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Santykiu* atšildymas
Kai saulė sugriauna “žiemos trūsius” ir ateina kaitri vasara, 

prasideda atostogos. Visi kas gyvas stengiasi išjudėti iš savo dar
bovietės, iš namų Į vasarvietes prie jūrų ar ežerų vienos kitos 
savaitės atgaivai. Tai užtarnautas poilsis visų miesto darbininkų, 
poilsis, kurį pagerėjusi socialinė santvarka padarė netgi apmo
kamą.

Šiuo poilsiu nudojasi ir visr lietuviai. Daugelis jų, pagal vie
tinio gyvenimo Įpročius, Įsigijo ar pasistatydino nuosavus vasar- 
namus ir tai tokiose vietovėse, kur spiečiasi grupės tautiečių. Ka
nadoje bene-pirmieji buvo Toronto lietuviai, kurie suskato kur- 
dintis prie Wasagos — Springhurste. šiandieną ji tapo tikra vasar
viete — su lietuviškom vilom, stovyklomis jaunimui, sale pamal
doms, krautuvėmis,' valgyklomis. Vasaros metu čia persikelia di
delė Toronto lietuvių dalis. Prie jos prisideda svečiai bei viešnios 
iš kitų kolonijų, net iš JAV, ir tuo būdu savaime atsiranda lietu
viška atmosfera, kurią patiria ir jaunimas. »

Girdėti, panašiu keliu suka ir kitos lietuvių kolonijos: susidarė 
grupės tautiečių, kurie vienoje vietoje sutelktinai kuria savo 
vasarvietę. Tai labai teigiamas reiškinys, kuris vasaros metui su
veda krūvon po miestus^išsimėčiusius tautiečius. Darbo savaitė 
mieste yra gana intensyvi, ir nedaug telieka laiko tarpusaviam 
bendravimui. Vasaros ..atostogos teikia labai gerą progą tokiam 
pabendravimui bei, galėtume sakyti, tarpusavio ryšių atšildymui. 
O jie tos šilimos reikalingi..Nešildoma draugystė atšąla, sunyksta 
bei sudyla. Vietinis gyvenimas ta linkme juk stumte stumia. 
Netik nuolatinis darbas, bet ir kiti rūpesčiai tolina vieną tautietį 
nuo kito. Juo tolyn, juo daugiau Įsijungiame vietinių gyveniman, 
kuris atima dali šilimos iš tarpusavio lietuviškojo gyvenimo. Ypač 
tai pasakytina apie tuos pažįstamuosius ar bičiulius, kurie gyvena 
tolimose vietovėse. Jie nyksta ir iš atminties ir iš širdies. Gerai 
dar, jei pasikeičiama bent retais laiškais. Bet ir še darosi vis 
“sunkesni” — vis nėra to laiko, vis žmogus neprisiruoši. Ir taip 
ankstyvesni bičiuliški santykiai ima atvėsti ir net išblėsti. Kiek
vienas pasimatymas yra to bičiuliškumo atnaujinimas bei sustip
rinimas ateičiai. Užtat atostogos ir turėtų būti nevien fizinis pasi- 
kaitinimas saulėje, bet ir dvasinis — socialinis “pasišildymas”. 
Daugelis mėgsta atostogų metu keliauti — pažinti kraštą, naujas 
vietoves ir t.t. Tai labai gera poilsio forma, kuri taipgi teikia progą 
aplankyti ir savo bičiulius. Po ilgos eilės metų juk Įdomu ir miela 
susitikti, peržvelgti paskirai nueitus kelius, pasiguosti ir papla- 
nuoti ateiti. 1

Tokie susitikimai vasarvietėse ar kitur yra reikšmingi sociali
niu požiūriu. Jie netik,, atnaujina bedylantį tarpusavį bičiuliš- 
kumą, bet ir prisideda,-prie pairusių santykių gerinimo. ■Susitiki
mai bičuliškoj nuotakoj užlygina nuoskaudas" ir sudaro' pagrindą 
taikingai ateičiai. Juk ši kelią plačiai naudoja netik.: paprasti 
žmonės, bet ir diplomatai, kuriems tenka vienas kitą gana aštriai 
pulti viešuose pasirodymuose, o vėliau susitikti intymiuose pri
ėmimuose ir vėl rasti bendrą kalbą. Ir mes šiuo metodu galėtume 
daug kur pasinaudoti. Juk nepaslaptis, kad nevieno lietuvio “dip
lomatiniai” santykiai su idėjiniais ar asmeniniais priešais yra at
šalę arba visai nutrūkę. Atostoginiai proginiai susitikimai galėtų 
prisidėti prie jų atšildymo ar sumezgimo. Tiktai čia atmintinas 
vienas sunkumas — kietas lietuvio būdas, nesilenkiąs diplomati
niams metodams. Užgautas lietuvis giliai Įsirausią savin ir nesi
duoda pajudinamas. Tai viena priežasčių, kodėl mūsų pairusių 
tarpusavio santykių atveju tas kelias nevisada būna sėkmingas. 
Viena, užgautasis vengia betkokio susitikimo su savo “priešu”, 
o ir susitikęs neranda gero žodžio. Tai nelemtas mūsų būdo bruo
žas, kurio ir krikščioniškas auklėjimas bei moralė nepajėgė išdil
dyti. Visdėlto jis ji apšvelnino, ir ten, kur yra geros valios, yra 
galimas ir pairusių santykių sustygavimas. Jis yra galimas ir tuose 
veikėjuose, kurie tempdami sunkų organizacini ar politini veži
mą, yra susikirtę dėl vieno ar kito reikalo. Jei tie susikirtimai 
Įvyko darbo kaitroj, tai atostogų kaitra tegu juos išlygina. Darbo 
kaitra vienokia, atostogų kitokia. Pirmoji Įtempia, antroji atlei
džia. Tegu tad šios vasaros atostogų saulė atšildo atvėsusi bičiu- 
liškumą, atnaujina apdilusius ryšius ir atstato pairusius tarpu
savio santykius. Mūsų išeivijos gyvenimas reikalingas pastovios 
taikios ir bičiuliškos atmosferos. Atostoginis metas teprisideda 
prie tos atotampos, vedančios tokion atmosferom ' Pr. G.

y-y*.

Toronto Prisikėlimo parapijos ja mimo choras, dalyvavęs vaikų kongrese. Chorui vadovauja kun.
. B. Jurkšas. ■■■>■ ..

KODĖL NUVERTINTAS KANADOS DOLERIS?
rovei pakelti reikalingas didesnis 
gyventojų skaičius ir proporcin- 
gesnis jų paskirstymas teritorijo
je. Taip pat reikalingas didesnis 
kapitalas pramonės išvystymui ir 
žemės turtų išnaudojimui. Gal 
ateis laikas, kada Kanada taps pa
saulio ekonominis ir karinis mil
žinas, bet tai Įvyks dar negreit. 
O antra, juk už 6 metų Kanada 
švęs tik pirmąjį savo šimtmeti.

Kanada savo teritorija yra ant
roji visame pasaulyje; tik Rusija 
savo plotu yra didesnė. Tačiau 
gyventojų skaičiumi Kanada te
gali lygintis tik su vidutine Eu
ropos valstybe, o savo ekonomi
ne būkle yra stipriai susirišusi su 
JA Valstybėmis.

J. Diefenbakeriui perėmus val
džią prieš 4 metus prasidėjo, ga
lima sakyti, Kanados tautinės 
ambicijos kėlimas ir atsiribojimas 
nuo pietų kaimyno' politikos. Ka-‘ 
nadiškas doleris buvo penkiais 
centais vertingesnis už ameriki
nį ir kanadiečiai didžiavosi, kai 
turistai už iškeičiamą amerikini 
doleri gaudavo tik 95 centus. Ne
žiūrint viso to, laikai pradėjo 
sunkėti, pasidarė sunkiau kana
diečiams prekybininkams parduo
ti savo gaminius Amerikoje.

DOLERIO NUVERTINIMAS
Birželio 20 d., su naujo biudže

to paskelbimu, padėtis dolerio at
veju pasikeitė. Kanados doleris 
buvo atpigintas ir šiandien už 
amerikini doleri reikia mokėti 
doleri ir 4 centus ir skirtumas 
greitai gali siekti iki 10 centų.

Kas tuo dolerio nuvertinimu 
norima atsiekti? Pagrindinis tiks
las — Kanados gaminius padaryti 
prieinamesniais kituose kraštuo
se ir JAV. Tikimasi ir daugiau 
turistų iš Amerikos, ir tuo pačiu Windsoro ir Quebeco. 
mažiau kanadiečiu besilankvs Išviso tik 8% visos Kanados te-

gumas Kanados fabrikantų tikisi 
iš to dolerio nuvertinimo tik lai
mėti, nes gauti už prekes ameri
kiniai doleriai jiems atneš dau
giau pelno, negu anksčiau. Dides
nė dalis Kanados aliuminijaus, 
uranijaus, nikelio, geležies yra 
eksportuojama i JAV. ūkininkai 
taip pat patenkinti dolerio nu
vertinimu, nes jų gaminiai gali 
lengviau pasiekti užsienio rinkas.

Iš kitos pusęs,užJĄ V impor
tuojamasprekes reikės -mokėti 
daugiau. Įvairios mašinos, auto
mobiliai ir kiti reikmenys, gami
nami Amerikoje, bus brangesni. 
Tai ir buvo valdžios tikslas: padi
dinai eksportą, sumažinti impor
tą ir tuo pakelti krašto ekonomi
ni lygi, iki minimumo sumažinant 
nedarbą.

KITOS PROBLEMOS
Nežiūrint minėtų pastangų 

krašto gerovei pakeiti, yra kitų 
problemų,* kurios sunkiai nuga
limos ir gal tik ilgesnis laiko tar
pas padės jas išspręsti. Viena pa
grindinių problemų,. kad Kana
dos beveik 4 mil. kvadratinių 
myliu plote tegyvena tik 18 mil. 
žmonių Iš tu 18 milijonų net 13 “Vnuo vvsTk’ Paltaroko'FaTku 
mil ovno mnrom 1 fili mului ♦. v ~ “mil., arba 75% gyvena 100 mylių 
nuotolyje nuo JAV sienos. Dau
giausia gyventojų yra susispietę 
600 mylių ilgio pasienyje tarp

KAS
FEDERACINĖ

' VALDŽIA sudaro vaistų ir pir
mosios pagalbos reikmenų atsar
gas karo ar atominio puolimo at
vejui. Norima Įrengti apie 200 
kilnojamų ligoninių ir turėti at
sargoje 18 mil. dolerių vertės pir
mosios pagalbos reikmenų. Taip 
pat organizuojamas personalas, 
kad visi Kanadoje praktikuoją 
19.700 gydytojų, 6.000 dantistų, 
68.000 registruotų slaugių, 1.800 
veterinorių ir 6.000 vaistininkų 
būtų panaūodti nelaimės atveju.

VAKARINĖSE
PROVINCIJOSE vasaros saus

ros labai pakenkė derliui. Alber
tos, Saskatchewan© ir Manitobos 
provincijų ūkininkai, kurie dau
giausia verčiasi kviečių auginimu, 
neprisimena tokios sausros šiame 
šimtmetyje. Min. pirm. Diefenba- 
keris apžiūrėjo sausros paliestą 
derlių ir prižadėjo federacinės 
valdžios paramą.

DIDELĖS UKRAINIEČIŲ
IŠKILMĖS. Kanados ukrainie

čiai liepos 8 ir 9 d.d. Winnipege 
rengia didelį sąskrydi Taras Šev
čenkos šimto mirties metinių pa
minėjimui. Suvažiavimo metu bus 
atidengta $150.000 kainavusi po
eto statula, pastatyta prie Mani
tobos provincijos valdžios pasta
tų. Tikimasi, dalyvaus apie 50.000 
žmonių. Vien iš Ontario ir Quebe- 
co prov. numatoma sulaukti ne
mažiau 10.000 dalyvių. Iškilmėse
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Amerikoje, nes už jų dolerį gali 
reikėti mokėti vieną dolerį ir 10 
centų kanadiškais pinigais. Dau-

NAUJO KANADOJE?
dalyvausiąs ir min. pirm. Diefen 
bakeris.

ŠVIETIMO
SISTEMA Kanadoje yra reika

linga skubių reformų, — pareiš
kė Toronto švietimo ir auklėjimo 
direktorius dr. Phimister. Esą bū
tinai reikalinga Įsteigti vieną vi
sai Kanadai instituciją, kuri su
vienodintų mokyklų programas. 
Dabar kiekviena provincija, kiek
viena savivaldybe nusistato sau 
atskiras programas. Kai kituose 
kraštuose švietimas formuoja tau
tinę politiką, Kanada negali likti 
tam abejinga ir tokia krizė, kaip 
dabar, negali toliau tęstis.

AKIŲ BANKAS
Kanadoje turi net 8.000 pasiža

dėjimų, kuriais po mirties akys 
atiduodamos ligoninėm. Vien On
tario provincijoje per 5 metus pa
daryta 364 operacijos, idędant ak
liems sveikas mirusio žmogaus 
akis. Žmogui mirus akys nemiršta 
šešių valandų laikotarpy, jos chi
rurgo išimamos ir po oatikrinimo 
ar sveikos, vienam nelaimingąjam 
suteikiama pasaulio šviesa.

PIRMASIS KANADOS
SATELITAS numatomas pa

leisti į erdvę sekančių metų pra
džioje. Satelitas yra suprojektuo
tas iorto bangų persiuntimui že
mėn. Tono bangos Įgalina tolimų 
distancijų radijo ryšių palaikymą. 
Satelitas svers 280 svarų ir nu
matoma, kad erdvėje išbus apie 
metus. Tikimasi, kad per tą laiką 
”s r?.'eikš daug moksliniu žinių 

žmogui dar nepažįstamą

Savaitės įvykiai
BERLYNO KLAUSIMAS YRA VISOS DIDŽIOSIOS POLITIKOS 

CENTRE. Santykiuose Vakarų su Rytais, arba paprasčiau kalbant, 
su bolševikine Rusija, viskas sukasi apie Vokietiją. Vokietija yra tas 
centras, kur susieina visi politiniai keliai. Vokietijos klausimas nėra 
paprastas. Jis yra svarbiausias bolševikams. Bolševikai visą laiką 
labai skaudžiai pergyveno ir visada su dideliu uolumu reagavo į 
visus Vokietijos atsistatymo etapus. Jų pagrindinis tikslas buvo — 
laikyti vokiečių tautą silpną, dezorganizuotą, suskaldytą ir negink
luotą. Kada jiems tai nesisekė, tai jų tikslas buvo pastatyti Vokie
tiją bent neutralumo pozicijom Kai ir tai nepasisekė Vokietijos 
kanclerio Adenauerio pro-vakarietiškos politikos dėka, tai jie nesu
tiko ir nesutinka suvienyti Vokietijos Į vieną valstybę ir pasilaikys 
Rytų Vokietiją savo žinioje. Iš#----------------------------------------
esmės Rytų Vokietija yra Rusijos 
tarnaitė. Vokietijos komunistai 
paklusniai pildo viską, ką jiems 
jų viešpats Nikita Įsako. Maskvos 
sutartis su R. Vokietija, kurios 
niekas iš vakarinių valstybių ne
pripažįsta, yra bolševikų reikalas.
- Praeitą savaitę ėjo DIPLOMA
TINIS - STRATEGINIS LOŠI
MAS. Maskva turi aiškų planą — 
atkirsti Berlyną nuo Vakarų Vo
kietijos ir nuo visų kitų savo bu
vusių sąjungininkų. Vakarai, de
ja, to vieno, plano neturi. Ir dėl 
rusų plano jie taip pat skaidosi: 
Vokietija su Prancūzija nori vie
no, Anglija — kitko, o Amerika 
norėtų derinti ir ligi šiol pasireiš
kia lyg ir svyravimas. Bendras su
tikimas yra:'-NEATSISAKYTI 
NUO SAVO TEISIŲ BERLYNE, 
ir ... kad padėtis Berlyne yra la
bai rimta. Tuo‘tarpu rusų garsia
kalbis — Rytų Vokietija — pra
neša, kad nuo rugpjūčio 1 d. visi 
lėktuvų perlėkimai per rytinę Vo
kietiją turį būti jai pranešti iš 
anksto. Vakarai pranešė, kad jie

Kas valdo Vilniaus vyskupiją?
Nušalinus nuo Vilniaus arki- aiškėjo, kad naujasis Vilniaus ir 

vyjkūpijos valdytojo _  apašta- turbūt Panevėžio vyskupijų vai-
liškojo administratoriaus pareigų 
vysk. Jul. Steponavičių, arkivys
kupijos sostas liko be šeimininko. 
Vėliau iš Vilniaus atėjo žinia, kad 
Vilniaus arkivyskupijos valdytoju 
paskirtas kun. Krivaitis. Kadangi 
ši pavardė mažai kam buvo žino
ma, buvo spėjama, kad tai kun. 
Kripaitis, buvęs ilgametis gimna
zijų kapelionas, Panevėžio vysku
pijos kunigas, juoba, kad Panevė
žio ir Vilniaus vyskupijų , valdy- 

buvo vienose rankose. Dabar pa-

dytojas yra kun. Česlovas Krivai
tis, Kaišiadorių vyskupijos kuni
gas, baigęs Kaišiadorių gimnazi
ją, o kunigų seminariją Kaune 
1945 m. ir tais pačiais metais 
Įšventintas kunigu. Kilęs nuo Se
meliškių iš rusiškos šeimos — tė
vas yra rusas Krifka. Šią pavar
dę kunigas Česlovas sulietuvino ir 
tapo Krivaičiu. Išeivijoj yra as
menų, ji pažįstančių. Kuria galia 
jis valdo vyskupijas, nėra tiksliai 
žinoma: ar kaip kapitulinis vika
ras, rinktas kapitulos narių, 
tiesiai sovietų pastatytas.

Tebebėga iš sovietinio rojaus

ar

“TŽ” ATOSTOGOS . 
Paskutinę liepos mėn. savai
tę “Tėviškės Žiburiai” neiš
eis. Visas korespondencijas 
ir skelbimus, skirtus prieš- 
atostoginiam numeriui, pra
šome siųsti iki liepos 13 d.

KANADOS
ISTORIJOS mokymą norima 

sustiprinti mokyklose. Turėtų bū
ti kreipiama daugiau dėmesio į 
pirmųjų pionierių gyvenimą, 
krašto socialinę pažangą, Kana
dos vaidmenį šiaurės Amerikos 
kontinente, kulturinius, moksli
nius laimėjimus ir bendrai kraš
to vaidmenį tarptautinėje politi
koje. Nusiskundžiama, kad tam 
neturima kvalifikuotų mokytojų, 
kurie patys tą istoriją žinotų, ar 
ja domėtųsi.

e
' AUTOMATINES

SKALBYKLOS vyriausio Kana
dos teismo nutarimu sekmadie
niais negali būti atidarytos. Iki 
šiol dauguma automatinėm'maši
nom skalbyklų būdavo atidarytos 
sekmadieniais. Teismas pripažino, 
kad jeigu ir nėra žmogaus, prižiū
rinčio mašinas, pinigų metimas į 
automatą vistiek prasilenkia su 
Lord’s Day įstatymu.

ritorijos tėra apgyventa ir 65% 
visų gyventojų yra susispietę 15- 
koje didžiausių miestų, iš kurių 
visi yra netoliau kaip 100 mylių 
nuo amerikiečių sienos.

Tai rodo, kad Kanada, nors ir 
kaip ji to nenorėtų, yra visais at
žvilgiais priklausoma nuo savo 
pietų kaimyno — JAV. Kanada 
susirūpinusi amerikiečių inves
tuojamu kapitalu Kanadoje, bet 
be to kapitalo negali išsiversti. 
Nuo 1900 metų amerikiečių in
vestuotas kapitalas siekia net 19 
bilijonų dolerių. Kanada taip pat 
kas metai netenka iki 40.000 savo 
gyventojų, kurie sužavėti dides
niais uždarbiais, emigruoja Ame
rikon. Kas liečia prekybos santy
kius, tai 18 milijonų kanadiečių 
per metus perka net už 660 mili
jonų dolerių prekių daugiau ne
gu amerikiečiai Kanadoje.

KO REIKIA?
Beveik visi Kanados ekonomis

tai pripažįsta, kad ekonominei ge-

Per vieną savaitę i Vakarus at
bėgo net trys žymūs asmenys. 
Oįeg Lančevski, sovietų konstruk
cijos inžinierius, gyvenęs kurį lai
ką Londone, kreipėsi i Britani
jos Įstaigas ir gavo politinės glo
bos teises.

Taipgi pasirinko laisvę buvęs 
Įmonės direktorius Igat Owsia- 
nikow, pastaruoju laiku gyvenęs 
Taline. 1929-33 m. jis buvo sovie
tinio žibalo koncerno atstovu Bri
tanijoj, kur susipažino su Angele 
Sheffielt ir ją vedė 1932 m. Se
kančiais metais jis buvo atšauktas 
So v. Sąjungom kur ir gyveno iki 
paskyrimo i Talliną, Estijoj. Pa
staruoju metu jis su žmona gavo 
atostogų ir leidimą atsilankyti 
Britanijoj pas žmonos gimines. 
Šia proga jiedu paprašė atitinka
mas Įstaigas politinės globos ir ją 
gana lengvai gavo. Owsianikow 
žmona automatiškai atgavo Bri
tanijos pilietybę. Pastaroji pareiš
kė spaudai, kad gyvendama Tal- 
line turėję ir pinigų, ir gerą butą,

ir automobilį. Viską palikę jau
čiasi laimingi laisvėje.

Paryžiuje pabėgo iš sovietinės 
baleto grupės garsusis šokėjas 
Rudolf Nurejev. Jis netik gavo 
politinę Prancūzijos globą, bet ir 
gerą tarnybą tarptautinės draugi
jos balete. Jo mėnesinis atlygini
mas — 30.000 franku.

ŠNIPAI Iš LIETUVOS
Garsių šnijaų brolių Jokūbo ir 

Roberto Soble-Sobolevičių iš Lie
tuvos byla dar vis tęsiasi.

Jokūbas Manhattan teisme liu
dijo prieš savo brolį psichiatrą 
Robertą, kuris yra suimtas tik 
praeitų metų lapkričio mėn. Jo
kūbas su žmona Myra buvo suim
ti 1957 m. Kadangi jiedu prisipa
žino kalti ir bendradarbiavo su 
valdžios organais, gavo tik septy
nis metus kalėjimo.

Pagal Jokūbo liudijimą, 1940 
m. Berija juos ir 13 giminaičių p— 
išleido iš Lietuvos, bet už tai jielkemijos liga.

pasižadėjo šnipinėti JAV-bėse so
vietų naudai. Per 20 metų Ro
bertas gaudavo slaptas informa
cijas net iš tokių svarbių įstaigų, 
kaip karo meto “Office of Stra
tegic Services” ir perduodavo so
vietams. Jam buvo mokama mė
nesiui tik $100-$150. Vieną kar
tą dėl taip mažo atlyginimo jis 
net su savo sovietiniu viršininku 
Stefan Cudenko susipešė gatvė
je. Teisme Robertas neprisipaži
no kaltas, laikėsi labai šaltai ir 
tik laikas nuo laiko paimdavo 
vaistų piliulę, nes jis serga leu-

iškilo užkasti 
faktai

Kai Vak. Vokietijoje rugsėjo 
17 d. vyks rinkimai, Eichmano 
iau gali nebūti gyvhjų tarpe, ta
čiau kaikurie jo pareiškimai, da
bar vykstančio teismo metu, gali 
turėti lemiamos reikšmės Aden
auerio rinkiminėje kovoje.

Eichmanas teismui pareiškė, 
kad įsakymai jam atimti žydams 
pilietybę ir jų turtą buvo duoti 
tuometinio nacių kabineto vyres
nio vidaus reikalų valdininko dr. 
Hans Globke. Tas pats Globke 
šiuo metu yra Vak. Vokietijos 
valstybės sekretorius ir kartu vie
nas artimiausių Adenauerio pata
rėjų.

Globkės praeitis jau daug kar
tų buvo dabartinės Vokietijos po
litikų keliama aikštėn. Jis buvo 
apkaltintas paruošimu Hitlerio 
rasinių įstatymų ir sutrukdymu 
iš Graikijos žydų išbėgimui, kai 
Vokietija buvo okupavusi Grai
kiją. Vokietijos socialdemokratai 
kaltino Adenąuerį jo palankumu 
buvusiems naciams, o rusai ban
dė panaudoti dr. Globkės asmenį, 
kaip dabartinės Vokietijos tebe- 
nalaikomą nacių politiką. Aišku, 
kad dabartiniai Eichmano pareiš
kimai tuos kaltinimus dar pa
aštrins. (Nukelta į 8 psL)

to nesilaikys, nes 100 lėkimų į 
dieną buvo sutarta iš anksto.

Amerikoj vyko slapti posėdžiai, 
kuriuose svarstytos galimybės 
Amerikos dalinės mobilizacijos. 
Nikita išgirdęs apie tai pareiškė, 
kad ir jis yra pasiruošęs atsakyti 
tuo pašų, t.y. mobilizacija. Kon
statuojama, kad Nikita kartu ir 
išsigando Amerikos griežto ir aiš
kaus nusistatymo, nes jis tuojau 
pridėjo, kad komunistinės valsty
bės nėra nusistačiusios uždaryti 
kelio Į Berlyną, nors sutartį su 
rytine Vokietija pasirašys.

LENKIJOS GOMŲLKA pareiš
kė, kad valdžia paims žemės iš 
privačių savininkų apie 860.000 
akrų, nes esą privatūs savininkai 
gerai neprižiūri savo ūkių ir ne
pristato tiek maisto, kiek jo rei
kia. Tuo pat metu jis pranešė ir 
kitą “džiugią žinią”: Varšuvoj ir 
kituose didesniuose miestuose, . 
esant dideliam namų trūkumui, 
gyvenamasis plotas bus sumažin
tas, skaitant kiekvienam asme
niui tam tikrą kiekį kv. metrų.
x KYTINt WolntalA 1
maisto trūkumą. Didelis susirūpi
nimas, kaip sulaukti naujo der
liaus nuėmimo.

EUROPOS LINKME
Britanija nuo liepos I d. jun

giasi prie Europos ūkio Bendruo
menės. Įdomu, kad per 10 metų 
Vokietijos pramonės gamyba pa
didėjo 113%, Italijos — 108%, 
Prancūzijos — 79%, o Britanijos
— tik 35%. Tuo pačiu metu Vo
kietijos eksportas padidėjo 204 
%, Italijos — 174%, Prancūzijos
— 57%, o Britanijos — tik 14%. 
Dėl Britanijos prisijungimo prie 
Europos rinkos protestuoja Nau
joji Zelandija ir Kanada.

ŽYDAS — MIESTO 
BURMISTRAS

Airijos sostinės Dublino 
to burmistru vėl išrinktas 
Robert Briscoe, kuris jau 
vieną kartą burmistru 1956-7 m. 
Briscoe yra 67 m., kilęs iš šeimos, 
kuri yra atkeliavusi į Airiją iš 
Lietuvos.

KUWAIT — BRITŲ 
PROTEKTORATAS 

po 62 metų tapo nepriklausomas. 
Irako valstybė pasišovė Kuwait 
sau prisijungti, kuris yra turtin
gas žibalo versmėmis. Britai pa
sižadėję ginti Kuwait nepriklau
somybę siunčia karines pajėgas. 
Taipgi Saudi Arabija. . Rytų Azi
jos valstybės taip pat nepritaria 
Trako valdovui Kassem okupuoti 
Kuwait.

PORTUGALIJOS ANGOLA 
vis dar nenurimsta. Jos reikalais 
susirūpino ir Jungtinės Tautos; 
nori pasiųsti komisiją reikalui iš
tirti. Portugalija skaito, kad tai 
yra Portugalijos vidaus reikalas 
ir nenori komisijos įsileisti. Ta 
oroga Portugalijos min. pirm. Sa- 
lazaras pasakė kalbą ir nesutinka 
su JT interpretacija. Ta proga jis 
pareiškė nusistebėjimą ir dėl JA 
V-bių, Britanijos ir Prancūzijos 
laikysenos balsuojant rezoliuciją 
dėl Angolos. Jis pridūrė, kad re
zoliucija praėjo komunistu ir Af* 
rikos-Azijos kraštų balsais.

mies- 
žydas 
buvo

PAVERGTŲJŲ ATSTOVAI 
VALST. DEPARTAMENTE
Valstybės sekretoriaus pava

duotojas Chester Bowles priėmė 
Paveiktųjų Europos Valstybių 
Seimo delegacija, vadovaujamą 
Seimo pirm. V. Sidzikauske.

Pasitarimai užtruko apie valan
dą. Buvo paliesti sovietų paverg
tosios Europos klausimai, Pa
vergtųjų Tautų Savaitė, Jungti
nių Tautų besiartinanti pilnatis.

t
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Lietuvos kančia - krikščionijos garbė
IŠTRAUKOS IS KARDINOLO PIZZARDO ŽODŽIO LIETUVIAMS

Birželio deportacijų minėjimo 
proga J.E. kard. Pizzardo pasakė 
pamokslą. Štai- ryškesnės jo iš
traukos.

“Tylinčios Bažnyčios padėtis, o 
ypatingai Lietuvos, teisingai ke
lis jos sūnums, išblaškytiems vi
same pasaulyje didelio skausmo, 
nes jie matė ištremiamus savo 
brolius, , savo kunigus, mato kaip 
kovojantis ateizmas persekioja ir 
dabar krikščionių Bažnyčią ir Die
vo garbinimą^
. Dievo malone, kaip pirmieji 
krikščionys, taip šiandien ir kil
nios lietuvių tautos sūnūs, ypač 
kunigai ir vyskupai, duoda gražų 
stiprybės ir herojiško pasiaukoji
mo pavyzdi. Jie pilnai nusipelno 
tos pagarbos, kurią iškėlė ir šv. 
Sosto dienraštis “L’Osservatore 
Romano” dažnai prisimindamas 
jų ištikimybę, šiandien prie jų 
fizinių kančių prisideda dar ir 
psichologinės, kurios dar aiškiau 
parodo, kiek reikia tikro herojiz- 
mo norint išlaikyti Kristui ištiki
mybės bandymą. Tai primena mū
sų. Viešpaties žodžius: “Ar jūs 
manote, kad aš atėjau duoti ramy
bės žemei? Ne, sakau jums, grei
čiau nesandoros, nes sūnus bus 
prieš tėvą ir duktė prieš motiną... 
ir gyvenantys vienuose namuose 
bus pasidalinę . . . (Lk. 12, 53). 
Skaudūs tai žodžiai, kuriais Jėzus 
Kristus pramatė mūsų laikus, kad

duotų mums daugiau pasitikėji
mo ir drąsos”.

“Kiek kartų šv. Tėvas, norėda
mas atkreipti laisvojo pasaulio 
dėmesį į tą dramatinę ir tragišką 
padėtį, jūsų bendrataučius paly
gino su pirmųjų amžių krikščio
nimis, kada dar nenudžiūvus 
Kristaus kraujui šv. Steponas jau 
buvo užmuštas akmenimis ir pra
liejo savąjį kraują iš meilės Kris
tui. Ir šiais metais, švenčiant 
apaštalo Povilo atvykimo į Romą 
19-io šimtmečio sukaktį, šv. Tė
vas priminė tuos jūsų kartumus 
ir rūpesčius, kuriuos jau didysis 
apaštalas Mistinio Kristaus kūno 
vardu aukojo Kristaus kančios 
pratęsimui.

Dėl to, jei šiandien Lietuvoje 
atsinaujina pirmųjų amžių Baž
nyčios drama, noriu sakyti — bū
kite išdidūs — didžiuokitės! Di
džiuokitės turį Dievo malonės pa
galba tokio charakterio ir tokios 
vertės krikščionių, kurie kuria 
jūsų tautos geresnę istoriją. Kiek 
daug šventų vyskupų, kunigų ir 
tikinčiųjų duoda geriausią stip
rybės ir herojizmo pavyzdį savo 
broliams ir visam pasauliui. Tie 
pavyzdžiai yra Bažnyčios garbė; 
jų nuopelnus Dievas priskaito vi
sų gerovei. Taip katalikiškosios 
Lietuvos herojiškos kančios ir 
nuopelnai yra visos Bažnyčios 
garbė ir pasididžiavimas!”

Vertė: Mons. Klemensas

GEDIMINAS GALVA

VAKARIEČIŲ
Pastarajam karui praūžus po

litiniame pasaulyje įvyko žymūs 
pakitimai. Padalinta, apgriauta, 
nubiednėjusi ir vidiniai palaužta 
Europa tampa antraeiliu veiks
niu. Kolonijų netekimas ir dalies 
kapitalo praradimas ją nusilp
nino.

Pokario metu Europos valsty
bės bandė išspręsti eilę vidaus 
klausimų. Naujojo tarpsnio sąly
gos vertė spręsti socialinius%klau- 
simus, kurie pvz. Anglijoje'buvo 
ilgai atidėlioti. Beveridge planas 
toli nepilnai įgyvendintas, tačiau 
socialinės medicinos ir kitose sri
tyse daug kas padaryta. Vokieti
joje žymiai plačiau užsimota pa
tvarkyti spręsti sudėtingus socia
linius klausimus. Prancūzijoje įsi
siūbavęs politinis išsiskaidymas: 
politinių atskalų neatsakingas 
varžymasis, nesugebėjimas iš
spręsti savo meto klausimų nuve
dė į perversmą ir sukūrė prezi
dentinės galios respubliką. Tau
toje glūdinti sprogstamoji galia 
apvaldyta, bet nepanaikinta, šiau
rės Italija padarė didelę ūkinę 
pažangą, tačiau pietinėje tebevy
rauja dvarai ir skurdas. Belgija ir 
Olandija nelengvai pakėlė praras
tųjų kolonijų nuostolį: Belgijos 
valonai metėsi į kraštutinį sąjūdį I 
toli ne dėl ūkinių negerovių, bet 
vidinio išsisėnjimo;

JAV gyventojai apimti savotiš
ko sustingimo, kuris aptartinas: 
gyventi šia diena. Iš tolo žiūrint 
amerikiečių sustingimas rodosi 
nepavojingas, lyg jo skraistė ne
slėptų jokių netikėtumų. Euro
pos tautos pakėlė didelių bandy
mų ir greitai atsikūrė. Jos atgavo 
vidinę pusiausvyrą. Amerikiečiai 
tik dabar pradeda pastebėti vidi
nius plaišėjimus. kurie žada ne
mažus sukrėtimus, jei savo metu 
nebus padaryti tinkami žygiai 
priežastis pašalinti.

PRALAIMĖJIMO PRIEŽASTYS (2)
IŠORINE j \ .
DEMOKRATIJA

' M- į

Europiečiai ieško, amerįki 
sustingę savame pasit^įdi

I& PRAEITO KARO UŽRAŠŲ

Povandeniniai laivai Paruošė P. BRA-KAS

Vokiečių pabūklas pradėjo 
spjaudyti ugnį' ir laivo radijas 
greit nutilo, nes laimingu atveju 
antras sviedinys numušė anteną. 
Greit ir pats laivas sustojo. Prien 
davė pakankamai laiko įgulai nu- 

i leisti laivelius. (Kiekvienas judė
jimas 'ant denio buvo labai gerai 
matomas. Jie parengė vieną laive
li ir nuleido i vandeni.

— Kodėl tik vieną? — stebėjo
si Prien. .*

Laivelis kiek galėdamas grei
tai atsistūmė ir skubotai yrėsi lyg 
bėgdamas kam iš po kojų. Jų el
gesys atrodė labai savotiškas. 
Glostydamas sau barzdą Prien ne
galėjo surasti priežasties. Stai
ga stovįs priešo laivas pradėjo ju- 
dėfii Įgavo greitį, pasisuko aštriu 
kampu* ir artėjo tiesiai į povande
ninį laivą. Spąstai!

Sąnarius kaustąs nustebimas, 
bet tik momentui. Prien greitai 
sušuko įsakymus. Dyzeliai su
burzgė ir nors tik sekundės pra
ėjo, kol .sraigtai pradėjo suktis, 
jam atrodė kaip metai! Povande
ninis pradėjo po truputį judėti, 
bet britų laivo kylis neišvengia
mai artėjo. Ar tai turėjo būti pa- 

A baiga ? Jei taip-, tai ne be pasiprie
šinimo. Kai pėda po pėdos jų lai
vas pradėjo judėti, pabūklo įgu
la leido šūvį po šūvio į prekinio 
laivo tiltelį ir į vandens liniją. 
Dabar ir povandeninis jau pradė
jo judėti jardais. Pačiu laiku pra
sprūdo pro gąsdinantį kylį, ta
čiau didžiulio laivo banga ji ap
suko pusiau aplink. Ant tiltelio 
esantieji palengvė j ančiai atsikvė
pė ir pasikeitė reikšmingais 
žvilgsniais. Visų mintis buvo ta 
pati; Išbėgo tik per plauką. Laivo 
angelas sargas dar laikė nykštį 
iškėlęs.

— Paršas! — iškošė Prien ir 
leidosi vytis nusiyrusį laivelį. Gan

{Tęsinys iš pr. nr.)

greitai jį pavijo.
- — Labas, kapitone!

Laivelio prie’kyjė Atsistojo 
^ugštas, švariai nusiskutęs ir 
tvarkingoje uniformoje vyras, ša
lia jo apaugęs vešlia barzda sėdė
jo laivo inžinierius. Matomai jis 
buvo viso plano organizatorius ir 
pagrindinis vykdytojas. Tačiau, 
kaip ten bebūtų dabar jie tik lai
velį teturėjo.

— Aš leidžiu jums grįžti ir pa
siimti antrą laiveli, — kiek paty
lėjęs tarė Prien.

Anglas atsisakė leidimu pasi
naudoti.

— Mes ir šiame turime pakan
kamai maisto ir vandens taip pat 
ir kitus būtinus dalykus, ačiū, už
teks mums ir šio.

Kadangi jūs elgėtės suktai, 
tad iš savo pusės aš nepranešiu 
apie jus, kad jus paimtų, bet, jei 
pasitaikys neutralus laivas tai 
višdėlto įspėsiu apie jus.

— Labai ačiū.
— Kietos galvos klijentas! — 

.murmėjo Prien grįždamas prie 
palikto laivo, kuris dar vis ra
tais suko aplink. — Su tokiais 
žmonėmis jokių šposų negali bū
ti tol, kol vienas ar kitas kojas 
užverčia. Karas gi jau prasidėjo.

Paleido torpedą, bet ta nevei
kė ir nusuko pro šalį. Nenorėda
mas naudoti kito ungurio, nutarė 
laivą nuskandinti pabūklu. Svie
dinys po sviedinio ardė laivo prie
kį, kurio vardas “Gartavon” iki 
galo nenorėjo išdilti nuo šono. 
Pagaliau jūra įsiveržė vidun ir li
kęs laužas nugrimzdo.

Taip U47 tęsė savo patruliavi
mą Atlante. Įgula džiūgavo. Ta
čiau sekančios dienos praėjo taip 
taikingai, lyg būtų savaitgalio pa-

sivažinėjimas. Tik vienas lėktu
vas buvo pastebėtas, bet ir tas 
taip toli, kad nebuvo prasmės nei 
pasinerti. Atrodė, kad išskyrus jų 
povandenini daugiau nieko nebu
vo jūroje.- Dyzelių kuras labai su
mažėjo ir buvo laikas grįžti namo. 
Rugsėjo vidury U-47 grįžo į sa
vo uostą.

Kelionė, kuri prasidėjo taikoje, 
baigėsi karo veiksmais. Nebebu
vo patekta į pavojingą padėtį. 
Anksčiau buvo galvota, kad karo 
sąlygose iš pat pirmos dienos bus 
daug sunkesnė padėtis. Višdėlto 
nors ir per trumpą laiką jau bu
vo gauta daug reikšmingo paty
rimo, Prien už tai gavo antros 
klasės geležinį kryžių, šie pradi
niai veiksmai vokiečių povande
niniams laivams buvo palyginus 
tik žaismas su tuo, kas jų laukė 
toliau.

VENUS
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.
TeL LE. 44645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 
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ŠILDYMO KONTRAKTORJUS
VISŲ RŪSTŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt RcL, Toronto. LE. 4-6123
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AUGŠTOS KOKYBĖS
SKULPTŪRINIAI PAMINKLAI

ROCK OF AGES AND EVENTIDE 
įgaliotas atstovas arti šv. Jono lietuvių kapinių

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
ITS LAKESHORE RD. W„ Port Credit, Ont Tel. CR. 8-275T

.____ * * Nąmų telefonai: . . ,
A. STEEN ’ t L, TEMPORALE
R<k 9-8586 ’ - . r ' CR. 84529

Reikalui easnt, galima susitarti vakarais bei sekmadieniais

Vieną sekmadienio rytą Prien 
ir Įeit. Wellner, kuris vadovavo 
U-14, gavo įsakymą prisistatyti 
su savo flotilijos vadu pas admi
rolą, Nustebę jie klausė vienas 
kitą, kas galėtų būti ruošiama, 
kad juos šaukia sekmadienio rytą.

Paskirtu laiku visi prisistatė į 
admirolo laivą. Abu draugai buvo 
pašaukti į vidų pirmiau, o Prien 
pasiliko vienas' Laukimas jam la
bai prailgo. Pagaliau atėjo pa
siuntinys jo pakviesti. Įėjęs i vi
dų Prien prisistatė ir pasisveiki
no. Admirolas paklausė, ar jo 
povandeninis laivas yra pasiruo
šęs išplaukti į jūrą ir liepė toliau 
tęsti Įeit. Wellneriui. Prien bandė 
sekti ką jis kalbėjo, bet jo dėme
sį nukreipė ant stalo gulįs žemė
lapis, kuriame didelėmis raidėmis 
buvo užrašyta “Scaęa Flow”.

“Argi?...” Tai pagalvojęs jis 
greitai susikoncentravo ir toliau 
atidžiai klausėsi Wellnerio aiški
nimų ir po to vykstančių diskusi
jų. Jo nuomonės kol kas dar nei 
vienas nesiteiravo, bet jis aiškiai 
matė, kad, nors ir neparodyda
mas viešai, admirolas buvo tos te
mos labai pagautas. Staiga Doe- 
nitz pasisuko į jį ir tarė:

— Pasakykite man, Prien, ar 
jūs tikite, kad tvirtai pasiryžęs 
laivo kapitonas galėtų įplaukti su 
povandeniniu laivu i Scapa Flow 
ir užpulti ten esančius karo lai
vus? — didelės juodos admirolo 
akys žiūrėjo tiriamai į jį. Prien 
delsiant vėl tęsė. — Nereikia at
sakyti dabar! Pagalvokite! Būkite 
čia antradienį ir tada duokite at
sakymą, kokios jūs esate nuomo
nės.

Prien jautėsi kaip apkvaišęs. 
Jis gerai suprato plano didumą, 
bet tik išėjus į lauką, jam pilnai 
paaiškėjo, kad admirolas me tiek 
klausė jo nuomonės apie patį pla
ną, kiek norėjo žinoti, ar jis jau
tėsi pajėgus tą planą įvykdyti. Jis 
buvo visai laisvas pasakyti taip 
ar ne. Tai nębus jam užskaityta 
juodu tašku. ' 
, (Bus daugiau)

visai jos neturi. Europiečiai dabo
ja, kad vidinės negerovės nesu
griautų jų . santvarkos pamatų. 
Amerikiečiai net nebando įžvelg
ti, kad jų free enterprise sąranga 
jau gerokai pažeista. Jie vis šne
ka, kad kapitalistinė-demokratinė 
santvarka pati geriausia pasauly
je, nors nusikaltimų skaičius nuo
lat auga, bedarbių armija grūmo
ja, juodukai tebekovoja už konsti
tucijoje įrašytas teises, daug kur 
skurdas dantis rodo, o partijų 
aparatūros žiūri ne duotų pažadų 
tęsėjimo, bet grobuoniško pasi
pelnymo..

Demokratija yra valstybinė 
santvarka, kurioje balsuotojai ap
sprendžia vyriausybės pakitimą, 
o konstitucija užtikrina laisves pi
liečiams. Demokratija gali turėti 
savo negeroves. Jos ypač ryškios 
JAV. Kapitalo įsijungimas į poli
tiką yra negeras ženklas, ries jis 
reikalauja atpildo. Nematomų, 
žalingi} grupių vyravimas demok
ratijoje ir net joje yra, blogas 
ženklas. Happiness atstovauja ne 
visuotinį, o kaikieno asmenini gė
rį. Pastarasis gali net kenkti vi
suotinajam. Pačioje karo pabai
goje visuomenės įtaka atšaukti 
karius iš Europos sudarė pradžią 
politinėms negerovėms, kurios, 
lyg nuo kalno beriedantis sniego 
kamuolys išugdo sniego sriauto 
sukeltąjį siaubą.

Amerikietiškoji demokratija, 
bent pastaraisiais dešimtmečiais, 
kai visas svoris ėmė gulti JAV, 
nedavė ryškių valstybininkų. Vi
sagaliai prezidentai toli nepelnė 
valstybininko laurų tarptautinėje, 
politikoje, šiame pokaryje buvo 
žengta iš krizės i krizę. Vilkstinė 
klaidų nūnai prašosi išperkamos.

TIKSLAS
Kiekviena visuomenės santvar

ka turi savo tikslą. Joje puoselė
jami polinkiai išugdo aplinką tam 
tikrus polinkius įgyvendinti. 
Amerikiečių tikslu yra priemo
nė: Įgyti turto ar kapitalo. O kam 
tarnauja turtas ir kapitalas? At
sako happiness — laimei. Ar šio
je santvarkoje turtingieji yra lai
mingi? Pagaliau, ar šis siekimas 
stiprina, valstj^ atlikti šio meto 
uždavinius?

Kremlius, pradedant Leninu ir 
baigiant' pastaruoju diktatoriumi, 
nes kompartija dar neatsižadėjo 
proletarijato diktatūros, pastoviai 
siekia tikslo Įsigalėti pasaulyje. 
Jis yra politiškai lankstus, nes 
neturi parlamentinio koštuvo, ku
ris netik klausimus užvilkina, bet 
ir iš anksto paskelbia tai, kas tu
rėtų būti nutylima. Visa netik 
sunkina vesti sėkmingą politiką, 
bet ir priešui paryškina tikrąją 
padėti, kurią jis panaudoja savo 
tikslui.

JAV politikos pareina nuo ma
tomų ir nematomų jėgų atitinka
mo susigrupavimo bei jų povei
kio. Dažnai jis yra pilnas priešta
ravimų, kaip ir amerikinis gyve
nimas. JAV užsienio politika 
pasižymi prieštaravimu ir neryž
tu. Prieštaravimu laikytina atida
vimu vergijon eilės tautų ir tikė
jimais jų talkos sprendžiamuoju 
metu. Prieštaravimas anglus iš
stumti iš Suezo, prancūzus iš In- 
dokinijos, olandus iš Indonezijos, 
belgus iš Kongo, portugalus iš 
Angolos ir tuos kraštus atiduoti 
tiems, kurie vargu bus JA V išti
kimais draugais. Amerikiečiai 
plaukiodami išdidumo laivu ne
mokėjo skirti draugų nuo priešų. 
Sunku pasikliauti Vašingtono po
litikuojančiais, nes ten tikra pras
me politikų veik nėra, nežinant 
minutės kada jie taip vadinamam

draugui durs į nugarą. Vargu ga
lima įsiyaizduoti žygį, panieki
nantį savo draugus, kaip Vašing
tono politikuojančiųjų mostas pa
siųsti kubiečius į Kūbą žūti ar pa
tekti nelaisvėn. Vargu ar gali bū
ti didesnė pašaipa iš belaisvių, 
prisidengus “žmoniškumu”, kai 
juos bando iškeisti į traktorius, 
kaip baudžiavos laikais — bau
džiauninką į šunį.

JAV draugai greitai nusivylė 
politikuojančiais amerikiečiais. 
Jie bando ieškoti savo kelio.-Jei 
vokiečiu kancleris K. Adenaueris 
pasuko į Paryžių amerikiečiai ne
turėtų džiūgauti. Paryžius bent 
šiuo metu turi išdidumo nesi- 
lankstyti amerikiečių išdaiginin
kams, kurie dar taip neseniai ne 
kartą darė kliūtis pvz. Alžyro 
reikale;

šio pokario metu amerikiečiai 
neparodė turį nuovokos apie gar
bę, bet ir savigarbą. Jie buvo 
jautrūs, kai drauguose paryškėjo 
neapykanta, tačiau nei kąrto ne
siryžo ginti savo garbės, kai ji 
buvo priešo pažeista, Prezidenti
niam kandidatui buvo lengva šne
kėti apie JAV garbės pažeidimus, 
tačiau jo pirmieji žingsniai nepa
teisino lūkesčiu.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAHTS

Valius ir Vytautas Stasiūnaičiai 
— tėvas ir sūnus — yra vieni ne
daugelio filmų entuziastų, kurie 
yra pasiryžę darbuotis lietuviškų 
filmų srityje. Jie nepasitenkina 
“savo malonumui” gamintais fil
mais, bet nori duoti istorinės bei 
kultūrinės vertės filmų.

Tyliai bedirbdami, šie tautie
čiai, audokami savo lėšas ir visą 
laisvalaikį, jau yra gerokai pažen
gę šioje srityje. Šiuo metu jų pla
ne yra nemaža dalykų, bet vienas 
svarbiųjų-— filmo apie prof. Ado
mą .Varną užbaigimas. Jau kelis 
kartus šis filmas buvo demonst
ruotas kviestinių asmenų būre
liui, norint susilaukti kritikas bal
sų ar pajieškoti užsilikusių klai
dų.

Birželio 16 d. filmo gamintojų 
bute vėl buvo viena tokia apžiūra, 
dalyvaujant ir pačiam dail. A. 
Varnui su žmona. . Malonu buvo 
stebėti šį spalvotą filmą apie vie
ną žymiausiųjų mūsų dailininkų, 
kuriame pro žiūrovo akis praskri
do nemaža dalis prof. A. Varno 
kūrinių, darytų nepriklausomoje 
Lietuvoje ir Amerikdje. Keliose 
vietose buvo susilaukta dail. A. 
Varno pastabų', jog kaikurie pa
veikslai netiksliai apibūdinti ar 
kalbėtojas V. Kasniūnas kaiko 
nepasakęs, šiuos dalykus netru-

PADĖKIME UaURŠTIEMS ŽMONĖMS
KVIETIMAS GLOBOTI 

LIKUSIUS TREMTINIUS 
EUROPOJE

“Dieve, laimink jus, mano 
draugus. Mes buvome užmiršę, 
kad yra tokių malonių žmonių pa
saulyje”. Tai yra tipinga ištrau
ka iš laiškų, gaunamų atskirų as
menų ir organizacijų, kurios yra 
pasiėmusios globoti atskiras pa
bėgėlių šeimas ar asmenis, gyve
nančius dar Europoje ne oficia
liose stovyklose, bet susimetusius 
Į mažas grupes ir gyvenančius se
nuose barakuose arba šiaip ap
leistuose pastatuose ir lūšnose. 
Yra žinomi taip vadinami “lais
vai gyvenantieji” pabėgėliai, bet 
yra ir tokių* kurie gyvena izoliuo
tą gyvenimą sanatorijose ar senų 
žmonių prieglaudose. Ten yra 
Įvairių tautų žmonių: gudai, uk
rainiečiai, lenkai, albanai, latviai, 
serbai, rumunai, čekai, vengrai, 
jugoslavai, estai ir lietuviai.

Ten pasaulis be horizontų—pa
saulis. kuriame gyvena dešimtys 
tūkstančių Europoj. Pasaulis be 
draugų, be vilties, be patogumų 
ir be tėviškės. Dažniausiai tauty- 

• *bės yra sumaišytos, ir žmonės ne
turi tarpusavy nieko bendro ir 
net bendros kalbos. Gyvena be 
draugystės ir jų vaikai jaučiasi 
taip pat vieniši, šie vaikučiai ne
žino kitokio gyvenimo ir dėl ligų 
ir kitų fizinių trūkumų; seni žmo
nės neturi vilčių emigruoti.

Visi jie, kurie gali fiziškai dirb
ti, mėgina rasti darbo panaudoda
mi savo sugebėjimus, kad padi
dintų savo skurdžias pajamas, 
gaunamas iš valstybės, ir iš kurių 
turi pragyventi. Kiekviena šeima 
stengiasi išlaikyti savo atsineštus 
papročius ir tikybą, ir stengiasi 
netik savo širdy tai išlaikyti, bet 
ir savo aplinkoj — namuose, kas 
primintų jam jo tėvynę, į kurią 
jie negrįš.

Yra tiesa, kad Įvairių rūšių or
ganizacijos stengiasi jų gyveriimą 
pagerinti. Tai palaiko jų nuotai-

ką. Tuo tikslu 1959 m. pabaigoje 
British Women Volunteer Service 
— WVS draugija išvyko į Vokie
tiją patyrinėti, kaip šie pabėgė
liai galėtų būti geriau gelbstimi. 
Projektai, kurie gimė natūraliai, 
numatė globos sistemą individu
aliai ir šeimomis. Globėjas Įsipa
reigoja parašyti bent kartą į mė
nesį laiškus šiems savo žmonėms. 
Susidaro tik pašto išlaidos.

Kada grupė ar asmuo nuspren
džia pasiimti globoti tokį pabėgė
lį, WVS siunčia globėjui visą tu
rimą informaciją apie pabėgėlių 
būklę, gyvenimo sąlygas ir šeimą. 
Šios informacijos įgalina globėją 
parašyti laiškus atitinkamoj dva
sioj. Jeigu globėjas — grupė ar 
asmuo — vėliau panorės pasiųsti 
pinigų ar šiaip dovanų, tai geriau
siai bus atlikta per WVS. Bet tai 
yra nebūtina globėjui.

Laiškai yra svarbiausias daly
kas šiandien vienišam žmogui, ir 
tas dažnai teikia jam noro gyven
ti ir naujai, pasijusti. Ištiesti drau
gišką ranką per vandenyną -— tai 
viskas, ko iš jūsų yra prašoma. 
Projektas prašo labai mažai iš 
globėjo, bet moralinis efektas ten 
esantiems bus labai didelis, nes 
kaikurie jų nėra gavę laiško per 
penkiolika metų.

Ne pinigai, bet asmeninė pa
slauga — malonus ir nuoširdus 
domėjimasis nelaimingu asmeniu, 
tai ir viskas, ko iš jūsų laukiama. 
Ar tai perdaug prašyti žmones; 
geriau gyvenančius Kanadoje pri
sijungti prie tų, kurieJ rūpinasi 
šiais pabėgėliais?

Kiekviena organizacija ar as
muo gali pasiimti globoti toki 
pabėgėli ar visą šeimą, esančią 
Europoj. Įvairios tautinės orga
nizacijos Kanadoje jau vykdo to
kią, globą. Jeigu jūs norėtumėte 
globoti tokį pabėgėli jūsų tauty
bės, prašome kreiptis į Kanados 
Lietuvių Bendruomenes Krašto 
Valdybą: 1577 Rue De Seve, 
Monteral 20, Quebec. Ten gausi
te tolimesniu žinių. — C.Sc.

Pardavimo mokesčiai - Sales Tax
Įvedami Ontario provincijoje nuo 
rugsėjo 1 d. Nuo kiekvieno per
kamo daikto, išskyrus maistą ir 
vaikų drabužius (vaikų batai iki 6 
numerio, drabužiai iki 14 nr.), rei
kės mokėti 3% ekstra provinci
jai. Bendrai paėmus vidutinei šei
mai tie mokesčiai atsieis nuo $100

Įvairus siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
Prašome reikalauti mūsų nan jai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 

Taip pat siunčiame iš Europe-; valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame D A r Tl I sudarytus ir apdraustus Jvai-
paprastu ir vKU r Akj 1 V rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apr įkėsite gavę mūsų pranešimą

Mūsų patarnavimas greit.... ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO,
849 College St., Toronto* Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 

SKYRIAI:
105 Cannon St. E- Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. JwraHis. 
94 Douglas St, Su Aury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Puria M. Venskevičien*. 
DARBO VALANDOS: pirttardieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—mro 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

, SAVININKAI S. ir A. KALOZA

kus žadama pataisyti ir kai fil
mas bus rodomas publikai šių me
tų pabaigoje, viskas vyks laikro- 
džio tikslumu.

Filmas apie prof. A. Varną yra 
ilgokas — 22 minučių. Kai jis iš
vys viešumą, prie jo bus prijung
ta ir daugiau filmų: “kartūnas” 
“Algį Traki Taksiuką šleivį už
puola bitės” — 7 min., tautinių 
šokių ir dainų montažėlis,. gamin
tas Ethnic Film Studio—15 min., 
“Lietuva šiandien” — filmuotas 
kelių okup. Lietuvoje viešėjusių 
žmonių — 15 min. Taip pat toje 
pačioje programoje gal bus duo
dama ir lietuviškos veiklos kro
nikos.

Stasiūnaičiai yra numatę kas 
metai duoti vis po naują filmų 
programą, susidedančią iš įvairių 
dalykų ir užtrunkančių virš 1 vai. 
laiko. Kur jie numato gauti lėšų? 
Dalykas paprastas — iš filmų ro
dymo jie žada atgauti bent tech
niškas išlaidas, neskaitant įdėto 
laiko, ir taip tęsti savo darbą.••r

Birželio 17 d. naktį į Čikagą 
iš Kauno atskrido 7B m. amžiaus 
lietuvė Konstancija Baranauskie
nė. Čikagoje gyvena nemaža jos 
artimų giminių.

Praėjusių kėlių savaičių laiko
tarpyje Čikagoje su sovietinėmis 
delegacijomis buvd atvykę ir 2 
lietuviai iš okup. Lietuvos: vie
nas dailininkas ir vienas Vilniaus 
un-to profesorius. Jie čia buvo su
sitikę ir su lietuviais “pažangiai
siais”.-..'.;;' /.V,

Daugelį nustebino ekskursijos 
iš Čikagos į okup. Lietuvą atšau
kimas. 21 ekskursantas, kurių tar
pe buvo vienas kitas “pažangie
siems” nepriklausąs lietuvis, Či
kagą turėjo palikti birželio 18; d., 
tačiau dieną prieš tai atėjo žinia 
iŠ sovietinės ambasados Vašingto
ne, jog ekskursija atidedama. Eto- 
šant šias eilutes, tikslesnių infor
macijų nebuvo.

iki 150 į metus. Už kitose provin
cijose arba Amerikoje nupirktas 
prekes taip pat reikės mokėti mo
kesčius. Grįžus į savo gyvenamą 
vietą reikės užpildyti specialų 
blanką, kartu pridėti 3% nuo su
mokėtos sumos ir viską pasiųsti 
mokesčių rinkimo įstaigai. Už 
vengimą pranešti apie kitur pirk
tas prekes bus baudžiama nuo 10 
iki 25 dolerių. Net ir tokiu atve
ju, jei, pavyzdžiui, privačiai pirks 
automobilį, pirkėjas turės mokėti 
3% provincijai. Minėtas planas 
susilaukia daug kritikos, nes tai 
atsilieps nepasiturinčiom šeimom. 
Kodėl, sako kritikai, darbininkas 
turi mokėti, mokesčius už darbo 
drabužius, kai tuo tarpu milijo* 
nierius perka importuotą kaviarą 
visiškai be mokesčių. Krautuvėm 
už mokesčių rinkimą bus propor
cingai atlyginama.

Ryto Vokietija. — Chruščiovas 
jau įteikė R. Vokietijos vyriausy
bei sutarties su Sovieto Rusija 
projektą.

Will-Do Cartage 
Baldy pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI.

Didžiausia ikišiol įvykusi šiais 
metais gegužinė buvo birželio 18 
d. lietuviškame Bučio darže, ku
ris yra į vakarus nuo Čikagos. Šią 
gegužinę surengė BALFo Čikagos 
apygarda, vienas veikliausiųjų 
šios šalpos organizacijos vienetų 
J A Valstybėse.

Gegužinė buvo neblogai suorga
nizuota ir todėl davė nemaža pel
no. Ypatingai daug pajamų atne
šė loterija, kurios fantai buvo su
aukoti lietuvių prekybininkų ar 
šiaip žmonių. Taip pat ir baras 
paliko nemaža dolerių, nes šiltą 
dieną tautiečiai gerokai buvo iš
troškę.

Viso buvo suvažiavę arti 2.000 
žmonių. Tokio skaičiaus į betko- 
kią salę Čikagoje jau retai tega
lima sutraukti, bet gamta tautie
čius labiau vilioja, nes čia dau
giau erdvės ir mažiau visokių 
varžtų.

Gegužinės metu vyko ir trum
pa programėlė. Joje tarp kitų kal
bėjo ir “Vienybės” laikraščio lei
dėjas ir redaktorius Juozas Tys- 
liava iš Niujorko.•••

Tragiškųjų birželio Įvykių pa
minėjimas šiemet buvo atliktas 
dviejuose frontuose. Birželio 17 
d. įvyko bendras pabaltiečių mi
nėjimas Hamilton viešbutyje, o 
sekančią dieną — vien tik lietu
viu — Jaunimo centre.

Bendrame pabaltiečių minėji
me vienu iš kalbėtojų buvo Lietu
vos konsulas Čikagoje dr. P. 
Daužvardis. Pagrindinę kalbą pa
sakė amerikietis — laivyno bazės 
viršininkas kpt. Hampton. Buvo 
priimta rezoliucija, adresuota JA 
V-bių prezidentui ir Valstybės se- - 
kretoriui, kurią perskaitė M. 
Gumbinaitė. Šiame minėjime bu
vo nemaža lietuvių, studentijos. 
Gana daug lietuvių moterų vilkė
jo tautinius drabužius.

Sekmadienį įvykęs minėjimas 
buvo pradėtas pamaldomis T. jė
zuitų koplyčioje, o po jų buvo pa
dėtas vainikas prie žuvusioms už 
Lietuvos laisvę- paminklo, esan
čio jėzuitų koplyčios ir Jaunimo 
centro kieme.

Visiems persikėlus į Jaunimo 
centro didžiąją salę, minėjimo
programa buvo tęsiama toliau,
čia vėl kalbėjo dr. P. Daužvar- .
dis, o po jo Vyt. Kasniūnas. Re
zoliuciją perskaitė Ant. Repšys, 
šios rezoliucijos paskutinė dalis 
skambėjo taip:

“Todėl, su dideliu pasitikėji
mu kreipiamės į Prezidentą, Vals
tybės sekretorių, Kongreso narius 
ir prašome —

kad Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė per Jungtines 
Tautas darytų visus galimus žy
gius, kad Sovietų Rusija išvestų 
iš Lietuvos ir kitų okupuotų kraš
tų savo kariuomenę, policiją, ad
ministracijos ir komunistų parti- * 
jos aparatą bei kolonistus rusus

124 GRACE ST., Toronto

vai sudaryti savo valdžią h* atsta
tyti Sovietu Rusijos okupacinės 
kariuomenės sutrukdytą Lietuvos 
suverenumo vykdymą”.

šio minėjimo pabaigoje buvo 
meninė dalis, susidedanti iš solo 
dainų ir vieno scenos vaizdelio.

_ -
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ATVYKUSIO IS OKUPUOTOS LIETUVOS NUOMONĖ KAIP JIE MANE IŠVEŽĖ
AMERIKOS BALSAS” LIETUVAI

Lietuvoje, moką anglų ir vo
kiečių kalbas, objektyvių, nepro- 
pagandinių ir nemelagingų tarp
tautinių žinių, klausosi per radijo 
stotis iš Anglijos ir Vokietijos, 
kurios nėra trukdomos.

“Amerikos Balsas kalba į Lie
tuvą”, klausosi daugiausiai mies
telių ir miestų apylinkių kaimie
čiai, kur yra elektros srovė ir ga
lima prijungti radiją. Juk žinoma, 
kad iki šiol virš pusės kolūkiečių 
tebedegina žibalines lempas.

Kadangi lietuvis kaimietis iš
laikė šimtmetinę caro priespau
dą, kuri kultūros srityje buvo 
sunkesnė už dabartinę —- “tautų 
draugystės, pacionalinė savo tu
riniu, socialistinė savo forma”, 
tai juo labiau lietuvis kaimietis 
yra nepajudinamiausias savo sie
loje ir dabar.

Praėjo caro baudžiavos laikai, 
praėjo lenkiškųjų “pani’J laikai, 
praeis ir dabartiniai kolchoziškie- 
?i laikai — Lietuvos kaimietis 
liks .lietuviu. (Vilniuje tik 40% 
lietuvių, Klaipėdoje — 50%).

Daugelį iškorę Mūra v j oy Ko
rikas, daugelis bajorų, grafų pa
virto į .. ič” ir “... ij”. Yra ne
maža Sniečkų dabar Lietuvoje iš 
“apšviestųjų” praeities “buržu
jų” (juk Gedvilos tėvas buvo kaž
kokios bendrovės savininkas Pa
langoje). Daugelį jie išgrūdo į tai
gą, bet Lietuvos kaimas liks lietu
viškas. Galima apytikriai jausti, 
kad 95% kolūkių savo tautine su
dėtim yra lietuviški, tuo tarpu ta
rybiniai ūkiai, kuriuose dirba 
samdyti už algas, visa vadovų 
grietinėlė yra “specialistai” iš 
broliškųjų respublikų. Mat, lietu
viai nemoka valdyti traktoriaus, 
jo remontuoti, nemoka kaip iš 
vogtų grūdų naminę varyti...

Mūsų nuomone, didžiausios 
reikšmės “Amerikos Balsas” tu
ri Lietuvos kaimui, nes ten žmo
nės turi laiko tamsiais vakarais, 
be to. savotiškų pažiūrų į Ame
riką. ■

Pripratusiems prie tarybinės 
propagandos, pasiklausius jos 
anglų, vokiečių, rusų kalbomis, 
o taip pat palyginus 'mūsų gyve
nimo tikrovę su “Amerikos Bal
su”, peršasi išvada, kad jis yra 
vadovaujamas sovietams palankių 
žmonių Amerikoje, kad tai radijo 
stotis, teduodanti tik vieną nau
dingą rezultatą — objektyvias 
dienos žinias. ;■ v'j.' :

Ar- tai pateisina organizaciją, 
kuriai skiriami milijonai dolerių, 
kur kiekviena minutė eteryje tu
ri būti išnaudota apčiuopiamu re
zultatu? . ,

Ką mes dabar išgirstame iš to 
balso? Ogi amerikoniškojo mili
jonieriaus Cyrus Eatono, išgar
sinto pas mus Nikitos bičiulio, 
mainus liaudies išaugintais žir
gais ir buliais.

įjųv/Mes manome, kad tokių Eatonų 
ir yra "Amerikos balsas" valdo
mas.

Faktas: jau iki to nusigyventa 
su savo programomis, kuri tęsiasi 
30 min.. kad 10 min. skiriama 
muzikos transliacijai iš G. Coo
per “High Noon”, arba pasakoja
ma apie geraširdį turtuolį, kuris 
sirgdamas vėžiu, pastatė varg
šams ligoninę. Nei ta muzika, nei 
nušvietimas Amerikos žmonių, 
jos gyvenimo, nieko nepadės, tai

tuščia vieta. Mes už uždangos ži
nome iš gyvenimo, jog mūsų gi
minaitis ar pažįstamas Ameriko
je turi automobilį, namą, kad jis 
ten laisvas, kad būdamas bedar
bis jis gyvena geriau už mū
sų partinį. Tik pas mus, tarybinė 
propaganda skelbia tą, ko nėra. 
Kam agituoti JAV už tai, kas fak
tiškai yra, palikime tą žaidimą 
sovietams, tai jų duona. Jiems tai 
reikia save išgirti ir teigti tą, ko 
nėra.

Ko mes laukiame vietoje mu
zikos ir Amerikos gyvenimo 

nušvietimo?
Mes laukiam konkrečios, veiks

mingos pagalbos per radiją, mū
sų egzistavimui išlaikyti. Jūs tu
rite suprasti, kad mūsų kasdieni
nis gyvenynas, kuris atrodo ra
mus, be kovų — faktiškai yra 
įtemptas didžiulis vaidinimas no
rint išlaikyti, išbūti gyvu iki 
sprendžiamo momento.

Visi lietuviai, o ir ne vien lietu- 
vai — pradedant ministerijomis, 
baigiant kolūkiais, yra partijos 
aktoriai, turį patyrusį režisorių— 
KGB. Ypač sunku savo roles at
likti Lietuvos kaimiečiams, kurie 
yra mažiau išsimokslinę ir mažiau 
orientuojasi tarptautinėje aplin
koje....

Mes žinome, kad šimtai žuvo 
gaivališkoje 1945-51 metų par
tizaninėje kovoje, kurioje pagal 
savo būstinę miškuose, buvo pa
vadinti “miškiniais”. Daugelis jų 
laukė amerikonų, bet nesulaukė. 
Ir reikia pasakyti, kad tai buvo 
tokia jėga, jog tik amnestijų pa
žadais, prislopo šis pasipriešini
mas.

Lietuvių, gyvenančių laisvėje, 
uždavinys ir būtų —- pasiekti to, 
kad “Amerikos Balsas” savo pro
gramomis išaiškintų smulkaus 
ginkluoto pasipriešinimo žalą ir 
statytų svarbiausiu uždaviniu: už
simaskuoti, vaidinti, išlikti iki 
sprendžiamojo momento.

šiam išsilaikymui ir galr padėti 
“Amerikos Balsas” informuoda
mas sekančiais klausimais: 30 mi
lijonų Lenkijoje iki šiol didesnė 
pusė žemdirbių, turi nuosavus 
ūkius; buvo anksčiau suvaryti į 
kolchozus, bet po neramumų pa
leido (režimas bijo — tai ne 6 
mil. pabaltiečių prieš 30 mil.).

Lenkijoje iki paskutinio laiko 
buvo leidžiama dėstyti tikybą mo
kyklose (tuo tarpu Lietuvoje — 
už tai, kad moterėlė surenka ke
letą vaikų į namus ir moko kate
kizmo, teismo sprendimu nutei
siama 2-3 metus kalėjimo). Iš 
Lenkijos daugelis turi galimybių 
išvykti į užsienius, ypač į Kana
dą. Lenkija gauna JAV paskolą. 
Važiuojant Lenkijos laukais visai 
kitas vaizdas; negu gretimos Bal
tarusijos. Suvalkų trikampio lie
tuviai. jų gyvenimas, jiems tei
kiama pagalba iš Amerikos lietu
vių. Sovietų okupuotoje Rytų Vo
kietijoje gyvenimo nušvietimas. 
(Lietuvoje tai greta Čekoslovaki
jos laikoma priešakine valstybe 
savo ekonomika, diktatūriniame 
lageryje). Iš taip vadinamos DDR 
kas savaitė pabėga vidutiniškai 
3.000 žmonių į Vakarų Berlyną ir 
Vokietiją. Iki šiol trys su viršum 
milijono pabėgėlių; kas 15-tas 
gyventojas Vak. Vokietijoje yra

pabėgėlis iš Rytų Vokietijos. Grįž
ta į rytus 10-20% atbėgusiųjų, 
paaiškinti reikia kodėl ir kad su 
ginklu niekas nesaugo. Pabėgimo 
motyvai, keliai, būdai. (Juk at
vyksta ekskursantai į Rytų Ber
lyną; kodėl jiems nesuteikti vaiz
do kaip kartais paprastai S gele
žinkeliu patenkame į vakarinį 
sektorių). DDR suvaromi į žemės 
ūkio produkcijos bendroves (kol
chozus). DDR statytiniai Ulbrich- 
tas, miręs Pikas ir kiti, ilgus me
tus tarnavę Maskvoje.

Reikia informuoti apie 48% 
darbo jėgos sudarančias moteris. 
Apie šimtatūkstantines pabėgėlių 
organizacijas, pasisakančias už 
apsisprendimo laisvę. Apie Vak. 
Vokietijos nusistatymą už vieny
bę, teisybę ir laisvę taikoje. Apie 
vyriausybės nusistatymą — Vo
kietija 1937 metų sienose.

Apie pabėgėlius iš TSRS: estų 
jūreivis, 2 jūrų karo laivyno kari
ninkai. Apie sunkumus, tiesiog 
neįmanomumą tokius žygius at
likti. Visi užsienin išleidžiami 
griežtai patikrinti ir tikra, jog 
nepabėgs. Turi būti vedę, neturė
ti užsienyje giminių, dažnai rei
kalaujama jog nebūtų išviso bu
vęs kontakte su vakariečiais, tai 
yra, karo metu nebuvęs vokiečių 
okupuotoje teritorijoje (paren
kant karius pasieniečio tarnybai). 
Apie kiekvieno asmens apsilan
kiusio JAV ar Vak. Vokietijos 
ambasadoje Maskvoje, išėjus į 
gatvę nusivedimą į miliciją doku
mentų patikrinimui ir apklausi
nėjimui. Apie traukinio tikrinimą 
Breste, ant sienos tarp TSRS ir' 
Lenkijos. Kur vagonai išlandomi 
po ašimis ir apvaikštomi stogai 
Kombinzonuotų pasieniečių. Apie 
suartas, suakėtas, užminuotas ir 
kas pora kilometrų stovinčius pa
sieniečių bokštus, sienų juostas.

Apie tariamai ramėjantį gyve
nimą Lietuvoje, bet faktiškai šni
pų, agentų tinklas gyventojų 
sluogsniuose tik plečiamas. Įspė
ti, ir dar kartą įspėti, jog tavo bi
čiulis gali tave padaryti KGB au
ka. Ypač sustiprėjusį KGB^ seki
mą ryšių su užsieniu. Išaiškinti, 
jog kaikurių asmenų išleidimas 
Amerikon, išleidimas Lenkijos ir 
Vokietijos piliečių užsienin tėra 
apgaulingas politinis ir policinis 
triukas. Politinis tikslas — propa- 
guot “laisvę*’, geraširdiškumą. 
Policinis—išaiškinti ryšius su už
sieniu, žmonių nuotaikas — tikri
nant laiškus, spaudą. Patarti žmo
nėms, jei kas dar neišdavė savo 
giminystės su užsieniečiais, tai ir 
toliau iki galo neišduoti, nesusi- 
rašinėti.

Dabar diktatoriaus svarbiausias 
priešas beliko — "užsienio kapi
talistai ir jų pritarėjai Lietuvoje”.

Nurodyti, kad Lietuvon atvyks
tą amerikonai, yra laisvojo pasau
lio. savo pagrinde suprantami 
kaip apmulkinti diktatoriaus agi
tacijos, ir jo vadinami “pažangiai
siais”, save bei “Vilnį” ir “Lais
vę” teatstovaują. Išaiškinti, kodėl 
iki šiol eina Lietuvos partinių 
skaitomi šie du pavergėją garbiną 
laikraščiai, kodėl apie 1 milijonas 
lietuvių laisvame pasaulyje su talkininkams, 
tais keliais tėvynės išdavikais ne- ’ 
susitvarko, sul i k vid u od a m a s šiuos 
melo popiergalius.

! \ (Nukelta į 6 psl.)

daug iškentėjo tie vaikai, kuriems 
buvo lemta ilgiau užsilikti gyvų
jų tarpe. Prisimenu, kaip vienos 
ponios du mažesnieji vaikučiai 
skarmalais apsirengę ištisomis 
dienomis slampinėdavo po salą ir 
kaip tie kurmiukai knaisiojosi po 
sniegu samanose jieškodami ru
dųjų. tundros pelių urvų. Sekės 
jiems ta medžioklė, ir tuo būdu 
geibėjos! nuo bado. Kartais jų lai
mikiu motina pavaišindavo jų vy
resnius brolius ir sesutę, grįžusius 
iš darbo.

Pasitaikė ir išsiskyrimų šeimo
se — dėl duonos kąsnio. Išsisky
rimų priežastimi būdavo badas. 
Motinos nepatikėdavo tėvams 
parnešti duonos davinio visai šei
mai. Tėvas virdavo atskirai, moti
na su vaikais atskirai, šeima, gy
vendama kartu, maitinosi kas sau.

šalčiai buvo jau lyg ir praėję, 
bet pavasaris dar neatnešė išsigel
bėjimo. Rytais kasdien stebėda
vom ar nepajudėjo jūros ledai. 
Vieną rytą pamatėm, kad ledai 
eina, ir jau plotais jūra vaduoja
si nuo ledų. Tai buvo liepos 16 
dieną. Nepamirštama diena, nes 
dienos vakarą pirmą kartą val
gėm šviežios virtos žuvies šalia 
duonos. "■■■■■■

Per porą vasaros mėnesių šiek 
tiek sustiprėjom ir atsigavom. Ta
pome azartiški žvejai ir jūreiviai. 
Nebojom nė audrų, kurios daž
nai užklupdavo mus desėtkus ki
lometrų nuo krantų, bežvejojant 
seklumose.

Užėjus rudeniui, niekas neno
rėjo likti žiemai “mirties saloje”, 
kaip mes ją praminėme. Bijojome 
pasikartosiant pirmos žiemos 
siaubo. Tiesa, du valdžios paskirti 
žmonės iš anksto per vasarą pri
kasė duobių mirusiems laidoti.

Prieš užšąlant jau nėkieno ne
raginami kėlėmės laiveliais, di
džiausios audros metų, rizikuoda
mi pražūti bangose, į atokiau sto
vinčią baržą. Pasiekėm tolimą jū
ros salą, apie 400 klm. atstumo, 
kur gerai žiemą gaudėsi žuvis. 
Gyvenom palapinėse. Vėliau jur
tose ir palapinėse. Prasidėjo kla
joklio gyvenimas. Vaikėmės žuvį.

Vasarą grėsė audros, žiemą pū
gos paimdavo dešimtimis aukų. 
Neapsakomai sunki ir žiauri yra 
kova dėl egzistencijos primityvio
se sąlygose ir neturint laisvės.

(Pirmosios dalies pabaiga)
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Prieš pirkdami naujau 
vandens šildytuvą

Ar keisdami savo sena
paskambinkit Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

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

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

AUTENTIŠKI SIBIRO TREM
TINIO PASAKOJIMAI. TĄSA 

IŠ PRAEITO NUMERIO
Kad būtų mažiau darbo, duo

nos norma būdavo išduodama 
trims dienoms. Moterys buvo 
kantresnės ir duoną pasiskirsty
davo, tačiau dauguma vyrų, kaip 
ir aš, visą gautą duonos normą 
suvalgydavom ten pat, laike pie
tų pertraukos, krautuvėje ar kur 
pasislėpę užuovėjoj. Pradėjęs val
gyti niekaip negalėdavai susilai
kyti, tiesiog nekramtęs akimirka 
ją prarydavai, visai negalvoda
mas, kad jos vėl gausi tik į trečią 
dieną. Blogiausia būdavo, kai iš
buvus visą dieną šaltyje grįždavo
me nakvoti į žeminę. Tada visos 
mintys sukosi tik apie duoną. Al
kis neapsakomai kankindavo, ne
galėdavau miegoti ir tik bečiulp- 
damas antklodės kampą užmigda
vau. Tas pats būdavo ir sekančią 
dieną, bet ramindavau save, kad 
ryt vėl gausiu duonos.

Ėjo gandas, kad valdžios buvo 
skirta po keliolika gramų ir kito
kių produktų, bet vietos admi
nistracija buvo viešpačiai. Skųs
tis nebuvo kur ir kam. Kai pasi- 
skųsdavom vietos viršininkui dėl 
beviltiškos padėties,; su pašaipa 
sakydavo: “Jus čia tam ir atve
žė, kad išstiptumėte, kaip šunys”.

Juo toliau, tuo padėtis darėsi 
sunkesnė. Visi sutinom, dantys 
išklibo ir krito be skausmo. Jė
gos visai išseko, dirbti beveik ne- 
begalėjonų bet kuris dar ant kojų 
pastovėdavo, varydavo į darbą. 
Buvęs tuo laiku mūsų viešpats, 
stambus, laukinės išvaizdos, rusas 
Tugarinas, pasityčiodamas mane 
vadindavo tinginiu. Sakydavo: 
“Diktas; kaip bulius, o tingi dirb
ti”. Mat buvau sutinęs iš bado. 
Už poros metų jis buvo nuteistas 
už eikvojimą valdiško turto ir pa
kliuvo į tą pačią stovyklą, kur ka
lėjo mūsų broliai tremtiniai jo 
dėka nuteisti už parsineštą žuvelę 
badui numalšinti. Apie tai sužino
ję rusai kaliniai tą patį vakarą jį 
užmušė, sakydami: “šuniui šuniš
ka mirtis”.

Vakarais grįžtant per salą iš f 
darbo, dažnai užtikdavom vieną 
kitą ant kupstelio besėdintį, ne
bepajėgiantį pareiti į žeminę. Vos 
kojas pavilkdami, sulaukę kurį 
stipresnį draugą, parnešdavom ar 
parvilkdavom nepajėgiantįjį že- 
minėn.

Laikėm pareiga kiekvieną rytą 
mirusius išnešti laukan ir dėti 
krūvon, kaip malkas, prie žemi
nės sienos. Į žiemos pabaigą la
vonų krūvos augo, o viduj darėsi 
vis laisviau. Laukėm, kad grei
čiau būtų galas, kad kokį rytą kas 
nors kitas mane jau bejausmį iš-. . - . v------r-
neštų. Sunku įsivaizduoti, ką žmo-Į tvirtino BALFo prašymą ir pa- 
gus išgyvena. skyrė lietuviams tremtiniams V.

Vakarais susėdę tamsoje prie [ Vokietijoje papildomo maisto: 
pečiuko keikėm amerikonus mili- 228.000 sv. pieno ir 342.000 sv. 
jonierius. kad susidėjo su mūsų kvietinių miltų. Šis maisto prie- 
kankintojais. Linkėjom jiems at- das skirtas vienų metų laikotar- 
šidurti mūsų vietoje, kad bentjpiui ir dalimis bus nugabentas ! 
kada įsigytų supratimo apie ki- V. Vokietiją BALFo įgaliotinio 
tus. Mes buvome visiškai prara- Miunchene žinion, 
dę viltį išsigelbėti. Vienas buvęs 
mokytojas mirdamas šaukė, kad 
kai būsiąs pas Dievą prašysiąs] 
bausmės ne kankintojams, bet jų!

Kankino badas, šaltis, tamsa ir' ti, tačiau BALFo globoje ir sąra- 
priedui milijonai parazitų — utė- šuose yra 80 vietovių su 7.299 as- 
lių. Guolyje ir baltiniuose jų 
knibždėte knibždėjo. Laimei tu
rėjau antrą baltinių pamainą. 
Vieną pamainą laikydavau lauke 
ant stogo šaltyje. Prieš vilkdama
sis išpurtydavau apšalusius gy
vius. Skalbti nebuvo kur, nei kuo. 
Per tris mėnesius tamsos nesi- 
prausėm, nebuvo kaip nė kur pa
šildyti sniegą.

Kai po trijų mėnesių pirmą 
kartą patekėjo saulutė, pasižiūrė
ję vienas į kitą baisėjomės. Vei
dai buvo pilkai mėlyni, apžėlę. 
Buvomfe panašesni į baidykles ne
gu į žmones.

Tą ilgą,, šaltąją žiemą ypatingai

VIS TIE GERIAUSIEJI...
AL. GIMANTAS

tretysis dar ir šiandien gyvena 
gimtinėje.

Vėl žingsnis atgal. Pasakoja ge
ras pažįstamas, geležinkelių poli
cijos tarnautojas, kuris, trauki
mosi dienomis, labai daug yra pa
dėjęs pažįstamiems ir nepažįsta
miems tautiečiams. Jis padėdavo 
įsigauti į prekinius traukinius, 
pernešdavo bagažą per vokiečių 
saugomus peronus ir panašia tal
ka stengėsi padėti skubantiems 
bėgliams. Jo žodžiais, jis tada nei 
iš vieno lūpų nėra girdėjęs ypa
tingų patriotinių žodžių, daugiau- ' 
šia, kiekvienas buvo susirūpinęs 
savuoju kailiu, stengėsi gauti lei
dimus pereiti sieną, jieškojo vie
tų, kur galima vokiečiams įteikti 
kyšius ir dar vis bijojo, jaudino
si, įsileis vokiečiai ar ne. Masei 
terūpėjo tik galimai greičiau ir 
saugiau pasišalinti, pasinaudoti 
paskutiniais traukiniais. Įdomiam 
palyginimui, tas pats policinin
kas prisimena visą būrį savo ko
legų, kurie turėjo žymiai geresnes 
ir tikresnes sąlygas trauktis, bėg-* 
ti, bet, net ir nujausdami savąjį 
likimą drąsiai likosi savojoje že
mėje.

Ir jei sovietinamoje Lietuvoje 
gyvenančius tautiečius, kuriuo 
nors keliu pasieks žinios apie tai. 
kad išeiviai vis dar vaizduojasi ir

Gauta paramos tremtiniams
K. L' JANKUS- A

BALFas gavo miltų ir 
pieno tremtiniams' <
Po ilgo delsimo ir papildomų

BALFo žygių JAV vyriausybė pa-

Kiek tremtinių Vakarų
Vokietijoje globoja B ALFas?
Nors neįmanoma tikslų lietu-

Į vių skaičių V. Vokietijoj nustaty-

menimis. Čia neįskaitoma visai 
atskirai gyveną tautiečiai, arba 
tie, kurie su BALFu jokio ryšio 
neturi. Apvaliu skaičiumi galima 
laikyti, kad V. Vokietijoj dar yra 
per 10.000 lietuvių, kuriuos ap
tarnauja 11 kapelionų. Jie turi 
gimnaziją, du chorus ir 8 vargo 
mokyklas. Didžiausia lietuvių ko
lonija yra Salzgitter su 903 asm., 
kita — Bad Zwischenahn su 329. 
Dar dešimtyje vietovių lietuviai 
gyvena pusiau stovyklinį gyveni
mą. Kitur yra daugiau ar mažiau, 
kad ir lūšnose, bet privačiai įsi
kūrę.

BALFo įstaiga Miunchene ne

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

Kas mėnuo mokate žemą pastovu mokestį, ši kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint Įdek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yravienintelė kaina. Tai yra visa kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia —■ 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

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

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON street Elekfra jūsų. Naudokite ją!

Tel. EM. 3*2261

Miela ir širdį maloniai pakute
na. Tiesa, save girti, gal ir nebū
tų jau taip kuklu, bet išeivijoje 
netaip jau dažnai mes įpratę būti 
saistomi kažkokio kuklumo. Kėli
mosi puikybėn, didžiavimosi pa
protys, deja, yra labai žmoniškas 
ir beveik kasdien sutinkamas. Jei 
padėsime ranką ant širdies, turė
sime ar tik ne kiekvienas prisi
pažinti, kad laiko tėkmėje gal 
ir nekartą nepajėgėme atsispirti 
puikavimosi nuodėmei. Tai vis, 
greičiausia, asmeniškieji reikalai, 
gal net niekam jokio blogo netei
kiantieji. Bet, kai puikavimasis 
apima jau visą kolektyvą, pasek
mės gali būti ir liūdnesnės ir jau 
kurkas reikšmingesnės.

Deja, dar vis mūsų tarpe nėra 
išblėsęs įsitikinimas, kad pabėgė
liai nuo bolševikinio siaubo, yra 
patys geriausi Lietuvos vaikai, 
čia kaltinti vienus ar kitus indi
vidus už tokį įsitikinimą, nebūtų 
prasmės. Pasitraukus Vokietijon, 
pabėgėlių tarpe tuomet tikrai bu
vo ir vyravo įsitikinimas, kad 
traukiasi patys geriausieji, trau
kiasi visa Lietuva. Taip buvo gal
vota, nes stoka ryšių ir tūkstanti
nės bėgančiųjų virtinės leido su
sidaryti galvosenai, kad bėga vi
sas kraštas, kartu su visais “ge
riausiais ir blogiausiais”. Aišku, 
visur ir visada gerųjų yra pęrsva-i laiko save pačiais geriausiais tau
ra, tad, ką ten minėti pasitaikiu- • tos vakais, kažin ar tai padės 
sius “bloguosius”, taip ir likosi jiems mus geriau suprasti. Dar 
tik “gerieji”. Tiesa, pabėgėlių bu- blogiau, jei sovietinė propagan- 
vo žymiai daugiau; kaikas skai- da, kurios rankose visos informa- 
čiuoja, kad bent ketvirtis milijo- cinės priemonės, pasigaus ir pri- 
no tautiečių vienur ar kitur buvo statys kraštui kaip visiškai tikrą, 
atkirsti ir pateko sovietų žinion, mūsų pačių pareiškimais pagrįstą 
Galima dalykas, kad tas skaičius argumentą. Sovietai juk naudo- 
galėjo būti labai artimas tikrovei, jasi kiekviena sekunde, kad tik 
bet tai, toli gražu, dar nebuvo vi- didesnį pleištą įvarytų tarp kraš- 
sa Lietuva. Tuo metu tokie sam- to ir išeivijos lietuvių. Kiekvie- 
protavimai galėjo turėti rimtą pa- nas mūsų neapdairumas ten gana 
grindą ir masinis psichozas galėjo į gabiai išnaudojamas ir nevisada 
veikti visus, atseit, jei aš bėgau, nepalieka klaidingus atgarsius. 
Kazys, Jonas bėgo, aišku, kur- Šis bendradarbis tegali reikšti 
nors yra atbėgęs ir mano kaimy- tik savo asmeninę nuomonę, bet 
nas Juozas, Kęstas, Bronius. Tik jis jokiu būdu nedrįstų save lai- 
įsikūrus pokario stovykloms, pa- į kyti vienų “geriausiųjų”, kiekvie- 
gerėjus ryšiams, paaiškėjo, kad ir nu atveju tą pirmenybę atiduoda- 
tas Juozas irjtas Kęstas ir Bro-]mas kiekvienam patriotui tautie- 
nius, likosi tėvynėje, visiškai są-; čiui. sąmoningai likusiam gimto- 
moningai ir apgalvotai: visais ga- i joje žemėje ir pasiryžusiam su ja 
limais būdais saugoti lietuviškąją i dalintis betkuriuo likimu. Jis, 
gimtąją žemę. Vienas jų žuvo did-! krašte likęs lietuvis, yra pilnatei- 
vyrio mirtimi Lietuvos miškuose, i sis savo tėvynės šeimininkas; nuo 
kitas nukentėjo Sibiro kacetejjo, nuo visos tautos tepriklausys 

lietuvių tautos ir valstybės liki
mas ir ateitis. Nesunku šiandien 
save laikyti didvyriais, puikiai 
materialiai įsitaisius, nesunku 
vaizduotis .pačiais geriausiais tau
tos vaikais, bet kaip pavadinsime 
tuos mūsų brolius ir seses, kurie

da, kurios rankose visos informa-

vien skirsto, išvežioja gėrybes,
te! “P žodži^. bet^ irau’

! ju, savo auka, savąja kančia, sten
gėsi laikytis šventoje Lietuvos že
mėje? Koks vardas jiems geriau
siai tiktų? Žinoma, kad trisdešimt 
tūkstančių žvaliausio mūsų jauni
mo žuvo nelygioje kovoje už gim
tąjį kraštą. Ar jie nėra patys ge
riausi? Tūkstančiai perėjo sovie
tinius kalėjimus, šimtai tūkstan
tių matė, pergyveno ir kaulus pa- 
i liko Sibiro taigoje. Ar jie ne pa
ltys geriausieji? Pora milijonų li- 
jko tėvynėje ir jiems prieinamais 
būdais priešinasi, nekviesto atėjū
no užmačioms. Kasdien, kas va
landą, kiekvieną minutę ir sekun
dę. Jie Lietuvoje, jie Lietuvos. 
Jie minta lietuviškosios žemės sy
vais, kvėpuoja lietuviškosios erd
vės oru, o mirę, priglaudžiami lie
tuviškosios žemės. Ar jie nėra ge
riausieji?

Nebūtinai mums tektų laikyti 
save “blogiausiais”. Kiekvienas 
kraštutinumas vargiai pateisina
mas. Šį tą, kraštui tikrai naudin
go, nuveikiame ir mes čia. Jei 
kas jau taip pageidauja ir tariasi 
turįs teisę būti geriausiųjų eilė- 

įse, aišku, telieka ir tesidžiaugia. 
Vieni sąrašai, paprastai, pradeda
mi pagal nuopelnų eilę, arba, ne
norint nieko nuskriausti, pagal 
alfabetą. Ar nebūtų gražu ir pras
minga, mūsų nerašytuose geriau
siųjų tautos vaikų sąrašuose pir
mesnes vietas palikti Lietuvos lie
tuviams? Bent iš paprasto manda
gumo, jei jau kuklumas mums 
tapo truputį tolesniu.

teisės, emigracijos ir kitais rei
kalais. Tremtinių baldams, darbo 
įrankiams nupirkti buvo išgauta 
iš įvairių tarptautinių organizaci
jų keliasdešimt tūkstančių 
leriu.

do-

Pragyvenimo sąlygos
Vakarų Vokietijoje
Mūsų tremtiniai V. Vokietijoje 

turi menkus uždarbius, kurie sie
kia apie 400 DM į mėnesį. Dau
guma turi pragyventi iš sociali
nės pašalpos, kuri yra apie 72 
DM per mėnesį viengungiui ir 65 
DM šeimos nariui. Jei šie uždar
biai ar socialinė globa prilyginti 
JAV doleriui, kitaip sakant, jei 
DMarkė būtų lygi doleriui, tai iš
laidos labai ryškiai krinta į akį. 
nes duonos svaras kainuoja 53 
pfenigiai, mėsos apie 2 DM, svies
tas 3,32. cukrus 62 pfenigiai sv. 
Nors butų nuoma nėra didelė, bet 
butą sunku gauti neįmokėjus ke
lių tūkstančių DM rankpinigių.

Tremtiniams, ne Vokietijos pi
liečiams, beveik neįmanoma gau
ti ir geriau apmokamą darbą, 
nors oficialūs organai ir vengia 
diskriminacijos. Darbe, ypač pri
vačiose įmonėse, tremtiniai — 
Fluechtling, visada blogiau apmo
kami, sunkesni ir darbai skiriami.

(Nukelta į 7 psl.) .

Sovietu okupacinės pajėgos Pabaltijyje
Sovietų aktyvias karo pajėgas 

sudaro 18 karinių apygardų, dvi 
oro pajėgų apygardos — Maskva 
ir Baku— ir trys armijų grupės: 
šiaurinė grupė — Lenkijoj, cent
rinė — Rytų Vokietijoj ir pietinė 
— Vengrijoj. Šios armijų grupės 
visą laiką yra parengties būklėje, 
kaip buvo Berlyno ir Vengrijos 
sukilimų metu, kai tos armijos 
malšino sukilimą.

Sovietai turi keturis karo lai
vynus: šiaurės jūros, Baltijos, 
Juodųjų jūrų ir Ramiojo vande
nyno.' Pagalbiniai laivynai yra 
Kaspijos jūroj ir Done. Be to, vie
na jūrų gynybos apygarda yra Le
ningrade. ;

Okupuotos valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva — priklauso 
Baltijos karo apygardai, kuriai 
priklauso ir Karaliaučiaus-Kali- 
ningrado sritis.

Vyriausioji Baltijos karinės 
apygardos būstinė ir generalinis

armijos generolas Pavel Batov. 
Jam talkina karo taryba, sudary
ta iš eilės kariškių ir Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Kaliningrado

srities komunistų partijos pirmų
jų sekretorių.

Mobilizacijos metu Baltijos ka
rinės apygardos vadas pasidaro 
Baltijos respublikų absoliutus 
valdovas. Tuo metu Baltijos res
publikų ministerial pirmininkai 
su visa respublikos civiline tarny
ba turi aklai vykdyti visus kari
nės apygardos vado įsakymus.

Sausumos pajėgos Baltijos apy
gardoje sudaro 200-.000 karių, ku
rių 46.000 tenka Estijai.

Valstybės sienų apsaugos vadas 
kartu yra valstybės saugumo ko
miteto KGB prie respublikinės 
ministerių tarybos pirmininkas. 
Jis turi atitinkamos sovietinės 
respublikos ministerio teises, bet 
jis priklauso vyr. sienų apsaugos 
vadui gen. Įeit. A. Nikiforui, ku
rio būstinė yra Rygoje! Sienų ap
saugos daliniai sudaro apie 10.000 
karių, be to, dar yra MVD dailnių 
2.000-3.000, taip kad priskaitant 
karinius dalinius, kiekvienoje 
Pabaltijo respublikoje yra po 50.- 
000 - 60.000 sausumos rusų oku
pacinių pajėgų. Visi tie kariniai 
daliniai yra apginkluoti naujais 
ginklais ir motorizuoti.

Baltijos laivyno jūrų bazės yra 
Estijoj, Latvijoj, Lietuvoj ir Kali
ningrado srityje. Joms vadovau
ja viceadmirolas A. Oriol ir jo 
politinis patarėjas adm. S. Poču- 
pailo. Karo tarybon taip pat įeina 
Baltijos respublikų ir Kaliningra
do srities kompartijos sekretoriai.

Baltijos laivynas sudarytas iš 
šių vienetų: 10 kreiserių,. 60 krėi- 
serių-minininkų ir fregatų, 160 
povandeninių laivų, 200 greitųjų 
torpedlaivių ir povandeninių lai
vų naikintuvų, 2.000 lėktuvų ir 
daugelio pagalbinių laivų.

Pagrindinės jūrų bazės yra ke
turios: Baltisk (Piluva-Pilau), Lie
poja, Ryga ir Talinas. Be to, dar 
yra vadinamos operatyvinės ba
zės — Klaipėda, Paldisk ir kit.

Talino jūrų bazei vadovauja vi- 
ceadm. G. Abašvili. politinis pa
tarėjas kontr. adm. E. Slivin. Tai 
bazei priklauso 20.000 karių. To
kiu būdu Estijoj stovinčios rusų 
okupacinės pajėgos sudaro išviso 
86.000 karių.

Iš Pabaltijo valstybių stipriau
siai okupuota yra Estija, nes ten 
kiekvienai dešimčiai estų tenka 
vienas rusas kareivis. P. L.

Trumpai iš visur
Kalifornija. — Amerikiečių 

aviacijos majoras Bob White pa
siekė naują greičio rekordą, 
sprausminiu lėktuvu' išvystyda
mas 3.960 mylių greitį i vai.

Tokio. — Japonai pradeda rū
pintis raudonosios Kinijos daro
mu progresu atominėje srityje. 
Turima žinių, jog kinai jau yra 
tiek pažengę priekin, kad gali iš
bandyti pirmą savo atominę bom
bą net 1962 metais. Manoma, kačf 
Rusija rizikuoja ir kiniečiams pa
deda savo mokslininkais.

Vašingtonas. — Garsūs-* augšto 
skridimo U-2 lėktuvai dar skraido į 
netoli rusų sienos, kaikurie ir iš 
Aliaskos bazių. Krašto apsaugos 
ministerija pranešė, kad skridi- ’ 
mai atliekami tik moksliniais, bet 
ne šnipinėjimo tikslais.

Havana. — 1000 Kubos jau-

se ir studijuos kolektyvinių ūkių 
metodus.



ZARASŲ GATVĖS —

TĖVUKAS gi BŪRIAI

Torontiečiai padeda Hamiltonui
Su didele ištverme ir valia Ha- čiulišką ranką. Pirmasis $200 įnešė virš vieno akerio sklypą būsimiems 

miltono kolonijos lietuviai jau šeši didelis Toronto lietuvių veikėjas Jur-į Tautos Namams. Jo-pirkimui buvome 
metai su nemažėjančia įtampa siekia gis Strazdas, gyv. 1620 Pinėtree Cr., pasiskolinę iš Komercijos banko $25- 
Taųtos Namų įsigijimo, kurie savo; Port Credit 1958 m. kovo 3f d. To- 000 šeštu metiniu liuošimčiu.Šiuo me- 

| tarpu nematyti jokių remonto darbų, didumu ir apimtimi būtų vienintelis...................... ~ * 1................... " * *
! Vienuolyno palėpėse, buvusiose celėse pokarinės ateivių bangos matomas ir 

Zarasų ežero pakrantėje palaidoti knibžda gyventojų. Gyvena nešvaroj, gyvas, realus ir gyvenimškas’lietuvy- 
“ ‘ ’ ................................ * bės išlaikymo simbolis. Be abejonės

užsib’ėžę tokį įspūdinga tikslą, ha- 
miltoniečiai vieni sunkiai galėtų at
siekti, bM nuoširdesnių tautiečių iš ki
tų vietovių remiami, mes tikimės lietu
viškos visuomenės lūkesčių neapvil- 
sią. Pirmaisiais keliais darbo metais

Pavergtoje tėvynėje

Ju sovuriines armijos kanai — ucrai- susikimšę, susigrūdę, laipioja kliban-

liau ėjo irgi su $200 Potencija Sa-1 tu skolos likę $18.000. Planuodami sta- 
dauskailė, 106 Cowan Ave^ 1959 m- tyti naujus Liet. Namus, dabartinius 
birželio 18 d. Po jos su $100 atėjo tais esame atidavę pardavimui.- Naujie- 
pat metais rugpjūčio 27 d. Jpqzas Bud- sienas planuojame imti $250.000 pasko- 
revičius, 1190 Queen St. W. 1960 m. lą ir iki pavasario iš lietuvių surinkti 
ugsėjo 26 d. nariu su $100 susilaukė- apie $70.000. Projektas atseitų apie 

me Tonkūno Jono, 23 Kilmarnock $360.000 ir jame būtų apie 1000 vie- 
Ave. Ir šiais metais kwo 3 d. nariu tų šokių salė, klubas, bankeliui *Tal- 
jstojo Antanas Rakštys, 299 Ronces- ka" patalpos, liet, mažėjos, archyvas 
valles St., o birželio 24 d., atvykę į ir skaitykla su biblioteka, valgykla, 
svečius pas F. Krivinską, Elenutė ir 12 alėjų bowlingui-kegliams (jį nuo- 
Albinas Ripkevičiai įteikė LN $200 
grynais. Iš viso iki šiol iš Toronto tu-j 
rime $1000.

Po pasikalbėjimo su geraisiais Rip- ■ 
kevičiais, kurie tik 4 metai gyvena čia,!

tb L -Mykavas. Ju žuvo kautynėse Partijos rajono komiteto sekretorius 
su besitraukiančiais vokiečiais. Mies- -L Jonušas tąip aiškina: “Privažiavo 
to vykd. komitetas nutarė šių dvie- čia į tas palėpes visokių iš visur. Pa
jų karių-komjaunuolių vardais pava- gyvena, pagyvena, o paskui, žiūrėk, ir 
dmti dvi gražiausias miesto gatves, lenda pro duris, butą duokit! Išgriau-
Specialų žodį tarė rajono partijos ko- tume tas landynes, dezinfekciją pa- ypatingai didelės paramos susilaukė- 
miteto sekretorius P. N i kiš inąs, kalbė- darytume, bet kad su patalpomis striu- me iš Paris, Brantford ir Simcoe-Del-
ja Lenino ordininkas — pirmaujančio ka. Netik gyvenamųjų namų stokoja- hi-Tillsonburg tabako augintojų; vė-

• * rajone kolūkio pirm, Jeremie jus Kaza- me. Reikėtų mums ir porai bibliote- liau atėjo Woodstock, Ingersoll ir Oak-
' novas, komjaunuolis Jonas Daščiovas, į kų, ir kraštotyros mažėjui..Taigi, ville tautiečiai; toliau sekė Niagaros

o luvmuam Aitykovui skirtą Surkovo pranciškonų vienuolyną nuo jo visiško pusiasalio lietuviai; įspūdingą staigme-1---------- -------- -------- ------ --- ---------- --------------- F-------------- -- ------— __—
* eAėrašų padeklamavo moksleivė Anta- sunaikinimo tuo tarpu vis dar išgelbs- ną patyrėme iš Londono ir apylinkių ‘ atvykę iš Anglijos, apsisprendžiau sa- ’ jau turime realų pagrindą ir jei tik

mną Bebušenko. Skaitant tokias im- ti patalpų stoka, 
catorių pavardes, gaunasi įspūdis, 
kad greitu laiku ir pačius Zarasus teks 
pavadinti rusišku vardu...
PROPAGANDA EKSKURSANTAMS

VILNIUJE
’ Vilniaus miesto ekskursijų biuro di

rektorius L. Žilevičius nusiskundžia, 
kad seniau į Vilnių atvykusieji eks-

^kursantai būdavo paliekami Dievo va
liai, didžiausias dėmesys būdavo ski
riamas tolimai senovei, bažnyčioms, 
pamirštant aplankyti objektus, susiju
sius su lietuvių liaudies kovomis už 
tarybinę santvarką. Mokiniui palikda
vo įspūdį tik Gedimino pilies bokštas 
ir viena kita bažnyčia ... L. Žilevičiaus 
vadovaujamas Vilniaus miesto ekskur
sijų biuras dabar turi paruošęs 40 
kvalifikuotų vadovų, kurie-ekskursan
tus supažindins su F. Dzeržinskio veik- 
la> Vincu Kapsuku-Mickevičium, vo
kiečių okupacija ir sovietiniu išlaisvi
nimu.

C ' MTOS APSAUGOS DRAUGIJA
Lietuvos gamtos apsaugos draugija

tu. $ o.^uu 114-Jk>s sKynąi randasi i
39-iose vietovėse. Aktyviausiai pasi- artisto vardas suteiktas Vilniaus vals- i savaites $25.
reiškia Kauno skyrius, kurio eilėse yra • U<MUW dKlwtul ‘
virš tūkstančio įvairių profesijų kau- Sergiejui Lobanovui, o to paties te- prašomi užsirašyti pas A. Mikšiene, 
niečiit. Jo dėka buvo įkurtas memo-, ’ ~---- — A * TT ~
nalmis paritas, rengiamos paukščių į notas Lietuvos TSR nusipelniusio me- J- Pienų, 118 Fairleigh Ave. S., tel.
dienos, parodos, skelbiami gamtos ap- no veikėjo titulu. Garbės raštas iteik- LI. 7-3028.
saugos menesiai. Didesne veikla spe- tas LTSR Politinių ir mokslinių žinių 
jo pasižymėti taip pat Varnių ir Kar- skleidimo draugijos nariui Ivanui Ve- 
šakiškio draugijos. Nauji; gamtos ap-;
saugos draugijos skyriai įsikūrė Ro
kiškyje, Telšiuose ir Kėdainiuose.

PINIGAI GUIBIKAIČIŲ 
DURPYNE

Kasant durpes Guibikaičių durpyne, 
buvo rastas didėlis skaičius pažaliavu
sių monetų. Rajono kraštotyros muzė- 
jui perduotos 202 sidabrinės monetos

' ir sidabrinis žiedas stiklo akute. Ra
dinyje vyrauja Lietuvos-Lenkijos vals-

siekia patenkinti netik savo rajono gy- 
J vybinius poreikius, bet bendradarbiau- 
’ ja ir vystant “visą tarybinį mokslą ir

techniką”. Pagal Matulį komunistinio 
mokslo vieningumas iškėlęs reikalą 
“koordinuoti jr planuoti mokslo pasie
kimus visos šalies (t.y. visos Sovietų

luontuw .Sąjungos — EI) mastu”. Lietuvos __T___ ________ _ ______ ____
medicinos mokslų daktaras prof. Z. Į mokslininkai, negalėdami savo atlie-. ’ kuris pabrėžė, kad tikroji kova su ko-

” Januškevičius už nuopelnus kardiolo-1 ^amus tyrimus koordinuoti tik savo munistais nėra ekonominė ar politinė, 
gijos srityje išrinktas TSRS Medięinos • pajėgomis, aišku, “karštai pritarė TS bet dvasinė. O. W. Weichel, kuris pa
mokslu akademijos nariu - korespon- < ^P Ck-to ir TS MT-bos nutarimui; sveikino min. pirm. Diėfenbakerio var-

- dentu. ' mokslinius tyrimus geriau koordinuo- du ir pasidžiaugė naujųjų ateivių jna-
E. -su į

mininkas pats įsirengtų) ir viena ki
ta čia neišvardinta patalpa. Kaip ma
tome ,tai būtų mūsų mastu ūnpozan- 
t škas tautiškai kultūrinis ir ekonomi
nis bei reprezentacinis pastatas. Tam

— jam aidu atsišaukė Rodney koloni- vo ir LN v-bos vardu kreiptis į visus dar intensyviau padirbėsime visi kar- 
ja. Paskirų narių turime Kitchener, Toronto lietuvius su prašymu padėti. tu, tikslą tikrai atsieksime.
Sudbury, Windsore, Čikagoje, Niujor- mums atsiekti galutinį tikslą — pasta- . Prisidėdami prie Hamiltono LN,

Y . Y • a a B - •  f - . • « • ▼ • ♦ __ • • > • * _ ♦ • ‘ ~ ' ' ' 1 * H. x * * __

mo
kytojai ir mokiniai komunistų partijos

TRIUŠIAI TSKP XXII 
SUVAŽIAVIMUI

Pagėgių rajono visų mokyklų
ke. Jamestown, Buffalo, Pittsburge ir 
kitose vietovėse.

Tenka prisipažinti, kad jau pačioje 
dvidešimt antram suvažiavimui įsipa- LN organizacinio darbo pradžioje, ini- 
reigojo išauginti 7.000 triušių, 400 ver- ciaioriai tikėjosi pagalbos iš kaimyni- 
šelių, 50 hektarų kukurūzų ir surinkti nio didžiojo Toronto, bet matydami in- 
70 tonų metalo bužo. Šalia triušių ir tensyvų lietuviškų institucijų augimą 
veršelių auginimo mokytojai užsikro- šioje gražioje ir didelėje tautinėje 
vė dar vieną uždavinį — dirbti Kūry- bendruomenėje, hamiltoniečiai neno- 
biškiau, auklėti jaunimą komunistine rėjo būti įkyrūs ir iki šiol viešai ir 
dvasia, ryžtingiau kovoti u' mokyklos oficialiai su paramos prašymais į to- 
ryšių su gyvenimu sustiprinimą, kas, 
be aDejęues, rėtSKta — uz jų 
nutraukimą, nes juk gyvenimas ir ko
munizmas yra du skirtingi dalykai.

LTSR GARBES VARDAI... 
RUSAMS

LTSR Augščiansios tarybos prezidiu
mo pirmininkas Justas Paleckis, jo pa
vaduotojas J. Baltušis ir sekretorius 
S. Naujalis kartais taip įsismagina be-,--—: ..----- ' ’
dalindami garbės raštus ir respublikos lienos“Į8-23 d. Tėvų pranciškonu vasar- 
nusipelniusių meno veikėjų titulus, viėtėję, New Wasaga, Ont. I stovyklą 
kad nebeįstengia atskirti lietuvio nuo priimami berniukai ir mergaitės nuo 
- • n^kranin ruso. LTSR nusipelniusio metų amžiaus. Mokestis už dvi

reiškia Kauno skyrius, kurio eilėse yra ~ "aktoriui 1 Norį stovyklauti šioje stovykloje

Fionas Lurje apdova- Dunsmure Rd., tel. LI. 9-2366 ir

-tybės sidabriniai triskatikiai ir šešto- 
. kai. Spėjama, kad molinis puodas su 
monetomis durpyne buvo 
1702 metais, kai i Lietuvą 
veržusi švedų armija.

PAGERBTAS PROF.
T JANUŠKEVIČIŲ

Kauno Medicinos instituto rektorius

paslėptas 
buvo 1S1-

Z

- dentu. .
PANEVĖŽIO MĖSOS KOMBINATAS 

Panevėžio “Maisto” skerdyklos, da- 
x bar perkrikštytos Mėsos kombinatu, 

aprūpina mėsos konservais ir dešro
mis Lietuvos parduotuves. Eksportuo-

* jama taipogi net ir į užsienius — Len-
* kiją. Austriją. Afrikos Gvinėja ir Cas- 
" tro Kūbą. Didžiausią duoklę šiais me- 
.. tais yra gavusi G vine ja ir Kūba —

. beveik pusę milijono dėžučių kon-
* servų. ■’< ;

PAGERBTAS KALBININKAS.’
; J. JABLONSKIS

Vilniuje, Lvovo gatvėje Nr. 19/18,
* kur 1904-06 metais gyveno kalbininkas 
> J. Jablonskis, dabar yra įsikūręs
* Elektrografijos institutas. Instituto 
' bendradarbiai surengė kalbininko dar

bų parodėlę ir prie namo sienos prika-
- lė paminkime lentą. Tuo, atrodo, no- 

rimą atsiprašyti didžiojo mūsų kalbos 
entuziasto už dabartinį negailestingą

' jos darkymą tarybinėje Lietuvoje.
. .»■

: PASIENIEČIAI IŠAKĖTUOSE
ARIMUOSE

Tarp visos eilės sovietinių dienų pa-
- vasarį švenčiama Pasieniečio diena. 

“Tiesa” ta proga duoda savo kores
pondento M. Baryso reportažą “Tė
vynės sienų sargyboje”, kuriame vaiz
duojama, kaip gaudomi sienų pažei
dėjai. Reportaže aprašomas insceni- 
zuotas sienos pažeidimas, bet mums ir 
jo užtenka konstatuoti, kad lig šiol si
tuacija nėra pasikeitusi — pasienį 
juosia išakėtų arimų juosta, sargybos 
bokštai, šunes ir automatiniais gink
lais ginkluoti sargybiniai.

KRETINGOS VIENUOLYNAS 
BAIGIA GRIŪTI

Kretingos pranciškonų vienuolyno 
rūmai, pastatyti 17 šimtmetyje, dabar 

S baigia griūti. Architektūros paminklų 
apsaugos skyrius buvo pasišovęs pa- 
statą restauruoti, bet tūla J. šinkūnai- 

«tė “Tiesoje” įrodinėjo, kad tai joks 
architektūrinis paminklas, o tik buvu
sioji reakcijos Skleidimo tvirtovė. Tuo

Bėi pilną informaciją, be jo* 
kio jsipareigojimo, paskambtai*

Ar jūs ketinate 
vykti į Europa?

AR 
NORS

t

HENRY MOOS—viešu notare

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

Lietuviai pasaulyje

• ne-

j . Prisidėdami prie Hamiltono LN, 
tyti ateinančių metų pavasarį puikius mes pinigų neaukojame, bet juos in- 
Tautos Namus, kurie tarnaus netik vestuojame ir kartu didelį liet, darbą 
Hamiltonui, bet ir plačiosioms apylin-, atliekame.
kėms. „ j Supažindinęs prabėgomis su mūsų

Šiuo metu mes .turime nupirkę už Į siekiais, šia proga nuoširdžiai LN v-bos
$173.000 didelį pastatą su 21 butu, 19 vardu augščiau išvardintiems Toronto 
krautuvių ir kino sale 1000 vietų. Už lietuviams dėkoju ir nuoširdžiai pra- 
jį jau išmokėta $90.000 ir dar likę pir- šau visų kitų torontiškių padėti mums, 
mųjų morgičių $83.000. ši nuosavybė Šėro kaina $100, o vienos plytos — $1. 
prieš amortizaciją vidutiniškai per 3 Pinigus prašau siųsti: Lithuanian 
m. davė po $10.000 pelno. Ji pati iš- Home in Hamilton Ltd., 38 Stanley 
simoka ir dar nariams priskaitome po Ave., Hamilton, Ont. \ -
5 ar 6% palūkanų kasmet. Š.m. vasa- Visiems atėjusiems į kaimyninę tal- 
rio 15 d. Hamiltono centre, narių nu-jką iš anksto nuoširdžiai dėkoju!

pastangas, sakyčiau, patys ištiesė bi-J^tarimu, nupirkome už $40.000 grynais i SL Bakšys Hamiltono LN v-bos pirm.

rontiečius lietuvius nesikreipė. Nežiū
rint to, visa eilė Toronto lietuvių, ma
tydami mūsų milžiniškas šioje srityje

Italija
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

ROMOJE. — Birželio 18 d. Romos lie
tuvių bendruomenė surengė 20 metų 
sukakties minėjimą nuo liūdnųjų bir
želio įvykių, kuriuos įvykdė bolševi
kai, užėmę Lietuvą 1940 m. Ta proga 
10 vai. lietuvių Tėvų marijonų bažny
čioje įvyko pamaldos ir minėjimas. Šv. 
Mišias už kenčiančią Lietuvą laikė di
delis Lietuvos draugas Jo. Em. kardi
nolas Pizzardo, pasakydamas progai 
pritaikintą gražų pamokslą italų kalba.

Po pamaldų įvykusiame minėjime iš
samią paskaitą skaitė istorijos profe
sorius dr. Zenonas Ivinskis, kalbėda
mas tema “Lietuvių tautos rezistenci
jos reikšmingiausi momentai”. Paskai
toje iškėlė ypatingai 1941 m. birželio 
23 d. reikšmę, kada lietuvių tauta 
spontaniškai pradėjo ginkluotą pasi
priešinimą prieš okupantus ir sudarė 
savo laikinąją vyriausybę, kuri, deja, 
tik trumpą laiką tegalėjo vadovauti 
Lietuvos išlaisvinimui.

Pamaldose ir minėjime dalyvavo vi
sa Romos lietuvių bendruomenė, min. 
Lozoraičiai, svečiai lietuviai iš Angli
jos ir Amerikos, besilanką tuo metu 
Romoje. Italijos lietuvių bendruome
nės pirmininkas kun. V. Mincevičius 
padėkojo visiems dalyviams ir baigė 
susirinkimą Lietuvos himnu, pakvies
damas visus jaukioms vaišėms Tėvų 
marijonų sodelyje. Klemensas

Vokietija.
SUKILIMO MINĖJIMAS MEMMIN- 

GENE. — Birželio tragiškieji įvykiai 
Memmingene buvo paminėti VI. 18. 
pakilia rimtimi turiningai.
į minėjimo aktą Kultūros namų di

džiojoje salėje susirinko gražus būrys 
vietos lietuvių ir kitų baltų kolonijos 
gyventojų, o taip pat buvo svečių iš 
Miuncheno, Ulmo apylinkės ir iš kitur, 
kurių tarpe PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pirm. kun. Br. Liubinas, 
Miuncheno PLB apylinkės pirm. kun.
J. Tautkevičius ir buvęs ilgametis 
Mėmmingeno lietuvių klebonas ir 
bendruomenės pirm. kun. Antanas 
Bunga.

Programos atlikėjai buvo šį kartą 
iš Miuncheno. Memingeno apylinkės 
pirm. kun. dr. J. Petraičiui atidarius 
akta ir visiems pagerbus atsistojimu 
žuvusius trėmimuose ir kovose, M. ' 
Musteikis skaitė paskaitą apie lietuvių 
sukilimus amžių būvyje.

A. Grinienės parengtas poezijos ir 
dainų montažas “Vergijoje ir laisvė
je” sukėlė klausytojams Lietuvos vaiz- 
dų ir šaukė į laisvę, išsiliedamąsr pa
baigoje į Tautos himną, kurį pakilią 
nuotaika giedojo visi susirinkusieji.

Dainininkė Janina Liustikaitė atliko 
didesnę koncertinę dalį, padainuoda
ma eilę dainų. M. Budriūnas (ELI)

MIUNCHENO ATEITININKAI — 
sendraugiai ir studentai — birželio 22 
d. suruošė bendrą susirinkimą pami
nėti savo ideologo St. Šalkauskio 20 m. 
mirties sukakti. Susirinkimas pradėtas 
malda, atidarymo žodį tarė VASS val
dybos narys J. Laukaitis, pirmininka
vo kun. J. Tautkevičius, sekretoriavo 
stud. V. Bartusevičius.
į Paskaitą “Stasys Šalkauskis - pu- 
siausvyros mintyto jas” skaitė d r. J. 
Grinius. Prelegentas iškėlė St. Šalkaus
kį kaip filosofą kūrėją. Išvardino vi
sus jo išleistus veikalus, tačiau drauge 
apgailestavo, kad daug jo darbų liko 
rankraščiuose, kurie mums nėra žino
mi, ir todėl nėra galimybės išnagrinėti 
jo kūrybą ir filosofiją pilnumoje. Pa
grindinės St. Šalkauskio filosofinės 
disciplinos — būti, pažinti ir veikti. 
Tai disciplinos, kurios liečia ir kiekvie
no žmogaus gyvenimą. Jo metodas 
spręsti problemoms yra naudotis svei
ku protu ir remtis kitais žymiais filoso
fais. St. Šalkauskį reikia laikyti pu
siausvyros filosofu, kuris griežtai ven
gė kraštutinumų. Pusiausvyra yra pa
remta, visa jo filosofija. Jis kėlė lie
tuvių tautos pašaukimo klausimą ir 
sprendė jį taip pat pasiausvyros būdu. 
Lietuva yra pačiame vidury tarp rytų 
ir vakarų Europos, tarp slavų ir ger
inami. Už tai Lietuvos uždavinys yra 
pasireikšti kaip šių tautų lygintoja. 
Lietuvaf savo krašte turi derinti šių 
tautų laimėjimus, t.y. pasinaudoti ir 
mokytis šių tautų gerosiomis kultūros 
savybėmis. St. Šalkauskis plačiai 
svarstė ir valstybės valdymosi klausi
mą, jieškodamas tobuliausio sprendi
mo ir iškeldamas trijų rūmų sistemą. 
Problemoms sprendimų jis jieškojo 
ideališkiausioje formoje, bet tikrovėje 
juos įgyvendinti yra labai sunku, kaip 
perdaug ideališkus žmogaus prigim
čiai.

Po paskaitos vyko įdomios diskusi
jos, kuriose dalyvavo J. Medušauskas, 
dr. J. Sakalauskas. K. žemaitis ir kun. 
dr. J. Petraitis. Diskusijų metu St. 
Šalkauskio asmenybė buvo dar labiau 
išryškinta.

Tolimesnėje programoje dr. J. Sa
kalauskas paskaitė savo kūrybos. Miun
cheno studentų at-kų draugovės pirm.
K. žemaitis padarė platesnį pranešimą 
apie Miuncheno studentų at-kų^drau
govės veiklą per paskutiniuosius pora 
metų. Iš tos veiklos ypač veria pami
nėti, kad beveik reguliariai pradėtas 
leisti biuletenis “Ateitin”, jo augštas 
lygis, atitinkąs šių laikų mūsų stu
dentiškojo jaunime dvasią.

JA Valstybės
NELEIDO | OKUPUOTĄ LIETU- 

VĄ. — Nejudamojo turto pirklys K. 
G. Urnėžis, gyv. Los Angeles, Calif., 
buvo pasiryžęs šią vasara vykti į oku
puotą Lietuvą ir aplankyti gimtąjį kai
mą bei gimines. Ekskursiją organizuo
jančiai bendrovei jis buvo pasiuntęs 
kelionpinigius. Deja, gautas praneši
mas, kad jis negalės numatytą datą 
— birželio mėn. išvykti, nes sovietų 
ambasada Vašingtone nedavė jam vi
zos. Kodėl viza buvo sustabdyta 
žinia. ’

JONAS JASAITIS, aktyvus LB vei
kėjas, paskirtas generaliniu LRKSA 
organizatoriumi.

DAIL. Č. JANUSAS susirgo ir pa
guldytas porai savaičių į University 
Hospital, Niujorke.

R. W. ZAILSKAS buvo vienas iš 
534 West Point armijos ^akademijos 
šios laidos kariūnų pakeltų į leitenan
tus. Tarp 784 Annapolio laivyno aka
demijos kariūnų ir 277 Colorado 
Springs aviacijos akademijos išleidžia- 

Lmųjų su lietuviškomis pavardėmis ne- 
I matyti. ;*

^DAIL. A. KURAUSKAS nupiešė vir
šelį Dainų šventės leidiniui. Leidinyje 
telpa Damų šventėje dalyvavusių cho
rų veiklos aprašymai, chorų ir diri
gentų nuotraukos ir kt.

TELEVIZIJOS PROGRAMŲ PA- 
SIDABRINIS KUNIGYSTES JUBIJ SĖKMES? — Du broliai Pivarūnai, 11

HAMILTON, Ontario
gyvenimą. Dar kalbėjo estų konsulas LEJUS. — Liepos 9 d. kun. A. Sabas 
Kanadai John Markus. Vainiką uždėjo į švenčia savo sidabrinį kunigystės ju- 
visų trijų tautvhi'T 1 bilėjų. Šv. Mišias sukaktuvininkas lai-
mininkai: estų Witera, latvių P. Vasa- n yM. Kristaus Karaliaus bažny- 
rinš ir lietuvių A. Juozapavičius. Me- čioje. Priėmimas - kavutė uno trečios 
nine programą išpildė lietuvių, latvių j iki penkios vai. p.p. tos bažnyčios di- 
ir estų chorai, sudainuodami po 3 
dainas.

Tikrai buvo malonu išeiti iš tvankių 
salių ir gražioje gamtoje pailsėti ir 
drauge susikaupus prisiminti tas bai- • 
siąšiaš dienas, kurios prieš 20 metų 
prasidėjo ir dar nesibaigia... Daly
vavo apie 600 žmonių. V.

SKAUTIŠKOS VADYBOS. — Liepos 
1 d. AV parapijos bažnyčioje ilgame
čiai Hamiltono skautų šeimos nariai: 
Z. Stanaitis ir Meškauskaitė sukūrė 
gražią lietuvišką šeimą.

Hamiltono skautai ir skautės tiki, 
kad ir sukūrę šeimą nepamirš lietuviš
kos skautiškos bendruomenės ir pa
liks su skautais ir toliau.

Hamiltono LSR dr-jos valdyba, kaip 
buvusiems pavyzdingiems skautams ir 
susipratusiems lietuviams, sukūrus 

S lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina 
I ir linki laimingos ateities.

SUDBURY, Ont.
JAUNIMO STOVYKLA, kurią orga

nizuoja Kanados ateitininkai, įvyks

BIRŽELIO IŠVEŽIMUS Hamiltono 
lietuviai paminėjo birželio 18 d. II vai. 
Aušros Varta par. bažnyčioje buvo at
laikytos iškilmingos pamaldos su pri
taikintu kun. dr. J. Tadarausko pa
mokslu. S v. Mišių metu gražiai giedo-

rešėako Nemenčinėje.
—vkst—

LIETUVOS MOKSLININKAI
PLANUOJA DRAUGE SU MASKVA

Maskvos “Pravda” birželio 12 d. pa- jo par. ^horas, vedamas sol. V. Veri- 
skelbė Lietuvos mokslo akademijos 
prezidento J. Matulio straipsnį apie 
mokslo raidą Lietuvoje ir Sovietų Są
jungoje. Pastebėjęs apie lietuvių 
mokslininkų įnašą, prof. Matulis pa
žymėjo, kad mokslininkai Lietuvoje

kaičio. Po šv. Mišių — Libera už žu
vusius.

3 vai. p.p. estų ūkyje “Seedrioru” 
įvyko minėjimas, ruoštas Baltų fede
racijos Hamiltone. Prie paminklo, ku
ris labai gražiai atsimušė žaliame me
džių fone, degė ugnis, kuri iš karto 
visus atvykusius nuteikė rimtam susi
kaupimui, šone plevėsavo Pabaltijo,

i tautų vėliavos. Minėjimas pradėtas TAUTOS NAMŲ įsigijimui vajus 
• Karalienės himnu. Žodį tarė dvasios .„iš
vadai ir sugiedoti tautiniai himnai.
Po jų kalbėjo svečiai: John Winter- 
meyer, Ontario liberalų partijos vadas,

ti

PALAIDOTA A A. N. MAČYTĖ

Ui

Kanados kultūrinį ir ekonominį

LONDON, Ont.
j syta “TŽ” Nr. 25, Tiek dar galima bū
tų pridėti, kad ta nelaimė nebūtų už- 

> sibaigusi mirtimi, jei nors vienas atve- 
j jis nebūtų buvęs blogiausioje formoje, 
i Velionė basomis kojomis stovėjo ant 
■ drėgnos žemės, o kai elektros paliesta 
krito — susivyniojo į šlapius baltinius 
ir elektros laidus, kurių, matyt, ji au
tomatiškai stvėrėsi ir kurie paskui 
pastoviai ją elektrizavo. Kai pagalba 
atėjo — buvo jau pervėlu. Elektra nuo 
tų laidų paprastai būdavo atjungta, 

• bet šį kartą buvo pamiršta. Taip pat 
! elektros laidas nutrūko ne ten, iš kur 
! srovė ateina, bet priešingame gale. Ne
buvo aplinkui jokio žmogaus, kuris bū
tų pagelbėjęs atsipalaiduoti.

Nijolė Darata Mačytė, duktė And
riaus ir Grasildos Mačių, gimė 1942 

kyje. Puikaus būdo, grynai lietuviškos 
orientacijos, giliai religinga, darbšti, 
ir rtuoširdi jaunuolė žymiai skyrėsi ££ 
dabartinių laikų jaunimo. Ji buvo vie
na pavyzdingiausių lietuvaičių. Visas 
savo pareigas atlikdavo labai gerai, 
padėdavo visiems, kam tik reikėdavo, 
bet daugiausia dirbo skautų eilėse. 
Praeitą vasarą ji buvo skautų stovyk
los adjutante. Nijolė matė, kad jos tė
veliai dėjo dideles pastangas ją iš
mokslinti ir ji tai labai vertino.

Motina ilgesnį laiką kasdien 9 my
lias pėsčia eidavo į darbą: dirbo Lon
done, o gyveno Nilestown kaimelyje. 
Londone gyvendama būtų negalėjusi 
išlaikyti 4 asmenų šeimą ir išmokslin
ti vaikų. Čia viskas brangiau kainuo-

| syta

Palaidok m. rugsėjo 21 d. Lietuvoje, Vilkaviš- 
Nijoie Mačyte. Ji mirė birželio 13 d., 
keletą minučių po to, kai džiaudama 
baltinius buvo sukrėsta elektros sro
vės, atėjusios iš elektros laidų, buvu
sių greta baltinių džiovimo metalinės 
virvės. Šios laidotuvės buvo, tur būt, 
pačios įspūdingiausios, kokias ligi šiol 
čia turėjome. Iš visko buvo matyti, 
kad ši lietuvaitė buvo visų labai myli
ma: tiek lietuvių, tiek kanadiečių, 
tiek narių tų organizacijų, kuriose ji 
dalyvavo, tiek ir bendradarbių savo 
tiesioginėse pareigose, mokslo draugių 
ir pažįstamų. Tą liudijo draugių ir ki
tų dalyvių ašaros prie karsto, apsup
to gražiausių gėlių puokštėmis ir vai
nikais. Viena jaunesniųjų mergaičių 
raminosi: “O gal jai ten bus geriau... 
Juk ji buvo labai gera mergaitė...” 

Laidotuvių namuose ją aplankė virš 
400 asmenų. Toks skaičius kolonijai, 
kurioje yra apie 120 suaugusių lietu
vių, tikrai didelis. Nežiūrint, kad tai 
buvo darbo diena, į kapines lydėjo 75 
automobiliai pilni palydovų. Jei būtų 
buvęs šeštadienis, tas skaičius būtų 
dvigubas. Apie 300 asmenų atsilankė 
į pamaldas šv. Petro katedroje. Gražų 
įspūdį darė uniformuotų gail. seserų 
garbės sargyba išsirikiavusi abiejose 
į bažnyčią įėjimo- pusėse. Panaši gar
bės sargyba ją sutiko ir kapinėse. 

A.A. Nijolė buvo šv. Juozapo ligo
ninės gailestingųjų seserų mokyklos 
pirmo kurso mokinė. Laidotuvių apei
gas atliko kun. J. Danielius, o atsisvei
kinimo žodį kapinėse tarė KLB Londo
no apyl. pirm. J. Butkus ir skautų vie
tininkas bei taut, šokių vadovas M. 
Chainauskas. Prie visų iškilmių tei 
giamai prisidėjo ir gražus oras. Lai
dotuvės atkreipė praeivių dėmesį, nes 
jos atrodė neeilinės. Paprastai auto
mobilių skaičius laidotuvėse svyruoja 
tarp 7 ir 17, o čia buvo beveik dešim
teriopai daugiau. Sv. Juozapo ligoninė 
labai daug prisidėjo prie šių laidotu
vių iškilmingumo. Policija tvarkingai 
pravedė mašinų judėjimą.

Apie pačią nelaimę plačiai buvo ra-

ir 13 m. amžiaus, gyveną Calumet Par
ke, 12313 S. Ada, Čikagoje, žiūrėjo 
televizijos. Apie 2 vai. p.p. vyresnysis 
atsikėlė ir išėjo į savo kambarį. Vė
liau jis buvo rastas negyvas ant savo 
paties pižamos diržo prausykloje...

LIETUVĖS ŽUDIKAS TURĖS MIR
TE — George R. Brown, 29 m. amž., 
kurį teismas rado nusikaltusiu nu- 
skriaudimu ir nužudymu Mildredos 
Grigonienės iš Gary, nuteistas mirti 
rugpjūčio 1 d.

džiojoje salėje. Vakarienė — šeštą 
\al. vak. Komitetas

WINNIPEG, Man.
BAŽNYČIOS ATBAIGIMO IR SKO

LOS IŠMOKĖJIMUI AUKOJO:
S170 — Ad. Miniota;
Po $50: St. B. Bujokai, J. O. Deme- 

reckai, Alf. O. dančiukai, V. E. Ja
nuškos, Ev. K. Kalasauskai ir M. Ša- 
rauskas:

S40 — dr. P. S. Vytės:
S30 — Vyt. B. Jančiukai;
Po $25: J. A. Čingos. agr. J. Mali

nauskas. dr. J. A. Zulonai:
Po S20: J. Grabys, dr. C. J. Kuraus- 

kai, V. G. Stankevičiai, V. Zawadskie- 
nė, P. O. Žiminskai;

Po $15: L. S. Bartininkai, A. L. Sa- 
mulaičiai;

SU — J. Vaičaitis;
Po $10: M. Bukauskas, E. G. Fede

ral, V. G. Galinaičiai, V. J. Kriščiū
nai, A. J. Kuncaičiai, O. Lenio, M. 
Zawadskas;

Po $5: A. E. Kvietinskai, N. Mileišis, 
A

čiams iš Toronto, kurie įnešė $200. Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū. 
Vėliau prisiųstame laiške jie tarp kita šv. Kazimiero bažnyčios st. k-tas 
ko rašo: 1

“ . mes suprasdami reikalą lietuvių 
tarpe, norime prie jų gerų idėjų pri
sidėti, kiek galime; nors šiame krašte 
naujakuriai, bet su lietuviais atsiskir
ti būtų tas pats, kaip rudenį medžiams 
lapus numesti! 0 tie lapai dažnai 
dingsta vėjo nešiojami”.

Alb. Ripkevičius yra “Olympia” or
kestro vedėjas ir daugelio torontiškių 
pažįstamas. Tikimės, kad jų pavyzdys 
paskatins ir daugiau Toronto lietu
vių ateiti hamiltoniečiams į talką!

Be jų, naujais nariais dar susilau
kėme su $100 Petro Pranckevičiaus ir 
Antano Baublio. A. Baublys, anksty
vesnės imigracijos tautietis,, labai tei
singai išsireiškė: “Kada mes jauni 
čia atvykome jau radome Montrealyje 
sukurta lietuvių klubą dar už mus se; 
niau atvykusių. Ir kaip buvo gerai, kad 
turėjom lietuvišką bendrą pastogę, 
kur galėjome laisvai susitikti, paben
drauti”. "

Iš senųjų narių po antrą šimtinę pri
dėjo Antanas Gedrimas, Onutė Vai
nienė, Stasys Rukšėnas, o Juozas Šva- 
baitis (200) pridėjo dar net $300. 
s. Visiems LN v-bos vardu nuoširdžiau- 
’sW ačiū!- : '• Sk„ SL-

WELLAND, Ont
KARTŪNO BALIUS, ruoštas Wel- 

lando lietuvių medžiotojų ir meškerio
tojų klubo “Lituanica”, įvyko birželio 
3 d. šis parengimas praėjo gana sėk
mingai ir malonioje nuotaikoje. Be to, 
jis buvo gana gausus dalyviais iš įvai
rių Kanados bei Amerikos vietovių, 
šio parengimo pasisekimas yra išdava 
gražaus klubo valdybos bendradarbia-' 
vimo su savo nariais. Be to, tai buvo 
gražus pademonstravimas lietuviškos

vienuoliktoje savaitėje atnešė apvalią 
tūkstantine, o nuo jo pradžios jau pa
siekė $17.100 Mūsų nuoširdžiausia pa
dėka Elenutei ir Albinėliui Ripkevi-

ja. Paskutiniu laiku jie jau buvo įsi- j v^y^3-
giję automobilį. Tėvai vaikų naudai at
sisakė geresnių gyvenimo sąlygų ir 
malonių prabangų, taip dažnai prakti
kuojamų šiuose kraštuose. Todėl bu
vo suprantamas motinos skausmas, kai 
duktė ją apleido.

Tegul gerasis Dievas suteikia velio
nės šeimai susiraminimą, o jai pačiai 
— ramų prieglobsti Amžinybėje.

D. E.

DR. A. KAVECKAS vietos skautų 
stovyklos reikalams paaukojo $25. Už 
tokią gražią auką dr. Kaveckui tariu' 
nuoširdžiausią ačiū.

V. Gudelis, skautams remti 
būrelio vadovas

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka

Filadelfija. — 1962 m. pasaulinėje parodoje būsiąs išstatytas padidinamas stiklas, kuriuo adatos galas galis būti padidintas į 250 kvadratinių mylių plota.

D. Britanija
MANCHESTERYJE gyvena keletas 

šimtų lietuvių. Jų dvasiniais reikalais 
rūpinasi kun. Valentinas Kamaitis. Jie 
turi savo bažnytines ir tautines orga
nizacijas. Turi savo puikius namus, 
kur daro susirinkimus, pasilinksmini
mus ir kur visos jų tautinės ir kultū
rinės veiklos židinys.

ŠKOTIJOJ nuo seno yra gausi lietu
vių kolonija, kurios priešakyje stovi 
kun. Juozas Gutauskas. Didesnieji lie
tuvių junginiai yra Glasgowe ir Mos- 
sende. Ypač gražiai veikia Mossendo-! 
Bellshill lietuvių choras, vadovauja
mas Vainaitytės-Mullen.

TĖVAI MARIJONAI aptarnauja 
Londoną ir pietinę Angliją. Kun. V. 
Kamaitis — Manchester! ir Liverpool!, 
kun. Jonas Kuzmickis — likusią vidu
rinės Anglijos dalį su Bradfordu ir 
Nottinghamu.. Škotijos lietuvių dvasi
niais reikalais rūpinasi kun. J. Gutaus
kas. Vietiniai vyskupai lietuvių pasto
racijai visur palankūs ir visokeriopai 
ją remia. - -.• /..

Netekus šioje žemiškoje kelionėje mylimo vyro ir tėvo
> A, f A. ANTANO ŠEŠTOKO^ 

tose beviltiškose, valandose patyrėme nepaprastą paguodą ir nuošir
dumą iš giminių, draugų ir oažįstamų.

širdingiausia mūsų padėka gerb. klebonui kun. dt. J. Tadaraus- 
kui už nuoširdžiausią patarnavimą velioniui jo paskutinėje valandoje, 
rožančiaus kalbėjimą ir gedulingų pamaldų atlaikymą bažnyčioje.

Gerb. kun. P. Ažubaliui už šv. Mišių atlaikymą ir palydėjimą 
į amžino poilsio vietą.

Sol. V. Verikaičiui už giedojimą per šv. Mišias, visiems bran
giems giminėms, draugams ir pažįstamiems už šv. Mišias, gėles, užuo
jautas ir tokį skaitlingą lankymą koplyčioje, dalyvavimą šv. Mišiose 
ir palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. \ .

Dar kartą nuoširdžiausiai dėkojame visiems už moralinę ir ma
terialinę pagalbą.

Telaimina Jus Dievas —
Nuliūdusi žmona ir sūneliai

Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
ponioms ir ponams, dirbusiems paren
gimo metu virtuvėje, prie gėrimų bu
feto, loterijos ir kitur. Taip pat valdy
ba dėkoja jury komisijai, aktoriui Vi
taliui Žukauskui, kuris davė gana įdo
mią programą. Didelė padėka visiems 
aukojusiems loterijai fantus.

Už gražiausias kartūno sukneles 
premijas laimėjo: pirmą — S. Sinkie- 
nė, antrą — P. Skeivalienė, trečią — 
A. Sesto-Radvilaitė.

Liepos 9 d. klubo valdyba ruošia pri
zinį meškeriojimą. Meškerięjimo bei 
rinkimosi vieta ir laikas bup praneš
tas atskirais pranešimais Mėkyienam 
nariui. “Lftuanica” klubo v*ba?/»

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M,S.BATORY
Gdynia America Line laivn, H Kanados uostų i Southampton^, 
Kopenhagą ir Gdynią Baltijos pafaaštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu f visas Rytu Europos dalis.
Ratory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa- 

ite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.
• /

Dar yra vietą kelionėms iš 
MONTREALIO - rugpjūčio 10 d.

prastai gražiai išpuoštais svečnj kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs ‘ A ““
tradiciniais puikiais valgiai

“TAUPUS SEZONAS* 
KELIONĖMS RUGSĖJO 
8 d., SPALIO 6 d. ir 
LAPKRIČIO 7 d.

Užsisakykite vietas DABAR Kalėdų 
švenčių kelionėms H QUEBECO — 

gruodžio 5 d.

275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI

skotes iki 50% turto vertės.
Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 

vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada

Kolumbija
RAŠYTOJA KAROLS PAŽĖRAITĖ- 

KASELIŪNIENĖ prieš kurį laiką at
vyko iš Sao Paulo, Brazilijos, ir pasto
viai apsigyvena Medelline. Po Lietu
vos pasiuntinybės uždarymo Brazilijos 
Įstaigos nebepnpažįsta Lietuvos už
sienio pasų ir vizas išduoda ant specia
liu pažymėjimų. K. Pažėraitei ant išvy
kimo dokumentų brazilų įstaigos įraše 
sovietų piJietybę. Tik griežtai protes-
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Heidelbergo universitetui 575 metai.
Praeitą savaitę seniausias ir žy

miausias savo tradicijomis Vokie
tijos universitetas atšventė 575 
metų sukaktį.

Universitetas buvo įsteigtas Pa- 
latinato princo Ruprėchto I 1386 
m. Heidelbergas jau buvo pergy
venęs daug įvairių karų. Trisde
šimties metų kare universitetas 
buvo išplėštas ir jo turtinga bib
lioteka pagrobta. Prancūzijos ka
ralius Liudvikas XIV un-tą buvo 
uždaręs, bet 1700 metais jėzuitai 
jį vėl atidarė ir valdė iki 19 šimt
mečio. Vėliau universitetas vėl 
grįžo į protestantų rankas.

Heidelbergo un-tas davė pasau
liui daug žymių žmonių. Filosofi
jai: Hegęlį ir Jaspersą; literatūrai 
— Brentano, Eichendorfą, Hol- 
derliną; fizikos mokslui — Bun- 
seną, Kirchhoffą, Helmholzą. Me
dicinos mokslo srityje lĮeidelber- 
"as buvo garsus ir dar ir dabar 

•^laikomas vadovaujančiu. Šioje 
srityje Heidelbergas davė sety- 
nius Nobelio premijos laureatus.

11 D. karo metu Heidelbergas

beveik nenukentėjo,.nes sąjungi
ninkai, gerbdami universiteto am
žių ir nuopelnus susilaikė nuo 
bombardavjmo. -

Dabar universitetas turi apie 
devynis tūkstančius studentų, ku
riu ketvirtadalį sudaro moterys. 
Užsieniečių studentų iš viso pa
saulio yra 1.500 iš kurių 313 iš 
Amerikos. * ' .

Heidelberge studijavo nemažai 
ir lietuvių, ypač tuoj po karo. Ži
nome, kad ir dabartiniu metu vie
nas kitas lietuvis studentas iš 
Amerikos ir Kanados nuvyksta į 
Heidelbergą ir ten baigęs medi
cinos mokslą grįžta atgal į šį kon
tinentą.

Universiteto sukaktuvių dieną 
buvo didelė eisena su degančiais 
fakelais nuo Nekaro į univęrsite- 
’n aikšte. Kitą dieną procesijoj 
ėjo togomis apsirengę profesoriai 
su rektorium Gatfried Koethe 
“riešakv. Iškilmės įvyko didžio
joj universiteto auditorijoj, kur 
ualyvavo daug mokslininkų iš vi
so "pasaulio. P. L.

Ukrainiečiai Kanados Vakaruose
» I

Saskatoon sudalo dvasinį cent
rą ukrainiečių katalikų Saskat
chewano vyskupijoje, kuri buvo 
įsteigta 1951 m. gegužės mėn. Sa
skatchewano diecezijos vyskupas 
J.E. Roboreeki, kuris vadovauja 
35.000 tikinčiųjų. Didelę jų dau
gumą sudaro palikuonys tų užkie
tėjusių pionierių, kurie emigravo 
iš Ukrainos į vak. Kanadą šio 
šimtmečio pradžioje, šiandien 
sunku įsivaizduoti žiūrint į gerai 
organizuotą ir klestinčią vysku-

JŲ CENTRAS SASKATOONE. 
SVARBIOS TIKYBINES IR 

’ KULTŪRINĖS ĮSTAIGOS

Dar keletas žodžių apie jų li
turgiją. Ukrainiečiai, įėję į baž
nyčią, giliai lenkiasi, o neklaupia.

Įdomi knyga iš Rumunijos 
rezistencijos

Sytas lengva vaizdžia kalba. Yra 
įdomi knyga Vakarų pasauliui, 
nes tai “Ybikuso gervių balsas” 
išduodąs bolševikinį žmogžudį tuo 
metu, kada jis yra tikras, kad jo 
aukos balsas negali būti išgirstas.

Silviu Kraciunas, kurio pavar
dė labai lietuviška, gyvena Lon
done. Vedė merginą, kuri 7 me
tus jo laukė ir padėjo jam išbėg
ti į Vakarus.* Algis Medzgiris 

Redakcijai prisiųsta
Sakalų keliai, moksleivių metraštis, 

l£30-61 m. Išleido Čikagos Augšt. li
tuanistinės mokyklos tėvų komitetas. 
Redagavo ir raštais užpildė šios mo
kyklos mokiniai. Tai labai kultūringas 
ir simpatiškas leidinys, savo kūrybin
gumu gerokai prašoksiąs ne vieną ka- 
nadiškos augštesnės mokyklos tokios 
rūšies leidinį. Tik gal kiek permažai 
informacinių žinių apie pačią mokyk
lą, mokytojus ir jų vargus, mokinių 
o; ganizacijas ir jų visuomeninę veiklą. 
Mūsų kylančio tremties jaunimo pa
stangos yra gražios, sveikintinos ir 
remtinos.

Knygų lentyna, Lietuvių bibliogra
finės tarnybos biuletenis Nr. 1 (121)r 
sausis-kovas. 1961 m.

Alksnis Parausvinis, Žmogus ir pro- 
: s, Hamiltonas iš arti, pirmasis sąsiu-

Tai yra epinis kūrinys, para- vinis, 1961 m.

Silviu Kraciunas “The Lost 
Footsteps”, išleido Collins and 
Harvill Press, 318 psl. Londone, 
Anglijoje, 1961. Knyga dedikuota 
The Rt. Hon. R. A. Butler, M.P., 
dėkojant už patirtą laisvę ir hu
maniškumą.

Knygoj aprašomi įvykiai yra 
autoriaus išgyventi Rumunijoje, 
kurion jis sugrįžo iš Paryžiaus 
1950 m. kovo mėn. su tikslu or
ganizuoti anti-komunistinį po
grindį ir padėti išsilaisvinti į Va
karus rezistencijos dalyviams. Jis 
buvo sugautas ir kalinamas bei 
kankinamas eilę metų. Vėliau pa
siųstas ligoninėn ištyrimui, pa
sinaudodamas sargybinių nebud- 
rumu — pabėgo, ir po ilgo slaps
tymosi jam pavyko per Vengriją 
pasiekti Austriją ir iš čia Pary
žių ir Londoną.

Silviu Kraciunas yra gimęs 
1914 m., sūnus ortodoksų kuni
go, Miluane, Rumunijoje. 1938 
m. jis įsigijo teisių daktaro laips
nį Cluj universitete. Po to dirfbo 
stiklo pramonėje ir pagaliau bu
vo cukraus fabriko direktorių.

Knygoje 'aprašyti įvykiai nuo 
1947 - 1958 m. ■ .

SPECIALIA
DARYTAS

CIU 
SKONIUI

H ■

OA-

romiečiai buvo išsisklaidę, trūko 
jų tikybos ir tautybės kunigų ir 
pergyveno pavojų prarasti savo 
tikėjimą protestantų ir schizma
tikų tarpe.

Aprūpinti tikinčiuosius dvasi
niais patarnavimais buvo pasi
stengta arkivyskupo šeptitcki, 
Lvivo metropolito. Jis lankėsi 
vak. Kanadoje, tikinčiųjų reika
lus nušvietė Vatikanui ir šv. Tėvo 
dekretu 1912 m. buvo įsteigtos 
keturios ukrainiečių katalikų vys
kupijos, kurių Saskatchewanas 
yra jauniausioji. Saskatchewano 
ukrainiečiai turi 150 bažnyčių, 
kuriose pamaldos laikomos Ry
tų apeigomis. \

šeptiekio institutas, kolegijos
Auklėjimo įstaigos vyskupijos 

gyvenime sudaro didelį įnašą. 
Šeptiekio institutas pirmuosius 
studentus pradėjo priimti 1953 
m. rugsėjo .mėn. Instituto patal
pos yra arti Saskatchewano un-to 
ir duoda progos ukrainiečių kata
likams siekti augštojo mokslo. In
stituto užadvinys: puoselėti krikš
čioniškus idealus, etiką ir paruoš
ti energingus vadus pasauliečių 
tarpe. Pasauliečių apaštalavimo 
darbas visada pabrėžiamas, nu
sipelnę kat. pasauliečiai kviečia
mi su paskaitomis studentams. 
Institutas taip pat turi įsteigęs 
meno ir kultūros muzėjų. Jame 
randama eksponatų siekiančių 15 
šimt. ir neturinčiu panašių šiame 
kontinente. Nemažą svarbą suda
ro ukrainiečių katalikų jaunuo
menės auklėjime ir šv. Juozapo 
kolegija Yorktone, įsteigta 1919 
m. berniukų gimnazijos'teisėmis. 
Ji yra nusipelniusi pedagogų ir 
Bažnyčios vadų pasididžiavimo. 
1946 m. Kanados ministeris pirm. 
W. L. MacKenzie King kolegijos 
adresu išreiškė pagyrimą. Pirmu
tinis kolegijos tikslas — pilnu
tinis bendruomenės auklėjimas, 
antrasis — paruošimas pašauki
mų kunigystės luomui ir aplamai 
religiniam gyvenimui. .Kolegijos 
patalpos buvo gerokai praplėstos, 
šiuo metu kolegiją lanko apie 180 
berniukų studentų. Yorktonas tu
ri ii* šv. širdies akademiją, kuri 
teikia gimnazijos kursą ukrainie
čiu mergaitėms, dvi privačias pra
džios mokyklas, taip pat mergai
tėms ir dvi ukrainiečių tikintie
siems pradžios mokyklas, pivmas 
tos rūšies Kanadoje.

Stovyklos, klubai i 
organizaci jos

Auklėjimo, poilsio ir religi
niams tikslams vyskupija turi tris 
vasaros stovyklas: dvi prie Pike 
ežero ir trečioji arti Kamsack - 
Madge ežero. Ukrainiečių vaikai, 
kurie lanko mokyklas lotynų apei
gų parapijose, gauna specialias 
tikybos ir ukrainiečių istorijos 
pamokas. Ukrainiečių vyskupijos 
kunigai aplanko privačias mokyk
las ir supažindina mokinius su 
Rytų apeigomis.

Kaip ir lotynų apeigų katalikai, 
taip ir Rytų atstovai Saskatche
wano vyskupijoje yra teigiamai 
nusiteikę ir socialiniu atžvilgiu 
ir parodę bendruomeninį subren
dimą, organizuodami įvairius 
sambūrius bei organizacijas. Un
to studentai turi Opnova Club, 
kuris susirašinėja su Newman 
Club — lotynų katalikais; stengia
si patenkinti dvasinius, sociali
nius ir intelektualinius reikalavi
mus bei spręsti iškilusias proble
mas. Obnova turi šūkį: “Visa at
naujinti Kristuje”.

Ukrainiečių kat. brolija įkurta 
1932 m., ugdyti vadovams, kurie 
pasisakytų svarbiais bėgamaisiais 
reikalais, ragintų religinį ^mo
kymą ir padėtų kultūriškai stip
rėti. Ukrainiečių kat. jaunuome
nės organizavimas prasidėjo 7 
metais vėliau; stengiamasi pa
ruošti praktikuojančius katalikus

ir gerus Kanados piliečius, kurie 
būtų sąmoningi savos kultūros 
paveldėtojai. Taip pat veikia mal
dos apaštalavimo, Mergelės Mari
jos nuolatinės globos dr-ja, Kata
likių moterų lyga. Ukrainiečiai 
mokytojai irgi turi savo organiza
ciją. 1951 m. buvo suformuota 
Saskatchewano Ukrainiečių kata
likų taryba, kuri koordinuoja vi
sų kitų grupių darbą. Neseniai 
įsteigti ir Kolumbo vyčiai.

Ukrainiečių apeigos
Kuo pasižymi Rytų apeigos, 

praktikuojamos ukraniečių kata
likų Saska tche wane? Pakankamą 
atsakymą duoda kun. Michael 
Schudlo, C.Ss.R., sakydamas: 
“Mistinis simbolizmas sudaro pa
grindą visų apeigų. Rytų krikš
čionis yra mąstymo tipas, todėl 
bažnytinės pamaldos tęsiasi daug 
ilgiau, kadangi mistikai neskuba 
su Dievu. Ukrainiečiai mėgsta 
simbolines ceremonijas, kurios 
primena Kristaus gyvenimą. Jie 
pažįsta apeigas daugiau jausmu, 
gieda antifonas, himnus ir atsa
kinėja su dideliu atsidavimu ir 
pietizmu”. Aktyvus pasauliečių 
dalyvavimas šv. Mišių aukoj, ko 
labai nori dabartinis popiežius 
Jonas XXIII, niekada nebuvo pa
mirštas Rytų apeigų pamaldose, 
kur šv. Mišios iš tikro yra dialo
gas tarp kunigo ir žmonių.

pirmu ir antru dešiniosios rankos 
pirštu. Eucharistijai naudoja rau
gintą duoną ir Komuniją priima 
iviem pavietais: duonos ir vyno.

slavų kalba, priklausančia negy
vosioms kalboms. Kaip ne vienam 
yra tekę matyti, pamaldų metu 
labai dažnai naudojami smilkalai. 
Šventės švenčiamos pagal Juli
jaus kalendorių. Pasninku, įskai
tant adventą ir gavėnią, prakti
kuojami. Kat. Bažnyčioj Sutvirti
nimo sakramentą teikia tik vys
kupas. Rytų apeigos leidžia tai 
atlikti ir kunigams. Paprastai 
krikšto ir sutvirtinimo sakramen
tai suteikiami kartu.

Yra paradoksiška, bet tikra, 
kad tikėjimo vienybė laikosi įvai
riaspalve praktika, ir todėl tam 
tikra prasme įvairumas yra stip
rybė. Didysis vokiečių teologas 
Kari Adam rašė: “Praėjus tūks
tančiams metų, katalikybė bus

5-me» tūkstantyje metų be sunku
mų atras katalikybės idėjas, for
mas ir praktiką, kilusias iš Indi
jos, Kinijos ir Japonijos. Tiesa, 
kad kataįikybė yra priešingybių 
Vienybė. Bet priešingybės nėra

mas, ten turi būti konfliktas ir

At-kų Federacijos vadovybės rinkimai
At-kų Federacijos vado, Federacijos 

valdybos ir kontrolės komisijos penke- 
rių metų kadencija baigiasi 1962 m. 
pradžioje. AF valdyba 1961 m. balan
džio 12 d. posėdyje nutarė skelbti ko- 
respondencinius rinkimus, kurie turė
tų būti pravesti iki 1962 m. sausio 15.

Pasiremdama AF konstitucijos 11 
paragrafu, 1961 m. gegužės 22 ^ posė
dyje AF valdyba priėmė koresponden- 
cinių rinkimų nuostatus ir nutarė Vyr. 
Rinkimų komisiją sudaryti Baltimorė- 
je. Po atitinkamų išsiaiškinimų, 1^61 
m. birželio 16 d. posėdyje patvirtino 
Vyr. Rinkimų komisiją tokios sudėties: 
pirm. Cezaris Surdokas — 5315 Lo
thian Rd., Baltimore 12, Md.; nariai-
— Birutė Bogutaitė — 803 W. Lom
bard St., Baltimore 1, Kazys Bradūnas
— 1127 Bayard St., Baltimore 23, Juo
zas Gailevičius — 618 Coleraine Rd., 
Baltimore 29, ir Jonas Sbliunas — 
5440 Frederich Ave., Baltimore 29. . 
Kandidatais, jei kuris komisijos narys 
negalėtų eiti toliau pareigų, patvirtinti 
Vytautas Volertas ir Stasys Balčiūnas.

At-kų Federacijos sąjungų centrų 
valdybos, vienetų vadovybės ir atskiri 
at-kai visame laisvame pasaulyje ma
loniai prašomi paslaugiai bendradar-

biauti su Vyr. Rinkimu komisija ir pa
dėti jai pravesti At-kų Federacijos va
dovybės rinkimus.

Korespondenčių hj rinkimu nuosta
tai bus išsiuntinėti ir atitinkamos in
strukcijos bei informacijos bus skel
biamos Vyr. Rinkimų komisijos.

Ragindami visus at-kus aktyviai da
lyvauti rinkimuose, linkime ko ge
riausios sėkmės.

Skuas Sužiedėlis
Federacijos vadas

Kun. V. Dabušis
Generalinis sekretorius

CANADIAN
lager beer

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

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

LIETUVOS KUNIGAIKŠTYSTES 
santrauką 
leidžiamas 
1961. 2. 7.

išspausdino 
“La Nation 
Autorius —Georgienne 

Kerheel.
KULTŪROS KLUBAS 

baigė vienuoliktuosius gyvavimo me
tus. San. buvo 8 susirinkimai, lankė 
nuo 50 iki 90 asmenų. Prelegentais bu
vo: dr. M. Gimbutienė, EI. Vasyliūnie- 
nė, arch. J. Mačiūnas, dr. K. Ostraus
kas, dail. R. Viesulas, istorikas S. Su
žiedėlis, etnogr. A Mažiulis ir dr. J. 
Girnius. Pirmininkavo inž. J. Gimbu
tas. Naujuoju pirm, išrinktas dr. Br. 
Baškys.

DR. VINCO KUDIRKOS PAMINK
LUI pastatyti Čikagoje Lietuvių Suval
kiečių dr-ja įteikė $1000. Paminklu rū
pinasi specialiai sudarytas komitetas.

LIETUVIŠKIEJI MARŠAI, sukom
ponuoti Br. Jonušo, buvo perduoti per 
Paryžiaus radiją. Susilaukta gražių at
siliepimų. Paryžiaus radijas galėtų pa
naudoti ir daugiau lietuviškų plokšte
lių, jeigu kas jų galėtų skirti lietuviš
kosios kultūros propagandos reikalui. 
Siųsti adresu: A. Liutkus, 13, rue De- 
parcieux, Paris XIV-me, France.

SALOMĖJA NARKELDŪNAITĖ, 
žurnalistė, baigė slavistikos studijas 
Columbia universitete, Niujorke, bir
želio 6 d. gaudama Master of Arts 
laipsnį. Tame pačiame universitete ji 
yra studijavusi žurnalistiką ir .visuo
meninius mokslus, o dabar Jungtinių 
Tautų kalbų kursuose gilina rusų

DR* INŽ. ALGIRDAS NASVYTIS 
pasirašė sutartį su k|Schweizer Iliust- 
rierte Zeitung’r dėl Barboros Armo- 
nienės atsiminint^ panaudojimo tame 
šveicarų laikraštyje. Spausdinama bus 
“LifeM žurnale skelbtos ištraukos, tik 
gausiau iliustruotos.

ALFREDAS URBANCKAS, Spring- 
fieldr gavo dantų gyd. diplomą Illi
nois universitete. Jis pasižymėjęs spor
tininkas, ypač šokime į augstį.

STEPONAS KAIRYS, Nepriklauso
mybės Akto signataras, papildo savo 
atsiminimų II-rą tomą ir netrukus ati
duos spaudai.

RIMTUI J. KRIAUČIŪNUI, Toledo 
universitete baigusiam verslo adminis
tracijos finansų skyriųr suteiktas ba-

Bostone už-

kalauro diplomas. Baigė gerais pažy
miais ir pasireiškė veikte savo klasėje: 
buvo vienas iš 13 asmenų, valdančių 
specialų universiteto investavimo fon
dų. Atsižvelgdama į tai fakulteto vado
vybė pakvietė jį likti tame pat ua-te 
pagalbinio mokomoje personate tar
pe, su atlyginimu, ir ruoštis magistro 
laipsniui. Dėl gerų pažymių Beta Gam
ma Sigma dr-ja pakvietė jj įstoti na
riu. Diplomantas Lietuvą paliko vos 
7 metų amžiaus.

DR. Z. V. REKAŠIUS birželio 30 d. 
skaitė paskaitą įvykusioje Joint Auto
matic Control konferencijoje, Boulder, 
Colorado, šio masto konferencijos esti 
ruošiamos tik kartą per metus ir joms 
skiriama ypatingai didelė reikšmė. J 
konferencijas kviečiami visų Amerikos 
universitetų automatinių kontrolių 
specialistai. Dr. Rekašiaus paskaitos 
tema: “A General Performance Index 
for Analytical Design of Control Sys
tems”. ■:

NIDOS KNYGŲ KLUBO prenumep- 
toriai jau gavo tos leidyklos leidinį 
Nr. 32. Tai Alės Rūtos romanas “Bro
liai”. Su šiuo leidiniu leidykla .jau yįa 
išvariusi gana gilią vagą mūsų rašti
jos dirvonuose. \

DABL JUOZAS AKSTINAS, Mon
realyje, pakviestas dirbti į Morgan 
bendrovę dekoravimo vadovo pava
duotoju ir pirmuoju dailininku de
koratoriumi. . y

ADELAIDĖS, Australijoje, lietuviš
kam chorui vadovaują V. Šimkus, o 
tautinių šokių grupei — B. Juškevičiu- 
tė-Lapšienė. Anot Pulgio Andriušio, 
lietuviai šokėjai australų visuomenėje 
taip išpopuliarėję, jog jų spauda, ra
šydama kokia nors proga apie euro
piečių liaudies meną, visuomet turi 
galvoj lietuviškus šokius: olandiškos, 
girdi, klumpės ir lietuviški šokiai.';'.

KUN. V. BAGDANAVIČIUS, MIC, v 
savo kunigystės 25 metų sukaktį mi
nėjo birželio 14 d. Viešas jubilėjąųs 
minėjimas bus rudenį, kartu su kun. 
V. Andriuška, MIC, ir kun. K. Veng
ru, MIC. L

Kun. V. Bagdonavičius, ypač spau
dos darbe, yra vienas žymesniųjų as
menų. Jis nėra tik informacinės spau
dos darbuotojas, bet 'gilios, pilnai iš
mąstytos ir sklandžiai perteikiamos 
spaudos puoselėtojas. Tremtyje reda
gavo “Naująjį gyvenimą”, Amerikoje 
—• “K. K. laivą”, 1953 m. išleido teolo
ginę studiją “žmonijos likimas šv. Jo^ 
no apreiškimo knygoje”, ruošiasi iš
leisti — “Marija žemiškame gyveni
me”. v

ONTARIO

ONTARIO DETALIOS PREKYBOS 
PARDAVIMO MOKESČIO

Paremkime 
skautišką jaunimą

Artinasi vasaros stovyklavimo 
laikas. Mūsų skautai yra pakvies
ti į kelias tarptautines skautų sto
vyklas. Tarptautinėse skautų sto
vyklose dalyvauja laisvojo pasau
lio skautiškas jaunimas, atstovau
dami savo valstybę ir skautišką 
jaunimą. < A

Dabartiniu laiku yra labai svar
bu, kad mūsų skautai dalyvautų 
tarptautinėse skautų stovyklose ir. 
ten atstovautų mūsų brangią tė
vynę Lietuvą ir lietuvių skautiją. 
Tarptautinėse skautų stovyklose 
galės jaunimą supažindinti su 
mūsų brangios tėvynės vargais, 
jos kančia, komunizmo žiauru
mais, apgavystėmis ir jų klašta.

Deja, lietuvių Skautų Brolija 
nėra pajėgi finansiškai, kad galė
tu padengti dalį būtiniausių iš
laidų. Tam yra įsteigtas Džiam- 
borės Fondas, kuris lėšas sudaro 
mūsą gerųjų brolių bei sesių lie
tuvių aukomis.

Mieli broliai ir sesės lietuviai, 
paremkite savo aukomis šį kilnų 
tikslą. Jūsų aukos parems mūsų 
skautišką jaunimą, padės vesti 
kovą dėl Lietuvos laisvės.

Kanadoje aukas siųsti: V. Gu
delis, LSB Džiamborės Fondo įga
liotinis Kanadai, 243 Highbury 
Ave., London, Ont. JAV ir kitų 
kraštų aukas siųsti: A. Karaliū
nas, Džiamborės Fondo iždinin
kas, 3717 W. 70 Pl., Chicago 29, 
Ill., USA.

V. Gudelis, LSB Džiamborės 
Feode įgaliotinis Kanadai

PARDAVĖJU
LEIDIMU

prašymų formos 
privalo būti gražintos iki 

1961 m. I i epos 15 d.

Oficialios leidiniu prašymų formos 
su smulkiais paaiškinimais apie 
naująjį Ontario Pardavimo Mokes
čio Įstatymą buvo išsiuntinėtos su 
viršum 120.000 Ontario prekybinin
kų. šie prašymai turėtų būti užpil
dyti ir sugrąžinti ligi liepos mėn. 
15 dienos, kad pardavėjai savo lei
dimus su papildomomis informaci
jomis galėtų gauti dar prieš rugsė
jo I dieną, kai įsigalios naujieji mo
kesčiai.

Kas privalo gauti pardavėjų leidi
mus? Kiekviena bendrovė bei as
muo, kurie normaliai savo versle 
pardavinėja prekes Ontario provin
cijoje, privalo turėti pardavimo mo
kesčio pardavėjo leidimą. Restora
nai ir kitos patalpos, kuriose parda
vinėjami pagaminti valgiai, privalo 
turėti leidimus. Leidimai reikalingi 
k pardavėjams bei gamintojų agen
tams, kurie Ontario provincijoje 
pardavinėja nereziduoantiems bei 
Ontario provincijoje neregistruo
tiems pardavėjams.

Pardavėjai, dar negavę oficialių 
Prašymų Leidimams formų,

VISĮĮ Rušiy STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, Įvairių spalvų stalinės lempos.

Taisomi ir atnaujinami seni baldai, {vairūs medžio tekinimo darbai.
GIRAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. UUBINSKAS. . Telefonas L£. 2-4922.

Retail Sales Tax Branch, Office of Comptroller of Revenue, 
Parliament Bufidings, Toronto 2, Ontario

Please send me a Permit Application form together with 
detailed information e© the Ontario Retail Sates Tax.

802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas LR 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . , .

Kalbame taip pat vokUkoi lt rusiUcai.

Name ...____ _
Company Name
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SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Lengv. atletikos pabaltiečių pirme
nybėms, kurios įvyks liepos 22-23 d.d. 
Clevelande, yra pakviestos dvf vytie- 
tės — D. Pacevičiūtė ir T. Supronaitė.

Louko teniso pabaltiečių pirmeny
bėms, kurios vyks tuo padu laiku Cle
velande, lietuvius atstovauti yra pa
kviesti trys vytiečiai — O. Rautinš, 
J. Žukas ir P, Gvildys.

Prie šios lenvatlečių ir tenisininkų 
išvykos yra numatytos prijungti dar 
dvi lengvatletės — J. Jonynaitė ir R. 
Renkauskaitė.

Vaikų žaidimai ir lengv. atletikos

“Amerikos Balsas” Lietuvai
(Atkelta iš 3 psl.)

<
Nurodyti žmonėms, kad kaiku- 

riuose žymiuose restoranuose Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoj, neseniai 
atidarytuose, yra įrengti slapti 
mikrofonai pokalbiu užrašymui. 
Kaip pavyzdį Maskvos tam vado
vavimo, galima pateikti Chruščio
vo pasiūlymą Adenaueriui —- pa
groti magnetofono juostą, kurioje 
slapta užrašytas pokalbis su Va
karų valstybės galva ir kur jis tei
gia, kad jie taip pat nesuintere
suoti Vokietijos suvienijimu.

Jaunimo valandėlėse nušviesti 
Lietuvos istoriją, jos žymius vy
rus, įvykius (Lietuvoje tai apeina
ma ir teplepama apie: Mickevi- 
čius-Kapsukus, Melnikaites, Grei- 
fenbergerius). Nepamiršti plačiai 
pakalbėti apie Kauno, Plungės, 
Klaipėdos sukilimus (pirmasis ka
pinėse, antrasis dėl žydų pagrobto 
vaiko, trečiasis dėl silkės turgu
je)- ■

-Nepraleisti taip pat ir nemalo
nių laisvajam pasauliui faktų: dar 
tebeinant karui anglų užsienio 
reikalų ministeris Edenas su savo 
kolonistų klika spaudė Amerikos 
užsienių rekialų ministeriją, kad 
patenkintų Džiugašvilio reikalavi
mą ir Pabaltijį pripažintų jam.

.Nepamiršti papasakoti lietu
viams, kad neidealizuotų ir kitų 
Vakarų valstybių, kurios* taip pat 
pasižymėjo savo darbeliais: po ka
ro generolo Vlasovo armijos išda
vimas NKVD rankoms, tas pats 
su pabėgėliais i Švediją.

Jeigu Amerikos lietuviai nepa
jėgia “Amerikos Balsą” paveikti 
derybų keliu, tai mes galime pa
siūlyti du kitus kelius: įpareigoti 
savo tautiečius nutraukti darbą 
“AB”. Antras kelias —- nuomoti 
tą pusvalandį iš šios ar kitos tokio 
pat galingumo stoties ir progra
mas perduoti Amerikos lietuvių 
vardu, jų atsakomybe, nesitaiks- 
tant su Ėatonų filosofijomis. Pro
gramos girdimos ir važiuojant 
lengvu automobiliu.

Mes girdime kasdien apie 100- 
200% planus, apie nusipelniusias 
melžėjas ir kiauliašeres, apie Si
biro elektrines ir sputnikus Mė
nulyje, apie imperialistus, ruo
šiančius karą, apie Eatęnus apdo
vanojančius Chruščiovą. Bet mes 
tiek maža težinome, kas dedasi 
mūsų viduje, kas dedasi užsieny
je, viso to kas spigina akis oku
pantui. Mes tikimės, kad viso pa
saulio laisvieji lietuviai, jaus pa
reigą likti lietuviais bent tol, kol
pavergtoj Lietuva bus išlaisvinta 
ir kad kiekvienas iš mūsų įdės 
savo indėlį į šią nuo žilos seno
vės garbingą prievolę.

Kai atvirai bus skelbiama tai, 
kas atrodo, jog visiems tai žino
mas faktas — turės du teigiamus 
rezultatus: okupantas jausis ne 
savame kailyje ir mes sustiprėsi- 
me dvasiniai, nes mes žinosime, 
jog nesame užmiršti, kad lietu
viai laisvėje kovoja už teisybę ir 
laisvę Lietuvoje. Dausa

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

naujus ir remontuoja senus pečius. - k
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:

Bloor — Rusholme Rd. 
$6.000 įmokėti, 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 kaina $26.000.
Bathurst — Glencairn 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 

■augštus, 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. Prašoma 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 įmokėti, 8 kambarių, atski
ras mūro labai švariai užlaikytas 
namas, gražus kiemas, 2 minutės 
nuo Bloor. Parduodamas už $14.000.

' J. KUDABA
Namų teL RU. 12105
KreipHtės visais reikalais 

Čia rasite ekstra

Miesto centre 27 butų 
moderniškas 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 tik $4.000. Reika
lingas remonto.
Bloor - Lansdowne. 8 kambarių at
skiras mūro namas, vieta garažui. 
$2.000 įmokėti, 10 metų atviras 
morgičius balansui.

Visais draudimo, morgirių, 
investavimo reikalais kreipkitės

B. SERGAUTIS
LE. 1-1161

EXTRA REALTY LTD. 
patarnavimą.

BRUCE KIDD, Kanados nuostabus 
jaunuolis bėgikas, dabar studijuoja 
Malvern Collegiate Institute Toronte, 
neseniai pastatė naują rekordą pra-
bėgdamas per 6 minutes pusantros 
mylios distanciją. C.Sc.

pratybos, prasidėjus vasarojimo ir sto
vyklavimo sezonui, nutraukiamos. Jos 
vėl bus pradėtos rugpjūčio pabaigoj, o 
galutiniam sezono uždarymui vėl bus 
suruoštos rungtynės.

Praėjusią savaitę numatytas vaikų 
varžybas sutrukdė virš Toronto paki
busi audra. Tačiau nors ir negausus 
dalyvių būrys įstengė parodyti gražius 
davinius. Geriausios pasekmės atsiek
tos berniukų iki 10 m. amžiaus gru
pėje. čia šuolyje į augštį S. Ignatavi
čius peršoko 3-7 ir G. Akelaitis 34. 
Berniukų iki 8 m. grupėje T. Balsys 
nušoko į tolį 8-0. Mergaičių iki 10 m. 
amžiaus grupėje D. Balsytė šuolyje į 
augštį peršoko 3-0 ir į tolį nušoko 10-

2%. Visi jaunieji lengvatlečiai žymiai 
pagerino savo anksčiau pasiektas pa
sekmes.

Šį trečiadienį Etobicoke CI kelios 
Vyčio lengvatletės dalyvaus AAU ruo
šiamose varžybose — šuolyje į augštį 
ir 4x110 yd. estafetiniame bėgime.

Springhurst vasarvietėje prasidėjus 
vasarojimo sezonui, numatyta suor
ganizuoti keletą rungtynių. Krepšinio 
ir tinklinio rungtynėms yra pakviesti 
Rochester. N.Y., sportininkai ir spor
tininkės. Be to, bus mėginama kartais 
,pravesti vietinio pobūdžio rungtynes, 
jungiant ir lengv. atletiką. Visi va
sarotojai galės išmėginti sayo pajėgu-
nų daugiakovoj į kurią įeis — šuolis 
į augštį, šuolis į tolį iš vietos, trišuo- 
lis, sunkumų kilnojimas, rutulio stū
mimas ic krepšinio baudų metimas. 
Apie šias daugiakoves dar pranešime 
vėliau. A. S.

. Kas yra sportininkas mėgėjas?
Viso pasaulio kraštai savo iškiliuo

sius sportininkus labai vertina ir sten-
giasi jiems padėti. Betkuri sporto rū
šis, norint atsiekti gerų pasekmių, rei
kalauja daug įtempto darbo. Dažnu 
atveju pajėgus sportininkas privalo 
kasdien treniruotis ilgas valandas, kad 
galėtų dalyvauti tarptautinėse varžy 
bose. Savaime suprantama, kad prieš 
svarbesnes varžybas sportininkas iš
tisus mėnesius beveik visą savo laiką 
aukoja pasiruošimui. Labai nedaug tu
rime gerų sportininkų, kurie materia
liai būtų pajėgūs atsidėti vien tįk spor
tui, negaudami už tai jokios kompen
sacijos. Gana dažnai valstybė, privačios 
įmonės, universitetai ar organizacijos 
įvairiose formose remia savo pajėgiau
sius sportininkus. Rėmimo būdų yra 
labai daug ir įvairių. Apmokamos ke
lionių išlaidos, suteikiamos stipendijos, 
surandamas lengvesnis darbas, išlei
džiamas sportininkas žymiai ilgesnėms 
atostogoms, kurių metu jis gali treni
ruotis ir pan.

Jau ištisą eilę metų sporto sluogs- 
niuose eina ginčai tarp sportininko 
profesionalo ir mėgėjo sąvokos. Šią 
ribą ųustatyti yra labai sinku, o kar
tais ir visiškai neįmanoma. Nuo tos ri
bos nustatymo dažnu atveju priklauso 
valstybių pasirodymai ir olimpiniuose 
žaidimuose. Bepigu Sovietų Sąjungai, 
kuri visus savo iškiliuosius sportinin
kus padaro profesionalais, o tarptau
tinėje plotmėje, be jokio sąžinės grau-
žimo, vadina juos mėgėjais. Tai gal

Sportas okupuotoje Lietuvoje
ED. ŠULAITIS 

DAŽNI SPORTININKŲ NUSISKUNDIMAI

Vilniuje išeinančiame tris kartus sa
vaitėje “Sporto” laikraštyje dažnai ga
lima užtikti nusikundimų dėl įvairių 
sportinėje srityje pasitaikančių nege
rovių. * • <

“Sporto” Nr. 61, 1961 m. gegužės 25 
d., Lietuvos dešimtkovės rekordinin
kas A. Černiauskas taip skundžiasi:

“Einu į eilinę treniruotę. Kaip ir 
įprasta, pasuku į stadijoną, bet man 
galvą skauda vis nuo tų pačių minčių. 
Kas manęs laukia? Stadijonų bėgimo 
takuose — dulkės, šuoliaduobėse — 
šiukšlės (kitais nepavadinsi šlako ir 
piuvenų mišinio). Praustis — šaltas 
ledinis vanduo... Apie šiltą dušą, 
masažą net negalvoju. Tokias “praš
matnybes” galima surasti tik už res- 
publikos ribų — kitose sąjunginėse 
respublikose. Ten retkarčiais išvažiuo
ja pasitreniruoti bei parungtyniauti 
ir mūsiškiai. Pasitreniruoja ir žiūrėk 
— meistrais tampa.

Lietuvos jaunuoliai tokie pat, kaip 
ir Maskvoje, Leningrade, Kijeve ar 
Lvove — gabūs, talentingi, bet. .. 
Štai, žiūrėk — vienam Achilo sausgys
lės ištino nuo blogų bėgimo takų, kitą 
radikulitas surietė nuo šalto vandens 
ir pan. Štai ir šiandien po treniruotės 
būsiu purvinas, bet nesiryšiu lįsti po 
šaltu vandeniu, šiuo atžvilgiu turiu 
kartų patyrimą, neberizikuosiu. Jau
nesni drąsiai maudysis po šalta sro
ve, ir netrukus juos sutiksiu fizkul
tūros dispanseryje — ilgoje traumuo
tų sportininkų eilėje . ..”

“Sporto” Nr. 60, L. Jonaitis dėsto

liją. Tačiau po to R. Paškevičius pa
sidarė “nekošer” ir buvo pakeistas 
mažai patyrimo turinčiu rusu. Net ir 
A. Saunoris tą pergyveno ir savo re
portaže rašė: “Pagalvojau, kaip ry
tojui būtų reikalingas geros formos 
Rimas Paškevičius, kuris taip puikiai 
susidorodavo su anglais pernai”.

A. Saunorio rašiniuose yra ir kita 
pažymėtina vieta, kuri gerokai kvepia 
bolševikine baime. Rungtynėse prieš 
Jugoslaviją, esant pasekmei 4:3 Sov. 
Sąjungos naudai A. Saunoris turėjo 
,susitikti su jugoslavu Vogrincu. “Ei
nu žaisti su Vogrincu. Jaučiu, kad la
bai jaudinuosi. Mūsų vadovas man tik 
taria: ‘Žiūrėk!’ Daugiau nieko. Su
prantu ką tai reiškia. Reikia būtinai 
laimėti...”

Gerai, kad šias rungtynes Saunoris 
laimėjo; kitaip jam gal nei atsiminimų 
nebūtų reikėję rašyti — gal būtų bu
vęs pažemintas už nestropumą kaip 
kad kiti jo draugai. Sov. Sąjungoje ge
ra gyventi tik tiems sportininkams, 
kurie skina pergales ..

viena pačių svarbiausių priežasčių, ko
dėl paskutiniuoju metu tarptautinėse 
varžybose taip augštai yra iškilę Sovie
tų Sąjungos sportininkai. Buvo ištisa 
eilė siūlymų tarptautinėse olimpijado- 
se leisti dalyvauti visiems sportinin
kams tuo pačiu ir profesionalams. Di
delė dauguma valstybių prieš šį pasiū
lymą griežtai pasisakė, pagrįstai tvir- 
tindamos, kad įsileidus profesionalus 
į olimpinius žaidimus, tikroji žaidimų 
prasmė žlugs, o liks tik eilinis jėgos 
ir sugebėjimų pasirodymas.

Prieš dvi savaites Tarptautinis Olim
pinis komitetas, vadovaujamas ameri
kiečio A. Brundage, susirinkęs Atėnų 
mieste Graikijoje, svarstė 1964 metų 
olimpijados reikalus. Tarp eilės svar
bių reikalų, komitetas sprendė ir spor
tininko mėgėjo klausimą. Po ilgų dis
kusijų prieita bendros rfuomonės ir 
išleista nauja taisyklė, kas yra spor
tininkas mėgėjas.

“Olimpinis sportininkas mėgėjas yra 
tas, kuris dalyvauja ir visuomet daly
vavo sporte, negavęs už tai jokio mate
rialinio atlyginimo. Atitikti sportinin
ko mėgėjo reikalavimams, reikia lai
kytis sekančių nuostatų:

A. Sportninkas mėgėjas turi turėti 
profesiją - užsiėmimą, kuris garantuo
tų jam pragyvenimą dabar ir ateity.

B. Sportininkas mėgėjas negali bū
ti niekada* gavęs kokio nors atlygini
mo už dalyvavimą betkurioje sporto 
rungtyje.

C. Sportininkas mėgėjas turi atitik
ti visiems tarptautinių sporto federa
cijų taisyklių reikalavimams.

D. Sportininkas mėgėjas turi atitikti 
visiems šių taisyklių nuostatams”.

Šiems nuostatams įgyvendinti, komi
tetas išrinko specialią komisiją, kuri 
patikrins kiekvieną sekančios olimpi
jados dalyvį. Taisyklė skamba gražiai, 
jei visi kraštai tikrai jai paklustų. Sa
vaime aišku, kad vakariečiams toji tai
syklė sudarys daugiau sunkumų ir da
lis pajėgių sportininkų negalės daly
vauti olimpijadoje. Sovietų Sąjunga 
savo sportininkus laikydama “mėgė
jais”, komisijai perdaug kištis j “vi
daus reikalus” neleis ir tuo būdu rei
kia laukti Tokio olimpijadoje dar di
desnių sovietinių “sportininkų mėgė
jų” pergalių. Labai abejotina ar ir ši 
naujoji sportininko mėgėjo sąvoka 
įneš ką nors naujo į jau ilgai besitę
siantį profesionalo ir mėgėjo ribos nu
statymo ginčą. J. G.

Tillsonburg, Ont.g
KLB Delhi apylinkė liepos 9 d., sek

madienį, po pietų p. Augustinavičiaus 
ūkyje rengia linksmą gegužinę su ge
ra muzika, loterija ir bufetu. Visus 
lietuvius iš plačios apylinkės kviečia
me dalyvauti. Apylinkės v-ba

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

J . B I E S IK REAL ES
Baysviile, Ont. Tel. 767-3652

REALTORS

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
PALIKIMO PARDAVIMAS 
$2.500 įmokėti, 6 kamb., šiurkščių 
plytų atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, alyvos šildymas, gra
žus kiemas, garažas, vienas atviras 
morgičius balansui, pilna kaina 
$16.500, Jane - Colbcck rajone.
JANE — BLOOR
$4.500 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atskiras mūjrinis namas, van
dens alyvos šildymas, kvadratinis 
planas, 2 vonios, 2 virtuvės, recrea
tion kamb. rūsyje, garažas, didžiu
lis kiemas, arti Bloor.
HIGH PARK — RONCESVALLES 
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių 
atskiras mūrinis namas, 2 virtuvės, 
alyvos šildymas, arti susisiekimo 
bei krautuvių.
RUNNYMEDE — BLOOR 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, recreation kamba- • 
rys, garažas.
SWANSEA — BUNGALO 
$4.000 įmokėti, 5 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas rūsyje, atskiras mūri
nis bungalo, modernus alyvos šildy
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Labai gra
ži vieta, greitas užėmimas.
PACIFIC AVE. — BLOOR 
$5.000 Įmokėti, 11 kambarių pui
kus atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šil
dymas, 3 mod. virtuvės, garažas, 
gražus kiemas, 
4-PLEKSAS 
$6.000 Įmokėti, viso 19 kambarių, 
keturių butų atskiras mūrinis na- 
masę 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, buh- 
galo. Puiki apyvarta, labai geras 
pirkinys mechanikui. Vienas mor
gičius balansui.

P. KERBERIS'
Darbo telefonas LE. 24404 
Namų telefonas LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. ; M 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI. ;

HIGH PARK RAJONE
$2.500 įmokėti, atskiras, šiukščių 
plytų 6 kambarių namas, kvadrati
nis planas, didelis kiemas, garažas 
ir šoninis įvažiavimas. Viena sko
la balansui, lengvos mokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $16.000.
COLLEGE — RUSHOLME RD.
$4.000 Įmokėti, atskiras mūrinis 7 
kambarių namas. Karšto vandens 
šildymas. Garažas ir šoninis Įvažia
vimas. Viena atvira skola balansui. 
Prašo $19.900.

• KIPLING — RATHBURN
$5.000 įmokėti, puikus 6 kambarių 
bupgalow. 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 S21.o00.
BLOOR — HIGH PARK
$21.500 pilna kaina. Puikus rupių 
plytų atskiras 8 kambarių namas.
Vandens - alyva šildymas. Dvi vir- ■ 
tuvės. Dvi vonios. Poilsio kamba
rys rūsyje. Dvigubas garažas ir pri
vatus įvažiavimas.
BLOOR — WALNIER RD.
$4.500 įmokėti, atskiras mūrinis 
dupleksas — dviejų šeimų namas. 
Dvi virtuvės, dvi vonios, du atski
ri įėjimai. Vandens - alyva šildy
mas. Privatus Įvažiavimas. Viena 
atvira skola balansui.

ST. CLAIR —BATHURST
$6-7.000 Įmokėti, atskiras mūrinis, 
dviejų šeimų namas — dupleksas. 
Vandens - alyva šildymas. Du mū
riniai garažai ir šoninis ivažiavi. 
mas. Kilimai, du pečiai ir du šaldy
tuvai. Greitas užėmimas.
BABY POINT RD.
S7-8.000 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.
S5-6.000 Įmokėti, gražus 9 kamba
rių per du augštus atskiras namas. 
Karšto vandens alyv«ą šildymas. La
bai didelis kiemas. Arti Bloor gat
vės. Prašo S26.000.
Be to, turime labai didelį pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. ^4404

Namų telefonas LE. 6-9165

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

savo liūdnus patyrimus su valtimis, 
kurios “bijo” vandens. Mat Vilniaus 
Spartako sportinės valtys yra sukrau
tos pašiūrėje, per kurios stogą teka 
vanduo ir valčių dalys atsiklijuoja, 
pūva. “Tada jos bijo ir Neries van
dens— skęsta. O vandens bijanti val
tis — visai niekam tikęs daiktas” — 
rašo L. Jonaitis.

Tų žodžių autorius kviečia užsukti 
į tą pašiūrę, kur lietus prasismelkia 
pro kiekvieną plyšį ir kur irkluotojai 
neturi vietos net “kelnių pasikabinti”, 
čia, nors pradėtas remontas, tačiau 
pabaigos nematyti.

Iš šių kelių pavyzdžių atrodo, jog 
sportinis gyvenimas Lietuvoje nėra 
jau tokioje puikioje padėtyje, kaip 
kad dažnokai atrodo. Tik geriesiems 
sportininkams, kurie patenka į Sov. 
Sąjungos rinktines ar dalyvauja “pla
čiosios šalies” pirmenybėse yra tei
kiamos įvairios privilegijos, bet dau
gumai kitų — prasti pyragai ir tiek.

A. Saunoris apie pasaulio 
pirmenybes

Daugkartinis Sov. Sąjungos stalo te
niso meisteris A. Saunoris “Sporto” 
Nr. 59 pradėjo straipsnių seriją apie 
pasaulio stalo teniso pirmenybes, pa
vadintą “Už didžiosios kinų sienos”.

čia jis užakcentuoja tą spaudimą, 
kurį turi pergyventi Sov. Sąjungos 
rinktinės atstovai iš kurių reikalauja
ma tik pergalių. Pralaimėjus rungty
nes prieš Angliją, vyravo nuotaika, 
kurią Saunoris taip aprašo:

“Matau, kaip sunkiai pralaimėjimą 
pergyvena kiti komandos draugai, tre
neriai. Mums visiems pasidarė pikta ir 
atrodė, kad tai nelaimingiausios valan
dos mūsų sportiniame gyvenime... 
Per pietus risi sėdėjome panūrę, kalba 
nesimezgė. Net ir delegacijos vado
vas, visuomet linksmas ir sąmojingas 
P. Melentjevas, nesileido j kalbas".

Kaip žinome, praėjusiais metais Sov. 
Sąjungos rinktinė (tuomet joje be A. 
Saunorio žaidė ir lietuvis R. Paškevi
čius) kelis kartus lengvai įveikė Ang-

MENARY & SON Realtors
431 Roncesvalles Aye.

Toronto, Ont. Tel. LE. 5-1112
S 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 vonids kambarys, alyva šildymas, šoni- 
ninis Įvažiavimas, prieinamas įmokėjipias. 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 mosčius 
balansui.
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—Boustead—Roncesvalles, 3 šeimų nuosavybė, atskiras 
- — mūrinis namas susidedąs iš 13 kambarių, visas gerai

išnuomotas, vandeniu alyv» šildymas, puikus kiemas. 
Tvirtas Įmokėjimas, vienas morgičius balansui, tuoj 

* galima užimti. -

LE. 5-1112
Narys Toronto Real Estate Board

WALLY’S GARAGE
PERS I K Ė L Ė iš 5 Robert St. i N A U JAS P A T ALI’ A S 

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. ,
72G Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

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

COLLEGE — RUSHOLME 
S4.500 Įmokėti, gerų plytų atskiras 
9 kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, vandeniu 
alyva šildymas, recreation kamba
rys, geriausios sąlygos, dvigubas 
garažas.

TABAKO ŪKIS 225 AKRAI 
$10.000 Įmokėti, Tillsonburg-Delhi 
rajone, 37 akrai tabako sodinimui, 
didelė nauja daržinė, geras šiltadar
žis, 8 kambarių namas, modernūs 
laistymo įreigimai, 35 akrai miško. 
Parduodamas pigiau negu vertas. 
$1.900 Įmokėti. BLOOR-MARKHAM 
$13.900 pilna kaina, gerų plytų, 7 
kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 10 metų morgi
čius, visi kambariai išdažyti alieji
niais dažais, koridorinis planas.
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

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

J. Girdvainis

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 modenn vįrtu- • 
vė, šoninis įvažiavimas, garažas.

DVI KRAUTUVĖS
3 APARTAMENTAI, $28.900 ' 

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

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



REALTOR LTD. *
2ŽF9 Bloor St. W. (prie Durie St.) 

i Telefonas RO. 6-9241
Jane — Annette 

$e:eeo įmok., 6 kamb. mūr atskiras, 
mod. virt., naujas alyva šild., gara
žas ir šoninis įvaž., 15-kai metų vie
nas atviras morgičius išmokėti.

Windermere — Swansea
U-5W 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., mur., švarus namas. Aly
va šild., arti kraut, ir susisiek. Vie
na- 10-čiai metu skola išmokėjimui. 
Prašo $19.500.'

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus h* sąžiningas patarnavimas.

Telef. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417

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

stočių, garažu, motelių, ivairių biznių ir t.t.

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

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

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

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

bė pirkti kelius akrus daugiau). Netoli Stayner. Gražioje vietoje, 
prašo $3.500. ' ' ;

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

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

TURIME VASARNAMIŲ SEZONINIAM IŠNUOMAVIMUI.

TAUPYK IR SKOLINKIS

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

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

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

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

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

1000 College St., • LE. 1-3074 . r. u^

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

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

Sav. Ant. Paškevičius x

VALAU FOTELIUS
B ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

vyriškų ir
MOTERIŠKŲ RŪBŲ Oi U V Vz|

A Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų 

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

Telefonas LE. 14432.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
feroše jut gafife savo automobilio pataisymo reikalus Hsiaftkiiiti liatuvSkaL 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sgitaiogtffl*4«

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pertaisymus, Mt- 
fankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir baloramvimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dtfos, 
stabdžių (uostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

J Aukland Rd. - TeL BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Auklond gotvO prasideda prie S249 Dundas Sb W., | vakarus nuo Six Point).

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS. 

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

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi

į . 'XMIO ' - *’*■ e ‘
Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus

RADIO
LE. 2-7733

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 

ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN.
' ; . 24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

Tarptautinio Komiteto Krikš
čioniškai Kultūrai ginti prezidiu
mo posėdžių proga, Baltijos sekci
jos atstovai pirm. dr. P. Karvelis 
ir gen. sekret. dr. Namsons buvo 
priimti Fed. Vokietijos preziden- 

_ ____ to H. Luebkės ir kanclerio dr. K, 
igšt. Testamentinis parda- Adenauerio. Prezidentas Luebke 
įdėlis sklypas, arti kraut. } pasikalbėjime su Baltijos sekci

jos vadovybe pasisakė prisimenąs 
pabaltiečius. Šia proga preziden
tas patikino, kad iš Fed. Vokieti
jos vyriausybės pusės bus daro
ma visa, kad baltų tautos atgautų 
savo nepriklausomybę. Jis pami
nėjo, kad federacinė vyriausybė 
yra susirūpinusi padėti Vokieti
joje atsidūnisiems tremtiniams ir 
ypač jų kultūros išlaikymo srity.

Bloor — Runnymede

per du aui
vimas. Di< ... 
ir susisiek. Vienas morgičius. Par
duos už $16.000. Geras pirkinys.

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

Bloor — Quebec 
$4.000 įmok., 9 kamb. per tris augš- 
tus, mūr., 3 mod. virt., įrengtas rū
sys, dideli ir. gražūs kamb., vand. 
alyva šild., vienas morgičius išmo
kėti. Pamatykit.

Roncesvalles — Geoffrey 
$6.000 įmok., 11 kamb. per 3 augi-* 
tus, 3 mod. virt., 2 vonios, vand.- 
alyva šild., 4 kamb. pirmame augš- 
te. Dvigubas garažas, šoninis įvaž. 
Arti kraut, ir susisiek.

Bloor — Oakmount 
$7.000 įmok., 14 kamb;, mod., tri- 
pleksas; gražios plytos, mod. staty
ba, mod. įrengtas. Tinka trim šei
mom. Prašo $29.000. ’

Toronto Lietuviu Kredito 
c Kooperatyve "PARAMA"

Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. ;
Telefonas LE. 2-8723.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

24 Hmnbertfew Rd., Toronto..

Lankėsi pas Vak. Vokietijos 
prezidentę ir kanclerį

SKAUDŽIOS PRAEITIES PAMOKOS
Retai kuris iš žymesnių pasau

lio asmenybių taip staigiai iškilo, 
nepadaręs didelių nuopelnų savo 
tautai ir žmonijai, kaip buv. prez. 
Eisenhoweris. Niekas turbūt ne
sužinos kokios paslaptingos ir ne
matomos jėgos iškėlė prieš karą 
mažai težinomą štabo karininką 
i pasaulio augštybes. Jis buvo 
sąjungininkų vyriausiu karo va
du, NATO pajėgų viršininku ir 
JAV dviejų kadencijų^ preziden
tu. Nežiūrint staigaus iškilimo ir 
garso, Eisenhowerio prezidenta
vimas nebuvo sėkmingas ir JAV 
karinė ir ekonominė galybė nebu
vo išnaudota pasiekti žymesnių 
politinių laimėjimų. Priešingai, 
paskutiniais metais JAV prestižas
pasaulio akyse sumažėjo ir dar respublikonų partiją nuo patrio- 

J vis tebeina nuosmukio keliu. Ei
senhoweris paliko naujam prezi
dentui suvalgyti jo paruoš^ ne

skanų Kubos jovalą. Per aštuonis 
metus jis daugiau atostogavo ir 
žaidė golfą, negu rūpinosi valsty
bei reikalais. Tuo tarpu Chruš
čiovas su Castro atvirai ruošė ko
munistų bazę prie Amerikos durų 
ir infiltravo savo agentus i Ame
rikos ČIA — Central Intelligence 
-Agency. _
I Kubos invazija buvo parengta 
Eisenhowerio metu, bet palikta 

; Įvykdyti Kennedžiui. Deja, visus 
: planus sumaišė amerikiečių Įstai
gose užsimaskavę komunistų 
agentai. Kada sukilėliai keturio
se vietose kėlėsi i krantą, ten jų 
jau laukė paruošti Castro tankai 
ir patrankos. Apie išsikėlimo vie
tas Castro iš anksto žinojo.

Kubos invazijos planuotojų bu
vo numatytą pranešti Kubos, po
grindžio kovotojams apie išsikė
limo datą ir vietą, kad jie tuo me
tu pradėtų visuotini sukilimą. Ta
kiau niekas jiems apie tai nepra
nešė ir sukilimas neįvyko. Buvo 
numatyta veiksmus paremti lėk
tuvais, bombarduojant Castro po
zicijas, bet, išskyrus keletą senų 
bombonešių, efektingos oro para
mos nesulaukta. Neturėta kuo at-

' siginti nuo Castro sprausminių.
‘ Taip kubiečiai patriotai buvo 
• pasiųsti Į paruoštus spąstus. Vie

ni žuvo, o kiti paimti nelaisvėn.
Panaši Eisenhowerio adminis

tracijos apgavystė buvo 1956 m. 
Vengrijos sukilimo metu. Free 
Europe radijas šaukė. vengrams: 
“Sukilkite, Amerika jums pa
dės!” Kai vengrai Budapešte nar
siai kovėsi ir mirė po sovietų tan
kais, Eisenhowerio valdžia netik 
jiems nepadėjo, bet dar sulaikė 
Vokietijoje Ispanijos lėktuvus, 
kuriais buvo siunčiami kareiviai 
ir ginklai.

Eisenhowerio vyriausybė suki
šo 400 milijonų dolerių Į Laosą, 
o dabar toji valstybė nuosekliai 
perleidžiama komunistams su vi
su investuotu kapitalu, kuris bu
vo išspaustas iš JAV mokesčių 
mokėtojų. < ■ ■. ’

Dažai Ir sienoms 
popietis!

891 DUNDAS ST. W.i ___ __________________
ĮTeL ĖM. 4-2715, Toronto, Dnt 
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H. RAUTIS
• *
Greita* luiro-etyvM priatetyim
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Atlieku visokius

prie senę ir nanjj stetykq. ? 
.• Pstnrimal fr apkafnavimas

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-9075

TEVUKES ŽIBURIAI

Kancleris dr. Adenaueris pasi
kalbėjime bendrą politinę padėtį 
aptarė kaip teikiančią susirūpini
mo. Vėliau Įvykusiame priėmime 
dalyvavo Fed. Vokietijos ministe- 
ris pabėgėlių reikalams Merkątz, 
parlamento vicepirm. Jaeger, vi
sa ešlė Bundeshauso narių ir 
augštų; pareigūnų iš užsienio rei
kalų ir kitų ministerijų. Priėmi
mo metu dr. P. Karvelis turėjo 
progos tarti žodį. E.

VLIKo PREZIDIUMO POSĖ
DIS; įvyko birželio 3 d. Niujorke, 
VLIKo būstinėje. Svarstyti admi
nistracinio pobūdžio klausimai ir 
pasitarta dėl tolimesnės veiklos.

Britų feldmaršalas Alanbrooke 
savo knygoje mini, kad 1944 m. 
beveik nebuvo kam vadovauti są
jungininkų sausumosjėgoms Eu
ropoje, nes vyr. karo vadas Eisen- 
howeris buvo beveik visą laiką 
užimtas Reimse... golfo žaidi
me. Alanbrooke aprašo kaip britų 
gen. inajoras John Whitely ir JA 
V-bių gėn. Įeit. Walter Bedell- 
Smith su kitais generolais nuvy
ko pais EisenhowerI ir pareikala
vo,, kad jis daugiau domėtųsi ka
ro vedimu. Tada Eisenhoweris su
stabdė savo armijas ir leido ru
sams užimti Berlyną ir Čekoslo
vakiją,

Tapęs prezidentu, Ike pasidarė 
tam tikros grupės Įrankiu išvalyti 

tų. Jis padėjo sunaikinti sen. Mc
Carthy, ir tuo pašalino kliūti pro- 
komunistų infiltracijai Į JAV val
džios aparatą.
. Toki Eisenhowerio palikimą 
perėmė naujasis JAV preziden
tas J. F. Kennedy. P. L.

Redakcijos prierašas. Tai yra 
asmeninė vieno mūsų bendradar
bio nuomonė.

, Skaitytoj y laiškai
SIUNTINĖLIAI

Susidarius galimybei susisiekti su 
pavergtos Lietuvos’ gyventojais, daug 
laisvajame pasaulyje gyvenančių lietu- 
yių ėmė siųsti į Lietuvą netik laiškus, 
bet ir siuntinėlius.

Pradžioje siuntinėliams siųsti leidi
mus turėjo tik kaikurie svetimtaučiai. 
Dabar juos turi ir lietuviai.

. Tikslįąusia siųsti siuntinėlius per 
lietuvius, kurie tuff siuritmellų* siunti" 
mo leidimus, nes jie siunčia tik geras 
ar vidutines medžiagas. Geros ar vidų- 
tionės medžiagos siuntinėlius iš Ang
lijos galima užsisakyti ir per šias eilu
tes rašantį— adresas: 195 Drinkwater 
St./ Sudbury, Ont, Canada.

Geriau siuntinėlius užsakyti vasarą, 
kad artimieji juos anksčiau gautų ir 
dar prieš žiemą spėtų iš gautos me
džiagos pasisiūti drabužius. Siuntinė
liai eina 34 savaites, oro paštu -r— 7 
dienas. Bet geriau siuntinėlį užsakyti 
anksčiau ir siųsti paprastu paštu, nes 
toks siuntimas pigesnis.

J. Vaičeliūnas
VISKĄ SUGRIAUTI IR VĖL 

STATYTI?
šitoks klausimas peršasi perskaičius 

dr. -J. Griniaus strtfipšnį, užvardintą: 
“1941 m. sukilimas įpareigoja”, pa
skelbtą “Tėviškės Žiburių” birželio 22 
d. numeryje. Gera dar tai, kad Redak
cija po straipsniu padėjo pastabą, jog 
jis spausdinamas kaip diskusinis.

Tiesą tariant, nedaug kokiomis tezė
mis ir tėra diskutuotinas tas straipsnis 
kaip nerealus.

Iš visa ko atrodo, jog garbus Dak
taras, gyvendamas Europoj, nors šiaip 
jau, atrodo, visais klausimais rašąs 
realiai, šiuo kartu panoro utopiniu kė
liu pajieškoti veiksnių vienybės . <. 
Kitaip*Jcaip gi galėtų būti, nes, reikia 
manyti, ir dr., J. Grinius puikiai su
pranta^ kąd magijos jėgomis šiuo me
tu niekas nepadaroma. Taigi, mostelė
jus lazdele 
atsiekta. (Nbrs iš tikrų jų,, šiuo metu 
pakankam^ vienybė visuose veiksniuo
se ir viešpatauja).

Gerb. Daktaras siūlo: sugriauti VLI 
Ką ir,.^vaime aišku, visus kitus lais
vinimo'veiksnius, nors jis tiesiogiai 
kalba tik apie VLIKo sugriovimą, ta
čiau kitų veiksnių griovimas — supo
nuojamas siūlant iš sugriautų VLIKo 
skeveldrų, 1941 m. laikinosios vyriau
sybės buv. ministerių ir, esą, reikėtų, 
kad “naujajame VLIKe” (nebe VLI 

bet VLlTe — Lietuvos Išlaisvini
mo Taryboje) dar turėtų atstovus AL 
Ta, PLB Centro v-ba, LLK ir Lietuvos 
diplomatai, nors šie, esą, galėtų turė
ti “stebėtojus” ar ką nors panašaus — 
pagal jų pasirinkimą...

pranta^ kąd magijos jėgomis šiuo me

- visiška vienybė nebus

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

Skambinti bet kada LE. 5-6007

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES.

DRAUDIMAI RAgOgį VĮSOSEKANADOSPROVINCIJOSE 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS . 
•• ••

technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis. *

! 1076’/2 BLOOR ST. Wx, Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA*

AUKOS
DŽIAMBORBS FONDĄ 

PARĖMĖ AUKOMIS
, $25 aukojo Wellando lietuvių me
džiotojų klubo "Lituanica” valdyba;

$15 — KLB Wellando apyl. v-ba;
Po $10: St, Catharines lietuvių ka

rių “Ramovė” valdyba, dr. E. Malkus, 
dr. A. Kayeckas;

$5 — Calgary ir apylinkės lietuvių 
moterų ratelis;

Po $3: J. Bersėnas, V. Miceika;
j Po $2: J. Butkus, J. Misius, Juod
galviai, B. Simonaitis, V. Vitkauskas, 
S. Janušonis, P. Balsas, A. Skrebū- 
nas, pavardė neišskaitoma;

Po $1: J. Pranskus, P. Jokša, J. 
Lukša, J. Petrauskas, O. Ratkevičienė,
J. Eimontienė; S. Zavackis, B. Misius, 
V. Bernotas, K. Valaitis, A. Ramanaus
kas, Chris Gordon, E. Gudaitis, G. Ja
nušonis, A. Ulba,’ V. Priščeponko, B. 
Rakauskas, P. Gulbinskas, P. Mačiuku- 
tis, V. Jaskus, J. Bilkis, V. Vyskupai- 
tis, B. Pakštas, M. Cinčius, A. Skre- 
būnas, K. Vekteris, dvi pavardės ne
išskaitomos, K. Kaulėnas, E. Narušis,
K. Bubelis, B. Skrubskis, J. červins- 
kas, J. Kiškūnas;

Mažiau kaip po $1 suaukota $3.
Visiems aukotojams LSB Džiambo- 

rės Ęondo vardu nuoširdžiausia padė- 
ka.' Jūsų aukos padės lietuvių skau
tams-dalyvauti tarptautinėse skautų 
stovyklose, ten atstovauti mūsų bran
gią, tėvynę Lietuvą ir vesti kovą dėl 
jos laisvės: .

Y. Gudelis, LSB Džiamborės 
Fondo įgaliotinis Kanadai

RUSAI IŠRADO IR JAZZ 
MUZIKĄ?

Sovietų muzikas Leonid Osipo- 
vič pareiškė, kad jazz muzika nė
ra kapitalistų sukurta. Klaidinga 
esanti nuomonė, kad jazz sostine 
laikomas New Orleans būtų bu
vęs tos negrų muzikos išsivysty
mo buveine. Daug metų prieš 
New Orleans rusų muzikai Odeso
je jau žinoję šią muziką.

Jungtinės Tautos. — JT revizi
jos komisija rekomendavo, kad 
būtų priimta apie 100 tarnauto
jų iš sovietų bloko tautų. Taip 
pat rekomenduota, kad būtų Įsi
leista daugiau tarnautojų iš Azi
jos ir Afrikos tautų.

Ypač dabartiniu metu, kada ir VLI 
Kas, ir ALTa, ir Bendruomenė, ir LLK 
ir, pagaliau, diplomatai — gana su
tartinai dirba. Ir, štai, Daktaras iš Eu
ropos šūktelėjo: sugriaukime viską ir 
iš naujo statykime! Tarytum vaikai 
smėlio pilis... Skaitytojas A.

GRIEŽTAS AMERIKIEČIO 
PAREIŠKIMAS

Senatorius Barry Goldwater pareiš
kė: “JA V-bės turėtų panaudoti savo 
karinę jėgą nuvesti Kubos valdžiai su 
Fidel Castro. Jeigu kitokios priemonės 
neduoda vaisių, aš kėlčiausi tenai ir iš
vyčiau juos — komunistus”. Senato
rius pasakė: “Ateityje mes turėsime 
juos išstumti iš tenai, tai geriau da
bar”.

Nenorint panaudoti jėgos, sen. Gold
water pasiūlė pilną sankcijų panaudo
jimą, uždedant Kubai griežtą blokadą 
net ir tuo atveju, jei ir su Kanada 
tektų turėti nemalonumų.

Minėtas senatorius labai kritiškai at
siliepė ir apie invazijos belaisvių iš
keitimą į traktorius. Šis žygis būtų 
prieškonstitucinis, nemoralus ir ne
teisingas. Tai būtų tarptautinis prie
vartavimas.

Suglaudus sen. Goldwater mintis, 
ypač mums, jo pareiškimai labai arti 
prie širdies, žinant, kad kova su ko
munizmu galima tik jėga. Diplomati
niu keliu, betkokiais atvejais bus dai
na begalo ir Vakarams atneš tik pra
laimėjimus. Reikėtų daugiau tokių 
amerikiečių. P. V.

George BEN, BJ\. 
ADVOKĄTAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

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.
Roexi 107

- Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Gauto paramos 
tremtiniams

• (Atkelta iš 3 ps!.)-
Todėl lietuviai tremtiniai vis dar 
šaukasi BALFo arba vietos kari- 
tatyvinių organizacijų globos.

Lėta tremtinių emigracija
Į JA Valstybes
Paskutinėmis žiniomis, tremti

nių emigracija iš Europos Į JAV 
vyksta labai lėtai, šiai emigraci
jai (be kvotos) užsiregistravo tik 
10.316, iš kurių per 2.000 rasti 
netinkami, atvyko Į JAV 2.394: 
iš V. Vokietijos tik 302, jų tarpe 
vos keli lietuviai. Atvykti jau pa
siruošę 3.653, bet jų daugumai 
trūksta garantijų.

Tik. keletas lietuvių tremtinių 
prašėsi darbo ir buto garantijų iš 
BALFo. Deja, Amerikos lietuviai 
nežinomiems ir nepažįstamiems 
atsisakė padėti.

Vizos tremtiniams
Tremtiniai Europoje turi labai 

Įvairius asmens dokumentus, su 
kuriais buvo beveik neįmanoma 
net ir svečiuosna nukeliauti. 1959 
m. šis vizų reikalas buvo svarsty
tas Tremtinių Komisaro Ženevo
je ir pagaliau pavyko išgauti tam 
tikras privilegijas tremtiniams 
Europoje keliauti. Pradžioje jų 
kelionėms nedarė kliūčių Prancū
zija, Belgija, Olandija. Paskutiniu 
laiku vizas tremtiniams panaiki
no Danija, Švedija ir Norvegija. 
Šiokias tokias lengvatas Įvažiuoti 
tremtiniams teikia Šveicarija ir 
V. Vokietija. Čia galima dadurti, 
kad JAV piliečiai gali vykti be
veik i visu? laisvos Europos kraš-

• Teleskopą išrado Johannes 
Kepler 1611 m., termometrą — 
Galileo Galilei 1592 m., perkūn
sargi — Benjamin Franklin 1752 
m., siuvamą mašiną —- Joseph 
Madersperger 1640 m.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr.V.J.Meiįuvienė
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

NEIMAN, BISSETF
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.

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, E>Z~h ZC /HOTI 
gyvybės, pensijų ir kt. XV LA 0~UO-LJL

J—-B- VB VB- V4 XXXI A 49 Cameo Cres., Toronto 9.-

__________________ 7 PUSL. ,

..ŠYPSENOS..-
Zoologijos sode

Apžiūrėjus zoologijos sodą dė
dė užklausė vaikaitį:

— Kaip patiko gyvuliai?
— Gerai, bet kengūra ir dramb; ; 

lys turėtų susikeisti uodegomis:
Mandagus berniukas

Tramvajus taip perpildytas,' 
kad Jonukas sėdi ant tėvelio ke
lių. Sekančiame sustojime Įeina 
dar daugiau keleivių ir viena mo
teris sustojo greta Jonuko.

— Tėveli, ar aš turiu atsistoti 
i? užleisti savo vietą tai poniai?
— klausia susirūpinęs Jonukas.

Jis labai susijaudina...
— Ponai, pirmame vagone ap

alpo moteris. Ar neturit kas deg-’ 
tinės? — sušunka susijaudinęs 
vyriškis Įbėgęs i vagoną-restora- 
ną. .

— Prašau, — tuojau vienas iŠ 
sėdinčiųjų ištiesia jam butelį.

Vyriškis atsikimšęs buteli užsi
verčia ir gerokai nugeria. Grąžin-. . 
damas buteli savininkui taria:

— Labai ačiū. Aš visada susi
jaudinu matydamas apalpusią ' 
moterį...

Okupuotame Vilniuje
— Tai negirdėta, — skundžia

si nuoųiininkas namų valdytojui.
— Šis namas visiškai suiręs. Pro 
langus švilpia vėjas, per stogą Įly- 
ja lietus. Turiu lovą traukti iš vie
no kampo Į kitą. Norėčiau žino
ti, kaip ilgai tai tęsis?

— O, dar keletą dienų, — ra
miai atsako valdytojas.

— Tai tamsta stogą sutaisysi!?
— Ne, per radiją šiandien pra

nešė, kad kitą savaitę bus gra
žus oras — nebelįs ... -

Pagrįsta baimė
Škotijos karaliui Jokūbui I ta

pus Anglijos valdovu, vienas jo 
tarnų, matydamas anglų pataika- ) 
vimus, nusiminęs aimanavo:

— Bijau, kad šie kvailiai nešiu 
gadintų mūsų karaliaus...

Patarimas
Triston Bernard patarinėjo bi

čiuliams:
— Skolindamiesi pinigus, vi

suomet skolinkitės iš pesimistų, 
nes jie ir taip neturi vilties, kad 
grąžinsite...

Dr. V. Sadauskiene
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: "nuo 942 
ir 3-8 vaL vak. (pagal susi
tarimą).

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai ryto iki 6 v.v.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- ♦ 
toms. Ištiria akių nervus, kurie daž- * 
nai sukelia galvos skaudėjimų Ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.

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



MM*
TRV18KĖS ŽIBURIAI 1961. VIL 6. ~ .Nr. 27. (599)

: TORONTO, Ont.
TJgv^ono^Kr^parapijos žinios 

ąjo Ganytojo stovykla. Savaitės 
>ėgyje vykdomi paskutinieji pa- 
irengimo darbai: išdažyti stovyk- 
os kambariai, saliukė, stovyklos 
>astatas perdažytas iš lauko, iš- 
yginta ir padidinta stovyklos 
ronto aikštė, paruošta vieta pa

ikios į laužų aikštę ir kt.

Ganytojo stovykla žymiai išsipiė-

>ėgyje vykdomi paskutinieji pa-

os kambariai, saliukė, stovyklos

yginta ir padidinta stovyklos 
ronto aikštė, paruošta vieta pa- 
apinėms, padaryti keliai nuo sto-

’ Kadangi šiais metais GerojJ

ė, stovyklos vadovybės nuošir- 
visiems, ypač sto- 

ryklaujančiųjų tėveliams, — vi
skiais būdais paremti ją, kad

— t t • t • a •

>is atžalynas per stovyklavimo 
• •’ • • • n • • * * n

;iškai, bet nemažiau taip pat už- 

Siunčiaht laiškus* į stovyklą,

lus prašy

nūsų stovyklaujantis lietuviška
sis atžalynas per stovyklavimo 
nėnesį pailsėtų ir sustiprėtų fi- 
liškai, bet nemažiau taip pat už
sigrūdintų lietuvybėje.

Siunčiant laiškus į stovyklą, 
>rašom naudoti sekantį adresą: 
/ardas, pavardė, Camp of the 
Sood Shephard, R.R. 3, Stayner, 
Jnt,
lood Shephard, R.R. 3, Stayner, 
Jnt,

Gerojo Ganytojo koplyčioje pa- 
naldos sekmadieniais: 9,10 ir 11 
ral. Šv. Jono Kr. bažnyčioje — 
).3O ir 11 vai., o šiokiadieniais— 
I vii. rytą. •

— Šį penktadienį, pirmąjį lie
tos mėn., pamaldos. 7.30 vai. vak.

— Vasaros metu vienam kuni
gui būnant vasarvietėje, pagei- 
laujama, kad įvairiais reikalais į 
deboniją būtų skambinama ryte 
arp 9-10 vai.*, pietų metu tarp 
.2-2 vai. ir vakare tarp 5-8 vai. 
Jienos metu kasdien tenka kele- 
ą valandų praleisti mieste, lan
dant ligonius ir rūpinantis įvai- 
iais socialiniais žmonių reikalais 
vairiose įstaigose.

— Pakrikštyta: Algis Vincen-
as Plioplys ir Diana Teresė Kaz- 
auskaitė.
GEROJO GANYTOJO STOVYKLOS 

STOVYKLAUTOJAMS
Stovykla pradedama šį šeštadienį — 

iepos 8 d. ir baigiama rugpjūčio 6 d. 
stovyklautojų tėveliai prašomi trans
portu pasirūpinti ir savo vaikučius at
eiti šį šeštadienį kaip galima anks- 
iau, kad iki vakaro jie būtų įkurdinti 
kirtose patalpose. Palapinių pastaty
mui, taip pat lovų parengimui pastate 
eikalinga pagalba. Laukiame šiam 
eštadieniui gausesnės talkos.

Stovyklos personalas atvyksta jau 
tenktadienio-vakarą, kad būtų laiko 
įasiruošti tinkamai sutikti atvykstan- 
ius stovyklautojus.
Jei kas turėtų sunkumų su trans

portu, prašome kreiptis telefonu ar as
meniškai į parapijos kleboniją. > r.

Stovyklos reikalu yra išspausdinta 
nstrukcija, kurioje surašyti reikalin- 
;iausi stovykliniam gyvenimui reik
menys. Instrukcija gaunama kleboni- 
dje. ‘

Tėveliai prašomi įspėti jaunimą, kad 
tovykloje laikytųsi numatytos tvar
ios. Tvarka, darnumas ir susiklausy
mas stovyklą padaro jaukią ir nuotai- 
;ingą. Šiais metais stovyklautojų skal
ius gana didelis, juo labiau tad rei- 
;alinga tvarka ir susiklausymas.

Stovyklos vadovas

i

Prisikėlimo parapijos žinios

šio mėnesio. Mišios bus 7 ir 8 vai. 
ryto ir 7.30 vai. vakare. Išpažin
tys klausomos ir šv. Komunija 
bus dalinama per visas Mišias.

— Nuo šio sekmadienio 11.30 
vai. Mišių salėje nebus. Tokiu 
būdu vasarą Mišios sekmadieniais 
bus laikomos tik bažnyčioje šio
mis valandomis: 8, 9, 10 ir 11.

— Stovyklų metu Wasagos sto
vyklavietėje Mišios bus laikomos 
9 ir 11 vai. Išpažintys bus klauso
mos prieš Mišias ir Komunija da
linama tik per Mišias.

— Praėjusį pirmadieni klebo
nas T. Placidas, OFM, išvyko 2-jų 
savaičių poilsiui į Kanados šiau
rę. Klebonui nesant, parapijos 
administravimo darbą veda T. 
Tarcizijus, OFM._

— Paskutiniame Prisikėlimo 
parap. žinių numeryje duota 
trumpa pirmųjų 6 mėnesių Pri
sikėlimo parapijos finansinė ap
žvalga, iš kurios matyti, kad per 
pirmą šių metų pusmetį Prisikė
limo parapija išmokėjo $32.500 
skolos ir jau turi $6.000 fondą 
naujos klebonijos-vienuolyno sta
tybai.

— Pakrikštyta: Pauliaus ir 
Pranės Remeikų dukrelė Aida 
Kristina. Tėvelius sveikiname, o 
mažytę pavedame Dievo ypatin-

— Sis penktadienis yra pirmas

Pakrikštyta: Pauliaus ir

Kristina. Tėvelius sveikiname, o

gai globai. ' •

J ieškantiems darbo 
patartina paduoti pareiškimus į 
Trane Co. of Canada Ltd., 401 
Horner Ave. Jei kas neturi auto
mobilio, reikia važiuoti Lake
shore tramvajumi iki 30 gatvės, 
eiti 30 gatve į šiaurę apie dvi my
lias iki Horner Ave., kur matyti 
Trane pastatai. Yra ir artimesnis 
privažiavimas autobusu, kuris ei
na per Valefmo Dr., bet nežinan
čiam sunkiau surasti.

Trane Co. gamina daugiausia

eiti 30 gatve i šiaurę apie dvi my-

iš skardos įvairius šildymo ir vė
sinimo įrengimus. Darbas nesun
kus, valandinis. Vidutinis atlygi
nimas — apie $2 vai., pradedan
tiems mažiau. Patekti į darbinin
kų eiles yra sunkoka, nes reika
lauja bent kelių metų darbo pa
tyrimo. Ypač žiūri, kad suprastų 
brėžinius, bet, dirbę nors ir tru
putį kur nors dirbtuvėje; gali pa
kliūti ir išmokti, nes brėžiniai ir 
darbai yra paprasti. Patartina 
prieš vykstant pasikalbėti su ku
riuo nors lietuviu, kurių fabrike 
jau dirba keliolika ir išsiaiškinti 
rūpimus klausimus. Bandyti pa
tartina. Kiek žinoma, šią savaitę 
pradės priimti naujų darbininkų.

prieš vykstant pasikalbėti su ku • • • T • • i . • 1 Y • 1

Dirbąs
Redakcijos pastaba, šia proga 

norime paraginti ir kitus įvairio
se įmonėse dirbančius lietuvius, 
kad sužinoję apie darbo galimy
bes parašytų žinutę į “Tž” arba 
bent paskambintų telefonu, kad 
jiešką darbo galėtų pasinaudoti.

LE.3-9461
SHF SĮgp

BLOOR LUMBER BJHB
1319 BLOOR ST. W., i vakarus nuo Lansdowne

niais iki 5 vai. vak.
Atidaryta penktadieniais iki 9 vai. vak., šeštadie 
niais iki 5 vai. vak.
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

Automatinės aliu 
minijaus durys

Visi dydžiai iki 36x84 
Normali kaina $49.95

Dabar ’29.95
Įskaitant užrakta su raktu, oro ižo*

liaciją ir vasarai tinklelį.

Mažyčiais grioveliais raudonmedžio
fanera $3.39

4x7 lapai

Baltos luboms 
plokštelės

.■■■■■' 12x12
Normali kaina 12Vz cento

Fanera supiaustoma norimo dydžio

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

★

* Pilnas namų
apstatymas baldais,

* Elektros reikmenys, 
: *

* šaldytuvai,
’ ♦ ■ ■

* Virimo pečiai,

* Skalbimo mašinos,

* Vaikų baldai.

* įvairūs kilimai , 
Ir kitkas.

★

♦ .

t

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
{vertindami juos augšta 
kaina.

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

*

I ATEITININKŲ STOVYKLĄ 
vykstantieji savomis priemonėmis pra
šomi atvykti į stovyklavietę New Wa- 
saga liepos 8 d. tarp 9 ir J2 vai. ryto. 
Kas savo automobiliuose turėtų vie
tos vaikams ar lagaminams paimti, 
prašomi iki ketvirtadienio vakaro pa-į 
skambinti T. Rafaeliui tel. LE. 3-0621.

Neturintieji priemonių nuvažiuoti j 
stovyklą skubiai tepraneša Prisikėli
mo parapijos klebonijai, gi savo laga
miną su aiškiai užrašyta pavarde te- 
pristato j Prisikėlimo kleboniją ne vė
liau liepos 6 d. — ketvirtadienio. Pa
tys gi stovyklautojai atvyksta prie Pri
sikėlimo klebonijos, 32 Rusholme 
Park Cres, šeštadieni, liepos 8 d. 8 
vai. ryto. Iš čia jie bus nuvežti j sto
vyklavietę. /

I-ją savaitę stovyklos vadovybę su
daro: B. Sakalas, V. Urbonas, R. Bur- 
dulis, J. Karasiejus, L. Verbickaitė, 
V. Sakalauskaitė, S. Martinkutė, P. 
Urbonienė. Dvasios vadu per abi sa
vaites bus T. Rafaelis, OFM. Ūkvedis
— K. Abromaitis, virėjos: Simonaitie- 
nė, Gudinskienė, Juozapavičienė ir 
Gedrimienė.

šį sekmadienį Mišios stovykloje bus 
laikomos 9 ir 11 vai. Svečiai kviečiami 
aplankyti at-kų stovyklą, ypač savait
galiais, o taip pat dalyvauti su jauni
mu vakariniuose užsiėmimuose prie 
laužo ar pastogėje.

Stovyklos vadovybė
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 : . 
vaikams — $45; 3 ar daugiau — $60.

dalinai ar visai atleisti.

STIPRINAMA “TŽ” TALKA
Jau antras dešimtmetis kaip 

apie “Tėviškės Žiburius” spiečia
si visa eilė plunksnos, žmonių. Si
UUA4 JįUV IClAdX-Uigcoxit > n-a!

tenka suglaudinti centre ir už jo

apie “Tėviškės Žiburius” spiečia-

talka juo reikalingesnę dabąr^kai 

ribų dirbančiųjų eiles. Leidėjai, 
matydami momento rt ""* ’ 
mus, pirmoj eilėj sustipi

pastovion talkon žinomą pedago
gą ir publicistą A. Rinkųn0 kaip 
redaktoriaus pavaduotoją,' kuris 
galės talkinti laikraščiui nuo pe
dagoginio darbo atliekaiftu rjai- 
ku. Be to, yra sudaryta redakci- 

. nė talka — kolektyvas, kurio na-

$25, 2

matydami, momento 
mus, pirmoj eilėj sustipritjo re- 
dakcines pajėgas, pakviesdami

gą ir publicistą A. RinkūnĮį kaip 
redaktoriaus pavaduotoją,* kuris 
galės talkinti laikraščiui nuo pe
dagoginio darbo atliekaifiu Hai
ku. Be to, yra sudaryta, redakci- 

riai yra įsipareigoję pastoviai tal
kinti redkcijai. Taipgi numatoma 
praplėsti korespondentų ir bend
radarbių tinklą Kanadoje ir ki
tuose kraštuose.

Visų plunksnos tebūnie sutelk
tos, kad “Tž” ir toliau šviestų 
ryškia šviesa. • * .

Kun. dr. J. Grabys ir
T. L. Zaremba,.SJ, 

lankėsi.Toronte pas savo gimines 
ir bičiulius. Neilgai užtrukę grį
žo atgal į JAV, kur jie pastoviai 
dirba. K. J. Grabys darbuojasi Al
bany vyskupijoj it yra paskirtas 
dėstytoju kolėgijon. Augštųosius 
mokslus jis yra baigęs Ramioje.

Anglų kalbos,kursą! J'
Nemokant anglų kalbos' ,Karia-

T. L. Zaremba, SJK

iVl-

LN šėrų įsigijo 
Prisikėlimo parapija už 
4 šėrus, kun. Pacevicū 
— |25» Saplys Bronius — $25 ir 

šėrų vajaus pradžios — šan. ge-

Alyvos krosnims per LN užsi

Prisikėlimo parapija 100 — 
Balys

, —
Matulionis Jonas—$25. ViscT nuo 1

Neturtingieji galės būti nuo mokesčio 
dalinai ar visai atleisti.

Registruotis galima telefonu: LE. 
3-0621 arba raštu: Rev. Paulius, OFM, 
32 Rusholme Pk. Cr., Toronto 3, Ont. 
Gyveną Hamiltone gali registruotis 
pas J. Pleini, 118 Fairleigh Ave., tel. 
i
151 E. 43rd St., tel. LI. 4-9118; Niaga
ros rajone — 
75 Rolls Avė 
Otavoje 
Osgode St., Ottawa, Ont.

- KĄ PASIIMTI?
Vykstantieji į at-kų stovyklą, kuri 

bus liepos 8-23 d.d. Tėvų pranciškonų 
vasarvietėje, New Wasaga, pasiima 
šiuos daiktus: pagalvę' su užvalkalu, 
paklodes, 3 šiitas 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: 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 Rusholme 
Park Cr., Toronto 3, tel. LE. 3-0621. 
Ten pat teikiamos ir visos informaci
jos apie stovyklą.

Inž. Mošinskis
iš Brazil!jos lankėsi pas dr. J. 
Yčą ir kitus bičiulius. Jis atliko 
ilgą kelionę po įvairius kraštus

Gyveną Hamiltone gali registruotis 
pas J. Pleinį, 118 Fairleigh Ave., tel. 
LI. 7-3028, arba pas T. Verbickaitę,

— pas Tėvą Barnabą, OFM, 
j, St. Catharines, Ont.;

pas dr. M. Ramonienę, 14
T. Paulius

Europoje, Afrikoje, Amerikoje. 
Brazilijoje jis turi nuosavą fir
mą, kuriai skiria daug laiko. 
Taipgi jis aktyviai dalyvauja lie
tuvių veikloj. Lietuvos konsula
to Sao Paulo uždarymo proga, 
drauge su kitais tautiečiais, jis
to Sao Paulo uždarymo proga, 

dalyvavo visoj eilėj žygių, sie
kiančių sulaikyti dabartinio pre
zidento neigiamą sprendimą. Pa
sak inž. Mošinskio, prezidentas 
esąs palankus lietuviams, supran
tąs jų būklę, bet vedąs politiką, 
naudingą Brazilijai, nes JAV ne- 
parodžiusios praeityje pakanka
mai dėmesio ir neteikusios rei
kalingos pagalbos. Trumpai pa
viešėjęs Toronte inž. M. išskrido 
į JAV, o iš čia skris į Braziliją.
viešėjęs Toronte inž. M. išskrido 
į JAV,'o iš čia skris į Braziliją. 
Jis yra “TŽ” bičiulis, o jo žmo
na Didžiulytė - Mošinskienė — 
bendradarbė.

Lietuviską baldų 
dirbtuvė

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

i
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ir bičiulius. Neilgai užtrukę grį- 
. _ ,,.".i 

dirba. K. J. Grabys darbuojasi Al-

dėstytoju kolėgijon.' Augšįuosiv 
mokslus jis yra baigęs Rainoje.

Anglų kalbos, kursą!

doje yra sunku kiekvienam anks
čiau ar vėliau atvykusiam imi-
grantui. Daug kalbos?-kursų yra 
įvairiose vietose. Be jų Essex 
Home and School ra jonui — f 
Dupont, Christie, Bloor ir Ossing-

tarp 
r. 

ton, taip pat žiemos sezono metu
mokykioje, rengia kursus. Kursai 
yra tokie, kad motinos ir tėvai 
Salėtų pakaitomis juos lankyti. 
Šiais metais bus pradedančių ir 
pažengusių klasės. Kursai prasi-
dės rugsėjo mėn. Dėl tikslios da
tos patariama sekti skelbimus.

Ii

ii
i
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•gūžės 1 d. — nupirkta 16 šėn|. 
Alyvos krosnims per LN užsi

sakė: St. Banelis, A. Statulevi- 
čius, Pr. Gvildys* V. Skirgaila ir 
P. Lelis. Nuo sunaudotos alyvos 
kiekio LN gauna % cento už ga
lioną. , P. L.

Lenkų laikraštis
“Glos Polski”, leidžiamas Toron
te, 1961. VI. 29., Skaitytojų laiškų 
skyriuje paskelbė hamiltoniečio 
Kazio Barono laišką, kuriame jis 
priekaištauja lenkų spaudai dėl 
dažno Vilniaus ir Gardino savini- 
mosi ir apskritai dėl lenkų ten
dencijos laikytis lenkiško impe
rializmo, ypač šiuo metu, kai rei
kalinga bendra kova prieš komu
nizmą. Redakcija, ilgokame atsa
kyme dėsto, esą ir toliau rašysią 
Wilno, Grodno, nes to reikalau
janti lenkų kalbos rašybos dva
sia, kaip Rzym, Paryž ir pan. O 
dėl' politikos “nuo jūrų iki jūrų” 

■W <-J »•* j * ■ • • » • .

us, Pr. Gvildys,. V. Skirgaila ir 
. Lelis. Nuo sunaudotos alyvos

šia, kaip Rzym, Paryž ir pan. O 
dėl'politikos “nuo jūrų iki jūrų” 
redakcija pataria prisiminti pra
eitį, ypač Horodlės uniją, kuria 
lenkai, lietuviai ir rusai sudarę 
didžiąją* Lenkiją su lietuviu kara
liumi priešaky: Antras panašūs 
aktas, įvykęs Liublino unijoj, ku-
liumi priešaky: Antras panašūs 
aktas, įvykęs Liublino unijoj, ku
ria Lėnkija, Lietuva ir Rus suda
rę ‘bendrą’ motiną — respubli
ką; Tos tradicinės politikos len
kai ir laikąsi. Lietuviai joje atli
kę svarbų vaidmenį bendroj vals
tybėj duodami “didžiąją’ Jogai- 
lų dinastiją.

-■ Iš redakcijos atsakymo matyti, 
kad lenkai politinėj plotmei lai
kėsi ir laikysis senųjų pažiūrų, 
grindžiamų kaikuriais praeities 
faktais, ir savaip aiškinamais. Re
ali. politika, grindžiama naujų

rę ‘bendrą’motiną respubli-

lybėj duodami “didžiąją’ Jogai- 
• . A • •

Iš redakcijos atsakymo matyti,

grindžiama naujų
laikų faktais, jiems tebėra sveti 
ma. '•

>;*'
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Jaunoji karta posėdžiauja
Birželio vidury Pinecrest sto

vykioj, prie Bala miestelio, įvyko 
Toronto organizacijų, apimančių 
jaunosios kartos^18-40 m. amž. 
asmenis, atstovų konferencija. Ją 
šaukė Kanados krikščionių ir žy
dų taryba ir imigracijos bei pilie
tybės departamento pilietybės 
skyrius. Buvo nagrinėta, ar šio 
amžiaus žmonių balsas turi kokią

VIEŠNIOS IR SVEČIAI,; '
Mums būtų labai malonu, kad Jūs

Toronto organizacijų, apimančių 

asmenis, atstovų konferenci j a. Ją

reikšmę valdžios ir tarptautiniuo
se reikaluose? Ar nėra jie vien 
tik rami, tylinti generacija, ku
rią senesnieji toleruoja, bet daug 
dėmesio nekreipia? Kalbėtojais 
buvo advokatai, rašytojai ir kiti 
žymūs visuomenėje asmenys. Iš
lietuvių, berods, niekas. nedaly
vavo.

MIELI VASAROTOJAI LIBERALŲ 
PARTIJOJE rūpesčio sukėlė

JUOZĄ TAMULIONJ ir jo šeimą, 

broliui Lietuvoje mirus, 
giliai užjaučiame

Jurgaičių šeima

’PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui, brangiam tėveliui ir uošviui ANTANUI 

ir pareiškusiems mums užuojautą bei suteikusiems visokeriopą pagal
bą, nuoširdžiai dėkojame. . «

LEVISAUSKUI mirus, visiems palydėjusiems jįį į amžino poilsio vietą 

bą, nuoširdžiai dėkojame.
Nuoširdžiausias ačiū Prisikėlimo parapijos kunigams Tėvams r _ ... ... .. . . . 

daug mums padėjo ir paguodė liūdniausioj valandoj.
Nuoširdžią padėką reiškiame mieliems giminėms, draugams 

ir pažįstamiems užprašiusiems šv. Mišias už jo. vėlę, papuošusiems 
. jo karstą gėlėmis bei pareiškusiems užuojautas.

Dėkojame visiems lankiusiems velionį koplyčioje bei skait-

Pranciškonams, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo vėlę, tiek

ir pažįstamiems užprašiusiems šv. Mišias, už jo. vėlę, papuošusiems

lingąi dalyvavusiems laidotuvėse.
; Liekame visiems dėkingi ir sujaudinti visų nuoširdumu

Marija Levišauskicnė,
‘ sūnus Vitas, dukra Birutė Alksnienė 

ir žentas Viktoras su šeima

MONTREAL, Que.
Liepos ir rugpjūčio mėn. šio

kiadieniais ŠV. Mišios bus tik 8 
vai.* rytais ir sekmadieniais kaip 
visuomet.

A V parapijos raštinė liepos ir 

vai. ir vakarais 7-9 vai.
: Stp. Kęsgailą KLB pirm, buvo 

Išvykęs Čikagon, kur atstovavo 
Kanados lietuvius ir pasakė ati-

ruęffjūčio mėn. atdara rytais 9-11

Išvykęs Čikagon, kur atstovavo 
Kanados lietuvius ir pasakė ati
tinkamą kalbą.

ĄV, parapijos choras jau pra
dėjo atostogas, kurios baigsis rug
pjūčio mėn. Maestro Aleksui 
Ąmbrozaičiui, choro seniūnui A. 

dovybė linki gero poilsio.
- > < - v ■

Mirė a.a. Marija Paužėnienė. 
Liko liūdinčios Murauskų ir Gen- 
temann šeimos. Amžinos atmin
ties velionė palaidota praeitą ket
virtadienį.

Birutės ir Adomo Jocų šeima

pjūčio mėn

Urbonui ir visiems choristams va
v

Liko liūdinčios Murauskų ir Gen

turėjo dukrelės krikštynas. Pa
krikštyta Birutės, Kristinos, Ma
rijos vardais. Krikšto tėvais bu
vo Anelė Gudžiūnienė ir Vladas
rijos vardais. Krikšto tėvais bu- 

■v - A ----1 - J—--- -- t.---T 71----- 1 .

Jocas iš Toronto. Buvo atsilankę 
ir giminės iš Bostono.

; Praeitą sekmad. A V parapijos 
reikalams suaukota $174,12 ir 
neturtingoms provincijos parapi-
reikalams suaukota $174,12 ir 
neturtingoms provincijos parapi
joms šelpti $34,82. -

• Lankėsi T. jėzuitai iš Vakarų 
Berlyno: T. G. Wedig, SJ, ir T. L. 
Grieger, SJ. Pastarasis laikė pa
maldas AV bažnyčioje praėjusį 
sekmadienį 9 vai.

A V bažnyčios remontui aukojo: 
Marija Lindsay, M. Lengtienė, ' --- .... - - ■ -
$10; Vincas Mileris $20. Visiems

savo atostogas praleistumėte mūsų 
dvare.

Šiam sezonui pertvarkėme savo res
toraną bei kitus įrenginius. 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: »
Osterviile Manor, Ine.

< - \ .. . .x

Jungiame gražiausius linkėjimus ir

■ Jūsų J. Kaplius
.. <■ V ».*<<: t f .

AUKSO RINKOJE

LIBERALŲ
PARTIJOJE rūpesčio sukėlė 

jaunųjų liberalų pasisakymas už 
sąjungą su Naująja partija (New 
■r / - ■ ■
nųjų liberalų susirinkime sąjun-

guma jaunimo pasisako už Naują
ją partiją ir jos vedamą socialisti
nę liniją. Kadangi neužilgo numa
tomi rinkiniai, tai reikią dėti vi-

Party). Toronte įvykusiame jau- 

gos prezidentas pabrėžė, kad dau-

Osterviile-
Cape Cod, Mass. TeL GĄrden 8-6991,

— — .A. —— — A. ai * W — -i —- - A ia. .A. *

laukiame Jūsų Osterviile dvąr£,
sk

AUKSO RINKOJE
. trečią vietą paasuIyje.įj|ŠmaSeį/* .

I
Torontas. Praėjusiais metais, tris 

zės laiku, Toronte,buvo parduota
mėnesius užtrukusios aukso kri- 

■ ■ ■■
aukso net už 35 mil. dolerių. r f

408 Ron c es va lies Avė. TeL LE. 5-1944
' kampas Howard Park : -

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

sas pastangas, kad balsai perdaug 
nesusiskaldytų.

Torontas
atru savininkai susitarė su apara-

sekmadieniais. Nuo liepos 2 d

Toronto kino te-

tų operatoriais dėl atlyginimo 
sekmadieniais. Nuo liepos 2 d. 
kino teatrai veikia sekmadieniais.
Išnuomojamas kambarys su baldais*II 
eugšte, High Part rajone. Galima nau
dotis virtuve, atskiras įėjimas. TeL 
LE. 6-6480. ;.. , _ , ;; ,, ■■■■■ , 
Išnuomojami "2 kambariai be baldų, 
didelė virtuvė, privati vonia ir “sun
room”: Parkinimas kieme. Kreiptis 
RU. 7-7285 arba RU. 7-2717.
Išnuomojamas vienas kambarys ir vir
tuvė arba du kambariai ir virtuvė, be 
baldų. RO. 6-5530.
Springhurst Beach vasarvietėje “Dai
navos” vasarnamiuose išnuomojami 
kambariai šeimoms ir pavieniams as
menims {vairiam laikui. Kreiptis ten 
pat j “Lindale” krautuvę.

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

TORONTO, Ontario 1961 m. liepos (Jniy) mėn. T3 d.Nr. 28 (600)

Iškilu užkasti 
faktdi^

(Atkelta iš 1 psl.)
Negalima, tačiau^ nepaminėti

keletą faktų, kurie Adenaųerį ir 
patį Globkę pateisina. Dr. Globke 
paneigė, kad jis buvo tikras nacis. 
Jis tvirtina, kad jis laikėsi vidaus 
reikalų ministarijoje tik buvusios 
Katalikų Centro partijos reikala
vimu, kad galėtų geriau sekti vi
sus nacių planus ir, kur galima, 
uos sutrukdyti. Tas jo pareiški
mas buvo patvirtintas 1946 me- 

‘ais Berylno kardinolo Konrad 
von Preysing. Tarp kitko Globkės 
veikla nacių metu buvo tyrinėja
ma net tris kartus nuo karo pa
baigos: vieną kartą britų karinio 
‘eismo, vėliau visų alijaiitų suda
rytos komisijos ir šiais metais 
Bonnos teismo. Kiekvienu atve
ju jis buvo išteisinamas.

Kas liečia Eichmaną, tai jo pa
reiškimai gali būti padaryti pa
kenkti Vak. Vokietijai, nes ji at
sisakė jam dabartinėje byloje pa
dėti. Tačiau, nors tie pareiškimai 
ir tendencingi būtų, jie vistiek 
visuomenėje sukelia erzelio ir se
kančiuose rinkimuose dr. Globke 
vardas - vėl bus linksniuojamas. 
Nors jau šešiolika metų praėjo 
nuo Hitlerio paskutinių dienų, ta-

Kas liečia Eichmaną, tai jo pa

Nors jau šešiolika metų praėjo 
nuo Hitlerio paskutinių dienų, ta
čiau jo šešėlis Vokietijoje dar ne
visai yra pranykęs.

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

P. Adamonis
Agentai:

F. Yąsutis
A. Markevičius
M. Roth
E. Kandt ’ ' ......______  .

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

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

Klimavičiai ir Ona Milerienė po

aukoj’usiems Viešpats gausiai te
atlygina.

t

VI 2-8501

RA. 2-2472

LA. 2-7879
CR. 9-9793
RE. 7-9353
WE.5-5849

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

;10 val. J3O min. iki l vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 

T-——-

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111

<■
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TĖVIŠKĖ S
Z1HLRIAI

Stovyklos
g prieš dešimtį metų prasidėjo pirmas didesnis lietu

ty klų vadovai nepažino naujojo krašto stovyklavimo
yklų sąjūdis Kanadoje. Sunki tada buvo pradžia. Pir

ito, neturėjo ir laiko stovyklų, organizavimui pasišvęs- 
buvo užimti įsikūrimo rūpesčiais. Toliau tėvai, išvežę 
per karo ugnis, labai nenoromis ryžosi išleisti juos

> pinigai, kurių nebuvo net patiems būtiniausiems sto-

Ito, nežiūrint kliūčių, stovyklos pradėjo dygti. Kliūtys , _• _ 1 - - - - _ T_ • — 4 - _X —
Pirmieji stovyklų pionieriai, kaip ir Lietuvoje, buvo 

pietų Ontario lietuviškam prieaug-

to, neturėjo ir laiko stovyklų, organizavimui pasisvęs- 
buvo užimti įsikūrimo rūpesčiais. Toliau tėvai, išvežę 
per karo ugnis, labai nenoromis ryžosi išleisti juos 

liau nuo savęs. Pagaliau trečia ir viena iš svarbiausių 
> pinigai, kurių nebuvo net patiems būtiniausiems šta
mams įsigyti.
Ito, nežiūrint kliūčių, stovyklos pradėjo dygti. Kliūtys 
dygimo sulaikyti, kaip niekas negali sulaikyti dygstan- 
Pirmieji stovyklų pionieriai, kaip ir Lietuvoje, buvo 
it į tą sąjūdį įsijungė ir ateitininkai. Po to buvo pa- 
jas bandymas — pietų Ontario lietuviškam prieaug- 
stovyklą suorganizavo naujai įsikūręs Kanados Lietu- 
įmenės Kultūros Fondas. Tai-buvo pirmoji tokio pla- 
lietuviškojo jaunimo stovykla Kanadoje. Ji įvyko V. 
rje netoli Hamiltono. Stovyklos vadovė buvo St. Pra- 
ikio vadovai J. Mikšys ir V. Sonda. Nors ir pergyve- 
ikrėtimų, ši stovykla įrodė keletą dalykų: 1) kad tokią 
asto stovyklą Kanadoje galima suorganizuoti, 2) kad 
tlima surasti pakankamą kiekį pasišventusių vadovų, 
ta paaukoti tam darbui ir savo atostogas, 3) kad sto- 
ijus prie jos neperdidelę subsidiją, gali finansiškai 
i kad į vieną stovyklą gali sutilpti ir skautai,,ir ateiti- 
eorganizuotas lietuviškasis jaunimas.
)uvo pagrindiniai principai, ant kurių vėliau rėmėsi

jas bandymas

>menės Kultūros Fondas. Tai-buvo pirmoji tokio pla

ųe netoli Hamiltono. Stovyklos vadovė buvo St. Pra- 
ikio vadovai J. Mikšys ir V. Sonda. Nors ir pergyve- 
ikrėtimų, ši stovykla įrodė keletą dalykų: 1) kad tokią

eorganizuotas lietuviškasis jaunimas.
)uvo pagrindiniai principai, ant kurių vėliau rėmėsi 
dų organizavimas. Keleriems metams praėjus, į tą dar- 
dar vienas veiksnys — lietuviškosios parapijos. Jos 

įvykių finansinę ir organizacinę naštą. To pasėkoje 
šonėje išdygo dvi pastovios stovyklavietės — Tėvų 
t Naujojoje Wasagoje ir šv. Jono Kr. Gerojo Ganytojo 
ė — Springhurste. Stovyklų vadovavimą iš KLB Kul- 
) perėmė parapijos, skautai,* ateitininkai ir sporto klu- 
'ėvų pranciškonų globojamas sporto klubas “Aušra”, 
iabar, praėjus pirmajam dešimtmečiui, su malonumu

■a užbaigtas. Esame jau įžengę į sekantį tarpsnį, kuris 
i

ir svarbiausias iš tu naujųjų uždaviniu yra lietuviškojo 
~

aryta. štai kad ir praeitų metų stovyklų pabaigoje teko 
c j;
damacijtt montažu, paruoštą kun. ~B. Pačevičiauš ir p.

dar vienas veiksnys — lietuviškosios parapijos. Jos 

šonėje išdygo dvi pastovios stovyklavietės 
! ’
ė — Springhurste. Stovyklų vadovavimą iš KLB Kul-
j _ ’ ’ . _" / ’

'ėvu pranciškonu globojamas sporto klubas “Aušra
i ■ * . 1' ■; _■ ; ■ ”■ ■ .

statuoti, kad organizacinis lietuviškųjų stovyklų peri-

uždaviniu.

Įėjimo stiprinimas stovyklose. Gera tuo keliu pradžia ? • T___ •_______ _ _ A___  —__________ _____ __ ____ Į
ojo Ganytojp^oyy&os mažųjų dalyvių’ atliktą gražų 
damadjtĮ tapntažI, paruoštą kum D. Pačevičiauš ir p. 
:s; arba teko taūti puikiuose Tėvų pranciškonų stovyk-. 
e, parūoštuose Tėvų Rafaelio ir* Pauliaus. Šalia me- 
■amos, jau kuris laikas abiejose Toronto stovyklose 
I “ ■ .............. ‘ ‘ ■” , ‘ ‘ “
T. pranciškonų stovykloje pasigamintas

....ylas ~~ -
iš. Linkėtina, kad stovyklautojų atliekama lituanistinė 
jroerama vis stiprėtų, bet ypač, kad stiprėtų lituanis- 
kėlės, kurios yra būtinas mūsų šeštadienio mokyklų

!.> uždavinys naujam stovyklų laikotarpiui yra bendra
ms ir drausmė. Visi žinome, kaip tai yra sunku netik 
mokyklose, bet ir šeimose. Tai didele dalimi nėra tie- 

>ų kaltė, bet visos aplinkos, ar gal net viso gyvenamojo 
dvasia. Antra vertus, stovykla be drausmės nėra sto- 

, žinoma, nenorima pasakyti, kad iki šiol buvusiose 
trūko drausmės ir auklėjimo. Buvo daroma, kas gali- 
ii daroma, bet papildomos pastangos ta kryptimi vis- 
neproŠalį. Kad šie žodžiai neatrodytų tušti, galima su- 
irą konkrečių pavyzdžių, štai, pirmiausia, jaunimo sta
rtų daugiau išskirti berniukus nuo mergaičių. Praktika 
1 iki šiol praktikuoto atskyrjmo nepakanka. Reiktų pa
tai atskiras stovyklavietes arba daryti berniukų ir mer-

e, paruoštuose Tėvų Rafaelio ir Pauliaus. Šalia me
namos, jau kuris laikas abiejose Toronto stovyklose 
kasdienės lituanistinės pamokėlės, kurių gražiu liu- 

' ; — dideliame
Lietuvos žemėlapis, mokyt. V. Matulaičio ir jo

irogrania vis stiprėtų, bet ypač, kad stiprėtų lituanis-

nenorima pasakyti, kad iki šiol buvusiose

ii daroma, bet papildomos pastangos ta kryptimi vis-

ra konkrečių pavyzdžių, štai, pirmiausia, jaunimo sto-

1 iki šiol praktikuoto atskyrjmo nepakanka. Reiktų pa

>
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TREČIOJI 
DAINŲ ŠVENTĖ 

KANADOJE?
II-joj Dainų šventėj dalyvavę 

Kanados lietuviai grįžo su pakilia 
nuotaika ir labai gerais įspū-

•__ *______ Ai i________ _______________

įspūdinga. Grąžo pavargę ypač

Kanados lietuviai grįžo su pakilia 
nuotaika ir labai gerais įspū
džiais: šventė buvo nepaprastai 
įspūdinga. Gužo pavargę ypač 
varpiečiai choristai, keliavę auto
busu* Jie iš Toronto išvyko Čika
gon praėjusį penktadienį, kelia
vo ištisą naktį ir 10 vai. šeštadie
nį jau dalyvavo bendrojoj repe
ticijoj. Iš Kanados chorų galėjo 
dalyvauti Dainų šventėj tiktai To
ronto “Varpas” ir tai nepilname 
sąstate — 50 choristų. Labai gai
la, kad kiti chorai negalėjo ar ne-
sąstate — 50 choristų. Labai gai
la, kad kiti chorai negalėjo ar ne
siryžo prisidėti prie lietuviškos 
dainos triumfo Čikagoj.

Dainų šventė buvo pradėta tra
dicinėmis pamaldomis katalikų ir 
protestantų dievnamiuose. Po to 
buvo pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę ties paminklu prie Jau
nimo centro. Čia pasakė momen
tui pritaikytą kalbą Kanados Lie
tuvių B-nės pirm. Stp. Kęsgailą, o 
aukuro ugnį įžiebė seniausias 
choristas K. Kriaučiūnas, 80 m., 
iš Miami, Floridoj.

Pati Dainų šventė įvyko Tarp
tautiniame amfiteatre, kurin susi
rinko arti 10.000 klausytojų. Vė
sinamose patalpose ir choristai 
neturėjo vargo; pastarųjų buvo 
suregistruota apie 1000. Ilgokai 
nusitęsė kalbos. Pažymėtinas 
JAV nrez. Kennedy sveikini
mas, Čikagos burmistro atstovo, 
Latvijos atstovo Spekke ir Lietu
vos — J. Kajecko. Taipgi sveika

dainos triumfo Čikagoj,

no: JAV Valst. Dep. sekretorius
. . (Nukelta į 6 psl.)

Šiuo laiku, kada Berlyno kri- 
’ė vis didėja. Rytų Vokietijoje 
jaučiamas didelis trūkumas mais
to ir kitų būtinų pragyvenimo 
reikmenų. Valdžios sluogsniai tai 
oficialiai paskelbė ir įsakė pramo
nei ir ūkininkams daugiau ga
minti.

<4

nuo saulės užtekėjimo iki laidos, 
mes negalime daugiau padidinti 
importą”, — ragina valdžia že
mės ūkio darbininkus.

Vakarų pareigūnai pranašauja, 
kad aštrėjanti maisto ir pramo
nės gaminių paklausa prisidėjusi 
prie dabartinės Berlyno įtampos, 
dar labiau padidins ir taip jau ne-

reikmenų. Valdžios sluogsniai tai 

nei ir ūkininkams daugiau ga- 
-2. •. ;
Jūs privalote dirbti laukuose

importą”, ragina valdžia že-

Vedėjas D. Jurkus, PO. 74280
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-29S7

B

Ite užsukti lietuviškon dovaną.

/f
1212 Dundas St W. TeL LE. 2-9547

J. BER2INSKAS 
TTžsflkvmai priimami ir paštu

I UI ....................... | ■ <1

suvenirą ir n reikmenų krautuvėn
*> .■’

AL GARBENS

/klas atskiru laiku. Kitas trūkumas yra nepakankamas 
ju sudrausminimas dienotvarkės atžvilgiu. Ne paslap- 
i ‘‘ J ’ . ‘ ‘
miegoti tekę tik po 5-6 vai. Tai yra aiškiai permažai 
etų.
iu dar vienas pageidavimas būtų vaikų tėvams. Tai tie- 
ąas: mieli tėveliai, nesimaišykite stovyklose be reikalo! 
adovybės visada yra numačiusios tam tikrą laiką tė- 
ukais susitikti ir su vadovybe pasikalbėti, bet lanky-

kai, bet ypač jaunimas, kartais grįžta iš stovyklos per-

ldose kitu laiku, o ypač nakvojimas ar apsigyvenimas 

lis keliomis mintimis palydime lietuviškąsias stovyklas
ajone, labai trukdo visą darbą ir drausmę.

zoną, linkėdami vaikams ir jaunimui sustiprėti fiziškai
, o vadovams — ištvermės ir kantrybės A. R.

Skulpt. E. Docienė Maironio biustas Clevelande 
, Aprašymu žiūr. 4 psl.

RYTU VOKIETIJA NERIMSTA
timą. Pirmasis bandymas įvyks I lyno 
liepos 19-23 d.d. Tomis dienomis- ' * 
Vokietijos protestantai Berlyne 
šaukia didžiulį Vakarų ir Rytų 
Vokietijos protestantų suvažiavi
mą. Komunistų valdžia paskelbė, 
kad suvažiavimas yra nelegalus ir 
nė vienas Rytų Vokietijos pilietis 
į jį neatvyks.

Iš kitos pusės, Chruščiovas 
abejoja ar duoti Ulbrichtui lais
vas rankas. Jis reikalauja, kad 
būtų visiškai tikra, kad 1953 m. 
prieškomunistinis sukilimas ne

liepos 19-23 d.d. Tomis dienomis

šaukia didžiuli Vakarų ir Rytų

kad suvažiavimas yra nelegalus ir

būtų visiškai tikra, kad 1953 m

ši suma prarandama per 
visokią kontrabandą, sabotažą, 
algas kontrolės tarnauto j ams ir
papildomai policijai. Vakariečiai 
pripažįsta, kad kasmet i Vakarų 
Berlyną patenka apie 400.000 ry- 

kad rytinėje zonoje trūksta mais-

Savaitės įvykiai
BERLYNO KRIZĖ GILINAMA TOLIAU. Visi kalba, grasina 

rašo, tariasi ir rengiasi. Nikita pranešė, kad savo rauodnosios t 
mijos negali sumažinti, nes Vakarai savo kariška politika jam

bilijono dol. Tarėsi su savo trimis svarbiausiais patarėjais ir pn
neieidžia padaryti. Jų biudžetas turės būti padidintas trimis su pu

Kennedy: užs. reikalų sekr. D. Rusk, krašto apsaugos McNama
ir generolu M. D. Taylor, patarėju karo reikalams

KODĖL BERLYNAS NEGALI BŪTI ATIDUOTAS RUSAM
1. Sovietinis valdymas rytinėj Vokietijoj būtų sustiprintas; 2. r

toj pačioj r. Vokietijoj komunistų valdymui būtų mažesnis; 4. 
Berlyno atidavimo sektų V. Vokietijos demilitarizacija; 5. būtų j 
griautas JAV autoritetas ir visų vakariečių, kurie tiek daug kar

Amerikos vadovavimu; 7. norve-®------ - ——-------—--------- -—

bėgti iš rytinės Vokietijos būtų daug sunkiau; 3. pasipriešinim 
ta; --“-j - ”“2 

Berlyno atidavimo sektų V. Vokietijos demilitarizacija; 5. būtų

užtikrino Berlyno saugumą; 6. Atlanto sąjungoj kristų pasitikėjim 
Amerikos vadovavimu; 7. norve-r 
gai ir danai pasuktų į savo tra
dicinį neutralumą; 8. turkai ir 
graikai suabejotų vakariečių ga
rantijomis ir pradėtų jieškoti su
sitarimo su Sov. Sąjunga; 9. pa
vergtose tautose viltys išsilaisvin
ti sumažėtų ir komunistinių vy
riausybių padėtis sustiprėtų; 10. 
padidėtų neutralių tautų skaičius 
Azijoje ir Vidurio Rytuose, o da
bartiniai neutralieji, kaip Indija, 
turėtų pasiteisinimo.

P. AFRIKOS užs. r. min. Eric 
Louw pareiškė, kad jei JT Pietų- 
Vakaru Afrikos komisija atva
žiuos tirti padėties, tai bus suim- 
i \ __ H ___ 2_ _ _ 1____
rių Afrika yra buvusi Vokietijos 
Kolonija ligi I D. karo. Tada ji 
buvo atimta ir pavesta Tautų Są
jungai; dabar ją norima pavesti 
J Tautoms.

NIKITA LANKĖSI JAV AM-

sitarimo su Sov. Sąjunga; 9. pa

ti sumažėtų ir komunistinių vy-

Atro< 
kad Kongo žymesni vadai bus : 
sitarę dėl visų ankstyvesnių ne! 
tarimų. Katangos vadas Čoml 
centrinės valdžios suimtas, bu 
pažadėjęs, kad Katangos dėlėj

KONGO VIENYBĖ

prie dabartinės Berlyno įtampos, 
dar labiau padidins ir taip jau ne
ramių gyventojų nepasitenkini
mą.

Walter Ulbricht, pasikalbėji
muose su Rytų bloko diplomatais, 
išsireiškė, kad jis rengiasi užda
ryti, ir tai tuojau, pavojingą Ber
lyno skylę į Vakarus, nes perbė
gimai savaitė iš savaitės didėja. 
Jis ragino Lenkiją, Čekoslovaki
ją, Vengriją ir fotas satelitines 
valstybes jį paremti ir uždrausti 
savo tautiečiams vykti į Vakarų 
Berlyną. Prityrusieji šaltiniai 
skelbia, kad Ulbrichto veiksmai

valstybes jį paremti ir uždrausti

Berlyną. Prityrusieji šaltiniai 
skelbia, kad Ulbrichto veiksmai 
bus ankstesni už rudenį laukia
mą didįjį Rytų ir Vakarų susikir

pasikartos. Kol tokios garantijos 
Ulbrichtas negali duoti, tol jis 
turi susilaikyti nuo betkokių 
veiksmų. Rytų Vokietijos komu
nistai, kaip svarbų pagrindą pra
dėtinų veiksmų, nurodo 1 bilijo
ną markių nuostolio kasmet, ku
rį jie’turi dėl Vakarų zonos Ber

tinių markių, bet tai yra dėlto, 
kad rytinėje zonoje trūksta mais
to ir kitokių prekių. Rytų vokie
čiai atvyksta pirkti drabužių ar 
batų, vinių ir varžtų, elektros 
lempučių ir daug kitokių dalykų, 

kad nusipirktų 
i 

dalykų, kaip svogūnų, petruškų, 
cinamono ir kt. v

Pagal dabartinę tvarką, vaka-

siems iš visų pasaulio kampų lan-

kurių pas juos nėra. Šeimininkės 
pereina sieną, I ' 
kasdieninių maisto gaminimui

riečių sektorius yra atviras vi 

Rytojams. Jokių leidimų nereikia

ei ja dalyvaus Kongo parlamen 
provincijos kariuomenė t 
įjungta į Kongo kariuomenę; m 
tų unija pradės veikti ir net

Kongo valiutą ir ji bus vienin 
lė. Dabar viskas apvirta augsi 
kojom. Katangos parlamentas 
metė tuos visus susitarimus. N 
kas neabejoja, kad tai padar

1

Kongo reikalai JT sudarys gal 
sūkio.

PIETŲ KORĖJOJ “karinis p 
versmas gilinamas”. Po perve 
mo, įvykusio prieš du mėnesi 
visą valdžią buvo poėmęs šts 
virš. gen. Chang. Buvo pažadi 
išlaikyti- i— —:—- — ■—  3  *  -į 
lių rankas. Dabar generolas a 
statydino ir viską perėmė jo 
dėjėjas gen. Pak Chung Hi. ’ 
jis ir buvo tikrasis pervers 
strategas ir “stiprusis vyras”.- 
yra užsimojęs kovoti prieš kor 

diktatūriniu.
MEKSIKOJ

provincijos kariuomenė

atskirų muitų; Katanga pripaži

lė. Dabar viskas apvirto augšt 

metė tuos visus susitarimus. N

r* ir išsiusią iš Afrikos. Pietvaka- Čtonibe vadovaujant. Taigi, ir 1

BASADOJ. JAV nepriklausomy- 

šiais savo maršalais atsilankė jų 
ambasadoj. Tai po trejų metų ne
silankymo. Ambasadoj atsilankė 
dar kiti 800 sovietų pareigūnų. 
Neužmiršo Nikita ta proga pa
siųsti prez. Kennedy sveikinimo 
telegramos. ■

: N. ZELANDIJOJ lankėsi britų 
ministeris Duncan Sandys tartis 
dėl Britanijos įstojimo į Europos 
Ūkio Bendruomenę. Britų minis
teris užtikrino zelandiečius, kad

bės dieną, liepos 4, "Nikita su še-

mihisteris Duncan Sandys tartis 
dėl Britanijos įstojimo į Europos 
Ūkio Bendruomenę. Britu minis- 
■ ‘ ” ” ■ _ „i

prieš įstojant Britanijai į Europos 
šešių valstybių Bendruomenę, 
bus smulkiai aptarti visi reikalai 
ir su britų buv. kolonijomis, ku
rios turi prekybinių reikalų su 
Britanija.

SIŪLO PINIGŲ GANAI. Ga

valstybių Bendruomenę,

nos respublikos galva Kwame 
Nkrumah yra smarkiai pasidavęs 
Maskvos įtakai. Dabar jis -lankosi

jau vedamos derybos dėl finan-

mo, įvykusio prieš du mėnesi 

virš. gen. Čhang. Buvo pažadi 

rupciją ir perduotf raidžią‘,į c: 
lių rankas. Dabar generolas a 
statydino ir viską perėmė jo

rūstus ne demokratiniu keliu,

SENOJI VZ
DŽIA. Prez. Mateos partija ir 
laimėjo rinkimus.

buvo išėję i rinkimus katal 
r, ■ ■ ' _ ‘ ’

jų socialistų partija, Castro s

laimėjo rinkimus. Ji valdo 
pertraukos jau 30 metų. Prie

National Action partija ir kaii

patikai; bet jos nepravedė nei1 
no atstovo. Parlamento 178 nai 
sudaro vieną grupę.

KUR SUSTOS
AMERIKO! 

REVOLIUCIJA
Prof. A. Toynbee, pasižymč

šę vietiniuose kraštuose. Seniai 
jau vedamos derybos dėl finan
savimo užtvankos. Prez. Kennedy 
pranešė, kad Amerika yra pasi
ruošusi finansuoti 160 mil. dol. 
Tai buvo nelaukta naujiena. So
vietai nianė, kad Amerika ir da
bar atsisakys, kaip atsisakė 1956 
m. Egipto Aswan užtvankos fi
nansavimo. f ■

SOVIETAI IR KUWAIT. Nau- 
iai gavusi savo nepriklausomybę 
»š britų mažytė Kuwait valstybė 
buvo pagrasinta Irako valdovų ją 
prisijungti. JT Saugumo Taryba* 
anglams pasiūlius rezoliuciją, kad 
būtų garantuota Kuwait neutralu
mas, sovietų atstovas pasiprieši
no su savo veto. Dar kartą jie pa-

PASIRUOŠIMAI AŠTUNTAJAI 
KANADOS LIETUVIŲ DIENAI

• Viršelis Metraščiui bus daili
ninko R. Bukausko.

Metraščiui laukiamos 
skelbimai, informacija ir kt. iki

PARODĄ, kaip aiškėja pašku-

tuviai dailininkai, kuriu Montrea-

vietai manė, kad Amerika ir da-

Pasiruošimas 8-j ai Ka nados

drąsiu įžvalgumu praeities ir 
barties klausimuose, nešei 
lankėsi JAV ir parašė straip 
Londone “Observer”, kur išl 
įsidėmėtinų minčių.

Pasak jo, Amerikoj tebevyl 
socialinė revoliucija, kuri pr 
dėjo su pramonės atsiradii 
šiuo metu esą sparčiais žingsn 
didėja mechanizacija, išstum 
ti mases žmonių iš darbo. Vi 
pastangos sulaikyti arba ją si 
tinti nebūsiančios sėkminj 
Esą Britanijoj toks pasiprieš 
mas mechanizacijai vyko pus 
ro šimto metų, ir nieko negai 
atsiekti. Ir Amerikoje šiandi 
kaikieno esą bandoma eiti pj 
šių keliu, bet veltui. Amerika 
srity tebėra radikali, kaip ir 
niau. Sustabdyti mechaniza 
būtų antiamerikinis žingsnis, 
chanizacija Amerikoje eisiant 
toliau nesulaikomai ir kartu 
kelsianti gamybą iki negirt 
lygio.

Bet tai tik technologinė pi 

rialinė. Ryšium su žengiančia

Londone “Observer”, kur iš!

Lietuvių Dienai vyksta visu tem
pu, nes ši Lietuvių Diena, kuri 
šiemet įvyks Montrealyje rugsėjo c---* - ■ • - — - - ■
pasižyminti ypatingais savaimin
gumais.

JAUNIMAS bus šios dienos di
dysis veikėjas ir jam skiriamas 
dėmesio centras.

VYRESNIEJI galės būti liudi-

2-4 dienomis, bus ne eilinė, bet liepos mėn. 15 dienos.

žinios

tiniu laiku, suruoš Montrealio lie- 
1
lyje yra apie 10. Paroda žada bū
ti didelė ir Įdomi.

Visiems primenama Lietuvių 
Dienos data, Metraščio data ir-vi- 
si kviečiami 8-j ai Lietuvių Die-

8-os LD informacija

anglams pasiūlius rezoliuciją, kadKAS NAUJO KANAUOJE?
jo ir išsipildyti dalinai dėl jų 
linkmės likviduoti kanadiškas 
vertybes. Kad išlaikius dolerį pa
stoviame kurse, Kanados Bankas 
praeitą savaitę atpirko iki 40 mi
lijonų dolerių. Vien tik praeitą 
ketvirtadienį reikėjo atpirkti iki 
20 milijonų dolerių. .

NUSISTATĘ PRIEŠ
IMIGRACIJĄ. Viešosios nuo

monės institutas Stark laikas nuo 
laiko praveda įvairiais klausimais

1

mas, sovietų atstovas pasiprieši- 
i
demonstravo savo dviveidiškumą 
mažųių valstybių atžvilgiu: jie 
pripažįsta tik tas tautas ir valsty
bes, kurios pasiduoda jų diktatui.

mas mechanizacijai vyko pus;čios karo atveju nepageidaujamus 
piliečius deportuoti arba atimti 
jiems pilietybę. -

ORO SEKIMO
STOTIS BE TARNAUTOJŲ.
Kanada ir JAV sutarė šią vasa- _

rą įsteigti šiaurėje 300 mylių nuo je įvyko labai svarbus Lietuvių 
ašigalio pirmąją atominę oro per- Dienos ruošimo komiteto susirin- 
mainų sekimo stotį, kur aptarna- (kimas, drauge su Montrealio lie- 

nas žmogus. Stočiai veikti atomi-1 pat ir Montrealio lietuvių orga-

\’TI '
BĖS TEISES. Tokia 
atymo Bill of Rights 
asiūlė buvęs imigraci- 
W. Pickersgill. Pagal 
tatymą, gavę Kanados 
tūralizacijos keliu, ga- 
ti, jei virš dešimt me- 
aukos išgyvena kitoje 
nors imigracijos ir pi- 
>artamentas neatsime- 
o atvejo, kada tai bū- 
raktikoje pritaikinta, 
di būti dar atimta dėl 
ivimo, ar atsisakymo 
anadą šaukiant į teis* 
dsiai gavus pilietybės 
s. ■

stoviame kurse, Kanados Bankas

ninkais, kaip jaunimas bręsta ir 
kaip ruošiasi gyvenimui.

SENIMAS, pirmieji Kanados 
lietuvių kolonijų kūrėjai, bus pa
gerbti ir atžymėti.

nai ruoštis ir joje dalyvauti
atsiekti. Ir Amerikoje šiandi

lietuvių kolonijų kūrėjai, bus pa

Liepos 6 d. šv. Kazimiero salėREAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738. LE. 6-2664
i Vakarais — HU. 9-1543.

Kanada ir JAV sutarė šią vasa-

ašigalio pirmąją atominę oro per- Dienos ruošimo komiteto susirin- 
mainų sekimo stotį, kur aptarna- kimas, drauge su Montrealio lie- 
vimui nebus reikalingas nei vie-1 tuvių seimelio prezidiumu, o taip 
nas žmogus. Stočiai veikti atomi- pat ir Montrealio lietuvių orga- 
nis kuras — stronginue titanate, nizacijų pirmininkais bei jų atsto- 
— bus reikalingas papildyti tik vais.
kas antri metai. Stotis kas tris P*
valandas perduos žinias, kurios artinasi prie galo. Dar laukiamos 
r' :. ' ...........................................................................
stotyje ant Wallis salos ir perduo-

už s3.09visų rūšių
— 200 štukų— T u

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

, , mes pasiryžę jums padėti,geriausiai.; «« ęacpy.-
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios,. ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.

Cigarečių kartonas DAŽYTOJAS
žema kaina — augšta kokybė

tų2 paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS

9/1' ■'

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 
NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944. .NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės — Nylon seamless — rėg. $1.00 pora

—speciali nuolaida—2 poros už $1.99

i

Tel. CL, 5-6451

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal!, Londoną, Windsorą, HarniL 
toną. North Bay, Sudbnri ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

BALTIC MOVERS
Baldy Pęrvrtimas Toronte ir tolimomis 
dranstas.~~V^nojain kas savaitę 'j

, Iv VILU ■ ■■ maw
30 DEWSON ST, TORONTO

M. I

3-JŲ SEIMŲ NAUJAS. $10.000 {mokėti, balansas lengvom sąlygom. Naujos 
krosnys ir šaldytuvai, džtatinimo mašinos. gražioj vie-

_ _____________

PIGUS PARDAVIMAS. $17.900 visa kaina. $4.000 {mokėti. 9 kambarių
toj, arti, suęisiękimo, ptie Humber upės. Visą fcaūja $32.00Q.

atskiras plytų namas. 3 virtuvės, su visais baldais, alyva šildomas, paja
mas $52 į savaitę, 6% balansas. Randasi Fermanagh Ave., prie Ronces- 
valles.

$52 j savaitę, 6% balansas. Randasi Fermanagh Ave., prie Ronces-

WESTONE. $12.500 visa kaina. $2.000 įmokėti. Balansui vienas morgičius. 
7 kambariu atskiras plytų namas, nauja apšildymo sistema, privatus {va-

■

į

apklausinėjimus. Taip į jų ap
klausinėjimus apie, imigracijos 
gerumą ar blogumą 1950 m. 26% 
apklausinėtų kanadiečių pasisa-
• ♦ w w , » • < A___ J__

gerumą ar blogumąT950 m. 26% 
apklausinėtų kanadiečių pasisa
kė prieš imigraciją. 1954 m. jau 
buvo 38%, o 1961 m. > 42%.

METRAŠČIO ruošimas taip pat

davimas, garažas.
ĮVESTA VIM AS. 9 atskiri butai, geras pastatas, netoli lietuvių bažnyčios.
___ ______  , i

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Part ir Parkdale 
r' rajonuose. Dėl taformacijų skambėkite A. GARBENIUI .....

Kaina $50.0««.

Paa mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Part 
r rajonuose. Dėl hformacijų skambinkite A. GARBEN

- - ----------------------------- -----;■ ........................................; . ; ; - ■ __________ _ ________ ___________ __

NFLIACIJOS.
p savaitę europiečiai 
traukti savo pinigus iš 
Nepasitikėjimą jiems 
tjasf biudžetas. Jame 
kad pinigai šių metų 
bus parūpinti Kana- 

etia nepasitikėjimą už- 
•tuotojų tarpe. Jie ma- 

/ nados doleris gali la- 
i, kas ištiktųjų pradė-

bus parūpinti Kana-

įtuotojų tarpe. Jie ma-

_____ 42%:
Matomai čia turi įtakos sunkėjan
čios darbo gavimo sąljL 
mu, kad beveik visi kanadiečiai 
galvoja, kad imigrantei čia rado 
labai geras sąlygas įsfkurimui.

♦
TEISINGUMO
MINISTERIS D. Fulton patei

kė parlamentui įstatymo projek
tą, pagal kurį būtų sumažintos ka-

’gos. {do

gaivoja, kad imigrantai čia rado

kė parlamentui įstatymo projek-

ro ministerijos teisės, įgalinan-
- ■ <

' || g*

n

tarnautojų bus priimtos kitoje

tos į žemyno oro žinių sistemą.

automatinių

tenkinti augšč.’ teismo
mu, kuriuo draudžiama
las laikyti sekmadieniais atdaras. įmonės. Laukiama visų kitų svei-

> SKALBYKLŲ savininkai nepa- 
sprendi- 
skalbyk-

žinios iš 6 apylinkių, šiemet augš- 
tąsias mokyklas ,baigusiųjų at
vaizdų su specialybės nurodymu 
ir senųjų, prieš 50-60 metų, at
eivių.

Daugelis Toronto gydytojų at
siuntė sveikinimus Lietuvių Die
nos dalyviams; taipgi ir kaikurios

Gausiam susirinkime Toronte jie kibimų, kam yra pasiųsti pakvie- 
nutarė išplėsti savo organizaciją Urnai, o taipgi malonu būtų susi-
visoj Ontario prov. ir dėti pastan- laukti sveikinimo skelbimų ir ki- 
gų, kad jų atžvilgiu būtų paleng- tų asmenų bei verslo {staigų-
vintas Lord’s Day {statymas. I jmonių.

KLB Kultūros Fondo organizuota vasaros stovykla 1953 m. Naru-
šio ūkyje

į/.

su kuria neišvengiamai siejasi 
eialinė. Ryšium su žengiančia 
chanizacija didėja bedarbių s 
čius, t.y. elgetų. Tokia būklė ’ 
čia pertvarkyti visą socialinę 
temą, t.y. gaminių paskirsty 
Ikišiol tuos gaminius galėk) p 
ti tiktai tie, kurie uždirbo p 
gų. Bedarbių skaičius vis dar 
darė mažumą, kuri nekėlė ] 
daug aštriosjproblemos. Bet a 
ty, pasak A. Toynbee, ateisiąs 
tas, kad bedarbiai sudarys dau 
mą ir reikalaus teisės naud 
gaminiais. Tam jie turėsią ir 
sę, nes pasitraukdami iš darbo

(Nukelta į 8 psl.)

temą, t.y. gaminių paskirsty 

ti tiktai tie, kurie uždirbo p 
gų. Bedarbių skaičius vis dar 
darė mažumą, kuri nekėlė ]

tas, kad bedarbiai sudarys dav 

gaminiais. Tam jie turėsią ir




