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Sukilėliai
| tavo tėviškę atėjo rūstūs žmonės 
Ir užpūtė mažas sodybų liepsneles. 
Blizgėjo durtuvai, ir kniubo vyrai kloniuos, 
Ir varė tremtinius takeliais ir keliais.

Nežinomas partizanas
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Savaitės įvykiai

Tautos valia — dažnai girdimi ir kartojami žodžiai. Amžių 
bėgyje juos dažnai kartojo karaliai ir kunigaikščiai. Jie sakėsi 
esą vieninteliai tautos valios reiškėjai. Absoliutizmo laikais Pran
cūzijoje karaliai‘Buejo dar toliau, skelbdami, kad jie yra saulės, 
atseit pusdieviai, netik neginčijamai reiškią tautos valią, bet, 
kaip saulė, viską tautai duodą — šviesą ir šilumą. Ilgus šimtme
čius niekas karaliams šios teisės neginčijo, jei tik jie buvo įžengę 
Į sostą legaliu paveldėjimo būdu. Bet kartą atėjo ir kitokia diena. 
Dienai kada karaliai privalėjo išgirsti tautos balsą ir pasiklausyti 
tautos valios. Tie, kūrie išgirdo, pasiliko savo vietose ir karaliauja 
iki šiol. Tie, kurie tautos valios nepajėgė suprasti, paskendo revo
liucijų kraujuje.

Tautos valios žodžius dažnai kartoja ir diktatoriai. Jie taip pat 
skelbiasi esą vieninteliai tautos valios reiškėjai ir tautos gelbė
tojai nuo Įvairiausių nelaimių. Iš tikrųjų diktatoriams šie žodžiai 
reikalingi tik jų menkystei pridengti. Už skambių tautos valios 
šūkių dažniausiai slepiasi netik jų asmeninių priešų, bet ir didžio
sios tautos dalies naikinimas. O tikroji tautos valia visdėlto egzis
tuoja ir žiauriausios diktatūros metu! Ji rusena masėse nuoširdžių 
patriotų, kurie myli savo kraštą ne už garbę ar pinigą. Ateina 
laikas, papučia palankesni vėjai, ir tautos valios ugnis suliepsnoja. 
Vargas tada tiems, kurie savo laiku neišgirdo tautos balso!

Lietuviai, kaip žemdirbiai ir lygumų gyventojai, yra tyki ir 
rami tauta. Niekas negali primesti mums nei kolonializmo nei 
imperializmo. Didžioji viduramžio Lietuvos valstybė buvo tautų 
federacija. Lietuvio taikumą parodo faktas, kad Vytauto Lietuvoje 
valstybinė kalba buvo, šalia lotynų, gudų kalba. Vargu ar buvo 
kada istorijoje kita tokia tauta, kuri, būdama stipriausia federa
cijoje, užleistų valstybinės kalbos garbę silpnesnei tautai.

Mūsų kuklumą priešai neretai paskaitė silpnumu. Kaimynai 
neretai pradėjo laikyti mus mulkiais, su kuriais galima viską da
ryti. Tai tik rodo, kaip labai buvome nesuprasti.

O tikroji lietuvių tautos dvasia nėra mulkių dvasia. Tai dva
sia ramios, bei didingos senos tautos palikuonių, kuri tykiai plau
kia kaip Nemunas tol, kol jos niekas nebando užtvenkti. Kantrus 
lietuvis gaįi ilgai pakęsti-priespaudą ir išnaudojimą, bet pagaliau 
kantrybė ijfeenka. Tada jis imasi ginklo ir išeina prieš prišpaudėją. 
Mūsų tautos valia tada prabyla ne tuščiais propagandiniais žo
džiais^ bet feraujo ir gyvybės auka.

Toks tautos valios parodymas mūsų istorijoje jau Įvyko ne 
vieną kartą. Pradedant nuo didžiųjų praeito šimtmečio sukilimų, 
kai artojas, prisitvirtinęs dalgi ar nusikalęs pas kalvį iešmą, išėjo 
Į mišką prisijungti prie sukilėlių, ši. tautos valia toliau eina su 
knygnešiais, su bUaztitliais ir Baranauskais, su 1905 metų suki
lėliais. Naujosios Lietuvos okupacijos atveju ši tautos valia pirmą 
kartą labai stipriai pademonstruota 1941 metų sukilimu, kurio 
sukaktį šiuo metu minime.

Kai 1940 metų birželio mėnesi sovietų tankai atriedėjo į Lie
tuvą, lietuviai iš karto nesiėmė ginklo. Gal tai buvo klaida? Isto
rija padarys savo sprendimą. Lietuvis anuo metu pakluso savo 
vyriausybės raginimui nesipriešinti. Netgi kariuomenė tyliai su
dėjo ginklus. Bet širdyje jau nuo pirmųjų dienų užvirė kartėlis. 
Daug kas šlapta glostė ginklą ir laukė patogios progos pasikalbėti 
su okupantu. Tokia proga pasitaikė po metų, kai didieji pasauli
niai įvykiai palietė Lietuvą. Lietuvis tada pabalsavo. Pabalsavo 
ne prievarta atvarytas prie urnos, į kurią balsai buvo jau iš anksto 
sumesti, bet kaip laisvas žmogus. Pabalsavo šiuo kartu ne popieri
niu lapeliu su Melchioro Putelės paveikslėliu, bet kulka ir krauju. 
To “balsavimo” rezultate iš Kauno radijofono, kurio papėdėje dar 
tebegulėjo žuvusiųjų kūnai, vėl suskambėjo Lietuvos himnas. To 
rezultate Lietuva per kelias dienas išsivalė nuo. okupantų, o su
kilėlių sudarytoji Laikinoji Lietuvos vyriausybė pradėjo tvarkyti 
laisvąjį kraštą. Taip prabilo tikroji lietuvių tautos valia. A. R.

&

::>•

: 'A

. . .

fc A

■ <

Prie Nežinomojo Kareivio Kapo

4 ;

sO3

• SS?

~<-z.

Kauno mieste Įvyko pagrindinės 1941 metų sukilimo kovos
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Kanados parlamente diskutuo
jamas mirties bausmės panaikini
mas, tuo tarpu Maskvoje gegužės 
mėn. 6 d. išleistas Įstatymas, ku
riuo mirties bausmė praplečiama. 
Už ką? Kas gi atsitiko su sveika ir 
susipratusią Sovietų liaudimi? 
Juk revoliucijos pradžioje buvo 
kalbama, kad po kiek laiko net 
kalėjimai bus panaikinti, nes san
tvarkoje, kur nėra klasių, nebus 
nė kriminalistų.

Žinome, kad taip neįvyko. Opo
zicija, vietoj kad sumažėjusi, vis 
labiau augo. Koncentracijos sto
vyklas reikėjo išplėsti, kad sutal
pintų visus režimo priešus.

Po Stalino mirties Chruščiovas 
ėmėsi kiek skirtingų metodų. Jis 
dėstė sveikos visuomenės auklė
jimą. kur pati liaudis suprastų 
kriminalistų žalą valstybei ir 
įsteigė “draugiškus teismus” 
liaudies perauklėjimui. Bet kas 
atsitiko? Antisocialistinė veikla 
dar labiau padidėjo. Chruščiovui 
neliko nieko kito, kaip griebtis 
paskutinių priemonių ir įvesti

MŪSŲ JĖGOS - TAU TĖVYNE!
Šiuo šūkiu buvo pradėtas pir

masis Kanadoje lietuvių vaikų-pą- 
auglių kongresas, šauktas KLK 
Kunigų Vienybės bendradarbiau
jant su Bendruomenės organais 
bei organizacijoms, birželio 17 d. 
Delhi, Ont. Kongresą globojo šv. 
Kazimiero lietuvių parapija, ku
riai vadovauja kun. dr. J. Gutaus
kas.

Kongrese dalyvavo ypatingai 
gražus skaičius vaikų, jaunimo ir 
suaugusiųjų iš Toronto, Hamilto
no, Londono, St. Catharines, Del
hi, Rodney, Newbury ir kitur. 
Nekalbant apie daugybę privačių 
automobilių su vaikais ir suau
gusiais, iš Toronto nuvažiavo vež
dami jaunimą trys autobusai ir 
vienas iš Hamiltono.

Pamaldos ir eisena 
prie paminklo

Į vai. šv. Jono Brebauf naujoj 
ir erdvioj bažnyčioj (savoji buvo 
kongresui permaža) įvyko iškil
mingos pamaldos. Asistuojant 
kvn. dr. J. Tadarauskui ir kun. K. 
Rickui. šv. Mišias atlaikė ir turi- 
ningą pamokslą pasakė augštasis. 
svečias iš JAV. J.E. vysk. V. Brfc- 
gys. šv, Mišių metu ypatingai, 
gražiai, giedojo Toronto šv. Jono 
Kr. parapijosVaikųchoras, vadO-i 
vaufdmas kun. B. PaceviČišuš.

Po namaldų, tvarkingoj eise-| 
noj, nužygiuota prie Kanados žu
vusioms kariams pagerbti pa
minklo. Eiseną sudarė: orkestras, 
Kanados, Lietuvos ir Vatikano 
vėliavos, vainikai. Po to — kolo
nijų vaikai, gretose po keturius,

vadovaujami vadovų ir mokytojų. 
Galiausiais, nors ir nevisiškai 
organizuotai — suaugusieji.

Jaunimas savo gretose nešė vie
tos ir laiko dvasią atitinkančiais 
šūkiais padabintus transparentus. 
Viename Įrašyta: “We love Can
ada”, antrame — “God save Li
thuania”. Eisena nusitęsė apie 
pusę mylios. Miestelio gyventojai 
smalsiai domėjosi šia lietuviška 
demonstracija. Judėjimą tvarkė 
policija.

Prie paminklo vienas iš vaini
kų su atitinkamais įrašais, padė
tas pagerbiant žuvusiuosius ka
nadiečius karius, o antrasis —

kritusioms už Lietuvos laisvę.
Pirmuoju kalbėjo Delhi bur

mistras E. W. Phillips. Po jo kal
bos orkestras sugrojo Karalienės 
himną. Po to kalbėjo KLB Kraš
to V-bos sekret. P. Lukoševičius 
iš Montrealio, ir pabaigai buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas ir 
giesmė “Marija, Marija”. ,

Nuo paminklo ta pačia tvarka 
nueita i belgų salę. Ten įvyko vi
sų bendros vaišės, labai skaniai 
ir gausiai Delhi liet, parapijos 
moterų paruoštos.

Pasivaišinus — sekė oficialioji 
dalis. P. Augaitis pirmiausia per- 

(Nukelta į 7 psl.)

mirties bausmę už vogimą, vengi
mą darbo, spekuliavimą ir net 
girtuokliavimą.

Kai pasaulis garbino Yuri Ga
garin ir visą sovietų techniką, tas 
parodymas sovietų liaudies veido 
pasauliai, komunistams nebuvo 
malonus. Bet, matyt, kitos išeities 
nebuvo, kaip tik griebtis tos ope
racijos, pačiu primityviškiausiu ir 
barbarišku būdu — mirties baus
mės įvedimu už pavogimą kąsnio 
duonos savo alkaniem vaikam

Kodėl ne anksčiau?
Jau nuo pat revoliucijos pra

džios sovietų įstatymai rūpinosi 
tik valdžios išlaikymu, bet ne 
sveikos bendruomenės sukūrimu. 
Sovietų valdžia nesirūpino, ką at
skiri piliečiai daro vienas kitam. 
Stalino šalininkam buvo leidžia
ma viskas, kad tik išlaikytų tvirtą 
valdžios sistemą, jokių kitų klau
simų niekas nekėlė. Partijos pa
reigūnai provincijoje galėjo dary
ti viską: imti kyšius, vogti ir net 
žudyti. Svarbu, kad tik jų kumš
tis buvo kietas liaudies priešams.

Iš viso Rusija niekad nepasižy
mėjo sąžininga ir sveika liaudimi. 
Tik prisiminkime Gogolio “Miru
siųjų sielų” herojų čičikovą. Tos 
visos suktybės prie Stalino dar 
padidėjo, bet už tai maža kas Si
biran pateko.

, Chruščiovui atrodė, kad jis tą 
skaudulį panaikins vaistais: pa
naikindamas teroro baimę, duo
damas šiek tiek privačios inicia
tyvos ir įdiegdamas atsakomybės 
jausmą. Jam nepavyko, nes visa 
sovietų sistema ir šiandieninė pa
žanga buvo atsiekta milijonų 
žmonių pavergimu, kuriems as
meninis išlikimas tapo vieninteliu 
sikslu.

Faktinė padėtis
Ar ištikrųjų ta sovietų liaudis,

Nuotrauka J. Karasiejaus
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tiek toli nuėjusi, kad reikalinga 
buvo įvesti mirties bausmė? Gal 
geriausiai padėti gali nušviesti 
pati komunistinė spauda. Visus 
kyšininkus, vagis ir spekuliantus 
galima būtų suskistyti į dvi gru- 
■>os; tie, kurie tik savo gyvybės 
išlaikymu rūpinasi ir tie, kurie 
jau yra tapę kapitalistais.

Jau nuo sausio mėn., kada 
Chruščiovas partijos centrinio ko
miteto posėdyje sušuko: “Pusė 
praėjusių metų derliaus buvo pa
vogta!”, sovietų spauda pradėjo 
kelti viešumon visas suktybes. 
Štai pavyzdys iš “Izvestijos”:

Gori mieste batsiuvių artelėje 
buvo gaminami batai iš vogtos 
odos ir nelegaliai parduodami. Į 
tą biznį buvo įsivėlę departamen
tų direktoriai, sandėlininkai ir 
patys darbininkai — žodžiu, nuo 
vyriausio iki žemiausio. Valsty
bės prokuroras Rudenko reika
lauja visus nubausti mirties baus
me. “Pravda” cituoja kitą pavyz
dį, kur vienam Ukrainos kolcho
zui reikėjo statybinės medžiagos. 
Niekur nebuvo galima gauti. Ta
da buvo kreiptasi į tarpininką 
(maklaki), kuris už tam tikrą at
lyginimą bematant pristatė rei
kiamą kieki lentų.

Panašių pavyzdžių dabar pilna 
sovietų spaudoje. Įvairūs direk
toriai pasistato puošnias vilas, nu
siperka mašinas ir maitinasi, 
kaip kapitalistai. Kai atvyksta re
vizija, knygos ištaisomos ir jose 
matosi, kad įmonė išpildė savo 
normą virš 100%. Direktoriai dar 
gauna papildomų bonų.

Ar pavyks Chruščiovui ši ope
racija, sunku pasakyti. Vargu, nes 
pati sistema prie to veda. Keista, 
kad šiandieninė Gagarino Rusija 
tą žygį visuomenės apvalymui lai
ko kaip žingsnį progresan, kai 
panašus įvykis kitose pasaulio 
valstybėse būtų laikomas žingsniu 
atgal.

Rusijos Nikita grasina visam pasauliui, bet tas liečia pirmoj eilėj 
Vakarus ir Vokietiją. Praėjus kiek laiko po pasimatymo su JAV 
prez. Kennedy Vienoje, Nikita vėl prabilo, “šiais metais”, sako jis, 
“reikia užbaigti taikos sutartį su Vokietija. Jei nebus sutarimo su 
Vakarų sąjungininkais, ir jei tos sutarties nepasirašys federacinė 
Vokietijos respublika, mes pasirašysime tik su demokratine Vo
kietijos respublika — Rytų Vokietija. Jei Vakarai panaudos jėgą 
norėdami išlaikyti priėjimą prie Berlyno, tai Sovietų Sąjunga atliks 
savo šventą pareigą, kitaip sakant, panaudos irgi jėgą...

“Sovietų Sąjunga ir jos draugai karo nenori ir jo nepradės. Bet 
mes ginsime savo suverenitetą ir atliksime pareigą ginant savo 
laisvę ir nepriklausomybę. Jei betkuri kita valstybė išprievartaus 
taiką ir peržengs kitos valstybės ribas, ar tai būtų žemėj, ar ore, ar 
vandenyne, mes prisiimsime pilną atsakomybę dėl agresijos pasek
mių ir. duosime tinkamą atsakymą”. Taip kalbėjo Nikita birželio 15 
d. Maskvoje. <

Toliau jis tęsia, kad taika su 
Vokietija negali būti atidėliojama 
ir ji šiemet turi būti sudaryta. Jis 
nebijąs ir atominio susidūrimo..

VAKARŲ SPAUDA
KOMENTUODAMA šį karingą 

Nikitos pareiškimą nerodo bai
mės dėl jo grasinimų. Ji tai aiški
na sunkia Rusijos padėtimi ir vi
sa eilė Rusijos diplomatinių nępg- 
sisekimų: esą ji aiškiai pralaimė- 
jo Kongo reikaluose nepasįge- 
kė planai Artimuose Rytuose: 
Egipto prezidentas Gamei Nasser 
aiškiai atsisuko prieš jį ir sodina 
komunistus į kalėjimus, Irakas 
laikosi ir nepasiduoda bolševikiš
kai įtakai,, o satelitas Albanija net 
povandeninių laivų bazes panaiki
no. Santykiai su Kinija nėra geri, 
Ji reikalauja pristatyti maisto, 
kurio ir pati Sov. Sąjunga neturi. 
Tas. viskas verčią Nikita parody
ti drąsą ir atsigriebti ant Berly
no. Prez. Kennedy esą pasakęs 
Nikitai, kad jis prie betkokių są
lygų Berlyno neapleis ir jam 
maisto pristatys. O su kuo Niki
ta nori pasirašinėti sutartis, ku- 

iries nieko ki‘o noinrreigos, tai jo 
dalykas, bet priėjimas į Berlyną 
turi būti laisvas.

PREZ. KENNEDY PRAEITA
SAVAITĘ PASAKĖ KALBĄ. 

Jis kvietė piliečius kovoti su ko
munizmu teikiant atsitikusiems 
kraštams pagalbą. Jis numatė per 
sekančius penkerius metus tam 
tikslui išleisti 8.800.000.000 dol. 
Jis mano, kad neturtas ir sociali
nis neteisingumas iššaukia žiau
rias ir nesulaikomas riaušes, ku
rias komunistai vadina išsilaisvi
nimo kovomis, ir prie jų jie tuo
jau pat prisideda. Jis mano, kad 
JAV išleidžia “permažai ir per- 
vėlai”.

ANGLIJA PASKELBĖ, kad
1962 m. gegužės 31 d. bus su

teikta vakarinės Indijos federaci
jai nepriklausomos valstybės sta
tusas. Ligi to laiko bus atlikti visi 
parengiamieji darbai.

TRAKTORIAI UŽ
BELAISVIUS, įkliuvusius Ku

boje ir ten dabar esančius, nėra 
taip lengvai surenkami. Kuboje 
lankėsi komiteto įgaliotiniai tar
tis dėl tų mainų. Castro sako, kad 
išpirkti 1.173 ašmenis reikią trak
torių už $28.000.000. Surinkti to
kią sumą aukomis net ir Ameriko
je nėra lengva. Vyriausybė nesi
rengia prisidėti, nes privengia 
respublikonų opozicijos. Bet jei

kovotojai nebus išpirkti, susida
rys labai blogas įspūdis visoj Pie
tų Amerikoj, kur dabar važinėja 
specialus prezidento pasiuntinys 
Adlai Stevenson, JAV ambasado
rius prie Jungtinių Tautų. Jis at
lieka parengiamuosius ūkiškos 
konferencijos darbus, kuri turi 
įvykti sekantį mėnesi Urugvaju
je ir kurioje, atrodo, dalyvaus 
pats JAV prezidentas. Preziden
to pasiuntinį pietų amerikiečiai 
kaikur sutinka ir su akmenimis. 
Jis jau apsilankė Brazilijoj, Pa
ragvajuj, Čilėj, Bolivijoj ir Peru. 
Jei belaisviai nebus išpirkti, at
mosfera Pietų Amerikoje gali dar 
pablogėti.

LAOSO REIKALAI, >
kaip ir buvo galima laukti, įklim
po. Komunistai labai aiškiai sie
kia, kad Laosas papultų jų žinion. 
Todėl jiems betkoks susitarimas 
kad ir dė^Lacso ne
bus priimtina&oKonferencija Že
nevoje vis dar nepriėjo jokio su
sitarimo, nei nutarimo, nes rau
donieji viską blokuoja. Pačiame 
Laose raudonieji vėl daro puoli
mus ir eina pirmyn.

ALŽYRO DERYBOS
pagal Prancūzijos pasiūlymą, su
stojo dviem savaitėm. Atsirado 
sunkumų dėl Saharos dykumos, 
kur dar neseniai yra atrasta naf
tos, natūralių dujų, vario, ura
no ir kt. telkiniai. Alžyriečiai sie
kia, kad ir Sahara turi priklausyti 
būsimai Alžyro valstybei. Gi 
Prancūzija nori sudaryti tam tik
rą statusą, pagal kurį Saharą glo
botų Alžyras, Prancūzija ir visos 
kitos kaimyninės valstybės. Sa
vaime aišku, tos Afrikos valsty? 
belės palaiko Prancūzijos pasiū
lymą.

VAKARŲ VOKIETIJA
PAMINĖJO 8-nių metų rytinės 

Vokietijos sukilimą, vykusį prieš 
rusiškąjį bolševizmą. Sakoma, 
kad visoj Vokietijoj ta proga bu
vę daugiau kaip 1.500 įvairių mi
tingų. Vokietijos parlamente 
kancleris Adenaueris tarp kitko 
pasakė, kad “jei sovietų vadai 
tikrai nori taikos ir tarptautinio 
įtempimo atpalaidavimo, tai jie 
nieko geresnio negalėtų padaryti, 
kaip leisti Vokietijai susivienyti 
per laisvus rinkimus”. Jis patik
rino ir rytinės Vokietijos gyven
tojus, kad Vokietijos vienybės at
statymas ateis. Ligi šiol pabėgu
sių iš R. Vokietijos jau yra daiF 
giau kaip 3 mil asmenų. Jie bėgo 
gelbėdami savo gyvybes.

KONGRESO DAUGUMOS VA
DAS MINI LIET. SIBIRO EILĖ
RAŠČIŲ PASIRODYMĄ. JAV at
stovų rūmų daugumos vadas John 
W. McCormack, gavęs iš VLIKo 
informaciją apie eilėraščių iš Si
biro išleidimą, ir gavęs vieno to
kio eilėraščio vertimą į anglų kal
bą, pasakė žodį birželio 13 d. ir 
paprašė išspausdinti į “Congres
sional Record” VLIKo raštą ir ei
lėraščio vertima.

DR. ANTANAS TRIMAKAS, 
VLIKo pirmininkas, birželio 18 d. 
vadovavo bendram Pabaltijo tau
tų posėdžiui, skirtam birželio 
įvykiams paminėti Niujorko mies
te. Jis dalyvaus ir II Dainų šven
tėje Čikagoje ir po to taip pat da
lyvaus Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavime Čikagoje. nados kariams paminklo
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►GEDIMINAS GALVA

■ Tariamai naudmgfjjaMSriaBu 
Š.m. birželio 3-4 d.d. Vienoje jau 
atnešė vaisių. Sovietai pasitari
mus išgarsino, nes jiems būvu ge
ra proga parodyti pasauliui, kąd

dė energijos ir sumanum 
politikoje. Ne vienas j,o 
jau tapo Įstatymo raidą?: 
manymai laukia savo eifi

tarpimas — didesnis pelnas yra 
esminis tikslas. JAV kapitalizmas 
nenori pasekti šio pokario pavyz
dį vakarinėje Europoje ir daiyti 
kaikurių nuolaidų visuomeniniam

; Vlll-ji KANADOS LIETUVIŲ 
. DIENA MONTREALYJE

r ■ .

1941 metu sukilimas įpareigoja
lietuviams 1960 metai buvo 

vieni reikšmingiausių, nes pernai 
sukako 20 metų, kai Lietuvai So
vietu Sąjunga atėmė nepriklauso* 
mybę. Bet ir dabartiniai 1961 me
tai nemažiau reikšmingi, nes 1941 
metų birželio mėnesį vokiečių-so- 
viėtų karo pradžioje lietuvių tau
ta sukilo prieš sovietinius paver
gėjus ir paskelbė Laikinę Lietu
vos vyriausybę kaip lietuvių tau
tos valios vykdytoją. Nors ta vy
riausybė neprivedė tautos prie 
naujo Steigiamojo seimo, sukili
mas ir vyriausybės sukūrimas at
liko tai, kO konstitucinė 1940 me
tų vyriausybė nebuvo atlikusi, 
būtent* parodė pasauliui, kad lie
tuvių tauta laisvės ir nepriklau
somybės nebuvo atsižadėjusi, kad 
sovietinis režimas jai buvo pri
mestas prievarta. Europoje tai 
buvo pirmasis sukilimas prieš 
naująjį sovietinį kolonializmą 
(vokiečiai sukilo tik 1953, o len
kai ir vengrai 1956 m.). Todėl šią 
garbingą sukaktį netik reikia pa
minėti, bet privalu dar kartą pa
demonstruoti pasauliui laisvųjų 
lietuvių vieningą valią atgauti tė
vynei Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę. Vienas tokių vieningos 
valios pareiškimų galėtų būti lie
tuvių. vyriausio politinio organo 
perorganizavimas arba naujo su
kūrimas kitais pagrindais negu 
buvo:iki šiol.

Nors šiandien VLIKas tebėra, 
bet jis toli gražu nebėra toks, 
koks jis buvo sukurtas 1944 m. 
Lietuvoje. Jis nebėra nė toks, 
koks jis buvo atkurtas 1945 m. 
Vokietijoje. Per 15 metų dėl įvai
rių priežasčių jis tiek pakeitė sa
vo pirmykštį veidą, kad jis tapo 
vienas politinių lietuvių sambū
rių greta kitų. Nors tebenešioja 
vyriausio vardą, tačiau dabartine 
savo struktūra ir situacija jis ne
bėra įdomus keliems žymiems jo 
steigėjams ne vien dėlto,, kad 
VLIĮįo AąstaĮe atsirado eilė ne
žymių5 organizacijų, susikūrasių 
tremtyje ir Lietuvoj sudarytame 
VLIKe nebuvusių: dabartinio VL 
IKo daugelis atstovų nebėra net 
Lietuvos piliečiai, nors dėl jų lie
tuviško patriotizmo niekas neabe
joja. Nušikėlęs į JAV jis atsisto
jo ALTos . šešėlyje ir turi, konku
ruoti su LLK. Taigi jis yra nebe
tekęs ir tos faktinės reikšmės, 
kokią turėjo būdamas Europoje. 
Jo prestižą bei svori vargu bepa- 
kęltų sugrįžimas tų kelių politinių 
grupių, kurios buvo jo steigėjais, 
nes su juo konkuruoja organizaci
jos, kurios ja prerogatyvų negin
čija. šhio^atžvilgiu, man rodos, ga
na simptOiningas buvo PLB Cen
tro Valdybos mėginimas pernai 
metais suburti visas laisvųjų lie
tuvių politines jėgas vieningai de
monstracijai prieš Lietuvos sovie
tinę okupaciją, kai pats VLIKas 
dėl vienokių ar kitoldų motyvų to 
nedarė, arba nenorėjo. Ir šieme
tinės plačios diskusijos dėl vieno 
milijono dolerių geležinio fondo 
rodo tą pat: VLIKas tyli. Tiesa, 
šis reikalas nėra politinis, bet jis 
gali turėti didelės politinės reikš
mės ateičiai. Todėl man atrodo, 
kad VLIKo ir ALTtos tyla dėl jo 
nėra geras ženklas. •;

Visa tai, kas ^asal^t^ dpfe da
bartinio VLIKo stpvį. 'rodo, kad 
jau pats laikas sukurti naują vie
ningą politinį organą, kuris pa
jėgtų laikas nuo laiko prabilti vi
sų laisvųjų lietuvių vardu ir ati

tinkamai veikti reikale. Tiesa, ir 
tas naujas organas negalės Lie
tuvai atgauti laisvės, kol tam ne
susidarys palanki tarptautinė si
tuacija. Ir šio organo pajėgumas 
pirmiausia pareitų nuo to, kiek 
bus plati ir gili kultūrinė veikla, 
nes tik jos gyvumas, ypač kūry
binis originalumas, tegalės išlai
kyti jaunąja kartą lietuvybei. Tai
gi kultūrinės veiklos gilinimas ir 
plėtimas visose srityse pasiliks 
svarbiausiu laisvųjų lietuvių rū
pesčiu bei uždaviniu per. eilę me
tų. Kultūrinei veiklai ir politinis 
vieningas organas nėra bereikš
mis, o dvidešimties metų lietuvių 
sukilimo prieš sovietinį okupantą 
sukaktis yra gera proga seniems 
nesusipratimams bei klaidoms pa
laidoti ir naujai visoms politi
nėms organizacijoms susitarti be 
senų sąskaitų nagrinėjimo.

Pagrindą naujam vyriausiam 
lietuviškos politikos organui ga
lėtų sudaryti dabartinio VLIKo 
grupės, 1941 m. Laikinosios Lie
tuvos vyriausybės visi buvę mi
nisterial ir iš VLIKo anksčiau pa
sitraukusios grupės. Kad šis orga
nas būtų visų pripažįstamas, dar 
reikėtų, kad jame savo atstovus 
turėtų ALTa, PLB Centro Valdy
ba, LLK ir Lietuvos diplomatai. 
Kadangi šiems pastariesiems ne
patogu priklausyti nuo visuome
ninio organo, jų atstovas ar atsto
vai galėtų dalyvauti patarėjais ar
ba stebėtojais, žodžiu, kaip jiems 
būtų patogiau. Svarbu, kad ne
būtų to trynimosi, koks yra bu
vęs praeity su VLIKu. Kadangi 
toks organas, koks jis čia api
brėžtas, būtų žymiai gausesnis ne
gu VLIKas. jis neturėtų vadintis 
komitetu, bet taryba, sakysim, 
Vyriausia Lietuvai Išlaivinti Ta
ryba (VLITa), kuri einamiems rei
kalams vykdyti galėtų turėti pre
zidiumą ar vykdomąjį komitetą. 
Kad šio naujo organo veikla ne- 
sikryžiuotų su ALTa, būtų geriau, 
kad jo buveinė būtų ne JAV (gal 
Kanadoj ar Europoj). .

Aišku, kad naujo vyriausio po
litinio organo (VLITos) sudary
mas būtų pareiškimas laisvųjų 
lietuvių politinės vienybės, kuri 
ginklu ir lietuvių gyvybių auko
mis buvo akivaizdžiai paliudyta 
1941 m. birželio mėn. sukilimu ir 
jo sudaryta vyriausybe. Bet kad 
ši vienybė būtų ir svetimųjų pa
stebėta, reiktų, kad VLITa savo 
veikimą pradėtų kokiu viešu po
sėdžiu su atitinkama deklaracija. 
Bet ar mūsų politikai pajėgs atsi
sakyti savo senų smulkių įpročių 
ir nusilenkti valiai tų, kurie 1941 
metais per sukilimą mirė dėl vie
ningos Lietuvos ir jos nepriklau
somybės? Kaip tada niekas ant 
pirštų neskaičiavo, kiek ir kurių 
partijų ministerių buvo tada skel
biamo j laikinojoj vyriausybėj, 
taip šiais metais, anų mirusių ir 
gyvų sukilėlių atminimą pager
biant, nereiktų skaičiuoti, kokių 
partinių proporcijų būtų naujas 
politinis organas. Svarbu, kad jo 
susidarymas šiemet mus sustip
rintų morališkai ir politiškai.

, ... Dr. J. Grinius
Redakcijos prierašas, šis straips

nis spausdinamas kaip diskusinis.

suktas, nepasitikintis, grasinantis, 
kiekvienoje padėtyje prisitaikan
tis, puolantis ir atsitraukiantis, 
liaudies sukurtų anekdotų pasa
korius, kaip ir kiekvienas diktato
rius siekiąs masių pritarimo ir 
garso, bet visuomet ištikimas ko
votojas dėl komunizmo įsigalėji
mo, N. S. Chrūščiovas Vienoje 
buvo šaltas, kietas. Tačiau stengė
si pašaliečius imponuoti ir rodyti 
gerą veido išraišką blogame žai
dime.

VIENOS PASITARIMŲ 
IŠDAVOS . ; ,
Vienoje nebuvo tariamasi, bet- 

dėstomi nesuderinami samprota
vimai, kurie dar prieš; jų' susiti
kimą buvo žinomi netik daly
viams, bet ir akyliems stebėto
jams. Dėstymo metu buvo tiria
mas priešininko nusiteikimas, iš
tvermė ir atkaklumas. Abu šne
kovai stengėsi nesuderinamus rei
kalavimus išreikšti gražiais žo
džiais, nors jie tebuvo priedanga 
pasakyti tiesą į akis. JAV prezi
dento priminimas 1939 m. Ber- 
lyno-Maskvos susitarimų ir sovie
tų ministerio pirmininko užuomi
na, kad Berlynas būsiąs išplautas 
lyg kaulas įstrigęs gerklėje — 
menkos nuoklydos.

Sovietai pristabdę priešpuolį 
po Vienos pasitarimų jį vėl at
naujino. Jis ryškus visame politi
niame fronte. Laoso klausimui 
spręsti Ženevoje vykstą pasitari
mai veik nutrūko. Vakarinio Ber
lyno reikalu pradėta kova raštais, 
kurie nepasižymi nuosaikumu. 
Tos pačios nuotaikos pasiekė net 
JAV atstovą A. Stevensoną, kuris 
lankė Pietų-Ameriką. Urugvajuje 
jis buvo komunistų nedraugingai 
sutiktas, kaip, ir R. Nixonas anuo
metinėje kelionėje.

ųyjė preridenti!^ Kai^ūB&Us J. 
F. Kennedy ypatingą dėmesį 
kreipė į užsienio politiką. Jis puo
lė priešininkus nugyvenus JAV 
vardą, bet per pirmus penkius 
mėnesius jį ištiko, pati didžiausia 
nesėkmė, kurt tiesiog pažemino 
JAV.

Jis paveldėjo Laoso bylą, ta
čiau nieko nepadarė, kad ji bent 
kiek palankesnėje? šviesoje atsi
durtų. Lemiantieji smūgiai įvyko 
jam prezidentaujant Jo pažadai 
panaudoti jėgą, Laose vėjais nu
ėjo. ženevoje:stikvieStamę!14-kos 
valstybių pasitarime liko 
veik vienišos. Politiniš sprendi
mas pateko užbūrtan fatin'. iJW! 
sako, kad pasitarimuose nedaly- 
vąusfąnčios iki; krašte nebūsian
čios Įgyvendintos paliaubos. Pasi
tarimai vykų su pertraukomis. 
Tuo metu Pathet Lao užėmė nau
jas strategines sritis. .. <.

Kubos tiesiog neįtikėtinų Įvy
kių raida įrodė JAV vyriausybės 
nepribrendimą; Išvadas ir dabar 
dar tebevirškina.

Korėjoje JAV ramsti Čangą nu
šalino vietos kariuomenė, kurios 
vadu skaitėsi amerikietis genero
las.

Belyginant nuomonių skirtu
mus su prancūzais, angluose su
keltas ryškus nepasitenkinimas.

Vakarų Vokietija ima nuogąs
tauti.

Savame krašte dar žymios ūki
nio slogučio nuogulos^ o Alaba- 
moję vadinami ‘laisvės kovoto
jai” dar tebebruzda kovodami už 
juodųjų teises^, a ' f •!

KAPITALIZMO
NEGALĖS; ■ ■ ■
JAV kapitalizmas, nežiūrint jo 

ryškių negalavimų, eina įprasti
niu kėliu. Jo tikslas mažiausiomis 
priemonėmis turėti didžiausią ga
vint Ne žmogus, ne tautos garbė 
ir gerbūvis, bet pavienio asmens

JAV kapitalizmas paremtas 
klaidinga prielaida, kaip ir so
vietinis socializmas. Pirmasis ta
ria, kad visų gerovė sudaro bend
rą gerbūvį, antrasis — bendrasis 
gerbūvis, aptariamas komparti
jos, neša naudos ir pavieniam as
meniui, kuris yra įspraudžiamas 
į ryškius rėmus.

Kapitalistinis, liberalinis pra
das yra griaunamas bedarbių ar
mijos ir Įsigalėjimo technikos, ku
ri neteikia vilčių nedarbui išveng
ti bei nesugeba nepajėgiems'Su
teikti būtiną socialinį aprūpini
mą. ■.

JAV Vyrauja laisvė, bet jos vai
siais tesinaudoja v turintieji pa-\ 
kankamai pajamų. Demokratija 
pasireiškia rinkimais, bet ji atša
ki gyvenimo tikrovės negero
vėms. Demokratijos rinkimus ap: 
sprendžia ne partijų programos, 
kurios mažai kuo tesiskiria, bet, 
organizacijos pajėgumas ir kapi-. 
talo įtaka. Rinkimus laimėję,“ vė
liau naudojasi porinkimine pjūti
mi, varžiasi į valstybines įstai
gas, kitiems paveda milijonus įval
dyti, bet siekia jų skaičių padidin
ti. Naudos įtaka ryški ne tik vi
daus, bet ir užsienio politikoje. Ji 
apsprendžia užsienio finansavimą, 
kuris daugiau patarnauja kapita
lui ar asmenims, kaip: valstybės 
gerovei; Neretai užsienio para
mos būdas yra atsilikęs, nes re
mia atgyvenusius valdovus ar fe
odalinę santvarką. Užsienio po
litikoje dažni prieštaravimai ir 
nenuoseklumai, pvz. perversmas 
Kuboje, kurį geriau galima su
prasti tik žiūrint iš kapitalistų 
puoselėjamų vilčių atgauti pra
rastą.kapitalą.

Sovietų silpnoji pusė glūdi jų 
vidinėje santvarkoje. Užsienio 
politikoje ryški linkmė, vieninga 
valia, nepaprasas lankstumas sie
kiant tikslo įsigalėti pasaulyje, iš
naudojant JAV nesugebėjimus 
vadovauti ir daromas klaidas.

PLB Kanados Krašto Valdyba 
skelbia, kad VIĮI-ji Kanądoš Lie
tuvių Diena įvyks Š.m.* rugsėjo 
2-3r4 dienomis Montrealyje.

t šią Kanados Lietuvių Dieną 
jau dabar maloniai yra.kviečiami 
visi J^anadoje gyyęną lietuviai, o 
. _ .. « ^p>totrtiečiaį. iš

vių Dienojeyp'ač 
mielas jaunimas, 
yę, Krašto Tary-

JA*.1 
laukia: 
nes 
bos nutarimu, jiems yra skiria
mas ypatingas dėmesys.

Lietuvių Dienos Kanadoje jau 
yra virtusios tradicija. Jog jos tu
ri didžią reikšmę, rodo tas faktas, 
kad kaskart vis didesnis tautie
čių skaičius į šias lietuvybės de
monstracijos dienas suplaukia ne 
tik iš Kanados, bet ir iš JAV. 
Montrealio lietuviai šiai iškilmei 
pradėjo ruoštis jau prieš gerą 
pusmetį. Sudarytasis organizaci
nis komitetas vadovaujamas Jo
no Lukoševičiaus planingai vykdo 
visus Lietuvių; Dienos paruošia
muosius darbus.? Informacinei 
tarnybai vadovauja redaktorius J.

' . -ui. ū h .

Salle, Montreal, P.Q. Telefonas 
DO. 6-6220. Į jį ir prašoma kreip
tis visais Lietuvių Dienos infor
maciniais klausimais.'Jis mielai 
visiems suteiks prašomų informa
cijų- ■ '

PLB Kanados Krašto V-ba lai- 
-ko^sąu malonia pareigą, priminti 
visoms apylinkių valdyboms, kad 
jos visomis išgalėmis, prisidėtų 
prie šios Lietuvių Dienos pasise
kimo. Lietuvių Diena yra ruošia
ma visos Kanados lietuvių mas
tu, todėl svarbu, kad kiek galint 
didesnis tautiečių skaičius, ypač 
jaunimo, joje dalyvautų. Apylin
kių valdybos, kurių ribose veikią 
meniniai vienetai yra pakviesti 
Lietuvių Dienos programoje da
lyvauti, prašomi pagelbėti jiems 
nugalėti visus pasitaikančius sun
kumus ir kad jie galėtų į Lietuvių 
Dieną atvykti.

Tad iki pasimatymo Lietuvių 
Dienoje Montrealyje!

Stp. Kęsgailą, KV pirm. 
P. Lukoševičius, sekret.

Povandeniniai laivai
Prisiminimai asmenų dalyvavusių povandeninių laivu kare yra labai 

įdomūs ir patraukia nemažiau kaip aviacijos. Juo labiau,_ kad povandeni
niai laivai ir dabar yra labai reikšmingi. Paskutiniu laiku jie pasidarė 
vienu iš svarbiausių laisvojo pasaulio ginklu. _

Tai buvo vokiečiai, kurie praeitame kare daugiausia povandeninių laivu 

rašo, kad laivų statyklos aktyviai tarnybai iki karo pabaigos perdavė 1160 
povandeninių laivų. Septyni šimtai buvo nuskandinti. O iš 39.000 jūri
ninkų tik 6.000 išliko. Vokiečių karo korespondentas Harald Busch savo 
knygoje. “So war der U-boot Krieg” rašo, kad 39.000 yyrų tarnavo 820 
povandeniniuose laivuose. Iš jų 7.000 išliko. Netekta iki karo pabaigos 
783 povandeniniai laivai.

Mums netiek skaičiai svarbūs, bet pačios kovos, pats gyvenimas povan
deniniuose laivuose ir visoki praeito karo povandeninių laivų įtaisymai. 
Šias ištraukas duodu nesusižavėjęs vokiečiais kaip tokiais, bet grynai do
mėdamasis, kokiu būdu jie atsiekė tokio didelio sąjungininkų laivų nu- 
skandinimo skaičiaus, ir kas juos vėliau nugalėjo. Turint dėmesy didelį 
rusų povandeninį laivyną, tai nevienam gali būti įdomu. Todėl ir steng
siuos, kiek galint trumpiau ir išsamiau apžvelgtu visą praeito karo povan-

jautėsi vos karui prasidėjus, paskui

Atlante ir galiausiai — karo pabaigoje kelionė į Argentiną paskutinio

Paruošė P. BRA-KAS

Havana. — Castro pareiškė, 
kad sovietų astronautas Yuri Ga
garin yra pakviestas atvykti vizi
tui Kūbon.

J*

turėjo ir labiausiai toje srityje pasižymėjo. Gen. Galland savo knygoje 
rašo, kad laivų statyklos aktyviai tarnybai iki karo pabaigos perdavė 1160 
povandeninių laivų. Septyni šimtai buvo nuskandinti. O iš 39.000 juri
ninkų tik 6.000 išliko. Vokiečių karo korespondentas Harald Busch savo 
knygoje. “So war der U-boot Krieg” rašo, kad 39.000 vyrų tarnavo 820 
povandeniniuose laivuose. Iš jų ".000 išliko. Netekta iki karo pabaigos 
"83 povandeniniai laivai.

Mums netiek skaičiai svarbūs, bet pačios kovos, pats gyvenimas povan
deniniuose laivuose ir visoki praeito karo povandeninių laivų Įtaisymai, 
šias ištraukas duodu nesusižavėjes vokiečiais kaip tokiais, bet grynai do
mėdamasis, kokiu būdu jie atsiekė tokio didelio sąjungininkų laivų nu- < « . • v . • V- • • . H • • H*     _ 1 HH — — A JI 2. -

rusų povandenini laivyną, tai nevienam gali būti įdomu. Todėl ir steng
siuos, kiek galint trumpiau ir išsamiau apžvelgti visą praeito karo_povaiv 
deninių laivų kovų istoriją Atlante. Pradžioj —kaip povandeniniai laivai 
jautėsi vos karui prasidėjus, paskui — Įplaukimas i Scapa Flow ir nu- 
skandinimas karo laivo Royal Oak. Vėliau — ištraukos iš vėlesnių kovų 
Atlante ir galiausiai — karo pabaigoje kelionė į Argentiną paskutinio 
nepasidavusio sąjungininkams povandeninio laivo, kuriuo pagal^gandus 
pabėgo ir pats Hitleris.

Tūkstantis devyni šimtai tris
dešimt devintais metais tarp rug- 
piūčio 21 ir 29 d. septyniolika vo
kiečių povandeninių laivų išplau
kė į paskirtas Atlante patruliavi
mo vietas. Rugpiūčio 21 septyni 
artimo atstumo povandeniniai lai
vai užėmė vietas pietiniame Šiau
rės jūros pakraštyje pasiruošę dė
ti minas prie anglų ir prancūzų 
uostų. Paskutinėmis rugpiūčio 
mėnesio dienomis nemažiau 39 
povandeninių laivų buvo pasi
ruošę smogti i britų laivus esan
čius jūrose ar užblokuoti uostus.

Rugpiūčio 30 d. vieno vokiečių 
pov. laivo kapitonas Prien dar 
auštančio ryto balzganoj šviesoj 
pastebėjo prisiartinant aptemdy
tą garlaivį, šio aptemdyto laivo 
vaizdas jį nuteikė labai pesimis
tiškai. Ar nebuvo tai pirmas pa
žymys prisiartinančios audros? 
Rugsėjo pirmą dieną kaip bomba 
laive sprogo žinia, kad vokiečiai 
užpuolė Lenkiją. Perduodami per 
radiją fanfarų ir būgnų garsai 
skambėjo siauruose koridoriuose. 
Karininkai ir jūrininkai stovinia
vo tylėdami ir sulaikę kvapą, 
smarkiai plakančiomis širdimis, 
klausėsi pranešimų, galvoje tu
rėdami tik vieną mintį: “Ką da
rys Anglija?”

Ratas dar nebuvo pilnai pasisu
kęs. Musolinis dar bandė kon
fliktą izoliuoti. Rugsėjo .antrą 
dieną buvo pastebėti du praplau
ną paviršiuje prancūzų povande
niniai laivai. Prancūzija dar gy
veno taikoje. Prien pasinėrė. 
Apie 10 vai. jie praplaukė ir 
Prien su savo adjutantu Endrass 
nuo bokštelio vėl žvalgėsi aplink.

P. Br.

Jūra buvo rami ir laivas tingiai 
skynė sau kelią per lygų vandenį. 
Staiga, kažkas pašaukė iš apačios:

. —■ Kapitone!
Angoje pasirodė išblyškęs vei

das ir nutrūkstančiu balsu išmik- 
čiojo: .

— Kapitone! Svarbus praneši
mas!. Karas su Anglija!,;,.

Prien vienu šouliu nusivertė 
kopėčiomis žemyn. Vądovietės 
kambarys skambėjo nuo kariškų 
maršų garsų. Trimitai ir būgnai 
vėl kartojosi ritmiškais tarpais. 
Po minutės muzika sustojo ir at
siradusioj tyloj pasigirdo prane
šėjo balsas:
. — Čia didžiosios Vokietijos ra
dijas. Mes kartojame ką tik gautą 
svarbų pranešimą. Britų valdžia 
įteikė notą reicho valdžiai, kurio
je reikalaujama atitraukti atgal 
įžengusius į Lenkiją vokiečių ka
riuomenės dalinius. Jei palan
kaus atsakymo nebus Londone su
laukta iki vienuoliktos valandos, 
Didžioji Britanija laikys savė ka
ro stovyje su Vokietiją.

Pranešimas baigėsi. Didelis 
rimtumas buvo aiškiai irašv as 
aplink stovinčiųjų veiduose.

— Gerai! —ištarė Prien. — 
Duokim ko jie prašosi! '

Povandeninis laivas zigza * lo
damas pasuko į artimiausią l <ivu 
kelią. Stebėtojai su užsidegimu 
sekė horizontą. Kada pasirodys 
pirmasis laivas, ir kas jį. pir įas 
pastebės? Jis pasirodė tik kitą 
rytą. Oras buvo nuostabiai pui
kus. Jūroje tai gali pasitaikyti 
tik gražiomis rugsėjo dienomis. 
Tokios rūšies orą tik jūrininkai 
gali patirti.

NŪS
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėm*, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t
Pristatome Į namus. Kalbame lietavHicai.
Tel. LE. 4-MM5, po 6 v. v. tol. LE. 3-4637
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— Tai graikas! — nusivylusiai' 
ištarė Prien. — Veltui pastangos!

Susijaudinimas dėl laukiamo 
laimikio staiga atslūgo, lyg kas 
staigiai būtų pradūręs išsipūtusį 
balioną. Priėn išniro paviršiun ir, 
pasiruošęs apšaudyti iš pabūklo, 
prisiartino prie laivo. Po įspėja
mojo šūvio tas tuojau sustojo.

— Pasiuskit laiveli su doku
mentais, — signalizavo Prien.

Matėsi, kad ant garlaivio buvo 
nemaža panika. Staigus vokiečių, 
povandeninio laivo pasirodymas 
įvarė jiems baimės. Greitai bu
vo nueistas laivelis ir po kelių 
minučių susijaudinęs ir mikčio
damas prekinio laivo kapitonas 
įteikė Prien savo dokumentus. 
Prien juos labai atidžiai peržiū
rėjo. Viskas buvo pilnoje tvarko
je. Laivas su britų mineralais 
plaukė į Rotterdam Olandijoje.

— Viskas tvarkoje,— .ištarė 
Prien grąžindamas dokumentus 
susijaudinusiam kapitonui, — ta
čiau įspėju, kad nenaudotumėte 
radijo. Tokį veiksmą skaitysiu 
nedraugišku ir būsiu priverstas 
jūsų laivą nuskandinti, ž k

Graikas kapitonas linktelėj'6 
galvą, pilnai suprasdamas tokio 
dalyko savižudiškumą, ir laivelis 
palengva nuplaukė atgal prie šar
vo laivo, kuris nevairuojąmaš pa
lengva suposi ant lengvų jūros 
bangų. ' ‘ .*■

— Manau, kad mės galime tru
putį iš čia pradingti, —r pratarė 
Priėn savo adjutantui.

Po pietų pasirodė Švedas, tada 
Norvegas. Nėra prasmės juos 
stabdyti. Jie aiškiai plaukė vaka
rų pusėn. Per visą naktį su nepa
ilstamu atidumu tęsėsi ieškoji
mas. Prieš švintant stebėtojai nu
žiūrėjo vieną laivą, kuris plaukė 
labai įtartinai. Jis neturėjo šviesų 
ir darė zigzagus. Matomumas bu
vo geras ir paliekamas vandens 
paviršiuje pėdsakas matėsi iš toli. 
Atrodė, kad tai yra labai galimas 
taikinys ir U-47 pasirengė vei^Sę 
mams. Pasinėrė ir laukė. Pabūklo 
tarnyba susispaudė prie bokštelio 
angos. Prien neatitraukdamas 
akių stebėjo per periskopą. Lai
vas vėl darė pasisukimą. Pats lai
kas. Bokštelis, pabūklo platforma 
it pati lahm^Mdctūra-Rinito pir 
pėdą viri vandens. Bematant pa
būklo tarnyba užšoko viršum nu
sileido ant platformos ir paruošė 
patranką šaudymui. Nuskambėto 
pirmasis perspėjamasis ” 
Tuo tarpu radijo telegrafistas pa- 
gavo užpultojo bangos ilgį. Jo ra-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠILAITIS '

Birželio mėnesio pradžia yra 
skirta mokslo metų užbaigtu- 
vėms. Mus labiau domina lietu
viškas mokyklas baigiantieji. Či
kagos Augšt. lituanistikos mokyk
la savo mokslo duetus baigė birže
lio 4 d., o panėši-hiėkylda Cicero- 
je oficialų užbaigimą, turėjo bir
želio 10 d.

Šios abi mokyklos pavadintos 
vargo mokyklomis, nes jų moki
niai susirenka tik. kartą savaitė
je — šeštadieniais. Kadangi tie 
mokiniai savaitės bėgyje lanko 
kitas mokyklas, jų lituanistikos 
dalykų žinojimas;yra ribotas, ku
rio nepašalina. ir tų kelių, valan
dų atsidėjimas lietuviškiems rei
kalams. Tačiau vis .tiek yra geriau 
negu nieko.. > <

Čikagos Ąugšt. . lituanistikos 
mokykla šiemet .baigė 12-sius 
mokslo metus, šiemet buvo išleis
ti 54 abiturientai (260 per visą 
laiką). Viso veikė 10 klasių, ku
rias lankė apie 300 mokinių. Mo
kykla leido dvisavaitinį laikraštė
lį “Tėvynės atgarsiai”, kurį pri
rašydavo patys mokiniai, o .moks
lo metų pabaigai, buvo išleistas 
stambus mokyklos metraštis; .t •

Cicero Augšt. lituanistikos mo
kykla yra žymiai jaunesnė už či- 
kagiškių — ji tik baigė 5-sius 
gyvavimo metus. Abiturientų 
skaičiumi taip pat buvo' kuklesnė: 
šiemet išleisti 10, o per visą vei
kimo laikotarpį — 27. Mokyklo
je šiemet veikė tik trys klasės su 
30 mokinių. Penkių metų sukak
čiai atžymėti buvo išleistas dido
kas leidinys — “Atžala”, kurį su
redagavo č. Grincevičius.

Kalbant apie mokslo metų už
baigimą, reikia paminėti ir tris 
lietuvių.muzikų vedamas pianino 
studijas, kurios irgi baigė savo 
mokslo metus: Birželio 10 d. Jau
nimo centre buvo duotas muž. A. 
Kučiūno studijos mokinių kon
certas, birželio 11 d. — muz. A. 
Nako, o birželio 18 d. — prof. VL 
Jakubėno.

šias studijas lanko nemažas lie
tuvių jaunuolių -būrys iš kurio 
tarpo yra nemaža šioje srityje pa
žengusių . Tačiau daugumas ~ stu
dijas lanko tik tėvų yąrčiąmi, ries 
tėvams ’ yrą A Iįjio ?pėri6jdžiųoti 
prieš kitus, kada jų dukrelė gali 
paskambinti pianinu kelias melo-

A 141«-i ' '■ 
i Tačižti vis tiek yra- gera, jog 
jaunimas dar yra sudominamas 
muzika ir atitraukiamasaiuo kitų 
jiųenkavęrčių? pžsiėmimų.. .Taip 
pa^tokiu •'būdif ir^selieih# lietu
viams muzikams yra užtikrinami

rengimas pareikalavo netik daug 
darbo, bet ir lėšų, kurios turėtų 
ateiti iš mūsų tautiečių kišenių. 
Laukiama aukų, o kas svarbiau
sia — daug žiūrovų iš plačiosios 
Amerikos ir. Kanados* Gausus 
publikos atsilankymas padėtų ne 
tik materialiniu atžvilgiu, bet ir 
moraliniu — duodant daug pa
spirties šventės rengėjams ir dai
nininkams.

Liepos 2 d. Čikaga yra, pasiry
žusi priimti daug savo tautiečių 
iš š. Amerikos. Kviečiame svečių 
tarpe būti ir kiekvieną šių eilu
čių skaitytoją; Jiems tariame — 
iki pasimatymo Il-roje? Dainų 
šventėje!

Pakalbėkime apie Čikagos var
gus ... Vienu iš “vargingų” ženk
lų tenka pažymėti karščius, kurie 
paskutiniu laiku užklupo Čikagą. 
Po šaltokų dienų, birželio 11 d. 
temperatūra jau buvo pakilusi iki 
93 laipsnių Nežinia, kaip ilgai 
termometras rodys virš 90, ta
čiau, jei tokie karščiai pasilaikys 
ilgesnį laiką, tai nemaža tautiečių 
turės gerokai išlieti prakaito.

čikagieeius kankina netikkarš- 
tas oras; bet ir drėgmė, kuri dar 
dalyką apsunkina. Kada buvo šal
ta, žmonės vis raukė kaktą ir kas
dien laukė sušylant, o dabar — 
kalbos eina į priešingą pusę. Bet 
iš tiesų, kada žmogus gali būti 
pilnai patenkintas?

’ Šiuo mętu Čikagoje visu įtem
pimu ruošiamasi II-jai Dainų 
šventei, kuri, kaip žinome, įvyks 
liepos 2 d. International Amphi
theatre patalpose. Apie tai pla
čiau “T2” yra rašęs A. Valenti
nas, todėl čia neduosime smulkes
nių informacijų.

Tik- reikia pažymėti, jog ši 
šventė žada būti viena iš įdomiau
sių, kokią Čikaga yra turėjusi. 
Gerai žinoma, kad šios šventės su-

Birželio 10 d. Jaunimo Centre 
savo metinį susirinkimą turėjo 
Liet, žurnalistų sąjungos Čikagos 
skyrius. Susirinkimų nemėgstan- 
čioje Čikagoje, šį. kartą teatsilan- 
kė tik nepilnos dvi dešimtys žmo
nių, tačiau skyriaus narių tik virš 
10tebuvo.

Susirinkime dalyvavo šiuo me
tu Čikagoje beviešintis Niujorko 
“Vienybės” laikraščio leidėjas ir 
redaktorius bei Liet. Rašytojų 
s-gos pirm. J. Tysliava. Jis susi
rinkusiems tarė ilgoką žodi apie 
spaudos padėtį šiame krašte, duo
damas nemaža įdomių įspūdžių iš 
savo paties patirties, jau 25 me
tus dirbant spaudos srityje’ Ame
rikoje. Kalbėtojas taip pat atsakė 
ir į gausius paklausimus. J. Tys
liava . pasiūlė “Vienybę” padary
ti Lž s-gos organu, ką klausyto
jai sutiko su pasitenkinimu.

Skyriaus pirm. A. Gintneris da
vė veiklos pranešimą. Po to buvo 
diskutuoti ateities planai. Nusi
skųsta, jog dar vis tyli LŽ s-gos 
centro valdyba, kuri,. tikimasi, 
ateityje padarys kokį nors prane
šimą. Buvo išrinkta skyriaus val
dyba ir re,v. komisija.

Komunistų partija
veikia net 75-kiuoše nekomunis
tiniuose kraštuose su 5,3 mil. na
rių. Skaitoma, kad 2,5 mil. komu
nistų yra Europoje, 2,5 mil. Azi
joje, kiti Pietų Amerikoje, Afri
koje ir kitur. Europoje daugiau
sia komunistų priskaitoma Itali
joje (neskaitant Rusijos), o Azi
joje — Indonezijoje net 1,5 mil.

Prien pastebėjo, kad vietoj su
stoti laivas dar daugiau pridėjo 
garo ir bandė pabėgti.

' (Bus daugiau>
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TRVISKRS ŽIBURIAI

Šv. Jono Lietuvių Kapinių Toronte konkursas
ryba Toronte šiuo skelbia konkur
są kapinių įvažiavimo ir reprezen-

Konkurso sąlygos
1. Konkurso tikslas yra sukurti 
naujoms lietuvių kapinėms maž
daug $3,000.00 ribose galimai 
įspūdingesnį įvažiavimą ir pasta
tyti skulptūrinį akcentą, kuris bū
tų pakankamai didelis, kad at-

. kreiptų į save dėmesį jau maž
daug iš 150 jardų atstumo besi
artinant Dickson keliu prie ka
pinių.
2. Minima kompozicija turėtų tu
rėti lietuvių tautinę išraišką. Lie
tuviškas Rūpintojėlis turėtų būti

„ dėmesio centre. Gerai matomoje 
vietoje, gražiu ir lengvai išskai
tomu šriftu- turi būti patalpinti 
dviem kalbom užrašai:

“St. John’s Lithuanian Cemete
ry” ir “Šv. Jono Lietuvių Kapi- 

■ nes”.
3. konkurse kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai.
4. Brėžinių bei piešinių technika, 
medžiaga, priemones bei mastelį 
autorius pasirenka nevaržomai. 
Skulptūrinė kompozicija turi bū
ti atvaizduota parodant pagrindi
nes ortogonalines projekcijas 
(kaip planas, šonai) ir konstrukci
jai nušviesti reikalingus piūvius.

kaip skulptūra turėtų būti pasta
tyta trikampinėje saloje tarp įva
žiavimo kelių ir kokių reikalinga 
pataisų netarpinei aplinkumai, jei 
autorius statytų, kad tokios būtų 
reikalingos. Ortogonalines pro
jekcijos turi būti nubraižytos 
nuosekliai prisilaikant autoriaus 
pasirinkto mastelio. Visos kon
strukcijai vartojamos medžiagos 
turi būti išvardintos brėžiniuose. 
Autorius prašomas nurodyti kon
strukcijai reikalingų medžiagų ir 
darbo kiekius. Autoriui palieka
ma laisvė nušviesti savo idėją 
perspektyviniais piešiniais, mo
deliais, aprašymais ir kitomis jo 
nuomone reikalingomis priemo
nėmis.
5. Konkursiniai projektai prista
tomi Kapinių Tarybai tolau ad
resu: Kun. P. Ažubalis, 94T Pun
das St. W., Toronto 3, Ont., Ca
nada, iki š. m. gruodžio mėn. 1 d. 
24 valandos. Paštu siunčiami pro
jektai turi turėti pašto štampą ir
gi ne vėlesnės datos.
6. Projekto brėžiniai bei pieši
niai turi būti pažymėti slapyvar- 
dėmis ir užrašu — “Šv. Jono Lie
tuvių Kapinių Įvažiavimo Kon
kursinis Projektas”. Kiekvienas 
projektas turi būti lydimas užda
ro voko su tokia pat slapyvarde 
ir užrašu. Voke turi tilpti auto
riaus vardas, pavardė ir adresas 
bei telefono numeris. Tas vokas

Nukentėjusiems nuo naciij
Papildomos informacijos, gautos 1961 m. birželio 8 d.

1. Nukentėjusiems nuo nacių 
sveikatos ar sužalojimo atvejais

' atlyginimo prašyti reikia tiesiai 
iš Vokietijos, Bonos vyriausybės. 
Atlyginimo dydis nuo 25 iki 50 
dolerių mėnesiui pensijos formo
je. šis atlyginimas bus išmokamas 
ir už praeitą laiką.

Taip pat vėl bus persvarstomi 
iš naujo seniau atmestieji ar ne
pilnai patenkinti reikalavimai. Vi
sus prašymus reikia nukreipti ne 
į BALFą, bet:

Bundesverwaltungsamt 
Rudolph Platz (Hochhaus) 
Koeln, W. Germany.

2. Visi nukentėję nuo nacių dėl 
tautybės ir negalį gauti iš Koelno 
atlyginimo, gali kreiptis į Žene
vą, jei 1953 m. spalio 1 d. daf 
turėjo tremtinio privilegijas (nie
kur neįsipiliętino).-^-

šiuo atveju gali kreiptis ir na
cių aukų vaikai ar kiti šeimos na
riai, jei žuvęs buvo duondavys.

Anketos siunčiamos į Ženevą 
United Nations High Com
missioner for Refugees 
Palais des Nations 
Geneve, Switzerland.

Anketų galima gauti BALFe.
3. Koks nukentėjimas bus 

svarstomas Ženevoje?
Tikslaus aptarimo nėra, bet iš

vardijama sveikatos praradimas 
kalėjime, darbo stovykloje, suža
lojimai ir pan., kurie padarė da
linai ar visai nedarbingą, invali
dą. Nukentėjimas pogrindžio 
veikloje kaip toks neatlyginamas, 
bet nukentėjusieji dėl tos pogrin
džio veiklos kaip belaisviai, kace- 
tininkai gali ieškoti.

4. Atlyginimo prašytojai turėjo 
būti pabėgėliai 1953 m. spalio 1 
d. Tai dokumentais reikės įrody
ti. JAV ar Kanados pilietybės pri

ėmimas šiuo atveju panaikina pa
bėgėlio privilegijas. Taip pat ne
gali gauti iš Ženevos tie, kurie jau 
gavo pilną atlyginimą iš Vokieti
jos tiesioginiai.

5. Nukentėjusiems nuo nacių iš 
Ženevos bus mokamas ne atlygi
nimas, o tik vienkartinė pašalpa. 
Todėl prašantysis turės įrodyti, 
kad jam tokia pašalpa būtinai rei
kalinga, o jos dydis bus nustaty
tas specialios komisijos, tik visas 
anketas surinkus.

6. Formalumai pašalpai iš Že
nevos gauti: pradžioje užpildoma 
4 egz. anketos. Padavusieji anke
tas gaus betarpiai papildomus 
klausimus iš Ženevos.

7. Kokios pašalpos bus duoda
mos. Nesant jokių abejonių nu
kentėjusiam pradžiai bus moka
ma nuo 125 iki 250 dolerių; galu
tina suma paaiškės tik 1962 m. 
Jos dydis priklausys nuo nuken
tėjusių skaičiaus tai pašalpai. Bus 
išskirstyta visa gauta 45 milijonų 
markių suma, nes administraci
nės išlaidos padengiamos iš kitų 
fondų.

Nukentėjusiems nuo nacių 
Austrijoje

Pagal JAV ir Austrijos vyriau
sybių susitarimą Austrijos vy
riausybė paskyrė 6 milijonus do
lerių nuo nacių Austrijoje nukeri- 
tėjusiems, kurie buvo persekio
jami dėl tikybos, rasės ar tauty
bės ar kurių turtą konfiskavo 
Austrijos naciai.

Visi nukentėjusieji Austrijoje 
1938-45 m. laikotarpyje gali 
kreiptis į Austrian Embassy, 2343 
Massachusetts Aven., Washing
ton,- D.C. ar į betkurį Austrijos 
konsulatą.

Kun. L. Jankus
BALFo reikalu ved.

atidaromas Jury komisijos tik tuo 
atveju, jei Jury komisija nutaria 
minimą projektą premijuoti. Visi 
kiti vokai neatidaromi ir autoriai 
lieka anoniminiai.
7. Už geriausį projektą, nepri
klausomai ar pagal jį bus vykdo
mi darbai ar ne, skiriama $400.00 
premija. Tikimasi, kad kukli pre
miją moraliai bus papildyta visų 
konkurso dalyvių, o labiausiai 
laimėjusio autoriaus, kilniu ide
alizmu ir lietuviško visuomeniš
kumo dvasia. Trečioje savaitėje 
po Jury Komisijos sprendimo pi
nigai išmokami laimėjusiam kon
kursą, o anoniminiai projektai 
grąžinami, jei atvyktų kas juos 
atsiimti. Praslinkus 3 savaitėms 
po Jury Komisijos sprendimo li
kę neatsiimti projektai pereina 
Kapinių Tarybos nuosavybėn ir 
niekam negrąžinami.
8. Kadangi apsodinimas galės pa
gelbėti tampriau susirišti su gam
ta, pabrėžti bendrą įvažiavimo 
kompoziciją, sudaryti pageidauja
mą foną, kitaip sakant apsodini
mas yra reikšminga kompozicinė 
priemonė, tai iš konkurso dalyvių 
laukiamas konkretus pasisakymas 
tuo reikalu grafiškai, o jei būtų 
reikalo, tai ir raštu.
9. Jury Komisiją sudaro: Kapinių 
Tarybos p-kas kun. P. Ažubalis, 
skulptorius J. Dagis, architektas 
V. Kvedaras ir architektas A. Šal
kauskis.

Jury Komisija turi padaryti sa
vo sprendimą iki š. m. gruodžio 
mėn. 15 dienai.

Smulkesnes informacijas kon
kurso reikalu kartu su kapinių 
planu gaunama šiuo adresu: Kun. 
P. Ažubalis, 941 Dundas St. W. 
Toronto 3, Ont., Canada.

Kapinių Taryba

KAIP
Po ilgos, vargingos kelionės pa

siekėm paskyrimo vietą Altajaus 
krašte. Ten suvažiavo įvairių įmo
nių bei kolchozų viršininkai ir 
rinkosi vergus darbams. Buvome 
išblaškyti grupėmis po kolchozus

Aurelija Ginčiauskaitė — Lukas ir Audronė Tamošiūnaitė — Li
za, markizas — S. Velbasis — “Užburtoje fleitoje”, kurią maty
sime birželio 24 d., vilniečių rengiamose Joninėse, Merritton Com
munity Centre Hali, Merriton, Ont., prie St. Catharines, Ont.

VILNIEČIŲ JONINĖS
Jau septintus metus iš eilės VK 

LS-gos St. Catharines skyriaus 
valdyba rengia Jonines — tradici
nę Vilniaus krašto lietuvių šven
tę. Tiesa, nematysime joje laužo 
ir plaukiančių vainikų Žeimenos 
ar Neries upėmis, tačiau graži 
vilniečių tradicija, atsivežta iš 
Vilniaus krašto, pats sutraukimas 
tūkstanties lietuvių į vieną vietą 
— jau didelis įvykis išeivijos gy
venime, palaikant mūsų tėvų 
krašto tradicijas, svetingoje Ka
nados žemėje. Tai atliekame ypač 
priaugančios kartos atžvilgiu, su
teikdami jai progos pamatyti 
augšto meninio lygio programą, 
išpildomą dažniausiai paties jau-

nimo. Šiemet VKLS-gos St. Ca
tharines sk. valdyba pakvietė Jo
ninėms iš tolimos Čikagos S. Vel- 
basio baleto studiją, kuri duos iš
trauką iš baleto “Užburtoji flei
ta”.

Mes tikime, kad kaip ir anksty
vesniais metais, taip ir šiemet, 
vilniečių Joninės Merritton salėje 
orie St. Catharines, bus didelė 
šventė visų Ontario ir artimųjų 
JAV apylinkių lietuvių, įrodant 
mūsų prisirišimą prie sostinės 
Vilniaus — Lietuvos valstybės ir 
tautos gyvybės lopšio.

VKLS-gos Kanados Krašto 
Valdyba

AUTENTIŠKI SIBIRO TREM
TINIO PASAKOJIMAI. TASA 

IŠ PRAEITO NUMERIO

nimas nustelbė Altajaus krašte 
. . - 4 į patirtą vargą. Ten gyvendami

ber įmones. ! šiaip taip vertėmės. Savo globoje
Praėjo beveik metai. Emem tUrėjaU du senukus — tėvuką ir 

apsiprasti Altajaus krašte, i įurį išvežė sūnaus vietoje. 
Tačiau staiga užėjo antras vezi- i jįs buvo lygiai toks senas, kaip ir 
”?aS?v SL. ^iau£?’ mano tėvukas, baltas, kaip obelis
Šis išvežimas 1942 m. birželio 24- ir viena akimi aklas. Visuunūsu. 
26 d.d., tapo ypatingai reiksmin- drabužiai ir baltiniai buvo suplv' 
gas tremtinių gyvenime. Maskvos !šę supuve ir tu nedaug< nes daiį 
parėdymu visi 1941 m. tremtiniai. žiemą išmainėm į maistą. Kelio- 
buvo perduoti tolimosios Jakuti- nei turėjau 16 svaru miltu iš javu 
jos respublikos žuvininkystes Įįekanu 
trestų vergijon.

Altajaus krašte dirbau trakto-
ristu; Traktoristų trūko, nes visi paleido ji, kad jiemifengviau bū- 
vyra! iki 60 metų amžiaus buvo jtų mus tvarkyti. Kaikas ir suabe- 
paimti ; kariuomenėn. Pabaigus, jojo. O gal? Netikėjau neimano- 
pavasannę sėją savo kolchoze, bu- (mu daiyku 
vom siunčiami i kitus atsilikusius, i ’
Berods, vykstant i tretiji, NKVD ,. ?aruosę vagonus pradėjo t a - 
sustabdė mane kelyje ir įsakė lip- i kl^ai lalPint' P° 40 ZJ?0^’ 
ti į jų sunkvežimi. Mėginau ais-|

Paėjo gandas, kad mus veža į 
Ameriką. Bene patys NKVD ir

Kaip galvijus, 
vežė gal tris

KULTŪRININKŲ PASISEKIMAI IR 
NESĖKMĖS LAUŽIANT UŽDANGĄ

AL. GIMANTAS

kintis, kad esu atsakingas už trak
torių ir negaliu jo palikti ant ke
lio. Liepė palikti ir įsisodinę Į 
sunkvežimį nuvežė į Bijską. Ten 
jau radau tėvuką.

Bijske išbuvome savaitę, kol 
paruošė vagonus ir surinko iš
blaškytus tremtinius.

Neužsimenu smulkiau apie pir
muosius metus, tolimesnis gyve-

Prieš pirkdami nauja, 
vandens šildytuvą.

Ar keisdami savo sena
paskambinkit Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

be oro ir šviesos, 
mėnesius į pačią 

šiaurę, iki Lenos upės žiočių. Le
nos upė yra 6 klm. pločio, o prie 
žiočių dar labiau išsiplečia ir iš
sišakoja. Uolotojo stataus kranto 
vaizdai gražūs ir spalvingi, lyg 
ornamentais nusėti. Deja, nebuvo 
nuotaikos jais grožėtis.

Plaukėm, pavandeniui, tai vie
nas vilkikas galėjo vilkti daug i 
baržų. Kasdien-trumpam laikui 
sustodavom maistui išsivirti ir 
mirusioms palaidoti. Kartais (ne 
kasdien) duodavo kruopų sriubos 
arba sūdytos surūdijusios žuvies. 
Mano ir mano senukų pagrindinis 
maistas buvo ant lauželio skardi
nėje išvirta miltų košė be jokio 
riebalo, o valgėm su pasigardžia
vimu ...

Prie Jakutsko atsisveikinom su 
globojamu senuku. Jis pabaigė 
kelionės vargus, ir palikom jį ten 
ilsėtis. Prisimenu, pakasėm pa
krantėje. ant kalvelės, ir p. Ple- 
chavičienės dukrelę. Paaiškėjo 
kodėl visos Sibiro pakelės kapais 
nužymėtos.

Juo toliau į šiaurę, tuo šalčiau 
darėsi. Miškų medžiai retėjo, 
menkėj o, kol visai išnyko. Slė
niuose ir tarpukalnėse baltavo 
sniegas. O buvo tik rugsėjis.

Kai priartėjom upės žiotis, pra
dėjo palikinėti po vieną baržą sa
lose, pradžioje mažai apgyvento
se, o vėliau visai neapgyventose. 
Pasiekėm pačios Lenos žiotis — 
jūrą. Beliko tik dvi baržos. Vieną 
paliko Bylov-mys, o sekančios 
dienos vakare mūsiškė priplau
kė prie neapgyventos salos Mys- 
Mastoch. Pastatų nebuvo, bet ant 
kalno matėsi keli kryželiai.

Ragino tuoj keltis į salą. Tą va
karą nesikėlėm. Nujautėm pražū
tį. Nakčia nemiegojom, tarėmės 
ką daryti. Išaušus pamatėm, kad 
mums skirta buveinė per naktį 
apsidengė baltu sniegu. Palydo
vai grasindami ginklu liepė kel
tis. Niekas nesiryžo palikti laivą. 
Kai kelis nušovė, įsitikinom, kad 
nėra prasmės pnešintis. Taip 
500 išvargusių, nusiminusių lie-

— Nekalbėk apie Lietuvą, 
gyvenk Lietuva!

A. Mekas
Spaudoje jau buvo pasirodę ii- 

lučių, kad Lietuvoje žadama iš
tęsti vienos išeivijoje gyvenan- 
ios vaikų literatūros kūrėjos pa- 
akų knygą, ši žinia buvo labai 
vairiai komentuojama mūsų vi- 
uomenės tarpe. Oficialioji reak- 
ija ir nuomonės, aišku, buvo 
iriešingos, bet, privačiuose po
aibiuose teko girdėti ir gana pa- 
ankių nuomonių. Esą, jei tik Vii 
liuje išdrįstama išspausdinti išei- 
rio rašytojo raštus be jokių patai 
ymų, be išbraukimų, teleidžia, 
’esusipažįsta tautiečiai tėvynėje 
r su išeivijos kultūriniais, pasie- 
amais. Girdi, gal tai tik pradžia, 

gal, ateity, tokiu būdu tautiečiai 
Lietuvoje gaus progą bent tru
pučiu susipažinti su išeivijos ra
šytojais ir jų kūryba.

Besidomint visais tais klausi
mais, labai savotišku būdu į šio 
laikraštininko mėgėjo rankas pa
teko keletas laiškų, kuriuos rašė 
savo pažįstamam asmeniui į To
rontą rašytoja, kurios pasakų iš
leidimo laukiama Lietuvoje. Da
bar, su laiškų siuntėjo ir gavėjo 
žinia, norėtųsi pasiskolinti viena 
kitą mintį iš to susirašinėjimo, iš 
kurio, nemaža dalimi, gali išryš
kėti ir motyvai, paveikę savosios 
kūrybos pasiuntimą išleisti sovie- 
tinamon Lietuvon. *

Jei šis autorius bus gerai su
pratęs laiškuose minimas priežas
tis, pirmoji jų, bene svarbiausioji, 
būtų ta, kad čia nesirado nei vie
no leidėjo, kuris drįstų rizikuoti 
savąja kišene ir išleisti vaiku
čiams tinkamą lektūrą. Štai vieno 
laiško ištrauka: “Po ilgo laiko, iš 
kelių kartų rašinėjant ir klausi
nėjant, X. leidykla pagaliau atsa
kė, kad knygos nebeleis. Nėra lė
šų, permaža pirkėjų ... Tai pa
prašiau rankraštį grąžinti. Ir ZZ 
(minimas knygos pavadinimas) vi
sa krūva guli koridoriaus kampe 
ir paliks gulėti, atrodo, dar ilgai, 
o gal ir amžinai.,.” y .

Toliau rašoma apie galimybę 
išleisti Lietuvoje, Tad “... ir sių
siu, tegu skaito Lietuvos vaiku
čiai”. Iš kitos susirašinėjimo vie
tos paaiški ir dar vienas, nema
žiau svarbus motyvas. Štai: “Ži
nau, kad nekenti komunistų ir jų

tvarkos Lietuvoje, tai gal keistai 
pažiūrėsi, kad duodu ten knygas. 
Aš taip galvoju: mano knygos Lie
tuvos vaikams, jei tik galima prie 
jų prieiti!”

Atrodo, kad virš minėtieji tei
gimai padės bent truputį įnešti 
šviesos į pakankamai aštrią ir la
bai jau kontraversinę problemą. 
Didesnių pasikeitimų mūsų nuo
monėje tuo klausimu, vargiai tek
tų laukti. Daug kas galvotų, kad 
betkokia, nors ir mažiausia nuo
laida parodyta iš mūsų pusės, jau 
būtų perdidelis kompromisas so- 
vietinamos Lietuvos tvarkyto
jams. Tie patys tvarkytojai, regis, 
irgi nelabai susigaudo ko jie nori. 
Pasimetimas jųjų tarpe nemažas, 
štai, kaip teko girdėti, savo me
tu buvo pasiūlyta Lietuvoje iš
leisti VI. Jakubėno harmonizuo
tų liaudies dainų rinkinį ir Vacį. 
Biržiškos “Aleksandryną”, kurį 
sudaro vien mūsų raštijos ligi 
1863 metų faktai, net jų nieku ne
komentuojant. Ir .. nieko. Paga
liau, viena Vakaruose rašyta sim
foninė partitūra jau Vilniuje. Ir 
kas? Nei balso. Nei apie išpildy
mą, nei apie išleidimą. Nutilo 
gandai ir apie dailės parodomis 
pasikeitimą: mūsiškių Vilniuje, 
tenykščių — Čikagoje. Iš anos 
pusės nei balso. Taigi, savotiškų 
pastangų, bandymų, jau būta. 
Tautiečiai tėvynėje yra bandę 
reikšti savų sugestijų, bet kliū
tys, vis naujos, vis kitokios ir vis 
nenugalimos.

Vienas mūsų kultūrininkų, tik
rai gerą nuotaiką ir humorą pri
laikąs, neseniai palygino mūsiš
kių dedamas pastangas į “kažką 
panašaus į neseniai padarytą in
vaziją į Kūbą: neprasmingas žmo
nių ir medžiagų eikvojimas!”

Lyg ir patvirtinimui šių visų 
samprotavimų, sovietinė ambasa
da, pagal instrukcijas iš augščiau, 
ėmė ir atidėjo vizos išdavimą vie
nam mūsų laikraštininkui mėgė
jui, nors tūli mūsų spaudos bal
sai visa laika tą asmenį siedina su 
komunistais. Sovietai, regis, turi 
kiek kitokią nuomonę, nes tokius 
reikalus jie žino žymiai geriau už 
mus. ■■■■■■

Otava.—Statistikos biuras pra
neša, kad 1960 m. kino lankyto
jų skaičius buvo 10 mil. mažesnis 
negu 1959 m. . , .

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 yra v i e n i n t e 1 ė kaina. Tai yra v i s a 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.

į vėliau prigrūdo sausakimšai. Ke
liavom tris savaites. Kiek prisi
menu, pravažiavom Novosibirską, 
Omską, Tomską, Irkutską ir išlai
pino mažoje čeremchovos stote
lėje. Geležinkelio bėgių toliau ne
bebuvo. Važiuojant taip susikim
šus, be švaros ir beveik be maisto, 
prasidėjo ligos. Pradėdami kelio
nę nenujautėm, kad daugeliui ši 
kelionė bus jau paskutinė šioje 
žemėje.

Pakeliui matėm daug stovyklų, 
matėm baisiai atrodančių žmonių, 
kurie sargybinių priežiūroje dir
bo prie kelių ir geležinkelių tiesi
mo bei miškų kirtimo. Visur prie 
stovyklų matės daug naujai su
piltų kupstelių, apdėtų eglėša- 
kėm ir paženklintų iš lentelių su
kaltais kryželiais. Vaizdas buvo 
klaikus. ■

Toliau vežė mus sunkvežimiais, 
menkais keliais per kalnuotas 
vietas. Šoferiai dažnai buvo įsi
gėrę. Kartą man matant vienas 
sunkvežimis su visais žmonėmis 
nudardėjo nuo stataus šlaito ir 
subyrėjo į šipulius.

Pasiekėm Osietrovą ties Lenos 
upe. Ten susodino į prekinių bar- tuviškų šeimų tylomis paliko lai- 
žų triumus (vieta, apatinėje laivo vą ir išsikėlė į pliką akmenuotą 
dalyje prekėms laikyti), kur bu- negyvenamą salą. T.
vo paruošti trijų augštų narai. (Bus daugiau)(Bus daugiau)

TORONTO HYDRO
14 CARLTON STREET_______
Tel. EM. 3-2261

tic SYSTEM
Elektra jūsų. Naudokite jq!

Nauji būdai trėmimams vykdyti 
ir turtui konfiskuoti

Jau seniau visoje Sovietų Są
jungoje buvo skelbti projektai ko
vai su “antivisuomeniškais” gai
valais. Atskiros respublikos delsė 
atitinkamus įstatymus ar įsakus 
paskelbti. Rusijos federacija pa
skelbė gegužės 4 d., Lietuvos 
augšč. tarybos prezidiumas gegu
žės 27 d. (Vilniaus “Tiesa” gegu
žės 28 d. Nr. 125). Nors skirtin
gos respublikos, nors ir gyvenimo 
sąlygos abiejuose kraštuose skir
tingos, abiejų kraštų įsakai rodo 
“vieną braižą”, yra panašūs vie
nas į kitą.

Įsakas būdingas visai sovietinei 
santvarkai — jis sudaro galimu
mą jo nuostatus pritaikyti “pa
gal nuožiūrą”, pagal atskirų pa
reigūnų. ar kolektyvų sauvalę. 
Pirmuoju straipsniu nustatoma,

čiai, “nenorį dirbti pagal, savo su
gebėjimus, vengią naudingo vi
suomenei darbo, gauną pajamas, 
įgytas ne darbu, eksploatuodami 
žemės sklypus, automašinas, gy
venamąjį plotą ar kitaip antivi- 
suomeniškai elgdamiesi, ir tuo 
būdu turį galimybę parazitiškai 
gyventi, rajono (miesto) liaudies 
teismo nutarimu

iškeldinami iš nuolatinės gy
venamosios vietos nuo dviejų 
iki penkių metų laikui ir ne
atlyginamai paimamas ne 
darbu 
tinai i

gytas turtas, kartu bū- 
larbinant iškeldintuo-

Antruoju straipsniu nustato
ma, kad rajono arba miesto liau
dies teisino

sprendimas yra galutinis ir 
(Nukelta į 6 psl.)

KANADIEČIU
SKONIU

MČLSON’S 
INDEPENDENT
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A* A. Og, JUOZAS JAR2EMSKAS , MQNOGRĄF«A APIE
BUŽeho (J d. Kaune staiga mųė.Kaų- ALEXANDRAVIČIU

19 valstybinio medicinos instituto fa- 

aą docentas Juozas Jąržemskas.

Jeoojos muesu. Baigęs Teįši.ų, gįmna- 
a ją, 1922 m. įstojo j Kauno, universi
teto medicinos fakultetą, kurį su pasu 

o<ugė .l928 m. 1930 m- bu
žo įslinktas c^urgijos kąiedros asĮs-. 
sentų. 1931-1944 m, buvo Kėdainių. Ii- 
gomnės- direkioruis ir vyriausias chL 
argas ir dėstė cnįi urgiją medicinos 
fakultete VU unwersiteU.

neteis balansas pąaiMte Ną-
• Valst. politinės ir mokslinės litera^ 

iulLelinės chirurgijos katedros vedę- os leidyklą Vilniuje išleido Umbraso
_ _ s t ‘ į paruoštą monografija apie skulptorių 

Velionis gimė 1899 m. liepos 28 d. Petrą Aleksandravičių. E.

J. KAVOLICNA$ MATO SAULĖ
Vilniaus Akademinis dramos teatras 

davė, pįęmjerą. — “Aš matau saulę”, 
šią draminę apysaką parašė Obelių vi-J 
Jūrinės mokyklos mokytojas J. Kav*,Gautes 
liūtei Pagrindini siužetą sudarę abi- už šij meįų penkis mėn $?T- 
turientų brigados narių darbas Jiemft

_ ....................
tbto. mediums fąfculteto chirurguos ?a^unė> propagandas. ręįJydąvįij3ji%. Sęgnžęs.nWW paskolų 7 ną- 

Kąt^drę^.vędęju, kąHu, jani sųieUctąs Spaudoje prasitariama, kąd veikalas rįąms $,U.5(& suniąį Per tą pąjįį mė; 
doceptO; vąr <<s, 19§3-J9į£ m. buvo y>ą sUpnpkąs: “Spektąklio režisierių^Aii^/įstoM U.nąįįų;. nąrių^v.iš kuriu 
Kąunp' medicinos inątitutiJA dirękto- vtsr liaudies artistas J. Rųdanskaą.j fąįpę.3 nąriąį vaiką!^ir-jąųjnma& 2 
iyų^ pąyaM.uoięjąs mokymuręįkąlągis. veikalą stengėsi perteikti kūrybiškai,J riaį pakaukė iš bankęlio, ir. gegužės

Juozas JarŽemskąs daug laiko , pa- Užlopyti dramaturgo, paliktas sky- 9. dl niirė Antanas šeštokas. 
ivMiic moMhmaxn darbui. 1948 m. ap?; Tąs jam,, atrodę, nęląbąį pą- j 
gynė d^ęrtaįją medicinos mokslų kitas LTSR ’nusipelnęs ar- . g , kuriame nriimtas balansas
kandidaįo laipsniui- įgyti. Yra parašęs —Alf. Radzevičius pasakoja, ap- 8 ,. uf;a®e pr.. , . : .. ’
25 mokslinius darbus ir eilę populia- tariasi “AŠ matau, saulę” premjerą apsvarstyti eiliniai reikalai ir paskir- 
rįų straipsnių mo^iu-.-u-aa-. Vilniaus.vKapsukę universitete/ viena ta šeštadienio mokyklai mokslo^ metų
SiiuąiS. Vadovaudamas katedrai, daug studente viešai pareiškė: “Tokių, kaip , 
energiją, ir dėmesio skyrė jaunimo fk^ pįįaizduotas dramoje Danas ir jo 
p^ofę&įniam. ugdymui Jis ilgus metus ' • • <• . -
vatjoyayo. Kąyno. miesto čhirujrgy. 
uvį.aunėi draugijai, dąug. pastangųf 
padėjo organizuojant kovą prieš vė
žio ligą. Velionis savo pavyzdžiu sklei
dė 'kilnius gydytojo bruožus bendra
darbiams ir studentams. šviesus velio
nius atminimas .ilgai bus gyvas .mokslo 
draugų, kolegų gydytojų, jo buvusių 
studentų ir lietuvių visuomenės šir
dyse. Amžiną atilsį suteik, jo vėlei, 
Vįęšpątie!

KAN. EAZIMJERAS. NORVAIŠA, 
buvęs Šėtos parapijos klebonas, vė
liau altarista, mirė gegužės 4 d. Iškil
mingai palaidotas Šėtoje. Laidotuvėse 
dalyvavo 25 ^kaimynai kunigai ir dau-- 
gybė parapijiečių.

I£ ŠIEMET ŠVĘS 
RAMBYNO ŠVENTĘ

Vilniaus, radijas praneša, kad ir šie
meti birželio 2ę cL ant Rambyno kal- 
nojvyksiąntį jaunimo šventė. Šventės 
paruošime, dalyvaus Šilutės, Jurbar
ko, Tauragės, Skaudvilės ir Pagėgių 
rajonų ucoiuyai. E.

ARC1I. ŽEMKALNIS - LANDSBER- 
GIS,, kuris prieš. pora metių iš Austra- 
1 :jęs grįžo į Lietuvą ir gyvena Kaupe, 
neperseniausiai susituokė sų gyd. 
KurkUene. L Kurklietis mirė Baureu- 
the kaip politinis kalinys.

Arch? Žemkalnis yra 66 m., o gyd. 
Kurklietienė — 53 m. amžiaus.

LIETUVIAI AUGINO RUSŲ 
VAIKUS

Politinės ir mokslinės literatūros 
leidykla .Vilniuje išleido Stasio Arna- 
šiąuą parašytą knygutę “Motinos šir
dis”. Toje knygutėje pasakojama apie 
vokiečių paliktus Kretingoje rusų vai
kus, kurie buvę vežami iš Pskovo vai- į 
kų'prieglaudos į Vakarus. Rusų vai-J 
kus priglaudė Kretingos ir apylinkės 
šeimos, kurios našlaičius užaugino ir 
auklėjo. E.
MOKYKLA, KURI RUOŠĖ LIETUVAI

KOMUNISTINIUS AGENTUS.
POGRINDININKUS

Žurnale “Komunistas” Nr. 5 yra 
įdėtas straipsnis “Partinių kadrų kai-’ 
vė”. Čia buvę dalyviai aprašo, kaip 
kūrėsi prieš 40 metų Maskvoje speciali 
mokykla, komunistiniams agentams ir 
pogrindininkams Lietuvai ruošti. Iš 
tos mokyklos vėliau išaugo “Vakarų 
tautinių mažumų komunistinis uni
versitetas”. Pradžioje lietuvių sekei-! .
joje buvę apie 45 mokiniai. Klausyto- cinos mokslų kandidatas J. Brėdikis 
jai po apmokymo buvę siunčiami agi- padarė sudėtingą širdies operaciją kol- 
tacijai į įmones ir kolchozus. Pažymi- ūkiečiui Vincui Mąękęvičiųį Į . nusii
ma, kad klausytojai aktyviai dalyvavę pusią širdį buvo įvesti trys nikelio-, 
kovoje prieš trockistus ir. kitus “nu-j volframo-plieno elektrodai. Iš mažos 
krypėlius”, kita dalis buvo siunčiama į baterijos leidžiama elektros srove šir 
nelegaliai į Lietuvą pogrindžio dar-; dis buvo, tiek atgaivinta, kad po, kelių 
bui dirbti. Ko straipsnio autoriai ne- savaičių senukas Mackevičius grįžo 
rašo, tai, kad dalis buvusių apmokytų prie gimtojo Kalvių, ežero, krantų meš- 
agentų, o tiek pat jų mokytojų, pa- kerioti. Chirurgo Jurgio Brėdikio at- 
čių bolševikų buvo sulikviduoti “va-j liktoji operacija yra pirmoji Lietu - 
lymų” metu. E. I voje. —vkst—

lėšų va-’sudėjo $1.100, o nuo vajaus pradžios 
įeina nelė- per 9 savaites Tautos Namų Fondas 

‘ nariais pakilo iki $15.200. Visiems LN v-bos 
£&& ton- 

priaiųsda- 
įjlatkevičie-

1 ■ ■jj.įi. v

į lietuviai pasaulyje
T

1 vy&te pastoviai U narių, šėrai didė j a 
Siup .mplM turipaa šėrų už
57, indėlių $31.813,05. Skolinu ruk 
riams asmenimų paskęlų $207.515,99 
ir pirmųjų morgičių $89.596,17, tad ii 
vįįę $ggM12M‘ Kasoje pinigais, ku
rie laikomi bąp|j, yrą$39<5(į^ftk 
depę^upta

pęla^į už *šių; metų P£Pk& men.' $&♦

jį te savo anū- 
ite^ipyti, siun- 

_____ erių ir prašau 
Aš pinigus jums pa-

LTSR liaudies arusias J. Rudanskaą j f^į^.3,iųįiaįiyąi^ te.jąvjj.un^, 2 jią-

aiįOOfe fo venime nėra ir. negali bū

Valdybą turėjo mėnesinį posėdį bir-

Norėdama jųs pj 
kei atliekamą cen 
čįu Tamstoms sunt 
prisiųsti šėrą.... 
skolinu su tasąlyga, jei man atsirastų 
ekonominių sunkumu, kad galėčiau 
atsiimti, o jeigu aš numirčiau, kad ji 
galėtų atsiimtu ir> nepilnametė 
lytų. Dabar. Dalytė, yra šešių mėne
sių. O. Ratkevičienė”.

Mįęlajai p.. Ratkevičienei valdybos 
vardu.gražiausias ačiūl Visa Rątkęvi- 
čių šeima jau. yra įnešusi į LN $300.

Naujais, nariais. sayo vaikus įrašė: 
Stonkai, 185 Fairleigh. Ave. So., vyres
nįjį sūnų Audrių ir Jonikai. 11 Stir- 
ton. SL, vienturtė. Dalią. Be jų nau
jais .nariais įstojo Al<jona Matulicz iš 
Toronto ir X4 papildomai po $100 pri
dėjo J. Bajoraitis (200), P. Kažemė- 
kas (100), A. Jųsys (100); V. Saulis 
(100). Gražiausiu pavyzdžiu šią ša-

vardu gražiausias ačiū!
LN V-BOS POSĖDIS, įvykęs birže-, 

lio 8 d. išnešė šiuos įdomesnius nuta
rimus:

LN sklype esantį įvairų laužą , likvi
duoti, pastatus ir tvoras nugriauti ir 
sklypą paruošti Tautos Namų sta
tybai.

Valdyba patvirtino LN penkmečio 
proga ruošto koncerto ir šokių vaka
ro apyskaitas. Koncertas davė $34,26 
nuostolio, o šokiai $106,57 pelno.

Lietuviškai šeštadienio mokyklai 
mokslo metų baigimo proga v-ba iš 
Kultūros Fondo paskyrė $50.

Tautos Namams statyti iš miesto 
valdybos gautas leidimas baigiasi bir
želio mėnesį. Nutarta jį pratęsti vie
niems metams. Leidimas metams kai
nuoja $25.

^įeinančiame rudens sezone LN su
ruoš šokių vakarą su trumpa menine 
programėle, kuriai išpildyti nutarta 
kviesti mūsų kolonijos Jaunimą.

Pasibaigus kūrenimo sezonui, LN 
v-bos nariai suaktyvins naujų alyvos 
klijentų per LN ieškojimą. Alyva bus 
siūloma pirkti iš Shur-Heet Sales, ku
rio savininku yra Antanas Simkevi- 
ėiųs. Jis už kiekvieną naują klijentą 
LN Kultūros fondui išmokės po $15 
pirmaisiais metais ir vėliau kasmet po 

■| $5. Mieli tautiečiai! Nedelsdami tuo 
’i reikalu skambinkime St. Bakšiui, JA, 
‘ i 9-4662. Užsisakydami .šiuo keliu alyvą

VINCAS IR VIKTORIJA TAMULIO- 
NIAI, gyv. Nashua,. N.H., neseniai at
šventė 70 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ta proga šv. Kazimiero baž
nyčioje buvo atlaikytos šv. Mišios ir 
kun. J. Bųęevičius pasakė pamokslą.

JA Valstybės
PABALTIJO ATSTOVĖ TARPTAU

TINIAME MOTERŲ KONGRESE. — 
Ligija Bieliukienė iš Niujorko jau 
septintą kartą iš eilės dalyvauja GF 
WC — Tarptautiniame Moterų Klubų 
metiniame kongrese^ atstovaudama lie- 
vuyįų, latvių ir esčįų moterų klubus. 
Pirmąjį kartą dalyvaudama. Bostone 
GFWC kongrese ji buvo, jauniausią 
delegatė, pavadinta “child of the con
vention”. Ji turėjo, puikių progų netik 
susipažinti, bet ir suartėti su žymes
nėmis delegatėmis ir valdybos narė
mis. Mrs. M. Noth — veteranė — ją 
visuomet globoja, vaišina ir išviso yra 
didelė lietuvių draugė.

Ištaigingose Miami Beach viešbučio 
salėse birželio 2-9. d.d. vyko posėdžiai 
delegačių iš visų JAV ir įvąirįų kraš
tų., Iškilmingoje vakarienėje dalyva
vo Floridos gubernatorius ir Miami 
burmistras, žymesnis kalbėtojas bu
vo JAV laivyno ministeris, kurį Bie
liukienė sveikino Pabaltijo moterų 
vardu ir dėkojo už jo smarkią prieško- 
munistinę kalbą. Vietos ir kiti kores
pondentai Ligiją Bieliukienę fotogra
favę,. rašė intevdew ir JAV spaudoje 
ji, kaįp lietuvė, buvo, plačiai paminėta. 
Miami ji pasirodė televizijoje.

Ligija Bieliukienė pasakė turiningą 
kalbą . apie pavergtas lietuves anoje 
pusėje. Jį sulaukė daug ovacijų. Ją 
apspito delegatės sveikindamos. Taip 
pat gerai kalbėjo ir Ona Karašienė. 
Sujaudintos delegatės džiūgavo, kad 
pirmą kartą jų kongrese prelegentės 
buvo pagerbtos atsistojimu. Jos reika
lavo iš savo pirmininkės, kad tuojau 
būtų paruošta prieškomunistinė rezo
liucija. Tą pačią naktį rezoliucija bu
vo pąruošta ir GFWC pirmininkė pa
skambino L. Bieliukienei į viešbutį, ją 
pasveikindama, jog rezoliucija esanti 
jos karštos kalbos pasėka.

J. Pakštienė viešbučio fojė buvo su
ruošus! mažą tautodailės parodėlę ir 
šia proga buvo gyvu žodžiu papasa
kotą apįč mūsų liaudies meną, ginta
rus ir kt. L. Bieliukienės buvo gausiai 
išplatinta propagandinės literatūros 
apie okupuotą Lietuvą. Ją rūpestingai 
ir kruopščiai paruošė M. čečetienė. 
Kongresas visais atžvilgiais gerai pa
vyko, J. Narūne

PREL. P. JURAS paskyrė $100 re
liginiams konkursams at-kų stovyklo
se. Visi stovyklautojai būsią 4 konkur
są įjungti.

DR. P. RĖKLAIČIO, iš Vokietijos, 
kelionės po JAV rado nemažą atgarsį 
bei paramos lietuviškoje visuomenė
je, darant susirinkimus ir paskaitas. 
Neseniai jam teko būti Clevelande ir 
atsakyti į gana painius, bet aktualius 
Vasario 16 gimnazijos išlaikymo bei 
statybos, klausimus.

A.. RUŽĄNCOVAS, buv. Lietuvos 
kariuomenės centrinės bibliotekos vir
šininkas, kilimo gudas, dabartinis 
Liet. Bibliografinės tarnybos vedėjas 
ir “Knygų lentynos” redaktorius, ne
seniai atšventė 70 metų amžiaus su
kaktį

KUN. A. SABALIAUSKAS, misijo 
. nieriūs, salezietis, gydosi Our Lady of 

D.E. j Mercy ligoninėje,. Dier, Ind.

atvykę 1900 m. Turėjo 15 vaikų, iš ku
rių. 5 gyvena. Turi 12 anūkų ir 1 pro- 
anūką.

VLADAS BUTĖNAS (Drulia, Ramo
jus), laikraštininkas, gyv. Čikagoje, 
buvo sunkiai sužeistas automobilio ne
laimėje.

DARIUS BAKŪNAS, žurnalisto Vla
do ir Olgos Bakūnų sūnus, Los Ange
les, sėkmingai baigė Amerikos karo 
aviacijos mokyklą ir pakeltas į leite
nanto laipsnį.

AGOTA AMJBRAZIENĖ, prieš pus
antrų metų atvykusi iš Uetuvos pas 
savo sūnus į Newark, N.J., gegužės 30 
d. išskrido atgal į okupuotą Lietuvą. 
Komunistinė spauda iš to įvykio ban
do sukalti didžiausį kapitalą, kad da-. 
bar Lietuvoje labai gęrai ir net nese
niai iš‘jos išvykę vėl grįžta. A. Ąm- 
brazienės svarbiausias argujnentas yra, 
kad nemoka anglų kalbos, nors JAV 
jau yra buvusi nuo 19Q7 iki 1^13 m. 
Lietuvoje yra visi jos artimiausi drau
gai, penkios dukterys ir jų vaikai.

SENAS IR ĮDOMUS AMSTERDA
MO MIESTAS yra į šiaurę nuą Niujor
ko. Pirmieji lietuviai čia apsigyveno 
1783 m. Dabar lietuvių kolonija be- 
nykstanti, negausiai organizuota, t>et 
dar laikosi šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija, įsteigta maždaug prieš 60 m.

DR. F. IR V. MAŽEIKAI Lietuvių 
Fondan įnešė $1000.

DR. R. IR J. VIENUŽIAI Lietuvių 
Fondan įnešė $1000. .

ROBERTAS SKĖRIS, jaunas muzi
kas iš Sheboygan, Wis., gegužės 27 d. 
įšventintas kunigu. Įšventinimas įvy
ko šv. Jono katedroje Milwaukee. Nau
jasis kunigas aktyviai dalyvavo semi
narijos muzikiniame gyvenime.

FERDINANDAS VENCKUS, AL
BERTAS PETRULIS ir Reimondas 
Podwika, lenkas, visi čikagiečiai, Loy- 
olos un-to odontologijos mokyklos pas
kutiniojo kurso studentai, laimėjo pir
mą dovaną už padarytą eksponatą — 
Ankstyva burnos vėžio diagnozė.

J. NARŪNE surinko lietuvių spau
dos straipsnius apie Oną Prunskienę 
ir jos atvykimą iš Sibiro ir okupuotos 
Lietuvos į JAV. Prie to rinkinio ji 
savo' pridėtame straipsnyje iškelia 
mintį: vaikų besąlyginę meilę ir pa
siaukojimą motinai. Jungdama tai su 

.Motinos Dienos švente, ji paduoda šį 
pavyzdį kaip išdavą gražaus; išauklė
jimo mūsų lietuviškose tradicijose, ku
riose visuomet -dominavo austos mo
ralės principai. Visa šf medžiaga ati
duota Pasąulio Lietuvių Archyvui.

D. Britanija
PR. UŽDAVINYS, 38 m. amžiaus, 

po sunkios ligos mirė gegužės mėn. 
Palaidotas Guildforde. Buvo kilęs iš 
Eišiškių apsk., Valkininkų vis., Čeba- 
tonių. km.

JONAS KASIKAUSKAS. 53 m. am
žiaus gegužės 2 d. mirė, vėžio liga. 
Buvo.gimęs Londone.,

ONA RUDZEVIČIENĖ, 77 m 
žiaus, mirė gegužės 11 d.

STASYS MIKALKĖNAS, po staigios 
ligos, neatgavęs sąmonės, mirė gegu
žės 10 d., Mančhęsteryje.

Vokieti įa
AUKOS VASARIO 16 GIMNAZI

JAI.—-Nuo praeitų metų rugsėjo mėn. 
UkiJLm. gegužės mėn. Vasario 16 gim- 
■ nazija yra gavusi aukų 96.678,24 DM 
j pinigais iš viso pasaulio lietuvių ir už 
60.000 DM maisto iš BALFo. Daugiau
sia aukų gavo iš JAV 89.785 DM, 
iš Kanados ir kitų kraštų tik 6.892 DM. 
Žymiausia suma iš Kanados yra “Pa
ramos” bankelio Toronte — $500. To
liau Hamiltono “Talka” $240, Montre- 
alio “Litas” $150, iš Fort William apy
linkės $73,50, Toronto apylinkės ,$54,
E. Jankutės $30, Oakvilles apylinkės
$18 ir t.t. * ■/ ■’<■:•

PĮNNEBERGAS. — čia naujos val
dybos rinkimuose buvo išrinkti: Ma- 
liaiisitar— pirm., Berentienė —*sekr. 
Kontrolės kbm. — Simanavičius ir Po- 
nelienė. Susirinkimui pranešimą apie 
veiklą padarė pirm. Maziliauskas. Nu
siskundė, veiklos stoka dėl didelio na
rių išsibarstymo ir sųsirįnkiniąms pa
talpų stokos. * ’

“LAUŽELI” DAINUOJA AMERI
KIETĖS SKAUTĖS.—Vasario 16 gim
nazijos 5 moksleivės-skautės buvo pa
kviestos į amerikiečių skaučių suva
žiavimą, įvykusį Bacharache mieste
lyje prie Reino. Tuojau užsimezgė 
draugiški ryšiai, nes lietuvaitės skau
tės galėjo gerai susikalbėti angliškai. 
Vakarais prie laužo joms tekdavo pa
sirodyti su savo dainomis ir vaidini
mais. Ypatingai visoms amerikietėms 
patikp lietuviška dainelė 'Lauželis*. Ją 
pasistengė išmokti visos amerikietės 
ir netrukus ši dainelė skambėjo visoje 
stovykloje.;

Australija
NAUJAS “TĖVIŠKĖS AIDŲ” AD- 

MIMSTRATORIUS. — J. Mulokas, 
dėl nesveikatos ir nebejauno amžiaus, 
pasitraukė ž ‘TTA” administratoriaus 
pareigų. Tomt pareigoms pakviestas 
V. Šeštokas. leidžiami Melbour-

uibaigos p»2a Konau.not.
racijų padidejiipas, bet dar ne tiek Apolinarą. š^ima prieš tris metus 
kiek galėtų būti, ypač kad yra įvesta ne^|jį maitifitčjo, kuris mirė ‘palik- 
čękių. sistema kaip irAįsų^e bankuo-1 ^aniaį žmoną su sunkiai pš&ralyžu ser 

Kol..bapkęlis neturėję čekių, vaiku-rdideliame-varge. Pirma-
sis pagalbos, ranką ištiesė^Salpos Fon- _________ _____ __ _________
das, atskubėjęs J. Giedraičio asmenyje m^s ir paremiame ir savąjj tautietį 
su .$100, Daugelis tuo metu laukėme, | “
kas . imsis iniciatyvos parinkti daugiau i ^nĮro ir trėčio LN narių šimto su- 
aų.kų, bet tas reikalas taip ir užsiliko. sirinkima$ numatytas šaukti birželio 

d., trečiadienį, p. Naruševičiaus 
viešbutyje, 5 Gore St. Šių dviejų šimtų 
nariai, kiekvienas dar gaus paštu pa
kvietimą. Malonėkite visi dalyvauti.

Padėka
Visiems prisidėjusiems prie “šykš

tuolio” premjeros pastatymo, o taip 
pat vakarienės paruošimo tariame nuo
širdų ačiū. Ypatinga padėka priklauso 
pp. Daliams, Šukaitienei ir Ulbinienei.

“Aukuro” administracija

gelis aĮtsįkąĮbihėjo, kad, negerai, nęst 
negalima čekių išrašinėti ir tenka nau
dotis kitų bankų patarnavimais. Val
dyba^ girdėdama skundus ir nepasiten
kinimą, dėjo pastangų, išsirūpino rei- 

į kalingus leidimus ir įvedė nariu pato- 
I gumų; ir patarnavimui čekių sistemą..

Už pakartotiną spekuliaciją užsienio 
šešerįaįs metais5 kalėjimo, bu

vo' nubaustas Algirdas Domaševičius, 
o jo..djraugas Rornuald.as Baniulis gavo 
ketverius metus. Abu jie yra jauni 
Klaipėdos miesto gyventojai.. Teismo.! Tačiau iš 524 narių čekiu patarnavi- 

^hetKpaa^kėjo, kad. Klaipėdoje, yrą. ir Į mu naudojasi tik .73 nariai, kiti dar 
daugiau tokių spekuliantų... Jiemsf lieka nMp§aliai arba ir toliau atlieką

Alfonsą^. Stankus, karo išrašinėjimą per bankus, nors
pasitrukęs j Vokietiją, iš ,ten jygįai tokį pat patarnavimą suteikia ir 

— IV^gfiją ir; vėliau vėl grįžęs atgal, baąlęęJ^ valdyba turi problemą kaip 
į Lietuvą. Teismo organai prie jo, ne- j baugiau išskęlinti pinigų. Mūsų; bąn- 
r'alįprikibti, nes klaipėdietis psichiat- visą laiką jaupiama tendencija 
ras yra išdavęs pažymėjimą kad Stan- - ' -- - •• •
;us nepilno proto, nors< spekuliacijai 
proto jam niekada netrūksta., Speku- 
iiantų grupei-taip pat priklauso dvi 
.lepįĮnamętės merginos — B. Moręzor 
va ir,^. ;Ašmonąitė. Jos moteriškomis 
irięmonemis vilioja pinigą ir kitas gė: 

^ybęs,iš užsieniečių jūrininkų, žinias 
apie užsienio valiutos kursą Lietuvoje 
ir visęje Sovietų Sąjungoje teikdavo 
šešiolikos metų amžiaus J. Vėjelis. Te
lefono'pagalba jis palaikydavo ryšį su 
kitais-soyietijos; kampais, už specialų 
atlyginimą informuodamas valiutos 
spekuliantus — kiek, pvz. doleris yra 
vertas Leningrado ar Maskvos juodo
jojerinkoje.

PONAI APLAISTO NAMUS
“Neringos” kavinėje Vilniaus Sta- 

tybos Tresto, profsąjungų komitetas 
įprato valstybės lėšomis rengti- ba
lius, į kuriuos suplaukia visa komunis
tinė grietinėlė — pradedant statybos 
darbuotojais ir baigiant ministrų ka
bineto nariais ... Jų tarpe gali rasti 

: net ir tuos asmenis, 
pareiga būtu čiupti profsąjungų komi- - - .v
lėtą už valstybinių lėšų eikvojimą. Ba- tams. Bankas siūlo is 6%. Atrodo, kad 
lių tikslas — aplaistyti naujai pastaty- galima gauti dvigubai pigiau negu per 
tus namus. Vien tik šiais metais per | kredito uniją. Tai nėra pilna teisybe. 
Stalino vardo banką “Neringos” kavi-J Čia turime paskaičiuoti kiek faktiškai 
nei iš Statybos Tresto kasos pervestą įkainuoja paskola doleriais ir centais 
23.000 rublių. Kadangi balių metu su- * ------*—
daužoma daug indų, “Neringa” pakėlė 

i kainą konjakui, bifšteksams, ikroms, 
šampąnui. Namų aplaistytojai. buvo, 
priversti persikelti i pigesnę “Šešupės” 
kavinę.

PIRMIEJI ELEKTRODAI 
ŠIRDYJE

Kauno klinikinėje ligoninėje medi-

Po Černiauskų nelaimės jau kelios šei
mos neteko maitintojų. Joms visoms 
aukos buvo renkamos. Ar nereikėtų, 
kad ir. pavėluotai, šią p. Černiauskie
nei padarytą moralinę ir materialinę 
skriaudą atitaisyti?

Malonu pasidžiaugti, kad mažasis 
Apolinaras šiuo metu gerai jaučiasi 
u* beveik, tikra, kad po. metų kitų iš 
savo sunkios ligos galutinai išsiva
duos. To visi hamiltoniečiai jam nuo
širdžiai linkime!

Iš viso 11 tautiečių per savaitę LN

daugiau taupyti, bet mažiau skolintis 
ir todėl yra laisvų pinigų, kurie ga
lėtų būti iąskolįnti.

Todėl visi, kuriems reikalingi pi
nigai namų bei mašinų pirkimui, baldų 
įsigijimui bei kitiems, reikalams pra- 
špmi kreiptis, nes lengvomis^ sąlygo- j Londoną prade
gs skolinama ir veikia pilnas pasko- didelės nelaimės. Praėju-
lų draudimas mirties arba visiško m-į m> s netikėtaį mirė
validumo atvejai A^iemnes pasko_ ep

• los išduodamos iki $3000 dydžio iSj. \ „ 5 • * „ 1
10% trijų metų laikotarpiui. Terminui katos zmon^ su dviem pažais vaiku- 
pasibaigus lengvai duodamas pratęsi
mas tolimesniam laikui. Mažoms pa
skoloms iki $200 nereikalingi žirantai, 
užtenka skolintojo parašo. Paskolos 
pirmiems morgičiams duodamos iki 
pusės turto.-, vertės penkių metų ter
minui iš .7%Č Visos paskolos yra atvi
ros, ir kiekvienu laikų galima skolą su
mokėti.

Dauguma žmonių iki šiol nesupranta 
ir nežino kokį nuošimtį jie moka kai 
skolinasi Finance Company arba kai

LONDON, Ont
DIDELĖ NELAIMĖ- Nekartą laikraščio skaitytojams te

ko matyti tiek a.a. Nijolės, tiek ir jos 
tėvelių pavardes Londono koresoon- 
dencijose ir aukų sąrašuose. Visada 
visi Mačiai būdavo labai nuoširdūs lie
tuviškajai veiklai, remdami ją tiek sa
vo darbu, tiek svaria auka, proporcin
gai jų ekonominiam pajėgumui pa
ėmus —- viena iš didžiausių čia Londo
ne. Tėvai netroško sau jokių pramo
gų, bet visas lėšas skyrė vaikų moks
linimui. Dėl tėvo, buv. neprikl. Lietu
voje teisėjo,, silpnesnės sveikatos, 
svarbiausioji šeimoj našta'— išlaikytu 
greta savęs 4 asmenis — atiteko mo
tinai. Londoniečiai nekartą stebėdavo
si, su kokiu pasiryžimų ir nenuilstamu 
darbu; neribotu valandų skaičiumi, G. 
Mačienė siekė savo pagrindinio, tiks
lo — išmokslinti vaikus, kuriuos . ji 
taip mylėjo. Londono lietuviai šiai 
pavyzdingai motinai ir visai jų šeimai 
reiškia gilią užuojautą ir pagarbą, 
prie-kurių iš širdies prisideda ir šias’ 
eilutes rašantis.

S U>BUR Y, Ont
JONINĖS IR PASILINKSMINIMAS.) rinimas ir-kt. reikalavimai darbdaviui, 

ruošiamas birželio 24 d., šeštadienį, 
Steer In Steak Hwy 17, tarp Sudburio, 
ir Kanistono. Valerija Muisak kviečia 
visus lietuvius dalyvauti.

MINE. MILL 598 UNIJOS skyriaus 
valdybos rinkimai įvyko birželio 7 d. 
Kandidatai buvo Don Gillis ir opozi
cijoje Albert Routliffe, abu su savais 
kandidatais valdybos narių sąstatui.

Jau prieš ilgesnį laiką priešrinkimi
nė propaganda smarkiai veikė: žodžiu, 
per unijos laikraščius, karikatūriniais 
lapeliais ir kt.

Don Gillis, opoziciją kaltino komu
nizmu, anoniminiais grasinimais val
dybos nariams ir kandidatams, 
sprogstamos medžiagos padėjimu į pi7 
n iginės atskaitomybės sekretoriaus 
automobilį tikslu jį nužudyti, ir kito
kiomis provokacijomis. Visuotinis uųi- 
jos narių susirinkimas. paskyrė $2500 
tam, kuris nurodys kaltininką.

> Pasikėsinimo dalyvių dar neišaiški
nus, Albert Routliffe ir jo rėmėjaFgy- 
rirėši, tą kaltę priskirdami D> G. rė
mėjams, ar patiemš kandidatams, k.a. 
piniginės atskaitomybės sekretoriui, 
kaip rinkiminės propagandos triuką. 
(Sudbury Daily Star birželio 10 d. lai
doje rašė, kad policija suėmė du as
menis ir pas juos rado sprogstamos, 
medžiagos ir kapsulių, bet ar jie tu
ri kokį ryšį su augščiau paminėtu įvy
kiu dar neaišku). Taip pat kaltino D. 
G. pasikėsinimu 598 Mine Mill unijos 
Sudburio skyrių perduoti United Steel
workers unijai, kurios nariai nemėgsta 
ir bijosi.

Rinkimines programas abi pusės 
pateikė beveik vienodas: algų pakėli
mas, pensijos, sveikatos reikalai vy
resniškumo teisė, darbo sąlygų page-

čiais/Šiais metais birželio . 13 d. stai
ga mirė elektros srovės paliesta Nijolė 
Mačytė, 18 metų amžiaus, su tėvais gy- 
venusi Nilestown, netoli Londono.

Praėjusiais metais Nijolė sėkmin
gai baigė Clarke Road gimnaziją ir 
įstojo į šv. Juozapo ligoninės gailes
tingųjų seserų mokyklą. Būdama 
darbšti ir visada stengdamasi mamytei 
padėti, Savo laisvą dieną, birželio 13.r 
išskalbusi džiovė baltinius ant meta
linės virvės, protarpiais besiliečiančios 
greta kabančių elektros laidų; einančių 
į pagalbinę virtuvė-kepykią. Elektros 

tinių kabinimo vielą buvo prasitrynu- 
si. Tuo metu, kai Nijolė džiovė balti
nius, abi vielos susilietė ir elektros 
srovė sukrėtė džiovėją. To pasėkoje ji 
krito žemėn ir, matyt, vėl griebė už 
laidų izoliacija nuo trynimosi į bal- 
šlapius baltinius ir vielas, mažai gyva. 
Po kelių minučių nuvežta ligoninėn 
mirė. Paliko liūdinčius tėvus Andrių 
ir Grasildą Mačius, tetą Uršulę Ma- 
čytę, 88 m. amžiaus, ir brolį Joną, 
16 metų amžiaus.

Londono kolonija labai daug nusto
jo, netekdama vienos veikliausių ir pa
vyzdingiausių lietuvaičių. Ji buvo ak
tyvi skautė,, vyr. skiltininkė, choristė, 
tautinių .šokių šokėja. Ji visada steng
davosi visiems padėti ir nieko neuž
gauti. Buvo pavyzdinga gailestingoji 
sesuo-mokinė. Būdama puikaus būdo, 
ji buvo visų mylima: tiek lietuvių, tiek 
ir. kanadiečių mokslo draugių, o taip 
pat ir šv. Juozapo ligoninės personalo.

kuriu liesoginė perka skolon. Dažnai girdime kalbant; į pagalbinę virtu vė-kepyklą. Elektros 
• xad 1% per mėnesį sudaro 12% me< laidų izoliacija nuo ty trynimosi į bal-

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

BATORY
Gdynią America Line laivu, iš Kanados uostu j Southampton?, 
Kopenhagą ir Gdynią Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

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

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

D,or yra- vietų kdipnėms. iš 
MONTREALIO - rugpiūčio 10 d.

“TAUPUS SEZONAS” 
KELIONĖMS RUGSĖJO
8 d., SPALIO Ėd. ir.
LAPKRIČIO 7 <L

Užsisakykite vietas DABAR Kalėdų 
We&čhĮ leltonėms iš QUEBECO —

HW

27$ SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

AMERICA LINE
—TwroiRe 1, Canada

i pagal skolinimo terminą ir pamatysi
me, kad nuošimtis už paskolą bus 
žymiai didesnis negu skelbiamas. Sura
sime, kad .bankui už paskolą mokėsi
me 12%, krautuvėje 10-18%, naudotų 
automobilių pardavėjas skaitys 24%, 
Finance Company 12-18%, o bankelyje 
išeis 6^%.

Taigi prieš skolindamiesi pinigus 
pirmiausia paskaičiuokime kiek ta pa- 
skola kąįnuos doleriais ir nesiduokime 
pagaunami ant mažesnių procentų 
meškerės. Geriausia išeitis prieš sko
linantis pinigus ateiti pasiteirauti į 
bankelį kiek už tokią pat paskolą čia 
reikės sumokėti ir apsispręsti iš kur 
patogiau ir pigiau skolintis. J. D.

Septintosios Joninės jau čia pat 
Kanados vilniečiai dar prašo

patska, J. Ilčiukas ir, E. Radvila ir 
vadovas S. Velbasis.

šventės meninė programa prasidės

Septintąjį kartą vilniečiai rengia 
Niagaros pusiasalyje Jonines — Jauni
mo šventę ir septintąjį kartą birže
lio, 24 d. iš Kanados ir / 
šimtų žmonių rinksis į 
Community Oentre Hall, SL Cathari
nes, Ont., prisiminti lietuviškas. tra-s 
dicijas ir. parodyti prisirišimą bei mei
lę savo sostinei Vilniui.

Ji rengiama išpopuliarinti Vilniaus buvo Punktuali. Tikimės ir šiais me- 
vardą nevien senyvo, bet ir mūsų jau-j tais to paties, 
nimo tarpę, stehgiąptis įsąmoninti kas: Vieta 
tos žemės yra lietuviams, kad ręika-į 
lui atėjus lietuviškos atęįteis proble-1 
mą būt# visiems žinoma.

Tai. ne. eilinis parengįmėlis, o dide-! 
lė lietuvių demoųstrącija,, parodanti 
ir užmačios ..priešui kiek lietuviui yra 
brangus Vilnius ir jo kraštas. Jei į ko
loniją, kurioj yra tik apie 200 lietuvių,' 
suplaukia apie 1000 svečių, tai reikia 
skaityti labai dideliu įvykiu ir nepa
prasta švente.

šventei įduoti platesnę prasmę ir 
patenkinti artimesnių ir. tolimesnių 
vietų suplaukusius svečius stengiamės 
parūpinti \ geriausių meninių pajėgų 
išeivijoje. Davėm Čiurlionį, praėjusiais 
metais Grandinėlę, o šioms Joninėms 
matysime Čikagos lietuviško jaunimo 
baletą, vadovaujamą lietuviams ge
rai pažįstamo Kauno Valst teatro ba-i 
letmeisterio Simo Velbasio, kuris at
liks “Užburtą fleitą” ir kitus dalykė
lius. Programoje be jaunimo dar da
lyvaus prot Vladas Jakubėnas. bale
riną. L Šprindienė, aktoriai A. Brin-

Amerikos daugp.pinjctuaHai 6 vai? valį, kad, nęsudary- 
5 i Merrittoh tarnam siu puc^tolidį ęątrukdyt^inėip

žiūrovams ir programos vykdytojams 
mūsų didžiausias prašymas —r. būkite, 
punktualūs. Praėjusiais melais į mūsų 
prašymą visuomenė atkreipė dėjnesį ir,

Merritton Community 
i Centre Hali — yra prie pat St. Ca
tharines ir tik kelios mylios nuo Nia- 
■ garos. Geriausiai surandama važiuo- 
j jant autostrada QEW keliu iki naujai 
statomo per Welland kanalą Homero 
tilto, ten reikią įvažiuoti į 8 West 
kelią ir pervažiavus kapines prie pir
mųjų šviesų suradus žalią lentą su 

j užrašu Merritton — sukti Hartzel Rd. 
į kairę. Privažiavus. geležinkelio' bė
gius, sukti taip pat į kairę College St. 
Ten. jau .matysis .aikštė su maudymosi 
baseinais, dešiniame šone yra salė. 
Bus iškabinta lietuvių tautinė vėliava. 

Smulkesnes. informacijas surasite 
mūsų informaciniame leidinėlyje, ku
rį jau dabar, platiname. Visi gavę ir 
nepasinaudoję šiuo leidinėliu, malo
niai prašome perduoti jį šavd priete- 
liams bei pažįstamiems. ' •

Iki malonaus pasimatymo, kaip ka
nadiečiams taip.. ir mūsų, kaimynams 
amerikiečiams. Kiekvienais metais ne- 
buvome.apvilti, tikimės ir šiemet neap- 
vilsite, mūsų, ir svečius čikagiečius.

VKL s-gos St. Cath. sk. v-ba 
....... ....... :----- --------

Taupyk, i r skolinkis 
kooperatiniame

bankelyje "Talka" SmSės dnmdhnM* PILNAS
< 
j

2®r KING, STREET. EAST, ROOM ,13. •, Te Wants J A. 7-M75.

am-
Skirtumai, buvo šie: A. R. pažadėjo 

atstatyti pašlijusią unijos narių vie
nybę ir net pasirinko šūkį — “vienin
gumas”, laikantis Mine. Mill and Smel
ter Workers unijos konstitucijos. D. G. 
žadėjo 598. unijos skyrių įjungti į Ca
nadian Labour, Congress.

Rinkimuose dalyvavo apie 12.000 
unijos narių. Don/ Gillis balsų gavo 
6.585, o; Albert Routliffe — 5.505. D. ■ 
Gillis ir visi buvusieji valdybos nariai; 
perrinkti sekančiam terminui.

Opozicijos rinkiminis šūkis — “vie
ningumas”, visų unijos narių mielai 
sutiktas, nes narių vieningumas la
bai pašlijęs, o iš to nauda tik darb
daviui.

Deja, už to, “magiško” šūkio slėpė
si Mine Mill and Smelter Workers uni
jos centras, kartą išmestas už komu- 

t nizmą iš Canadian Labour Congress, 
su sppciąlizuotąią. Lenino universitete 
Maskvoje “lyderiais”. Tas ir privertė 
daugelį daug vargo ir juodų dienų 

’pergyvenusių dar 1930-1942 m. lai’ko- 
tan>yje: ir? 598 -Minę., Mill :uųijos. stei
gimo metais narių apsigalvoti, nors ir 
nenoromis; nesant geresnės išeities, 
balsuoti už priešingą pusę, nekalbant 
apię; tuos, kurie.-komunistinę, gerovę 
patyrė ant savo kąįlio.

Aiškur kdd/darbininkai phžinę kapi
talizmo suktus veiksmus darbo ma- 
sęjns.išnaudotu prądedą pažinti ir jo 
kūdikio — komunizmo, gražios pro
pagandos priedangoje, ruošiamas 
pinkles ir kovojai Rinkimus laimėjęs 
Don Gillis Sudburio Daily Star kores
pondentui pareiškė: “Dabar laisvas ke
liąs į Canadian Labour Congress ir 
be jokios Steelworkers unijos pagal
bos?. J. Kručas

AUGŠTOS KOKYBĖS

Skulptūriniai 
paminklai

OF AGES and EVENTIDE 
įgaliotas atstovas

arti šv. Jono, .lietuviu .kapinią, 

CANADIAN ART 
MEMORIALS LTD.

176 Lakeshore Rd. W„
Port Credit, Ont. Tel. CR. 8-2757

A, Steep 
RO. 9-8586

Urugvajus ’ ;'
JONAS INDRĖUCNAS. ukmergie-

JOZAS 2EBRAITIS, vilkaviškietis.

av4« širdies smūgio. Buvo stambus
verslininkas.

JUOZAS KAZLAUSKAS^ Ukmergė

kertant medžius buvo užmuštas.



Ii BURBAI sjpusl,

Jonines
PRIAUGANČIOJI KARTA

Straipsnis sutrumpintas

mo

PRISIŲSTA PAMINĖTI

V1U

MOHAWK

mu-
Skalbimo mašinos,

NAUJUS.VLADAS JAKUBENAS

DAINŲ ŠVENTĖS RĖMĖJŲ KOMI 
TETAS.

SIMAS VELBAS1S *
Čikagos baleto studijos vadovas.t

Didelis .lietuvybės veikėjas ir “Tėviškės žiburiu” rėmė: 
jas kum Antanas Šabas

Mainome senus naudotus 
baldus {ir matracus. ? / • '• ’ . »■ • f \ 4* * J * ■ v « f ?
įvertindami juos hūgŠta ’ 
kaina.

VKLS-GOS ST. CATHARINES 
SKYRIUS

nigo, visuomenininko, laikrašti* 
ninko, redaktoriaus ir mokytoj o. 
Pilnai aprašyti būtų įmanoma tik 
storuose knygų tomuose.

Sabų šeima tai. viena, iš lietuviš
kų tvirtovių, kuri davė du kuni
gus pasišventusius Bažnyčiai ir 
patriotus tėvynei. Jubiliato brolis 
kun. Augustinas Sabas taip pat 
dirba Kanadoje.

Tėvelis, du sūnus paaukojęs 
Dievo tarnybai, jau ramiai ilsisi 
Lietuvos žemėje. Motinėlė, sulau
kusi 91 pavasario, džiaugsmo, ir il
gesio ašaromis plaudama metų 
naštos raukšlėtą veidą, dažnai su 
viltimi žvelgia į tą dulkėtą vieš
keli, kuriuo savo sūnus paskuti
ni kartą išlydėjo i nežinią ... ir 
meldžia Augščiausiąji palaimos 
jų sunkiame kunigiškame kelyje..

Tenka sveikinti gerb. Jubilia
tą, linkėti dar daug, daug gražių 
pavasarių dirbti Dievo ir Tėvy
nės labui. J. Kručas

IRENA EIDRIGEVIČIŪTE 
SPRINDIENĖ.
Kauno VT balerina

ŠEŠTADIENĮ, 
NIAGAROS 

PUSIASALIO 
SEPTINTOSIOS

Vyskupui R. H; Dignan būva 
ekstraordinarinis sekretorius ir. 
redagavo vięus svarbesnius raštus 
italų ir lotynų kalbomis.

š.m,. rugsėjo mėn. bus 11 metų, 
kai. gyvena Sudburyje. Be šios 
lietuvių kolonijos dvasiniai glo
boja.ir SeųltStę. Marie lietuvius, 
juos aplankydamas ar pasiųsda
mas lietuvį kunigu Taip pat rū
pinasi naujai atvykusiais italais ir 
turi vikaro pareigas airių Christ 
ttue Ring parapijoje.

Tenka pastebėti, kad lietuviai 
kas sekmadienį turi savo pamal
das, kuriomis rūpinasi jubiliatas. 
Daug dėjęs pastangų. įkūrimui 
Tumo Vaižganto, šeštadieninės 
mokyklos, nuo pat pirmųjų dienų 
per eilę metų eina tai vedėjo tai 
mokytojo pareigas.

Nesvetimas jubiliatui ir spau
dos darbas. Dar studijuodamas 
buvo paruošęs platų italųdietuvių 
kalbų žodyną, kurį pripažino tin
kamu spaudai iš italų pusės prof. 
Devoto, o iš lietuvių — prof, dr, 
J. Šlapelis. Viskas buvo paruošta 
spaudai ir gauta valdžios ir Itali
jos-kultūrinių organizacijų pini
ginė pašalpa, bet Mūsoliniui įsi
vėlusį Etiopijos karą buvo nebe
įmanoma tai padaryti, o rankraš
čiai liko Lietuvoje. Išvertė iš ita
lų kalbos trumpą meditacijų kny
gelę: “Aš noriu Tau vieną žodį pa-, 
sakyti”, kurią kun. Sabaliauskas, 
pakeitęs kęletą žodžių, paruošė 
spaudai “Laimės gairės” vardu.

Išleido J. Dagelio knygelę “šė
tonas grasina pasauliui” ir jo iš
verstą. Į lietuvių kalbą encikliką 
apie masonus. Bendradarbiauja 
“Drauge,”, “Tėviškės, žiburiuos 
se” ir kituose lietuviškuose laik
raščiuose bei žurnaluose.

Tai tik bendri šakotos veiklos 
bruožai , nes dė ribotos .vietos laite 
raštyje nėra galimybės pilnai pėr-

VYT. MAČERNIO poezijos rinkinys 
baigtas spausdinti Morkūno spaustuvė
je. Leidinio redaktorius
Bradūnas. Spausdinimo išlaidas apmo
kėjo dr. A. Šmulkštys. Vyt. Mačernis 
mirė 1944 m.

JUAZĄS ŠVAISTAS, spaudai yra 
paruošęs savo 1918-1919 m. atsimini
mų knyga ir “Milžinų pasakas”.

BERNARDO ŽUKAUSKO atsimini
mų knyga “Pirmojo Pasaulinio karo 
tremtyje” jau baigta spausdinti “Drau
go” spaustuvėje ir atiduodama į rišyk
lą. Knyga turi 136 pusi. ’

V. VUEIKIS, “Tėviškėlės” savinin
kas, išleido Lietuvos žemėlapių atla
są, kurį paruošė ir sutvarkė B. Kvik-

Molierė — garsus 17 a. Pran
cūzijos rašytojas, kurio veikalai 
dar ir šiandien yra gyvi visuose 
pasaulio kraštuose. Kaip ir dau
gelio pasaulio genijų jo darbai 
tapo įvertinti jam mirus.

Moliere buvo kontrayersinė fi
gūra. Pats būdamas neaugšto mo
ralinio lygio, savo veikaluose (ra
šė komedijas) stengėsi moralizuo
ti visuomenę. Dėlto jis buvo su
ėjęs i konfliktą su žiūrovu ir skai
tytoju. Betgi gyvenimo padugnių 
pažinimas jo satyrą stipriai grin
dė psichologiškai ir dėlto jo ko
medijos dar ir šiandien nėra nu
stojusios savo aktualumo. ' ”

Moliere paliko apie 30 veikalų. 
Jau pirmaisiais nepriklausomybės 
metais į lietuvių kalbą buvo iš
versti šie veikalai: Daktaras iš 
prievartos, šykštuolis, Juokingos 
Pamainos, Tartiufas, Tariamasis 
ligonis, Mizantropas. Kadangi nėr 
pasisekė “šykštuolį” šiame kraš
te, surasti lietuvių kalboje, tai Ha- 

fc^atrui AukuruĮį 
kart# išvertė i lietu- 
Matujiėriė. E.IĄ

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.

JAUNIMO 
ŠVENTĖ

Kun. Antanas Sabas gimė 1907 
m. liepos mėn. 20, d. šakių apskr., 
Gelgaudiškiu vis., Papiškių km. 
Baigęs Jurbarko “Saulės” pro
gimnazijos 4 klases, 1923 metų 
rudenį išvyko į Italiją ir mokslą 
tęsė, saleziečių gimnazijoje Este 
mieste. Vėliau.Torino filosofijos 
institute. Institutą baigęs 3 .metus 
mokytojavo lietuvių saleziečių 
“Perosa Argentiną” gimnazijoje 
ir dėstė, lotynų, graikų ir lietuvių 
kalbąs.

1936 m. baigė, tarptautinę teo
logijos akademiją Torine ir liepos 
mėn. pradžioje įšvėntihtas kuni
gu. Pirmuosius kunigystės metus, 
praleido . kaip Castelnuovo . Don. 
Bosčo. gimnazijos', mokytojas, a 
nuo 1937 ligi 1939.metų apsigy
venęs Torine redagavo “Salezie
čių žinias”;

1939 m, rudenį grįžo į Lietuvą 
ir skiriamąs kapeliono pareigoms 
Kaune Vaikelio Jėzaus ąmatų mo
kykloje, Suaugusių prekybos mo-. 
kykloįe ir Mergaičių amatų kur-, 
suose.

Bolševikų gaujoms užplūdus 
Lietuvą, dvasinės vyriausybės ski
riamas vikaru į Rumšiškes ir po 
metų, jau.tėvynės žemę trypiant 
nącių armijai, toms pat parei
goms i Raseinius. Po 13 mėnesių 
J.E. arkivyskupo M. Reinio kvie
čiamas į naująją Vilniaus kunigų 
seminariją dvasios vadu, graikų ir 
asketinės teologijos profesorium. 
Vėliau iš seminarijos profesūros 
nasitraukė ir išvažiavo vikarauti į 
Lygumus. ' !

1944 m. raudonajam tvanui 
skandinant tėvynę, pasitraukė į 
Vokietiją, šiaurės Vokietijoje 
esant lietuvių kunigų trūkumui 
dvasinė vyriausybė skiria į Ham
burgą Deutsche Ring ir. kitų ap
linkinių, k.a. Berliner Tor, Fisch
beck, Buxtenhude, Schwarze.n- 
bęck.lietuvių stovyklų kapelionu.

Ilgiausiai išbuvo Spakėnbergo 
bei Geesthachto lietuvių stovyk
loje, kur gimnazijoje dėstė tiky
bą, lotynų kalbą ir buvo klasės 
auklėtoju.

Įsisiūbavus emigracijai į užjūrį, 
gerb. jubiliatas 1950 m. vasario 9 
d. pirmus žingsnius žengė Kana
dos žemėje. Pradžioje 5 mėnesius 
prie North Bay vyskupo ir 3 mė
nesius Sault Ste. Marie, ir čia su-

DAIL. ALG. KURAUSKAS sukūrė 
viršelį Aloyzo Barono premijuotam 
veikalui “Lieptai ir bedugnės”, dabar 
spausdinamam “Draugo” atkarpoje.

RAMONA RAMŪNAITĖ-PAPLAUS- 
KAITE Otavos un-te. gavo mokslų ba
kalauro laipsnį. .

SUPAŽINDINO SU TREMTINIŲ 
KŪRYBA. — Ryšium su Sibiro trem
tinių poezijos pasirodymu išleidžiant 
knygelę “Rūda ir rauda”, buvo išleis
ta dvi specialios Eltos informacijos 
laidos anglų kalba. Viena jų skirta re
liginiams laikraščiams ir prie jos pri- 

; jungtas, vieno religinio eilėraščio ver
timas;) anglų kalbą, o-kita skirtą kitai 
angliškai spaudai bei informacijos 
agentūroms ir prie jos pridėtas vienas 
Sibiro tremtinio eilėraštis, išverstas į 
anglų kalbą, ši informacija pasiųsta ir 
JAV’ kongreso vadams.

MERRITTON 
COMMUNITY

• Toronto gydytojai Banting ir 
Best 1921 m. išrado insuliną cuk
raus ligai gydyti, šis išradimas 
skaitomas vienu didžiausiu šiame, 
šimtmetyje.

• Pirmieji oro pašto ženklai pa
sirodė įtaikę 49X7 m., aplamai 
pašto. ženmtrįgu^lę|i baudoti 
1653, m. yt v •

• Metineilb^Mdį^^^i'X^; 
vidutiniškai
jonų dolerių,’ V-

Programoje 
matysime 

iš Čikagos 
lietuvišką 
jaunimo 
išpi Idant

Mokslas dabot sti- 
trajmkia; hemaroiduš 

be skausmą ir 
nepatogumo

savo, šeimose 
neturėtame vejigti.^savo Čiurlio- 
lio, Sasnausko, Petrausko ir visos 
e^ės .dabąr naujaiiŠkylanči

vo tokfe, ki
“Hemarordąi „ 
ma!”.

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės ' (Bio-I^me) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

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

vesti, ypač

rodyipąis, pasiūlymais prisitai
kant prie šeimos. Tįesa, liėtuviš- 
kps. aplinkos sudarymas, ir pra- 
vedųųas sutiktų .kliūčių. Viena iš 
jų.tai vengjmas .pasirodyti prieš 
svetimuosius. .

Mes yiešąi pasirodome, sų savo 
oriĘiąalia architektūra, tautiniais 
šokiais, dainomis, drabužiais. Nie
kam, tačiau, neateina į galvą, kad 
ir privačiai

Pranas Naujokaitis, Įlūžę tiltai, ro
manas, Aplankas ir viršelis V. čižiū- 
no, išleido ir spaudos darbus atliko 
“Vaga” Brooklyne 1961 m. Kaina $2.50

Vytautas Maęemis, Poeziją. Rėdaga: 
vo Kazys Bradūnas, iliustravo Paulius 
Augius, įvadą parašė Nyka Niliūnas. 
Išleido “Į Laisvę” fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti dr. A. Šmulkščio lėšo
mis 1961 m., spaudė Morkūno spaus
tuvė Čikagoje. Kaina viršelyje paiše
liu pažymėta $4.50. ‘

Tižų .klubas, Antanas Tulys, nove
lės, 196 pusi. Išleido knygų leidykla 
Terra, 3333 So. Halsted St., Chicago 
8, Ill., I960 m. Aplanką piešė dail. J. 
Paplauskas.

Aidai, Nr. 5, 1961 m. gegužės mėn. 
Turinyje: J. Girnius, Tautinės valsty
bės; Pranas Visvydas, Filadelfijos 
giesmės; Jonas Aistis, Prelatas Pran-

CENTRE 
HALL,

Merritton, Ont^ 
St. Catharines priemiestis.

■

LIETUVIŲ 
BALDŲ

lėtoje įtaigoje, ramus, džiaugsmo 
kupina šir&nl jauiMp kunigas au
koje pirpiąsias Šv. Mišias.

Laikas, bėgo užversdamas 25 
metų laikotarpį. Šiandieną tą.pa- 
tį kunigą matome Kanados žemė
je, Sųdburio mieste švenčiantį 25» 
metų kunigystės jubilėjų - sukak
tuves.

dalykus.
Vadovauja

Lietuvos,
Valstybės

Teatro Kaune
baletmeisteris
SIMAS VELBASIS

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

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti 'skausmai it ištiktųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuos^biąuąa-^įkąd rezultatai bu- 

iu. ne, proble-.

LAIKAS:
5 vaL p.p., meninė dalis 
punktualiai 6 vai. p.p.

tuyiška aplinka. Lietuviška litera
tūra, muziką, dainą, visuomeninė 
veikla, švietimas turėtų rasti dau
giau vietos jo gyvenime. Knygų, 
ypač prozos.trūkumą, reiktų sku
biai pašalinti.

GIMNAZIJA YRA BŪTINA. 
Ji sugebėtų išmokslinti mūsų jau
nimą, sugebėtų sudaryti palankią 
aplinkų,, ji didėle dalimi užpildy
tų šeimos ir lietuvių draugų trū
kumą. Reikalas nedelstinas.

KAS TURĖTŲ DERINTI DAR
BĄ? Bendruomenė talkinant pe
dagogams, organizacijoms, para
pijoms, tėyams, muzikams. Buvo 
prie, dabartinių sąlygų ji ir taip 
apkraųta darbu, kuris yra savano
riškas, neapmokamas. Geras, yra 
pasiūlymas kraštą dalinti apygar
domis. Prie apygardos būtų rei
kalas turėti instruktorių. Jo žinioj 
būtų knygynas, vaizdinės priemo
nės: filminis aparatas, juostinis 
rekorderis ir k. Jis pagelbėtų, pa-, 
tartų, derintų švietimą šeimoje; 
mokykloje. Instruktorius turėtų 
būti bent dalinai apmokamas.

Mes jau turime mokytojų čia 
augusių, pasiruošusių ar besiruo
šiančių Jie įtrauktini į jaunimo 
visuomeninę veiklą. Jie. labai pra
verstų naujose. sąlygose, o be to. 
pavaduotų.ir mūsų jau senstan
čius veikėjus..

Jaunimo susibūrimui siūloma 
Jaunimo diena, mažesnės apim
ties suvažiavimai ir ekskursijos. 
Jau esame patyrę kokią didelę 
naudą teikia sporto, varžybos ir 
stovyklavimas.

LĖŠOS. Mes turėtume jų ras
tų kaip, randame pastatams, pa
rapijoms, politiniams vienetams. 
Jaunimo reikalas yra vienas iš 
svarbiausių. Lėšų trūkumas netu
rėtų būti pasiteisinimo motyvu 
šiame ūkiškai pasiturinčiame 
krašte. V. Ignaitis

KULTŪROS IR
KNYGŲ 
PASAULYJE

Programoj dar dalyvauja prof, 
komp. Vladas JAKUBĖNAS, 
balerina Irena EIDRIGEVi- 
CIŪTĖ - SPRINDIENĖ, akto
rius Alfonsas BRINKĄ, Edvar
das RADVILA ir Jonas ILČIŲ- 
KAS. ,> <■
Po koncerto šokiai, Jonų svei
kinimas ir kiti įvairumai.

John Pakel, sr., Dainų 
šventės pasisekimui užtikrinti ir au
koms telkti sudarė platų Dainų šventės 
rėmėjų komitetą. į komitetą įeina iš
kilūs lietuviai prekybininkai ir profe
sionalai. Komiteto sudėtis tokia: John 
Pakel, sr., pirmininkas, Alb. Dzirvonas, 
sekret., Teodoras Blinstrubas, iždįn. 
Komiteto nariai; kun. A. Stašys, dr. 
G. Balukąs, Stanley Balzekas, sr., dr. 
S. Bježis, dr. M. Budrienė, inž. J. Jur
kūnas, Dan Kuraitis, J. Puodžiūnas, 
inž. A. Rudis, inž. J. Stankus, V. Šim
kus, J. Mackiewich, sr., S. Kazin, dr. 
P. Zallys.

ALEKSANDRAS ALEKSIS, Water 
bury lietuvių choro dirigentas per pas
kutiniuosius 38 metus, pakviestas Dai
nų šventės garbės dirigentu. Jis pri
ims iš prof. J. Žilevičiaus dirigento laz
delę ir diriguos himnus.

Dainų šventę įvyks Čikagoje lie
pos 2 d. Biletai gaunami Dainų šven
tės būstinėje, 2501 W. 69 St., Chica
go 29, Ill.

POETAS ALFONSAS GRICIUS ieš
ko leidėjo savo' naujam eilėraščių rin
kiniui “Pažadinti sfinksai”. Anksčiau 
yra išleidęs jau du gerai įvertintus ei
lių rinkinius “Žemė ir žmogus” ir 
“Tropikų elegijos”.

“Mano bičiuli, žiūrėk kiek mes 
turime jaunimo’, — sako vienas 
vyresnio amžiaus tautietis, rody
damas į mokyklinio amžiaus vai
kų būrį.

*“Bet taip, sakei ir prieš aštuo- 
neris metus. Salėje tie patys žmo
nės, o vyresnio amžiaus jaunimo 
tik vienas kitas ir paklausyk, kaip 
jįą.kalba”, — sekė atsakymas.

Į pokalbį įsijungė ir daugiau. 
Kalba pasidarė karšta ir jos daug. 
Matyt, tas reikalas slėgė ir kitus.

Bekalbis vyko gana veiklioj, 
nemažoj lietuvių kolonijoj, pobū
vio metu, čia veikia liet., bend
ruomenė, šeštadieninė mokykla, 
organizacijos, platinama spauda, 
pravedami minėjimai, yra lietu
viškos pamaldos. Bet mokyklinio 
amžiaus jaunimo lietuvių kalba 
mietai iš metų tampa žargonu. O 
vyresnio amžiaus jaunimas (gim
nazijos) mažai rodosi ir tas pats 
užstelbtas, neįprastai kuklus, ne
savas. ' '

Dabartinė jaunimo padėtis pa
sidarė ne staiga, ne vieneriais 
metais. Ji kiekvienais metais dar 
aštrės. Tai rodo, kad priemonės, 
kuriąs mes naudojame lietuvybei 
išlaikyti , jaunimo tarpe yra arba 
netinkamos arba nepakankamos.

SPAUDA. Laikrašty ar žurna
le randame gerų straipsnių ir ap
žvalgas politiniais, tautiniais 
klausimais. Randame gerų pasi
kalbėjimų literatūros, operos, 
muzikos klausimais. Nors pasta
ruoju metu spaudoj daugiau krei
piama dėmesio į priaugančią kar
tą, bet visdėlto nejaučiama dide
lio susirūpinimo, įtampos šiuo 
taip svarbiu reikalu.

Ręiktų tat spaudos reikalus su
intensyvinti ne dejonėmis dėl 
jaunimo likimo, bet duoti jauni
mui.skaityti tinkamą knygą, žur
nalą, laikraštį. “Eglutė”, dabar 
gana patraukli mažiesiems, orga
nizaciniai - ideologiniai žurnalai, 
sporto laikraštis ir jaunimui ski
riami skyriai laikraščiuose taiso 
padėtį,, bet jie liečia, išskyrus 
daugumoj “Eglutę”, tik dalį mū
sų jaunimo: ; /

LIETUVIŠKA APLINKA. Ne
priklausomos Lietuvos sąlygose 
nebuvo: rūpesčio dėl lietuviškos 
aplinkoj Lietuviška dvasia vieš- 
patąvo .šeimoj, mokykloj, bažny
čioj, gatvėj, čia sąlygos pąsikei- 
tųsips, aplinka daugumoj sveti
mą., Vieta, kur pilnumoj galima 
sųdąryti lietuvišką aplinką, yra 
šeimą,, bažnyčia ir lietuviškos or- 
ganįzącijos. kalbą, malda, spau-. 
da,. daina,, muzika, sienų papuoši
mui, drabužiai, papročiai, šokiai 
sudaro lietuvišką nuotaiką aplin
kai. Lietuviška, aplinka, bendrai 
turėtu, būti sudaroma ir pravesta 
organizuotąį,ir planingai. Ją. pra- 

1 šeimoj turėtų padėti 
patarimais, nu- t * • i

lyvauja jaunimo organizacijose. 
Jię. dar moka gerai kalbėti bei 
skaityti, bet rašo jau sunkiai”. 
Kur kiti 759ž>? ■. ,1

VYRESNIO AMŽIAUS JAU* 
NIMAS. Refcia pripažinti, kad jo 
atžvilgiu mažiausiai padaryta ir 
mažiausiai daroma.. Tai skau
džiausia vieta. Jis pamažu išeina 
iš šeimos įtakps, lieka vienas, ieš
ko kur sustoti. Netenka lietuviš
kos mokyklos, savo buvusių lietu
vių draugų, ieško naujų. Siam 
jaunimui,,tųri būti sudarytos są
lygos su galimai palankesne Ke

bą. Oficialios įstaigos ragina 
kytis ir nepamiršti savo kalbos. 
Gražų pavyzdį parodė Londono, 
On t., vysk. J.E. J. C. Cody per 
Delhi, Ont., lietuvių parapijos šv, 
Kazimiero bažnyčios iškilmes pra
eitais. metais. Pabaigoj iškilmių 
jis. pakvietė sukalbėti maldas vie^ 
ną lietuviškai, kitą angliškai, kas 
sudarė netikėtai gražų Įspūdį.

Yra bandoma daryti įtakos į 
lietuviškos aplinkos sudarymą or
ganizuotai. Pvz. viena kolonija 
šeštadieninės mokyklos moki
niams minėjimo proga įteikė 
kiekvienam mokiniui už stropu
mą po lietuvišką vėliavėlę. Taip 
pat dovanojamos knygos ir pa
veikslai. Panašiai elgiamasi šei
myniškuose pobūviuose. Po ofi
cialių vaišių vyresnieji paprastai 
lieka atskirai dar pokalbiams, 
jaunimas eina prie televizijų. Su
sitariama, kad vietoj televizijos 
vienas vyresniųjų vadovauja žai
dimams, dainoms, pokalbiui, pa
įvairinant muzika, filmais, rekor- 
deriu ir pan. Taip pat bendradar
biaujama jaunimo gegužinėse, iš
kylose, ekskursijose. Tai maža da
lis bandymų, kurių be abejonės 
esama ir kitose kolonijose. Dar
bas būtų didelis, bet planingas 
ir organizuotas visumai duotų 
vaisių. Kas turėtų pravesti?

ŠEIMĄ. Lemiamą vaidmenį lie
tuvybės ugdyme ir išlaikyme jau
nimo tarpe atlieka šeima, šiose 
sąlygose be jos aktyvaus įsijungi
mo reikalas neišsprendžiamas. Ji 
turi eiti šeštadieninei mokyklai, 
organizacijoms pagalbon ir at
virkščiai. Vaikų mokymas šeimo
je turėtų būti nepertraukiamas. 
Kad ir trumpai, bet kasdien. Ypa
tingo dėmesio tektų kreipti į lie
tuvių kalbą, čia kaip tik geriau
sia proga sulietuvinti strytus į 
gatves, šapinimus į apsipirkimą, 
spelinimus į raidžiavimą ir t.t. 
Reikia tik kantrybės, o rezultatai 
būtų geri. Kad darbas būtų dar 
sėkmingesnis, šeimos šiuo reikalu 
turėtu bendradarbiauti ar bent 
dalintis savo patirtimi.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA. 
Jos pasisekimas priklauso nuo 
mokytojo, jo sugebėjimo prisitai
kyti prie aplinkybių, tėvų talkos 
ir pan. čia ir vėl tektų siekti 
tampraus bendradarbiavimo tarp 
šeimos ir mokyklos. Kaikuriose, 
liet, kolonijose mokytojai papra-- 
šo tėvų pasitarti grynai mokymo 
reikalais: mokymo būdas; moky
mas namuose, panaudojimas va
dovėlių, vaikų literatūros ir kt.‘ 
Mokytojas tada tampa lyg mo
kymo vadovas.

A. Rinkūnas KLB Tarybos su- 
važiąvime mokyklinio amžiaus 
jaunimo, (ligi 12 m.) padėtį apibū- 
dįųa: “Mokyklinio amžiaus gru
pės reikalams daugiausia yra pa
darytą iš bendruomenės ir para
pijos pusės. Nors kaiko dar trūks
ta, tačiau, bendrai paėmus,jos. 
pad.ętis nėra bloga”. (Aplinkraštis 
Nr. 16, pusi. 4>, Taip sakydamas 
A. Rinkūnas turi duomenų. Betgi 
ten pat sakoma, kad vyresnio am-

ciškus Juras; Feliksas Jucevičius, De
karto filosofinės minties odisėja; dr. 
J. Grinius, Salomėja Nėris, ir kt. Gau
su dail. K. žaromskio iliustracijų.

Moteris Nr. 2 (23), balandis - birže
lis, 1961. Turinyje namaža įdomių 
straipsnių, poezijos, iliustracijų, infor
macijos ir t.t. Daug kas skaitytina ne-, 
tik moterims, bet ir vyrams. Simpatiš
kus N. Kulpavičienės viršelis.

Ateitin! Nr. 4-5 (10-11), 1961. IV. 26. 
— Vokietijos SAS neperiodinis leidi
nys. Turinys įvairus ir Įdomus visiems, 
kurie domisi lietuviško akademinio 
jaunimo gyvenimu.

Lituanus, lietuvių, trimėnesiųis žur-, 
nalas anglų kalbą, Nr. 1, kovo mėn., 
1961 m. Kaina S2 metams. Adresas — 
916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, 
N.Y.. USA.

Lietuviu. Dienos, 1961. m. balandžio 
mėn. Paminėta žinomo visuomeninin
ko inž. A. Rudžio 50 metų sukaktis. 
Įdomios dr. J. Pikūno mintys pokalby^ 
je. su VI. Mingėia.

Lietuvių, dienos,, 1961 m. gegužis.
Technikos žodis” Nr. 2 (69>„ kovo- 

balandžio mėn. 1961 m. Šis nurjieris 
skirtas laikraščio dešimtmečiui pažy
mėti. Rašo prof. Kolupaila, Š. Dirman- 
tas, V. Petraitis, K. Kaunas ir kt.

Šv. Pranciškaus varpelis, Nr. 5,1961. 
šiame numery tarp kitų rašo ir įdo
musis kan. M.- Vaitkus apie arkiv. J. 
Matulevičių.

Kristaus Karaliaus. Laivas, Nr. 22, 
1961, birželis..

Laiškai lietuviams, Nr. 6, 1961 m. 
birželio mėn..

Raudondvario padangėj, Nr, 2 (5) 
1960-61 m. Gražiai išleistas. ir iliust
ruotas Nek. Pr. Marijos seserų bend
rabučio leidinys.

VYSK. ¥ .ĮSRIZGYS, Įvertindamas 
Čikagos Augšt pt^niĮtinės mokyklos 
leidžiamų» vadovėlių svarbą, iš a.a. 
kun. dr. J. Mockaus palikimo pasky
rė $500 vadpvębų leidimui paręmtl

JĄV LB KULTŪROS FONDŲ valdy
ba, posėdžiavusi gegužės mėn. vidu
ryje, nutarė atiduoti spaustuyęn V. 
Biržiškos “Ąleksandfyno ” II lomą ir 
prof. V, Jakubėšno “Liaudies dainų” 
II sąsiuvinį. Taip pat nutarta išmokėti 
$300 dail. Stančikaitei Abrąitienei už 
padarytas iliustracijas J. Narūnės - 
Pakštienės knygelei vaikams “Sniego 
karalaitė”.

AUSTRALUOS LB KULTŪROS TA- 
RYBOS lituanistinė sekcija daro žy
gių, kad kiekvienoje didesnėje Austra
lijos bibliotekoje ir radiofone būtų St. 
Zobarsko paruoštoji knyga “Selected 
Lithuanian Short Stories” ir “Lithua
nian Folk. Tales”.

Taip pat lituanistinė sekcija lietu
vių tarpe pravedė konkursą, tema: 
“Lietuvos knygnešiai”. Premijas lai
mėjo G. Gabecaitė, A. Urnevičiūtė, R. 
Zinkūtė ir G. Satkus.

SOL. V. VERIKAITIS nuo birželio 
19 iki rugpiūčio 21 d. dainuos Shake
speare festivalyje Stradforde, Ont. 
operetėje “Pirate of Penzane”. Nuo 
rugpiūčio 31 d. jis pakviestas dainuoti 
į Karališkąją Kanados operą.

ATŽALA — Cicero Augšt. lituanis
tikos mokyklos penkmečiui paminėti 
metraštis. Jame telpa nemaža moki
nių darbų ir daug nuotraukų is mo
kyklos gyvenimo. Metraštį redagavo 
č. Grincevičius, iliustravo A. Kuraus-

Jeofi Moliere
Moliere veikalo “šykštuolis” 
premjera įvyko Hamiltono 

LNamuose birželio 4 d.
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SPORTASMann & Martel lm

$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja

8PUL. Nr. 25 (597)

2336 Bloor St. W
’ ..... -7“ '

Swansea

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

Jane - Annette
$2.500 Įmokėti, 1 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.

4 Tel. RO. 2-8255
Jane - Annette 

$3.000 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 užimtų Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

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

Maisto produktų krautuvė 
su namu

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

KANADOS SPORTO 
APYGARDOS ŽINIOS ,

Kvalifikacinės KSA lengvosios atle
tikos pirmenybės įvyks šį savaitgalį, 
birželio 24-25d.d., Swansea parke. Pir
menybių pradžia šeštadienį 12 vai., 
sekmadienį jos bus tęsiamos 2 vai. p.p. 
šeštadienį, 8 vai. vak. Prisikėlimo pa
rapijos muzikos studijoje pirmenybėse 
dalyvaujančių sportininkų arbatėlė - 
pasilinksminimas. Pirmenybėms užsi
registravo Rochesterio Sakalas, Toron
to Aušra ir Toronto Vytis. Sportinin
kai atsiekę kvalifikacines normas galės 
dalyvauti š. Amerikos lietuvių spor
tinėse žaidynėse, kurios šiemet yra nu
matytos pravesti Bostone.

Sportas Lietuvoje
Estijos Kalevolo krepšininkai Šiau

liuose žaidė draugiškas rungtynes 
prieš Kauno Žalgirio ir Vilniaus Spar
tako komandas. Kauno Žalgiris sve
čius įveikė 76:63, o Vilniaus Sparta
kas rezultatu 57:56. Tai buvo gera tre
niruotė prieš greit įvyksiančias baig
mines Sov. Sąjungos krepšinio A kla
sės pirmenybes.

Jonas Pipynė, žinomasis Lietuvos 
bėgikas, po ilgesnės pertraukos vėl pa
sirodė stadijone. Per Vilniaus leng- 
atletų pirmenybes jis bėgo 1500 metrų 
distanciją 3:50,0. Tai neblogas laikas.

Liepos 2-10 d.d. Kaune įvyks Sov. 
Sąjungos moterų krepšinio A klasės 
pirmenybių varžybos dėl IX-XVI vietų.

Varšuvos komanda atvykusi į Lie-

STOBTO VETERANAS ATLEIDO 
GYVŲJŲ EILES

Neseniai mūsų spaudoje tilpo trum
pos žinutės pranešančios, kad gegužės 
2 d. Čikagoje mirė Juozas Jurgėla. 
Mažiau į šį pranešimą įsigilinę žmonės, 
be abejonės, nepastebėjo, kad šis žmo
gus nebuvo eilinis asmuo, ypatingai 
mūsų sportinio gyvenimo srityje.

Čia norisi bent kiek plačiau sustoti 
ties velioniu Juozu Jurgėla — maloniu 
Amerikos lietuviu, kuris daug prisi
dėjo prie Lietuvos krepšininkų iškili
mo Europoje.

VELTĖDŽIAI KOVOJA SU VELTĖDŽIAIS
Komunistinės moralės

Sugriovęs krikščioniškosios mo
ralės principus, komunizmas ant 
jos griuvėsių mėgina statyti savo 
moralės propagandinius rūmus, 
nes juk nepatogu palikti visišką 
tuštumą. Komunizmo pastangos 
šioje srityje neduoda reikiamų re
zultatų. Žmogus atsakomybę jau
čiame Dievui, bet komunistų par
tijai, kuri juk pati pripažįsta, kad 
tikslas pateisina priemones. Šio 
labai parankaus šūkio, atrodo, 
griebėsi ir paskiri individai. Jei
gu kas nori pasistatydinti namą 
— tikslas pateisina vagystę iš kol
ūkio- aruodų arba įmonės ka
sos... Iš Lietuvos ateina labai 
blogos žinios apie moralinį palai
dumą, samagono varymą, nuolati
nes vagystes ir kyšių ėmimą, čia 
jau, be abejonės, yra aiški plačio
sios tėvynės įtaka. Prisiminkime 
kadaise Vinco Kudirkos taip tiks
liai nupieštus rusiškų viršininkų 
paveikslus. Jo posakis — “virši
ninką perkėlė į kitą vietą, kur 
dar pinigai neišvogti” — šiandien 
yra kasdienis reiškinys sovietinė
je Lietuvoje: užtenka paskaityti 
komunistinės spaudos taip vadi
namus “feljetonus”....

LTSR Augščiausia taryba 
skelbia kovą veltėdžiams 
Prieš mėnesį laiko LTSR 

Augščiausia taryba pakartojo Ni
kitos įsakymą pradėti kovą su 
smulkiu chuliganizmu, į kurį tarp 
kita ko įskaitomas ir valstybinio 
turto grobstymas. Ypatingais at
vejais nusikaltėliams netgi gali 
būti taikoma mirties bausmė. Da
bar ta pati LTSR Augščiausia ta-

ryba skelbia kovą smulkesnio 
plauko veltėdžiams. Veltėdžiais ji, 
laiko tokius asmenis, kurie ver
čiasi spekuliavimu, naminės va
rymu, nedirba jokio visuomenei 
naudingo darbo, nors kartais, 
maskavimosi tikslu, ir priklauso 
kuriam nors kolektyvui. Pagal 
naują įsaką veltėdžiai rajono ar
ba miesto liaudies teismo spren
dimu gali būti iškeldinami į kitą 
gyvenvietę iki penkerių metų. 
Ten jie privalo dirbti paskirtą 
darbą. Priešingu atveju jie būtų 
baudžiami pataisos darbu arba 
laisvės atėmimu. Jeigu jie turė
tų turtą, įgytą nesąžiningu būdu, 
jis būtų konfiskuojamas. Ši vals
tybinio masto akcija rodo, kad 
komunistinė moralė spėjo išugdy
ti visą veltėdžių armiją, nes juk 
šiaip nebūtų jokio reikalo 
panašaus pobūdžio įsakus.

Didžiausi veltėdžiai 
labiausiai širsta

Veltėdiškumas yra komunistinės 
santvarkos dalis. Jo pirmuosius 
pradus mes rasime kiekvienoje 
diktatūrinėje sistemoje. Taip ka
ringai prieš veltėdžius pakėlusi 
uodegą LTSR Augščiausioji ta
ryba pati yra labai nusipelniusi 
veltėdė — komunistų partijos įsa
kymų perrašinėjimą į popierį juk 
negalime laikyti rimtu darbu. Tą 
galėtų atlikti viena sąžningai dir
banti sekretorė, deputatų pulkus 
ir prezidiumo narius atpalaiduo
dama naudingesniam — neveltė- 
diškam — darbui kolūkiuose ir 
įmonėse ... Veltėdžių pilna ir ko
munistinė spauda. Kaip gi kitaip 
gali pavadinti tuos rašeivas, ku
rie kiekvieną pavasarį šaukia lie-

leisti

tuviui ūkininkui, kad jau laikas 
pradėti pavasarinę sėją, vasarą— 
ragina jį derliaus nuėmimui? 
Ūkininkas be jų pagalbos žino, 
kaip ir kada atlikti ūkio darbus. 
Tą patį galima pasakyti apie iš
tisą veltėdžių armiją, kuri moko 
dailininkus, teatralus, rašytojus 
ir kitus kūrėjus, nors jų pačių 
“kūryba” ribojasi klusniu parti
jos įsakų kartojimu ... O kur dar 
visokie partijų komitetai, parti
nių organizacijų vadai įmonėse ir 
kolūkiuose? Komunistų partija, 
kaip ir kiekviena diktatūrinė par
tiją, garsi savo veltėdiškumu. To
dėl tikrai sunku suprasti, ko taip 
pykstama ant mažyčio veltėdėlio. 
Jeigu žmogus sugeba susikrauti 
kapitalą spekuliuodamas, dėl to 
kalta komunistų partija: kada 
krašte yra pakankamai prekių,

I spekuliacija — neįmanoma. Nie
kas nebėga pas spekuliantą, jei
gu jis norimą dalyką pigesne kai
na gali nusipirkti kiekvienoje 
krautuvėje ... Pagaliau, jeigu va
gia kolūkių pirmininkai ir įmo
nių direktoriai, kodėl gi negali 
vogti ir mažasis paprastas pilie
tis? Atimdama kartų kartoms pri
klausiusias žemes, kolūkiečius 
partija apvogė valstybiniu mastu.

Vyt. Kastytis

tuvą turėjo du susitikimus su Kauno 
ir Vilniaus boksininkais. Nugalėję 
kauniečius, svečiai užbaigė susitikimą 
lygiomis su Vilniaus komanda. G.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE, nau
jiems mokslo metams prasidėjus, gim
nazijos krepšininkai sužaidė kelias 
draugiškas krepšinio rungtynes su 
Heppenheimo gimnazijos ir Frankfur
to Gruen-Weiss sporto klubo krepši- į Juozas Jurgėla, kuri teko asmeniškai nio vienetais Savo aikštėje gimnazi- tik or6ganizuįjant Lietuvos per
jos antroji komanda ir jauniausias gali krepšinyje minėjimą Čikagoje 
mūsų krepšinio vięnetas išbandė savo m., ^ieškant medžiagos leidiniui 
jėgas prieš Heppenheimo Starkenbur- Lpie lietuviškąjį krepšinį, buvo vie- 
ge gimnazijos tokio pat lygio koman- nas pagrindinių Lietuvos krepšinio 
dą. Antroji komanda šias palyginimo figūn. Jis jau plačįau Lietuvos spor- 
rungtynes laimėjo rezultatu 32:28, o, į0 mėgėjams buvo pažįstamas 1938 m., mūsų jauniausias prieauglis net 28:8. kada SdJalyvavo Sivių Tautinėje 
. 18ud- “T-1"“*“8** olimpiadoje Kaune, tada atstovauda-
krepšininkai buvo pakviešti revanši- mas Grandies krepšinio komandą. Be- 
nem rungtynėm j Heppenheimą, kur ne jo .nuopelnais tada Grandis olim- 
sužaide dvejas rungtynes ir jas laimė
jo bendru rezultatu 36:29. Hęppenhei- 
me krepšinis yra labai populiarus ir 
vietos klubo krepšinio vienetas žaidžia 
Hesseno augščiausioje krepšinio lygo
je, užimdamas ten gerą vietą. t

. Gegužės 10 d. Vasario 16 gimnazijos 
rinktinė buvo pakviesta į Frankfurtą 
sužaisti draugiškom rungtynėm su SG 
Gruen-Weiss Frankfurt Hesseno augš- 

labai įtemptų rungtynių mūsų rinktinė 
šias rungtynes laimėjo rezultatu 79: 
77. Vieną minutę, prieš rungtynių pa
baigą rezultatas buvo dar tik 75:75 
ir priešininkas gavo mesti dvi baudas, 
kurių neįmetė, nors laike rungtynių 
baudas gerai mėtė — arti 70%. Dviem 
greitais antpuoliais mūsiškiai rezulta
tą persvėrė 4 taškais savo naudai, ku
rį priešininkas 5 sekundes prieš rung
tynių pabaigą vienu metimu sušvelni
no iki 79:77.

Tikimasi, kad > ir ateityje gimnazi
jos sportininkai galės, palaikyti gražius 
sportiškus ryšius su Švecingeno ame
rikiečių kariais, kurie iki šiol Vasario 
16 gimnazijai yra daug padėję nuga
lėti materialinius sunkumus.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ 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 j 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 • Eglinton
$2.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 
kambarių, 10 metų senumo, mod. 
virtuvė, rūsys baigtas, gražus kie
mas, privatus įvažiavimas, garažas. 
Kaina $13.500. 1 skola balansui.

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

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

DĖMESIO!
Toronto gražiausioj vietoj, prie ge-

ma kaina $125.000 — veltui.

J. KUDABA

Miesto centre 27 butų 
modemiškas su balkonais, nedega
mas apartmentas, įmūryti garažai, 
butai niekuomet nėra laisvi, $36.000 
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pajamų per metus, įmokėti tik 
$35.000.
10 mylių nuo Toronto, 50 akrų že
mės — suaugęs miškas. Gera vie- 

\

ta piknikams ir medžioklei, nedide
lis įmokėjimas, arti dviejų pagrin
dinių kelių.
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.
Bloor • Lansdowne. 8 kambarių at
skiras mūro namas, vieta garažui. 
$2.000 įmokėti, 10 metų atviras 
morgičius balansui.

Visais draudimo, morgičių.

Nauji būdai 
trėmimams
(Atkelta iš 3 psl.) 

negali būti skundžiamas.
Visuomeninių kolektyvų (įmonė
se, kolchozuose ir pan.) sprendi
mas, tiesa, turi būti dar tvirtina
mas atitinkamo vykdomojo komi
teto (rajono ar miesto), bet ir jo 
sprendimas negali būti skundžia
mas. Žmogus, pasmerktas depor
tacijai ir turto konfiskacijai vie
nokiu ar kitokiu sprendimu, nie
kam negali pasiskųsti, nors 
sprendimas kartais gali būti ša
liškas, neteisingas. Reikia tik tu
rėti galvoje, kad būrelis kurio 
nors asmens priešų susitaria prieš 
asmenį ir vienokiu ar kitokiu bū
du (per liaudies teismą ar per 
“visuomeninį teismą”) asmenį pa
smerkia trėmimui. Tuo labiau tai 
sauvalei gali pasiduoti komunis
tiniai sluogsniai, kuriems atskiras 
asmuo yra nepageidaujamas.

Į visas tokias bylas yra įjungia
ma ir milicija bei prokurorai. Mi
licija sprendimus vykdo. Proku
rorai kaltinamąjį gali išimti iš 
įsake numatytos pasmerkimo pro
cedūros ir pervesti bylą į augštes- 
nį teismą.

Kitu nuostatu asmenys, įkurdi
nimo vietoje vengią darbo, rajo
no ar miesto liaudies teismo bau
džiami pataisos darbais, su išskai
tymu 10% uždarbio, o jeigu jie 
vengia ir pataisos darbų, teismas 
gali asmenį bausti laisvės atėmi
mu. Pabėgimas iš įkurdinimo vie
tos arba pakeliui į ją baudžiamas 
jau pagal reguliarų baudžiamąjį 
įstatymą. E.

piadoje užėmė garbingą III vietą.
Tais pačiais metais J. Jurgėla da

lyvavo eilėje tarpvalstybinių rungty
nių ir III-se Europos krepšinio pirme
nybėse 1939 m. dėvėdamas Lietuvos 
uniformą. Komandoje jis tada buvo 
vienu iš pagrindinių žaidėjų, pasižymė
damas puikiu kamuolio valdymu. Nors 
daug taškų pirmenybėse jis nepasie- 

.z . v. x « įkė (daugiausia pelnė rungtynėse prieš
ciausios krepsmiojygos meistenu. Po Į Pranciizija _ 8), bet vistik buvo vie- 

x- x_ žaidėjų, apie kuriuos sukosi
publikos dėmesys.

Į Ameriką jis sugrįžo jau prasidė
jus II Pasauliniam karui, bet visada 
pagarbiai kalbėdavo apie savo tėvų 
kraštą, visada maloniais žodžiais pri
simindamas Lietuvoje praleistas die
nas. Ir kada 1957 m. Čikagoje buvo or
ganizuojamas Lietuvos pergalių Eu
ropos krepšinio pirmenybėse paminė
jimas ir krepšinio veteranų pagerbi
mas, velionis su entuziazmu į tai žiū
rėjo. Minėjimo rengėjams pasisekė ta
da sutraukti net 9 asmenis, kurie bu
vo atstovavę Lietuvą Europos krepši
nio pirmenybėse, o vienu iš jų buvo J. 
Jurgėla su savo draugais: Feliksu 
Kriaučiūnu, Zenonu Puzinausku, Artū
ru Andruliu, Pranu Mažeika, Pranu 
Talzūnu, Valteriu Budriūnu, Mykolu 
Ruzgiu ir Vitalių Norkum.

Atsimenu lyg šiandien, kaip per su
kaktuvinį minėjimo banketą spindėjo 
krepšinio veteranų, jų tarpe ir J. Jur- 
gėlos, veidai, o atsisveikinant jie pri
minė, kad būtų gera vėl susitikti po 5 
metų. Po to dar kelis kartus teko ma
tyti J. Jurgėla ir išgirsti iš jo dau
giau atsiminimų apie gerus laikus Lie 
tuvoje.

Bet jo noras negalės išsipildyti. Jei
gu kada nors vėl krepšinio veteranai 
susitiks, J. Jurgėlos jų tarpe jau ne- 

| bus. Jau nuo 1950 m. velionis skundėsi 
širdimi, nors dėl to daug neliūdėdavo. 
Po kelių širdies smūgių, šių metų ge
gužės 2 d. atėjo lemtingasis smūgis, 
kuris nusinešė dar ilgai gyventi pasi
ryžusio J. Jurgėlos gyvybę.

Pažymėtina, jog prieš išvykdamas į 
Lietuvą, J. Jurgėla yra žaidęs Lietu
vos vyčių krepšinio lygoje.

Beje, velionis turėjo dar vieną no
rą. Jis vis tikėjosi, jog dar kartą ga
lės pamatyti savo tėvų žemę Lietuvą, 
kurią jis buvo pamėgęs. Jis nekentė 
dabartinių Lietuvos okupantų, kurie 
atėmė Lietuvos sportininkams teisę 
savo valstybės vardu varžytis tarptau
tinėje plotmėje. Velionis laukė tos die
nos, kad sugrįš Lietuvai laisvė.

Visi tikime, jog Lietuvai nušvis lais
vės saulė ir į ją važiuos daug šio kraš- 

pinną kartą ją pama
tyti ar atgaivinti senuosius prisimini
mus. Gaila, jog tame laimingųjų bū
ryje negalės būti J. Jurgėlos, kuris 
savo sportiniais pasirodymais įamžino 
savo vardą Lietuvos sporto istorijoje.

Edv. bulaitis

Trumpai iš visur
Cape Town. — Pietų Afrikos 

respublika, kuri neseniai po iš
metimo iš Britų Comonweatho ta
po visiškai nepriklausoma valsty
bė, planuoja deportuoti apie 1 
mil. negrų į šalia jos esančias bri
tų kolonijas.

Vašingtonas. — Amerikoje 
žaislų krautuvėse pardavinėjamas 
US Polaris povandeninis laivo 
modelis buvo pagamintas lygiai 
pagal tikro atominio laivo brėži
nius ir buvo pardavinėjamas po 
$2.98. Admirolas Rickover pa
reiškė, kad tas žaislas rusams su-, 
teikė milijonus dolerių vertės in
formacijų, nes iš jo rusai sužinojo 
visas detales apie pirmąjį ameri
kiečių atominį povandeninį laivą.

Atėnai. — Kiniečių profesorius 
paprašė azyliaus teisės Graikijoje 
ir pareiškė spaudai, kad Kinija ti
ki jog karas tarp Rytų ir Vaka
rų yra neišvengiamas ir Kinija 
visu smarkumu tam ruošiasi.

Viena-----Austrijos kancleris
A. Gorbach pareiškė spaudos kon
ferencijoje, kad Chruščiovas išvy
ko iš Austrijos įsitikinęs, kad jam 
pavyks perkelti Jungtines Tautas 
į Vieną.

Otava. — Kanadoje yra 1375 
ligoninės su 200.000 lovų.

to gyventojų -

B. SERGAUTIS
LE. 1-11(1

EXTRA REALTY LTD.
ft patornavfanft.

R.CHOLKAN
X. RE AL ESTATE ./X j 

L I M IT E°d

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

BLOOR

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
$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 AVĖ.
$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
$15.000 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

BUNGALO

BLOOR

kus atskiras mūrinis namas, kvad-

HIGH PARK RAJONE
$2.500 įmokėti, atskiras, šiukščių 
plytų 6 kambarių namas, kvadrati
nis planas, didelis kiemas, garažas 
ir šoninis įvažiavimas. Viena sko
la balansui, lengvos mokėjimo sąly
gos. Pilna- kaina tik $16.000.
COLLEGE — RUSHOLME RD. 
$4.000 įmokėti, atskiras mūrinis 7 
kambarių namas. Karšto vandens 
šildymas. Garažas ir šoninis įvažia
vimas. Viena atvira skola balansui. 
Prašo $19.900.
KIPLING — RATHBURN
$5.000 įmokėti, puikus 6 kambariti 
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
$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
rių 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. J^rti Bloor gat
vės. Prašo $26.000.
Be to, turime labai didelį pasirin
kimą . įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
, ? LE. 2-4404
Namų telefonas LE. 6-9165

- WALNIER RD.

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

33KB

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Rytų Vokietijoje 
jaučiamas maisto trūkumas. Dau
gelyje miestų vienam asmeniui 
duodama tik pusė svaro mėsos sa
vaitei.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

miesto, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE STn Toronto

Tel. LE. 48390

DIDŽIOSIOS DIENOS ČIKAGOJE
Čikagoje lietuviškas judėjimas 

nei žiemą, nei vasarą nesustoja. 
Ir sukasi čia įvairūs įvykiai, kad 
jokiu būdu negali suspėti nei vi
sus aplankyti, nei užregistruoti, 
čia paliesiu tuos, kurie kiek pla
čiau apima visų bendro gyvenimo 
įvykius.

Dainų šventė ir paviljonas
Jau vos kelios savaitės, kai iš 

visos Amerikos ir Kanados, visais 
keliais trauks tūkstančiai, lietuvių 
į didžiulę II Dainų šventu., Čika
gos lietuviai, kas tik myli dainą, 
Įsijungę dirba ir atiduoda savo jė
gas šiam garbingam įvykiui. Cho
rai ruošiasi, komisijos diskutuo
ja darbuotę, judėjimas nęapsako- 
mas. Reikia tik džiaugtis, kad to
kiai didelei šventei surengti en
tuziazmo nestinga. Bet pasitaiko 
ir nemalonumų. Dainų žinovas J. 
Kreivėnas “Drauge” ėmė ir su
drumstė reikalą, o rašytojas J. 
Vaičiūnas norėjo pataisyti “Nau
jienose”, bet laisvoji tribūna au
toriaus mintis supainiojo.

Jei dainą mylintieji aukoja 
naktis ir poilsio laiką, tai tuo la
biau mūsų spaudai vertėtų tik 
entuziastingai remti.

Arba tas Tarptautinėj parodoj 
lietuviškas paviljonas! Jau du jų 
turėjom ir vis daugybė nepasiten
kinimo. Žmonės jau nebenori nei 
aukoti, o rengėjai nukenčia, ži
noma, rengėjų yra geri norai, bet 
jei kartais negalima šiom sąly
gom gerai atlikti, tai už ta* ne
reikėtų ir smerkti. Šiemet pavil
joną rengia Inžinierių-architektų 
sąjunga. Sunkumų yra dėl lėšų, 
nes už vietą reikia mokėti, išleisti 
katalogą, informacija. Išlaidų su
sidaro keli tūkstančiai. Tiek Dai
nų šventei, tiek paviljonui reikia 
visuomenės paramos. Visuomenė 
kiek svyruoja, nes atsibodo auko
ti. Rodos, mūsų visuomenė tik ir 
dirba aukom. Bet šiems dviems

deda Dainų šventei stambiom 
aukom. Turėtų ir kiti geriau sto
vį padėti, nes daug pajamų mo
kesčių reikia grąžinti valdžiai, tai 
geriau juos lietuviškiems reika
lams paskirti, šie du Įvykiai la
bai reikalingi visų paramos.

Ryšiai su Lietuva ir 
komunistiniai popiergaliai 

Bendradarbiavimas su Lietuva 
ir likusia tautos dalimi darosi 
keistas. Žmonės nežino kur pini
gus dėti, tai vyksta i Lietuvą. Nie
kas nesakytų, jei Lietuvą valdytų 
lietuviai, nežiūrint kokie jie bū
tų — ar rudi ar raudoni, bet da
bar Lietuvą valdo svetimtaučiai. 
Iš Čikagos vyksta net dvi ekskur
sijos, kur kiekvienam kainuos 
virš tūkstančio. Lietuviška agen
tūra gavo iš Sovietų ambasado
riaus lietuviško skyriaus pasiūly
mą surengti dar vieną ekskursi
ją, į kurią įeitų tik profesionalai 
ir stambesni biznieriai. Nežinau, 
kaip kam sąžinė leis save per
duoti komunistų kamantinėji
mams, nes rusų valdžia reikalau
ja labai smulkių žinių iš praei
ties, verčiama pasakyti kokių gi
minių Lietuvoje esama ir t.t. ir 
t.t. Iš visų buvusių ir dabar vyks
tančių reikalaujama Amerikos 
komunistų partijos pritarimo, 
ekskursantai nematomų agentų 
yra saugomi ir perkopiami. Lietu
viai, kurie dar gundosi vykti, tu
rėtų rimtai pagalvoti.

Komunistę agentai mus perse
kioja įvairiais leidiniais, tai rim
tai juos ir naikintam arba praneš- 
kim valdžios žmonėms, nes dėl jų 
galime turėti nemalonumų, kai 
reikės susidurti su FBI. Geriau
sią būdą pataria Vikt. žylė “Vie
nybėje”: gautus propagandinius 
leidinius siųsti atgal į Lietuvą 
partijos nariams ir veikėjams.

Bendradarbiavimas su tauta ga
limas, bet nereikia susirišti su 
komunistine valdžia, jei norime, 
kad mūsų kova ir garbė nenueitų

Jonas Pūtėjas

WALLY’S GARAGE
P E R SIK £ L £ iš 5 Robert St. į N AU J AS P AT ALP AS

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

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. ¥1. 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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St*. W. (prie Lansdowne Ave.) 

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

VASARNAMIS
45 MYLIOS NUO TORONTO 

$2.000 įmokėti, pakrantėje. 2 metų 
’senumo, modernus, 6 kambarių, 
izoliuotas, alyva oru šildomas, visi 
miestiški įrengimai, modernūs bal
dai, gera vandens sistema.

BLOOR — ARMADALE
— SWANSEA

S20.900 pilna kaina, gerų plytų, at
skiras namas, 4 kambariai pirmam 
ir 3 kambariai antrame augšte, van
deniu alyva šildymas, vienas morgi
čius balansui, didelė moderni virtu
vė, šoninis įvažiavimas, garažas.

DVI KRAUTUVES
3 APARTAMENTAI, $29300 

$7.000 įmokėti, -gerų plytų, metinės 
pajamos $5.600. dvi krautuvės iš
nuomavimui, vandeniu alyva šildy
mas, vakarinėj miesto daly.

RUNNYMEDE — BLOOR 
$4.000 įmokėti, gerų plytų, 6 kam
barių namas, 2 virtuvės.
Mes turime daug kitų pasirinkimų 

tame rajone.

120 AKRŲ — $9JZ00 
$3.000 įmokėti, juodžemio dirva, 60 
mylių nuo Toronto, mylios nuo 
miesto pagrindinio kelio, per nuo
savybę ištisus metus tekantis žu
vingas upelis, 6 kambarių namas. 

COLLEGE — RUSHOLME 
$4300 įmokėti, gerų plytų atskiras 
9 kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, vandeniu 
alyva šildymas, recreation kamba
rys, geriausios sąlygos, dvigubas 
garažas. '

TABAKO ŪKIS 225 AKRAI 
$10.000 įmokėti, Tillsonburg-Delhi 
rajone, 37 akrai tabako sodinimui, 
didelė nauja daržinė, geras šiltadar
žis, 8 kambarių namas, modernus 
laistymo įteigimai, 35 akrai miško. 
Parduodamas pigiau negu vertas. 
$1300 įmokėti. BLOOR-MARKHAM 
$13300 pilna kaina, gerų plytų. 7 
kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės. 10 metų morgi
čius, visi kambariai išdažyti alieji
niais dažais, koridorinis planas. ________ _ , .
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, butelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius 

J. Girdvainis specialiai tabako ir mBriem fikiams.
A

>
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rvirt, 2 vonios, did. kamb., alyva
■ šild-. garažas, arti Bloor kraut, ir 
Jsusiiriu Vertas pamatyų.

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

. $3.660 įmok., 14 mūrinių garažų ir 
■2 ofisai. Tinka lengvai industrijai. 
Didelis sklypas, geras ir nefningas 
investavimas. Prašo $14.500.

Jane — Baby Point 
$4-006 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
tus.Kvadrat. planas. Gražios plytos, 
labai dideli kamb., 2 virt-. 4 kamb. 
pirmame augs t e;: did., kiemas, du 
garažai. Vienas atviras morgičius

■ išmokėjimui. Tokio narnos Jūs se
niai laukėte. ■ i

Bloor $4.«» imok., gražių plytų, kvadrat. 
planas, 7 kamb. per du augštus, 
vand. alyva šild., 2 vonios, 2 mod. 
virt, augštas ir gražus rūsys. Gart-i 
žas ir šoninis įviaž. Vertas dėmesio.

Jane — Bloor
$4.060 Įmok., 8 kamb. per dn augš
tus, mūr. atsk., vand; alyva šild. 
Viskas įrengta dviem šeimom.-Vo
nia ant pirmo augšto, retai pasitai
kąs pirkinys. Garažas ir šoninis 
įvaž. Pamatykit.

High Park Avė.
$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. Pasiteįraukit.

Indian Rd. —■. Howard Park 
$7.600 įmok., 10 kamb. mur. atsk. 
centrinis planas, įrengtas rūsys, 
privalus įvaž., garažas. Reikia .ma
žo remonto. , ,

Bloor, — High Park . i 
$8.060 įmok., 14 kamb. 3 mt. senu- 
mo tripleksas, labai gražios staty
bos, mod. įrengtas iš vidaus. Pui
kus nuomavimui.:> Prašo ; $29.000t ? 
Retai pasitaikantis pirkinys^

L S. JOKŪBAITIS
• Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Telef. RO. 6-9241. Namą RO. 6-0417

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

stočių, garažu, moteliu, įvairių biznių ir t.t.

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

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337
'f?'/'/ KELETAS PAVYZDŽIŲ:
10 kambarių 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. 2V2 mylios nuo Wasaga Beach. Du upeliai. Geri pastatai.
19 akrų farma % mylios nuo Stayner. Labai gražiai sutvarkyta ir geri 

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

TURIME VASARNAMIŲ SEZONINIAM IŠNUOMAVIMUI.

mm IR SKOLINKIS
uToronta Lietuviu Kredito 
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. .

. Telefonas LE. 2-8723<... r

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 val.‘ ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vat ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

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

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

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

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

(prie Dufferin)
Visu rūšių automobilių mechaninis 
remontas.' Automatinės transmit- 
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

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.

; J. BARAKAUSKAS 5
Elektros

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir'pataisymai.
V Tel RO. 7-9947 

24 Humberview Rd., Toronto.
♦ i v*--

VYRIŠKŲ IR oillXTOiriQ
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 01 U V V Į

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

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

Telefonas LE. 1-1432.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
•aroit iv* galite aavo automobilio pataisymo reikalu* fifeiofflrtatl HetttvRkal. 
Dougiiu kaip 20 m. patyrimo praktika me* garantuojama darbo ląiiningumg. 

» Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pototaymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimą ir balanaavimą su 
goriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdflų įuostų pakeitimus — nuo $18.00. • ' 1

Toto pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandos. Lietuviams duodpmo nuolaida.
.... 3 Aukland Rd. - Tel. BE.2-2131
’ Nakties metu tel. RO. 7-008S

(Auklond gotvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., | vakarus nuo Six Point).

, (Atkelta iš 1 psL> , 
skaitė kongreso komiteto paruoš
tą rezoliucijąsveikinimą Lietu
vos vaikams, kurią J.E. vysk. V. 
Brizgys pažadėjo greitu laiku bū
damas Italijoje perduoti per Va
tikano radiją į pavergtą Lietuvą. 
Sveikinimas dalyvių priimtas gau
siu plojimu. Antrasis sveikinimas 
priimtas lietuviams vaikams, iš- 

■ blaškytiems plačiame pasaulyje. 
J Po to sekė gauti raštu sveikini
mai. Sveikino Tėvas. J. Borevi- 
čius, SJ, KLB Kultūros.Fondo ir 
Montrealio. Aušros Vartų, parapi
jos vardu, inž. Naginionis, Mont
realio liet, skautų vadeiva ir Tė- 

. vas S. Kulbis, SJ. žodžiu kongre
są sveikino PLB Centro V-bos 
pirm. J. Matulionis ir Kanados 
ateitininkų vardu V. Aušrotas.

i. > Užbaigus-oficialiąją dalį, meni
nės dalies pravedamas perduotas 

, įiamiltonietei Garbušaitei, kuri 
pasigėrėtinai gražiu akcentu, pra
nešinėjo lietuviškai ir angliškai.

■ ■ Meninė dalis
•; Pirmuoju pasirodė Toronto 
prisikėlimo parapijos vaikų cho
ras, vadovaujamas kun. B. Jurk- 
šo. Išpildyta paties choro vadovo 
paruoštas “Palangos jūreiviai’*; 
Dėt gražaus sasidainavimo, pride
rintų judesių .it vienodų unifor
mų, išpildomasis dalykas publi- 

. kai labai patiko. Dalis buvo pa- 
kartota.
- Antruoju programos punktu 
girdėjome Londono, Ont., šešta
dieninės mokyklos mokinio J. Čė- 
gio pasigėrėtinai gražiu Įsijauti: 
mu deklamuojamą St. Lauciaus 
eilėrašti “Kas aš esu?” Tas pats 
deklamuotojas, kiek vėliau, pa
deklamavo humoristinio pobūdžio 
eilėraštį apie šluotą.
: Pėr du pasirodymais scenoje 
pamatėme Hamiltono tautinių šo
kių mažųjų grupės šokėjus, vado
vaujamus G.Breichmanienės, ku
rie pirmuoju kartu išpildė- ŽilvL 
ti ir Kepurinę, o antruoju—Len
ciūgėli ir Suktini. Mažieji pasiro
dė įspūdingai.
. Nedidelės St. Catharines liet, 
kolonijos keturios poros šokėjų' 
puikiai, pašoko Suktinį ir Kalve
lį. šokius akordeonu palydėjo J. 
Lianga. Pažymėtini šios kolonijos 
lietuvių geri norai. Neužtenkant 
vienodo amžiaus ir vienodo ūgio 
šokėjų, visi sujungti į vieną —

STPSEHOS
Besiruošiant j teatrą

Skaitytoj? laiškai
RAŠYKIME ATSIMINIMJJS -**' 

šįmet sueiną 20 metų nuo birželio 
13-20 d.d. 1941 m. baisiųjų dienų, kada 
XX amžiaus barbarai bolševikai vežė 
kaip kitas, tautas, taip ir lietuvius į 
Sibirą, koncentracijos stovyklas ir ki
tas vietoves. Istorijoje negirdėtais bū
dais žmones kankino, naikino.

Per tą dvidešimtmetį pasaulis daug 
ką sužinojo, bet daug galykų dar ne
žino, koks tikras gyvenimas milijonų 
žmonių yra ir dabar ten visokiose sto
vyklose, kalėjimuose, visame bolševi
kų rojuje. Tremtiniai, šioj pusėj ge
ležinės uždangos esame liudininkais 
visų tų žmogaus išniekinimo darbų.

Turime ir daug gyvų liudininkų, ku
rie išbuvę po 15-18 metų Sibiro kator
gose, atsirado š. Amerikos kontinente. 
Laikas, suorganizuoti prie PLB archy
vo ar kitur skyrių, kuriame rinktųsi 
visa medžiaga apie bolševikų darbe
lius, “laisvinant” lietuvius iš kapita
lizmo “jungo”.

Visi kas valdo plunksną turėtų su
rašyti savo prisiminimus apie bolše
vikmetį Lietuvoj, kur dirbo, kas ten 
vyko, kokias rusų pavardes prisime
na, ką “gera” jie lietuviams padarė.

Kas negali pats surašyti, turėtų ki
tiems viską papasakoti.

žurnalistai turėtų padaryti pasikal
bėjimus su gyvaisiais Sibiro kančių, 
gyvenimo liudininkais. Tas pats turėtų 
būt padaryta ir su nacių darbeliais Lie
tuvoje.

Titrai ateis diena, kad ir raudonie
ji budeliai bus viešai teisiami už nu
sikaltimus žmogui, tuomet tas archy
vas bus labai naudingas. IRM. Ka.

■f Po ilges žiemos ir šalto pavasario 

žybėmis. Medeliai pasipuošė žaliais 
lapais, žydi įvairios gėlės, o' paukšte
liai čiulba ' ir lizdus krauna, žodžiu, 
žmogus gundomas išvažiuoti iš mies- 
td j laukus, pievas ir miškus.

Tillsonburgo ūkininkų klubas bir
želio 25 d., 2 vai. p.p. su puikia muzi
ka, geru bufetu, rengia Joninių gegu- 
žinę-pikniką St. Augustinavičiaus. ūky- 

*jė- Toj pačioj vietoj kur būdavo ge
gužinės ir anksčiau.

Visi apylinkių lietuviai kviečiami at
silankyti. Klube valdyba

\ aemos ir pavasario
vyriausioji būvo 14Jm.7o jauniau- turėsime progos pasigėrėti gamtos gro- 
siojį ~ 7 m, Vienok jų susiderini- 
mas šokiuose pasigėrėtinai gra
žus. sĮbūne • -
. Londono, Ont., scenos mėgėjų 
vaikų gp^ė, vadovaujama A. 
-Švilpos*, parodė sceninį vaizdelį 
ištrauką iš “Žiburėlių” (“T2” vai
kų priedo).

■ IŠ Newbury, Ont., du broliukai 
Raimundas ir'Edmundas Kudir
kos akordeonais sutartinai pagro
jo duetą. . ’

Nepasidavė svečiams ir vietinis. 
Delbi kolonijos jaunimas. Jie pui
kia išpildė M. Miceikienės ir B. 
Vytienės paruoštą montažą: “Ge
dimino sapnas”, čia išgirsta pui
kių (kartais su humoro atspalviu) 
solo, deklamavimų, pašokta bend
rų šokių, padainuota sutartinių. 
Pagaliau, “senelis -r- G. Miceika, 
įr.papasakoja mergaitėms le
gendą-'apie Gedimino sapną ir

WINDSOR, Ont.
AUKOJO TAUTOS FONDUI. — T. 

Fondo vajaus metu Windsoro ir apy
linkės lietuviai aukojo:

Po $10 — dr. V. Ablėnas ir dr. D. 
Naikauskienė; $8 dr. V. Baltrušai
tis; po $5 — B. Balaišis, V. Ciuprins- 
kas-, P. Januška, Pr. Kairys, L. Lę- 
parskas, S. Naikauskas ir E. Zatorskis; 
po $3 — kun. V. Rudzinskas, A. Sas-

ViHnausJ’įkūrimą. €> paskutinioji Faulaįtis;'ir V. yakauzas; $1. 
štai ką publikai '• , AiV - ‘t '

* “Jei ^aplositė —puiku, 
: AtriiygŲirit laiku,.. .

šį montažą akordeonu palydė
jo. B. Vytienė. • .-> !. , -f ; .

Pagaliau, užbaigai —- Toronto 
Šv. Jono Kr. parapijos choras, ve
damas kun. B. Pacevičiaus, išpil
dė skaičiumi tik vieną, bet ilgą 
ir itin turiningą žodžių ir dainų 
Junginį. - montažą, paruoštą, pa
ties choro vadovo “Dainų spar
nais”. Pagrindiniai montažo dek
lamatoriai: K. Strimaitis, L. Ri
zaitė ir E. Zabiela. Akompanavo 
Jonas Govedas. Gražiai išpildytos 
lietuviškos- dainos- sužavėjo klau
sytojus ir jiems pageidaujant už
baiga buvo pakartota.

Visa programa buvo fotogra
fuojama spaudos korespondentų 
ir filmuojama, pranešant, kad dar 
tą patį vakarą- (apžvalgoj) būsią 
parodyta per Londono, Ont., telę- 
vijds programą. ‘ ’

Užbaigai padėkos žodį tarė pa
rapijos klebonas kuh. dr. J. Gu
tauskas.

Lietuvių jaunimo pirmąjį kon
gresą Kanadoje reikia skaityti la^ 
bai gražiai pavykusiu, kuris pui
kiai pasitarnavo jaunimo širdyse 
lietuviškumui išlaikyti ir Lietu
vos kančių propagandai kanadie
čių tarpe. Linkėtina, kad tokie 
kongresai Kanadoje būtų rengia
mi kasmet. ; Pr. Alš.

parietu Sąjungoje rr t 
satelitiniuose kraštuose

Sovietai nupirko parodą j kių stiklai su surūdijusiais dang-
Didžiulei britų pramonės paro

dai Maskvoje pasibaigus, sovieti
nės Įstaigos nupirko visas paro
dos prekes ir Įrengimus už 5 mi
lijonus anglų svarų. Sovietinės 
Įstaigos britų firmoms parodos 
metu davė užsakymų £ 12 mil. 

j Maskviečių; susidomėjimas paro
da buvo didelis. Ją aplankė IV2 
mil. žiūrovų. Reikia manyti, kad 
sovietinė pramonė dabar stengsis 
britų, prekes, ypač sudėtingas ma
šinas, pamėgdžioti. Kremlius taip 
Visą laiką daro su geresniais už
sienio dirbiniais.

Netrukus 'Londone atsidarys 
Sovietų. Sąjungos dirbinių paro
da, kurioje, kaip spaudoje jėu pa
kartotinai pranešta, bus rodoma 
ir Lietuvos gamybos prekių, deja, 
turbūt ir šį kartą neminint tikro
jo kilmės, krašto — Lietuvos..įdo
mu, ar anglai nupirks ta paroda? 
- ■ .' *■ E.-..,;
< '' w.

Rytų h- Vakarų Berlynas
Vakarų Berlyno krautuvės lūž

ta nuo p?ekių. Daug prekių Čia 
heb yra pigesnės, negu Vakarų 
įVokietijoje. Bet koks skirtumas, 
palyginus su sovietinio sekto
riaus Berlynu! štai vienos didelės 
krautuvės Rytuose vaizdas: kal
nai stiklų su raudonais kopūs
tais. Sūris bėvęik be riebalų. Jo
kio kondensuoto pieno, sviestas 
įr pienas tik pagal registracijos 
knygelę, bet ir tų gaminių trūks
ta, saldainiai apibarstyti rudais 
miltais, šokoladas neskanus ir 
daug brangesnis kaip Vakaruo
se; didelė pasiūla sausainių, bet 
visi perdžiūvę. Konservinių pre-

deklamatorė
paptor^orV

■; Atsilygųisit laiku .

Išviso suaukota $76. Šios aukos yra 
lietuviškojo solidarumo ženklas ir su
sipratimo liudytojas. TF Atstovybė 
Kanadoje dėkoja visiems Windsbro ir 
apylinkių lietuviams už aukas ir TF 
įgaliotiniui" Windsore P. Januškai už 
sėkmingą TF vajaus pravedimą.

TF Atstovybė Kanadoje

Niagara pusiasalis
Padėka

Lietuvių Veteranų sąjunga “Ramo
vė” Niagaros pusiasalio skyriaus valdy
ba nuoširdžiai dėkoja Niagaros pusia
salio organizacijoms ir pavieniams as
menims prisidėjusiems prie pastaty
mo žuvusioms pagerbti paminklo - kry
žiaus Jaunimo centro aikštėje, 5620 
So. Claremont Ave., Chicaga, Ill.

Aukojo po $10 — Niagaros pusiasa
lio parapijos klebonas, Wellando Tau
tinės sąjungos skyrius; SLA 278 kuo
pa; po $5 — vilniečių s-gos St. Cathari
nes skyrius ir LB St. Catharines apy
linkės valdyba. $2 — J. Girevičius; po 
$1 — K. Jonušas, P. Dauginis ir A. 
Liaksas. Skyriaus valdyba

AUKOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO AKTO SIGNATARUI 
PROF. STP. KAIRIUI-KAMINSKUI 

remti pagal KLB Krašto Valdybos ko
vo 13 d: aplinkraštį Nr: 17 iki šiol at
siliepė šios KLB apylinkės:

1. Oakville
2. Calgary
3. Edmonton
4. Winnipeg
5. Hamilton
6. St. Catharines
7. London 
_ Ottawa 
9/ Welland

Windsor

8

X

t Dr. E. ZOBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE; 24108

teliais. Vietinės cigaretės per
džiūvusios. Kavos pupelių svaras 
40 DM (Ost). ‘ E.

Lenkai prieš rusus
Tik po savaitės Varšuvos laik

raščiams buvo leista pranešti apie 
incidentus įvykusius futbolo var
žybose tarp Lenkijos, ir Sovietų. 
Sąjungos Varšuvoje. 80.000 var
šuviečių žiūrovų buvo, nepaten
kinti kaikuriais sovietinės koman
dos veiksmais ir apie pusvalandį 
sulaikė žaidynes, žiūrovai netik 
triukšmavo, bet mėtė į aikštę bu
telius bei kitokius daiktus. Spor
tinių varžybų incidentas virto ma
rinėmis antfsovietinėmis demon
stracijomis. komunistiniai laik
raščiai tuos Įvykius pasmerkė.

Sovietų auksas į Londoną
Į Londoną atplaukė sovietų 

prekinis laivas, kuris atgabeno di
deli kiekį aukso Manoma, kad so
vietai pritrūko užsįąnio valiutos 
prekių užsakymams apmokėti. .1 
< - 7<.<. • - •= . -E.

. Namuose laiko karve s’ k

Lenkt valdom o šte ty no mies
to sveikatos skyriaus direktorius 
dr. Dabrovskis savo paskutiniame 
raporte? pažymėjo, kad, vykdant 
sanitarinį namų kontrolę, viena
me name įfasta ;bute laikorųa kar
vė, o lotame name, Boleslovo 
Smialy gatvėje, buvo rasta ožka 
net antrojo augšto bute. E.

, OILS LTD. .
; .. , Amove*

H. R0ŽAIT1S

"T ........ . 1 111 -,l\...... .

[Atlieku visokius 
į elektros darbus 

prie senų ir naujų statybų.
Patarimai ir apkainavlmas 

veltui.
Licenzijnotas elektromonteris

; J. Nocevičius
Tel. LE. 4-W75

$78.00
11.50 
37.00 

115.72
84.25
45.00
30.00 
34.00 
21.00 
25.00 
30.00

Dr. V. J. Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA +> •

282 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

bileto, kurį man nupirkot, vieta 
yra arti scenos?

— O, taip. Jei būtų bent trupu
ti arčiau — jūs jau dalyvautumėt* 
programoj...

Gerai parinkti vardai
Viena Lenkijos kaimo moteris 

pagimdžiusi trejetuką. Valdžia ją 
apdovanojo ir pas laimingąją mo
tiną nuolat ėmė lankytis raudona
sis socialinio skyriaus valdinin-

— Kaip pavadinote savo vaiku
čius? — kartą paklausė pareigū
nas. • '

— O, jiems daviau labai gar
sius vardus, — pasidžiaugė moti
na. — Vieną pavadinau Gomulka, 
kitą — Chruščiovu, o trečią — 
Liaudimi.

— Ir ką dabar veikia vaikučiai?
— Nagi, Gomulka miega, 

Chruščiovas budi, o Liaudis ver- 1 
kia ..., — paaiškino motina.

Tikėjosi aukso, rado skrybėlę
Iš Stockholmo pranešama, kad 

švedų inžinieriams pasisekė iš
kelti iš jūrų dugno karinį laivą 
“Vazą”, kuris paskendo pradžioje 
septyniolikto šimtmečio pirriią sy
kį išplaukęs į vandenis. Vist ti- • 
kėjosi, jog jame užtiks pilną skry
nią aukso.

Apžiūrėjus iškeltą laivą, skry
nia jame surasta. Deja, joje jokio 
aukso nebuvo, o surasta tik viena 
vienintelė labai gerai išsilaikiusi 
skrybėlė iš 17-jo šimtmečio. Lai
vas paskendo 1628 metais.

Trockio žmona tebegyvena Niu
jorke. Kaip sakoma, ji viešai at
sisakiusi nuo trockistų. Gi Troc
kis, Stalino įsakymu, buvo nužu
dytas Meksikoje. Jo žudikas per
nai paleistas iš kalėjimo išvyko 
už geležinės uždangos gauti atly
ginimo už “nuopelnus”.

Augščiausiai apmokami pasau
lyje darbininkai yra Amerikos 
angliakasiai. Tačiau nežiūrint 
augštų angliakasių algų anglys 
Amerikoje yra pigiausios visame 
pasaulyje.

10
11. Sault Ste. Marie
Betarpiai pasiuntė surinktas aukas 

šios KLB apylinkės:
1. Sudbury
2. Rodney
Viso surinkta $551.47.

KLB Krašto Valdyba

$10.00
30.00

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

- Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4*8431

: Lietuvio advokate
(staiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kompos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

129 GRENADEZZ “.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

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

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

M

Ro&n 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikas, šepečiai, terpentiną*.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

I

j

CLEAR-VISION T.V.j Hi-R RADIO
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 Raimundas Stasiulis.

1076'/2 BLOOR ST. W., Toronto
■' Po 1 vai. vąk. skambinti RO. 9-9392

/Taisomi RADIO IR TV aparatai
tpedaHsto ganfttabtai. ’ ‘ ’ F. N O BY Y D A S.

Skambinti bet kada. LE. 5-6007
f ■' k

televizijos ir radio aparatas
U GLEN BELLE CRESC

LIETUVIO ADVOKATO
; ĮSTAIGA
NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

International
; Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE. 5-5556 ir LE. 2-5461
- - <

3261 DUNDAS ST. W.
Tel. RO. 6-9541

Teorijos pamokos veltui.

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą. .

1082 BLOOR W., Toronto <
(į 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 vai vak.; šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki frv.v.

2 Akių specialistaš j < 
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko ūkinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dafc 
not sukelia gaivos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.

;470 COLLEGE JST., Toronto 
Telef. WA. 1-3924

gyvybės, pensijų ir’kt. RO. 6-0811\
Draudimai

DRAUDIMAI
NAMŲ. AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 

ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN. »

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 V AL. PATARM^naSl.

RO. 9-4612

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO 

DRAUDIMAI RAŠOMI VI 
10% NUOLAIDA IMANT D1 

* ' ■ ■ .

IS VIENOS E



S PUSE
jję. " _ A t“ ’* s / - * •*■

TBVIBKES ŽIBURIAI 1961. VI. 22. — Nr. 25 (597)
. r i

TORONTO, Ont
Sv. Jono. Kr. parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pradė

tos vasarinės pamaldos Gerojo 
Ganytojo stovykloje Springhurs
te: Gražus būrys lietuvių dalyva
vo pamaldose. Si sekmadienį pa
maldos vasarvietės koplyčioje lai
komos 9 ir 11 vai- Per 11 vai. pa
maldas giedos parapijos choras, 
vedamas muz. St. GaileviČiaus.

— Ateinanti šeštadienį, birže
lio 24 d., švenčiama parapijos glo-' 
bėjo, šv. Jono Krikštytojo diena. 
Šeštadienį 9 vai. rytą bažnyčioje 
laikomos giedotos pamaldos, ku
rios aukojamos už šios parapijos 
geradarius — pirmuosius steigė
jus — šv. Jono Pašalpinės dr-jos 
narius.

— Vasaros metu sekmadieniais 
bažnyčioje laikomos dvejos pa
maldos: 9.30 ir 11 vai. Vienam 
kunigui sekmadieniais išvykstant 
į Springhurstą ir Toronte pasilie
kant tik vienam, labai prašoma, 
norinčius sekmadieniais prieš pa
maldas atlikti išpažinti, Į bažny
čią atvykti anksčiau.

— Už a.a. Petrą Alekną šv. Mi
šios aukojamos birželio 28 d. 8.30 
vai. rytą. Už a.a. Jurgi Galini — 
ateinantį sekmadienį 11 vai. pa
maldų mėtų.

—- Pakrikštyta Elena Sofija 
Astrauskaitė.

I Gerojo Ganytojo stovyklą 
praėjusią savaitę Įsiregistravo per 
60 mokyklinio amžiaus jaunimo, 
o taip pat suorganizuotas pakan
kamas skaičius talkininkų tiek va
dovavimui, tiek administraciniam 
darbui. Šiuo laiku stovykloje 
pradedami parengimo darbai: 
buldozeriais padidinama stovyk-1 
los aikštė, tobulinama virtuvė, 
naikinamos piktžolės. Užsakyta 
palapinių, kad stovyklautojai ga
lėtų jomis pasinaudoti. Jaunimo 
registracija stovyklai vykdoma 
toliau. Stovykla prasidės liepos 8 
d. ir tęsis keturias savaites. Sto
vyklos mokestis $20 nuo stovyk
laujančio už dvi savaites. Jei iš 
šeimos stovyklauti vyksta du ar 
daugiau—daroma nuolaida. Taip 
pat atsižvelgiama i neturtinges
nes šeimas.

Pradėtas sezonas Wasagoje
Pereitą sekmadieni Wasagos - 

Sprįnghursto vasarvietėje pamal
domis pradėtas naujasis lietuvių 
vasarojimo sezonas. Pirmai die
nai. Gerojo Ganytojo koplyčia pri- 
sirmiko pilna.

Atvykę vasaroti šiemet randa 
. ir kaikurių pasikeitimų. Pirmiau

sia, vietos savivaldybė, vykdyda
ma saVjO numatytą šio rajono su- 
tvarkymo planą, jau iškasė dideli 
nusausinimo griovį, kuris nutrau
kia vandeni iš didoko buvusio 
drėgno miško ploto, esančio tarp 
lietuvių bažnyčios ir ežero. Nu
sausinimo vandeniui nubėgti po 
dviem keliais padėti dideli vamz
džiai. Kol žemė susigulės, du Į 
ežerą vedantieji keliai uždaryti. 
Tam pačiam reikalui dviejose vie
tose paplūdimis skersai perkastas 
grioviais, kurie labai sumažino 
automobilių važinėjimą ežero 
krantu.

Visos trys buvusios lietuvių 
krautuvės ir p. Petrulio valgyk
la tebeveikia, tik p. Demikių 
krautuvė parduota naujiems vo
kiečių tautybės savininkams.

Rožių paroda
Kanados rožių auginimo drau

gija šeštadieni ir sekmadieni, bir
želio 24 ir 25 d.d., 1073 Millwood 
Rd., Leaside Memorial Communi
ty Gardens ruošia metinę rožių 
parodą. Parodoje bus išstatyta 
netik Įvairių augintojų patys gra
žiausi rožių pavyzdžiai, bet bus ir 
mokoma ir praktiškai parodoma 
kaip rožes auginti. Paroda atdara 
šeštadieni nuo 3 vai. iki 10 v.v. ir 
sekmadienį nuo 1 vai. p.p. iki 9 
vai. vak.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį iškil

mingai paminėta baisiojo Birželio 
dienų 20-ties metų sukaktis. Iš
kilmėse kolonijos organizacijas 
atstovavo savanorių, šaulių ir 
skautų vėliavos su garbės sargy
bomis. Giedojo sol. V. Žiemelytė 
ir parapijos choras. Savo tautos 
nepamirštamai meilei simbolizuo
ti laike procesijos prie paminkli
nės lentos tautiniais rūbais pasi
puošusios mergaitės padėjo rau
donų rožių. Pamokslą pasakė T. 
Tarcizijus, OFM.

Parapijos vadovybė giliai dėko
ja visiems prie šių iškilmių prisi- 
dėjusiems, ypač kolonijos savano- 
riams-kūrėjams, šauliams, skau
tams ir ateitininkams, sol. V. žie- 
melytei, parapijos chorui ir jo 
vadovui kun. B. Jurkšui, gėlių 
nešėjoms A. Grigaitei ir D. Moc
kutei ir parapijos komitetui.

Šia proga taip pat labai nuošir
džiai dėkojame arch. dr. A. Kul- 
pavičiui ir poniai už paminklinės 
lentos projektą, J. Varneckui ir 
A. Čeponiui už projekto Įvykdy
mą, skulpt. A. ir E. Dociams už 
menišką vainiko nuliedinimą ir 
laidotuvių namų direktoriui L. G. 
Odette už auką šiam paminklui 
Įrengti. Dievas visiems teatlygina!

— Prisikėlimo parapijos vado
vybė nuoširdžiai dėkoja Delhi šv. 
Kazimiero parapijos klebonui 
kun. J. Gutauskui ir jo organiza
ciniam komitetui už vaikučių 
kongreso surengimą. Taip pat 
džiaugiamės, kad ir mūsų para
pijos vaikučiai, ypač vaikų cho
ras, galėjo būti tų gražių iškilmių 
aktyvus dalininkas. Linkėtume, 
kad tas pirmas vaikučių suvažia
vimas nebūtų paskutinis, bet kad 
jis taptų kasmetiniu Įvykiu, ku
rio lauktų ir kuriam ruoštųsi jau
ni ir suaugę.

— Praėjusi penktadieni staiga 
mirė a.a. Antanas Levišaiuskas, 
gyvenęs Toronte, 124 Galley Ave. 
Velionies palaikai iš Prisikėlimo 
bažnyčios praėjusi antradieni pa
laidoti šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Našlei Marijai Levišauskienei, sū
nui Vytui, dukrai Birutei Alksnie- 
nie ir jos šeimai bei visiems arti
miesiems reiškiame giliausią 
užuojautą.

— Visus tėvelius raginame leis
ti ir nedelsiant registruoti jauni
mą ir vaikučius Į stovyklas, kurių 
šiais metais Toronte rengiamos 
net keturios: viena ilgesnė rengia
ma šv. Jono Kr. parapijos vasar
vietėje Springhurste, o T. pran
ciškonų stovyklavietėje N. Wasa- 
goje rengiamos net 3 dvisavaiti
nės — ateitininkų, aušriečių ir 
skautų. Mokestis visose stovyklo
se yra labai prieinamas, o netur
tingos ir daugiavaikės šeimos nuo 
stovyklos mokesčio dalinai ar net 
visai atleidžiamos.

— Vaikų choro repeticijos iki 
rudens nutraukiamos, tačiau ši ir 
kitą sekmadieni choras dar giedos 
per 10 vai. Mišias. Savo mieliems . 
vaikučiams už gražų giedojimą 
bažnyčioje praėjusio sezono me
tu ir už puikų pasirodymą sceno
je su dainomis parapijos vadovy
bė labai nuoširdžiai dėkoja. Dėko
jame taip pat ir mieliems tėve
liams, kurie rūpinosi, kad jų vai
kučiai šiame chore dalyvautų.

— Parapijos suaugusių choras 
taip pat išsiskirsto atostogoms. 
Per vasarą repeticijų nebus, o 
Mišios bus giedamos tik tada, ka
da susirinks didesnis choristų 
skaičius. Choro repeticijos prasi
dės rugsėjo pradžioje ir bus ruo
šiamas dainų repertuaras, kuris 
bus išpildytas iškilmingų parapi
jos pietų metu, spalio 8 d. Dėko
dami savo brangiems choristams- 
ėms už praėjusių metų pasiauko
jimą ir puošimą mūsų bažnyčios 
pamaldų gražiu giedojimu, linki
me visiems gero poilsio. Taip pat

jau dabar kviečiame visus buvu
sius, esamus ir būsimus mūsų pa
rapijos choristus gausiai susirink
ti rudenį pradėti naujo ir gana 
plataus darbo. Šia proga taip pat 
labai nuoširdžiai dėkojame gerb. 
kun. B. Jurkšui už įdėtą širdį ir 
pastangas, vadovaujant abiem pa
rapijos chorams. Turint prieš akis 
didelius planus naujam sezonui, 
linkime sėkmės ir ištvermės.

— Parapijos bilioteka šį sek- 
madeinį, birželio 25 d., bus atida
ryta paskutinį kartą. Apsirūpinki
me knygomis, nes ji vėl bus atida
ryta tik rudenį.

— Dar kartą kreipiame mielų 
tėvelių dėmesį Į neseniai Kąt. 
Moterų Dr-jos išleistą knygutę 
“Atviras žodis”, kurioje nagri
nėjami jaunimo ir vaikučių sek
sualiniai švietos klausimai. Šią 
labai vertingą ir gražiai parašytą 
knygutę rekomenduojame vi
siems tėvams ir raginame ją būti
nai įsigyti. Jos kaina tik 75 et. ir 
ji gaunama prie abiejų kat. para
pijų veikiančiuose knygynuose 
ir Prisikėlimo par. raštinėje.

— Pakrikštyta Romo ir Joanos 
Dūdų dukrelė Nida Bernadeta.

. - vasaros stovykla
Įvyks rugpiūčio 13-27 d.d Tėvų 
pranciškonų stovy*-’ — 
Wasaga, Ont. Mok

Jie New 
0 asme-

trys — $40. Visi moka dar po $2

skautės pas R. Bleizgytę, LE. 
4-4088, skautai pas V. Rušą, OX. 
1-2632. JCwefiamį? CHąiultono, 
Niagaros pusiasalio, Delhi, Lon
dono ir kitų apylinkių skautai-tės 
dalyvauti. Tuntininkai

Atvyko iš Lenkijos
Birželio 10 d. iš Lenkijos Stet- 

tyno miesto, atvyko i Torontą ke
turių asmenų V. Banialių šeima 
— du suaugę ir du vaikai. Apsi
stojo pas gimines 12 Cowan Ave. 
Tel. LE. 3-3375.

Lenkijoje V. Banelis, 30 m. 
amžiaus, dirbo laivų aprūpinimo 
maisto produktais kontoroje. To
ronte darbo'dar neturi ir mielai 
prašo, jei kas žino -kokį darbą, 
jam pagelbėti jį gauti. Yra stip
rios sveikatos ir* gali • susikalbėti 
angliškai.

f

ANTANUI LEVIŠAUSKUI mirus, : 
žmonai Marijai Levišauskienei, dukrai Birutei Alksnienei ir 
sūnui Vytui Levišauskui gilią užuojautą reiškia

Cesėkų ir Nakrošių šeimos

Išvežtųjų minėjimas Toronte

jaunimo stovykloje, kuri bus nuo 
liepos 8 iki 23 d. Tėvų pranciškū

stovyklos atstovą savo mieste ar
ba pas T. Rafaelį, OFM, Box 10, 
Toronto 3, Ont.

Į stovyklą primanai berniukai 
ir mergaitės 9-18 metų amž. Mo
kestis už dvi savaites — $25.

Sekančiame “T2” numery bus 
pranešta, ką reikės pasiimti vyks
tant į stovyklą. Visas informaci
jas stovyklos reikalais galima 
gauti Prisikėlimo parapijos kle
bonijoje, 32 Rusholme Pk. cr., 
Toronto 3, Ont. Telefonas LE. 
3-0621.

f KAS NAUJO KANADOJE?
•ti’T ■ ‘■■t£i■ r -

KANADOS BANKO
GUBERNATORIUI James 

Coyne praėjusią savaitę buvo pa
siūlyta atsistatydinti. Finansų 
min. D. Fleming pareiškė, kad 
dabartinės administracijos finan
sų politika yra nesuderinama su 
Coyne politika. Banko gub. jau 
seniai turėjo nesutarimų gu val
džia, kaltindamas konservatorius 
dėl krašto ekonominės padėties 
nusmukimo, kaltindamas kana
diečius dėl neapgalvoto pinigų 
leidimo, gyvenant visą laiką sko
lose, ir per didelio užsienio gami
nių importo. *

Coyne pareiškė iš pareigų ne
pasitrauksiąs, o jam pašalinti rei
kalinga pravesti naujas įstatymas. 
Gal tas triukšmas buvo sukeltas 
daugiau politiniais sumetimais, 
nes daug kas spėlioja, kad ši ru
deni Įvyks federacinės valdžios 
rinkimai, b krašto ekonominė pa
dėtis nėra geroje padėtyje.

PIRMASIS KANADOS
SATELITAS buvo sėkmingai 

iššautas iš Virginijos. Satelitas

mus: padidinti paskolas prekybi
ninkams, paąktyvinti eksportą į 
svetimus; kraštus* Įsteigti koordi
nacinę komisiją iš darbininkų 
unijų ir darbdavių, kad būtų su
derinamas atlyginimas su produk
cija ir tuo pačiu nekiltų produk
tų kainos. Toliau rekomendavo 
intensyvų amatininkų ruošimą,

kai amato neturinčių gyventojų, 
kuriems darosi vis sunkiau gauti 
darbo.

P A DĖK A
Nuoširdžiai dėkoju už lankymą manęs.ligoninėje prieš ir po ope

racijos, gėles, sveikinimus ir dovanėles iš Rochester, N.Y., ponams 
St. ir D. Masiuliams, I. ir S. Podėliams, J. ir D. šiurilams; torontie- 
čiams ponams K. ir A. Rusinams, V. ir J. Seniūnams, F. ir B. Rekš- 
čiams, E. ir J. Dabulevičiams, B. ir V. Steponaičiams, p-lei Adai Le- 
mežytei, p. E. Alšėnienei, p. A. Augučiui ir visiems mieliesiems kai
mynams.

Ypatinga padėka priklauso ponams St. ir D. Masiuliams už ilgą 
ir rūpestingą mano sūnelio priežiūrą laike mano ligos ir Dr. J. Yčui 
už nuoširdžią ir rūpestingą priežiūrą ligoninėje.

- Nijolė Kašinskienė

PADĖKA
Dešimties metų vedybinio gyvenimo sukakties proga surengusiems 

mums nuotaikingai gražias vaišes, už brangią ir gražią dovaną reiškia
me nuoširdų lietuvišką ačiū tiek rengėjams, tiek visiems mūsų priete- 
liams atsilankiusiems mus prisiminti.

Dėkojame kleb. T. Placidui, OFM, už sveikinimą ir linkėjimus. 
Mieliems tėveliams Juozui ir Pranei Siminkevičiams tiek daug prisi- 

■ dėjusiems surengiant mums šią staigmeną.
Si diena liks mūsų prisiminimuose visą gyvenimą žengiant toli

mesnius vedybinio gyvenimo žingsnius svetimoje padangėje.
_ Dėkojame V. V. Siminkevičiams, P. L. Butėnams, A. D. Siminke- 

. . M.-B. Abromaičiams, R. VI. Stabačinskams, V. J." Vingeliams, 
V. Eug. Baleišams, St R. Valickams, A. J. Gačioniams, K. L. Dargiems,

Birželio išvežimų minėjimą To
ronte šiemet, kaip ir kitais me
tais, suruošė Baltų Federacija 
Kanadoje birželio 14 d. erdvioje 
Federacijos salėje College gatvė
je. Minėjimą pradėjo estų pasto
rius Rev. A. Raidur invokacija. 
Po to atidaromąjį žodi tarė Fe- 
deracios šių metų pirmininkas es
tas H. kullago. (Pažymėtina, kad 
Federacijai pirmininkaujama ro
tacine tvarka iš eilės, ir šiemet 
yra estų eilė). Jis pirmiausia iškė
lė, kad šių metų minėjimas yra 
ypatingas, nes šiemet sukanka 20 
metų nuo pirmųjų deportacijų iš 
trijų Pabaltijo kraštų 1941 m. 
birželio mėn. Po to, jis pasveiki
no čia pat esančius lietuvius pp. 
Teišerskius, kurie išbuvo Sibire 
18 metų ir po baisių išgyvenimų 
pagaliau atsidūrė laisvame pasau
lyje.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Hon. J. W. Pickersgill, M.P., fe
deracinio parlamento narys (libe
ralas). Savo kalbą jis pradėjo pa
sveikinimu. Tai esąs kanadiečių 
pasveikinimas pabaltiečiams, ku
rie tiek daug Įnešė Į Kanados gy
venimą Įvairiose srityse. Perėjęs 
prie dienos temos, kalbėtojas pa
brėžė, kad Vakarų pasaulis atbu
do prieškomunistinei veiklai, tik 
1948 m., kai raudonieji užėmė 
Čekoslovakiją. Tada komunistų 
banga Europoje buvo sulaikyta, 
bet greit po to ji išsiliejo į kitus 
kontinentus. Tuose frontuose Ka
nada visada dalyvauja prieškomu- 
nistinėje kovoje, nežiūrint kur ji 
bebūtų. Pereidamas prie dienos 
uždavinių, prelegentas paminėjo 
pirmiausia viso laisvojo pasaulio 
apjungimą. Toliau pabrėžė, kad 
pagrindinis sunkumas čia yra tas, 
kad tuo tarpu sunku rasti prie
mones išlaisvinti visą pasauli tai
kiu būdu, o karo niekas nenori 
sukelti, ypač kad sovietai yra ge
rai apsiginklavę. Mūsų viltys glū
di Įsitikinime, kad jokia velniška 
jėga dar nėra išsilaikiusi pasauly
je amžinai. Pabaigai prelegentas 
dar papasakojo, ką gero jis yra 
padaręs imigrantų atžvilgiu tuo 
metu, kai buvo Kanados imigra
cijos ir pilietybės ministeriu li- 
beralų kabinete.

Po pagrindinio prelegento dar, 
kalbėjo Pabaltiečių Moterų Tary
bos pirm, estė Julie Herma, ži
nomasis lietuvių draugas parla
mentaras A. Maloney perdavė Mi- 
nisterio pirmininko linkėjimus ir 
Hon. J. Yaremko, Ontario pilie
tybės ministeris, perdavęs Onta
rio min. pirmininko linkėjimus. 
Labai šiltai buvo sutikti A. Ma
loney žodžiai, kad konservatoriai 
yra už stiprią ir gerai ginkluotą 
Kanadą, kuri pati nebijotų raudo
nųjų.

Meninėje dalyje dalyvavo estė 
solistė - sopranas Linda Lusti- 
Maciaszek, mūsiškis V. Verikaitis 
ir latvių ev. liuteronių parapijos

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

choras, vad. A. Purvo.
Minėjimo pabaigoje i 

Įneštos vėliavos, kurių akivaizdo
je visomis kalbomis buvo paskai
tytas iškilmingas pareiškimas ir 
sugiedoti himnai.

Gerą šiam minėjimui Įžangą su
darė porą dienų anksčiau įvyku
si spaudos konferencija, kur bū
rys Įvairių įtautų laikraščių atsto
vų, Įskaitant ir tris Toronto di- 
džiuosius dienraščius, buvo supa
žindinti su išvežimo klausimu. 
Konferencijos pasėkoje visi di
dieji laikraščiai paminėjo šiuos 
istorinius Įvykius. Ypatingai ge
rai paminėjo “The Star”, Įdėjęs 
nuotrauką ir platų aprašymą apie 
A. Teišerskienę, kuri 18 metų iš
buvo Sibiro tremty.

“Telegram” Įsidėjo Pr. Alšėno. 
straipsneli, kuriame nurodoma, 
kad pabaltįėčiai visame pasauly
je liūdi ir mini skaudžius 1941 m. 
birželio 14 d' išvežimus. Autorius 
Įspėja, kad Vakarų valstybės turi 
būti tvirtos Įvairiose derybose su 
komunistais, kad panašūs dalykai 
neatsitiktų ir čia Kanadoje. R.
Išnuomojamas vasarnamis Springhurst 
vasarvietėje, lietuvių rajone. Skambin
ti po 7 vai. vak. RO. 6-5738. 4

Springhurst Beach vasarvietėje “Dai
navos” vasarnamiuose išnuomojami 
kambariai šeimoms ir pavieniams as
menims Įvairiam laikui. Kreiptis ten 
pat i “Lindale” krautuvę.

Taip pat “Lindale” maisto parduo
tuvėje galima gauti europietiškų ska
nėstų: vaisių sulčių, uogienių ir kt. 

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, 
be baldų, I augšte, naujai išremontuo- 
ti. Gali būti šeima su vaikais. 528 Do- 
vercourt Rd., tel. LE. 6-5363.

Išnuomojamas kambarys, virtuvė ir 
saulės kambarys. Tel. LE. 1-6856.

Išnuomojami netoli Prisikėlimo parap. 
bažnyčios naujai dekoruoti 2 kamba
riai ir virtuvė II augšte. LE. 6-0211. 
______-___ • '_ ______ —_ c_ _____ ;___  
Trys kambariai ir virtuvė, su baldais, 
šeimai arba pavieniams, Dundas-Craw
ford rajone. Tel. 533-9366.

Išnuomojama^ butas be baldų, 4 kam
bariai ir virtuvė, atskira vonia. Yra 
garažas. Skambinti po 6 vai. vak. teL 
LE. 5-0811. ' r-

■ __________________________ . " , ■

sceną

,V-ji “Aušros” jaunučių stovykla 
— 7-13 m. amž. vaikams — ren
giama 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.

Registruotis galima telefonu: 
LE. 3-0621 arba raštu: Rev. Pau
lius, OFM, 32 Rusholme Pk. Cr.j 
Toronto 3, Ont Gyveną-Hamilto- 
ne galrregistruotis pas'J. ?Pleinį, 
118 Fairleigh Avė., 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
monienę, 14 Osgoode St., Ottawa, 
Ont. T. Paulius

Lietuvių kapinėse 
paskutinėmis dienomis palaidoti: 
Norbertas Kybrancas, 24 m. am
žiaus, Antanas Levišaūskas, 55 m. 
amž., iš Park Lawn kapinių per
keltas Aleksandras Mickevičius.

Kapinių taryba paskelbė viešą 
konkursą prie lietuviškųjų kapi
nių Įėjimo paminklo-vartų staty
mui. Konkurso sąlygos paskelbtos 
spaudoje (žr. 3 pšl.). Laimėjusiam 
konkursą — pirmoji premija yra 
$400. Kapinių taryba tikisi, kad 
paminklo konkursas lietuvių dai- 
lininkų-architektų tarpe ras dide
li susidomėjimą. Tautinių kapi
nių Įsteigimas išeivijos gyvenime 
yra dabai retas Įvykis, o pastatyti 
paminklai yra ne eilinis tautine 
ir istorine prasme dalykas. :

Lietuviškas King teatras, 
233 Ossington Avė., šalia Lietu
vių Namų, ši sekmadieni nuo 1.30 
vai. p.p. rodo filmą “Trojos Ele
na4’ su J. Šernu.

Grąžinami TF sąrašai
Mūsų tautiečiai gyvena beveik: ......

visose Metropolitan Toronto mies I keleriopai uždedamos ir tie patys 
to dalyse. Yra Įsikūrusių taip pat' ca"’ KT^
North York, Šcarboro, Willow
dale, Leaside ir Etobicoke prie
miesčiuose. Nemažai mūsų tau
tiečių adresų nėra žinoma, todėl, 
jei kurių mūsų tautiečių nebuvo 
aplankyta, prašytume pranešti sa
vo adresus Tautos Fondui, 1129 
Dundas St. W., Toronto, Ont.

Aukų sąrašai pradeda grįžti. Su 
$112 aukomis sąrašus grąžino V. 
Vaidotas. Pirmosios naujienos 
apie TF vajų yra tikrai labai džiu
ginančios. Valdyba
Skubiai reikalingas STALIUS Įvai
riems virtuvių Įrengimo darbams. At
lyginimas pagal susitarimą. Tel. LE. 
4-2897.

Važiuoja.s mašina į- Čikagą, Lietuvių 
Dainų šventę, ir galįs paimti vieną as
menį, prašomas paskambinti tel. RO. 
6-5256. Prašyti Peter. •

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
draustas. Važiuojam kas savaite i 
Montreal!, Londoną, Windsor*, Hamil-

kams, VI. B. Končiams, Ip. Krasauskui, K. G. Budreckams, U. Grins- 
kieneL A, Dulkei.

Tuo pačiu dėkojame J. R Simanavičiui už sveikinimus per lietu- 
višką radijo valandėlę "Tėvynės prisiminimai”.

Prima Ir Bronius Sapliai
=

DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1443

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė

Tel. CL. 5-6451

** ' PLUMBING 4nd HEATING

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

LENKIJAI
PARDUOTA papildomas kiekis 

kviečių. Įskaitant anksčiau par
duotus 3 mil. bušelių, viso Lenki
jai parduota už 13 mil. dolerių.

KANADOJE
AUTOMOBILIU NELAIMĖSE 
per 1960 metus buvo sužeista 

90.150 asmenų ir 3270 užmušta. 
Iš to skaičiaus pėsčiųjų buvo 14.- 
674 sužeista ir 914 užmušta. Dau
giau kaip trečdalis nelaimių atsi
tinka Ontario provincijoje. '

EŽERŲ žuvininkystės komisi
ja,kuri turi žuvų veisimos! prū
dus Didžiųjų ežerų augštutinėje 
dalyje, numato ši pavasari paleis
ti į ežerus pusantro. milijono vie- 
mi metųsenumo upėtakių (trout). 
Veisimosi prūdai lengvai galėtų 
išauginti tris su puse milijono 
jaunų upėtakių kasmet, bet trūks
ta žuvų kiaušinių. Upėtakių skai
čių Did: ežeruose yra labai suma
žinęs parazitas “lamprey”, kuris 
kaip vampyras gyvoms žuvims iš
čiulpia kraują.

KANADOS
RAUDONASIS KRYŽIUS iš

mę, bet susidėjo iš Įvairių antenų 
ir ‘svirūs. Iškilęs Į 560
mylių augštį,. nukrito i Atlanto 
vandenyną. > :V į č

KANADA IR
JAV susitarė dėl sprausminių 

lėktuvų pasikeitimo.-Kanada gaus 
iš Amerikos 66 F-101 Voodoo lėk
tuvus, tuo tarpu JAV užsako Ka
nadoje 200 “Starfighter” spraus- 
minhj lėktuvų. Kanadoje užsaky
mus gavo Orenda Engines ir Ca
nadair Ltd. JAV finansuos tris 
ketvirtadalius viso projekto —- 
apie 150 mil. dolerių.

PRIE ST. JOHN’S i kraujo davėju per praeitus metus
NEWFOUNDLAND krantu i surinko 641.544 bUtėliūs kraujo, 

žvejoja tarp 70-80 sovietų laivų.' kuris panaudotas 234.886 ligo
niams gydyti. Jei kraują būtų rei
kėję pirkti, tai būtų sumokėta 
daugiau kaip 16 milijonų dolerių.

KANADOS .
MILIJONiERlUS E. P. Taylor 

daro žvgių paimti alaus daryklų 
monopoli Anglijoje, šiuo metu 
Anglijoje yra apie 250 atskirų 
alaus bravorų. E. P. Taylor ban
do nupirkti keletą didžiųjų bra
vorų, o vėliau jam būtų lengva 
susitvarkyti su mažesniais.- Pana
šiai atsitiko ir Kanadoje. Prieš 
kurį laiką vien Ontario provinci
joje buvo virš 100 alaus bravoru, 
o dabar liko tik 30, kurių dides
nė dalis yra koritroliuojaina E. 
P. Taylor? ,

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Fastatai-Žemė Draudimas-PaskoIos * 

P. Adamonis
Agentai:

• F. Yasutis
A. Markevičius 
3L Roth T \ 
-E. Kandt ___ ___

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

Laivai yra pasiskirstę didesnėmis 
grupėmis ir daugiausia žvejoja 
naktimis. Grupėje yra ir šaldytu
vu laivas. J-r■;

VAISTU f
KAINOS KANADOJ yra augš- 

čiausios pasaulyje. Kaikurie vais
tai čia kainuoja net trigubai dau
giau negu Europoje. Tam tikslui 
yra sudaryta komisija, kuri reika
lą tiria ir daviniai bus pateikti 
parlamentui.

Tarp kitko yra kritikuojamas 
vadinamų “drugstorių” biznis, 
kur verčiamasi viskuo nuo ledų 
iki kojinių ir kitų prekių. Vaistų, 
tuo tarpu, parduodama tik ma
žais kiekiais, todėl jiems kainos

vaistai gana dažnai būna seni. No
rima Įvesti daugiau vaistinių, kur 
būtu parduodami išimtinai tik 
.vaistai. :

NEDARBUI
SUMAŽINTI ir produkcijai pa

kelti speciali senato komisija re
komendavo sekančius pašiūly-

RA. 2-2472

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

WE. 5-5849

savo K red i to Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

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

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

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

408 Roncesvalles Ave. Tei. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jū«> turite betkokią problemų, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejas devynerias, ramu
nėlės, zubražolė, “C" termometrai ir kt Kas nori pigiai pirkti {vairius FOTO 
APARATUS arba filmą aparatas — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt, juos gfeli gauti pas mus su 25% NUOLAIDA
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

AL GARBENS 
REAL ESTATE

r, ; T •

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

' < Vakarais — HU. M543.

3JV SEIMV NAUJAS. $10.000 Įmokėti, balansis lentom sąlygom. Naujos 
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo mašinos Ge*ai išmiomAt^s, gražioj vie
toj, arti susisiekimo, prie Humber upės. Visa kaina $32 000.
PIGUS PARDAVIMAS. $17JM visa kaina. M.OW j-tokėti. 9 kambarių 
atskiras olytlį hamas 3 virtuvės, su visais baldais, alyva šildomas, paja
mos $52 j savaitę, balansas. Randasi Fermanagh Ave., prie Ronces
valles. -• ; ,K, ■ „■ . . : . .
WESTONE. S123M visa kaina. $2.000 įmokėti. Balansui vienas morgičius. 
7 kambarių atskiras-plytų namas, nauja aašBdym® sistema, privatus jva-

INVESTAVIMAS. 9 atskiri batai, geras pastatas. netoli lietuvių bažnyčios.




