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Tegul skamba
Įvairioms tautoms daina ne tą patį reiškia. Vienos tautos 

dainuoja tik tam, kad žmogui malonu girdėti savo paties balsą. 
Tai žemos kultūros tautos. Kiti dainuoja tam, kad reikia. Tai proto 
diktuojamas dainavimas. Tame dainavime nėra meno, o tik sausas 
balso stygų skambėjimas. Pagaliau yra tautų, kurios dainuoja ne 
iš reikalo, bet tam, kad per dainą išsikalbėtų, kad daina pasakytų 
tai, ko žodžiais nevisada galima išreikšti, kad per dainą “savo širdį 
išlietų”. Tai širdies dainavimas. Šitaip dainuoja daugelis roman
tiškų centro ir rytų Europos tautų. Tų širdies dainininkų tarpan 
priklausome ir mes. C

Atskleiskime senųjų mūsų dainų rinkinius ir pažiūrėkime, 
kokiomis progomis ^lietuvis yra dainavęs? Labai negausiai užrašy
tos yra vienos iš seniausių mūsų dainų, liečiančių dangaus kūnų 
personifikaciją. Tai jokios dainos, kaip “Mėnuo saulužę vedė”. 
Jos atskleidžia kilnią aųo- senojo lietuvio dvasią, mylėjusią ne 
tik vieną aplinkinę gamtą, bet ir dangaus kūnus, maniusią, kad 
dangaus kūnai gyvena panašų gyvenimą, kaip ir pats lietuvis. 
Toliau seka jau gausiau užrašytos darbo dainos. Lietuvis mėgo ir 
tebemėgsta dainuoti dirbdamas. Kodėl? O gi todėl, kad daina 
nuveda mus i kitą, gražesnį pasaulį. Kai Į dainą Įsigilini, pradedi 
gyventi kitu gyvenimu, dažniausiai daug gražesniu, negu tikrasis. 
Bedainuodamas, su daina besikalbėdamas, užmiršti darbo sunku
mą ir kasdienius rūpesčius. Taip nejučiomis ir pats darbas pa
lengvėja.

Dar gausiau užrašytos yra mūsų vestuvinės dainos. Jos dau
giausia iki šiol ir atsimenamos. Vestuvės senajam lietuviui nebuvo 
tik koks paprastas pasižadėjimas, kurį galima šiandien padaryti, 
o rytoj sulaužyti. Tai buvo labai gili drama. Drama, imta iš gyve
nimo, todėl, kaip ir pats gyvenimas, susidedanti iš linksmų ir 
liūdnų elementų. Daugiau liūdnų negu linksmų — toks jau lie
tuvio charakteris. Priešingoje vestuvinių dainų pusėje stovi taip 
pat labai senos raudos. Kaikurios iš jų nėra netgi dainos pilna 
to žodžio prasme. Tai tik garsus kalbėjimas, savo sielvarto išsi
pasakojimas kažkam — gal Dievui^ gal tai mistinei aplinkai, kuri 
supo anų laikų lietuvį.

Nors žiauri pastarųjų šimtmečių istorija stūmė Lietuvą toliau 
nuo kultūrinio gyvenimo, bet lietuvis ir varge dainos neužmiršo. 
Atvirkščiai — varge mūsų daina dar daugiau išbujojo. Iš liaudies 
kilusi inteligentija pritaikė senąją dainų dvasią modernioms mu
zikos formoms. Mūsų darbo, vestuvinės ir kitos dainos suskambo 
operų scenose, choruose,-simfonijose.

Gražu kai dainuoja rienas^ar kelL Gražu kaj dainuoja choras, 
r -beHueko net^Wffi&t^w^^ncnrkaip masinis'kacter 

toji pati daugiabalsė daina "skamba iš kelių šimtų ar kelių tūks
tančių krūtinių. Tada prieš klausytoją atsiveria tikroji Lietuva. 
Prabyla tada i mus žalieji Lietuvos laukai, prinokusios auksinės 
rugių vąrpos, mėlynos rugiagėlės, pakvimpa tėviškės darželio 
žolynai, toli iš pajūrio atsiliepia Baltija. Vėl pamatome sesę, sek
madienio rytą einančią i bažnyčią rasotu laukų takeliu, o čia pat, 
žiauriu disonansu,Tyg iš jiiodo debesio, atsiliepia mūsų kankinių 
balsai. Balsai tų, kurie krito Lietuvos miškuose ar žuvo tolimojo 
Sibiro taigose.

Pasiklausyti mūsų tautos balso, Įsijungti į gyvąją Lietuvą 
yra tikroji Dainų šventės prasmė. Tai didelė prasmė, didelis tiks
las. Jam; pasiekti jau daug kas paaukota. Paaukotas darbas mūsų 
dirigentų ir choristų, kurie dideliu kruopštumu'paruošė tos šven
tės repertuarą. Paaukotos; didelės pastangos šventės organizato
rių kaupiant lėšas ir Įveikiant eilę techniškų sunkumų, šventės 
pasisekimui, belieka tik paskutinis žingsnis — su kaupu pripildyti 
milžinišką Čikagos amfiteatrą.. Tikime, kad ir tai bus padaryta, o 
tuo tarpu Kanados chorams, dalyvaujantiems šventėje, linkime 
sėkmės. Tegul skamba mūsų dainos po šalis plačiausias! A. R.
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Laikinoji Lietuvos vyriausybė 1941 metais. Iš kairės į dešinę: J. Matulionis, J. Senkus, A. Damušis, 
K. Germanas, Pr. Vainauskas, B. Vitkus, V. Landsbergis, J. Ambrozevičius, Jon. Šlepetys, gen. St. 
Raštikis, dr. J. Pajaujis, A. Novickis, L. Prapuolenis, M. Mackevičius. Trūksta ministerio pirminin
ko K. Škirpos, vokiečių sulaikyto Berlyne.

VAKARU EUROPA - MIEGANTIS MILŽINAS
šiuo metu tekalbama tik apie'daug glaudesni, negu kad daug 

dvi pasaulio galingiausias jėgas: 
JAV ir Sov. Sąjungą. Pamiršta
ma, tačiau, jėga, kuri visais at
žvilgiais yra pranašesnė už Sov. 
Sąjungą, tai Vakarų Europos vals
tybės. Iki šiol, galima sakyti, tos 
valstybės miegojo. ir-rūpinosi tik 
savo reikalais, bet paskutiniu me
tu pradeda rodyti atbudimo žy
mių, kas Chruščiovui kelia daug 
rūpesčio.

Pirmasis bendro fronto ir vie
nijimosi linkme padarytas žygis 
buvo bendra prekybos sutartis — 
sąjunga, kuriai priklauso šešios 
Europos valstybės: Prancūzija, 
Vak. Vokietija, Belgija, Olandija, 
Italija ir Liuksemburgas. Kaip iš 
paskutinių savaičių Įvykių mato
si, atrodo, kad ir Anglijai nelieka 
kito kelio, kaip prisijungti prie 
tos ekonominės sąjungos. Kai 
prekybos ir muitų sienos nyksta, 
tuo pačiu mažėja ir politiniai skir
tumai. Ir nors visos tos Europos 
valstybės vartoja skirtingas kal
bas ir turi skirtingas kultūras, 
tačiau šiandien ryšiai tarp jų yra

KAS
PREKYBOS
MINISTERIJA paruošė ir iš

siuntinėjo Įvairiom Įmonėm są
rašą prekių, kurios gali būti eks
portuojamos ir užsieniuose yra jų 
pareikalavimas. Daugelis Įmonių 
turėjo užsidaryti, kad nerado rin
ku, tačiau prekybos ministerija 
dėl to kaltina tik pačius biznie
rius, kad nesistengia rinkų suras
ti. Minėtoje brošiūroje suminėtos 
net 2.567 prekės, kurių yra parei
kalavimas. Tarp Įvairių kraštų pa
reikalavimų charakteringesni — 
Dominikonų respublika norėtų 
pirkti didelius kiekius tualetinio 
popierio, Švedija — sūdytos ark
lienos, Kalifornija — kanadiško 
alaus. *

NAUJO KANADOJE?
tai stato gana augštus reikalavi
mus. Daugelis Kanados gydytojų 
yra pasaulinio masto specialistai" 
Praėjusiais metais Kanadoje 
esančių 12 medicinos fakultetų 
baigė 870 studentų.

MIŠKŲ
GAISRAI yra viena didžiausių 

Kanados nelaimių vasaros metu. 
Kiekvieną vasarą Visose provinci
jose išdega tūkstančiai akrų gero 
miško. Nors valdžia organizuoja 
specialius gaisrininkus, bet daug 
kur nėra Įmanoma tuos gaisrus 
užgesinti. Praėjusią savaitę New-

foundland provincijoje turėjo bū
ti iš kaimų evakuota net 3000 gy
ventojų, nes gaisriai pradėjo plės
tis ir nežiūrint visų 'dedamų pa
stangų nebuvo Įmanoma juos su
kontroliuoti.

STATYBOS
DARBININKŲ STREIKAS To

ronte, prasidėjęs gegužės 29 d. 
dar tebesitęsia, šiuo metu yra su
stojusios visos didžiosios statybos 
ir rangovai turi milžiniškų nuo
stolių. Didžiausią darbininkų dalĮ 
sudaro italai imigrantai, kurių 
dauguma iki šiol būdavo išnaudo
jami.

KAS KALTAS?
Z

Savaites įvykiai

AMERIKIEČIŲ
SPAUDOS suvaržymai bando

mi Įvesti Kanadoje. Tam reikalui 
specialiai sudaryta komisija, kuri 
paruošė raportą, rekomenduojan
ti griežtas sankcijas prieš ameri
kiečių žurnalus, parduodamus 
Kanadoje. Populiariausi Kanado
je yra “Time” ir “Reader’s Di
gest”. kuriuose Kanados preky
bininkai išleidžia milijonus dole
rių skelbimams. Grasinama, kad 
skelbimų į amerikietiškus žurna
lus išlaidos, negalės būti prideda
mos prie pajamų mokesčių.

NARKOTIKŲ
SKAIČIUS Kanadoje paskuti

niu laiku žymiai padidėjo. Iš visų 
kalėjimuose esančių moterų net 
86% narkotikės; vyrų -kalinių 
tarpe 30% yra narkotikų varto
tojai.

MEDICINOS
GYDYTOJŲ trūkumo Kanado

je kol kas nejaučiama, nors visos 
medicinos mokyklos arba fakulte-

Stebimės komunizmo plitimu 
Pietų Amerikoje. Nepaslaptis, 
kad komunizmas skverbiasi visur, 
kur tik atranda palankesnę dirvą. 
Kas žino, ar nepaseks Kubos pa
vyzdžiu ir daugiau Lotynų Ame
rikos valstybių. Bet retas kas pa
galvoja, kodėl ten tokia palanki 
dirva komunizmui. Kodėl Steven- 
sonui lankant Pietų Amerikos 
valstybes beveik visur buvo kelia
mos riaušės prieš amerikiečius. 
Organizuojamos jos buvo komu
nistų, tačiau visi riaušininkai ne
buvo komunistai. Bolivijos sosti
nėje La Paz, riaušių metu buvo 5 
užmušti ir 16 sužeistų. Vienas 
gydytojas, universiteto profeso
rius, tęikdaipas sužeistiem pagal
bą, teisingai išsireiškė kanadie
čiui reporteriui:

“Demonstrantai nevisi komu
nistai, bet paprasti žmonės, kurie 
tik nori šiek tiek žmonijai duotos 
civilizacijos, kaip mokyklų, ligo
ninių, butų, geresnių kelių. Skir
tumas tarp turtuolių ir vargšų 
yra toks didelis, kad sunku įsi-

vaizduoti. Jie siekia kiek geresnio 
gyvenimo, nenori pasilikti bloges
nėse sąlygose, negu jų protėviai 
turėjo dar prieš Kolumbui atran
dant ši pasaulį”.

Gydytojas parodė i negyvus ir 
sužeistus, gulinčius ant nešvarių 
grindų ir tarė:

“Tai mūsų ligoninė. Viskas, ką 
mes turime”.

“Viskas, ką tie žmonės turi yra 
viltis.'Jeigu kapitalistinė sistema 
negali jiems padėti, tai nereikia 
stebėtis, jeigu jų akys krypsta Į 
socializmą. Didesnė dalis ameri
kiečių teikiamos pagalbos atsidu
ria vietinių politikų ir turtuolių 
rankose.

“Pasaulis turi suprasti, kad pu
sė jo gyventojų negali būti palik
ta gyventi šunišku gyvenimu”.

Nereikia tad stebėtis, kad vis 
dažniau ir dažniau Bolivijos, Pe
ru, Haiti ir kitų P Amerikos vals-. 
tybių kalnuose girdisi garsai — 
“A la cubana!” — Kubos pavyz
džiu. V. K.

kas galvoja.
Vienintelis šiandieninių Vak. 

Europos valsytbių trūkumas, tai 
būtų jų pasyvumas. Vakarų Eu
ropa tapo galinga pramones jė
ga, tačiau maža daroma pastangų 
savo gerbūviui, orinti, Anglija 
kasmet mažina karini biudžetą, 
Prancūzija laikosi gana šaltai NA 
TO atžvilgiu, kitos, kaip Belgija 
ir Portugalija jaučiasi Įžeistos, 
kai pasaulis pasmerkė jų kolonijų 
politiką Afrikoje. Ispanija visą 
laiką, buvo tik neutrali stebėtoja, 
.talija turi rūpesčių su augančia 
komunistų parti j a vidų j e, Švedija 
bijo daryti žingsnį i betkurią pu
sę. Viso to rezultate tas snau
džiantis milžinas laukia, kad JAV 
apgintų ji nuo komunizmo ir lau
kia, kol kas jį pažadins.

Pagrindinis ryšys — laisvė
Sudėjus visas Vak. Europos 

valstybes kartu, gauname gyven
tojų skaičių net 100 milijonų vir
šijantį Sovietų Sąjungą. Viršija 
netik skaičiumi, bet ir žmonių iš
silavinimu ir gyvenimo lygiu. Vi
sas valstybes riša vienas bendras 
ryšys — laisvė. Išskyrus Ispaniją 
ir Portugaliją, visos valstybės tu
ri vienokią ar kitokią demokratiš
ką valdymosi sistemą. Nereikia 
jokių geležinių uždangų vienai 
nuo kitos atsitverti ir niekas ne
persekioja keliaujančių iš vienos 
valstybės Į kitą. Išskyrus Portu
galiją, dabar nė viena tų valsty
bių nebeturi užjūriuose kolonijų. 
Sovietų Rusija belieka tik vienin
telė koionijalinė jėga, savo žinio
je turinti virš 100 mil. gyventojų 
Rytų Europoje prieš jų valią.

' Ginklavimasis
Nors tie 328 mil. Vak. Europos 

valstybių žmonių jaučia tiesioginį 
pavojų iš Sov. Sąjungos su 214 
mil. gyventojų, tačiau apsigynimo 
atvejui nerodoma jokio susidomė
jimo. Visa Vakarų Europa išlei
džia ginklavimuisi tik 15 bilijonų 
dolerių metams, tuo tarpu Sov. 
Sąjunga išleidžia net 50 bilijonų, 
o JAV—46 bilijonus dolerių. Jei
gu visos Vak. Europos valstybės 
išleistų ginklavimuisi proporcin
gai tiek, kiek sovietai, tai per 
metus susidarytų net 66 bilijonai 
dolerių, kas gerokai perviršytų 
rusus. Prie to dar pridėjus JAV 
susidarytų milžiniška persvara.

Prezidentas Kennedy, Europo
je lankymosi metu, iškėlė tą fak
tą, kad Europa pati daugiau 
kreiptų dėmesio Į savęs apsigyni
mą, o nepriklausytų išimtinai tik 
nuo JAV. Jeigu prie Vak. Euro
pos ir JAV pridėsime dar Japo
niją rytuose, tai visa sovietų galy
bė pranyktų.

. Našta amerikiečiams '
J A Valstybėse dažniau ir daž

niau pasigirsta kritiškų balsų Eu- 
riS^os atžvilgiu. Juk visa pokari
nė Vak. Europa atsistatė ir pra
turtėjo tik amerikiečių kapitalu. 
Šiandien amerikiečių pečius sle
gia Įsipareigojimai kitose pasau-

lio dalyse — Azijoje ir Afrikoje. 
Tuo tarpu Vak. Europa, kuri eko
nomiškai stiprėja daug greičiau 
negu JAV, nerodo noro nuimti 
dali tos naštos nuo amerikiečių 
pečių. Teisingai tad vienas augš- 
tas JAV pareigūnas pavadino 
Vak. Europą —.miegančiu mil
žinu. ' '

Jeigu šiandien Vak. Europa ne
vaidina rolės, kuri jai priklauso, 
tai tik dėl to, kad kiekviena vals
tybė eina skirtingom kryptim, 
vieton, kad visos jėgos būtų su
koncentruotos bendram tikslui. 
Tie 328 milijonai gyventojų šian
dien yra tik nykštukas prieš So
vietų Sąjungą, tačiau greitai gali 
tapti milžinu, daug galingesniu už 
sovietų 214 milijonų pavergtų 
žmonių. V. K.

PRIVAČIOS
MOKYKLOS, augant mokinių 

skaičiui, susiduria vis su dides
niais finansiniais sunkumais. On
tario provincijoje, kur valdžios 
teikiama parama mokykloms, nė
ra proporcinga ir diskriminuo
janti pradžios mokyklas, padėtis 
yra ypatingai bloga. Vienam mo
kiniui metams gaunama maždaug 
$163, tuo tarpu išleidžiama $181.

DEMONSTRACIJOS DĖL BERLYNO vystosi naujose formose ir 
Įgauna grasinančios prasmės. Pačiame Berlyne, pakeisdami vokiečių 
policiją, 5.000 JAV karių darė pratimus. Buvo norima parodyti Įgu
los pasiruošimą karo veiksmams. Tai buvo nelaukti manevrai.

Sovietų kariuomenė atėjusi Į Vakarų Berlyną prie sovietų pasta
tyto karo paminklo paminėjo 20 metų sukaktį nuo vokiečių-rusų ka
ro pradžios. Vakariečiai šio karo pradžios nieku neprisiminė, bet 
vokiečiai komunistai Rytų Berlyne surengė daug mitingų, kuriuose 
buvo pademonstruotas vokiečių, pasiryžimas kovoti šalia rusų. Va
karų Berlynas vieton šių sukaktuvių minėjo 1953 metų vokiečių 
sukilimus prieš bolševikus. Berlyno miesto burmistras Willy Brandt 
kalbėjo 100.000 miniai ir kvietė tvirtai stovėti komunistams grasi
nant ir dar kartą užtikrino, kad®------------—-----——---- ———
Vakarai Berlyno neišduos ir ne
apleis.

MASKVOJE NIKITA RUSŲ 
GENEROLO UNIFORMOJE kal
bėjo karo veteranams ir dar kar
tą pažadėjo daryti taiką šiais me
tais su. Vokietija. Ypač puolė Va
karų Vokietijos kanclerį Adenau- 
erį perspėdamas, kad “Sovietai 
stovi tvirtai... jeigu jūs jau už
miršote istorijos pamoką ... tai 
jūsų ir jūsų tautos laukia savižu
dybė”. Jo tikrasis generolas — 
dabar maršalas Čuikov, buvęs ru
sų karo atstovas Vokietijoje, kal
bėjo dar griežčiau ir Įrodinėjo, 
kad Vakarai neturi jokių teisių Į 
Berlyną, nes jį rusai užėmė pir
mieji.

VAKARŲ ATSAKYMAS į rusų 
kalbas buvo duotas per JAV sek
retorių Dean Rusk ir panašų Ang
lijos pareigūną. Jie abu pareiškė, 
kad yra pasiryžę neišeiti iš Ber
lyno net ir jėgos verčiami. NATO 
kariuomenė persigriipuoja taip, 
kad ji būtų*pajegf sutikti rusu 
grasinimą.

V. VOKIETIJOS KANCLERIS 
Adenaueris yra pasiryžęs kitą mė
nesį, nežiūrint komunistų grasini
mų, lankytis Berlyne. Kalbos ir 
ginklų žvangir.imas eina lygiagre
čiai. Ir vistik Vakarų spauda ma
no, kad karas dar yra tolokai.

JAV SENATORIAUS MANS- 
FIĖLDO pasiūlymas, kad abi Ber
lyno dalys būtų suvienytos ir vi
sas Berlynas būtų paskelbtas lais
vu miestu, nesužavėjo nei rusų 
nei vakariečių. Nikita atmetė jo 
planą kaip nerealistinį, o vakarie
čiai i ji pažiūrėjo kaip i pasidavi
mą. ■

Eina kalbos, kad
abi Kinijos — raudonoji ir 
Formozos — gali būti Jung
tinių Tautų Organizacijoj.

Reiškia, raudonoji būtų pakvies
ta, o Formozos būtų palikta. Taip 
kalbama būk tai Vašingtone, ir

tokia prasme studijuojamas klau
simas. Prieš toki klausimo 
sprendimą pasisako abi Kinijos. 
Raudonoji Kinija neis, jei ten bus 
palikta Formoza su Chiang Kai- 
sheku. JAV šiuo klausimu tariasi 
su Europos valstybėmis.

IŠPIRKIMAS BELAISVIŲ už 
traktorius, atrodo, neįvyks. JAV 
susidaręs komitetas pasiūlė Ku
bos diktatoriui 500 traktorių, 
kurie kainuotų apie $2.500.000. 
Castro nori gauti traktorių ir bul
dozerių už $28 mil. Taigi derybos, 
kaip praneša pats komitetas, yra 
nutrauktos ir komitetas nori iš
siskirstyti, bet Castro vėl atsiun
tė tą pačią belaisvių delegaciją 
judinti derybas iš naujo.

NIKITA RAGINA RUSUS 
VALGYTI ARKLIENĄ. Praeitą 
savaitę savo kalboje sovietų dik
tatorius, kuris žadėjo prisivyti 
Ameriką maisto atžvilgiu, užsimi
nęs apie mėsos trūkumus, kurių

REFORMOS PIETŲ KORĖJOJE
jo atstatyti Korėjos savigarbą, 
nors tam reikėjo paaukoti ame
rikiečių Įvestą demokratiją.

Tas nacionalizmas turėjo ir ki
tokias formas. Tai buvo revoliu
cija prieš jų moralei priešingus 
vakariečių papročius, kuriuos 
iaunimas pasisavino, prieš spe
kuliaciją ir juodąją rinką, kuri 
klestėjo visoje Korėjoje.

Nuvertus Rhee atrodė, kad da
lykai pasitaisys. Tačiau naujoji 
vyriausybė nepajėgė pasirodyti 
tvirtesnė. Visur viešpatavo ko
rupcija ir nepajėgumas tvarkyti 
krašto reikalų. Jaunoji karinin- 
kija bijojo, kad kraštas be karo 
gali nuriedėti į komunistų ran
kas. Tos ir buvo svarbiausios su
kilimo priežastys.

DAROMOS 
REFORMOS
Sukilimo vadais buvo du jauni 

karininkai: gen. Įeit. Chang Do 
Voung. 38 m., ir gen. maj. Pak 
Chung Hi, 45 m. amžiaus, šian
dien, jų ir kitų karininkų žinioje 
yra visa krašto valdžia. Kapito
nai, majorai ir pulkininkai vado
vauja kasykloms, fabrikams ir ki
tokioms įmonėms. Spauda yra

Po neseniai Įvykusio Pietų Ko
rėjoje perversmo keičiasi pagrin
dinai ir krašto valdymo struktūra 
ir JAV Įtaka krašto valdyme. Da
bar Korėjoje visuose valdiškuose 
postuose sėdi jauni karininkai ir 
viskas yra armijos žinioje.

JAV PADĖTIS
JAV iš karto reikalavo valdžią 

grąžinti buvusiai nuverstai vy
riausybei, tačiau, kariuomenei 
tvirtai laikantis savo pozicijų, te
ko nusileisti. Tai nereiškia, kad 
Korėja jau yra prarasta, kaip są
jungininkė. Ne. Faktinai šiandien 
Korėja yra labiau antikomunis- 
tiška, negu prieš sukilimą. Ame
rikiečiai, tačiau, turi skaitytis su 
vienu faktu. Jų Įtaka krašto val
dyme gerokai sumažėjo ir šian
dieninė valdžia — armija — turi 
savas idėjas, kaip kraštą valdyti. 
Amerikiečiai tą supranta ir, nors 
ir nenoromis, jau pradeda skai
tytis su faktu, kad jų bąlsas liks 
tik patariamasis ir nevisada iš
klausomas.

PERVERSMO 
PRIEŽASTYS
Kyla klausimas, kas paskatino 

armiją sukilimui. Jaunų karinin
kų tikslas buvo: tautinė nepri
klausomybė, patriotizmas ir an
tikomunizmas. Iki šiol Korėja 
išsilaikė daugiausia tik amerikie
čių kapitalu. Sugriauta krašto 
pramonė šiek tiek atsigavo. Korė-

mėnesi laiko, bet rezultatai jau 
matosi. Reformos vyksta visais 
frontais. Iš pareigų buvo atleisti 
net I860 valdininkų, kurie laiky-

nai buvo 
gurno prie 
tojų ir bi

valdžios tarnau-
000 gangsterių buvo areštuota ir

(Nokelta į 7 pri.)

yra labai maistinga, turi daug ko- 
lorijų ir yra pigi”. Ir jis pats pri
sipažino, kad jam asmeniškai ji 
labai patinka, nes esanti riebi. “O 
tie, kuriems ši mėsa nepatinka, 
— pripras”. Rusijoje žmonės, o 
kartu ir visi kiti pavergtieji prie 
daug ko yra pripratę, kodėl jie 
negali priprasti ir prie arklie
nos? Kai kitokios mėsos nebus, 
valgys ir ją. Tik kaip tada yra 
su Nikitos kalbomis apie komu
nizmo nepaprastą pažangą?

JAV PREZ. KENNEDY po vi
sų kelionių buvo priverstas vaikš
čioti su kriukiais, paskui prisime
tė virus, teko atsigulti kelioms 
dienoms i lovą. Praeitą savaitę 
priėmė atvykusi Japonijos minis- 
teri pirmininką. Ta proga Baltuo
sius rūmus aplankė ir buvęs pre
zidentas Eisenhoweris su žmona.

KONGE paleistas iš kalėjimo 
Moise Tshombe, kur jis išbuvo du 
mėnesius. Manoma, kad reikalai 
šios jaunos, bet kovingos valsty
bės pradės įeiti i tvarkos vėžes. 
Tam visam vadovauja Jungtinės 
Tautos. -

JAV PREZIDENTO NEPA
PRASTAS PASIUNTINYS Į Pie
tų Ameriką Adlai Stevensonas su
grįžo iš savo kelionės. Jis aplan
kė 10 valstybių ir praeitą savaitę 
pranešė prezidentui apie savo pa
siektus rezultatus: ūkiškos sąly
gos visoje Pietų Amerikoje blo-. 
gėja, ir visur visi supranta, kad 
reikia imtis socialinių reformų. - 
JAV rolė Kubos reikaluose esan
ti nepopuliari. Visi laukia jauno
jo prezidento iniciatyvos ir j 
bos visai P. Amerikai, nes d 
ma vyriausybių supranta komu
nizmo grėsmę. Blogiausi reikalai 
yra Brazilijoje ir Bolivijoje.

lUgU-

Šnipai ir jų draugai 
Anglijoje

Nežiūrint, kad anglų saugumas 
pertvarkomas ir bijomasi, kad 
nepasikartotų panašūs atvejai, 
kaip neseniai pasibaigusios Lons
dale ir Blake bylos, Anglija ieš
ko draugų Sov. Sąjungoje. Pavyz
džiui, Anglijoj dabar lankosi sim
patiška, visada su šypsena Alia

Venerą. Aha Masevič yra 40 me
tu. profesorė ir sovietų astrono
minio komiteto viceprezidentė.

Anglijoje ji -įsigijo daugybę as- 
meniškų draugų mokslininkų tar
pe, dažnai yra matoma jų šeimo
se ir gali prieiti ir naudotis Įren-

J?:■ *
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UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖ

AR GALIMA LAIMĖTI GINANTIS? LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS

DK. IGN. URBONASP
i O

Birželio 30 diena yra labai svar
bi viso pasaulio ukrainiečiams, 
šią dieną 1941 m. Lvive Ukrainos 
Išlaisvinimo Judėjimas deklara
vo nėprikiausomybę ir sudarė 
tautinę Ukrainos vyriausybę.
' Tai buvo įvykdyta prasidėjus 
sovietų-vokiečių karui, kai spau
džiama raudonoji armija traukėsi 
visu frontu.. Ukrainos politiniai 
vadai nutarė pasinaudoti sumiši
mu ir Ukrainos tautinės organiza
cijos pogrindžio daliniams davė 
įsakymą užimti svarbesnius mies
tus ir vietas. Buvo norėta pastaty
ti vokiečius prieš įvykusį faktą, 
kad juos privertus atidengti savo 
tikslūs Ukrainos ir kitų Rytų Eu
ropos tautų atžvilgiu.

Tačiau vokiečiai visiškai negal- 
e vojb atsižvelgti į Rusijos paverg

tų tautų norus. Jie pradėjo karą, 
kad įgytų naujų žemių kolonizaci
jai i? ėjo ne kaip išlaisvintojai, 
bet užkariautojai. Organizavimas 
išsilaisvinusiame krašte valdžios 
įstaigų ir tautinės vyriausybės su
darymas iššaukė greitą vokiečių 
reakciją. Sudarytos vyriausybės

Taras ševčenko
Šiais metais sukanka 100 metų 

nuo didžiojo Ukrainos poeto mir
ties, Ta proga visuose ukrainiečių 
centruose Kanadoje, JAV ir visa
me pasaulyje rengiami minėji
mai, koncertai ir suvažiavimai.

ševčenko yra ne tik visų uk
rainiečių laikomas didžiausiu jų 
tautos poetu, bet taip pat jis yra 
jų tautiniu pranašu, karžygiška 
tautos asmenybe, nemirštamu 
Ukrainos laisvės ir nepriklauso
mybės,žadintoju. Rusijos valdžios 
persekiotas, niekintas ir ištrem
tas, mirė teturėdamas 47 metus.

T. ševčenko buvo laisvės, ir 
Žmoniškumo , dainius, aršus prie;

galva Y. Stetzko i( pogrindžio da
liniu vadas S. Bandera buvo su
imti ir pradėta visiškai nesiskai
tyti su krašto gyventojais.

Ukrainos nepriklausomybė bu
vo trumpa, bet vokiečiai nepasie
kė savo tikslo, jie neįstengė likvi
duoti Ukrainos Išlaisvinimo Judė
jimo. Judėjimas pasitraukė j po
grindi ir užkariautojai susidūrė 
su labai gerai organizuotu gink
luotu pasipriešinimu žmonių, ku
rie parodė netiktai norą būti lais
vais, bet taip pat ir pasiryžimą 
kovoti dėl laisvės ir nepriklauso
mybės. žlugus vokiškiems įsiver
žėliams, ukrainiečiai tęsia kovą 
prieš rusiškus prispaudėjus.

Antrasis Pasaulinis karas neat
nešė ukrainiečiams ir kitoms Ry
tų Europos tautoms laisvės. So
vietiniai imperialistai pavergė 
naujas tautas ir Vakarų pasaulis 
buvo pastatytas prieš žmogaus is
torijoje neturinčią lygio prob
lemą. Tačiau ukrainiečių tauta 
tęsia .kovą dėl laisvės ir nepri
klausomybės tikėdama, kad atei
tyje ji bus atsiekta.

ševčenko kankintojai ir ka
lintojai neapsiriko dėl jo prana
šiškos įtakos ukrainiečių tautai. 
Nors ir per griežtą cenzūrą, jo už
degančios idėjos pasklido po visą 
Ukrainą — nuo Karpatų iki Kau
kazo ir Dono. 1917 m. ukrainiečių 
tauta sukilo prieš prispaudėjus ir 
tai buvo Šeyčenko pOežija, ku
ri įdiegė jiems laisvės jausmą 
ir skatino kovoti prieš nelygias 
jėgas.

Ir šiandien 45 milijonai ukrai
niečių, nors ir Sovietų Rusijos 
vergijoje, dar vis pasitiki šev
čenko nupieštu laisvės vaizdu ir 
jo nemirtingu žodžiu, kuris per 
visą šimtmetį skatino pulsuoti 
tautinį Ukrainos gyvybės jausmą. 
Ševčenko ir toilau įkūnija jų 
svajones ir geismus, jų idealus ir 
viltis.'.' p-

Akivaizdoje šio nemirtingo pri
sirišimo sovietų valdžia padarė 
viską, ką tik galėjo, kad ševčen
ko pritaikintų savo komunisti
niam stiliui. Daug jo priešrusiškų 
ir prįešdespotiškų poemų buvo 
perredaguota, ištaisyta, kad su
tiktų su komunistų partijos lini
ja ir rusiškais imperialistiniais 
tikslais. Tačiau tikram ukrainie
čiui ar jis būtų už geležinės už
dangos ar šioj laisvės pusėj šev
čenko visuomet pasiliks tas 
pats: drąsus, ne pabaidom as lais
vės kovotojas, visokios priespau
dos ir despotizmo priešas.

resnio rytojaus ne vien tik Uk
rainos tautai, bet ir visiems ki
tiems Rusijos pavergtiesiems, ko
vojusiems dėl savo tautinės lais
vės ir nepriklausomybės. Rusijos 
valdžia bijojo Ševčenkos poe- 
zijos’,jojausmingo kreipimosi į 
ukrainiečių tautą — “Pakilkite 
ir sutraukykite grandines!” Bijo
jo, kad jo sukurtas pranašiškas 
vaizdas apie Ukrainos išsilaisvini- 
iną uždegs ukrainiečius ir jie iš
eis į atvirą sukilimą ir revoliuciją 
prieš Maskvą. Jis buvo suimtas ir 
išsiųstas į baudžiamąją kariuome
nės stovyklą Azijoj; uždraudžiant 
jam betką rašyti bei tapyti. Griež
tai prižiūrimas, ten jis išbuvo vi
są dešimtį metų, ši bausmė buvo 
jo ankstyvos mirties priežastimi.

"Pabaltijo tautžudystės prisiminimas neturi išblėsti"
šio krašto oficiali žinių agentūra TT, 

radijas, didžioji ir provincinė spauda 
plačiai paminėjo liūdną pirmųjų Pa
baltijo masinių deportacijų 20-mečio 
sukaktį. Stockholme, Goeteborge, Up
saloj ir kt. Švedijos miestuose įvyko 
atitinkami minėjimai, kurie taip pat 
radot atbalsio vietos spaudoje. Daug 
pasidarbavo specialus Birželiu konute-. 
tas, kuri sudarė šved^*ir^baltiečių 
visuomenės organizacijų ’ atstovai, tal
kinami kitų pavergtųjų tautų grupių.

Sukakties išvakarėse Stockholme bu
vo surengta spaudos konferencija Estų 
namuose, kur buv. Estijos ministeris 
Švedijai H. Laretei supažindino, švedų 
laikraštininkus su dokumentine de
portacijų. medžiaga ir slaptąja Serovo 
instrukciją. Tarp kitko jis pareiškė: 
“Mums buvo pasakyta, jog tai, kas 
įvyko prieš 20 metų, šiandien nebėra 
jokia naujiena. Tačiau mes manome, 
jog svarbu prisiminti, kas įvyko tuose 
kraštuose, kur pralaimėjo laisvė ir įsi- 
iatejo komunizmas. Tatai ypač svarbu j 
prisiminti mūsų laikais, kada, kaip ne
seniai pasakė Amerikos prezidentas 
Kennedy, mūsų generacijos likimas 
priklauso nuo kovos pozicijų prieš 
komunizmą išlaikymo”.

x Pagrindinis minėjimas taip pat įvy
ko Stockholme, Engelbrekto bažnyčio
je, papuoštoje devynių sovietų paverg
tųjų tautų vėliavomis. Pagrindinę kal
bą pasakė žinomas švedų kultūrinin
kas rašytojas Eyvind Johnson. Jis pa
brėžė, jog ir Švedijoj šiuo metu jau
čiamas sovietų propagandinio “ato

lai darą viską, 
jų baisūs nusi- 
gerove apsvai- 

iečitį lengvatikiškumą, jie

J. GRIKIS
Mūsų specialus korespondentas 

Švedijoje

medžiąga ir slaptąja Serovo 
ą. Tarp kitko jis pareiškė:

jų stovyklų, o šie ima ieškoti tik to, 
kas sovietuose “pozityvu”. Kalbėtojo 
žodžiais, laisvoji spauda ir intelektua
lai taip pat prisideda prie Pabaltijo 
likimo užmaršties, nors kaip tik šie

pavojus pačiai Vakarų demokratijai. 
Anot jo, pabaltiečiai tik dėl to taip 
skaudžiai nukentėjo, kad gyveno per 
arti sovietų.
-•'Dagens Nyheter”, pats didžiausias 

švedų dienraštis, vedamajame straips
nyje priminė sovietų pareiškimus ir 
veiksmus Pabaltijo valstybių atžvilgiu. 
“Niekad nebuvo, kad Sovietų Sąjunga 
būtų išnaudojusi savo kaip didelės 
valstybės padėtį prieš mažas valsty
bes ... Sov. S-ga visada rodė pavyzdin
gą pagarbą kitų kraštų nepriklausomy
bei” — rašė “Izvestijos” 1939 m. ru
deni, sovietais primetus savitarpinės 
pagalbos sutartis. Kiek vėliau Moloto
vas tvirtino, kad “visi plepalai apie 
Pabaltijo valtybių susovietinimą gali 
tarnauti tik antisoviętiniams provo
katoriams”. Po pusmečio — tęsia “Da- 
gens Nyheter”, — buvo suvaidinta so
vietinė versija pasakėčios apie vilką 
ir ėriuką. Maskvoje buvo staiga atras
ta, jog Estija ir Latvija su 3 milijo
nais gyventojų drauge planavusios už
pulti sovietus su 170 milijonų gyv. 
Tuo tarpu Lietuvos vyriausybė buvo 
apkaltinta neva planais užpulti rusų 
garnizonus, įvestus Lietuvos teritori- 
jon. Rusų kariuomenės įvykdytą Pa
baltijo okupaciją sekė areštai ir de
portacijos”. “Dagens Nyheter” primi
nė, jog po Stalino mirties buvo apgai
lėtos kaikurių mažų Kaukazo tautų de
portacijos, tačiau niekad dar neteko 
patirti, jog sovietų vadovai būtų kada 
nors apgailestavę nusikaltimus Pabal
tijyje.

Dar stipresniais žodžiais pasisakė 
provincijos spauda. “Pabaltijo tautžu
dystės prisiminimas neturi išblėsti. Ta
tai iš principo visiškai prilygsta nacis
tinei žydų likvidacijai, kurios paskuti
nis veiksmas dabar vyksta su Eichma- 
no byla Jeruzalėje”, — rašė dienraštis 
“Gefle Dagblad”. Tuos žodžius pakar
tojo ir kitas provincijos dienraštis

>vx!-
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Laike praėjusio karo ir ypač jo 
pradžioje, kada anglalbįro silpni 
ir kaęškąi nępasiruošg, jie palei
do viešumon raminamas!, kad, 
giniij, ne tas yra stiprus, kuras 
mi0ą, bet kuris mušamas atlaiko. 
Tada anglai neturėjo nieko. Be
liko guostis, kad jie mušami at
laikys. Bet vistik tuo nesitenkino, 
patys ruošėsi pereiti į puolimą 
ir ieškojo sąjungininkų. Ir tik ta
da karą laimėjo. Taigi* nors turė
jo puikų pasiteisinimą, bet tuo 
nepasitenkino.

Šiandien panašiai vyksta tarp
tautinėje palitikoje. Faktas, kad 
pasaulis turi du frontu: komunis
tinį ir antikomunistinį. Faktas, 
kad vyksta didžiulė kova, kurią 
vieni vadina šaltuoju karu, bet 
kuris dažnai pereina ir į karštąjį. 
Šie du. frontai liks ilgai ateičiai. 
Taikioji koegzistencija yra tik 
šaltojo karo tam tikra forma. Ko
munistinis pasaulis puola ir puls. 
Vakarai ginasi ir guodžiasi, kad 
jie atlaikys. Nors tai neatitinka 
tiesai, nes visi frontai pralaimimi.. 
Vakarų pasaulis, kad ir lėtai, su
pamas iš visų pusių. Net viduje 
frontas braška nuo įvairių indok- 
trinuotų pacifistų ir nusiginkla
vimo šalininkų, kurie yra veikia
mi “taikos” apaštalų.

Komunistai turi aiškų tikslą — 
per revoliuciją; per katastrofas, 
per suirutę ir per karą — užval
dyti pasaulį. Jie to neslepia. Tą 
visi žino. Jie aiškiai rengiasi ka
pitalistus palaidoti, kaip pareiš
kė Nikita. Jie prie to sistematin- 
gai eina.

Kyla klausimas — ar gali Va
karai atsilaikyti ir kovą laimėti 
tik gindamiesi? Ar gali taip tęs
tis ligi amžinybės? Ar gali komu
nistai kovą pralaimėti, kada Va
karai tik ^nasi?

Daugelis iš Vakarų politikų to 
tikisi. Jie laukia stebuklo, kad 
komunistai ims ir pavargs, ir bol
ševizmas subyrės pats. O patys 
nedrįsta nei pagalvoti, kad „taip 
amžinai tęstis negali. ’

Bolševizmas laukia progos, o 
belaukdamas rausia pamatus ka
pitalistinių valstybių viduje. Jie 
sukelia tai mažą karą, tai sukili
mą, tai revoliuciją, tai naujas 
valstybes kiršina, tai varo propa
gandą už nusiginklavimą. Tas ne
liečia pačių bolševikų. Visą laiką 
galima tikėtis ir rimtesnio sukrė
timo, kad ir didesnio nedarbo at
veju, kurį komunistai tikrai pa
naudos savo pagrindiniam tiks
lui siekti.

Taigi jie dirba ir rengiasi, o 
Vakarai ginasi...

Ir keista, kad Vakarai nesiima 
nieko kūrybinio, nieko konkre
taus, kad pradėjus pulti patį ko
munizmą ir griauti komunistinę 
tvirtovę — Sovietų Sąjungą. Kol 
nebus sugriauta pati tvirtovė, tai 
nors ir pasisektų išlaisvinti kokią 
satelitinę valstybę bus bereikš
mis dalykas. Reikia griauti cent
ro pamatus.

KAS YRA SOV. RUSUA 
ŠIANDIEN?

Pirmiausia reikia sustoti ties 
jos “misija”, t.y. komunizmu. So-

turinti 
įvedant 
vizmą. Ši uždavinį į’ 
ve, norį įvjaįiyti ir visab# pasaib 
lyje. Pas sovietus nėra’ įkirta 
veikla, kuri priklausytų valsty
bei ir pvz. partijai. Jie eina kartu 
ir todėl Nikita yra kartu ir vals
tybės ministeris pirmininkas ir 
kartu partijos sekretorius.

Antras svarbus ir charakterin
gas Sov. Rusijos pažymys yra dik
tatūra. Ji yra visuotiną ir visose 
gyvenimo srityse: politikoj, eko
nomikoj, švietimo reikaluose, re
ligijoj ir visoj filosofijoj. Atski
ras pilietis jokių teisių neturi, jų 
neturi nei tautos, nei vidaus or
ganizacijos. Viskas yra subordi
nuota partijai, ir iš čįą. plaukia

Yra nuolatinė kova tarp atskirų 
partijos vadų. Nusitvėręs partijos 
Valdžios vadeles, nesiskaito su 
priemonėmis jas išlaikyti. Dik
tatūra yra kartu asmeniniai parti
nė. Užtat ji žiauri, beatodairinė.

Trečias pažymys yra imperia
listinė valstybė. Tuo jau pasižy
mėjo caristinė Rusija. Nuo to ne
atsisakė ir sovietinė. Net daugiau, 
nes ši elgiasi drąsiau, nachališ- 
kiau, nevengdama net tokių prie
monių, kurios civilizuotų žmonių 
gadynėj, yra smerkiamos, kaip 
apgaulė, smurtas, sutarčių bei pa
žadų laužymas ir teroras. Sovieti
nė valstybė savo turiniu yra ki
tokia, negu visos kitos. Pvz. jos 
diplomatas tai nėra diplomatas 
sena džentelmeno sąvoka valsty
bės tarnautojas, kuris reprezen
tuoja savo suvereninės valstybės 
galvą. Rusijos diplomatas pirmoj 
eilėj. yra šnipas, organizatorius 
įvairių malversacijų, vadovas vie
tinės komunistinės partijos, kuri 
faktinai nėra partija įprastine 
forma imant, bet svetimos valsy- 
bės įrankis. Sov. diplomatas yra 
paprastas čekistas, kuriam nėra 
svetimas joks darbas, jei tik jis 
yra reikalingas jo valstybei.

Jau seniau Rusija turėjo sve
timu tautu užkariavusi tiek, kiek

Povandeniniai laivai

ger Nermano straipsnį. Taip pat iš
spausdino Švedijos egzilinių organiza
cijų bendrą kreipimąsi į JT, reikalau
jant: 1. ištirti sovietų nusikaltimus Pa
baltijo valstybėse, lygiai kaip buvo 
tarptautiškai ištirti nacių nusikaltimai 
prieš žmoniškumą; 2. daugiau skelbti 
viešumoje apie Pabaltijo deportaci
jas ir genocidą^, nes tatai gali padėti 
sustabdyti tokius veiksmus; 3. ati
traukti sovietų kariuomenę ir admi
nistraciją iš Pabaltijo valstybių ir leis
ti joms laisvai apsispręsti. Atsišauki
mą pasirašė: Estų tautinio fondo pirm. 
Eerik Laid, Latvių taut, fondo pirm. 
Andrejs Eglitis, Lietuvių s-gos Švedi
joje pirm. Jonas Pajaujis, Lenkų pa
bėgėlių^ tarybos Švedijoje pirm. Zdzis- 
jaw ' Przyjalkowski, . Slovakų išlaisvi
nimo tarybos Švedijoje- pirm. Leopold 
Singhoffer, Laisvųjų vengrų sąjungos 
pirm. Georg Keler, Rumunų taut, ko
miteto atstovas Švedijoje Miron A. 
Giuroiu, PET delegacijos Stockholme 
pirm. Karlis Dzilleja ir Baltų komite
to sekr. Arvo Horm.

švedų kalba leidžiamas pabaltiečių 
biuletenis Balt-Press išleido specialų 
numerį, kuriame deportacijas Lietuvo
je aprašė Stockholmo ir Uppsalos un- 
tų lietuvių kalbos lektorius Juozas 
Lingis.

Jeigu būtų buvusi galimybė pervers
ti visą švedų spaudą, kas joje šios su
kakties proga pasirodė, tai bendras 
vaizdas būtų žymiai įspūdingesnis už 
tą, kuris šiomis eilutėmis uždokumen- 
tuotas. Tik būtų klaidinga manyti, jog 
tomis dienomis švedų spauda tik apie 
mūsų reikalus ir terašė. Ir Čia pabal- 
tietlškas klausimas toli gražu nėra pir
maeilės svarbos. Reiškiasi ir mums ne
palankios nuotaikos. Bet apie tai kada 
nors kita proga.

Pabaigai kiek kitokio pobūdžio ži
nelė. švedų visuomenę labai sujaudino 
neseniai iš Rusijos grįžusio vokiečio 
pasakojimas, jog Potmos kalinių sto
vykloje laikomi penki Švedijos pilie
čiai. Spauda spėja, jog tai gali būti 
1952 m. virš Baltijos jūros pašauto 
Dėkotos lėktuvo įgula. Tuomet be ži-

Laivas tolinosi šaukdamas per 
radiją SOS ir pranešdamas, 
kad užpuolė vokiečių povandeni
nis laivas. Klausimas, ką toliau 
daryti, yra išspręstas. Keturi ko
vos sviediniai nuūžė per vandenį. 
Trys pataikė į taikinį. Pilki dūmų 
debesys ir atplyšęs laužas pakilo 
į orą. Išleisdamas garą laivas su
stojo. Lėtėdamas sraigtas sukosi į 
priešingą pusę. Didžiausioj pani
koj jūrininkai šoko į laivelius. 
Vienas apsivertė. Vyrai plaukė 
kiek pajėgdami nuo sužaloto lai
vo ir šaukėsi pagalbos.

Prien apžvelgė savo žmones. 
Jie žiūrėjo į vaizdą labai paveikti.

— Prašau nepamiršti savo pa
reigų! — šūktelėjo jis. — Kiek
vienas stebėtojas neturi teisės nė 
trupučiui atitraukti akių nuo savo 
sektoriaus!

— Vienas ten, kapitone!
Prien pasuko truputį į plūdu

riuojančio jūrininko pusę. Nei 
neraginami du Prien vyrai išsi
tiesė ant laivo krašto bandydami 
jį pasiekti. Banga pastūmė dar 
arčiau.

— Ar jau turi?
— Turiu ... Laikyk mane ...
Plonas, mažo ūgio vyras užtrau

kiamas ant denio. Palengva jis 
atgavo sąmonę. Tada Prien jį 
perdavė vienam iš laivelių. Su
mišę ir išsigandę britų jūrinin
kai stebėjo kaip pilka plieninė 
pabaisa pasuko link apsivertusio 
-laivelio pagelbėti jų draugams. 
Tuo tarpu prisiartino kitas laivas. 
Tai Norvegas. Jis tučtuojau pa
klauso įsakymo sustoti.

— Paimkit tuos žmones pas sa
ve! — paprašė per megafoną 
Prien.

— Gerai, aš pasiųsiu laivelį, — 
atsakė kapitonas.

Vienas po kito sužvejojan. i iš 
vandens visa grupė plaukėjų, šla
pi, išblyškę ir susijaudinę analai 
stebėjo kaip jų laivelis atverčia
mas ir sutvarkomas. Jie to nesiti
kėjo. Bendrai, jie ir jų deg uitis 
laivas darė liūdną įspūdį. T; i. ne
pamirštamas vaizdas prasidė.usių 
karo žiaurumų. Koks didelis skir
tumas tarp šalto ir tikro save sau
gumu Norvegijos tanklaivio ku
ris ką tik nuleido laiveli paimti 
visus likusius. Tiktai kelios die
nos atgal toks įvykis netoli britų 

mu, jog žinią atnešęs vokietis yra kilęs 
iš Rytnrūsių, o po karo patekęs Lietu
von. Gyveno Vilkijoje. Kaip spauda 
rašo, už moters užpuolimą 1958 m. 
buvęs nubaustas 12 metų kalėti ir--iš
siųstas Rusijon. Du kartu amenstuotas, 
pernai išleistas laisvėn, bet tik šiomis 
dienomis išleistas iš Maskvos, jis at
skrido per Helsinki ir Stockholmą į

asme- 
jair

Nei vięnatauta neprisidėjo 
laisvu noru prie komunistinės 
Rusijos. Jos visos yra užkariautos 
ir laikomos jėga. Visur stovi rau
donosios armijos įgulos ir tai la
bai skaitlingos, visur budi Mask
vos čekistų būriai, pasivadinę 
įvairiais vardais, bet jie yra dau
giau negu paprasta policija.

Būdama imperija Sov. Rusija 
yra ir eilinė kolonijalinė valsty
bė. Pavergtos tautose yra koloni
jų padėty. Kolonija nebūtinai tu
ri būti Azijoj ar Afrikoj. Ji gali 
būti ir Europoj. Lietuva yra tik 
paprasta eilinė kolonija. Vienos 
rusų pavergtų tautų yra turėju
sios laisvas nepriklausomas vals
tybes, kitos jų niekad nėra turė
ję, bet esmėje tas skirtumo nesu
daro.

Iš šio trumpo suminėjimo ma
tome, kas yra Sov. Rusija šian
dien: komunizmas, diktatūra ir 
imperializmas su kolonializmu. 
Neliko laisvės. Neliko asmens tei
sių. Neliko visuotinai išgarbinto 
ir dabar garbinamo tautų laisvo 
apsisprendimo. Sov. Rusija turi 
labai silpnų vietų.

Kodėl Vakarai, ar geriau sa
kant, Amerika neišnaudoja tų 
silpnų Sov. Rusijos vietų? Kodėl 
neišeina į puolimą? Kodėl neina
ma griauti lizdo, kuris yra užnuo
dijęs visą žmoniją ir pasiryžęs dar 
daugiau laisvam pasauliui prida
ryti bėdų? Juk šiandien visas 
tarptautinis gyvenimas tik ir su
kasi apie bolševikų šunybes, apie 
jų keliamas riaušes ir smurtą, 
apie jų žmogžudystes ir bendrai 
apie viso Vakarų gyvenimo ar
dymą Įvairiausiomis formomis.

Kodėl Vakarai neorganizuoja 
laisvės sąjūdžio tų pačių rusų ir 
jų pavergtų tautų tarpe? Kodėl 
ir pas save namie neorganizuoja 
plačios kovos už laisvės idealus?

Kova yra aiški. Frontai aiškūs. 
Kodėl tik gintis? Kodėl nepereiti 
į puolimą?

1957 m. užsienyje atkurta Liet. 
Kat. Mokslo Akademija šiais me
tais rugsėjo 1-3 d.d. Čikagoje šau
kia savo penktąjį suvažiavimą. 
Trys pirmieji jos suvažiavimai bu
vo laisvoje Lietuvoje, vadovau
jant žinomiems Lietuvos kat. 
mokslo vyrams: prel. prof. A. 
Dambrauskui-Jakštui, vysk. prof. 
Pr. Bučiui, prof. St. Šalkauskiui, 
prof. Pr. Dovydaičiui ir kt. 1957 
m. buvo sušauktas akademijos 
suvažiavimas Romoje vadovau
jant vysk. V. Padolskiui. šiais 
metais šaukiamasis suvažiavimas 
Čikagoje yra globojamas vysk. V. 
Brizgio, o rengiamas Liet. Kat. 
Mokslo Akademijos Čikagos židi
nio, kurio pirmininku dabar yra 
pedagogas P. Maldeikis. Šiam ži
diniui suvažiavimą pavedė su
šaukti LKMA centro valdyba Ro
moje. Faktiškai šį suvažiavimą į 
Čikagą pakvietė liet kultūros rė
mėjai, Amerikoje gimę lietuviai 
Mafija ir Antanas Rudžiai- Jie to
dėl yra ir šio suvažiavimo .šeimi
ninkai. Jie apmoka kelionę prof. 
J. Eretui ir repgia banketą aka
demijos suvažiavimo užbaigimo 
proga. . j ?

Suvažiavimo tikslas ir
< programa
Apskritai, akademijos suvažia

vimai turi tikslą išsiaiškinti aktu
aliausias savo meto mokslines 
problemas ir jų santykius su ka
talikiška pasaulėžiūra, šiuo metu 
Lietuvoje Kat Mokslo Akademi
ja yra uždaryta, todėl laisvame 
pasaulyje esantieji lietuviai kat. 
mokslininkai ir besidomi mokslu 
intelektualai tęsdami Liet. Kat. 
Mokslo Ak-jos tradiciją gvildens 
šių dienų mokslines problemas. 
Gvildens jų santykius su krikščio
niška pasaulėžiūra.- Problemų gi 
yra daug ir naujų! šio suvažiavi
mo vedamoji mintis yra krikščio
niškosios kultūros padėtis ir už
daviniai šiame amžiuje, šia te
ma prof. J. Eretas skaitys ir pa
skaitą iškilmingame plenumo po
sėdyje.

Į suvažiavimą iš Europos tikrai 
atvyksta prof. Juozas Eretas iš 
Šveicarijos ir prof. Zenonas Ivins-

. (Tęsinys iš pr. nr.) 

salų būtų buvęs neįsivaizduoja
mas.

Viskam susitvarkius Prien pa
sitraukė atgal ir, kad užbaigtų su 
laivu, pasiuntė į jį torpedą. Spro
gimas iškėlė dūmų stulpą augš- 
čiau kamino ir stiebų. Laivas trū
ko ir per kelias sekundes nuėjo 
žemyn į gelmes.

Prieii ir jo vyrai pirmu kart 
šiame kare turėjo progos pamaty
ti torpedos sprogimo stiprumą. 
Visi buvo smarkiai nustebinti to
kia naikinimo jėga. Negalvojo, 
kad taip galėtų būti.

Nebebuvo daugiau laiko stebė
jimams. Reikėjo nešdintis iš tos 
vietos. Po dviejų valandų buvo 
pastebėtas lėktuvas ir reikėjo pa
sinerti. Netrukus per klausytu- 
vus buvo išgirsta prisiartinant 
gan greitus laivo propelerius. 
Prien metė žvilgsnį per perisko
pą. Trys prancūzų naikintojai 
plaukė tiesiai į jų pusę. Greit nu
sileido į gilumą, kiek tik buvo ga
lima. Naikintojams prisiartinus 
visai aiškiai buvo girdimas jų 
sraigtų plakimas.

Visi laukė, kada pradės sprog
ti gilumos užtaisai, šio patyrimo 
dar jie neturėjo ir nė vienas ne
žinojo, kaip reaguos į tai. Jie 
laukė, laukė... ir nieko. Smal
sumo pagautas Prien vėl pakilo 
iki periskopo gylio. Naikintojus 
jis dabar pastebėjo kiek tolėliau. 
Jie vis dar siuvo aplink, mato
mai ieškodami. (Karo pradžioje 
sąjungininkų naikintojai turėjo 
labai prastus aparatus ir jiems 
susekti panėrusi povandeninį lai
vą buvo ne taip jau lengva. P. Br.)

Ir taip nesusektas povandeni
nis laivas pasinaudodamas prisi
artinančios nakties priedanga pa
sitraukė nepastebėtas ir pasuko į 
kitas medžioklės vietas. Oras bu
vo gražus ir ramus. Saulei užtekė
jus buvo pastebėtas kitas taiki
nys. Pov. laivas iškilo į paviršių ir 
laivas sustojo beveik prieš iššau
nant įspėjamąjį šūvį. Tačiau jo 
radijas tebeveikė visu intensyvu
mu, siųsdamas SOS ir pranešimą, 
kad užpuolė vokiečių povandeni
nis laivas.

To buvo perdaug. Ant jo tilte
lio, kur buvo radijo siųstuvas, 
sprogo trys sviediniai ir siunčia
mi garsai nutilo. Kai laiveliai su 
jūrininkais yrėsi šalin, Prien per 
balso padidintoją sušuko į laivo 
kapitoną:

— Dokumentus!
Jie liko laive. Nebebuvo laiko

Paruošė P. BRA-KAS
* ■ ’ 7-; * . . • . •

ruotas Londone, buvo pasiųstas Į 
dugną su visu kroviniu. Po to ap
žiūrėjęs ar laiveliai turi pakan
kamai maisto ir kitų jūroje rei
kalingų reikmenų, Prien pasitrau
kė tolyn. Kurį laiką dar galvojo 
ieškoti kokio nors neutralaus lai
vo, kad jis paimtų jūrininkus, ne
žiūrint, kad per radiją buvo šauk
tasi pagalbos. Jam jau pradedant 
ieškojimą reikalą nulėmė besiar
tinančio lėktuvo ūžimas. Įgula 
greitai praėjo pro tiek daug kartų 
taikos metu praktikuotą rutiną ir 
laivas stačiu kampu panėrė gi
lyn. Matomai buvo nepastebėtas, 
nes joki sprogimai nenutraukė at
siradusios tylos.

Prien buvo patenkintas savo 
įgula. Greiti pasisekimai visus už
degė laimėjimų įkarščiu. Kiek
vienas stebėtojų stengėsi pirma
sis pastebėti naują laivą. Vyrai 
lenktyniavo vienas su kitu. Mora
lė buvo augšta.

Sekėsi gerai. Popietiniu metu 
buvo pastebėtas kitas grobis. Ma
tėsi, kad buvo gerai prikrautas, 
nes plaukė sunlaai ir nedaug te
kyšojo iš vandens. Tuoj, kai tik 
pastebėjo pilką vokiečių povan
deninį laivą išnyrantį paviršiun, 
pradėjo šaukti per radiją. Vietoj 
sustoti, pakeitė kryptį ir bandė 
pabėgti. •

(Bus daugiau>

kis iš Romos. Jis skaitys suvažia
vime paskaitą apie lietuviškus is
torinius šaltinius Vatikano archy
vuose, kuriuose jis jau dešimt 
metų dirba. Iš Kanados į suvažia
vimą su pranešimu atvyksta prof. 
A. Ramūnas. Buvo sutikęs suva
žiavime paskaitą skaityti ir dr. A. 
Šapoka, bet, gaila, ankstyva mir
tis ji išplėšė iš mūsų tarpo. Kiti 
likusieji pranešėjai yra iš JAV. 
Tarp jų — du čia gimę ir trys 
jaunosios kartos jau čia baigę 
mokslus lietuviai intelektualai.

Suvažiavimo darbas vyks sep
tyniose sekcijose ir kiekvienoje 
sekcijoje bus trys moksliniai pra
nešimai — t.y. viso apie dvide
šimt pranešimų. Esant ribotam 
laikui — tie moksliniai praneši
mai bus daromi lygiagrečiai dvie
jose sekcijose.

Suvažiavimas prasidės rugsėjo
1 d., penktadienio vakare, Jauni
mo centro didžiojoje salėje iškil
mingu atidarymu ir paskaita. Sėš- 
tadienį, rugsėjo 2 d., sekcijų po
sėdžiai su moksliniais pranešL 
mals vyks Congress viešbutyje. 

<Sekmadienį, rugsėjo 3 d., ryte 
bus pamaldos, kurias laikys vy$k» 
V. Brizgys. Po jų bus dar vienas 
mokslinis symposium, o po pietų
2 vai. Marijos Augšt. mokyklos 
didžiojoje salėje vyks užbaigia
masis iškilmingas plenumo posė
dis, kuriame paskaitą skaitys 
prof. J. Eretas.

šiuo metu bus ir Akademijos 
narių pakėlimas į narius moksli
ninkus. Į šį posėdį bus kviečiama 
plačioji Čikagos visuomenė.

Sekmadienio vakare Congress 
viešbutyje vyks iškilmingas ban
ketas, kuriame pagrindinę kalbą 
pasakys Lietuvos atstovas Vašing
tone min. J. Kajeekas, Į banketą, 
be augštų svečių, narių ir visuo
menės, bus ypatingai kviečiama 
lietuvių studentija, kuri labai do
misi suvažiavimu.

“Suvažiavimo darbai”
Suvažiavimui rengti komitetui, 

kurį sudaro P. Maldekis, kun. V. 
Bagdanavičius, kun. I. Urbonas 
ir K. Pabedinskas, yra vienas 
svarbiųjų uždavinių — suvažiavi
me skaitytų mokslinių pranešimų, 
vad. “Suvažiavimo darbų” išlei
dimas. Šiam tikslui kun. J. Kara
lius yra jau paaukojęs $1000, to
dėl “Suvažiavimo darbai” tikrai 
tuoj po suvažiavimo išeis atskira 
knygai -r

Suvažiavimą finansiniai remia 
be trijų didžiųjų mecenatų: kun. 
J. Karaliaus, M. ir A. Rudžių ir 
prel. Pr. Juro, dar suvažiavimo 
rėmėjų komitetas prel. I. Albavi- 
čiui vadovaujant. Prisideda, nors 
mažesne auka, dalis ir pavienių 
asmenų.

šis LKMA suvažiavimas lietu
vių kultūriniame gyvenime yra 
ne eilinis įvykis, o šiame konti
nente išviso pirmas. Gal dėlto ir 
susidomėjimas juo yra nemažas. 
Suvažiavimui rengti komitetas ti
kisi, kad ir Kanados lietuviai 
mokslininkai ir besidomį mokslu 
intelektualai šiame suvažiavime 
dalyvaus.

Smūgis JAV 
komunistams

JAV augšč. teismo Vašingtone 
birželio mėn. nutarimai, kuriais 
numatoma komunistų partijos JA 
V-bėse organizacijų ir narių re
gistracija, sukėlė audrą Krem
liaus sluogsniuose. Atsisakius re
gistruotis numatyta $10.000 pa
bauda už kiekvieną nesiregistra- 
vimo dieną. JAV komunistai at
siduria kryžkelėje: arba regist
ruotis, arba kasdien mokėti po 
$10;000, arba eiti 5 metams ka
lėjimam Partijos gen sekretorius 
Gus Hull pareiškė, kad partija ne- 
siregistruoš. E.

įvairus siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ Ir U.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KBDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
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Iš Kanados:
Siunčiame D A D A <5 T11 Jūsų sudarytus ir apdraustus jvai*
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Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių.
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rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims is Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
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SAVININKAI 8. Ir A. KALOZA -

naikintojus. “Rib Claro” regist-kad užmiršti Pabaltijo taelMfaę būtų siais. Musų skaitytojams gali būti įdo-skelbė žymaus pabaltiečią bičiulio Bir-
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RUSIŠKIEJI SPEKTAKLIAI

Neeilinio kultūrinio Įvykio — 
Dainų šyentės išvakarėse, prieš 
pat išvykstant mūsiškiam “Var
pui” Į Čikagą, krepiausi su keletą 
klausimėlių Į šio choro vadovą, 
muz. St. Gailevičių. Tą mudviejų 
pašnekesį čia ir perduodu “TŽ” 
skaitytojams.

— Kokiomis nuotaikomis, Jūs, 
maestro, ir Jūsų vadovaujami 
choristai išvykstate į II S. Ame
rikos Dainų šventę ir kaip pavy
ko paruošti šventės darbotvar
kėje numatytą repertuarą?

— Įvertindami ŠĮ didįjį lietu
viško gyvenimo įvykį, dirbame iš
sijuosę, užmiršdami savo asmeni
nius interesus ir praleisdami gra
žius vasaros vakarus repeticijose, 
kurių skaičius vis didėja. Reper
tuaras yra paruoštas. Dabar vyks
ta tik bendros repeticijos, kurių 
tisklas — pasiekti kuo gražesnio 
susidainavimo.

Atrodo, Jūsų pavardė nefi- 
gūruoja Dainų šventės chorų jun
ginio dirigentų sąraše. Teko gir
dėti, jog dėl nesveikatos atsisa
kėt! būti įtraukiamas į dirigentų 
sąrašą. Ar teisingai nurodoma 
priežastis, ar čia esama kokios 
“politinės ligos”?

— Mano atsisakymas būti vie
nu iš Dainų šventės dirigentų tik- 

, rai turi ryšį su mano negalavi
mais. Jaučiuosi pavargęs ir todėl 
nenorėjau imtis šios didelės at
sakomybės. “Politinės ligos” ba
cilų čia nesama. Vienok, prie nu
rodytos priežasties gal galėčiau 
dar pridėti savo principinę pažiū
rą i ŠĮ reikalą. Man atrodo, kad 
kuo mažiau Dainų šventėj diri
gentų, tuo geresni gali būti rezul
tatai. Nedetalizuosiu šio klausi
mo, nes kiekvienas logiškai galvo
jąs žmogus supras mano minti. 
Taigi, manau, savo atsisakymu 
būti dirigentu Deinų šventei bū
siu pasitarnavęs, bet nepakenkęs 
jai. Vietoj dirigavimo, norėda
mas padidinti savo Įnašą šiam ne
eiliniam Įvykiui, sutikau būti 
akompaniatorių.

—Tikėdamasis, kad choro “už
sienio politikos” reikalai sutilps į 
anksčiau pateiktus klausimus, no
rėčiau patirti kokie gi “vidaus 
reikalai”? Dar praeitų metų pa
baigoj esu rašęs spaudoj apie rei
kalą “naujo kraujo” “Varpui”, 
kad netektų susirgti anemija. Ar 
gauta per tą laiką to “naujo krau
jo” — naujų narių — dainininkų? 
Ir ar pakankamai? Ir išviso —- 
kaip atsiliepia visuomenė “Var
po” atžvilgiu? Ar pakankamai 
gaunama medžiaginės paramos, 
kuri taip reikalinga choro veik
loj? Jeigu taip — ar visuomenės 
dėmesys prašoka vidutiniškumą, 
ar prašytina ryškesnių pastangų?

— Prie “Varpo” užsienio poli
tikos” galėčiau tik pridurti, kad 
ji mums rūpi tik tais atvejais, kai 
išvykstame Į kitą valstybę gastro
lėm, kur tuomet mums tenka būti 
Toronto ambasadoriais. Deja, to 
p'aties negalėčiau pasakyti apie 
kaikūriuos JAV lietuvių chorų di
rigentus, kuriems “užsienio politi
ka” yra itin svarbus veiksnys ir 
kurie yra paskelbę man “šaltąjį 
karą” ... Dabartinis “Varpo” 
choro sąstatas — virš 60 choristų. 
Naujai istojančių pasitaiko retai. 
Taip, kad “kraujo transfūzija” ir

• (Pašnekesys su muziku St. Gailevičių)
Toronto lietuvių. bendruomenei 
būtų labai reikalinga. Rėmimo at
žvilgiu — torontiečiai mums ga
na jautrūs. Mūsų pasirodymai 
Įvairiomis progomis labai šiltai 
sutinkami. Kas liečia materialinę 
pusę — tai dažniausia patys turi
me užsidirbti, norėdami savo eg
zistenciją palaikyti. Praeityje esa
me gavę paramos iš Įvairių lietu
viškų organizacijų ir paskirų as
menų. Kelionės išlaidoms Į Dainų 
šventę padengti, neseniai buvo 
daromos rinkliavos prie abiejų 
parapijų. Didžiausia auka, $100, 
buvo gauta iš Prisikėlimo parapi
jos klebono gerb. Tėvo Placido, 
OFM. Surinkti pinigai dalinai pa
dengs išlaidas, surištas su kelio
ne. Trūkstamą sumą žadėjo pa
dengti KLB Toronto apylinkės 
valdyba. Šiuo metu “Varpo” ka
sa yra pagrindinai išvalyta ir pa
ruošta “naujiems kapitalams” 
priimti...

— Ar turi “Varpas” sudaręs 
kokią nors savo veiklos statisti
ką, kaip tai: kiek gyvavimo metu 
turėta viešų koncertų? Kiek būta 
repeticijų? Kiek priruošta ir dai
nuota Įvairių dainų? Kur gastro
liuota ir pan. Ar dainuota tarp
tautiniuose pasirodymuose? Jei
gu taip — kokie iš kitur buvo at
siliepimai ir pan.? ,

Muz. St. Gailevičius j

— “Varpas”, turi tikslią savo 
veiklos statistiką.' Iki šiol turėta 
98 pasirodymai, iš kurių 9 — 
JAV-bėse ir 20 ivairuose Kanados 
miestuose. Likusis pasirodymų 
skaičius tenka Torontui. Repeti
cijų skaičius artinasi prie 900. 
Repertuare turime apie 120 Įvai
riausio pobūdžio dainų. Be lietu
viškųjų kūrinių, dainuojame iš
traukas iš 18 operų. Tarptauti
niuose pasirodymuose teko daly
vauti apie 10 kartų. Vietinė ka- 
nadiškoji spauda labai šiltai atsi
liepė apie “Varpą”.

— Kiek metų “Varpas” gyvuo
ja? Ar turite chore dainininkų, 
kuriuos būtų galima pavadinti ve
teranais, “Varpe” dalyvaujan
čiais nuo pirmų dienų?

— “Varpo įsikūrimo data yra 
1952 m. spalio 25 d. Sekančiais 
metais švęsime dešimtmeti. Grįžę 
iš Dainų šventės, kiek pailsėję, 
kibsime i darbą savo veiklos de-

“Varpo” choras naujausiame sąstate

KAIP
Pati sala sudarė klaikų vaizdą. 

Status krantas, pakilęs nuo jūros 
paviršiaus 30 ar daugiau metrų, 
daugelyje vietų išraižytas tarpek
liais. Tarp griūvančio juodos spal
vos smėlio kyšojo plynas ledas. 
Bangoj monotoniškai šniokšda
mos skalavo teduotus, negyvus 
pakraščius.

Pirmas rūpestis buvo susirasti 
kokią prieglaudą nakčiai, nes die
nos rudens metu trumpos, o nak
tys šaltos ir ilgos. Kas turėjo ant
klodžių ar paklodžių, statėsi pala- 
pinukes. Kiti ieškojo tik užuovė
jos. Daug kas Įsitaisė buveines 
po senais laiveliais, kurių keletas 
mėtėsi aplinkui, apvožė juos 
dugnu i viršų. Po vienu tokiu lai
veliu Įsirengiau buveinę ir aš su 
sergančiu iš kelionės tėvuku ir 
dar dviem kitom šeimom. Dauge
lis Įpuolę i beviltišką apatiją nie
ko nedarė ir sutiko pirmąją šal
tąją naktį po atviru dangum.

Išaušus rytui gavome korteles 
duonai — 600 gr. dirbančiam ir 
400 gr. nedirbančiam, ir tuojau 
buvom išskirstyti darbams — jau
nesnieji žvejybon, vyresnieji sta
tybom Pirmiausia buvo statomos 
ne gyvenamos patalpos, bet san
dėliai ir žuvies apdirbimo bara
kai.

Prisimenu, kaip bijodami pir
mą kartą sėdom prie irklų ir kaip 
baiminomės nors mažiausios aud
ros. Nenuostabu, nes daugelis ne
buvom matę jūros. Nedavė nei 
avalynės, nei aprangos. Turėjom 
ištisas dienas braidyti lediniame 
vandenyje su dar Lietuvos at
sivežtais vasariniais batukais. Ko
jos ypač rytais neapsakomai šal
davo, o vėliau jų lyg nebejausda- 
vome.

Ketvirtą dieną, toje nelemtoje

šimtmečio šventei pasiruošti. 
Tam Įvykiui atžymėti turime Įdo
mių idėjų, bet tuo tarpu būsime 
diskretiški ir viešai savo planų 
neskelbsime ... Dabartiniu metu 
turime 23 dainininkus-veteranus, 
kurie “Varpo” eilėse dalyvauja 
nuo pirmųjų Įsisteigimo dienų. 
Atsakęs i visus pateiktus klausi
mus vėl galiu grįžti prie kasdie
niškų rūpesčių. Jau turiu ruoštis 
šio vakaro repeticijai.

Tardamas ačiū maestrui už pil
nus ir rūpestingus atsakymus, 
jam ir “Varpo” choristams linkiu 
laimingos kelionės Čikagon ir 
gražios sėkmės Dainų šventėje.

Prieš pirkdami nauja, 
vandens šildytuvą.

Ar keisdami savo sena
paskambinkit Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėk nėra jokių paslėptų mo
kesčių, kai jūs įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jus nieko neperkate.
Tai yra:
JOKIO mokesčio už įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKIŲ nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokcstj. Si kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra vienintelė kaina. Tai yra visa kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

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

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
1< CARLTON STRECT -EIsklK, jŪSLį. Noudokitc IQ!

JIE MANE IŠVEŽĖ
AUTENTIŠKI SIBIRO TREM
TINIO PASAKOJIMAI. TĄSA 

IS PRAEITO NUMERIO

vies sūdymui, namą kontorai ir 
keletą gyvenamų namų viršinin
kams. Statyba vyko šiaurinėje sa
los pusėje, o mūsų žeminės buvo 
pietinėje. Tekdavo kasdien virš 
2 klm. eiti Į darbą skersai salos.

Vyrai, vieni kirtom sušalusioje 
žemėje 3 metrų gylio skyles, ku
riose vėliau ikasdavom stulpus 
pamatams, kiti tašydavo rąstus. 
Moterys iškirsdavo rąstus iš ledo 
ir ant rogių atveždavo prie staty
bos. Vargšės dirbo arklių vietoje. 
Moterys kojas apsisukdavo mai
šais ir apaudavo iš virvių nupin
tom vyžom. Viršutinius drabužius 
sudarė vasariniai paltukai ir ant 
viršaus dar apsisupdavo maišais. 
Šalčiui ir pūgai siaučiant jos ne
šė sunkią vergiją. Negeriau atro
dė ir vyrai. Kiekvienas dangstėsi 
tuo ką turėjo ar ką sugriebė, kad 
apsisaugojus nuo šalčio.

Visa tai būtų niekis, jei ne ba
das. Kasdien vis žiauriau badas 
ėmė žvelgti šmėklos akimis Į 
kiekvieną. Nieko daugiau negal- 
vojom, tik apie duoną, kad tik

saloje, pasimirė brangusis tėvu
kas. Paskutinę dieną nebėgalėjo: 
me po laiveliu jo užlaikyti. Kėlė
si vis eiti Į pakrantę, kur balta
vo suplaktos vandens putos, o 
jam atrodė, kad tai vyšnios žydi. 
Ėjo pats kiek galėdamas ir vis 
ragino mane, kad eitume grei
čiau. Kalbėjo, kad tai esąs mūsų 
keliukas, apsodintas vyšniomis, 
kuris veda Į mūsų tėviškės na
mus. Nenorėdamas užgauti sene
lio širdies, pritariau: “Taip, tė
veli, tuoj bus ir namai, kur Tu 
pasilsėsi ir atsigausi”, širdy gi 
galvojau, kad greit mano brangus 
tėvelis užbaigs žemės vargus bei 
keliones ir susiras ramybę bei 
amžiną poilsį šaltojoje Arktikoje.

Tą naktį mano senukas atsisky
rė iš šio pasaulio. Kad būtų šil
čiau, gulėjom abu susiglaudę. Tu
rėjom vieną menką apklotą. Au
simis gaudžiau vis silpnėjantį jo 
alsavimą, kol pajutau paskutini 
atsidūsėjimą. Jis užmigo amžinu 
miegu. Nesikėliau pats ir nežadi
nau išvargusių draugų. Išgulėjau 
šalia mirusiojo iki ryto. Visą tą 
ilgąją naktį kalbėjau amžiną atil
si ar galvojau apie žiaurųjį liki
mą ištikusi a.a. tėveli ir mus vi
sus. Gyvenimas atrodė toks be
prasmis! Norėjosi mirti ir nebe
matyti daugiau vargų nei kančių.

Ir taip išdygo pirmas lietuvio 
tremtinio kapas toj saloj. Mano _________________________
tėvelis buvo palyginuę laiminges- je daug kas yra nustebinti rusu 
nis už šimtus mirusių vėliau. Jis technine pažanga, tuo tarpu kai 
buvo palaidotas karste. Laidotu-. pasitikėjimas Amerika kaskart 
vėse dalvvavo bevei visi tremti- vįs mažėja.

AZIJA
Komunistinės idėjos plinta Azi

joje dėl to, kad komunistų vadai 
yra tvirtai pasiryžę savo idėjas 
Įgyvendinti ir to siekia nežiūrėda
mi aplinkybių ir nebijodami rizi
kos. Jungtinės Amerikos Valsty
bės gali būti stipresnės už Sov. 
Sąjungą savo karine jėga, tačiau 
jos negali vesti smulkių vietinio 
pobūdžio kovų, kokios vyksta Azi
joje. Sovietai išnaudoja vietinius 
komunistus ir yra pajėgūs sukelti 
neramumus Pakistano - Afghano 
pasienyje, Pietų Vietname, Thai- 
lande ar Indijos - Kinijos pasie
nyje; .

JAV, tačiau, negali aktyviai to
se kovose pasireikšti, nes neturi 
tam nei galimybių, nei to nori 
daryti demokratijos vardan. 
Komunistinis blokas pasaulio 
nuomonės nepaiso. Jeigu jiem ir 
nebūtų pasisekę Laose, jų presti
žas nebūtų daug nukentėjęs, tuo 
tarpu amerikiečiai moraliai pra
rado labai daug. Visi šiandien 
klausia, kur pažadas ginti Laos 
nuo komunistų?

Po Laos sekantis komunistų ob
jektas yra Pietų Vietnamas. Jei
gu ten JAV dar išlaikys savo po
zicijas, tai dar Azija nebus pra
rasta, bet tai priklausys nuo dau
gelio aplinkybių. Azijos gyven-

buvo palaidotas karste Laidotu
vėse dalyvavo bevei visi tremti
niai. Buvo iškasta užtenkamo gy
lio duobė amžinai sušalusioje že
mėje. Vėliau nebeturėdavom jė
gų to padaryti, o kartais net ir 
palaidoti.

Už poros savaičių sulaukėm pa
pildomai suomių bei vokiečių le
ningradiečių 200 šeimų.

Tą rudeni salos pakrantėse žu
vies buvo ypatingai gausu. Gau
dėm nemokėdami žvejoti, suply
šusiais tinklais, o žuvies buvo 
tiek, kad tremtiniai paskirti žu
vies apdirbimui ir sūdymui ne
spėdavo jos apdirbti. Supiltos 
krūvos puvo pakrantėse, žvejoti 
vis ragino, girdi, viena sugauta 
žuvis, tai šūvis Į priešą. Pagrindi
niu maistu tapo žuvis, o gėrimu 
— jūros vanduo. Pasikeitus mais
tui, visi be išimties sirgom dezin- 
terija. Tai baisi liga. Per kelias 
dienas žmogus visai išsenka. Daug 
tremtinių nuo jos mirė.

Prasidėjus nakties šalnoms, vie
tinė administracija susirūpino 
būstinėmis žiemai. Didesnę dali 
žvejų paėmė nuo žvejybos ir pa- 
skjrė “jurtų” — žeminių staty
bai. Sienos ir lubos buvo stato
mos iš vandens išmestų pakran
tėn rąstigalių, karčių, pagalių. 
Vėliau jos buvo apkraunamos že
mėm, velėnom, žeminių dydis 
buvo Įvairus. Daugiausia 45-50 
metrų ilgio, 5 metrų pločio ir 
apie 2 metru augščio. Pasieniais 
iš pagalių buvo padaryti narai. 
Viduryje siauras takutis, kuria
me pastatydavom pečiuką, pada
rytą iš pusiau perplautos geleži
nės bačkos. Naruose vienam as
meniui buvo skirta pusė metro 
vietos. Vienoje žeminėje talpin
davo 100-120 žmonių. Iš lauko jos 
priminė bulvių ar runkelių kap- 
čius ūkiuose. Pastatėm 11 tokių 
didelių žeminių ir keletą mažes
nių. Bestatant dvi paskutines ga
lutinai užšalo ir užsnigo. Sienas 
apkrovėm sušalusiom žemėm, 
žiemą jos buvo šalčiausios ir 
daug iš ten patekusiųjų išmirė.

Taip pasiruošę sutikom ilgą, 
šaltą, tamsią žiemą, trukusią 10 
mėnesių. Jūrai užšalus vėl visus 
išvarė žvejybon. Po ledu užstaty- 
davome 25 metrų, ilgio tinkliu
kus. žvejodavom dviese arba tri
se. Darbas buvo naujas ir neįpras
tas. Buvo labai šalta, o ypatingai 
šalo rankos ir kojos. Po kelių sa
vaičių žuvies visai neliko. Nieko 
nebepagaudavom. žvejybą nu
traukė ir tinklus išėmėm. Greit 
ir skaudžiai pajutom pasėkas. Be 
žuvies badavom. Visas maistas su
sidėjo iš 600 gr. duonos. Vėl dir
bom prie statybos, nes dar iš ru
dens buvo atplukdyti rąstai. Sta
tėm iš rąstų didžiulį pastatą žu-

Apie tai viešumoje vengiama 
kalbėti. Ypač birželio mėnesį, ka
da daugelio mintyse ir akyse pri
siminimai dar tokie gyvi ir skaid
rūs, lyg vakarykščioji diena. Bet 
laikas, bendrosios emigracijos 
ligos padedamas, daro savo. Kart
kartėmis užsimiršti žmogus ir 
tiek. Vis dažniau vaizduojiesi esąs 
demokratinio pasaulio pilnateisiu 
piliečiu, su visomis pareigomis ir 
privilegijomis. Kaip tokiam, ne
reto galvosena, jau žymiai leng
viau nusispiauti Į vakarykštę die
ną ir visumoje Įsijungti i garuo
jantį vietinį gyvenimą, su visais 
prieskoniais.

Didingi rūmai, kur nors pato
gesnėje ar ryškesnėje didmiesčio 
vietoje. Kultūrinis sezonas artė
ja prie pabaigos. Gana išlepinto 
skonio gyventojai vėl gausiai, ste
bėtinai gausiai, renkasi į šio va
karo pastatymą. Publika, daugu
moje, visiškai šauni, išsipuošusi, 
moterys brangių kailių skraistė
mis apsigaubusios. Gatvėje mirk
čioja šviesos reklamos, prie Įei
namųjų pastato durų, nuo kurių 
iki pat gatvės nusitęsęs pusstogis, 
atvykstančiųjų patogumui ir, lie
taus atveju, apsaugo nuo sušlapi- 
mo, vis sustoja limuzinai. Sustoja 
tik momentui, išteisti savo pasi- randame eilę lengvinančių aplin- 
dabinusius keleivius šio vakaro kybių, mūsų pačių išsigalvotų, 
pramogai. Aplink krūva smalsuo-, sau prisitaikytų, lyg vaistų sąži- 
lių, kurie nepraleidžia progos iš nės graužimui numaldyti. Buvo 
arti pasižiūrėti Į didmiesčio gar- Vytautas, buvo Janina, Gražina 
binguosius — vietinius pareigu- net uošvienę nusivedė, kodėl gi aš 
nūs, prekybos-pramonės, sociali- turėjau praleisti tokią auksinę 
nio gyvenimo ryškiuosius veidus.! progą? Juk jie čia teavyksta tik 
Tokių, tiesa, keliolika dešimčių, I kas keli metai, be to, kas žino, ar 
likusią dalį sudaro jau šiaip įvai- > išvis dar kada beątvyks, tokie ne
rių profesijų, Įvairių pareigų ir ramūs laikai... Nesunku juk pa- 
sliiogsnių miestelėnai. stovėti eilutėje ir iš anksto užsi-

Galvotumei, kad tą vakarą čia Į tikrinti neblogą vietą. Nesunku, 
danP ka galėsi išvvsfi hpf tik ian ] ne.

Vyksta Spektakliai ir toliau. 
Niekam nesijaudinant ar lietuviai 
juos lanko ar ne. Prie salių jau
nimas dalina atsišaukimus, kurių 
pirmajame puslapy sakoma, kad 

(Bus daugiau) tarta — neiti, nedalyvauti, boiko-1 mes siunčiame šokėjus, mes siun-

AL. GIMANTAS
tuoti. Bet, pasirodo, tai tik gražūs 
žodžiai, žodžiai ir daugiau nie
ko... Iš šalies stebint, netaip 
jau sunku pastebėti, kad atvykę 
tautiečiai lyg ir nelabai jaukiai 
jaučiasi. Lyg tai norėtų likti ne
pastebėti, lyg bandytų už kitų nu
garų pasislėpti, tūkstančių minio
je išnykti. Staiga,- sustabdžius, už
kalbinus pažįstamą, stebėtinai ne
jaukiai žmogus pasijunta. Visiš
kai net neklausus, net tyčia ban
dant kalbą kreipti kitais reikalais, 
išgirsti nuostabiai gražius pasiaiš
kinimus, nuostabiai rinktinius ir 
saldžius žodžius ir iš visko gali 
jausti ir dar vieną, garsiai neiš
tartą prašymą — susimildamas, 
tik nepasakok niekam, kad mane 
čia buvai sutikęs. Didelis jautru
mas. Labai didelis.

Prabėga kiek laiko. Vis jau su
sitinki su bičiuliais, pažįstamais. 
Tai viena, tai kita proga. Vis vie
nas kitas neiškęs ir nepasigirs 
buvęs ten ir ten, matęs tą ir tą. 
Krenta į akis gana nemažas skai
čius buvusių. Tikrai nemažas. Ki
ti, be abejonės, iškenčia ir neišsi- 
pasakoja. Jie patys vieni žino ir 
sau pasilaiko. Et, ką ten. Nėra 
reikalo meno, kultūros, maišyti 
su politika. Pagaliau, kiekvienas

sluogsnių miestelėnai.

daug ką galėsi išvysti, bet tik jau 
jokiu būdu ne savuosius tautie
čius. Laikraščiuose juk buvo pri
rašyta, susirinkimuose prikalbė
ta, didesniuose susibūrimuose pa-

gavus kada jos iki soties prival- diskutuota, beveik vienbalsiai nu-
gyti.

RUSIJOS PASISEKIMU PRIEŽASTYS
Sovietų Rusija savo komunisti

nę imperiją diena iš dienos vis 
labiau plečia ir dažnai ne vienas 
pagalvoja, kokia yra to pasiseki
mo priežastis. Kodėl komunizmu 
pradeda žavėtis Azija, Pietų Ame
rika ir dalis Afrikos. Net Europo-

; čiame mokytojus, mes siunčiame 
’ t mokslininkus, gi jie mums atsiun

čia agentus, propagandistus, šni
pus. Paima vienas kitas i rankas *'• 

tojams reikia laisvės ir duonos ■ tuos lapelius, bet absoliutinė dau- 
Ar mažosios valstybės, kaip Pietų ■ guma visiškai nekreipia jokio dė- 
Korėja, Formoza, Pietų Vietna- i mesio. Kas gi nori gadinti sau ta
rnas ir Thailand pajėgs tiek eko- i karo nuotaiką kažkokia literatū- 
nomiškai pakilti, kad patenkintų ra, šapirografuotais leidinukais.

’ Pasisekimas didelis, užtikrintas
Nuo to priklauso amerikiečių po- ir pritrenkiantis. Žiūrovai ploja 

be atvangos, dažnai-plojimai per
traukia veiksmą, kuris gyvas, sku- 

i bus, vis artėjąs i kulminacinį taš- 
-. ką, trankesnis ir pasiutesnis. Juo

savo gyventojų reikalavimus?

zicijos Azijoje.-- -
CENTRINĖ AMERIKA
Centrinėje Amerikoje komu 

nizmas plečiasi ne dėlto, kad žmo-į garsiau, jūo karščiau, juo augš- 
nės ten būtų susižavėję Sov. Są- 
junga, be dėlto, kad ten krinta 
amerikiečių prestižas ir jais pasi
tikėjimas. Daugelis centrinės 
Amerikos valstybių manė, kad 
po nepasisekusios Kubos invazi
jos Kennedy sudarys bendrą fron
tą prieš komunizmą. Bet šiandien 
amerikiečiai pasyvūs ir nurimo, 
tuo tarpu Castro populiarumas 
didėja. Valstybės, pamačiusios, 
kad nėra stiprios vadovybės iš 
Amerikos pusės, pasitraukia-Į ne
utralias pozicijas dėl ateities sau
gumo. Nors daugelis Pietų Ame
rikoje nepritaria komunizmui, ta
čiau visur didėja nuomonė, kad 
reikia būti praktiškiem, nes neži
nia, kas bus ateityje.

PIETŲ AMERIKA
Beveik visur Pietų Amerikoje 

komunistų agentai dirba su di
džiausiu pasisekimu. Pora pavyz
džių:

Gegužės 30 d. Brazilijos prezi
dentas Quadros pareiškė, kad Ni
kita Chruščiovas būtų laukiamas 
svečias Brazilijoje. ''

Ekvadoro prez. Velasco Ibarra 
ir Venezuelos prez. Betancourt 
atsisakė prisidėti prie betkokios 
akcijos prieš Kubą.

Čilė ir Argentina iškilmingai
(Nukelta Į 7 psl.)

čiau, juo Įspūdingiau. Publika jau 
nupirkta, sužavėta, dalis gal ir už
kerėta. Nebrangiai, tiesiog, stebė
tinai pigiai.

Dėkingi scenos darbuotojai, 
taipgi nelieka skolingi, eilėmis se
ka nusilenkimai, siunčiami buč
kiai, mosuojama rankomis ar no
sinaitėmis. Dar ir dar kartą. Rei
kia ka nors ir bisui. Vienas. Ant
ras. Daugiau pritaikytas šio kon
tinento taktui ir ritmui. Bis! Bra
vo! Bravo! Ar tautiečiai ploja, 
šaukia ar tylomis sėdi — neteko 
oatirti. Pagaliau, koks gi skirtu
mas?

Beje, apie ką čia buvo kalba
ma? Svetima kalba laikraščius se
ką, tik jau prisimins, kad didmies
čius vėl lanko Moisejevo šokių an
samblis. Ir “Beriozkos” šokėjos, 
kaip sakoma, vėl pakely šion pu
sėn ...

Vašingtonas. — Armijos che
minio karo žinovas kongreso ko
misijai pareiškė, kad Amerika 
yra atsilikusi nuo Sov. Sąjungos 
cheminio ir bakterijų karo srity- . 
je net 5 metais. Užtektų sovietų 
šnipui Įmesti mažą piliulę i Pen
tagono vėsinimo sistemą ir 30.- 
000 tarnautojų iš karto susirgtų.

PRADEDAMA KETVIRTADIENĮ 
liepos 6 d.- 10.30 vai. vok.

CHANNEL

CBLT

... programa naujai 
atvykusioms 

ir apie naujus kanadiečius Toronto 
srityje su Ken Haslam, Lamont Tilden 
ir kitais svečiais kiekvieną savaitę

Tel. EM. 3-2261
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tūrini darbą tęs sena vaga.

tas Vilniaus Lietuvių meno ir litera
tūros draugijos valdybon. Dėstė pai-

M

Pavergtoje tėvynėje
B

TBV1SKBS. ZIBUBUI ' IŠ
1961. vi. n Nr. 26 (5$8)

HAMILTON, Ontario
HAMILTONO LSR DB-JOS v-bos tų bičiulius Preston. Ont, kur yra 
Mtedyje, turtelio M <t, dsiyvaująjst gražus baseinas H^udytis ir puiki vje- Keletas lietuviškų veikalų sve-

EINAME
TIKRUOJU KELIU Lietuviai pasaulyje

BIEMUKO VEIKALAS kasdienes prontemos vystam paian-,AOiemsiomiSyyKoi 
mirė “EŽEROTYRA” ' H**™* ~ nai nustatytos datos

krūmas VytaZs KairiūkšJ Jau seniai b^pranSta žinia, kad tBnto, tuaUmnko pareigą yihnę Itvieėtee
lis, sulaukęs 70 m. amžiaus. Vehorns n-trukus Vilniuje išeisiąs prof. K. Bte- u r anJėmėvJ. tarnJtLiki
būro gimęs 1890 m. lapkričio 14 d. liuko veikalas "Ežerotyra”. Bet vei- v«e- mvoui tame

- Seinuose. Mokėsi Maskvoje, vėliau grį- kalas vis dar neišėjo. Dabar paaiškė-
*M.  * ** _ * ' * - « M. • • t * * ft V ft S • fta M

še lenkų spaudoje. 1932 m. dalyvavo 
vjBiočių dailininkų parodoje Kaune,

Ji korJM. ii/34 m. persikėlė 
gyventi j Kauną. Buvo Ciurbonio ga- 
ieHjos' komai jos narys. Meno kiausi- 
snnais rašė -Vaire”, “Literatūros nau
jienose”, vokiečių okupacijos metu 
ejusioj “į laisvę”/“Kūryboje” ir kt. 
Ba&mkams okupavus Lietuvą, dėstė 
kompoziciją ir meno istoriją.

“SICILIJOS MIŠPARAI” 
VILNIAUS OPEROJE

Akademinis operos ir baleto teatras 
Vilniuje į savo repertuarą įtraukė nau
jai pastatytą G. Verdi opera. — “Sici
lijos mišparai”, kuri yra devintasis šio 
kompozitoriaus kūrinys lietuviškos 
operos scenoje. Pagrindinius vaidme
nis dainuoja V. Adamkevičius, E. Sau< 
ievičiūtė, L Žukaitė, J. Stasiūnas, K. 
Siigalis, A. Lietuvninkas, V. Česas, H. 
42<xihonis. Recenziją parašęs muzikas 
Alg. Kalinauskas labiausiai išgirta 
Adamkevičių — Arigo vaidmeniu, gir- 
di, jis padaręs nepaprastai didelį šuo
lį į priekį. Netgi gaunasi įspūdis lyg 
G. Verdi šią pai tiją jam specialiai bū
tų parašęs .^.J^perą režisavo J. Gus
taitis. Dekoracijas - piešė R. ' Songai- 
ląitė.
STATYBININKAI KAZACHSTANE

Iš Lietuvos į šiaurės Kazachstaną 
pasiųstas statybininkų kontingentas, 
kurį sudaro 200 lietuvių statybos dar
bininkų iš įvairių Lietuvos miestų. 
Jų uždavinys — pastatyti patalpas ir 
elevatorius grūdams Nikitos išgarbin
tuose Kazachstano dirvonuose, nors 
ligi šiol dėl skandalingai menko der
liaus elevatoriai nebuvo reikalingi. Iš- 
vykusiųjų tarpe linksniuojami J. Ki
nas iš Mažeikių, A. Čepas iš Panevėžio, 
A. Vabalas iš Naujosiose Akmenės ir i 
A. Šatas iš Panevėžio.

DIREKTORIENE VALDO 
DIREKTORIŲ

Į Švenčionėlių vidurinę mokyklą bu
vo, atkeltas direktoriaus pareigoms V.

neriems metams perimti v-bos narys, mažų. • ? V. P. į parengimų ir kitokiu metu mes
• LN Lesu VAJUS ir dešimtoje »■' Mi3™. gerų draugų iŠ vietinių

S “7X vaitėie vertiesi ( priekĮ. NAuju neriu gyventojų vadovytes tarpo, o at-
“wi^i^Xlr R foSS: “ »“» l"ė>’ 1 Veryga ■Papildomai spausdinę lietuvišką knygų sve- 

^u’ eaa^nuSrX^dekii^rU. i” «°» A R“^’- & Rau-i tuną kalba mes ®ąame jėgą, ku-
iZe kad dirbant beudrotJiaTėgoml ■* ' k»rt*

Kežinaitis; $300 B K. (200). Per šią

JA Valstybės
SKAUČIŲ SUEIGOS. — Dainų šven- 

.ės proga, liepos 3 d., šaukiamos Ci- 
^tgoje Jaunimo centre, 5620 So. Clar- 
mont St., Skaučių Seserijos susipažini
mo ir diskusinės sueigos, kuriose bus 
/ienetų vadovių, įgaliotinių, VS ir Va- 
dijos narių pranešimai, diskusijos 
ateities reikalais, vaišės ir pasilinks
minimas. Skautės, kurios sueigose 
galės dalyvauti prašomos atskirai ar 
per savo vieneto vadovę pranešti Se
serijos Vadi jai — 1934 So. 48 Court, 
Cicero 50, ID., USA.

Skaučių Seserijos Vadi ja
KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS kvie

čiamas liepos 19i ir 20 d.d., pas Tėvus 
marijonus, Marianapolyje, Thompson, 
Oonn. Pradžia liepos 19 d^ trečiadie
nį, 11 vai. ryto šv. Mišios vienuolijos 
koplyčioje. Posėdžiai prasidės 1.30 
vai. p.p.

KV seime kviečiami dalyvauti JAV 
ir Kanados kunigai. Seime dalyvaus 
J.E. vysk. V. Brizgys, kuris ką tik bus 
grįžęs iš Romos ir padarys svarbų pra
nešimą.

Seimas rinks K V CV sekantiems 2 
metams.

KUNIGAMS ŠELPTI DR-JA kviečia 
savo metinį susirinkimą liepos 19 d.,

KV centre valdyba
MOKSLEIVIU ATEITININKU SĄ

JUNGOS SUVAŽIAVIMAS šaukiamas 
i liepos 28-30 d.d. Dainavos stovyklavie- 
I tėję, 15100 Austin R., Manchester,

Dainų šventę specialiai važiavo 300 
mylių j Čikagą, įsigyti bilietus sau ir 
šeimai. ‘

HENRIKAS TRAPIKAS, 52 m. amž., 
čikagietis, mirė nuo širdies smūgio 
gegužes 29 d. Kilęs iš Vilniaus krašto.

DR. ADALBERTAS ŽELVIS, seno- 
aos kanos lietuvis ir veikėjas Balti- 
morėje, staiga mirė darbo kabinete ge
gužės 29 d. Mirusį rado žmona Pranciš
ka. Velionis buvo, dantistas. Visą, gy
venimą velionis rinko žinias apie tuos 
lietuvius, kurie pasižymėjo moksle, te
atre, sporte, Lietuvos klausimais diaūg 
kartų rašė amerikiečių spaudoje.

BIUSTŲ VAGYSTES. — Birželio 
pradžioje Clevelande iš lenkų kultūri
nio darbelio buvo pavogti Sienkievi- 
čiaus ir $openo žalvariniai biustai. 
Panašiu būdu prieš kelis, metus buvo 
pavogtas dr. Jono Basanavičiaus bius
tas iš lietuvių kultūrinio darželio. Po
licija vagilius sugavo, bet biustai buvo 
jau sudaužyti. Šopeno biustas buvo 
parduotas už $32 seno metalo supirki
nėtojui. $

D. Britanija
J. VAIčELICNAS apie gyvenimą 

Anglijoje rašo: “Pragyvenimo sąlygos 
Londone nelengvos. Darbininkas per 
savaitę' ilždirba 10 svarų arba 30 do
lerių, bet geri batai kainuoja 5 svarai. 
Pavienis darbininkas ir už pensionatą 
per savaitę moka 5-6 svarus. Tiesa, 
Anglijoje bedarbių kaip ir nėra, gy
dymas nemokamas. Nemokamai gydo
mi ir prfpuolamai atvykę asmenys iš 
kitų kraštų. Kartais vokiečiai atvyksta 
į Angliją susitaisyti dantis. Už recep
tą seniau būdavo mokama vienas šilin
gas — ?14 amerikoniškų centų. Dabar 
tenka mokėti du šilingus.

Vokietija
ŠIĄ VASARĄ į Vokietiją ketina at

vykti atostogų daugelis lietuvių vyrų 
iš Anglijos, Belgijos, Kanados ir JAV. 
Mūšų tautiečiai norėtų aplankyti Vo
kietijoje visas anksčiau gyventas vie
tovės,’ gražiai paatostogauti ir gal su
sirasti gyvenimo draugę.

NAUJOJI ZELANDIJA duoda gali
mybę įvažiuoti svetimšaliams pabėgė
liams. N. Zelandijos valdžia yra pa
vedusi tvarkyti imigracijos ir įsikūri
mo reikalus šv. Vincento a Paulio 
dr-jai. Imigrantai įkurdinami įvairiuo
se N. Zelandijos miestuose, naujuose, 
moderniuose specialiai šeimoms pa
statytuose namuose ir parūpinamas 
atitinkamas darbas. Rekomenduotina 
emigruoti toms šeimoms, kurių nariai 
yra chroniški ligoniai ar invalidai. r 
Emigracijos reikalu galima kreiptis -į 
Mr. vR. Pollaris, Hamburg 1, Grosse 
Alleę 41. Būtų gera, icad emigraciją 

’ ’ * ’ ytų atvirai N. Zelandi-
i^uritį pirmininku yra Č.

NEUSTADTE labai sunkiai širdies 
liga serga Juozas Dubauskas, vilnie
tis, kuris visą savo bemaž gyvenimą 
paaukojo tarnaudamas Lietuvos pa
sienio policijoje ir tremtyje rūpinda
masis lietuviškais reikalais. Lietuvo
je liko žmona ir vaikai. Jo brolis prieš 
kelis metus mirė širdies liga Anglijoj.

UŽSIENIEČIAI PABĖGĖLIAI gali 
įsigyti butus, kambarius ir net pasista
tyti nuosavus namus su pagalba .vo
kiečių valdžios ir Jungtinių Tautų 
augštojo komisaro. Patariama taip da
ryti:

1. susitarti su statybos firma dėl 
namų statymo ar dėl buto (šeimoms) 
bei kambario viengungiams. Paimti iš 
firmos oficialų raštą, kur būtų tiksli 
sąmata.

2. Tą raštą-sąmatą reikia Įteikti per 
augšt. komisaro tarnautojus, taip vadi
namus Einglierungsberater jo įstaigai.

Siusti šiuo adresu: Mr. R. Pollaris, 
NCWC, (24) Hamburg 1, Grosse Al
lee 41. -

Tai yra gera galimybė, kad mūsų 
tautiečiai — šeimos ir viengungiai — 
galės apsirūpinti gerais butais-kamba- 
riais. "' .

DR. ALFONSAS GRINKUS atlieka 
gydytojo praktiką šiaurės Vokietijoje) 
Fryzų krašte.

VASAROS JAUNIMO STOVYKLA 
numatoma šiemet Vokietijoje ir Itali
joje. Vokietijoje berniukams ir mer 
gaitėms 10-20 metų amžiaus, stovykla 
rengiama Huettenfelde, o Italijoje tik 
berniukams 10-18 m. amž., Italijos Al
pėse.

Australija
MELBOURNO LIETUVIAI greitu 

taiku žada įkurti lietuvišką bankelį. 
Tas reikalas yra jau eigoje, šiuo metu 
esą studijuojami Kanados lietuvių ko- 
op. kredito įmonių įstatai, nagrinėjami 
Australijos įstatymai ir artimoje atei
tyje jau numatomas sušaukti informa
cinis susirinkimas. Australijoje šiuo 
metu gyvena apie 10.000 lietuvių. Lie 
tuvių studentų yra virš 130.

Izraelis
LIETUVIS RUOŠIA GĖLYNUS. — 

Lietuvos pranciškonas broliukas Jero
nimas Petrauskas Šventojoj žemėj, 
Jeruzalėj, prie tos vietos, kur Kristus 
su apaštalais valgė Paskutinę vakarie
nę ir Įsteigė Meilės sakramentą, ruo
šia gėlynus. Jo adresas: Fr.‘ Hierony- - 
mus Petrauskas, OFM, The Holv Ce
nacle — Mount Sion, Jerusalem, POB 
186, Israel. >

N. Zelandija
LIETUVIAI N. ZELANDIJOJE. — 

Prieš kurį laiką Aucklando un-to stu
dentai, diplomų įteikimo proga, triukš
mingai žygiavo miesto gatvėmis ir 
daug kartėlio išliejo ant įvairiausio 
plauko

. *7 .f,. „ nepriki- Lietuvoje buvęs paskautinin-», kur u khuvo. Vdmaue “Tiesos” V.K, «
140 nr. dedamas Valstyb nės politinės
v. mokslini lite-atūros leidyklos* re
daktorės Teklės Vengrytės laiškas, iš 
:urio štai kas paaiškėjo: prof. Bieliū
nas savo veikalo rankraščius Įteikė lei- tJuterf CV'knT i“ anksčiau buvo įnešę po $100) ir J.
lyHai jau sausio mėnesį. Ji turėjusi ° v

■ oikaln tikrinti. Pastebėjusi, kad “kai- <vLmas ir vasaros ^aiko išnaudo- S3Valtę gaula $900> ° nu0 va->aus Pra‘ 
kur stokoja vadovėliui būtino ideologi--I. eamtoie stovykla iškylos bei džios — 516.100. LN v-ba visiems dė-

sys į skautų tėvus, prašant jų, kam 
yra galimybių, pagelbėti skautams su
sisiekimo priemonėmis. Iškyloms bei 
stovyklai reikalingos susisiekimo prie
monės, kurių patys skautai ne visada 
gali pasirūpinti. Tikimės, kad šis skau
tų prašymas bus palankiai sutiktas,

/(etinių įstaigų pareigūnai išvykę į į Didžioji vasaros stovykla rugpiūčio
Širvintos uoyną brakonierių gaudyti, ? 13-27 d.d. New Wasaga, Ont., įvyks 
Urie daro žalą žiobrių neršimo metu, j kartu su Toronto skautais. Kaina: vie-

^eradę brakonierių, grupės dalyviai ’ nam $20. E šeimos vykstant daugiau, 
’atvg ėmė brakonieriauti. Jie buvę nu- kiekvieną sekantį po $10. Registra- 
dkaftimo vietoje nakties metu paste: į cijos mokesčio $2 nebus jmama, bus 
beik Gamtos apsaugos ir meškeriotojų 
luogsntai buvę pasipiktinę tokiu bra
konierių elgesiu. E.

KAUNO BALDU FABRIKO 
DIRBINIAI — KREMLIUI 

PUOŠTI
Kauno baldų kombinato dirbiniai — 

iėšūto medžio plokštės -

vaizdas, kad perdaug augštinami Va-
arų mokslininkai ir perraąžai dėme

lio skiriama Tarybų Sąjungos limno-
'ogų darbams". E.

SOVIETU PAREIGŪNAI
- PASIDARB BRAKONIERIAIS

Jonavoje, kaip pranešė Vilniaus ra-
Itjas, buvęs toks įvykis. Aštuoni so- ■ už ką iš anksto esame dėkingi.

* A • _ - s __ • ! viaorAC efntnrlrl

iėšuto medžio plokštės — dideliais 
/iekiąts pastarosiomis dienomis išsiųs- 

» į Maskvą, Kremliaus įvairioms sa
lėms papuošti. Kaikurie Kauno fabri
ko dirbiniai buvo nusiųsti jau anks
čiau. Antroje mėnesio pusėje į Mask
's bus išsiųsta ir likusi tų dirbinių 

dalis. Be to, plokštėms montuoti į 
išvyksta Ir kauniečių specia

listų grupė. E.
TĖVAI PRIEŠ “POLITINES 

PAMOKAS”
Iš kaikurių straipsnių Vilniaus “Tie

soje” galima susidaryti išvadą, kad vi
durinių mokyklų tėvai kartais kreipia
si į mokytojus ir jų prašo nesunkinti 
vaikų sąmonės ‘politinėmis pamoko
mis”. Mokytoja — matyt komunistė — 
tokiu tėvų politiniu nesusipratimu 
piktinasi ir tai viešai išreiškė laikraš
tyje. Buvę ir tokių atsitikimų. Kai 

Kazėnas. Savo žmoną jis tuojau, kaip; laukinė mokytojo buvusi paklausta, 
tinka dideliam direktoriui, padarė mo
kyklos raštvede. Nuo tos dienos ir 
prasidėjo visokie nesutarimai Šven- 
čiohėlių mokykloje, nes direktorienė, 
pasirodo, valdo direktorių. Direkto
riaus kabinetas greit pavirto direkto
rienės privačiu salionu. Jeigu kuris 
mokytojas nepatiko direktorienei, 

^ifeieš' ljkį tuojau pat pasišiaušdavo ar 
direktorius. šviet'rmo-dį^ašsžiėT Kaže- 
nienės intrigų sustojo vietoje. Kada 
galų gale mokytojai kreipėsi į rajono 
vadovus, V. Kazėnas pasižadėjo: “Vi
sus trūkumus ištaisysime — tik nera
šykite apie žmoną . . . O jeigu para- 

. šysite, aš taip pat parašysiu pareiški
mą atsistatydinti...”

KAI ŽUVIS DVOKIA . > 
^Kėdainiškis A. Gedeikas skundžiasi: 

“Balandžio 22 d. pirkau rūkytą žuvi. 
Parsinešęs i namus pastebėjau, kad -ji rine ?^,anu n„e^ Sann^s-

i -arduotuve. ban-■ ne nzeIektnn? ?ne 
džiau šį reikalą išsiaiškinti su vedėja J. mun°’ b2t ,b“siantl viena^ galingiausių 
...u.on.xeHe, ..co U aiiKsciau šioje par-i *r ekonomiškiausi elektrinių visoje 

< Sovietų Sąjungoje. Elektrine statoma
- pirmą kartą visoje Sov. Sąjungoje
- iš surenkamų gelžbetonio blokų

Tik atsimintina kiek daug palan
kių atsiliepimų buvo paskleista 
svetimoje spaudoje, kad ir su ne
kaip seniai išleistomis anglų kal
boje “Selected Lithuanian bhort 
Tories”, kurios susilaukia jau 

antros laidos.
Dabar žinomas mūsų rašytojas 

Algirdas Landsbergis ir Clark 
Mills rengia spaudai anglų kal
boje lietuviškų dainų ir poezijos 
rinkinį “Green Oak, Green Lin- 
Įėri”, kurį šių metu pabaigoje iš
leis Voyages Press kompanija, 
račraū’sloaarbo pradžiai reikia 
lėšų avansu, kurias norima su
telkti iš tautiečių, šį veikalą už
sisakančių ii§ įmokančių $3.50 iš________________
anksto. Vėliau šią knygą perkan- pasibaigus KV seimo posėdžiui.

Papildymai ir atitaisymai. “Tž” 24 
nr., birželio 15 d., skelbiant padidinu
sius LN įnašus, praleistas 125-tas na
rys, kuris buvo pirkęs vieną šėrą, o 
dabar dar pridėjo antrą šimtą.
Nr. 25 praleista Modern Stone Co. iš 
Toronto. Šios b-vės savininkai yra lie
tuviai, kurie matydami didelį ir kon
kretų hamiltoniečių lietuvišką darbą, 
nupirko LN vieną šėrą už $W0. Nuošir
dus ačiū už kaimyninę talką!

Tame pačiame nr. paskelbta “Aldo
na Matųlisz iš Toronto”, ę turėjo būti 
iš Hamiltono.

Už netikslumus atsiprašome.
ALYVOS SUTARTIS per gegužės 

mėnesį atnaujino per-LN Kultūros 
Fondą V. Pašilys, S. Bilevičius ir St. 
Sešelgis. Už juos gauta $15. Nuošir
dus ačiū! Sk. St.

NAU JAS PRAMONININKAS. — Al
bertas Skrebutėnas nupirko metalo 
apdirbimo dirbtuvę “Modern Metai 
Products”, kurioje atliekami įvairūs 
metalo darbai: geležinių laiptų gamy
ba vidaus ar iš lauko pusės pastatams, 
ornamentuotų tvorelių sklypams ar 
verandoms aptverti, virinimorwelding 
ir kitokie darbai surišti su metalu.

A. Skrebutėnas turi ir praktikos šia
me darbe, nes kurį laiką dirbo Domi
nion Bridge CoM Montrealyje ir pas
kutiniu laiku šioje dirbtuvėje, kurios 
savininku dabar pats tapo.

Dirbtuvės adresas: Hamilton, King 
St. E., 2373 nr. Tel.: dirbtuvės LI. 
4-6935, namų — LI. 9-3380. Z. P.

*atvs ėmė brakonieriauti. Jie buvę nu- kiekvieną sekantį po $10. Registrą- 

' bandoma apseiti be to. Vykstantieji 
stovyklauti užsiregistruoja ne vėliau 
iki rugpjūčio 1 d. Vėliau nebebus pri
imama. Visas smulkmenas galima iš
siaiškinti pas skautų vadus.^ 

Pasitraukusiam “Nemuno” tunto 
tuntininkni A. Pilipaičiui LSR Dr-jos 
vaidyba reiškia nuoširdžiausią padėką 
už paaukotą laiką mūsų tautos labui 
ir laukiame greit sugrįžtant toms pa
čioms .pareigoms.

Hamiltono LSR Dr-jos valdyba
PAGARBOS VERTAS “SENASIS 

VILKAS”
krizėje ir ieškant asmens galinčio tą 
darbą dirbti, buvo kreiptasi į vilkiu
kų vadovą, prašant jo bent laikinai 
perimti tuntininko pareigas. Deja, “se
nasis vilkas” mandagiai atkreipė visų 
dėmesį pareikšdamas, kad jo dabarti
nis darbas yra daug svarbesnis, negu 
tuntininko pareigos. “Mūsų mažieji 
— mūsų ateitis, kur ir turime daugiau
sia dėmesio kreipti. Tą darbą esu pa
siryžęs tęsti tohau, nebent kas pa
varytų”.

Tuntininko reikalu buvo kreiptasi į 
daugelį laisvų ir galinčių tą darbą 
dirbti tautiečių, bet mūsų prašymas 
nebuvo išgirstas. P. Virbickas tūri sa
vo grupėje 30 vilkiukų, kurie yra gra
žiai paruošti ir yra drausmingiausi iš 
visų Hamiltono skautų. P. Virbickui 
esame dėkingi už jo aukojamą laiką 
mūsų tautos reikalams, gelbstint mū
sų mažuosius nuo nutautėjimo. V. P.

PRIES DIDŽIĄJĄ VASAROS STO
VYKLĄ Hamiltono skautams yra nu
matytos dvi išvykos. Viena liepos 8-9 
d.d. greičiausia p. Aselskio ūkyje prie 

ie specialistai iš užsienio. Iš vieno • Erie ežero. Maistui nuo kiekvieno va- 
pranešimo aiškėjo, kad susirgimai tu-; žiuojančio skaitoma $2.50. Norintieji 

vykti užsiregistruoja ne vėliau liepos 
1 d. pas vadovus. Antra išvyka, tai 
skautų, skautų tėvų bei prijaučiančių 
gegužinė, numatyta pas didelius škau-

‘ dėl ko ji neprisidėjo prie metalo lau- 
:o rinkimo ir nieko į mokyklą neatne
šė, mokinė atsakė, kad ji nesanti “pio
nierė” ir dėl to neprivalanti tokiais 
dalykais užsiimti. E.

KOVA SU TUBERKULOZE
Vilniuje įvyko kelias dienas trukusi 

gydytojų konferencija kovai su tu- 
berkuloze. Perskaityta apie 30 pa
skaitų. Konferencijon atvyko ir kaiku-

berkuloze (kurie po karo buvo labai 
dažnus) pastaraisiais metais žymiai su
mažėję. Mirimai nuo tuberkulozės da
bar esą keturis kartus retesni, negu 
>rieš 10 metų. E.

VIEVIO JĖGAINĖ
Prie Vievio statoma šiluminė elekt

rinė būsianti netik 12 kartų galinges- 
j nė už Kauno HES elektrinę prie Ne- 

džiau šį reikalą išsiaiškinti su vedėja J.' mUn?> b2t būsianti viena galingiausių 
^x^uciiiAiene, nco u anxsciau šioje par-į 
duetuvėje buvau, pastebėjęs sugedusių 
prekių. Tai nedavė rezultatų. Papra- _ 
šiau skundų knygos. Vedėja visaip išsi- . . . , .. ' ..
sukinėio bet oa^aliau atnešė kažkokia : Blokai ir kltos deta,es gaminamos sukinėjo, oet padaliau atnese kažkokią jvairiuQSe fabrikuose, 0 statybos aikš- 

tėję jie surenkami ir montuojami. Be 
to. čia —■ taip pat pirmą kartą Sov. 

s Sąjungoj — panaudojamos 45 metrų 
į ilgio gelžbetonio sijos (ikišiol būdavo 
naudojamos 24 metrų ilgio). Iš straips- 

j nio aiškėja, kad galingieji katilai ga
rui, kuris suks turbinas, dar tik pro
jektuojami, o tuo tarpu būsią įmon
tuoti ir panaudoti mažesni katilai. Pa
grindinis elektrinės kuras bus gam
tinės-dujos, gaunamos iš Ukrainos, o 
rezervinis kuras 
destiliacijos likučiai).

1959 metų. Joje buvo pilna pirkėjų 
pastabų dėl blogos prekių kokybės. 
Bet Kėdainiuose į pirkėjų nusiskundi-1 
mus mažai reaguojama...” j

Nekomunistinėje santvarkoje užtek-' 
tų nueiti į kitą parduotuve, o pas ko
munistus sunku ką bepadaryti, nes tik- i 
riausiai — visos žuvys dvokia. Todėl 
gal geriausia išeitis būtų pasiųsti j 
skundo telegramą Nikitai i Kremlių,' 
kad jis duotų Įsakymą žuvis geriau iš
rūkyti arba Įsakytų žuvims nedvokti...

KINO STUDIJA VILNIUJE
Kurortiniame Vilniaus priemiestyje 

pradėta kino studijos miestelio staty
ba. Planus šiam projektui paruošė Le
ningrado institutas “Gipro-Kinopoli- 
graf”. Filmavimo reikalams skinami 
du paviljonai — 800 ir 600 kvadratinių 

viename pastate, čiametrų ploto
taip pat bus įrengtos rūbinės ir gri-: 
mo kambariai filmų artistams. Kituo-į 
se pastatuose bus dekoracijų dirbtu
vės, patalpos režisieriams ir administ
raciniam personalui. Pagal architektų 
apskaičiavimus šiame kino miestelyje 
per metus bus galima pastatyti pen
kis filmus. Kino miestelis yra laimėji
mas Lietuvos kino artistams. Tačiau 
džiaugsmą drumsčia direktorius J. Lo
zoraitis, kuris grįžęs iš Maskvos ki
no darbuotojų suvažiavimo, užplanavo 
tokio pobūdžio naujus filmus: “Vytu
rys — žemės paukštis” — apie abitu
rientų darbą žemės ūkyje, “žingsniai

* naktį” — apie Kauno komjaunuolių 
žygdarbius ir t.t.

—vkst—

Ar jūs ketinate 
vykti į Europą?

ĮKVIESTI?

HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY 
Travel Bureau Ltd.

Nemuno” tuntui esant

LONDON, Ont.
PAKEISTAS PAMALDŲ LAIKAS. 

— Klebonas kapelionas kun. J. Danie
lius prašo pranešti, kad pradedant bir
želio 25 d. lietuvių pamaldos sekma
dieniais vasaros metu bus 10 vai. ry
to tos pačios šv. Juozapo bažnyčios pa
rapijos salėję-rūsyje. Ligi šiol buvu
siu Mišių 1.30 vai. p.p. nebebus.

GRĮŽO Iš LIGONINES Stasys Švil
pa sjr. ir Simonas Šakys. Pirmasis tu
rėjo vidaus operaciją, o antrajam 
automobWx). nelaimėje buvo sulaužylja 
koja. Linkime greit pasveikti. D.E.

• Kairia j a kelio puse važiuoja
ma D. Britanijoje, Airijoje, Šve
dijoje ir Islandijoje.

mazutas (naftos 
E.

OAKVILLĖS LIETUVIAI
JAU KELINTI METAI, kaip dr. An- j pradėjo darbą vasarinėj meno mokyk- 

cevičius yra Oakvilles viešųjų mokyk- loj Clarksone. Pamokos vyksta Artists 
lų tarybos — Oakville Public School Centre, Clarksone, kur yra dailininko 
Board — narys, čia jis aktyviai pasi
žymi kaip mokesčių mokėtojų reikalų 
gynėjas ir apie jį dažnai rašo vietos

i dienraštis “The Oakville Record-Star”. 
Neseniai šis laikraštis plačiai aprašė 
dr. Ancevičiaus veiklą tarybos posė
dyje, ypač svartsant patalpų davimą 
vokiečių šeštadieninei mokyklai ir ke

lionės išlaidų apmokėjimą tarybos na
rių žmonoms, kurios vyksta kartu su 
vyrais į švietimo konferencijas.

PAULE ANCEVICTENE, Oakvilles 
LB apylinkės pirmininkė, tris savaites 
dėstė rusų kalbą Kanados karininkams 
skirtuose kursuose vienoj karinėj sto
vykloj. Tai buvo ketvirti iš eilės pava
sariniai rusu kalbos kursai.

DAIL. G. K. RAČKUS,. kuris nese
niai sugrįžo iš Europos, birželio vidury

WINNIPEG, Man.
JAUNIMO STOVYKLA Įvyks liepos 

2-9 d.d. Oak Point vasarvietėje.
Tėvai prašomi savo vaikučius j sto- 

; vykią atvežti liepos 2 d., t jr. sekma- 
■ dienio popietę ir iš stovyklos atsiimti 
sekančio sekmadienio vakare., '

Stovyklos mokestis — $12 asmeniui.
OBELS ŽIEDŲ BANKETAS. — Ge

gužės 27 d. parapijos salėje įvyko pa
vasario sezone užbaigimo banketas. 
Gražiai išpuoštoje salėje, prie geros 
muzikos, gurkšnojant alutį praleistas 
jaukus vakaras. Šeimininkavo E. Kvie- 
tinskienė. Darbu prisidėjo: A. Genys, 
M. Januška, A. Dielininkaitis, E. Kvie- 
tinskienė ir G. Stankevičienė.

PAKRIKŠTYTAS Danielius Pranas 
Urniežius Elenos ir Vacio Urniežių sū
nus. Krikšto tėvais buvo Janina Kun- 
caitienėir Juozas Demereckas.

IŠVYKO INŽ. BRONIUS STAPU- 
UONKtPrieš keletą metų atvykęs 
iš Venesuelos inž. B. Stapulionis Win- 
nipego universitete baigė inžinerijos 
fakultetą ir vėliau dirbo kaip inžinie
rius įvariose firmose. Iš Venezuelos į 
JAV ^persikėlus gyventi jo tėvamš, ir 
Jis išvyko pas juos.

Atsisveikinimo proga parapijos cho
ras jam įteikė valizą.

Atsisveikinimo vakarienes surengė: 
M. Grabienė, o sekantį vakarą J. T. Ti

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"

tiems kainuos $4.50. Jeigu šios 
pastangos būtų sėkmingos, tai ne
trukus po šio veikalo būtų leidžia
mas sekantis “The Maker of 
Gods” — mūsų lietuviškos litera- 
tūros anglų kalba pradininko Ste- Midi 
po Zobarsko dešimt lietuviškų ap- CIURUONIO ansamblis praneša, 
iakymų. tad ansamblio “Mes padainuosim”

Šios A. Landsbergio ir C. Mills stereo ir hifidelity plokštelių platini- 
pastangos yra kiekvieno lietuvio ’ mas yra perduotas prekybininkui J. 
visu nuoširdumu remtinos ypač Karveliui, 3322 So. Halsted St., Chica- 
užsisakant šią knygą iš anksto ir visaĮf plokštelių platinimo ir 
sudarant pradini leidimo kapita-’ ~ 
lą. Mūsų kultūrinių laimėjimų ir 
kūrybinės dvasios iškeldinimas i 
svetimus krantus yra mūsų gar
bės reikalas ir efektingas ginklas 
tautos nemarumui apsaugoti.

Norintieji knygą užsisakyti te- 
išsikerpa ši kuponą ir užsakymą 
pasiunčia nurodytu adresu:
Voyages Press,
35 West 75th Street, 
New York 23, N.Y.

Please send . .. copies of Green 
Oak, Green Linden: Selected Li
thuanian Poetry, at the advance 
subscription rate of $3.50 per 
.copy.

I enclose
Name.. .....-r-
Address ——

kad ansamblio “Mes padainuosim

City

įsigijimo reikąlais prašome kreiptis 
tiesiai į-J. Kafvelį.

; LTM Čiurlionio' ansamblis
RAŠYTOJAS KUN. ALFA SUSINS- 

KAS, neseniai paskirtas šv. Izidoriaus 
lietuvių parapijos klebonu, Braddock, 
?a., stengiasi sustiprinti dvasinį para
pijos gyvenimą, lankydamas kiekvie
ną šeimą, įvesdamas naujas pamaldas 
ir pan. Neseniai atremontuota ir baž
nyčia.

ALGIMANTAS KEZYS, SJ, birže 
lio 11 d. buvo įšventintas kunigu West 
Baden, Ind. Jaunasis primicijantas iš 
Vokietijos Amerikon atvyko 1950 m.

AUDRONE BARONAITE ir ALDO
NĄ MALENAITi kaip geriausiai bai
gusios vidurinę mokyklą, minimos Bos
ton Globe, įdedant jų fotografijas. A. 
Baronaitė viena iš pirmųjų baigė ir 
Bostono lituanistikos mokykla.

SMUIKININKAS A. PAUKŠTYS 
pragyvęna pelnydamas duoną iš kir- 
pėjo amato savo kirpykloje 2609 W. 
4$ ^į^CtteagCB^^IežiCL,: 
Šijkonęertams. Yra davęs keletą re
čitaliu Čikagoje, Detroite ir kitur.

DR. PAULIUS ŠVARCAS, veterina-
priešras iš Mascoutah, Ill., mėnesį

iūrinttir ruošia- -s

NESIMOKYK VAŽIAVIMO 
TAISYKLIŲ IŠ NELAIMIŲ

Rašo ELIZABETH KELSON
8. Po 6.000 mylių kelio sukeisk pa

dangas ir naudok atsarginę.

Keletas taisyklių saugiam 
vairavimui:

• - - ? • •• ■ •

1. Sutemus mažink greitį ir būk at
sargesnis. Nevažiuok mieguistas. Su
mažink mieguistumą atsidaręs langą, 
paleidęs garsiau radiją, arba trumpam 
laikui sustojęs.

2. Būk mandagus, įjunk trumpas 
šviesas artinantis prie kitos mašinos.

3. Laikyk lango valytuvus švarius. 
Laikyk užpakalinių šviesų stiklus šva
rius.

4. Niekad nepervažiuok kelio vidu
ry esančios linijos, ji ir yra tam, kad 
parodytų vairuotojui, kad pralenkimas 
priekinės mašinos nėra saugus.

5. Naudok parodomąjį signalą 
jant arba darant posūkį.

6. Lenk tik iš kairės pusės.
7. Virš visko — jei neblaivus —

; vairuok.

Pranašaujama, kad 1975 me
tais Amerikos keliuose bus 80 mi
lijonų automobilių. Saugumo pro
blema pasunkės. Vienintelis bū
das sumažinti nelaimes, bus at
sargus vairavimas, mandagumas 
ir bendras vairuotojų susiprati
mas. ■ X..'

Automobiliai, vairuojami ne
tvarkingų, nerūpestingų ir ne
mokšų vairuotojų, yra didžiausia 
grėsmė sužalojimui ir gyvybei. 
Blogiausi nelaimingi atsitikimai 
atsitinka nuo per greito važiavi
mo. Daugelis galvoja, kad jie su
taupo laiką greitai važiuodami, 
bet bandymai įrodė, kad labai ma
žai laiko laimima naudojant di
desnį greitį, negu įstatymų leista. 
Ar jūs sutaupote laiką, k^i jių- 
stojate gyvybės? ?* '

Kada automobilis rieda 60 my
lių į valandą, jam sustabdyti rei
kia 16 kartų daugiau negu mą- 
šinos ilgis, arba mašina sustos tik 
už 255 pėdų nuo tos vietos, kada 
ji pradėta stabdyti. Yra laiko tar-j

Račkaus studija. Mokiniais toje mo
kykloje yra apylinkėje gyveną meno 
mėgėjai. Mokslas tęsis visą vasarą ir 

, bus užbaigtas mokinių darbų paroda.
Prieš atidarant mokyklą dail. Rač- 

kus suruošė savo, Vyt. Kasiulio ir ki
tų dailininkų kūrinių parodą. Rudenį 
jis planuoja savo kūrinių parodą Niu
jorke. . „ ,

DR. R. KAZLAUSKIENĖ liepos 
mėn. pradžioje išvyksta atostogų. Tai 
pirmos jos atostogos po to, kai prieš 
metus atidarė dantų kabinetą Oakvil- 
Įėję. Praėjusieji metai dr. Kazlauskie
nei buvo gana sėkmingi. Ji jau spėjo 
Įleisti šaknis ir užsirekomenduoti 
kaip gabi dantų gydytoja.

Dabartiniu metu dr. Kazlauskienei 
padeda jos vyras Sigitas, kuris šį pa
vasarį. sėkmingai išlaikė egzaminus 

kursą. ‘
SUGRĮŽO S. ANCEVIčtCTĖ, kuri 

praeitais metais gavo magistro laipsnį 
iš psichologijas ir po to dirbo ekspe- 
rimentalinėj vaikų ligoninėj. Rugpjū
čio mėn. ji persikelia-: į Kingstoną, 
Queen’s universitetan, kur ruošis psi
chologijos daktaratui. Daktarato stu
dijos užima dvejus mokslo metus. Per 
tą laiką S. Ancevičiūtė dirbs psicholo
gijos fakultete Queen’s Universitete.

v|sąrį ? sėkmingai išlaikę ęgzammus 
'pėr^idūmas į augšteshį Odontologijos

mermanai.
PARAPIJOS GEGUŽINE - ĮSKYLA 

įvyko birželio 18 d. Oak Point vasar
vietėje. Esant gražiam orui prisirin
ko daug žmonių, kurie vieni po me
džiais išsitiesę džiaugėsi laukų oru, 
kiti taškėsi po banguojantį ežerą, dar 
kiti kambariuose, pasislėpę nuo sau
lės, prie stalų traukė dainą. Veikė ir 
bufetas. Maistą gamino O. Jančiukie- 
nė ir Ev. Federavičienė. Be to, dirbo 
M. Januška, J. Ramanšauskienė, J. 
Timmerman, L. Rutkauskaitė ir Alg. 
Timmerman.

Ta pačia proga atsisveikinta ir su 
į Torontą išvykstančia Apolonija ši- 
dagyte, kuri prieš keletą metų atvy
ko iš Lenkijos. Čia jos pirmi žingsniai 
Kanados žemėje buvo giliai įminti. Ji 
aktyviai buvo įsijungusi į LB ir para
pijos darbą, buvo miela ir paslaugi 
kiekvienam tautiečiui. Dirbdama ligo
ninėje suteikdavo daug paguodos savo 
švelnumu ten atsiradusiems. Winni- 
pegiečiai ją su liūdesiu atsisveikino ir 
visuomenės vardu Br. Bujokienė įtei
kė radijo aparatą, o M. Bukauskas, sa
vo vardu, čekį. Atsiveikinmo žodį ta
rė parapijos klebonas, vildamasis, kad 
Apolonija grįš vėl Winnipegan, nes 
čia jos pirmi takai Kanadoje.

WELLAND, Ont
KLT S-GOS Wellando skyriaus ruoš

tos Joninės WeUande birželio 17 d. 
praėjo su dideliu pasisekimu. Publikos 
prisirinko gausiai. Skaitlingai savo at
silankymu parfengimą parėmė Wellan- 
do lietuviai ir nemažai matėsi svečių 
iš St. Catharines, Buffalo, Niagara 
Falls, OnL, ir New York State. Atsi
lankė daug hamiltoniečių, torontiečių, 
buvo ir iš London, Ont.

Joninių rengėjai — KLT S-gos Wel
lando skyriaus valdyba,— dėkoja vi
siems Svečiams savo atsilankymu pa- 
rėmusiems mūsų parengimk Padėka 
tenka ir gražia, programą attikusiems 
menininkams: sol. V. Verifraičiui,- Jo 
nei Kvietytei, G. Donnell, taipgi Bi
rutei Bogušytei. <

Širdingas ačiū visiems tiems asme
nims, kurie savo darbu prisidėjo prie

sto-

ne

Pastatydamas mašiną laikykis 
šių taisyklių:

Niekad nepalik ant vieškelio ar ant 
šaligatvio, ant tilto arba tunely, ar

pas tarp pamatymo momento, kad I dešimt pėdų nuo y^Įdens
jau reikia mašiną stabdyti, ir kol p J "
vairuotojas uždės koją ant stab- • 
džio. Greitai važiuojanti mašina 
padarys didoką nuotolį, kol jūs 
nuspręsite, ką daryti. Tuo pačiu 
laiku didelis greitis didina naudo
jimą alyvos, benzino, padangų ir 
bendrai visų automobilio dalių. 
Tas viskas didina jūsų išlaidas, ir 
finansiškai gaunasi bloga investa- 
cija.

Jei jūs ir'lėtai važiuojate, vis- 
vien atsiduodate mašinos malo
nei. Dėlto reikalinga dažnai pa
tikrinti ir būti visada tikram dėl 
jos stovio. Reikia atsiminti, kad 
vra uždraustos sirenos, skambu
čiai, televizijos aparatai, raudo
nos šviesos prieky ir įvairūs švie
sos taškai.

hidranto, kur gatvė taisoma, šalia ki
tos jau pastatytos mašinos, arba arti 
kryžkelės. Pasuk priekinius ratus taip, 
kad, stabdžiams atsiliuosavus, ratas 
galėtų atsiremti į šaligatvį, jei gatvė 
nuožulni. 4:

Nelaimingo atsitikimo 
atveju:

1. Sustok, niekad nepalik nelaimingo 
atsitikimo vietos.

2. Suteik pirmąją pagalbą sužeis
tiems ir pranešk pareigūnams, jei yra 
sužeistų.

3. Parodyk savo leidimą kitam vai
ruotojui ir pasižymėk jo vardą, adresą, 
registracijos ir leidimo numerį.

4. Jei padarei stovinčiai mašinai 
žalos ir nėra savininko, palik savo var-'

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA

kainas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.
iktadieniais 9 vai. • 1 vai. p.p.

vedimo, atliekant vienokią ar kitokią 
tarnybą parengimo ntetn. Dėkui ir vi
siems tautiečiams davusiems loterijai 
fantų ar pinigų fantams pirkti.

KLT S-gos Weltando sk. valdyba nu
tarė 1962 m. birželio 23 d. vėl ftošti 
Jonines toje pačioje St Stephen’s sa
lėje WeUande. Si data įsidėmėtina 
kitoms Niagaros pusiasalio organiza
cijoms, kad keli parengimai nesupultų

Keli patarimai vairuotojams, 
kad padangos ilgiau tarnautų:
1. Nevažiuok per greit, nes padan

gos kaista.
2. Minkštos padangos nusidėvi grei

čiau, laikyk jas kietai pripūstas.
3. Nevažiuok nei trumpo nuotolio 

padangoms prakiurus.
4. Sutvarkyti stabdžiai pagelbės ma

šinos patvaresniam išsilaikymui.

5. Pranešk policijai ir savo draudi
mo bendrovei.

6. Padaryk nelaimingo atsitikimo, 
vietos braižinį su pilnu aprašymu ir 
pasistenk turėti liudininkų vardus ir 
adresus. Pasižymėk tikrą laiką, orą ir 
vairavimo sąlygas.

Patarčiau taip pat atsiminti, 
kad reikia sustoti, kada mokyk
los autobusas išlaipina ar priima 
savo keleivius... ir niekad ne-

Darbo dienos: stabdymo.
.6. Nevažiuok per riebias kelio dė

mes.

,4?

vietų pavergtoms Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai!mo



NAUJOS KUTSOS
tas, pir-

jų, kuriuos turėjęs progas iš ar
čiau pažinti. Autorius,, tačiau, tei
gia, jog ši jo knyga esanti tik ma
ža dalelė to didingo paveikslo, ku-

dyku Terra, Čikagoje, imi m. seimų atstovas, vidaus rei-

toriaus atvaizdu kitoj titulinio
lapo pusėj. Kaina $5.

Ką tik užbaigiau skaityti R. Ski
pičio atsiminimų pirmąjį tomą, 
apimantį laikotarpį nuo 1918 iki 
1926 m.

Autoriaus įžanginiame žodyje 
žądama išleisti ir daugiau tomų, 
kurie siektu io vaikystės dienas ir 
tremties metus.

rersKaiCius šią stambią ir gra
žiai išleistą knygą, pirmiausias įs
pūdis, kuris dažniausia yra ir ne
klaidingas, buvo, jog jos esama 
gero ir naudingo leidinio.

Kas gi yra tas parašęs šią kny
gą Skipitis? R. Skipičio pavardė, 
daugiau ar mažiau, buvo žinoma 
netgi užjūriuose gyvenantiems 
lietuviams, nes jis tarp kita ko 
yra buvęs ir Užsienio Lietuviams 
Remti draugijos pirmininku.

ir įdomiausiam mūsų * naujųjų 
taikų tautos istorijoje.

Jis dargi pabrėžia, kad rašant 
knygą jo didžiausias noras buvęs 
pasitarnauti istorinei tiesai. Ta
čiau nelaikąs savęs neklaidingu.

Sruogos vadovauto “Vilkolakio” 
teatro dalyvis ir t.t. ir t.t. Na, o 
dabar — tremtinys, kaip ir mes... 

Iš čia suminėtų įvairių R. Ski
pičio pareigų matyti, kad jis yra 
kompetetingas tokius atsimini
mus (iš nepr. laikotarpio) rašyti. 
O kai jie jau parašyti, dera juos 
perskaičius pasidalinti mintimis 
su “TŽ” skaitytojais.

Autorius knygą dedikuoja: Bol
ševiku nukankintų nepriklauso
mos Lietuvos statytojų atmini
mui. Gi knygos įžangoje pasisa
ko, jog, draugų paragintas, pir
miausia ėmęsis išleisti knygą apie 
nepr. laikotarpį. Tai padaręs, 
kaip liudininkas daugelio Įdomių, . ...
ir svarbių įvykių ir bendradarbis į dais (daugumoj) ir pavardėmis, 
nepr. Lietuvos kūrėjų bei statyto-1 Todėl R. Skipičio atsiminimai _____ - - ' ■ ' ’ '■—---

kaip skaitytojui atrodo? štai, šiek 
tiek Įspūdžių.

Atsiminimų autorius yra pa
prastas, rašąs be jokių Įmantry
bių, tačiau ryškiai, įtikinančiai, 
patraukliai ir, kas svarbiausia, 
vartodamas gerą taktiką. Jis pla
čiau apibrėžia kokią nors anuo-

mas Įvairiais nuotykiais ir pavyz
džiais. Atsiminimuose minima la
bai daug asmenų (išviso net 311), 
ano meto veikėjų, su pilnais var-

TAUPOMOJI
S A SK AIT A

UŽDIRBA JUMS
PINIGU

MM

Ssr. ; ' ' * i c.

“Savings Account” (Taupomoji sąskaita), kaip pats vardas nu- ...* 
sako,' yra patarnavimas, kuris jums padeda taupyti pinigus. Iš 
visu banko patarnavimų išbandyta ir tikra “Savings Account” 
sąskaita yra, gal būt, visiems geriausiai žinoma. Statistika rodo, 
kad beveik 100% žmonių, kurie turi reikalų bankuose, turi ir 
“Savings Account”.

Naudojama tinkamai — didina santaupas. “Savings” sąskaita 
faktiškai dirba jūsų naudai. Tai yra todėl, kad bankas moka 
jums nuošimčius, arba, kitaip sakant, nuomą už įneštų pinigų 
sumą, štai kaip veikia toji sistema. Keturius kartus metuose — 
sausio, balandžio, liepos ir spalio mėnesių gale, — jūsų ban
kas užskaito jums 2%% palūkanų nuo mažiausio praėjusių 
trijų mėnesių balanso. Šios sumos įrašomos jūsų sąskaitos 
kreditan du kartus metuose, balandžio 30 ir spalių 31 d. Sa
vaime aišku, kad juo daugiau pinigų turėsite savo sąskaitoje, 
tuo didesnės bus ir palūkanos. . -

Milijonai kanadiečių supranta, kad tikriausias taupymo būdas 
yra atidedant kiek nors iš kiekvienos algos ar pajamų, t.y. iš
leidžiant mažiau nei gaunama. Tačiau taupyti reikia tvarkingai. 
Taupyti nereikia tik pripuolamai. Taupymą reikia planuoti ir 
nekada nėra per anksti pradėti taupyti.

■

Kokios bebūtų jūsų pajamos ar Įplaukos, labai išmintinga yra 
nusistatyti tikslą, nuspręsti, kokią dalį galima atidėti taupymui. 
Po to telieka sistematiškai kas savaitę ar kas mėnesį, žiūrint 
kaip jums patogiau, tą sumą padėti Į banką. Tikrai stebėsitės 
matydami kaip greitai auga jūsų balansas. Savo “Savings” 
sąskitą galite pradėti vieno dolerio Įnašu. .

Labai sveika mintis savo “Savings” sąskaitą naudoti vien tau
pymo tikslui. Jei jums reikalingi kiti banko patarnavimai tvar
kant savo kasdienines išlaidas, labai pravartu būtų turėti “Per
sonai Chequing” sąskaitą šalia “Savings” sąskaitos.

Norėdami išdirbti praktišką taupymo planą, kreipkitės į arti
miausio Toronto-Dominioii banko skyriaus vedėją. Jis džiaugsis 
turėdamas progos jums pagelbėti.

Ar jūs ją naudosite taupyti pinigus, norėdami ką nors įsigyti, 
ar investacijai, “T-D Savings” sąskaita yra puikus dalykas. 
Iš tiesų yra labai gera ir didelė nauda, kai jūs nuolatos savo 
finansinius reikalus atliekate kaimyniniame Toronto-Dominion 
banke. Tai yra todėl, kad apsimoka pasitikėti žmonėmis, kurie 
jums suteikia “suinteresuotą”'patarnavimą. Greitai užeikite. 
Jums suteiktas paslaugus ir efėtyvus patarnavimas greitai jus 
įtikins, kad... .

THE
MES JSSISKIRIAME SAVO ŽMONĖMIS

TORONTO-DOMINION
bankas, kuris moki į ateitį

BANK

turės realią istorinę reikšmę ii 
vertę.

Knyga suskirstyta į neilgus, 
nevargta 
rius, kai 
opūs ma

lančras skaitytojo, sky
li: iš chaoso į okupaciją, 

__ isto reikalai ir žandarai, 
karalius Mindaugas II Siaubuose, 
pirmoji lietuvių ^mnazija Šiau
liuose, neramūs vėjai, pirmas ne- 
priki. Lietuvos teismas Kaune, 
Kauno gyventojai ir lietuvių kal
ba ir t.t. šie skyriai, nors dažnai 
ir patys būdami neperplatūs, su
skirstyti į dar smulkesnius posky
rius, palengvina skaitytojui grei
tai susirasti jo norimą atsiminimų 
dalį. Prie knygos gerųjų pusių 
reikia priskirti ir knygos gale pri
dėtą vardyną, kuriame sužymėti 
visi atsiminimuose paminėti as
menys alfabetine tvarka ir nuro
dyti puslapiai, kuriuose jie ran
dami.

Nerašo, žinoma, R. Skipitis sa
vo atsiminimų tokiu sodriu sti
liumi, kaip pvz. M. Vaitkus, bet 
rašo pakankamai sklandžiai, vaiz-1 ounja oumcvicwuc, 
džiai, taip, kad knygą skaityti gimusi 1920 m. kovo 10 d., Lie- 
(truko dvi dienas) nepabodo ir -----
žingeidumas išsilaikė iki paskuti
nio puslapio. 5

Knygoje apstu įdomių vietų. 
Gražus atsiminimų pluoštas duo
tas apie mūsų kariuomenės pagal
bininkę Šaulių s-gą bei jos įkūrė
ją VL Putvinskį (154, 155 pusi.). 
O tai — labai geras-reiškinys. Juk 
ligi šiol nei apie Šaulių s-gą, nei 
apie a.a. VI. Putvinskio-Putvio 
šviesią asmenybę platesnės mono
grafijos dar nė neturime. Taigi, 
ir tuo reikalu istorikams labai 
gražiai pasitarnaus ši knyga. Pvz., 
nors šias eilutes rašąs Lietuvoje 
buvo šauliu, tačiau, kiek tų šauliu 
iš viso buvo, ligi šiol nežinojo. Iš 
R. S. atsiminimų sužinome, jog 
1939 m. šaulių vyrų buvę 42.000, 
moterų — 15.000, šaulių-rėmėjų 
— 5.000. O Šaulių s-ga buvo netik 
karinio, bet ir . kultūrinio pobū
džio organizacija.

Miela skaityti kaip gražiai kny
gos autorius atsiliepia apie šau
liu s-gos įkūrėją V. Putvinskį, tė
viškės kaimyną ir ano meto ben
dradarbį. Tai medžiaga netik ben
drajai, bet ir šaulių s-gos atskirai 
istorijai.

Labai gražių rašytinių vaizdų 
autorius pateikia iš tų sričių, ku
rios paga! 1920 m. liepos 12 d. 
taikos sutartį su Sov. S-ga buvo 
perėjusios Lietuvos žinion. Tai 
šiaurės rytų Lietuva: Apso mies- 

| telis, Breslauja, Vidžiai ir jų apy
linkės, kuriose, kaip anuometi
niam vid. reik, ministeriui, R. 
Skipičiui, teko lankytis (291-293 
pusi.). Deja, pats= Vilmus ir jo 
apylinkės, dėl lenkų klastos, teiš
buvo Lietuvos žinioje tik nuo 
1920 m. rugpiūčio 20 d. iki spa
lio 9 d.

Knygoje yra nemaža vaizdžių 
apibūdinimų apie politikus ir vy
riausybės narius, su kuriais jam 
teko kartu dirbti: dr. K. Grinių, 
E. Galvanauską, dr. J. Purickį, J. 
P. Aleksą, K. Bizauską, V. Karob- 
lį, J. Zubrickį ir t.t.

Rašydamas apie asmenis, R. 
Skipitis yra įsileidęs į (nors nedi- 
dutę) polemiką su kitų atsimini
mų knygos autoriumi, būtent, K. 
Žuku, parašiusiu “Žvilgsnis į pra
eitį”. Tas reiškinys jau nebege
ras. Jis mažina knygos vertę. Rei
kėjo apseiti be to, o nuomonių 
skirtumus ateity būtų išlyginę is
torikai perskaitę vieno ir kito 
knygas.

R. Skipičio atsiminimuose pa
teikiama reikšmingų faktų apie 
kovas ir nemaža vargų, nuotykių 
apie nepriklausomybės atstaty
mą, o taip pat ir smulkesnių, bet 
labai Įdomių epizodėlių, kartais 
net humoristinių, apie gyvenimo 
eigą krašte.

Dar pagirtinas simpatingas au
toriaus asmens bruožas, išryškė
jęs šioje knygoje, būtent, gerus, 

i sąžiningus ano meto pareigūnus, 
savo bendradarbius pagirti, nepa- 
šykštint jiems malonių kompli
mentų, o save aptarti buvus 
“karštakošiu”. Taip nuoširdžiai 
atestuoti save ir kitus gali tik 
augštos kultūros žmogus.

• Tiek apie gerąją knygos pusę. 
Betgi esama ir dar vienos “puse
lės”, kuri, deja, is blogesniųjų. 
Knygoje daugoka klaidų! Nekal
bant apie korektūros klaidas, ku
rių gana apstu, nemaža esama ir 
sintaksinių bei gramatinių. Sin
taksės atžvilgiu dažnai neskiriami 
kableliais pagrindiniai sakiniai 
nuo šalutinių, įterptiniai žodžiai 
ir sakiniai ir t.t. Gramatinių klai-

pirmoji lietuvių $mnaz 
Ižuose, neramūs vėjai, pirmas ne 
priki. Lietuvos teisinas Kaune

maža. O, kadangi tai tik trečdalio 
knygos klaidos, tai, susižymėjus

padidėtų, čia pateikiu jų tik ke
letą: 45 pusi, gręsė —: turėtų bū
ti grėsė, dėlto — dėlto, 50 p. iš-

naujakuriai valstybei 
kūrei, 79 p. susimastė

no, 69 p.
— nauja-

naujieji
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tuvoje. 1938 m. baigė Kauno 
“Aušros” mergaičių gimnaziją. 
Karo audrom užėjus, atsidūrė Vo
kietijoje. 1948 m. lapkričio mėn. 
su sūnum emigravo Kanadon. At
likusi vienų metų namų ruošos 
sutartį, Įstojo dirbti Į Catholic 
Children’s Aid Society Toronte.

1954 m. Įstojo Toronto univer
sitetan, General Course (Exten
sion). Pabuvusi metus gavo1 iš 
aūgščiau minėtos organizacijos 
stipendiją ir buvo priimta i To
ronto School of Social Work, kaip 
“special student”. 1957 m. gavo 
antrą stipdendiją iš Ontario pro
vincijos Sveikatos departamento 
ir tęsė antrų metų kursą Toron
to School of Social Work.

Išklausiusi antrų metų kursą ir 
išlaikiusi egzaminus, įstojo dirbti 
į Ontario Hospital Toronte kaip 
“social worker”. Dirbdama tęsė 
toliau General Arts Course ir šį 
pavasari Įsigijo Bachelor of Arts 
ir Bachelor of Social Work dip
lomus. Dabar ruošiasi apginti di
sertaciją “Social Work” magistro 
laipsniui.

gimusi 1939 m. birželio 29 d., 
Anykščiuose. Pradžios mokyklą 
pradėjo Vokietijoje ir baigė Ka
nadoje. Vėliau lankė Central 
High School of Commerce To
ronte ir, be kitų premijų, tryliktą 
klasę baigė su aukso medaliu.

Šiais, metais Neris baigė huma
nitarinius mokslus Toronto uni
versitete gaudama B.A. laipsni. 
Universitete pasižymėjo kaip 
gera studentė kiekvienus metus 
baigdama labai gerai—with hon
ours. Priklausė Lietuvių Studentų 
sąjungai Kanadoje ir pasireiškė 
studentų ateitininkų draugovėje.

Ateity žada tęsti toliau studi
jas. Dabar dirba kaip prekių už- 
pirkėja The T. Eaton kompani
joje Toronte.

baigė šv. Juozapo trijų metu me
dicinos seserų mokyklą Hamil
tone.

;$¥^į$Uį..
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Kultūrinė kronika
LITUANUS žurnalo vajaus k-tui, 

per inž. V. Adamkavičių, VLIKo pre
zidiumas įteikė $1.500 čekį. Tai stam
biausia auka Lituanus paremti. Pri
siųstame laiške VLIKo pirm. dr. A. 
Trimakas rašo, kad prezidiumas, Įver
tindamas didele Lituanus reikšme mū
sų kovoje už Lietuvos laisvę, paskyrė 
šią sumą ir linki nenuilstamai per Li
tuanus plėsti informaciją apie Lietu
vą, jos vargus ir laisvės kovas. - -

ROMANO, APYSAKOS KONKUR
SO, kuri paskelbė “Draugas” jury ko
misiją sudaro: Ben. Babrauskas, P. 
Gaučys, V. Ramonas, A. Šimaitienė ir 
St. Tamulaitis. šiemetinės $1000 pre
mijos mecenatai — dr. Leonas ir Ire
na Kriaučeliūnai.

DAINŲ ŠVENTĖS DIRIGENTAI: 
garbės dirigentai — J. Žilevičius, A. 

.Ąleksis, mišraus jungtinio choro — 
Br. Budriūnas, Alf. Mikulskis ir Stp. 
Sodeika, moterų choro — Alice Ste
phens, vyru choro — J. Gaidelis.

BOSTONE DIPLOMUS GAVO: inži
nieriaus — L. Venckus, V. Girnius ir 
A. G. Juoząpaitis, teisininko — C. F. 
Kazlauskas. Bachelor of . Arts — J. 
Vaičaitis, biologas, ir D. J. Simana
vičius.

ANTANO SMETONOS monografiją, 
kurią leidžia Amerikos Lietuvių Tau
tinė S-ga, pirmasis užsisakė J. P. Cin
kus, atsiuntęs S50 auka.

MUZ. KUN. KAZIMIERO SENKAUS 
“Garbė Dievui giesmyno palydas” jau 
išėjo iš spaudos. Jame yra visų 224 
“Garbė Dievui” giesmyne esančių 
giesmių palyda vargonais ir fisharmo
nija. Si palydo knyga turi 207 pusi. 
Atspausdinta 500 egz. Kaina $8. Gau
nama: Instituto Salesiano Lituano. 
Castelnuovo Don Bosco (Asti), Italia.

RYTŲ EUROPOS INSTITUTAS 
BERLYNE. — Vakarų Berlyne prie 
laisvojo universiteto jau. 10 metų vei
kia “Osteuropa-Iųstitut. der Freien 
Universitaet”, kuriam dabar už 2 mi
lijonus DM pastatė didžiulius išmuš.

Institute gali studijuoti akademi
kai, norį vėliau atsiduoti universiteti
nei karjerai arba moksliniams tyrinė
jimams Rytų Europos tautų ir kraštų 
klausimais. 1951 m. — kai institutas 
buvo įsteigtas — klausytojų turėjo .tik 
50, Šiuo metu yra jau daugiau 400.

Daug dėmesio institute kreipiama 
j mokslinės bibliotekos ir archyvų di
dinimą Rytų Europos klausimais. Bib
lioteka dabar turi apie 59.000 tomų, 
perdėm Rytų Europos temomis. Bet 
tai skaitoma dar maža, kasmet įsigy
jama vis naujų leidinių iš abiejų gele
žinės uždangos pusių. Institutas nuo
lat gauna iš Rytų ir Vakarų apie 770 
periodinių leidinių ir palaiko ryšį net 
su 40 sovietinių bibliotekų, jų tarpe 
su Lietuvos Mokslų akademijos bib
lioteka. Tai rodo, kad institutas ir so
vietiniame bloke vertinamas kaip 
mokslinė įstaiga.

Institutas savo laiku netrukus po 
įsisteigimo — pranešė apie studijų ga
limybes institute ir atskiruose kursuo
se (pasinaudojant stipendijom) ir lie
tuviškoms institucijoms. Deja, tuomet 
neatsirado kandidatų. _ ■ E.

Virginijus Sičiūnas, 
gimė Lietuvoje 1939 m. gegužės 
18 d., Kuršėnuose, Šiaulių apskr. 
Pradžios mokyklą pradėjo Vokie
tijoje baigdamas du skyrius, o už
baigė Kanadoje, Toronte. Gimna
ziją — Parkdale Collegiate Insti
tute — baigė 1957. metais su pa
gyrimu — honours^ Tais pačiais 
metais įstojo Toronto universite
tan. Antrais metais laimėjo Wil
liam Storrie Memorial Scholar
ship.

Šių metų pavasarį baigė civĮ 
linę inžineriją gaudamas B.A.Sc. 
laipsnį su pagyrimu — honours. 
Rudenį žada grįžti į universitetą 
magistro laipsniui gauti. Yra Lie
tuvių Studentų sąjungos Toronto 
skyriaus valdybos narys.

Redakcijai prisiųsta
Tėvynės atgarsiai, Čikagos augšt. li

tuanistikos mokyklos leidinys Nr. 26. 
1961 m. birželio 3 d. Redaguoja ir ra
šo mokyklos mokiniai.

Puikios mokinių pastangos, bet laik
raštėlis apymažis ir jie negali jame su
tilpti. Reikėtų jiems sudaryti palan
kesnes sąlygas jų kūrybinei ir lietu- 

rviškai Veiklai. ;
Atgarsiai, Venesuelos lietuvių savi

šalpos bendruomenės Caracas apylin
kės valdybos neperiodinis leidinys Nr. 
3, 1961 m. Kaina nepaižymėta.

Saleziečių balsas, Nr. 1 (42). Lei
džia Tėvai saleziečiai Italijoje. Prenu
merata metams $1.

knygos vertės nesumažina. Ji re
komenduotina Įsigyti visiems, ku
rie nepriklausomybės laikotarpi 
savo akimis matė ir kurie jo visis-

tinga ir naudinga dovana kiekvie
nam lietuviui.

Knygos įsigijimo reikalu prašo-smuttehu
& 126 P
t, 130 psL .
Lt cago 21. III., USA.

tis, 5613 So. Emerald Ave., Cl

Pr. Alšėnas

i&s*/..

J. I. Onaitytė 
birželio 7 d. baigė gailestingųjų 
seserų trijų metų mokyklą St. 
Thomas — Elgin General Hospi
tal. gaudama dovaną už pasižymė
jimą darbe operaciniame kamba-

^>-"

*®»g

Alfonsas Vindašius,' ;
gimęs 1937 metais, Toronto uni
versitete Arts fakultete baigė Ma
tematikos ir fizikos kursą su se
cond class honours gaudamas Ba
chelor of Science laipsnį.

Alfonsas pradinę mokyklą lan
kė Švedijoje. 1951 m. atvažiavo 
į Kanadą ir baigė Tillsonburge 
gimnaziją laimėdamas stipendi
ją pirmiems metams universitete, 
vėliau padėjo tėvai.

1960 m. sukūrė lietuvišką šei
mą su Ona Vėlyvyte. Laike studi
jų padėdavo, tėvams ūkio admi
nistravimo reikaluose.

Dabar Alfonsas, savo profeso
riaus prašomas, vienus metus mo
kytojaus Ontario Agriculture Col
lege of Guelph fizikos skyriuje, o 
vėliau tikisi mokytojauti gimnazi
jose. ■ ' ■■ ■ ;

MOHAWK
Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE. ♦ Tel. OX. 9-4444, OX. 94224.

* Pilnas namų 
apstatymas baldais,

* Elektros reikmenys, !
*
* šaldytuvai,
* . >
* Virimo pečiai,

., * Skalbime mašinos,

* Vaikų baldai/

I

LIETUVIŲ 
BALDŲ
KRAUTUVĖ

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT
&AUJUS.
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Mann & Martel u*
2336 Bloor St. W

Swansea
$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11300.

Jane - East Drive

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
$2300 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

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

• Tel. RO. 2-8255
Jane • Annette

$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

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

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

Maisto produktų krautuvė 
su namu

$3300 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.

MEHARY & SON Realtors
431 Roncesvalles Ave.

Toronto, Ont. Tel. LE. 5-1112
$ 9.500—Queensway—Evans Ave., atskiras specialių plytų gy

venamas namas, 5 dideli kambariai ir privatus įvažia
vimas.

$15.500—Grenadier Rd.—Roncesvalles, gerų plytų pusiau atski
ras namas, 6 dideli naujai atremontuoti kambariai, aly
va oru šildymas, patogus garažas.

$13.900—Margueretta—Bloor, gerų plytų dupleksas, 4 kambariai 
viršutiniame ir 3 apatiniame augšte, vandeniu alyva 
šildymas. Viršutinis augštas gerai išnuomotas.

$16.900—Constance—Roncesvalles, 8 didelių kambarių gerų ply
tų, pusiau atskiras namas, alyva šildymas, $3.000 įmo
kėti, vienas atviras morgičius balansui.

$18.900—Willard—Bloor, 7 didelių kambarių, dviejų augštų na
mas, modernus vonios kambarys, alyva šildymas, šoni- 
ninis įvažiavimas, prieinamas įmokėjimas. Vienas mor
gičius balansui.

$19.900—-St. Clair—Oakwood, 6 puikių kambarių su pusryčiams 
kambariu, atskiras mūrinis namas, šoninis įvažiavimas 
ir garažas, vandeniu šildymas, arti St.-Clair, prieina
mas įmokėjimas. Vienas atviras morgičius balansui.

$22.900—Marmaduke—Roncesvalles, 8 didelių kambarių su sau
lės kambariu namas, oro vėsintuvas, dujomis šildymas, 
šoninis įvažiavimas ir dviem mašinom garažas. Idealus 
nuomavimui rajonas, $4.000 įmokėti, vienas morgičius 
balansĮUi. -i
Wright—Roncesvalles, gerų plytų atskiras 3 šeimom 
namas, 10 kambarių, 3 augštai, 3 vonios, 3 virtuvės, 2 
mašinom garažas, privatus įvažiavimas, tvirtas įmokė
jimas, vienas atviras morgičius balansui.

$33.900—Boustcad—Roncesvalles, 3 šeimų nuosavybė, atskiras 
mūrinis namas susidedąs iš 13 kambarių, visas gerai 
išnuomotas, vandeniu alyva šildymas, puikus kiemas.

< Tvirtas Įmokėjimas, vienas morgičius balansui, tuoj 
galima užimti. /

LE. 5-1112
Narys Toronto Real Estate Board

KANADOS SPORTO APYGARDOS 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBES
Kvalifikacinės KSA pirmenybės bu

vo pravestos birželio 23 d. Rennie par
ko stadijone, Toronte. Pirmenybėse 
dalyvavo Rochesterio Sakalas, Toronto 
Aušra ir Vytis.

Pirmenybių rezultatai
Vyrų klasė: 75 y. A. Malinauskas 

(Aušra) 7:9; į tolį — Iv. Malinauskas 
(A) 21’53”; II v. Malašauskas (Saka
las) IB’S”; ietis (moterų) — I v. R. 
Burdulis (A) 189’4”; II v. Malašaus
kas (S) IMF; rutulys (12 sv.) — Iv. 
R. Burdulis (A) 41*2”; II v. I. Jurce- 
vičius (A) 39’1”; su kartimi — Mala
šauskas (S) 10’.

Jaunių A klasė: 75 y. — I v. K. Ba
tura (A) 8:00; II v. K. Gaižutis (A) 
8:1; III v. A. Žaliauskas (A) IV v. 
Chromanskis (S) 8:6; į tolį — I v. A. 
Žaliauskas (A) 21’0.5”; II v. K. Gai
žutis (A) 19’7”; III v. V. Rušas (A) naitė (A) 122’00”; III v. R. Bilkytė 
18’5”; IV v. J. Bukšaitis (A) 17’63”; ‘ ~
į augštį — I v. A. Žaliauskas (A) 5’5”; 
II v. Chromanskis (S) 5’33”; UI v. J. 
Bukšaitis (A) 5’; diskas (jaunių) — 
I'V/K. Gaižutis (A) 130’; II v. K. Ba
tura (A) 129’6”; III v. V. Ruseckas 
(A) 118’6”; IV v. E. Butvydas (A) 
115’6”; ietis (moterų) — I v. V. Rušas 
(A) 136’8”; II v. K. Batura (A) 136’ 
6”; rutulys (12 svarų)- — I v. V, Ru
šas (A) 39’2”; II v. Chromanskis (S) 
3711,5” III v. K. Batura (A) 35’1,5”; 
su kartim — K. Gaižutis (A) 10*3”.

Jaunių B klasė: 75 y. — I v. Sapijo- 
nis (A) 9:00; II v. Sabaliauskas (S) 
10:1; rutulys (8 sv.) — I v. Sabaliaus
kas (S) 39’10,5”; II v. A. Sapijonis 
(A) 38’l”;:Ili v. A. Ramanauskas (A) 
34’11”; diskas (moterų) — I v. A. Sa
pijonis (A) 104’6”; II v. Ramanaus
kas (A) 88’00; III v. Sabaliauskas (S) 
72’2”; ietis (moterų) — I v. A. Sapi
jonis (A) 119’6”; II v. Sabaliauskas 
(S) 88’4”.

Jaunių C klasė: 50 y. I v. R. Petraus
kas (A) 7:1; II v. A. Kryžanauskas (A) 
7:4; III v. P. Genys (A) 7:6; IV v. Ig
natavičius (Vytis) 7:9; šuolis į tolį — 
I v. A. Kryžanauskas (A) 12’8,5”; II v. 
P. Genys (A) 12’8”; III v. R. Petraus
kas (A) 12’7”; IV v. Ignatavičius (V) 
11’8,5”; į augštį — I v. R. Petrauskas 
(A) 4’4”; n v. A. Kryžanauskas (A) 
4’3”; III v. Ignatavičius (V) 3’2”; IV 
v. Akelaitis (V) 3’2”.

Mergaičių A klasė: 75 y. — I v. Pa
cevičiūtė (V) 7:00; II v. A. Sapijony
tė (A) 7:1;. III v. šapelytė (S) 7:3; IV 
v. ž; šlekytė (A) 7:5: šuolis į tolį —- 
I v. Pacevičiūtė (V) 14’1,5”; II v. Šla- 
pelytė (S) 12’10”; III v. Staškevičiū- 
tė (S) 9’9”; diskas — I v. Renkauskai
tė (V) 83’5”; II v. A. Sapijonytė (A) 
75’8”; III v. Pacevičiūtė (V) 69’2”; 
ietis — I v. D. Klimaitė (A) 71’8”;

II v. D. Kudirkaitė (A) 53’8”; III v. 
R. Bilkytė (A) 537”; IV v. R. Naru
šytė (A) 21’11”; rutulys (S.sv.) — 
I v. Bilkytė (A) 25’00; II v. D. Klimai
tė (A) 24’9”; III v. Pacevičiūtė (V) 
24’6”; IV v. A. Sapijonytė (A) 22’10”; 
50y. su kliūtimis — I v. T. Supronai
tė (V) 8:8; II v. I. Romanovaitė (A) 
8:9; IIL v. červinskaitė VV) 9:00; IV 
v. R. Bilkytė (A), 9:8. , 

Mergaičių B klasė: 50 y.
manovaitė (A) 6:8; II v. T. Supronai
tė (V) 6:9; III v. Jonynaitė (V) 7:00; 
IV v. R. Bilkytė (AX 7:2; šuolis į tolį 
— I v. R. Bilkytė (A) 14’1”; II v. T. 
Supronaitė (V) 13’11”; III v. Jonynai
tė (V) 13’9”; IV v. J. Renkauskaitė 
(V) 12’6,5”; diskas (jaunių) — I v. 
D. Klimaitė (A) 70*2”; II v. Ren
kauskaitė (V) 63’00”; III v. R. Bilkytė 
(A) 55’4”; IV v. D. Kudirkaitė (A) 
52’1”; beisbolo sviedinukas — I v. D. 
Klimaitė (A) 155’8”; II v. 2. Greičiu-

(A) 118’10”; IV v. L Romanovaitė 
(A) 113’8,5”,

Mergaičių C klasė: 50 y. — I v. M. 
Romanovaitė (A) 7:3; II v. Kybartai- 
tė (V) 8:2; III v. Balsytė (V) 8:2; IV 
v. Krašauskaitė (V) 8:5; į augštį — I 
v. M. Romanovaitė (A) 3T’; II v. Ky- 
bartaitė (V) 3’1”; į tolį —f I v. M. Ro- 
manovaitė (A) 12’8”; II v. Kybartai- 
tė (V) 11’6”; III v.-Balsytė (V) 9’7,5”; 
IV v. Krašauskaitė (V) 8*11”; beisbo
lo sviedinukas 
(A) 93’1’.

Dalis rungčių nebuvo pravesta dėl 
laiko ir dalyvių stokos. Vyrų klasės 
šuolis į tolį, kliūtinis bėgimas ir dis
kas, taip pat mergaičių A ir B klasių 
šokimai į augštį ir jaunių‘C beisbolo 
sviedinuko metimas bus privestas šį 
ketvirtadienį 7.30 vai. vak.

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos apygardinėse pir

menybėse praėjusį šeštadienį dalyvavo 
ir keliolika Vyčio lengvatlėčių. Vyres
nėse grupėse pasiekta keli laimėjimai 
ir neblogų pasekmių. Jaunesnėse gru
pėse vytiečiai buvo priversti pasiduo
ti vyresniems ir daugiau prityrusiems 
varžovams.

Mergaičių A grupėje geriausiai pa
sirodė R. Renkauskaitė numetusi dis
ką 83-5 ir D. Pacevičiūtė šuolyje į tolį 
nušokusi 14-1%. Abi pasiekė savo ge
riausias pasekmes. T. Supronaitė šioje 
grupėje laimėjo 50 yd. kliūtinį bėgi
mą, nubėgusi šį nuotolį per 8,8 sek. 
Gerai reikia įvertinti ir mažosios Cir- 
vinskaitės šioje varžyboje pasiektą 9,0 
pasekmę. Jai atiteko 3-ji vieta. Šia
me bėgime dar dalyvavo Krūminaitė, 
žolpytė ir Y. Renkauskaitė, kurios pa
sidalino 5-7 vietą. Šioje grupėje D. Pa
cevičiūtė dar laimėjo 3-čias vietas 
tūlio stūmime ir disko metime.

M. Romanovaitė

ru

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

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

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

Rusholme Rd.Bloor 
$6.000 {mokėti, 12 kambarių, mūro, 
atskiras, pirmame augšte 5 kamb., 
mod. virt., vandeniu alyva šildomas, 
2 garažai ir dar 2 mašinas galima 
pastatyti, šoninis privatus įvažiavi
mas, didelis ir gražus kiemas. Pra
šoma kainą $26.000.
Bathurst — Glencaim už Eglinton 
$3.000 Įmokėti, 6 kambarių banga- 
liukas, geras susisiekimas tik vie
nas tiketukas, gražus sklypas 50x 
150. Prašoma kaina $11.000.

Swansea — Williard 
$6.000 įmokėti, 7 kambarių, atski
ras, mūro, 15 metų senumo, mod. 
virt., prie gero susisiekimo ir apsi
pirkimo, labai rami vieta, garažas, 
šoninis privatus 10 pėdų įvažiavi
mas. Prašoma kaina $18.900.

Jane — Bloor
$8.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštas, atskiras, mūro, 20 metų 
senumo, 2 mod. virtuvės, nereika
linga remonto, rūsys augštas, sau
sas, alyva vand. šildomas. Gražioj 
vietoj, garažas, platus šoninis įva
žiavimas. Prašomą kaina $21.000.

High Park — Roncesvalles 
$2300 įmokėti, 8 kambarių, mūro, 
2 virt., garažas, alyva šildomas. Pra
šoma kaina $16.000. Liks viena sko
la balansui.

Indian Rd___Bloor '
$2.000 jmokėti, 8 kambarių, atski
ras mūro labai švariai užlaikytas 
namas, gražus kiemas, 2 minutės 
nuo Bloor. Parduodamas už $14.000.

J. KUDABA
Namų teL BU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais

ė

Miesto centre 27 butų 
modemiškas su balkonais, nedega
mas apartmentas, įmūryti garažai, 
butai niekuomet nėra laisvi, $36.000 
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 Cik $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. 
investavimo reikalais kreipkitės

B. SERGAUTIS
LE. 14161 

EXTRA REALTY LTD. 
ą patarnavimą.

R. Vaičaičio gražūs pasiekimai
Nors JA Valstybėse turime namaža 

lietuvių sportininkų, bet tokių, kurie 
iškiltų į šio krašto sporto viršūnes, 
daug nepriskaičiuojame.
* Vienu iš' augščiausiai sportinėmis 
kopėčiomis pakilusių mūsų jaunųjų 
sportininkų yra čikagietis Rimas Vai
čaitis, kuris tik 1960 m. vasarą atke
liavo į Dėdės Šamo žemę tiesiai iš 
okupuotos Lietuvos. Jis čia atvyko pas 
savo tėvą kartu su sesute. Jo motina 
mirė ilgame laukime išvažiuoti į iš
svajotąją šalį.

Jau Lietuvoje Rimas buvo reiškęsis 
sporte- — tinklinyje ir ėjime, tad at
vykęs į šį kraštą įsijungė į aktyviųjų 
sportininkų eiles. Tuojau jis įstojo į 
Čikagos lietuvių sporto klubo Neries 
narius ir rudeniop dalyvavo S. Ameri
kos lietuvių sporto žaidynėse, rungty
niaudamas ėjimo varžybose. Kiek vė
liau jis buvo išrinktas klubo valdybom

Palikęs tinklinį, Rimas čia daugiau 
atsidėjo ėjimui, o pažangėti šioje sri
tyje jam susidarė aplinkybės įsijun
gus į University of Chicago Track 
Club. Prityrusių trenerių aplinkoje ir 
turint halę treniruotėms, jo pažangu
mas pastebimai augo.

1960 m. gruodžio 24 d. per “An
nual Holiday Meet” Čikagoje, jis 1 
mylios ėjime užėmė II vietą su 7.14 
min. laiku. 1961 m. pradžioje dalyva
vo eilėje varžybų, kuriose pelnė pir
mąsias vietas: sausio 7 d. 1 mylią su
korė per 7.12,8 min., sausio 14 d. — 
7.01,8 min., o sausio 21 d. — 6.47,9 
(naujas Čikagos universiteto Field 
House rekordas).

1961 m. vasario 25 d. Rimas dalyva
vo visos Amerikos lengvosios ateltikos 
varžybose (AAU rengiamose) ir čia, 
rungtyniaujant geriausiems šio krašto 
sportininkams, 1 mylios ėjime buvo 
ketvirtuoju (laikas 6.42 min.), gauda
mas bronzos medalį. Grįžęs į Čikagą, 
kovo pradžioje Rimas pasiekė Central 
AAU varžybų 1 mylios rekordą, šį 
atstumą sukardamas per 6.51,3 min. 
Jis nuo senojo rekordo, kuris buvo pa
siektas 1927 m., nuskuto beveik 10 
sekundžių.

Balandžio 29 d. Rimas dalyvavo 
garsiose Drake Relays Des Moines, 
Iowa ir ten rungėsi 1 mylios varžy
bose, užimdamas garbingą II vietą. 
Balandžio 30 d. jis rungtyniavo Mid
west Walkers Assn. 25 kilometrų ėji
me ir čia vėl liko antruoju. Laikas — 
2:13.13 vai.

Šiuo metu Rimas dalyvauja varžy
bose beveik kiekvieną savaitgalį, o tre
niruotėms dažnai skiria 4 dienas savai
tėje. Apie jo pasiekimus plačiai rašo 
amerikiečių spauda, ypatingai “The 
Midwest Walker” mėnesinis biuletenis, 
kurio kiekviename numeryje yra iš-

Will-Do Cartage 
Baldy pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

šokusi 13-0. Nors jai ątiteko tik 4-ta 
vieta.tačiau pasekmėje padaryta žymi 
pažanga. Siek tiek nusivilta Supronai- 
tės ir Jonynaitės pasekmėmis, kurios 
visuomet priartėdavo prie 15’, o šį kar
tą pasitenkino 13-11 ir 13-9 pasekmė
mis — laimėdamos antrą ir trečią vie 
tą. 50 yd. bėgime dalyvavo 5 vytietės, 
kurios pasiekė gerų pasekmių — Sup
ronaitė buvo antra su 6,9 pasekmę, 
Jonynaitė — trečia su 7.0, Krūminai
tė ir Bilkštytė buvo penktos su 73 pa
sekmėmis. Disko metime šioje grupė
je Y; Renkauskaitė pasiekė savo ge
riausią pasekmę nusviedusi diską 63-0. 
Abiejų grupių šuolio į augštį varžy
bos nukeltos į šį ketvirtadienį.

Mažiausiai laimėjimų pasiekta mer
gaičių ir berniukų C grupėje, tačiau 
vytiečiai čia vyravo dalyvių gausumu. 
Daugelis šių grupių dalyvių buvo žy
miai jaunesni (8-10 m. amžiaus) ir 
varžybose dalyvavo pirmą kartą. Čia 
išskirtini buvo Kybartaitė, laimėjusi 
visas antras vietas ir Ignatavičius pa
gal savo amžių pasiekęs gerų pasek
mių. Šioje grupėje dar dalyvavo Bal
sytė, Krašauskaitė, Duliūnas, Akelai
tis, Supronas.

šios pirmenybės daugelio lengvatle- 
čių buvo mielai laukiamas įvykis, tik 
gaila, kad rengėjai joms teskiria ma
žai dėmesio.

Vaikų žaidimai ir lengv. atletikos 
pratybos Rennie parke, susilaukė di
delio susidomėjimo jaunųjų sportinin
kų tarpe. Jos gausiai landomos ir labai 
judrios bei nuotaikingos, šios praty
bos vyksta trečiadieniais nuo 6.30 (vai. 
šį trečiadienį numatoma pravesti 
lengv. atletikos varžybas šiose grupė
se: 12-10 m. grupėje, 10-8 m. ir iki 8 
metų amžiaus grupėje. Kviečiame ir 
daugiau atsilankant į šią vaikų sporto 
šventę.

Liepos 5 d. kelios lengvatletės da
lyvaus AAU ruošiamose lengv. atleti
kos varžybose, kurios įvyks Etobicoke 
G. I. A. S.

keliami Rimo laimėjimai. Balandžio 
23 d. “Chicago American” — vienas 
didžiųjų Čikagos idenraščių įsidėjo 
platų straipsnį apie Rimą, pavadintą 
“Harper Prep Walker Eyes Mark at 
Drake”. Šiame rašinyje yra pažymėta,' 
jog Rimas ėjimo yra išmokęs Lietu
voje. Paminima, kad jis yra Harper 
High School baigminės klasės moki
nys, 5’10” ūgio, 150 svarų svorio.

Tame straipsnyje taip pat rašoma, 
jog Rimui Įsijungus i ėjimo varžybas, 
Šios šakos rungtynės pasidarė popu
liaresnės, vis dažniau įtraukiamos į 
didžiąsias lengvosios atletikos pirme
nybes. Cituojamas Čikagos universiteto 
trenerio Ted Haydon pareiškimas, ku
riame sakoma, kad Rimo laukia švie
si ateitis.

žinant, jog Rimui dar tik 19 metų 
(gimtadienis buvo balandžio 30 d.), 
jam ištikrųjų reikia’ pranašauti gerą 
ateitį, ypatingai matant jo aktyvų dar
bą ir užsispyrimą.

Mes dažnai mėgstame atžymėti tik 
augštai iškilusius žmones. Šį kartą 
tebūna kiek kitaip —pažvelkime į šį 
jauną vyrą, kuri Po metų, dviejų ar 
daugiau matysime Amerikos geriau
siųjų sportininkų tarpe. Nors ir dabar
tiniai jo pasiekimai jau yra pakanka
mai augšti, jog mes jį galime vadinti 
daugiausia j priekį pažengusiu lietu
viu sportininku Amerikoje. Jam lin
kime geros kloties ir ateityje!

E. Šulaitis

Sportas Lietuvoje
• Pirmą kartą Sovietų Sąjungoje 

sudarytos mergaičių ir berniukų (1943 
metų gimimo) krepšinio rinktinės. Iš 
Lietuvos tose rinktinėse dalyvauja net 
šeši žaidėjai: Trilupaitytė, Bulotaitė, 
Požėlaitė, Čiupkovas, Salys ir Pau
lauskas. Vieną tų komandų treniruo
ja lietuvaitė G. Sviderskaitė.

• Europos bokso pirmenybėse Bel
grado mieste, Jugoslavijoje, vilnietis 
Ričardas Tamulis antrame pusviduti- 
niame svoryje nugalėjęs šveicarą MeL 
erį tapo Europos čempijonu. Po Al
girdo Šociko, kuris Europos čempijo
nu buvo du kartus, tai antrasis lietu
vis. Šiose pirmenybėse Sovietų Sąjun
gos boksininkai įvairiuose svoriuose iš
kovojo penkias pirmąsias ir tris ant
rąsias vietas. Reikia prisiminti, kad 
pernai R. Tamulis, per bokso rungty
nes su lenkais, buvo sulaužęs ranką, 
ir štai po metų pajėgė iškopti į Eu
ropos čempi jonus.

• Maskvoje įvyko neoficialios Sov. 
Sąjungos ėjimo pirmenybės, kuriose 
dalyvavo ir Lietuvos ėjikai. Ėjimo 
nuotolis 30 kilometrų. Dalyvavo per 
200 sportininkų. Į pirmąjį dešimtuką 
pateko net trys Lietuvos atletai: A. 
Medvedevas, J. Kišeliovas ir E. Sal- 
manavičius. Komandiniai Lietuva už
ėmė antrąją vietą.

• J tarptautines irklavimo varžybas
Liucerno mieste, Šveicarijoje, su pajė
giausiais Sov. Sąjungos irkluotojais 
vyksta lietuviai Z. Jukna ir A. Bagdo
navičius. ■</ ■ ' .

• Vilniuje viešėjo Rytų Vokietijos 
tinklinio vyru ir moterų rinktinės. Vo
kietės žaidė su universiteto komanda 
ir laimėjo rezultatu 3:1, o vyrai žai
dė su Vilniaus Dinamo komanda ir 
taip pat laimėjo rezultatu 3:1.

- . G.

• Išrasta nauja rūšis klijų, ku
rių pora lašų gali priklijuoti prie 
lubų dramblį arba dvi tonas svo
rio. Vadinami Super glue.

• SOS signalas (Gelbėkitę mū
sų sielas) nelaimių ištiktiems lai
vams suteikti pagalbą jūroje bu
vo priimtas Tarptautinėje bevie
lio telegrafo konferencijoje 1906 
metais.

Sovietų Sąjungoje ir 
satelitiniuose kraštuose

paisant visu Kadaro vyriausybės 
pastangų, pasipriešinimas reži
mui dar nėra išblėsęs. . Ė.

Vėl pakilo R. Vokietijos 
pabėgėlių skaičius
Pastaruoju metu vėl pakilo pa

bėgėlių iš rytinės Vokietijos skai
čius. Tarp birželio 3 ir 9 d. Fed. 
Vokietijos pabėgėlių pasienio sto
vyklose užregistruota 4.616 vo
kiečių pabėgėlių, jų tarpe 770 
nevedusių jaunuolių. Ankstyves
nėje savaitėje į Vakarus pasišali
no 4.389 rytų sovietinės Vokieti
jos zonos gyventojai. E.

Sovietu menininkui uždrausta

Vengrijos katalikai teisme
Šiomis dienomis vėl minimas 

Vengrijos kardinolas Mindszenty 
iškeltoj 11 žymių vengrų katalikų 
(jų tarpe keturių kunigų) byloje. 
Jie visi kaltinami sudarę organi
zaciją nuversti “liaudies demo
kratijos” valdžiai. Vienas kaltina
mųjų, kun. O. Lenard, teisme mi
nėjęs gavęs nurodymus iš kard. 
Mindszenty, kuris nuo 1956 m. 
lapkričio mėn. gavo prieglaudą 
JAV pasiuntinybės patalpose Bu
dapešte. ši Budapešto byla yra 
pati didžiausia po 1956 m. suki
limo bylų. Byla buvo rengiama il
gesnį laiką. Kaltinamajame akte 
iškeliamas teisiamųjų siekimas 
įsteigti “Krikščionišką./Vengrijos 
Respubliką”. Esą, toji respublika 
turėtų atsirasti padedant užsie
niui. Prokuroras savo kalboje lig- 
šiol vengė jungti šią bylą su Ven
grijos katalikų bažnyčia; šioji ofi
cialiai nuo kaltinamųjų atsiribo
jo. Budapešto byla įrodo, kad ne-

Šveicarijos didžiausio miesto— 
Zuericho policija nedavė' leidimo 
pasirodyti su koncertu žymiajam 
sovietų smuikininkui Dovydui 
Oistrachui. Policija pastebėjo 
nieko neturinti prieš Oistrachą 
asmeniai, tačiau pabrėžė, kad 
smuikininkas esąs “komunistinės 
ideologijos emisaras...” E.
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R.CHOLKĄN
V. REAL ESTATE

REALTORS '

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404 t
Perkant ar parduodant betkokj 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.
PALIKIMO PARDAVIMAS
$2300 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
$4300 jmokėti, 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. .

BLOORRUNNYMEDE - 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, recreation kamba
rys, garažas.
SWANSEA — BUNGALO
$4.000 Įmokėti, 5 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas rūsyje, atskiras mūri
nis bungalo, modernus alyvos šildy
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Labai gra
ži vieta, greitas užėmimas.
PACIFIC AVE. — BLOOR 
$5.000 įmokėti, 11 kambarių pui
kus atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šil
dymas, 3 mod. virtuvės, garažas, 
gražus kiemas, 
4-PLEKSAS 
$6.000 įmokėti, viso 19 kambarių, 
keturių butų atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildymas, vis
kas išnuomota, privatus įvažiavi
mas, arti gero susisiekimo bei krau
tuvių. Pilna kaina $29.000.
SUNNYSIDE AVE.—HIGH PARK 
$6.000 įmokėti, 12 kambarių, gra
žus atskiras mūrinis namas, 3 vo
nios, 3 virtuvės.
BENZINO STOTIS 
$15.000 įmokėti ar mažiau, benzi
no stotis, krautuvė, garažas, bun
galo. Puiki apyvarta, labai geras 
pirkinys mechanikui. Vienas mor
gičius balansui.

P. KERBER1S
Darbo telefonas LE. 24404 
Namų telefonas LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

HIGH PARK RAJONE
$2.500 Įmokėti, atskiras, šiuksčių 
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
S5.000 įmokėti, puikus 6 kambarių 
bungalow. Pilnai išbaigtas 3 kam
barių butas rūsyje. Dvi vonios. Pri
jungtas garažas su privačiu įvažia-* 
vimu. Viena atvira skola balansui iš 
6%%. Labai lengvos mokėjimo są
lygos. Prašo $21.500.
BLOOR — HIGH PARK
$21.500 pilna kaina. Puikus rupių 
plytų atskiras 8 kambarių namas. 
Vandens - alyva šildymas. Dvi vir
tuvės. Dvi vonios. Poilsio kamba
rys rūsyje. Dvigubas garažas ir pri
vatus įvažiavimas.
BLOOR — WALNIER RD.
$4.500 įmokėti, atskiras mūrinis 
dupleksas — dviejų šeimų namas. 
Dvi virtuvės, dvi vonios, du atski
ri įėjimai. Vandens - alyva šildy
mas. Privatus Įvažiavimas. Viena 
atvira skola balansui.

ST. CLAIR —BATHURST 
$6-7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
dviejų-seimu namas — dupleksas. 
Vandens - alyva šildymas. Du mū
riniai garažai ir šoninis įvažiavL 
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. Arti Bloor gat
vės. Prašo $26.000.
Be to, turime labai dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti-. 
nių namo.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuveias
X113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

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

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

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

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

Darbas garantuotas.
726 Lansdown 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

Moots Lake, Muskoka, Baysville, Ont. |
750 pėdų geros smėlėtas, pakrantės su 35 akrais žemės. 
Šis ežeras dabar užimtas išimtinai estų ir latvių vasar
namių savininkų. Prašoma kaina $5.500.

J. BIESIK REAL ESTATE
Baysville, Ont. / Tel. 767*3652

120 AKRŲ — $9.200 
$3.000 įmokėti, juodžemio dirva, 60 
mylių nuo Toronto, 1% mylios nuo 
miesto pagrindinio kelio, per nuo
savybę ištisus metus tekantis žu
vingas upelis, 6 kambarių namas, 

COLLEGE — RUSHOLME 
$4.500 jmokėti, gerų plytų atskiras 
9 kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, vandeniu 
alyva šildymas, recreation kamba
rys, geriausios sąlygos, dvigubas 
fiAFdŽSlS

TABAKO ŪKIS 225 AKRAI 
$10.000 {mokėti, Tillsonburg-Delhi 
rajone, 37 akrai tabako sodinimui, 
didelė nauja daržinė, geras šiltadar
žis, 8 kambarių namas, modernūs 
laistymo įreigimai, 35 akrai miško. 
Parduodamas pigiau negu vertas. 
$1.900 jmokėti. BLOOR-MARKHAM 
$13.900 pilna kaina, gerų plytų. 7 
kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 10 metu morgi
čius, visi kambariai išdažyti alieji
niais dažais, koridorinis planas.

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

$20.900 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 KRAUTUVĖS
3 APARTAMENTAI, $29.900 

$7.000 įmokėti, gerų plytų, metines 
pajamos $5.600, dvi krautuvės iš
nuomavimui, vandeniu alyva šildy
mas, vakarinėj miestų daly.

RUNNYMEDE — BLOOR 
$4.000 įmokėti, gerų plytų, 6 kam
barių namas, 2 virtuvės.' 1 
Mes turime daug kitų pasirinkimų 

tame rajone.

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

J. Girdvainis
>



Len WILES
HUITOB ITD.

nwjnor St. W. (prie. Durie St.
Telefonas RO. 6-9241
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TtVISKČS ŽIBURIAI 7 PUSL.

^*Annelte
$2.000 įmok., 6 kamb. mūr. atskiras, 
mod. virt., naujas alyva šild., gara
žas ir šoninis įvaž., 15-kai metą vie
nas atviras morgičius išmokėti.

Windermere — Swansea 
$2.500 įmok., 5 kamb., rupių pi., 
gražus bungalovas, vand. alyva šild., 
privatus įvaž., garažas. Verta pama
tyti. Galima greitai užimti.

Dupont — Symington 
$3.000 įmok., 18 kamb., atsk., mūr., 
4 butai, viskas įrengta atskirai. 
Augštos pajamos, geras investavi
mas, nes parduos už $17.500. Leng
vos išmok, sąlygos. Retas pirkinys.

Annette — Windermere 
$3.000 įmok., mūr., atsk., 8 gražūs 
mod. įrengti kamb., viskas kaip 
naujame name. Skubus pardavimas. 

’ Lietuvių mėgiamas rajonas. Pasitei- 
raukit. '

Jane — Baby Point 
$3.500 įmok., 7 kamb,. per du augš- 
tus, atsk-, mūr., švarus namas. Aly
va šild., arti kraut, ir susisiėk; Vie
na l&čiai metų skola išmokėjimui. 
Prašo $19.500.

Bloor Rąžuli 
$3500 įmok., mūr., ats) 
per du augšt. Testamen 
vimas. Didelis sklypas, 
ir susisieK Viešįs ____
duos už $16.000. Geras pirkinys?

St. Clair — Oakwood 
$4.000 įmok., 9 kamb. per du augš- ; 
tus, mūr., atsk., kvadrat. planas. 
2 mod. vįrt.( 2 vonios, labai gražus 
namas. Prašo $18.500. Rami vieta/

7 kamb. ’

iuk Par-

arti susisiekimo. .
1 Bloor — Quebec 

$4.000 įmok., 9 kamb. per tris augš- 
tus, mūr., 3 mod. virt., įrengtas 
sys, dideli ir. gražūs kamb . vand. 
alyva šild., vienas raorgičius išmo->i 
kęti. Pamatysit. ;

Roncesvalles — Geoffrey -y į 
$6.000 įmok., 11 kamb. per 3 augš--

Arti kraut, ir susisiek:
. - - • A- i

Bloor — Oakmount
$7.000 Įmok-, 14 kamb., mod., tri-' 
pleksas, grafos plytos, mod. staty
ba; mod. įrengtas. Tinka trirh 
mom. Prašo $29.000. ■' : m

• - • . r v- - ' 1

t Sunkus yra šiandien lietuvio 
mokytojo kelias Lietuvos mokyk
lose, kur jis šalia mokslo reikalų 
yra priverstas didelį dėmesį skir
ti komunistinės ideologijos pro
pagavimui. Nusilenkiantieji kom- 

rtijos valiai ir malonei — gar- 
barni, nenorintieji parduoti sa- 
šrdies — šalinami iš mokyto-

■ pareigų. ■ ?
PORTRETAS NR. 1 —
A. DIDŽGALV1ENE
Metodininkę p. German “Tary- 

bbuo mokytojo” puslapiuose 
straipsniu “Sunkiau mokytojui— 
lengviau mokiniui” garbina Vil
niaus 15-tosios vidurinės mokyki 

J,, Didžgąlvienės 
rusų kaltjps pamoką šeštoje kla- 
įėie-Si mokytoją yrą apdovanota 
LTSR nusipelniusios mokytojos 
titulu. Jos “nuopelnai” kaip tik 
ir išryškėja rusų, kalbos pamoko
je. Nusipelniusį mokytoja, pasi- 
redov * nusikalė šūkį; “Propagan- 
da rusų kalbos nępagadinsi,..” 
Jps mokiniai rusų kalba dekla
muoja, M. Rylskio eilėraštį ,“Už

..ŠYPSENOS..
Svarbu galva

Kai popiežius Pijus XI augŠ- 
toms pareigoms paskyrė kardino- , 
lą Perosį, šis prašė jį atleisti, tei:

BU MOKYTOJO PORTRETAI
toja A. Didžgalvienė, dėstydama 
grynai nepropagandinį dalyką — 
rusų kalhfc. renkasi laurų vaini
kus komunistinių nuopelnų pi
lyje, žalodama nekaltų-vaikų šir- 
dukes rnefagingiuojū Maskvos 
propagandisto F. Rešetnikovo pa
veikslu , - ' . ,.

PORTRETAS NR. 2 —
S. BUTKEVICIUS .
Kitas “Tarybinio mokytojo” 

bendradarbis — R. Cemlonskis 
savo straipsnyje “Chameleonas” 
duoda mums Šeduvos rajono Bai
sogalos vidurinės mokyklos istori
jos mokytojo Stasio Butkevičiaus 
portretą: ‘^Šiandien Stasys But
kevičius jau ne mokytojas. Jo el
gesį, nesuderinamą su tarybinio 
mokytojo vardu, pasmerkė visi 
rajono mokytojų aktyvo pasitari
mo dalyviai, visa rajono mokyto
jų šeima .:.” Po tokių žodžių ne
noromis pagalvoji, kokį gi nežmo
nišką nusikaltimą minėtasis mo
kytojas turėjo padaryti. Pats R. 
Cemlonskis6 pripažįsta, , kad in
spektoriau negalėjo prikibti prie 

Butkevičiaus istorijos pamokų 
-r jis attikdavo savo pareigą: Ne
laimingą istorijos mokytoją ■ pa
pjovė tie patys aitvarai, kurie A. 
DįdŽgalviėnėi didžiausius nuopel
nus yra sukrovę. Mat^ pasirodo, 
S. Butkevičius ne tos spalvos ait
varus buvo pasirinkęs: “Butke
vičiaus dievas labai senas — tai 
kraupi buržuazinė praeitis, jos 
vilkiška moralė, privačios inicia
tyvos laisvė. Štai ant šio dievo al
toriaus ir sudėjo Butkevičius vi
sas savo pastangas ir sugebėji
mus. Lūpos, ką tik šnekėjusios 
apie tėvynės meilę, atsargiai pri
siartindavo prie mokinio ausies ir 
patyliukais šnibždėdavo: “Tu ne
tikėk. Man taip reikėjo kalbėti”.

0 rankos, neseniai rašiusios 
lentoje skaičius apie tarybinės 
santvarkos laimėjimus; imdavo 
plunksną ir kųrdavo šlykštų šmei
žikišką laišką prieš, tarybinę tik
rovę,. adresuotą buvusiam moki
niui, o dabar gamybininkui, stu
dentui, ar godžiai ieškodavo dva
sios peno radijo garsiakalbyje cy
piančiame “Amerikos balse” ... 
Ir susigaudyk, žmogau, kaip gali
ma šmeižti tarybinę tikrovę, kurią 
visi mato, jeigu ji jau taip gera...

R. Cemlonskis tokiame Butke
vičiaus elgesyje įžūri vaikų sąži
nės žalojimą, o A. Didžgąlvienės 
rusų kalbos pamokoje, jam vis
kas ^ažu ir gera, nors jošjūpo- 

-Silpna ir šlubuojanti* ta tarybinė 
“tikrovė”, jeigu mokiniams pa
tiems neleidžiama išvadų pasida
ryti, jeigu jiems kitokios ideologi
jos girdėti nevalia ... Panašiais 
metodais remdamasis, Hitleris ka-

Stipri politika

vietinės ideologijos auklėtiniai? 
Vienas dalykjfs-jau ir dabar aiš
kus — niekada Lietuvoje nebuvo 
tiek moralinio palaidumo, gir
tuokliavimo, vogimo, kyšių ėmi
mo ir biurokratizmo, kiek jo da
bar yra komunistinio auklėjimo 
išdavoje. Belieka tik džiaugtis S. 
Butkevičiaus pavyzdžiu ir tikėti, 
kad tokių mokytojų, netaikančių 
į nusipelniusio titulus, esama dau
giau. Iš jų lūpų, gal būt, moki
niai sužinos, kad ne viskas juoda 
— kas neraudona ...

Vyt. Kastytis

torius Barry Goldwater, gammas 
prezidentinis kandidatas 1964 m., 
pareiškė, kad visa amerikiečių 
visuomenė būtų pateisinusi pre- 
tidęntą, jeigu jis būtų panaudo
jęs Amerikos laivyną ir aviaciją 
Kubos sukilimui.

“Karo užnugaryje yra filosofi
ja. Europos ir Azijos tautos tą 
filosofiją supranta, kaip instru
mentą savo- tautinei politikai. 
Mes to nesuprantame”.

.tįes pavadinimo F. Rešetnikovo 
paveiksią/ Mokytojos padedami, 
mokiniai rusų kalba mėgina skai- 
i.yti paveikslo detales: Rekarihia- 
mę Paryžiuje piešiame paveiksle 
vaizduojama komunistinė taikos 
demonstracija. Taisyklinga rusų 
kalba nusipelniusi mokytoja klau
sia savo mokinius — kas nori tai
kos pasaulyje? Pasižiūrėki meį jų 
klasikinį, mokytojai nuopelnus 
atnešusį atsakymą: “Mokiniai ne- 
delsdanii atsako, kad taikos nori 
■tarybiniai, o taip pat viso pasau
lio pažangieji įmonės.. ?’ Moki
niai aiškina, jog paveiksle vaiz

bos dalyviai neša raudonas vėlia
vas, plakatus, transparentus su 
balandžiais—taikos emblema...” 
Kad Paryžiaus gatvėse: raudonas 
vėliavas gali nešioti tik Sovietų 
Sąjungai parsidavusieji komunis- 

: £tų partijos nariai, o ne prancūzų 
tauta, to nusipelniusi mokytoja, 

. _ ........ .V žinomą, neprimena savo moki-
19 akru farma % mylios nuo Stayner. Labai gražįai sutvarkyta ir geri :>atams. Ji mokiniams rodo pa- 

veikslo antrame plane stovinčius 
demonstracijos priešus — piktai 
?fanka grūmojantį dvarininką ir 
turtuoli kapitalistą • • • Pirmose 
demonstrantų gretose pavaizduo
ti maži berniukai, mokytojos nuo
mone, simbolizuoja; kad “visa 
liaudis, net vaikai siekia taikos...”

____
atšakų raudonos veliavoš/Tai kas, rfiis taip pat kalba" propaganda: 
kad Prancūzijos liaudis į valdžią 
išrinko De Gaulle, kad komunis
tai bejėgiai Triumfo Arką su Ne
žinomojo. kareivio kapu padova
noti Maskvoje sėdinčiam Niki
tai ... Ir taip .nusipelniusi moky-

S. JOKŪBAITIS 
Nuoširdus, ir sąžiningas patarnavimas, S

Telef. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417
..   ' ■ ■ 1 I "■...........■’ 11 'ii I 1 
>.■.»!! ............... .... — II  ———Įl

-. " . . ’ _ - " . * —’t' . •

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

stočių, garažų, moteliu, įvairiu biznių ir t.t. " ' . -

V. (Vic) BUTRIMAS
DftL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT. _ j . -------„ ..

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS jojama demonstracija, nes.
Real Estate 139 Fourth St' E. e.

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
id kambarių mūrinis narus, tikrai gerame stovyje ir 1 akras žemės (galimy

bė pirkti kelius akrus daugiau). Netoli Stayner. Gražioje viętbįję. 
prašo $3.500. ■ t * '■

5 kambarių namas, Stayner ir 3 akrai žemės. Pina kaina $6.500. 
80 akrų farma. Geri pastatai, prie asfaltuoto kelio. “ '
100 akru farma. 21^ mylios nuo Wasaga Beach. Du upeliai. Geri pastatai.

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

TURIME VASARNAMIŲ SEZONINIAM IŠNUOMAVIMUI

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuvių Namai ' 

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. 
Telefonas LE. 2-8723. ' ?

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

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

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

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

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 j

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

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechauinis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tai

1 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

Rusijos pasisekimų priežastys
į (Atkelta iš 3 psl.) 

priėmė Raudonosios Kini jos pre
kybos delegacijų.

. ’ Visa tai atsitiko per vieną die
ną, tačiau, panašūs Įvykiai vyks
ti kasdiėp. Kodėl? Ne dėlto, kad 
tų valstybių gyventojai žavėtųsi 
sovietais, bet dėl to, kad ameri
kiečiai neparodė reikiamo susido
mėjimo tais kraštais ir neįstengė 
jų sudominti savo autoritetu ir 
vadovybe. Žmonės nesupranta ko
dėl JAV visada turi būti gynimo
si pozicijoje, bet niekada nefor
muoja Įvykių, kurie visiems išeitu 
j naudi

EUROPA
Anglija, Vokietija ir Įeitos va

karų. Europos valstybės nesimpa- 
tizuoja rusams, tačiau stebi didė-

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 1-6455, LE. 34912.

— .. ” R 9 ■MRR—

J. barakauskas •

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947

24 Hamberview Rd., Toronto.

*
VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O X 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.

A. C I 2 I K A S
[ ALFA RADIO & TV

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

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave. :

NAUJAMC MODtkHHKAI |R|HGTAMK

MOUNT ROYAL MOTORS
garai* įw« galit* «*va automobilio pataisymo reikalu* Htiallkiati liotuvUlmL 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mat gorontooįam* darbe tąllaiagumą-

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių rotų sureguliavimą ir balansavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greiEių dbž**, 
stabdžių įuostų pakeitimus — nuo $18.00. '

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas velkio 24 valandos. Lietuviams duodamo nuolaida.

3 Aukland Rd. - T*L BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-008®

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. | vokavus nuo Six Point).

Daugelis europiečių, negali su
prasti, kodėl JAV neišnaudoja so
vietų silpnų vietų, jų pačių vidu
je-- už geležinės Uždangos. Y^a 
nuomonė, kad amerikiečiai neno
ri supykinti Chruščiovo, kad jis 
nepradėtų'karo. Amerikos laiky
masis Vengrijos ir Rytų Vokieti-

politikas yra išsireiškęs: “Blo- 
fgiąusia, kad amerikiečiai parodė, 
jog jie bijo Chruščiovą suerzinti. 

' TaŽbau, oi tik jam parodai, kad

Atlieku visokius 
elektros darbus

Lkenzijnotas elektromonteris

. J. Macevičius

Reformos Pietų 
Korėjoje

(Atkelta iš 1 psL) 
tiesime ir kasyklose. Konfiskuota 
virš 6000 bušelių ryžių iš speku
liantų prekybininkų ir išdalinta 
alkaniem. Areštuota dvylika mi- 
lijbnierių prekybininkų, kurie vi
si kaltinami susikrovę turtus Įvai
riais nelegaliais, būdais. Visame 
krašte prekybininkai ; pradėjo 
žeminti kainas, kacj nebūtų ap
kaltinti spekuliavimu.

ATEITIES
PERSPEKTYVOS
Generolai tuoj po perversmo 

prižadėjo valdžią perduoti civi
liams, sąžiningiems politikams, 
kai tik jų misija bus atlikta. Ta
čiau, atrodo, kad praeis gana 
daug laiko, kol jų uždaviniai bus 
atlikti. Prieš porą savaičių buvo 
išleista 24 punktų proklamacija, 
kuria beveik iš pagrindų buvo su
naikinta buvusi konstitucija, pa
naikinant tautinę tarybą ir civi
linius teismus.

Amerikiečiam tuo tarpu nelie
ka nieko daugiau kaip stebėti ir 
laukti. Jų karinė vadovybė Ko
rėjoje pareiškė bendradarbiau
sianti su naujuoju režimu. Prezi
dentas Kennedy formaliai pripa
žino naująją vyriausybę. Kito ke
lio juk ir nebuvo. Gen. Ghang ti
kisi greitu laiku atvykti Vašing- 
tonan. JAV ekonominė pagalba 
jiems dar reikalinga, nors tą pa
galbą armija tvarkys savo nuo
žiūra. Vienas jaunas generolas 
pareiškė: “Nors mums ir reika
linga parama, tačiau mes ant ke
lių atsiklaupę jos nemaldausim. 
Mes Įvertiname draugystę, bet ji 
turi būti pagrista abipusiu re- 
špekttr.tJeigu^ir darysime klaidų; 
bet jos .bus mūsų pačiu padarys 
tos”. ’ ‘ ‘ V. K.

Maskvos 
priemiesčiai

Kaip visame pasaulyje, taip ir 
Sov. Sąjungoje miestai plečiasi. 
Maskvoje dėl padidėjusios pra
monės apie l1/^ mil. gyventojų iš
sikėlė Į preimiesčius. Tačiau so
vietų pramonė susidūrė su nauja 
problema: kur gauti žolei piauti 
mašinas. Visi priemiesčių namu
kai turi sodelius, kuriuose, kaip 
rašoma, auga tik piktžolės. Jom 
nupjauti nėra nė žirklių, o ką be* 
kalbėti apie rankom stumiamas 
mašinas.

•j Florida ir Kalifornija yra 
greičiausiai augančios valstybės 
Amerikoje, šiltas klimatas pri
traukia daug nauju gyventojų. .

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. Meilu vienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey) ‘

Tel. LE. 5-7025

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Tokio. — Nuo dviejų pirmųjų 
amerikiečių atominių bombų ant 
Nagasaki ir Hirosima žuvo 320. 
000 japonų. Iš apkrėstų atomi
niais spinduliais dar tarp 1956 ir 
1959 m. mirė 141.

jo bijai — jau esi pražuvęs”.
PAGRINDINES SOVIETŲ 
FORMULES
Pirmiausia — aiškus tikslas: t 

komunizmo išplėtimas4 visame pa
saulyje. Naudojamos, priemonės 
— pirmiausia propaganda, d po 
to veiksmai. Jie nesibijo pradėti 
mažo karo ir dažnai, jeigu nevisa- 
da, tokie karai tampa išlaisvini
mo karai.

Sovietų pajėgumas sukoncent
ruoti savo jėgas siekiamam tiks
lui turėtų būti pavyzdys visiems. 
Iš kitos pusės Chruščiovui yra 
daug lengviau, nes jis betkokius 
sprendimus daro vienas, arba su 
maža grupe partijos patikėtinių. 
Tuo tarpu JAV su savo senatu ir 
kongresu praleidžia savaites, kol 
priima kokį įstatymą, ar padaro 
nutarimą. .

Pagrindinėj sovietų sėkmės 
priežastis yra', kad jie siekia savo 
tiesto .ųežūįredamį pasaulio opi
nijos ir nebijodami kitų pasmer
kimo. Tuo -jie. palieka amerikie
čius am&aai gynimosi poziejoje 
ir bespėliojančius, kur bus duo
damas sekantis smūgis, žodžiai, 
neparemti ■. • veiksmais, sumažino 
draugų skaičių ir greitai gali jų 
visai nelikti. V. K.

George BEN, B.A. 
advokatas-notaras 

praneša, kad 
persikėlėj 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc^l 107

Telefonas EM. 6-4182 t * ■ • ■ - •• • •.
Toronto

Dažai ir sienoms 
popieriai

Valkas, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

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

Taisom ir. parduodam Kanados ir vokiškus

technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

10ZtfA BLOOR ST. W., Toronto
•ž iū Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

Taisomi RADIO IR TV aparatai 
patefonai,•Mprekorderiai importuoti ir vietiniaL Darbas atliekamas prity
rusio spedalmo garantuotai. F. NORVYDAS.

‘ SOnbihŲ Eet’kbdd-LE 5-6007
' ■ T i ■ ' ' 4

televizijos ir radio aparatas
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. S T A N I O N I S '
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1*7891
---------------------------------------- -------- - ..-----------

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

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.

nodamas jo gabumus, kalbėjo:
— Kojos nesvarbu, čia reikia 

galvos...
Julytė ir lupynos -

— Ar nulupai nešvarų obuolį?
— klausia motina Julytę.

— Nulupau.
— O kur dėjai lupynas?
— Suvalgiau...

Greičiau negalima
Italijoj, prie Milano geležinke

lio vienoj stotelėj, berniukas taip 
garsinosi:

‘•Dėmesio! Vikriausias batų va- . 
lytojas visame mieste. Kol tams
ta nusivalysi nosį, bus nuvalyti ir * 
batai...”

Niekas neatsimena
Popiežius Leonas XIII išgyve- . 

no virš 90 metų. Tokioje senatvė
je mėgdavo pajuokauti:

— Paskaitykime, kaip einasi 
popiežiui, kaip jis jaučiasi ir ką 
veikia? — Ir kai laikraščiuose 
nieko apie save nerasdavo, padė
damas juos į šalį, kalbėdavo: — 
Kai tik susergu, tuojau visi pra
deda rašyti, o kai esu sveikas.— ' 
tai niekas neatsimena...

Laidotuvių biure
— Kaip jis gražiai atrodo, —sa

ko pažįstamas, aplankęs velioni 
laidojimo namuose.

— O, taip. Tos trys savaitės 
atostogų jam padėjo ...

Išsiblaškęs žmogus
Vokiečių rašytojas Lessingas 

visada buvo nepaprastai išsiblaš
kęs. Kartą vėlai vakare grįžo na
mo. Tarnas tamsoje jo nepažin
damas tarė:

— Šeimininko nėra namie. At
eikite kitą kartą.

— Gerai, ateisiu, .— pasakė > 
Lessingas ir apsisukęs nuėjo...

Panašus į motiną
— Kodėl neaugini ūsų? Jie ta

vo tėvui labai tiko.
— Atsiprašau, aš esu daugiau 

panašus į motiną, kaip į tėvą...

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

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

' ................ ... ...... ...... ..........R

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(į rytus nuo Duffęrin 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 vai ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE ST., Toronto 
Telef. WA. 1-3924

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, /C /U? 7 7
gyvybės, pensijų ir kt. jTVL/* T7“t/OJLx

Draudimai *••JL B R ■ R, A 49 Cameo Cres., Toronto 9.

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

DRAUDIMO (STAIGA
AL DŪDA'

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOM!^ .

RO. 9-4131

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES.



KUN. DR. PR. GAIDAMAVI
ČIUS, “TŽ” redaktorius, grįžo išTORONTO, Ont.

< šv. Jono Kr. parapijos žinios ‘
i — Praėjusį sekmadienį Gerojo 
Ganytojo stovykloje pamaldos vy
ko 9 ir 11 vai. 11 vai. pamaldose 
dalyvavo parapijos choras, vado-

jnaldas buvo sugiedotas Lietuvos 
.himnas. Koplyčia buvo pilnutėlė 
dalyvių. Sį ilgąjį savaitgalį, pa
maldos stovyklos koplyčioje vyks 
tris kartus: 9,10 ir 11 vai. Toron
te, parapijos bažnyčioje, sekma
dienį pamaldos 9.30 ir 11 vai.

— Praėjusį pirmadienį iš para
pijos bažnyčios lietuvių kapinėse 
palaidotas a.a. Juozas Auštras, 95 
metų amžiaus. Velionis kilimu ky- 
bartietis. Tai vienas seniausių lie
tuvių Kanadoje. Velionies duk
roms, sūnui ir visoms giminėms 
nuoširdi užuojauta.
X ' ■ ’ U ’

; -r- šį ketvirtadienį pamaldose 
prisimenama a.a. Povilas Bud- 
feika.

< Gerojo Ganytojo stovykloje 
šią ir sekančią savaitę vykdomi 
patalpą in aikščių gerinimo-dar
bai. Aplink stovyklos pastatus iš- 
škinami didesnieji medžiai, pra
plečiamos aikštės, pjaunama žo
lė. Koplyčios patalpų grindys iš
dažomos, o taip pat iš oro perda
žomas stovyklos namas. Jau yra 
užsiregistravęs gražus būrys jau
nimo, ypač parapijos jaunimo 
choro dalyvių. Tuo būdu jaunimo 
choras ir stovyklavimo metu tu
rės gražią progą repetuoti dainas. 
Kadangi didžiajai daliai berniukų 
teks miegoti palapinėse, labai pa
geidaujama, kad berniukų tėve
liai savo sūnums įgytų miegojimo 
maišus (sleeping bag) ir labai že
mas lovutes. Stovyklavimas pra
dedamas liepos 8 dieną.

Prisikėlimo parapijos žinios '
— 3 metų mirties sukakties 

proga šį šeštadienį, liepos 1 .d, 8 
vai. ryto laikomos šv. Mišios už 
a.a. Antaną Ruzgą. Artimieji ir 
bičiuliai kviečiami dalyvauti, šv. 
Mišias užprašė Vyt. Juodišio šei
ma.

— šį sekmadienį 11.30 vai. šv. 
Mišios parapijos salėje bus laiko
mos paskutinį kartą. Tokiu būdu

; vasaros metu šv. Mišios bus laiko
mos tik bažnyčioje šiomis valan
domis: 8, 9, 10 ir 11. Paskutinių 
Mišių metu visi gieda populiarias 
lietuviškas giesmes, nes parapijos 
choras atostogauja. Per 10 vai. 
Mišias šį sekmadienį vaikučių 
choras giedos paskutinį kartą, nes 
ir jis paleidžiamas atostogų.

— Netoli Kingstono vykstan
čios Liet. Studentų S-gos stovyk
los šį sekmadienį dvasiniai aptar
nauti, važiuos T. Rafaelis, OFM. į

— Kurie norėtų užsisakyti nuo
traukų iš neseniai Delhi mieste 
įvykusio vaikų kongreso, prašonii 
savaitės bėgyje kreiptis į T. Rą- 
faelį, nes jam prisiųsta daug pa
vyzdžių. šį sekmadienį nuotrau
kų reikalais rūpinsis T. Paulius, 
A”w 'kuri Tyns

PRAEITĄ SEKMADIENĮ, bir
želio 25 d., lietuvių Vaikų Na
muose įvyko loterijos bilietų trau
kimas. I laimingas numeris buvo 
1051, D. Reginienė, 588 Durie, 
Toronto; II — 156, E. Čepienė, 
215 Northcliffe, Toronto; III — 
2791, J. Babiarz, 48 Lappin Avė., 
Toronto.

Visiems loterijos bilietėlius 
platinusiems nuoširdžiai dėkoja 
V. Namų rėmėjai ir Nekalto Pra
sidėjimo vienuolijos seserys.

Šventė Petrines
Dėl įvykstančios Čikagoje II 

Dainų šventės, Petrinės Spring- 
hurstb vasarvietėje buvo atkeltos 
į birželio 25 d. Tuoj po 11 vaL pa
maldų parapijos choras, organiza
cijų atstovai ir maldininkai susi
rinko prie klebonijos vasarnamio 
ir čia buvo pasveikintas klebonas 
kuh. Petras Ažubalis vardo die
nos proga ir įteikta dovanėlių. Po 
to šeimininkių paruoštais užkan
džiais buvo skaniai pasivaišinta.

Apsilankymas “Telegrame”
Praeitą antradienį “Telegram” 

dienraštis buvo pasikvietęs visus 
svetimomis kalbomis laikraščių 
atstovus ir aprodė spaustuvės, 
rinkimo, ekspedicijos, redagavi
mo skyrius. Taip pat lankytojai 
turėjo plačią konferenciją su “Te
legram” redaktoriais Mr. Basset, 
D. Grenier, A. Noblston, Ed. Ma
honey, R. Slonim ir A. Beaton. 
Buvo plačiai diskutuoti pasauli
niai įvykiai.

Po pietų King Edward Shera
ton viešbutyje lankytojai buvo 
nuvežti į televizijos Chanel 9 sto
tį, kuri buvo labai nuodugniai ap
žiūrėta. Lankymą suorganizavo L. 
Kosar.

0FMi: .
rapijos raštinėje po visų Mišių.

— Parapijos biblioteka nuo 
praėjusio sekmadienio uždaryta, 
pradės veikti po vasaros sezono.

— Visus tėvelius raginame leis
ti savo jaunimą į stovyklas, kurių 
šiais metais rengiama gana gau
siai. Tiek sveikatos, tiek sociali
niu, tiek tautiniu atžvilgiu stovyk
los yra neįkainuojamos reikšmės. 
Kadangi mokestis už stovyklas 
yra labai mažas, jos yra visiems 
įmanomos, tuo labiau, kad netur
tingos ir daugiavaikės šeimos da
linai arba net ir visai nuo mokes
čio atleidžiamos. Registruokime 
jaunimą ir vaikučius nedelsiant, 
nes kaikurios stovyklos prasideda 
jau kitą sekmadienį. Iš anksto ne
žinant tikslaus stovyklautojų skai
čiaus stovyklų organizatoriams 
neįmanoma nei sudaryti vadovų 
ir šeimininkių kadro, nei iš anks
to užsakyti maisto produktus. Re
gistruokime vaikučius ir jaunimą 
tuoj pat ir leiskime jiems gausiai 
dalyvauti pilname nuotykių ir 
gausių įspūdžių stovyklos gyve
nime!*

— Sutuokti Siegfried Rauth ir 
Genė Kauliūtė. Jaunavedžius nuo
širdžiai sveikiname ir linkime 
laimingo gyvenimo, r

— Pakrikštytas Kęstučio ir Si
gitos Kačiulių sūnus Algirdas An
tanas, Jurgio ir Angelės Sokolovų 
sūnus Paulius Jurgis, Leonardo ir 
Joanos Marcinėnų sūnus Saulius 
Raimondas. Tėvelius nuoširdžiai 
sveikiname, o mūsų jauniesiems 
linkime Dievo palaimos.

Dė mesi o vairuotojams
Mokslas pradžios mokyklose 

baigiasi birželio 29 d. Nuo tos die
nos per du mėnesius gatvėse ir 
keliuose bus daug daugiau nerū
pestingai žaidžiančių vaikų. To
ronto miesto judėjimo saugumo 
taryba prašo visų vairuojančių au
tomobilius kreipti į tai ypatingą 
dėmesį. /

Dantų gydytoja J. M. Matulio- 
nytė liepos mėn. pradžioje atida
ro savo kabinetą dr. J. Urbaičio 
namo patalpose — 1796 Bloor St. 
West.

Geras apšvietimas
Toronto ir priemiesčių gatvių 

apšvietimui įmontuota virš 80 
tūkstančių lempų. Be priemiesčių 
Torontas turi 35 tūkstančius lem
pų. Su tiek šviesų Toronto mies
tas įeina į geriausiai apšviestų 
miestų skaičių.

vėl imasi darbo. ,
Šiaulių valstybinių gimnazijų 

— mergaičių ir berniuku —. 
metų abiturientų suvažiavimas 
įvyks liepos 1-2 d.d. Toronte, pa
minėti 20 metų baigimo sukaktį:

Minėjimas-banketas įvyks šeš
tadienį, liepos 1 d., 6 vai. vak- 
Skyline viešbutyje, * Continental 
Room patalpose. Pamaldos šv. Jo
no Kr. bažnyčioje sekmadienį, 
liepos 2 d., 9.30 vai. ryto, laiko
mos bendraklasio kun. Viktoro 
Kaleckio. Suvažiavime dalyvauja 
bendraklasiai iš Kanados, JAV ir 
Europos. Sekmadienio popietė 
praleidžiama pas bendraklasį inž. 
Stasiulį. Rengėjai

LIETUVIŲ NAMUOSE inves- 
tacijos sekcija veikia kiekvieną 
penktadienį nuo 8 vai. vak. Tenai 
nagrinėjami įvairūs ekonominiai 
klausimai. Visiems, kas domisi sa
vo santaupų saugumu. yra proga 
pasimokyti. S-ga“Verslas”

• : ’ i r * . • * * * 1 •

Konservatoriai juda
Apie 300 konservatorių jauni

mo. prie Couchįching ežero birže
lio 9:11 d.d., turėjo studijų die
nas. Pasitarimuose nutarta kreip
ti didesnį dėmesį į naujuosius ka
nadiečius. Toronto konservatorių 
centras yra įsikūręs 347 Bay St. 
Tel. EM. 4-6425.

Toronto. —'Viena iš didžiausių 
konvencijų Toronte prasideda lie
pos 2 d. ir užtruks 5 dienas. Tarp
tautinės Kiwanis organizacijos su- 
važiaviman atvyksta net 17.000 
delegatų.

MIELI VASAROTOJAI — 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI,

Mums būtų labai malonu, kad 
savo atostogas praleistumėte mūsų 
dvarą

Siam sezonui pertvarkėme savo res
toranų bei kitus įrengimus. Valgoma
sis yra perkeltas į didžiąją salę. Virtu
vė bus lietuviška, valgius gamins pri
tyrusi lietuVė virėja, šiais pagerini
mais tikimės pilnai patenkinti vasaro
tojų pageidavimus.

Kainos mūsų vasarvietėje, palygi
nus su kitomis tokio pat lygio vasar
vietėmis, yra žemos: viena savaitė vie
nam asmeniui su pilnu pensijonu tik 
$50.

Mūsų adresas:
Osterville Manor, Inc. -

Cape Cod, Mass. Tel. GArden 8-6991.
Jungiame gražiausius linkėjimus ir 

laukiame Jūsų Osterville dvare, 
sk.

Jūs

Osterville

Jūsų J. Kapočius

, • Šį ŠEŠTjADIENI, liepos
‘ visus*Kviečiame

h 5 : > J

TRADlCMį JONINIŲ LAUŽĄ 

IR ŠOKIUS
Sprįfighurst vasarvietėje,
šv. Jono Kr. parapijos salėje ir aikštėje.

Šokiu pradžia 6 vai. vak.
Laužas 9 yaL vak. . T. P. šaulių Kuopa

- $60.

V-ji “AUŠROS” JAUNUČIŲ 
STOVYKLA

— 7-13 m. amžiaus vaikams — rengia
ma nuo liepos 29 iki rugpiūčio 13 d. 
Tėvų pranciškonų stovyklavietėje New 
Wasaga, Ont Stovyklavimo mokestis 
dviem savaitėm: 1 vaikui — $25, 2 
vaikams — $45; 3 ar daugiau
Neturtingieji galės būtį nuo mokesčio 
dalinai ar visai atleiski,

Registruotis galimatelefonu: LE. 
.3-0621 arija raštu: Rev. 'Paulius, OFM, 
32 Rūsholme Pk. Čr./frdronto 3, Ont. 
Gyveną Hamiltone gali ■ 'registruotis 
paš J. Plėinį, 118-FaiHėigh Avė., tel. 
LI. 7-3028, arba pas T. Verbickaitę, 
151 43rd St, teh U. 4į$118; Niaga
ros rajone —r pas Tęvą Barnabą, OFM,' 
.75 Rolls Ave., St. Catharines, Ont.; 
Otavoje — pas dr. M.. Ramūnienę, 14 
Osgode St, Ottawa, Oųt- J T. Paulius

KĄ PASIIMTI?
Vykstantieji į at-kų stovyklą, kuri 

bus liepos 8-23 d.d. Tėvų pranciškonų 
vasarvietėje, Ne.w Wasaga, pasiima 
šiuos daiktus: pagalvę su užvalkalu, 
paklodes, 3 šiltas antklodes, baltinių, 
naktinius, šiltą megztuką, keletą porų 
kojinių, maudymosi kostiumą, sporti
nius batus, keletą rankšluosčių, muilo, 
dantims valyti priemones, nedūžtamą 
lėkštę ir puoduką, šaukštą, peilį,* šaku
tę, kišeninę elektros lemputę, malda
knygę, rožančių, rašymo priemones. 
Kurie turi, tepasiima sporto ir žaidi
mų priemones, pvz., ping-pong rake
tes,. sviedinius, beisbolo pirštines; šaš
kes, šachmatus ir pan. Taipgi muzikos 
instrumentus; r. akordeoną, klarnetą, 
smuiką ar pan. Galima atsivežti ir sa- 
vo; plokšteles pasilinksminimams. Pa
tartina įsidėti kokio nors tepalo prieš 
uodus; nes vakarais jų atsiranda.

Kurie dar nespėjo, šiomis dienomis 
dar gali užsirašyti į šią stovyklą Prisi
kėlimo par. klebonijoje, 32 Rūsholme 
Park Cr., Toronto 3, tel. LE. 3-0621. 
Ten pat teikiamos ir visos informaci
jos apie stovyklą. . x

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė
Tel.CL. 5-6451

Važiuojam į Dainy šventę!
Kanadoje gyveną lietuviai gali 

pasididžiuoti savo tampriu bend
ruomeniniu susitvarkymu bei or
ganizacijų. veikla. Kituose kraš
tuose gyvenantiems mūsų tautie
čiams kanadiečiai net gali būti 
pavyzdžiu. Ne pripuolamu būdu 
ir PLB Centro Valdyba turi sa
vo buveinę Toronte. Šiame kraš
te pavyksta surengti, šaunias Lie
tuvių Dienas, kurios sutraukia mi
nias žmonių kultūringai ir svetin
gai pasibičiuliauti, atitrūkti kiek 
nuo gyvenimo vienodos rutinos ir 
darbų. Šiemet jau aštuntoji to
kia diena rengiama Montrealyje. 
Tačiau Kanada turi dabar laikyti 
vieną egzaminą. Kaip žinia, lie
pos 2 d. Čikagoje įvyksta JAV ir 
Kanados lietuvių Dainų šventė, į 
kurią susibėgs iš* tolimiausių JAV 
vietovių 4r kaimyninio Kanados

krašto tūkstančiai tautiečių. Tam 
tikslui paimtas erdvus, virš de
šimt tūkstančių žmonių talpinąs, 
International Amphitheatre, 43 
Halsted St Nebus karšta nei 
tvanku, nes salė vėsinama.

šventės pasisekimas priklau
sys niuo mūsų visų susiklausymo, 
vienybės ir supratimo, kad Dainų 
šventės dieną yra lietuvių diena* 
Skaitlingai pasirpdykime, organi
zuokime ekskursijas, nes Kana
da skaitosi - lygus partneris šią 
tautinę reprezentaciją pravedant.

Labai mažai laiko beliko, o iki 
šiol Kanados lietuviai dar nedaug 
rodo subruzdimo į šią Dainų šven
tę. Čikagoje gyviau tas reiškiasi 
ir dideliais pluoštais perkami bi
lietai. Taigi, kanadieti, brolau, 
broleli, ar tu pavysi joties pul
keli? Juozas Bubelis

Ateikite pasigėrėti

FILMAIS

' A. t A.

TAMULIONIUI mirus Lietuvoje, 
jo broliui JUOZUI ir šeimai 
reiškiame giliausią užuojautą

P. J. Augustinavičiai
A. J. Rinkūnai
A. B. Sapijoniai
H. A. Stepaičiai

JUOZUI TAMULIONIUI ir jo šeimai, 
jo broliui Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškia
Birutė, Julija ir Stasys 

Vaitiekūnai

Pabaltiečių draugas įeis į 
; Jungtines Tautas

jau tuomet pritarė Itja'lmarsonui 
ir kritikavo vyriausybės -laiky
seną. . v’

J Dabar švedų vyriausybė savo 
laikyseną pakeitė; \ “Eltos infor
macijų” Stockholme bendradar
bio žiniomis; Švedijos užsienio 
reikalų mihiSteris Uhdenas baigė 
ginčą sU HjalmarsptiiĮ ir pareiš- 
kė, jog vyriausybė dd^ąr jau yra 
pasirengusį Hjalmoįsoną pripa
žinti Švedijos ųfelegacijos Jungti
nėse Tautose nariu.

Ir “Neue Zuercher Zeitung” 
Stockholmo korespondentas tąja 
proga pabrėžia ryžtingą Hjalmar- 
sono nusistatymą nuolat protes
tuojant prieš Pabaltijo valstybių 
prievartinį įjungimą' į Sovietų 
Sąjungą. J E.

Kaip atsimename, Švedijos vy
riausybė savo laiku buvo atšau
kusi iš švedų delegacijos. Jungti
nėse Tautose vieną jos žymiausių 
narių, konservatorių partijos va
dovą H jalmarson. Priežastis: 
Hjalmarson buvo aktyviai pasi
reiškęs sudarant Vadinamą “Rug
pjūčio komitetą*’, kuris griežtai 
pasisakė prieš numatytą tuo me
tu (1959 m.) Chruščiovo atsilan
kymą Švedijoje. Chruščiovas po 
to atsisakė netik į Švediją, bet ir 
iš viso į Skandinaviją vykti. San
tykiai tarp Stockholmo ir Mask
vos įsitempė. Pabaltiečiai drą
siam švedų politikui visą laiką 
reiškė nuoširdžią pagarbą. Bet ir 
švedų visuomenės didelė dalis

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LB;9?6123
ANT. JUOZAPAITIS

Mirus tauriam lietuviui
A. t A.

>• ^ -'ANTANUI LEVIŠAUSKUI,
jo žmoną, dukterį Birutę ir žentą Viktorą Alksnius, sūnų 
Vytautą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime •

Galinių šeima

AUGSTOS KOKYBĖS
SKULPTŪRINIAI PAMlNKCkl -

> , ROCK OF AGES AND EVENTIDE
įgaliotas atstovas arti šv. Jono lietuvių kapifii^ ' *J

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE RD. W„ Port Credit, Ont. Tel. CR. 8-2757

Namų telefonai

Raudonasis Kryžius 
kraują prima šiose vietose:

Birželio 29 d. Ontario Hydro— 
North Queen St., Etobicoke, 9.30 
-11.30 ir 1.30-4 val. p.p.

Birželio 29 ir 30 d.d. — 200 
University Ave., 9.30-11.30 ir 
1.154 val. p.p.

Liepos 3 ir, 4 d.d. -r- Central 
Red Cross Clinic,'.—67 College 
St., 12-3.30 ir 5.30-8 vai

šią savaitę kas ketvirtas‘kraujo 
davėjas burtų keliu gauna dvigu
bą bilietą į Maple, Leaf beisbolo 
žaidimus. .

Kas naujo Kanadoj?
KANADOS .

; PRAMONĖJE yrą .perdidelis 
administratorių ir direktorių skai
čius ir dėl to produktų kainos 
kyla,—pareiškė Montreafio Stock 
Exchange prezidentas. Nors daž
nai yra kaltinamas augštas darbi
ninkų atlyginimas, tačiau prakti
koje yra kaltas perdidelis admi
nistratorių skaičius. Per paskuti
nius 10 mietų fabrikų darbininkų 
skaičius pakilo 9%, o administra
cijos ir raštinės tarnautojų paki
lo net 56% ir jų algos patrigubė
jo. Palyginus dvi vienodo didumo 
firmas Europoje ir Kanadoje, pa
aiškėjo, kad abi firmos turėjo vie
nodas tiesiogines išlaidas, tačiau 
Europos firma turėjo 220 admi
nistracijos tarnautojų, o Kanados 
to paties dydžio firma — 912.

AUGŠČIAUSIAS
PASTATAS visoje Kanadoje 

bus Montrealyje statomas Cana
dian Imperial Bank of Commerce 
vyr. būstinė. Pastatas turės 43 
augštus, 604 pėdas. Iki šiol augš- 
čiausias pastatas buvo Toronte — 
Canadian Bank of Commerce, 470 
pėdų augščio.

KIEK KAS UŽDIRBA.
Jei kiekvienas asmuo Kanado

je, kuris uždirba virs 10 tūkstan
čių pasitenkintų tik tais 10.000 
dol. ir išdalintų kitiems kas už
dirba mažiau, tai mums tektų ne
daugiau kaip po $2 mėnesiui. Pa
gal statistikos duomenis 37% vi
sų dirbančiųjų Kanadoje uždirba 
i metus iki $4.000, 20% — iki 
$5.000, 11% iki $6'000 ir tik' 
3% uždirba $10.000, 1% uždir
ba $15.000. O visoj Kanadoj yra 
tik 475 žmonės, kūrie per metus 
uždirba $100.000 ir daugiau. Ži
noma, čia nekalbama apie įvai
rias korporacijas, kurios uždirba 
milijonus, bet tai jau nepriklau
so pavieniams asmenims.
Vasaros mėnesiairis — nuo liepos 7 d. 
— reikalinga 15-16 metų mergaitė 
prie dviejų berniukų 4 ir 5 metų am
žiaus. Duodamas kambarys, maistas ir 
atlyginimas. TeL CH. 4-0016.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvės 11 
augšte, be baldų, arti Bloor, Runny- 
mede Rd. Tel. RO. 6-5738.
Išnuomojamas vasarnamis Springhurst 
vasarvietėje, lietuvių rajone. Skambin
ti po 7 yaL vak. RO. 6-5738.
Dovercourt - Rūsholme rajone, netoli 
Prisikėlimo parapijos bažnyčios, PRI
VAČIAI PARDUODAMAS mūrinis 
3-jų augštų, 10'kambarių namas, apšil
dymas vandeniu • alyva, butai išnuo
moti. ^Nainas? atskiras, CgražtoL?vietoj, 
didelis kiemas su medžiais ir patogus 
plytų garažas. Kaina ir kitos sąlygos 
pirkėjui bus palankios. Skambinti po 
6 vai. vakaro LE5 6-705. s •
Springhurst Beach vasarvietėje “Dai
navos” vasarnamiuose išnuomojami 
kambariai šeimoms ir pavieniams as
menims įvairiam laikui. Kreiptis ten 
pat į “Lindale” krautuvę.

Taip pat “Lindale” maisto parduo
tuvėje galima gauti europietiškų ska
nėstų: vaisių sulčių, uogienių ir kt.
Važiuoju i Čikagą mašina i lietuvių 
Dainų šventę. Galiu priimti norinčių 
kartu važiuoti. Tel. LE. 3-4912.
Važiuojąs mašina į Čikagą, Lietuvių 
Dainų šventę, ir galis paimti .vieną as
menį, prašomas pabambinti tek RO. 
6*5256. Prašyti Peter.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap- 
/ traukiami seni pigia kaina. P. Lu- 

, bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM.

■ Ay*' * r 1 —V ** * .r, V-----------J

BALTIC MOVERS

L. TEMPORAI.F.
RO. 9-8586 CR. 8-41

Reikalui easnt, galima susitarti vakarais bei sekmadieniais

distancijomis. Visa* vežamas tortas ap- 
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreal). Londoną, Windsor*. Hamil
toną. North Bav. Sudburl ir kitur.

M DEWSON 8T. TORONTO ' 
Telefonas LE. 4-1443

jūsų mėgiamame teatre

SEKMADIENI
>tasys Dargis, torohtiečiams žį- 
nas aktyvus visuomenininkas, 
-eina .dįrbti į F. Senkaus Real 

1717 Bloor St.
W^^RO. 7-81^

prasideda nūo liepos 1 d. Nuo 
tos dienos dąugulnpje vietų gali
ma gaudyti juodąjį ešerį — black 
bass ir “maskinonge” — vieną iš 
didžiųjų lydekų v-Didžiausia “mas- 
kįnpnge” Ontario provincijoje bu
vo pagauta 1940 m. prie Kenoros. 
Ji svėrė 61 sv. ir 9 unc. JAV 1949 
m. buvo pagauta 69 šv. ir 11 unc. 
Žuvis negali būti trumpesnė kaip 
28 coliai ir į dieną leidžiama pa
gauti tik dvi.
. Juodąjį ešerį 
betkurio dydžio,

kaip šešis į dieną, žuvis skiriasi į 
dvi rūšis — mažos galvos ir di
delės galvos. Didžiausias mažos 
galvos jgšerys Ontario provincijo
je-buvo sugautas 9 svarų ir 13.5 
unc/Didele galva didžiausias juo
dasis ešerys Ontario prov. buvo 
sugautas 1948 m. Stoney ežere. 
Svėrė 14 sv. ir 2 uncijos. Ilgis 28 
coliai.

galima gaudyti 
bet nedaugiau

• Laisvės statula Niujorko uos
te turi 305 pėdas augščio nuo pe- 
destalo, delno ilgis 16 pėdų, storis 
per juosmenį — 35 p., mažasis 
pirštas — 8 pėdų ilgio. Statula 
sveria 225 tonas, padaryta pran
cūzo skulptoriaus Bartholdi ir yra 
prancūzų tautos dovana amerikie
čiams.

WINDSOR, Ont.
SU MOKSLO METŲ UŽBAIGA mū

sų dėmesys nukrypo į pasigėrėtiną, pa
vyzdingai besimokantį jaunimą. Štai 
šiais metais Walkerville High School 
baigė'Šilinskaitė, o Stygaitė, Juškaus- 
kaitė ir Badikonytė sėkmingai tęsia 
studijas vietos universitete ir gail. se
serų mokykloje. Turime ir daugiau 
gražaus jaunimo besimokančio gimna
zijose ar pradžios mokyklose. Bet iš to
kio puikaus būrelio ypatingai iškyla 
Milda Pakauskaitė, baigusi St. Mary’s 
akademiją pirmąja mokine ir gavusi 
Stipendiją tolimesnėms studijoms.

■ Birželio 17 d. jos tėveliai, Eugenija 
ir Stasys Pakauskai, besidžiaugdami 
savo dukrelės laimėjimais suruošė sa
vo artimiesiems šaunias vaišes, per 
kurias drauge pasidžiaugta ir palinkė
ta gabiai ir darbščiai Mildai tolimes
nės sėkmės. Abiturientė buvo gausiai 
apdovanota gėlėmis ir kitomis gražio
mis dovanomis. Dalyvavo apie trisde
šimt asmenų.

Ta proga, žiūrint iš lietuviško 4aško. 
vertėtų prisiminti, kad Milda yra pa
vyzdžiu visam mūsų jaunimui. Ji bai
gė mūsų pradžios mokyklą, stovykla
vo Dainavos stovykloje, nuolat lanko 
liet: pamaldas, ir parengimus. Turime 
jaunimo apie dvidešimt, bet retas šiuo 
keliu žygiuoja. Yra studijuojančių kal-

bas, gail. seserų tarnybai besiruošian
čių, elektronikos, muzikos, šokių ir ki
tų dalykų besimokančių, bet ar mato
me juos lietuviškose pamaldose bei 
parengimuose? Labai retai, o kaikurių 
niekados. Šis priminimas mums pa
tiems skaudus, kurį neatidėliojant 
reiktų pasukti tinkama lietuviška link
me. Pirmoje vietoje čia tėvų, o bend
rai ir visų reikalas, kitaip mūsiškis 
jaunimas nubyrės nuo-lietuviškos ben
druomenės kamieno. Tektų pagalvoti 
apie suorganizavimą mūsų lietuviško 
jaunimo būrelio, pakviečiant vyresnės 
kartos asmenį vadovauti.

Tad sveikindami Mildą windsoriečiai 
linki tolimesnės sėkmės moksle ir pa
silikti, kaip iki šiol, aktyvia mūsų ben
druomenės nare. Gi jos tėveliams lin
kėtina ir sūnų Stasį taip’ išauklėti.

Windsorietis

Tillsonburg, Ont.
TiLLSONBURGO ŪKININKŲ KLU

BO gegužinė-piknikas birželio 25 d. dėl 
lietaus neįvyko. Jis įvyks liepos 2 d., 
šį sekmadieni, 2 vai. p.p. St. Augusti- 
navičiaus ūkyje, toj pačioj vietoj, kur 
būdavo gegužinės anksčiau. Visi apy
linkių lietuviai kviečiami atsilankyti.

Klubo valdyba

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

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Vęrdun — 
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. RŲDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

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

suveniru, ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario fr Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vi. ’Vakaraia AttU. .jA
3-JŲ SEIlį# jtftlfcėti. InlanAš-leng^k Sį&m- Naujos
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo mašinos. Gerai išnuomotas, gražioj vie
toj. arti susisiekimo, prie Humber upės. Visa kaina $32.000.
PIGUS PARDAVIMAS. $17.900 visa kaina. $4.000 jmokėtl. 9 kambarių 
atskiras plytų namas. 3 virtuvės, su visais baldais, alyva šildomas, paja
mos $52 į savaitę, 6% balansas. Randasi Fermanagh Ave., prie Ronces- 
valles. v/, į y i. '• ... j .
WESTONE. $12300 visa kaina. $2.000 įmokėti. Balansui vienas morgičius. 
7 kambarių atskiras plytų namas, nauja apšildymo sistema, privatus įva
žiavimas, garažas.
INVESTAVIMAS. 9 atskiri butai, geras pastatas, netoli lietuvių bažnyčios. 
Kaina $50.000.

Pat ims nndari dane naaial registruotą pardavimu High Park h* Parkdale




