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Birželis
Skrenda metai, viskas mainos,
Gęsta viltys laukiančių,
Tik jų skaudžiai liūdnos dainos
Primena žaizdas kančių.

Kaukia pūgos, švilpia vėjas, 
Neša sniegą kamuoliais,

TREMTINIAI

Nežinomas tremtinys Sibire 1955 m.

Nepriklausomoje Lietuvoje birželio mėnuo buvo* malonus ir 
linksmas. Sodai, krūmai ir miškai paskęsdavo obelų, alyvų, ievų ir 
kitų medžių, žieduose. Prasidėjusi šienapiūtė apgaubdavo visą 
kraštą svaiginančiu vystančio šieno kvapu. Upeliai ir prūdai prisi
pildydavo besimaudančių vaikų, o šiltos ir trumpos vasaros nak
tys, su rugiuose čirškiančia griežle ir lankose prunkščiančiais 
besiganančiais arkliais, duodavo pilnai pajusti tėvų žemės dvel
kimą. ‘

Gyvybe pulsuojanti gamta sudarė foną įvairiaspalviams bir
želio įvykiams. Prasidėdavo tie įvykiai Devintinių procesijomis, 
išsiliejančiomis į mūsų miestų bei miestelių gatves. Tolau sekė 
kaikurių didelių šventųjų dienos, ypatingai kai antrajame nepri
klausomybės dešimtmetyje labai iškilmingai buvo švenčiamas Res
publikos Prezidento Smetonos vardadienis. Pagaliau ateidavo ir 
mokslo metų pabaiga. Paskutiniai egzaminai, dramatiški Mokyto
jų Tarybos posėdžiai, širdžių virpėjimai skaitant rezultatus iškil
minguose mokslo metų pabaigos aktuose, triukšmingos išleistuvės 
ir — sudiev mokyklos sienos, laikinai ar galutinai!

Bet štai, po dvidešimt dviejų metų, kartą atėjo ir kitokis bir
želis. JĮ atnešė ne pietų vėjelio dvelkimas, bet “rytų saulės” nu
šviesti tankai. Juose sėdėjo ne mūsų broliai kareivėliai, bet rusai 
ir mongolai. Rūstūs kaip siaubą pranašaujanti Dievo rykštė, jie 
riedėjo dulkėtais Lietuvos keliais. Nepaprastas nykumas apėmė 
Lietuvą anomis birželio dienomis. Tolų nykumą pergyvena žmo
gus tik tada, kai staiga ir visai netikėtai per trumpą valandėlę 
sugriūva viskas, kas buvo pastatyta per ilgus sunkaus darbo me
tus. Taip, tada žuvo Nepriklausomoji Lietuva. Žuvo kaip ta jau
namartė automobilio nelaimėje grįžtant iš vestuvių. Žuvo ,tada, 
kada kaip tas birželis buvo jau subrendusi žydėti ir nešti vaisių.

Netikėtai šalnai pakandus birželio žiedus, jie greitai pradėjo 
kristi. Paskutiniėms tankams tebedulkant, tuoj prasidėjo ir pir
mieji areštai. Pakėlė galvas:.maža saujelė -Lietuvos piliečių, dau
giausia svetimos - kifinės, kurie, užmiršę kraštą, kurio syvais

Kartu su tuo" prasidėjo “džiaugsmingoji”, jau kąbutęsęr dalis —- 
raudonos vėliavos, privalomi mitingai ir kitokį okupantų Įsakyti 
parengimai. Stovėjai tada žmogus tūlo Lietuvos miestelio aikštėje 
prievarta atvarytas i mitingą ir galvojai, nejaugi dar § tikrųjų 
tebėra birželis? Nejaugi dar kur nors Lietuvoje tebežydi obelis, 
nejaugi dar džiūstantis šienas tebeskleidžia kvapą? O ne, to nebe
galėjo būti, nes raudonoji lava užpylė viską!

Bėgo dienos. Praėjo vasara, ir atėjo ruduo. Padėtis pradėjo 
lyg ir rimti. Iš ūkininkų dar tebebuvo neatimtos žemės. Miestų 
krautuvės tebeturėjo nepriklausomybės laikais gamintų prekių. 
Prasidėjo nauji mokslo metai; tiesa, be kapelionų ir kaikurių mo
kytojų, bet visdėlto prasidėjo. Kaikurių galvose pradėjo netgi vai
dentis mintis, kad ir su bolševikais gal bus galima gyventi. Gal gi 
tame okupantų peršamame socialistiniame turinyje bus galima 
Įtalpinti nors dali ir tautiškumo? Kaip dabar, istorijos perspekty
voje, matome, tai buvo tik vaikų sapnas. Raudonasis žvėris tada 
tik žaidė katės ir pelės žaidimą, nes pelė buvo užtikrinta-, o žaidi
mas sudarė šiokį toki malonumą. Kai žaisti nusibodo, žvėris nu
siėmė kaukę ir pasirodė, kas esąs.

Tada atėjo dar vienas birželis. Birželis, kokio nesitikėjome. 
Netgi savo akimis matydami negalėjome Įtikėti, kad tokie žiauru
mai, taikomi visai nekaltiems žmonėms, iš viso galimi dvidešim
tame amžiuje betkur pasaulyje. Deja, tai buvo faktas. Užkaltuose 
vagonuose iš proto ėjo motinos, nuo kurių atplėšė vaikus ir kūdi
kius. Troškuliu ir badu mirė suaugusieji. Tie, kurie mirė, buvo 
laimingi, nes išvengė dar baisesnių kančių tolimojo Sibiro plo
tuose. Ką nesuspėjo išvežti, tą vietos kalėjimuose nukankino ir 
išniekino. Taip, per keletą parų, Lietuva buvo dar kartą “sutvar
kyta”. Nežinia, kuo tas “tvarkymas” būtų ir pasibaigęs, jei nebūtų 
užklupę netikėti Antrojo Pasaulinio karo veiksmai.

Skausmingojo birželio Įvykiais rusai pradžioje didžiavosi. Di
džiavosi taip, kaip didžiuojasi didelis bernas primušęs mažiuką — 
jis parodė savo jėgą ir užsitikrino paklusnumą. Bet tai būvo tik 
laikinis pasididžiavimas. Greitai po to ir patiems okupantams 
paaiškėjo, kad išvežimais jie;padarė didelę klaidą. Pirmiausia, iš
vežimai nuėmė kaukę ir dešifravo tikruosius lietuvių tautos prie
šus. Toliau, jie atidarė akis daugeliui abejojančių ir netgi buvusių 
bolševikų lietuvių, kurie po išvežimų aiškiai perėjo kovojančios 
Lietuvos pusėn. Trečia ir svarbiausia — išvežimai dešifravo pa
čius bolševikus. Tiesa, tas faktas, kaip ir daugelis kitų,, ilgą laiką 
dar nebuvo pasauliui žinomas, bet dabar visi apie tai jau sužinojo. 
Ir niekas taip nepiktina bolševikų atstovų užsieniuose, kaip ano 
birželio žiaurumų priminimas. * ■ • A. R.

VAKARŲ VOKIETIJOS RINKIMAMS; ARTĖJANT
- - agai mito,. pradėjo .idavniėtigeriausinimū^ tautos^
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NAUJO
BIUDŽETO paskelbimo laukia

ma šio mėnesio pabaigoje. Tai 
bus vienas iš pagrindinių konser
vatorių valdžios bandymų, nes 
dabartinė pasaulio ir kartu Kana
dos ekonomija yra gana kompli
kuota. Biudžeto paskelbimas už
delstas ir parlamento opozicija 
kaltina konservatorius, norint 
biudžeto paskelbimu padidinti sa
vo partijos prestižą, o ne pagerin
ti egzistuojančias ūkines negero
ves.

TEISINGUMO
MINISTERIS D. Fulton pareiš

kė, kad planuojama prie kalėjimų 
Įrengti įvairias dirbtuves, net fab
rikus, kur kaliniai galėtų dirbti 
ir kartu išmokti įvairių amatų, 
kad išėję iš kalėjimo nebūtų naš
ta visuomenei.

PRIVILIOJIMUI Kanadon ke

KAS NAUJO KANADOJE?
< ' V . « - v j * * *’

lionių biuras vien skelbimams 
JAV-bėse išleidžia per metus $1.- 
700.000. Atskiros provincijos irgi 
išleidžia milžiniškas sumas turis
tų informacijai. Išleisti pinigai, 
tačiau, grįžta keleriopai. 1960 m. 
29 milijonai turistų aplankė Ka
nadą, daugiausia amerikiečiai. 
Kanadoje jie išleido net 417 mi
lijonų dolerių. Šiais metais tiki
masi sulaukti dar daugiau ameri
kiečių.

«. < f*.

MAŽI LĖKTUVAI 

bandomi Kitchener-Waterloo. Jie 
pavadinti "Avian” vardu ir su- 
konstruktuoti inžinierių; kurie 
prarado darbą AVRO įmonėse,
negavus valdžios užsakymų. Jie 
maža turi panašuito į lėktuvus, 
ar į helikopteriu^ turi tik-Oriem 
keleiviam vietos, galF pakilti ir 
nusileisti 30 kvadratinių pėdų 
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nemažiau susidomėjimo’ pasauly
je kaip ir prezidento rinkimai 
Amerikoje.. Nuo tų rinkimų pri
klausys Europos politika ateinan
čiais 4 ar 5 metais. Kyla klausi 
maš, kas atsitiks/kai kelių metų 
bėgyje Vak. Vokietija pasidarys 
užtektinai stipri pasipriešinti jė
ga' Rytų Vokietijai ir joje esan
tiems rusų daliniams?

Bendra padėtis
Nępaslaptis, kad Chruščiovas 

Vak. Vokietiją laiko didžiausia 
grėsme Sov. Sąjungai. Pagal vo
kiečių politikus ateinantieji ketu
ri metai bus lemiami Vokietijai. 
Vokiečių planas yra nugalėti ru
sus lokaliniame kare. Vokietija 
yra vienintelė vieta pasaulyje, 
kur laikas neina Chruščiovo nau
dai. Diena iš dienos visa Vak. Vo
kietija stiprėja savo karinėm, 
ekonominėm ir moralinėm jė
gom. Klaidinga, tačiau, būtų ti
kėti, kad vokiečiai norėtų karo. 
Priešingai: daugelis dar atsimena 
praėjusio karo žaizdas. Politikai 
dar negalvoja, kad Vokietijai šiuo 
metu būtų naudinga įsivelti į ka
rą. Kalbama, kad Rytų Vokieti
ja dažnai yra perspėjama: "Pa
laukit! Venkite sukilimo. Laikas 
dar nėra pribrendęs”.

Bet po kelerių metų panašūs 
perspėjimai gali pranykti. Masės 
Rytų Vokietijos gyventojų to ir 
laukia. Dar ir šiandien iš Rytų 
perbėga į Vak. Vokietiją apie 15.- 
000'pabėgėlių. Rytų Vokietijos 
komunistai mato, kad tokia padė
tis ilgai negalės tęstis ir spaudžia 
Chruščiovą daryti kokių nors žy
gių. Todėl Vakarų politikai ir nu-

KVIEČIŲ
PERVEŽIMAS KINIJON buvo 

sukėlęs susirūpinimo, nes JAV 
buvo atsisakiusios parduoti maši
nas, kurios iškrauna kviečius iš 
laivų į vagonus. Tos mašinos ga
minamos tik Batavia, Ill. Ameri
kiečiai atsisakė: parduoti minėtas 
mašinas, remdamiesi įstatymu, 
kuris draudžia prekybą su Kinija. 
Kanados min. pirmininkas tuo 
reikalu kalbėjosi su prez; Kenne
dy ir pagaliau duotas leidimas 
mašinas parduoti.

.• ■, - .' • -
NAUJAS KELIAS
LENKTYNĖMS. Birželio 24 d. 

oficialiai atidaromas naujas ke
lias automobilių lenktynėms prie 
Bowmanville, Ont. Kelias vadina
mas Mosport Park, buVo pradėtas 
statyti prieš tris metus ir kainavo 
600.000 dol. Jis yra elipsio for
mos ir tik 2,4 mylios ilgio, bet 
jame, sakoma, bus galima pra-

T. VALIAUS grafika, laimėjusi 
C. W. Jefferys vardo pirmąją 
premiją.

jaučia, kad sekanti krizė gali bū
ti Berylnas.

Adenaueris
Vakarų Vokietijoje pasakoja

mas anekdotas, kad kartą Aden
aueris paklausė savo anūko, kuo 
jis norėtų būti kai užaugs, “Norė
čiau būti kancleriu”; — 
vaikas. “Bet Vokietija turi kanc
lerį”, — pastebėjo 85 metų Aden
aueris. Anekdotas charakteringas 
dabartiniam kancleriui, kuris Vo
kietiją iš griuvėsių padarė eko
nomine ir karine jėga. Tačiau, 
nors Adenaueris vengia kalbėti 
apie savo Įpėdini, visiems aišku, 
kad po keletos metų, jeigu jo par
tija laimės, jis turės užleisti vie
tą kitam. Kyla klausimas — kam? 
Nė vienas iš Vokietijos krikščio
nių demokratų politikų negali su
silyginti su Adenaueriu, jo po
litiniais gabumais ir geležine va
lia. Kalbama apie du asmenis: 
Erhardt, kuris atstatė Vokietiją 
ekonomiškai ir Strauss, kuris Vo
kietiją vėl padarė karinė jėga.

Brandt ir socialistai
Vak. Berlyno burmistras Wil

ly Brandt ir jo vadovaujama so
cialistų partija į šiuos rinkimus 
išeina su viltimi laimėti, nes so
cialistai Vak, Vokietijoje yra žy
miai pasikeitę. Brandt yra naujų 
laikų socialistas ir už jį pasisako 
didėlė dalis konservatyviai gal
vojančių. Jis yra daugiau europie
tis, negu vokietis. Jis vedęs nor
vegę, nes karo metu buvo išbėgęs 
Norvegijon ir i& ten kovojo prieš 
nacius. Jo kova karo metu prieš 
Hitlerį daug kam užkliūva, nors 
jis nekovojo prieš savo tėvynę, 
o tik prieš režimą.

Berlyne Brandt yra populia
riausias. Jis yra kaip laisvo Ber
lyno simbolis. Brandt daug ko
vojo, kol tapo socialistų partijos 
vadu ir jam reikės daug padirbėti 
kol įrodys, kad jis buvo teisus, pa
keisdamas partijos liniją. Anks
tyvesnė vokiečių socialdemokratų 
partija buvo daugiau panaši į 
anglų darbiečius; dabar jie pana
šūs į Kennedy demokratus. Bet- 
kokia marksizmo linija iš parti
jos pašalinta.

Brandt tikisi, kad jeigu Aden
auerio krikščionys demokratai 
nesurinks užtektinai balsų, tai ko
alicinės vyriausybės sudarymui 

ris ir tuo būdu sudarys koalicinę 

nas.
Chruščiovas ir Vokietija 

baimės, kad Vokietija pagerintų 
santykius su Sovietų Sąjunga. Ir 
Adenaueris ir Brandt yra aršūs

Maskva atitraukė 
povandeninius 

laivus
Tarptautinį susidomėjimą su

kėlė faktas, kad Sovietų Sąjun
gos 8 povandeniniai laivai ir pa
galbiniai laivai neseniai atitrauk
ti iš Albanijos uosto: .Manoma, 
kad tai turi ryšio su sovietinės lai
vyno bazės Albanijoje likvidavi
mu. Kaip žinoma, santykiai tarp 
Sovietų Sąjungos ir Albanijos yra 
jau kelinti metai gerokai įtempti. 
Albanų komunistų vadovybė ne
beklauso Chruščiovo, o visą laiką 
dairosi į Raud. Kiniją, jai patai
kaudama. Maskvai tai nepatinka. 
Kremlius labai nemėgsta, kad ku
ri nors satelitinė valstybė ima sa
vistoviai elgtis. Jugoslavijos at
veju tai privedė prie atviro san
tykių nutraukimo. E.

Perskrido Atlantu 
per 2 vai. 59 min.
Britų lėktuvų bendrovė prane

ša, kad jos jet-lėktuvas Boeing 
707 nuskrido iš Toronto Į Londo
ną Anglijoje per 2 vai. ir 59 min. 
Vidutinis lėktuvo greitis buvo 
637 mylios i valandą. Tai tuo tar
pu didžiausias greitis, pasiektas
keleiviniu lėktuvu.

Chruščiovas ateinančiuose rinki
muose daugiau simpatizuoja 
Adenaueriui, negu Brandt. Jau 
prieš keletą mėnesių visi komu
nistiniai laikraščiai pasirodė 
“draugiški” Adenaueriui ir ne
besimato jokių užpuolinėjimų.

Tačiau Chruščiovo nuomonė 
atsakė i visai neturi Įtakos Į vokiečių bal- •4 It- i *suotojus. šiandieninėse sąlygose 

jie išeina grynai su savo nuomo
ne, nepaisydami ką kiti jiems siū
lo, ar pataria. V. K.

Naujoji Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenės Taryba

Kaip praneša JAV Liet. Bend
ruomenės Rinkimų Vyriausioji 
Komisija, galutinai balsus suskai
čiavus paaiškėjo, kad balsavo viso 
4.632 lietuviai. Į L. Bendruome
nės Tarybą išrinkti žemiau išvar
dinti asmenys:

Los Angeles apygardoje: Na- 
kaitė - Arbačiauskienė E., rašy
toja.

Čikagos apygardoje: Jasaitis J., 
teisininkas, Adamkavičius VI., 
profesorius, Blinstrubas T., mo
kytojas, Razma A., gydytojas, 
Garšva J., kunigas, Jakubėnas 
VI., muzikas, Shotas G. B., tauti
nių šokių mokytojas, šantaras S., 
kunigas, Mackus A., rašytojas, 
švedas J., ekonomistas.

Vidurio (Clęvelando) apygardo-

DIKTATORIAUS GALAS
Diktatoriaus, viešpatavusio Do

minikonų respublikoje 31 metus, 
karstas užsidarė. Bet ar su jo mir
timi užsibaigs ir diktatūra, sunku 
pasakyti. Jo sūnus, kurį jau 9 m. 
amžiaus, tėvas buvo generolu pa
daręs, perėmė netik tėvo paliktus 
800 milijonų dolerių, bet ir sostą.

Su kiekvieno diktatoriaus mir
timi įvyksta šiokių tokių pasikei
timų. Kaip pavyzdi mes turime 
Staliną. Nors ir kažin kaip dikta
torius būtų buvęs gerbiamas sa
vo pasekėjų, maža įtakos jis be
turi atsigulęs į karstą. Daug ko 
iš jaunojo Trujillo nesitikima. 
Vos laidotuvėm pasibaigus buvo 
suimta apie 1000 režimo šali
ninkų. • .

Po nepavykusio pasikėsinimo 
prieš Venezuelos prezidentą Be
tancourt 1960 m. rugpifičio mėn/, 
visos Pietų Amerikos valstybės 
buvo nutraukusios ryšius su Do
minikonų respublika. Amerikos 
Valstybių Sąjunga pripažino, kad 
atentatas buvo ruošiamas paties 
Trujillo. Dabar santykius su ki
tomis Pietų Amerikos valstybė
mis norima sušvelninti. Buvo pa
kviesta Amerikos Valstybių Or-

Savaitės įvykiai
Dar neišgaravo didžiųjų susitikimų puotų garai, dar visi komen

tuoja prez. Kennedy apsilankymus Europos sostinėse, o rusai jau 
vėl mezga savo tinklus. Jie apkaltino Vakarų didžiuosius—JAV-bes, 
Britaniją ir Prancūziją, kad jos planuoja “naują ir didelę provoka
ciją”. Tai įvyko penktą dieną po Vienos pasimatymo, dėl to paties 
Berlyno klausimo, kuriuo kalbėta ir nesusitarta.

Vakarai ir visas pasaulis laiko, kad Berlynas šiuo metu priklauso 
Vakarų Vokietijai. Patys rusai to nenuginčija, tik jie sako, kad Ber
lynas tai “kaulas jų gerklėj”. Berlynas yra akivaizdus paradoksas 
nelemtos padėties sukurtos po karo, kada dar buvo norima klup
dyti vokiečius ir pataikauti rusams.

Rusai nepatenkinti, kad V. Vo-M———---- —------- ——— --- —
kietija naudoja Berlyną kaip sa
vo miestą. Paskutiniu metu jų 
akiai užkliuvo trys atsitikimai: N. 
Vokietijos prezidento Luebke at
silankymas Berlyne, kanclerio 
Adenauerio numatomas lanky
masis Berlyne liepos mėn. ir V. 
Vokietijos parlamento posėdis 
šaukiamas Berylne birželio 16 d.

Sovietai kaltindami kitus, kad 
lankosi Savo miestuose, Laose 
Vakarams vėl iškrėtė šunybę. Po 
dešimties dienų ramybės komu
nistinės pajėgos puolė vyriausy
bininkų pozicijas ir po 12 vai. 
mūšio pasistūmėjo pirmyn, užim- 
damos geresnes pozicijas. Tuo 
tarpu Ziuriche 14-kos valstybių 
delegacijos del sovietų užsispyri
mo nieko negali sutarti. Kam 
jiems ir tartis? Jie ir be tarimosi 
per kelius tokius staigius ir ne
lauktus puolimus užims kraštą ir 
derybų nereikės. Kaikas teisina 
sovietus, kad jie tik ginklus tie
kia. Įsakymus pulti duoda raudo
nieji kiniečiai.
> Britanijos/^riausybė nuspren
dė prisijungti prie Europos šešių 
valstybių' sąjungos dėl bendrų 
ūkiškų reikalų. Tai darydama ji 
elgiasi prieš Commonwealth kitų 
narių norą. /Tačiau ją spaudžia 
bendri reikalai ir nenoras netek
ti tam tikros Įtakos pačioj Euro
poj, kur vis daugiau ir daugiau 
Įsigali, susitarę su vokiečiais, 
prancūzai.

Vokietijoj šiuo metu dirba per 
100.000 darbininkų iš užsienio, 
tuo tarpu kitos valstybės — Kana-

je: Barzdukas S., mokytojas, Ba- 
chunas J., ūkininkas, Mikulskis 
A., muzikas, Nasvytis A., inžinie
rius, Kamantas V., inžinierius.

Naujosios Anglijos (Bostono) 
apygardoje: Vileišis Pėtras, vers
lininkas, Matulionis Balys, gydy
tojas, Izbickas V., inžinierius, 
Giedraitis A., rašytojas, Ivaškie- 
nė O., prekybininkė.

Rytų (Niujorko) apygardoje: 
Jankus L., kunigas, Armanienė 
E., advokatė, Šlepetys J., teisi
ninkas, Nemickas B., teisininkas, 
Naujokaitis P., mokytojas, Dilis 
V., inžinierius, Volertas V., inži
nierius, Džikas S., mokytojas.

'Viso, išrinkta 29 asmenys, jų 
tarpe trys kunigai ir trys mote
rys.',.' •

ištirti padėčiai, pareikšta noras 
užmegzti glaudesnius ryšius su 
JAV ir vėl po trumpos pertrau
kos pasigirdo aštresnių balsų 
prieš Castro ir komunizmą. Pas
kutiniu laiku senasis Trujillo no
rėjo susitaikyti su Castro ir šlie
josi prie Maskvos.

Krašto viduje; atrodo, irgi pa
sukta šiek tiek Į liberalizmą, nors 
visa tai gali likti tik gražiais pa
žadais. Tikriausia inspekcinei de
legacijai užimponuoti buvo atleis
tas iš pareigi} buvęs armijos žval
gybos viršininkas ir lojalus Tru
jillo šalininkas pulk. Garda. 
Taip pat atleista eilė valdžios tar
nautojų, nesilaikiusių civilinių įs
tatymų. Tarp kitko dar jaunasis 
Trujillo paskelbė, kad ateinančių 
metų gegužės mėh. numatomi vi
suotiniai rinkimai, kur opozici
jos kandidatai nebūsią persekio
jami.-■

Tačiau, kol valdžios aparate te
bėra visi buvę diktatoriaus šali
ninkai. nieko gero -nesitikima. Slaptoji policija siau^L kaip ir 
anksčiau, jeigu ne su didesniu

da, JAV-bės — kenčia nuo bedar
bės. Daugiausia darbininkų yra 
iš Italijos, Ispanijos ir Graikijos.

Kuboj teroras tęsiasi. Vien tik 
sostinėj Havanoj laike dviejų sa
vaičių areštuota per 1.000 asme
nų, nepatikimų Castro režimui. 
Mainai žmonių Į traktorius kelia 
aštrių ginčų. Senato ir kongreso 
nariai yra labai nusistatę prieš to
kius mainus, ir jei komitetas su 
Roosveltiene eis prie konkrečių 
derybų, manoma, kad senatas pa
sirūpins išleisti Įstatymą, drau
džianti JAV piliečiams tokius 
mainus. Pats Castro, esą, tik no
rėjęs išjuokti amerikonus ir jų_ 
valdžią.

Portugalijos kolonijoj Angoloj 
padėtis nesistabilizuoja. Jungti
nės Tautos daro nutarimus ir no
ri siųsti komisijas reikalams tir
ti. Salazaras, Portugalijos minis- 
teris pirmininkas, sako, kad vi
sas sukilimas yra surežisuotas iš 
“užsienio” ir to pačio “užsienio” 
remiamas. Koks gi “užsienis” ga
li būti užinteresotas-tomis ko- 
lonijalinėmis revoliucijomis? Tai 
Įeina Į Nikitos planus: kolonija- 
liniai karai už “tautų išsilaisvini
mą” jo yra remiami.

Praeitais metais Sovietų Sąjun
ga skelbė, kad raudonoji Kinija 
užsienio nrekybos atžvilgiu stovi 
pirmoj vietoj, šiemet paskelbtam 
užsienio prekybos ministerio 
straipsny jau tas neminima. Reiš
kia — prekyba sumažėjo. • Pasi
tvirtina žinios, kad Kinijos žemės 
ūkio gamyba smuko labai žemai. 
Tai netik rodo kviečių užpirki
mas Kanadoje, bet ir bendrai su
mažėjo jų Įpirkimas toje pačioje 
Sov. Sąjungoje. Įdomu, kad- Sov. 
Sąjunga daug prekiauja su bur
žuazinėmis valstybėmis: Italija, 
Vokietija, Britanija, Japonija. Su
stojo augusi jų prekyba ir su at
silikusiais kraštais (matyt, kad pa
ti Sov. Sąjunga neturi kreditų 
juos finansuoti, o antra nelabai 
ką yra ir išvežti).

Berlyno klausimas pradeda do
minuoti visoje Vakarų-Rytų po
litikoje. Rusams tai nepatogiau
sias kampas. Jis giliai įsibrovęs į 
komunistų valdomas žemes. Kad 
tiek daug žmonių bėga ir gali pa
bėgti iš Rytų Vokietijos, tai tik 
Berlyno dėka. Berlynas ir savo 
gerbūviu bado akis rytinės Vokie
tijos komunistams. Suprantamas 
jų noras likviduoti 
Padariusios 
Vakarų valstybės 
da išeities. Radikalių 
negali imtis. Rusai jai 
pasakę, kad žemės 
tos, gali būti nuo 
karu. Taigi jie ir 
ju grąžinti rytinės 
Vakarai nekartą yra 
kad karo nepradės, ką 
kartų ir Įrodė, štai ir 
dėtis^ kuriai 
neturi. Su sovietų 
dimu negali sutikti, o 
dėtis gręsia pasidaryti

Amerikos 
sirūpinti dėl 
nes jis yra 
dentas, bet kartu 
ninku vadas, 
sienio reikalt 
kratų 
lūs 
svarbausias 
kontinentuose, 
brolis. Be to, 
santykius su 
spauda, 
žvaigždė 
atsakingas, 
kas daroma.

i Berlyno votį, 
pat pradžioje 

iandien neran
gių priemonių 
i jau sykį yra 
karo metu-įgy- 
jų atimtos tik 
nemano geruo- 
ės Vokietijos, 
yra paskelbę, 
s, ką jau daug 
ir susidaro pa- 
idimo Vakarai

savo

tau? 
irutės



. ■ X ■'"* "t #

frvSL TBVI8KES ŽIBURIAI

jtė. Jei prieš Ant-
buvo politika.

VOKIEČIO NUOMONĖ APIE POLITIKA
ja gali ateiti į. Jungtines Taųtąs 
kaip prie tų pafių demokratų

PIRMĄJĮ VAIKŲ KONGRESĄ 
PASITINKANT

JUOZAS VAIČELIŪNASKelionės po vakari 
metu turėjau progos 
su vietos 
yra kalbėtis.^ 
žmo

Žmogus yra socialinis padaras. 
Socialumas yra mūsų prigimtyje. 
Gera būti vienam. Vienumoje 
mes ir pailsime,ir susikaupiame, 
ir kuriame, bet ilgesnį laiką vie
numoje , gyventi nepajėgiame. 
Taip, kaip augalas, norėdamas 
augti, bujoti ir nešti vaisių, pri
valų įsikibti;-šaknimis. į žemę ir 
imti' iš r jos. gyvybines sultis, taip 
irmes reikalingi visuomenės. Net 
ir 4idžiąųsias kūrėjas reikalingas 
visuomenės. Bė visuomenės mes 
nebeturime jėgų papildymo, išsi- 
semtumėm viską kitiems beduo- 
dami ir turėtumėm sustoti kovoję 
ir kūrę., .-

Žmogaus santykis su:visuome
nė; yra nuolatinis, kasdien vyks
tantis procesas. Kartas nuo karto 
pasitaiko reikalas, kad tas santy
kiavimas būtų daugiau pabrėžtas. 
Toks pabrėžto santykiavimo rei
kalingumas gali turėti daugelį 
priežašęių. Pirmiausia, jis gali bū
ti reikalingas atskiram individui, 
kuris nori pasisemti jėgų bei 
įkvėpimo kokiam nors didesniam 
darbui. Toliau toks pabrėžto san
tykiavimo reikalas gali iškilti ir 
iš pačios visuomenės, kai nori
ma ją kokia idėja uždegti, dau-, 
giau išjudinti, sukelti. Visuome
nė, kaip ir individas, gali išsisem
tu Tada ji reikalinga individų, 
kurie ją atgaivintų. Visa tai ir su
daro įvairių suvažiavimų ir kon
gresų prasmę. Atskiri asmenys, 
suvažiavę į kongresus, Įgyja nau
jų polėkių, sustiprėja. Visuome
nė, kaip tokia, kongresuose yra 
atskirų individų išjudinama ir 
dvasiniai atsigauna.

Vispusiška . kongresų reikšmė 
yra tokia didelė, kad jie dažnai 
praktikuojami betkurio civilizaci
jos lygio visuomenės. Gausu buvo 
kongresų ir suvažiavimų nepri- 

į klausomoje Lietuvoje. Gausu jų!
į . ir išeivijoje. Visų nė nesumiriesi". 
1 tačiau kbngrešaš, ’kuris šios Sa
s' vaitės gale vyksta Kanadoje, Del- 
) hi miestelyje, Ont., yra ypatin

gas. Į jį suvažiuoja lietuviai vai
kai. Tai bene pirmasis išeivijoje 
vaikų kongresas. Iš pirmo požiū
rio atrodo gal kiek savotiška, kam 
toks kongresas gali būti reikalin
gas? Ką gi vaikai tame kongrese 
nuveiks? Niekas ten jiems-neskai- 
tys rimtų paskaitų, o. jeigu jos ir 
būtų skaitomos, tai kas gi jas 
klausys? • Antrą vertus, vaikų 
kongreso ruošimas reikalauja iš 
rengėjų pusės didžiulių pastangų, 
dįdėshių negu ruošiant suaugusių 
suvažiavimus, nes tčih. ’reikia nė 
tik visą programą vykdyti ir tvar
kyti, bet ir pačius kongreso daly
vius, prižiūrėti. Jeigu visdėlto, ne
žiūrint didelių sunkumų, toks 
kongresas ruošiamas, tai ręngėjai 
numato jam ne eilinius uždavi
nius. Kokie tie uždaviniai būtų? 
Jie pirmoje eilėje glūdi pačiuose 
vaikuose.

Kanados lietuvius vaikus mes 
>ąkąnkamai, mokome

dyti vaikų organizacinė ir meni
nė veikla. Bet ji galima tik mies
tuose. Vaikų kongresas ir yra. vie? 
na papildoma priemonė vaikus 
“subendruomeninti”. Jau pats va
žiavimo į kongresą faktas yra 
svarbus. Jo'vieno užtektų kongre
sui pateisinti. Toliau kongrese 
vaikai dalyvaus bendrose pamal
dose. Kas gali būti geresnio, kaip- 
suyęžimas kelių šimtų vaįkų'į vie
ną bažnyčią lietuviškai pasimels
ti. Toliau vaikai dalyvaus'eisenoje 
už Lietuvą. .Pagaliau^,pasivaišins 
ir linksmi grįš, namo,, J e į-, t ikko re
gresas bus gerai ,suorganizuotas* 
tai lietuvių vaikų subendruomer 
ninimui bus labai; daug padaryta.

Antrasis kongreso tikslas yra 
iš j udinti tėvus. Daug mūsų . tė
velių yra aktyvūs ir uolūs vaikų 
lietuvybės atžvilgiu, tačiau pasi
taiko ir lėtesnių. Tokiems lėtie
siems šis kongresas bus paragini
mas atbusti. Jei tėvai patys neat
bus, tai vaikai juos pabudins, kai 
pradės nepaliaujamai prašyti juos 
į kongresą išleisti, o paskui vėl il
gai pasakos, kaip viskas praėjo.

Pagaliau trečiasis tikslas yra 
parodyti mūsų vaikus angliška jai 
visuomenei. Nežinau, kaip toli 
yra toje kryptyje nueita. Kas iš 
žymesnių anglų yra į kongresą pa
kviesta? Vienąip ar kitaip, anglų 
visvien bus.? Kongresas pateks į 
jų spaudą. Mažų mažiausia’pateks 
į Londone, OhtJ leidžiamą dien
raštį ir į Ontario katalikų savait
rašti “Thė\CMa*diSif Re^ęt^”; 
Jau vieif ir tuo' bus 'nemažai p5-_ 
daryta. ) A T

Baigiant tenka tik pasveikinti 
mūsų laikraščio vardu; kongreso 
ruošėjus ir dalyvius, o ypatingai 
jo sumanytoją ir pagrindinį- ruo
šėją Delbi lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos kleboną kun. dr. J. Gu
tauską, ir palinkėti geriausios klo
ties. . A. Rinkūnas

1 m, balandžio 14 d. Vokie
tijoje, Ingolštadto į geležinkelio 
stoties restorane atsisėdau prie 
Stalų, prie kurio sėdėjo apie 40 
metų amžiaus vokietis. Jis, kaip 
Vėliau* sužinojau; yra mokytojas. 
Man, norėjosi su juo pasikalbėti. 
Kalbai pradėti geriausia priemo
nė yra cigaretė. Paprašiau jo deg
tukų, lyg aš pats jų neturėčiau, 
ir pasiūliau jam amerikonišką ci
garetę. Įš karto pasidarėme arti
nu,, Po pirmųjų dūmų prasidėję 
pokalbis, .Ji? ė'sąs Įš..* Sjleiįjos. 
Taigi šiuo metu netekęs savo tė- 
višįiės, Aš gi netekęs sayp tėviš
kes 'it' tėvynės; Kalbam^ apje gy
venimo sąlygas vakarinėje Vokie
tijoje, Kanadoje, JAV, bet dau
giau paliečiame politiką, Jis ne
buvo ir nesąs nacis^ej Hitlerį 
gerbiąs už jo norą sunaikinti 
žmonijos pabaisą — komunizmą. 
Tą žygį jam sutrukdė JAV ir 
Anglija? Jos netik sutrukdė vo
kiečiams sunaikinti komunizmą,

vėl ištikš’ koks norš PearTKar- 
bouras. šis pasyvumas Vakarų 
pasauliui labai brangiai kainuos, 
neskaitant dabartinių žmonių 
kančių komunistų vergijoje.

Tirdamas jį, pasakiau, kad da
bartinis JAV prezidentas yra ka
talikas ir iš jo daug gatima_tįkė- 
tis kovoje su komunizmu. Jįs pa
purtė galvą ir atsakė, kad nors 
prezidentas katalikas, bet jo už
nugaris perdaug nekatalikiškas. 
Jis nesuprantąs, kaip tas katali-

krašte. Juk tos’mokykloj 
valstybei didelį patarnavimą; \su- 
lųatitią' kraštų gaidas bm ądipi- 
nistraciją, o taip pat išaukleja ge
rų piliečių ir tuų pat sumažina 
skaičių'‘*kaMnm, kariuos? išlaiko 
:Mstyb£ R 1 I Į

Dėl kovos su komunizmu jis 
pasakė, kad nemistebs, jei dabar
tinis JAV prezidentas su komu
nistais greičiau susitars, negu.Ei- 
senhoweris. O ir raudonoji Kini-

neturi garbės pajutimo- , .. .. 
, Jis tąip pat pastebėjo. vieną 

charakteringą reiškinį. Nors na
ciai ir bolševikai Antrojo-pasau
linio karo antroje pusėje buvo 
aršūs priešai, bet arabai dabar 
orientuojasi tai į vienus, tai į ki
tus. Jie visai nesiorientuoja į Va
karus, nes tie perdaug globoja jų 
priešą Izraelį. Taip pat kova su 
komunizmu labai sunki ir dėl to, 
kad net katalikiško pasaulio di
džiūnai nesilaiko savo katalikiškų 
principų. . k

Tuo metu buvo prasidėjusi 
Eichmano byla. Paklausiau jo 
nuomonės apie Eichmaną. Jis at
sakė, kad Eichmano darbų niekas 
negali pateisinti, kaip negali-pa
teisinti ir kitų nacių žiaurių dar
bų. Kad Eichmanas buš-pakartas, 
tai smulkmena. Čia svarbiau jo

ląbai daug žiponiu,,,_
. jąm. labai, keista, kad net PO 16- 

metų nacių; žtagimoąuper JAV 
laikraščius,. žurnalus, - filmus- ir 
kitaspropagandines >t priemones 
tebevaroma • antinacinė propa
ganda.; Mažai propagandos prieš 
raudonuosius nacius komunis
tus, kurie juodus darbus tebevyk
do ir dabar. Jis žinąs kieno ranko
se yra tos propagandinės priemo
nės. - j ■ u > . o ?- ' ;

Politinėmis temomis teko pasi
kalbėti ir su-Savo bendrakelei
viais amerikiečiais.r šioje srityje 
jie labai atsilikę, nors jų skaičiu
je nebuvo nei vieno paprasto dar
bininko. Jie visai .nežino, kad bol
ševikai Pabaltijo užgrobtuose 
kraštuose vykdė masines žmonių 
deportacijas į Sibiro, kacetųs. Jie 
girdėję tik apie .nacių žiaurius 
darbus> Jiems priminiau, kad 
Antrojo f.;Pasaulinio karo - metu 
amerikiečiai padarė daug klaidų.

Daug patogiau nešioti

Dirbtinius dantis

Nesijaučia Jokto

Hių gaminį parduotuvėje.

apotMų

KANADOS VIEŠOSIOSE
BIBLIOTEKOSE nėra pakan

kamai knygų pareiškė Canadian 
Council of Arts. Pagal UNESCO 
paskelbtus: duomenis Sov. Sąjun
ga pirmauja pasaulyje su 752 mi
lijonais. knygų viešosiose biblio
tekose, o, antroje vietoje stovi JA 
V.-bės — 200 miL knygų, toliau 
Anglija — 71 miL, o Kanados bib
liotekose yra tik 12 mil. knygų.

nėse b ^TWjib išmoksta 
* . iįfuanisunni “moks-
liĮ”^S'Vaikiūhš irūkst^MUiįė- 
tuvisfeo • bėhdfųomenįnio ^verti
mo, dalyvavimo lietuviškoje vai
kų visuomenėje,, šeštadieninė mo
kykla nepajėgia tokio bendruo
meninio gyvenimo pilnai sukurti 

pedagogi
nių jėgų, bet tik del laiko stokos. 
Tą spragą miestuose bando užpil-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

šimučio pagerbimas
Virš 400 žmonių dalyvavo Leo

nardo šimučio 50 metų visuome
ninės bei žurnalistinės veiklos pa
minėjime; kuris įvyko gegužės 28 
d. Jaunimo centro pastate.

Pagrindinę kalbą pasakė iš Va
šingtono atvykęs Lietuvos atsto
vas iniriisteris J. Kajeckas, o kal
bėtojų tarpe buvo prel. M. Kru
pavičius, dr. P. Daužvardis, J.E. 
vysk. V. Brizgys, “Naujienų” re- 
daktar.įu$ dr. Jp.? Grigaitis*; “Vie
nybės” red. J.' Tysliava, *J. Bachū- 
nas'įr daugelis kitų. Įspūdingiau
sią .kalbą pasakė J. Tysliava, pa
žymėdamas, jog L. Šimutis yra 
atstovas tos lietuvių kartos, kuri 
per. 50 metų Amerikoje varė lie
tuvišką darbą, o taip pat šelpė 
Lietuvos žmones, Įtikinantis kal
bėtojo žodžių tonas jautriai nu
teikė nevieną klausytoją.

Lietuveje ir kitur buvusius belaisvius 
apklausinėja apie jų pergyvenimus

Jau 1958 metais Fed. Vokieti
jos . vyriausybės iniciatyva buvo 
įsteigta “Mokslinė komisija Ant
rojo karo vokiečių belaisvių liki
mo dokumentacijai ruošti”- •

Komisija dabar ’ imasi. milžiniš
ko darbo. Ji stengiasi apklausinė
ti milijonus buvusių vokiečių be
laisvių apie jų patyrimus tuose 
kraštuose, kur jie buvo laikomi; 
Nemažai vokiečių belaisvių į karo 
nabaigą ir tuoj po karo buvo.lai
koma Lietuvoje. Tad šis apklau
sinėjimas daugelyje atvejų palies 
ir pergyvenimus mūsų tėvynėje, 
santykiavimus su gyventojais ir 
pan. Vienas-kitas vokiečių-belais
vis jau iš savęs yra paskelbęs sa
vo atsiminimus apie nelaisvę Lie
tuvoje. Iš tų aprašymų aiškėjo, 
kad Lietuvos gyventojai, nors ir 
patys sovietinio režimo spaudžia
mi ir įvairius vargus kęsdami, ne-» 
vengė padėti dar vargingesniems 
vokiečių belaisviams, ypač šu 
duonos ar mėsos gabalu:

Dabartinis apklausinėjimas pa
gal sudarytas schemas yra labai 
smulkus. Jei nors dalis apklausi
nėjamųjų buvusių belaisvių anke
tas pilnai išpildys, susidarys labai 
Įdomus tų pergyvenimų vaizdas.' 
Tarp kitko, vokiečiai mokslinin
kai šių apklausinėjimų pagalba 
non ištirti netik 'kfekrieho'belais-

Į r ' J} jį

ATIDARYTI r.» / .* >
BANKODaug sveikinimų L. šimutis su

silaukė raštu, o kaikuriuos svei
kinimus lydėjo ir piniginės dova
nos. Scenoje sukaktuvininkui bu
vo įteiktas jo portretas, nutapy
tas dail. A. Varno (mecenatas J,‘ 
Rimašauskas). Taip^ pat buvo 
įteiktas'ir gražiai išrašytas didelis, 
sveikinimo lakštas, pasirašytas vi
sų minėjimo dalyvių.

Minėjimo programoje, kuriai 
vadovavo A. Rudis, buvo ir dainų 
bei deklamacijų. Pabaigoje žodį 
tarė pats sukaktuvininkas, pažy
mėdamas, jog nemanąs, ,kad šis 
pobūvis jam vienam yra sureng
tas, o greičiau šiame pobūvyje 
yra pagerbiamos visos organizaci
jos bei visi Amerikos lietuviai, 
nes jis vienas be jų nieko nebūtų 
galėjęs padaryti. Sukaktuvininkas 
kvietė dirbti, aukotis Lietuvos 
labui.,- , .

Smagu, jog šis minėjimas su
traukė įvairių pažiūrų žmones (iš
skiriant raudonuosius). Tai jau 
gera vienybės demonstracija. Blo
gesnė pusė buvo ta, jog pavėluo- . 
ta net 1 vai. 26,min. Tai rekordas j 
Čikagos lietuvių tarpe. Ypatingai] 
šiuo metu, kada yra pradėta akci
ja už parengimų pradėjimą laiku.

SASKAITA”

vio asmeniškus pergyvenimus, 
bet gauti atsakymą, pvz., ir į tokį 
klausimą: Kiek darbo valandų ar 
darbadienių belaisviai atidirbo 
nelaisvėje, kiek jiems buvo už Į 
tai apmokėta ir pan. Norima gau
ti lyg ir ataskaitą to, kiek vokie
čių belaisviai aniems kraštams sa
vo darbu naudos padarė.

Pirmoje eilėje kaupiama me
džiaga, žaliava; Jos mokslinis iš- 
analyzavimas užimsiąs-daug me
tų. Tik vėliau būsią galima skelb
ti atskiras monografijas, pvz., 
apie belaisvių pergyvenimus Pa
baltijo kraštuose ir pan.

Dar neišaiškintas milijonų 
žmonių likimas

Tame pačiame Miunchene turi 
savo būstinę ir Vokiečių Raudo
nojo Kryžiaus “Suchdiėnst” — 
Paieškojimų tarnyba. Įstaiga 
operuoja labai dideliais skaičiais: 
dar1 vis nežinomas likimas 1.300.- 
000 buvusių karių ir apie 2.350.- 
000 Civilių asmenų, ypač kilusių 
iš rytinių kraštų. 16 metų po ka
ro pabaigos vis dar nežinoma, kur 
dingo tiek milijonų žmonių. Vo
kiečių Raud. Kryžius jau,kuris 
laikas leidžia paieškomųjų sąra
šus su nuotraukomis. Nemažai 
dingusių atpažįstama, bet milijo
nų įmonių likimas visvien dar ne
aiškus. Tąrjp paieškomųjų būv. 
karių ir civilių asmenų yra tam 
tikras Skaičius ir Lietuvos kil
mės. Reikia pabrėžti, kad Vokie
čių Raud. Kryžius yra tam tikrą 
skaičių lietuvių likimų išaiškinęs, 
šeimų* suvedęs. Vokiečių Raud. 
Kryžius bendradarbiauja ir su lie
tuviškomis įstaigomis.

Pažymėtina, kad pastarais ke
liais metais Sovietų Sąjungos R. 
Kryžius bendradarbiauja su Vok. 
R. Kryžium. Iki šiol Vok. R. Kry
žius Maskvai buvo pateikęs 113.- 
000 pasiteiravimų, į kuriuos iš 
Maskvos gauta t7.000 atsakymų. 
Pusė tų atsakymų buvę tokios ru- 
šieš, kad buvo galima išaiškinti 
paieškomųjų likimą. ' ' ■. B.

Viena iš retesnių parodų buvo 
atidaryta gegužės 27 d. Jaunimo 
centre (tęsėsi iki birželio 3 d.). 
Jos vardas — “Lietuva senosios 
Europos grafikoje”. Čia buvo iš
statyta nemažai senųjų grafikos 
kūrinių, sukurtų XV-XIX amžiu
je, originalioje formoje. Tai dau
gumoje senųjų miestų vaizdai ir 
žemėlapiai. ;

šios parodos eksponatus yra at
vežęs neseniai iš Vokietijos atvy
kęs dr. P. Rėklaitis. Juos dr. P. 
Rėklaitis yra surinkęs iš įvairių 
Europos vietovių ir jau kelis kar
tus viešai buvo išstatęs Vokieti
joje.

Minima paroda savo originalu
mu domina kiekvieną kultūrinin
ką, nors čia žymiai daugiau pasi
tenkinimo . randa. istoriniais daly
kais besidomi žmonės. Tai vertin
ga medžiaga, kuri turėtų rasti vie
tą pastoviame i lietuvių kultūros 
muzėjuję (kokio mes dar neturi
me), nes kitaip eksponatai, laikui 
bėgant, gali.dingti. , ,,

Parodos techniškais darbais rū
pinosi jūros skautu korporacija 
“Gintaras”. ■ ’

savo

Ten 
maž-

; Tikėsite ar ne, tačiau vis dar. yra. žmonių, kurie nesiryžta ati
daryti betkokią banko- sąskaitą, bijodami, kad neįsiveltų į viso
kius- formalumus bei popierizmą.-- Tačiau jie labai klysta, nes 
atidaryti banko sąskaitą yra taip Tengva, kaip pasirašyti

■ . pavardę. , M ■

Jums tereikia užeiti į Tęronto-Dominion banko skyrių 
jums mielai padės betkuris tarnautojas. O procedūra yra
daug tokia. Visų pirma nutarkite, kokios rūšies banko sąskaitos 
jums reikia. Tada mums duosite savo patašo pavyzdį ir pasi
rašysite paprastą sutartį, nustatančią, kaip sąskaita turi būti 
operuojama.. . Parašas turi., būti..tojks, kokį numatote naudoti . 
pasirašydami čekius ar išėmimo lapelius. Svarbu atsiminti, kad 
šį parašą mes laikėme pąl^ėiįmui in jei vėliau jį pakeistumėte, 
turite apie tai mums pranešii/ Pavyzdžiui, jei ant pavyzdžio pa
sirašote Jonas A. Petraitis, tai ir čekius privalote taip pasira
šyti, o ne J^ A. Petraitis. ■ j -, , j. - /

Toliau seka indėlio lapelio užpildymas ir ryšium su tuo, rei
kia pastebėti, kad jie y r skirtingi įvairiu rūšių sąskaitoms. 
Faktiški i'hdėiiė Hpelis jū^ų'įneš^nų*pin^gų IfeUmosįd&u- y
mentis. Jame išvardinate savo indėlio sudėti: smulkius pinigus, 
banknotų sumas, čekių bei kupo 
surašyti 
ing’^ (A 
pusėje.

tupėtu pedagogi-

S,

suk-

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390
THE

Will-DoCartage 
Baldy pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti. 

Broliai SODOMAI.

IlI-ji Čikagos Tarptautinė pre
kybos paroda įvyks liepos 25 — 
rugpiūčio 10 d.: naujuose McCor
mick Place rūmuose, čia, kaip ir 
anksčiau, dalyvaus ir Lietuva (ne
komunistinė).

šios parodos rengimo komiteto 
informacijos skyrius nesmiai 
spaudai išsiuntinėjo biuletenį, 
kuriame rašoma:

“Rankomis austi audiniai iš 
Lietuvos bus parodyti Čikagos 
Tsrptautinejc ^prekybos
je ... Pėr atunmo demOn.Jraci- 
įąs žiūrovai bus supažindįn: rid su 
lietuviškų raštų menu, RbH per 
ištisas-kartas vartoja littdvitr sei- 
mų mergaitės, ,at 
neles, palaidir 
juostas. Mergaitėj yra 
naminėmis šta
kius- gyvų ir ryškių SpaflVų* bei 
formų audiniuą.kas yra labai cha
rakteringa fiėtltfiĮ tekstilėje... 
Lietuvos paviljoną bendrai remia 
nepriklausomosios Lietuvos”*v}- 
riausybės atstovai ir JAV gyve
ną lietuviai..

šioje parodoje bus atstovauja
ma apie 60 valstybių. Ją, kaip ti
kimasi, aplankys apie 500.000 
įmonių.

i Viso-

Jei atidarote “Savings Account” (Taupymo Sąskaitą), jums 
bus išduota banko knygelė arba “passbook”, kaip mes vadina
me, "ši "knygelė tikrumoje yra miniatūrinė buhalterijos knyga, 
kurioje įrašomi yisi įnašai ir’iŠėmimai. Visados, eidami į To
ronto-Dominion banką, atsiminkite atsinešti ir savo “Savings 
Account” knygelę. Tai labai palengvins tiek jums, tiek mums, 
ir galesite sekti savo sąskaitos balansą. ‘

“Current Accounts” (Einamosios Sąskaitos) bei “Personai 
Chequing Accounts” nėra knygelių. Klijentai, turį šias sąskai
tas, kas mėnuo arba kas du mėnesiai gauna nurašytus? čekius - 
ir spausdintą, “statement” {apyskaitą).

Tai ir vifi 
minion bau 
laukdami t

dėkite, kad atidaryti sąskaitą Torontd-Do-•1 
‘•yrs^lengviausias dalykas pasaulyje. Nieko ne- ‘__ —-------------------------- ik

paaiškins 
t ! - M vimus ... nes

SAVO ŽMONĖMIS
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1
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Dažnai subuvimuose pristine- lankydamas mokytojų kursus, bet 
name bei savo spaudoje links- cenzą okupacijos metu įsigyti,

Sibiro tremtinius ir kitus karo su
irutėje nukentėjusius. Tačiau, 
kaž kodėl, paliekame visai nuoša
lyje buvusius Vilniaus krašto 
kankinius paaukojusius visą gy
venimą ir gyvybę savo tėvynei 
Lietuvai. Jie kentėjo ir išnešė 
ant savo pečių lenko okupanto 
žiaurumus ir vėliau nuo kitų oku
pantų nukentėjo proporcingai 
dėug daugiau negu tie, kurie lais
vėje gyveno, tačiau jų darbai ne
beprisimenami, stengiamasi pra
leisti pro pirštus, nustumiant į 
užmarštį.

Kaip pavyzdį noriu pateikti ne
perseniausiai gautą žinutę iš Vil
niaus krašto, rašo: “Mokytojas 
Duksa Juozas miręs, jeigu neap
siriksiu, 1955 metais psichine fi
ga. Jį labai išvargino rusų atėjū
nų ir vietos išgamų lenkų vaikai. 
Jie kartais į jo kabinetą, kur jis 
taisydavo vaikų paklaidas, įvesda
vo- ožką ir pririšdavo prie rašo
mojo stalo. Tas jam buvo taiko
ma todėl, jog jis buvo lietuvis”.

Jis buvo kankinamas iki mir
ties, nes buvo Vilniaus krašto lie
tuvis ginąs savo gimtosios žeme
lės teises. Tai buvo tąsa lenkiško
jo keršto, kuri yra taikoma dau
gumai Vilniaus krašto lietuvių. 
Lenkai ir dabar turi savo tikslą, 
kur tik galima, sunaikinti kuo 
daugiau lietuvių, naudojant net 
okupanto pagalbą. Geriau rusas, 
negu lietuvis.

Dukša Juozas yra gimęs 1902 
metais Švenčionėliuose. Kilus 

\ Pirmajam Pasauliniam karui, su 
tėvais buvo pasišalinęs į Rusijos 
gilumą, kur baigė rusų “narodna- 
ja” mokyklą. Grįžęs į Švenčionė
lius, stojo į tuo laiku organizuo
jamas lietuvių mokytojų eiles ir 
pasiliko visą gyvenimą prie šio 
mėgiamo amato. Moksle gilinosi

prie švietimo ministerijos egza
minus ir gavo cenzuoto mokytojo 
teises. Vokiečių okupacijos metu 
dirbo Švenčionėlių pradžios mo
kykloje ir kaip pasirodo šioje vie
toje išbuvo iki savo nelaimingo
sios mirties. Jis buvo lenkų 3 kar
tus baustas administraciniai, du

imtas ir kalintas. 1931 metais iš
buvo Lukiškių kalėjime virš pusę 
metų. Prieš Antrą Pasaulinį karą 
tapo suimtas ir išvežtas į koncent
racijos stovyklą Kartūzų Berezą.

čiom, išvargintas ir be sveikatos, 
grįžo į Švenčionėlius, padaryda
mas virš 300 klm., o 1955 metais, 
nepakėlęs savo kančių, atsigulė 
tėvynės žemelėje amžinajam po
ilsiui. s

Tai tik vienas pavyzdys, o kiek 
tokių praeina nepastebimai, nie
kam nežinant, kurie savo gyveni
mą atidavė ant tautos aukuro?

Praėjusio okupanto, kaip ir 
esamo, režimas yra toks pats be 
jokios moralės, niekšiškas, ir kur 
visais galimais žiauriausiais bū
dais stengiamasi lietuvį išbraukti 
iš šios žemės. Ieškodami pasiliuo- 
savimo nuo vieno, saugokimės ir 
kito statomų spąstų, nes lenkas 
nepasikeitė, koks buvo toks tebė
ra. Jis nepasimoko iš praeities ir 
vėliau nepasikeis, jei jis nesuval
do savo šovinizmo būdamas ver
gijoje, okupacijoje, tai tiek jis 
suvaldys laisvėje.

Šiems žodžiams patvirtinti štai 
dar ištrauka iš laiško, rašyto vie
no kunigo, grįžusio iš tremties ir

dabar gyvenančio Vilniaus kraš
te. Jis rašo: “Ačiū Dievui esu 
sveikas. Dirbti tenka sunkesnėse 
sąlygose, nes ir čia lenkiškoji vi
suomenė pina įvairias pinkles, 
norėdama mane išstumti iš..., 
nes aš stengiuosi prikelti iš už- 
snūdimo tuos, kurie yra lietuviai, 
bet tai yra užmiršę”. Arba dar 
aiškiau rašo: “Norint pažinti len
kų šovinistinę dvasią, prašau at
važiuoti į..., ten aiškiai bus ga
lima pamatyti kiek “gero” pada
rė lenkų šovinistai. Jie greičiau 
išrauna iš žmonių širdžių viską 
kas nelenkiška, negu betkokia ki
ta tauta. Lenkų šovinizmas neturi 
ribų, nesiskaito su priemonėmis, 
nesilaiko humaniškumo ...”

Ar nelaikąs būtų susiprasti ir, 
prisiminus Vilniaus krašto kanki
nių pralietą kraują, mūsų išeivi
jos kelią pakreipti į geresnę va
gą. Juk ir jie aukojosi už laisvą 
Lietuvą! Ir jų kančios nėra ma
žesnės už kitas. Prisiminkime jų 
testamentą:

“Jei norime turėti laisvą Lietu
vą, budėkime ir dėl sostinės Vil
niaus!” ' jd.

E, jei ne tas Nemunas, jei ne Vilniaus miestas, 
Kur priglaustum galvą, ilgesys neėstų.

St. Laucius

Senas Gedimino miestas, nežiūrint kas jį trypė: rusas, vokietis, len
kas ar kas kitas, buvo ir bus mūsų atgimimo įkvėpėjas, kultūros
židinys ir visos tautos širdis — Lietuvos sostinė. Populiarinkim I 
jo vardą!

Tuo tikslu birželio 24 d. rengiamos tradicinės Joninės Niagaros 
pusiasalyje — Merritton prie St. Catharines, Ont.

Pakeistas Kanados Lietuvių 
Bendruomenės statutas

Apmokėta visai Didžiosios Britanijos imperijai 
“Knygų lentyna” ir pusė Eltos italų kalba laidos

rinki-tinio susirinkimo- išrinkta 
mų komisija, prisilaikydama KLB 
Krašto Tarybos rinkimo taisyklių 
atitinkamu paragrafu.

Toronto apylinkės valdybos 
prašymas paremti į Dainų šven
tę vykstantį “Varpo” chorą šimtu 
dolerių patenkintas. kTąipgi pą-

Paskutiniame KLB Krašto Val
dybos posėdyje pirm. St. Kęsgai
lą pranešė, kad iš 54 Kr. Tarybos 
narių .už Kr. V-bos pasiūlytus 
KLB statuto pakeitimus balsavo 
37, iš kurių už pakeitimus pasisa
kė 36, — tat statutas pakeistas 
taip. jrwvy ■ ■■ ■ ■ X*. —į .y-—
' Paragrafas 15 buvo: Apylinkės tenkintas “Knygų lentynos” tė-’

daktoriaus p. Ružancovo prašy
mas apmokėti Britų imperijos 
mokslo įstaigoms visame žemės 
rutulyje siuntinėjamą “Knygų 
lentynos”, įvertinant didelį re
daktoriaus darbą, šia pačia proga 
nutarta, pagal Kr. Tarybos nuta
rimą, už antrąją pusę metų išsiųs
ti $300 Eltos padvigubinimo ita
lų kalba reikalui.

Svarstytas dabar pagyvėjęs fon
dų klausimas. KLB Krašto Val
dyba randa reikalo pareikšti, kad 
ji labai pritaria vieno fondo stei
gimui visiems lietuviams, tačiau 
yra nuomonės, kad toks fondas 
turėtų būti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės lemiamoje vado
vybėje, tačiau turint balsą ir au
kotojams. Tokiu atveju labai tik- 

“Kapitalas Lietu-

v-ba renkama vieneriems me
tams; dabar yra: Apylinkės val
dybos kadencijos laiką nustato 
apylinkės visuotinis narių susi
rinkimas, kiekvieną kartą prieš 
naujos apylinkės valdybos rin
kimus.

Paragrafas 22 buvo: Apylinkės 
kontrolės komisija renkama vie
neriems metams iš trijų narių ir 
trijų kandidatų; dabar yra: Apy
linkės kontrolės komisija renka
ma iš trijų narių tam pačiam ka
dencijos laikui, kaip ir apylinkės 
valdyba.

Įrašytas naujas 17 paragrafas: 
Apylinkės visuotinio narių susi
rinkimo nutarimu, apylinkės val
dyba ir kontrolės komisija gali 
būti renkamos tiesioginiu slaptu 
balsavimu. Tuo atveju apylinkės tų ir šūkis 
valdybos ir kontrolės komisijos vai, nuošimčiai lietuvybei”, 
rinkimus vykdo apylinkės visuo- Pirm. St. Kęsgailą valdybą pa-

Mūsosios dainos triumfo belaukiant
MINTYS II-jai DAINŲ ŠVENTEI ARTĖJANT

reikėtų pasakyti, kad tautiečių 
tarpe susidomėjimas jungtine Ka
nados ir JAV lietuvių Dainų šven
te yra nemažas.

štai, Atvelykio metu teko būti 
Miami (trys dienos kelionės auto
mobiliu iš Čikagos) ir kalbėtis su 
ten gyvenančiais lietuviais. Pasi
rodo, ir iš tos netaip jau artimos 
Čikagai Floridos vietos, gražus 
būrys ruošiasi vykti Dainų šven
tėn. įdomu, kad tai vietovė, ku
rioje organizacinis lietuviškasis 
gyvenimas nėra jau taip gyvas ir, 
turint galvoje, kad Floridos lietu
vių daugumą, su nežymiomis iš
imtimis, sudaro kaip tik vyresnio 
amžiaus tautiečiai, kuriems kelio
nės nepatogumai nėra taip leng
vai pakeliami. Tad, ką jau bekal
bėti apie tų lietuviškųjų koloni
jų tautiečius, kurie yra laimingi 
savo tarpe turėdami daug gražaus 

kuriam 
dviejų ar trijų dienų kelionė nuo
savu automobiliu, tėra tik malo
nus paįvairinimas, gražus laiko 
praleidimas. Svarbu, itin svarbu, 
kad dešimtūkstantinėje ar dau
giau tautinio pobūdžio demonst
racijoje dalyvauti galimai dau
giau išeivijos jaunimo. Juk tokia 
šventė, pirmoje eilėje ir ruošia
ma, kaip tik jiems. Dainų šven
tė ir turėtų parodyti lietuviško
sios dainos groti, jos jėgą, jos kul
tūrą. Tai didi tautinio pobūdžio 
kultūrinė demonstracija, kurion 
žada atvykti ir, jau anksčiau 
skelbtos, žymiosios asmenybės iš 
Vašingtono. Atseit, su mūsų bal
su skaitomasi, mums lyg ir patai
kaujama. Ir tikrai visa tik gedu
lu dvelktų, jei atvykę svarbieji 
svečiai, lietuviškąjį susitelkimą 
pamatytų vykstant pustuštėje sa
lėje.

Tiesa, dar esama pesimistų, ku
rie baiminasi, kad taip gali įvyk
ti. Vargu. Tautiečiai puikiai pasi
rodė pirmosios Dainų šventės me
tu, jie tūkstančiais subėgo Tauti
nių šokių šventėn, kas gi juos su
laikys atvykti ir antrojon Dainų 
šventėn? Lietuviškoji išeivija vi
sada puikiai pasirodo ir yra be 
mažiausio priekaišto, kai jaučia, 
kad jos pritarimas ar abejingu
mas gali paliesti visą lietuviškąją 
veiklą. Išeivijos Lietuva dar gy
va ir gyvybinga, nežiūrint kaiku- 
rių pesimistinių atsiliepimų apie 
ją. Tiesa, gal ją išjudinti kartais 
reikia ir papildomų pastangų, bet 
niekados nevertėtų abejoti jos 
tautiniu sąmoningumu. Nekitaip 
bus ir Il-osios Dainų šventės me
tu. Al. Gimantas

Liepos antroji jau čia pat. To
kia, regis, buvo tolima data, bet 
taip skubiai priartėjusi! Kiek kal
bų, diskusijų, pasiruošimų, posė
džių, pasitarimų — prieš metus 
ar .daugiau. Dabar jau viskas 
baigta. Maždaug kaip po ameriki
nių rinkimų. Iki jų, ganėtinai 
duoda garo vieni kitiems, .pasiba
rama, aštresniais žodžiais pasimė- 
toma, bet, rinkimams pasibaigus, 
viskas nutyla ir vėl bendroji vie
nybė viešpatauja — visas kraštas' 
stovi už savąjį prezidentą. Kažkas 
panašaus buvo ir su Dainų šven
tės kaikuriais reikalais. Buvo 
karštai pasiginčyta repertuaro įr 
kitais klausimais, bet kai jau jis 
buvo priimtas, chorams išsiunti
nėtas, neliko nieko kito, kaip tik 
ruoštis didžiajam įvykiui, pa
miršus vieną kitą nepasitenkini
mą, smulkmeną, kuri visvien ne-

I galėjo pakeisti pačios šventės lietuviškojo jaunimo,

KAIP J MANE IŠVEŽĖ
PRADEDAME SPAUSDINTI SIBIRO TREMTINIO 
PRISIMINIMUS. TAI ASMEN1NAI PERGYVENI
MAI ŽMOGAUS, KURIS DĖL SUPRANTAMŲ PRIE
ŽASČIŲ NESKELBIA SAVO PAVARDĖS. Redakcija.

Atsidūręs laisvame pasaulyje 
dažnai stebiuos, kad praleidęs 18 
metų Sibire esu gyvas ir laisvas. 
Gera būti laisvam. Sunku būtų 
praeitį vadinti žiauriu sapnu, per 
daug pėdsakų ji yra palikusi. Dar 
tik pirmas pavasaris šioje pusėje 
geležinės uždangos.

Praėjo 20 nepaprastai ilgų me
tų, o birželio 14 diena stovi aky
se. Nenuostabu, kad prisimini
muose grįžtu į ją, nes toji diena 
pakirto normalaus gyvenimo siū
lą ir nubloškė į nežinią, į ilgus 
skurdo, vargo ir sielvarto metus.

Birželio 13 naktį dangus buvo 
giedras, žvaigždžių nusėtas. Pa
dangėmis be perstojo skrido rau
donieji lėktuvai. Apylinkės kai
muose kaukė šunes ir dar labiau 
virpino neramią širdį. Lyg nujau
čiau ką; Prieš auštant pasigirdo 
neįprastas mašinų ir ratų bilde
sys vieškeliuose. Pagalvojau, gal 
karas prasidėjo. Nemigęs kėliaus 
ir vaikščiojau be tikslo po sody-

iifioriftavo apie KLB ir JAV Lie
tuvių Bendruomenių Valdybų bei 
Kultūros Fondų atstovų bendrą 
posėdį, konstatuojant, kad jis bu
vo darbingas, bendradarbiavimo 
dvasioje apsvarstė visą dienotvar
kę ir, kas labai svarbu, kad šis 
abiejų kaimyninių kraštų Bend
ruomenės vadovybių susitikimas 
pirmą kartą vyko Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdybos va
dovybėje. Kultūros Fondo pirm, 
dr. J. Borevičius, SJ, pasidžiau
gė, kad PLB Valdyba tuo būdu 
įgauna tinkamo respekto ir kad 
jos žinioje sudarytasis organas— 
Švietimo komisija — pradeda 
veikti PLB mastu.

Dar buvo svarstyti pasakų 
plokštelės vaikams, katalikų vai
kų kongreso ir kt. klausimai. Į 
vaikų kongresą KLB Krašto Val
dyba paprašė vykti atstovu Petrą 
Lukoševičių. KLB KV I.

Prieš pirkdami nauja^ 
vandens šildytuvą^

Ar keisdami savo sena
paskambinkit Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl: nėra jokių paslėptų mo
kesčių, kai jūs įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jūs nieko neperkate.
Tai yra:
JOKIO mokesčio už įrengimą

< JOKIO išlaikymo mokesčio
. JOKIŲ nuošimčių

JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokestį, ši kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens ' 
sunaudosite.
Tai yravienintelė kaina. Tai yra visa kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia —

' nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

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

bą. Gamta nebodama nieko puo
šėsi žiedais — pražydo sodai,.žy
dėjo kaštonai, čiulbėjo paukščiai.

Atlikęs rytmetinę ūkio ruošą 
ir išsiuntęs pieną į pieninę, norė
jau lyg eiti į miškelį, bet įprotis 
nugalėjo ir nuėjau pusryčių. At
sisėdau prie stalo. Staiga prasivė
rė durys ir kyštelėjo durtuvas ant 
karabino. Suėjo keli rusų kariai 
ir jų palydovas, pažįstamas žyde
lis. įsakė pakelti rankas, patikri
no visas siūles bei kišenes ir pa
kišo lapą pasirašyti, kad man ži
noma, jog esu vyriausybės spren
dimu kur tai išsiunčiamas. Pa
klausus dėl ko, atsakė: “Tenai 
mums ir tokių žmonių reikia”. 
Davė 20 minučių pasiruošti. Lei
do paimti 40 svarų maisto bei ap
rangos. Buvau taip pritrenktas, 
kad duoto laiko neišnaudojau. 
Maniau, kad nuveš į kokį miškelį 
ir sušaudys. Kilo mintys vaduo
tis. Kas nori mirti!? Paprašiau, 
kad leistų į išvietę sodo kampe! 
Leido su palydovu. Kareivis liko 
lauke. Atsistojo po žieduose pa
skendusia obelim ir atsirėmė į jos 
kamieną. Taikinys puikus. Išsi
ėmiau lubose paslėptą ginklą. Pa
leisiu šūvį ir spruksiu į čia pat 
esantį miškelį. Staiga prisiminiau 
tėvuką, 84 metų senelį, kuris li
ko troboje. Aš gal išsigelbėsiu, 
bet jį nubaus. Suvaldžiau pagun
dą ir paslėpęs ginklą išėjau. O 
sodas žydėjo. Apėmiau žvilgsniu 
paskutinį kartą. Nuspaudė širdį ir 
nuriedėjo ašara, kaip rytmetinės 
rasos lašas. Kareivio stumtelėji
mas šautuvo buože nugaron, grą
žino į tikrovę. '

Prie namų burzgė sunkvežimis. 
Vyresnysis liepė skubintis. Norė
jau atsiveikinti su tėvuku, bet žy
delis palydovas tarė jam lietuviš
kai “Palydėk sūnų iki mieste
lio”. Tėvukas skubėdamas užsi
metė ant pečių seną brolio paltą 
ir abu apsupti kareivių, kaip 
plėšrūs žvėrys, palikom gimtuo
sius namus. Viena akimirka ma
no jaunystės, o tėvuko viso am
žiaus triūsas pasidarė beprasmis.

Miestelyje buvo turgaus diena. 
Žmonių daug. Mus apvežė porą 
kartų apie turgavietę. Nors jau
čiaus prislėgtas, bet pastebėjau, 
kad daug kas nusisukęs slapta 
braukė ašaras.

Nuvežė į stotį. Keturi kareiviai 
ir palydovas nuvedė mane ir įgrū
do į vieną iš prekinių vagonų. Su 
tėvuku tapom išskirti. Vagone 
buvo jau apie 60 žmonių, moky
tojų, geležinkelio ir pašto tarnau
tojų ir ūkininkų. Daug pažįstamų. 
Visus kankino netik nežinia, bet 
ir rūpestis šeimomis. Vieni laikė
si ramiai, kiti verkė, aimanavo, o 
kaikas daužė galvas į vagonų sie
nas save ir kitus sukruvindami. 
O tai buvo tik pumpurėliai, tik 
vargo pradžia. Stovėjome visą pa
rą. Buvo ankšta, tvanku ir troš
ku. Vandens nebuvo. Gal tas ir 
gerai, nes kai tenka kęsti fizines 
kančias, žmogus darosi nebetoks 
jautrus sielos kančioms. Kaip pa-

Didelis, neeilinis ir be galo 
svarbus įvykis lietuviškąjame gy
venime. įvykis, kuris vaizdžiai 
rodo išeivijos lietuviškąją gyvy
bę, tautinį susipratimą ir subren
dimą. Jokiu būdu nenorint su
menkinti vietinio pobūdžio įvai
rių mūsų parengimų, visdėlto no- 

tyriau vėliau, komunistai turi pa- rėtųsi tarti, kad artėjanti Dainų 
tyrimo toje srityje. Kai žmogus šventė jau yra įvykių įvykis ben- 
pasidaro fiziniai silpnas, lengviau drojoje veikloje, reikalaująs mū- 
jį dvasiniai suvirškinti. sų visų galimai didesnio dėmesio

Praėjo daug tokių dienų, apie ir talkos. Gi iš mūsų, t.y. visuo- 
3 mėnesius, kol pasiekėm pasky-' menės, prašoma ne tiek daug — 
rimo vietą tolimam Sibire. Jei tik gausaus dalyvavimo klaUsyto- 
kas būtų žinojęs, kiek kančios, į jų eilėse. Rengimo komitetai dir- 
pajuokos, skausmo teks iškentėti ba, tariasi, posėdžiauja, stengiasi 
kelionėje ir pėr ilgus tremties ■ patikrinti šimtaprocentinį šven- 
metus, kiekvienas būtų sutikęs j tės pasisekimą, daug, labai daug 
mirti vietoje. Nekartą teko mir- ; darbo atlieka chorų vadovai ir 
čiai pažvelgti į akis. Bolševikai patys dainuotojai — jų pastangų 
nežudo iš karto, bet siurbia žmo- vertės tikrai neįmanoma įvertin- 
nių kraują lašas po lašo, ir vie- ti apvaliomis SS sumomis. Tuo 
nuš sunaikinę ieško naujų aukų, tarpu, jųjų darbo įvertinimą ga- 
Šiandien jau ruošia sau dirvą vi- lime atlikti netaip jau sunkiai: 
same pasaulyje, tik nežinantieji užpildydami visas iki paskutinės 
to nepastebi. (Bus daugiau) erdviosios ir vėsinamos halės sė- 

T. 'dimas vietas. Aplamai žvelgiant,

su visų galimai didesnio dėmesio

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
t4i-------------------------- Elektra jūsų. Naudokite jų!

Ar jūs ketinate 
vykti į Europq?

AR
KĄ NORS 
ATSIKVIESTI?
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.

RELIGINĖ PAGALBA LIETUVIŲ 
TAUTAI

Nuo pat krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje, katalikų religija nie
kuomet nebuvo taip persekioja
ma, kaip dabar, komunistinio 
jungo dienose. Po Stalino mirties 
lietuvybės bei visuomeninio gy
venimo sąlygos Lietuvoje šiek 
tiek pagerėjo. Daug tremtinių yra 
jau grįžę iš Sibiro, laisviau gali
ma rašyti ir gauti laiškus iš už
sienio, leidžiama gauti ir siunti
niai iš užsienio, kad ir su dide
liais muitais bei varžymais, dau
giau Lietuvoje išleidžiama lietu
višku knygų, veikia lietuviškos ...— —
mokyklos ir ‘ visas kultūrinis gy- . Dera pažymėti, kad^ šiai lietu- 
venimas pasidarė gyvesnis. Tik 
tikybiniu atžvilgiu nė mažiausio 
pagerėjimo nesimato. Priešingai, 
Chruščiovo laikais, religijos per- Vincentas Brizgys, o vicepirmi- 
sekiojimas eina su dar didesniu ninkais^yra uolieji Monsingnoras 
įnirtimu. Katalikams neleidžiama ’ 
turėti nė vieno religinio laikraš
čio ar žurnalo. Per visą laiką ne
pasirodė jokia religinio-dvasinio 
turinio knyga, išskyrus vieną mal
daknygę. Dar labiau suvaržyta re
liginės spaudos gavimas iš už
sienio. Beveik visos kunigų semi
narijos uždarytos, o paliktoji vie
na seminarija baisiai varžoma ir 
vos ne vos vegetuoja. Panaikinta 
visi vienuolynai, daugybė bažny
čių uždaryta ar paversta sandė
liais, muzėjais, o ir paliktos žmo
nių naudojimui apkrautos nepa
keliamais valstybiniais mokes
čiais. žodžiu daroma visa, kad su
naikinus ir visai išrovus iš žmo
nių širdžių tikėjimą Lietuvoje.

Mums, lietuviams, gyvenan
tiems laisvėje, šiandien labiausiai 
turi rūpėti, kokia bus lietuvių 
tauta ateityje: bedieviška - pago
niška, ai* katalikiška ir laisva! Lie
tuvių tauta, virš 500 metų išlai
kiusi Kristaus tikėjimo šviesą, tu
ri tokia ir išlikti. Visi lietuviai 
katalikai, vadovaujami dvasiški- 
jai ir inteligentams veikėjams, tu
ri įtempti visas savo jėgas, aukoti 
ir pasiaukoti šiems kilniems tiks
lams atsiekti. Prieš galingą bedie
vybės srovę tik sujungtomis visų 
pastangomis tegalima atsilaikyti.

Labai malonu pažymėti, kad 
Amerikos kardinolai, arkivysku
pai ir vyskupai jau suprato šią 
tragišką lietuvių tautos padėtį ir 
teikia netik moralinę bet ir ma
terialinę pagalbą. Jų iniciatyva, 
pritarimu ir parama, per Ameri
kos Kunigų Vienybę įsteigta cent
rinė lietuvių katalikų religinės 
šalpos įstaiga, pavadinta Lithua
nian Catholic Religious Aid Inc. 
— Lietuvių katalikų religinė šal
pa. Jos centras įsikūrė 225 S. 4th 
St, Brooklyn 11, N.Y., USA. JAV 
Episkopatas savo konferencijoje 
Vašingtone šią įstaigą netik pri-1 
pažino ir aprobavo, bet kasmet 
skiria 120.000 šios religinės šal
pos reikalams. Be to, iš savo tar
po jie paskyrė vyskupą E. Swan- 
strom šios įstaigos globėju ir vei
kimo koordinatorium. Tai yra ne
paprastas ir didelis lietuvių lai

sčiau nepakanka vien Ameri-

kos vyskupų paramos, bet reika
linga ir daug didesnio visuotinio 
lietuvių kunigų ir tikinčiųjų glau
daus prisidėjimo ir bendradarbia
vimo. To ir Amerikos Episkopa
tas pageidauja ir laukia iš mūsų. 
Jei Amerikos vyskupai taip nuo
širdžiai supranta lietuvių katali
kų, jų tautos, religijos nelaimes, 
tai juo labiau mums lietuviams 
visai natūralu ir būtina darbu ir 
aukomis prisidėti prie tos veiklos 
ir ginti visur ir visomis priemo
nėmis lietuvių, katalikų religines 
teises pavergtoje tėvynėje.

vių katalikų religinei šalpai veik
liai vadovauja vienintelis laisvėje 
esąs lietuvis vyskupas J.E. dr.

Jonas Balkūnas, kun. Juozas če- 
pukaitis, klebonas Norbertas Pa
kalnis. Iždininku yra kun. Juo
zas Aleksiūnas, o sekretoriumi 
kun. dr. Vincas Bartuška. Rei
kalų vedėjo pareigas sutiko eiti 
kun. Stasys Raila.

Minėta Lietuvių katalikų šalpos 
vadovybė yra jau atlikusi nemaža 
darbų: išleidusi nemaža religinių 
knygų ir parūpinusi daug liturgi
nių reikmenų labiausiai reikalin
giems. Be to, ji turi daug svarbių 
veiklos planų, kaip pvz., leidimas 
religinių, apologetinių knygų, rė
mimas ir ugdymas naujų pašauki
mų į kunigus, rėmimas ir tobuli
nimas religinių radijo programų, 
teikimas pašalpų kunigams ir vie
nuoliams ir kt. Visų mūsų kata
likų ir dvasiškių pastangos* tikrai 
duos daug naudos ir atneš reikia
mų vaisių. Mods. Kl. Rasminas

• Ilgiausia upė Europoje Volga 
— 3700 km., Azijoje — Jantse- 
kiangas — 5100 km., š. Ameri
koje — Mississippi-Missouri, 
6050 km., P. Amerikoj—Ama
zonė, 6480 km., Afrikoje—Ni
las, 6671 km., Australijoje — 
Darling-Murray, 2570.

• Tango šokis pradėtas šokti vak. 
Indijoje, rumba —Kuboje.

BŪK MODERNUS — 
PER SKANDINAVIŠKUS

Aplankykite mūsų pavyzdžių 
krautuves Hamiltone ar Toron
te, kuriose išstatyti paskutinės 
mados importuoti ar pagal už

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

tymams.

TORONTE: 
1819 Avenue Rd., RU. 9-5422 

HAMILTONE:
372 King St E., JA. 9-3212

Sovietų Sąjungoje ir 
satelitiniuose kraštuose

Pakeitė vyriausią prokurorą 
— kad per švelniai traktavęs 
bylas prieš “ūkinius 
nusikaltėlius”
Vyriausias Lenkijos prokuro

ras Burda atsistatydino ir perėjo 
į universitetinę tarnybą. Jam bu
vo daromi priekaištai, kad per 
švelniai traktuojąs bylas prieš 
stambiuosius “ūkinius nusikaltė
lius”, spekuliantus, kyšininkus ir 
pan. Jo vieton paskirtas jo ikšio
linis pavaduotoji Kosztirka, ku
ris esąs specialistas atidengti mal- 
versacijas ūkinėje srityje. E.

Viršvalandžiai be atlyginimo
Komunistiniuose kraštuose 

prof, sąjungos yra tikros valdžios 
tarnaitės. Bet Vengrijos kaiku- 
rios įmonės su darbininkais pra
dėjo taip grubiai elgtis, kad net 
prof, sąjungų organas “Nepsza- 
va” garsiai ėmė piktintis. Viena
me fabrike darbininkai buvo pri- 
versti pastaruoju metu dirbti 
viršvalandžių net 92.000 valandų, 
negaudami už tai jokio papildo
mo atlyginimo. Toks išnaudoji-

Cenzūra panaikinta?
Nors cenzūra užsienio 

tams Maskvoje tariamai yra 
naikinta, Kremlius visvien 
griežtą tų žurnalistų 
cenzūrą. Pastaruoju metu 
vietų 
žurnalistas Heinz 
Vakaru 
davo 
jungos ūkinę būklę, 
ir esamas negerovi 
įstaigos jį kaltino, 
žinioms rinkti 
galius šaltinius.

vykdo

ištremtas vokiečių 
inz Weber, kuris

pranešimus apie Sovietų Są- 
>s ūkinę būklę, neslėpdamas 
amas negeroves. Sovietinės 
6s jį kaltino, kad jis savo

NOVA SC1T1A

linkėję, 
simpatiko 
Eaton 
senato



'?WWįlQte tėvynėje
URTWOJE BAIGIA NYKTI .

Jje vasaros meta tari’rudas, o žie-aprūpinti sovietijos ' gyventojai —
skelbia komumst.nė propaganda Pa- mos metu baltas plunksnas. Kai žiemą 
iČltūittiinėl kokius kryžiaus kelius kartais'nebūna ilgai sniego, o teter- 
lenka pereiti Raudonojo biurokratiz vinal keičia plunksnas tai plėšrūnai 
mo kalvarijose, tol pensija būna pa- j greit juos pastebi ir taip jie žūna. Viš 
skiriama. Darbo n>rtu susirgo Kauno, dėlto tetervinų Lietuvoje dar yra. Jų 
geležinkęiio distancijos Kapsuko ruo-, medžioklė uždrausta ištisus metus. 
įfi 4arb*iiĮnkaą Jonas Bradūnas. Grei-; 1960 metais jų buvo Uetuyoje priskaf- 
toji pagalba iš darbovietės jį nuvežė tyta apie ^000. E.

Po trijų mėnesių, sveika
tai hėgerėjant, jo brolis pradėjo 'kli- 
bihti prijos reikalą.' Duokime žodį 

•, Juozui ‘Bradūnui: “‘Z.. socialinio ap-

kartais'nebūna ilgai sniego,“o teter-

ŽEMĖS ŪKIO MASINAS 
J. GAMINA-LIETUVOj 

Ožuj-^Brtaūnul; . sociallhid ap- f VB»Uus ir ^ųno mašinų
rubihhno sk^riujė pareiškimo nepri- 1?®** vsai kiUems tikriems,

Sako; doimentai netvarkoje, ^*“9 M'
<yb^o ^u brolis attekės jjį

žemės ūkio mašinų fabrikai spartinti 
ir plėsti tos rūšies mašinų gamybą. 
Dabar jau pasirodo' to skatinimo vai
siai. Vilniaus “Neries” gamykla pradė
jo išleisti cukrinių runkelių kasimo

g to,‘ kad pąsibai-’ė sezoniniai dąr- 
d turėtų būti atleistas pagal D1K 

ūraipsnį, punktą “g“ — dėl ligos. 
Bė to, uū^sta dar daug įvairių pa^y- 

tiiėjimų. Gni'odžio 13 d? nuyiižįavaū į 
Kauno geležinkelio distancijos kadrų 

NusiveŠau gydytojų komisijos 
broliui išdubtą ahtros grtipėš invalidu- 

pažymėjimą "ir prašau: “Pądaryki- 
•ę jo- darbo knygelės 'nuorašą". Kadrų 
skyriuje man sako: “Neturime blan
kui nueik,'susirask Stalino ptospek- 
tė socialinio'aprūpinimo skyrių ir at- 
sivęik’’bla'AktfKf.'.” Bėgu tėhąi, ieš
kau, susiradus prašau tų blankų. Var
gais negalais' gavau. Atnešu ' tuos po
pierius; o man kadrų skyriuje sako: 
•'Dabot? mės neturime laiko, ateik po 
pietų...” Aš aiškinu, kad'iš darbo 
.mane fabrikas tik iki pietų atleido. 
Tada kadrų skyriaus viršininkas pata
ria’kreiptik j distancijos viršininko 
sekretorę. Ši per keletą minučių pa- 
dšfė dirbo knygelės nuorašą.' Grįžtu 
fėf į kadrų skyrių, o Čia man šakoj 
"Palik yišuš dokumentus! o mes tau 
juos 'sutvarkysime ir atsiųsime”. Ir 
davė telofono numerį paskambinti į 
Kazlų Rūdą geležinkelio distancijos 
Kapsuko ruožo sąskaitininkei,' kuri tu
rėjo parašyti pažymėjimą apie brolio

Birželio 17 d.,Šį ŠBTADlENbvisivykstameį Wellqn^e I
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St. Stęphen'ssalė,

Byfętąsį vęiks nuo 2 vai. pu p. Jp 
įTurtinįci Ipterįįą, įvair^iyb^s.

Į ietiiviai i>a$aiilyle
*1 ' * ■ • * * - TT > - f T/1 uj

valdybą sudaro: pintu A. Montvidas, 
vicep. St. Budrys, VI. Ramanauskas, 
V.'Tercijonas, sekr.-ižd. V. Tauras.

ALEKSANDRAS IR JADVYGA 
KUTKAI, buvę Kauno operos solis-

4om St. - Port Robinson

KLTS
■ \ : ?»

HAMILTON, Ontario
BIRŽELIO TRRIMM.V minėjimas General Foremanųi įsakius, man teko Bakšys, 38 Stanley Ave., Hamilton, 

renkamas Hamiltono Pabaltiečių Fe- išmesti kontraktoriaus paliktus šavait- (Ont. Visos gautos sumos tuojau bus 
deracijos šį sekmadienį, birželio 18. galiui vamzdžius, bei jų dalis j geležies pakvituotos oficialiais kvitais. Visų 
d. šia tvarka: 11 vai. ryto pamaldos laužo vagonus. Pirmadienį sugrįžus aukotojų atminimas bus įamžintas bū- 
lietuviams ir latviams katalikams AV kontraktoriaus darbininkams paaiškė- Simuose Tautos Namuose Hamiltone, 
parapijos bažnyčioje ir Libera už vi- jo. kad buvo sunaikinta medžiagos už Nelikime be ženklo, kad lietuviais bu-

wSliS w ūkyje, netoli Kitchener, iškilmingas1 kmlv um
greblius, mėšlo kratytuvu. Komuna- ^ėjim0 dalyvaujant visiems buvo tvarkoj, 
ro gamyjua pagaminusi kukuružu ra-vėjimo i&tos, “Žalgirio” staklių ga- sv^ms, te- T UT0S N
n^SĮa Vilnluję> _emė gaminti čukrimų Lietuviška oroarairios dali išpildys mū- kina0 “■

ro

runkelių nuėmimo kombainus, šieh- 
pifiveš, pašširų smulkintuvus. ‘
' Kažin af ši gamyba apsimoka? Ką 
veikia didieji Sąjungos žemės 
ūkio: mašinų fabrikai, kurių'užduotis 
aprūpinti žeinės ūkį' tokiomis maši- 
noflmL' . ' Ė.j.- .

GYVENIMO PRASMĖ IR LAIMĖ
- JL DIRBTI KOLCHOZE ' '

Neįtikėtinai naiviorriis priemonėmis 
sovietinė propaganda vidurinių mo
kyklų abiturientus nori pakreipti dar
bui kolchozuose Pvz., Jurbarko viduri
nėje’mokykloje buvo surengtas abitu
rientų- susirinkimas, kuriame visomis 
prbpagaridiriėmis r ^priemonėmis buvo 
Kalama, kokia yra “gyvenimo prasmė” 
ir kad pati “didžiauslaTaimė"‘abitu- 
rientūi esą eiti f kolchozą ir‘ten dirb
ti žėmės ūkio darbus. Tos mokyklos

sus žuvusius tremtinius. 3 vai. p.p. es- , $600. Kadangi tai buvo padaryta ne ęi- 
’ linio darbininko iniciatyva, tai viskas 

: - V-P.
TAUTOS NAMŲ įsigijimui lėšų tel

kė savo imponuojantį pasisekiauNau- 

1 kas iš St. Cathartoes. Papildooįai po

JA Valstybės
PASITARIMAS SU LEBANON AM 

B AŠąDORIUMI. Gegužės 29 d. VU 
Ko pirih. dr. A. Trimakas buvo priim
tas Lebano i valstybės misijos’ Jungt. 
Tautose šefo, ambasadoriaus Georges 
Hakin. Ta proga buvo plačiai padisku
tuoti klausimai, kokiu būdu arabų tau
tu atstovai galėtų paremti Lietuvos 
laisvės bylą. Taip pat buvo aptarta ara
bų pasaulio kova su komunizmu.

SUDARYTA VLIRo PATARIAMO
JI INFORMACIJOS KOMISIJA. — 
Birželio 4 d. VtlKb būstinėje . Niujor
ke'įvyko pirmasis VLIKo informaci- 
jo?s patariamosios komisijos posėdis. 
Dalyvavo VLIKo pirm> dr A. Trima
kas ir sekr. H. Blazas, komisijos na
riai dr. O. Labanąuskaitė, V. Babelis, 
Alg. Budreckas, Daiva Audėnaitė. Dėl 
asmeninių aplinkybių posėdyje nega
lėjo dalyvauti komisijos nariai A. Gra- 
Žiūnas ir J. Stonys.

Pirmame posėdyje komisija aptarė 
darbo planą ir numatė artimiausius 
darbus. Akcentuotas reikalas įtraukti 
į‘darbą jaunesnių jėgų. Komisijos są
state dabar yra du jaunųjų akademi
kų atstovai. Komisijos pirmininke iš
rinkta dr. D. ’ Labanauskaitė, sekreto
riumi — Algirdas Bųdreėkas.

f, RAJECKUI,’ Lietuvos pasiuntiny
bės vadovui JAV, o taip pat.J. Budriui, 
gęn. konsului Niujorke dr. P; Dauž- 
vapdžiūi, “konsului 'Čikagfije, df.' 'J. 
Bielskiui, garb& konsulai lx» Angeles 
ir :A. O. Rainai, konsului Bostone, Vals
tybės Departamentas išdavė naujus 
liudijimus, kuriuose pažymėta, kad 
JAV nepripažįsta Lietuvos inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTO
JŲ S-GOS'suvažiavimas įvyks Niujor
ke, Park-Šhėraton viešbutyje birželio 
24-25 d.d? Suvažiavime paskaitas skai
tys: V. Sidzikauskas, B, Matulionis, A.

noš Darbuotojų s-ga, kuriai vadqvauja 
Sofija Adomaitienė, Čikagoje jierts su- 
ruošė jaukias išleistuves.

pov/to'žiiKijš, bostonietis, ži
nomas tos kolonijos visuomenininkas, 
buvęs ilgą taiką be darbo, pradėjo 
dirbti Harvardo un-to įstaigoj, kuri ti- 
,ria atomus, šią vietą jam pagelbėję 
gauti nuolatinis nuo fabriko darbo 
laisvu taiku mokymasis elektronų sri-_ ,'''/ X-’

PR/^AMBRASASi* iš ^Clevetando, 
Dainų šventės liepos 2 d. proga siūlo 
padaryti bendrą visų muzikų, pianistų, 
chorvedžjųt ;soHstų ir jnstrurųentalįstų 
pasitarimą ir apsvarstyti, ar nelaikas 
būtų įkurti įvairių Šakų muzikos dar-,' 
buotojų organizaciją. .

MIRĖ DR. BALYS MARČILlbNIS, 
,60 metų amž., vienoje Niujorko ligoni
nėje. Velionis savo laiku buvo-Klai-’ 
pėdos ir Šiaulių Prekybos institutų* 
docentu. Prieš ketverius metus" atvy-* 
kęs į JAV, dėstė vienoje kolegijoje. ,

D. Britonįfq>
f- LONDONO, Anglijoje, lietuviu cop
ras sukūręs naują tradiciją, jau antri 
metai perkeldamas savo metinę šven
tę į Lietuvių Sodybą. Šiemet 70 senų 
ir jaunų Šventės dalyvių užpildė visus 
Sodybos kampus. Girdėjosi tik kalbos, 
krykštavimai ir lietuviškos dainos.

SOL/BARITONAS J. KASPARAVI
ČIUS su žmona ir dviem dukrelėm iš
vyko apsigyventi į Kanadą.

Prancūzija
KUN. J. PETROŠIUS šiuo metu yra 

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininku.

L. PABEDINSKAS vadovauja Pary- 
! žiaus lietuvių tautinių šokių grupei.

Šveicarija ;
ŠVEICARIJOS LIET. BENDRUO

MENĖS naujon vąldybon paskutinia
me narių susirinkime išrinkti: dr. A. 
Kušlys — pirm., dr. J. Stęphan — vi- 
cep., dr. P. Radvila — sekr-ižd., dr. ' 
A. Dargužis — informacijos reikalams. 
Bendruomenė gražiai veikia, nors su
sirinkimų dažnai ir nedaro.

Vokietija
“APSISPRENDIMO TEISĖS reikia 

reikalauti netik vokiečiams, bet ir vi
soms Rytų Europos tautoms” pareiškė 
viešoje-kajboję,prof. dr. Oberlaenderi. 
O ‘ Wcl ‘ VokietijBds ? gynybos ' mini" 
Strauss gegužės 26 d. Lindau- mieste 
viešai pareiškė “Europos sienos nesi
riboja geležine uždapga. Kraštai ana
pus geležinės uždangos taip pat pri
klauso Europai,, /. Laisvės idėja iš 
Vakarų turį - išspinduliuoti į komu
nistinius kraštus”.

BYLOJE DĖL MASINIŲ ŠAUDY- 
MŲ NAUMIESTYJE PASKELBTAS 
SPRENDIMAS. — Ąuriche — Vakarų. 
Vokieti j o j e — gegužės / 29 d. baigėsi 
byla prieš 5 buvusius esesininkus, kal
tinamus dalyvavus masiniuose Lietu
vos piliečių šaudymuose Naumiestyje. 
Auricho prisiekusiųjų’ teismas nubau
dė: buv. Šilutės gydytoją ir SS-Haupt- 
sturmfuehrert dr. Werner Scheu, 51 
m. amž., 6 metais sunk, darbų kalėji
mo, buv. SS-Hauptsturmfuehrerį Kari - 
Struve, 58 m. amž., m. sdk; buv. 
tarnautoją Wilhelm Schmidt/47 m. 
amž., 4% m. sdk, ir buv. SS-Oberschar- 
fuehrerį Friędrich Jagst, 53 m. amž., 
3 metais sdk. Pirmiems keturiems pi
lietinės‘teisės atimtos 3 metams. Iška
lėtas iki teismo laikas visiems atskai
tytas. c Teismo motyvuose pareikšta, 
kad bylos metu nebuvę galima pilnai 
išaiškinti, kas tikrai davė įsakymą tuos 
220 Lietuvos piliečių Naumiestyje su
šaudyti. Byloje buvę prasitarta, kad 
iniciatyva galėjusi išeiti ir iš lietuviui

. Tilžės gestapas tik talkininkavęs... 
‘’jTaipjau tikrai vaikiška pastanga pasi- 

• teisinti, nes visiems žinoma, kokią ga
lią tada gestapas turėjo ir kad jis vie
nas ją vykdė. Teismo motyvuose buvo 
liečiamas it įsisenėjimo klausimas. Au
richo teismas šiuo atveju esą elgėsi : 
pagal y- precedentus Oldenburgo ir 
Hamm apygardos teismų, kurie nusta- 

*tę, kaHlsisSiejimas bylose, Kur kalti-'' 
narna dėLprisidėjimo nužudyti/vęikią^ 
tik po 20 metųk GiįAiBricheįsvarstytr

vę! St. Bakšys, LN v-bos pirm.
NIJOLĖ LATAUSKAITĖ šiais me

tais' baigė'šv. Juozapo, medicinos sese
rų trijų metų mokyklą. Užbaigimo iš
kilmės įvyko gegužės 25 d. Katedros 
mergaičių gimnazijoje, dalyvaujant ir 
vysk, Ryąn, kuris įteikė- baįgimb pažy- 
mėjimus-diplomus. Ženklelį prisegė se-. 
šuo vienuolė. Sv. Juozapo med. seserų 
mokyklą šiais metais baigė 57 auklėti
nės, iš jų tik viena lietuvaitė.

Lietuvišką programos dalį išpildys mū- k™° ““ aštuntoje savaip ištai
sų ‘choras. Minėjimo smulki programa savo imponuojantį pasisekimą? Nau- 
ir planelis nuvykimui'} estų ūkį būsįJ11 narto su $100. jstoj<r^Pran^^Įalu- 
dalinami po visų pamaldų prie mūsų ' *«s » Cathr — 
parapijos bažnyčios. | *100 pndejo Joi

šiemet sueina dvidešimt metų nuo JĮ® 
1941 m. birželio trėmimų, tad ypatin- į1®5 ’^tvijos tai 
gai kviečiame aktyviai dalyvauti pa- Jas Vincas Taus 
mąlddše' ir' minėjime, prisimindami uejuną pakelėj 
pirmas'bolševizmo aukas." tųrjs LN $1SO(

**. ’ APyt inform. ■
ATEITININKŲ STOVYKLA bus tatą iki '’$14400? LN v-ba šhinČia vi- 

nuo“ liėpos 8 iįi' 23 did,' Tėvų pranciš-' sięms gražiausią padėką! 
konų vasarvietėje, New Wasaga, Ont.! šia-gražia proga noriu atskirai pa- 
Į. šią stovyklą priimanii berniukai ir žymėti mielojo V. Tauškelos ir visų jo l 
mergaitės 1248 metų. Taip pat šiais šeimos narių LN nuoširdumą. Iki šiol .
metais bus ir jaunučių ateitininkų gru- jie visi turėjo LN $700, o' dabar ge- i ?°Tas,ir Gluosnys, Anksčiau »auta 
pė 9-12 m. Stovyklavimo mokestis už rojo p, Vineo pridėjimas peržengė įietUVJc ^E'J0S_^^®ary per M' 

; —: S25, viena savaitė — tūkstantinę/ Savanoriška 'dvasia ir po f- taKei!^ v*so . . „ . .
$14. Jei iš vienos Šeimos vyksta sto- daugelio metų jaučia, kuris liet, dar- Į Tau*?,s. F. Atawvybe Kanadoje

- - - ---- nuoširdžiai dėkoja Cąlgano apylinkes. Simutis, B. Paprockiene, V. Tercijo-
liętuviams už aukas pavergtos tėvy- nas, A. Razma, V. Pavilanis, A. Kisie- 
nės vadavimo reikalams. lias, G. K. Balukas. M. Arštikaitytė,

TF Atst. Kanadoje E. Kaminskas, J. Valaitis. ALG s-gos

^ $100. AąlBBtyves- 
ęfis, savai^ž-kūrė- 
ta "(100). savd prisi- 
^0,’įo 88-taąįnarys, 

-. t- juos padidino dar 
$1.000. Išviso 84oji'’ savaitė davė 
$1.800 pakeldama bendrą vajaus rėžul-

nud“ liėpos 8 iįi' 23 did.' Tėvų pranciš- J sięms gražiausią padėką!
knnu vašatvieteieZ New Wasa?a. Ont. ’ šia- gražia proga noriu atskirai pa-

mergaitės 12-18 metų. Taip pat šiais šeimos narių LN nuoširdumą. Iki šiol

CALGARY, Alta.
TAUTOS FONDUI ąukojo žemiau 

išvardintos organizacijos ir Calgario 
apylinkės lietuviai: apylinkės valdy
ba $10; po $5: T. J. Anderson, J. V. 
Dubauskas, M. E. Leščinskas, D. Žeko
nis, A. K.; po $2: O. Petraučius, P.

dvi savaites tūkstantinę/Savanoriška dvasia ir po. ^ta^®n^ S5‘ s4®‘

sESbhKL Nep'r.. v’;„os klasės abllurienui net kotekty., ££
s!Skambinęs""pilš'-važtuoiu. Sąskaiti-: ,Hi oastsakė už ta“laime” ir isifažė Garb.e brangiam V. Tauskelai ir mu-

įmokėti uz stovyklą, bet gero elgesio sų visų giliausia padėka!
jaunuoliai nuo mokesčio bus dalinai Nuostabus lietuviško solidarumo pa- 
atba visiškai atleisti. Jau dabar gali- vyzdys — 8&-tašis LN narys. Jis prT 
ma užsirašyti į stovyklą pas A. Mik-! dėdamas tūkstantį savo bendrą' LN 
šienę, 120 Dunsmure Avė., tel, LI. • įnašą pakėlė iki $2,500. šiuo metu jis, 
SŪ2366 ir pas J? Pleinį, 118 Fairleigh 
Ave/’k/tėl. LI. 7-3028. Stovyklos va
dovybė prašo užsirašyti tuojau, o ne
laukti paskutinio momento, kas ap
sunkina pasiruošima stovyklavimui. 
*■ ' ■ / ./’/ v/.-- ’ ■ •/;. j. p./

JAUNŲJŲ LIETUVIŲ ŠVENTEI, 
Įvyksiančiai Delhi, Ont., birželio 1*Į d., 
atrodo, haihiltohiečiai atsidėjusiai ruo
šiasi. Jaunučių taut, šokių šokėjų gru
pė intensyviai repetuoja. Nors tai pa
reikalaus daug gražaus pavasariško 
laiko, bet norint ką nuveikti, reikia ir 
padirbėti. Linkime jauniesiems ir va- 

• dovams daug ištvermės, ir sėkmės, 
j ALG. PASILIUI, jaunučių £repši- 
i ninku grupės nariui, dėl išnerto1 ran- 
! kos piršto, teko kuriam laikui nuo tre
niruočių atsisakyti. Tikimasi artimoje 
ateityje Al?į sugrįžtant į jaunųjų krep
šininkų eiles.

DIDELIS “TAUPYMAS”.—Didžiau
sias plieno fabrikas Štelco pradėjo ves
ti taupymo kampaniją. Vieną dieną, 
propagandos dėliai, vieną vai. buvo 
renkami išmėtyti gelžgaliai. Surinkus 
įkainuota apie $200. Tai “milžiniškas” 
nuostolis. Prieš keletą metų, vienam

šiškambinęs “ pats "važiuoju;" Šąskaiti-. vįai pasisakė už tą“laimę” ir įsirašė 
njnkės nėra. Tąda gruodžio 21 di'vėl darbams' kolchozuose. Ir kaikurių kitų1 
viiKuoju į Kaunį; Kadrij skyriuje, visi i vidurinių' ihokyklų abilurientai “savo 

ėni; Vairi aS‘a..™ ■ nėru” jsirašė darbSmS kolchozuose. E.

IŠ ALEKSOTO ŠLAITO IŠKELIA
MASMEDŽIO APDIRBIMO 

. KOMBINATAS ’ ' " ' ' .
Aleksote veikiantis medžio apdirbi- 

mo kombinatas šiuo metu pamažu ke
liasi į kitą vietą prie Kauno. Kartu 
vykdoma tos įmonės pertvarkymas. 
Kombinato senoje vietoje, Nemuno pu
sėje, įsikursiąs “pramoninis miestas* 
(prekių uostas ir kt.). Kombinatas 
didelę dalį savo produkcijos iki šiol 
išveždavo Į Rusiją ir kitas respubli
kas*. - E.

TRŪKSTĄ PIENO PRODUKTŲ
Maskvos žurnalas “Ek. Žizn”, kriti- ’ 

kuodamas atskiras respublikas, kad * 
šiemet atsiliko žemės ūkio produktų ! 
gamyboje, bara ir Lietuvą, kad/jos! 
pieno produkcija šiemet esanti suma-: 
žėjusi 10%. E.

LIETUVIAI SURADO NAUJUS 
BŪDUS VĖŽIUI GYDYTI

Varšuvoje įvyko tarptautinis kon
gresas kovai su vėžio liga. Iš Lietuvos, 
greta kitų, į kongresą buvo nuvykęs 
Vilniaus onkologijos mokslinio tyri
mo instituto direktorius Telyčėnas. Jis 
kongreso dalyviams nušvietė Lietu-1 
voš mokslininkų tyrinėjimo darbus to
je srityje. Tarp kitko, Lietuvos moksli
ninkai yra išradę naujus vaistus nuo 
vėžio. Iš eilės preparatų atrinkti du 
— Nr.,3 ir Nr. 4, kurie eksperimentuo
jant davė neblogus rezultatus ir da

mano dokumentai gulį kaip as juos 
palikau. Pasiėmiau ir pats nuvežiau | 
Kazlų Rūdą. ’ Kone su ašaromis teko 
maldauti sąskaitininkę, kad surašytų 
ręikaįmgus dokumentus ...” Ar mano- 
tę' iuo BraSųno vargai ir pasibaigė? 
Anaiptol dar ir dabar jis važihėja 
Urjp K: Rūdos k Kauno. Norint gauti 
pėtisiją, invalidumas turi būti užskai- 
tyW’ darrib metu. Tuo tarpu geležin- 
kėlis' Jo^brblj oficialiai atleido iš dar
bo spalio mėn. 30 d., o gydytojai in
validumą pripažino tik gruodžio 9 d.

TRIUŠIŲ AUGINTOJŲ DR-JA
Naujosios Akmenės cemento' fabri- 

kp gyvėhviėtėje įkurta triušių augin
tojų-draugi ja. Ji jungia 64 triušių au
gintojus. Draugijos pirmininku išrink
tas cemento gamyklos kranininkas E. 
Bambergas. Praėjusiais metais triušių 
“mylėtojai” valstybei pristatė 2.500 
triušių kailiukų ir daug mėsos, kas, ži
noma, rodo, jog Lietuvoje vis dar ge
rokai šlubuoja mėsos ūkis, jeigu spra
gąs mėginama kamšyti triušiena.
J, MIKĖNAS NILO PAKRANTĖSE 
jBO' metų amžiaus sukakties proga 

skulptoriui J. Mikėnui partija suteikė 
didelę dovaną — jam buvo leista mė
nesį laiko pasisvečiuoti Jungtinėje 
Arabų Respublikoje, užmirštant lietu- 

' viškus kukurūzus ir kolūkinio darbo 
pirmūnus. Grįžęs iš kelionės, skulpto
rius papasakojo savo įspūdžius Dai
lininkų sąjungos nariams — dar netu
rintiems teisės pamatyti Nilo pakran-

pagal Įneštą pinigų sumą yra LN ant
rasis. Maža to, atsilankiusiam LN val
dybos pirm. St. Bakšiui jis padarė 

ųdpmfą staigmeną: dviejų valandų po
kalbį, tarp 125-tojo LN nario, jo pa
ties ir atsilankiusiojo, slaptai pastatęs 
mikrofoną, įrašė į juostą, kuriai vė
liau išklausyti reikėjo dar dviejų: va
landų laiko. Šią juostą gerasis tautietis 
pažadėjo dovanoti LN, kuri bus ateity
je gyvu liudininku iš sunkaus LN įsi
gijimo darbo.

Malonūs gerieji lietuviai! Kur kas 
begyventumėm, padėkim pastatyti 
Tautos Namus Hamiltone! Jie yra pir
masis laisvajame 'pasaulyje tokios dk 
dėlės apimties mūsų ^tautinis bandy
mas po paskutinio karo. Pro Hamilto
ną, ypač vasarą, pravažiuoja tūkstan
čiai Amerikos ir Kanados lietuvių, ir 
ar . nebūtų malonu ir smagu, jei čia 
būtų puiki savo lietuviška pilis, kurio
je galėtumėm laisvai atsikvėpti, susi
tikti su pažįstamais ir pajusti gilią — 
ne meluotais žodžiais, bet gyvais dar
bais —- meilę savo tautai. Kas galime, 
prisidėkime nupirkdami Šerą, kuris 
kainuoja $100, o jei kam persunku, 
paaukokime penkinę ar dešimkę. Pi
nigus tuojau siųskime šiuo adresu: St.

Savanoriškų organizacijų 
reikšme demokratijoje

Čių. Įspūdžius jis pailiustravo ’ fotol bartiniu metu ištiriami klinikinėse są- 
nuotraukomis ir Egipto skulptorių r lygose. Rezultatai ir Žia esą gaunami
darbų reprodukcijomis. Jis taip pat 
jiems parodė savo akvarelių ir pieši
nių; vaizduojančių Egipto’ gamtą, gy
venimą it žmoneš.

TARYBINIŲ AUTOMOBILIŲ 
stačius buvo gerokai sumažintas prieš 
trejetą metų, kad visoki direktoriai, 
valdytojai ir komunistų partijos šulai 
mažiau juos galėtų naudoti savo as
meninėms kelionėms. Tačiau dar ir 
dabar ‘ tąrybinfe kontrolės komisijos 
kontrolierius L. Dvanadzė aimanuoja, 
jdg kaikūrie komunistinės biurokratų 
klasės atstovai nesilaiko partijos <į- 
rėk^iĮ. veidĮnia darbo ir gal- 
vijų ''dirbtinio apsėklinimo stoties ve
dėjas K. Mjliauskas savo paties naudai 
ir gerovei tarnybiniu automobiliu pa
darė 600 km. kelionę iš Prienų į Gar
džią. Kitą, kartą jis šoferiui liepė bu
halterę A;, Francienę nuvežti į Varėną. 
Panašiai yra pasielgęs Molėtų tarpkol- 
ūkinės statybinės organizacijos pirmi
ninkas A. Dicevičius, o Vievio to^io 
pat vardo įstaigos pirmininkas A. Traš
kinąs be jokių tarnybinių reikalų sunk
vežimiu kilometrus krauna. Nuo jo 
nenori atsilikti Kazlų Rudos rajono 
vartotojų koperatyvų sąjungos valdy
tojas A, Maciukas. Geri tie tarnybi
niai automobiliai. Gaila tik, kad ko
munistų partija nesusirūpina jais ap
rūpinti kolūkiečius, kuriems net ir į 
turgų tenka pėsčiomis kulniuoti...

teigiami. Greta to daromi eksperimen
tai ir gydant gyvulių vėžį; E.

PASAKOJA ARIE ĮVYKIUS 
KYBARTŲ MĮESTEĘYJĖ

Vaistė politinės ir mokslinės litera
tūros : leidykla Vilniuje išleido Alek
sandro Remeikio apybraižų rinkinį bu
vusio kairo temomis; “Sunkių išbandy
mų’ dienomis” autorius pasakoja ir 
apie įvykius Kybartuose, kai kilo karas 
ir įvyko pirmieji susišaudymai tarp 
sovietinių ir hitlerinių dalinių.

NAUJĄSIAS MASINAS IŠSIUNTĖ 
13-kai RESPUBLIKŲ. KIEK MAŠINŲ 
LIKO LiETUVOJK, NESKELBIAMA 

’ Baltijos laivų statyklos įmonės pir
mąsias šieno miltų mašinas pasiuntė į 
Latviją, Kazachstaną, Kirgiziją, Ghizi- 
ją!'Azerbėidžėną ir' kitas respublikas. 
Kiek mašinų teko pačiai Lietuvai, ne
paskelbta. E.

LONDON Qnt.
SVEKSTA PO OPERACIJOS. — 

Pranas Judickas ir Stasys švilpa sj. 
po sėkmingų operacijų sveikštaf pir
masis'jad grižo iš ligoninės namo, o 
antrasis — dar tebėra šv. Juozapo li- 
gbninėje.

Linkėtina kuo greičiausiai pasveikti 
tiek čia išvardytiems, tiek ir nesumi- 
nėtiems, kurie sęrgą, bet apie kurių 
ligą Šias eilutės tašančiam neteko nu
girsti. ' “ ’ ' D. E. ’

NIAGAROS PUSIASALIS
SKAUTŲ RĖMĖJŲ valdyba liepos 

2 d., sekmadienį, Bieliūnų ūkyje prie 
Wellando, ruošia linksmą gegužinę. 
Pelnas skiriamas “Žalgirio” vietinin- 
kijoš skautų vasaros stovyklai, kuri j 
įvyks Tėvų pranciškonų vasarvietėje,' 
New Wasaga, Ont.

Pusiasalio skautai-ės birželio 30 d.'

Daugelis naujų ateivių Kanado
je stebisi savanoriškų orgainiza- 
cijų skaičiumi šiame krašte, kur 
nariai ne tik duoda ir aukoja pi
nigus, bet ir prisideda darbais be’ 
jokio atlyginimo. Darbo sritys, 
kur dirba tokios organizacijos, 
yra labai Įvairios, ir plačios. Pir
miausiai. tai bus viešojo gerbūvio 
sritis, kur dideli centrai sutrau
kia iš visuomenės labai didelius 
fondus tik iš laisvos valios, kaip 
tai yra padaroma su United Ap
peal, Community Chest ir kt. 
Taip pat yra didelis skaičius sa
vanorių viešojoj sveikatos srity, 
tokios kaip Canadian Arthritis 
and Rheumatism Society, The 
Health League of Canada, The 
Cancer Society ir kt., o taip pat 
daugybė kitų socialinės, švietimo 
ir poilsio agentūrų, kurios yra su
sirūpinę jaunų žmonių, senių, ne
pajėgiančių, luošų, psichinių li
gonių, atsilikusių, jaunimo nusi
kaltėlių, paleistų iš kalėjimo kali
nių ir jų atstatymo Į normalaus 
gyvenimo vėžes, ir kitų reikalais.

Daug naujų ateivių Į Kanadą 
atvažiuoja iš kitokios socialinės 
sistemos kraštų. Jie klausia: “Ko
dėl vyriausybė nedirba šių visų 
darbu?”

Į tokius klausimus gali būti tik 
vienas atsakymas: Tadą turėtų 
būti padidinti mokesčiai, neš vy
riausybė, pasiėmusi dirbti tokius 
datbus, bus reikalinga šimtų mi
lijonų dolerų, kuriuos dabar ka
nadiečiai sudeda savo noru iš pri
vačių šaltinių. Tai sudarytų nepa
keliamą naštą visos valstybės 
ūkiui. Žinoftią, žiūrint iš tolimo 
taško, pinigai ateitų pagaliau iš 
asmenų kišenės -norom, nenorom. 
B.et duodant asmeniniai iš geros 
valios ir duodant savanoriškai 
šieins visiems reikalams, kurie 
tikrai yra reikalingi; tuo pačiu 
jaučiamą, kad prisiimama asme
ninė at^g^oiftybė už kitų gerbū
vi' — tąi'ir yra elgsenos bruožas, 
kuris kęlia žmoniją iš primityvu
mo i civilizacijos la'ipsni. C.Sc.

Amerikiečių popu
liarumas Afrikoje

Sąryšy su rasinėm riaušėm 
Ąląbamoje amerikiečių populia
rumas, Afrikoje žymiai sumažėjo. 
Gal’ tiksliausiai aihęrikiečius api
būdino savo kalboje Sir Roy We- 
lęnsky, Rhodežijos ir Nyasalando 
min. pirmininkas. Štai jo kalbos 
ištraukos:

“Amerika turi savo rasines 
problemas ir jom yrą gana jautri 
atsižvelgiant i dideli negrų bal
suotojų skaičių. Takiau jų vidaus 
problemos ' yra gana ’skĮrtibgos 
nuo Afrikos problemų.

“Ar tiesa, kad amerikiečiai čia 
Afrikoje ...yra nepppuUarūs? Ąt- 
:s^kyrrias"yFa' — ’ taip. Netik kad 
jie yra nepopuliarūs baltųjų tar
pe, bet lygiai jie yra nemėgstami 
ir pegrų. Kai tą pasakai ameri
kiečiui, jis atrodo sukrėstas * ir 
jam sunku yra Įtikėti. Tačiau tai 
yra tiesa ir svarbiausia to prie-

SEVEN-UP

VĖL KULTŪRINIS ĮVYKIS MŪSŲ 
PADĄNGĖJK. — Tai S. Velbasio ba
leto pasirodymas per vilniečių Jonines 
birželio 24 d. Merrittone prie St. Ca
tharines miesto. Beje — nevilhiečių 
Joninės prie Wellando įvyks savaitę 
anksčiau.

Stiprus lietuviškas baletas profesio
nalo rankose, dar niekad nėra buvęs į
mūsų pusiasalyje. Ta proga galima' Bieliūnų ūkyje daro iškylą, kuri tę- 
prisiminti, kad Lietuvos valstybinis sis ligi liepos 3 d Tikimasi sulaukti, 
baletas anais laikais skaitėsi vienas , x. . . .
geriausių visoje Europoje*: Tos mo- da“? sve^ių! ku?e ^u su iskylau- 
kyklbs yra ir Velbasio baletas atvyks- gižiai praleis laiką tyrame ore, ta? į o skautai žada pravesti komiškus žai-

» - - ■ • . , - .dimus bei varžybas.mums visiems, kune non matyti mu-r . . ...
sų pusiasalyje kartas nuo karto stip
resnius lietuviškos kultūros pasireiški
mus. Vietos vilniečiams padėka už su-. _ , .......
gebėjimą kasmet iškviesti kurį nors! kymu. Be to, taukia ir, kitų viętovįų 
stipriausią lietuviško meno vienetą. ! " \ «
''V ' Radasta / kyloŠ ližbaigime. ' r 7

Septintosios vilniečių Joninės
ir bujoję. Pernai,, matėme, vientik & 
jaunimo sudarytą “Grandinėlės’.’. an
samblį, šiemet Lj Ydbdsio studijos 
absoliutinę' daugumą irgi- sudaro mife- 
lasis Jaunimas. Ir kas geriau iš sce- 
noš gal? prabilti į auditoriją, į susirin
kusį išeivių jaunimą,’ jėi ne tas pats 
jaunimas. Jie geriausiai supras vieni 
kitus, jie ras bendrą kalbą, susipažins, 
vieni kitus užkrės lietuviškuoju entu
ziazmu ir' nuotaikomis. Leiskime mū
sų jaunimui ir daugiau ir dažniau ben
drauti savo tarpe, nės tai bene patys 
geriausi, vaistai prieš šėlstančią nutau
tėjimo ’ bangą. Suaugusiųjų pastabos, 
mokymai, žymiai mažiau veikia už 
tokių pačių jaunuoli^ vienų iš kitų 
matomą lietuviškąjį nusiteikimą, ku
ris taip nesunkiai perduodamas, užkre
čiamas. Palaikykime kiekvieną - lietu
viškąjį junginį ir jokiu būdu neįšskir- 
kime mūsų jaunųjų susibūrimu, į ne
svarbu, ar tai jų ansamblis, studijinė 
grupe', organizacija, tebūnie 'jie gali
mai daugiau mūsų dėmesio eentrę. Pa- 
dėdami jiems # suprasda^ juds, iš- 
ugdysime ryt dienos lietuviškąjį atža 
lyną, kuris turės perimti ir toliau sėk
mingai vadovauti bendrajai teiktai iš
eivijoje. ' ii. ;; '

Štai, tokiomis mintimis norėtųsi pa
sitikti ir šemetinę Jattaimo šventę — 
Joninės, kurias ruošia VKLS-gos KL 
Catharines skyrius, BIRŽELIO 24 DI& 
NĄ, 6 vai. Vak. MERRITTON COM
MUNITY CENTRE HALL, visiems ge-

o skautai žada pravesti komiškus žai- 

. . Rėmėjų v-ba ir skautų vadovybė 
IViečįk rtsuš tėvus, b’ičiulįiis h; :pažįŠT 
tarnus paremti skautus savo .atsilan-

skautų dalyvaujant gegužipėje^ir iš-

KIEKVIENAI

PROGAI

suprantą, kad? dęąu^stė nėgali 
buu nuperkama 'pinigais. Žmo
nės* kurie turi savo problėmų, 
kaip dėbar pietuose, ’nėra kvali
fikuoti eiti pasaulin, mokydami, 
kaip išspręsti rasibes problemas”.

.4-—■■■••

jungtinės Afrikos 
valstybės

Prieš kurį laiką Liberijoje su
sirinkę 20 naujų Afrikos valsty- 

Vadovai svarstė susijungimo 
ybes. Tačiau,’ po labai trum- 

sakymų ir svarstymų susi- 
idėja buvo atmesta, kaip 
nereali.

Susijungimo idėjos atmetimu 
labiausiai nusivylęs buvo Ghanos

Niagaros pusiasalyje jau septintąjį 
kartą ruošiamos' vflriiėtiškos Joninės, 
kurias plačiųjų' apylinkių tautiečiai 
spėjo' pamėgti ir jau laiko beveik ne
atskiriama kiekvienų metų vasaros 
pradžios dalimi. Rengėjai, savo ruožtu, 
jausdami nuolatinį' dėmesį ir' paramą 
savosioms Johirtėms, kiekvienais me
tais vis stengiasi'pateikti ‘‘įspū
dingesnę programą. Jei prisiminsime 
prabėgusias Jonines, tik jiif turėsime 
sutikti, kad vilniečių dėka, čia jau spė
jome girdėti, matyti ir' žavėtis pačiais 
iškiliausiais šio žemyno lietuviškais 
meno vienetais. Regis, mažai buvo 
tautiečių, kurie būtų nusivylę vilnietis 
kųjų Joninių' programomis. Be to, vil- 
nietiškas nuoširdumas Ir rūpestingu
mas jaučiamas visados ir visur viso 
vakaro metu. Dėl tų Ir kitų priežasčių, 
vilniėtiškiėji parengimai visados nau
dojas visuomenės pritarimu.

! Šiais metais Joninių programą įpras-

Argentina . -
ARGENtlNOS LlEf, BUN$^ Rosa

rio apylinkė kaskart vis daugiau išsi
judina veikloj. Ji išsiuntinėjo daugelį 
laiškų, prašydama iš organizacijų fo
tografinės ir rašytinės medžiagos pla
nuojamam leidiniui lietuvių ir ispanų 
kalbomis. Norima išleisti knygą, kuri 
reprezentuotų lietuvius išeivius Argen
tinoje.

ARGENTINOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠTIS “LAIKAS” atspaude rašinį 
apie “TŽ” rectaktdtiaus a.a. dr. A. Ša
pokos stagią mirtį. Gale rašinio pa- 
brėžiama-: “Užpylė žemėmis žtnogų, ku
rti būtų galėjęs Lietuvai dar daug ge
ro padaryti”. < .

Australija .in y
ĄDP.AIDĖJE, Australijoje, Liet. 

Kat Centro rūmuose paskirtas ir ati
darytas kambarys lietuviško jaunimo 
veiklai: pasilinksminimams, susirinki
mams, posėdžiams ir pan.

lietu-

rfe studijuoja. mokosi baletinio meno
I

baletas ‘'Užburtojf fleita”, pastatytas 
baletmeisterio S. Velbasio. Be pačių 
studijos mokinių, balete matysime pa
tį Velbasį. ‘ ~ J “ * *

i .

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
** ' s

PERSIUNČIAMI GRYNAI UĘTUVIŠKO? SIUNTINIŲ TĄRNYBOS “TAU
RAS” ANGLIJOJE. Į visas valstybes siunčiame tik geros ru&es drabužiams 
angliškas medžiagas, avalynę, jis, akordeonus ir kitką žymiai su
mažintomis kainomis. Siunčiamų ' ' galite pamatyti kreip-

v| E. PRUNSKIKfR N. ST, APT. 4 (Į^nOtf

IlgudScu skolinkisIT'J'“ ■ "g*** 
tinįame | 
draika" :

Niekas ĄegtaJceiČia Z-U]^ Idea
lus gėrimas iciekviename su- 
sibūriip^ Pnę Valgio^ skaniifs 
patiekalus padaro dar skanes
niais paslaptis?! Seven-up 
gaivus, citrinų-lii|e skonis. '

Jūs mėgstate jį - 
jis mėgsta jus!

gavusių nepirklausomybe* ir da
bartinis min. pirimrtfnkas Nkrii- 
mah prie laisvės gavimi jhu daug 

tintu lai-

diktatoriški 
uš Afrikos

bą. Gražu buvo matyti beveik visus 
senuosius dainininkus, pailsėjusius irutų Ghąna ir naujai beiškyląs
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Vytauto ainis

teveli,

Nijolė

ūnienėNijolė

Prelatai tai

šia žinomas kaip grafikas. 1936 m* bai
gė meno studijas Kauno Meno mokyk

' -i.T-

tik nu 
5 paša 
e ma n .

Elektros reijąnenys,

Šaldytuvai,
v % » ’ V - *’ t

KULTUVUS, IR
KNYGŲ 
pasaulyje

Atspėkite mįsIes
1. Ką galį sulaikyti visai j0 nepa

lietęs?
2. Kas yra pilnas skylių ir laiko 

vandeni?
3. Kuri kalba pasaulyje kiekvie

nam yra lengviausia?
4. Kai laikrodis muša 13, koks lai

kas yra? ' . -
5. Kada jūs spirtumėte į šalį do

vaną, padovanotą jūsų vardą- 
dienyje. z *

Sūnys mamai
Taisei meškiuką sug 
Klaidingą žodį ir vėl

zaęijoms eilę ženklų, uniformą bei vė
liavų projektų. 19^2 m-> vokiečių oku
pacijoj,'nupiešė Vyti, kuris’ buvo slap
ta'atspausdintas. Nutapė eilę portretų, 
Kryžiau* kelių stočių, paruošė .eskyzus 
Šakynos bažnyčios dekoracijai 1943 
m. laimėjo' pirmą premiją pašto ženk
lų konkurse.-’Atvykęs j JAV, nuo 1950 
m. vienoj spaudos b-vėj, Waterbury, 
dirba dailininko iliustratoriaus darbą.

Sūnaus prašymas
Prašau -4
Nors pavargęs,

Našta pečius nusvėrė 
Parems ranka stipri,; 
Sūnus tava' širdimals 
Tū jb dalia nėmirŠtari

* -t k . V*' - >»♦ -1 -irt t *

c?-;-

sijos apdovanotas $100 premija. Be to, 
dail? Margiui suteikta teisė turėti sa
vo darbų parodą Rochėstėrio Memo
rial Art Galint Vietinė spauda įdė
jo dail. fotografiją ir premijuoto pa
veikslo reprodukciją, pažymėdama, 
kad mūtų tautietis Dargis. atvyko į 
Ameriką 1951,in. ir kad jis su savo 
darbais nuolat dalyvauja, Amerikos 
meno parodose. * '
/ DR, M. GIMBUTIENĖ birželio 11 d. 
išvyko į Los Angeles, kur dėstys un-te.

ALDONA MALėNAITĖ St. Patrick 
augšteshiąją mokyklą' (Lawrence, 
Miass.)' baigiančiųjų tarpe esanti ge
riausia * mokinė. Jos 4 metų pažymių 
vidurkis 93,B.' Aldona žada Bostono 
un-te studijuoti svetimas kalbas. ;

VERA STANKAITYTĖ, Buenos Ai
res teatro bafeid'šokėja, su pasaulinio 
garso baleto grupe “Alice Alouso” 
šiuo metu gastroliuoja komunistiniuo
se kraštuose. Jau’aplankė Kiniją, Sov; 
Sąjungą, Latviją, Jugoslaviją. Su gru
pe ji yra sudariusi vienerių metų su
tartį. " ‘ ? ~

Žiburėlių redakcija sveikina visus 
vaikučius, gražiai užbaigusius

Leidžiant taisykles, kaip išvengti nelaimių, stengiąmasi at
sižvelgti į galimas nenumatytas aplinkybes.

Vyriausybės kasyklų inspektorių darbą labai palengvino 
nuoširdus kasyklų vadovybių bei darbininkų bendradarbia
vimas, tarnautoju gerbūvio bei kasyklų veikimo sėkmingu
mo labui..

‘ \f j į "f J •’ J > Ji
Nuolatinė tyrinėjimo programa žymiai sumažino silikozės 
pavojų, ir yra du

mus riša su lietuvybė ir tėvų že
me: Vieiias iŠ tokių — yra ir gar
busis sukaktuvininkas, preį P. 
M: Juras. Jfsyrt išleidęs arba fi
nansavęs 36 lietuviškas knygas. 
Tas jį' padarė fflcstecfliųjų laikų 
knygnesmt

su kiškiu ir pažiūrėt, ar tikrai jis 
dramblį užmušęs. Tie rado 
dramblį, kaip kiškis sakė. Paten
kintas karalius netik paleido kiš
ki, bet dar gerti apdovanojo.

Sužinojus apie kiškio laimę 
GobŠuolė irgi nuėjo pas karalių ir 
garsiai nusičiaudėjo. Karalius lie
pė beždžionę pagaut ir sužinot, 
kodėl ji čiaudi ir drumsčia jam 
ramybę. Gobšuolė atsakė,'.kad ji 
nori, kad karalius ją apdovanotų. 
Supyko karalius ir liepė ją už
darytį narvą.

Pasakysiu, 
Padarysiu.
Tik palaukite, Trakai
Vėl žaliuos, jūsų laukai
Piktą priešą
Aš išvysiu!

8. Kada juodas katinas lengviau
siai galėtų įeiti į namus?

9. Kodėl višta deda kiaušinį?
ATSĄKYMĄL 1. Kvapą. 2. Kem
pinė. 3. Jo motinos. 4. Laikas tai
syti laikrodį. 5. Jeigu padovano
tų futbolo kamuolį. 6. Stone. 7. 
šukos. 8. Kai. atdaros durys. 8. 
Nes m e t a n t jis sudužtų.

Jį. Narūne
Lietuva

Lietuva — tu Smuikelių šalis, 
Tu kampelis dainų ir artojų, 
Krauju laistytą savąją žemę— 
Šventą žemę aš tavo bučiuoju...
Lietuva —- tu tėvynė brangi, 
Išsiilgusi puolu prie kojų, 
Visa, kas manyje yra gero 
Tau vienai, tiktai tau aš aukoju!

Iš paruošto spaudai rankraš
čio “Tėviškės takeliais”,.. . ..

Amerikoje jis subrendo, išėjo 
mokslus ir net. ?. paseno (žino
ma, tik metais, bet energija — to
li gražu, ne!)' o per visą laiką —- 
širdyje išlaikė didėlę meilę savo 
tėvų kraštui katalikiškai Lietu
vaiir jos kultūrių.

Taigi, pasinešęs rašyti apie šį 
kuklųjį Lietuvos laukų sūrių, kiek 
nutolau rilio rašymo tikslo, nes 
norėtųsi, kad Šie žodžiai kada 
nors užkliūtų akis mūsojo jauni
mo, augančio ir bręstančio sve
tur. Gal jie pasirinktų sau pavyz
džiu šį asmenį išvydusį pasaulio 
šviesą po mėlynuoju Lietuvos 
dangum, bet hępąsiklydusį tarp 
Amerikos dangoraižiu...

Negana to, prelatas Pranciškus 
Juras — didžiai puikus pavyzdys 
ir visiems, kurie, žvelgdami į ne
aiškų rytojų, dažnai linkę numoti 
ranka į visa, kas dirbama lietuvy
bės ir Lietuvos laisvės labui. *

Garbusis jubiliatas, prel. Pr. 
M. Jūras, savo dafbu ir lėšomis 
yra vienas iš daugiausiai prisidė
jusių prie' lietuvybės ir Ųetuyiš- 
kos kultūros išlaikymo Amerikoj. 
Jį drąsiai galima būtų pavadinti 
moderniųjų' laikų lietuviškuoju 
knygnešiu. Tiesa, slaptai jis tų 
knygų nėra, gabenęs nei. iš Tilžės, 
nei, pagaliau, iš vienos Lietuvos 
vietovės į kitą. Jo “knynesyste”
— reiškiasi Amerikoj, kur niekas 
lietuviškų knygų nei spaudos 
nedraudžia, čia dar yra kas lietu
viškas knygas parašo. Sunkiau-tik
— su jas skaitančiaisiais, -Tokių 
skaičius nuolat mažėja. Nes čia 
skaitytojams — dažnai tenka ap- 
sispręsti: ar pasilikti su lietuviš
ka knyga lentynoje, ar... su “ža
liuku” kišenėje? Pastaroji pagun
da—dažnai pasidaro tvirtesnė...

Esant tokiai padėčiai, ir lietu
višku' knygų leidėjų skaičius 
Amerikoj mažėja. Ir kam gi be
leisti knygas? Kad sandėliuose 
pelytų? ... ■

Tačiau vis atsiranda pasišven
tėlių^ kurie lietuviškas knygas

Kotnu
Antikristo religija”. K. Ci

Dar truputėlis iš biografijos — 
ir. tai bus viskas iš mano pusės, 
kuklios padėkos vardan.

- Prel. P.M. Juras gimė 1891 m. 
birželio 16 d., Bridų kaime, Šiau
lių apskr.

Šiauliuose baigė 4 klases, 1912 
m. atvyko į JAV. čia dirbdamas 
įvairius darbus, kartu ėjo tolimes
nius mokslus. Vėliau r— Mojo į 
kunigų seminariją ir 1922 m. 
įšventintas į kunigus. Nuo tada 
ir prasidėjo jo plati ir šakota 
veikla Amerikos lietuvių tarpe.

Nuo 1929 m. sukaktuvininkas 
yra Lawrence, Mass,, lietuvių pa
rapijos klebonu. Prel. P: M. Ju
ro veikla — Siekia netik visus 
Amerikos, bet ir viso pasaulio 
lietuvius. Jis labai daug darbo ir 
pastangų Įdėjo i lietuvių katali
kų visuomeninę veiklą. Kiekviena 
Amerikos lietuvių katalikų orga
nizacija jam brangi, kiekvienoje 
jis dirba, kiek įmanydamas, kiek
vieną remia, kiek galėdamas. 
Ypač daug^energijos ir lėšų prel. 
P. M. Juras yra paskyręs* LRK 
Federacijai, LRK Susivienijimui, 
Lietuvos Vyčiams ir Lietuvių šv. 
Juozapo Darbininkų sąjungai* Vi
sose tose organizacijose be pa
liovos yra buvęs vienu iš vado
vaujančiu asmeriųj daug metų 
pats joms vadovavęs, o LRK Fė- 
dėrącijojė ir ateitininkuose — ir 
dabar aktyviai veikiąs. Be knygų 
prel. Juras ir muzikos veikalų 
leidėjas, muzėjaus steigėjas, kul
tūrininkų globėjas;. Pats parašė

KAZIMIERAS ČIBIRAS, vienas iš 
aktyviausių kultūrininkų Pietų' Ameri
koje, Urugvajuje, birželio 5 d. suno
kė 50 m. amžiaus. Produktyvus žur
nalistas, Verax slapyvardžiu, yra da
vęs daug straipsnių'-apie Lietuvą ispa
niškoje Pietų Amerikos spaudoje. Ki
lęs iš Vilniaus krašto, mokėsi Švenčio
nių gimnazijoj ir Vilniaus mokytojų 
seminarijoj. 1930-34 m. Marijampolė
je redagavo “Šaltinį”. 1941 m. išvyko j 
Urugvajų, kur prie Lietuvos pasiunti
nybės tapo spaudos attache. Ispaniš
kai yra išleisti jo parašyti ir. redaguo
ti leidiniai ‘‘Lietuva kryžminėje ugny
je”, “Europa ir Džengis Chanas”, 
“Kryžių šalis”, “Dješimts kankynės 
metų”, “Genocido imperija”, “Anapus 
geležinės uždangos”. Lietuviškai išleis
ta jo paruošta arkv. Jurgio- Matulaičio 
biografija, knyga apie M. Pečkauskai- 
tę “Gyvenimo menininkė’ 
nizmas 
biras yra ir Liet, enciklopedijos bend
radarbis. , - - "

ANDRIUS MIRONAS, rašytojas ir 
laikraštininkas, gegužės 30 d. sulaukė 
50 m. amžiaus. Jis tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje karininku. Andriaus No
rimo slapyvardžiu atskirais leidiniais 
yra išėjusios iš spaudos jo knygos: “Bi
rutės turtai”, “Naujas veidas”, “Man 
silpna”. Išvertė. M. Tvžaino, R., M. 
Ballantine veikalus. Eilę metų gyveno 
Čikagoje, dabar persikėlė j Los An
geles., .. . '

“ANYKŠČIŲ ŠILELIS” LATVIS- 
KAI. — Latvijos valstybinė leidykla 
šiais metais išleido latvių kalba du tie- 
tiivių autorių kūrinius — Antano Ba
ranausko “Anykščių šilelį” ir V. My
kolaičio-Putino “Altorių šešėlyje”. 
Abi knygas iliustravo lietuviai daili
ninkai.

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA iš
leido knygų leidykla “Terra” Čikagoje. 
Knyga turi 214 psl. Platūs lietuviški 
paaiškinimai: y

A. TYRUOLIO sukurtuosius Romos 
sonetus ^Sacra Via” išleis “Ateitis”. 
Numatoma, kad knyga pasirodys dar 
šį*, mėnesį. Taip pat “Ateitis šią vasa
rą mimato išleisti Danguolės Sadūnai- 
tės eilėraščių rinkinį.

DAIL. EDVARDUI KRASAUSKUI 
gegužes 26/d, suėjo 50 m. amžiaus.

Gotikos stilius pasirodė šiau
rinėje PrancČBuą.1* 
ry; į Lietuvą atkel 
Gotika pergyveno' 
piusf ankstyvąjį

Šubertas sukomponavo 6Q3 dai
rias; labiausiai Žinoinos: Lau 
rriių karalius, Mignon, Mirtis u 
mergaitė.

DR. K. MATULAIČIO religinis vei- 
kalas “Meilės ugnis” jau spaudoje. 
Išeis šį mėnesį, turės arti 400 psl.

SKULPT. TEISUTIS ZIKARAS už
baigė skulptūrą, kuri puošia ĘTos fab
riko sodelio fontaną Melbourne, Aust
ralijoje. Fabriko ir fontano atidaryme 
.dalyvavo ir Viktorijos provincijos mi- 
nisteris pirmininkas. Skulptorius. prie 
šio kūrinio dirbo pusę metų ir už tai 
gavo £3.000. T. Zikaras Melbourno 
Karališkame meno institute dėsto me
no dalykus.

TAUT. ŠOKIAI VĄLST. DEPARTA
MENTE. Birželio 13 d. ValsL departa
mento naujuosiuose rūmuose buvo su
ruoštas tautinių šokių vakaras, kurio 
programos dalį atliko Bostono lietuvių 
taut, šokių sambūris. Tai pirmas tos 
rūšies lietuvių pasirodymas Valstybės 
departamento patalpose. ,

PABĖGĖLIŲ PARODA. — Rugsėjo 
mėn. Miunchene nutarta suruošti pa
bėgėlių rankų darbų parodą. Joje da
lyvaus ir lietuviai. Parodos tikslas i-*- 
supažindinti ir suįdominti vokiečių ir 
amerikiečių publiką pabėgėlių rankų 
darbo gaminiais -— tautiniais mezgi
niais, juostomis (daugiausia skirtomis 
knygoms perskirti), medžio drožiniais, 
odos dirbiniais ir kt. Norima taip pat 
rasti tięms dirbiniams rinkų. Tiksli pa,- 
jodos data bus pąskelbta vėliau.

sudarytas iš penkių garsų, nuo 
kurių jeigu. atimsi du liks vie
nas?

7. Kieno dantys niekada nekrain-

JUOKTIS SVEIKA
Jonas nuėjo į stotį sutikti sayo 

draugo atvažiuojančio traukiniu.
• — Ko tu taip išbalęs? — klau

sia Jonas draugo išlipusio iš trąu- 
kinio. v •

— Aš visada susergu atbulas 
vąžįuodainas traukiniu, — atsakė 
draugas.

— Tai kodėl tu nepaprašei 
priešais tave šediiičįo žmogaus 
pasikeisti vietomis? paklausė 
Jonas. ; *

ė Taip aš ir galvojau padaryti, 
bet kad priešais; niekas; nesėdėjo, 
— atsakė draugas. lietuvišku kultūrinė apraiš- 

cataūja? Labai teisingai po- 
Aistis, rašydamas “Aiduo; 

seu, teigia/ jog nedaug tektų su
klysti pasąįms, kad tokių lietu
viu, kune del meno ar kultūros 
aukotų^,’ ar' atsisakytų patogu
mų," esį; daūg mažiau, negu pačių 
menininkų. J. Aistis randa, kad

siekė, ir dąbąr tebe- 
škaš zmo- 
inė apraiš-

Tuliuliukas, 
Betgi vyrąs aš drąsus. 
Joks man priešas neb 
Ąšai Vytauto 
Anūkas!

f i r# f j w z ♦ W ,
ONTARIO ĮSTATYMUOS^, kurie. liečia kaąyklų veikimą, 
visados putniausia atsižvelgiama į kasyklų darbininkų sveL 
katą bei sauguirįą./ >

keletą knygų, daugybę straipsnių 
spaudoj, jis bendrinių lietuviškų
jų organizacijųi ALT, BALF, 
Bendruomenės valdybų narys ir 
tt. ir t.t. '

Baigiant šias mintis, norisi pa
linkėti garbiam' jubiliatui, prel. 
F.' M. Jurui, dar daug gražių, 
skaidrių ir darbingų mėtų ir Die
vo palaimos—teikiant tokios gra
žios energijos, kaip ligi šiol.

Pranys Alšėnas

**• »iij*

Juras myli rašytojus, 
žikus, moksliniri- 
Įuį lietuviškosios

rodęs pavyzdžiais! 
rašančiajam, dar 
remties stovyklo- 
štai, Vieną gražią F

LIETUVIŲ 
baldų' 
KRAUTUVĖ

' ' ♦I*’-' ♦* - <

Driving School, - 
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Qreituplis ir Gobšuplę
Gyveno du draugai: kiškis Grei

tuolis ir beždžionė Gbbšuoįė. Kar
tą jiedu pamatė žmogų nešantį 
bananų krūvą. Kiškis atsigulė ant 
kelio kaip negyvas, ir guli, žmo
gus norėjo jau jį pažintį bet 
kiškis pašoko ir pabėgęs galiuką 
vėl atsigulė. Žmogus pasidėjo ba
nanus ir pradėjo kiškį vaikytis, 
kol visai pailso. Gobšūolė tuo tar
pu nusitempė bananus įaugščiau- 
sią palmę ir vieną po kito; visus 
sušveitė'. Kiškis Greituoljs sugrį
žęs rado po medžiu tik žievių krū
vą.’ Klausia jis beždžionę ar ne
paliko ir jam nors vieno banano. 
Ta paėmė kiškį ūž ausų, užternpė 
į palmės viršūnę ir sako:

— Ieškok, gal rasi dar kokį 
čia užsilikusi.

O pati kabarai, kabarai žemyn. 
Kiškelis sėdi palmės viršūnėje ir 
dreba iš baimės, nulipt nemoka'

Prašo jis ir vieno ir kitoj kad, 
jį iš medžio' iškeltų, riet niekas 
jam nepadeda. ’

Ėjo pro šalį dramblys ir susto
jo po medžiu pasikasyt. Kiškis 
pagalvojo: “Jei šoksiu ant dramb
lio plačios ir minkštos nugaros 
tikrai neužsimušiu”. Taip ir pa
darė. Kai šoks drambliui ant 
sprando, tas tik plumpt ir guli 
negyvas. Ar jis taip išsigando, ar 
jau atėjo laikas mirt nuo senat
vės, kas ten žino, bet dramblys 
tikrai plumptelėjo ir jau dau
giau nesikėlė. Kiškis irgi išsigan
do ir kad šoko bėgt. Ir lėkė, kol 
pribėgo karaliaus dvarą. Pama
tęs karalių ir dvariškius dar la
biau nusigando ir iš tos baimės 
palindo po karaliaus sostu ir pa
sislėpė. Nespėjo kiškelis kaip rei
kiant net atsikvėpt, o toks jau 
jam noras užėjo čiaudėt, kad nie
kaip susilaikyti negali. Ir šiaip 
kraipo ūsą kiškis ir taip, bet nie
kas neišeina. Tai kad jau sučiau
dėjo, tai net visa salė suskambė
jo. Supyko karalius, kad jam ra
mybę drumsčia ir liepė ieškot nu
sikaltėlio. Greit dvariškiai sura
do po sostu palindusį kiškį. Kara
lius liepė jį tuojau nušaut. Kiškis 
pradėjo prašytis: ■'

, -Į- Paleisk mane, .karaliaū.^Aš 
žau padovanosiu dramblį, kurį už
mušiau. Iš jo ilčių tu galėsi pasi
daryti savo kardui labai gražią 
rankeną. ' ■ • ■

Karalius liepė dvariškiams eit

Išleidžiant šį “TŽ.” numeri pre
latui Pranciškui Mykolui Jurui 
sukanka 70 metu amfiaus. Ta pro
ga norisi apie garbingąjį jubiUatą 
parašyti keletą žodžių.

- Žinoma, rašyk žmogus nerašęs, 
tas kuklusis kunigas (nors turįs 
auį^tą Jo ‘šventenybes Popie
žiaus rūmų prelato tit ’ * ‘ ‘
mos ranka arba, atsįi 
kys: “Ne man, Viešpal 
Viešpatie, tegul Tau bus garbė?- 
(žodžiai, išreikšti gegužės 2$ cL, 
po K. Mockaus kalbos,‘Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolyne, 
Putriarii, Čonn., seserų rėmėjų 
šventėj, kur. buvo pagerbtas ir 
sukaktuvininkas prel. F? M-' Ju- 
Tas, kuris yra rėmėjų pirminin
kas). Taigi, garbingasis prelatas 
tūri savąjį kelią — ir juo eina.

Ne tam šie žodžiai ir "rašomi, 
kad, iškelti, suskaičiuoti ar hū- 
rodyti s^ktųriųirikd nuveiktus 
lietuvybės išlaikymo ir lietuviško- 
sios kultūros puoselėjimo darbus. 
Ne, ir 'dar kartą nei Darbai — 
kalba patys už save' ir juos visi 
žino, čia norisi tik padaryti užūo- 
įmirią apie kuklųjį jaunuolį be
veik prieš pusšimti metų (1912), 

: dar caristines priespaudos laikais, 
pastačiusi koją’ JAV-Ūių krante, 
kur jo; iliekąs nelaukė, kaip ir 
daugelio kitų lietuvių? Kaip 'jaū- 
riąinęcio — čia niekas jo negud
riojo, neš saviškiai ir artimieji/-— 
liko Lietuvoj,

Nežiūrint to, jaunasis Pranciš
kus Juras — Ariierikoj nepasi
klydo nei didmiesčių gatvėse, nei 
doro žmogaus gyvenimo kelyje. 
Jo nesūvilįbją jokie gyvenimo 
klystkeliai/jokios pagundos, jo
kie slidūs įeĮal. Nuo pat pirmų
jų atvykimo į Ameriką dienų, P. 
Juras pasirinko tiesų kelią, ve
dantį į Dievo ir tėvynės tarnybą.
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Mann & Martel ua.
2336 Bloor St. W

Swansea
$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane • East Drive
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4

gal, 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
$2J00 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

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

• Tel. RO. 2-8255
Jane - Annette

$3.060 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didele moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

Baby • Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

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

Maisto produktų krautuvė 
sunarnu

$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 Namą 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.

SUDBURY, Ont.
STASYS KRIVICKAS su žmona, 

praleidę ilgas atostogas Vokietijoje ir 
kitose valstybėse, patenkinti įspū- 
rikiais, laimingai sugrįžo.

GINTAUTUI KRUČUI, Canadian 
Legion Centre, Toronto, Ont., pasky
rė stipendiją į Sault Ste. Marie avia
cijos mokyklą pasiruošti pilotu-lakūnu. 
Po ilgo ir atidaus sveikatos patikrini
mo gavo Transporto ministerijos su
tikimą piloto leidimui gauti ir liepos 
1 d. išvyksta į mokyklą.

ANTANAS JUOZAPAVIČIUS prie 
French River upės pasistatė gražų va
sarnamį. Tai yra jau ketvirtas vasar
namis priklausąs lietuviams šiame gro
žiu apdovanotame gamtos kampelyje.

JONAS JAKUBONIS išvyko į Ame
riką, Rochester, N.Y., nuolatiniam ap
sigyvenimui. Liepos 1 d. išvyksta ir jo 
šeima.

“DRAUGAS” gegužės 20 d. šešta
dienio priede, kronikos skyrelyje, ra
šė: “A Kusinskis, 15 metų lietuviukas, 
Muzikos festivalyje Windsore, Ont., 
akordeonų klasėje laimėjo pirmą vie
tą, o D. Remeikytė tame pat festivaly
je laimėjo pirmą ir antrą vietą piano 
trio ir,duete”. Gyvenamoji vieta ne
paskelbta, todėl norisi priminti, kad 
šie pasižymėję jaunuoliai, su tėve
liais gyvena Kanadoje, Sudbury, Ont., 
mieste.

Naujojo Testamen
to filmas

Italų filmų magnatas Dino de 
Laurentiis planuoja pastatyti sa
votišką filmą, kuris apimtų visą 
Naująjį Testamentą. Filmo pa
statymas gali užtrukti net 4 me-

šimo darbų ir Vatikano sutikimo. 
Filmas kainuotų apie 25 milijo
nus dolerių ir būtų 10-12 vai. il
gumo.

Tokio. — Pagal Japonijos įsta
tymus girtavimas iki šiol buvo 
skaitomas kaip liga ir niekas ne- 
buvo.baudžiamas už padarytą kri-

dytą girto. Tačiau š.m. liepos mė
nesį tie geri laikai baigsis, nes 
įsigalioja naujas įstatymas, kad 
girtas ar negirtas už nusižengimą 
įstatymams bus baudžiamas.*

Londonas. — Pagal įsisenėju
sį paprotį Anglijoje kiekvienas 
aristokratas privalo turėti skolos 
savo siuvėjui. Viena didžiausių 
Londono siuvyklų Gieves, patik
rinusi knygas atrado, kad, aris
tokratija jai skolinga net £618.- 
000. Nutarė, kad čia jau per toli 
nueita ir paskelbė, kad uždeda 
skoloms augštus nuošimčius.

M. S. BATORY IŠ MONTREALIO

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Lietuvos jaunimas veržiasi į jūrų
Anksčiau mūsų spaudoje buvo 

rašyta, kad sovietai pakrikštijo 
vieną savo laivą “Tarybine Lietu
va”, nors užrašą ant laivo šono pa
dėjo tik rusiškai “Sovietskaja Lit- 
ya”. Neseniai tas laivas, kaip 
Klaipėdos žvejybos laivyno pir
masis laivas, išplaukė į Kanados 
pakraščius žvejoti. Plaukęs kartu 
“Tiesos” korespondentas V. Mi
niotas duoda apie ji daugiau ži
nių. Laivas esąs 150 m. ilgio, 25 
m. pločio ir 8 m. po vandeniu. 
Elektros varikliai esą 5000 ark
lių jėgų. Turįs šaldytuvus. San
dėliuose telpą 36.000 statinių žu
vies. Jis patinąs iš mažesnių laivų 
sugautą žuvį ir gabenąs Klaipė- 
don. '

Šio laivo tarnyba sudaryta dau
giausia iš lietuvių, nors laivo ka
pitonas yra rusas iš Murmansko 
Nikiforas Pakulinas. Jis laike ka
ro lydėjo konvojus iš Amerikos 
ir Vladivostoko. Kiti lietuviai. 
Šturmanas — Alfonsas Vaičkus 
mechanikas Algirdas Zdanavi
čius, bocmanas Algirdas Jasiūnas, 
elektrikai — Vytautas Padrigai- 
la ir Leopoldas Gumuliauskas, 
šaldytuvų mašinistas Petras Tar-

- vydas, gydytojas Edvardas Ba
rauskas, gervininkas Jonas Un- 
džius, jūreivis Antanas Bieliaus
kas, kepėja — Zuzana Kukanaus- 
kienė, padavėja Stefanija Paber- 
žienė.

Korespondentas plačiai pasako
ja, kaip Lietuvos jaunimas, ieško
damas geresnio gyvenimo ir dau
giau laisvės veržiasi į jūrą. Pra
plaukus didįjį Beitą,' per kurio 
sraunų sąsiauri laivą išvedė loc
manas danas, vakare Į šturmano 
kajutę susimetė būrys jūreivių.

Užsimezgė linksmas pokalbis. Al
fonsas papasakojo kaip jis tapo 
jūreiviu. Visiškai netikėtai. Par
nešė tėvas laikraštį ir jame rado 
skelbimą, jog Klaipėdos jūrinin
kystės mokyklon priimami baigę 
vidurinę mokyklą. Skelbimą pa
rodęs dar trims draugams abitu
rientams ir keturiese nukeliavę 
į Klaipėdą. Jį ir Juršėną priėmę. 
Julius Vaičkus ir Vladas Medei- 
šis per egzaminus susikirto. Pri
imtieji baigę mokyklą, o Julius 
pasiryžo su jūra nesiskirti. Plau
kuojąs Kaliningrado laivyne ir ne
akivaizdiniu būdu studijuojąs 
Klaipėdos jūrininkystės mokyk
loje. Alfonsas dar jaunas— 25 
metų, bet jau spėjo pereiti kelius 
tarnybos etapus. Plaukiojęs jū
reiviu tarybinėje arktikoje, gau
dęs žuvis su traleriu, o dabar ant
rus metus su Klaipėdos žvejais.

SPECIALIOS KELIONĖS Į LE HAVRE 
Nepaprastai gera proga siūloma kelionėms į Europą, ku
rie nori keliauti puikiu populiariu motorlaiviu Batory. 
Bus trys kelionės į Le Havre: iš Montrealio rugpiūčio 
10 ir rugsėjo 8, ir Kalėdų šventėms iš Quebeco — gruo
džio 5 d.

Batory naudojasi didžiuliu populiarumu, todėl vietų 
užsisakymas patartinas iš anksto.

SOVIETU STIPRYBĖ RAKETOSE
Amerikiečių spaudoje daug ra

šoma apie moderniškus ginklus ir 
bandoma lyginti JAV ir Sov. Są
jungos karinę galybę. Nevisi ra
šiniai, 'žinoma, yra teisingi, nes 
dažnai norima tik sustiprinti gy
ventojų moralę, o ne duoti tikrąjį 
pajėgumo veidą. Iš kitos pusės, 
tikslios žinios apie karinius daly
kus nėra viešai paduodamos, ypa
tingai Sov. Sąjungoje, tad bet- 
koks tikslus palyginimas iš viso 
nėra Įmanomas.

“Military Review” žurnalas, 
kurį leidžia JAV “Army’s Com
mand and General Staff College”, 
1961 m. gegužės mėn. laidoje sū

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

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 
$1.500 įmokėti, mūro 8 kambarių, 
2 mod. virtuvės, naujas šildymo pe
čius, 2 garažai, užpakalinis įvažiavi
mas, labai skubiai parduodamas. 
Kaina $16.500.

šiaurėj - Egiinton
$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 
įrengimas pirmos rūšies, pirmame 
augšte spintos, 2 prausyklos iš 4 ga
balų, garažas, gražus kiemas. Sku
bus 3 savaičių laike pardavimas. 
Prašoma kaina $18.900.

DRMESIOI

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

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

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

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

teikė nemaža davinių apie sovietų 
karines raketas. Bet ir šis specifi
nis žurnalas padarė prierašą, sa
kantį, jog esant tvirtai sovietinei 
karinių žinių kontrolei, informa
cijos buvo paimtos iŠ neklasifi
kuotų šaltinių, kurie nebūtinai 
yra pilni ar tikslūs.

Straipsnis iliustruotas sovieti
nių raketų nuotraukomis bei že
mėlapiu, rodančiu sovietų rake
tų bazes, šios bazės yra 37-se vie
tovėse, visame Sov. Sąjungos 
krašte, o viena yra Seroc mieste, 
20 mylių i šiaurę nuo Varšuvos, 
Lenkijoje. Taip pat viena iš šių 
bazių yra Anadyr vietovėje Sibi
re ir randasi mažiau nei 500 my
lių nuo Aliaskos.

Šiame JAV kariuomenės va
dams žurnale yra rašoma, jog so
vietai šiuo metu turi nuo 35 iki 
50 tarpkontinentinių (ICBM) ir 
vidutinio atstumo balistinių rake
tų (IRBM). Rašoma, jog sovietai 
iki 1961-62 m. žiemos šių strate
ginių'raketų gali turėti iki 200.

Lyginant su JAV turimomis 
panašiomis raketomis, amerikie
čiai paruošties stovyje šiuo me
tu turi 59 strategines raketas. Šių 
amerikiečių raketų tarpe, 32 įtai
sytos Polaris povandeniniuose 
laivuose, kurių padėtį priešams 
sunku nustatyti, ką, žinoma, leng
va padaryti su sausumoje esan
čiomis raketomis.

Kaip pranešama, raudonoji ar
mija turi specialų dalinį (vieną 
iš 4 pagrindinių), kuris skirtas 
strateginėms raketoms, šiai gink
lo rūšiai vadovauja maršalas Ki- 
ril Moskalenko.

“Militaiy Review” rašo, jog 
gautomis žiniomis, sovietai turi 4 
rūšių tolimo atstumo strateginių 
raketų. Pirmoji iš jų yra T-2 IR 
BM, kuri yra dviejų stadijų, va
roma skystu kuru, ir yra apie 100 
pėdų ilgumo ir sveria apie 60 to
nų. Raketos efektingas veikimo 
laukas 1.500-1.800 mylių. T-2 
gali nešti atominę medžiagą ir 
yra kontroliuojama radijo-inerci- 
ne vadovavimo sistema.

T-3 ICBM yra svarbiausioji iš 
sovietų veikiančiųjų strateginių 
raketų. Ji yra 3 stadijų, skystu 
kuru varoma. Turi apie 110 pėdų 
ilgio ir sveria 85 tonas.

T-4 IRBM — dviejų stadijų,

laukas iki 400 mylių. Kiek žino
ma, ši raketa gali būti paleidžia
ma tik iš paviršiaus. Kita — eks
perimentinė šios raketos rūšis ga
li būti leidžiama iš po vandenio 
ir gali nuskristi iki 1.250 mylių.

Taip pat sovietai savo tarnybo
je turi eilę rūšių mažesnės galios 
raketų, skirtų sausumos karinių 
jėgų operacijų rėmimui. Standar
tinė raketa vadinasi T-l — tai 
vienos stadijos raketa, galinti nu- 
skrieti 450 mylių. Panaši į šią 
amerikiečių raketa vadinama 
Redstone vardu. Ji pritaisoma 
ant platformos ir tokiu būdu ga
li būti pervežama.

Kitos šios rūšies sovietų rake
tos turi mažesnę veikimo galią. 
Kaip skelbiama, sovietai šiuo me
tu kreipia ypatingą dėmesį į ra
ketas. Jų patobulinimo darbai 
vykdomi 11-koje vietovių Sov. 
Sąjungos vakarų ir pietų dalyse. 
Raketų produkcija ar jų dalių 
gamyba vykdoma 16-koje fabri
kų, kurie išmėtyti po įvairias Sov. 
Sąjungos dalis. Ed. Šulaitis

vičiūtę, sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį nuoširdžiai sveikina LSK Vytis.

Lengv. atletikos treniruotės dau
giausiai dalyvių sutraukia trečiadie
niais. Tuo laiku pravedamos treni
ruotės ir žaidimai vaikams iki 12 me
tų amžiaus. '

AAU rungtynėse tedalyvavo T. Su- 
pronaitė, kuri šuolyje į tolį laimėjo 
3-čią vietą su pasekme 13-8. Šį penkta
dienį 7 vai. vak. Rennie parke numa
tyta pravesti klubo sezono atidarymo 
pirmenybes. Laukiame daug dalyvių!

Lauko teniso sekcija šio mėn. 19 d. 
pradeda vyrų vieneto turnyrą. Norį 
dalyvauti prašomi registruotis pas P. 
Gvildį, RO. 2-8858, pas J. Budrį, RO. 
9-1254 arba atvykti tiesiai į Trinity 
parko lauko teniso aikšteles, žaidžia
ma kiekvieno su kiekvienu ir visi pra
šomi turėti savo sviedinukus.

Sunkumo kilnojimo įrankiai bus nu
gabenti į Springhurst vasarvietę, kur 
vasarotojai galės išmėginti savo stip
rybę. A. S.

Sportas Lietuvoje
Lietuvos boksininkų antrasis susiti

kimas Vengrijoje Djore mieste baigėsi 
lietuvių pergale 6:2.

Lietuvos stalo teniso klubų rinkti
nė sužaidė Vilniuje draugiškas rung
tynes su Pragos Slavija. Rungtynes 
laimėjo lietuviai 5:4. Antrosios rinkti
nės rezultatas buvo geresnis — 5:2 
lietuvių naudai, o moterys laimėjo 
lengvai 3:0. Taigi vispusiška lietuvių 
pergalė.

Su pavasariu į sporto aikštes išbėgo 
ir futbolininkai. Reikia stebėtis, kad 
Lietuvoje sudaromos futbolo koman
dos netik apskirties miestuose, bet ir 
mažuose miesteliuose ir net kaimuose. 
Kiekybiniu atžvilgiu tikrai milžiniškas 
skaičius komandų. Visos komandos 
skirstomos į grupes, pogrupius ir vi
sos dalyvauja pirmenybėse. Komandų 
gausumas turėtų rodyti neblogą Lie
tuvos futbolo klasę. Sovietų Sąjungos 
pirmenybių A ir B klasėse dalyvauja 
po vieną Lietuvos futbolo komandą. 
A klasėje žaidžia Vilniaus Spartakas, 
o B — Kauno Banga. Abi komandos 
savo grupėse niekuo nepasižymi ir sto
vi lentelės paskutinėje ar priešpasku
tinėje vietoje. Atrodo, kad Lietuvos 
futbolui trūksta tinkamesnių trene
rių ir stipresnių vadovų.

Lietuvių vyrų ir moterų tinklinio 
komandos, žaidusios Sov. Sąjungos 
tinklinio B klasės pirmenybėse, laimė
jo savo zonose pirmąsias vietas. Šie 
laimėjimai įgalino abi Lietuvos ko
mandas žaisti Sov. Sąjungos A klasės 
pirmenybėse.

Sovietų Sąjungos vyru krepšinio A 
klasės finalinės pirmenybės dėl I-VIII 
vietų prasidės birželio 24 d. ir tęsis 
iki rugsėjo 20 d. Šiose pirmenybėse 
dalyvauja Kauno vyrų Žalgirio ko
manda. Tuo pat laiku dėl IX-XVI vie
tų žais Vilniaus Spartako komanda. 
Moterų krepšinio A klasės pirmenybių 
vieta galutinai dar nenustatyta. Jos 
vyks greičiausiai Kaune ar Oriole — 
centrinėje Rusijoje.

Vilniaus Spartako imtininkai turėjo 
varžybas su Suomijos Kajanu miesto 
varžovais. Rungtynes rezultatu 13:1 
laimėjo vilniečiai.

Latvijoje, Lielupės upėje įvyko Ry
gos, Vilniaus, Talino Tartu ir Piarnu 
miestų akademinio irklavimo varžy
bos. Startavę keturviete valtimi vil
niečiai 2 km. atstume užėmė pirmą 
vietą. Laikas 7:45,0.

Sovietų Sąjungos A klasės futbolo 
pirmenybėse Vilniaus Spartakas savo 
pogrupyje stovi paskutinėje vietoje.

Lietuvoje viešėjusi Krasnodaro bok
sininkų komanda kovojo su Panevėžio 
boksininkais ir laimėjo rungtynes re
zultatu 7:3, o prieš kauniečius rezul
tatu 6:4.

Sovietų Sąjungos Spartako draugijos 
šachmatų pirmenybių finalai vyks So
chi kurorte, į kurį iš Lietuvos išvyko 
V. Mikėnas, I. Vistaneckis ir E. Ciu- 
kajevas. G.

MENARY & SON Realtors
431 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ont. Tel. LE. 5-1112

J. KUDABA

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

investavimo

B. SERGAUTIS
LTD

527 Bloor St Tek LE. 24404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

j šią gerai žinomą firmą. u x
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
PALIKIMO PARDAVIMAS 
$2.500 įmokėti, 6 kamb., šiurkščių 
plytų atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, alyvos šildymas, gra
žus kiemas, garažas, vienas atviras 
morgičius balansui, pilna kaina 
$16.500, Jane - Colbeck rajone.
JANE — BLOOR
$4.500 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atskiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, kvadratinis 
planas, 2 vonios, 2 virtuvės, recrea
tion kamb. rūsyje, garažas, didžiu
lis kiemas, arti Bloor.
HIGH PARK — RONCESVALLES 
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių 
atskiras mūrinis namas, 2 virtuvės, 
alyvos šildymas, arti susisiekimo 
bei krautuvių.
RUNNYMEDE — BLOOR 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, recreation kamba
rys, garažas.
SWANSEA — BUNGALO 
$4.000 įmokėti, 5 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas rūsyje, atskiras mūri
nis bungalo, modernus alyvos šildy
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Labai gra
ži vieta, greitas užėmimas.
PACIFIC AVE. — BLOOR 
$5.000 įmokėti, 11 kambarių pui
kus atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šil
dymas, 3 mod. virtuvės, garažas, 
gražus kiemas, 
4-PLEKSAS 
$6.000 įmokėti, viso 19 kambarių, 
keturių butų atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildymas, vis
kas išnuomota, privatus įvažiavi
mas, arti gero susisiekimo bei krau
tuvių. Pilna kaina $29.000.
SUNNYSIDE AVE.—HIGH PARK 
$6.000 įmokėti, 12 kambarių, gra
žus atskiras mūrinis namas, 3 vo
nios, 3 virtuvės.
BENZINO STOTIS 
S15.000 įmokėti ar mažiau, benzi
no stotis, krautuvė, garažas, bun
galo. Puiki apyvarta, labai geras 
pirkinys mechanikui. Vienas mor
gičius balansui.

p: kerberis
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

COLLEGE — HAVELOCK 
$2.500 įmokėti, atskiras mūrinis 8 
kambarių namas. Naujas šildymo 
pečius. Dvi vonios. Labai arti Col
lege gatvės. Prašo $18.900.
COLLEGE — RUSHOLME RD. 
$4.000 įmokėti, atskiras mūrinis 7 
kambarių namas. Karšto vandens 
šildymas. Garažas ir šonines įvažia
vimas. Viena atvira skola balansui. 
Prašo $19.900.
KIPLING — RATHBURN
$5.000 įmokėti, puikus 6 kambarių 
bungalow. Pilnai išbaigtas 3 kam
barių butas rūsyje. Dvi vonios. Pri
jungtas garažas su privačiu įvažia
vimu. Viena atvira skola balansui iš 
6^%. Labai lengvos mokėjimo są
lygos. Prašo $21.500.
BLOOR — HIGH PARK
$21.500 pilna kaina. Puikus rupių 
plytų atskiras 8 kambarių namas. 
Vandens - alyva šildymas. Dvi vir
tuvės. Dvi vonios. Poilsio kamba
rys rūsyje. Dvigubas garažas ir pri
vatus įvažiavimas.
BLOOR — WALNIER RD.
$4.500 įmokėti, atskiras mūrinis 
dupleksas — dviejų šeimų namas. 
Dvi virtuvės, dvi vonios, du atski
ri įėjimai. Vandens - alyva šildy
mas. Privatus įvažiavimas. Viena 
atvira skola balansui.

ST. CLAIR —BATHURST 
$6-7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
dviejų šeimų namas — dupleksas. 
Vandens - alyva šildymas. Du mū
riniai garažai ir šoninis įvažiavi. 
mas. Kilimai, du pečiai ir du šaldy
tuvai. Greitas užėmimas.
BABY POINT RD.
$7-8.000 įmokėti. Puikus 7 kamba
riu atskiras namas. Karšto vandens 
- alyva šildymas. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Viena atvira skola ba
lansui. Labai arti susisiekimo ir 
krautuvių. Prašo $27.000.
HIGH PARK AVE.
$5-6.000 įmokėti, gražus 9 kamba
rių per du augštus atskiras namas. 
Karšto vandens alyva šildymas. La
bai didelis kiemas. Arti Bloor gat
vės. Prašo S26.000. \
Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namu telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. j NAUJAS PATALPAS

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

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

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

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

................................... - - — - ■

$15.900—Bloor-Margueretta Avė., 7 kambarių dupleksas, vande
niu šildomas viršutinis augštas gerai išnuomotas, apa
tinis laisvas.

$16.900—Constance-Roncesvailes Avė., 8 didelių kambarių na
mas, koridorinis planas, alyva šildomas, laina ir gara
žas, tuoj galima užimti.

$18.900—Willard Ave.-Bloor Street, 7 didelių kambarių namas, 
alyva šildomas, moderniai įrengta vonia, šoninis įva
žiavimas, kvadratinis planas, laisvas užėmimui.

$22.900—Marmaduke-Roncesvalles Avė., 8 didelių kambarių at
skiras namas, automatinis dujomis šildymas, šoninis 
įvažiavimas, 2 mašinom garažas, tuoj galima užimti.

$26.500—Wright Ave.-Indian Rd., atskiras 10 didelių kambarių 
namas, 3 virtuvės, 3 moderniškos vonios, šoninis įva
žiavimas ir garažas, tuoj galima užimti.

$33.900—Boustead-Indian Rd., 13 kambarių, gerų plytų atskiras 
namas, vandeniu dujomis šildomas, 3 virtuvės, 3 Vonios, 
puikiai atremontuotas, 2 mašinom garažas, gerai išnuo
motas, savininkas gali tuojau užleisti, prieinamas įmo- 
kėjimas. Vienas morgičius balansui.

5 LE. 5-1112
__ _________ ■ ■ įtri_______________■

PLUMBING and HEATING

tos forma, kiek panaši Į ameriko*

du. Raketos efektingas veikimo

dų ilgio ir 6,4 pėdų diametro, 
sveria 35 tonas. Si raketa gali neš* 
ti 1.800 svarų sprogstamosios me
džiagos iki 1.000 mylių atstumo.

T-5 IRBM — yra šiek tiek ki

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

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

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

žemės ūkis 
$2.300 įmokėti, 200 akrų ūkis, 
kamb. geram stovy gyv. namas.

9

8 
___  3 

tvartai — daržinės, klėtis, garažas, 
puikus vaismedžių sodas, 60 akrų

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
$1300 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.

$1.700.
VHtųūkis

virs 
Toronto, gyvenamas namas. 
Turime krautuvl

Dundas • Dufferin
$2500 įmok., 8 kamb. geram stovy 
namas,. 3 mod. virtuvės, kietmedžio 
grindys, garažui vieta, be morgičių. 
Tik $14.800.

Rūkalų krautuvė
$1J06 visa kaina, didelė, švari {vai
rių prekių krautuvė su dviejų kam
barių butu. Savaitinė krautuvės 
apyvarta $700. Nuoma $125 j niėn.

Vyt.Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



■

ffviim žiburiai

Bloor — Runnymede

alyva šild., 2 vonios, 2 mod 
augštas ir gražus rūsys. Gara 
šoninis įvaž. Vertas dėmesio. ji komunistinė spauda pasitenki

Bloor — Indian Grove
Jšnok., 8 kamb. mūr. 3 mod.
ZvvoRios, did. kamb., alyva 
garažas, arti Bloor kraut, ir

darbuotojams. Kada visame 
, „_lt aringame pasaulyje į spaudą 
:Žiūrima kaip į objektyvų informa-

planas, 
vand.
virt.,

f
 35 mylios nuo Toronto 
Musselman lake, 2 vasarnamiai — 
13 kamb- su visais baldais ir įren
gimais ant gražaus ežero kranto.

■ Puiki vieta vasarojimui, žuvavimui. 
Idealus pirkinys dviem šeimom. 
Prašo $7.500, $2-3.000 įmokėti.

Dundas — Dovercourt >• 
^$3.000 įmok., 14 mūrinių garažų ir 
. 2 ofisai. Tinka lengvai industrijai. 
'Didelis sklypas, geras ir oelningas 
investavimas. Prašo $14.500.

f"
Jane — Baby Point • ■■ •' 

$4.000 įmok., 7 did. kamb. per du 
augštus. Geras mūras. 2 mod. virt., 
alyva šild. Labai švarus iš lauko ir 
vidaus. Viena skola išmokėjimui.

Pacific — Annette Ave.
$6,000 Įmok.,' 10 kamb. per 3^ augš-' 

Kvadrat. planas. Gražios plytos, 
labai dideli kamb., 2 virt., 4 kamb. 

^pirmame augšte, did. kiemas, du 
garažai. Vienas atviras morgičius 
išmokėjimui. Tokio narnos Jūs se
niai laukėte. -

Jane — Bloor
$4.000 imok. 8 kamb. per .du augš
tus, mūr. atsk., vand. alyva šild. 
Viskas įrengta dviem šeimom. Vo
nia ant pirmo aūgšto, retai pasitai
kąs pirkinys. ■Garažas ir šoninis 
įvaž. Pamatysit.,, .

High Park Avel < h« ■ 
$4.000 įmok., 10 kamb. atsk. mūr., 
2 mod. virt., did. sklypas, naujas 
alyva šild. Yra garažas. Namas ar
ti Bloor ir High parko. Jums tikrai- 
patiks. Pasiteiraukit.

Indian Rd. — Howard Park^/ri 
$7.000 Įmok., 10 kamb. mūr. atsfe: 
centrinis planas, įrengtas -rūsys, 
privatus įvaž., garažas. Reikia ma> 
žo remonto. ! ■ -

Bloor — High Park .
$8.000 įmok., 14 kamb. 3 mt senu
mo tripleksas, labai gražios' stoty-- 
bos; mod. įrengtas iš vidaus. Wi-’ 
kus nuomavimui. Prašo $29.000. 
Retai pasitaikantis pirkinys. s

na kukliomis partijos ruporo pa
reigomis: ‘.‘Petys, j petį daugiana-
cionalinėje Tarybų šalies žurna
listų gretoje žengia ir mūsų res
publikos spaudos darbuotojai. Jų 
darbo dėka vis labiau kyla išei
nančių Tarybų Lietuvoje laikraš
čių ir žurnalų idėjinis lygis, vis 
geriau padeda jie respublikos 
partinei organizacijai mobilizuoti 
.mases svarbių septynmečio už
duočių įvykdymui, sėkmingai ko-

S. JOKŪBAITIS
■..•' J ■ <■ f ■ ■ ... t ;

Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. . . ,.

Telef. RO. 6-9241. Namu RO. 6-0417
............ ..... ■ ■ . . .

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, ivairiu bizniu ir Lt.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E. ;

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337 - .

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
10 kambariu mūrinis nams, tikrai gerame stovyje ir 1 akras žemės (galimy

bė pirkti kelius akrus daugiau). Netoli Stayner. Gražioje vietoje: 
prašo $3.500.

5 kambarių namas, Stayner ir 3 akrai žemės. Pina kaina $6.500.
80 akrų farma. Geri pastatai, prie asfaltuoto kelio.
100 akrų farma. 2% mylios nuo Wasaga Beach. Du upeliai. Geri pastatai.
19 akru farma mylios nuo Stayner. Labai gražiai sutvarkyta-ir geri 

pastatai. •
Vasarnamiai $2.500 ir daugiau. Sklypai $500 ir daugiau. • 

TURIME VASARNAMIŲ SEZONINIAM IŠNUOMAVIMUI. :

TAUPYK IR SKOLINKIS
_ ,. g Toronto Lietuvių Kredito 

Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET W£ST, 
■ Toronto 3. Ontario. " ’

Telefonas LE. 2-8723.

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

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje;

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

virtadiertiais nuo: 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

DU F F ERIN R A D IO a n d TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St.z • LE. 1-3074 • sav. p. uzbaiis

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

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo-
tas* s»

Sav. Ant. Paškevičius

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ " 
BODY TAISYMAS ' *'

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. ' 

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

i

J. BARAKAUSKĄS ?
Elektros 

kon t rakto r uis
Visų rūšių elektros 

įrengimai' ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

24 Hnmberview Rd, Toronto.
i i. '■ . .... ... -

VYRIŠKŲ IR' Qin-rrzJlrtQ
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 01UVv|uC)

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.

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

Telefonas LE. 1-1432. j

■dina “Tiesa” savėvedamajame -x- 
; “Spaudos indėlis į’ koftHiriizmo 
"statybą”. Pataikaudama partijai; 
“‘Tiesa” griebiasi sviestuoto svies- 
tolinijostaSne pačiame štraipsny- 
Je pakartodama tą pačią mintį.
t, atrodūi’vadovaujasi šęfmiriin- 

'kių šūkių — sviestu košės iiepa- 
;gadinsi, Atsisakydama laisvės ir 
savarankiškumo, “Tiesa” save ir 
visą lietuviškąją komunistinę 
spaudą viešai pripažįsta komunis
tų partijos, tarnaite: “Galingas 
ginklas partijos rankose yrą ta
rybinė spauda, štai kodėl parti
nės organizacijos negali išleisti iš 
akių vadovavimo spaudai.

Stalino keliai ir 
Stalino vėliavos

Lkp ck propagandos ir agitaci
jos skyriaus pavaduotojas V. Zen
kevičius, atiduodamas duoklę 
šiai kompartijos tarnaitei, “Mili
jonų .tribūnoje” džiūgauja: “1961 
metų pradžioje vienam tūkstan
čiui gyventojų musų respublikoje 
buvo išplatinta 834 egzemplioriai 
spaudos. Vilkaviškio ir Pasvalio 
rajonuose Įdękvienam gyventojui 
tenka po vieną laikrašti arba žur
nalą ...” Skaičiai labai apgaulin
gas dalykas. ' Spaudos gyvenime 
didžiausius tiražus nevisada turi 
populiariausi ir Įtakingiausi laik
raščiai. Partijos organai gana daž
nai yra prenumeruojami vien tik 
dėl to, kad nepatogu partiečiui 
spaudos platintojui pasakyti 
griežtą “ne”, kad jo negalima iš
mesti pro duris, neužrūstinus par
tijos. O su partija šiandieninėje 
Lietuvoje reikia būti labai atsar
giam, nes juk ji yra ir valdžia ir 
Dievas nužmoginto individo nuli 
primenančioje egzistencijoje ...

Jau pats laikraščių pavadini
mas skaitytojo akis erzina nuola
tiniu šablonu ir pasikartojimu. 
Be pagrindinės “Tiesos” ir pa
skirų miestų “tiesų”, Raseinių ra
jone leidžiamas “Stalinietis”, Uk
mergėje — ‘Tarybinis kelias”, 

f Kazlų Rūdoje — “Stalino keliu”, 
Pasvalyje ir Kavarske išeina dvi 
“Stalino vėliavos”, Telšiuose — 
“Komunizmo aušra”; Vievyje — 
‘‘Leninietis”, Tauragėje ’“Ta
rybinis žodis”, Ramygaloje — 
“Tarybinė' tėvynė” ... Tas, be 
abejonės, liudija į kokį liūdną 
akligatvi yra nuėjusi lietuviškoji 
spauda sovietų pavergtoje Lietu
voje: net jau lietuviškų pavadi
nimų savo laikraščiams jų redak
toriai neįstengia sugalvoti.. .

Pilki laikraščių puslapiai
Pati “Tiesa” puse lūpų prasi

taria: “Tačiau tenka prisipažinti, 
kad mūsų darbe yra dar ’daug 
spragų ir'triikumų. Dar nėretai 
dienos šviesą išvysta pilka, nuo- 
fcjodi medžiaga, pilkŲištįsi laįXraš;|4i 
qu puslapiai ir numeriai.Ži- 
rioiha, i“Tįęša” debūtų “Į^ravdos” 
įpėdiniu, jeigu "ji pilkumo neįsi
vaizduotų stokoje gerų straipsnių 
:apie kukurūzų ^ auginimą, apie 
septynmečio planus ir komunistų 
partijos suvažiavimus, kai tuo tar- 

■pu tikrąjį komunistinės lietuviš
kos spaudos pilkumą kaip tik ir 
sudaro tie partijos diktuojami 
straipsniai pagal metų laikus nuo
latos besikartojantieji laikraščių 
puslapiuose. Pasaulio įvykiai nu- 

f stumti į mažą kertelę paskutinia-

* * * • - »

Raudonos spaudos pilkas veidas
kai. Kas slepiasi už šių buržuazi
jos šmeižtų, nesunku suprasti. 
Jais imperialistai nori, pridengti 
jų ginklavimosi varžybas, savo, 
siekimą viešpatauti pasaulyje..?’ 

Taigi S. Laurinaičiui yra išgal
votas prasimanymas, kad sovietų 
atstovas per metų metus Ženevos 
nusiginklavimo konferencijoj mi
lijoninėmis tuščių žodžių tirado
mis žudo nusiginklavimo reikalą; 
atsisakydamas sutikti su tarptau
tinės inspekcijos mintimi... 
Jam yra prasimanymas, kad so
vietinių ginklų dėka šiandien 
Laos jau pakeliui į sovietinius sa
telitus ... Ir visdėlto, jeigu tokį 
Laurinaitį paprašytum duoti pa
vyzdžiu bent vieną kraštą, kuris 
buvo atleistas iš sovietnio satelito 
pareigų ir padarytas pilnai nepri
klausoma tauta, tokio pavyzdžio 
jis nesurastų, nors Vakarų “impe
rialistai” jam galėtų pristatyti 
dešimtimis naujai laisvę gavusių 
kraštų, šiandien esančių nepri
klausomomis valstybėmis. Pagal 
jo komunistinę logiką Sovietų Są
junga gali pasilaikyti, savo kolo
nijas, satelitais vadinamas, ir dėl 
to tegu niekas nfedrista sovietinio 
komunizmo pavadinti sovietinio 
Imperializmo vąrdų .. v

’ '• Vyt. Kastytis

ra-tų- ir kon 
šalo dėka 
sovietini®* kurpalio; asme'rikonai 
bnikfrfųnją*nusiginklavimą. Va
karų Vokietija ruošia revanšizmo 
politiką, kbmunistai išgelbėjo, De 
Gaulle Alžyro sukilimo metu, JT 
sekretorius (vietoje Dag jis kari- 

‘katūroje vadinamas Dog) impe
rialistams pardavė Kongą ir nu
žudė Lumumbą . ... Skaitydamas 
tokius komunistinės informacijos 
šedevrus, taip susinarplioji į rau
donus siūlus, kad nežinai — kas 
pasaulyje darosi... O juk to ko
munistų partija ir siekia, nenorė
dama, kad jos piliečiai žinotų, kas 
vyksta užsienio kraštuose ... Ta
da, mat, ir meluoti lengviau.

Vienas iš “Tiesos” redaktorių 
— S. Laurinaitis “Tarybinio mo
kytojo” skiltyse iškilmingai dės
to: “Buržuazija i? Į jos tarnai 
stengdamosi -ir ‘ stengtai pavaiz
duoti, kad komunistei' esą grio
vimo; naikinimo* ’ šaliftinkai, kad 
jėgos- pagalba jie siekia ekspor
tuoti šavoideologiją — socializ
mą. Tokiais išgalvotais prasima*- 
nymais tėindamiesi/ ' jie tikiria 
mases, kad dėl to komunistai ne- 

,gali būti, totoMrd^s, teikęs 
kaus sambūvio politikos šalinin-

Skaitytojy laiškai J
’ - GRIAUDŽIOS ASAROS

Niekas niekada nebuvo matęs jo m er
kiant. Netgi Jopšy’l>ežulėdamas retai 
kada besuvirkdavo. fr augo jis aša
rų nebarstydamas, nei draugų skriau
džiamas jisai nepravirkdavo, Nuleis 
galvą nubaustas, sukąs dantis nu
skriaustas, ir viskas. ■>

Net motinai mirus ašara jo akyse 
neištryško. Balsu raudojo seserys, ty
liai savo skausmą liejo tėvas, ir netik 
giminės, bet ir svetimieji ašaras brau
kė. Tik,jis vienas paliko ramus. Visi 
kaimynai pradėjo šnabždėtis. Stebėjo
si ir sakė, kad ji? širdies neturi, pik
tinosi ir prikaišiojo, kad jis nei gėdos 
nepažįsta. Netgi tada, kai raudonasis 
imperializmas užplūdo jo kraštą ir Pa
nevėžyje tarp nukankintųjų buvo ir jo 
brolio išnarstytais kaulais" lavonas, net 
ir tada jisai nepravirko.

“Ne mes vieni sūnaus netekom” — 
pasakė jis kėldąmas parkritusią, kanki
nio motiną. Ir tai buvo vieninteliai žo
džiai, kuriuos jis. rado jai nuraminti. 
Ir tie žodžiai sausi buvo kaip Sacha
ros, smiltys. Kai antrą'sykj vėl raudo- 
nasis slibinas rijo jo kraštą, jis, pa- 
ėųięs pabėgėlio lazdą, pasitraukė j Va
karus ir nešė karčią‘tremtinio: dalią. 
Bet kai po kelių metų, vargų, pavojų 
nj paniekos svetimame krašfe. jis at-’ 
vyko j Termitą lietuvių? kapinių šven
tės proga, įžengė į, lietuvišką .bažnyčią 
įf išgirdo šėhišfi- girdėtą Atlikim- ant’ 
kelių'..'.”, jo pasmakrys pradėjo trūk
čioti ir ašaros upeliu skruostais tekėjo.
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KAIZERIO PLANAI LIETUVAI 
KOLONIZUOTI

sidarytų tikrai vokiškas. 1917 m. 
aneksijos planai Lenkijoje- jau 
buvo pradėti vykdyti praktikoje. 
Vokiečių okupacinės valdžios 
Lenkijoje viršininkas buvo gavęs 
iš Berlyno isakyrųą, pradėti iš 
tam tikrų sričių “tyliai” iškraus- 

. tyti į Rytus lenkus ir žydus. Ir 
pistu s£jū- sękantis Vokietijos kancleris Mi-

Nors ir po ilgo laiko, pavyks
ta atskleisti vis naujūs faktus apie 
įvykius, liečiančius dr Lietuvą. 
Gyvenę per Pirmąjį Pasaulinį ka
rą dar atsimeną,;"kad tuomet kai
zerinėje -VOlŠetijojer atsirado ir 
vis plačiau v^e vawinama “ha- 
katistų” partiją, tafebuvo, idtra- 
naciohalistinis- Miek&bi

;aneksijos Po
giau. kaip 40įftėtg Er ireseriiairas
tų archyvuose dokumentų paaiš
kėjo, kad, visdėltoj vyriausybės 
nariai buvo pasisakę už didelių 
plotų aneksiją Rytuose (Lenkijos, 
Lietuvos). Neseniai vokiečių jau
nas istorikas doktorantas Imma
nuel Geiss paskelbė savo diserta
ciją apie anuos laikus — “Der 
polnische Grenzenstreifen. 1914- 
1918”.

Autoriaus nuomonė, kaizerinės 
Vokietijos aneksiniai planai yra 
tokie fataliniai, kad daugumas 
vokiečių autorių visai nuneigia, 
jog kaizerinė vyriausybė tokius 
planus iš viso turėjusi. Geiss rado 
Bavarijos valstybiniame archyve 
dokumentus, kurie rodo, kad tuo
metinis Bavarijos min. pirm, ir 
vėliau reichskancleriu paskirtas 
grafas Hertling jau 1914 m. gruo
džio mėn. tarėsi su kancleriu 
Bėthmann Hollweg apie “karo 
siekius”, jau tuomet reikalauda
mas atkirsti nuo Rusijos žemes 
iki Bobro, Narevo, Vyslos ir Var< 
tės lipių. Tikrovėje tai nebuvo 

I “Grenzstreifen” (pasienio juos
ta),' o gana plati teritorija, ap
imanti Lenkijos ir Lietuvos; že
mes^ £ ’ ■ . ’

Berlyno vyriausybė pavedė kai- 
kurięms “spėcialistams” sudaryti 
aneksijos planus. Vieną toki pla
ną sudarė anuometinis Rytų Prū
sijosvyr. prezidentas von Batoc- 
ki. Titulas: “Zum Weltfrieden 
1915”. Jis “įrodinėjo”, kad vo
kiečiams reikią erdvės Rytuose, 
girdi, apsaugoti baltąją rasę nuo 
pavojų. Batockio aneksinis pla
nas numatė, kad iš tos kolonizuo
jamo^ erdvės reiksią išgyvendin
ti 1,3 mil.ienkų tautybės žmonių, 
300.000 lietuviu, 230.000 žydų, 

a a- Y • y? •

bet .tada; 1917 ir tuo labiau 1918 
metais karas ėjo jau4 pabaigą, 
riet ir daugeliui vokiečių p asid a r ė 
aišku, kad jo laimėti nebegalima. 
Aneksijos planai nukrito po sta
lu. Tačiau generolas Ludendor- 
fas dar 1918 m. rugpjūčio pra
džioje teiravosi, “kaip iškrausty- 
mo planai vykdomi”. Ludendor- 
fas, kaip žinoma, buvo vienas iš 
tų, kurie Vokietijos sienas norėjo 
kuo toliausiai išplėsti i Rytus, Va
karus ir Šiaure.- E.

kad koloni^uo jąinas^ kraštas'.pa-

ADV6ąATAS-NpTARAS 
praneša, Mad' 

.„iroralkNė 
į naujas patalpas 

1134 DUNDAS ST. W. 
Toronto 3, Ont.

<• Telefonas LE. 4-8431

W. A. LENCKI

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

’ OILS LTD. 
u Ahtortu

H. ROžAITIS

ADVOKATAS - NOTARAS 
100 ADELAIDE ST. W.

• ; '’‘';»'Rpckl 107
' Telefonas EM. 6-4182

/‘'■^'/' Toronto.',. •

NAUJAME MODERNIŠKAI J RENGTAM!

MOUNT ROYAL MOTORS Atlieku Visokius 
? elektros darbus -

Darome visų rūlių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus parodymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir bolansavtrhų n 
getiousfemis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines grertlų dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00. 1 ,<

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
VUkiKO poramoeimas veikia >24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

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

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

Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius

prato, kad tai yra skundo šauksmas 
prieš raudonuosius okupantus^ kurie 
užaria kapus Lietuvoje, palaipsniui už
darinėja bažnyčias, senuosius kunigus 
baigia išžudyti, jų vieton pastatydami 
savuosius,dirbtinus. Jie tai daro 
sąmoningai, kad nebūtų bendrų ka
pinių, nebūtų maldos namų ir nebūtų 
kur semtis stiprybės kovai prieš oku
pantą dar likusiems gyviems.

V ' Juozapas Zalatorius

. Brangus išradimas
Praeito karo metu, kai Pacifi- 

ke amerikiečiai kovojo prieš ja
ponus, vieno karinio aerodromo 
viršininkas pastebėjo, kad vaka
rais pakyla lėktuvas ir daro eilę 
staigių didžiu greičiu smigimų 
žemyn. Nors treniruotės buvo 
visai suprantamos, tačiau jo dė
mesį patraukė faktas, kad tai at
liekama vėlai vakare, kada mato
mumas esti sumažėj ęs. Syki, kai 
lėktuvas , jau leidosi taku žemyn, 
jis pasišaukė budintį karininką 
ir paprašė paaiškinimo. Karinin
kas iš pradžių išsisukinėjo, bet 
pagaliau prabilo. Girdi, lakūnai 
esą viskuo patenkinti, maisto da
vinys ir priedai geri, tik niekaip 
negali įprasti gerti šilto alaus. O 
vėsinimo priemonių nesą jokių. 
Vienam pilotui atėjusi mintis iš
montuoti lėktuve kulkosvaidžių 
lizdus, jų vieton pakrauti alaus 
dėžes ir, pakilus augštai, leistis 
staigiai žemyn. “Taip ir atšaldo
mas alus”, — paaiškino karinin
kas, jau stovėdamas prie “atšal
dyto krovinio”. O įsitikinimui vie
nas iš pilotų padavė pačiam ko
mendantui porą šalto alaus bu
telių, kuris, žinoma, su šypsniu 
priėmė, tačiau pareiškė, kad dau
giau panašiu būdu alus nebūtų 
šaldomas, nesigirdi, tai per bran
gus “išradimas” Amerikos mo
kesčių mokėtojams. s.d.

Senovės lietuviai 
augino avižas .

Ką mums šiandien reiškia avi
ža? Tai paprastas grūdas ir mais
to bei pašaro šaltinis. Tačiau pra
eities tyrinėtojai pasinaudoja tuo 
grūdeliu nustatyti žmonijos kul
tūros progresą.

Neseniai atliktuose lenkų ir 
švedų mokslininkų atkasinėji- 
muose senojoj jotvingių žemėj į 
pietus nuo Suvalkų, vienos sody
bos likučiuose, iš 3-4 šimtmečio 
po Kristaus, tarp kita ko, buvo 
surasta ir saujelė avižų grūdelių. 
Reiškia, jotvingiai jau prieš 16-ką 
šimtmečių augino avižas.

Mokslininkai iš to padaro išva
dą, jog aviža pirmiausia buvo kul
tivuota Europoje tuose plotuose, 
■kur gyveno lietuviai.. .

Yoisomi RADIO IR TV aparatai

inti
' • . . F. NORVYDAS

bet kada LE. 5-6007

televizijos ir
TAPĘ RĖK ORDERI!

J. ST A

ir radio aparatus
Hi-FL PATEFONUS.

Telefonas RU. 1-7881

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. Meiiuvienė
: DANTŲ GYDYTOJA

** .?• 's-V \ .

282 RONCĘSVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victbr D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901 '
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSĘTT
SEGUIN

Advokatai — Notorai
' 35 HAYDEN ST., Toronto,

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

Dažai ir sienoms 
popieriai

' Vaikas, lepeliai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

..ŠYP^EŲS..
Galvoja apie ateitį

Tai buvo Lenkijoje dar prieš 
Boleslovo Bieruto mirtį. Kartą 
tuometinis raudonasis Lenkijos 
prezidentas Bierutas ir slaptosios 
policijos šefas Stanislovas Rat- 
kievičius apžiūrinėjo Varšuvoje 
valdines įstaigas. Pirmiausia jie 
užsuko į kalėjimą. Bierutas susi
domėjo kalinių užlaikymu. Deja, 
kalėjimo administracija pranešė, 
jog toj srity padėtis esanti tra
giška.

— Kodėl gi taip? — klausia 
Bierutas.

— Neturime pinigų ... — bu
vo trumpas administracijos pa
reigūno paaiškinimas.

Bierutas tuoj išsitraukęs Čekių 
knygutę ir parašęs čeki dvidešim
ties tūkstančių zlotų sumai.

— Pagerinkite kalinių maistą, 
— burbtelėjo įteikdamas čekį ad
ministracijai. * .

Tą pačią dieną po pietų abu - 
raudonieji dignitoriai užsuko į - 
vieną mokyklą. Ir tenai užgirdo 
nusiskundimą pinigų trūkumu.

Bierutas vėl parašė čeki, tik ne 
dvidešimties tūkstančių, bet dvi
dešimties zlotų sumai.

Labai nustebęs RatkieviČius pa
klausė Bierutą:

sL .— Kodėl draugą^ .pręzideųtę, 
tokią didelę sumą paskyrei kali
niams, o Jokią mažą, mokslei
viams? .

— Matote, drauge Ratkievi- 
čiau, — aiškino Bierutas. — rei
kia pagalvoti apie ateiti. Mokiniu 
aš tikrai niekad nebebūsiu, o kali
niu ..., — čia trūktelėjo pečiais 
draugas Bierutas ir nebaigė saki- 
ųjo.r ■ .

Solistas ir “mirtingasis”
— žinai tamsta, aš savo balsą 

apdraudžiau $10.000, — aiškina 
solistas menkai apie dainavimą 
nusimanančiam žmogeliui.
•' — Na, ir kaip jūs sunaudojo! 
pinigus? — kukliai pasiteiravo 
žmogelis. .

Europoje sugalvota naujausia 
mada moterų kojinėms: siūlė bū
sianti iš šono.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

les), Toronto.

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadię-

Akiu specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir her* 
vingumg. Kalba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE ST., Toronto

'Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, /C flQll
gyvybės, pensijų ir kt lJ“UCfjLJL

Draudimai arba RO. 6-0832
P. Barausko Agenti

NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN.

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

< *-

ATSTOVAI

11 ' "1
24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612 .
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to. Jono Kr. parapijos žinios
Parapija sveikina pirmąjį 

aunimo kongresą, 
eštadienį Delbi, šv.

Būtų gera, kad daug^ parapijos 

ažiai repre- 
ijį jaunimą 

lietuviškomis giesmėmis, daino
mis bei kitais kultūriniais pasiro
dymais. Linkėtina, kad taip pat 
daug suaugusiųjų jaustų malonią 
pareigą savaitgaliui nuvykti į 
Delhi, kartu su mūsų jaunaisiais 
pasidžiaugti jaunimo didžiąja iš
kyla - kongresu.

— Šios parapijos jaunimo cho
ras vyksta organizuotai autobu
su, kurio išlaidos padengiamos iš 
parapijos kasos. Autobusas iš
vyksta nuo Prisikėlimo par. baž
nyčios 8 vai. rytą. Kadangi auto
buse tetelpa 45 asmenys, o par. 
chore šiuo metu yra aštuoniasde
šimt choristų, maloniai prašoma 
tėvus bei pažįstamus, kad savo 
automobiliais padėtų nuvežti ga
limai daugiau choristų kongresam 
Šv. Jono Kr. par. jaunimo cho
ras giedos pamaldų metu, o taip 
pat salėje kongreso metu išpildys 
atskirą programą. Labai yra svar
bu, kad visi choristai iškilmėse 
dalyvautų. Privačiai vykstą, Del
hi miestelyje susirenka prie šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčios, o 
iš ten vykstama Į netoliese esan
čią didelę kanadiečių bažnyčią, 
kur 11 vai. J.E. vysk. V. Brizgys 
laikys kongreso pamaldas. Auto
buse jaunimą globoja kun. B. Pa- 
cevičius.

-— Paskutinė jaunimo choro re
peticija, prieš išvykstant Į kon
gresą, įvyks šį penktadienį 6 vai. 
vakare. Repeticija tęsis iki 8 vai. 
Vakaro. Ryšium su tuo, tradicinės 
birželinės pamaldos iš 7.30 vai. 
nukeliamos pusę valandos vėliau, 
t.y. Į 8 vai. vakaro.

— šį sekmadieni, birželio 18 
d,Z pradedamas sezonas lietuvių 
vasarvietėje Springhurste. Pa
maldos pirmą sekmadienį Įvyks 
tik 11 vai. Toronte šv. Jono Kr. 
bažnyčioje su praėjusiu sekma
dieniu panaikinamos 12 vai. vėly
vosios pamaldos visam vasaros se
zonui. Tuo būdu šį sekmadienį 
bažnyčioje bus laikomos tik 9.30 
ir 11 vai. pamaldos.

— Prasidėjus gėlių sezonui, 
prašoma atnešti gėlių iš lietuviš
kųjų darželių bažnyčios bei vasar
vietės koplyčios altorių papuoši
mui sekmadieniais.

— Šią savaitę į šv. Augustino 
kunigų seminariją rekolekcijoms 
yra išvykęs kun. B. Pacevičius. 
Rekolekcijas šiais metais kuni
gams veda naujasis Toronto arki
vyskupas J.E. Philip F. Pocock.

Gerojo Ganytojo stovykla
Jau trečius metus Gerojo Gany

tojo stovykla Springhurste — 
Georgian Bay smėlėtose pakran
tėse pradės jaunimo stovyklavi
mą. Paįvairindama programas 
dainomis, žaidimais ir vakaro įs
pūdingais laužais, į kuriuos susi
renka po kelis šimtus netik jau
nimo, bet ir beatostogaujančių 
lietuvių, stovykla atidaroma lie
pos 8 d., šeštadienį, ir tęsis ketu
rias savaites iki rugpiūčio 7 d. 
Stovyklaujama po dvi savaites, o 
kurie norės stovykloje būti ilgiau, 
galės išbūti nenutraukiamai visą 
laiką. Ir berniukai ir mergaitės 
stovyklauja tuo pačiu laiku. 
Mergaitės apgyvendinamos sto
vyklos pastate, o dalis berniukų, 
ypač didesnių, gyvens specialiai 
Įrengtose palapinėse. Stovyklos 
mokestis nuo vaiko už dvi savai
tes $20. Jei Į stovyklą iš tos pačios 
šeimos vyksta daugiau vaikų, da
roma nuolaida. Taip pat atsižvel
giama i neturtingų šeimų vaikus, 
juos atleidžiant nuo mokesčio.

Į stovyklą registruojama šv. Jo
no Kr. klebonijoje asmeniškai ar
ba telefonu EM. 4-7646. Smul
kesnių informacijų, liečiančių 
pasiimtinus stovyklavimui daik
tus, išvykimo laiką ir kt., bus 
paskelbta spaudoje.

Nuo šio savaitgalio vasarvietė
je vykdomi stovyklos pastatų pa
tobulinimo darbai. Kas savaitga
liais laisvu laiku galėtų prisidėti 
talka, maloniai prašomi pranešti 
klebonijoje. Stovyklai vyriausiu 
vadbvū bus kun. B. Pacevičius. 
Sudarant stovyklos personalą, rei- 
Kalinga dar keletas vadovų. Būtų 

, kad lietuviai, tuo laiku atos- 
laują Springhurste, sutiktų pa- 

stovyklai. Taip pat pagei- 
a, kad lietuviai mokiniai, 

ypač vyresniųjų klasių, kurie va
saros metu nedirba, savnoriškai 
įsijungtų Į stovyklos vadovų eiles.

Gerojo Ganytojo lietuvių sto
vykla per porą metų turėjo pro
gos užsirekomenduoti savo lietu
viška dvasia ir pavyzdinga tvar
ką. Bendromis visu pastangomis 
tikėkime, kad ir šia vasarą sto
vykla žymiai patobulės, tiek atos
togaujančių skaičiumi, tiek ir sa
vo kultūrinėmis programomis.

Kazimiero lietuvių parapijoje, 

jaunimo'rastų galimybę atsilan
kyti į šią šventę, 
zenf

mas Prisikėlimo bažnyčioje bus 
šį sekmadienį. Sumos metu gie
dos sol. V. žemelytė, o po Sumos 
bus specialios pamaldos ir progai 
pritaikytas žodis. Visus tikinčiuo
sius raginame gausiai eiti sakra
mentų ir karštai melstis už tėvy
nės išlaisvinimą.

— Birželio mėnesio švenč. J. 
Širdžiai pašvęstos pamaldos sek
madieniais laikomos po Sumos, o 
šiokiadieniais — rytais po 8 vai. 
Mišių.

— Parapijos choro repeticijos 
šią savaitę nebus. Visus choris
tus maloniai prašome gausiai su
sirinkti šį sekmadienį ir padėti 
gražiai paminėti išvežtuosius.

— Vaikučių choro repeticija 
šią savaitę bus ne ketvirtadienį, 
bet penktadienį, 6.30 vai. vak. 
Tie vaikučiai, kurie vyks Į Vaikų 
kongresą Delhi mieste išpildyti 
meninės programos, šioje svar
bioje repeticijoje būtinai turi da
lyvauti. Motinas maloniai prašo
me žiūrėti, kad programoje daly
vaujančių vaikučių uniformos bū
tų išplautos ir išlygintos.

— Vaikučių kongresas Delhi 
mieste bus šį šeštadienį, birželio 
17 d. Autobusai nuo Prisikėlimo 
bažnyčios išeis 8 vai. ryto, tačiau 
visi vaikučiai prie bažnyčios turi 
būti susirinkę jau 7.45 vai. Tė
veliai ir artimieji, kurie yakučius 
į Delhi veš nuosavais automobi
liais, maloniai prašomi iki šio ket
virtadienio vakaro pranešti pa
imamųjų vaikučių pavardes kle
bonijos raštinėn, skambinant LE. 
3-0621 arba LE. 3-0977. Vaiku
čiai Torontan grįš tą patį šešta
dienio vakarą.

— Kun. B. Jurkšas ir T. Rafa- 
elis, OFM, yra išvykę atlikti me
tinių rekolekcijų. Abu kunigai 
Torontan grįš šio penktadienio 
vakare ir jau dalyvaus vaikų cho
ro repeticijoje.

— T. Modestą, paskutinius 3 
metus dirbusį Prisikėlimo para
pijoje ir neseniai perkeltą atgal i 
JAV, mirus Lietuvoje jo mamy
tei, giliai užjaučiame.

— Praėjusį šeštadienį moterys
tės ryšiais sujungtuosius Ričardą 
Saulių Macijauską ir Juliją Gali- 
nytę bei Kazį Budreckį ir Genę 
Grigaravičiūtę nuoširdžiai sveiki
name ir linkime laimingo vedybi
nio gyvenimo. - <

— Pakrkštytas Vytauto ir Vik
torijos Ražanauskų sūnus Vikto
ras Raimundas Petras. Tėvelius 
nuoširdžiai sveikiname, o sūnų 
pavedame Dievo globai.

Toronto šaulių tradicinės 
Joninės

įvyks liepos 1 d. Springhurst va
sarvietėje, šv. Jono Kr. parapijos 
patalpose.

Šaulių šaudymo pratimai vasa
ros metu vyksta sekmadieniais 
latvių medž.-mešk. klubo vasar
vietėje prie Don Mills kelio, apie 
27 mylias nuo Toronto. Vasarvie
tės pavadinimas “Berzaine”. Vi
sus suinteresuotus šaudymo spor
tu kviečiame dalyvauti, kadangi 
šiai sporto šakai vis dar trūksta 
žmonių. Dėl informacijų skam
binkite šaudymo sekcijos vadovui 
tel. LE. 3-8733.

Toronto šauliai yra numatę 
pravesti šaudymo rungtynes pa- 
baltiečių tarpe. Pritarimas jau 
gautas iš latvių, estų ir suomių 
klubų.

Ontario šaudymo pirmenybės 
lietuvių tarpe Įvyks spalio mėn. 
G. Rugieniaus ūkyje, Eden, Ont. 
Organizacijas, norinčias jose da
lyvauti, prašome paruošti 5 asme
nų komandas.

šaudymo rungtynėse, Įvykusio
se Whitby, Ont., pasižymėjo šau
lys M. Tabulėnas, laimėjęs MM 
klasėje 2-rą vietą. Z.

PAPILDYMAS
šeštadieninės liet, mokyklos tėvų ko

miteto padėkoje už aukas, tilpusioje 
“T2” Nr. 23, per neapsižiūrėjimą pra
leista Toronto SLA 236 kuopa, auko
jusi $75. SLA kuopą atsiprašome ir 
nuoširdžiai dėkojame už gausią auką.

Mokyklos tėvų komitetas

deracijos rengiama iškilminga 
akademija Įvyks trečiadienį, bir
želio 14 d., 8 vai. vak. Internatio
nal Institute of Metropolitan To
ronto — 709 College St.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI MINĖS 
DEŠIMTMETĮ

Birželio 7 d. įvykusiame val
dybos posėdyje nutarta Lietuvių 
Namų dešimtmetį minėti š.m. 
spalių 21 d. Numatyta išleisti 40 
pusi, leidinį, kuriame bus apra
šyta Lietuvių Namų kūrimosi is
torija, atlikti darbai ir padaryta 
nauda lietuvių visuomenei. Be to, 
leidinyje bus Įdėtas LN dalininkų 
sąrašas, Įstatai ir čarterio tekstas.

Šių metų pirmojo pusmečio 
veiklos balanse pastebėta gyves
nis patalpų nuomavimas ir žymiai 
didesnė pajamų apyvarta negu 
praeitais metais. Nutarta Įsigyti 
Il-ro augšto virtuvei didesnį šal
dytuvą. Naujų narių - šėrininkų 
verbavimas neina taip sklandžiai 
kaip buvo manyta. Dabar daugiau 
pasiturintiems asmenims siunti
nėjami laiškai kviečiant Įsigyti 
LN šėrus. Nuo paskutinio skelbi
mo (“TŽ” V. 18.) LN šėrus Įsigijo: 
Senferienė Marija $25, Čepaitis 
Bronius $25 ir šatkus Henrikas 
$25.

Dėl krosnims alyvos tiekimo 
per Lietuvių Namus susitarta su 
netoli LN esančia firma “Queen 
City Fuel Oil”, kuri pasiūlė di
desnį komisą, t.y. po % cento nuo 
galiono. Kitos firmos siūlė tik po 
Vi cento. Visi LN dalininkai tu
rintieji namus su alyvos šildymu 
prašomi užsakyti kitam sezonui 
alyvą tik per Lietuvių Namus.' 
Dabar išsiuntinėjama nariams 
alyvos užsakymo blankai, kuriuos 
pasirašius prašoma grąžinti Liet. 
Namams. Iš nepilnų šėrininkų, 
kurie buvo minėti praeitą kartą, 
atsiliepė ir pilnai apmokėjo šėrą 
tik vienas asmuo.

P. L., TLN šėrų reik. ved.
V-ji “Aušros” jaunučių 

. stovykla
Kaip ir kiekvienais metais, taip 

ir šįmet, jaunesnio amžiaus vai
kučiams; 7-13 m., speciali stovyk
la bus nuo liepos 29 iki rugpiūčio 
13 d. Tėvų pranciškonų stovykla
vietėje, New Wasaga/Ont. Sto
vyklavimo mokestis 2 savaitėm: 
1 vaikui — $25; 2 vaikams — 
$45; .3 ar daugiau — $60. Netur
tingieji galės būti nuo mokesčio 
dalinai ar visai atleisti.

Registracija jau pradėta ir tė
veliai prašomi nelaukti paskuti
nės savaitės, bet registruoti tuoj 
pat. Registruotis galima telefonu: 
LE. 3-0621 arba raštu: Rev. Pau
lius, OFM, 32 Rusholme Pk. Cr., 
Toronto 3, Ont. Gyveną Hamilto
ne gali registruotis pas J. Pleini, 
118 Fairleigh Ave.1, tel. LI.7-3028, 
arba pas T. Verbickaitę, 151 E. 
43rd St., tel. LI. 4-9118; Niagaros 
rajone — pas Tėvą Barnabą, OF 
M, 75 Rolls Ave., St. Catharines, 
Ont.; Otavoje — pas dr. M. Ra- 
mūnienę, 14 Osgoode St., Ottawa, 
Ont. T. Paulius

Ateitininkų stovyklos 
paruošimas sparčiai eina pirmyn! 
Jau baigiamas sudaryti vadovau
jančiųjų personalas. Į stovyklą 
primami berniukai ir mergaitės 
nuo 9 iki 18 m. amžiaus. Stovyk
lavimo mokestis už dvi savaites
— $25. Vienos šeimos 2 vaikam
— $45, trim — $60. Neturtingi 
vaikai nuo mokesčio bus dalinai 
ar visiškai atleisti. Stovyklautojų 
registracija tęsiama. Norintieji 
dalyvauti šioje stovykloje, kuri 
bus nuo liepos 8 iki 23 d. N. Wa- 
sagoje, prašomi nedelsiant užsi
rašyti: Toronte — Prisikėlimo pa- 
rap. klebonijoje, 32 Rusholme 
Park Cr., tel. LE. 3-0621; Hamil
tone — žiūr. Hamiltono kroniką 
4 psl.; Niagaros rajone — pas T. 
Barnabą Mikalauską, OFM, 75 
Rolls Ave., St. Catharines, Ont.; 
Otavoje — pas S. Balsevičienę, 
178 Russell Ave., tel. CE. 5-7462. 
Kitur gyveną prašomi rašyti T. 
Rafaeliui, OFM, Box 10, Toronto 
3, Ont.

Toronto lietuvių kredito 
kooperatjfnfj“^

yra pasiruošęs pi kredi
tais visus savo narius ir lietuvius, 
norinčius būti jo nariais. Morgi- 
čiai išduodami atviri Jįri $10.000 
nuo 3 hgi iŠ re? Metinių 
palūkanų. Asmenines paskolos iš
duodamos ligi $3.000, Ui 8% meti
nių palūkanų. Asmeninėms pa
skoloms reikalingi žirantai, turį 
turtą. Morgičinėms paskoloms ži
rantai nereikalingi. Paskolų rei
kalu kreiptis į “Paramos” rašti
nę Lietuvių Namuose, 1129 Dun
das St. W., tel. LE. 2-8723.

Reikalų vedėjas
Kraujo davėjams

Raud. Kryžius kraują priima 
šiose vietose: birželio 14 d. Ana
conda Recreation Hall, Birmin
gham St., 9-11.45 ir 1.30-4.30 vai. 
Birželio 19 d. — St. Hildas Ang
lican Church 2.30-4.30 ir 6.30- 
8.30 vaL; Central Red .Cross Cli
nic, 67 Coflige St.; f$3:30'tr 5.30

M

ir 6-8.30 vai. Birže’
Lakeview Ųmted Church^ 1023 
Greaves Ave., Lakeview, 6-9 v.v.

Linkšmos vestuvės
«Birželio 10 d., Toronto Prisi
kėlimo par.- bažnyčioje1 susituokė 
Saulius Macijauskas stf Jute Ga- 
linyte. Po to šv. Jono Kr. parapi
jos salėje įvyko labai linksmas 
pobūvis, nes jaunasis priklauso 
Toronto liet, tautinių šokių gru
pei “Gintaras”.
Paskola požeminiam traukiniui
Ontario prov. vyriausybė skoli

na Torontui 60 mil. dol;, kad bū
tų paskubinta požeminio trauki
nio kelio statyba. Su šia paskola 
bus padauginta Toronto mieste 
darbų ir IOV2 mylios ilgio požem. 
traukinio linija bus užbaigta iki 
1966 metų. Anksčiau buvo pla
nuota statybė užbaigti 1968 m.

Tvarkomos upės
Humber, Don ir Black Creek 

Toronto upių galutinam sutvar
kymui federacinė ir provincinė 
valdžia skiria po 8 mil. dol. Liku
sius 8 mil. turi pridėti Toronto 
savivaldybės;

IEŠKOMA MOTERIS prižiūrėti tris 
vaikus. Tel. RO. 6-8400.

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

Išnuomojami H augšte du kambariai ir 
virtuvė. Tel. LE. 6-8268.

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

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

Išnuomojamas O. V. Juodišių vasarna
mis Springhurst vasarvietėje. Skam
binti RO. 7-6764.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal}, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403 ’

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė*

Tel. CL. 5-6451

Miršta sovietų 
erdvės žmonės

Šiomis dienomis paslaptingo
mis aplinkybėmis mirė jau penk
tas iš eilės Sovietų erdvė? vado 
vas: Michail Khrųschev, Valstybi
nio Erdvės Tyrimų Instituto pir
mininkas. Tai penktoji “nelaimė” 
su rusų erdvės žmonėmis. Gegu
žės mėnesio pradžioje “lėktuvo 
nelaimėje” Žuvo trys Sovietų erd
vės tyrimų Įstaigos generolai ir 
vienas pulkininkas. Praėjus po to 
porai savaičių, Alexander Nesme- 
janov, Sovietų Gamtos Mokslų 
Akademijos pirmininkas — vy
riausias erdvęs tyrimų tvarkyto
jas, staiga “atsisakė” iš pareigų. 
Apie jo tolimesnį likimą nežino 
ma. Vakarų stebėtojai mano, kad 
staigūs Sovietų erdvės mokslinin
kų “pražuvimai” reiškia, jog jų 
erdvės tyrimų reikaluose yra kaž
kas rimtai netvarkoje,. Kaip ir pa
prastai, už valdžios sumanymų ne
pasisekimą atsako galvomis ati
tinkami pareigūnai.

Toronto Putvio šaulių kuopos meno sekcijos narę 
GENŲ GRIGARAVIČIŪTĘ 

ir
KAZĮ BUDRECKĄ, 

sukūrusius šeimos židinį,
sveikina ir linki laimingo vedybinio gyvenimo

T. P. šaulių kuopa

PADĖKA ,
Musu vedybinio gyvenimo šešiasdešimties metų proga surengu

siems mums gražias, nuotaikingas vaišes, nuoširdžiai dėkojame duk
rai M. Karasiejienei, sūnui Juozui ir jo žmonai, kurios ilgai bus mud- 
viejy prisiminimuose. ' i ,

Ypatingai reiškiame nuoširdžiausią padėką Prisikėlimo parapijos 
klebonui T.-Placidui, OFM. už iškilmingas šv. Mišias, gražią kalbą, 
dalyvavimą vaišėse ir dovanėlę, šv. Jono Krikštytojo parapijos kle
bonui kun. P. Ažubaliui d avusiam vaišėse ir dovanėlę, taip pat T. 
Tarcizijui, OFM. už atšilai nuoširdžiai dėkojame.

Didi padėka J. R. Simana
mis “Tėvynės prisiminimuose” ir visiems giminėms bei svečiams, ku
rių vardų neoaminime spaudoje, bet jaučiame savo širdyse, už gausų 
atsilankymą ir dovanas.

Prašome priimti lietuvišką ačiū Lukas ir Ona Gatavectai 
..... =S.==... ==ss==^s T™- 1 , .aJi

MONTREAL, Que.
gerai pažįstamas Jonas Deiman
tas, nepasigailėdamas nei kant
rybės nei laiko.

Kryžių pašventinti maloniai su
tiko NP MarijoŠ seserų vienuoli
jos rėmėjų ck pirmininkas prela
tas P. Juras iš Lawrence, Mass. 
Didysis Amerikos lietuvių veikė
jas Montrealyję lankosi pirmą 
kartą.

Montrealib seselių rėmėjų bū
relis džiaugiasi galėdamas priim
ti nuoširdųjį lietuvybės rėmėją, 
vos tik šią savaitę atšventusį sa
vo 70 metų amžiaus sukaktį, ir 
kviečia lietuvių visuomenę kry
žiaus šventinimo iškilmėse skait
lingai dalyvauti.

Po šventinimo apeigtj vienuoly
no salėje Įvyks pobūvis svečiui 
pagerbti. Kvietimai Į pobūvį nie
kam .nebus siuntinėjami. Biletus 
galima pasirūpinti iš ąs&sto pas 
seselių rėmėjų būrelio valdybos 
narius, arba gauti’įpi ' "ijimo į 
salę, jeigu dar bus ’ \ 
Biletai gaunami- p J. Danman- 
t^h^W Intienę, Zubienęarba 
pas šešeles vienublynęį,. A '

'-. Jtomėjų būrelio Wdyba
Birželinės pamaldos A^bažny

čioje vakarais 7 vai., openktadie- 
nį4r~ šeštadienį rytais po 8 val. 
Mišių. Sekmadieniais — po Su
mos. * -

E. Kardelienės muzikos studi
jos ipokinių koncertas įvyks bir
želio 17 d., šeštadienį, 6 vai. vak. 
AV salėje.

Šv. Elzbietos dr-ja birželio 18 
d. ruošia kelionę Į St. Anne de 
Beaupre. Kelionė i abu galus $7. 
Užsirašyti pas kun. dr. F. Jucevi
čių, LA. 1-9930, Astrauskienę, 
AR. 2-2136 ir Kreivienę, ME. 
7-6020.

Dr. J. Šemogas trečiadieniais 
ligonių nepriiminės, bet pirma
dieniais ir ketvirtadieniais pri
dedamos vai. nuo 2-4 vai. p.p.

Izidorius Račkus mirė birželio 
10 d. Palaidotas iš A V bažnyčios 
birželio 14 d.

AV bažnyčioje atlikta nemaži 
remonto darbai: pakeista vaka
rinės sienos olytos, kurios buvo 
per giliai įleistos Į žem ir gedo, 
sutvarkyti laiptai, pašalinta apiru
si tvora ir perdažytas bažnyčios 
vidus. Visiems tiems darbams 
įvykdyti padaryta nemažų išlaidų 
todėl AV parapijos klebonas šią 
savaitę kreipėsi laiškais į visus 
dirbančius parapijos narius pra
šydamas tam reikalui paaukoti 
nemažiau $10.

AV sporto klubo “Tauro” nau- 
jąvaldybą sudaro: klubo globėjas 
T. J. Borevičius, SJ, reikalų vedė
jas V. žižys, sekret. V. Piečaitis, 
sporto vadovas V. šipelis, ekono
mas R. Otto, Lietuvių Dienos 
sporto vadovas A. Mylė.

LIETUVIŠKOS KOPLYTĖLĖS 
ŠVENTINIMAS MONTREALY

Jau ankščiau spaudoje buvo 
pranešta, kad NPM Marijos sese
rys Montrealyję prie savo vienuo
lyno stato lietuvišką kryžių-kop- 
lytėlę. Sumanymas jau Įvykdytas 
ir kryžiaus šventipimąs Įvyks bir
želio 18 d. po 11 vai. Mišių.

Lietuviškus kryžius Amerikos 
kontinente galima suskaičiuoti 
ant pirštų, tad mūsų seselių ryž
tas papuošti savo sodybą tipingu 
lietuvišku kūriniu yra visai Mont- 
realio lietuvių kolonijai svarbus 
momentas. Momentas, kuris už
deda ateičiai neabejotiną lietuviš
kumo žymę visai vienuolijos veik
lai Montrealyję, o mums kiekvie- 
nam\ primins tolimoje tėviškėje 
paliktą Rūpintojėlį, kuris iš šios 
koplytėlės raus lydės ir svetimo- 
je ^angėje. ’

Krjžių-koplytėlę, pagal, archi- 
telcto 'Vyt. Zubo projektą, labai 
kruopščiai padarė mums visiems

Britų saugumo aparatas braška į
į 4

Neseniai nutilo komentarai ir 
pranyko antraštės apie anglų sau
gumo tarnautoją George Blake, 
kuris prisipažino teisme, kad’ per 
9¥2 metų jis, būdamas anglų sau
gumo tarnautojas, kartu buvo ru
sų šnipas ir su jais bendradarbia
vo. Visa anglų visuomenė buvo 
pasipiktinusi ir min. , pirmininkas 
Macmillanas pats prisiėmė visą 
atsakomybę. Blake buvo nuteis
tas 42 m. kalėjimo ir spaudai bu
vo uždrausta skelbti viešumai vi
sas teismo detales.

G. Blake Korėjos karo metu 
buvo patekęs komunistų belais
vėm Nors, pasak liudininkų, ku
rie su juo kartu buvo, jis atsisa
kė su komunistais bendradarbiau
ti, tačiau manoma, kad jis tuo 
metu perėjo • komunistų pusėn, tas 42 metams.^ Gal kada nors jo 
Grįžęs iš belaisvės buvo priim- veiklos paslapčių paaiškės Jau
tas britų saugumo tarnybon. giau. V -K.

■ ■** - K' -

Kadangi jam buvo žinomi ir ki
ti agentai,^ dirbą anglų saugume, 
tai, savaime aišku, šiuo metu jie 
vra žinomi ir rusams. Visų anglų 
šnipų kituose kraštuose praneši
mai dabar nebeturi reikšmės, nes 
rusai gali tyčia jiems teikti ap
gaulingas žinias. Iš to išeina, kad 
visas saugumo agentų tinklas Ry
tų Vokietijoj, Vid. Rytuose ir už 
geležinės uždangos turi būti iš 
naujo perorganizuotas.

Šiandien G. Blake, kaip dvigu
bo šnipo, veiklą gaubia daugybė 
paslapčių. Kiek žalos jis Anglijai 
padarė nebuvo atskleista net par
lamentui. Teismas praėjo gana 
greitai ir minėtas agentas, buvęs 
vienas iš gabiausių šnipų, uždary

Kas naujo Kanadoje?
PAGALBA
INDIJAI numatoma suteikti, 

leidžiant šiais metais pirkti Kana
doje prekių už 20 mil. dol. ilgalai
kiam išsimokėjimui. Panašių 
lengvatų Indijai duoda ir kiti 
kraštai. JAV duoda savo gaminių 
paskolon net už 1 bilijoną dol. 
Vokietija už 425 mil. •

KANADOS PREKYBA \
SU KUBA dar vis bujoja. Cast

ro pareiškė, kad 1961 m. Kuba 
yra numačiusi pirkti iš Kanados 
prekių už 21 mil. dol. Per pra
ėjusius metus Kanados eksportas 
Į Kubą siekė tik 13 milijonų dol.

UŽSIENIO • .
PAGALBAI Kanada nuo karo 

pabaigos išleido 4 bilijonus dole
rių. Nors ta suma, palyginus su 
JAV, nėra didelė, tačiau prie da
bartinės Kanados ekonominės pa
dėties ji vargu ar galėjo būti di
desnė.

STUDENTŲ
SKAIČIUS praėjusiais mokslo 

metais pakilo net 12 nuošimčių. 
Apie 90 nuošimčių .baigusių gim
nazijas, studijuoja toliau. Paste
bima, kad kas metai vis daugiau 
studentų pasirenka mokytojų pro
fesijas, bibliotekininkus, gimnas
tikos mokytojus ir žurnalizmą. 
Studijuojančių inžineriją skaičius 
žymiai sumažėjo, nors prieš 10 
metų inžinerijos mokslai stovėjo 
pirmoj vietoj studentų skaiČiunu-

ELEKTROS KABELIS *
PO VANDENIU. Erie ežero 

dugnu- Ontario ' Hydro-' - hūtiesė 
vienuolikos mylių ilgio kabelį, 
kad elektros energija aprūpintų 
Pelee salą.

Ontario sveikatos pareigūnų pranešimai
Gegužės 24 d. Toronto tarptau

tiniame institute augšti Ontario 
sveikatos pareigūnai Ontario pi
lietybės skyriaus suorganizuota
me trečiame seminare darė pra
nešimus imigrantų pagalbos, 
spaudos ir organizacijų atsto
vams. Pareigūnai pabrėžė, kad 
stengiamasi sutvarkyti visas Įstai
gas taip, kad kiekvienas asmuo, 
nors ir nemokėdamas anglų kal
bos visur surastų tarnautojus, ku
rie galėtų su juo išsiaiškinti jam 
suprantama; kalba. Į Mausimą, ar 
imigrantas gali dėl sveikatos būti 
deportuotas; buvo atsakyta, kad

tai yra fed. valdžios reikalas. Pro
vincinė valdžia dėl imigranto de
portacijos neturi jokios teisinės 
galios, nors pagal Įstatymą ji tu
ri pranešti apie džiovos ir psichi
nių ligų atvejus.

Dar į klausimą ar negali būsi
mas imigrantas būti Įregistruotas 
Į Ontario ligoninės draudimo pla
ną prieš jam Į čia atvykstant, kad 
atvykus nereiktų laukti trijų mė
nesių, kol draudimas Įsigalioja, 
atsakyta, kad negali. Paduoti Į 
Ontario ligoninės draudimo pla
ną pareiškimą gali tik tie, kurie 
jau yra atvykę Į šią provinciją.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
S LE. 2-7733

Taisom ir, parduodam Kanados ir vokiškus
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Rdfthundas Stasiulis.

1076'A BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392 x

LENGVŲ
MAŠINŲ pardavėjai skundžia

si, kad per pirmus 4 šių metų mė
nesius mašinų pirkimas buvo 
trim nuošimčiais mažesnis, negu 
praėjusiais metais. Importuotų 
mašinų taip pat mažiau parduota, 
nes sąryšy su uždėtu papildomu 
muitu, jų kainos yra pakilusios.

APSAUGOS DIRŽAI
AUTOMOBILIUOSE. Nuo atei

nančių metų visų naujų automo
bilių . sėdynėse bus Įtaisyti spe
cialūs kabliai prie kurių kaip ir 
lėktuvuose, bus galima prikabinti 
apsaugos diržus. Tikimasi, kad 
tokie diržai auto nelaimėse susi- 
žeidimus ir užmušimus sumažins 
bent trečdaliu.

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
lO val. 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

suveniru, ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS - - 

nžsflkvmai priimami ir paštu.

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 — HU. 9-1543.

8-JŲ SEIMU NAUJAS. $10.006 (mokėti, balansas lengvom sąlygom. Naujos 
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo mašinos. Gerti ^nuomotas, gražioj vie
toj, arti susisiekimo, prie Humber upės. Visa kaina $33.000.
PIGUS PARDAVIMAS. $17.900 visa kaina. $4.000 įmokėti. 9 kambarių 
atskirts plytų namas. 3 virtuvės, su visais baldais, alyva šildomas, paja
mos $52 j savaitę, 6% balansas. Randasi Fermanagh Avę., prie Rontes- 
valles.
WESTONt. $13300 visa kaina. $2.60$ imflfi^.^lansuP vienas t^nMius. 
7 kambarių- atskiras plytų namas, nauja apšildymo sistema, privatus jva- 
žiavimas. garažas.
INVESTAVIMAS. 9 atskiri butai, geras pastatas; netoli lietuvių bažnyėttS. 
Kaina $50.000. • 1

Pas mus randasi dane naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




