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SAVAITRASTIS
Leidžia 

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija.
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont., Canada

Telefonas 368-6813

Atskleiskime Maskvos klastą ir apgaulę
Dvidešimties metų sukaktis

Suėjo jau dvidešimt metų nuo tų baisių dienų, kai rusiškas 
komunistinis okupantas pradėjo masiniu būdu vykdyti negailės-

Savaites įvykiai
nekaltų lietuvių — vyrų, moterų, vaikų, senelių, sveikų ir ligonių 
— buvo kraunama į sunkvežimius, vežama į prekinius vagonus ir į 
nežmoniškose sąlygose gabenama baisiam likimui, dažniausiai lė
tai mirčiai, toli nuo tėvynės. ' '

Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje mūsų tautai nebuvo grą
žinta jos neginčijama teisė gyventi laisvai savo nepriklausomoje 
valstybėje, vėl grįžo tie patys okupantai ir dar baisesniu būdu 
gabeno Į vergų stovyklas šimtus tūkstančių mūsų brolių ir seserų. 
Per tuos dvidešimt metų didelė dalis ištremtųjų mirė nuo bado, 
kančių, nepakeliamo datb©. Daliai likusių gyvų buvo leista nese
niai išeiti iš vergų stovyklų ar net grįžti į Lietuvą, tik praradus 
sveikatą, praradus visa, ką turėjo prieš okupantams įsiveržiant,' 
ir net netekus teisės gauti žmoniškesnį darbą, sunkus pasidarė 
grįžimas ir i savąjį kraštą. Pati sovietinė santvarka yra melo ir te
roro pagimdyta ir tuo laikosi. Jeigu per pastaruosius keletą metų 
bent viešai buvo vengta vykdyti deportacijas, tai dabar štai išleis
ta nauji Įstatymai, kurie Įgalina netik naujas deportacijas, bet 
ir žudymą vietoje.

Turime veikti laisvojo pasaulio opiniją
Užtat kai sovietinė propaganda stengiasi užliūliuoti laisvojo : 

pasaulio visuomenę, kai spaudoj nuolat skaitome apie nacinės 
Vokietijos nusikaltimus, kurie buvo sustabdyti prieš šešiolika 
metų, o retai užtinkame žinių, vaizduojančių šiandieninį komu
nistini terorą, turime daryti visa, kas nuo mūsų pareina, kad' 
laisvojo pasaulio spauda, radijas, televizija nuolat primintų, jog 
yra nemaža dalis pasaulio, kur negalioja jokia teisė, kur vyrauja 
smurtas ir teroras, melas ir apgaulė, kur siautėja kolonializmas, 
nepalyginamai aštresne forma, kaip jis kada yra buvęs Afrikoj 
ar Azijoj- _ /

Minėdami dvidešimties metų sukaktį nuo komunistinio teroro 
masinio pasireiškimo pradžioj ryžkimės kelti to teroro apraiškas 
ir veiktiJąisvojo pasaulio opiniją.

1. Tų baisių Įvykių minėjimus renkime, kur galima, sykiu su 
latviais ir estais. Jų programą skirkime, ne vien sau, o pirmoj eilėj

cija

šia Į 
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patys, b^ kvieškime z^iHUS.4ų. kr^tųrzmones. *^~^- ?J‘- ^'‘
2. Kur Įmanoma, vykdykime viešas demonstracijas miestų 

gatvėmis su atitinkamais plakatais. Rūpinkimės, kad tokios de
monstracijos būtų gausios ir tvarkingos.

3. Minėjimuose ir demonstracijose priimkime atitinkamas re
zoliucijas, reikalaujančias Lietuvai laisvės, ir jas siųskime savo 
kraštų valdžios žmonėms. JAV lietuvių tarpe šiuo metu vykdoma 
plati akcija už pravedimą mums tikrai svarbios rezoliucijos Kon
grese. Toji akcija vykdoma didžiojo laisvės krašto piliečių ini
ciatyva ir pastangomis. Neturime formalios galios tiesioginiai i 
tą akciją Įsijungti, tačiau suprantama, kad visa širdimi linkime 
stiprinti tas pastangas ir, kviečiame to krašto lietuvius masiškai 
akcijoje dalyvauti, minėjimų proga priimant reikiamas rezoliu
cijas ir jas pasiunčiant nurodytais adresais.

4. Kviečiame stengtis kuo plačiausiai kelti per gyvenamų 
kraštų radiją, spaudą, televiziją, ir kitas informacijos priemones 
šūkius sovietinio teroro ir sovietinio kolonializmo režimui pa
smerkti, negailint ir lėšų, jei reikia.

5. Kviečiame visur laisvame pasaulyje esančius lietuvius at
naujinti ta proga pasiryžimą kovai už Lietuvos išlaisvinimą ir 
stiprinti paramą Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ve
damai laisvinimo akcijai, remiant jo išlaikomas institucijas.

Vyrausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Prezidiumas

IMIGRACIJA
KANADON šiais metais visiš

kai sumažėjo. Europos spaudoje 
nebesimato raginimų emigruoti 
Kanadon, o nušviečiama tikra pa
dėtis. Vokietijoje Kanados imi
gracijos Įstaigos yra visai tuščios. 
Charakteringą karikatūrą Įsidėjo 
Toronto “Telegram”. Į tuščią imi
gracijos įstaigą atvyksta vieninte
lis pilietis, matomai norėdamas 
nusikratyti savo žmona ir jos gi
minėmis. Paklaustas, ar tikrai jis 
noris vykti Kanadon, atsako: 

- “Aišku, kad noriu. Mano žmona ir 
jos giminės niekad neperneš ten 
esamų sunkumų ir nedateklių”.

KONSERVATORIAI
IR LIBERALAI džiaugiasi lai

mėjimais. Gegužės 29 d. Įvyku
siuose i parlamentą papildomuo
se rinkimuose konservatoriai lai
mėjo po atstovą Prince Edward, 
New Brunswick ir British Colum
bia provincijose. Liberalai laimė
jo vieną atstovą Ontario provinci
joje. Nors konservatorių populia
rumas yra kritęs, tačiau laimėti 
3 atstovai rodo dar jų stiprias 
pozicijas. Liberalai laimėjo tik 
vieną, tačiau visų keturių rajonų 
bendras balsų skaičius parodė, 
kad dauguma pasisakė už libe
ralus.

O Lietuvoj beržai tebežaliuoja... 1960 metų nuotrauka

ŠVEDhICME AIŠKĖJA ATBĖGUSIO LIETUVIO ASMENYBĖ
/' -.r/ ‘r ‘J

. Stėckholme besilankant-šv. Ka- 
užmestas 

pirmasis ryšys su atbėgusiu taii- 
tIečių. Deja, šis kontaktas nė kiek 
neišryškino, padėties, tik. parodė; 
jdg dąbąrtinįm atbėgėlio. globėjai 
yra labai suinteresuoti visą reįka- 
lą< toliau.į laikyti visiškoje paslap
tyje. Kaip ahkščiau<esų minėjęs,' 
Švedijos LB orgahai nuo pat pra- 
džios Jare ^giu atitinkamose įs- 
tafg(5si.| kad ;bu£ų: sudaryta- gali
mybė: pamatyti laisvę pasirinkusį 
tąutiėtĮ’. Nors ir - buvo žadama tcp 

Lkį pageidavimą patenkinti, tačiau 
tai buvo-tik pažadai, kuriųniekas 
nesiskubino vykdyti. Po to, kai 
ątbėgeliui buvo leista išvykti iš 
(jotlando, jis atrodė lyg dingęs 
be žinios. Tik vėliau ėmė sklisti 
gandai, jog jis apgyvendintas vie
name vidurinės Švedijos pramo
nės mieste, aprūpintas darbu ir 
mokomas praktiškos profesijos. 
Kaikas: net teigė, jog laisvųjų lie
tuvių atstovai jau turėję su juo

JER. GRIKIS

Šv<

DARBIAUSIAS IR KARTU ŽYMIAUSIAS PRAEITOS SAVAI- 
JVYKIS, TAI JAV PREZ. KENNEDY PASIMATYMAS SU 

NCŪZUOS PREZ. DEGAULLE IR SU SOVIETŲ SĄJUNGOS 
TATORIUM NIKITA CHRUŠČIOVU VIENOJE. TOLIAU PRE- 
ENT AS KENNEDY MATĖSI SU ANGLIJOS PREMJERU MAC-

ąs kalbėta ir kas nutarta, ar sutarta ar nesutarta, nebus greitai 
ma. Pasikalbėjimai vyko už uždarų durų, ir niekas šiandien 
iai dar negalėtų atpasakoti, kaip ištikrųjų buvo. Kas turi daug 
ų iš tų pasikalbėjimų, tas nusivils, kas jų visai nelaukia, tas 
nebus perdaug suklydęs. Šie susitikimai politinės raidos nepa- 
, šaltojo karo nesustabdys, pavergtųjų tautų neišlaisvins. Situa- 
pasiliks ir toliau ta pati. Nors susitiko du galingiausi politikoj 
i, bet nei vienas iš jų nėra pa- •------------------------- ---------------
:ęs nusileisti. Jie vienas kitą 
lupinėja” ir ięško silpnų vie- 
)ėl Nikitos nifekas neabejoja: 
ino ko jis nori, žino kaip to 
skti. Ta^ “mužikas” blogiau- 
rasme, Įųiris nesivaržo nieko, 
daugiai^aimės dėl Kennedy, 
s tvirti^ geras politikas, 
stus debatuose, puikiai nusi- 
o pasaulinėj ir JAV politikoj, 
ngai vertina komunizmo pa- 
, bet vistik fra dar jaunas ir 
pradeda takius politinius

KAS NAUJO KANADOJE?
nadoje. Angliakasiai raginami 
mokytis amatų, nes nenumatoma 
anglies pramonėje pagerėjimo.

AMATŲ
MOKYKLŲ tinklo išplėtimui ir 

kitų mokyklų pertvarkymui On
tario provincijoje numatoma iš
leisti net 100 mil. dol. Ypatingas 
dėmesys numatomas kreipti Į 
amatų mokyklas provincijos ma
žesniuose miesteliuose.

VALDŽIOS
TARNAUTOJŲ ATLYGINI
MAS nėra didelis. 64.000 tar

nautojų (civil servants) gauna ma
žiau negu $4.000 metams. 50.000 
tarnautojų uždirba tarp $4.000 ir 
$6.000 ir 11.000 uždirba 
$6.000 ir $8.000 metams.

tarp

SAVIVALDYBIŲ 
MOKESČIAI Kanadoje

PIRMAS KANADOS
GYVENTOJŲ SURAŠINĖJI 

. . MAS Įvyko 1666 metais ir tuo 
metu Kanadoje tebuvo tik 3.215 
baltųjų kolonistų. Dabartinis su
rašinėjimas yra iš eilės dešimtas 
nuo konfederacijos. Pirmą kartą 
visos statistinės žinios bus surū
šiuojamos elektronine mašina — 
computer, kuri kainavo du su pu
se miL dol. Visoje Kanadoje pa
samdyta 27.000 surašinėtojų.

SUDBURY IŠKASAMA
84% visame pasaulyje suvarto

jamo nikelio. Tose pačiose Inco 
kasyklose iškasama vario ir 12 ki
tokios rūšies mineralų net mili
jonas tonų per mėnesį- Atvyku- 
siems Sudburin visos kasyklos 
mielai aprodomos. Tam reikalui 
yra paskirti Inco vadovai. Gru
pes. sudaromos du kartu dienoje: 
10 vai. ir 1.30 vai. p.p.

Kalėjimas prancūzą generolams
Dviejų garsiausių Prancūzijos 

generolų nuteisimu po 15 metų 
kalėjimo buvo nuteista didesnė 
dalis Prancūzijos armijos.
, Du .buvę generolai — Maurice 
Challe ir Andre Zeler, kurie, kar
tu su kitais dviem generolais va
dovavo Alžyrijos sukilimui, ne
prašė teisme pasigailėjimo, tik 
aturailAciVeri eiilriltmac n/Mna.

pasimatymą. Visos tos pabaltiečių 
sluogsnių šnekos, pasirodo, nebu
vo koks nors prasimanymas. Pa
vyko nustatyti, jog ištiktųjų prie 
pabėgėlio buvo prileistas vienas 
mūsų tautietis, kuris šiaip lietu
viškame gyvenime nesireiškia ir, 
kiek žinoma, nei su bendruome
ne; nei su kokiais kitais mūsų 
veiksniais jokių santykių nepalai
ko. Kokiu būdu šiam tautiečiui 
pavyko “prasilaužti” ten, kur vis
kas slepiama tiek nuo švedų spau
dos. tiek nuo oficialių lietuvių at
stovų? Ii* kodėl jis nejautė nė ma
žiausios pareigos betką nors iš sa
vųjų apie tai painformuoti? Kaip 
ten bebūtų, tokios paskalos ir fak
tai, o taip pat reto Įžymaus svečio 
pasirodymas, sudarė tinkamą pro
gą Stockholm© lietuvių dr-jos 
valdybai energingai paspausti 
tuos sluogsnius, nuo kurių nusi
statymo priklauso sprendimai. 
Vargu, ar tatai galima laikyti ko
kiu palankumu, jei pradžioje bu
vo pažadėta viena diena, paskui 
atidėta. Pagaliau, kai lankytojai 
nuvyko nurodyton vieton — tai 
buvo gegužės 19, — tai pasirodė, 
jog pasimatyti netaip lengva. 
Norimas aplankyti asmuo, nors, 
regis, buvo prieš tai atsiklaustas 
ir sutikęs pasimatyti, pasirodė iš 
anksto “neįspėtas” ir buvo išvy
kęs i darbą. Pagaliau darbovietė
je pavyko ji pamatyti: vaikinas 
buvęs labai susijaudinęs, jautėsi 
labai nejaukiai ir teisinosi nega
lįs atskirai su jį aplankiusiais su
sitikti. Nebuvus pačiam to pasi
matymo liudininku, o tik apie jį 
patyrus iš k e 1 i n tų lūpų, ne
įmanoma ką nors daugiau apie 
tai parašyti. Viena aišku, kad 
mūsų lankytojai neslėpė, jog iš 
šio pasimatymo jie išsivežė, švel
niai sakant, labai keistą Įspūdi. 
Jeigu tiesa, valdyba vėliau buvo 
atsiprašyta už tai, kad pasimaty-

maš nebuvo tinkamai sutvarky
tas, Faktas lieka, Jog tuoj po to 
atbėgėlis. perkeltas kiton vieton. 
Tuo būdu jo adresas vėl nežincn 
mas, ir ryšiai nutrūko, teisingiau
— nutraukti. Tatai įvyko, žinoma, 
ne valdybos pageidavimu. Ar to
kia buvo atbėgėlio valia, ar tik jo 
globėjų — kas žino? Kolkas tai 
tik paslapčių paslaptys, kurios to
liau temdo tiek atbėgėlio asmenį, 
tiek jo bėgimo motyvus bei aplin
kybes. Nors pabėgėlio asmens 
tapatybė tebėra nežinoma, tačiau 
bendrai kalbama, jog jis yra 26 
m. amžiaus žemaitis, baigęs Le
ningrado jūrų akademiją leite
nanto laipsniu. Taipgi pasakoja
ma, kad to laivo, kuriam jis vado
vavo ir kuriuo pabėgo, Įgulą su
darė vieni naujokai, be to, nema
ža dalis lietuvių (?).

Kaikas ši atvejį norėtų sieti su 
kitu panašiu Įvykiu Gibraltare, 
kur maždaug tuo pačiu metu ki
tas sovietinis kapitonas paliko sa
vo laivą. Susilaikant nuo betkokių 
perankstyvų spėliojimų bei sie
jimų, visdelto Įdomu pastebėti, 
jog anglų valdžios organai, sutei
kę pabėgėliui globą, paskelbė jo 
tapatybę ir kilmės vietą (Kara
liaučius!?). Tuo atžvilgiu švedų 
santūrumas gana reikšmingas. Ji 
lengviausiai būtų galima suprasti 
kaip aišku norą neerzinti “meš
kos”. Kiek galima tyliau apeiti 
viską, kur tiesioginiai susiduria
ma su Sov. Sąjungos interesais
— tokia, sakytume, bendra skan
dinaviškųjų kraštų taisyklė šiuo 
metu.

Štai neperseniausiai Suomijos 
pasienyje Įvyko tragiškas Įvykis: 

(Nukelta į 6 psl.)

ro. Galima atiduoti pagaliau ir vi
są Vokietiją. O kodėl neatiduoti 
ir Londono? Kada gi ir kur ponai 
anglai sustos kapituliavę bolševi
kams?

Reikia manyti, kad Londone 
Kennedy turės sunkias dienas, 
žinomas vakariečių nesutarimas 
padrąsina Nikitą lošti gerą ir už
tikrintą lošimą. -

VIENOJE PASIKALBĖJIMAI 
TARP KENNEDY IR NIKI
TOS buvo pradėti, kaip prane

ša, “draugingoj atmosferoj”, še
šias valandas kalbėjosi šeštadie
ni ir beveik tiek pat laiko sekma
dienį. Svarbiausias pasikalbėjimo 
punktas ir čia turėjo būti Berly- J 
nas, paskui pietinė Azija, bran- 
duolinių ginklų bandymai, nusi
ginklavimas Jungtinės Tautos ir 
kitkas.

Amerikos spauda tas derybas - 
pasikalbėjimus vertina iaijK ' s

“Kennedy kalba laisvės vardu. 
Chruščiovas kalba komunistinės 
vergijos vardu”. Sakoma, kad 

■Kennedy turėjo tikslą pasakyti

^SIMATYMAS SU
x/E GAULLE-Paryžiuje, atro

do, buvo sėkmingas ypač vienu 
atveju, tai Berlyno klausimu. 
Tvirtai sutarta bolševikams nenu
sileisti ir Berlyną išlaikyti tokioj 
pozicijoj, .kokioj jis yra dabar. 
Vieno De Gaulle noro Kennedy 
nepatenkino, t.y. sulyginti Pran
cūziją kad ir su JĄ'F, kiek tai lie- : 
čia NATO tvarkymąsi. Kompli
mentų prisakyta, bet komunikatai 
nieko nesako.
' Priėmimas Paryžiuje buvo is-______  __ ___
pudingas. Ypač gerai prancūzai Nikitai, kad laisvasis pasaulis ne
priėmė pirmąją JAV ponią Jacqu- man0 daugiau trauktis tokiose 
eline Kennedy. Nieko ir stebėti-, vietose kaip Berlynas, ir kad jo 
no, ji yra prancūzų kilmės, jauna klaidingas apskaičiavimas nepri- 
ir graži moteris, puikiai rengiasi, vestu prie karo. Bet niekas neti- 
dar puikiau šukuojasi. Preziden- ki, kad šie pasimatymai sumažin
tas Kennedy juokaudamas pradė
jo kalbėti i prancūzų žurnalistus: 
“Aš esu tas vyras, kuris atlydėjo 
Jacqueline Kennedy Į Paryžių. 
Esu tuo labai patenkintas”.

PRANCŪZŲ
SPAUDA, kuri nelabai mėgsta 

Ameriką, kaip “Le Monde” rašo: 
“Prancūzijos-Amerikos santykiai 
padarė naują pradžią”. De Gaulle 
yra paveiktas prez. Kennedy as
menybe, jo nusimanymu proble
mose, inteligencija ir neturėjimu 
baimės sutikti sunkumus. “Su to
kiu partneriu diskusijos tampa 
lengvesnės, pilnesnės ir kartu 
laisvos”, taip išsireiškęs De 
Gaulle.

REAKCIJOS
ANGLIJOJ tučtuojau pasireiš

kė ypač dėl Berlyno. Iš anksto 
keliamas klausimas, kad girdi, jei 
rusai nenusileis ir norės Berlyną 
perleisti Rytų Vokietijai, tai ar 
dėl to galima rizikuoti karu? Tai 
ir yra anglų beprincipinė politika.

Tokia pažiūra Į dabartinę situa
ciją yra labai charakteringa visai 
anglų politikai. Galima atiduoti 
Pabaltijo valstybes, galima ati
duoti ir dar 100.000.000 žmonių 
bolševikams, kad tik išvengti ka-

ANGLIŲ
KASYKLŲ padėtis Kanadoje 

yra apverktinoje padėtyje. Di
džiausios anglių kasyklos yra Ka-

kuruoti su anglies kainomis JAV 
ir kasyklų darbininkai yra vieni

nuo 
1938 metų pakilo net 102%. Nuo
savybių savininkams kas metai 
uždedami vis didesni mokesčiai. 
Nežiūrint kaskart didėjančių mo
kesčių savivaldybės vis daugiau ir 
daugiau skolinasi iš valdžios biu
džeto ir didesnė mokesčių dalis 
išleidžiama skoloms mokėti.

Lietuvių chorams
’’U * ’S’*'Kanadoje

Visi Kanados lietuvių cho-
išdavė armiją, sutikdamas derėtis 
su Alžyro nacionalistais.

■; Iš teisino davinių paaiškėjo, 
kad ta kariuomenės dalis, kuri 
prie sukilimo neprisidėjo, tai da-

buvo sukilėlių pusėje. Nors tei
siami generolai teismo salėje bu
vo apsirengę civiliai, jiems laips
nis jau buvo atimtas, tačiau kari
ninkai jiems saliutavo, atiduoda
mi pagarbą.

Pagal Įstatymą jie galėjo būti 
imi mirties bausme, bet 

valstybės gynėjas reikalavo tik 
20 metų bausmės, o nuteisti buvo 
15 metų. Teismas buvo Švelnes
nis dėl to, kad paaiškėjo, jog ge
nerolai vadovavosi savo sąžine, 
galvodami, jog jie Prancūzijai tik 
gero nori.

Kiti du generolai Jouhaud ir 
Salan, vadovavę sukilimui, nepa
sidavė ir šiuo metu dar slapstosi. 
Jie bus teisiami už akių.

ba

Pietą Amerikos viršūnią konferencija
Mažame Brazilijos miestelyje 

Uruguayna, netoli Brazilijos ir 
Argentinos sienos, susitiko dvie
jų didžiausių Pietų Amerikos 
valstybių prezidentai: Brazilijos 
Quadros ir Argentinos Frondizi.

Konferencijos tikslas buvo nu
statyti bendrą Lotynų Amerikos 
politiką ir sustiprinti ekonomi
nius ir politinius ryšius. Faktas, 
kad konferencija įvyko tuoj po 
nepasisekusios invazijos i Kubą, 
yra itin svarbus, bes Castro ir ko
munizmo Įtaka visoje Pietų Ame
rikoje diena iš dienos didėja.

Argentinos prezidentas Frondi
zi yra žinomas kaip Vakarų sim- 
patikas ir nelabai geruose santy
kiuose su Castro. Brazilijos Quad
ros, tačiau, visą laiką simpatiza
vo Castro politikai ir prieš rinki
mus Brazilijoje net aplankė 
Kubą.

Aišku, kad susitikimo metu 
Kubos klausimas stovėjo pirmoje 
vietoje, nes Castro reformomis 
yra susižavėję dauguma Pietų 
Amerikos darbininkų ir ūkinin-

kų. Bendrame komunikate nebu
vo pasisakyta prieš Castro, bet 
buvo pasisakyta prieš komunistų 
Įtaką Pietų Amerikoje.
' Viskas būtų gerai, jei nei Ar
gentina, nei Brazilija neturėtų sa
vo vargų. Tuoj po konferencijos 
atsistatydino Argentinos finansų 
ministeris Alsogarey, kuris daug 
prisidėjo prie Argentinos ūkio at
statymo po paliktos Perono be
tvarkės. Po jo sekė ir kiti minis
terial ir taip Frondizi turėjo su
daryti naują ministerių kabinetą. 
Kyla klausimas, kodėl preziden
tas pasirinko tokį laiką naujam 
ministenu ''Jcabutetui. S&koina. 
kad visi atsistatydino prezidento 
spaudimu, nes nfinlstertų kabine-

ku, visiems buvo reikalinga susi

tų pasaulinę Įtampą.
AUSTRIJA PREZ. KENNEDY
IR JO ŽMONĄ sutiko labai iš

kilmingai. Prez. Schaefer pasiti
ko aerodrome ir vėliau abiem sve
čiam iškėlė iškilmingus pietus. 
Austrijoj rusai yra netik nemė
giami, bet stačiai nekenčiami. 
Vienoj yra pastatytas paminklas 
žuvusioms rusų kariams už Aust
rijos laisvę. Austrai jį vadina pa
minklu nežinomam plėšikui.

AFRIKOS GHANOS PREZ. *
NKRUMAH šaukia visą Aziją 

ir Afriką stoti i darbą pravesti 
akcijai, kad Portugalija būtų pa
šalinta \ iš Angolos. Jeigu tai ne
įvyks taikiu būdu, tai bus panau
dotos “kitos priemonės”.

DĖL PIETŲ AFRIKOS
NAUJOS RESPUBLIKOS ir to

liau liejamos ašaros. Proangliška 
spauda ir toliau veda labai akty
vią kompaniją prieš ..būrų pa
skelbtą respubliką. Kada kores
pondentas žiūri Į Pietų Afrikos 
paminklus pastatytus kritusiems 
kariams “už karalių ir Common- 
welthą”, tai ja:n ir atrodo, kad jiė 
yra pametę betkokią reikšmę. At
rodo, kad taip ir yra. Bet ar tai 
reikia to gailėtis? Juk tai ir yra 
tautos apsisprendimas.

DOMININKONŲ DIKTATO
RIUS CIUDAD TRUJILLO už

muštas gegužės 30 d. Tai padarė 
grupė asmenų su generolu Juan 
Diaz. Trujillo valdė respubliką 
31 metus. Nors ūkiška prasme jis 
labai daug kraštui nusipelnė, bet 
politiškai laikė viską užginaužęs. 
Tauta jokių laisvių neturėjo. La
bai daug turtų pervedė savo as- 
meniškon nuosavybėn. Mėgo gar
bę ir prisistatė sau tūkstančius 
paminklų^ Save skaitė anti-komu- 
nistu, bet kai JAV nutraukė su 
iuo diplomatinius santykius, mė
gino vesti kalbą ir su Nikita. 
Skelbiama, kad jis buvo užmuštas 
ne dėl politikos, bet asmeninio 
keršto sumetimais. Dabar kraštą 
valdo jo sūnus.

KAI PAGAL
SUTARTI 

leista statytis 6 
naikintuvus su

' ' 'J

ma
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BELAISVIŲ VE
F. Castro- reikalauja 1 

riaus už pustrečio belaisv

’4$

mų. Aš neturiu pagrindo prileis*

Šiluvos koplyčia Amerikos žemyne
Kun. PR. JOKŪBĄ ITIS, El Paso, Texas

„ jungtinėse Amerikos Valstybė
se, Ei Paso vyskupija apima dvi 
valstybes: New Mexico ir Texas. 
Nuo jos įsikūrimo pradžios čia 
pastoracinį darbą dirbo ir dabar 
tebedirba įvairių tautybių kuni
gai:? meksikiečiai, airiai, prancū
zą!, vokiečiai ir Antrojo Pasauli
nio karo atblokšti aštuoių lietu
viai^ Jie darbuojasi didesnėse ir 
mažesnėse parapijose, kuriose 
yra yiėna ar daugiau misijų baž
nyčių. Vienoj tų parapijų, Hatch, 
New Mexico, vadinamoj šv. Pran
ciškaus Saleziečio, su trimis misi
jų bažnyčiomis dideliu idealisti
niu ryžtingumu darbuojasi kun. 
Justinas Klumbis. Jis šioje para
pijoje dirba jau šeši metai, kartu 
aptarnaudamas Hillsbow, Salem 
ir Rincon misijų bažnyčias. Rin- 
eou misijos bažnyčia prieš šešis 
metus sudegė. Jos vietoje buvo 
pastatyta nauja “Dievo Motinos 
Apsireiškimas Fatimoje” vardo 
bažnyčia.

Rašančiam šias eilutes, teko ke
letą kartų šią vietą aplankyti ir 
jos bažnyčioje šv. Mišias atlaiky
ti. Tai mažas kaimas tarp gražių 
kalnų, apaugusių egzotinių kraš
tų augmenija. Pro jį eina 85 ke
lią^'. Kun. J. Klumbiui kilo graži 
idėja: šią nežymią vietovę pada
ryti • vienintele diecezijoje maldi- 
nįpkų ir turistų lankoma vieta.

.IŠ diocezijos vyskupo J.E. S. M. 
Mgtzger buvo gautas leidimas ir 
aprobata pakeisti bažnyčios titu
lą f “Visų Tautų Dievo Motinos 
Šventovę”*— Shrine Our Lady of 
All Nations.

Kalnupše numatoma pastatyti 
Kryžiaus kelių stotis, išlaikant

Jeruzalės Kryžiaus kelių distan
cijas, o užpakalinėje stočių pusė
je įtaisyti šv. Rožančiaus paslap
čių paveikslus. ,

Be to, numatoma pastatyti Baž
nyčios dokumentuotų šv. Merge
lės keturių garsesnių apsireški- 
mu koplyčias: Guadąlupės, Šilu
vos, Lurdo, Fatimos. Kiekvienoje

lutinė išvada nepadaryta. ČIA ne- 
pertvarkyta ir nusikaltę asmenys 
nepašalinti. Gen. štabo viršinin
kas prisipažino Kongreso komisi
ją! padaręs nusikaltimą, patvir
tindamas beprasmiško žygio pla
ną. Nors kaikurie senatoriai pri
mena, kad jis turėtų būti pašalin
tas iš pareigų, bet iki šio meto 
jis dengiamas ir neatleidžiamas.

Verčia nusistebėti, kaip šio su
krėtimo metu amerikiečiai buvo 
sustingę. Jie žvalgėsi į šalis, klau
sėsi ką kiti apie juos kalbą, ta
čiau patys vengė giliau žvelgti į 
ivykio_tragiškumą. Negalima nei

. Gen. štabo viršinin-

apie $30,000. Bendra išperkamoji 
sOffe laiuftant važmą ir kitas Iš
laidas, prašoka 15 mil. dol.t taigi 
už vieną belaisvį gaunasi nema
žiau $12.353. .

McCormiko įmonės traktorius 
ir kitus jų priedus gali pagamin
ti per tris mėnesius. Iki to meto 
pinigai jau tikrai bus surinkti. Jei 
kartais pritrūktų, valstybė ras bū
čių komiteto iždą papildyti. ,Di- 
(iesnį galvosūkį sudaro pats be
laisvių iškeitimas. Esama įvairių 
siūlymų, tačiau jie dar negalutini.

Kaikurie jau pa
smerkė šią “įrt 
s&sn

ČIM^LUIZDU fflVARGAI
SULAITWA#, •* <

kalbomis. Šiluvos koplyčioje ap
sireiškimo istorija bus įrašyta lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Kryžiaus kelių if koplyčių pro
jektus yra padaręs diocezijos 
kancleris Mons. H. G. Quinn. Pa
čius Kryžiaus kelius padare žy
mus menininkas A. Bacigalupa.

šiai kilniai idėjai ir planams 
nuoširdžiai pritaria J.E. vysk. V. 
Brizgys. Ekscelencija nori, kad 
visi lietuviai Amerikoje ir Kana
doje prisidėtų savo aukomis prie 
šio gražaus paminklo pastatymo. 
Šiluvos koplyčios pastatymas šia
me krašte liudys įvairių tautų 
žmonėms apie Lietuvą — Marijos 
žemę, apie lietuvių tautos meilę 
šv. Mergelei Marijai Šiluvoje.

. Mielas tautieti-te, būdamas lais
voje tėvynėje, gal nekartą per 
Mergelės Marijos Šiluvoje užta
rimą atgavai sveikatą, dvasinį at
gimimą ir daug kitų malonių, o 
būdamas pavojuje šaukeisi Jos 
pagalbos ir išlikai gyvas. Dėkin
gumo ženklan pasiųsk savo auką 
Šiluvos koplyčios pastatymui šiuo 
adresu: Rev. Justinas Klumbis, 
Our Lady of All Nations Shrine, 
P.O. Box 240, Rincon, New Mex
ico, USA.

no mos”.
JAV IŠPRIEVARTAVIMAS
JAV jau l&grtą buvtrjrievąr- 

taujamos mokėti išperkamąsias 
sumas. Jos atsisakė 1797 m. mo
kėti Prancūzijai ir 1904 m. Maro
ko gaujai, kuriai vadovavo Rai
bulis, pagrobęs amerikietį loną 
Perdicarį. Tada prez. Teodoro 
Roosevelto įsakymu karo laivas 
nuplaukė į Tanžerą ir pareikalavo 
“Perdicario ar mirusio Raisulio”. 
Išperkamąsias sumas JAV pradė
jo mokėti tik po pastarojo karo. 
Vengrija 1949 m. išlaisvino pre
kybininką R. Ą. Vogaęri, fc-ltei

RELIGINIAME PASAULYJE
KATALIKYBĖ
JAPONIJOJE plečiasi labai lė

tai, Iš 90 mil. gyventojų tenai tė
ra. 250.000 katalikų. Tačiau jau 
esama vietinių 400 kunigų, o taip 
pat broliukų ir seserų vienuolių. 
Katalikybė Japonijoj plečiasi lė
tai; dėl kitų priežasčių. Japonai 
tiki, kad vakariečiai jiems gali 
padėti tik materialiai, tačiau ne
tiki, kad ką nors gera atneštų 
dvasinėj srity. Ii Pas. karas japo
nams buvęs religinis karas. Jie 
kovoję už savo religiją ir impera
torių. Todėl ir dabar jie labai ma
žai -domisi kitomis religijomis.

.Vienuoliai maryknoliai Japoni
joj tikėjimo skleidimui naudoja

taoti

racija, laikraščius ir televiziją. ■ rgja įr gausėja 
Misijomenai dirba lėtai, bet nuo-1 _
sekliai, nes mano, kad tik nuo
seklus, lėtas ir nuolatinis klabi
namas į japonų sielas galįs atnešti 
teigiamų vaisių.

NAZARETO MIESTE
statoma Apsireiškimo bažnyčia, 

kurioje tilps 6000 žmonių. Tai 
bus didžiausia bažnyčia visoj šv. 
Žemėj. Kasant bažnyčiai pamatus 
rasti ankstesnių trijų bažnyčių 
pamatai. Pagal padavimą, toj vie
toj angelas apsireiškęs Marijai ir

pasakęs, kad Įšrįnkta 
DieVo: Sūnaus Motina.

DVIEJU POPIEŽIŲ —
PIJAUS XII IR JONO XXIII 

dovana 700 gyventojų miesteliui 
Ros-du-gard, Prancūzijoje, pra
džios mokykla jau pastatyta ir 
veikia. Mokyklos prašiusi jauna 
mergaitė, parašydama popiežiui 
Pijui XII laišką, įkurti jų mieste
lyje mokyklą.

KONGO SOSTINĖJE
LEOPOLDSVILLĖJE veikia 20 

katalikų bažnyčių, dvi esančios 
dar statomos ir 4 būsiančios pra
dėtos statyti šį rudenį. Nepaisant 
politinių kovų, ten katalikai stip-

JAV YRA 106 NEGRAI
KUNIGAI. — Iš jų 75 priklau

so įvairiems katalikų vienuoly
nams, o 31 dirba vyskupijose. 
Šiais metais kunigų seminarijose 
yra 65 negrai klierikai, 15 šiemet
gaus kunigų šventinimus. Pirma
sis 
vo

kat. negras kunigas JAV bu- 
išventintas 1920 m.

ruoštas lis, nežiūrint nema
žo jo padm sis veiksmams pri
tarimo, 7 _ asitrarakti. JAV 
taip nepačferė. Prez. Kennedžiui 
užteko padaryti kaikuriuos mos
tus, paklabenti į .Canossos duris, 
atlankyti buvusius prezidentus, 
kaikuriuos užkietėjusius konser
vatorius, gauti jų paramą ir šiuo 
teatraliniu mostu amerikiečiai 
buvo patenkinti. Ištisais mėne
siais skelbtoji neapykanta Caštro 
Kubos revoliucijai, kuri amerikie
čių rankomis buvo įstumta į ko-, 
mūnizmo srovę, tariamas pavo
jus JAV ir jų “garbės” pažeidi
mas buvo atleidimo ožiu. Apie be
viltiško žygio aukas nesą ko šne
kėti. Žygyje kritusiais išviso be
prasmiška rūpintis. Belaisviai juk 
grįžo pas “savuosius”, nors ir at
sidūrė mirties pavojuje.

BELAISVIŲ IŠPIRKIMAS
Praslinkus mėnesiui po žygio, 

Fidel Castro gegužės 18 d. pasiū
lė 1214 belaisvių iškristi už 500 
vilkikų ir žemei dirbti mašinų. 
Esą sukilėliai savo žygiu kraštui 
padarė nuostolių, sutrukdė žemės 
ūkio darbus, todėl teišperka juos 
tie, kurie siuntė, nes nesą pras
mės juos, maitinti.

Lyg teatre, JAV užvirė darbas. 
Prez. J. F. Kennedy, staiga pata
po eiliniu piliečiu jr. šiam reika
lui suorganizavo vadinamą • Lais
vės komitetą; Jį sudaro buvusio 
prezidento našlė El. Rooseveltie- 
nė, aiški sambūvio su Maskva ša
lininkė (kurią pagal amerikietiš
ką paprotį vadina Franklinu, De
lano ...), automobilių ir traktorių 
gamyklų darbininkų profesinės 
sąjungos pirmininkas, ryškus ko
munizmo priešas Walter P. Reu- 
teris ir M. S. Eisenhoweris, kuris 
tik tiek žymus, kad yra buvusio 
prezidento brolis. Fidel Castrui 
toks komiteto sąstatas nelabai pa
tiko. Jis sakė net nenorįs kalbė
tis pvz. su Reuteriu.

Piliečio J. F. Kennedy sudary
tasis komitetas pateko į ugnį. 
Vieni puola, kad pilietis Kennedy 
ryžosi jo renkamas sumas atleis
ti nuo mokesčių, antri nesugeba 
jo veiksmų suderinti su Logano 
įstatymu, treti piktinasi JAV gar
bės pažeidimu, nes Castro išprie
vartauja mokėti vadinamas repa
racijas, t.y. atlyginti už nuotykin
gojo žygio metu kraštui padary
tus “nuostolius”.

su p?

1799 m. sausio 30 d., kuriame nu- 
matyta $5000 bauda, ar flci S me
tų kalėjimo bausmė, arba abi 
drauge privatiems asmenims^ ku- 
rie palaiko tiesioginius ar netie-

po $31.000. Panašiu būdu patekę 
Į nelaisvę kariai buvo išperkami 
iš. Sovietų, Čekoslovakijos, Kini
jos, fr kitų kraštų. > '

Pinigus berenkant, ir ameri-

Jei Castro dėl žygio Kuboje 
siekė viešo JAV prisipažinimo, 
tai ji turi. Laisvės komitetas jau 
paskelbė, kad paaukotos sumos 
vilkikams pirkti gali būti neap
dedamos mokesčiais. Tačiau J. 
W. Fulbrightas, užsienio reikalų 
senato komisijos pirmininkas, de
mokratas, nurodo: “Aš nemanau, 
kad mokestinės lengvatos gali bū-

ti sušaudyti 
amerikiečiai 
pristatymu?

stoginės kaltės žuvo tūkštančiai 
laisvės kovotojų. Milijonai pa- 
smėrkti nelaisvei. Tūkstančiaipa
laidoti Sibiro taigoje. Tūkstančiai 
grižo į tėvynę, praradę sveikatą 
vergu stovyklose. Kas, kada ir 
kuria kaina šiems mokės už pada
rytas skriaudas?

skubėtų su traktorių

Dėl "JAV tiesioginės, ar netie-

laisvės kovotojų. Milijonai pa

gos.*: Jie tūrėjo progos susi-
paĄ&g^įi^lsyo krašto žmonė
mis, papročiais, spauda* ir kitomis 
apraiškomis. Be abejonės, jiems 
tas išėjo į naudą, ir gal nevienas 
savo širdyje' pakeitė nuomonę 
apie tą “imperialistinį” ir “kapį- 
talistinį” kraštą, apie kurį nei
giamai rėkia jų spauda, radijas 
ir televizija.

Vieną penktadienio naktį ir šių 
eilučių autorius turėjo progą su 
jais susitikti. Susitikti ne asme
niškai, bet per televizijos ekraną. 
Jie pasirodė gabaus žurnalisto 
Norman Ross vedamoje “Off the 
Cuff’ programoje, kur kartu su 
amerikiečiais diskutavo įvairiais 
klausimais. - * •’ - s Z7 -

Jau vien tik tas faktas, jog jie 
galėjo dėstyti savo necenzūrnotas 
mintis plačiai amerikiečių publi
kai, jiems galėjo pasakyti daugiau 
negu kas nors kitas, kokia laisva 
.šalis yra Ąmerika.-.Amerjkfečiai 
ši kartą nebuvo nuolaidūs 'savo 
svečiams, kaip ankščiau kažkurio
se programose buvo daroma. Jie 
tiesiai į rusų akis dėstė komunis
tinio režimo neteisybę, smurtą. 
Daugelyje atvejų priminė Veng
riją ir kitas komunistų užgrobtas 
šalis ir palietė nemaža kitų skau
džių komunistams vietų. Anie ir
gi, aišku, buvo daugeliui tokių 
puolimų pasiruošę ir aiškino “ka- 
pitalistines” nedorybės ir pan. 
Tačiau, bendrai atrodė, jog pokal
biai baigėsi amerikiečių laimė
jimu. >

Ciceroje gyvenąs lietuvis gydy-

tojas čhįRįv. Kaunas turėjo ne- 
-vieno 

penktadienio vakarą, besiklausy
damas meninės programos Civic 
Opera Hęuše Čikagoje, turėjo 
konstatuoti mirtį vieno iš p<ųm- 
liariųju Amerikos dainų kūrėjų, 
aktoriaus ir vaudevilio maestre 
Joe Howard, šįs 83 metų amžiaus

gus dainą senukas sukrito ir dau
giau neatsigavo. Dr. Kaunas nie
ko kito negalėjo d#yfį kaip tik 
pripažinti jo mirtį. • - \ ■?

Sąryšyje.su šiuo įvykiu apie dr.

meryje. čia paminėta jo gimimo 
vieta, jo veikia Amerikoje ir kt. 
Dr. Kaunas turi savo kliniką Ci
cero liet, kolonijos ęęhtrę.au- 
gina 4 vaikus, kurių vyriausias 
yra 16 metų amžiaus.,

FBI pranešime apie nusikalti
mus Amerikoje pažymėta, jog p$r 
pirmus tris šių metų mėnesius 
Čikaga pirmauja visų didesnių 
nusikaltimų kategorijose. Išimtis 
yra žmogžudystėse, kur vyrauja 
Niujorkas su 112 per 3 mėnesius. 
Čikagoje “tik” 88.;Ypatingai Či
kaga pasižymi moterų užpuoli
mais, kurių per tą laikotarpį būta 
280 , Niujorke 177. Jie padidėjo 
net 41%. ' •<

FBI viršininkas J. Edgar Hoo
ver pažymi, jog, lyginant su 1960 
m. pirmaisiais trimis mėnesiais, 
šiemet nusikaltimų padidėjo 10 
procentų.

Ar jūs ketinate 
vykti i Europa?

ARKĄ NORS Ojj
ATSIKVIESTI? ’QI V
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su •
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

296 QUEEN ST. W.
Telefonas EM. 2-3226

Įsteigtas 1926 m.

Sovietų Sąjungoje ir 
satelitiniuose kraštuose

Liaudies policininkams drau
džiama palaikyti santykius 
net su artimaisiais giminė

mis Vakaruose
Vokietijos sovietinėje zonoje 

įsigaliojo naujas patvarkymas, 
pagal kurį liaudies milicijos na
riai nuo šiol turi išpildyti anke
tą, ar turi giminių Vakarų Vo
kietijoje ir Vakarų Berlyne ir ar 
palaiko su jais ryšius. Kas tokių 
ryšių nepalaiko, turi pasirašyti, 
kad ir ateityje vengs ryšių su sa
vo giminėmis Vakaruose. Tą pa
reiškimą turi pasirašyti ir mili
cininko žmona. E.

Rusams milžiniškos algos 
čekams mažos

Čekoslovakijos stambiuose fab-

Visy RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
* ’Virtuvių spintelės (kabitoi), no a ji baldai, fvairiy spalvą stalinės lempos. 

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

V. LIUBINSKAS. " Telefonas LE. 2-6922.

rikuose jau eilę metų dirba rusų 
tautybės technikai - specialistai. 
Bet vietiniai technikai nekenčią 
rusų dėl to, kad jie gauną žymiai 
didesnes algas, negu čekai, čė- 
koslovakų technikai ir net įmonių 
vedėjai gauna 3000-4000 kronų 
mėnesiui, gi rusų technikai “pa
tarėjai” ima 15.000 kronų mėne
siui ir dar daugiau. E.

100 Lietuvos žvejų laivų Bal
tijoje ir prie Kanados

Vilniaus radijo pranešimu da
bar prie Kanados krantų, Šiau
rės jūroje ir Baltijoje žvejoja 
apie 100 Lietuvos žvejų laivų. Jū
reiviams, žvejojantiems Atlante, 
dabar ruošiami trumpalaikiai pa
pildomi seminarai. Galimas daik
tas, jie apmokomi ir tokių daly
kų, kurie su žvejyba nieko bend
ro neturi. ■ E.

300.000 sovietinių šnipų 
veikią visame pasauly — pareiš
kė amerikiečių FBI viršininkas 
Edgar Hover, čia turima galvoje 
viso sov. bloko šnipų skaičių. 
Daug sovietinių šnipų esą sovie
tų diplomatinėse ir konsularinėse 
atstovybėse Amerikoje. Ameriko
je šnipams veikti esą ypatingai 
lengva, nes ir įstaigos ir spauda 
skelbia daug tokių dalykų, kurie 
kitoms nedraugingoms valsty
bėms turi didelės karinės reikš
mės. Vienas pėrėjęs į amerikie
čių pusę sovietų šnipas esąs pa
reiškęs, kad sovietų karinio ata-
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tarp dangaus ir baltų debesų ir 
jauties skirtingame pasaulyje. 
Jei tai yra olandų KLM linijos 
lėktuvas, tai patarnavimas, valgis 
ir gėrimai kuogeriausi. Per 16 
vai. jau esi senojoj Anglijoj. Vi
sai neilgai užtrenki muitinėj ir 
tuoj i Londoną.

Teko ten užeiti į seną, mažą 
katalikų bažnytėlę sū iškrypusiais 
senais suolais ir nelygia asla. Al
torius ir išpuoamas buvo toks, 
kokį kitur tik mažėjuose bėras!. 
Buvo drėgna ir šaltoka. Prie viso 
to atėjo ir senas kunigas vilkįs 
rūbus gal nuo Dįėkėriso laikų. Ži
noma, Anglijoje niekas nėra se
na jei mažiau kaip 300 metų. La
bai įspūdinga dešimtojo šimtme
čio Westminsterio katedra, tik la
bai užgriozdyta įvairių karalių ir 
kitų žymių anglų veikėjų karstais 
ir paminklais. Gana sunku ten 
moterims su augštais kulnimis 
laviruoti, bet tas pats yra ir kito
se istorinėse Europos vietose.

Britų muzėjus — didingas pa
statas su originaliu Rosettos ak
meniu. Ten yra daug gerai išsi
laikiusių egiptinių mumijų, daug, 
senovės rankraščių, pirmieji lei
diniai garsių knygų ir kt. “Palla
dium”—-'aki rėžiantis Viktorijos 
laikų teatras, tuo laiku statė gry
nai anglišką veikalą “Turn again 
Wittington”. Amerikiečių stan
dartu tai buvo fantastinė produk
cija su daugeliu žibančių įvairių 
periodų kostiumų pakaitų, kaip 
Romos karių, renesanso periodo, 
senosios Anglijos, Artimųjų Rytų 
ir kitokių.

Gana įdomus vizitas Oxfordo 
universiteto su jo senovinėmis 
salėmis. Tai anglų pasididžiavi
mas ir iš dalies Vakarų civilizaci
jos centras. Apsilankymas Wind
sor© ir Warwicko pilyse duoda 
. - . . ’ ..7 ’ . us
turtus, kurie dar tebėra pi-

Spūdžiai iš kelionės
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progos pamatyti neįkain

lyse, k.t. sena tapyba, t 
no dirbiniai, senoviniai 
t.t. Prezidento Kenned 
figūra jau užima pirm; 
garsiame Md. Tušsdnd muzėjuje

Anglijoje galima įsigyti priei
nama kaina Vyriškų labaF'gerbs 
medžiagos drabužių.

Toliau Belgija. Geras kraštas 
amerikonams, nes Belgijos valiu
ta silpnoka. Briuselio centrinėj 
aikštėj stovi puikūs paauksuoti 
įvairūs viduramžiu namai.

Olandija, mažą šalis su nuošir
džiais veikliais žmonėmis pateik: a 
keleiviui turbūt sveikiausią ir go
riausią maistą Europoje. Balan
džio pabaigoje žydėjo ištisi tulj fų 
laukai. Labai puikus reginys. Fla
mandų menas, ypač. Rembrancto 
darbai, suburti Riiju 
Amsterdame.

Per praeitą karą st 
liko nesugriauta, nors 
kentėjo, didingoji gotų 
Cologne mieste Va

uset.ra
L.

f dabar
dar nebaigti.

Labai puiki pramoga yra išky
la garlaiviu Reino upe. Plauki 
•pro senas, daugumoje tik griuvė
siuose ant kalnų stūksančias pk 
lis ir prisimeni tuos romantinius 
laikus. Heidelberg — garsus uni-

statinė, šalia, jos stovi statula bu
vusio vyno užvaizdos — neūžau
gos Perkeo, kuris labai daug vy
no vartojo.

Turbūt geriausiai tvarkoma 
valstybė Europoje yra Šveicarija. 
Gera proga nusipirkti laikrodį. 
Matosi puikūs vaizdai, kai važiuo
ji per Alpių kalnus į saulėtą Ita
liją ii: nepaprastą Veneciją,.. kur 
nėra automobilių ir gatvės tik 16- 
12 pėdų pločio, kur visas susisie
kimas vyksta* užpakaly namų 
esančiais kanalais. Tik Grand ka
nale yra prieplaukos prie kiek
vieno namo. Tik reikia stebėtis ir 
įsivaizduoti, kokio vaizdo čia bū
ta prieš 300 metų Venecijos res
publikos žydėjimo laikais, kai vi
si namai ir rūmai buvo įvairia
spalviai freskuoti iš lauko ir vi
daus. Koks stebėtinas buvo regi
nys! Dabar miestas atrodo puvi
mo padėty. Viskas nuo drėgmės 
nublukę, fasadai atsilupę ir pū
va, jokio remonto nesimato. Bet 
visviėn miestas tebėra didelės 
nuostabos turistams, šv. Marko 
aikštėje, lyg ne savo vietoje, te
bestovi didinga vienuolikto šimt
mečio- bizantinio stiliaus katedra. 
Venecijos dožų arba kunigaikščių 
rūmai labai dailios architektūros. 
Viduje tebėra per ištisas sienas 
Veronese, Titiano, Tintoretto bei 
kitų garsiųjų menininkų tapybos. 
Jau keli šimtai metų Venecijoje 
vyksta fantastinė spalvoto stiklo 
gamyba. Didesnių parduotuvių 
langai bei krautuvių patalpos ži- 
bėte žiba įvairiausio stiklo servi
zais, statulėlėmis, figūromis, ka
roliais ir pan. žinoma, Venecijos 
žymė yra gondola — gana senas 
labai grakštus laivelis, kuriuo tu
ristai ir šiandien naudojasi.

Florencija—labai gražus mies
tas. Jis randasi tarp kalnų apau
gusių palmių, apelsinų bei rit
imų medžiais. Miestas garsus sa
vo Medici koplyčia, kurioje pa
laidoti žymūs 15-17 amžiaus Flo
rencijos valdovai. Pabaigoje .15 
amžiaus pats Michelangelo dirbo 
Mediči kunigaikščiams ir tęn pa- 
liko daug savo kūrinių. Garsiau
sios pasaulyje durys yra Floren
cijos krikštykloje. Jos yra iš bron
zos, 15 amžiaus, Ghiberti darbo, 
kuris jas dirbo 25 metus. Dabar 
tos nuo ilgų amžių pajuodavę, bet 
kruopštaus darbo Senojo Testa
mento plokštės yra gana ryškios. 
Didelio grožio yra Giotto varpi
nė iš 14 šimtmečio; Pitti rūmai 
su labai vertinga meno kolekcija; 
Uffizi meno galerijos ir t.t. Flo
rencija yra labai gera vieta ko
kia savaitę pabuvoti, tik gal ne 
vidury vasaros. Verta pirkti odos 
išdirbinių, be to, yra daug gražių

niu padarytos skrybėlės, Tankinu-

Roma. Centre kolo- 
salinė šv. Petro bazilika^ kurią 
reikia pamatyti, kad tinkamai 
įvertinus. Jos simetrinis plotas 
atrodo daug mažesnis, nei ištikrų- 
jų, bet joje gali tilpti 50.000 žmo
nių. Altorių paveikslai (išviso 34) 
aftrodo tapyti, bet tikrumoje yra

katedros viršaus, kur yra daug 
statulų, labai gražus Romos vaiz
das. Kas sekmadienį 12 vai., iš sa
vo’buto lango, iš kurio matosi vi
sa aikštė ir kuri tuo laiku prisi
pildo žmonėmis, popiežius laimi
na visus. Irgi įspūdinga, graži ir 
didelė ir šv. Povilo katedra, čia 
randasi visų popiežių atvaizdai 
nuo šv. Petro iki paskutiniojo. 
Yra telikę vietos tik septynioli
kai popiežių. Pagal legendą, kai 
bus užpildytos visos vietos, busiąs 
pasaulio galas. Šiame šimtmety
je, matomai, tas dar.neatsitiks.

Negalima praleisti Sistine kop
lyčios ir Vatikano mužėjaus, taip
gi Borghese vilos, kurioje randa
si tik vertingiausias menas nuo 
16 šimtmečio. Popiežius Povilas 
V Borghesietis buvo meno mė
gėjas ir rinko tik pačius geriau
sius. Romos Forumo griuvėsiai 
yra gera vieta praleisti gražią po
pietę, vaikščiojant ant akmenų, 
kurie yra daugiau nei 2000 metų 
senumo ir gėrėtis tebestovinčio- 
mis Romos arkomis. Buvę Musso- 
linio rūihai Venezia neberekla- 
muojami. Garsus balkonas užties
tas marška skelbiančia įvairias 
parodas. Viduje sienos uždangs
tytos ir turbūt turi labai mažai 
panašumo su tuo, kas buvo dikta
toriaus laikais. Už Venezios rū
mų yra labai didelis baltas amfi
teatras su Nežinomojo kario ka
pu. Už amfiteatro yra muzėjus, 
kuriame randasi daug gražių se
novės Romos skulptūrų, čia* pat 
yra ir Kolizėjus. Netoli Romos 
prie Tivoli miestelio yra garsi 16 
šimtmečio Villa D’Este, statyta 
kardinolo D’Este. Tebeveikia di
deli ir maži granitiniai •fontanai. 
Puikus vaizdas kai fontanai ap
šviesti nakties metu. Belaipibjant 
labai nuvargsta senesnio amžiaus 
žmonės bei augštus kulnis dėvin
čios moterys.

Pisa — malonus, gražus, mie
guistas miestas su garsiu pakry
pusiu bokštu. Gera vieta nuotrau
kų mėgėjams. Labai graži kated-

(Nūkelta į 6 psl.)

Danutė Nęmunaitytė, 19 mėtų 
mergina, buvo atžymėta “Daily 
News” laikraštyje,, skyriuje “į?įb- 
nieriška dvasia skatina. studen
tus”. ši lietuvaitė pasakoja, jog ją 
į augštąjį mokslą pastūmėjęs tė- 
velis.Iš.pradžiųji neląbaihorę- 
jusi bet vėliau buvo patenkinta 
galimybe mokintis. /

Užsienio kapitalas 
plaukia Kanadon

’• -W • - V - ' ' • * - -X f .

, Iki. šiol daugiausia: tik - anieri- . 
kiečiai buviĮ labiau susidomėję 
Kairados pramohe.iPaSkutiriiūfai- 
ku daugelis europiečių panoro in- 
-vestuoti savo kapitalą Kanadoje. 
Kaip pavyzdį matome anglų 
draudimo kompanijas — Royal 
Insurance Co. of London — pa
siūlymą nupirkti dvi didesnes ka- 
nadiškas draudimo kompanijas: 
Western Assurance Co. ir British 
Americąh Assurance Co.. Abi 
kompanijos buvo valdomos šėri- 
ninku ir už rinkoje, pardavinėja
mus Western serus po $86 minė
ta anglų kompanija pasiūlė po- 
$153, už British-American šėres, 
rinkoje turinčius, vertę $110į ja- 
siūlė $194,39. Abiėj^kmnpam- 
jų direktoriai rekomendavo šė- 
rininkams pasiūlymą priimti.

Belgai taip pat yra susižavėję 
Kanados pramone. Jie investuo
ja daugiausia į cemento ir stiklo 
pramonę, o taip pat į kasyklas. 
Šveicarų, vokiečių ir švedų kapi
talas, taip pat plaukia Kanadon. 
Charakteringa, kad visi minėtų 
kraštų kapitalistai nenoriai sko
lina pinigus rietihempramonėm,

nmkais. ■'
Tačiau, nežiūrint padidėjusio

dot, tuo tarpu Anglijos ir . lutų 
“ ‘ * * " į— 5 bilijonus.Europos valstybių

įvairūs siuntiniai
•

j LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspatediaio vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybiuAKORDEONUS, SIUVAMAS 
MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

tšKa tiados:
ŽSSnORO PAŠTU rins* sfa^inhM. *

- Turime Hrdrrinmi įvairių meOtegų ir kitą prekhp

šiaudinių išdirbinių. Dideliu sko- mums paltu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pTaneShną. 
Musų patarnavimas greitas ir sąžiningas. -

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St, Toronto, Ont, Canada. Telefonai LE. 1-3099

, SKYRIAI: •
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gų žinių surenkąs legaliu būdu lis, kurios viduje tebėra didžiau- 
iš skelbimų ir pan. . ’ šia 55.000 galionų talpos vynoiš skelbimų ir pan.

litis trumpesnė, nudilusi nuo bu
čiavimo ir palietimo milijonų 
žmonių per daugelį amžių. Nuo

r

je.su
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TORONTO
Prieš porą savaičių, susirinkę 

Prisikėlimo parapijos salėn, iš
kilmingu aktu užbaigėme Toron
to šeštadieninės mokyklos moks
lo metus. Stebėdami kas metai 
šias iškilmes matome, kaip mo- 

- kykla auga ir plečiasi. Šiais me
tais mokykla išleido pirmąją virš- 
mokyklinio dviejų metų kurso lai
dą. Kursą baigė septynios mer
gaitės. Baigusios aštuonius pra
džios mokyklos skyrius, jos stro
piai lankė mokyklą dar du metus 
ir gilino žinias lietuvių kalboje, 
literatūroje ir istorijoje. Lanky
damos vietines vidurines mokyk
las, jos aiškiai įrodė, kad kartą 
pasiryžus galima surasti kelias va
landas laiko savaitėje savo tėvų 
kalbai, jos istorijai geriau pa
žinti. Džiaugėmės jų darbu mes 
mokytojai, galį džiaugtis ir di
džiuotis mergaičių tėveliai. Tebū
na baigusiųjų mergaičių ištver
mė paskatinančiu pavyzdžiu šiais 
metais baigusiems aštuntą skyrių 
ir visiems jaunesniems moki
niams nepasitenkinti savo žinio
mis, bet toliau tęsti savo tėvų 
gimtosios kalbos studijas.

Mokslo metus pradėjome su 
454 mokiniais. Metų bėgyje, išsi
kėlus gyventi į JAV ar dėl kitų 
priežasčių, nustojo mokyklą lan
kyti 14 mokinių. Užbaigus moks
lo metus mokinių pažymėjimus 
gavo 440 mokiniu. Mokiniai mo- ¥_, x. x . . .
kyklą lankė gana pavyzdingai. Be antriems metams. Perkėlus 
rimtos priežasties pamokų neap-j vf-Sus mokmms į augstesnj skyrių, 
leisdavo ir tik retais atsitikimais butų padaryta skriauda didziąjai 

1 mokiniu daliai, kurie per metus 
sąžiningai dirbo. - v .

Antras labai svarbus mokyklos 
rūpestis, tai mokinių saugumas. 
Mokykla išaugo jau į didelę insti
tuciją, kurioje gali įvykti įvairių 
nelaimingų atsitikimų. Jiems iš
vengti visas mokyklos personalas 
buvo griežtai prašomas laikytis 
tvarkos ir drausmės nuostatų, ku
riuos mokyklos vedėjas su tvar
kos prižiūrėtoju yra išleidę. Visų 
mūsų džiaugsmui turiu konstatuo
ti, kad rimtesnių nelaimių mūsų 
mokykloje ligi šiol dar nepasitai
kė. Didelė padėka už tai priklau
so visam mokyklos personalui.

Yra tėvų, kurie žiūri į mokyk
los darbą, kaip į nevisiškai rimtą 
ir leidžia savo vaikus tik tam, kad 
nesiskirtų nuo daugumos. Tiems 
norėčiau atsakyti, kad visi moky
tojai be jokios išimties deda vi
sas pastangas ne tik tris valandas 
šeštadienį, bet daugelį valandų 
savaitės bėgyje paruošti vaikams 
medžiagą taip, kad atsiekus ge
riausių rezultatų ir palengvinus 
jų darbą namuose. Esu visiškai 
tikras, jei mokytojai nematytų 
savo darbo rezultatų ir daromos 
mokinių pažangos, nė vienas jų 
neaukotų mokyklai' savo bran
gaus laiko. Tiesa, pertraukos me
tu, visi išbėgę kieman mokiniai, 
tarpusavyje kalbasi angliškai. Jų 
laisvalaikio metu mums neįmano
ma priversti juos kalbėti lietu
viškai. Tačiau pamokų metu jie 
girdi tik lietuvių kalbą ir atsako 
lietuviškai. Nieko nuostabaus, 
kad savo poilsio metu jie vartoja

x tekdavo perspėti už dažnespius 
-^ pavėlavimus..>

Mokykloje dirbo 17 mokytojų, 
3 kapelionai, du pagalbiniai mo
kytojai ir mokyklos vedėjas. 
Mokslo nietų bėgyje du mokjdo- 
jai dėl ligos turėjo nutraukti dar
bą, vienas išsikėlė iš Toronto. Jų 
vietas užėmė nauji mokytojai. Su 
atskirais skyriais dirbo: la — D. 
Treigytė, Ib — J. Dailydaitė ir 
A. Kuolaitė, Ic — sesuo M. Jonė, 
Ha — I. Jučaitė ir V. Simanavi
čiūtė, Ilb — sesuo M. Margari
ta, IIc — D. Keršienė, Ilia — M. 
Gudaitienė, Illb — M. Bušinskas, 
IVa — A. Kuolienė, IVb — I. 
Adomavičienė, Va — P. Bura- 
čas, Vb — Z. Didžbalienė, VI — 
J. Andriulis, VII —- R. Matukaitė, 
VIII — L. Ramanauskienė, IX ir 
X — P. Urbonienė, V. Birieta ir 
Alg. Ankudavičius. Tikybą dėstė 
Tėvas Rafaelis, OFM,-kun. B. Pa
cevičius ir kun. B. Jurkšas. Evan
gelikams tikybą dėstė I. Adoma
vičienė. Mokyklos tvarkos palai
kymui daug prisidėjo mokyt. M. 
Manzo ir mokyklos prižiūrėtojas 
P. Jarašiūnas. Mokyklos vadovy
bė stengėsi ir ateityje stengsis pa
pildyti mokytojų kadrą mokyto
jais, baigusiais vietines mokyto
jų seminarijas. Jų darbo metodai 
vaikams daugiau pažįstami iš vie
tinių mokyklų, ir tuo tikimasi 
atsiekti geresnių rezultatų. Šiais 
mokslo metais buvo sutvarkyta 
mokyklos kartoteka. Tą didelį ir 
svarbų darbą, pareikalavusį kele
tas savaičių laiko, atliko A. An
kudavičius. Mokyklos pasirody-
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mais beveik išimtinai rūpinosi 
kun. B. Pacevičius, kuris prie šv. 
Jono Kr. parapijos turi sudaręs 
vaikų ansamblį. Kun. B. Pacevi- 
čiaus talento ir didelio darbo dė
ka, metų bėgyje turėjome keletą 
gražių pasirodymų.

Darbas šeštadieninėje mokyk
loje stato specialius uždavinius. 
Kiekvienoje klasėje mokinių ži
nios labai svyruoja ir dažnu atve
ju mokytojams tenka dirbti su 
kiekvienu mokiniu individualiai, 
kas labai apsunkina mokytojo 
darbą. Mokiniai, kuriuos tėvai na
muose prižiūri ir padeda, daro ge
resnę pažangą už tuos, kurie na
muose neturi jokios pagalbas. 
Ypač sunkus darbas su tais moki
niais, kurie ir namuose vartoja 
anglų kalbą. Sunkiai suprasdami 
klasėje einamus dalykus, jie nu
stoja greitai noro mokytis ir labai 
atsilieka. Kaip suderinti visas 
minėtas grupes klasėje gal ir yra 
viena svarbiausių problemų mo
kytojams, kurios be tėvų bendra
darbiavimo vargu ar bus galima 
išspręsti. Prieš metus laiko mo
kytojai sudarė programos projek
tą nustatydami žinių minimumą 
kiekvienam skyriui. Daugumas 
mokinių šią programą lengvai iš
eina, tačiau vienam kitam ir mi
nimumas yra per sunku. Dėl tos 
priežasties eilę mokinių teko pa-

tą kalbą, kuria jiems lengviau iš
sireikšti.

Be mokslo, mūsų mokyklos 
lankymas turi dar ir kitą svarbų 
tikslą. Tai mūsų vaikų tarpusavis 
bendravimas. Mokiniai, būdami 
toje pačioje klasėje ištisą eilę 
metų, nors tik kartą savaitėje su
sirinkdami, tarpusavyje artimai 
susipažįsta ir dažnu atveju susi
draugauja. Jie lieka draugais ir 
užbaigę mokyklą. Šią galimybę 
mokinių tėvai, ypatingai tie, ku
rie vaikus moko lietuvių kalbos 
namuose, turėtų taip pat atsimin
ti, norėdami matyti vėliau savo 
vaikus lietuviškoje bendruome
nėje.

' Baigdamas savo mintis noriu 
nuoširdžiai padėkoti visiems ko
legoms mokytojams už gerai at
liktą darbą, palinkėti jiems gerų 
atostogų ir sekantį rudenį su dar 
didesne energija ir ryžtu sugrįžti 
mokyklon. Padėka priklauso Mo
kyklos tarybai, Tėvų komitetui ir 
visoms organizacijoms, kurios 
materialiai ir moraliai remia mo
kyklos darbą. Galiausiai dėkoja
me visiems mokiniams, kurie au
koja savo laisvalaikį savo tėvų 
kalbos ir krašto geresniam pažini
mui. J. Gustainis

Ulmo katedra turi 529 pėdas 
augščio, Koelno katedra — 512 
pėdų. Abi yra Vokietijoje ir 
yra augščiausios religinės šven
tovės pasaulyje.

VENUS
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.L 
Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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KELNAITĖS VYRAMS 
IR BERNIUKAMS 

Specialiai sukirptos, jaukiai 
nešiojamos • patogia 

elastiniu juosmeniu — 
patentuotu savaime 

užsidarančiu “kryžminiu X” 
priekiu, suteikiančia

glaudžią

Collegiate Institute

Laimutė Švėgždaitė, gimusi Vo
kietijoje 1946, dabar lanko St. 

Anthony’s School

AMERIKA JIEZNE
' • * , i

AL. GIMANTAS
Sovietinamos Lietuvos propa- dar vis negali turėti pilnai nor- 

gandistai klysta galvodami, kad malaus gyvenimo, 
išeiviai lietuviai su nerimą ir nuo- Gyvenimo lygis kylš visame pa
staba seka tariamai labai pagerė- šaulyje. Žmonės nori vis daugiau 
jusį gyvenimą tėvynėje. Galimas patogumų, prabangos. Tai 
dalykas, kad išeivis tegaunąs Lie- malu. Nekitaip turėtų būti ir Lie
tuvos gyvenimo apžvalgą “Tėvy- tuvoje. Sovietinėmis žiniomis, ten 
nės Balso” puslapiuose, gal if la- pramonė dirba visu pajėgumu, 
bai bus sužavėtas ten spausdina- , - 
ma medžiaga, bet tas, kuris bando normas, tad, kokiu būdu dar ne- 
nuolatinai sekti “Tiesą” ir kitas galima pilnai patenkinti pirkėjų 
ten išeinančius laikraščius, nesun- • paklausos? Atsakymas į tai, deja, 
kiai pastebės, kad sovietinamos ne Vilniuje, bet Maskvoje. Ten, 
Lietuvos gyvenime esama labai 
daug trūkumų. Tas liestų ir ben
drąjį gyvenimo lygį.

Viskas gražu ir puikiausia “Tė
vynės Balse”, kuris nerodomas , .
sovietinamo krašto gyventojams, symas apie dabartini gyyernmą 
bet vietinė spauda, kad ir kaip ^ez^e-^s. i° gal1 susidaryti įspu- 
norėtų, negali išvengti kažkuriųJame .’
reiškimų mažesnio ar didesnio kaip mėgdavo pakalbėti sodiečiai, 
nagrinėjimo. Iš skaitytojų balsų, i; •, .P^valnJs savo rašiny sako, 
iš vienų ar kitų diskusijų, nusi- kad jeigu pažvelgsi dabar į Jiezno 
skundimų, spekuliacijų iškėlimo, pastatų stogus, tai pamatysi radi
jau galima susidaryti vaizdą kur- ir televizorių antenų mišką, o 
kas artimesnį tiesai. Ir toji tie- sodybų kiemuose ir garažuose— 
sa labai ryškiai iškelia visą eilę n®maza privatiems asmenims pri
laktu, vaizdžiai rodančiu, kad, ne- j klausučių automobilių. žinia, tai x •_________ ____ 2 * labai muki namipna rmplai kii.

išeiviai lietuviai su nerimą ir nuo
staba seka tariamai labai

iš vienų ar kitų diskusijų, nusi-

nor-

pramonė dirba visu pajėgumu, 
viršija , ir perviršija nustatytas

be abejonės, žinomos priežastys, 
kodėl sovietinamų kraštų piliečiai 
turi jausti nepriteklius.

Viename “Tėvynės Balso” nu
meryje buvo išspausdintas apra-

kad jeigu pažvelgsi dabar į Jiezno

Liuda Mačkeraitė, gimusi Danijo
je 1945, dabar lanko St. Joseph’s 

College School

Mokyklos Tėvų 
komiteto pirm. J. 
Petrauskas įteikia 
dovaną L. Švėgž- 
daitei. Toliau sto
vi šių mokslo me
tų Mokyklos Tary
bos pirm. kun. P.

Ažubalis.

PASIGARDŽIUOKITE
MOLSON'S EXPORT ALE

KANADOS
DAUGIAUSIAI
PERKAMAS

ALUS
MOLSON’S BREWERY (ONTARIO) LTD. - 
INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786

atsižvelgiant į pastebimą gyveni
mo sąlygų gerėjimą, visumoje 
žvelgiant, eiliniam darbo žmo
gui, nepiniguočiui, dar labai 
daug ko stinga ir ribotos pajamos 
jokiu būdu neleidžia leistis į pra
bangą. Lietuvos spaudoje privile
gijuotieji asmenys nesiskundžia 
ir jų balso ten nesimato. Matyt, 
.os klasės tautiečiams ir atei
viams išties netaip jau blogai klo
jasi ir tuo būtų'galima pilnai pa
tikėti. Tiesa, prabyla ir privilegi
juotieji, bet jų žodžiuose tik nuo
latinis gyrimasis, džiaugsmas, dė
kingumas.

Gyvenamųjų patalpų trūkumas 
didelis. Mus čia išties stebina su
sikimšimas, paskirtasis gyv. plo
tas asmeniui, šeimai, dalijimasis 
virtuve ar patogumais su kitais. 
Taipgi, negali nesistebėti vis iš
keliama ir smerkiama spekuliaci
ja. Spekuliavimas, juodoji rinka, 
prekyba “iš po skverno” ar kaip 
kitaip tą reiškinį pavadinsi, tero- 
to vieną — normali gėrybių pa
klausa dar vis nėra pakankamai 
išspręsta ir yra trūkumas visos 
eilės prekių. Tuo visu išeivijos 
lietuviai tik jau negali džiaugtis, 
nebent tik liūdėti, kad, gerokai 
laiko praslinkus po karo pabai
gos, jų sesės ir broliai gimtinėje

Žiauriojo Birželio paminėjimas per - 
Windsoro CBE radiją

Besiartinant dvidešimtajai žiaurio- Apylinkės valdybai taip pat teko 
jo Birželio sukakčiai, viso pasaulio patirti, kad ypač šiuo metu esant ne
lietuviai vėl su giliu liūdesiu paminės aiškiai politinei padėčiai, yra labai di- 
tas žiaurias 1941 m. birželio dienas, ka
da tūkstančiai lietuvių buvo žiauriau
siomis bolševikų priemonėmis išplėšti 
iš savo gimtų namų ir išvežti į tol- 
miausias Sibiro vietoves, šia proga vi
so laisvo pasaulio lietuviams'tenka pa
reiga dar kartą priminti pasauliui apie 
bolševikų žiaurumus ir jų vykdomą 
tautų naikinimą. Windsoro lietuviams 
čia jau eilę metų labai nuoširdžiai ir 
galbūt efektingiausiu būdu Į talką at
eina Windsoro CBE radijo stotis. Šiais 
metais ši stotis irgi visą “Traditional 
Echos” programos pusvalandį paskyrė 
žiauriojo Birželio paminėjimui. Ši pro
grama, paruošta ir vedama gero lietu
vių bičiulio Mr. John Jeannette, bus 
■.ransliuojama per visą CBC radijo 
tinklą (Trans-Canada Network) bir
želio 10 d. 10.30 vai. ryto. Radijo sto
tis neturėdama galimybių atskirai 
skirti po pusę valandos lietuviams, lat
viams ir estams, šį minėjimą praves 
kartu visam Pabaltijui, šios progra
mos būna labai gerai paruoštos ir daug 
pasitarnauja mūsų vedamai kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą, todėl manome, 
kad kiekvieno lietuvio pareiga yra ne 
tik pačiam ją išklausyti, bet taip pat 
darbovietėse ir kitur kur tik yra ga
limybės paraginti ir kitų tautybių žmo
nes pasiklausyti.

delis spaudimas iš mūsų priešų pu
sės, kad ši programa būtų nutraukta 
ir yra rimto pavojaus, kad taip gali 
įvykti. Kad šią mums labai naudingą 
programą išlaikytume yra būtinai rei
kalinga mūsų labai gausi ir stipri mo
ralinė parama. Todėl mes kreipiamės 
i visas lietuviškas organizacijas ir pa
vienius asmenis ir prašome rašyti 
CBC radijo stočiai padėkos laiškus ir 
prašykime, kad ši programa būtų tę
siama ir toliau. Tik parodę didžiausią 
susidomėjimą galime ir toliau tikėtis 
Šios rūšies transliacijų. Laiškus rašyti 
šiais adresais: Canadian Broadcasting 
Corporation, Box 806, Ottawa, Ont.; 
Mr. E. Hallam, CBC Network Direc
tor, 354 Jarvis St., Toronto, Ont.; ir 
CBE Radio Station, Security Building, 
Windsor, Ont.

Kadangi šiuo metu Įvairiose vieto
vėse yra nevienodas laikas, tai toli
mesnėse — vakarinėse ir rytinėse Ka
nados vietovėse prašome dėl laiko dar 
pasitikrinti radijo programas.

Taigi dar kartą prašome įvertinti 
mums veltui daromą CBC tokį didelį 
pasitarnavimą ir išklausius šios prog
ramos rašyti augščiau nurodytais ad
resais padėkos laiškus.

KLB Windsoro apyl. valdyba

labai puiki naujiena, mielai ku
tenanti ne tik jiezniečių išeivių, 
bet ir visų likusiųjų širdis. Ir 
kaip nesidžiaugsi, žinodamas, kad 
tavo sesuo ir brolis sau laksto po 
tėvynę automobiliu ir tiek.

Bet iš kitų ten leidžiamų laik
raščių (ne “TB”) paaiški labai di
delės automobilių kainos, rodan
čios, kad toli gražu nelabai daug 
kas ten gali įstengti įsigyti savą
jį motorvežimį. To dar negana. 
Norintieji ir pajėgiantieji pirkti, 
Jar turi laukti ilgoje eilėje. Taip
gi iš sovietinamos Lietuvos spau- / 
los paaiški, kad turintieji auto
mobilius labai vargsta su jų dali
nis. Praktiškai jų beveik neįma
noma gauti. Negeresnė padėtis ir 
su padangomis. Skystojo kuro 
pardavimo stočių, pataisymo vie
tų labai maža, o ir esančios atida
ręs nevisiems parankiu laiku. 
Benzino kokybė žema (tuo skun
džiasi užsieniečiai lankęsi Mask
voje ir kituose miestuose) ir jis 
nepigus. Iš to jau galima susida
ryti vaizdą, kad Jiezne (kaip ir Ii- • 
kusioje Lietuvos dalyje), nebus 
padėtis geresnė už Maskvos.

Jei jau Amerikoje automobilis
tai skundžiasi turį vargo su patai
symais, krašte, kur taisymo gara
žai beveik vienas prie kito, kurių 
nemaža dalis atidari iki vidurnak
čio ar net ir ištisą naktį, jei ben
zino pardavinėjimo stotys,.nere
tai net dvi ar trys, viename kvar
tale, tai ką bekalbėti apie sovie
tinių gyventojų skundų rimtumą. 
Juk galima būtų derėtis, kad to
kiame Jiezne tik jau nebus dau
giau, kaip viena benzino pardavi
nėjimo stotis, o gal ir tos nėra, 
gal reikia vykti į Alytų ar Kau
ną? Ar yra Jiezne bent viena au
tomobilių taisymo dirbtuvė, rei
kiamų dalių krautuvė? ”*

Tie visi žodžiai, neturėtu būti 
suprasti, kaip pasišaipymas. 
Mums, čia gyvenantiems, rūpi tik 
tos padėties sužinojimas. Jei tik 
Lietuvos žmonės geriau gali gy
venti, bus džiaugsmo ir jiems ir 
išeiviams, kurių tarpe, tik jau ne
rasi nei vieno, kuris pavydėtų ge
ro gyvenimo tautiečiams tėvynė
je ar kuris netrokštų, kad tas gy
venimas gerėtų, nebūtų jokių trū
kumų. Sovietinamo krašto propa
gandos darbuotojai tik jau netu
rėtų pykti, jei išeivis mato nema
žą skirtumą Lietuvos gyvenimo, 
kurį vienaip piešia “TB” ir kurį 
gali pilnai susidaryti iš kitų ten 
išeinančių laikraščių, tautiečių 
laiškų ir retųjų apsiiankėlių pa
sakojimų. Bet pati geriausia prie
monė įtikinti ir parodyti dabarti
nį Lietuvos gyvenimą, tai vartų 
atkėlimas visiems, norintiems pa
sisvečiuoti gimtinėje, aplankyti 
gimines, pažįstamus, gražiąsias 
vietas. Kad ir neperdaug, bet vis 
jau randasi tautiečių, kurie vi
sais įmanomais būdais stengiasi 
gauti leidimus nuvykti Lietuvon, 
bet tų kliūčių iš sovietinamos Lie- ' 
tuvos tvarkytojų pusės tiek daug,. 
jog turi galvoti* kad sąmoningai 
nenorima įsileisti, lyg turint la
bai daug ko nerodytino, slėptino. 
Gi absoliutinė išeivių dalis ne
tiki “TB” aprašomomis “ameri- 
komis” ir tiek

ŽURNALISTAS 
MATĖ VILNIUJE

laikę būdingą architektūrą. Au
tobusų susisiekimas labai gyvas, 
krautuvės pilnos pirkėjų. Užra
šų rusiškomis raidėmis esą mažai 
tematyti.

Vyriausioj gatvėj (turbūt buv. 
Jurgio prospekte) užsukęs į seną 
viešbutį. Salės pilnos. Užsienie
čiai tuoj patraukę publikos dėme
sį. Daugelis kalbą vokiškai. Rū
bininkas dar parekomendavęs 
įdomią kavinę priešais viešbutį. 
Lankytojams iš Vakarų toji nau
joviška gražiai įrengta kavinė bu
vusi tikra staigmena. Ir patar
navimas čia greitas. O muzikos 
kapela grojusi moderniškas euro- 
pietiškas melodijas.

Gatvėse praeiviai dėvį skonin
gai pasiūtus drabužius. Vilnius 
esąs labai senas miestas, ir sten
giasi tą savo pobūdį išlaikyti, bet 
kartu stengiasi siekti naujoviš
kumo. E.

KĄ VOKIEČIŲ

“Stuttgarter Zeitung” gegužės 
5 d. laidoje davė savo bendradar
bio reportažą apie vizitą Vilniu
je. Korespondentas skrido iš Mas
kvos į Berlyną ir Vilniuje buvo 
numatyta 2 vai. pertrauka. Bet 
kai paaiškėjo, kad Berlyno aerod
romuose didelė migla, lėktuvas 
toliau neskrido ir keleiviams teko 
Vilniuje pernakvoti. Tą progą, 
žurnalistas panaudojo truputį 
mieste apsidairyti.

Vilniaus aero stotis esanti ge
rai Įrengta, tačiau kiek senovišku 
stiliumi, su didingais stulpais. Te
bekabąs aliejinis Stalino paveiks
las ... Vilniaus aerostoties resto
ranas pirmu žvilgsniu primenąs 
liuksusines Kremliaus sales. Ant 
visų stalų porcelaniniai indai ir 
stiklai su auksuotais kraštais.

Kai paaiškėjo, kad Vilniuje 
reiks nakvoti, kilo nakvynės klau
simas. Aerostoties viešbutyje esą 
tik patalpos su 12 lovų. Bet ves
tibiulyje buvę daug minkštų so
fų, kuriose buvę galima per nak
tį pasnausti, nors patalpos ir šal-

leidimu

EUROPA BOTŲ GINAMA 
ATOMINIAIS GINKLAIS

NATO vyriausias vadas gen. 
Norstad neseniai pasisakė už Fed. 
Vokietijos kariuomenės apgink
lavimą atominiais ginklais, Gir
di, visos NATO valstybės turin
čios būti lygiai stipriai apginkluo
tos. žinoma, tie ginklai galėtų 
būti panaudojami tik NATO įsa
kymu. Gen. Norstad dar pareiš
kė, jei Europa būtų puolama, ii 
būtų NATO pajėgų ginama visais 
tinkamais tam atvejui ginklais, 
jei reiktų ir atominiais ginklais.

Maskva. — Chruščiovas pama-

padarė amerikiečių
?
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•KAPEIKŲ BYLĄ tuantca tofetftštį, dabar baigia ruošti
. . — -X a. . 9 . _ *A««

ma, visas atsiskaitymas ei
na per Maskvą, kuri sau ir pelną pa
siima. E.

ggnm ini-Trre -r t t._____ br aniTi rivgrrrariri nrir irn n ‘ TTii" -

<Mmo

dnu**umas iš ju —’kruo- 
•Hx nvltai. euk-in knrtwvai. bulvės 
<toda>n»ai — nardavinėiami atskirai, 
ty. iii juos tenka užsimokėti atskirose

vergtoje tevyneje
medžio

-ns,'-kurios

nuostolių (senuoju rublio" kursu) kol- 
toris buvo padaręs m»škų ūkiui. J brią 
sukviesta visa eilė -liudininkų. Kaiku- 

p-iš-jų į teismą atvyko iš tolimų vie- 
sugaišdami nevieną darbo die-

*Įą. Teisias, padengdamas savo iš- 
, .. . ,tkbiakį nubaudė dešimteriopai: 
•yi*toj kapeikų- buvo išakyta sumo- 
kėtr S Kiblius 'TO kapeikų. Kas drįsta 
■tčrrttoti. kad "sovietinis komunizmas 
-petji-i principų? ‘ Penkiasdešimt sep
tynioms’kapeikoms principai — la
bai tvirti, nors tūkstantinėms rublių 
sumoms jų kartais ir pasigendama ...

'"NESKANI "DUONAKAUNE
^Tiesos”'atspausdintame laiške Ta

mošiui Kultuvei T. Šu-avirtas nusi- 
skund'iaj ^kad -Kaune labai neskani 
duona. Nors kepama iš miltų, bet, 
anot TŠuravino, rugiais Jį nė nekve- 
pia../Prieš ’metus laiko kauniečiai 
riegdlėjo' skųstis duonos kbkyhe, o da- 
bar staiga pablogėjo kokybė ir kartu 
sumažė^duoTtos -p^Mh^. Anks-1 ^m^^rb^dradar
Čiau badavo labai skanių bulkučių — - .
cu-rrūmį pabarstytu vrisumi. Šiandien 
ją viršūs, tiesa, tebėra baltas, bet vie
toje cu’crati r naudojamas kažkoks ne
saldus biralas. Atvažiuojantiems į 
Kauną T^Suravinas pataria atsivežti 
kaimiškos“' dubnos, kad ja galėtų pa
vaišinti skanios -duonutės pasiilgusius 
Kauno gyventojus...

ETATINIU -MUILO "BURBULŲ 
KOMEDIJĄ

suvaidinoz Kaune įsisteigusi dažų ga
mykla. No s gamyklą sudaro tik vie- 
lias skyrius, turintis apie astuoniasde- 
šZrnt darb:n;nku. vadovų šiai gamyk
lai* skambiais viršininkų titulais ir 
stambiom?s rab*omis priskaitonha dvi
dešimt du: direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas, vyriausias irtžinierius. 
da>n cecho inžinierius, sausų cinko 
baltalų inžinierius, techninės kontro
lės’ir laboratorijos viršininkas, pla
navimo skyriaus viršininkas, tiekimo 
skyriaus viršininkas, darbo4ir atlygio 
skyriaus viršininkas, cecho yiišmin- 
kas, kadrų -inspektorius, sandėlio ve
dėjas, .vyriausias buhalteris, paprastas 
buhalteris, sąskaitininkas, kasininkas, 
vyriausias mechanikas, mechanikas ir 
(.t. Iš šių faktų padariusi labai grau
dų “feljetoną” komunistinė “Šluota” 
pasiteisina: “Veržimasis į viršininkus 
4-^ne šių dienų liga. Jinai paveldėta 
dar iš mūsų senolių.....” Jeigu liga 
tiktai paveldėta, tokiu atveju niekas; kaitis ir V. Bružas. 
JošTig šiol taip nesugebėjo ištobulinti! Aukojusių šv. Mišioms * už a.a. B 
ir sumonumentalinti' kaip komunisti
nis biurokratizmas...

LIETUVIU 'KALBOS DARKYMU 
pasipiktinusi filologijos mokslo kandi
datė A. Kučinskaitė išbara liaudies 
teismus, ‘ kad jie savo raštuose ir 
sprendimuose į negirdėtas menines; 
austumas iškėlė lietuviškąjį žodi Pa- j 
įžiūrėkime į jos cituojamus pavyz-L A• i • 1
džius, nuo kurių net ir mums, šiapus ^OVąs A. Kusinskis, 61 Front St.,. 
Atranto vandenyno, dantis skauda: Apt? 3' suteiks visiems sąžiningą

i*—**-**—

vv^tev ‘BžMtJGstevi Veiks laIMssšulinys.
V^LTtMt^^APAS MUWUI 

■DVriJ^IMT METU .
**^^*lt1 Valstvbmis -dtolM muzejus 

atšventė 20 metų sukaktį. Muzėjui i! 
toą metąs vadovauja - 'dailininkas' P 
-"rūdynas Savo fonduose mažėjus turi

60.000. dailės eksponatų. Dėl pa- 
,.to#»-'4štbkos i’» vts»i“h'®frrianoma pa- 
*ndyti-'tankytotoms. Didžioji meno kū- 
-trtirt '.dHtis 'shkannta Centriniuose rū
muos® ."kuriuos kadaise oastatė ♦vmti- 
sis Vitoiabs architektas L. Stuoka-Gu- 
■'VWus. 'Prieš keletą -metų mnzėius 
įsigijo “kitą -pastatą savo Paveikslų Ga- 
Iri-tjąū^is taip pat yra minėtojo ar- 
•ffltėteto1 kurines, čia galima sttaipa- 
'|ė^i ;’Wir^Vt-XTX ąrrižiaos lietuvių- ir

arnrialts Vakarų5 Europos dai-
I6s *»avvaižta:s. Goritio-gatvėje veikia,. . .- ■ . -. . „ . a
miri^jur ^riklattsantis-grafikos <ir iai.į’Kungyiė-žymantiene (dabar JAV), 
’romosiosdariės restauravimo skyrius,!lž<i- N- toindzienė ir vald. narys "O.

---- - Tamošauskas. ,
j ‘Hamiltono Pabaltiečilį Federacijos

?asiųstą; hito. -pirm. J. Uiefertbakeriui 
protesto raštą dėl rodytų CBC -tele
vizijos - programoje komurtistinę pro- 
>a^iiaą turinčius Eilinus, jau gautas (rcr ramunėm p«s>i

atsakymas iš -niin.- pirm, sekrėtunaus traukiantiems'nariams ir birželio 1d.
Claude' Gauthier. Jame1 rašoma: ■ Yoūr Į ln tifrėjo kasoje $6-.000.
represernathms on behalf of the’per-! pusmetį gautus išstojan-
sons whose signatures you included & nariu pareiškimus, birželio mėn.

y?ULle“^r\We^.Ca5!fU^ n2-ed’ reikės,-jiems-grąžinti'$1.500. Visiems 
u* Dicfentaker’b direction, jįems čekiai išrašyti ir v-bos sekr.

they have been brought to the toten- Pilipavičius praneš kiekvienam 
tton of his colleague, the--Honourable asmeniškai, kada kuriam pas jį atvyk-

ti atsiimu čekį.
Pėr 3 paskutinius mėnesius pinigų 

lahkta aftakymo iš miništerio- George ateremunas • veik visiškai sustojo -

H£miltbhd pabaltiečūį protestas rir pa-
- KLB rašai yra ' jo -ištaigoje -gatiti. ’Toliau 

_____________ '..j.:..
viči’um nriešaky. netik pavyzdingai iš- your -comments - with 'great “ihterėst 
’niko "lietuvių šeštadieninę ihokyklą, aiid certainly '^understand ybur ianti- 
uiihokėdama patalpų nuomą ‘ir visas commujįfef’beliefs. I havė'jOsf hšiirm 

1

■?ndama tokios mokyklos reikšme be- h61d-oūr democratic fotm Of govem-
tuvybės išlaikymui, paskyrė po pinigi- meht ahd am very glad to ’have your - - -
ne dovaną mokytojams, * kurie negai- Į views/ Pabaigoje "savo ’atsakymo niin. ^28 ėblhis pločio;/Sijos yra geros, ir jei

Gegužės 9 d. suėjo trylika metų nuo savaitė ir vėl davė gražias pasekmes: 
organizuoto Hamiltono lietuvių gyve-Į12 narių pridėjo bendroje sumoje 
tomo: -tą dieną buvo įsteigtas Kanados $lt900 ir visų 7 savaičių rezultatą pa- 
Lietuvių ■ Tarybos skyrius, kuris 1949 kėlė iki $12.300. Feliksas Pajarskas 

■m. gegužės 22 d., po nesėkmingo Ka- (
• nados lietuvių seimo Montreaiyje, per- turtę dukrelę Dalią. Po $100- pridėjo: 
siorganizavo į Hamiltono Lietuvių Juozas "Staras, Petras ■ Breichmanas, 
Draugiją ir 1950 m. sausio 15 d. į 
:KEB Hamiltono apylinke. Pirmąją' KL 
Tarybos sk. valdybą sudarė: pirm. P. 
Vilnonis (p-Kanadą atvykęs prieš 50 
mėtų), vicep.' P. Juodelė, sekret. P.

ku*iame?dH>a Maskvoje restauravimo 
mena studijavusios dailininkės. — E. 
Šnii^eiskytė ir G. *Dremaitė. Vilniaus 
ir kitų miešH mušėjams čia buvo re- 
^tluHūpta TOO dailės kūrini v. Mužė- 
Vius ’dbboje ?A. Mikėnas. V: Drėbia. J. 

biąj rūbšia snaudai* veikalus ir mhno- 
^rafijas ani^ Jlbtuvių-daile ir liaudies 
dailę?ir liaudies Vneno kūrinius/Kiek
vienais metais Valstybini dailės murė- 
ri aplanko beveik 15^000 sostinės. 
<*yvfcntoių ir sVečių. 'Mugėjus taip 
nat Tūnšia kilnniantasfos ku- ■

VashW apvažiuoja 1012 Lietu- ^eorge Bowlan, who reports to Par- 
hament for the Canadian Broadcast
ing" Corporation. Gegužės 204 d. susi- 
_ A fl. - - • « - ‘ > • » • 7 ’

vos vietovių. Vkst-

sydamas dailininko darbus.

(100) nariu su $100 įrašė savo vien
turtę dukrelę Dalią. Po $100- pridėjo:.

Jer. Mikutaitis,'Stasė čižauskaitė, Pra
nas Jankus,i Y.,' Lucijus 'Bacevičius ir 
Pranas-Vizbaras. Jie Visi anksčiau jau 
buvo įhbšę <>o' $I00. Po $300: J. K. 
(200) irvX (200); $400 Antanas Min- 
gėla I'i00).l-ĖN v-ba vištoms toitošir- 
džiausiąi dėkoja!

Birželio 1 dh-Komėrcijos bankui’, grą- 
žinta S2.000 skolos.1 Jos liko dar S18.- 
000.Kaip žinome, perkant LN sklypą, 
buvo pasiskolinta $25.060. "T*fer Ąris 
mėnesius šios «kolos’ atmokėta' $7.000. 
Per 'tą patį 'laiką išmokėta’ $2.500 - paši

n^tus,-lftoąni ltotwrių l4M*Ū -P3’ ■> 
aukojęs $14.000 su sąlyga, kad jam, , 
kol jis bus gyvas, būtų mokami ,5% ,
palūkanų. Po Jo mirties Visa paskola 
atitenka klubui. Be to, Mockus tam 
klubui yra davęs dar apie'$2500. Pa-, 
gerbdami senelį lietuvį -patriotą, klu- • 
bas kasmet surengia iškilmingą Jo 
gimtadienio pokylį- ■'

ĄįA. ,;iiR. JUOZO JANUfeKEVI 
Č1AUS, ilgamečio: pedagogo, sulauku
sio beveik 100 metų amžiaus, mirties 
metinių proga, šv. Petro kapinėse, Ri
verside, N.J., pašventintas paminklas. K ’ * ’•

Vokietija
E. RENTELIENĖ —’ SENIAUSIAS 

ŽMOGUS V AK. VOKIETIJOJE. — Iš 
Kidulių kilusi ūkininkė Ema Rentelie- 
nė pasidarė Vokietijos rekordiste am
žiumi. Jai neseniai sukako 109 metai. 
Senesnio žmogaus Vokietijoje nėra. 
1957 m. gruodžio mėn. Rentelienė su 
savo dukra, kuriai jau 72 metai, at
vyko iš Lietuvos į Vokietiją, perėjo 
Friėdlando ir kitas stovyklas ir dabar % 
gyvena Wanne-Eickel. Tos vietovės 
burmistras pats atvyko į jos butą pa
sveikinti, dovanodamas už kiekvienus 
sulauktus metus po vieną naują si
dabrinę markę. Pažymėtina, kad ir 
Rentelienė ir jos dukra, kaip pastebi 
spaudos atstovai, kalba tik lietuviškai. 
Klausinėjama, kaip ji gyvena, kad to
kio amžiaus susilaukė, atsakė, kad vi
są amžių dirbusi žemės ūkio darbus ir 
maitinosi paprastais kaimiškais val
giais. Pirmą kartą savo amžiuje pas 
gydytoją patekusi 1957 m. Friėdlando 
stovykloje, kur visi atvykusieji iš Ry
tų gydytojo apžiūrimi. E. *

: JONĄ LILEIKĮ, žinomą Augsburgo 
lietuvių veikėją. Velykų rytą ištiko 
širdies priepuolis. Nuvežtas iš sporto 
stadiono (kur būdavo laikomos Prisi
kėlimo pamaldos Augsburgo lietu
viams) į ligoninę, daktarų ir vaistų 
pagalba* po trijų savaičių iš jos išėjo 
tolimesniam gydymui namuose. Tačiau 
gydytojai pareiškė, kad J. Šileikis ne
begalės daugiau jokio fizinio darbo 
dirbti. K. B.

Laidojimo išlaidos, imant vidurkį 
sukasi apie $1.000 suaugusiam asme- 
dui. Tokią sumą draugija ir išmokėtų 
mirusiojo šeimai.

Priklausant draugijai visiems bend- 
uomenės nariams, metais draugijos 

nario įnašas susidaryt# gal tik vienąs 
kitas doleris. Aišku, fo dydis priklau
sytų nuo draugijos narių skaičiaus.

Mirus vyrui, šeimos maitintojui, Ti
nsi šeima, dažnais atvejais, patenka į 

materialinius bei finansinius sunku
mus. Tuo labiau yra sunku našlei li
kusiai su mažamečiais vaikais. Popu
liaresnei šeimai atsiranda aukų rinkė
jų ir aukų šiek tiek dar surenkama, 
bet mažiau žinomai — nei aukų nei 
rinkėjų veik nėra, nors ištikrųjų šioji 
kartais gal daugiau reikalinga para
mos.

Kalbėdamas apie šeimas turėjau gal
voje taip pat ir viengungius. Jei jie 
šeimų neturi, tai dažniausiai turi se
serų, brolių ar tolimesnės eilės gimi
nių, kurie rūpinasi jo laidotuvėmis. 
Tad ir numatoma šalpos suma turėtų 
atitekti jiems, jei mirusiojo kitaip ne
būtų patvarkyta testamento keliu.

Būtų labai gražu ir naudinga tokią 
draugiją turėti 'kiekvienoje bendruo
menėje, kad ištikus nelaimei galėtume 
pasinaudoti jos teikiama parama.

Skaitau, kad čia iškeltas reikalas yra 
pakankamai rimtas, todėl turėtų rasti 
pritarimo. Tuo labiau, kad nuo kalba
mos nelaimės niekas ir niekur nepa
bėgsime. Juk nelaikąs tada svarstyti, 
kai jau nelaimės esame užklupti.

Z.Pulianauskas

Redakcijos prierašas, šioje kores
pondencijoje minimos draugijos jau 
seniai yra. Tai šv. Jono Kr. Pasalpinė 
draugija Toronte, SLA'Toronte ir St. 
Catharinėje, šv. Onos Pasalpinė drau
gija Montrealyje.

lus. Gydytoją! aktyviai • dalyvauja vi
suomeninėj veiktoj, nevengia ir ■ atsa- 
kingųpareigų.'-dr.Razmą-dirba lietu
vių Fondo steigime, tor.'Ji ’Bartkus yra 
“Vilties” dr-jos pirmininkas, dr. Kisie
lius gausia remia Liet. Fronto Bičiulių 
fondą. Liet; gydytojai efektingai remia 
ir mūsų kultūrinį darbą premijų skyri
mu (Cleveland©- Liet. Gyd. dr-ja). 
Ateinančio suvažiavimo metu bus 
įteiktos trys- piniginės premijos už 
straipsnius lietuvybės išlaikymo trem
tyje-temomis. Taip pat bus svarstomas 
klausimas anglų kalba leidinio apie 
Lietuvą, kurio pasigenda svetimtau
čiai ir mokslus einanti amerikiečių 
jaunuomenė. Svarstomos galimybės iš
leisti’ veikalą apie lietuvybės išlaiky
mą Amerikoje. Tam reikalui dr. V. 
Tercijonas pasiūlė $500.

V. SIDZIKAUSKAS, Pavergtųjų 
Tautų Seimo pirm., po sėkmingos ke
lionės, '• grįžo iš Manilos, Filipinų sosti
nės,- kur -dalyvavo tarptautinėje anti
komunistinėje ; konferencijoje. JAV 
prezidentui. vykstant į pasimatymą su 
Chruščiovu PET Seimas pasiuntė jam 
raštą, kttriamė primena pokarinius įsi
pareigojimus ir ’ pažadus: liečiančius de
vynias' Europos valstybes.

AMERIKOS LIET. INŽ. IR ARCH. 
DR-JOS Niujorko skyriaus naują val
dybą’ sudaro: Ą. Jasaitis, J. Bilėnas, 

’ S. Birutis ir I.‘ 'Gasiliūnas.
DR.-K. BOBELIS priimtas į tarp

tautinę chirurgų kolegiją, kurios kon
ferencija įvyko gegužės 14 d. Čikago- 
je/Anksčiau dr. Bobelis praktikavo Fi
ladelfijoje.

DAIL. J. TREČIO medyje graviruo
tų iliustracijų įsidėjo amerikiečių žur-

C. 'Nowlan,"kurtame pranešama, kad narys paprašė grąžinti
- $100. EN valdyba visiems nariams uz

tokį vieningą tikslo siekimą gražiau- 
siai dėkoja'

•ĖN sklype yra; geležinis su 4 atra
mom tiltas.' V-ba jį nutarė parduoti 
kaip geležies laužą. Augščiausia pa
siūlyta kaina yra'$15 už toną ir pirkė- 
jas pats jį išsiardo ir išsiveža, šį lau- 
ią sudaro 10 sijų po 24 pėdas ilgio ir 

i 
kas norėtų nupirkti jas statyboms, pra
šome kreiptis pas St: Bakšį, 38 Stanley 

5Ave.; Hamilton, Ont Tel. JA. 9-4662.
7 Tame pačiame sklype yra gerokas

SUDBURY, Onf
PAGERBĖ'MOKYTOJUS. \

Sndburio abvl. valdyba-su A. Raškė- min."G? C. Ndvrian' Yašo: FhaVe rėad 
yščfuTn briešaky, netik pavyzdingai iš- your -comments with great •'interest 
'niko lietuvių šeštadienine mokyklą, and certainly ^understand your anti- 
uimokėdama patalpų nuomą ‘ir visas commurtisf’beliefs. 1 have'jtrsf'bs'fifm' 
'•itas pasitaikančias išlaidas, bet, įver-; convictions'as youri Fetfetatibn to iip- 
‘-ndamb tokios mokyklos reikšme He- lidld bur ‘democratic fotm bf govern- 
tuvybės išlaikymui, paskyrė po pihigi-jment ąhd am very glad to'have ybur 

lėdūmi savo brangaus Taiko ir sveika- rNdvrian praneša, kad jis, kaip minis-' 
teris, -Kanados-parlamentą tiki;irifor- 
mūoja apie CBC darbą, tačiau neturi 
“authority” dėl jos programos, nes 
“it would be unwise for politician, to kiekis storų dilių, kurie tinka štatam, 
havė such authority over its^ program- tiems vasarnamius. Jie irgi parduo- 
mihg”. Tokiu būdu, jis persiuntė tą'darni. į
"•aštą-CBC vicepirm. capt. W. E. S. Ikišiol į vieną iš didžiųjų lietuviškų = 
Briggs, tikėdamas,"kad'jis tuo reikalu darbų —^ Tautos Namų statybą, tėra 
mšrriš -Hamiltono' Pabaltrėčių Fed. įsijungę tik apie pusė Hamiltono dir- 

Kviečiame hamiltoniečius nuvykti į bančiųjų tautiečių. Dabar pats laikas
VKLS-gos St. Catharines sk. rengia-j i pagalbą stoti ir visiems kitiems, nes,1 
nas vilniečių Jonines birželio 24 d. ‘ vėliausiai, ateinančiu metų pavasarį, ; 
Merritton salėje, kur programą išpil- ! atrodo, tikrai pradėsime jų statybą. 
Jys S. Velbašio baleto studija iš Či- Iki to laiko reikia žinių, kiek pajėgsi- 
kagos. Gausiu dalyvavimu parodysime I me patys sudėti pinigų ir kiek reikės 
meilę mūsų sostinei ir Vilniaus'kraš-• skolntis. Tautos Namai planuojami 
to papročiams. Apyl. informacija ' maždaug už $300.000. Sk. St. į

LONDON, Ont.
LOTINOS DIENOS minėjimo proga, 

gegužės 13 d., buvo surinkta $30 prof. 
Stp. Kairiuf-Kaminskui parerrfti. Taip 
pat baigtas rinkimas aukų Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje. Surinkta $70. 
Pinigai pasiųsti KLB šalpos įgalioti
niui. Šalpos įgaliot. Londonę

tos/ aukojasr švietimo darbui. Simet 
mokykloje dirbo vedėjas V. šadrei- 
ka, A.1 Baltutienė. L. Remeikienė ir 
nun. >Aht. Sabas?šie* mokytojai jau ne 
olrmi‘ metai aukojasi mūsų jaunosios 
kartos lietuviškojo švietimo labui.

Saleziečių gimnazijos rėmėjų 
būrelio vadovas Aj Kusinskis už pirmą 
pusmeti pasiuntė gimnazijai surinktų 
aukų $84. Nubyrėjusi būrelį šiais me
tais papildė nauji rėmėjai: J. Džen-

Tabulevįčiaus vėlę sąraše per neap
sižiūrėjimą buvo praleista J. M. Stoiš
kų -pavardė. -Kršp.

STINTINIŲ’I LIETUVĄ. 
iSfBfRA5 IRKTTUSKRAŠTUS 
PABUSTI NIEKADA 

•WJVttU!
Anglijos lietuvišku firmų at-įžiūrėkime į jos cituojamus pavyz-

Atfanto vandenyno, i s . .
“.: . parašas pinigų gavime ... šukė-: ^ar^ntuotą patarnavimą užša
lę chuliganiškus veiksmus... turi tris ■ kant vilnones medžiagas, nailo- 
vaikūs:išlaikyme... paimti po sargy
ba... gynėjas iš susitarimo ... pakel
ti klausimą -, kratos metu iš Įtaria
mojo * išėmė vogtus daiktus ...” Dar 
liūdniau, kad ir pačios “Tiesos” pusla
piuose apstu lietuvių kalbos darkymo 
pavyzdžių — ypač vertimuose iš 
“Pravdos” j “Tiesą”...

ILGU STOVĖJIMU PARDUOTUVĖSE 
nusiskundžia “Švyturio” skaitytojas in- 
žinierius*mechanikas A. Butkus. Ko
munistiniai planuotojai ligi šiol vis 
dar nesugalvojo tokio paprasto daly
ko* kad duoną ir pieną civilizuotame 
pasaulyje kepyklos ir pieninės klijen-

nūs, akordeonus, siuvamas maši-: 
nas ir net dviračius tiesiai iš: Eu-! 
ropos. Visos medžiagos pasirėn-; 
karnos iš pavyzdžiu. ' Priimanti 
taip pat iri pačiu-klijentų sudary
ti siuntiniai. Tokių siuntinių, pa-' 
šildymui nas atstovą vietoje ga-' 
lw Įsigyti plaukams kirpti ma-į 
šinėlių. skustuvu, stiklui niauti1 
deimantiniu rėžtukų ir vilrioniu 
skarelių, kurių kainos žymiai pi-: 
gesnės. -‘iifegu vietinėse1 kratituvė-į 
se. ’Dėl višų informacijų Skam-,
binti OS. 4-1605.

Būržuazihiai ^naciohalistai ir 
sovietiniai ‘biurokratai

v, * • , - » » • .

Lkp ck Propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjo pavaduotojas V. Zen- 
keričius, kaip išmintingas partijos sū- 
liūs, vis dar negali užmiršti buržuazi
nių načionalistų: “Reikia -ir toliau 
spaudoje demaskuoti buržutržinių na
cionalistų nušikaltfmus, negailestin
gai •triuškinti įų- ideologijos likučius, 
atskleidžiant tikrąjį liaudies priešų 
veidą .. Juokingiausia, kad komu
nistinė spauda vis-dar negeroves mėgi
na priskirti buržuazinės ideolgijos li
kučiams, kai tuo tarpu jos pačios išau
ginta ' komunistinių biurokratų klasė 
savo “žygdarbiais” garsi-net už Lietu
vos ribų. Zarasų miesto valstybiniame 
.restorane yra mažas kambariukas, ku- 
,rio visdda užrakintos dūrys; atsiveria 
tik Zarasų rajono kooperatyvų sąjun
gos valdytojui Tregeriui, sąjungos pre
kybos vedėjui Gerasimenkai, Zarasų 
katoio kooperatyvų valdytojui' Kornie 
Jevui, restorano direktoriui Traškinto 

įir kitiems komunistinės visuomenės 
augštiėtris jtareigūnams. Jie čia talsty- 
bės: sąskaita iaidokauja ištisas naktis, 
0 už jtĮ laidokavimą sumoka restorano 
salėje* sėdį paprasti piliečiai... Kau- 

■rio valgyklų treste išgarsėti spėjo bu
vusi-jo direktorė V. Miglinienė, kuri į 
apyYartbs metinius planus įtraukdavo 
--- ------ —------

melaęinęai didelius kaštus. Rezultate
— trestas kiekvienais metais duodavo, 
neįtikėtinai didelį viršplaninį > pelną,,) 
o Miglinienė gaudavo garbės raštus,! 
pagyrimus ir partijos palaiminimą.

- Yla išlindo iš maišo, kai trestą perėmė, 
naujas sąžiningesnis vadovas. Jo pla-'; 
navime trestas pradėjo’ nešti žitttttts 
-tūkstančių riiblių nuostolio. Tada tik: 
’ir1 paaiškėjo, kad didelė prekių dalis: 
iš' parduotuviu iškeliaudavo į speku
liantų.rankas. V. Miglinienė už nuopel
nas' Ktnhtrrffzmui tuo laiku "jau buvo 
spėjusi» pasidaryti ' Kauno prekybinių: 
organizacijų valdybos viršininke ...

Tai tik du komunistinio biurokratiz
mo pavyzdžiai nūdienėje Lietuvoje ir 
jie, žinoma, neturi'nieko bendro su. 
buržu’ažinės ideologijos likučiais. Ne 
be reikalo, 'turbūt, "Šluota“ savo sity-, 
roje apdaihdoja komtirtistinį vaidinto-: 
ką; kurio’kabtoėte pilną -žmonių, atvy
kusių’'tafnybiniais TeikMais, o jis su! 
sūnumi’Matu išvažiuoja nauja mašina 
pasivažinėti: “šypsos rudenio diena. 
Lekia vėju mašina. Matas žvalgosi ip-į 
linkui. Tėčio darbas jam patinka. — 
Būsiu, tėti, — sako Matas, — kai už- 
augšiu, — biurokratas....”

VytJKasiytis

tiems vasarnamius. Jie irgi parduo-'

Atominiuose povandeniniuose 
laivuose, kurie išbūna po van
deniu iki 60 dienų, tinkamas 
kvėpavimui oras esti padaro
mas naudojant skystą deguonį, 
kurio pakraunamos didelės at
sargos. Anglies dvideginis ir 
kiti kenksmingi tiujų mišiniai

ica v uuiauo niao- OAvniuo. xauuvo name 

Apyl. informacija ' maždaug už $300.000. Sk. Št.

Domisi lietuvės - Sibiro tremtinės 
pergyvenimais

Barboros Armonienės pergyve
nimų ištraukos, tilpusios dviejuo
se didžiojo “Life” žurnalo nume
riuose (balandžio 28 ir gegužės 5 
d.) susilaukė didelio dėmesio 
skaitytojų tarpe. Šios Sibiro trem
tinės, dabar gyvenančios .Amen-

pašalinami pumpuojant orą per koje, nuotykiai, kaip žinome, yra 
jūros vandeni. Taip išvengiama 
kaikurių cheminių problemų.
F. M. Piave parašė libretą ope
rai Rigoletto, Cesare Sterbini
— operai Sevilijos kirpėjas.

surašyti dr. A. Nasvyčio ir kiek 
vėliau pasirodys knygos formoje, 
varau ’Leave me i ears in Mos
cow” — Palik ašaras Maskvoje.

Šių eilučių autoriui yra tekę

£

-ASSOCIATED LIVESTOCK GROWERS OF ONTARIO

Pranešimas
Veisliniu kiaulių auginimo pelnas

(galioja nuo 1961 m. kovo 14 d.)
Apskaičiuota, neatsižvelgiant i atsivestų paršiukų skaičių

‘Kiatrlių pirkimo kaina — $92 kiekviena
Šėrimo išlaidos po $7’.5O per mėn. ...................
Įsigijimo kaina (Įskaitant vieno mėn. apmokamą šėrimą

' Uždarbis po $150 už kiaulę „T.. .....__ _
Atskaitomos 12 mėn. šėrimo-išlaidos ._
Grynas pelnas (garantuotas) i metus ...

i

. b

5 kiaulės 10 kiaulių 20 kiaulių
S460.00
S 37.50

S920.00 
$ 75.00

$1.840' 
$ 150

100 kiaulių 
$9.200 '

50 kiaulių
$4.600
$ 375 -$ 750 t

$497.50

$750.00

$995.00

$1.500

$1.990

$3.000

$4.975

$7:500

$9.950 ;
' . i.

S 15.000
$450.00 $ 900 $1.800 $4.500 $ 9.000 j

S300.00 $600.00 $1.200 $3:000 $6.000

’ Pelną -periodiškai naudojant veislinių kiaulių kaimenės‘padidinimui, žemiau pavaizduojama, kaip augtų investuotas kapitalas
3

5 kiaulės 10-kiaUliu 20 kiaulių 50 kiaulių 100 kiaulių J
•No. Vertė No. Vertė No. Vertė No. Vertė No: Verte •

7 $ 959 , 14 $1.918 29 $3.973 73 $10.001 147 $20.139
•9 $1.233 20 $2.740 42 ' $5.754 107 $14.659 218 $29:866 f

12 ’$1:644 ' 29 3.973 62 $8.494 158 $21.646 ‘323 $44.251
17 '$2:329 42 $5.754 91 $12.467 234 $32:058 ;479 $65.623 J

24 $3.288 62 $8.494 134 $18.358 347 $47.539 710 $97.270 > 
*

‘Po 1 metų padidėtų ligi
1 Po:2mbtų padidėtų ligi ..
Po 3 mėtų padidėtų ligi....
'Po'4 mėtų ptįdidėtii ligi...
1 Po'5 mėtų padidėtų ligi ..

>ū^čtoa”i^<tii<fti skaičiai yra apytikriai padiflėjasios $ vertės, itirildojant pelną ktiitflii/ kaimenės irtdiffiiffitiūf kis’ 6 menesiai 
‘Peflnhs mokamas pagal pareigaflivmą — kas mėnuo, kas 6 mėnesiai, arba ks metai.

Pelho pbdiclihiiho galima pasiekti ^ėkančiai:
'Apmokant šėrimo "Klaidas 6 ‘mėnesius pirmyn, turintiems 

•kaimenes daugiau nei 20 kiaulių, daroma $6 nuolaida į me
tus už kiekvieną kiaulę. • •'

'Perkahtiškarto daugiau ne( 50 kiaulių — 1 kiaulė veltui-
Perikaht iš karto daugiau nei 75 kiaules — 2 kiaulės veltui.
Jei dėl kurios nors priežasties kuri kiaulė nebūtų produk

tyvi, automatiškai ji pakeičiama kita. Tokiu būdu kiaulių 
Auginimo programą galima tęsti be pertraukos neribotą laiką.

. e

'Visus klausimus greitai atsakys Mr. Albert Jungst. (Ass. ' 
Sales Manager).

Sunderland ūkĮ galima apžiūrėti sekmadieniais fino 1? ligi
5 vai. po pietų. Tačiau restoranas ir terasoj kaVihė ten viėkia

girdėti visos eilės amerikiečių 
atsiliepimų apie “Life” žurnale 
paskelbtus lietuvės pergyveni
mus. Kaikurie išsireiškė, jog pa
našių atsitikimų jiėms dar nie
kur nėra tekę girdėti ar skaityti 
ir jie nežinoję, kąd komunistai z. . 
taip elgiasi sužmbnėihis. Jiems 
buvo gera proga" sužinoti apie’ kb- ‘‘ 
munistini metodą, kuri ariie nau- ' 
do j a su užgrobtų kraštų gyvento
jais, net su Amerikos piliečių ar
timaisiais.

Taip pat ir “Life” žurnalas sa
vo skaitytojų laiškų tarpe patal
pino 3 laiškus, sąryšyje Su minė
tais atsiminimais. Be abejonės, 
tokių laiškų žurnalas gavo dau
giau, bet, vietai esant ribotai, pa
rinko charakteringiausius ir juos 
paskelbė.

Dr, John Kregždė iš Long 
Beach,"Kalifornija, viename iš šių 
laiškų rašo, jog “Life” žurnalo 
straipsnis “A Brave Woman’s Or
deal iri Siberia”, jo mintis nukėlė 
18 mėtų atgal. Tuoirięt laiško au
torius slapstėsi nuo nacių perse
kiojimo viename Lietuvos kraš
te ir ten turėjo progą susitikti su 
Armoniene jos pačios ūkyje. Tuo- 
iriet Armonienė su pasiilgimu kal
bėjusi apie Ameriką ir karo sūku
ryje šis kraštas jai, net ir laiško 
autoriui, atrodė nepasiekiamas. 
Tačiau jau daugiau nei 12 metų 
jis čia gyvena ir nuoširdžiai linki 
Armonienei, jeigu Įmanoma, grei
tai užmiršti praeities sunkumus ir 
džiaugtis laimingu gyvenimu JA 
Valstybėse.

Kito laiško autorius Edward 
Pocius iš Čikagos sako: “Straips
nis turėtų būti perskaitytas visų, 
kas Įgalintų jiems prisiminti nu
sikaltimus ir žiaurumus, įvydy- 
tus komunistų nekaltiems ir be
jėgiams žmonėms”/

" Vienas ne lietuvis mokytojas 
Edward A. Mendell iš East-Palo ' 
A’Ito, Calif., savo laiške rašo: “Aš 
ką tik baigiau skaityti “Woman in 
'Siberia”. Nuoširdžiai galiu ^pa
reikšti, jog niekada nebuvau la
biau sukrėstas. Aš noriu naudoti 
Afmonienės istoriją mano vid. 
mokyklos darbe. Tikiuosi, kad aš 
galėsiu duoti studentams galimy
bę pamėgti pilną šios istorijos 
reikšmę ir padėsiu jiems būti tru
pučiuką daugiau dėkingiems mū
sų puikiam kraštui”.

'Lauksime pilnos atsiminimų 
knygos pasirodymo, kuri irgi su
žadins daugelio amerikiečių sim
patijas ^komunistų ■persekioja
miems žmonėms, o ypatingai lie
tuviams. Barbora Armonifenė su 
savo istorija ilgai liks amerikiečių 
atmintyje kaip moteris, kuri nu- 

-■ savo liūdną tikimą ir išvy
to laisvės dienas

bankelyje "Talka

M i ■ ! i rTil ro . i MM

Toupyk ir skolinkis
jausmingiems 

amerikiečiams gana daug

‘Itiformačiįų bei (pardavimo Įstdięįa:
'W$8A’Eglinton Avenue West, Toronto 12, Ont. Tel. 440.^87 

įstaiga: .
481 Xglihton Avę. W, Toronto 12, 0ht. Tel. HU.
* « t a * * * « 4* m * fl m “

iiaftiki

ir komunistų pasekėjai čia 
manyti, sumažėtų.



J.G0B1S , 
Los Angeles, California 

vien, kaip istorinę katego- 
istorijds veiksni, bet

“Poetų balsai visada buvo tau
tos balsais.. Jei poetai tyli, tai 
reiškia, kad tautos stovi mirties 
angoje, kad jos jau net raudoti 
nepajėgia”, - pasakė G. Papini. ^'7? ££

; * P$5nar<ias Brazdžionis nuo pat Želmuo / Ir Palangos pakrantėj
t savo kūrybos pradžios — ypač auksinio smėlio / Rubinu šviečia

svarbiais istoriniais momentais, saulėj išmestas akmuo.
— pasireiškia kaip lietuviu tau
tos balsas, kaip josios šauklys, lyg 
koks krivis. Jo poetinė kūryba 
ėjo kartu su gyvenamosios epo
chos istorija, tad vienaip jis raš
kė savo tautos balsą nepriklauso
moje Lietuvoje, kitaip vokiečių 
okupacijos metu, kitaip pokarinė
je1 Vokietijoje ir kiek kitaip Ame
rikoje. šiuo atžvilgiu yra tak
ius Kazio Binkio žodžiai “Mūsų 
žaizdos kaskart naujos, mūsų dai
nos kaskart kitos”. Bern. Braz
džionis tiki, kad poetai neša žmo
nijai ir, žinoma, pirmon eilėn, sa-J 

, vo tautai “amžinąją ugnį” ir ne 
vien tada, kai jie “apraudoja” sa
vo tautos “žaizdas”, bet ir tada, 
kai kuria groži, kai savo kūriniais 
teikia savo tautai nevien “delec
tation ‘de l’oreille dėlieate”, bet'ir 
“delectation de Fame dedicate” 
(tdikia pasigėrėjimo ne vien jaut
riai ausiai, bet ir jautriai sielai).

Amžių aukuro ugnyje* tą ugnį 
. Uždegęs, poete, pirmas tu

Ir, per amžių perbėgęs bedugnę, 
•' Perdavei kitam, kad prie kitų

* ’ Tau lankyt krantų pažadėtų 
'' Su šventąja amžių ugnimi

Vėlei bėgtų tūkstančiai :poetų 
Kad ji degtų amžiais nerami f •

Z Rankose Safo ir Dantės ir Šekspyro 
Poe, Tagorės, Rilkės, Li-tai-ne 
Kad dievų vardu skambėtų lyra
Ir tada, kai karo kils pašvaistės 

; Kai ją neš Maironis, Putinas ir Aistis 
■ * Ir po šimtmečių, kai jie ilsės kape. 
’ " CAmžių ugnis)

Šiuo eilėraščiu B. Br. pasako, 
kad poetai yra ne vien “tautų bal- 

-sai”, bet ir “amžinos ugnies” — 
grožio ilgesio reiškėjai, grožio 
kūrėjai ir jo ugdytojai, palaiky
tojai,, pakurstytbjai žmonių sąmo
nėje. Turint galvoje B. Brazdžio
nio pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą, 
tenka pridurti, kad jis kuria ne 
vien groži, bet ir gėri. Jo poezi
joje grožis nėra atskilęs nuo gė
rio, kaip tatai yra kaikuriuose 
Ch. Baudelaire eilėraščiuose, Os- 

„car Wildo “Doriano Grejaus pa
veiksle”, VI. Nabokov “Lolito
je”, Ant. Škėmos “čelestoje”, o 
ieina kartu, vienas antrą papildo. 
Dar 1959. JXI. 24 d. parašytame, 
ir “Pergalėje” paskelbtame eilė
raštyje V. Mykolaitis-Putinas pa
taria \ ..■'

Tebūnie tavo sieloj kaikas ydinga,
Kai kas nesuderinta, kreiva.

(“Nenorėki būti perdaug doro
vingas” 1961 m. “Pergalės” 2 nr.)

B. Brazdžionio kūrybai šis amo
ralumo principas yra svetimas, 
nors tam tikromis sąlygomis amo
ralumas gali būti estetiškas (pa
trauklus, žavus), kai, B. Pūkelevi- 
čiūtės žodžiais tariant, amoralini 
kūrini ar jo dali “gaubia paslap
tinga nuodėmės migla”. F. Dosto
jevskis per vieną savo romano 
“Broliai Karamazovai” herojų sa
ko; “Kas protui atrodo gėda, tai 
širdžiai spindi grožiu. Grožis yra 
ne vien baisus, bet ir paslaptin
gas dalykas”. V. Mykolaitis-Puti
nas šią meninio grožio savybę va
dina “kreivumu” žmogaus sielo
je. Be “kaiko ydingo, nesuderin
to, kreivo” neapsieina joks poe
tas, bet B. Brazdžionis kūrybinė
mis gėlėmis nepuošia moralinių 
perversijų, kaip tai, pvz., darė 
Baudelaire, O. Wilde, VI. Nabo
kov. Mūsų poetas karts nuo kar
to reiškiasi profetišku šaukliu.: 
kai pastebi savo tautoje morali
nės Korupcijos “žaizdų” ar kai jo 
tauta atsiduria svetimoje prie
spaudoje ir joje -demoralizuojasi.

B. Brazdžionis myli savo tau-

Gegužės rankos įsodina senio sielon 

tas želmuo / Ir Palangos pakrantėj

(“Atgaiva”).

' “Gegužis”, “rugio želmuo” “Pa
langa” (— Baltijos pajūris), “iš
mestas akmuo” ^gintaras) eina 
poetui Lietuvos gamtos grožio 
simboliais. Objektyviai Lietuvos 

.gamta bėra gražiausia pasaulyje, 
bėt B. Brazdžioriiui ji yra “sielos 
atgaiva”, ji jam “rubinu šviečia”, 
“ji sodina sielon gėlę” — ji jam 
gražiausia, mieliausia, patrauk
liausia.

“Vidudienio sodų” knyga su
daryta iš eilėraščių, reiškiančių 
“amžiną ugnį”, apeliuojančių Į 
bendrai žmogiškas mintis ir emo
cijas, bet paskutiniame skyriuje 
“Aštuntasis Stebuklas” B. Braz
džionis pateikia tragingų vaizdų 
iš savo tautos gyvenimo:

Esu Sūrius, palikęs'motiną ir tėvą 
vargui ir vergijai, / Esu užgesęs ži
burys tarpu vidurnakčio šešėlių, / Esu . . —
pasaulio širdyje žaizda, kuri negyja, /į Čia jis tarytum^ega, čia-Skamba 
Esu žrnbgūs, palikęs gimtai žemei 
sielą. (“Ištremto Sibiran (mirusio) 

liudijimas).

Čia poetas išreiškia savo gilų 
sielvartą-dėl savo tautiečių, mi
rusių Sibiro'katorgoje. Kaip Si
bire mirusio lietuvio, taip ir poe
to siela “palieka giihtai žemei”.
Kryžių beržo rauplėto užnešė pusnys, 
Ir jo-niekas neras ir niekas nejiėškos, 
Kai'ant manojo kapo giėdodairibs

•usnys 
Pasitiks dieną grįžtančios žemėn taikos 

(“Kapas Karachijoj”).

Čia poetas išreiškia viltį,'kad-jo 
tauta susilauks laisvės,'kad ‘ie- 
mėn grįš- taika”, betgi Sibiro ka
torgoje mirusių lietuvių antkapių 
kryžiai bus “užnešti pusnimis”, 
kad “niekas jų neras ir ne j ieš
kos”, taigi niekas jų kaulų nepar
veši gimtąją žemę.
Ateina pergalė, kaip milžiriiškas tvanas, 
Apimdama ir žemę ir dangaus

-■ ’ skliautus,
Tartum gyvybės pulsas, iš kapų ji 

t keliasi ir gyvena
Ir kaip ugnis ji uždega numirusius

metus.
Jai kelia vėliavas gyvenimo ištroškę 

tautos
Ir kloja miestų milijoninių minia 
Po kojų pažadų ištikimybės sriautą 
Ir'tie, kurie “Šaukė'“taip” -ir tie,‘kiri-iė 

šaukė “ne”.
Aukoja kūdikius jai motinos, ir

žmonos 
Aukoja ištikimus vyrus, o vaikai tėvus, 
Aukoja jai beturčiai milijonus 
Religijos aukoja jai dievus.
Ateina pergalė šalta, rūsti,

negailestinga, 
Ar bus ji pragaro ar bus dangaus 

siųsta?
Stabų pasaulis laukdamas stabu

sustingo 
Ir klausia siaubų nusiaubtas: Ar ta 

‘Ateina pergalė? Ar ta ateina pergalė? 
Ar ta? (“Ateina pergalė”).

Poetas sukuria didi pergalingo 
karo vaizdą, bet tragiškai suabe
joja, ar “tą ateina pergalė?” Jis. 
nėra tikras, kad pergalė bus “ta”, 
kurios jo tauta laukia, trokšta. 
Jis nėra tikras, ar “pergalė bus 
pragaro ar dangaus siųsta”.
Ar tu regi aštuntąjį stebuklą, žemės 
varge: / Numirę keliasi, o mirštam 
mes, — gyvieji — mes! / O mirštam 
— mes, / O mirštam — mes, / O 
tyliai mirštam mes.

(“Aštuntasis stebuklas”).
. T '

“Aštuntajame stebukle” yra 
tragingo liūdesio: “keliasi” afri
kiečiai ir azijiečiai, o miršta lie
tuviai, išmėtyti tremtyje, ypač 
Sibire.

Vainikais Vartai papuošti, pro juos 
mums einant ošia: / — Gėles, kalbas, 
..........- •• ■

Raletas “Užburtoji fleita”, statomas birželio 24 d., šeštadienĮ, vilnie 
čių rengiamose Joninėse, Merritton, Ont., St. Catharines prie
miestyje. - ■ < <

A. Padžiaus “Pdiifažiu 
perskaičius

. ■ / ’Vietoje recenzijos
Nuostabus yra Viešpaties pa

saulis: kas apsakys jo garsų 
skambėjimą, žėrėjimą šviesų, 
špalvų -mirgėjimą ir linijų lūžius.

čia mainos, Supas, banguoja ... 
O kiėk'dar yra -garsų, kurių ausis 
neišgirsta, spalvų,^kūrių akys ne- 
išvysta, grožio, kurio jausmas ne
patiria. Bet! tai, turbūt, yra kur 
nors už dangaus vartų, kur tik 
angelai, šventieji ir laimingieji 
gali gėrėtis.

O ir ši stebuklingąjį žemės gro
ži, erdvių gelmę, kurioj tarytum 
dangaus vandenyne > plaukia -di
dingi žvaigždynai, ar kiekvienas 
savo jausmais aprėpia ir apipina 
nuostabos ’bei džiaugsmo ^gijom? 
Ne. Nes žmogus neseka Didžiojo 
Kūrėjo pėdsakais, vedančiais per 
ošiančias girias, žydinčias pievas, 
banguojančius vandenis, per dan
gaus skliautynus ... link anų, 
tinkjdidžiųjų vartų. \

Tokios mintys ateina, kai per
skaitai A. Radžiaus eilėraščių 
knygą “Paukščių takas”. Nes* 
mat, ne kiekvienas-žemės pilietis 
be atidumo praeina pro gėlę, dir
vos syvais išmaitintą, brangiais 
kvepalais apšlakstytą, Įspūdin
gom spalvom išdabintą. Ne. Dau
gis tačiau i pastebi jos groži, pa
junta sodrų kvapą ir pasiduoda 
jos vilionei. Pasiduoda ir viens su 
antru kalba. Tik nekasdienine 
kalba, o ta, kuri pritinka šiam iš
kilmingam .momentui. Nes nekal
bėsi gėlei — pievų princesei — 
žodžiais; kokiais yra kalbama, sa
kysim, su usnė, nesukeliančia 
džiaugsmo ir nuostabos ... Pra
byla daina, žmogus su gėle nekal
ba. bet dainuoja. Ji dainuoja sa
vo žalumu ir spalvingumu, o jis, 
Įsiklausęs jos tylios melodijos ir 
pajutęs jos buriančią galią, pra
byla pačiais jautriausiais ir rink
tiniais žodžiais, atkylančiais iš pa
slaptingųjų jo gelmių. Ir taip juo
du kalba, o jų kalba gimdo poe
zija.

Taip įkalba ir A. Radžius su 
erdvėmis bei jose vykstančiais 
reiškiniais. Mano supratimu, ži
noma. Nes dažnai sunku yra su
vokti poėžijos’didybę1 ir riet kar-

tais jos prasmę, mums mirtin
giems jos skaitytojams. Ir. var
gas jos nesuvokus: tada ji, nors 
būdama didingu bažnyčios pa
statu, tampa paprastu Jduonu.

Skaitydami “Paukščių . taką’’, 
nevisi bus vienodos apie-jį” nuo- 

’monės -^BHgi,’ turbūt,' iiiekas ne
tvirtins,- kad jo kūlyba nėra pri
brandinta jo 'širdies - gelmėse. 
Kiekvienas posmas šiepia savyje 
naują vaizdą, tiesa, labai konden
suotą jr ’dėlto nėleiekvienam skai- 
tytojui lengvai sugaunamą. Betgi 
jau kartą .jį suvokus, malonu i ji 
Įsižiūrėti ir jo\ tikrovę pažinti.

A. Radžius yra ne artimas iš
orinės aplinkos vaizduotojas, bet 
jos .gelmių, siekiančių net neisi- 
vaizttuojanius' erdvynus ir jose 
besireiškiančias substancijas. Tai
gi 'šiėje'knygoje jis išsiverčia ir

• arimų, ir tiesaus pra- 

va -ūž atomų, elektrbnų, tolimų

4A
 A

iri
ui

MOHAWK
Furniture
2446 8 DANFORTH 'AVE. ’• Tel. OX. SM444, OX. M224

*.
** Pilnas namų 

apstatymas baldai^

♦ Elektros reikmenys,*
♦ Šaldytuvai,*
♦ Virimo pečiai,*
♦ Skalbimo mašinos,*
♦Valkų baldai,

Etmjviv 
•BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Mainome senus naiidotus t 
'baldusirmatracus. i

si
kaina.

I
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’KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

SE STUDIJUOJA: Vytautas Klimas 
teisės fakultete tarptautinę teisę, Mar
tynas Didžys antruosius metus farma-

KĄ NUVEIKĖ JAV LB KULTŪROS 
FONDAS? Fondo pirm. Jono Švedo 
pareiškimu,' KF per pirmąją kadenciją 
(1955-1958) turėjo apyvartos $8.000, 
o per antrąją (1958-1961) apyvarta 
sieks apie'$18.000.

Lėšos buvusios naudojamos šiems

L. Enci-

vioius; paremti Janinos Narūnės pa
sakos “Snąigių karalaitė” išleidimą; 
scenos veikalų leidimą; PLB archyvą, 
“Lituanus” žurnalą; meno ir mokslo 
bei kitus kultūrinius paairežškimus.

PAULIAUS JURKAUS pręmijuotą 
romaną “Smilgaičių akvarelė” Em. 
Skujenieks pradėjo versti į latvių

reikalams:
Paskirtos dvi premijos 

klopedijos kolektyvui $1000 ir Rašyto
jų dr-jai dailiajai literatūrai remti 
$500. ■ - *

Išleistos knygos: S. Jonynienės va
dovėlis “Lietuvos' laukai” skaitymai 
V‘tam skyriui; V. Biržiškos “Alek- 
sandrynas” ' I tomas; V.. Jakubėno 
“Liaudies dainos”, I sąsiuvinis baisui 
su fortepiohu; leista laikraščiai “Kny
gų lentyna”, “Gimtoji- kalba”; parem
tas PLB Archyvas — $700; keturi vai
kų 'leidiniai; “Lituanas” žurnalas; 
Čiurlionio meno galerija ir eilė smul
kesnių kultūros darbų ir reikalų. 
Spausdinama J.' Plačo vadovėlis Vin
tam skyriui “Gintaras”.

.Numatyta: skirti $1000 literatūros 
premijai; leisti A. Sešplaukio vadovė
lį “Ten; kur Neniunas banguoja”, Vi
tam skyriui; eleihentoriusir vadovėliai 
•II; HI, IV ir VU skyriams; leisti-ir to-

be berželio' svyruonėlio, ir be ga
ruojančių 1 arimų, -ir ’tiesaus pra
dalgio ir Lt.,’ betgi' stipriai užkliū
va /ūž atomų, elektronų, tolimų 
žvaigždynų ir visur, kur yra gf- 
lu,‘didu ir; paslaptinga. Nors jis 
čia ir nesprendžia filosofinių pro
blemų, betgi jo kūrybai perprasti 
reikia inteligencijos. ’Jos netu
rinčiam :rik retas eilėraštis bus 
“Įkandamas”. Bet šviesuolis joje- 
ras ąpščiai .poetinės tiesos, grožio 
ir gyvybės ten,"kur tūlam viskas 
atrodo mirę.

• čia.pateikiame vieną iš jo kny
gos eilėraščių, Į kuri pats skaity- 
tojas tegul Įsigilina ir atranda jo 
skelbiamą tiesą -ir .. . mažą “lap
sus calami”.

-Kas išmatuos troškimų: ampli
tudę, / Svyruojančią nuo nūliaus 
iki ’ ’begalybės? / Minties greičiu 
gelmių pasauliai juda, / Stiklinės 
žemės akys juos kas naktį lydi / 
Į didžiąją ramybę, Einšteino bu
veinę, /Paženklintą visatos išdi
džia konstanta. /Iš ten giesmė 
banguodama ateina: / ■—Galybių 
Dievas, šventas, šventas, šven
tas . . .

Viršelyje “Pauliaus Jurkaus pie
šinys, bandąs atidengti poeto 
minčių 1 pasauli, išreikštą šioje 
knygoje. Vaizde, regis, Paukščių 
tako žvaigždynas,'kuris ir atitin
ka ■‘knygos -pavadinimą. Betgi, 
vargu, ar-jis išreiškia autoriaus 
tolimusIpolėkius’ir veržimąsi i 
gėlrhę. Juoba, kad piešinys pa
darytas vienoj, plokštumoj ir to- 
•kia tėčhiiika, kuri- nesukelia erd
vės didybės ■’ir paslaptingumo. 
Tačiau, neieškant priekabių, vir
šelis yra simpatingas.

• Baigdamas savo Įspūdžius, su
kaltus A.’ Radžiaus knygos, norė
čiau dar atskleisti vieną nelemtą 
tiesą lietuviui -knygos mylėtojui. 
Ji yra nedavertinimas poezijos

vainikus palikite kapams!....
Gėles — kapams, 

kalbas — kapams 
ir vainikus kapams!

Lietuvių tauta yra sunkioje 
būklėje, bet ji nėra “mirties an
goje”, nes gali “raudoti” savo po
etų patriotiškais kūriniais, o lie
tuvių poetų patriotizmas nėra iš- 
blėses nei Lietuvoje nei išeivijo
je. Dabartinėje Lietuvoje poetai 
reprezentuoja arba valdančiųjų 
arba valdomųjų nuotaikas; nūd tų 
•nuotaikų pareina ir patriotiškos kūrybos.'Mes, daiiių šalies šūiiūs, 
poezijos niuansai, pvz., J. Degu- -pėrmažai domimės savo dainiais 
tytės patriotizme vyrauja valdo
mosios poetės nuotaika, :o Ed. 
Mieželaičio patriotizmui charak-

•ir skaitome įjų Jdarbus. Mes re
tokai 'nū5ipėritamer-kitokio’ žanro 
knygą, *o’dar rėčiau — poezijos.

šęssaVo poetų :ir kitų^kūrėjųgal- 
vas laurų "valiukais, jie: pritilo. 
O jiems1 nutilus, sekė'kultūrinis 
nuosmukis, nuščiuvo džiaugsmas, 
palūžo laimė, šugriuva didybė, o 
tūlose tautose1' užgeso -net- ir lais- 
vės-žiburys. -Reikia, tat, pritarti 
hiūsų ’poetų dainai, męs net ir 
Lietuvos Sodžių vakarhi- jau priti- 

„-'•tvarinio pakilimo.
0 ką' bekalbėti apie irius užgož- 
tus-gatvės triukšmo ir dilginan
čių Įvykių raidos. A. K.

IIIMH

teringa valdančio poeto nuotai- Kai senasis pasaulis rtūštdjo puo- 
ka. ’Tarybinė literatūros kritika 
yra valdančiųjų lietuvių nuotai
kos reiškėją;’toje kritikoje Bern. 
Brazdžionis dažnai, dažniau negu 
betkuris kitas lietuvis poetas emi
gracijoje yra traukiamas per dan
tį ir kartais labai piktai kanda
mas, bet šis faktas reiškia, kad ta-< 
rybinė kritika jaučia stiprų talen
tą B.'Brazdžionio poezijoje ir’jau- įę irrgįtą4)ė 
čia jo poezijos antikomunistinę 
įtaką lietuvių tautos sąmonei. 
Šiuo atžvilgiu komunistai neklys
ta: B. Brazdžionis yra stiprus sa
vo pavergtos tautos balsas.

V H 
S.

Vokiečiai skundžiasi, kad jau
nimas Iešmo Goethes vardą, bet

I nrcmQriOnOI 
Driving -Stfhdof

priežastis ji ra & 
na —nesidomėti 
dingą uždarbiui.
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ROSITA VANDA 'RYLIŠKYTE, tu
rinti baleto studiją Buenos Airėse, ne
tik pati užima tvirtas pozicijas Argen
tinos meno pasaulyje, bet praskina ke
lią ir savo tautietėms. Jos studiją lan
kė viena urugvajietė lietuvaitė.

CHEM. iJR. A. BUTKUS, dirbąs 
vienoje didžiausių N. Zelandijos sker
dyklų, neseniai sėkmingai užbaigė ke
lių metų tyrinėjimus žemės tręšimo 
Srityje. Skerdimo metu susidariusios 
kenksmingos atmatos, kurių pašalini
mui išleidžiama daug pinigų, dr. But
kaus išradimu pavergiamos j labai ver
tingas trąšas.’Tyrimų pasekmes labai 
palankiai sutiko Zelandijos spauda ir 
radijas.

VLJ'BUTKIENE, drauge su keliais 
vietiniais menininkais, Invercargill 
mieste, įsteigė' keramikės draugiją ir 
krautuvę. Be keramikos darbų VI. But
kienė reiškiasi lietuvių tautodailės dir
biniais. Be to, ji kalba lietuviškomis 
temomis per N. Zelandijos radiją.

AUSTRALUOS UNIVERSITETUO-

institutą. Jis dirba ir vakarais studi
juoja. Jieva Didžytė gavo federacinę 
stipendiją ir įstojo | humanitarinių 
mokslų fakultetą, Raimonda Malakū- 
naitė studijuoja kūno kultūrą, Henri
kas Malakūnas universitete ruošiasi 
gimnazijos mokytojo darbui, Kristina 
Stankevičiūtė pradėjo studijuoti hu
manitarinius mokslus, Virgina Sikors- 
kytė mokosi komercinio meno, Arvy
das Ramanauskas gavo stipendiją ir 
įstojo į mokytojų seminariją, Ginta
ras Kalpokas pradėjo farmalogiją. .

JAUNESNIŲJŲ ŽURNALISTŲ se
niūnu Melbourne išrinktas A. žižys. 
Ratelis turi 11 narių. Būrelio narių 
tarpe šiemet norima ypatingai atkreip
ti dėmesį į taisyklingą tarimą. Tiki
masi užmegzti ryšius su australų spau
da.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS suvažiavime rugsėjo 
1-3 d.d., Čikagoje, plenumo ir sekcijų 
posėdžiuose mokslinius pranešimus 
skaitys: vysk. V. Brizgys, kun. V. Bag- 
danavičius, kun. dr. A. Baltinis, prof, 
dr. V. Bieliauskas, kun. dr. P. Celie- 
šius, prof. dr. J. Eretas, prof. dr. Z. 
Ivinskis, prof. dr. A. Kučas, dr. V. Li
tas, prof. kun. A. Liuima, prof. dr. C. 
Masaitis, kun. dr. K. Matulaitis, prof, 
dr. J. Pikūnas, prbf. dr. A. Ramūnas, 
inž. J. Rugis, dr. A. Šerkšnas, A. Vai
čiulaitis, prof. dr. R. Zalubas ir kt.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje

koje yra seniausia, didžiausia i 
turtingiausia lietuvių šalpos orga 
nizacija? Dabartiniu metu JAV i 
Kanadoje ji: turi per 300 kuopi 
šu apie 12:000 narių. Organizaci 
jos žinioje esąs turtas daugiai 
trijų milijonų dolerių.

SLA pradžią davė mintis ap 
jungti1 į' vieną organizaciją visa: 
Amerikoje išsiblaškiusias lietu 
vių draugijas. Tokios organizaci 
jos sumanytojai buvo dr. Jom 
Šliūpo vadovaujamų aušrininki 
būrelis Niujorke. 1886 m. rug 
piūčio 15 d. buvo sušauktas pir 
masis seimas, kuris įkūrė Susi 
vienijimą Visų Lietuvninkų Ame 
rikoje. Vėliau vardas buvo pa 
keistas į Susivienijimas Lietuvii 
Amerikoje, sutrumpintai — SLA

Pagal organizacijos konstituci
ją SLA pagrindiniai tikslai yra: 
vienyti į brolišką sąjungą gero, 
doro ir garbingo elgesio abiejų 
lyčių lietuvius be jų religinių įsi
tikinimų ir politinių pažiūrų skir
tumo, auklėti narių tarpe broly
bės dvasią, teikti nariams medžia
ginę pagalbą, skleisti tarp lietu
vių švietimą.

ŠDA savo tikslų siekdamas 
įsteigė pėnkias rūšis gyvybės 
draudimo suaugusiems ir tris jau-

duodaikf$10:000. SLA ligoje pa
šalpų skyriuje apsidraudusiam 
mokama ligos pašalpa iki $325 
mėnesiui. Be gyvybės draudimo 
ir ligoje pašalpų, SLA turi eilę 
specialių fondų: Našlių ir našlai
čių, Tautinių centų, Literatūros, 
Moksleivių ir jaunuolių,-Emigran- ______ __________ -
tų ir Bedarbių fondus. phijoje buvolabai įsigalėjęjkomu-

Tikslai ir tiems tikslams sukur
ti fondai rodo SLA didelius už
simojimus. Per 75 metus jo veik
la davė ’labai daug naudos ne tik 
Amerikos lietuviams, visai lietu
vių tautai, bet ir nepriklausomai 
Lietuvos valstybei. Kai 1918 m., 
pasiskelbus Lietuvai nepriklauso
ma valstybe, reikėjo JAV pripa-

SLA Toronto kuopos veteranai— 
O. Indrelienė, keliasdešimtus me
tus * tebesanti finansų sekretorė, 
’ir J. Yokūbynasr buvęs ilgametis 

pirmininkas

žinimo de jure, SLA organizaci
jos nariai aktyviai dalyvavo mili
jono parašų surinkime peticijai, 
kuri buvo Įteikta JAV prezidentui 
Vilsonui. baugiausia SLA narių 
iniciatyva buvo dovanotas Lietu- 

nimui. Gyvybės draudimą ŠLA. vos Karo muzėjui Laisvės varpas. 
J . . J J A ’ nn A OT A A. . -I Z winLl PkltTTZSKai paskutinio karo metu buvo 

steigiama Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir BALFas — SLA ir čia la- 
bai daug prisidėjo.

SLA Kanadą pasiekė prieš 26 
metus. SLA 236 kuopa Toronte 
Įsisteigė 1935 m. lapkričio 17 d. 
'Tuo laiku Toronto lietuviu kolo-

nizmo vėjai. SLA 236 Toronto 
kuopoje susibūrę patriotinės to 
laiko pajėgos tvirtai pastojo ke
lią visiškam Toronto lietuvių dva
siniam surusinimui. Kad paskuti
niojo karo tremtiniai Toronto lie
tuvių kolonijoje surado tiek daug 
tikrų lietuvių, kurie taip nuošir
džiai sielojosi ir sielojasi lietuvių

tautos likimu ir nepriklausomos 
Lietuvos teisių grąžinimu, tai di
delė dalis šio nuopelno tenka 
SLA. 236 kuopai. Šią kuopą Įstei
gė ir ilgai jai vadovavo Kanados 
lietuvių kolonijai gerai pažįstami 
visuomenininkai Jonas ir Marija 
Yokūbynai, Ona ir Jonas Indre- 
liai, 'Augustas ir Elzė Frenzeliai, 
Viktoras Dagilis, Leonas Vekto
rius, Jonas Nbvogrodskis ir dau
gelis1 kitų taurių lietuvių. Per ke
letą metų negausioje kolonijoje 
kuopa išaugo virš šimto narių. 
Nariai daug prisidėjo prie lietu
viško darbo rengdami lietuviškus 
vaidinimus, paskaitas, Įsteigdami 
lietuviškų knygų knygynėlį, vai
kams šeštadieninę mokyklėlę ir 
moterų chorą. Prieš karą SLA 
Toronto kuopa palaikė glaudžius 
ryšius su Lietuva ir šeštadieninei 
lietuvių mokyklėlei gavo pašalpos 
knygomis iš Užsienio Lietuviams 
Remti dr-jos. Kuopa aktyviai da
lyvavo šalpoje lietuvių tremti
niams Vokietijoje. , ~'

Atsiradus Toronte paskutinio 
karo tremtiniams, jų labai akty
vus tautinis ir kultūrinis veikimas 
bųyo lyg Užtemdęs, SLA Toronto 
kuopos kultūrini veikimą. Naujie
ji ateiviai nėperdaugiausiai stojo 
i senesnės ateivių kartos Įsteigtas 
organizacijas ir dažnai žiūrėjo i 
jas su nepasitikėjimu, tačiau 
SLA kuopa Toronte greitai Įgijo 
naujųjų ateivių pasitikėjimą ir 
susidomėjimą. Dabar kuopa turi 
per 150 narių, iš kurių daugiau 
pusės yra nauji ateiviai. Atsira
dus daugiau kultūrinio darbo dar
bininkų, SLA Toronto kuopa, kai- 
kurių kultūrinių darbų atsisakė, 
bet ėmė daugiau dėmesio kreipti 
ekonominiams reikalams — drau
dimams, nors aktyviai dalyvauja 
ir kultūrinėje Veikloje ruošdama 
lietuviškus scenos vaidinimus, 
koncertus ir net pastatė operetę 
“Viengungiai”, šiuo metu Toron
to kuopai aktyviai vadovauja S. 
Jokūbaitis. J.'St.

&rieš pirkdami nauja^ 
vandens šildytuvą,

Ar keisdami savo sena
^skambinkit Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai icoddl: /nėra jokių paslėptų mo- 
-kesčių,'-tad jūs Įrengiate savo 

name ‘Toronto Hydro 'pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jūs nieko neperkate

JGKIOmokesčiouž Įrengimą
JOKIO Išlaikymo mokesčio 

’JOKIŲ'nuošimčių
JOKIO 'pridedamo knro mokesčio

sunaudosite. •* . ,
’Taf yravidnfittėiė? kaina. Tai yra visa farina.

il, be sprogiino SIDE. 
VAND

—Elektra jūsų.
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Mann & Martel lm.

Swansea
$1466 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11400.

Jane ■ East Drive 
$14to įmokėti, naujas mūrinis 7 . 
kambarių modemiškas namas, 4

Tel. RO. 2-8255
Jane • Annette 

$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis

jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba-

SPORTAS taškus surinko K. Škėma, J. Pinnec, 
S. Popel, R. Kauše, Ed. Formanek ir

apsudomas, 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
$2400 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.

$114000 ptina 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.
• N

Pasikalbėjimas su L G. Odette
“Tėviškės Žiburių’ redakcija 

yra gavusi pakartotinų paklausi
mų apie laidotuvių biurų veiklą 
Kanadoje, žemiau dedame mūsų 
bendradarbio Pr. Alšėno pasikal
bėjimą su L. G. Odette, vieno lai
dotuvių biuro Toronte vadovu.

— Ar tai tiesa, kad Kanadoje 
laidotuvių biurai mirusius žmo
nes, prieš palaidojant, stengia
si padaryti geriau atrodančiais, 
negu jie atrodė gyvi būdami?

— Tokios intencijos ir tokių 
siekimų Kanados laidojimo biu
rai neturi.

— Ar turi pagrindo teigimai, 
jog laidotuvių biurai Kanadoje, 
norėdami gražiau mirusiojo la
voną paruošti atvirame' karste, 
deda i jo burną specialius “tam
ponus”, pompuoja orą i jo plau
čius ir krūtinės ląstą, kad miru
sysis atrodytų “kaip gyvas”?

— Ne, tai yra netiesa. Nieko 
nededama į mirusiojo burną, o 
taip pat nepompuojamas oras į 
mirusiojo kūną. Lavonas priren
giamas laikantis visiško natūra
lumo.

— Ar teisybė, kad iš mirusiojo 
išimamas skrandžio turinys (žar
nos ir kt.). Jei taip, tai kur tai 
dedama?

— Lavoną pašarvojimui pri- 
rubšia asmuo vadinamas “Em- 
balmeriu”. Jokia mirusiojo kūno 
dalis ir niekad nėra nei išimama, 
nei sunaikinama.

— Kokias kvalifikacijas priva
lo turėti laidotuvių biurų direk
toriai ■— jų išsimokslinimas ir 
pan.?

— Duodami atsakymą į šį klau
simą, cituojame pastraipą iš “The 
Embalmers and Funeral Direc
tors Act, Province of Ontario”: 
“Kiekvienas prašantysis siekiąs 
įgauti reikiamų kvalifikacijų šio
je srityje, privalo būti pilnų 18 
metų amžiaus ir privalo užpildyti 
reikiamus blankus registraro įs
taigoje. Išsilavinimas — nema-

žesnis Secondary School gradua
tion diplomas”. Daugiau informa
cijų tuo reikalu būtų galima gau
ti: The Registrar, 22 College St., 
Toronto.

— Kaip su laidotuvių kaino
mis? Yra kokios nors valdžios nu
statytos kainos, ar ne?

— Jokio kainų nustatymo nė
ra. Valdžia tai palieka laisvam 
susitarimui.

— Ar turi Kanados ladotuvių 
biurai kokią sąjungą ar uniją To
ronte ir bendrai Kanadoje?

— Mes turime dvi: rajoninę ir 
provincijos direktorių sąjungą.

—- Kokia mažiausia kaina už 
laidotuvių biuro patarnavimą ir 
karstą, o taip pat — kokia vidu
tinė ir augščiausia kaina?

— Neturime tokios, kuri vadin
tųsi minimalinė kaina. Jei miru
siojo šeima pageidauja, palaidoti 
mirusįjį per laidotuvių biurą — 
nieko kito- nelieka, kaip mokėti 
nustatytą kainą. Kiekvieno atve
jo kaina — pagal susitarimą.

— Ar tiesa, kad Ryan ir Odet
te laidotuvių biuras yra daugu
mos Toronte gyvenančių lietuvių 
pasirinktas kaip dažniausia nau
dojamas biuras, siekiant jo pa
tarnavimo?

— Paskutiniųjų penkiolikos 
metų bėgyje, mūsų laidojimo biu
ras buvo privilegijuotas aptar
nauti didžiumą Toronto lietuvių 
šeimų, siekiančių šios srities pa
tarnavimo.

— Jei pirmesnysis klausimas 
dar nebūtų galimas atsakyti visiš
kai teigiamai, tad kaip ateityje: 
naudodamiesi beveik išimtinai 
jūsų biuru lietuviai, ar galėtų ti
kėtis kokių nors privilegijų — 
kainos, patarnavimo ir kitais at- 
žvilgais?
—- Šį tą būtų galima visuomet 

susitarti. Tačiau dėl to reikėtų 
tartis asmeniškai.

Pranys Alšėnas

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos treniruotės Rennie 

parke pamažu įeina į normalias vėžes. 
Šiuo metu jos vyksta antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 7 vai. vak. Vaikų 
treniruotės ir žaidimai pravedami ten 
pat trečiadieniais nuo 640 vai. vak.

Sį trečiadienį 7 vai. vak. York Me
morial stadijone vytietės dalyvaus pir
mose šio sezono rungtynėse. Rungty
nes ruošia AAU. Vytietės dalyvaus 
disko metime ir šuolyje į. tolį. Sėkmės!

Klubo sezono atidarymo pirmenybes 
numatoma pravesti Rennie parke šio 
mėnesio 15 d. Vaikų sporto šventę 
numatyta suruošti birželio 28 d.

Jane Cirvinskaitė pradžios mokyk
lų finalinėse varžybose 7 metų am
žiaus grupėje laimėjo pirmą vietą 75 
jardų bėgime.

Lauko teniso treniruotėms, kurios 
vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 7 vai. vak. Trinity parke, vytie- 
čiams paskirtos trys aikštelės — Nr. 
5, 6 ir 7.

Rėmėjui Alg. Puikini nuoširdžiai dė
kojame. A. S.

Sportas Lietuvoje
Lietuvos šachmatų pirmenybėse 

meisterio titulą iškovojo V. Mikėnas, 
įdomu, kad paskutinį kartą V. Mikė
nas Lietuvos meisteriu buvo 1948 m. 
Iš vienuolikos galimų taškų V. Mikė
nas surinko 9,5; I. Vistaneckis ir D. 
Lapienis po 8,5; A. Česnauskas ir L. 
Masiovas po 8 taškus; V. Baršauskas 
ir E. Činkajevas po 7,5 t. Šachmatų 
pirmenybėse nedalyvavo didmeisteris 
R. Cholmovas, kuris federacijos yra 
pusei metų diskvalifikuotas. Diskvali
fikacijos priežastim nurodoma R. 
Cholmovo šiurkštus nesiskaitymas su 
Lietuvos šachmatininkų interesais ir 
perdidelis išpuikimas.

Moterų šachmatininkių meisterio ti
tulą paėmė V. Kaušilaitė surinkusi 
9,5 taško iš 11.

Pabaltijo kraštų ir Leningrado mies
to kasmetiniame krepšinio turnyre 
daugiausia taškų ir drauge pereinamą
ją taurę iškovojo Lietuvos komanda. 
Turnyras vyko Leningrade.

Europos bokso pirmenybės birželio 
mėn. pradžioje vyks Jugoslavijoje Bel
grado mieste. Sov. Sąjungos rinktinė
je savo svoriuose dalyvaus du Lietu
vos atstovai R. Tamulis ir D. Poznia
kas.

Lietuvos stalo teniso komandinėse 
pirmenybėse pirmąją vietą užėmė Vil
niaus Ramunės klubas — A. Čepai
tis, R. Žemelis, A. Saunoris, N. Rama
nauskaitė ir L. Balaišytė, — nuga
lėjęs Kauno Raudonąją vėliavą — R. 
Paškevičius, J. Kratkaitis, F. Ptuška, 
R. Grigaitė ir G. Marušinskienė. Kaip 
iš žaidėjų pavardžių matyti šiuose klu
buose susirinkę vieni pajėgiausių Lie? 
tu vos stalo teniso tenisininkų.

■ • ; ' ■

JONAS GUMBYS su Pietų Austra
lijos krepšinio rinktine neseniai lan
kėsi N. Zelandijoje. “New Zealand 
HeraWu Mėnraštis davė ilgesnį apra
šymą, kuriame pabrėžia, jog lietuviai 
ir latviai pakėlę Australijos krepšinio

K. ŠKĖMA ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖSE 

Gegužės 27-30 d.d. La Grange, 111. 
miestelyje, netoli Čikagos, buvo pra
vestos “Great Lakes” šachmatų pirme
nybės, kuriose dalyvavo 70 “protinio” 
soprto atstovų. Jų tarpe pasirodė ir 
vienas lietuvis — Kazys Škėma iš Det
roito, Mich., o žiūrovų tarpe buvo ir 
daugiau mūsų tautiečių iš Čikagos. 

1 Sį kartą pirmenybių dalyvių sudėtis 
buvo gana stipri: net 25 meisteriai ir 
ekspertai čia rungėsi. Čia net matėsi 
visoje Amerikoje žinomi žaidėjai Do
nald Byrne (jo “reitingas” 2513) ir 
Robert Byrne (2472). Esant tokiam 
gausiam gerų žaidėjų būriui, K. Škė
mai šiemet nepavyko pakartoti per
nykščio laimėjimo (pernai jis dalinosi 
I-II vietą su S. Popel iš Detroito), 
nors šiaip pasirodė gana gerai ir su
rinko 5 taškus iš 7 galimų. K. Škė
ma dalinosi VI-XI vietą kartu su kitais. 
6 žaidėjais. Jo tiksli vieta paaiškės 
kiek vėliau, kada bus lygiai taškų su
rinkę žaidėjai įvertinti pagal specialią 
lentelę. Mūsiškiui turėtų atitekti maž
daug VII-VIII vieta.

Pirmąją vietą šį kartą dalinosi R. 
Byrne iš Indianapolis, Ind. ir Al. Sand- 
rin iš Čikagos — abu surinkę po 6 
taškus (abu dvi partijas sužaidė lygio
mis). Pagal specialų įvertinimą, pir- 
mąjam buvo pripažinta I vieta. Tačiau 
jie T ir II vietai skirtus prizus — $500 
(I v. — $300, II — $200) dalinosi ly
gia dalimi. Pažymėtina, jog Al. Sand- 
rin yra aklas ir reikia tik stebėtis, ko
kia yra jo atmintis bei vaizduotė, įga
linanti jį varžytis ir laimėti prieš ge
riausius šachmatininkus.

II-V vieta dalinosi po 5% taško su
rinkę žaidėjai P. Poshel iš Ann Arbor, 
Mich., D. Byme iš Valparaiso, Ind., ir 
R. Kirby iš Lemon Grove, Calif. Po 5

ŠVEDIJOJE AIŠKĖJA

Koks stiprus buvo dalyvių sąrašas 
įrodo ir faktas, jog neseniai “iškeptas” 
naujasis Čikagos šachmatų meisteris
— latvis J. Turns surinko tik 4% taš
ko. žinoma, čia gerokai lėmė ir laimė
— žaidėjų suporavimas, neskaitant jau 
įvairių neapsižiūrėjimų atskirose par
tijose.

Mus labiau domina K. Škėmos pa
sirodymas. Jis šiame turnyre, pagal 
savo “reitingą” (2144), buvo pikiuotas 
XI-ju. Viena iš stambiausių pergalių 
buvo jo IV-to rato pergalė prieš Ro- 
bion Kirby (meistrų klasės) iš Lemon 
Grove, Calif. Prieš tai jis buvo įveikęs 
Charles Musgrove iš Northlake, Ill., 
Douglas Grant iš Čikagos, Jos Gil
christ iš Cleveland©. Nugalėjęs R. 
Kirby, jis kartu su S. Popel turėjo 
"švarų” (tik 2 žmonės) rezultatą 4:0. 
Tada jie turėjo susitikti tarpusavyje ir 
čia K. Škėma, nors vienu mėtų buvo 
įgavęs persvarą, turėjo supasuoti. šeš
tame rate mūsiškiui pakliuvo R. Byr
ne (pirmenybių laimėtojas), kuris ir
gi nugnybo tašką. Tik paskutiniame 
rate K. Škėma vėl sugebėjo pelnyti 
tašką, nugalėdamas Robert Ilderton iš 
Berwyn, Ill.

K. Škėma yra vienas iš tų žaidėjų, 
kurie nepripažįsta šachmatų teorijos. 
Jis turi ‘savo” stilių ir yra gana pa
vojingas. Todėl pirmose dvejose parti
jose jis jau buvo aiškus laimėtojas po 
11 ėjimų, nors jo varžovai pasidavė tik 
po 19 ėjimų, kas irgi yra laikoma 
trumpomis partijomis.

Paklausus, kodėl K. Škėma nemėgs
ta pripažintų partijų- debiutų, bet iš 
karto nori pribaigti priešininką, — jis 
atsakė: “Jeigu priešininkas nėra pasi
ruošęs, aš suardau jo visus planus, o 
jeigu jis mane pastebi, aš vistiek nie
ko nepralošiu, nes darau logiškus ėji
mus". E. Šulaitis

(Atkelta iš 1 pusi.) 
jaunas sovietų bėglys, susidūręs 
su suomių sargybiniais, juos ap
šaudė ir po to pats nusišovė. Kas 
iššaukė tokį beviltišką veiksmą? 
Baimė būti išduotam sovietams? 
Veltui klausti, nes nėra jokių iš
samesnių žinių. Pora šykščių eilu
čių apie įvykusį faktą -— ir vis
kas. Ką nors čia kaltinti dėl to
kios laikysenos tikrai nėra pa
grindo, nes šiandien ne kitaip 
elgiasi net tie, kurie yra ir stip
resni ir toliau nuo sovietų, negu 
jų pašonėje atsidūrę skandinavai. 
Visur mirga plakatų šūkiai: 
“Laisvė Afrikai!”, bet kurgi už
tiksi iraša “Laisvė Pabaltijui!”, 
kurgi?...

Baigiant šį skandinavišką laiš
ką, dar Įdek apie malonią staig
meną Stockholmo lietuviams, ku
riuos aplankė “skrajojantis” pre
latas dr. Ladas Tulaba. Gerb. sve
čias šalia tiesioginių rektoriaus 
pareigų po vysk. V. Padolskio 
mirties atstovauja lietuvių kata-

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

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 biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 
reikalais kreipkitės į šiuos mūsų agentus:

Roncesvalles • High Park 
S1.500 įmokėti, mūro 8 kambarių, 
2 mod. virtuvės, naujas šildymo pe
čius, 2 garažai, užpakalinis įvažiavi
mas, labai skubiai parduodamas. 
Kaina $16.500.

šiaurėj - Eglinton
$2.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 
kambarių, 10 metų senumo, mod. 
virtuvė, rūsys baigtas, gražus kie
mas, privatus įvažiavimas, garažas. 
Kaina $13.500. 1 skola balansui.

Bloor • Indian Rd.
$2.500 įmokėti, atskiras, mūro, 8 
kambarių, pirmame augšte 4 kam
bariai, mod. virt., naujas apšildymo 
pečius, geram stovy namas, gražus 
didelis kiemas, labai geroj vietoj ir 
prie geriausio susisiekimo. Nėra 
garažo. Pardavimo kaina $14.000. < 
Liks viena skola 10 metų atvira. 
Kas neturi mašinos vertas dėmesio.

Bloor - Runnymede
$5.000 įmokėti, 7 kamb., mūro, at
skiras, 2 ultramod. virt., vidaus

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

J. KUDABA

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

—
'■ AJ'

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

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

ių laike, pardavimas, 
la kaina $18.000.

DĖMESIO!

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

investavimo

B. SERGAUTIS
LE. 1-1181

gą patarnavimą.

Pro muzėjus ir meno paminklus
(Atkelta iš 2 psl.) 

ra ir 14 šimtmečio krikštykla. šie 
architektūros šedevrai yra pa
krašty miesto ir matomai yra 
mėgstama vieta tiek vietinių, tiek 
ir turistų. Bokštas kasmet kryps
ta % colio šonan. Tai vyksta dėl 
tam tikro molio sluogsnio vienoje 
pusėje, bet bokštas nesugrius dar 
per 100 metų. Taip tvirtina vie
tiniai žmonės. Gera vieta pirkti 
dekoravimus stalui ir t.t. Dauge
lyje italų miestų prie katedros 
yra atskira varpinė ir atskira 
krikštykla. Visos labai gražios, 
meniškos statybos prieš keletą 
šimtų metų statytos, nes anais lai
kais naujagimis kūdikis buvo lai
komas pagoniu ir nevertu įnešti 
prieš krikštą į bažnyčią. Nauja
gimių krikštas tokiu pat būdu te
bevykdomas ir šiandien. Pisos 
gyventojai didžiuojasi faktu, kad 
dabartinis Italijos prezidentas 
Gronchi yra krikštytas Pisos 
krikštykloje.

Gana pavojingas, bet labai 
vaizdingas yra automobilių ke
lias Viduržemio jūros pakraščiu. 
Monte Carlo kazino yra gražus 
įvairių azartinių žaidimų pasta
tas su neseniai iš Las Vegas im
portuotais kauliukų stalais. Ant 
kalno, netoli jūros, stovi gana 
gražūs Grace Kelly rūmai. Pran
cūzų .Riviera palei Nicos ir Can
nes miestus, turi plačias, gražias 
aikštes beveik ištisai jūros pa
kraščiu, puikius pastatus ir vieš
bučius. Atrodo, lyg tai būtų pa
imta iš Arabų nakties pasakų.

Viskas brangu, ir reikia stebė
tis, kaip vietiniai žmonės išsiver
čia iŠ savo uždarbių, nes kainos 
beveik amerikoniškos, ypač dra
bužių, visokių mašinų ir kitų da
lykų. Italijos Rivieros dalis nėra 
taip išvystyta kaip Prancūzijos ir 
atostogavimas ten daug pigesnis 
nei Prancūzijos Rivieros dalyje, 
kuri skaitoma gana augštos kla-

likų reikalams specialioje komi
sijoje prie Vatikano. Su šiomis 
jo pareigomis susieta ir jo pasto
racinė kelionė po Angliją, Šve
diją ir V. Vokietiją. Gegužės 18 
ŠLB pirmininko arch. Pajaujo 
surengtame priėmime svečias su
pažindino vietos lietuvius su sa
vo kelionės rezultatais ir padarė 
pranešimą apie ūkinę, kultūrinž 
ir tikybinę padėti okupuotoje Lie
tuvoje. Daug vilčių sukėlė gerb. 
prelato pažadas parūpinti Skan
dinavijos lietuviams tautietį ku
nigą. Prelatas pasidžiaugė, kad 
jo minčiai didelį prielankumą pa
rodė vietos vyskupas ir tėvai do
mininkonai. Nėra abejonės, jog 
lietuvio kunigo reikalas čia gy
vai jaučiamas. Atsisveikinant sve
čiui iš Romos buvo linkėta, kad 
jo išganinga mintis greičiau tap
tų kūnu. Bendrai verta pasidžiaug 
ti* kad ir mūsuose isipilietina di
džiųjų išmėginta “skraidančioji 
diplomatija”, kuri gali daug pa
sitarnauti ryšių suglaudinimui iš
sisklaidyme. Ypač ten, kur ne
gausios vietinės jėgos reikalin
gos paramos. Tai vienas tikrai ap
čiuopiamas būdas “dirbti ir kru
tėti dėl Lietuvos”. —

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 pardavimas.
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 
10-čiai 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.

$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 įmokėtu 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 $18.000.

$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.

■ • f

$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 
modernus 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.

P. KERBERIS J. RUKŠA
Darbo telefonas LE. 2-4404 LE. 2-4404
Namų telefonas LE. 5-1584 Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

visi turistai užbaigia 
-Ten labai gera pože

minių traukinių sistema, bet ji 
užsidaro 1 vai. nakties. Kas tada 
grįžta iš Paryžiaus nakties pramo-

gų, ima taksį. Verta aplankyti 
Napoleono mauzolėjų, Madeleine 
bažnyčią statytą Napoleono 18 
šimtmetyje pagal graikų Parteno- 
no stilių, labai gražią Notre Da
me katedrą su trim apskritais 
spalvotais langais; Chapelle, 
privačią prancūzų karalių koply
čią iš viduramžių laikų. Didžiau
sia meno galerija pasaulyje yra 
Louvre, čia randasi Leonardo Da 
Vinci Mona Lisa, senovės graikų 
Sparnuota pergalė ir Venus de 
Milo. Impresionistų galerijoje 
prie Place de la Concorde, randa
si Manet, Olympia, V. Van Gogh 
Saulėgrąžos. Degas Balerinos ir 
kt. Moderniojo meno galerijoje 
randasi ankstyvieji Picasso kūri
niai, Utrillo gatvių vaizdai, Ce
zanne landšaftai ir t.t. Grandiozi
niai prancūzų karalių palociai 
Versallyje turi daug meno lobių. 
Fontanus, terasas,, gėles geriau
sia matyti gegužės pabaigoje bei 
anksti birželio mėnesį.

Europoje beveik, visur reikia 
mokėti maždaug 20-25 centus už 
įėjimą į muzėjus bei kitus istori
nius pastatus.

Negalima praleisti progą Pary
žiuje neatsilankius į garsų lengvo 
pobūdžio teatrą “Follies Berge- 
re”. Tai senas tik 800 žmonių tal
pinąs, tearas. Bilietai visada iš
parduodami iš anksto kiekvienos 
nakties vaidinimui, kurie yra ti
piški prancūzams, bet skoningi, 
nešlykštūs. Labai ištaigingos sce
nos, dekoracijos bei drabužiai. 
Pvz. viena scena vaizduoja porfią 
Pompadour fantastiškai blizgan
čioje, išpūstoje suknelėje. Kita 
scena rodo merginą nuleidžiamą 
nuo lubų neva gondoloje ir suda
rant stebėtiną iliuziją plaukian
čios artistės gondoloje tiesiog į 
publiką ir pan. Kie& liečia teat
ro langų papuošimą ir panašius 
dalykus, prancūzai toje srityje 
yra toli pralenkę kitus.

Oras Europoje, maždaug eina 
3-4 savaites pirmyn negū Ameri-

Kalkuta. — Indijoje, pirmą 
kartą nuo 1958 m., vėl pasirodė 
choleros epidemija. Per paskuti
nes porą savaičių Kalkutoje mirė 
123 žmonės.

Piety Amerikos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

me krašte siaučia infliacija. Pi
nigai beturi maža vertės, žmonės 
stengiasi įsigyti prekių, ar nuo
savybių, nes tai vienintelis būdas 
išlaikyti savo santaupas. Prieš 
rinkimus Quadros žadėjo sustab
dyti infliaciją, tačiau kol kas nie
ko nepadaryta. Skirtumas tarp 
kapitalistų ir darbininkų darosi 
vis didesnis. Vieni turtėja, kiti 
turi ieškoti net papildomo darbo, 
kad galėtų išmaitinti savo šeimas.

Komunizmui dirva abiejuose 
kraštuose yra palanki. Kur pa
suks didžiausių Pietų Amerikos 
valstybių politika, parodys tįk 
ateitis. V. K.

St. Catharines, Ont.
ST. CATHARINES PABALTIECIAI 

birželio trėmimus mini straipsniu laik
raštyje ir birželio 14 d. 21.30 iki 22 
vai. per St. Catharines radijo stotį 
CKTB 610 banga. Bus trumpa paskai
ta ir. visų trijų tautybių plokštelių mu
zika.

Bendruomenės valdyba minėjimą 
ruošia birželio 11 d. Pamaldos 10 vai. 
Po pamaldų Libera už kankinius. Gie
dos ir vargonuos A. Paulionis. Tuoj po 
pamaldų (apie 11 vai.) toje pačioje 
Tėvų pranciškonų patalpoje minėji
mas. Paskaitą skaitys Gediminas Janu
šonis, po paskaitos koncertas, kurį iš
pildys p. Sakavičienė ir dvi jaunos 
pianistės iš Buffalo. Minėjime daly
vaus latvių bei estų atstovai.

Apylinkės valdyba

Paieškojimai,
JUOZO MACIAUS - MACELIO 

ĮPĖDINIAMS
Juozas Mačius, gimęs 1878 m. kovo

pavasaris jau visame gražume.
Juškelis

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS^.
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR (VAIRIOS POMPOS.

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

Petronėlei ir Antanui Mačiams, kurie 
prieš karą gyveno Lietuvoje, bet da
bartinis jų adresas nežinomas. Jie 
arba apie juos žinantieji prašomi sku
biai atsiliepti:

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. j NAU J AS PATALPAS

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

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

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

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

i

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (p™ Lansdowne Ave.) 

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

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 9 
metams. Kaina $15.000.

Žemės ūkis
$2400 įmokėti, 200 akrų Ūkis, 8 
kamb. geram stovy gyv. namas, 3 
tvartai — daržinės, klėtis, garažas, 
puikus vaismedžių sodas. 60 akrų

$4.700.
x Vištų ūkis 

$4.090 įmokėti, 5 akrai daržininkyg-

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
$1400 įmok., 109 akrai, 9 akrai ge
ro miško, upelis per ūkį, prie mies
telio ir dviejų plentų. Be morgičių, 
nuo Toronto 60 myl. Kaina $3.700.

Dundas • Dufferin
$2400 įmok., 8 kamb. geram stovy 
namas, 3 mod. virtuvės, kietmedžio 
grindys,^-ažui vieta, be morgičių.

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.

vietose ir

Toronto,

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

j

i
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ŠYPSENOS..
VAŠINGTONE ne tik taptų populia-

ras. Montrealis džiausiąs

Skaitytoju laiškai, ,,

TBVUKtS ŽIBCSIAI

_ _____ mūr.' atsk., 
is pard. Vienas atviras 

10-Čiai metų. 
$9:500. Pasku-.

< Victor Ave. • (Mimico)
5L599 įmok., mūr. atsk.,-7 kamb. 
per du augštus. Galima -tuoj užūn- 
CL Prašo $13.900. Vertas dėmesio, 
į- i .t. •
, , . Btoor - Oakmount'Rd.
$2.500 įmok., mūr. atsk., .‘8 kamb. 
per du augštus, vand. alyva Slid., 
£yirt,r;’priv. įyaž., garažas. 10-čiai 
RMto atviras morgičiiis. Parduos 
už ’$18.000. . ’ -

. ■ . ' ■ •.. *»
;v J V Indian Rd. • Blobr .

$2^00 Įmok., 6 kamb. atskr. mūr., 
kvadrat. planas, garažas, su geru 
įvaž. Arti kraut, ir susisiek. Verta 
iMOhatyti. ’ ■ - ;

V Queensway - Royal York Rd.
$3300 įmok., 10 kamb. 4 mt. senu- 
iho, gražių pi., originalūs! duplek- 
šas."Labai švarus iŠ lauko ir vidaus. 
Prašo $22.500. Skola iš 5% %.

RO. 6-9241
.Bloor * Swansea ’ i j 

$4.500 įmok., 5 kamb., nipių pi. : 
bungalovas. Vand. alyva šild. Priv. 
įvaž., garažas. Ideali vieta. Prašo 
$15.500. -

. Bloor - Rusholme - 
$5.000 įmok., 2-jų butų po 5 kamb., 
atsk., origin., gražių pi. dupleksas. 
Viskas dviem šeimom. Retas pirki
nys, verta pamatyti. Parduos už 
$22.000. ; .* . v :

Bloor . Durie ’ - .;
$6.000 įmok., Šviesių pi., atks., 7 
kamb. per du augštus, .2 mod. virt.,, 
labai švarus, did, kartib. Tik .kele
tas 'namų nuo Bloor. Pasiteifaukit,,

■ Jums tikrai patiks. J \ .
Bloor - High Prk. y 4,. 

$6.000 Įmok., id 'kąmib., atsk., ge
rų pi., 4 kamb. pirmam augšte.,-3 ' 
mod. virt.; 3 vonios, Vienas morgi-- 
čiūs išmokėti. Prašo $22.000.

- . High Piffk Ąve. - ?
$10.000 įmok., 3-jų butų po 5 kam
barius, tripleksas. Mod. .statyba/ A 
mt. senumo, vand. alyva šild., - ge-. 
ras nuomavimui, arti susisiek. Pra- ’ 
šo $34.000. " ; * ■'

vais išgyvenimais tikrąjį komunizmo 
veidą, parodytų tiek suąidomėjimo ir 
terškimo išlaisvinti Lietuvą, kiek tai 
parodo kaikurie senieji ateiviai bei jų 
ainiai. Ca kalbama ape trečios kartos 

; lietuvį, gimusį Pensilvanijoje, Leopar
dą Kapočių. Jaunis gimnazijos moky
tojas, Harrisville, N.Y., sukūręs miš
rią šeimą, moko sūnų ir žmoną lietu
vių kalbos, populiarina Lietuvą ame
rikiečių draugų tarpe. Išgirdęs apie 
Kuchel-Lipscomb rezoliuciją, parašė 
arti pusantro šimto laiškų senato bei

k> nupieštą. YyU, triąpąlyę, Gedimino 
stulpus, Gedimino katoą, o gal tik 
mažą pirkelę sų-todelm kaminu ir ky
lančiais į dangų juodais dūmais . Gal 
būt jai patUto.teMtiškų spalvų gėlėmis 
pra^rdusi ptevajsu ‘^ietova”. 
Ar programoSiitorinys dviąjų jaunuo
lių gražiai pravestas, 35 vaikų — 4-X6 
m- amžiaus, — išpildytas, Tamstai p. 
“Motina”, taip pat nieko nepasako?.

Prie, progos turiu širdingai padėko
ti rengėjoms: apyl. v-bos sekretorei 
M. žemeckienei ir mužikas mokyto
jai A. Kairienei, už malonų talkinimą; 
J. žiūraičiui už gražų Motinos Dieną A. _ A > • . A • * V ’ ’A ’ * < *’ • A «< •

morgi-- -

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimes.

Telef. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos, Stay nėr
■' apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių-farmų, gazolino stočių, 

vasarnamiu, garažu, įvairiu biznių ir t.t.
V. (Vic) B U T RI MAS

Y Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
' ■ Namų:- -'

FRED F. MARTIN REAL ESTATE VYT. BUTRIMAS
Oakview Beach 139 Fourth St* .-E.

Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Collingwood, Ont.
’ - -• / TeL 2337 - -•

TAUPYK IR SK0U1KIS
Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai _

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. - •

?Telefonas LE. 2-8723.

Yž paskolas-nioirgičius— 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 
apdraustos. • Visų nariu 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
-•.-•.•■a’ - . - A • r -*• * »

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

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTERAVE Telefonas LE. 2-5191
v-įf "■ •. *■ • .»' * ... ■* • 7 • •  1 ' • - -

D U F F ERIN RADI O and TV
SALES AND SERVICE _

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos 
’■1' ; lempos ir batarejos. Prityręs specialistas šu ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 - Say.P.UĄaBš

1 .. "I1.' " , ...n..’ J . ...

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin) ’
Visų rūšių automobilių mechaninis
itetaoatas. Automatinės. transmisi-

Darbas sąžiningas ir garantuo-

' Sav. Ant. Paškevičius

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dųndas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

*T

VALAU FOTELIUS 
;m ĮVAIRIUS KILIMUS. 
Automatinis elektra valymas. Šutai-

J. BARAKAUSKAS
Elektros

kontriaktonus
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai. .
T& RO. 7-9947 

24 HtnnberviewRd., Toronto.
im'ii'-ri ’’ u . ............... ..  ................ i

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ Oi U V J

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

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

Telefonas LE. 1-1432.

bę amerikiečių tai. padaryti.;- Jo laiš
kai nušviečia mūsų tautos kančias •>, 
kdvas dėl laisvo rytojaus ir'ntūdohpjo 
stiubo vis beąiplečianti'pavojų laisva- 
jšm pasauliui."' v

L. Kapočius tai padarė ųeskatina- 
Lmas jokių akmenišku, interesų, neš jo 
visi artimieji -džiaugiasiAmerikos 

,'ltusve ir augštų gyvenimo'standartų. 
.Mums, turintiems su Lietuva gyvą ryšį 
per ten pasilikusius tėvus, brolius bei 
seseris- kenčiančius nelaisvės skriau
das, yra sunkus nusikaltimas juos ap
leisti ir rūpintis, vien tik .savąjį egoiz
mą patenkmti tiek materialinėmiš tiek 
moralinėm^ , .gėrybėmis?. Mes. pnva- 

-tome jausti, ątsąkymobę prieš savo są
žinę, tautą ir Dievą netik peą'psūhkjh- 
ti, bet ir palengvinti .brolių kančias. 
Veltui auklėsime mūsų jaunimą krikš
čioniškais bei tautiniais pagrindais, jei 
negyvensime jais, ir pamiršime tuos, 
kurie njums savo didvyrišfcą dvasia 
tuos pagrindus įskiepino. Įvykiai vis 
ryškiau kaskart rodo, kad kovodami 
už pavergtųjų teises, mies jau tiesio
giai giname ir savąją laisvę. Kai žiau
rusis, priešas jau prie vartj,;tikrar lai
kas atsibusti iš mus apėmusio siautu
lio vieni - įsirengti patogias (gyvenimo 
sąlygas. Ir fabrikų triukšme . ir raš
tinėse prisiminkime tų uždarbių laiki
numą, o.;$pątįqgai netik, turtui, bet per 
jj ir mums patiems gresiairtf sunaikini
mą. Damoklo kardas jau vėl kabo 
virš mūšų galvų! Kurgi bebėgsime šį 
kaitą? Nejaugi neverta saugoti fizinę

• ir dvasinę gyvybę atsižadant dalies 
pinigo ir malonumų?. Nuo didelio pa-

- vojaus tegalime apsisaugoti tik visuoti- . , ____ %____ _ _
nėmis pastangomis. Dalis pasišventėlių .lij6nięriūs; Batonas; nupūto, kokį trak 

•dirba laisvinimo srityje, savęs išsižadė
dami. Ląimėjįmųi pasiekti privaiotnie 
tuč tuojau visi, kaip'moralinėmis taip 
ir medžiaginėmis priemonėmis įsijung
ti. Šiuo "meto rašykime laiškus- JAV-

• šeftato ir kongreso nariams; dėl • Lie
tuvos išlaisvinimo!: K. Vąliųšk^nė

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
' ‘ ’ s . ? OAKVTLLĖJE

šių. metų gegužes. .18 d. “Tėviškės 
Žiburiuose”: tilpo laiškas; iš Oakvillės, 
kuriame^MGttaa"^ rašydama apie Mo^ 
tihos Diėnos minėjiiną, uždūoda-kelis 
klausimus.. Šiuo laišku noriu i iškel
tuosius klaiisįmus atsakyti.;

■ 1. Mūsų trispalvė ir Vytis, mano
įsitikinimu; yra tiek "gerbtini, kad pri
valo būti naudojami tik atitinkamais 
momentais ir atitinkamoje vietoje. Mo
tinos Dieną- minėjome iš YMČA nuo
motoje salėję, kurios sienos apkabi
nėtos Įvairiomis reklamomis, sporto 
ženklais, Įrankiais ir mums svetimų 
žmonių portretais; Nei .Vytis, nei vė
liava ten jokiu būdu netiko; >

2. “Motina” negirdėjusi iškilmėse 
“mūsų gražaus himno garsų”.. Ir, anot 
jos, “jaunimas gavo Įspūdį, kad mūsų 
himnas — tai ’lŠejo tėvelis į.mišką”... 
Tokio jaunimo nepažinimo nestikėjau 
pei iš vienos motinos. Turiu pabrėžti, 
kad, užbaigus pro^ąitfą, linksmai trau
kiant visai publikai' liaudies dainelę 
— himnas taip pat netiko.

3. Kiekvienas lietuviškas, minėjimas, 
. be abejonės, tūri; savo .tikslą. Laiško

autorė manė, kad nematant salėje Vy
čio ir vėliavos, nebėra tikslo nu- 
nėjimupse. Minėjimo turinys, teisin
giau, paruošimas atitinkamo turinio 
betkokiam minėjimųi/ nųštąto tikslą. 
' 4 Ar rengėjų^darbas atsiekė tikslą? 

O, taip. Motinos Diėnos mihėjimo ren
gėjų . septynių šeštadienių įdėtas dar- 
baš šimtą nuošimčių, atsakė tikslą, f

Laiško rašytoja lyg ir su ironija pa
mini:,“O mptinaspagerbėmtorto ” 
Tai tiesa. Vyriausia motina ptoyė ,tot: 
tą,* iškeptą;vyresnių mergaičių minėji
mo išvakarėse. Gąl būt (tai nelietuviš
kas- paprotys;'bfet jis -gražus Ir .prhm.- 
tinaš,' pagerbiant kokiu nors atveju 
tinkamą.asmenį. Vaikai apdalino too 
pačiu tortu saVo .-mainytės, viilgė pa
tys ir vaišino svečius. ■ 4'

Vieno fakto’ p.. “Motina” nepaminė
jo, kad buto- apdovanota daugiavaikė 
motini. Ji gavo metinę lietuviško žur
nalo “Moteris” prenumeratą ir. čia 
pat jai/buvo įteiktas pirmas šių nw 
tų nt®ieris._ " ; • - :

Jr dar vienas, mano nuomone, labai 
svarbus momėntas minėjirhe, kurio p. 
“Motina” negalėjo nepastebėti — tai 
pačių. vaikų pieštos ir rašytos progra-

įsueigąs ir.; už butųsu  teikimą/toms 
sueigoms; motinęms už puikiai rengė
joms įteiktas rožes; vyresniems gim
nazijos mokiniams ir studentams už 
pągaib^ techniškuose darbuose ir ‘T 

redakcijai už šio laiško patalpinimą, 
f Mtoejhno’ rengėjos didžiuojasi Oąk- 
villes vanqris,;karie neturėdami nuo-

Ojų, to
no savo

dainaš .artrumptbtas. Atn$n'nuomo
nėm išryškėjui, totimesnėsdiskusijas 
nebebūtų'rraMįllhgos: ■ f; '■

KOEGZISTENCIJOS ŠALININKAMS
Eisenh o vėrini prezidentaujant bu

vo pasireiškusi Amerikoje plati akcija 
už'kdegristentiją su komunistiniu blo
ku. Tas pasireiškė netik lietuviškų 
bimbtomkų tarpe,, bet ir. tortingųjų 
Amerikos milijonierių, kaip. Eaton, o 
taip- pat , ir įtakingų -piliečių, kaip ĮElę- 
onora Roosevelt asmenyse. Galbūt 
biznieriams tas būtų bų£ę naudihga, 
bet Vakarų btčktti naudos iš to jokios. 
Dabar barždotąjam -į Castrui, užvedu- 
šiam biznį prekiauti 20-įp amžiaus ver
gais; Amerikos koegzistencijos šali
ninkams atsirado .auksinė: -proga <pa- 
rodyti savo gerą Yąlią. pariipinant 500 
traktorių Cąstrui už 1200 laisvės ko
votojų. Ir -ne bMkokių,’ bet vikšrinių; 
Įdomu, ką’ didieji; koegzistencijos ša- 
iininkai tari reikalui parūpins? Ar mi-

’torių kubiečių ’ išvądavuhui? Greičiau
sia, kad ne. Nes tokiu bizniu dolerių 
neuždirbsi.. Manau, kid jie tokiu atve
ju -tik žodine užuojautą malonės pa
siūlyti, čia gera proga ir .‘ mūsų 
bininkams”. paradyti , gerą ’valią, pa- 
prękiaująnt šu “draugiškais” kraštais. 
Reikia tikėtis,; kad jie sudės nors 
ant vienotraktoriaus. Tuo pačiu jie 
prisidės ir prie gyvenimo standafto 

’ pakėlimo, sukomUhistmtoj Kūboj.
Lankiam,“draugai’ binftfeinkai”.’iš 

jūšą' m<»'yakči^š^Įfdd31fc^' VS*;'

“ Padėka
Tpronto Mairohio vafdo šešt; liet, 

mokyklos mokslo metus užbaigus Tėvu 
k-taš nųošįfi^iąi-dėkpja.’abiėjų R. Kat. 
parapijų vadovybėms už riša materia
linį ;bei moralini ir aktj-viĮ- mokj’klos 
rėmimą,, ypač '^patalpų. į&topinimą. .

Mokyklos vedėjui p. J. Gustainiiii ir 
mielieifis mokytojams pasiaukojančiai 
rūpestingą musų kolonijos vaikučių 
mokymą, tėv^i kattios, rašto, tikybos, 
geografijos, istorijos, dainavimo ir 
ypatingai, kąd būvo išvengta betkokių 
nelaimių, šioje mokykleje mūsų Vaiku- 
čių bendradarbiavfmys už pinigus ne- 
gaii l»Sti..nūpetkama£ Tėviškas ačiū!

Dėkojame- Tarybos pirm; kūn. P. 
Ažūbaliui, kurio pasitikėjimas TėVu 
k-to davė inams -ptogąs.ntoiširdžiai ’sa- 
y6;pm«igas 'ątlikfi. Tap/^at esame dė
kingi ųž puikių ;patąlpų nemokamą 
pęįbleįamą mokytojų’^ vaišėms ir už,šu- 
teūtūs . vaišėms hemokėmuš vaisVUn- 
dėniūs: " ė ■’ ■•/■’■

iJekojamę visiėmš .pašitikėjuslėms 
TČvų?k-tu,:;per Itoti mokyklai buvo

Brisi tpi jos
500-
500
250

.50
TdrotttoSpyL .v-bos ■> ' 
Medžiot? Sę£t? Tdubo •

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Avė. . .

OILS LTD.

H. ROžAITIS
M

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS

Dorame visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pato

. Atlieku visokius 
elektros dhbdbus

k \ . - ’■ *■. W " r • “V -

tobdžių įuostų pakeitimus — nuo $18.00. » -
Taip pat tuflme-padangų, baterijų Ir kitų auto reikmenių. ■ , -
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandos. Lietuviams duodamo nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
JMcties metirteLBO. 7-3W6 ;

veltui.

J. Nacevičius

Elektronines mašinos skaičiuos 
surašymo duomenis

Jau ištisi treji mėtai, kaip buvo 
rengiamasi daryti Kanados visuo
tini surašymą, kuris prasidėjo 
birželio 1 d., bet faktinas suskai- 
čiavimas visų atsakymų Į pateik
tus klausimus apie kiekvieno ka
nadiečio, gyvenimą užims daugiau 
kaip mėnesi. Birželio l*ji diena 
yra tradicinė diena atsakymams, 
nes tai yra meti| vidurys, ir su- 
skaičiavimas pasibaigs paskutinę 
mėnesio dieną. Pirmieji rezulta
tai, paruošti spaudai, nebus žino
mi anksčiau kaip gruodžio mėn. 
ir paskutinieji duomenys nebus 
paruošti anksčiau kaip 1962 m. 
pabaigai. >

Visų klausimų, atsakymai bus 
surašomi blankuose, kurie pir
miausia bus skaitomi rajoninių 
surašymo Įstaigų, ir tik paskui 
bus siunčiami į Otavą ir perduo
dami elektroniniam “skaičiuoto
jui”. Skaičiuotojas. — vienintelis 
tokios rūšies pasaulyje — suskai
čiuos* 600 asmenų atsakymus per 
minutę ir perves atsakymus į 
magnetinę juostele. Jūostelė sa
vo eile bus’ pervedama - per kitą 
elektroninį skaitliuką, ir tik ta-

da gauti' duomenys bus arialyzuo- 
jami ir spausdinami. (

Tai buvo, prieš Stalino mirt j. 
Prie vieno laikraščių kiosko, Var
šuvoje, kasdien sustodavęs žmo-

o

Saskatchewan^., antrą, jis tui 
reikalų su ištisa žemės ūkio do-

komisaru

rėš po 20-30 surašinėtojų savo 
žinioj, dar bus apie 380 valdinin
kų, kurie bus reikalingi atsaky
mams grižus.. Surašymas bus’pa
skirstomas Į dvi dabs/ t y.i gyven
tą jų ir jų namų statistika, ir že-' 
mės ūkio surašymas. = . , >

Kada surašinėtojas atvyks į 
namus, reikalingas blankas gali 
būti užpildytas betkurio šeimos 
nario. Pagal Kanados Įstatymus 
kiekvienam privaloma šiam sura
šymui duoti reikiamas žinias.,Vi* 
sos gaūtoš žinios yra laikomos pa
slapty. Atsakymai bus panaudoti 

“ '■ •’ ' ‘ '
niekad nebus panaudoti’ kitkam, 
bVz. mokesčiu reikalams. -L C .Be.

tik statistiniams reikalams, ir
■

į)Vz. mokesčių reikalams. -L

Darbininkai tampa bendrbvię 
savininkais . •

Vakarų Vokietijoje vyksta sa
votiškas ūkinis perversmas. Iki 
balandžio 1 d. Visoje Vokietijoje 
maždaug/milijonas žm onių, buvo 
investavę savo sutaupąs i kokias 
nors akcijas. Dabar staiga į rih-

“Volkswagen7 akcijų išleidi
mas yra žingsnis i “liaudies ka
pitalizmą”, Yra ir daugiau Įmo
nių, kurios išleidžia akcijas ir 
duoda pirmenybę - jas Įsigyti sa
vo darbininkams. Kad išvengtų 
akcijų suplaukime i vienas ran
kas, kiekvienas pirkėjas gali 
pirkti tik nustatytą akcijų skai
čių. Pirkdamas jis dar gauna spe
cialius bonus, kurių jis netenka, 
jei' parduoda savo " akciją, neiš
laikęs dvejų metų. Praktika pa
rodė, kad toks būdas yrą gana 
sėkmingas ir naujieji akcijų sa
vininkai tuo gana patenkinti.

“Vc^kžWagen”ak.cijųpardavi- 
mo kainą — 280 markių, o.nomi
nalinė vėrte-^—lOO; markių. Ta- 
Čįaiirttroj^at juodojdjrriiS^; ję 
kainą sėklą net iki 600=700 mar
kių. Dar prieš akcijas .išleidžiant 
norintieji pirkti tūrėjo užsiregist
ruoti’ir buvo numatoma parduo
ti po 5 akcijas asmeniui, .tačiau 
dabar parduodama tik po 2.

Iki šiol “Volkswagen” buvo be 
savininko — niekam nepriklausė. 
Dabar turės IVz miliiono savinin
kų,daugiau, negu betkdri kita 
bendrovė. pasaulyje. Rinka šiuo 
metu geriausia — per metus .pa
gaminama virš milijono mašinų. 
1961 metai gali būti kritiškesni 
ne vien dėl savininku pasikęiti- 

rrao, bet ir dėl aritrb modelio Įve
dimo. Nauju modeliu norima ne ’ 
pakeisti senąjį “blakės” išvaiz
dos modeli, bėt tik jį papildyti. 
Tai gali padaryti “Volkswagen” 
patrauklesni. V. K.

Pusė ant pusės
. Viepo miestelio .. delikatesų 

krautuvėje buvo pardavinėjamos 
triušių mėsos dešros. Pirkėjų 'dė
mesį patraukė didelis dešrų kie
kis. Pasidarė neaišku, iš kur tiek 
daug gaunamą triušių mėsos. Pa
sklido gandas, kad. krautuvės sa
vininkas į dešras primaišo ir ark
lienos. Žmonių kalbos pasiekė ir 
miestelio sveikatos bei higienos 
inspektorių, ’kuris; atėjęs i par- 
duotuvę, ganą ramiai paklausė,
ąr čia pardavinėjamos triusięhos 
dešros. Savininkas patvirtino. To
limesnis inspektoriaus klausimas 
buvo, ar neprimaisoma i dešras 
ir kitos mėsos. Savininkas be jo
kio sumišimo paaiškino,, kad pri
dedama arklienos mėsos.

— O kiėk? — susidomėjęs pa
klausė valdžios atstovas.

— Pusė ant pusės yra gamybos 
proporcija,-— tarė krautuvinin
kas. ' -

— Kaip tai? — teiravosi in
spektorius. : • ■ ’J

— Visai paprastai, ^— aiškino
si sąVihinkas. — Vienas triušis ir 
vieiiaš arklys... \

Lietuvio advokato

davęs. Kartą pardavėjas nebete
ko kantrybės ir užklausė:

— Kodėl tamsta niekad neper* 
ki laikraščio, o tik pasižiūri ir nu
eini? Ko tamsta ieškai tuose laik
raščiuose?

Nežinomasis atlaidžiu tonti pa- 
aiškino:

— Jūs klausiate^ ko aš ieškau 
laikraščiuose? Ieškau nekrologo. 
t — Nekrologai visūomet sąiaus- 
dirtami kur nors laikraščiu vidu
ry, bet he pirmame* lape, — pa
brėžė pardavėjas. ■ . -•/".<. •

I tai žmogelis ramiai atsakė:
— Nekrologas, kurio žš laukiu, 

bus atspausdintas pimame pusla
py}*- .. y;'>,■'

Pardavėjas Įdėk sumišo jr pr- 
galvojęs sutiko: \ >

— Ach, t^p . .. Tamsta turi 
racijos.... Tas nekrologas bus 
pirmame puslapyje... ’

\ Perdaug plikiu .
“The.Gttawa Citizen” savo skil

tyse pažymi: . ■ . a 
. Esą, Tordnle,. viename iŠ mote- 
rų klubų buvę.pasisakyta, jog Ka
nados parlamente (žemuosiuose 
Rūmuoše> ‘pū^^ig plikagalvių 
vyrų parlamentarų išrenkama. 
Kai ateis nauji^linkimai — esą, 
reikėtų parinkti kiek galint daū- 
giąu fotogeniškųmoterų parla
mentarių poštains- Tas reiškinys 
bent kiek užtušuotų; tą begaliniai

Dr. E. ZUBRIENĖ4

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR įįfc ■ W&T 
(prie Duridas) .

Telefonas LE. 2-4108
t.

DANTŲ GYDYTOJA 
129 grenad:

(2-ras namas mid RčnėesvaI-

ADVOKATAS-NOTARAS

persikėlė
į naujas patalpas 

1134 DUNDAS ST. W 
č Toronto 3į Ont 
Telefonas LE. 4-8431

'i ■ ;| ri i lln'i -■ ■

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮBtfoATGA • ■ 

neiMan,bissett
SEGUIN

Advokatai — Notarai
./-f- U. -i -

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

Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-950L BE. 3-0978

!■■■ J g1 .'.I.

victor b. Alksnis
ADVOKATAS - NOTARAS

, Tėfetoažs LE. l-į&50

ir 3 - 8 vai. vak. (pagal štai- 
tarimą).... > p';y: . ’

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

1082 BLOORW 
.(£ rytus nuo Di 

M 1 ura MiEėfinilnĮ III Iiėl

OKULISTĖS

J

i

Wiktoria BXTK&WSKA, k.0. < 
274 RONCES VALLESAVE.1

/kam’pas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

irt <m Mi -iii II Ii ■ 1IM Iii I

’ Liet, dtang/tooterų dr-jto‘ 15 -*
KLK Kultūros ūr-jos -r 10
Spapdos b-vės “žibttriai” ,j , 10

. Toronto šauHų.Pūtvio kuopos 10, . 
v. Toronto .soĮei^demOkratų . > 5

- Buv, Tėvų'- k-to perdūdta. '• 6IŽ
Už šį.gražų-finansinį;mokyklos rė- 

nuhfa augščiau intoėtiems vienetams 
nuoširdžiai 'dėkojame: ?/i \;•

EaąmejWtingi tvarkos ir švaros per
sonalui mokykloje. . c. .

Dėkojame, ’ “Tėv. žiliams”, Time 
Press spaustuvei, CroWn Foods, p.p. 
J. Gresčiūntri, vzAušroto! ir J. Dvi- 
laičiui, kurie viską parūpino savikaina, 
sutaupydami mokyklai pinigų.

Visos kolonijos lietuvių rėmimas 
tšios mokyklos, parodo kažką gražaus, 
sugyvenamo ir kultūringo.

K-to pirmininkas yra giliai dėkingas 
visam k-to sąstatui už tokį nuoširdų, 
visų vienodą, bendradarbiavimą, susi
tikome nepažįstami, išsiskirsime prie- 
teliais. .

Galiausiai padėka tenka visoms po
nioms taip kruopščiai su meile mo
kytojams paruptosioms puikias vaitos.

Linkėdami ‘Visiems laimingų atos
togų o ”
-Jūsų MokyktosTėvų komitetas

W.A.LENCKI,

ADVOKATAS - NOTARAS 
100 ADELAIDE ST. W.

Telefonas EM.4-4182
Toronto

WiH-Do Cartage
Baldų pervežimas
' mieste, prieinama kaina.

Visi baldai apdrausti.
Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST., Toronto

Taisomi RADIO IR TV aparatai
F'» NORVYDĄ

lTEFONUS.

—

Dr. Y. J. Meilu viešė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

Tel. LE; 5-7025 i

Darbo valandos: 10-3 vai. ir ;
■ 5-8. šeštadieniais 10-3 vai.
V ■

Akių specialistas'•’■ 
L. LUNSKY, R.O.

i

nai sukelia galvos skaudėjimą ? 
vinąumą. Kalba Sftivų kafbcfflto‘ 
470 COLLEGE S*R, Toronto

—-
nįrmmm

Automobilių, namų, Vasarnamių, sveikatos, dč /1O97
gyvybės, pensijų ir kt. K17. 0‘Uoll

Draudimai

ATSAK BONDS IR PAN
II I I ...................... ..

RO. 9-4612
AUDIMO (STAIGA

AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO B 
AUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS
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MONTREAL, Que.TORONTO, Ont.
Prisikėlimo parapijos žiniosŠv. Jono Kr. parapijos žinios

— ši sekmadienį 11 vai. p- -------- —
maldose prisimenama liūdnųjų garbei pamaldos laikomos per vi-

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Teskamba dainos už laisvą Lietuvą! -

JAV IR K A RADOS LIETUVIŲ
birželio trėmimų sukaktis.

-r- Springhurste, Wasagoje, va
saros sezonui pamaldos Gerojo 

„ Ganytojo stovykloje pradedamos 
laikyti sekmadienį, birželio 18 d. 
Pirmais dviem sekmadieniais pa
maldos įvyks 9 ir 11 valandomis.

— Gerojo Ganytojo stovykla 
prasidės nuo liepos 8 d. ir tęsis 
keturias savaites. Randantis gra
žiam skaičiui stovyklautojų, šiais 
metais stovykla gerokai išplečia
ma, be turimų pastatų įjungiant 
ir palapines. Į stovyklą priimami 
berniukai ir mergaitės 9-14 metų 
amžiaus. Išimtys daromos jauni
mo choro dalyviams, o taip pat 
šeimoms, kurių keli vaikai sto
vyklaus. šiuo metu organizuoja
mas stovyklos personalas. Malo
niai prašoma, kad kurie minėtu 
laiku nedirba arba turės atosto
gas, kad sutiktų po savaitę ar il
giau įsijungti į talką stovykloje 
mūsų lietuviškojo atžalyno labui, 
šiuo metu dar ypač nepilnas mo
terų sąstatas.

—Birželio mėnesio penktadie
niais parapijos bažnyčioje 7.30 
vai. vakarais vyksta pamaldos 
prie išstatyto švenčiausiojo.

— Į birželio 17 d. Delhi šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje 

: vykstantį vaikų kongresą parapi
ja siunčia vieną autobusą su jau
nimo choru. Tuo pačiu maloniai 
skatina visus tėvus atkreipti ypa
tingą dėmesį į šį jaunimo di
džiulį sambūrį ir savomis susisie- 

, kimo priemonėmis minėtą dieną 
nuvežti kuo daugiausiai vaikų į 
kongresą. Jaunimo organizuoja
mų sąskrydžių turime taip maža 
(didesniu mastu rengiamas bene 
pirmas Kanadoje), įvertinkime 
organizatorių tad nelengvas pa
stangas: patys kuogausiausiai da
lyvaukime ir kartu nuoširdžiai 
linkėkime geriausio pasisekimo 
pirmajam Kanados jaunimo kon
gresui!

— Parapijos jaunimo choro re
peticijos vyksta: penktadienį 6 
vai. vak. ir šeštadieni 10 vai. ry
tą. Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
pamaldose vaikų choras gražiai 
giedojo. Sekmadieniais 11 vai. jų 
choras giedos visą birželio mėne
sį iki išvyks į vasaros stovyklą.

— Nuo šio pirmadienio dvi sa
vaites šv. Augustino seminarijoje 
Scarbore vyksta kunigų rekolek
cijos, kurias praveda naujasis To
ronto arkivyskupas P. F. Pocock. 
Šią savaitę rekolekcijose dalyvau
ja klebonas, o sekančią savaitę 
nuo pirmadienio vakaro — kape
lionas.

Į lietuvių kapines 
iš Vilties Kalno kapinių šį trečia
dienį, birželio 7 d. 3 vai. p.p. per
keliami palaikai Juozo Augaičio 
ir pulk. Prano Kauno. Kapinių ta
ryba atkleipia dėmesį, kad vasa
ros metu kapinėse artimųjų kapai 
ne įvairiomis dirbtinėmis gėlėmis 
(iškaitant ir kryželius) būtų puo
šiami, bet gyvomis. Tiksliausia 
būtų vasaros metu ant kapų paso
dinti gyvas gėles: jos ilgiau ištve
ria ir tuo pačiu gražiai papuošia 
kapus ir visas kapines. Dirbtinių 
gėlių vasarą ir kitose kapinėse ne
leidžiama naudoti. Be to, jos yra 
gana brangios ir kaip puošmena 
vra menkos vertės, v

E. Punkris, savininkas Park
side Meat Market, po operacijos 
grįžo iš ligoninės ir randasi na
muose. Arlauskai, p. Punkrienės 
tėveliai iš JAV Rochesterio, bu
vo atvykę apsilankyti ir išsivežė 

• anūkus Edvarduką ir Ričarduką 
atostogoms.

Po operacijos sveiksta namuo
se

Nijolė Kašinskienė po opera
cijos iš ligoninės grįžo ir sveiks
ta namuose.

K. Stauskienė paguldyta tyri
mams General ligoninėje. Kor.

są birželio mėnesį: sekmadieniais 
po Sumos, o šiokiadieniais po 8 
vai. Mišių.

— Parapijos vaikų choro repe
ticija bus ketvirtadienį nuo 6.30 
iki 8 vai. vak. Vaikučiai, kurie da
lyvaus vaikų kongreso programos 
išpildyme Delhi mieste, repetici
joje būtinai turi dalyvauti.

— Tretininkų mėnesinis susi
rinkimas ir konferencija bus šį 
sekmadienį po Sumos. Susirinki
mui vadovaus naujasis kongrega
cijos direktorius T. Tarcizijus.

— Sveikiname Rimą Bartuse
vičių, 14 metų amžiaus, kuris ge
gužės 27 d. šv. Mykolo katedroje 
buvo apdovanotas specialiu diplo
mu kaip vienas iš uoliausių Mišių 
patarnautojų.

— T. Paulius yra išvykęs į JA 
Valstybes atlikti metinių rekolek
cijų. Torontan jis sugrįš šį sek
madienį. Kitą savaitę rekolekcijų 
atlikti vyks T. Rafaelis ir kun. B*. 
Jurkšas.

— Baisioms Birželio dienoms 
paminėti pamaldos Prisikėlimo 
bažnyčioje bus laikomos kitą sek
madienį, birželio 18 d. Iš anksto 
raginame tikinčiuosius tą dieną 
neišvažinėti, gausiai lankytis pa
maldose ir eiti sakramentų.

— Sofijai Butkevičienei, jos 
mamytei Lietuvoje mirus, reiš
kiame giliausią užuojautą.

— Šiomis dienomis išsiuntinė
jami valdžios pranešimai apie mo
kesčius Toronto mokykloms išlai
kyti. Kviečiame visus tikinčiuo
sius atkreipti dėmesį, kokiai mo
kyklai jų mokesčiai skiriami. Val
diškoms mokykloms (Public 
School) mokesčius turėtų skirti 
tik tie katalikai, kurių vaikučiai 
lanko valdžios mokyklas. Tačiau 
tie katalikai, kurių vaikai lanko 
katalikiškas mokyklas arba kurie 
mokylinio amžiaus vaikų neturi 
arba jų visai neturi, tie savo mo
kesčius turėtų kreipti katalikiš
koms mokykloms (Separate 
Scool). Mokesčiai pačiame Toron
te šiuo metu yra vienodo didumo 
tiek valdiškoms, tik katalikiškoms 
mokykloms, o kaikuriuose prie
miesčiuose, kaip N. York, E. 
York, Scarborough ir kt. katali
kiškoms mokykloms skiriami mo
kesčiai yra net mažesni, kaip mo
kami valdiškoms mokykloms. Be
je, kurie iš katalikų neturi nuosa
vų namų ir yra nuomininkai, tegu 
įsidėmi, kad namų savininkai ne
turi teisės nuspręsti, katrai mo
kyklai nuomininko mokesčiai turi 
būti siunčiami. Neaiškumuose ir 
nemalonumuose prašome tuoj pat 
kreiptis i parapijos kunigus.

— Iešką darbo prašomi at
kreipti dėmesį į paskutinį “Pri
sikėlimo parapijos žinių” nume
rį 23-257, kuriame yra nurodyta 
keletas darboviečių, kuriose rei
kalingi darbininkai.

ŽURNALAS “MOTERIS” Nr. 
2, balandžio-birželio mėn., jau at
spausdintas ir netrukus pasieks 
savo skaitytojas.

Tautos Fondo vajus 
vyksta pilnu tempu ir jau grįžta 
puikūs darbo rezultatai. Pirma
sis sąrašas grąžintas pp. Rama
nauskienės ir Urbonavičiaus su 
$65 aukomis. Laukiama ir dau
giau džiugių naujienų iš TF bi
čiulių. Valdyba

Lietuviškas kinas
Br. Sergauti, Extra Realty 

Ltd. savininkas, nupirko Pix ki
no teatrą šalia Lietuvių Namų 
Toronte. Padaryti kaikurie re
monto darbai ir praeitą savaitę 
šeštadienį Įvyko atidarymas. Tai
kantis prie vietos sąlygų bus ban
doma rodyti europinius ir klasi
kinio turinio filmus. Kinas turi 
per 500 vietų. Laukiama pageida
vimų ir iš lietuvių pusės. Lietu
vių Namų kaimynui linkime ge
ros sėkmės. Kor.

DAINŲ ŠVENTE
ČIKAGOJE, 1961 m. liepos 2 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 piniginį čekį, šiuo adresu: -

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

DALYVAUJA CHORAI IŠ JAV IR KANADOS

NUOŠIRDI PADĖKA
Mūsų vedybinio gyvenimo dvidešimt penkerių metų sukakties 

proga, nuoširdžiausiai dėkojame visiems surengusiems taip nuotaikin
gas vaišes, mus apdovanojusiems vertingomis dovanomis, kurios ilgai 
bus mudviejų prisiminimuose, mus sveikinusiems tiek žodžiais, tiek 
raštu, visiems iškilmių dalyviams, kurie savo atsilankymu taip nuošir
džiai mus pagerbė.

Ypatingai norėtųsi išreikšti nuoširdžiausią dėkingumą mieloms 
šeimininkėms, kurios tiek valandų pašventė ruošdamos vaišes: p. Ci- 
rūnienei. p. Jonaitienei, p. Daukus, p. Eidukaitienei, p. Krakauskienei, 
p. Morkūnienei, p. Milerienei, p. Peterson, p. Pajaujienei, p. Vaške
vičienei ir p. Teed.

Nuoširdžiai dėkojame p. J. R. Simanavičiui, kuris mus pagerbė 
radijo bangomis — "Tėvynės Prisiminimuose”, ir visiems, kurių var
dų nepaminime spaudoje, bet jaučiame širdyje.

Dėkingi
Jurgis ir Veronika Aleknevičiai

nieriaus diplomą gavo V. Sipelis 
Ir humanitarinius mokslus užbai
gė J. J. Šinkūnas.

Maldininkų kelionė j Cap de la 
Madeleine. Kaip ir kiekvienais 
metais taip ir š.m. liepos -9 d. šio
je Mergelės Marijos šventovėje 
yra skelbiama visų Kanadoje gy
venančių tautybių diena. Tėvai 
oblatai OMl kviečia visų tautybių 
tikinčiuosius kaip galima gausiau 
ir organizuotai dalyvauti šios die
nos iškilmėse. Dėl smulkesnių in
formacijų rašyti: Press Bureau, 
Our Lady of the Cape, Cap de la 
Madeleine, P.Q.

Brnkelio “Litas” valdybos po
sėdis įvyks sekmadienį, birželio 
11 d., 8.30 vai. ryto bankelio pa
talpose prie AV parapijos salės.

Paskolos iš “Lito” duodamos 
betkuriam rimtam reikalui, ta-z 
Čiau jų norintieji neturėtų lauktf 
paskutinės dienos. Paskolų sky
rimą sprendžia kredito komisija, 
todėl bent žodiškas pareiškimas 
turėtų būti įteiktas prieš porą 
dienų. Didesnėms asmeninėms 
paskoloms, o ypatingai morgi- 
čiams, geriau užsirašyti į eilę iš 
anksto, kadangi nevisada “Litas” 
turi pakankamai pinigų vįsus pa
reiškimus patenkinti. Pr.R.

švč. Jėzaus širdies šventėje, 
birželio 9 d., penktadienį, šv. Mi
šios ir birželinės pamaldos AV 
bažnyčioje įvyks 8 vai. vak. Kito
mis dienomis birželinės pamaldos 
yra rytais tuoj po 7 vai. pamaldų.

Šv. Onos draugijos susirinki
mas. įvyks birželio 9 d., penkta
dienį, AV par. klebonijoje.

Augštesniųjų lituanistinių kur
sų abiturientų balius įvyks birže
lio 10 d.; šeštadienį, A V parapijos 
salėje.

šeštadieninių mokyklų užbaigi
mas ir gegužinė bus “Dainavęs” 
vasarvietėje birželio 11 d., sek
madieni. 11 vai. šv. Mišios, vėliau 
mokyklinė programa bei žaidi
mai.

Šv. Elzbietos draugija birželio 
18 d. ruošia išvyką Į St. Anne de 
Beaupre. Užsirašyti pas kun. dr. 
F. Jucevičių LA. 1-9930, p. Ast
rauskienę AR. 2-2136 ir p. Krei- 
vienę ME. 7-6020.

E. Kardelienės muzikos studi
jos metinis mokinių koncertas 
ivyks birželio 18 d , sekmadienį, 
3 vai. vak., AV parapijos salėje.

McGill universitetą baigė che
mikė B. Juškevičiūtė-Miller. Inži-

QUEBECO <
PREMJERAS Jean Lesage ir 

jo vadovaujama liberalų partija 
iškelia vis daugiau buvusio min. 
pirmininko Duplessis ir jo Union 
Nationale partijos suktybių. Dau
gelis buvusių kabineto narių ir 
partijos patikėtinių gaudavo pa
pildomas sumas iš provincijos iž
do. šiuo metu yra sudaryta komi
sija, kuri visus Union Nationale 
padarytus per 16 metu su įstaty
mais prasilenkimus tiria ir vėliau 
paskelbs viešumon. . - >

QUEBECO < 1
PREMJERAS J. Lesage susita

rė su Canada Council dėl'perė
mimo 16 mil. dolerių Quebeco < 
provincijos universitetams ir kla
sinėms gimnazijoms. Minėta su
ma susidarė per eilę metų, kada 
buvęs premjeras Duplesis atsisa-

Pakils namų kainos
Jei kas nori pirkti namus, šiuo 

metu esąs pats geriausias laikas, 
nes pardavime jų yra labai daug 
ir įvairiausių. Jei paimtumėm ku
rią nors kbnkrečią dieną, tai ras- 
tumėm, kad tą dieną buvo parda
vime Toronte apie 12.000 atskirų 
namų, arba apie 3^2 % visų To
ronto namų skaičiaus. Jų kainos 
labai įvairuojančios, tačiau, ap
skritai imant, žemesnės apie $600 
už kainas, buvusias porą metų 
atgal. Toronto Real Estate Board 
pranašauja, kad netolimoje atei
tyje namų kainos pradės vėl pa
lengva kilti. Tam nurodoma net 
kelios priežastys. Pirmiausia, la
bai smarkiai kyla žemės kaina. 
Kadangi šiuo metu Toronte že
mės kaina sudaro apie vieną treč
dali visos pirkinio kainos, tai tuo 
pačiu ir viso pirkinio kaina kils, 

j Toliau — statybinės medžiagos 
I kaina pakils ypatingai po rugsėjo 
ji d., kai bus Įvesti provinciniai 
pardavimo mokesčiai —- sales tax. 
Pagaliau statybos darbininkai vėl 
reikalauja padidintų atlyginimų, 

■ ką rodo beveik visuotinis jų strei- 
! kas šiuo metu vykstąs Toronte. 
Viską sudėjus tenka tik pasakyti, 
kad pirmoje eilėje pakils naujų 
namų kainos, bet greit po to pra
dės kilti ir senesniųjų, nes taip 
visada būna.

Homero tiltas
Važiuojant pro St. Catharines 

iš Toronto*'Į Ameriką Queen Eli
zabeth kelyje paskutinė kliūtis 
bus pašalinta 1963 m. užbaigus 
statyti 19 mil. dol. vertės tiltą 
vad. “Homer Skyway” per Wel- 
lando kanalą.

Dabar ten esąs pakeliamas til
tas labai trukdo susisiekimą, nes 
automobiliams ilgokai tenka 
laukti kol kanalu praplaukia lai
vai. Naujas tiltas bus 7082 pėdų 
ilgio (arti 1,5 mylios) ir 123 pėdų 
augščio nuo kanalo paviršiaus.

Plastikine permatoma medžia
ga dengtose 100x50x40 pėdų 
apšildomose palapinėse statybos 
darbai žiemos metu buvo vykdo
mi per ištisas dienas. Vasario 
mėn. pasirašyta $3,5 mil. sutartis 
Įrengti centrinę plieno konstruk
cijų dalį (superstructure). Vienas 
kontraktorius padarė rekordą, su
kaldamas 520 H-tipo polių per de
vynias dienas. P. L.

PARDUODAMAS NAMAS trijų augš- 
tų, geram stovy, Bloor - Dundas rajo
ne, 27 Dorval Rd. Tel. LE. 5-6786.

VISI KVIEČIAMI 
ir kiekvieno pareiga atsilankyti į 
Baltų Federacijos rengiamą iškil
mingą akademiją Baisiųjų Birže
lio Trėmimų dvidešimtmečiui pa
minėti. Tuomi pagerbsime savo 
nukentėjusius artimuosius ir pa
reikšime protestą prieš neteisėtą 
okupaciją. Daug žymių kanadie
čių ir parlamentarų jau pasižadė
jo minėjime dalyvauti. Pagrindi
nę kalbą, pasakys buvęs piliety
bės ir imigracijos ministeris ir žy
mus liberalų partijos veikėjas, fe
deracinio parlamento narys J. W. 
Pickersgill. Bus trumpa muzikinė 
programa, išpildoma visų trijų 
tautybių menininkų. Minėjimas 
įvyks International Institute of 
Metropolitam Toronto auditorijo
je, 709 College St., trečiadienį, 
birželio 14 d., 8 vai. vak.

Visi lietuviai kviečiami kuo 
gausiausiai atsilankyti.

Kanados Baltų Federacija
Dailininkų Kasiulio, Newcombe 

ir Montlake meno kūrinių paroda 
Įvyks birželio 10-17 d.d. nuo 2 iki 
7 vai. vak., 1998 Lakeshore W., i 
Clarkson. Artists Centrui vado-! 
vauja dail. G. K. Račkus.

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. Stovyklavimo 
mokestis už 2 savaites — $25. Jei iš 
vienos šeimos vyksta 2 ar 3 vaikai, mo
kestis proporcingai mažinamas. Netur
tingi, bet gero elgesio vaikai nuo mo
kesčio bus dalinai ar visiškai atleisti. 
Registracija i at-kų stovyklą jau pra
dėta. Užsirašyti galima: Toronte — 
Prisikėlimo p-jos klebonijoje, 32 Rus- 
holme Park Cres., tel. LE. 3-0621, Ha
miltone — pas J. Pleini, 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.

Toronto viešųjų bibliotekų 
svetimų kalbų skyrius — 1115 
Queen Št. W./papildytas šiais lie
tuviškais leidiniais: K. Barėnas, 
Karališka diena; J. Gliaudą, Rai
džių pasėliai; J. Kralikauskas, 
Šviesa lange; S. Sužiedėlis, Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapija; B. 
Daubaras, Uždangai nusileidus; 
N. Mazalaitė, Negestis; A. Sušins- 
kas, Jaunystės maršas; Tremties 
metai, lietuviu rašytoju metraštis 
1947.

Lankėsi Carling bravore
Gegužės .31 d. “TŽ” atstovas 

kartu su daugeliu kitų tautybių 
laikraščių atstovais buvo pakvies
tas apžiūrėti naujojo Carling 
alaus bravoro, esančio prie 27 ir 
401 kelių sankryžos. Bravoras di
delis, moderniškas, visi pastatai 
užima penkių akrų plotą. Per die
ną galės'pagaminti L mil. butelių 
ir 2.100 statinaičių alaus, tam rei
kalui suvartodamas 30 mil. svarų 
miežių ir 200.000 svarų apynių į 
metus*. Fabriko pastatymas kaina
vo 12 mil. dol. Viduj labai švaru, 
viskas įrengta iš nerūdyjančių 
metalų. Oficialus atidarymas įvy
ko birželio 6 d., nors pats bravo
ras jau veikia beveik nuo Kalė
dų. Jame dirba ir keletas lietuvių.

Mažos perspektyvos gauti 
vasaros darbus studentams

Kaip praneša valdžios Darbo 
biuras, persepktyvos studentams 
gauti vasaros darbus yra labai 
prastos. Daugumas firmų ruošia
si praleisti šią vasarą sumažinu
sios gamybą, o jeigu ir numato 
pasamdyti vieną kitą žmogų va
sarai, tai daugiau dairosi į toje 
firmoje jau dirbusius ir turinčius 
praktikos. Visdėlto dar esą gali-į 
mybių gauti vasaros darbus fabri-' 
kuose, ir krautuvėse, o darbų ga
limybė įstaigose yra žymiai ma
žesnė.

ATITAISYMAS. — "TŽ” Nr. 16, 
skelbiant Tautos "Fondo aukotojų są
rašą, įsibrovė nemalonus netikslumas, 
kur pažymėta, kad J. Dvilaitis aukojo 
$2, o turi būti $7.

Kaikurių kitų aukotojų pavardės bu
vo visai neišskaitomos, todėl nebuvo 
visai paskelbtos. Visus aukotojus, ku
riuos palietė koks nors netikslumas, 
skelbiant sąrašą, labai atsiprašome.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap^ 
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburf ir kitur.

30 DEWSON ST„,TORONTO 
Telefonas LE.44403

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė

Tel. CL. 5-6451

Aštuntoji Kanados 
Lietuvių Diena 

sparčiai artinasi
Metraščiui plaukia žinios. 
Pirmieji atsiliepimai apie 
prieš 60 metų Kanadoje įsi

kūrusius. Žinių laukiama 
daugiau

Visai laiku, pagal KLB Kr. Val
dybos aplinkraštį, birželio 3 d. 
gautos žinios apie St. Catharines, 
Ont., Britų Kolumbiją ir Rodney, 
Ont. apylinkes ir jų veiklą. Gau
ta ir atvaizdų. Laukiamos žinios 
ir iš kitų apylinkių.

Maloniai atsiliepė tautiečiai ir 
į žinių pageidavimą apie seniau
siai Kanadoje apsigyvenusius lie
tuvius. P. S. Zavackis (London, 
Ont.) davė visą eilę seniausiai 
Kanadoje apsigyvenusių tautie
čių, t.y. Saskatchewan provinci
joje gyvenančius pp.: Baltrušius, 
Stankus, Murinus, Andriukevi- 
čius ir Babušius. Stasys Taurins- 
kas iš So.' Woodslur, Ont. prane
šė apie Igną Skrinską, gyvenantį 
Toronte, bet šio nežinomas adre
sas. Viena ponia pranešė apie 
Montrealyje gyvenančius kelius 
tautiečius, kurių, seniai atvyku
sių, čia yra gana daug. Metraščio 
redakcija tačiau maloniai prašo 
tautiečius, žinančius seniausiai 
apsigyvenusiųjų vardus, pavardes 
ir adresus siųsti tas žinias Metraš
čio redakcijai greičiau, nes laikas 
bėga greit. Tiktai bendromis pa
stangomis daugiau sužinosime ir 
daugiau padarysime.

Metraštis taip pat laukia iš visų 
biznio žmonių bei biznio įstaigų 
skelbimų. Reikia žinoti, kad šis 
Metraštis turės visus KLB statu
tus, kurie ilgai veiks: kad jame 
bus svarbių informacijų apie pen
sijas, draudimus, socialinę globą, 
medicinos pagalbą ir 1.1. Visa tai 
yra svarbu visiems tautiečiams — 
seniems ir jauniems. Todėl Met
raštis pasklis po visą plačiąją Ka
nadą ir užsienius. Jį gaus ir visi 
žemynai.

Maloniai prašomos žinios, skel
bimai ir atvaizdai. Visa siųsti ad
resu: LD Metraštis, 7722 George 
Street, LaSalle, Montreal 32.

VIII LD Informacija
Važiuojąs mašina i Čikagą, Lietuvių 
Dainų šventę, ir galis paimti vieną as
menį, prašomas paskambinti tel. RO. 
6-5256. Prašyti Peter.

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais. Pageidaujama moteris ar mer
gaite. Tel. LE. 7-1056, skambinti po 
4 vai. p.p.

Išnuomojamas kambarys su baldais, 
galima naudotis virtuve, atskiras įėji
mas, High Park rajone, yra garažas. 
Tel. LE. 6-6480.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
be baldu arba 1 kambarys ir virtuvė 
su baldais. Tel. LE. 2-1415.

Springhurst vasarvietėje arti lietuvių 
bažnyčios išnuomojamas vasarnamis 
arba paskiri kambariai. Skambinti 
LE. 1-5982.

PARDUODAMAS NAMAS 7 kamba- 
rių, -geram stovy, 2 virtuvės, įrengtas 
kambarys rūsyje, Bloor-Jane rajone. 
Tel. RO. 7-5940.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Pastatai-žemė Draudimas-Paskolos

P. Adamonis
Agentai:

F. Yasutis
A. Markevičius
M. Roth
E. Kandt ___ ___

Šekit musų skelbimus apie paskirus 
objektus NL, TŽ, Star, LaPresse.

RA. 2-2472

LA. 2-7879 
CR. 9-9793 
RE. 7-9353 

WE. 5-5849

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

GERIAUSIAS INVESTAVIMAS Į

Cėj rta r nutrijas
Aplankykite mūsų nutrijų ūki Broug
ham ir apžiūrėkite pavyzdžius preky
bos Įstaigoje — 1055 Bloor St. W.. 
kuri atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6

1055 Bloor St. W.,

vai. vakaro. Telefonas LE. 2-5031.

kė priimti valdžios narama švieti
mui, bijodamas, kad valdžia nesi
kištų į provincijos švietimo sis
temą.

OUFRE^O
PROVINCIJOJE veikia trys or

ganizacijos., kuriu tikslas Quebe- 
cą padaryti neoriklausoma valsty
be atsiskiriant iš konfederacijos. 
Didžiausia iš minėtų grupių yra 
Alliance Laurentienne, kuri skel
biasi turinti 2000 nario mokestį 
mokančių narių. Nepriklausoma 
respublika būtų pavadinta “Lau- 
rentia”. Nors tame sąjūdyje yra 
gana daug intelektualų, tačiau jų 
svajonės vargu ar kada taps re
alybe.

KANADIEČIU
FIRMA ~ Woodworking Ma

chinery Co. Ltd. — gavo užsaky
mą iš Sovietų Sąjungos pastaty
ti Rusijoje keliolikos milijonų 
vertės lentpiūvę, kuri būtų di
džiausia ir moderniškiausia pa
saulyje. Minėta firma kreipėsi į 
dvi JAV firmas,*: prašydama pa
galbos įvairių mašinų pagamini
mui, tačiau abi amerikietiškos fir
mos griežtai atsisakė. Abiejų fir
mų orezidentai pabrėžė, kad ru
sų tikslas esąs sunaikinti Vaka
rus, todėl jie nematą reikalo pri
sidėti prie jų produkcijos pakė
limo. Kanadiečių firma ieško kitų 
rangovų, nes visų moderniškų 
mašinų Kanadoje pagaminti ne
są įmanoma.

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

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., 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 paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

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

408 Ronces va I les Ave. Tel. LE. 5-1944
' ' < kampas Howard Park AL GARBENS

. REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HWMMM3.

randasi dan" n-Miiai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
ajonnose. Dėl informaciją skambinkite A. GARBENIUI.

WESTONE. $12.500 v*sa kaina. $2.000 imokė’i. Balansui vienas morgičius. 
7 kambarių atskiras plytų namas, nauja apšildymo sistema, privatus įva
žiavimas. garažas.
INVESTAVIMAS. 9 atskiri butai, geras pastatas, netoli lietuvių bažnyčios. 
Kaina $50.000.

d receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik- 
kite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 

f Write betkokią problemą, paskambinkite mums, 
pasiryžę jums padėti geriausiai.

ramu-

Margis Drug Store
** V. MARGIS, Phm.B. <

3-JU SEIMU NAUJAS. $19.000 Įmokėti, balansas lengvom sąlygom. Naujos 
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo mašinos. Gerai išnuomotas, gražioj vie
toj, arti susisiekimo, prie Humber upės. Visa kaina $32.000.
PIGUS PARDAVIMAS. $1T.9OO visa kaina. $4.000 įmokėti. 9 kambarių

Ciga tėčių Nortonas -SšStų- už $3.09
a

/ONUI DAMBRAUSKUI mirus, 
dideliam nuliūdime likusiems jo mylimiems: 

žmonai Elenai, bei dukroms Danutei Puzerienei, Irenai 
Birštonienei ir jų šeimoms

nuoširdžią užuojautą reiškiu ir kartu liūdžiu —

Stasys Daugėla

Jei jums reikia vai 
tų, paskambinkite, p 
DRUG STORE. Jei j 

mes
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerius, 
nėlės, zubridMė, “C” termometrai Ir kt Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL

--------- Tr kt, juos gMH gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės “




