... Tėvas ne
sigailėjo pinigo sūneliui pasirody
ti../ Kur tik Radviliukas pasi-1 
sukdavo, didžiūnų dukrelių •tną-*bel,ų s**aič* la&otarpy w usiam 
mytės taip ir sekiojo akimis. Rad
vila! Kunigaikštis Radvila! Vil
niaus vaivadaitis, hėtmonaitis... 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos arklininkas. Aišku — busima
sis Vilniaus vaivada” (Tėv. Žibu-

kams end
70 m. minėjimo proga, p

tekstui ir pavadintos “Two Christmas 
Carrols”. Tekstas sesers Leonės, 0>FS. 
Kųn. V. Budreckas gyvena 118-22 Ri- 
verpond St., St. Albans 12, Queens, 
N.Y., USA.

POETO ADOMO MICKEVIČIAUS 
gimtinėje — Naugarduke, tebeštovįs 
ąžuolas, po kuriuo poetas rašęs eiles. 
Vietiniai gyventojai laiką tą medį ypa
tingoje pagarboje ir apie.jį apsodinę 
ąžuolėlių, pavadindami “Mickevičiaus 
gojum”. Ąžuolas esąs plačiai išsišako
jęs ir dar išauginąs gilių, nota jo am
žius siekiąs daugiau kaip tūkstantį 
metų.

DL KUNG. BIRUTĖS karių šeimų 
moterų dr-ja Čikagoje, Motinos Dienos 
proga, pagerbti lietuvę motiną auklė
toją, kario, partizano motiną, paaukojo 
$25 IĮ Dainų Šventei rengti.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO goriau
siems straipsniams atrinkti: paskirta 
komisija: Jonas Vaičiūnas, Stasys Dau
nys ir Jonas Vaidelys. Premijas ski
ria JAV Lietuvių gydytojų dr-ja.

ARCH. ARVYDAS BARZDUKAS, 
dirbąs Vašingtone, daro projektus 
koplyčiai, šešetų Ir administracijos pa
talpoms jaunimo stovykloje Dainavo
je. Jaunimo stovyklą prižiūri Nek. Pr. 
Marijos seserys iš Putnam.

IPOLITAS TVTRBUTAS, buv. Šiau
lių valst. teatro meno vadovas ir reži- 
sorius, šiuo metu gyv. Hartforde, 
Conn., pradėjo rėik'štis tapyboje ir li
teratūroje.

VIDA KIZYTĖ, kuri Toronte buvo 
žinoma, kaip gabi muzikos ir šokio stu
dentė, dabar JAV vis labiau reiškiasi 
šokio srityje,

DAIL. A, TAMOŠAITIENĖ, gyv. 
Kingstone, žada suruošti savo dailės 
darbų parodą Ainerikoję. Taip, pat 
abu Tamošaičiai planuoja suorgani
zuoti kilnojamą dailės darbų galeriją.

2? STASIULIS suruoštoje jaunių 
mokslo akademijos'parodoje, Illinois 
un-to patalpose, kurioje buvo išstatyta 
1.180 darbų, gavo pažymėjimą.

visuomeninis »bei žurnalistinis 
darbas; buvo jam: primestas gy
venimo sąlygų. Bet toje gyveni
mo prievartoje, kurią visi tremti
niai skaudžiau ar ramiau išgyve
na, Adolfas pasirodė tvirtos dva
sios, santūrios elgsenos, uolaus 
paręigiųgumo ir didelės ištver
mės. Tokį jį gerai pažinote per 
kelioliką. metų visuomeninės bei 
kultūrinės veiklos Toronte, o ki
ti dar- ir-Augsburgo stovykloje. 
Didžiausiai gi daugumai lietuvių 
Šapoka buvo ir liks žionmas savo 
moksliniais darbais, kurių čia nė 
nebandėme visų apžvelgti. Pas
kutinis'istorinę tema stambesnis 
jo straipsnis — apie Žalgirio ko
vą. -r- buvo atspaustas Kanados 
lietuvių metraštyje (1960). Tai 
lyg koks simbolis. Kaip ana kova 
buvo atsiginta nuo Lietuvos prie
šų, kurio puldinėjimai stūmė ne- 
viltih, taip dr. Adolfas Šapoka at
sigynė tremtyje nevilties, kuri ga- 
r_"' / 
nimo siekini — mokslo darbą.

Kova už šeimos ir sąyo egzis
tenciją apkrovę, tokiu kasdienos 
darbu, kuris nustūmė į šąlį Lietu
vos praeities tyrinėjimą. Moksli
ninkas buvo atitrauktas nuo savo 
specialybės ir užklotas nuO11 pla
tesnės visuomenės akių. Beto ne 
vien tai dengė, anksčiau pagarsė
jusį vardą; Velionis buvo daripri- 
sidengęs dideliu kuklumu. Ar ra’ 
šydamas mokslo veikalus, ar skai
tydamas studentams paskaitas, 
buvo paprastas ir natūralus, nesL 
girias savu žinojimu, nors savo 
srities pažinimu lehkė kitus. Bu-, 
vo gerai pasiruošęs, turėjo blaivų 
ir gilų žvilgį, praeities faktus ver
tino atsargiai ir bešališkai, atsi
remdamas ne tik jų. gausybe, kiek 
ryšių su žmonių galvosena ir veik
sena, kuri- visada apsprendžiama 
kurių nors s žmogiškųjų motyvų. 
Adolfas’ Sąvoka ieškojo gilešhių 
praeities idėjų, kad labiau,1 išpyš
kėtų istorinė tikrovė, drauge' su- 
gestijpnuodamiš;: kaip tupėtume 
laikytis savo gyvenimo realybėj e. 
Bet tų jo sugesti^1'didaktika ne
buvo dirbtinė ‘ir ■*fflbrižlizuojanti.

in -ifį a&cn
>n oif . #

E>ar aprę lietuvių
“Nė viena kita kąlba, gal išsky

rus japonų, nesuteikė man tiek 
estetinio ir intelektualinio pasi
tenkinimo, kaip lietuvių kalbos 
studijos”, — taip savo laiku yra 
pareiškęs neseniai Anglijoje mi
ręs didelis Lietuvos draugas Er
nest John Harrisonas. Jis per sa
vo 88 metų gyvenimo kelią pali
ko žymes Įvairiose srityse. Ji ma
tėme kaip žurnalistą, rašytoją, 
sportininką, ūkininką, diplomatą, 
mokslo vyrą. Tačiau mus daugiau 
domina Harrisono lietuviška veik
la, kuriai jis atidavė savo širdį 
ir sveikatą.

Su lietuviais Harrisonas kon
taktą užmezgė dar prieš I Pas. 
karą. Nepriklausotnoje Lietuvo
je jis dar glaudžiau pradėjo ben- 
dradarbiąųti. Jis., buvo siųstas 
kaip Anglijos politinių misijų na
rys. Vėliau Harrisonas Lietuvo
je praleido nemaža laiko kaip 
Anglijos vicekonsulas ir konsulas.

Susidraugavęs, su lietuviais po
litiniuose* ryšiuose, jis persiėmė 
ir jos valstybinėmis idėjomis ir 
visą, laiką buvo Lietuvos gynėjas. 
Jis matė lenkų politinę apgaulę 
ir tapę nuoširdus Vilniaus klausi
mo kėlėjas tarptautiniame foru
me. Apie lietuvių santykius su 
Vilniumi yra rašęs:

“Argi gali būti aiškesnis to 
(lietuviškojo) būdingumo Įrody
mas tarptautinių santykių laukė, 
kaip nepalaužiamas lietuvių nu
sistatymas, per ištisą, savo nepri
klausomybės laikotarpi neatsisa
kyti nė per ‘j-ta nuo savo teisėtų 
reikalavimų Į Vilnių”.

Grįžęs Į Anglija, Harrisonas 
Lietuvqs,reikalus kėlė anglų tar
pe tuo. metu kada Lietuva jau bu
vo sovietų okupuota ir patys ang
lai vis po truputį buvo apdumia
mi sovietinių melų. Jis skaitė pa
skaitas Londone apie Lietuvą ir 
rašė straipsnius, gindamas lietu
viškus interesus angliškoje spau-

Daugeli metu Harrisonas reda
gavo ir leido “Economic and Gen
eral Bulletin”, kuriame jis garsi
no Lietuvos reikalus, šis biulete-

Įėjo apimti, praradus savo gyve- sekėjus” (Tėv. žib., 1959.XII.10).

kad Liz tokia populiari. Tiesa, ji 
laimėjo Oskarą, bet laimėjo ir ki
ti. Jiems publika, reporteriai ir 
fotografai kur kas šykštesni. Jai 
einant laimėto Oskaro pasiimti, 
publika tiesiog šaukte šaukė, net 
stebėtis reikėjo. Ji neskubėjo, lyg 
norėdama didesnio Įspūdžio su
daryti.

Be jos, čia rinkosi visos Hol
lywood© filmų Įžymybės. Prade
dant policijos vadu Parker. Ro
bert Tylor, Peter Ustinow, Burt 
Lancaster, Shirley Jones, Greer 
Garson, G. McKay, Tony Curtis, 
Jean Simmons, Shirley McLain, 
užsienio artistai ir filmų gamin
tojai bei visa eilė kitų. Kas gi 
čia visus galėtų suskaityti. Jų bu
vo šimtais. Jie rinkosi norėdami 
vienas už kitą iškilmingiau pasi
rodyti, patraukti dėmėsi, nes ry
tojaus dieną vietos spauda ap
rašė jų drabužius, net automobi
lių prabangą. Vienas dainininkas 
atvažiavo Auksuotu automobiliu, 
kurio kaina S28.000.

Programa
Įžengus i auditoriją, Bob Hope 

jau buvo scenoje. Jis nepamaino
mas programų pravedėjas. Publi
kai duoda progų pasijuokti. Pati 
programa kukli — kelios daine
lės iš pastatytų filmų, šokiai, 
trumpas scenovaizdis, bei kiti ga
baliukai. Apšvietimas — nuosta
bus: Scenos posūkiai, dekoracijų 
keitimasis — kaip pasakoj. Švie
sų deriniai kiekvieną drabuži nu
dažė Įvairiausiom spalvom. Todėl 
ir “žvaigždės” spindėjo kaip pa
sakų Pelenės. Visa tai stebėti te
levizijoje ir būti ten. ir matyti — 
skyrėsi kaip dangus su žeme.

Programa buvo pravesta pa
skubomis. Užbaiga nevykusi ir 
neįspūdinga. Pasakyti publikai, 
kad jau viskas baigta, pamoti 
ranka, kad jau reikia išeiti — 
kažkas neįprasta. Vėliau tik pa
aiškėjo, kad skubėta i vaišes.

Kaip ten bebūtų, bet pabuvoti 
toje aplinkoje buvo labai Įdomu.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikas, iepečtoi, terpantinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

Ar jus ketinote 
vykti i Europa?

i AR ’ ■
KĄ NORS į
Atsikviesti?

kite ar susisiekite su
■HENRY MOOS—viešu notaru

KjĮNNm 
T ravel Bureau Ltd,

draugo Harrisoną
paplitęs po platų pasauli. Be to, 
jis yra parašęs ir išleidęs kelis - 
specialius leidinius anglų kalba 
apie Lietuvą — tai “Lithuania 
Past and Present” (Lietuvos pra
eitis ir dabartis), “Lithuania” 
(Lietuva), “Lithuania’s Fight for 
Freedom(Lietuvos kova dėl laisr 
vės), šiuos leidinius šių eilučių 
autoriui teko užtikti keliose di
džiosiose Amerikos bibliotekose, 
kuriose jie atkreipia ne vieno 
skaitytojo dėmėsi.

Harrisonas yra. parašęs ir dau
giau veikalų kitomis < temomis:. 
“Peace or War East of Baikal”, 
“The Fighting Spirit of Japan”, 
“The Red Camarilla”, “Raspra- 
ra” ir kt. «

Už nuopelnus Lietuvai jis buvo 
aodovanotas Gedimino ordenu. 
Lietuvių Rašytojų Dr-ja jam bu
vo suteikusi garbės nario titulą. 
Sunku čia yra suminėti visus ve- 
lionięs darbus, kuriuos jis padarė 
Lietuvai ir bendrai kovoje už tei
singumą. Velioniui Lietuva buvo 
antroji jo tėvynė, ką galima pa
tirti iŠ raštų, nors asmeniškai jo, 
nemačius ir*nepažinus. Ed. š.

Redakcijai prisiųsta
Rūda ir Randa, poezija iš Lietuvos, 

ir Sibiro. Tėvynės kūrinių serijos, pir
masis ledinys, 1961 m. Galima užsisa
kyti: Elta Information Service, 1697 
Broadway, Room 1105, New York 19, 
N.Y., ŪSĄ,

Jaunimo žygiai, nr. 1-2, 1961 m. Vi
suomeninio auklėjimosi ir krikščioniš- 
kos-demokratiškos politikos'' jaunimo 
laikraštis. Turinyje: J. Aras, Religi
nis pluralizmas ir nepasaulėŽiūrinė po
litika; kan. V. Zakarauskas, Sociali
nio klausiino chartos; dr.' Ą. Ramū
nas, Perimti laisvės žiburiu: J. Gobis, 
Argi partijos kaltos, ir, kt.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 4,1961.' 
Skautų Aidas, nr. 5 ,1961 m. gegu

žės mėn. Turiny: Skautybės įkūrėjas 
Lordas Baden-Powellis (tąsa); Si^-

NAUJIEJI iMMOiM 
SIUMTINlftt ŠEIMOMS!

1960 M. MES VISKĄ DARĘME SIUNTINIŲ 
KAINOM S —N IT M U Š T Į

- J. , ; ■■j.1?-“- ■ ..X ‘
Tos pastangos pasirodė labai sėkmingos, ir meš/išsiuntėme keturis kartus 
tiek siuntinių, kiek ankstesniais metais. Nors mūsų uždarbis iš kiekvieno 
atskiro siuntinio yra labai mažas, bet kai siuntinių buvo išparduotas toks 
milžiniškas kiekis, tai ir musų metinis uždarbis buvo žymiai didesnis. 
Įvertindami tą didžiulę paramą, kurios buvo susilaukta iš klijentų, LIE
TUVIU PREKYBOS BENDROVES vadovybė nusprendė dar ir toliau muš
ti kainas, šįkart esame įsigiję atitinkamus' kiekius medžiagų ir kitokiu 
prekių ŽYMIAI MAŽESNĖMIS NEGU GAMYBOS KAINOMIS ir sudarėme 
NAUJUS SENSACINGUS SIUNTINIUS. Į

SENSACINGAIS VADINAME JUOS, NES VERTE 
UŽ TA KALNĄ TIKRAI YRA SENSACINĖ! -

SIUNTINIAIS ŠEIMOMS mes vadiname juos, nes parinkti siuntiniai yra 
taip, jog už labai žemą kainą kiekvienas šeimos narys gautų labai gerą ir 
naudingą dovaną.
VIENGUBĄ SIUNTINĮ ŠEIMOMS

t Nr. 1 sudaro:
3% jardų Botany Serge ar Herring

bone, tamsiai mėlynos, vyriš
kam ar moteriškam kostiumui,

i 8 jardai sunkaus Rayorio 2 mo- 
i tetiskoųis ar 4 vaikiškoms suk

nelėms,
4 jardai Nailono Tafetos moteriš-

* kai suknelei ar 2 bliuzėms,
3 jardai Poplino marškiniams ar 

bĮiuzėms,
1 didelė šilkinė, skarelė gėlėta 

ar Paisley faštu. ;4..
Kataloginė šio siuntinio kaina yra 
5ė4.T5. Mūsų speciali kaina yra tik
tai $57.5(Hškaitaht visus4mokesčius^ 
Mes siūlome šj siuntini ir DVIGU
BĄ, o NUMUŠDAMI savo išlaidas 
ir. savo uždarbi, ant šio antrojo 
siuntinio sutaupysime dar $16.00.I DVIGUBĄ SIUNTINĮ ŠEIMOMS

4 . . Nr. 1 sudaro:
y6% jardų Botany Serge ar Her-
4 ringbonė ,tamsiai mėlynos, vy

riškam ar moteriškom košt.,
16 jardų sunkaus Rayono, 4 mot

ar. 8 vaik. suknelėms,
8 jardai Nailohd Tafetos, 2 suk

nelėms moteriai ar 4'bliuzėms,
6 jardai Poplino* 2 marškiniams

* ar 3 bliuzėms, r;
2 didėlės, šilkinės: skarelės, gėlė

tos ar: Paisley raštu.
Kataloginė šio siuntinio kaina yra 
$129.50. Dviguba speciali kaina tu
rėtų būti $115.00. Mes siunčiame

jdas, tiktai, už $99.00 įskaitant visus 
mokesčius.
KVIEČIAME PRAŠYTI IR MĖ& TUOJAU PAT NEMOKAMAI: 
PASIUSIME PILNĄ KOMPLEKTĄ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ 

ŠITŲ ŠEIMOS SIUNTINIŲ.
.Nors tiems savo SENSAŲINGIEMS SIUNTINIAMS ŠEIMOMS; 
medžiagų turime nemaža, bet garantiją, duodame tik keturioms 
savaitėms. Užsitikrinti bent trims mėnesiams mūsiškių SĮšNSA-

i

NR. 2 VIENGUBĄ SIUNTINĮ 
ŠEIMOMS sudaro:

8 jardai Needle - kordo medžiagos 
2 kostiumams ar suknelėms,

4 jardai Nailono tafetos, mot. suk
nelei ar bliuzėms,

8 jardai sunkaus Rayono, 2 mot.
ar 4 vaik. suknelėms,

1 didelė šilkinė skarelė, gėlėta ar 
Pailseyraštu!

Kataloginė šio siuntinio kaina yra 
$55.75. Mūsų speciali kaina yra tik
tai $49.00 įskaitant visus mokesčius.
Mes taip pat. siūlome, šį. siuntinį, ir. 
dvigubą, o humušdąmi išlaidai iri 
savo uždarbi ant šio antrojo siun
tinio sutaupysime jums dar $19.00.

t

NR, ^ DVIGUBĄ SIUNTINĮ 
ŠEIMOMS sudaro:

-». *
16 jardų Neėdle-kordo medžiagos, 

4 kostiumams ar suknelėms,
8 jardai Nailono Tafetos,-2 mot. 

suknelėms ar 4 bliuzėms,
16 jardų sunkaus. Rayono, 4 mot. 

ar 8’Vaiki suknelėmis, , . *
2 didelės šilkinės skarelės.

Kataloginė šio siuntinio kaina, yra. 
su 1.50, Dviguba speciali kaina.tu- 
retų būti S98.00, Mes siunčiame dvi-

Mes garqntųjąįan>e:
1. Kiekvienas Siuntinys bus pristatytas gavėjui.

-2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus arba nemokamai pasiun- 
čiame kitą siuntipį. ' .

3. Apmokame visus mokesčius, dėl to gavėjas Lietuvoje, sulaukęs siunti
nio, nieko jau nebeprimoka.

4. Siunčiame visas medžiagas
5. Visas

Telefonas EM. 2-3226 
Įsteigtas 1926 m.

gavo ir
balandis. Leidžia: Akademinis skautų 
sąjūdis. Turinyję: Skautininkas (insti
tucija ir asmuo); Trys pasaulio naujo# 
kolonijos; F: Kirks jubilėjus. ir kt,'

UTHUANUN trading company
341 Ladbroke Grove, ■*' '

• •: W,. W- England '
■sęass
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Mann & Martel lm

2336 Bloor St. W.
Swansea

$1J00 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900. .

Jane • East Drive 
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

Jane • Annette 
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

Swansea — arti Bloor 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola-balansui.

Tel. RO. 2-8255

niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

Baby • Jan* 
$11.9900 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus. 

Oakwood - St. Clair 
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuve, > 2 virtuvės, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 
kampo, viena skola balansui.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Pasikalbėjimas su "Paramos" 
kredito komiteto pirmininku

Kredito komitetas prie kredito 
kooperatyvų veikią kaip pastovus 
organas, kuris skiria kreditus pra
šantiems nariams. Taigi yra svar
bus organas, ir buvo įdomu kaiką 
patirti iš pačių pirmųjų šaltinių. 
Al. Kuolas, gerai žinomas Toron
to visuomenei iš savo visuomeni
nės veiklos, mielai sutiko pasida
linti žiniomis su skaitytojais ir 
sutiko atsakyti i jam pateiktus 
klausimus.

— Pone pirmininke, gal galė
tumėt kiek plačiau painformuoti 
skaitančią visuomenę apie patį 
kredito komitetą, jo veiklą ir ben
drai apie patį mūsų garsu “ban
kelį”? -

Atrodo, kad. Toronto visuo
menė jau pakankamai žino apie 
lietuvišką “bankelį”, o ypač jo 
nariai, kurių skaičius vis auga. 
Kredito komitetą sudaro trys 
rinkti nariai 3 metams. Šiuo me
tu be manęs jame dar yra F. Sen- 

? kus ir St. Banelis. Posėdžiaujam 
kiekvieną penktadienį. Paskolų 
prašymų paskutiniu laiku vėl pa
daugėjo. ’

— Ar labai karpote prašymus?
— Karpyti nekarpom, o žiūri

me koks yra reikalas, kas yra 
prašytojas, kokius žirantus patei
kia. Kada nemoka pats skolos ga
vėjas, turi mokėti žirantai. Todėl 
ir jų atsakomybė yra didelė ir 
rimta. Tą viską, duodant paskolą 
reikia turėti galvoje. Mūsų žmo- 

\ nės imdami paskolas paprastai 
i daug neužsiprašo, taip kad ir kar

pyti netenka. Prašymą nepaten
kinti pasitaiko labai retai. Ka- 

. dangi kapitalas yra sudėtas na
rių, tai tenka dirbti labai atsar
giai ir pinigų stengiamės neiklam- 
pyti. Ligi šiol sekėsi gerai, nors 

’ ir yra sunkių pavienių atsitiki- 
. \ mų, bet bendrai paskolų grąžini

mas eina reguliariai.
— Rodos, asmenines paskolas 

' duodate ligi $3.000. Ar tai neper- 
mažai?

— Elgiamės pagal statutą. Da
bar taip yra numatyta, kad di
džiausią asmeninę paskolą gali
ma duoti ligi $3.000. “Paramos” 
organų dabar yra svarstoma as
meninę paskolą pakelti ligi 5.000 
dol. Ar nutars ar ne, nežinau, 
nors iš narių tokių pareikalavi
mų buvo ir anksčiau. Bet tai nu
spręs pats “Paramos” narių vi
suotinas susirinkimas. Atrodo, 
kad valdžia nesipriešins.

— O kaip su morgičiais? Irgi 
manote padidinti?

— Morgičines paskolas duoda
me ligi $10.000. Tai irgi pagal 
statutą. Yra ir ši klausimą kelian
čių didinimo linkme iki $15.000. 
Bet ir tas priklausys nuo visuoti
no narių susirinkimo. Ligi šiol 
patenkinome beveik visus prašy
mus. Matot, duodame pagal Įkai
nuotą namų vertę iki 60%. Įkai
navimus daro mišri komisija, su
sidedanti iš visų trijų “Paramos” 
organų. Yra nusiskundimų, kad 
permažai Įkainuojame namus. 
Šiuo metu namų vertė kiek kri
to, ir mes norime prisilaikyti rin
kos kainų, nes Įkainuojame ne 
pagal namo vertę, kuri būtų gau
nama parduodant su morgičiais, 
bet lyg tai būtų parduodama už 
grynus. O tas, kaip žinote, namo 
kainą mažina. Šiuo metu, kiek ži
nau, bankelis pinigų turi, taip 
pat ir morgičių pareikalavimas 
yra padidėjęs. -

— Ar nemanote palengvinti pa
skolų davimą priimant užstatu ir 
kilnojamą turtą, pvz. automobilį?

—Taip, ši klausimą studijuoja 
mūsų valdyba, ir atrodo, kad ir 
ši paskolos rūšis dar šiais metais 
bus pradėta vykdyti. Tai būtų 
daugeliui didelis palengvinimas 
ir atpiginimas. Finansų kompani
jos už tokias paskolas ima iki 20- 
30% palūkanų, o kartais ir dau
giau. Taigi yra būtino reikalo to
kias paskolas pradėti praktikuoti.

J. M.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Dėmesio! Prašom skambinti mums nauju telefono Nr. LE. 1-1161

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir bizniiį. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 
reiįcalais kreipkitės į šiuos mūsų agentus:

Bloor - Jane — gražus namas 
$7,000 įmokėti, 6 kambarių, 10 me
tų senumo, gražių plytų, atskiras, 2 
moderniškos virtuvės, saulės kam
barys. Kambariai dideli ir gražūs, 
jokio remonto nereikalinga, šiltu 
vandeniu alyva apšildomas, rūsys, 
baigtas recreation su grindimis, ant- 
ras augštas išnuomotas, gauna nuo-

- .# • mos $90 į mėn. Garažas, 10 pėdų 
Syatus įvažiavimas. Sklypas 32 pė-

> iš 175 pėdų. Labai puikus kie
mas. $289 namo mokesčiai. $13.300 
balansui, viena skola 8 metams at
vira iš 6%%. Pardavimo kaina 

; $20.300. šio namo viešoj rinkoj nė-

Netoli St Clair Ave. 25 butų, 3 me
tų senumo apartmentas. 20% gry
no pelno. Puikus investavimas.

Indian Rd. • Bloor. 14 kambarių at
skiras mūro namas, penki butai, 
garažas. Įmokėti tik $4.000. Reika
lingas remonto.

SPORTAS
/ ' VYČIO ŽINIOS
Lengr. atletikos treniruotės, kaip 

ir knksčiaa buvo skelbta, vyksta ant- 
radientaic ir ketvirtadieniais nuo 7 
vai. Rennie parke. Pirmosios rungty
nės, klubo sezono atidarymo pirme
nybės, bus pravestos apie birželio 15 
d. Toliau vytiečiai numato dalyvauti 
Kanados lietuvių lengv. atletikos pir
menybėse Don Mills, Ont., ŠAL žai
dynėse, tarpmiestinėse Toronto • Cle
veland rungtynėse ir dar kaikuriose 
varžybose. Kviečiame naujus lengvat- 
lečius išmėginti savo sugebėjimus.
■ Vaikų lengv. atletikos pratybos ir 
žaidimai pradedami šią savaitę ir įvyks 
trečiadieniais nuo 630 vai. v. Rennie 
parke. Trijų savaičių bėgyje numato
ma suruošti vaikų sporto šventę.

Lauko teniso treniruotės jau vyksta 
pilnu įsibėgėjimu. Jos pravedamos pir
madieniais ir trečiadieniais nuo 7 vai. 
vak. Trinity parke — ten pat kur ir 
pernai. Šiuo momentu vykdomas klu
bo turnyras su paaugštinimais. Vėliau 
numatoma ir daugiau varžybų. A. S.

Šachmatai — Gegužės 22 d. Vyčio 
šachmatų komandos pirmosios lentos 
žaidėjas Povilas Vaitonis laimėjo On
tario šachmatų čempijono titulą. Ka
dangi šiame turnyre dalyvavo stip
riausieji Kanados žaidėjai, tad šis On
tario meisterio titulas yra visiškai to
lygus ir visos Kanados meisterio titu
lui Turnyras vyko Toronte, jame daly
vavo net 20 žaidėjų ir buvo pravestas 
šveicarų sistema. Turnyro favoritais 
buvo laikomas neperseniai iš Jugosla
vijos atvykęs Vranesic ir Vaitonis, 
nors taip pat aiškiai pretendavo Fu- 
steris, Teodorovič ir kiti, šeštadienį 
Vaitonis pralaimėjo prieš Patty, pa
lyginamai silpnesnį žaidėją už save. 
Todėl sekmadienį susitikdamas su Vra
nesic, Vaitonis jau turėjo vieną pra
laimėjimą, o Vanesic dar ėjo be pra
laimėjimų. Prasidėjo kieta ir lemiama 
kova, užtrukusi apie septynias va
landas. Pradžioje' persvara buvo Vra
nesic pusėje. Tačiau viduryje žaidimo 
Vaitonis savo openentą aiškiai per- 
kombiųavo. Nors Vranesic Vaitonio 
karalių apie penkiolika ėjimų laikė 
matinėje grėsmėje ir buvo prirakinęs 
gynybai abu Vaitonio bokštus, tačiau 
Vaitonis taip puikiai veikė su valdo
ve, kad jo oponentas netekęs trijų 
pėstininkų, pats pateko į matinį tinklą. 
Po šios pergalės Vaitonis dar lygiomis 
sužaidė su Fusteriu ir nugalėjo Teodo- 
rovičių, surinkdamas 6,5 t. Antrąją ir 
trečią vietą pasidalino Vranesic ir 
Fusteris su 6 t. a.s.

PASAULIO ŠACHMATŲ MEISTE
RIU vėl tapo Michail Botvinik, nugalė
jęs jauną, 24 metų latvį M. Tai, kuris 
prieš tai laimėjo titulą iš Botviniko.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros sporto klubo ir tėvų rėmėjų 

platintos loterijos Mietų išplatino: 
$196 Zarienė V., $150 Urbelis B., $100 
Juknevičienė E., $80 Treigys S., Bal
nis A., Lazdutis M. (Hamilton, Ont.), 
$77 P. Regina, $60 Sriubiškienė J., $40 
Augustaitė B., Barišauskienė M. Bra- 
žys A., Berneckienė S., Chvedukas H., 
Čepas S., Jučaitė L, Kaulius J., Kirki- 
lis L., LemeŽytė A, Simonaitis V., Za- 
lagėnas A, $33 Sapijonienė B., $32 
Baltrušaitis J., $30 Danisevičienė M., 
$26 Ardavičiūtė N., $25 Čepaitis B., 
Galbuogienė E., Stravinskienė J., Tu
naitis J., $22 Bireta V„ $20 Akelaitis 
V., Augaitis A Batura K., Balkuvie
nė D., Danaitis J., Duobaitienė A., 
Dobrovolskis B. Gontą K. A., Gačienis 
A., Jurevičius V., Kolyčius V., Lukas 
A., Niunevienė B., Pniauskas V. Pru- 
selaitis V., Pniauskas Z., Poška B., 
Petrauskas J., Sipelis J., Skrupskas 
P., Simanavičius A., Simonavičienė I., 
Saulėnas B., Smolskis G., Ulba A., 
Vilimienė O., Valiukas J. C., žadeikis 
J., $18 Giniotis A., $17 Rusas V., $16 
P. B., $14 Strumila' A., Uogintas J., 
$12 Galdikienė ' F., $10 T. Modestas, 
Juodikienė O., Ruscckas J., $9 Beres- 
neyičienė B., Stalioraitis J., $8 Mor
kūnas V., Mr. Louis, Poškaitis V., Šle
kys E., Sapočkinas-K., $5 Jonynas F., 
Kuzmarskis A., M. Vitalis, $3 Bilkis 
J., Slivinskas A., N. N., $2 Slėnys V., 
Stuikys A., $1 Žulys P., Bumbulis A.

Aušros klubui aukojo: $7 Dvilaitis 
J., $5,88 Bireta V.,.$5 Čepaitis B., Stra
vinskienė J,. $3 Butvydas A, Steponai
tis. B., Chvedukas H.

Sportininkų uniformoms per J. Ta- 
mulionį aukojo: $10 Baltrušaitis J., 
Kožeris J., Parkside Meat Market, Ta- 
mulionis J., Tarvydas V., žiurinskas J.

Visiems mūsų rėmėjams nuoširdus 
ačiū.

Melu pasaulį perke
liaus, bet ar sugrįš?
. Straipsniu “Don Kišotas ir ban
ditai” žinomas ispanas Salvado
ras de Maderiaga (rašytojas ir bu
vęs Ispanijos pasiuntinys Ameri
kai) “The Saturday Review” žur
nale rašo:

“Visi mato komunistų skelbi
mą, kad tiesa yra tai, kas padeda 
komunizmui laimėti, šitokio iš
krypimo vedini jie teisina vergų 
darbo stovyklas Sovietijoj,- pa
smaugimą Pabaltijo valstybių 
laisvės, išniekinimą kelerių tauti
nių Sovietų Sąjungos tautelių ir 
vengrų pasmaugimą. Sovietų ba
tas, štai, trempia veik pusę Euro
pos. Ar leidžia jie save prispau
dėjais vadinti? Kur tau! Paverg
toji Rytų Europa, girdi, esanti 
“demokratinių liaudies respubli
kų kraštas”. Jei kas Vakarų Eu
ropoje paprašo vengrų diktato
rius nesiųsti kurio jaunuolio, 
laisvės kovotojo į kartuves, Mask
va surinka, esą čia kišimasis į 
Vengrijos vidaus reikalus!”

Maskva. — Sovietų žinių agen
tūra Tass paskelbė, kad pagal 
naują Įstatymą sukčiai ir speku
liantai gali būti baudžiami mir
timi.

Vašingtonas. — Dar šią vasarą 
numatoma pakartoti du skridi
mus į erdvę. Gruodžio mėn. nu
matyta pasiųsti astronautą aplink 
žemę. 1962 m. ruošiamasi mėnu- 
lin nušauti 300 svarų sunkumo ra
ketą su instrumentais, kaip radi
jas, televizija ir pan.

Kad juos gaidžiai kur sulestų ..
(Atkelta iš 3 psL) 

atsisakė. Tai yra reto, kuklumo 
vyras. Kažin kuris kitas tai būtų 
padaręs .... Tačiau, komiteto pra
šomas, jis sutiko būti Dainų šven
tės akomponiatorium.

Taip pat dalyvauja Windsoro 
Lietuvių Bendruomenės choras, 
vadovaujamas Jt Sodaičio.

“Tolimoje šiaurėje” — Mont- 
realyje specialiai susiorganizavo 
choristų grupė dalyvauti II JAV 
ir Kanados Lietuvių Dainų Šven
tėje. Ją rengia Jonas Kardelis.

Kanadiečiai, kurie rengiasi da
lyvauti Dainų šventėje, bilietus

m

R.CMOLKAN
REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404

Bathurst - Eglinton . 
$2300 įmokėti, 5 kambarių, mūro 
bangaliukas, garažas. Kaina $13300. 
Skubus pardavimas.
Bloor - Indian Rd. $6.000 įmokėti 
Atskiras, plytų ligi stogo, 8 kamb., 
2 augštų, Kiekviename augšte prau
syklos, 2 virtuvės, alyva vand. ap
šild. Privatus šoninis įvaž. Prašo-

10 mylių nuo Toronto 15 akrų ge
ros žemės. $2.000 įmokėti.

Bloor - Lansdowne. 8 kambarių at
skiras mūro namas, vieta garažui. 
$2.000 įmokėti, 10 metų atviras 
morgičius balansui.

ONOS BUTKIENĖS
(Atkelta iŠ 1 psl.) j 

nės dalies pėsčiomis, užsukę Į ge
ležinkelio stoti, tikėdamiesi gau
ti biletus ir toliau keliauti trau
kiniu. Deja, budri tos vietos mi
licininkų akis Įtarė juos nevieti
niais ir suėmė. Benediktas But
kus, mokėdamas rusiškai, ėmęs 
aiškintis ir besiaiškindamas pa
kliuvęs i sovietinės milicijos įs-. 
taigą. Butkienė, nemokėdama nė 
žodžio rusiškai, išslydusi iš milici
ninkų nagų, Įsigavusi Į traukini 
ir per 18 parų pasiekusi tėvynę 
Lietuvą. Gi vyrą vėl grąžino ten, 
iš kur buvo pabėgęs ir uždarė ka
lėjimam

Porą metų pabuvusi tėvynėje 
Butkienė vėl buvusi “iššifruota” 
ir milicija jai pastačiusi tokią są
lygą: eik i prieglaudą gyventi ar
ba važiuok pas vyrą i Sibirą. Pasi
rinkusi vyrą ir Sibirą, bet ne prie
glaudą ...

Vėl atsidūrusi Sibire. Gyvenu
si kartu su vyru, bet praslinkus 
kuriam laikui vyras miręs vėžiu.

Gavus laišką iš Kanados, jie 
buvę rehabilituoti, valdžids Įstai
gos Įsitikino, kad jų vaikai nepar
tizanauja, ir Butkienei vėl buvo 
išduotas pasas ir leista grįžti tė
vynėn. Gi vyras, Benediktas But
kus, likosi-amžinai ilsėtis tolimam 
Sibire. ,

1956 m. ji grįžo namo Į tėviškę. 
Charakteringa, kad 1956 m. tė
viškės kaimas dar nebuvęs sukol- 
chozintas. žmonės gyvenę ir dir
bę privačiai — kas sau. Butkienės 
trobose buvo gyvenę bent kelios 
eilės gyventojų. Kai grįžo rado 
begyvenantį vyro pusbrolį Juozą. 
O iš namų kas belikę? štai vaiz
das! vieno namo galas — balkiai, 
lubos, sparai ir stogas — išpjauti 
piūklu ir sukūrenti. Sukūrenta 
ir dalis sienų. Miškas nuo jų so
dybos esąs tik už keletos žingsnių, 
bet namo balkiai, rąstai ir kit. 
medžiaga geriau išdžiūvusi, ge
riau kūrenasi. Tad, ko eiti į miš
ką ir rūpintis malkomis?

Likusį namo galą Butkienė sa
vo lėšomis sutvarkiusi, apdengu
si nauju stogu ir kiek galima su
remontavusi kitus trobesius.

Išvykdama į Kanadą, vykdoma-

s, mūro, tikras dupleksas 5 ir 
nb., mod. virt., 2 garažai, van- 
i alyva apšild. Prašoma kaina

Jane • Eglinton. 9 butų apartmen
tas. $7.000 įmokėti. Geri morgičiai.

Liks viena 
usioms są-

investavimo

International 
Driving School 

WALDI
656 COLLEGE ST.

jame komitete padariusi oficia
lius dokumentus, su antspaudo- 
mis, kuriuose Įgaliojusi du gimi
naičius rūpintis jos likusiomis 
trobomis, nurodant, jog grižus iŠ 
kur nors jos vaikams — trobesiai 
būtų perduoti jų žiniai.

Kokia tvarka kolchozuose?
O. Butkienės teigimu, jų kai

mas paverstas kolchozu dar tik 
prieš truputi daugiau kaip trejis 
metus. Kiekvienam kolchozinin- 
kui duota po 60 arų žemės. Tie 
sklypeliai buvę ir tebėra labai 
stropiai prižiūrimi. Derlius juo
se visada labai geras. Gi kolchozo 
laukai — verkte verkia. Mėšlo 
nėra, nes gyvulių maža beliko. 
Beriamos dirbtinės trąšos nepajė
gia tokio derliaus išauginti, koks 
būdavo nepriklausomybės metais.

Kolchozo darbams žmonės turi 
susirinkti 9 vai. ryto. Darbas bai
giasi 6 vai. vak. Maždaug 9 vai ir 
susirenka. Deja, pakol išsiginčy- 
ja tarpusavy, išsierzelioja — sau
lė pakyla veik Į vidurį dangaus. 
O išėjus dirbti ir atėjus pietų me
tui, kolchozininkai, suvirtę papie
vy, šnekučiuojasi, o arkliai su 
akėčiomis ir plūgais paleidžiami 
“pasiganyti” tiesiai Į augančius 
rugius, vasarojų ar nepiautą pie
vą. Ir šiaip dabartinės Lietuvos 
gyventojuose Įsimetę daug “ne
valyvų” papročių — virimas na
minės degtinės, besaikis girtuok
liavimas, vagiliavimas ir pan. Už 
naminės gaminimą baudžiama iki 
6 mėn. kalėjimo.

Lietuvos jaunus vyrus imą Į ka
riuomenę ir siunčią tarnauti į Ru
sijos gilumą. Kariuomenėje rei
kią išbūti pustrečių metų. Iš ka
riuomenės grįžtą vyrai neblogai 
atrodą, nes šiuo metu sovietų ka
riuomenėje esąs daug geresnis

gali iš anksto Įsigyti užsakant 
laiškais. Kanadiečiams pasiųsime 
geriausius bilietus pagal dabar 
esamas galimybės. Užsisakant bi
lietus laiškais, reikia būtinai pri
dėti čeki arba pinigini orderi. Vi
sos vietos yra numeruotos. Bilie
tų kainos yra: 5, 4, 3, 2 ir 1 dole
ris. Rašyti: Lithuanian Song Fes
tival, 2501 West 69 Street, Chi
cago 29, III. USA.

II Dainų šventė Įvyksta 1961 
m. liepos mėn. 2 dieną Chicagoje, 
International Amphitheatre, 4300 
So. Halsted St.

Tai, iki pasimatymo Dainų 
Šventėje! Alb. V-nas

S KELIAI
aprūpinimas, negu buvo kitados.

Šiuo metu pavergtoj Lietuvoj 
esanti didžiausia “motorizacija”, 
žinoma, sovietiniu mastu. Keliuo
se, ypač šventadieniais, pilna dvi
račių ir motociklų. Jie esą tik 
pyška, treška, ūžia, kaip čia Ka
nadoj automobiliai.

Į bažnyčią O. Butkienė eidavu
si Vadžgiriu arba Eržvilkan. Abi 
bažnyčios turinčios kunigus. At
laidai šiose parapijose — didin
giausi, kaip nepriklausomybės 
laikais, su visais atlaidų priedais 
— baronkininkais, saldaininin- 
kais, ubagais ir kt.

Į klausimą, kokie žmonės dau
giausia lanko bažnyčią, atsakė, 
jog kolchozininkai, ypač senesnio
sios kartos ir moterys — kaip se
nesnės, taip ir jaunesnės. Vyrai 
jaunuoliai, o nemaža ir senesnės 
kartos žmonių, esą “sukvailinti” 
ir pasidarę abejingi bažnyčios at
žvilgiu.

Aplinkiniuose kolchozuose ru
sų visai nebuvę. Jurbarke jų esą 
apsigyvenusių, dirbančių valdinė
se Įstaigose. Jurbarkas karo metu 
buvęs apgriautas, bet dabar atsi- 
statęs. Daug didelių pastatų esą 
pristatyta (sako: “baltų plytų”)— 
tai Įstaigoms patalpos. Miestas 
esąs padidėjęs, pagražėjęs.

Apie partizanų laikotarpį O. 
Butkienė nedaug težino, tik tiek, 
kiek žmonės pasakoję. Kai ji gri
žo iš Sibiro, partizanai jau buvę 
išnaikinti.

Privačios statybos, ypač kai
muose, beveik visiškai nėra. Ne
duodama statybinės medžiagos. 
Jei kas nori jungtis Į ‘grupines” 
kolchozinio tipo sodybas — tiems 
padedama.

Krautuvėse visko yra. Tik pi
nigų dažnai trūkstą.

Iš kolchozininkų yra Įsirašiusių 
Į kompartiją, bet jie slepiasi — 
niekam nesisako. Deja, žmonės 
juos “užuodžią” ir saką: tas ir tas 
yra komunistas.

Duonos kaimuose niekas nebe
kepa. Ji perkama valdinėse krau
tuvėse, kurios yra kiekviename 
kolchoze. Duona esanti nebloga, 
ypač tais metais, kai rugiai esti 
suvežami neišlyti, nesudygę.

Dabar nebegirdėti, kad vežtų i 
Sibirą. Yra labai didelis skaičius 
grįžusių iš ten. Pasitaiką dar ir 
tokių, kurie negrįžtą todėl, kad 
ištremti ten be teisės grįžti tėvy
nėn. O kiti negrįžta, nes ten pra
gyvenimas kaikuriais atžvilgiais 
net lengvesnis, nei dabartinėje 
Lietuvoje. O. Butkienės du vyro 
broliai: Leonas ir Jonas ir dabar 
tebesą Sibire, Krasnojarsko srity.

Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 
į šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų et<L 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
ESTATE PARDAVIMAS 
$3.500 įmokėti ar mažiau, 6 kamba
rių atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, alyva šildymas, vie
nas atviras morgičius 10 metų ba
lansui. garažas, High Park rajone, 
žema kaina, skubus pardavima^ 
JANE — BLOOR RAJONE 
$4-000 įmokėti, 7 kambarių per du 
augštus, atskiras, šiurkščių plytų 
namas, vandens alyvos šildymas, 
kvadratinis planas, geležinių balkių 
konstrukcija, gražus kiemas, pirmą 
kartą pardavimui, žemos taksos, 
vienas atviras morgičius 10-čiai m
HIGH PARK BLDV. —. 
RONCESVALLES RAJONE 
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas, 2 virtuvės, 
alyvos šildymas, vieta garažui, arti 
susisiekimo bei krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE < 
$5.000 įmokėti ar mažiau, 6 kamba
rių atskiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, vandens alyvos šildy
mas, 2 virtuvės, 2 vonios, garažas 
su šoniniu įvažiavimu.
PACIFIC AVE. — BLOOR 
$5.000 įmokėti, 11 kambarių, gražus 
atskiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 3 
modernios virtuvės, garažas, gražus 
kiemas, vienas atviras morgičius 
lO^iai metų, arti Bloor.
HAVELOCK ST. — BLOOR 
DUPLEKSAS 
$6.000 įmokėti tiktai ir vienas atvi
ras morgičius balansui 10-čiai metų, 
dviejų atskirų butų po 5 kamba
rius, atskiras šiurkščių plytų na
mas, vandens alyvos šildymas, gara
žas, gražus kiemas, naujausias pa
statas toje gatvėje, neaugšta kaina.
SWANSEA. BUNGALO! 
$6.500 įmokėti, puikus maždaug 6 
metų senumo, 2-jų miegamųjų mo
dernus bungalo, pristatytas mūrinis 
garažas su privačiu įvažiavimu, 
gražiai apsodintas, ilgos ir lengvos 
išsimokėjimo sąlygos.
ARMADALE — BLOOR 
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, gara
žas, vienas morgičius balansui 10- 
čiai metų. . . .. X.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 24404 
Namu telefonas LE. 5-1584

$600 įmokėti, Davenport • Lans
downe, pusiau prijungtas, 
mūrinis, 6 kambarių namas. 
Didelis kiemas su vieta ga
ražui. Viena atvira skola ba
lansui. Pilna kaina $11.900.

$1.000 įmokėti, Weston Road į šiau
rę nuo St. Clair. Mūrinis, pu
siau prijungtas, 6 kambarių 
namas. Naujas modernus šil
dymo pečius. Garažas. Pilna 
kaina $12.500.

$3.000 įmokėti. Bloor • High Park 
rajone. Labai geram stovy, 
atskiras, 7 kambarių per du 
augštus. Garažas ir šoninis 
įvažiavimas. Kaina $18.500.

$5.000 įmokėti. Swansea rajone ar
ti Bloor. Puikus 5 kambarių, 
2 miegamieji, bungalow. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. 
Pilna kaina S18.000.

$6.000 imokėti. Labai arti High Par
ko ir Bloor. Gražus 8 kamb. 
per du augštus namas. Van
dens alyvos šildymas. Recre
ation kambarys rūsyje. Dvi 
vonios. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Kaina $22.000.

$6.000 įmokėti. Baby Point rajone. 
Liuksusinis 6 kambarių at
skiras namas. Garažas ir pri
vatus įvažiavimas. Gražus re
creation kambarys rūsyje. Be 
to, pilnai įrengtas tamsus 
foto kambarys. Ypatinga pro
ga foto mėgėjui ar profesio
nalui. Pilna kaina $22.000.

$7.000 įmokėti. Bathurst - St. Clair. 
Puikus dviejų butų pastatas. 
Labai didelis salionas, valgo
masis, moderni virtuvė ir du 
dideli miegamieji kiekviena
me bute. Du mūriniai gara
žai ir šoninis įvažiavimas. 
Pilna kaina $28.500.

$10.000 įmokėti. 3 metų senumo 
modemus 9 butų pastatas. 
Vandens alyvos šildymas. 
$9.600 metinių pajamų. Pil
na kaina, tik $64.000.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5454 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. į NAU JAS PATALPAS

726 Lansdowne Ave. T ei. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė-transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai. 

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Avė. Tol.: darbe LE. 3-063L, namuose RO. 3-2445

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 QuC6H St. W. (Prie Lansdowne Ave.) 

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 
Namų telefonas BE. 3-5996

Vasarvietė
$2.500 Įmok., 6 kabinos, dvi gazo 
pompos, gyvenamas 5 kamb. namas, 
kavinė, 4 akrai puikaus pušynėlio, 
400 pėdų prie 11 plento, 130 mylių 
nuo Toronto, tikras ir pelningas 
biznis. Susipykę dalininkai priims 
gal net $10.000. Be morgičių.

žemės ūkis
$1.500 Įmok., 109 akrai, 9 akrai ge
ro miško, upelis per ūkį, prie mies
telio ir dviejų plento. Be morgičių, 
nuo Toronto 60 myl. Kaina $3.700.

„ , Dundas • Dufferin
$2.500 Įmok., 8 kamb. geram stovy 
namas, 3 mod. virtuvės, kietinedžio 
grindys, garažui vieta, be morgičių. 
Tik $14.800.

Rūkalų krautuvė
$1.900 visa kaina, didelė, švari Įvai
rių prekių krautuvė su dviejų kam
barių butu. Savaitinė krautuvės 
apyvarta $700. Nuoma $125 Į mėn.

Parkdale
$2.500 Įmokėti, atskiras,-plytų, 12 
kambarieų, dviejų augštų, didelis 
sklypas, garažui vieta. Pardavėjas 
paims vieną morgičių 10-čiai metų. 
Kaina apie $16.000.

Windermere • Bloor
$3.000 Įmokėti, 6 kamb., plytų, at
skiras namas, garažas, dvi moder
nios virtuvės, vandeniu alyva šild., 
didelis kiemas, vienas morgičius 
metams. Kaina $15.000.

žemės ūkis 
$2.300 Įmokėti, 200 akrų ūkis, 
kamb. geram stovy gyv. namas, 
tvartai — daržinės, klėtis, garažas, 
puikus vaismedžių sodas, 60 akrų 
pievų, prie ežero, prie plento, apie 
170 mylių nuo Toronto. Kaina tik 
$4.700.

Vištų ūkis
$4.000 Įmokėti, 5 akrai daržininkys-
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J. KUDABA
HW tel »O. M1M

B. SERGAUTIS
EXTRA REALTY LTD.

3261 DUNDAS ST. W. 
Tel. RO. 6-6541

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ UOSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAHTS

Toronto, gyvenamas narnai 
Turime

Vyt.Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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testamentinis pard. Vienas asiras 
.morgičius iš 10-čiai nietų. 
-Skubus pard. Prašo $9500. Pašku- 
i*kit!

Victor Ave. • (Mtnrieo) 
$1.500 įmok., mūr. atsk., 7 kamb. 
per du augštus. Galima tuoj, užim
ti. Pra®o $13.900. Vertas dėmesio.

Rloor -. Oakmount Rd. 
$2.500 Įmok., mūr. atsk". 8 kamb. 
-per du augštus, vand. alyva šild., 
2 virt., priv. Įvaž., garažas. 10-čiai 
metų atviras morgiėiiis. Parduos 
už $18.000.

Indian Rd. • Bloor 
$2.500 įmok., 6 kamb. atskr.' mūr., 
kvadrat. planas, garažas su geru 
įvaž. Arti kraut, ir susisiek. Verta 
pamatyti;

Queensway • Royal York Rd. 
$3.500 jmok., 10 kamb. 4. :ml senu
mo, gražių pU originalus duplek
sas. Labai švarus iš ląuko ir vidaus. 

.Prašo $22.500. Skola'iš SV; %.

$15.500. > j f .. J
Bloor - Rusholme ?• 

$5.000 įmok, 2-jų būtojo 5 kMnbh 
atsk., origin, gražių pi. dupleksą/.. 
Viskas dviem šeimom. Retas pirki
nys, verta pamatyti.- Parduos už 
$22.000.

Bloor - Durie , - 
$6.000 įmok., šviesių pi, atks, 7. 
kamb. per du augštus, 2 mod. virt.; 
labai švarus, did. kamb. Tik keto' 
tas namų nuo Bloor. Pasiteiraukit; 
Jums' tikrai patiks..

■i
Bloor - High Prk.

$6.000 įmok, 10 kamb, atsk, ge
rų pi, 4 kamb., pirmam augšte, 3 
mod. virt, 3 vonios, Vienas morgi
čius išmokėti Prašo $22.000. ' ;

\ High Park Ave. * 
$10.000 Įmok., 3-jų butų,po.5 kam
barius, tripleksąs. Mod. statyba, 4. 
mt. senumo, vand. alyva šild,. ge-. 
ras nuomavimui, arti susisiek. Pra^ 
šo $34.000. ’

S. JOKŪBAITIS
' t - ■ ' t'*-’ - ■■ : • * ■ r v

Nuoširdus ir sąžiningas patarnarimes. ;- ■

Telef. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417
s—<• . ' . - » , . - -v’.. ■ d’.

Collingwood, Wasagos, Sfayner
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių • farmų, gazolino stočių, 

vasarnamiu, garažu, ivairiu bizniu ir t.t. r /
V. <Vic) BUTRIMAS

Dėl informacijų-rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.

FRED F. MARTIN REAL ESTATE 
Oakview Beach

Įstaigos tet Wasaga Beach 201

__ _  Namų:.
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont.

Tel. 2337

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyve -PARĄMA^
Būstinė: Lietuviu Namai '

1129 DUNDAS STREET WEST, 
' Toronto 3, Ontario. <

: • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.-

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais' nuo'10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p.'ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

~~ PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

7- , naujus ir remontuoja senus pečius. - .
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. - Telefonas LE. 2-5191

DUFFER IN RADIO and TV
_ SALES AND SERVICE ___ -

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

AP. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visu rūšių automobiliu medianinis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas. •

Sav. Ant. Paškevičius

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ ’ 
BODY TAISYMAS,
Duridas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis. ;
418 BATHURST ST. • WA. 1-322$

IR, ■■ i, , i, i ,r. m r ; t|Į -r-

T*; * '

Atliktas didelis darbas
K. Liet. Kat. Moterų Dr-jos 

Prisikėlimo parap. skyriaus veik
la yra labai plati. Ji nesiriboja 
vien savąją, parapija« žp sfckia 
dauc toliau. <

TORONTO, Ont. ■ŠYPSENOS

VALAU FOTELIUS
m ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 
Skambinkite LĖ. 1-6455, LE. 34912.

J. BARAKAUSKAŠ z

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

- TeL RO. 7-9947 
24 Hamberview Rd., Toronto.

VYRIŠKŲ IR OlllYTDIClG 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OJLU V

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.

• Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.
L ■■ - .................... - ' - . - -

A. C I Ž I K A S
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.
n.—........... n, ______—------------- - ' n—---

laiške nurodytus pageidavimus.
Pinigų siuntinių persiuntimui, 

parapijos klebono paraginti, para
pijiečiai suaukojo apie 500 dol. - 
taigi nemažai, bet jų neužteko vi
siems 41V5 siuntimams išsiųsti, 
truko apie poros šimt" 
rtų. Judš\pridėjo. skyrius___ _  ,
kasos. ’;.; . \

Laiškų, su maldavimais sušelp
ei iš Sųvąlkų trikampio vis dar 
tebeplatildūi bet Prisikėlimo pa
rapijose katalikės moterys, bent 
šiais mėtais, daugiau siuntinių 
jau nebegali išsiųsti. Jeigu kas 
norėtų ir galėtų asmeniškai pa
siųsti kokį siuntinį, gali kreiptis 
Į skyriaus pirmininkę p. A. Kuo
lienę — 102 Beresford Ave, tel. 
RO. 9-7051, kuri nurodytų ypa
tingai reikalingų pagalbos Suval
kų trikampio vargstančiųjų lie
tuvių adresus.

/ Padėka
K, . Liet. Kat. Motery Dr-jos Prisikė- 

liipo parapijos skyriaus valdyba nuo
širdžiai, dėkoja žemiąu išvardintiems 
asmenims už didelį darbą sutvarkant, 
suskirstant ir išsiunčiant siuntinius į 
Suvalkų ^rikampį. Padėka priklauso: 
Abromaitįėnei B, Augustinavičienei 
J, AdpĮnaj,tienei..A, Baltakienei L, Ba- 
ęalykięnekjM, Dalindienei V, Dervi- 
nięnei K-, Dubininkieaei G, Dambraus
kienei Ė4 Gudaitiehęi,M, GreiČiūnie- 
nei B, Grigajtiepei JS,, Gavrienei V, 
JūknęviiSęnęi Ę, Kiškūnienei T, Kra
sauskienei O, Karpięnei E, KolyČie- 
nei L, KvięcinskieneĮ S, Kaknevičie- 
nei G, Liūimienei S, Laurinavičienei 
S, Miniotienei S, Matulaitienei E, 
Manglicienei B, MačionieneiL, Matu
sevičiūtei Iz, Matulevičiūtei S, Pra
naitienei M, Puterienei A, Saplienei 
P, Simanavičienei V, Sinkevičienei S, 
JšiiųQiįaitiehėi S, Smigelskienei A, šu- 
tieriėi G,; Tamulaitiėnei M, Urbonie
nei P, Valaitienei V, Vadauskienei I, 
Vaštokienei E, Zarienei V, Zentinš 
V, Basalykui A., Giniočiui A, Greičiū
nui J, Kevelaičiui P, Kiaupai V, Pet
ruliui M, Šarūnui J, Simonavičiul 
J. R. : -

KLKM dr-jos Prisikėlimo parap. 
kiekvienam'prašytojui pagal jo f skyriaus vaidyba

Įvykiai Lietuvoje Eichmano ?■ 
byloje Jeruzalėje (

Byloje prieš Adolfą Eichmaną 
Jeruzalėje prokuroras pateikė 
teismui dokumentus, iš kurių pa
aiškėjo, kad Berlynas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vietiniais gy
ventojais žydų atžvilgiu buvęs ap- ir tie, Jjurie tada gyvi liko, kritę 

«« <nūo’baito ir ligų, / 1
Dr. Aron Peręz paliudijo apie 

5gg^iu^^ųdyi^^aimę.^ąbar 
jis/yTa gydytojas Izraelyje), žy
dai buvę suvaryti i duobes ir su- 
šaudcųni. žydų ligoninė buvusi 
sudeginta kartu su visais ligo
niais \Gy4y to jus jau prieš tayhū- 
žudę.,yiė^i atveju;moteris J^ąše 
grąžinti jai;, tris atimtus VSiįf 
SS pareigusis jai pasiūlė 
rinkti tiiryięija iš jų. Bet 
vaikai paltoigsąvo rankut/ 
met moti^ itegalėda^T apsi
spręsti, kuri vaiką pasemti, nu
sigręžė ir nuėjo savo ^keliais.

Dar būdingą^reMimeha. Bylos 
eigoje Jeruzale paaiškėjo, kad 
sovietinės Įstaigos Htsisakė teis
mui pateikti turimus Vilniaus 
mužėjuje dokumentus apie ma
sinius šaudymus Vilniuje. E.

Austrijoje suėmė
BUV. VILNIAUS SRITIES 
KOMISARO PAREIGŪNĄ 

Inėidentas prie jo namų: kaimy
nai manė, kad žydai nori ji 

pagrobti
Austrų teisingumo organų Įsa

kymu suimtas Franz Murer (pagal 
kitą šaltinį: Maurer), buv. Vil
niaus srities komisaro žymus pa
reigūnas-, karo metu. Jis Įtariamas 
talkininkavęs Eichmanui naiki
nant Vilniaus žydus.

Kai austrų policijos pareigūnai 
atvyko i jo butą ir ruošėsi ji su
imti .to išgabenti, apie 100 kaimy
ninių gyventojų susirinko ir ruo
šėsi MurerĮ išlaisvinti — many
dami, kad. atvykusieji pareigūnai 
yra Izraelio agentai ir nori tą. as* 
meni pagrobti .-(kaip savo laiku 
pagrobė ^Argentinoje Eichmaną). 
Tačiau “riaušininkų” apsirikimas 
greit paaiškėjo ir,jie išsiskirstė. 
Suimtasis nugabentas i Graco ka
lėjimą. • -

Ryšium su tuo pažymima, kad 
suimtojo pavardė nekartą Jeruza
lės teisme buvo minima liudinin
kų, kurie atvaizdavo masinius 
šaudymus Vilniuje. Murer turė
jęs daug galios tvarkant Vilniaus 
geto reikalus. Jo sumanymu bu
vę žydams įvęsti tam tikri liudiji
mai —+bLebensscheine, — kas 
jų neturėjęs, buvęs gaudomas ir 
naikinamas. .Bet vėliau buvę nai* 
kinami it turintieji tokius Ženk
lus. a:Sb. . it -E.

soms Toronto lietuvėms mote
rims (paprastai su aktualia pas
kaita, gera menine programa ir

•V • • < 1 1 W •_ *

lą, palaiko lietuvišką spaudą, ruo
šia Įvairius kursus^ parašė ir išlei
do vaikų seksualinio auklėjimo 
klausimu knygelę' “Atviras Žo
dis” — labai naudingą jaunie
siems tėvams ir 1.1.

šusios rūbų siuntimo'vajų Į Su
valkų trikampį. Išsiimtus nema
žai siuntinių, iš ten pasipylė laiš
kai su dėkojimais ir su naujais 
maldavimais — prašymais pagel
bėti. Taigi ir šiais metais velyki
nių rekolekcijų metu buvo pa
skelbtas Tūbų rinkimo vajus. Re
zultatai buvo dar geresni. Ištisas 
dvi savaitės (per vyrų ir moterų, 
rekolekcijas.) pakietais užtyinda- 
vo bažnyčios vestibiuliu. Vakarais 
jiė būdavo surenkami ir, sunešami 
Į klėbdhijcfc, rūsyje ėsątįčM saliū- 
kę, turi vajaus pabaigoje buvd 
užversta iki lubų. .

; Skyriaus*. Valdybos pifftiinlnkė 
atrodė truputi išsigandusi aky- 
vaizdoje to, milžiniško darbo; ku^ 
ris teks atlikti ir rūpesčio dėl lė
šų persiuntirnui. Bet greit buvo 
suorganizuota talka ir darbas bu
vo padarytas. Darbas buvo ne
lengvas, nes iš minėtos saliukės, 
kurioje neliko riejos rūšiavimui 
ir siuntiniu sudarinejimifi; rūbus 
reikėjo nesti parapijos kavinėn 
ir ten laisvomis nuo bihgo dieno
mis dirbti. -
> Buvo sudaryta 175 siuntiniai iš 
tikrai gerų rūbų, baltinių ir ava
lynės. Siuntiniai buvo sudaromi

sivylęš. Tuo klausimų teismui pa
teiktas būv. SS egzekucijos ko- 
mandcs šefo A. Stahlecker_rapor: 
tas' kiiriamė rėiškiaiftaš apgailes
tavimas', kad’ nepavykę žydų klau
simo Pabaltijo kraštuose išspręs
ti vietinių gyventojų suruoštų po
gromų ar panašių žygių būdu.

Nevisi Lietuvos žydai leidosi 
be jokio pasipriešinimo vedami Į 
mirties vietą. Vilniaus žydų po
grindžio organizacija, kaip dabar 
paaiškėjo Jeruzalės teisme, buvo 
išleidusi slaptą atsišaukimą, ku
riame žydus ragino: “Neikite 
kaip banda i skerdyklą, netikėki
te tiems melagiams! Visi gestapo 
keliai veda i Paneri. Panerys nė
ra darbo stovykla, Panerys reiš
kia mirtį. Apsivylusieji, išmeski
te iš savo galvų betkokias iliuzi
jas, priešinkimės! Geriau žūti 
kaip laisviems kariautojams, ne
gu gyventi iš masinių žudikų ma
lonės!” . ,, * ; . ?

Bet nevisi Vilniaus žydai buvę 
vienos nuomonės, kaip prieš ge
stapininkus laikytis- Vieno liudi
ninko parodymu, žydų pogrindžio 
organizacija, bendruomenės spau
džiama, pati išdavusi savo vadą 
Vitenbergą (pagal kitą paliudiji
mą, jis laisva valia pasidavęs), ge
stapui, norėdama nuo žydų bend- 
hiorfienės nukreipti sunaikinimo

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
■ ADVOKATAS i NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

■ OILS LTD.
Atstovas

H. ROŽftlTIS
Telefono* LE. 3-4908.

a>. —■■■■■i——....— į ii. i ............  n

Naujame moderniškai įrengtame
MOUNT ROYAL MOTORS

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patakytauš, su- 
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus —s nuo $18.00.

Taip pot turime Padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24* valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
LieenM jnotas elektromonteris

J. Nacėvičius ‘

sukaktis. JuMliantai kilimo iš Su
valkijos. Išaugino 11 vaikų. Vie- 
-nas sūnus yra jėzuitų ordene, o 
anūkė- — Nekalto Prasidėjimo 
Marijos liet, seserų vienuolyne.

Dvidešimt penkerių metų ve
dybinę sukaktį šventė Jurgis ir 
Veronika Aleknevičiai. Jų pager
bimo-vaišės vyko šv. Jono Kr. sa
lėje, dalyvavo per 200 svečių. Ju- 
bilijantai kilę iš Suvalkų trikam
pio. Jų viena duktė mokytojau
to, sūnus baigė Ryersono mokyk
lą, o kita duktė baigia Loretto 
mokyklą.

Ilgiausių metų solenizantams!
Lietuviu kapinėse 

gegužės 27 d. Šeštadienį, vyko 
kapų puošimas. Daug lietuvių 
papuošė savo artimųjų kapus gė
lėmis. Dalį kapų,, kurių mirusie
ji neturi giminių ar jie neatvyko, 
talkos būdu papuošė Ona Lauri
navičienė, Algis Ropė, Bronius 
Ragauskas to Juozas Budreika. 
Gėles parūpino kapinių administ- 

; racija.
Kapinių administracijos pa

grindinis rūpestis yra galimai 
greičiau Įvesti vandenį, kad pa
lengvėtų žolės, gėlių bei medelių 
auginimas. Artimiausioje ateityje 
pradedamas statyti kapinių rašti
nės pastatas,- su kurio pastatymu 
išsispręs ir vandens klausimas.

Toron(o tautinių Šokių grupė 
“Gintaras” pereitą ketvirtadienį 
šoko italų-kanadiečių prekybos 
parodos atidaryme parodos patal
pose. šalia lietuvių programoje 
dar dalyvavo trylika kitų tautų 
šokėjų grupių, lenkų choras ir 
estų plastinis baletas. Atidaryme 
kalbėjo Kanados pilietybės ir 
imigracijos ministerė.

Padėka
Nuoširdi padėka Maironio šeštadie

ninės mokyklos tėvų komitetui ir jo 
pirmininkui p. .Petrauskui už pasiūly
mą mokslo metų baigimo proga, rink
ti laisvas aukas Vaikų Namams. Dė
kojame mieloms ponioms Puterienei ir 
Mašalienei buvusioms prie aukų staliu
ko. Surinkta $55,55. Ačiū visiems au
kojusiems. Viešpats pastebėjo našlės 
skatiką įdėta, j aukų skrynią, tuo pačiu 
pastabumu Jis seka ir Jūsų aukas, kad 
savu laiku atlygintų šimteriopai.

Nakalto Pr. Marijos seserys

JAUNIMO STOVYKLA 
kurią ruošia ateitininkai, bus nuo lie
pos 8 iki 23 d. TT pranciškonų vasar
vietėje, New Wasaga. Į šią stovyklą 
priimami berniukai ir mergaitės nuo’ 
9 iki 18 metų amižaus. Stovyklavimo1 
“ ' ‘ ‘ - , 20 — $25. Jei ą

vykstM‘Žar3 vaikai, mo-' 
____ proporcingai mažinamas. Netur
tingi, bet gero elgesio vaikai nuo mo
kesčio bus dalinai ar visiškai atleisti. 
Registracija į at-kų stovyklą jau pra
dėta. Užsirakti gatima: Toronte — 
Prisikėlimo p-jos klebonijoje, 32 Rus- 
holme Park Cres., tel. LE. 3-0621, Ha
miltone — pas J. Pleinį, 118 Fair
leigh Ave., tel. LI. 7-3028, Otavoje pas 
S. Balsevičienę, 178 Russel Ave., tel. 
CE. 5-7462, Niagaros rajone — pas 
Tėvą Barnabą Mikalauską, OFM, 
75 Rolls Avė. Kitur gyveną gali ra
šyti T. Rafaeliui, OFM, Box 10, To
ronto 3, Ont.

SLA deimantinės sukakties 
paminėjimas Toronte

Didžioji Amerikos pašalpinė 
organizacija Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje švenčia savo 75 
metų Įsikūrimo sukaktį. Ta proga 
gegužės 27 d. Toronte, Lietuvių 
namuose, Įvyko iškilmingas susi-, 
rinkimas ir vakarienė. Susirinki
mą atidarė kuopos pirm; S. Jokū
baitis, pakviesdamas tylos minu
tė’ pagerbti mirusius organizaci
jos narius. Po to jis priminė pir
muosius SLĄ kišimosi laikus, 
kai kūrimo darbe dalyvavo eilė 
mūsų aušrininkų. Pagrindinę kal
bą pasakė visuomenininkas J. 
Strazdas (šios kalbos santrauką 
dėsime sekančiame nr.). Pagaliau 
ėjo eilė sveikinimų. Kalbėjo abie
jų Toronto liet, parapijų klebo
nai, Toronto apylinkės pirm, inž; 
Juozapavičius, “Tėvynės prisimi- 
nimų”'radijo valandos vadovas J. 
R. Šimanavičus, St. Catharines 
SLA kuopos pirm. Z. Piliponis ir 
“Tž” vyr. redaktoriaus pareigas 
einąs A. Rinkūhas. Už garbės sta
lo taip pat buvo ilgametis SLA 
Toronto kuopos pirm. J. Yokuby- 
nas. Po oficialiosios dalies Įvyko 
vaišės ir pasilinksminimas.

Vedybinės sukaktys
Praėjusi savaitgali Toronte bu

vo atšvęsta pora gražių vedybinių 
sukačių. Luko ir Onos Gatavec- 
kų. 60/metų vedybinio gyvenimo

EISENHOWERIO DOVANA RUSAMS
Po trijų savaičių atvykusi išvar

ginta rušų-mongolų armija tas 
kasyklas užėmė.

Vėliau . gen: Eisenhoweris aiš
kinosi, kadi jis buvo -priverstas 
Patton armiją sustabdyti, nes rei
kėję nukreipti gazolino atsargas 
britų feldmaršalui Montgomery, 
kuris tuo laiku dar kovėsi su vo
kiečiais, norėdamas užimti rietą, 
iš kurios vokiečiai V-2 raketomis 
apšaudė Angliją. Toks Eisenho- 
werio pasiteisinimas neišlaiko kri
tikos, nes tiek pat gazolino reikė
jo sunaudoti grąžinimui Patton 
šarvuotų divizijų 60 mylių atgal. 
Be to, Eisenhowerio aiškinimas 
nepateisina fakto, kad gen. Patch 
armija buvo gerai aprūpinta de
galais ir ji viena lengvai galėjo 
kasyklų rajoną užimti.

Tuo metu vokiečiai jau buvo 
evakuavę sostinę Prahą ir buv. 
Čekoslovakijos valdžia kasdien 
šaukė amerikiečius atvykti ir už
imti ją. Eisenhowerio Įsakymu 
betgi amerikiečiu armija stovėjo 
atokiau nuo sostinės ir laukė kol 
ją rusai užėmė. Tuo metu ameri
kiečiai leido rusams pasiimti 
jiems pasidavusi buy. sovietų ge
nerolą Vlasovą, kariavusi prieš 
komunistus. P. L.

iSSlųstl, Mokestis už 2 savaites 
itų dole- Vienos šeimos vyksti'2 j 
: iš savo kestis proporcingai maž

pavojų. Bet1 tragedija buvūs!. ta, 
kad žydai visvien buvę netrukus 
naikinami. Liudininkas, buv. ^Vil
niaus gydytojas dr. Meier Dvor*- 
žeckis(ar Dvorskis) paliudijo, kad

, 1.
1S.
isi- 
ys 

‘uo-

Iš daugelio praėjusio karo pa
slapčių keisčiausia yra perdavi
mas labai svarbių uranijaus ka
syklų Čekoslovakijoj.
- KaĮ -Vakarų sąjungininkų armi
jos paskutinėmis karo dienomis 
greit stūmėsi paskui mažai besi
priešinančius vokiečius, turtingos 
uranijaus klodais Joachimstahl 
kasyklos turėjo atsidurti sąjungi
ninkų rankose. Kad neprarastų to 
turtingo grobio, gen. Leslie R. 
Groves, kuriam buvo pavesta ato
minių medžiagų tiekimas karo 
reikalams, pasiuntė vyr. sąjungi
ninkų karo vadui gen. Eisenho- 
weritii reikalavimą tas kasyklas 
užimti, kad jos neatitektų komu
nistams. Be to, jis su savo me
morandumu pasiuntė pas Eisen- 
howeri savo karininką, kad žodžiu 
išalkintų, kaip svarbu sąjungi
ninkams turėti tas kasyklas.

Greit po to gen Patton su savo 
smogiamomis šarvuočių divizijo
mis ir gen. Patch su garsia 7-tos 
armijos grupe Įžengė i Čekoslova
kiją ir skubėjo šion vertingon vie
tovėm Bet tuo pat momentu gen. 
Eisenhoweris Įsakė šiems vadams 
su jų daliniais sustoti. Dar dau
giau, bijodamas, kad narsusis Pat
ton tų kasyklų neužimtų, jis Įsakė 
jam pasitraukti atgal šešiasdešimt 
mylių. .

Dr. V. J. Meiluvienė
' DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES A VE. 
(prie Geoffrey)

k Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos: 10-3 vai. ir 
•- 5-8. šeštadieniais 10-3 vai.

—— i i iii■ M

W.A.LENCKL j

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
Rocai 107 

Telefonas EM. 6-4182 
" — Toronto

Taisomi RADIO IR TV aparatai 
patefonai, teiprekorderiai impdrtnetl ir vietiniai. Darbas atliekamas prity- 
rūsio specialisto garantuotai. , F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007
■ ...... . .......  . ..........................................-..........  . .....i. i Įfc . I | bĮ

' televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS/

J. S T AN I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7861
-------- ------------------------------i—----------------- • ...

LIETUVIO ADVOKATO 
įstaiga • , 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Talei Įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

— Sakyk, brangioji, kai važiuo
ji su vyru, ar visuomet sėdi už- 
užpakalinėj sėdynėj?

— Aš nė iš tokių. Sėdžiu risuo-
met Šalia vyro, kad galėčiau pa
čiupti vairą į savo rankas, kai 
jis nepaklauso manęs...

Realus mokiniukas
Vienoj angliškoj pradžios mo

kykloj mokytojas, vos Įėjęs Į kla
sę, metė savo skrybėlę ant sta
lo ir paliepė mokiniams parašy
ti pasakojimą apie skrybėlę.

Kurį laiką klasėje nebuvo nie
ko daugiau girdėti, tik plunksnų 
šnarėjimas. Mokiniai rašė! Kiek 
vėliau pasigirdo plonas balselis:'

— Pone mokytojau, prašau pa
sakyti, žodis “shabby” (sudėvėtas, 
netikęs) rašomas su dviem “b” ar 
su viena? ... -

Kaimynų tarpe
— Aš norėčiau, kad jūsų ma

žasis berniukas'daugiau nebepa- 
mėgdžiotų manęs. ,

— Tomuk, nustok vaidinęs 
kvaili! — perspėja mažąjį motina.

Tėvas ir duktė
— Man atrodo, kad tavo drau

gas Antanas ilgokai pasilieka pas 
tave vakarais. Ar motina tau nie
ko nesaką, dėl tokio 3° blogo pa
pročio? — klausia tėvas dukters.

— Ji tik tiek pasakė, kad vy
rai nė kiek nepasikeitė nuo jos 
mergautinių laikų... — ramiai 
paaiškino duktė.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADE±ZX. 

(2-ras namas nuo Roneesval-.
les), Toronto;'

Telefonas LE. 1-4256
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal stfsf* 
tarimą); '

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

Vakarais ir šeštadieniais
< pagal susitarimą.

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

- ................ .............—toM ■Mini r r

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O< 
Wiktoria BUKOWSKA, R O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

- (prie Geoffrey
TEL. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10.V.

niais nuo 10 vai ryto iki 6 Y.v.
. ■ - *. •» * * * v*

Akių specialistai 
L. LUNSKY* R.O.

akių .darote* 
, kurirdaž- 
jjinxj k narr 
<ų kalbomis. 
, Toronto

Pritaiko akinius 
tams. IStiria akių nervus* 
nai sukelia galvos 
vingumg. Kolba 

;470 COLLEGE ST.,

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, Z> /S zf 
..gyvybės, pensijų ir kt. į ’

Draudimai
- NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI* 

ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR FA
m

DRAUDIMO (STAIGA
AL DŪDA >

ATSTOV, 
DRAUDIMAI 

!•% NUOLAIDA DRAUDIMĄ IS
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j čekį, šiuo adresu:

8PUSL. TEVI8KIS ŽIBURIAI

TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Sekmadienį, gegužės 28 d., 

gražiai paminėta lietuviškųjų ka
pinių maldos ir lankymo šventė. 
Virš tūkstančio lietuvių, iš Toron
to, Hamiltono bei kitų vietovių, 
kapinių aikštėje pareiškė viešą 
maldos ir apsilankymo demonst
raciją, pagerbiant šiose kapinėse 
palaidotus brolius lietuvius, o 
kartu bendrai pasidžiaugiant gra
žiu kapinių kūrimusi. Nuoširdi 
padėka gerbiamam Tėvui Placi
dui, OFM, Prisikėlimo parapijos 
klebonui, už dalyvavimą kapinėse 
pamaldų metu ir už gražius žo
džius bažnyčioje, paskatinant pa
rapijiečius gausiai atsilankyti į 
kapinių dienos iškilmes.

— Šį ketvirtadienį yra Dievo 
Kūno šventė ~ Devintinės. Pa
maldos nukeliamos į šį sekma
dienį. Gegužinės pamaldos, lai
kytos gegužės mėnesį kasdien, už
baigiamos šį trečiadienį 7.30 vai. 
vakare. Padėka visiems pamaldų 
lankytojams, o ypatingai jaunimo 
chorui, kuris kas vakaras gražiai 
giedojo Marijos litaniją.

— Šį penktadienį, pirmąjį bir
želio mėnesį, 7.30 vai. vak. šv. Mi: 
šios. Pirmojo penktadienio proga 
šv. Komunija nešama ligoniams į 
namus. Būtų gera, kad sveikieji 
praneštų klebonijai pavardes ir 
adresus ligonių, kurie pageidau
ja kunigo aplankymo.

— Pirmosios Komunijos ir Su
tvirtinimo sakramento iškilmių 
nuotraukos gaunamos pas Stasį 
Dabkų, 281 Wright Ave., telef. 
LE. 6-9817. Fotografas pageidau
tų, kad visi suinteresuoti, kurie 
dar nėra įsigyję minėtų nuotrau
kų, dar prieš vasaros atostogas tai 
padarytų, susitariant su juo as
meniškai ar telefonu.

— Sveikiname Luką ir Ona Ga- 
taveckus, gražiai atšventusius še
šiasdešimt vedybinio gyvenimo 
sukaktį, ir Jurgį ir Veroniką 
Aleknevičius — 25 metus. Sole- 
nizantams daug palaimos iš Augš- 
tybių, sveikatos ir džiaugsmo.

— Parapijos jaunimo choro re
peticijos vyksta: penktadieniais 6 
vai. vakare ir šeštadieniais 10 vai. 
rytą. Nors liet, mokykloje darbas 
šiais metais yra užbaigtas, vienok 
jaunimo lietuviškasis ugdymas 
nežino atostogų. Kviečiama įsi
jungti į jaunimo chorą naujų jė- : 
gų, ypač iš tų, kurie šį pavasarį 
priėmė Sutvirtinimo sakramentą. 1 
Jaunimo choras teauga ir skaičiu
mi ir savo pajėgumu! Birželio 
mėnesį jaunimo choras, vadovau
jamas kun. B. Pacevičiaus, pradės 
giedoti sekmadieniais 11 vai. pa
maldų metu, pavaduojant suau
gusiųjų chorą.

Toronto liet, evangelikų 
liuteronių pamaldos

įvyks birželio 4 d., 1 vai. p .p., Iš
ganytojo bažnyčioje Bloor St. W. 
ir Indian Rd. Pamaldas laikys 
vįk. Alg. Žilinskas iš Bostono. 
Pamaldų metu giedos parapijos 
choras ir gros triūbininkai. Malo
niai kviečiame Toronte ir apylin
kėje gyvenančius evangelikus kuo 
gausiau dalyvauti. Par. taryba

Sekmadieniais pagal naują įs
tatymą yra jau leidžiami vieši ap
mokami vaidinimai, koncertai bei 
kino teatrų spektakliai. .

■ nį, mirė a.a.
Palaidotas iš Prisikėlimo bažny
čios Šv. Jono kapinėse. Giliausią 

, užuojautą reiškiame našlei Elenai 
i Dambrauskienei, dukroms Irenai 

Birštonienei ir Danutei Puzerie- 
nei bei jų šeimoms, anūkams ir 
visiems veHonies artimiesiems.

— Praėjusį šeštadienį spe
cialiomis pamaldomis paminėtas 
Luko ir Onos Gataveckų 60-ties 
metų vedybinio gyvenimo jubilė- 
jus. Garbingus jubiliatus dar kar
tą nuoširdžiai sveikiname, linkė
dami geros sveikatos ir sulaukti 
tikrojo deimantinio jubilėjaus. 
Abu p. Gataveckai yra kilę iš Vil
kaviškio apylinkės, išauginę 10 
vaikų ir šiandien, įskaitant anū
kus ir proanūkus, priskaičiuoja 
savo šeimoje virš 100 sielų. Nors 
p. Gataveckui jau 84 metai, o p. 
Gataveckienei 77, vistik juodu 
abu dar labai gyvai dalyvauja pa
rapijos veikloje. Ilgiausių metų!

— Pagerbdama “Varpo” choro 
darbuotę ir paremdama jo kelio
nę į Čikagoje ruošiamą Dainų 
šventę, neskaitant praėjusį sek
madienį prie bažnyčios surinktų 
aukų, Prisikėlimo parapija cho
rui dar įteikė $100. Mieliems var- 
piečiams linkime sėkmės gražiai 
reprezentuoti mūsų koloniją.

— Gegužinės pamaldos ir Mo
tinos Dienos novena baigiamos šį 
trečiadienį. Šį penktadienį prasi
deda birželio mėnesio Švenč. Jė
zaus Širdžiai pamaldos, kurios 
sekmadieniais bus laikomos po 11 
vai. Mišių, o šiokiadieniais po 8 
vai. Mišių rytais.

— Šį ketvirtaidenį išpuolanti 
Dievo Kūno šventė nukeliama į 
ateinantį sekmadienį.

— Šios savaitės penktadienis 
yra pirmas birželio mėnesyje, to
dėl 7.30 vai. vakaro bus šv. Mi
šios ir birželio mėn. pamaldos. 
Ryte pamaldų nebus.

— Parapijos vaikų choro repe
ticija bus šį ketvirtadienį, 6.30 v. 
vak. Vaikučiai, kurie nori daly
vauti vaikų šventėje Delhi mies
te, vaikų choro repeticijose būti
nai turi dalyvauti.

— Prisikėlimo parapijos Ka
talikų Vyrų Dr-jos susirinkimas 
bus šį sekmadienį po Sumos mu
zikos studijoje. Susirinkime daly
vaus ir naujas dvasios vadas T. 
Tarcizijus.

— Tretininkų susirinkimas 
šaukiamas kitą sekmadienį, bir
želio 11 d.

— Parapijiečių metinis lanky- 
mas-kalėdo j imas baigiamas šią 
savaitę. Likusias keliolika neap
lankytų šeimų parapijos kunigai 
stengsis aplankyti progai pasitai
kius iki vasaros sezono. Parapijie
čiams ir neparapijiečiams nuošir
džiai dėkojame už malonų pri
ėmimą, svetingumą ir aukas.

— Jaunimo sekmadieniniai šo
kiai muzikos studijoje nuo dabar 
per vasaros sezoną uždaromi.

Piktadariai gegužės 28 į 29 d. 
naktį buvo įsilaužę į “Atlantic” 
restoraną Dundas - Rusholme Rd. 
Išvartę Įrengimus, išdaužėjai ne
rado nieko kas jiems būtų tikę 
išsinešti. Policija praneša, kad tą 
naktį Toronte buvo 15 įvairių įsi
laužimų į butus ir krautuves.

Šauliui JONUI DAMBRAUSKUI mirus, >
Kuopos narę jo žmoną Eleną ir jos šeimą 

giliai užjaučia ir kartu liūdi —
Toronto “Putvio” šaulių kuopa

r

Teskamba dainos už laisvą Lietuvą!

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTE
ČIKAGOJE, 1961 m.liepos2 d., 3 vai. po pietų 

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE 
43 ir Hoisted Streets

BILIETŲ KAINOS: ?' BILETAI paštu užsakomi, kartu siun-
5, 4, 3, 2 ir 1 dol. čiant pi

Visos vietos numeruotos. LITHUANIAN SONG FESTIVAL
2501 West 69th Street Chicago 29, Ill.

DALYVAUJA CHORAI IŠ JAV IR KANADOS

PRISIMINKIME MŪSŲ 
BROLIUS BtRŽ

Metai po jnetų bėgą,pirmyn ir 
jau praslinko dvidešitot pavasarių 
nuo siaubingųjų birželio dienų, 
tačiau birželio 14 dieną daugeliui 
iš mūsų yra taip ryški prisimini
muose lyg tai būtų įvykę vakar. 
Tūkstančiams ji pakirto gyveni
mą, tūkstančius nuvedė kančios 
keliu, o mūs paskatino ieškoti 
laisvės Vakarų pasaulyje.

Pabaltiečių Federacija kasmet 
rengia minėjimą Toronte. Kai- 
kam tai atrodo nebeprasminga ir 
mūsų eilės minėjimuose retėja. 
Ištikrųjų yra priešingai — toji 
diena kasmet Įgyja daugiau pras
mės.

Birželio 14 d. dvelkia netik 
praeities liūdesiu, bet duoda pro
gos ir susimąstyti. “Minkštas” 
gyvenimas vis daugiau mus pa
gauna i savo voratinkli. Mes teisi
name savo> nesilankymą į minėji
mus nųųyargių, nepajėgumu pa
kelti sunkius prisiminimus, nepa
kankamai įdomiu programa, šei
mynine švente ar panašiai. Nuo
stabu, kad žmogus pats laimingai 
išvęngęs nežmoniško vargo ir 
kąnčios, neranda reikalo pagerbti 
kitų vargus ir parišti protestą 
prieš žmogaus nužmoginimą. Mū
sų susibūrimai darosi ’neefekty
vūs, gausus dalyvavimas kalbėtų

ŪME MUSŲ 
EE.IO 14 DIENĄ 

« • * 2 • • • •

Motinai ir uošvei
MARIJAI D A N IS E VIČIE N EI mirus, 

Jurgi Danisevičių ir jo šeimą giliai užjaučia

R. Medelis

Vaikų Namuose jaunųjų mer- 
i gaičių ateitininkių susirinkimas 
. įvyks šį sekmadienį, birželio 4 d.,.

4 vai. p.p.
Vilkiukų sueiga

šį sekmadienį, birželio 4 d., 
3 vai. p,p., 1558 Davenport Rd. 
(Lansdowne ir Davenport Rd.) 
įvyks abiejų vilkiukų dr-vių su
eiga. Visų vilkiukų ir jų vadovų 
dalyvavimas būtinas.

Taip pat visi vilkiukai, kurie 
dar nesumokėjo nario mokesčio, 
prašomi kuo greičiau jį sumokėti 
per savo skiltininkus.

Vilkiuku skyr. vedėjas
Kraujo davėjams

Raudonasis Kryžius šią savai
tę kraują priims šiose vietose:

Geg. 31 d., trečiadienį, Don 
Mills Bowl, Lawrence ir Don 
Mills Rd., nuo 2 iki 4 vai. ir 6.30 
iki 8.30 vai. vak. Acme Screw 
and Gear Ltd., 207 Weston Rd.,
9.30- 11.30 val. ir 1.30-5 vai. p.p.

Birželio 1 d., ketvirtadienį: 
High Park United Church, 260 
High Park Ave., 2.30-4.30 val. ir
6.30- 8.30 val. vak. Bank of Mont
real, 50 King St. W., 2.30-4.30 
val. p.p. ir 6.30-8.30 val.-vak.

Opera Toronte
Pirmadienį, gegužės 29 d., To

ronte pradeda vienos savaitės ryškiau negu žodžiai. Mes norime 
gastroles garsioji Metropolitan 
opera iš Niujorko. Spektakliai 
vyks naujose patalpose—O’Keefe 
Centre. Savaitės bėgyje statomos 
operos: Martha, LaTraviata, Ai
da, LaBoheme, Rigoletto.

Vaikų Namuose jau galimą re
gistruoti vaikus vasaros aikštelei, 
kuri prasidės su mokslo metų už
baigimu pradžios mokyklose. Vai
kai priimami 6-11 metų. Aikšte
lėje bus pravedami lituanistiniai 
dalykai. Vaikų Namai — 57 Syl
van Ave., tel. LE. 4-5773.

J. BERŽINSKO krautuvėje, 
1212 Dundas St. W., gauta siunta 
įvairių naujų ilgo grojimo plokš
telių: Čiurlionio ansmablio, Juo
dytės I ir II dalis, Šabaniausko, 
Jonušo maršų ir Vandos Pana- 
vaitės - Stankus.

Pirmoji Kapinių Diena 
Toronte

Amerikiečių papročiu Toronto 
lietuviai šiemet šventė pirmąją 
Kapinių puošimo dieną. Į Toron
to lietuviškąsias kapines, kurios 
gegužės 29 d. šventė vienerių me
tų sukaktą, susirinko apie tūkstan
tis tautiečių. Pagrindinės iškilmės 
vyko prie centrinio kryžiaus, kur 
šv. Jono Kr. parapijos klebonas 
kun. P. Ažubalis pasakė pamoks
lą, o po to buvo sugiedota Mari
jos litanija ir Amžiną Atilsį. Šiuo 
metu kapinėse yra palaidota 30 
lietuvių, pastatyti du paminklai, 
šventės proga kapinės buvo pa
puoštos, pasodinta didesnių me
delių ir atsėta žolė. Iškilmėse taip 
pat dalyvavo Toronto Prisikėlimo 
oarapijos klebonas Tėvas Placi
das, OFM, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirm. J. Matulionis ir 
nemažas būrys lietuvių iš Hamil
tono bei kitų artimesnių kolonijų.

kad kiti kovotų dėl mūsų laisvės, 
o patys tampame abejingi visa 
kam. į-.

šiais metais minėjimas Toron
te bus birželio 14 d., trečiadieni, 
8 vai. vak. International Institu
te, 709 College St. (tarp Grace ir 
Crawford gatvių).

Kviečiame gausiau dalyvauti.
'■ Pabaltijo Moterų Tarybos 

Lietuvių Grupė
: '' Dail. J. K. Račkus 

pėęęftą savaitę grfzą/iš Prancūzi
jos pocsėkmingai pamykusių paro
dų Londęnę. ir Paryžiuje. Vasarą 
dailinipkis./spsigtos Clarksone, 
kur va^b 
kursams)

Netekę mūsų mylimo vyro, brangaus tėvelio ir uošvio, kurį 
pakirto liga ir nuo mūsų išskyrė amžinybėn, visiems su mumis kartu 
išgyvenusiems gilų skausmą giminėms, bičiuliams, draugams reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Nuoširdžiausiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams 
Tėvams Pranciškonams už pamaldas laidotuvių metu, visokeriopą 
moralinę pagalbą ir rūpestį.

Nuoširdžią padėką reiškiame Putvio šaulių kuopos dalyviams, 
Matavusiems paskutinę pagarbą budint prie karsto ir palydint į 

i amžiną poilsio vietą bei tartą atsisveikinimo žodį.
Visiems mieliems giminėms, prieteliams, draugams ir orga- 

> nizacijoms papuošusioms velionies karstą vainikais ir gėlėmis. Taip 
pat už pareikštas užuojautas bei užprašytas šv. Mišias už.mirusio 

■ Jom Dambrausko vėlę — nuoširdus ačiū.
į Nuoširdi padėka visiems skaitlingai atsilankiusiems ir pa-

Negalėdami asmeniškai išvardinti visus ir išreikšti atskirai 
dėkingumą, liekam giliau sujaudinti visų nuoširdumu.

Nusilenkdami Augščiansiojo valiai liekame visiems dėkingi.

Elena Dambrauskienė,
dukros Irena, Danutė, žentai ir anūkai.

_ ariniams meno 
;sts Centre. į 

Grįždaipas ^Torontą buvo su
stojęs Montrealy, kur pasidžiau
gė dail. R. Bukausko kūrinių pa
roda. .

' Nelaimingų atsitikimų
’ 4 reikalu

Artimoje ateityje “T. Žiburių” 
atstovas dalyvaus spaudos konfe
rencijoje, kur bus nagrinėjami 
kompensacijų — Workmen’s 
Compensation — reikalai. Jei kas 
turėtų tuo reikalu kokių neaišku
mų ar klausimų, prašome praneš
ti tai raštu “Tž” redakcijai.

A.a. Marija Danisevičienė, 
76 m. amž^ mirė gegužės 27 d. 
Rodney, Ont. Palaidota gegužės 
31 d. Velionės du sūnūs gyvena 
Toronte. f > t

Siunčiant siuntiniu^ j Lietuvą 
ir kitus kraštus, nuo da^ar reikia 
būtinai įrašyti du gąvejus, kad 
tiesioginiam , gavėjui negalint 
siuntinį aįsnmti arba jd nebesant, 
siuntinį gafetų paimti kitas as
muo ir jo nereikėtų grąžinti siun
tėjui.
srr.1. Įt : ....

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką p. Dr. A. Kaveckui už taip dideles Jūsų 

pastangas man esant ligoninėje! Taip pat KLB Londono apylinkės val
dybai per p. K. Kudukį už gėles ir malonius linkėjimus; p. E. Byrie- 
nei ir p. M. Statkuvienei už lankymą ir gėles; p. Augaičiams, p. Ru
dokienei, p. G. Augustinavičienei ir kitiems mane aplankiusiems li- 
goniėje.

Prašau priimti mano nuoširdų ačiū!

Registracija į jaunimo kongresą
Pirmasis Kanados lietuvių vai

kų kongresas įvyks birželio 17 d., 
šeštadienį, Delhi, Ont., šv. Kazi
miero lietuvių parapijoje. Iš To
ronto į kongresą išvyksta trys au
tobusai, juos globoja abi liet. kat. 
parapijos ir Maironio vardo liet, 
mokykla. Jais vyks abiejų para
pijų jaunimo chorai ir šeštadieni
nės mokyklos vyresniųjų skyrių 
dalis mokinių. Kelionės išlaidas 
padengs globėjai. Jei atsirastų 
vaikų, kurie savo pinigais norėtų 
vykti į kongresą (nuo asmens į 
abi puses $2.80), prašoma užsire
gistruoti iki birželio 12 d. betku- 
rioje liet, parapijos klebonijoje.

Vasarinė meno mokykla — 
Artists Centre — 1998 Lakeshore 
Rd., W. Clarkson, Ont, pradeda 
vasarinius kursus nuo birželio 12 
d. Kursai vyks dieną ir vakarais. 
Užsiregistruoti asmeniškai ar laiš
ku nuo birželio 5 d. Mokyklos tel. 
TA. 2-8733. Kursuose bus ir vai
ku klasės 7-14 metu amžiaus.

Nauja krautuvė
Žinomasis mūsų visuomeninin

kas ir buvęs ilgametis Toronto 
LB apylinkės pirmininkas J. R. 
Simanavičius pradėjo dar vieną 
darbą, šį kartą asmenišką — ati
darė dovanų krautuvę “Daina”, 
esančią 974 College St., netoli 
Prisikėlimo parapijos pastatų.

Krautuvėje jau veikia kristalo, 
gintaro ir muzikos skyriai, o me
džio ir odos skyriai atidaromi ar
timiausiu laiku. Gintariniai dirbi
niai gaunami tiesiai iš Lietuvos, 
tad yra palyginamai nebrangūs. 
Muzikos skyrius — įvairus, pra
dedant nuo vokiškų Hi-Fi Stereo 
kombinatų iki plokštelių ir kitų 
smulkmenų. Skoningai įrengtose 
didelėse patalpose ypač krinta į; 
akį kristalai ir vertingos plokš
telės — tarptautinės ir lietuviš
kos. Iš tarptautinės muzikos čia 
patogu pasirinkti geriausius ope
rų kūrinius ir klasikinę šokių 
muziką. Lietuviškame plokštelių 
rinkinyje randame naujausius 
mūsų leidinius, kaip naujausią 
Čiurlionio ansamblio plokštelę, 
kurioje tarp kitų dainuoja ir sol. 
V. Verikaitis, dvi J. Stuko iš Lie
tuvos atvežtas plokšteles ir kt.

SKELBIMŲ AGENTŪRAI 

reikalinga sekretorė 
geriau netekėjusi, 25 iki 35 metų am
žiaus. Malonaus būdo, gerai mokanti 
angliškai, stenografė ir mašininkė. 
Labai įdomus darbas gabiam ir suma
niam asmeniui. Penkios dienos savaitė
je, draugiški tarnautojai.

Kreiptis asmeniškai nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. p.p., New Canadian Publica
tions, 137 Wellington St. W., Toronto, 
ar skambinti informacijų EM. 3-5386.

Išnuomojamas butas lietuvių mėgia
mam rajone, 2 arba 1 kambarys ir vir
tuvė. Skambinti RO. 2-0935.

NORI PIRKTI PIANINĄ muzika 
mėgstanti šeima. Tel. LE. 7-3782.

GERIAUSIAS INVESTAVIMAS I

Cejnar nutrijas
Aplankykite mūsų nutrijų ūkį Broug
ham ir apžiūrėkite pavyzdžius preky
bos įstaigoje — 1055 Bloor St W.. 
kuri atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro. Telefonas LE. 2-5031.

Lietuviška baldu€ 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. TeL WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

MONTREAL, Qie.
AŠTUNTOSIOS KANADOS LIE

TUVIU DIENOS RUOŠA PA
STOVIAI VAROMA PIRMYN
Laukiama KLB apylinkių me

džiaga LD Metraščiui, kuris bus 
KLB apyl. vadovas. Medžiagą 
siusti: Metraštis, 7722 George St., 
LaSalle, P.Q. Laukiamos žinios 
apie seniausius Kanados lietu
vius, anksčiausiai į Kanadą atvy
kusius, be to visų šiemet baigu
siųjų augštuosius mokslus lietu
vių nuotraukos.

Į LD komitetą nutarta pakvies
ti visų Montrealy veikiančių org- 
jų pirmininkus ar jų atstovus.

Projektuojama Montrealy gy
venančių dailininkų darbų paro
da. Montrealy gyveną dailininkai 
kviečiami prisidėti prie LD paro
dos savo darbais.

Metraščiui, kuris bus plačiai 
paskleistas ne tiktai Kanadoje, 
bet ir kituose kraštuose, laukiami 
ir skelbimai.

Visi Kanados ir JAV lietuviai 
raginami susidomėti VIII LD ir 
ruoštis joje dalyvauti.

VIII LD informacija
Išve'imu minėjime, kurį ruo

šia estai birželio 14 d. 8 v.v., da
lyvaus AV naraoiios choras. Mi
nėjimas Įvyks YWCA patalpose 
Dorchester Blvd.

Vasaros stovyklą berniukams 
11-17 m. amž., ruošia mokyklų 
komisija birželio 26 - liepos 10 
d. Mokestis $1 už dieną. Užsire
gistruoti pas T. Kulbi, SJ.

Mokinių išvyka ir suaugusių 
gegužinė ivyks birželio 11 d. Bus 
parūpinti autobusai nuo AV ir šv. 
Kazimiero bažnyčių. Registruotis 
r»as p. Navikėnienę CL; 9-4498, 
Blauzdžiūną PO. 7-4374.

Dail. J. K. Račkaus kūrinius 
galima matyti Agnes Lefort me
no galerijoje — 1504 Sherbrooke 
St. W.. ir grafinio meno galerijo- 
’e — 1640 Sherbrooke St. W.

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.)

INDAS DAYAL. ligšiolinis JT 
įgaliotinis Konge, iš savo pareigų 
atsistatydino ir į jas daugiau ne- 

: grįš. Atsistatydino ir jo padėjėjas 
sudanietis Mekki Abbas. Indas 
buvo apkaltintas pačių kongolie- 
čių kaip pro-lumumbistas. ir kaip 
su tokiu buvo atsisakyta bendra
darbiauti. taikinai pasiliko JT 
Įgaliotinis švedas Sture Liuner, 
kuris ligi šiol buvo administraci
jos viršininku. Katangos premje
ras anti-komunistas Tshombe vis 
lar laikomas kalėjime.

JAV PREZ. KENNEDY
\ abiejų rūmų bendrame posėdy 
pasakė svarbią kalbą labai ne
lauktu laiku. Aiškinama, kad 
šiandien yra labai įtemptas lai
kotarpis, ir kad prieš pasimaty
mą su trijų valstybių galvomis 
reikėjo pasakyti savai tautai ir 
visam pasauliui savo nusistaty
mą. Prezidentas palietė tris svar
biausius dalykus: 1—varžybas at
silikusiose tautose, 2—varžybas 
erdvėse? ir 3—derybas su sovie
tais. Pirmu ir antru atveju ma
noma išsipirkti pinigais: pirmam 
tisklui reikalinga $4,8 bilijonų 
dolerių; antram tuojau pat virš 
pusės bil. dol., o sekančių penkių 
metų laikotarpyje reikės gal iki 
9 bil. dol. Paskelbtos lenktynės 
dėl mėųųlio pasiekimo. Konsta
tuota, kad derybos dėl atominių 
bombų bandymo ir dėl bendro nu
siginklavimo priėjo liepto galą, 
tolimesnis žingsnis tokiai padė
čiai esant yra tik derybų nutrau
kimas. Pasak spaudos Kennedy 
važiuoja į Vieną dvejopu tikslu 
— perspėti Chruščiovą, dėl jo 
klaidingo įsivaizdavimo, kad 
Amerika ir ateity yra numačiusi 
trauktis, ir antra, kad nutrauki
mas derybų dėl nusiginklavimo ir 
jų naudojamas veto tarptautinėse 
derybose, gali privesti prie bend
ros katastrofos, t.y. prie karo. 
“Mes kovojame naują karo rūšį 
dėl išlikimo”, — sako JAV spau
da. Ir atrodo, kad teisingai stato- ~ . e .. . -
mas diagnozas: “Akivaizdoje nau- Vasario 16 gimnazijai KLB M.
jo komunistų vedamo karo būdo 
per propagandą, infiltraciją, su
maiščių darymą, jau neužtenka 
karinio apsigynimo nei sulaiky
mo politikos”. Teisingai kalba
ma, tik kažin ar tam viskam su
laikyti užteks parako?

seimelio prezidiumas persiuntė 
$300, kurie surinkti iŠ rėmėjų.

P. Šimkuvienė išvyko į Lietuvą.
Vidutinis darbininkų atlygini

mas Kanadoje praėjusi mėnesį 
buvo $77,78 savaitei.

savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI, -j
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Avę^ Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskola reikalais kreiptis pas ved. padėjėja 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

Namus, sklypus, ūkius, Įmones, vasarvietes perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus: J. MATULIONIS ir F. SENKUS

Skambinkite RO. 7-8131
Rašykite ar užsukite i Įstaigą: F. Senkus Real Estate
1717 Bloor St. W. • Toronto 9, Ont. • (Prie pat Parkside Dr. ir Keele St.)

VIKING GIFT CENTRE
1022 Bloor St. W. . Toronto • LE. 5-9152

Mes turime dideli rinkini importuotu prekių:
• KRISTALO • PORCELANO • STIKLO •
• KERAMIKOS • SIDABRO • M3TAL0 •

Toliau:
• SIENINIŲ LAIKRODŽIŲ — STALO LAIKRODŽIŲ — LEMPŲ • >
Atidaryta kasdien nuo 10 vai. iki 7 vai. NJi irdriirln 9A%

Penktadieniais nuo 10 vai. iki 9 vai. • NU<JI<JIU<J

D. Rušinskienė

MOVERS 
m Toronte ir tolimomis 

as vežamas tortas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal), Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bay, Sudhuri ir kttur.

39 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1493

BALT

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė

Tel. CL. 5-6451

A L G A R BENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738. LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.

3-JŲ SEIMŲ NAUJAS. $10.909 įmokėti, balansas lengvom sąlygom. Naujos 
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo mašinos. Gerai išnuomotas, gražioj vie
toj, arti susisiekimo, prie Humber upės.
DURIE GATVĖJ. $1.509 įmokėti, atskiras banealas vienai šeimai. Nauja 
apšildymo sistema, Didelis daržas. Garažai. Lengvas išsimokėjimas.
DUNDAS - RONCESVALLES. $3.000 InokMi. atskira* n’mas. 2 vo
nios. 2 virtuvės, alyva šildomas, lengvos išsimokėjimo sąlygos. Garažas.
DUNDAS — GLADSTONE. $1509 įmokėti. $19.** -»»•** »•*•*. « dideli 
kambariai, moderniška virtuvė, pilnas rūsys, moderniškas apšildymas. Ba
lansas 10 metų atviras morgičius. ... ; -•
OAKMOUNT — BlAMtt. $15.900 |m«kė<«. V** *•<*•*. 5 naujas 
pastatas, privatus įvažiavimas, 4 garažai. Balansas 10 metų morgičius.
Pas mus randasi dane naujai registruotu pardavimų High Park tr Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




