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Birželis įpareigoja
Minėkim ne pražūtį, mirtį, kapus, 
Bet kovą vien kovą lig galo.
Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealo.
. * J. Janonis

Kai piktadaris nužudo žmogų, toji mirtis pirmiausia sukelia 
žmonėse visuotini pasigailėjimą ir pasipiktinimą. Nekalbant jau 
apie gimines bei artimuosius, kiekvienas net ir pašalinis geros va
los žmogus apgaili Įvykusį faktą ir jieško priežasčių, siūlo būdų, 
kaip galima būtų ateityje panašių žudynių išvengti. Jei nužudyta
sis žmogus buvo visuomenės veikėjas, atstovavo kokiamnors judė
jimui, ir nužudymas yra su jo veikla susijęs, visuomenės reakcija 
Į Įvykusi faktą yra dar platesnio pobūdžio. Visuomenė tada ne tik 
gailisi nužudytojo kaip gero žmogaus, bet kartu kelia minti, kad 
nužudytojo darbas turi būti tęsiamas. Juo platesnei idėjai nužudy
tasis atstovavo, juo daugiau atsiranda savanorių tęsti tos idėjos 
vykdymą toliau. Iš savanorių gausumo sprendžiame apie pačios 
idėjos svarbumą ir didumą.

° Jeigu tos mintys tinka kalbant apie pavieni nekaltai žuvusį 
ar nukankintą asmenį, tai juo labiau jos tinka kalbant apie ištisas 
visuomenės mases, apie visą tautą, patekusią Į piktadarių rankas. 
Tokių nekaltai kankinamų ir žudomų tautų eilėje yra ir mūsų 
Lietuva. Jos Kalvarijos kelias prasidėjo aną nepamirštamą birželi. 
Tada Lietuvą, pražydusią gražiais Nepriklausomybės žiedais, čiupo 
piktadaris. Nuo anų dienų iki dabar, jau per dvidešimt metų, 
birželis yra virtęs mums liūdesio ir gedulo mėnesiu. Tai laikas, 
kada ypatingu būdu prisimename ir pagerbiame tuos, kurie yra 
lietuvių kelio i laisvą gyvenimą aukos. Vieni tų mūsų didvyrių 
yra žuvę Sibiro taigose, ir netgi nemaža jų dalis nėra nė palaidota 
— jų kūnus sudraskė Sibiro vilkai. Kiti su palūžusia sveikata ir 
suardytu asmeniniu gyvenimu “laisvai” įsikūrė Įvairiose Rusijos 
vietose, paliegę grižo i Lietuvą ar kokiu nors stebuklu pasiekė 
laisvuosius Vakarus. Visą tą tyliąją Sibiro tremtinių mirties eiseną 
turime šiandien prieš akis. Ir nėra stipresnio pagrindo, pastatyto 
būsimai nepriklausomai Lietuvai, kaip jų ir daugelio kitų kančios, 
kraujo bei gyvybės auka.

Lietuvių kančia klaikioj sovietų tundroj. Birželio 14-sios su
kaktis — mūsų protesto diena prieš tautos naikinimą ir prie
spaudą.

Radijo programa 
pabaltiečiams

Sugrąžinta “Traditional Echoes”
Kaip žinome, ši programa kuris 

laikas jau nebeveikė, bet p. J. 
Jeanette vėl pasisekė ją atgauti. 
Jam linkime sėkmės, o norėdami, 
kad ši programa ilgiau išsilaiky
tų, turime rašyti laiškus CBE sto
čiai Windsore ir CBC Toronte. 
Šios programos paruošėjas yra 
pats J. Jeanette; transliacijos lai
kas — kas sekmadieni 10.30 vai. 
East Standard; girdima per visos 
Kanados stočių tinklą, Detroite ir 
apylinkėse.

Žiauriojo birželio minėjimas — 
visoms trims Pabaltijo tautoms 
bus transliuojamas per “Tradi
tional Echoes” pusvalandi birže
lio 17 d., sekmadienį, 10.30 vai. 
rytiniu ĖST laiku iš Windsoro 
( BE, banga 1550 ir bus perduoda
ma per visos Kanados stočių tink
lą. Paminėjimas bus girdimas To- 

: ronte iš stoties CBL banga 740; 
’Otavoje — iš stoties CBO banga 
: 910; Montrealyje — iš stoties CB 
i M — banga 940 nuo 1.30 iki 12 
i vai. ryto, varasos laiku. Radijo 
i stotys toliau i rytus kaip Halifax:------> ----- ---- -----f -—
j arba i vakarus — Edmonton, Win-:pradeda bolševikinė policija. 
Į nipe^ _____ * ‘ TAV colrr Tioon

Savaites įvykiai
ALŽER1JOJ AIŠKĖJA DVI PRANCŪZŲ SLAPTOS ORGANIZA

CIJOS AR BENT DU JOS SPARNAI. Vieną sudaro Alžerijoj gimę 
prancūzai, kitą — Prancūzijos kariuomenės dezertyrai. Alžerijoj 
gimę prancūzai norėtų ir tapus Alžerijai nepriklausomai pasilikti 
ten ir rasti būdą sugyventi su mahometonais. Jie todėl yra prie
šingi prancūzų bėgimui į Prancūziją; norėjo nutraukti teroro veiks
mus, bet paliaubos truko lik 6 dienas. Arabai vėl užmušinėjami gat
vėse; padaryta keletas apiplėšimų ir padegtas universiteto pagrin
dinis pastatas. Vienas teroristų vadų — J. G. Sarradet — išėjęs iš 

j pogrindžio viešai pareiškė: “Mes neturime teisės stumti europiečių 
I oendruomenės i katastrofą”. Visa*—:-------------------------------------
jų veikla rodo silpnėjimo ženklų.’karo bazę Puerto Cabello. Daly- 

■ Derybose su alžerienčių naciona-' 
lisių frontu nieko nelaimėjo. Ne
žiūrint teroro, Alžerija ruošiasi 
likiminiam plebiscitui liepos 1 d.

Iš Beriya© žmonės vis bėga. — 
Nors yra pastatyta mūro siena, 
bet žmonės išgalvoja naujus bū
dus pabėgti. Paskutinę savaitę pa
bėgo laivu net 14 žmonių, nugir
dę laivo kapitoną; vėliau šis pra
siblaivęs grįžo su laivu atgal. 

: Vyksta susišaudymai tarp R. ir V. 
I Vokietijos policijų. Nikita dėl to 
! pareiškė protestą Vakarų valsty
bėms, nors kiekvieną susišaudy-

, Vancouver paminėjimą 
perduos iš kaspino; dėl laiko rei
kia pasiteirauti vietos stotyse.

Neužmirškime pasiklausyti ir 
į parašyti laiškus J. Jeanette ir sto- 
Į (ims. Windsor© apyl. valdyba

Bet toji auka yra perdidelė, kad užtektų ją tik prisiminti ir 
vjsame--jugHdyjeJS^ai^gjT^aa.dap jfyyiis Šibirp tremtirdug ■ ta.- 
proga vien pagerbti. Jie kente'jd ir mirė už nemirštamą Lietuvių 
Tautos idėją. Tiems, kurie žuvo, ne paminklų reikia. Tiems, kurie 
gyvi, ne vien pagarbos ir sentimentalių užuojautų reikia. Jei lais
vosios Lietuvos idėja yra didelė, o jos didumu mes neabejojame, 
tai birželio nuotaikas, pagarbą ir sentimentus turi lydėti ir konkre
tūs pasiryžimai anųjų pradėtąją kovą tęsti. Tęsti ne vien žodžiu, 
bet ir konkrečių darbu. Tęsti ne vien savųjų, bet ir kitataučių 
tarpe.

Priėjus tokių išvadų, tenka ta proga sustoti ir pažvelgti kiek 
atgal ir priekin. Pažiūrėję atgal matome, kad per visą praėjusi 
dvidešimtmetį mūsų kova už laisvąją Lietuvą plačiu mastu ėjo 
daugiausia tik mūsų pačių tarpe, tiesa, Įvairūs mūsų veiksniai 
ir būrys veikėjų skyrė daug jėgų mūsų bylai išnešti i platųjį pa
sauli, bet visa išeivijos masė daugiau ribojosi savo uždarame lietu
viškume. Lietuviškaisiais reikalais sielojomės, juos gvildenome 
daugiausia savo pačių tarpe. Žiūrint platesniu mastu Į ateitį, to 

---- jau nepakanka. Raudonojo ir laisvojo pasaulio kovos frontams 
išėjus iš Rytų Europos, išsiliejus į visus kontinentus ir pasidarius 
globaliniu reikalu, mūsų laisvės kovos pastangos turi taip pat 
išsilieti plačia srove. Pirmiausia, kiekvienas mūsų turi tapti akty
vus tos kovos dalyvis skleidžias laisvės supratimo bei Įvertinimo 
idėją ir atidengiąs mūsų tautos žaizdą kiekvienam kitataučiui, 
su kuriuo tik tenka betkur susidurti. Toliau mūsų bendruomenės 
apylinkių valdybos bei Įvairios organizacijos neturėtų pasitenkinti 
vien primindamos kitataučiams mūsų bylą birželio ir Vasario 
16-sios minėjimų proga. Tas ryšys ir mūsų idėjos skleidimas orga
nizuotos kitataučių visuomenės tarpe turėtų būti nuolatinis Dar 
toliau — Įvairūs mūsų centriniai organai turėtų įtraukti Į aktyvią 
kovą už laisvę kuo didesnes tautiečių mases. Džiugu konstatuoti, 
kad ypač pastarųjų metų laikotarpyj’e tas reikalas gerokai paju
dėjo. JAV lietuviai štai šiuo metu rikiuoja visuotinę paramą re
zoliucijai iškelti mūsų bylą Jungtinėse Tautose. Kanadoje pirmas 
toks didesnis žygis buvo pabaltiečių atstovų kelionė pas federa
cinę valdžią Otavoje. Dabar, pačiam ministeriui pirmininkui J. 
Diefenbakeriui pakartotinai žadant mūsų bylą kelti Jungtinėse 
Tautose, pats laikas būtų ir Kanados lietuviams masiškai, viešai 
ir laiškais už tą rezoliuciją pasisakyti, Įtraukiant i tą pasisakymą 
kuo daugiausia mūsų draugų kitataučių. Tai yra tik pora plačio
sios laisvinimo kovos pavyzdžių. Jų turėtų būti daug ir visur.

Įeikime su birželio minėjimais i naują fazę, išsiliedami iš 
uždaru salių i plačias kitataučių mases. A. R.

Išlcįimingą sovietinė ūkio krizė
' Kita vertus, pripažindama ūkio 

J. GRIKIS Ikrize savo viduje, Maskva mėgi-
Musų korespondentas Švedijoje j na atsikratyti Įkyriais satelitinių 

—!------ .režimų pagalbos prašymais. Eu-
' ropos ūkinio vienijimosi pažanga 

Sustabdyti statybas? Kad jos nė’liaudies demokratijoms sukėlusi 
aepradčtos kaip reikiant. Pakelti didelių rūpesčių. Esą tuo tiksiu

Pasikalbėjimas JAV sekr. Dean 
Rusk su Rusijos ambasadorium 
Dobrynin nieko naujo nedavė.

Chruščiovas satelitų galvų kon
ferencijoj smarkiai puolė Euro

pos Bendr. Rinką ir pasiūlė pa
našią rinką sudaryti ir sovietų im- i 
perijoj. Pasiūlė taip ^at, kad bū- | 
tų sudaryta pasauline org-ja, atsi
sakanti diskriminacijos prekybo
je. Jam tai rūpi, juoba, kad Sov.

įvavo apie 500 jūrininkų. Vyriau- 
jsybės pasiųsti tankai ir lėktuvai 
numalšino' sukilėlius. Prez. R. 
Betancourt apkaltino komunistus 
ir kairiuosius dėl vykusio sukili
mo. Vyriausybę palaiko visa kita 
kariuomenė ir darbininkų profe
sinės sąjungos. Kompartijos va
das G. Machado po sugrįžimo iš 
Maskvos suimtas.

JT gen. sekretorius kreipėsi i 
Indoneziją ir Olandiją sustabdyti 
karo veiksmus ir pasiūlė planą, 
kuri Olandija sutiko priimti, rei
kalaudama ateity atsiklausti pa
čių gyventojų — papuasų. Indo
nezijos prez. Sukamo, raudonųjų 
palaikomas ir šelpiamas, tik pa
aiškino, kodėl jis tuos karo veiks
mus pradėjo; esą Olandijos vy
riausybė vykdanti vietinių gyven
tojų priespaudą.

Afrikos valstybės organizuoja
si. Nigerijos sostinėj Lagos Įvy- 

•ko 19 valstybių užs. r. ministerių 
konferencija. Datigiausia dalyva
vo buvusios Prancūzijos koloni
jos. Jos^vaystf ’ ’ ’ ’ ’
reikalą. Kita

ivimo 
„ „ . VJanos 

valstybės, neprisideda. Nigerijos 
grupei vadovauja Liberija, Nige-

pakilo 30% į o pieno — 25%.
JAV senatas atmetė pagalbos
teikimą Jugoslavijai ir Lenki- rija ir Etiopija. Jos svarstė šį kar- 
jai. Jugoslavjiai nuo 1951 m. į tą verslų, švietimo, transporto, 

yra duota §1.3 bilijono. Taip pat! sveikatos reikalus. Sekanti kon- 
°’’na diskusijos ir dėl padidinimo ferencija bus dar. šių metų pa- 
pašalpų-paskoių Indijai, kurios baigoj Etiopijoj.

Atsitiktini amerikinių akcijų 
biržos susvyravimą sovietų spau
da skubotai išsiaiškino seniai pra
našauta ir laukta “supuvusių” 
Vakarų ūkinio braškėjimo pra
džia.

Nesuspėta nė atsidžiaugti tuo.

gaus sugriaudė Kremliaus po-JauS^ atsakysi komunizmo au- munistinių režimų ūkio ekspertai.
tvarkis pakelti maisto gaminiu jkoms paskutinius malonumus šia-j Posėdžiavo socialistų su komunistine Rusiia Prez Ken-V-T • *" "V Y*“'’“*’ ir------
kainas. Štai tau ir vykis Ameri- me žemes rojuje? . Į internacionalas Ktlskas’ neutralus ir komunistas.

kai staiga perkūnu iš giedro dam degtinės ir tabako kainas? Bet ne-; Maskvoje posėdžių susirinkę ko- E steris Krri i T • t r -° \ °,. į-.oi ini ofooi-ir^i Vrti-rtiini’yn^rt rtn »______ r.. __ ... ____Ki doiu d p o a b iiiuiibid ib i vi ib j Lsosc ciii3nid prie koalicijos
• na-Menon norėtų bendradarbiauti i Ten vra trvs princai: provakarie-

ką! Pasirodo, jog Chruščiovas, 
šiaip apdairus ir apsukrus, tik •

Posėdžiavo socialistų 
internacionalas
Prieš” tai Norvegijos sostinėje ne§ali susitarti dėl vyriausy-

_ ' Acm nneo^iovn ai švelnino savo nutaumą ir leidoLaimėjo juodoji rinka
Po tokio skausmingo galvosū-: Osl° posėdžiavo demokratinio so- bės sudarymo. Budi ir kitos suin-siaip apdairus ir apsukrus, uk: p0 tokio skausmingo galvosū- ^.Y ^ufldVU remti Jugoslavija su Lenkijadabar apsižiūrėjo ir nusprendė į įj0 Chruščiovas; tas mūsų dienu ' ciaHzmo i"te^nacioilalas’ -™;"bal‘' maisto ištekliais, kuriu JAV netu- i Į„ karo Atrod^^a^kitii

partijos ir vyriausybes vardu -at-; sovietinis Kolumbas, pastatė pa- i fial PnemĮs §ana simpatingą de- .rį k d u - valstvbiui snaudžiami nrincai b
virai pakalbėti” apie sunkumus. eaiIau kiaušini- iškelti maisto sa-: klaraclJą, kun°Je pasisakyta ly- T.J valstybių spaudžiami, princai bai-
Kokius sunkumus? Nagi, kaip ^iniu * kainas! Praktiškai tatai i §.iai Prieš komunizmą ir kapita- JAV prezidento brolis, Edward gia susitarti.
‘‘išplėstinio komunizmo” sąlygo- reįškia iog ir valdiškoie narduo- ^zmo nedorybes. Abi šiuo metu M. Kennedy, demokratų partijos Jugoslavijos javų derlius šie-
mis aprūpinti miestu gyventojus fiivėie reikės mokėti tokia nat vyraujančios visuomeninės siste- Massachusetts valstijoj išrinktas met foUs dar mažesnis vienu mi-
mėsns esminiais Pašėlęs “kani- L; J. i.„;„ JL mos paskelbtos atgyvenusiomis, jos kandidatu Į senatą. Jo varžo- ljionn fnnli Menkas derlius bū-mėsos gaminiais. Pašėlęs “kapi
talistinių atgyvenų” gajumas! Su
kurta tokia galinga sunkioji pra
monė, vis daugiau ir daugiau pa
gaminama plieno, naftos, o tie 
miestiečiai vis dar neatsisako mė
sos ir gana ...

Chruščiovo galvosūkis
Tai kas belieka daryti? Stali

nas. aišku, būtų be ceremonijų 
išdildęs tokias buržuazines mies
tiečių atrūgas. Chrušičovas elgia-; no skaitomo Stockholm© dienraš- 
si kitaip. Jis jiebijo pažvelgti tik-; čio korespondentas Maskvoj, ste- 

.... bedamas vietoje toki pakilimą, su
sidarė Įspūdi, jog Sov. Sąjunga 
pradėjusi švęsti naują šventę.

Dingo ūkio žinyba
Tas pats korespondentas savo 

tikrame ar nuduotame naivume

kainą, kaip iki šiol juodojoj rin
koj. Potvarkis, atseit, sulygino' 
kainas. Kitas klausimas, ar juodo
ji rinka savo ruožtu nepasibran
gins?

Kaip ten bebūtų, naujasis po
tvarkis pakelti kainas, priešingai 
Chruščiovo tvirtinimui, jog “kai
nų didinimas — nepageidaujama 
priemonė”, visoje sovietijoje su
kėlė tikrą entuziazmo bangą. Ma-

jos kandidatu i senatą. Jo varžo
vu buvo senato pirm, giminaitis 
Massachusetts valst. prokuroras 
E. J. McCormick. Rinkimai dar 
negalutini.

Buvęs JAV viccprez. R. Nixon, 
respublikonų partijos yra išrink
tas partijos kandidatu j Kaliforni
jos gubernatorius. Rinkiniai Įvyks 
lapkričio mėn.

Venezueloj jūrininkų sukilimas 
numalšintas. Jie buvo užgrobę

mos paskelbtos atgyvenusiomis, 
i nes jos kilo tais laikais, kai žmo- 
! gus buvo laikomas žaliava, bet ne 
visų pastangų tikslas.

Komunizmo adresu daug tiesių 
ir teisingų kritikos žodžių buvo 
pasakyta netik deklaracijoje, bet 
ir prieš jos priėmimą vykusiuose 
debatuose. Verta paminėti olandų 
socialistų partijos vadovo J. G. 
Suurhoffo Įžanginę kalbą. Komu
nizmas, — sakė jis, — nėra kokia 
nors politinė srovė, bet eilė teigi
nių, kuriuos jo šalininkai laiko 
neklaidingais ir nori primesti 
žmonijai visomis priemonėmis, iš
skyrus pasaulini karą.

Net žodžiai komunizme turi ki
tokią prasmę, — tęsė olandas. 
Liaudies demokratija — tikra' 
diktatūra. Kova už taiką — šalta- j 
sis karas. Taikusis sambūvis —; 
niekad nesiliaujančios pastangos l 
pavergti nekomunistini pasauli. 
Gynyba vadinama puolimu, puo-

lijonu tonų. Menkas derlius būr 
siąs cukrinių runkelių ir kukurū
zų. Oficialus pateisinimas — šal
čiai ir sausros. Jau praeitais me
tais Jugoslavija gavo iš Amerikos 
apie vieną milijoną tonų kviečių, 
šiemet reikės dar daugiau impor
tuoti. U

V. Vokietijos krašto apsaugos 
min. Strauss lanko Amerikos 

karines institucijas. Taip pat lan- 
(Nukelta į 10 psl.)

rovei i akis. Pats stato klausimus 
ir pats sau juos išmintingai atsa
ko. Galbūt, sumažinti badmirinius 
kolchozininkų užmokesčius? Ne, 
tada jie jau visai nebedirbs. Gal
būt. apkarpyti astronomines ka
rinio biudžeto sumas? Ne, ne!l ,lx . • . , . ■
Galbūt sumažinti lėšas sunkiosios tiktai nusistebėjo, kurgi staiga 
pramonės dievaičiui? Ne, ne. ne. pradingo neseniai smarkiai įsrek- 

i lamuota naujoji žemes ūkio tvar
kymo žinyba? Dar kovo mėnesį 
; ck plenume Chruščiovas buvo iš
drožęs ilgą kalbą, jog žemės ūkio 
valdymo pertvarkymas — vienin- 

j. telė geriausia išeitis. Lyg tuomet 
i nebūtu buvęs tas pats rėkiantis 

siradusi dėl automatiniu mašinų: nė propaganda pastato juos i keb- skir*um.as .tai P .ze™fs.?° 
. ‘ ‘ .. r *. .°. r . .. J _____nm coviVoinnc ir volcfvhnc cunir.įvedimo. *

Kas naujo Kanadoje?
ATOMINĖ ELEKTROS
JĖGAINĖ pradėjo teikti ener

giją birželio 5. Ta $30 mil. elekt
ros jėgainė Rolphtone, netoli 
Chalk River, yra pirmoji tokios 
rūšies visame pasaulyje. Jėgainė 
aptarnaus didelę dali pietinės On
tario provincijos.

DUONOS KAINOS 
greitu laiku pakils, pareiškė ke
pyklų savininkai, nes esą pakilu
sios miltu kainos. Kepalas duonos 
kainuos 1 ar 2 centais daugiau. 
Taip pat pakils skysto kuro — 
alyvos ir gazolino — kainos.•

PROVINCINE SVEIKATOS
APDRAUDA Saskatchewan© 

provincijoje turi Įsigalioti liepos 
1 d. Provincinė valdžia nedaro 
triukšmai!iantiems gydytojam jo
kių nuolaidų. Atsisaka praktikuo
ti gvdvtoiai būsią teisiami kaip 
nusikaltę Įstatymui.

DARBININKŲ UNIJŲ
VADAI ir ekonomistai iš lėto

eina prie 32 vai. darbo savaitės,nė partija ir grasina teismu. Ko- 
Įvedimo. Trumpesnė darbo savai- i munistai šiuose rinkimuose ragi 
tė sumažins bedarbių skaičių, at-1 na palaikyti NDP. Ta komunisti

GRAIKIJA GAVO
iš Kanados 10 sprausminių lėktu
vų savo aviacijos apmokymui. Pa-Į TABAKO AUGINTOJAI
gal bendrą gynybos sutarti, Kana- Į Ontario prov. turėjo šiais metais 
da jau anksčiau buvo davusi 12 * -
panašių lėktuvų.

iiv ūži vpa ca ima uautotv ivc\/o * I\vw . ... . « . ■» . •
lią padėti, nors kaikuriu NDP savikainos ir valstybes supir-

c i. , .. . . • • Lrivvtrt bnimipartijos kandidatų pareiškimai 
labai kairūs.

VAKARU KANADOS 
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Amžiais pavergta kelias Tėvynė;. žiuojant nuo Leruc miest. plentu 
Jos atgimimą jaučia dvasia: ----- -
r* *’ ‘ 
žadinkim brolius meile drąsia!

Maironis

Edmontono Lietuvių Bendruo-

i No 39 Highwav i vakarus maž- 
Ginkim, ka mūsų proseniai gynė! daug 18 myliu “6 ^vlios pravažia- 

vus Calmar miesteli.
Informacijos norintiems 
dalyvautij * * ▼ KJCk ▼ O kA All d Iii CL vt kz A A11 1 kA j^z kAkz . *■

limas _  gvnvba Imnerializmas menės ir Lietuviu Namu valdybos
smerkiamas bet niekur nėra to- kviecia Jus ir Jūsų artimuosius' . 1- Nakvynę iš toliau atvvku- 
kio kieto imperialistinio išnaudo- atvykti i ruošiama Edmontono siems svečiams duos Edmontono ^mo> kaip SfiX^Zi^viu Namuose 11629 83 St., i mieste gyvenantieji lietuviai.

i__ va_____  ‘ cm hir/nlin ir liannc 1 dionn. n ___ i x ___se kraštuose. 1 š- oi. birželio 30 ir liepos 1 dieno-
Kažin, ar daug Vakaruose tokių i v<1-. m-1- * * ne

blaiviai galvojančių politikų, kaip 
šis pagarbos vertas olandų socia
listų vadovas?

se kraštuose.

KINIJOS PABĖGĖLIAMS
Hong Konge Kanada paskyrė 
$485.000 vertės maisto, kuris su
sideda iš 2 mil. svarų pieno mil-

sunkumų su tabako pardavimu. 
Neparduota liko apie 7 mil. sva
ru tabako.* ,

SVEDŲ SPAUDA APIE 
LIETUVĄ

Švedijoje leidžiamas estų dar- 
telių ir 2 mil. svarų konservuotos bininkų ir jaunimo biuletenis 
mėsos. T’'“Side” gegužės mėn. nr. išspaus

dino platų J. Vilčinsko straipsni, 
kuriame nagrinėjami Lietuvos 

LYGIU Kanada iki šiol buvo po j komparti jos sunkumai ryšium su 
JAV antroj vietoj. Dabar nukrito j rusinimo politika. Ten pat nuro- 
trečion — Kanados vietą užėmė doma. jog net pačiose komparti- 
Svedija. i ios eilėse reiškiasi opozicija prieš

• : rusinimo pastangas. Straipsnyje
KOMUNISTŲ PARAMOS nlačiai nušviesta sunki dabartinė 
KRATOSI Naujoji Demokrati- Kat. Bažnyčios padėtis Lietuvoje.

ŪKINIO GYVENIMO

2. Kelionei i gegužine yra 
pasamdytas autobusas, kuris na- 
ims visus norinčius vykti tautie-

Įčius. Autobuso sustojimo vieta: 
I Edmontono Lietuvių Namai 
j 11629 — 83 St. Laikas — tuojau 
po pamaldų.

3. Pietūs bus duodami tuojau 
nuvykus i gegužinės vietą.

4. Liet. Bendruomenių atsto
vai, kurie nori dalyvauti posėdy
je, prašome registruotis ne vėliau 
kaip 6.30 vai. v., kad būtu galima 
punktualiai pradėti posėdi.

5. Būtu malonu, kad Bendruo
menių v-bos ragintų savo narius 
dalvvanti šiame suvažiavime ir

III VAKARU KANADOS 
LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ.
Šeštadienį:
1. Sąskrydžio atidarymas 7
2. Iškilmingas posėdis.
3. Meninė dalis.
4. šokiai, grojant geram orkest-

kimo kainų.
Mano minėtasis žynys teigė, 

jog Chruščiovas tapo priverstas 
nasirinkti vieną iš dviejų blogy
bių: matyti nepatenkintus žem
dirbius dėl menko atlyginimo ar 
nepatenkintus miestiečius dėl 
smarkiai padidintų kainų. Jis pa
sirinko antrąją blogybę.

Puolimo pavojus sumažėjo
Bet kodėl jam atrodė naudinga 

garsiai ištrimituoti vidaus krizę? 
To klausimo švedų spauda, kiek 
pastebėjau, nekėlė. Gal dėlto, jog 
tuos sumetimus nesunku Įspėti. 
Prieš užsieni tuo norėta pasakyti.

naM/ies^evdvm'u.11 neketina ma^ kartojama sekančią dieną 8 linksminimas Lieturiu Namuose h^k galima tikslu skai’i” rtorin-
- - - - -- yOl. 25 min. 42 mtr. ban f a ir 17, Edmontono. Nuoširdžiai kviečia-^įų dalyvauti šiame sąskridvje.

/vai. 40 min. Lietuvos laiku taip rne visus lietuvius atsilankyti į šią informacijų reikalu rašyti:
rą' (Kas žino, ar"tik ne'dėlto Va-Z Pat 42 mtr. banga. nį°Lithuanian Canadian Federation,
karu biržose net akcijų vertėj Lietuviškųjų radijo valan- tos šventę. r., i- e. vaiayoa Edmonton Branch
krito?). ' dėlių Madride vedėjas Pastaba: Gegužinės vieta: va- 11629 — 83 St., Edmonton, Alta.

artimoj ateity leistis i kokią nors 
didesnio masto agresinę avantiū/

Liet, transliacijos iš 
Madrido prailgintos

v.v

, ; . - rui. veiks turtingas bufetas su gė-
Nuo š.m. birželio 11 d. valsty- rimais ir užkandžiais.

binio Ispanijos radijo vadovybė 
Madride prailgino lietuviškąsias 
transliacijas iki 20 minučių, vie-

Sekmadienį:
.... — ........__ _ .... H v. r.: iškilmingos pamaldos

toje buvusiu 15. Dabar iš Nladri-bž Lietuvą Edmontono Lietuvių 
do kasdien transliuosime 21 vai. f Namų koplyčioje: laikys J. E. vys- 
35 min. — iki 21 vai. 55 minJkupas V. Brizgys. Esant geram 
50 mtr. banca Lietuvos laiku. ; orui. 1 vai p. p. p. Sapku ūkyje — _ ___ ____

Be to. kiekviena mūsų nrogra- liksma gegužinė. Esant lietui pasi- praneštu reneėiams iš anksto
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Žvilgsnis į Sibirę

Aštuoniolika metų kovojau 
su mirtimi

Didieji ivykiai dienoraštyje Liet*, krikšč. demokratų konferencija

Ąutorius. Lietuvos kariuomenės’ 
savanoris kūrėjas, visą laiką* 
aktyviai dalyvavęs visuomeni- i 
niame lietusių gyvenime, pergy
ventus įvykius užrašinėjo dieno- Darbas neina. Žmonės stoviniuoja, pa- 
raštin, kurį laimingai išsaugojo, tylomis šnibždasi. Ypač pergyvena ty
čia pateikiame kaikūriuos epi
zodus. Redakcija.

J. MATULIONIS

Įvyks 1962 m. birželio 16-17 d. 
Clevelande, šv. Jurgio par. salėje. 
Pradžia 10 vai. ryto. 4 vai. p. p. 
dr. A. Trimakas skaitys paskaitą 
“Laisvės gretos ir sovietų galia”. 
Antrą paskaitą “Lietuvių politi
nio susigrupavimo klausimu skai
tys S. Rauckinas.

Suvažiavimo metu Įvyks taipgi 
Lietuvių Krikščioniškosios Demo

kratijos Studijų klubų atstovų ir 
Leono XIII Fondo valdybos posė
džiai. Vakare bus paminėtas Mai
ronis kaip vienas pirmųjų krikš
čionių dem. partijos programos 
kūrėjų ir autorių.

Sekmadieni šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje pamaldos už Lie
tuvos laisvę ir žuvusius bei miru
sius sąjungos narius.

Galvojime kažkoks chaosas. Bet neiš
siduoti, nesudrebėti! Dar kantrybės! 
Dar nervus suvaldyti!

Atsisveikinu su įmone. Einu į kitą. 
Vėl pėsčias. Manau, bent dieną netu
rėtų sugauti. Bet į trestą eiti kažkaip 
nejauku. O galbūt ten jau ir jieško? 
Galbūt jau buvo? Išeidamas treste nie. 
kam nieko nepasakiau. Grįžau per tą 
pačią Vilijampolę. (B. d.)

dai. Jiems, kurie ligi šiol jautėsi labai 
caugiai, buvo padėties viešpatys, iškart; 
labai nelauktai atsivėrė kažkokia be- > 
dugne. Komunistuojantieji žydai aiš
kina, kad tai kažkoks nesusipratimas. 
Gi vienas žydas, buvęs Centrinio Žy
dų Banko direktorius Brudnis — žmo
gus labai protingas, tikrai geras, visai 

_ nežydiškos dvasios, nors savo išvaizda j
kaip kad yra gauta žinia apie Zigmoi per exellence žydas, — žiūrėdamas į 
Starkaus žmoną su dviem vaikais. Ir, riedančius gatve sunkvežimius, pilnus 
vis toji Altajaus apygarda. Apie jį patį žmonių ir sargybinių, geležinkelio sto- 
jokios žinios, kaip ir apie visus kitus, ties link, galva linguodamas tarė: “Ką

JUODOS DIENOS 
IŠVAKARES PRIS
Statybos treste, paune, buvį kaž- nų kalbėjo dėl išmėtomų aktyvistų 

koks posėdis. Susirinkę daugiausia žy- proklamacijų, kuriose buvo grasinama, 
dai. Posėdis, kuris užsitęsė ligi 11 žydams ir kuriose įsakmiai buvo pa- 
vai. vakaro, praėjo nepaprastai. Žydu- brėžta — karti žydus. “Kuo žydai kai- 
kai komunistai labai nervinosi. Judėji- tjė» _ sakė jis. “Ar žydai nulėmė so
mas didelis, nes lygiagrečiai vyko ki- vietų atėjimą į Lietuvą? Ar žydai nu- 
tas darbo posėdis, kuriame teko ir man lemia dabar esamą tvarką9” 
dalyvauti. O jie bėgioja iš vieno posė- ’ Nors jr , buvo 
dm į kitą. Ateina, pasėdi .r vėl bėga. atvirai j ginčus nei į aiškinimus 

o . ... . ' nesileidau. Jis gerai suprato žydu irpradžioje buvo rainus. Bet vėliau ir tie. j A x . .v.. . i savo paties padėti,sujudo. As pats sau vienas aiskmausi,! „ . , . , ,I “Man gyvenimo nebera ,—sakydavo 
to seniai norėta, seniai laukta ir tikė- j*"- “Prie bolševikų aš neturiu jokių 

i vilčių. Aš galiu pne jų tik smukti ir 
To pat posėdžio metu teko sužinoti, v’s žemyn ir žemyn. Kiekvie-

kad yra renkamos iš visų įstaigų ir nas Terespolskis gali man įsakinėti ir 
imoniu auto mašinos: lengvos ir sun- ^sakmes. (Tęrespolskis 
kios. “Evakuacijai”, - pagalvojau sau. dukas- komunistų partijos kandidatas, 
Posėdis nešikli javo, užsitęsė. Važiuoju J^sitrankęs po daugeli valstybių, tarp 
namo (Žaliajame kalne, prie klinikų) | kitko, buvęs ir Birobidzane: tuo laiku 
autobusu. Gatvėse didesnis judėjimas, I statybos treste ėjo finansų ir buhalte- 
negu kitais vakarais. Vileišio aikštė rIJ0S skyriaus viršininko pareigas; ma- 
pilna autobusu ir lengvu mašinų. At- žai m°kytas. bet apsukrus). O kas ma. 
rodo, kad tikrai rengiamasi. Išvada aiš-11.^ laukia vokiečiams užėjus? Geriau- 
ki — rengiasi bėgti. Parvažiuoju namo s’u atveJu kanclagens. Jums, lietu: 
ir pasakoju saviems, kad bolševikai,viams’ kas k,ta- /«s.turite šiandien 
rengiasi bėgti, karas netoli. Nuotaika Į kai ate‘s vokiečiai, pasalins bol- 
nebloga sevizmą; jus daugiau ar mažiau vėl tu

pėsite teisių savame krašte. Jūs esa- 
RIEDA SUNKVEŽIMIAI te laimingi, žydams vilčių nebėra nei
NUO 4 VAL. RYTO | čia, nei ten . : 1
Anksti rytą, birželio 14 d., nieko Ginčytis tarp pat negalėjau. Tai bu- 

y patingo negirdeti; reiškia, karo ne. v o aiški iie>a ir teisingas pramatymas. 
bėra. Einu i tarnybą. Žiūriu, iš vieno Tą ar kitą diena jisai susistabdo ma
name kažką krausto, o sunkvežimy se-’ne koridoriuje ir klausia labai susi- 
di moteriškos. “Katiusas veža’*, — pa ; jaudinęs: “Sakyk, kas laukia mūsų?

i Kas bus?” Bet jau desperacijoj. Ir aš

1042 METŲ 
BIRŽELIO 15 D.
... Prasideda sukaktys. Vakar — iš

vežtųjų metinės. Metai, kaip žmonės iš
vežti iš Lietuvos. Dauguma turbūt yra 
gyvi. Gyvena kur nors kolchozuose,

1MENAN' 
aune, bu1Birželio 28 d. sueis du metai l Deja, matyt dar laikas nepri- 

kaip aš su savo žmona ir dukryte brendo. Didieji pasaulio nusikal- 
ištrūkau iš komunistinio rojaus tėliai, užuot susilaukę bausmės, 
— rusiškos vergijos ir atsidūriau kapitalistinių kraštų išugdyti ir 
Toronte. po šiai dienai tebėliaupsinami,

Lygiai birželio 14 d. sueis 21 vaizduoja save herojais, tyčiojasi 
metai baisiųjų birželio mėnesio iš savo buvusių ir esančių ugdyto- 
naktų, kada tūkstančiai mūsų tau-jų ir pranašauja, kad jau netoli 
tiečių liko bolševikų naktimis su- esąs laikas, kai ir savo globėjams Ateina į posėdį išbalę^ Nekomunistai 
medžioti, sugrūsti į prekinius va- • gelėsią įvesti komunistinį rojų, 
gonus, išvežti Sibiran tikrajai ver- Jums, kurie ueragavot Sibiro 
gijai ir pražūčiai. Jųjų tarpe ir aš ] 
atsidūriau

Vaizduotėje tebeklaidžioju
po Sibirą

mūsų tautiečiai šiandien esantys 
laisvėj. Dauguma jų išėjo laisvėn 
bijodami susilaukti tokio likimo, 

Nors jau greit du metai, kaip kokio susilaukė jų motinos, tėvai, 
gyvena Kanadoj, bet mintimis ir į broliai bei seserys, kaikurių net- 
vaizduote kasdien klaidžioju po gi vaikai dar 1941 m.; didelė da- 
beribius Sibiro bei Arktikos plo- lis emigravimo metais jau buvo 
tus, prisimindamas siaubingus iš- žuvę Sibiro tundrose, 
gyvenimus, bendras kančias, ken-i Maža dalis išlikusių gyvų trem- 
tėjimus, tūkstančius ten žuvusių tinių šiuo laiku yra grįžusi oku- 
bei dalį dar išlikusių gyvų bend- puoton Lietuvon. Daugelis jų iš- 
ro likimo draugų. Jie visi man po vyko atgal į Rusiją dėl nepalan- 
šiai dienai taip artimi ir brangūs,! kaus traktavimo bei įvairių su- 
gal net daugiau negu tikri bro- varžymų. Dar mažesnė dalis pa- 
liai ir seserys, nes 18 metu bend- siekė laisvąjį pasaulį, kaip Ameri- 
ras vargas daugiau suartino, negu i ką. Kanadą, Vokietiją ir pusiau 
tikri giminystės ryšiai. ’ ’ » - ---

Laukan artimųjų kapus
Dažnai mintinus aplankau i 

savo a. a. tėvelio kapa, kuris žv

Betgi’neprivalėtu likti abejingi kad *ra kažkokios žinios apie karą, nes 
. ......... * . to seniai norėta, seniai laukta ir tike-

: laisvą Lenkiją. Kiekvienas jų ne- 
\ šiojasi širdyje tremtyj išgyventus 
sielvaitus, siaubingu* faktus, ku

_ ____ _____ ______ !rie laikui bėgant vis daugiau ii 
vo 1942 m. Lenos upės žiočių ša daugiau bus paskelbti spaudoje, 
loję, ir karininko brolio kapą, ku-l Į'J’l3 abejonė, ar bus kas 
ris žuvo Jenisėjaus upės žiotyse i 14 teskaito, ues, atrodo, dauguma 
hekuriant dabar jau garsųjį baltų I mūsų tautiečių, atsidūrusių lais- 
metalu pramonės centrą Narilslą. J
Ton tuo laiku buvo didžiuliai la-

varne pasaulyje, galutinai ir gal 
jau nebepataisomai sumaterialė- 

geriai. kuriuose kasdien žūdavo j ’r betkokią spaudą visai pamir- 
’ šo. Kad ir pvz.. ar daug kas yra 
iska t

apie 100 įvairiu tautybių žmonių
— lietuviu, L'tvū’ - t- r--’- įskaL P ”<« • •
vokyčiu ir l’L. žuvusių tremtinių ‘.‘Tautų kapinynas Sibiro tun- 
‘‘garbei tarsi pasityčiodami Na-i(i10Je - . v
rilską dab»ariiniwi Rvs jos viešna-1 musų dainiaus žodžių, be- 
čiai pavadino •,‘‘Ko'u!;omolskiji go- saikiai siekdami, medžiaginių gė- 
rod”. Spauto^ir^ar dL.p skėl- O’bių “Pamiršom tėvų kapus ir 
bia, kad komjaunuoliai jį įkūrę, tėviškės, pavasario balsus”. Bent 
o apie 100 tūkstančių ten žuvusių | artėjant birželio 14 d. prisiminki- 
vergu nemini ir slepia me juos. T.vergų nemini ir slepia

Kasdien už visus žuvusius trem
tyje sukalbu ‘‘Amžiną atilsi/’. Ne
žinau. ar dėl to. kad jie man visi 
mano širdžiai artimi, o gal labiau 
dėlto, kad jųjų tarpe ir aš privalė
jau likti amžinam poilsiui.

Bet likimas matyti man leme

T.

gai! žinot, galbūt jiems ten bus ge
riau?” Supratau, ką jis norėjo tuo pa
sakyti. Jis jau man anksčiau pora die-

galvojau. Reiškia, karo pavojus dar ne
praėjo, aar ruosiainasi. Mieste pasiro
do ir daugiau sunkvežimių, kuriais ga
bena civilius. Kažkas jau netaip. Su
sitinku pažįstamus. ir čia viskas pa
aiškėja.

Nuo 4 vai. ryto prasidėjo vežimas.
‘‘ n Snnl. , minga?.

link. Nejauku pasidaro. Išvežimo pa
vojus atsistoja prieš akis. Jei ligi šiol 
suėmimas tik vaidenosi, tai dabar pri
sidėjo ir šis naujas slibinas.

ŽYDŲ BANKO
DIREKTORIAUS FILOSOFIJA
Atėjus tarnybon paaiškėjo, kad ren

ka ir žydus. Visų nuotaika nekokia.

Kanados vakaruose, 
kur ūkininkauja lietuviai

Nors Kanados žemės ūkyje dir- 
kitaip — išlikti gyvam ir netgi i ba proporcionaliai mažiau žmo- 
pasiekti laisvąjį pasaulį. . _ . . J

Nusikaltimų niekas nepaslėps Vidutiniškai, kiekvienas ūkis pa-
Kaip besistengtų bolševikai 

maskuoti savo nusikalstamus dar-

nių. gamyba smarkiai padidėjo.

gamina maisto 22 žmonėms. Ka- 
nadiško ūkio gamyba padidėjo 

bus, kurie keleriopai yra didesni; pagerėjusių gamybos metodų, 
už buvusios hitlerinės Vokietijos. I elektrifikacijos ir mechanizacijos 
jiems tai nepavyks. Nepridengė 
dar galutinai ir niekados nepri- 
dengs nors ir storiausi Arktikos 
ir Sibiro sniego klodai dengtų 
tūkstančius ten žuvusių nekaltų 
aukų. Žuvusių nekaltas kraujas ir 
iš po storiausio sniego klodo pra
siveržia; nekaltos aukos prašosi 
teismo skriaudėjams.

radimai. mokėjimas naikinti 
vabzdžius, naujų trąšų naudoji
mas, gyvulių veislės pagerinimas, 
pagerintos sėklos. Padaryta dide
lė pažanga, palyginus su ūkinin
kavimu, kai 1880 m. dabartinėje

Fašistinės Vokietijos nusikaltę-' ^au9 patogiau nešioti 
lių daugumas jau sulaukė atpil-j Dirbtinius dantlS 
do už savo nusikaltimus. Dar| . .
smarkiau reiktų bausti kelerio- 
pai didesnius ir žiauresnius nusi- j
kaltelius komunistinės Rusijos 
diktatorius, kurie nusikalstamą

voje ir jūs daug maloniau pradedate jaustis. 
Nesijaučia jokio kaučuko skonio bei sulipinto 
jausmo. Jie yra šarminiai (berūgščiai). Nerūgs---------- - - r -____ . < jausmu, jie yru sutninnui vwTwyjviui/. t •***,->- 

darba dirba iau virš 40 metu ir *o.. Ponoikina "plokšteliu kvapo". Reikalauki- 
•'  _ ' CACTCCTM čiz^nrlion lnr>V rhpmi.ant sąžinės turi milijonus savo bei 

svetimu kraštu auku.
9 * <

te FASTEETH dar šiandien kiek vieno;e chemi
nių gaminiu parduotuvėje.

Palengvinkite žiemos išlaidas su

ROGERS
ASMENINIO MOKĖJIMO PLANU

pirkdami kurui alyvą
■ ’ i .

Jokių nuošimčių ar kitokių ekstra išlaidų 
betkokiu atveju—jūs mokate tik už kurą. 
Skambinkite mums šiandien, kad galėtu
mėte pradėti gauti ši patogų planą.

KURUI ALYVA • KROSNYS « ALYVOS BURNERIAI • ANGLYS

2221 YONGE STREET • TEL. 481-2221

- jaunas žy-

daugiau nieko negalėjau atsakyti, 
kaip: ^‘Kolega Brudnib, jei tiki Dievą, 
tai šiandien juo vienu tegali pasikliau
ti”. lai buvo musų paskutinis pasikal
bėjimas. Daugiau šios temos nelietėm, 
nors jis išgyveno ta savaite labai bai

KOVOTOJAS UŽ
LAISVĘ

z '

. centrinėje Kanadoje prasidėjo 
■ kviečių auginimas. Žemė tada bu
vo gera, nenualinta; daugiausia 
buvo sėjama iš rankos. Derlius 
buvo kertamas dalgėmis — plieno 
peiliais su ilga rankena. Vėliau 
atsirado mechaninės kirtimo ma
šinos. varomos garu; buvo varto
jamos nuo 1884 m. Jos reikalavo 
daug darbininkų. Apie 1910 m. 
pradėta vartoti dideli gazolino 
traktoriai ir atsirado pirmieji 
‘‘kombainai”, kurie reikalavo žy
miai mažiau darbo jėgos. Tai bu
vo apie 1922 m. šiandien daugiau
sia naudojami kombainai derliui 
nuimti.

Dabar modernūs ūkiai mecha
nizuoti. Gyvulių tvartai aprūpinti 
mechaniškais melžimo Įrankiais; 
karvės šeriamos mašinomis. Gyv. 
namai neblogesni už miestų na
mus. Pradėti ūkininkauti reikia 
turėti apie $38.000; 1862 m. rei
kėjo tik $600. Kaikurie ūkiai va
karuose turi tūkstančius akerių, 
bet dauguma jų — maži. 88% vi
sų ūkių turi mažiau kaip 400 
akerių. C. Sc.

PAVOJINGA VISUR
Lietuviai birželio 14 d. pergyveno, 

taip, lyg kas būtų jiems kūju per galvą: 
sudavęs. Vietos sau niekas neberado.’ 
Išgirdęs, kad vežjKir iš įmonių, ir iš 
įstaigų (Lietuvos Banko direktorių 
Zigmą Starkų išvežė vidury dienos),! 
leidausi į gatvę. Galėjau lankyti tres- : 
tui priklausančias įmones kada norė-l 
jau ir kur norėjau. Tad ir išėjau. ‘

Kad ilgiau užtrukčiau, ėjau pėsčias. ] 
Gatvėse vaizdai buvo neįprasti. Žmo-! 
nės būriavosi neramūs; žvilgsniai bai
lūs, judesiai lyg paralyžuoti. Ir šen ir 
ten stovėjo gatvėje sunkvežimiai ir į 
juos kraustomi žmonės. Minia aplink. 
Moterys šluosto ašaras. Jaučiama vi
suotinė ilgime. Tai ly^/užgriuvusi 
nelemta stichija. Taip^visi sukrėsti. 
Rodos, kad kenčia nemažiau už išveža
muosius, Višį\kiti atrodo tik laikinai 
paliekami. \ Zy

Pačiose dirbtuvėfl^/ nėra nuotaikos 
žiūrinėti. Bet reikifc Administracija 
sudaryta iš palankių bolševikams. Savo 
nuotaikos perdaug rodyti negali. O 
tuo tarpu praeiti pro įvykius irgi ne
įmanoma. Matai betgi visur kažkokį 
bendra sustingimą. Negali prisiversti 
galvoti apie kažkokius tarnybinius rei
kalus. Jie atrodė svetimi.

RAUDONARMIEČIAI
APŽIŪRI POZICIJAS
Iš Vilijampolės betono dirbtuvių aiš

kiai matosi nedideli būreliai raudono
sios armijos pareigūnų, vaikščiojančių 
ir kažko jieškančių — ten toli ant pat 
kalno, žinome, ko jieško, žinome, ko 
žiūrinėja: renka pozicijas Nemunui 
ginti, ginklams statyti. Mano, kad vo
kiečiai norės pereiti per Nemuną, žiū
ri, kaip jiems sukliudyti.

Tas dar labiau paryškina dienų ne
tikrumą, dar padidina jaučiamą laiki
numą ir tik patvirtina norą išsisaugo
ti. Taip ir jauti: artinasi momentas, 
kada laiko riba atkirs šį gyvenimą ir 
prasidės kitas, naujas. Ir štai mintis 
— išsilaikyti. Niekas kitas nesvarbu.

ililtfe

Ministeris Pirmininkas John Diefenbaker, P.C.

Įvairus
• -• • • i Lietuva. Latvija.Siuntimai Estija, Ukraina

IX Siunčiame Jūsų sudarytas ir ap-|S Kanados. paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 
ŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytas iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi* 
mas greitas ir sąžiningas. ,

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA. 

Telefonas LE. 14098- ,
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 val. ryto iki

7'Val. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki. & vaL P® (,>•

&-kH .......................

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont.
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis.

94 Douglas Street, Sudbury, Ont. 
Tel. OS.3-5315, p. M. VenskevRienė.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Prieš visą pasaulį 1960 m. rugsėjo 26 d. Jungtinėse Taniose Niujorke
Kanados Ministeris Pirmininkas, John Diefenbaker pasakė:

“Kaip yra su Lietuva, Estija ir Latvija? Kaip yra su laisvę my
linčia Ukraina ir daugeliu kitų Rytų Europos tautų, kurių aš ne
vardinsiu bijodamas, kad kurios nepraleisčiau?... Negali būti dvi
gubo masto tarptautiniuose reikaluose. Aš prašau Sovietų Są
jungos Ministerių Tarybos Pirmininką duoti laisvus rinkimus 
toms tautoms, kurias valdote — suteikti joms galimybę nuspręsti 
tokią valdymosi formą, kokius jos nori, tikrai laisvomis sąlygo
mis ... Tada ištikrųjų žmonijai bus nauja viltis.
Mes, vidutinės ir mažos valstybės, negalime tylėti!”

Pirmą kartą Kanados istorijoj pagrindinės laisvės, pagal kurias 
mes visi gyvename, dabar turime pravesto Įstatymo Lygių Teisių dalimi, 
pateikto Kanados parlamentui asmeniškai Ministerio Pirmininko.

Pirmą kartą Kanados istorijoj nebėra imigracijos suvaržymų 
pagal kvotą dėl religijos, rasės ar pažiūrų.

Per dvylika pokario metų nuo 1945 iki 1957 metų Liberalų vy
riausybė sotinosi tyla ir beviltiškumu, kai komunistinis imperializmas pra
rijo valstybę po valstybės.

. Kai Nasseris, su komunistų ginklais ir parama, užėmė Suezo
kanalą, taster Pearson susilaikė nuo balsavimo Jungtinėse Tautose.

> Komunistinė spauda šmeižia Minister! Pirmininką, kadangi jie
pripažįsta jį jų didžiausiu priešu Kanadoje.

Padėkite kovoti prieš komunizmą, sugražin-

darni į valdžia šį kovotoją už laisvę birželio 18.

Balsuokite už Diefenbakerio kandidatus savo 
rinkiminėse apylinkėse

Spad.ina apylinkėj

rarjkadle apylinkėj
Davenport apylinkėj
High Park apylinkėj

BASSETT, John 
FROLICK, Stanley 
MALONEY, Arthur 
MORTON, Douglas 
KUCHEREPA, John

X 
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Darbai kalba apie ji J. MATULIONIS

Kun. d r. J. Tadarausko sidabrinio įubilėjaus proga
vergta ir kurios reikalais 
daug jis sielojasi, atsakymas bū
tų: jis yra rūpestingas savo para
pijos klebonas ir geras kunigas, 
bet lygiai jis yra ir labai pavyz
dingas lietuvis, lietuvis veikėjas. 
Reikia atminti, kad jis yra PLB 
Seimo narys. Jis buvo ilgą laiką į 
Kanados Lietuvių Bendruomenes 
tarybos narys. Jis faktmai vado
vauja savo parapijai religiniu ir 
tautiniu atžvilgiu, keldamas lie-; 
tuvišką sąmonę, ypač ją ugdyda-: 
mas pas jaunuosius.

Labai gražiai ir tiksliai J.E. i 
vysk. V. Brizgys, kalbėdamas apie; 
dabartines lietuvių bėdas ir jieš- i 
kodamas išeities, atkreipia dėme
sį i nelemtą lietuvių sklaidymąsi ■ 
ir nurodo kun. dr. J. Tadarauską:; 
“Su pagarba minėtinos kun. dr. J. 
Tadarausko pastangos suburti lie
tuvius nors ir naujoje vietoje, bet 
jų pakankamą^ skaičių bendram, 
religiniam ir lietuviškam gyveni-! 
mui” (“Draugas”, geg. 3 d. 1962).!

Giedra ir paslaugumas
Neteko pažinti jo Lietuvoje.! 

Pirmą kartą teko susitikti su juo i 
Hamiltone. Mačiau ji iš labai arti 
ir bažnyčioj prie altoriaus, ir: 
draugijų ir bendruomenės susi-!

taip

Hamiltono liet. Aušros Vartų par. šventovė, pastatyta kun. dr. J. Tadarausko rūpesčiu

•>

11
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Kun. dr. J. Tadarauskas,
Hamiltono lietuvių parapijos kle- ^
c°kafcrmi^'~S~d~~rin? kuni®ystėsh’in^irnuose’ir ivairiu°se šeimyni- siais ir jaunimas ir užaugusieji!
suKakti. , nįuose pobūviuose — visur jis ly- išsiskirsto poilsio. Ne vienam teks1

I giai tas pats: pareigingas, rūpės- būti, kur nebus didesnio skaičiaus ’

MINĖTINOS SVARBIOS VASAROS DATOS

' Lietuvių ekskursijos 
Europon dalyviams 
Vykstantieji lietuvių ekskursi

joj Europon liepos 25-rugpj. 16 d.
! privalo užsiregistruoti ligi š. m. 
birželio 18 d.

Primenama, kad keliaujantieji 
turi paskubėti sutvarkyti doku- 

j mentus. Ekskursija vyksta S A - 
B i N A lėktuvais. Kreipkitės in- 

I formacijų ir tuoj registruokitės: 
į Lithuanian Catholic Religious 
! Aid, 225 S. 4th St., Brooklyn 11, 
i NY. Tel. EVergreen 4-1984

Komunistams užkliu
vo ir raupsuotieji
Vietname iš vienos raupsuotų

jų stovykhs-ligoninės komunistų 
partizanai pagrobė du anglų gydy
tojus ir išsivežė .iš stovvlklos. Be 
to, išvarė 150 raupsuotųjų i 
džiungles, kur jų laukia mirtis. 
Džiunglėse pilna tigrų ir kitų lau-.

■ kinių žvėrių. Vietinių kaimų gy- 
: ventojai atsisako duoti maisto 
: raupsuotiem ir pas juos yra pap- 
: rotys raupsuotuosius sudeginti ar
ba palaidoti gyvus.

Likusios 4 gailestingosios sese- 
; rys pabėgo į už 7 mylių esanti kai- 
< mą ir su vietnamiečių sargybinių 
! apsauga dar prižiūri likusius 100 
f raupsuotųjų.
i _____

Vieni tvirtina, kad žmonės ne
gali kurti istorijos, jei nėra tam 
tikrų patogių ir pribrendusių są
lygų. Kiti gi teigia, kad istorija 
yra tam tikrų žmonių kuriama, o 
sąlygas jie patys sudaro.

Gal ir vieni ir kiti yra teisūs, 
bet čia vienas dalykas aiškus: 
žmogus, pasišventęs kitų labui, 
turėdamas aiškų gyvenamo tikslą, 
gali nugalėti kliūtis, sukurti sau 
palankias darbo' sąlygas ir daug 
pasitarnauti savo artimui.

Nuo 10 iki 1200
Štai kun. dr. J. Tadarauskas ne

turėjo sąlygų, neturėjo žmonių 
Hamiltone, jo parapija buvo tuš
čia vieta, nes pirmose jo Mišiose' 
dalyvavo tik 10 žmonių. Bet kun.! 
dr. Tadarauskas nenusiminė: jis 
pasiryžo kurti parapiją bei lietu
višką koloniją. Prieš dvyliką me
tų atrodė tai svajonė, šiandien jis 
tūri 1200 parapijiečių.

Hamiltono lietuviai visur gar
sūs: religiniame gyvenime ir lie
tuviškame. Jie žygiuoja pirmose 
eilėse ir aukomis, ir spauda ir 
judrumu visuose darbuose.

Ne laikraščio straipsnio rėmuo
se visa tai išvardinti. Tik ta pro-' 
ga norėčiau paskatinti Hamiltono 
lietuvius ir jų vadus, kad nebūtų 
kuklūs ir išleistų specialią mono
grafiją apie savo darbus, Įvykdy
tus sumanymus, prisidėjimą prieita visi: Įmonių vadovybės, Įstaigų 
bendros kovos už lietuvių tautos i viršininkai. Pažįsta ir visų ligoni- 
laisvinimą ir savo pastangas lie-! nių vadovai, nes ir ten sėdi jo “gi- 
tuviškumui ir savo prieaugliui iš-' mihaičiai”. Pažįsta jį ir burmist- 
laikyti. i ras, parlamentų nariai, augšti

šventovė iš sandėlio ! miesto ir provincijos pareigūnai.
Kun. dr. J. Tadarauskas, prade- i Jam durys visur ir visada atdaros, 

damas klebonauti prieš 12 metų.................................
Hamiltone, gavo ne bažnyčią, bet 
sandėlį. Jis gavo ne kleboniją, bet 
lūšnelę. Jis gavo parapiją, kurio
je buvo dešimt žmonių. O šian
dien? Įėjęs į Hamiltono lietuvių 
bažnyčią nustembi. Ji yra mūrinėj 
didelė, gražiai sutvarkyta ir iš
orėj ir viduje. Ją puošia lietuvio 
dailininko gausūs meno darbai?

Klebonija šiandien gali lygintis 
su kitų parapijų, ir tai turtingų, 
klebonijomis. Parapijos salė, ku
rioje be stulpų nieko daugiau ne
buvo, šiandien atrodo reprezen
tacinė. Joje sukasi visas Hamil
tono kolonijos kultūrinis gyveni
mas. Jos durys atidaros visoms be 
išimties lietuviškoms organizaci
joms, repeticijoms, minėjimams, 
šventėms. Tai bičių avilvs, kur 
ūžia kasdien ir jaunimas ir seni- 
mac. /

Importuoti parapijiečiai
Klebonas, atvažiavęs į Hamilto

ną. nesėdėjo rankas sudėjęs ir ne
laukė. kad kažkas jam tų lietuvių 
atsiustu. , įvertinęs Hamiltono 
miesto sąlygas ir radęs, kad jos 
gali būti palankios lietuviams ėjusių 10 metų, 
kurtis, ėmė populiarinti tą mies-| Šia proga noriu ir viešai išreikšti 
tą ir kvietė lietuvius važiuoti iŠ i nuoširdžią padėką visų pirma Tam, ku- 
visur: miškų, šiaurės kasyklų. į ris. apvaizdinga savo akim rūpindama- 
Švedijos, Anglijos, Vokietijos. Jis sis net ir mažiausiu paukšteliu, negali 
žadėjo jiems darbus ir pastogę, i apleisti nei mūsų Tėvynės, nei josios 
Ir jis tesėjo. Nedaug vra šiandien ■ v.a,kų žiaunos audros dienose.- Gihau- 
Hamiltone lietuviu - vyru ir mo- j s.ą padėką re.skiu dabartinių ir buvu- 
terų, — SU kul iais kunigas J*Į°* I Hems geradariams, bendradarbiams, 
Z3S nebūtų landžiojęs po dirbtu-, bendraminčiams, ypač rėmėjų būrelių 
ves, po ligonines. įstaigas prašy- vadams, nariams ir tiems, kurie nuo 
damas jiems darbo.

Jieško darbo “giminaičiams”
Apie jį jau yra susidariusi iš

tisa eilė istorijų. Pvz. pradėjo 
Fordo fabrikas priiminėti darbi
ninkus. Jis pirmiausia vyksta vie
nas prašyti fabriko vadovybę dar-j pasišventimo sutrampinę” savo amžių 
bo savo giminaičiams (Kanadoje: jau iškeliavo i amžinybę, kur, viliamės 
priimta rūpintis tik savo giminai-. ir karštai meldžiame iš dangiškojo 
čiais!). Rytojaus dieną prisisodi- šeimininko gavo nemarų atpildą už sa- 
nęs pilną automobilį “giminaičių” vo duosnios širdies darbus, žodžiais 
išvažiuoia i Oakville. Pasiseka ee- neišreiškiamas ačiū ypač gi tiems, ku

rie, iškilmingu apžadu atsisakę nuo že
mės turtų ir net nuo kilnių savos šei
mos džiaugsmų, metų metus, dieną ir 
naktį, žiemą ir atostogų metu, su ne
įkainuojamu pasišventimu dirba gra
žesnei Tėvynės ateičiai mažųjų josios 
sūnų asmenyje, būtent, auklėtojams, 
bendrabroliams saleziečiams!

Man kitko nelieka, kaip tik linkėti 
mieliems tautiečiams ir sau pačiam, 
kad greičiau pasibaigtų ši kankinanti 
tremtis, ypač taip kenksminga Tėvy
nės atžalynui 
sus tautiečius, kol dar neatsivėrė var-

į lygiai kaip ir jo klebonija atdara 
visiems: ir savo žmonėms ir vi
siems kanadiečiams. Klebonas tu
ri užmezgęs plačius ryšius su se
nais kanadiečiais ir kitų tautų va
dovybėmis. Be triukšmo, be gar
sinimosi, be didelių kalbų ir pom
pos jis eina visur. Jis visur pri
imamas ir visur padaro tai, ko rei
kia parapijai, lietuvių bendruo
menei, savo tautai.

Lietuviškoj veikloj
Jei klaustume, ar jis daugiau 

yra Katalikų Bažnyčios kunigas, 
ar lietuvis, kurio tėvynė yra pa

ne-turinio minėjimus. Jų naudos 
sumažinkime ir kiekvienas prisi 
dėkime prie jų sėkmingumo. Pa- ūjos ck plenumo posėdžiuose pa- 

’ ‘ ’ " ” ’' sipiktino vieno mokslininko di-

1 sius gandrus. Ar tokie darbai — 
klausė jis — turi naudos liaudies 

v _______________ _____ ■ ūkiui? Dabar sovietų mokslinin-
kimas Šiluvoje. Šios šventės vai- tų lietuvių permažas skaičius tas kams jau statomi didesni reikala-

Daugelyje kraštu šiais mėne-j VYSK VINCENTAS BKIZGYS
NIKITA CHRUŠČIOVAS par-

tingas, atsidavęs savo artimui, vi- lietuvių. Kur bebūtumėm, kiek-! T.r.e®ioĮ! vasa**os data ,.vra ru8‘ 
suomet pasiryžęs pagelbėti, arti-1 vienas laikykime sąmoningo lie- • .J° Tą dieną minime kelis 
mą suprasti, paguosti, paskatinti. ’ tuvio ir krikščionies pareiga nuo- Lietuvai istorinius Įvykius. Svar- ___ __ _______ _ ___
Jis visada pilnas giedrios nuotai- širdžiai atminti vasaros meto tris blausias yra šv. Marijos apsireiš- jr religinio paminėjimo. Kur bū 
kos bei humoro. į datas. Vimac Cilnvn^ fcinc ČVAntPC vai. ----------- x--------

Pirmoji — birželio viduryje —

gal. išgales, kiekvienas skelbkime : a
kam tik galime, kas baisaus Įvyko! sertacja apie baltuosius ir juoduo- 
ir vyksta mūsų laikais.

! Visos trys šios datos yra vertos

kos bei humoro.
Įsižiūrėjus i jo darbų aplinku

mą ir visumą, ateina mintis: jei 
mes visi taip atsidėję dirbtume 
mūsų bendriems reikalams, taip: ? *
pasišventę, dažnai užmiršę net ir Paprastai kalbama apie 1941 m.

šiai bus juo gausesni, juo daugiau dienas paminėti pamaldomis baž-įvimai. Pagal naują Įsaką, moksli-
;pasistengsime dvasiškai susitelk- nyčiose, ten paminėkime jas tin-‘nių institucijų vadovai ir fakulte- 

__ ____ _______  t________ ..... . i, sulaukę 65 m. am- 
siems dvasinio atsigaivinimo die- dose.__________ 1____________ ! žiaus. privalo pasitraukti i pensi-

na. Mums reikia daug šviesos ir Kelkime žmoniją iš dvasinio! ją. Pagal iš Maskvos gautus pra- 
». šaukdami visus pamatvti! nešimus, šiuo metu Sovietu Są-

bolseviKų vykdytų is Lietuvos ti. Tebūnie ta šventė mums vi- tarnai nors savo privačiose mal-jtu dekanai, sulaukę
masinių deportacijų metinės.

savo asmeninius reikalus/turėtu- Barbariškos deportacijos vyko ke- dvasinės jėgos būti pasaulyje kuo miego,.... ............... .....-______________ , ___ _________
me daug mažiau įvairiu šiandien lis kartus po 1945 metų, gi atei- turime būti, kad atliktume mū- oro saVo kasdieninius reikalus; jungoje esama per 400.000 mok- 
sunkiaf sprendžiamų problemų ir: nančiomis žiniomis is Lietuvos, sų. pareigą šiuo metu labai nelai- < ........................................... . .. -..........................
nulietuvėjimo, ir nukrikščionėji- šią vasarą deportuojama daug 
-mo srityje. Lietuvis iš mūsų tar-imuninio vergu,darbams Rusijos 
po dingti negalėtu. ' šiaurėn ir Į Sibirą. Kur bebūda-

Tad kun. dr. J*. Tadarauskui,! nu, birželio viduryje melskimės 
sulaukusiam 25 metu kunigystės i už deportacijų aukas, skelbkime 
jūbilėjaus, tenka linkėti sveika- kiekvienam Smogui, kokią gėdą ir 
tos. ištvermės, kantrybės ir nenu- i nusikaltimus toleruoja žmonės

svarbesnius dalykus besišaukiau- slininkų. Praėjusiais metais buvo 
mingai mūsų tautai. jčius netik dangaus, o kiekvieno suteikta 11.300 daktaro ir 102.-

Kiekviena iš tų trijų progų lie- rimto žmogaus dėmesio ir pagal- 500 “mokslo kandidatų” laips- 
tuviai daug kur ruoš patrijbtinio bos. nių. E.

leisti rankų ir ateityje.
Ilgiausių metų, Kunige Dakta

re!

Lietuviškai gimnazijai Italijoje

mūsų laikais.
Antroji data — Pavergtųjų
Tautų savaitė, šiemet liepos 15-;

22 dienomis. Laisvė nėra tik ci-’vo Įvairi. Tam tikra dalis, visvien

MŪSŲ BAŽNYČIOS - lietuviškieji paminklai ateičiai
Neseniai viename rašinyje te-' 

ko kalbėti apie klebonus, seseles1 
ir lietuviškumą. Skaitytojų reak
cija, kiek ji pasiekė autorių, bu-

i sąžines, kuriais bandoma primin
ki tą didelę parapijų vadovų atsa- 
į komybę. jei laisva valia ir dauge- Į ir.. ; ____ ___x___ r___ a__ r_ ir _

tinai kelti minti, kad lietuviškųjų ? 
ėjų naujai statomi pastatai, ’ 

bažnyčios, turėtų būti būtinai tik .' 
Sidu M. lietuviškos architektūros. Esą. šis -
rapijų narius, lietuviškųjų reiški- ręjkalas turėtų būti bendros lietu-; < 
nių slopinime. Dar buvo balsų.; Vls^os savigarbos reikalu. 
. ženklai, jog

lietuviu čia gyventa 
' išties visada džiugu ir ti 

la spaudoje skaityti aprašymus ir; pj0 jr išorinio šventnamio apipa- 
naujai sta-: vidalinimo.

Pavyzdžių nemaža
Ačiū Dievui, turime visą eilę 

vienuolvnu. iš kuriu

Ivilinis reikalas, o iš Dievo gauta ■ laikosi įsitikinimo, kad lietuviško- PaĮ‘aP v ..... °. . . ; • ‘ •• . i -i- ■. h27nv: žmogaus privilegija. Ji neatski- 
! riama nuo žmogaus prigimties.

____ _ _ ____ ____ j Yra dieviškas darbas gelbėti ne-
nenuieisti frankų, « duosniai į laimingą žmogų.. Gelbėti iš nelais-

dešimt metų
Gegužės 8 d. sukako 10 metų nuo Į tai i laisvą Lietuvą, nepasiduoti ne-;

X^sielnuovo lietuviškosiioš.^^iinnazijosĮvilčiai ir r—- J----- -~!
Įsikūrimo. Būdami pilnam mokslo me- remti ir ši lietuvybės židini laisvame! vės vergą yra didžiausias artimo 
tų Įkarštyje, tą dieną negalėjome tm- lietuviškame pasaulyje. Ačiū!

Kun. Stasys Petraitis, direktorius-karnai paminėti mielos sukakties. Ti
kimės ją kaip nors atžymėti vėliau. va’ fstituto Salesiano Lituano 
saros atostogų metu. Tačiau pasiryžom ■ Castelnuovo Don Bosco (Asti) 
taip pat ir tuojau, birželio 3 a. sureng- xtaĮįa 
ti oficialu paminėjimą iškilmingu pa- į

' meilės ir teisingumo darbas. Pa- 
■ vergtų Tautų savaitė tebūnie visų

AL. GIMANTAS

sios parapijos turėtų būti dau
giau pakaltinamos už eilinius pa
rapijų narius, lietuviškųjų reiški-

kurie, sutikdami su to rašinio: 
mintimis, jog, toli gražu, ne' vien 
parapijų vadovai kalti dėl nepa-

> dėmesio lietuviškie-! minima nevien už bažnyčių, bet ir j kankamo
i bažnyčiose ir šeimose maldos siems reikalams, lituanistikai mo- 
; oūdu. j kyklose, prašo spaudoje primyg-

p mie

Įiui nesuprantamais motyvais, lie- 
uviškos parapijos stato lietuvio 
ivasiai visiškai svetimus pastatus, 
egu ir labai modernius, kitoniš- 

. kus. patrauklius, patogius, ištai- 

. gingus. Savojoje bažnyčioje išei- 
į vis laukia nevien tik Dievo žpdžio 
! gimtąja kalba, bet jis nori ir 
’ melstis galimai lietuviškesnėje 
aplinkoje, kuri ji veiktų ir iš ai- 
oriu. ir iš vitražu, ir iš viso vidi-

stebėti nuotraukas t 
tomų ar ir jau pastatytų švento-s 
vių. kurių projektai buvo sukurti; 
lietuviškoje dvasioje. Tiesa, šian-

vadams. nariams ir tiems, kurie nuo 
pirmos Įsikūrimo dienos kupinu vilties 
ir meilės tikėjimu remia ir palaiko mū
sų nelengvą lietuvybės ugdymo darbą, 
ir tiems, kurie, nebesulaukdami išauš
tant taip laukiamos aušros, nusivylę 

! nuleido rankas ir mus apleido, ir 
. tiems, kurie gal kaip tik dėl didelio

išvažiuoja i Oakvillę. Pasiseka ge
rai — visus priima. Kitą rytą vėl 
pilnas klebono automobilis. Nu
stemba fabriko vadovybė klebono 
“giminės” gausumu, bet ir vėl 
priima. Ir tai truko tol, kol visi 
norintieji gauti darbą garsiajame 
Forde buvo priimti. Suprato fab
riko vadovybė visą reikalą ir pa
sitikėjo kunigo rekomendacija. Jo 
“giminaičiai” gėdos nepadarė.

“Father Joe”
Hamiltone “Father Joe” pažis-

■ jaunimui; raginti vi-

IŠRINKITE
VIENINTELĮ KANDIDATĄ, KURIS ATSTOVAUS 
VISUS GYVENTOJUS SPADINA APYLINKĖJE

Tinkamę vyrę 
Diefenbakerio vyriausybei

JOHN

BASSETT,
Spadina apylinkėj 
birželio 18-tą dieną 
Raštinės:

485 BLOOR ST. West 
4% QUEEN ST. West 
344 DUPONT St. 
98fi BATHURST ST.

SPAUSDINAMA SPADINA APYLINKES PC. SĄJUNGOS

Alano draugai,[lietuviai

Aš nuoširdžiai tikiu, kad su jūsų pagalba

ir bendru darbu, kaip mes darėme praeityje

mes galėsime pasiekti DAR didesnės

pažangos ir gerovės ateičiai

John Diefenbaker

dien bandoma diskutuoti, aiškin- bažnyčių. ____ , __ .i7 __ ___ ..
tis ar išvis yra toks lietuviškas sti- lietuviška dvasia trykšte trykšta 
liūs, lietuviška architektūra. ’ kiekviename žingsnyje. Čia pui- 

Neatsižvelgiant, koks bus galu- ’ kiai matome tą gražų bendradar- 
i finis atsakymas it 
‘ labai gyvą klausimą, viena
aišku, kad tinkamai derinant. lietuvių 

: vietoje ir su saiku Įterpiant, gali- vitražist
ma statyti pastatus, kurie visada ir 

piurės kažką artimo, malonaus ir 
; suprantamo lietuviškai širdžiai.
Bažnytiniai pastatai, paprastai, 
statomi ilgokai ateičiai, nevien tik

= šiai kartai. Jie liks kaip svarbūs 
i paminklai — liudininkai būsi- 
! moms kartoms ir- patys bylos apie 

• į čia anksčiau gyvenusius žmones.
i jų kultūrą, jų visuomenini su- 
: brendimą. Todėl turėtų būti pil- 
I nai suprastas daugelio susirūpini- 
: mas ir pagristas pageidavimas (jei 
' čia nevartoti žodžio — reikalavi- 
■ mas), kad lietuvių pinigais stato- 
i mi mūsų bažnyčių pastatai turėtų 
i turėti pakankamai ryškų lietuviš- 
Įkos kultūros atspdindi. Tai svar- 
; bus lietuviškų nusiteikimu ženk- 
’ ias ir prieš savuosius ir prieš sve- 
j timuosius.
i Visai be reikalo, kaikurie mūsų 
’ katalikiški laikraščiai sąmoningai 
sulaiko rašinius ar žinutes, ku
riuose kaip tik ir bandoma kelti 
čia minimi reikalai, kuriais ban
doma apeliuoti i lietuviškų para
pijų vadovų širdis ir lietuviškas

keliamą ir biavimą. kuris, vykdant statybas 
yra vyko tarp pastatų užsakytojų ir 

' i architektų, menininkų, 
statytojų. Žinia, laikas 

nauji reikalavimai neleidžia 
perkelti Vilniaus bažnyčių kopijų 
i ši kontinentą, kaip kaikurie bal
sai pageidautų. Bet gausus būrys 
tautiečių, turinčių tinkamą profe
sini pasiruošimą, gali mums pa
teikti statybos kūrinius, švento
ves. kurios bus perdėm lietuviš
kos ir savuoju stiliumi žymiai pra
našesnės už daugelį šiandien sta
tomų “ultramodernių” bažnyčių, 
kurios gal. ir tiktų daug kam, bet 
mažiausiai — Dievo garbinimui. 
Lietuviškas skonis ir saikas, savi
tas religingumas, mūsoji kultūra 
ar tik nebus patys pagrindiniai 
laidai, kad lietuvių statomos šven
tovės nenusikalsta esamiems baž
nyčių statybų reikalavimams. 
Priešingai, jie praturtina standar
tini šabloną, kuris tegali paten
kinti tik gero skonio stingančių 
masę.

Mūsų spauda kurkas geriau pa
darytų nenutylėdama reiškinių, 
kurie tegali prisidėti prie bend
rojo kultūrinio nuosmūkio. Reikė- 

(Nukelta į 10 psl.)

jūsų draugas, kuris supranta jus 
ir ištikimai tarnavo jums parla
mente nuo 1957 metų. Jis yra ži
nomas kaip žymus kovotojas už 
pavergtųjų tautų laisvę.

HIGH PARK
1 rinkiminėj apylinkėj

!
tDr. John Kucherepa
i

Birželio 18
paremkite Diefenbakerio vyriausybę

Balsuokite ir perrinkite
■s

VYRAS VISAI KANADAI KUCHEREPA, John I X Į



HAMILTON, Ont

VKL Sqįtint£ja Kanadoje

ST. CATHARINES, Ont SUDBURY, Ont

žintis, per taip vadinamas sferas. 
Mums reikia* lietuvio, kuris pradary-

HAMILTONIEČIAI,
Birželio 18 d. įvyksta rinkimai į Ka- 

: hados parlamentą. Gerai žinome, kad 
šiame krašte, kaip politikoj, taip ir

J

— minėjimas. Dalyvaus imigracijos 
min. Mrs. Fairclough ir kiti žymūs 
valdžios atstovai.

SIDABRINE KLEBONO SUKAKTIS kai pamatysim Hamiltono centre ky-
S. -m. birželio 17 d., Hamiltono Re- lančius didingus ir gražius Tautoj Na- 

tuviai švenčia ypatingą sukaktį — sa
vo klebono 25 m. kunigystės jubilėjų.

Karo audros atblokštas į šį kraš
tą, kun. dr. J. Tadarauskas nuo 19*8 
m. darbuojasi Hamiltone sielodamasis 
lietuvių religiniais ir tautiniais reika- 
Ins. Kaip lietuviškos parapijos steigė
jas, jis yra vienas tų veiksnių, kurie

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1W. VI. M.
SSSS5

mus — matomą ir realų mūsų vieny
bės simbolį. Tad kodėlgi šio gražaus 
liet, darbj neparemti:?

FED. RINKIMAI. — Birželio 18 d. 
visi Hamiltono tautiečiai fu •» K 
dos pilietybę, turėtų dalyvauti balsa- 

__  ivam-. Ki *KVi.«nas balsas-yra svarbus 
padėjo pagrindus lietuviškosios kolo- dtone oirmą ka**
n ios išrišimui Hamiltone. kandidatuoja lietuvis B. Kronas. Di-

Kun. J. Tadarauskas nuo pat prad- del‘s bi,tų džiaugsmas turėti Kanados 
žios moraliai ir materialiai remia vi- parlamente pirmąjį lietuvį. Reikia tad 
s is lietuviškas organizacijas, o ypatin- pasidarbuoti šia linkme visiems, nes 
•ga dėmėsi kreipia i lietuviu jaunimą. Krono va ovai - turi sttp-ią at 

’ Pagerbdami tuos didelius mielo sū- ram:* toJ rinkiminei apylinkėj. Tad 
l aktuvininko nuopelnus, birželio 17 birželio 18 faIka turėtl> rūPė,i visiems 
d. hamilloniečiai ruošiasi gausiai daly
vauti jo garbei rengiamame bankete.

z K. M
SIBIRAN IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS,

— Visi kaip vienas į birželio 14 d. mi ekonomikoj — viskas įvyksta per pa- 
nėjimą! Eisena — nuo 18 Victoria 
Ave. S. 7.30 vai. vak. iki Royal Con
naught viešbučio. 8 vai. v. Royal Con- Pi duris į tas sferas, o tokiu lietuviu 
naught viešbučio Crystal Ball Room būtų Balys Kronas, jeigu mes visi 

sujungtomis jėgomis išrinksime ji j
....... .. parlamentą. Teko pažinti Kroną iš Lie- namuose._ J. Mikšys yra vienas di-
valažios atstovai. Meninę programos tavos — jaunų dienų ir galiu patvir- mūsų kolonijos liet, gyvenimo
dalį išpildys visų trijų Pabaltijo tautų tinti, kad kaikieno padaryti jam prie- judintojų. Kai daugumas mūsų, pa- 

kaištai dėl lietuviškumo vra grvnas; dirbėjo metus kitus liet, o-jose, pa- 
prasimanymas. Noriu tik pabrėžti, kad ! vargstame ir rezignuojame, jis be per- 
nesvarbu. kurios partijos sąrašuose «trau^os aukojasi lietuviškumo išlaiky- 
Balys Kronas kandidatuoja, svarbu. Linkime Jums, p. Jonai, greitai *anaaos Kr v-bos i 
kad jis kandidatuoja ir mūsų visų tau- pasveikti ir daugiau niekad su nelai- miitono sporto klubo 
tinė ambic’ja ir lietuviškas solidaru- *nėmjs nesusitikti! r'l,c,oco 1
mas reikalauja, kad rinkiminę dieną • 
visi hamiltoniečiai, gyvena vakarinėje’ 
rinkiminėje apylinkėje atiduotų bal- 
sus už mūsų tautieti Bali Krona. Kiek į mėn. buvo priimta nuolatine tarnau- 
teko patirti, latviai, estai ir kitos etni-1 toja į Stelco su pradiniu $55.50 atly- 
nės grupės vieningai nusistačiusios ; nimu savaitei. Po trijų mėn. ji gaus 
emti musii tautietį vien dėtlo, kad jis ‘ 559 Jaunai mergaitei tai yra didelis 

yra naujasis ateivis ir pabaltiems. ! atlyginimas! Linkime p-lei Irutei ge-
Mes lietuviai turime šią, galbūt, vie- rįavsio pasisekimo! Malonu pažvmėti, 

nint de proga parodyti mūsų solidaru- kad j, yra L\ narė su $300 
mą ir susiklausymą ir todėl visi kaip Į 
vienas, nežiūrint partijoms simpatijų, j BŪRELIU VADOVAI liet, gim-joms 
naredykim?. kad mūsų geriausia parti- remti maloniai prašomi aukas už š. m. 
ja yra “lietuviškumas” ir balsuokime 
lik už lietuvi Balį Kroną. E. Sudikas 

(Rinkiminis pranešimas) i
LN PLYTŲ VAJUS eina pilna įtam

pa. B? anksčiau skelbtų 8 talkininkų, 
į pagalbą aukų rinkti atėjo Vyt. Le-

Maironio metai - lietuvių tautinio susikaupimo metai! 
Taigi, Niagaros pusiasalyje vilniečių ruošiamos

AŠTUNTOSIOS

Jaunimo šventes - Joniniu
DIDŽIOSIOS IŠKILMES sujungtos su M URONIO MINĖJIMU, PADVfęUB^JĄ.

BIRŽELIO 23 DIENĄ, 5 VA L. 45 M1N/VAKARE/
MERR1TTONCOMMUNITY CENTRE HALL, ST. CATHARINES, ONT.

PRCXlRAMOJFs
Uz konkursinius rašinius jaunimui dovanų įteikimas ir Maironio prisiminimas.

Pirmą kartą Kanadoje garsus “Rūtos” ansamblis,
vad. rntrz. ALG. KAČANAUSKO; solistai: L. STUKAS, F. SCHIRM IENE, V. MELE-
N1ENĖ ir kiti; taip pat žynius pianistas A. MROZ1NSKAS.

Pilname sąstate — 7 asmenų VYT. BABECKO šokių muzika. 
Šokių metu kaimo Joninių įvairenybės.

■'■•i'

geriausios meninės pajėgos.
Hamiltono LB valdyba

VAIKŲ IŠKYLĄ į Webster Falls 
ruošia ateitininkų kuopa birželio 23 
d., šeštadienį. Kviečiami visi vaikai 
nuo 6 iki 13 m. amžiaus. Bus paimti 
nuu A V parapijos bažnyčios 10.30 vai. 
ryto ir atvežti 4 vai. p.p. Užsiregistruo
ti pas E. Gudinskienę, tel. JA. 7-1937.

SPAUDOS KIOSKAS veikia kiekvie
ną sekmadienį po 10 vai. pamaldų iki 
11 vai. Yra gauta kun. dr. J. Gutausko 
maldaknygė “Dievo vaikas”. Kas no
rėtų savo vaikams įsigyti lietuvišką 
maldaknygę — prašome. Taip pat yra 
solisto V. Vėrikaičio įdainuotų plokš
telių. Kas norėtų praturtinti savo lie
tuviškų plokštelių rinkinį — mielai 
patarnausime. V.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 60 toje 
savaitėje davė malonią staigmeną ~ • 
$1500 ir nuo vajaus pradžios S66.700. 
Didelė ir nuoširdi padėka gerajam Br. 
MHašhr vuris prie tupėtos LX šimri- * 
nės pridėjo dar $1200. Naujais nariais 
su $100 įstojo Vai. Gamziukienė ir 
Pr. Masiulionienė — abi iš Buffalo. 
NY ir hamiltonietis G. V. Visiems 
v-bos vardu'lietuviškas ačiū!

Lankantis St. Bakšiui bal. 3 d. Buf
falo, gerieji Kl. ir Alė Sakai su
teikė jam daug pagalbos ir maloniai 
priėmė. LN v-bos vardu reiškiame 
Tamstoms gilią padėką!

Naujų LN statybos pradžia artėj: 
Jr3rinu. kad kiekvienam nusmelks ne 
širdį malonus lietuviškas jausmas

IRUTĖ KAŽEMĖKAITĖ iš dauge
lio jos amžiaus kandidačių gegužės

ASTUNTOSIOS VILNIEČIŲ JONI-Į Joninių programai išpildyti rengė- LB APYLINKĖS VALDYBA riai): pusryčiai: sunka, kiaušiniai su 
NES. — Jau aštuntą kartą St. Cathari- jai pasistengė savo svečiams parodyti NEŠA: birželio 17 d., sekmadienį, lašinukais; dribsniai su pienu; pienas, 
nes vilniečiai, talkinami VKL Sąjungos ką nors naujo ir vertingo. Iš Newarko, Christ the King bažnyčios salėje Įvyks kakava. Pietūs: sriuba, mėsa, bulvės, 
Kanados Kr. V-bos ir padedami Ha- NJ atvyksta Rūtos ensamblis su solis- žiaurių birželio trėmimų minėjimas, daržovės; obuolys, apelsinas ar kitokie 

. ----“ Kovas“,-kvie- tais, vad. muz A. Kaeanausko ir pianis- šv. Mišias atnašaus kun. A. Sabas ir .vaisiai. Pavakariai: pienas su pyragai-
čia Niagaros pusiasalio ir visų kitų ar- tas A. Mrozinskas. šie visi vardai yra; tuoj po Mišių, toje pačioje salėje, bus!čiais. Vakarienė: sumuštiniai, arbata 

j timesnių ir tolimėsnių vietovių tautie- pakankamai plačiai žinomi, savųjų ir trumpa paskaita. Lietuviai kviečiami ar kakava.
gausiai dalyvauti.

VASAROS STOVYKLOS VADOVY-
eitis, į savo tradicinę Joninių šventę, svetimųjų gerai įvertinti.
kuri Įvyks Merriton Community Centre Vilniečiai tikisi, kad kiekvienais me- ___________________ ________
Hall, prie St. Catharines, birželio 23 tais gausiai suplaukią į jų Jonines BĖ pageidauja, kad tėvai š.m. liepos 
d., šeštadieni. tautiečiai, bus gausūs ir šioje lietuviš- mėn. 1 d. popietėje, atveždami stovyk-

Vilniečiai šventės metu žada pami- kojė vasaros šventėje. Rengėjai paža- lautojus, Įdėtų po keletą sumuštinių 
nėti ir Maironio sukaktį, nes šie me- da iš savosios pusės dar didesnį rūpės-j (maisto) tos dienos popietei, nes vir
tai — Maironio metai. Taipgi Joninių tigumą, globą ir vilniečių nuoširdumą J tuvė pradės veikti tik sekanti rytą, 
metu bus Įteiktos premijos ir mūsų Dr. A. Šapokos “Vilnius Lietuvos gy- Stovyklautojai gaus gerą maistą ir 4 
jauniesiems, laimėjusiems rašinių kon- venime” anglų kalba bus galima Įsigy- kartus per dieną. Stovykloje šeiminin- 
kurse apie Vilnių. Tai mūsų mokykli- ti to vilniečių parengimo metu. At- kaus M. Pranskūnienė.
nio amžiaus jaunimas, kuriam bus ma- spausta 2000 egz. Žymi dalis bus įteik- Be to, kiekvienas stovyklautojas su 
lonu ir patiems dalyvauti bei stebė- ta politikams bei veikėjams. Rinkoje savimi pasiima: pagalvę, dvi paklodes 
ti premijų Įteikimą: I — S25, II — bus parduodamas tik ribotas skaičius ir vilnonę antklodę užsikloti. Dvi ne- 
$15 ir III — $10. ėgz. " Nėvilnietis dūžtamas lėkštes, puoduką, šaukštą,

! peili, šakutę; muilo, rankšluosti, dantų 
šepetėlį, pastą, maudymosi kostiumą, 
megztinį. Pageidaujama sportiški ba- 

i tukai. Jei kas turi, tegu pasiima sporto

Stovyklos reikalu šis pranešimas 
paskutinis; kilus neaiškumams, klausti 
stovyklos vadovybę. Iki pasimatymo 
French River lietuvių vasarvietėje.

LB apyl. valdyba

Vajus eina šūkiu — nupirkime Liet.
Namams nemažiau 10 plytų kiekvie
nas! $10 iš šeimos ar viengungio nėra

; daug, prisimenant, kokius puikius Rū
mus statysime.

Vajaus baigimas numatomas tik šių 
metų pabaigoje.

LIET. sEšT. MOK-LOS V IDĖJAS ronta,nonioms — Gugienei. Kvederie- 
Į mok J. Mikšys bal. 10 d. paslydus dar-: ‘ Puiianauskienei. Sioprienei ir
nevietoje susižeidė kojos keli, kuri 
y eriniai’ Po (waerios. išbu- Budnikienei. Nuoširdus mano ačiū, 
ves 2 sav. ligoninėje, dabar gydosi P- Baltrukonienė

pirmą pusmetį surinkti iki liepos 15 d.
Ateitininkų būrelio vadovavimą pe

rėmė K. Bungarda. Jis pranešė, kad j * įa /i kl rtC Ah
užsilikusių aukų, už pr. m. antrą pus- f Vr l'NOSOlVy Oilt*
metj surinkti negales. K. Bungardai jX LiETuviu DIENA. — Gegužės kaip energingai moteriai, stovinčiai: priemonių, muzikos instrumentų, fo-
nuosirdi padeda uz are 10 a gaivi i- vaidybos narim -^-pirm. Stp..apylinkės priekyje šiais svarbiais me-:t0 aparatą ir kt.
mą ir Imkime ištvermės artimo meilės Kęsgailą, sekr. dr. P. Lukoševičius ir tais, kai Windsore ruošiama Lietuvių? ^us duodamas šis maistas (apytik-
darbe. Sk. St. . informacijos vedėjas J. Kardelis — Diena, p. Kiziui LD komiteto pirminin-

‘ lankėsi Windsore. Turėjo bendrus po- kui ir visam komitetui. _
■ sėdžius su apyl. valdyba ir Lietuvių

r>:'r'nn< Vrm'vtef’’ I

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju uį suruoštą man 

staigmeną ir vaišes, puikią dovaną ir 
• gėles persikeliant iš Hamiltono į To-

4

0

©

RSON
krfeės.0

Visi hamilloniečiai balsuokite
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Jėga prieš komunizmą”
Vienas iš NATO kūrėjų — demokratiškos sąjungos prieš komunistų agresiją. 
Vienas iš iniciatorių kolektyvinės akcijos sustabdyti komunistų puolimus Ko
rėjoje — pirmosios Jungtinių Tautų policinės kariuomenės.
Vadas išlaikymo vienybės tarp Vakarų Sąjungininkų laike Sw

Ką galvoja komunistai?
Sovietu Sąjunga du kartus — 1946 ir 1953 m. — vetavo Lester B. Pearsono 
kandidatūrą Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus vietai.
Kaip Kanados užsienio reikalų minisieri, ji šmeižė sovietinė spauda, vadinda
ma “bėgančiu šunimi Amerikos imperializmo”.
Komunistai uždraudė platinti jo knygą “Democracy in World Politics”.

Labiausiai gerbiamas ir geriausiai žinomas kanadietis visame pasaulyje, Nobelio taikos premijos laimėtojas, L. B. PEARSON 
— vienintelis kanadietis, kuris pasitarnavo pasauliui kovoje prieš komunistų imperializmą.
Tik L. B. PEARSON’as ir jo vadovaujama Liberalų partija turi pakankamai prestižo ir patyrimo administruoti mūsų krašto 
ekonomiją taip, kad atstatytų, pašlijusi pasitikėjimą Kanada ir tuo būdu išvestų mus iš dabartinės ūkinės stagnacijos ir artė
jančios ekonominės krizės. , >
TODĖL BIRŽELIO 18-ta DIENĄ VISI BALSUOKIME UŽ LIBERALU KANDIDATUS, kad išlaikyti Kanadą ūkiškai stiprią 
ir nepriklausoma — tai yra vienintelis kelias, sulaikyti komunizmo ekspansiją ir eventualiai PAGERINTI OKUPUOTOS 
LIETUVOS BUKL?.

Bus duodamas šis maistas (apytik-

LONDON, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų drau
gams, surengusiems mums išleistuves 
- staigmeną.

Labai ačiū pp. A. O. Petrašiūnams, 
K. O. Kudukiams, E. J. Petrauskams, 
J. Beleckui, S. E. Navickams, J. J. 
Brazlauskams, P. A. Stygams.

Jūsų vertinga dovana, mums gyve
nant JAV, visuomet primins mielus 
Londono bičiulius.

Kazys ir Elė Majauskai

NORIMA PIRKTI BAŽNYČIĄ. —
LD programa, W Energingas Windsoro klebonas kun. Į

apziu.cej is- v. Kaleckis planuoja pirkti bažnyčia: 
nuomotos salės. Savo apsilankymu Kr. , . . . .. ;
„ . ji •• j -TTN1 bei steigti sava lietuviška parapija.Valdybos delegacija padrasmo LD ko- ° * ‘ - t
mitetą. paragino visu uolumu dirbti; Energijos pilnam kunigui, bažnytiniam: 
tą cbrtn, patys žadėdami prie jo prisi-Į komitetui ir visai parapijai tenka pa-’ 
dėti. Palinkėjo s.ėkmės p. Butavičienei, t linkėti laimės ir ištvermės šį gražų už- ’J 

simojima įvykdyti, kad ir Windsoro 
lietuviai turėtų nuosavą kampelį. Iki-;

i šiol šu savo pamaldomis esame prisi- jįonjų biuro vedė jas W. Rask-Rasčiaųs- krėsnio, kaip ta pažiūra, kad esame 
Į glaudė kroatų bažnyčioje. “ ' ‘ ‘ 1 —1 ’ -J
j

MOTINOS DIENA buvo paminėta
■ gegužės 13 d. $v. Mišios buvo atlaiky- _ ~ ___
I tos už gyvas ir mirusias motinas. Kun. santVarkai. Tačiau sugrįžę iš Lietuvos! gi, pastebėsime, kad ju pasisekimo 
: V. Kaleckis pasakė tai dienai pntai- ‘ 1 — ----  - _ -
. kinta pamokslą. Iškilmingas aktas įvy- 
i ko kroatų salėje. Kalbėtoju buvo pa- 
: kviestas VI. Mingėla iš Detroito, “Kun. 
i Ant. Milukas” knygos autorius. Meni- 
i nę programos dalį atliko Windsoro tau
tinių šokių grupė — pašoko Kepurinę 

. ir Jonkelį. Tautihių šokių grupei pri
klauso: M. Pakauskaitė, D. Kozulytė, 
I. Butavičiūtė, V. Sodaitytė, D. Kačins- 
kaitė, N. Giėdriūnaitė, R. Eidukaitė, 
E. Kazlauskaitė. Deklamavo: N. ir D. 
Giedriūnaitės; dainavo: sesutės Gied-

1 riūnaitės ir trejetukas — A. Kraniaus- 
kaitė, K. Puidaitė ir R. Eidukaitė.

' Tautinių šokių grupė — suorgani- 
jzuota Windsore vald. pirm. E. Butavi- 
čienės rūpesčiu. Šokių mokytojos yra 

, skautės Gintarė Sileikaitė ir Jūratė 
šeputaitė, Detroito tautinių šokių gru
pės “Šilainės” dalyvės. Akordeonu gro
ja Vyt. Marciukaitis. šiems Detroito 
jaunuoliams tenka nuoširdus ačiū už 
jų laisvą šeštadienių bei sekmadienių 

; laiką, skirtą Windsoro lietuviams. Tai 
; gražus Windsoro ir Detroito lietuvių 
^sugyvenimo pavyzdys.

KUN. KLUONIS, Prescatt, Mich., 
amerikiečių parap. klebonas, birželio
2 d. Detroite atšventė savo kunigystės 
15 metų šukaktį. Pagerbimo vakarienė
je atsilankė labai gausus bičiulių bū
rys iš Detroito ir apylinkių, nes būda
mas pirmuoju pokariniu imigrantų ku
nigu Detroite padėjo daugeliui tau
tiečių atvažiuoti į Ameriką bei pri
glaudė atvažiavusius.

Sekančią dieną kun. Kluonis atlaikė 
šv. Mišias savo draugo kun. V. Kalec- 

! kio parapijoje Windsore, lankėsi p. 
• Butavičių namuose, kurių šeimininkė 
yra bendros gimnazijos pažįstama val- 

! dybos pirm. E. Butavįčienė. Pietų me
tu p. Kazlauskų namuose, dalyvaujant 

j gražiam būreliui windsorieciu, ir kun. 
Kaleckiui buvo kun. Kluoniui palinkė
ta laimės šios gražios sukakties pro
ga ir sugiedota Ilgiausių metų.

Šeimininkui S. Kazlauskui, minin
čiam gimtadienį, sugiedota taip pat 

1 Ilgiausių metų. E. B.

PASTABOS, pastabėlės...
EDVARDAS ŠULAITJS

Važiuoti aplankyti savo tėvynės ar leisti sau galvoti, kad esi kam nors 
ne? šis klausimas jau kuris laikas yra persenas, nes to|i mintis labai greit 
diskutuojamas. Nuomonių yra įvairių, tave pastatytų ton tikrenybėn, dar ne- 
daugiausia nepalankių. i pasirodžius nei veido raukšlėms, nei

Kitokios nuomonės yra čikagietis ke- pasenėjusiai išvaizdai. Nieko nėra ti-

j kas. Jo rūpesčiu, grupėmis ar paskirai, • tokie, kaip galvojame, kad esame pa-
ĮLietuvą paskutiniais metais aplankė našūs į savo mintis...”
apie 250 tautiečių, kurių nemaža dalis; “Jeigu mes geriau patyrinėsime gy^ 

i jautė aiškias sinrpatijas komunistinei, venimą tų žmonių, kurie buvo laimin-

j jų didžioji dalis pakeitė nuomonę ir į šaknys glūdi jų ankstyboje jaunystė- 
i “pagijo iš baisios ligos” (taip ir jie • je ir kad jie tik daug kovų laimėję, 
vadina). j išėjo iš neturto ir visokių nemalonu-

| Taigi kelionė i Lietuva kaikuriemsi pasiekė dabartinę būklę. Mes tada 
‘gali tarnauti kaip geras vaistas, jau1 Pamatysime, kad žmogus, kuris turi 

j “laime”, ne “laimės” laukia, bet pats 
pasitiki savimi, kad jis niekuomet nie
ko iš kito nelaukė; nelaukė, kad “lai
mė” patektų jam i rankas”.

Taigi kelionė i Lietuvą kaikuriems; mil» pasiekė dabartinę būklę. Mes tada 
gali tarnauti kaip geras vaistas, jau; 
nekalbant apie kitus pliusus. Pats W. Į 
Rasčiauskas ši rudeni jau ketvirtą kar
tą (3 metų laikotarpyje) žada aplan
kyti Lietuvą. Šią vasara organizuotų 
ekskursijų Lietuvon iš Čikagos nebus, 
tačiau pavieniams keliautojams Ras
čiauskas visada yra pasiruošęs padėti. 
Lankyti tegalima tik Vilnių ir tai tik 
3 dienas. Pavienių Lietuvos lankytojų 
iš Čikagos vis atsiranda.

“ Vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet 
mano! Lininiai, arielkiniai, mėšluočiai, 
dažnai padlecai tie lietuviai, bet — 
mano broliai!”

Kas tai pasakė? Ogi J. Tumas-Vaiž
gantas. Argi neteisingi šie žodžiai net 
ir dabar, gyvenant visko pertekusiamĮdomu buvo skaityti “Tž” bendra

darbių pasitarimo aprašymą ir atpasa- krašte? Bet ar daugelis šiandien nori 
kotas jų mintis. Gera, kad ir “T tokius žodžius tarti? Greičiausia — jau 
ž” ėmėsi iniciatyvos glaudžiau subur- ne, nes laikas ir atstumas pakeitė min
ti savo bendradarbius, pasidalinti nuo- tis, vertybes, įsipareigojimus, 
monėmis, palaikyti glaudesnį tarpusa
vio ryšį.

Reikia tikėtis, jog šis pradėtas ben
dradarbiavimas nebus tik dėl “žmonių 
akių”, kaip kad yra atsitikę su vienu 
mūsų laikraščiu, turinčiu net bendra- 
darbiu klūbą. Aname atvejyje net ir 
bendradarbių.aštresnieji pasisakymai 
bei pagerdavftfai riephsiekdavo to laik
raščio puslapių, jau nekalbant apie tu 
pageidavimų vykdymą, nors ir priei
namuose atvejuose.

Mane pradžiugiho St. Bunker-Pra- 
puolenytės atpasakotos mintys, rodan
čios, kad “TŽ” nenori eiti. skaitytojų 
bei bendradarbių ignoravimo keliu, 
čia TfOriši 'pakartoti kelis jos sakinius:

‘'Spauda yra gyvenimo refleksija. 
Ar redaktoriam patinka ar ne, joje 
turi atsispindėti gyvenimas žmonių, 
kuriėm jie tarnauja. Ji negali būti nu
baltinta ligi tokio laipsnio, kad joje 
nebūtų šešėlių ... Spauda remiasi lais
vės principu — laisvės reikšti savo

tu nykštukų varginga

Vieniems — tu didvyrių palaiminta 
žemė, 

Kitiems 
tėvynė,

O man tu esi kaip smūtkelis prie 
kelio,

Kur laukia keleivio malda ir 
nakvynė. — <

Prieš daugelį ftietti feisingaį.eiliavo 
V. Mykolaitis-Putinas.

Nepraleidžiu nepaskaitęs straipsnių 
apie Lietuvą svetimomis kalbomis iš
einančiuose žurnaluose.

Vėl vienas toks žurnalas anglų kal
ba atkeliavo iš už geležinės uždangos. 
Jis vadinasi ‘Culture artd Life”; leidžia
mas Maskvoje, šio žurnalo nr. 2 randa
me straipsnį ‘'Lithuanian Sketches”. 
Čia 4 didelio formato puslapiuose už
tinkame aprašymą apie Vilnių bei jo
je esančias kaikurias įstaigas ar žmo
nes. Taip pat 5 nuotraukos, kurių viė- 

mintis raštu. Redaktorius nėra cenzo-1 noje vaizduojama vakarietiškos “Ne
rius — jis yra moderatorius ...

KRONAS
Hamilton West

MORISON
Wentworth

MUNRO
Hamilton East

w
tn

birželio 18-tą 
balsuokite

CUSTEAU
Hamilton South

LIBERALUS

Norite išmintingų žodžių? Pasiskai
tykite šiuos O. Swett Marden šakinius: 

“Nė vieną akimirką tu neprivalai
■U——k ii T

Visais draudimo reikalais
PRAŠOME KREIPTIS I 

LIETUVIŠKĄ DRAUDIMO IŠTAIGĄ

TRI REALTY LIMITED - Insurance Dept.
Draudimo atstovai: J. G. SKAISTYS ir ANT. PRANCKEVICIUS

RASTINĖ: 1127 MAIN ST. Ė., HAMILTON, ONT.
Telefonas LI. 9-3594 (Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro) 

----- ------- ■■ ----------1.— .

ringos” kavinė.
Straipsnyje, nors ir neapsieinama be 

propagandos, kitatautis skaitytojas ras 
neblogos medžiagos apie Lietuvą bei 
lietuvius. Vienoje vietoje, kalbant aflpfle 
Vilniaus senumą, rašoma: “And today 
as hundreds of years ago, the Virgin 
Marry over the Atišros Vartai gate 

I smiles a perfectly earthly if mysteri
ous smile”.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI mor. 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokumas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vaL — 8 vai. vakaro.
20 KING STREET EAST, ROOM 11 --------- Telefonas JA< 7-5575

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams

"DIEVO VAIKAS"
Paruošė kun. dr. J. Gutauskas.
Mišių maldos, rožinis. Kryžiaus 
kelias, poteriai ir populiariau

sios giesmės.
Kaina $1.85

Spaudos B-vė “Žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronto, 

Canada.
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PERRINKITE ARTHUR MALONEY, Q c
M.P. Parkdale rinkiminėj apylinkėj

r
a

"Negarbingas amerikonas
Kanados Ministeris Pirmininkas"

RYTŲ EUROPOS KOMUNISTINE SPAUDA

Vilties šaltinis
ir prispaustųjų pasitikėjimas
KANADOS UKRAINIEČIAI IMIGRAN1 AI

Arthur Maloney yra 42 m. 
amžiaus, vedęs, tėvas dviejų 
vaikų — Martha 6 m. ir Mat
thew 4 m. Yra baigęs St. Mi
chael’s College, Toronto Uni
versitetą ir Osgoode Hall Law 
School.

buvo perrinktas 1958 m. Jo . 
kalbos, liečiančios tautinę vie
nybę ir panaikinimą mirties 
bausmės, buvo vienos tarp ge
riausių betkada girdėtų House 
of Commons.

"Mylimos pavergtųjų žmonių,... Neapkenčiamas jų pavergėjų

1

1961 m. lapkričio 22 d^ apie de
šimt tūkstančių torontieČių daly
vavo koncerte Ministeriui Pirm. 
Diefenbakeriui pagerbti, už jo pa
garsėjusiu kalbų Jungt. Tautose 

? J960 m. rugs. 23 d., kada ginda
mas “Lietuvę, Estiję, Latviję... ir 
laisvę mylinčius ukrainiečius •. •“ 
bei' kitas už geležinės uždangos 
tautas, reikalavo* kad Chruščio- 
vas leistų pavergtoms tautoms 
laisvus rinkimus ir jų pačių pasi
rinktų valdžių

Jaroslaw Wilk, gerai žinomas 
r ■ • i* .

t i,

ukrainietis imigrantas, pristaty
damas p. Diefenbakerį Toronto 
visuomenei, pasakė: “Tie iš mū
sų, kurie patyrėme priespaudę, 
randame daug vilties ir pasitikė
jimo jo vadovybėje“. Diefęnbake- 
ris tada pasižadėjo remti Jungt. 
Tautose rezoliucijų, smerkiančių 
priespaudę daugelyje tautų.

Diefenbakerio kalbos Niujorke 
ir Toronte sujaudino visę laisvąjį 
pasaulį ir įsiutino komunistų tiro
nus* Jausdama tę viltį ir pasitikė
jimą, kurį jo žodžiai sukėlė milijo-

Km : IK !!£££!! *

nams už geležinės uždangos, ko
munistų spauda R. Europoj pra
dėjo pulti ji, pavaizduodama jo 
kalbą Jungt. Tautose kaip “ap- 

■ maudinga“, pajuokiančiai kreip
damiesi į ji, kaip “karštas kovoto
jas provokuojančios apmaudos“, 
apkaltindama jį apgaule ir veid
mainyste, pasmerkdama jį nedo
rėliu ir kaip “Kanados amerikie
tišku premjeru“. Nė vienas kitas 
Kanados Ministeris Pirmininkas 
nebuvo taip mylimas pavergtųjų 
tautų ir taip nekenčiamas jų žiau
rių pavergėjų.

1961 m. gegužės mėnesi jis 
buvo apdovanotas: Honorary 
Degree of Doctor of Laws (LL. 
D.) St. Dunstan’s Universiteto 
Charlottetown, P.E.I., Įverti
nant jo “nemokamą pagalbą 
neturtingiems teisme”.

A. Maloney yra kilęs iš se
nos Ottawa Valley šeimos, su 
ilga politine tradicija. Jis yra 
prezidentas Canadian Catholic 
Education Council of Canada. 
Taip pat buvęs pirmininkas 
Criminal Justice Committee of 
the Canadian Bar Association 
ir vienu laiku tarnavęs kaip Se
nato narys Toronto Universite
te. Jis patraukė daug dėmesio 
Paryžiuje, Prancūzijoje, 1960 
m., kada, kaip Kanados NATO 
Parlamento delegacijos narys, 
jis ragino atsižvelgti Į rezoliu
ciją, uždraudžiančią komunistų 
partiją tuose kraštuose, kurie 
priklauso NATO.> _

Pirmą kartą išrinktas i Ka
nados Parlamentą 1957 m., vėl

P A R K D A L E
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RINKIMAMS VESTI RASTINES:
1439 QUE^ ST. West — LE 7-2163' 

r - '2078 DUNDAS ST. West — 537-3697
Spausdinama Parkdale Progressive Conservative
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ST. CATHARINES, Ont Lietuviai pasaulyje
KOMUNISTAI PRABILO 
VYSKUPŲ VARDU
Gegužės 25 d. per Vilniaus radiją 

pranešta, kad į JAV-bių katalikus krei
pėsi Telšių vyskupijos apaštališkasis 
administratorius vysk. Maželis, Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupi
jos valdytojas kanauninkas dr. Stan
kevičius ir Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojas Krivaitis. Jų kreipimasis į 
JAV katalikus turįs ryšio su JAV vyk
domais branduoliniais bandymais. Pa- 
brėžta, kad šie bandymai sukėlę neri
mą visiems “pažangiesiems pasaulio 
gyventojams”. Girdi, visame pasauly
je pasirodžiusi pasipiktinimo ir griež
tų protestų banga. Atominiai bandy
mai, tai esanti klaiki grėsmė žmonijos 
vilčiai ir gyvybei. Kaip pasakyta krei
pimosi pabaigoje, Lietuvos katalikai 
ir jų atstovai “prisijungę prie galiu- 
gos pasaulio sąžinės protesto bangos” 
ir reikalaują, kad tie eksperimentai 
būtų nutraukti, kad visame' pasaulyje 
įsivyrautų taika...

Tas, aiškiai nesavanoriškas Lietu
vos dvasininkų kreipimasis į JAV ka
talikus, tai įrodymas, kad partijos pro
pagandai turėjo paklusti ir Lietuvos 
vyskupai ar vyskupijų valdytojai. Po 
savo metu prieš vysk. Paltaroką įvyk
dyto prievartos akto, tai kitas žymus 
dvasininkijos vardo bei orumo panau
dojimas grynai politiniams 
mo uždaviniams.

“IŠVYKO” I STATYBOS
DARBUI
Gegužės 24 d. iš Kauno į

į statybos darbus, išvyko su komjauni
mo kelialapiais trečioji jaunuolių gru
pė. Visi, sakoma, išvyko entuziastiš
kai nusiteikę. Tų “jaunųjų patriotų” 
tik iš Kauno, tiltų per Volgą statybos 
darbams į Saratovą, be to, 1 Alma Atą 
ir kitas vietoves iš viso jau išvyko 50. 
Netrukus laukiama, kad “savanoriš
kai” pasisiūlys ir vėl kitos lietuviško 
jaunimo grupės. E.

SKATINAMA ATEISTINĖ 
PROPAGANDA, PUOLAMAS 
KUN. ŽVINYS
Visi ženklai rodo, kad Lietuvoje dar 

labiau stiprinama ateistinė propagan
da per spaudą, radiją ir kitais keliais. 
“Tiesos” redakcija įvedė pasikalbėji
mų ciklą apie žmonių kelius į ateizmą 
ir jau pradėjo skelbti, tariamai gau
siai redakcijai siunčiamus laiškus. Ge
gužės 22 d. “Tiesoje” 118 nr. pradėti 
skelbti 72 m. moterėlės Anastazijos 
Vikertienės pasakojimai apie tai, kaip 
ji “nustojo tikėjusi”.

Dar kiti laiškai numatomi paskelbti.
Per Vilniaus radiją ateistų klubo 

rengiama valandėlė gegužės 24 d. už
truko net daugiau pusvalandžio ir

koniuniz
E.

Saratovą,

nagrinėtos temos: “Jei jums 
vaikų laimė”, Fatimos Butkienės pa
šnekesys “Kada ir kodėl atsirado 
krikštas?” ir pasakojimas “Jo tikra
sis veidas”. Vienas tos propagandos 
pavyzdžių: aiškinta, kad, girdi, kai 
krikštijama, nepagalvojama, kad ku
nigas gali sirgti... gripu, džiova ir ki
tomis infekcinėmis ligomis ir gali ap
krėsti mažytį. Toliau išaiškinta, kad 
apkrikštyti vaikai miršta ar suserga 
dažniau už nekrikštytus. Esą, atsiranda 
reikalas bažnyčias patikrinti sanitari
niai. Toje pačioje valandėlėje Perlojos 
klebonas Žvinys apkaltintas buvusiu 
bendradarbiavimu su partizanais, jis 
turėjęs didelį sukčiavimo ir veidmai
niavimo stažą. Buvęs nubaustas, bet 
ir vėl, pagal Vilniaus radiją, jis mul
kinąs žmones Perlojos bažnyčioje. E.

MOKSLEIVIŲ
KOMUNISTINIS AUKLĖJIMAS
Kaune tris dienas truko tarprespub

likinis technikos mokyklų pedagogų 
seminaras ideologinio moksleivių auk
lėjimo reikalais. Dalyvavo ir Maskvos 
pedagogai. Kalbėta, kaip reikia sustip
rinti moksleivių auklėjimą pagal mo
ralinio komunizmo statytojų kodekso 
principus... E.

ARCHEOLOGAS
PETRAS TARASENKA

mirė gegužės 17 d. Palaidotas Eigulių 
kapinėse prie Kauno.

KOMPOZ. J. DAMBRAUSKUI
70 METŲ
70-sias gimimo metines atšventė 

kompoz. Jonas Dambrauskas, dar prieš 
I D. karą muziko karjera pradėjęs var- 
goninkų eilėse. Ilgus metus jis pralei
do Valstybiniame Kauno operos, baleto 
ir dramos teatre. 1939 m. jis naujai su- 
orkestravo pirmąją M. Petrausko lie
tuviškąją operą — “Eglė žalčių kara
lienė”.

Antrosios sov. okupacijos metais J. 
Dambrauskas atkūrė Kauno un-to stu
dentų chorą, kuris susilaukė nevienos 
pergalės komunistų rengiamose meti
nėse apžiūrose.

Komunistinė spauda džiaugiasi jo 
kantata “Pergalės vardas” solistui, 
mišriam chorui ir simfoniniam orkest
rui, nes ji, .anot jų, esanti “šventiška 
giesmė apie šlovingąją komunistu par
tiją” ...

Mums J. Dambrauskas fiks mielas ir 
brangus liaudies dainų harmonizacijo
mis ir religinėmis solo giesmėmis. Be
je, jo didžiausias troškimas buvo para
šyti liaudies meliodijomis pagrįstą lie
tuvišką operą, apie kurią šiandien vis 
dar nieko negirdėti. Kelią jo didžiau
siam troškimui, matyt, bus pastojusi 
komunistų partija su savo “šlovingo
siomis” giesmėmis. —vkst— |

brangi Maironio minėjimas - koncertas
PAGERBKIME MŪSŲ DIDĮJĮ TAUTOS DAINIŲ IR POETĄ MAIRONĮ! 
BIRŽELIO 16 DIENĄ, SĮ ŠEŠTADIENĮ, 6 va), vakaro, St. Catharines mieste 
— Merritton Community Centre Įvyks plataus masto parengimas — MAIRONIO 
MINĖJIMAS — KONCERTAS. Paskaitą skaitys žymi kalbėtoja, literatė, pedago
gė ir dabartinė “Moters” žurnalo redaktorė p. Izabelė Matusevičiūtė. ■ Meninę 
programą išpildys šio kontinento lietuvių meno žvaigždės — L. ŠUKYTE, ST. 
BARAS-BARANAUSKAS ir muz. ST. CA1LEVICIUS.

Bus jMisilinksniinimas ir bufetas. Labai prašome malonius tautiečius gausiai atsilankyti. 
Rengėjai — St. Catharines apyl. valdyba ir vietos lietuvių Tėvų pranciškonų vienuolynas.
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TRAUKINIAI RIEDĖJO NE I VOKIETIJĄ
Ilgus metus Lietuvos komunis

tų propaganda tylomis, kaip nu
sikaltimo vietoje pagautas vagis, 
praeidavo pro pirmojo bolševik
mečio deportacijas ir Į Lietuvą at
gabentą raudonąjį terorą. Tragiš
kų dienų prisiminimai dar tebe
buvo gyvi žmonių atmintyje. Mė
ginimas paneigti komunistų pa
darytus nusikaltimus būtų iššau
kęs juoko bangą Nemuno ir Ne
ries krantuose. Todėl šiaipjau la
bai mėgstanti rėkauti raudonoji 
propaganda šiuo klausimu pasi
rinko liaudies posaki: tyla — ge
ra byla...

Po virš dvidešimt metų užtru
kusios tylos, pasitikėdami tradi
ciniu žmogiškosios atminties silp
nėjimu laiko ratuose, raudonosios 
propagandos karingieji riteriai 
nutarė, kad dabar jau galima pra
dėti istorijos reformą. Jie apsi
dairė aplinkui ir ... nesurado jo
kio raudonojo teroro pirmojo bol
ševikmečio metu, bet jų budri ko
munistinė akis užkliuvo už Studi
jų Biuro ir keturių “Lietuvių ar
chyvo” apdulkėjusių tomų. Jeigu 
nebuvo raudonojo teroro, kaip at
sirado tas nelemtasis “Lietuvių 
archyvas”? Net ir komunistinei 
logikai pasirodė labai nelogiška, 
kad niekada neegzistavusio rau
donojo teroro dokumentai sudėti 
i kadaise egzistavusi “Lietuvių 
archyvą” ...

Reformą teko pradėti nuo “Lie
tuvių archyvo” ir Studijų Biuro. 
Buvęs Studijų Biuro direktorius 
J. Senkus, archyvinės medžiagos 
rinkėjas A. Merkelis, “Lietuviu 
archyvo” redaktoriai — J. Švais- 

I tas ir P. Babickas kitoje pusėje

VYT. KASTYTIS

Atlanto, vadinasi, juos visus ga
lima apšaukti vokiečių samdi
niais, nes juk komunistinė pro
paganda iš jų naudos neturės. Ta
čiau Lietuvoje tebėra buvęs Stu
dijų Biuro direktoriaus pavaduo
tojas A. Bružas. Tegu jis parašo 
laišką “Tiesai”, tegu paaiškina, 
kad Studijų Biuras klastojo do
kumentus ir jų pagalba išgalvo
jo raudonąjį terorą!...

A. Bružo kukli išpažintis
Ant raudonosios meškerės kab

liuko pakliuvęs A. Bružas sten
giasi sumažinti Studijų Biuro 
veiklos reikšmę ir savo dalyvavi
mą. Jis tvirtina, kad Studijų Biu
ro direktoriaus pavaduotojo pos
tą buvo priverstas užimti tiesio
giniu vokiečių komisariato atsto
vo barono von Rėkė Įsakymu. Stu
dijų Biuro nariai nieko neveikę, 
tik slampinėję po tuščius kabi
netus, po saugia medžiagos rinki
mo priedanga važinėję i kaimus 
spekuliacijos tikslais. “Tiesai”, 
žinoma, daugiau rūpi tariamas 
dokumentų ■ klastojimas: “šian
dien spausdmama'š Antano Bružo 
laiškas apie Studijų biuro darbą 
yra Įdomus tuo, kad atskleidžia, 
kaip hitlerinės okupacijos metais 
buvo pučiamas antitarybinės pro
pagandos burbulas, kaip šiais ne
dorais tikslais buvo klastojami do
kumentai, kokiais, atsiprašant, 
“dokumentais” remiantis, buvo 
surengtos tariamojo “raudonojo 
teroro parodos” ir kt.” Tačiau 
kaip tik šiuo pačiu svarbiausiu

KUN. R. KLUMBYS, Fatimos Dievo 
Motinos par. klebonas Van Horne, 
Texas, gegužės 22 d. sulaukė sidabri
nės kunigystės sukakties. Jubilėjus 
bus iškilmingai paminėtas birželio 21 
d. Į iškilmes pažadėjo atvykti ir EI 
Paso vysk. Sidney M. Metzger. Pa
kviesti visos vyskupijos kunigai. Savo 
kleboną nori pagerbti parapijiečiai, 
tarp kurių beveik dešimtmetis jubilia
tas darbuojasi.

LIET. INŽINIERIŲ IR ARCHIT. 
S-GOS VH-tasis visuotinis suvažiavi
mas įvyko gegužės 20 d. Detroite.

A.A. JONAS CHARŽAUSKAS, Liet. 
Žurn. S-gos Čikagos skyr. narys, mirė 
gegužės 20 d. Velionis į Ameriką at
vyko prieš keletą metų iš Vokietijos. 
Paskutiniuoju metu gyveno senelių 
bendrabutyje. Lietuvoje J. Charžaus- 
kas buvo įvairiose pareigose: vargonin
kas, mokytojas, banko direktorius. Pa-

Australija
ANDRIAUS KLIMAICTO iniciatyva 

balandžio 1 d. įsisteigė naujas Lietu
vių Veteranų Ramovės skyrius Perth, 
W. Leederville. Tai jau ketvirtas sky
rius toje kengūrų šalyje. Naujas sky
rius pasivadino LVS Ramovės Vakarų 
Australijos skyrium. V-bą sudaro: A. 
Klimaitis, J. Liutikas, Č. Čekanauskas. 
Adresas: Mr. A. Klimaitis, 71 Tale St., 
W. Leederville, Perth, West Australia.

Demokratijos
brangiausia

dovana!
Trys dienos prieš šio krašto vyriausybės rinkimus nepastebėtai praeis 

septyni šimtai keturiasdešimt septintas monumcntualaus įvykio jubilėjus.

Tai įvykis, kuris istorijos perspektyvoje tampa pirmuoju smūgiu už laisvę ir demokratinę valdžios sistemą. 

Prie Runnymede 1215 metų birželio 15 dieną sukilo civilizuotas žmogus ir paskelbė savo neatskiriamą 

teisę į laisvę ir laimės siekimą per vyriausybę, sudaromą tautos, savo tautos labui.

Taip buvo pasirašyta "Magna Charta".

įsidėmėkime tai gerai. Tai yra kertinis politinių įsitikinimų akmuo, kuris

atlaikė tironų ir laiko puolimus, kad mes paveldėtame galimybių lygybę ir laisvę visiems.

Saugokime šį palikimo, nčs šiandien gyvename padalintame pasaulyje, kuriame demokratinio gyvenimo būdas 

yra puolamas iš visų pusių ir visomis priemonėmis.

Aplink mus slankioja tos tamsios ir dvokiančios baimės jėgos, kurios keiksmais ir insinuacijomis 

mėgina mūsų mintis palenkti žiauriam ir karčiam komunizmo jungui.

Todėl saugokimės klaidingo pasitenkinimo ir neveiklumo, nes maišto sėklos gali būti pasėtos į 

sustingusią ir nevaisingą dvasią.

Tiems, kurie savo gimtuosius kraštus palikome ir atvykome į Kanadą su jos 

brangiosiomis demokratijos dovanomis, krinta pilietybės privilegijos ir balsavimo atsakomybė. 

Mums krinta atsakomybė parinkti šio krašto vyriausybę ir jos vadovybę ir išsaugoti visa, kas mums yra brangu. 
Mums tenka uždavinys klausytis ir mokytis,/kad galėtume nuspręsti laikyseną partijos ir didumą asmens, 

nuspręsti bei palyginti, kas yra geiriausias mūsų skirtingoms bendruomenėms, mūsų pačių 

skirtingiems reikalavimams.

Atsimenant "Magną Chartą", pagalvokim ir vadovaukimės savo mintimis, nes balsavimo urna yra tapusi 

mūsų balsu tautoje, rr tada BALSUOKIME.

Tai darydami, saugosime savo praties palikimą ir jį perduosime ateičiai.

Stephen B. Romon, 
Prezidentes.

VISUOMENES DĖMESIUI SKELBIA

klausimų A. Bružas “Tiesai” ir 
suteikia meškos patarnavimą: 
“Pirmomis karo dienomis ir sa
vaitėmis žurn. Al. Merkelis su 
kažkieno pagalba sugabeno iš 
Įvairių tarybinių Įstaigų i buvu
siu Karo Muziejaus rūmų vieną 
kambarį daug tarybinių vėliavų, 
plakatų, transparent^ šūkių, iš- 
Kabų, laikraščių komplektų, atsi
šaukimų, teismų bylų, šiaip doku
mentų. Be to, čia buvo iš viso 
krašto surinkta keli šimtai nužu
dytų asmenų fotonuotraukų, apie 
kurias nebuvo žinoma, kas ir dėl 
ko yra nužudytas ...” Jeigu me
džiaga buvo atgabenta iš tarybi
nių Įstaigų ir teismų salių, nega
lima abejoti jos autentiškumu ir 
tuo pačiu atpuola klastojimo rei- natūralizacijos Įstaigos vieno valdinin-

GEN. ST. MJR. A. LEVECKIS, gyv. 
Adelaidėje, renka ir tvarko Lietuvos 
karinės istorijos medžiagą iš II D. ka
ro meto.

R. KRUTULYTĖ Hobarto un-tc siu. 
dijuoja filosofiją. Tai vienintelė lietu
vė studentė visoj Tasnianijoj.

Brazilija
sukaktuvininkas tėvas j. 

BRUŽIKAS, SJ. iš Brazilijos rašyda
mas kukliai pažymi, kad iki tūkstančio

liko. nuliūdusius: žmoną, broli, seserį mjsiju jam dar'trūksta 50. Be to, pa
ir tris dukteris. Palaidotas gegužės 24. taisytina spaudos klaida, kuri paskelb- 
d. iš Marquette Parko bažnyčios šv.,ta ir Liet. Enciklopedijoje: T. Bruži- 
Kazimiero kapinėse. *

NATIONAL REVIEW BULLETIN 
gegužės 29 d. nr. iškelia natūralizuo- 
tiems piliečiams labai įsidėmėtiną Bal
tųjų Rūmų reakciją j nuomonės reiški
mą politikos klausimais. Žinutėje ra
šoma: “Viena prieš metus laiko natū- 
ralizuota Amerikos pilietė pasinaudojo 
konstitucine teise pasiųsti prezidentui 
laišką, kritikuojantį jo politiką Kon
ge. Atsakymas, kurį ji gavo, atėjo ne 
iš Baltųjų Rūmų, o iš imigracijos ir

kalas, nes juk “Lietuvių archy- (žinios autorius turi to rašto fo-
ve” buvo spaudžiamos dokumen- tokopiją)- Atsakyme aiškiai kyšojo Vokietija 
j i i tfrocinimoc Vad imitfraeiinc ictoitfa cfo. •

. į kas į kunigus įšventintas 4922 m. rug
sėjo 17 d., ne gegužės.

N. SEMĖNAITĖ iš Čikagos, studi
juojanti Sao Paulo un-te, laimėjusi 
Fulbright stipendiją, šiuo metu keliau
ja po Urugvajų, Argentiną ir kt. P. 
Amerikos kraštus. Ji yra gavusi sti
pendiją Wisconsin un-te ruoštis ma
gistrės laipsniui ir yra pakviesta mini
mame un-te dėstyti ispanų kalbą, kaip 
asistentė ispanų-portugalų kalbų sky
riuje.

Paruošė Pr. Al.

tų nuotraukos ...
Išgalvoto teroro paroda?
Didelė A. Bružo laiško 

skiriama raudonojo teroro paro
doms. Čia daugiausia užkliūva be
sitraukiančių komunistų nužudy
tų asmenų padidintos nuotraukos. 
Pats A. Bružas prisipažįsta, kad 
tokių nuotraukų buvo surinkti ke
li šimtai, bet jam “neaišku” kas 
ir dėl ko buvo nužudytas. Pagrin
dinę vietą teroro parodoje užėmė 
Rainių miškelio kankiniai, sker
dynės Pravieniškėse, nužudytieji 
Panevėžio ligoninės gydytojai. 
Būtų tikrai juokinga tvirtinti, kad 
komunistų suimtus politinius ka
linius šaudė ir kankino, anot 
“Tiesos” žargono,. “buržuaziniai 
nacionalistai”. Rainių miškelis ir 
pravieniškės liks, amžina gėdos 
dėmė lietuvių komunistų kruvi
noj sąžinėj. Nepavyks jiems nu
siplauti rankų ir dėl masinių Lie
tuvos gyventojų deportacijų: 
traukiniai juk tada riedėjo ne į 
hitlerinę Vokietiją, bet sovietinio 
Sibiro link ... Pagaliau ir į gele
žinkelio stotis Lietuvos piliečius

dalis

grasinimas, kad imigracijos Įstaiga ga- 
j linti imtis žygių prieš ją. Kadangi vie- j 
nintelis galimas žygis galėtų būti at
šaukimas jos natūralizacijos, tai pras- 
mė buvo aiški: užsičiaupk”.

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESE
RŲ, Brockton, Mass., rėmėjų seimas 
įvyko gegužės 6 d. Seserys statosi sau 
naują koplyčią. Į susirinkusius kalbėjo 
kun. A. Kontautas, kun. A. Baltrašiū- 
nas. Visus skatino į vieningą darbą ka
pelionas kun. J. švagždys, įpusėjęs 80 
gyvenimo metus. Motina Cecilija pa
dėkojo už teikiamą paramą ir aukas.

“VILNIS” — KOMUNISTŲ LAIK
RAŠTIS. Oficialus kongreso leidinys 
“Guide to Subversive Organizations 
and Publications” 202 psl. skelbia, 
kad “Vilnis” yra lietuvių komunistų 
laikraštis. Jo kaikurie svarbiausi pa
reigūnai esą komunistai, o kaikuriems 
redaktoriams buvo iškeltos deportaci
jos bylos. Tame pačiame leidinyje yra į 
suregistruota ir daugiau subversyvine SARGYBŲ KUOPAS 
veikla pasižymėjusių lietuvių. kiečių armijos Vokietijoje veikia lietu-

50 METŲ KUNIGYSTĖS SUKAKTĮ vių darbo ir sargybų kuopos. Jose yra 
šiemet mini: prel. I. Albavičius, kun. 
N. Pakalnis, kun. K. Juršėnas, kun. 
V. J. Francūzevičius.

A.A. JONAS MACKUS, Cicero, III., 
gyventojas, mirė gegužės 25 d., sulau
kęs 59 m. amžiaus. Velionis mirė šir-

INŽ. J. AUGUSTAITIS, išbuvęs apie 
12 metų amerikiečių darbo tarnyboje, 
nuo balandžio 1 d. pasitraukė iš parei
gų ir apsigyveno savo šeimoje Miun
chene. Jis buvo lietuvių darbo kuopų 
ryšininkas.

B. RAUDYS IR M- AUDERYTĖ 
Hamburge gavo brandos atestatus; ke
tina pradėti studijas: pirmasis techni
ką, antroji — architektūrą.

I TARPTAUTINI TREMTINIŲ 
KONGRESĄ ROMOJE iš Š. Vokietijos 
vyks apie 20 lietuvių.

IZABELĖ ŠEFERYTĖ, sunkiai su
žeista jauna dainininkė, dar tebesigy- 
do Hamburgo ligoninėj. Jos sveikata 
gerėja. Dainininkė buvo automobilio 
katastrofos visiškai paralyžuota. Dabar 
ji jau gali sklaidyti viena ranka kny
gos lapus ir paimti maistą.

į PRIIMA LIETUVIUS Į DARBO IR
Prie ameri-

| ------- --------------------------- - —

gabeno sovietinės gamybos sunk- dies smūgįu- Jis yra poeto Algimanto 
vežimiai, suimtuosius saugojo IMackaus tėvas.
uniformuoti enkavedistai, išveža- KUN. dr. a. Juškos organizuota 
muju sąrašus buvo paruošė Lie- <*sku™ja Į Europą neįvyks, kadangi 
tuvos komunistų partijos parei
gūnai ...

Gyvieji liudininkai
Terorą į Lietuvą atgabeno ko

munizmas. Studijų Biuro tarnau
tojams ir “Lietuvių archyvo” re
daktoriams jo neteko išgalvoti. 
Jie tik atliko naudingą lietuvių 
tautai darbą suregistruodami ir 
surūšiuodami komunizmo nusi
kaltimus.

Tūkstančiai labai gerų lietuvių 
dėl komunistinio teroro baimės 
sovietų - vokiečių karo pabaigoje 
buvo priversti pasitraukti į Vaka
rus. Komunistinė propaganda 
juos visus kiekviena proga mėgi
na apšaukti hitlerinės Vokietijos 
bernais, nors jų vienintelis nusi
kaltimas buvo meilė Lietuvai. Jų 
šiandieninis vegetavimas tremty
je yra didelis nuostolis lietuvių 
tautai, nes juk mažam kraštui 
brangus kiekvieno jo nario kultū
rinis ir ekonominis įnašas. Di
džioji atsakomybė dėl šio nuosto
lio tenka komunistų partijai ir 
jos raudonajam terorui.

nesusidaro pakankamas dalyvių skai
čius. Visi užsiregistravę kelionei pra
šomi kreiptis į kun. St. Railos numa
tytą ekskursiją: Rev. St. Raila, 225 
S. 4 Št., Brooklyn 11, N.Y., USA.

A.A. DR. A. VAITEKŪNAS mirė 
gegužės 30 d. Niujorke. Gimė 1911 m. 
liepos 11 d. Biržų apskr., Plitiškio 
vienk. Chemijos mokslus baigė Vieno
je, Austrijoj; daktaro laipsnį gavo 
Fordhamo un-te. Buvo 
sendraugis.

Lenkija
KUN. STANISLOVAS 

MIC, mirė balandžio 17 
valdomoj Silezijoj. Velionis gimęs Ma
rijampolėje, kunigu įšventintas 1915 
m. Ilgą laiką , dirbo su lietuviais Var
šuvoje.

Argentina
DAUG LIETUVIŲ PENSININKŲ 

BERISSE. — Jie yra išdirbę darbovie
tėse po 30 ir daugiau metų ir tapę 
pensininkais — jubilados. Dauguma jų 
dirbo fizinį darbą gyvulių skerdyklo
se, bet jų vaikai jau pasiekę laisvų 
profesijų: gydytojai, technikai, moky
tojai bei augštąjį mokslą tebeeinan
tis jaunimas.

ateitininkas

VENCIUS, 
d. Lenkijos

Vandens saugumo taisyklės
Laivelių nelaimės sudaro maždaug 

apie 20% visų skendimų. Ir visdėlto 
nepatyrę asmenys, niekad neturėję 
reikalų su valtimis, baidarėmis ar mo
torlaiviais, lengva širdimi imasi juos 
valdyti, visai nesuprasdami, kad maži 
laiveliai yra labai pavojingi nepatyni- 
siose rankose.

Geriausias patarimas kiekvienam, 
kuris nori pirmą kartą irstytis valtimi, 
baidare ar motorlaiviu, paimti asmenį, 
kuris nusimano kaip laivą tvarkyti ir 
valdyti, ir iš jo išmokti pagrindinių 
irklavimo taisyklių ir saugumo van
deny. Daug dalykų gali įvykti, jei kas 
nors yra netvarkoj. Jei praleidžiate 
savo atostogas arti vandens, imkite 
saugią valtį; apsirenkite maudymosi 
drabužiu ir irstykitės arti kranto ke? 
lias dienas prieš plaukiant toliau nuo 
kranto, kur nebus kur išlipti. Paban
dykite apversti laivelį, kad žinotumėt 
jo galimą saugumą. Susiraskite tam 
tikrą svorį krovinio, kuris laiveliui dar 
būtų saugus. Iš jo matysit, kiek gali
ma į jį krauti. Įpilkite keletą kibirų į 
valtį vandens ir mėginkite irtis, pasi
sukinėti, ir pamatysite, kaip svarbu tu
rėti su savim indą, kuriuo galima būtų 
išsemti vandenį, jei kartais valtyje at
sirastų vandens: ištiktų smarkus lie
tus ar audra, ir bangos lietųsi į vidų.

Kai priprasite prie plačios irklinės 
valties, pratinkitės plaukioti baidare, valties tipo, keleivių ir jų4urimo kro- 
kol būsite tikras, kad ją jau apvaldė- vinio skaičiaus. Prižiūrėk savo valtį, 
te. Tada mėginkite ir motorinę valtį, žinok jos pajėgumą, van “ 
Bet neplaukite, kol nesate tikri, kad taisykles ir jų laikykis, 
jau mokate.

vi-

at-

Taisyklės, kaip elgtis su valtimi:
1. Krauk valtį lygiai nuo priekio li

gi užpakalio, arba ant abiejų kraštų, 
kad vandeny būtų pusiausvyra.

2. Sėdėk ramiai.
3. Kai įlipi į valtį statyk kojas į 

durį ir tada greit sėsk.
4. Lipdamas ar išlipdamas būk

sargus; neatsistok ant krašto, nes gali 
greit apvirsti, ir atsidursi vandeny.

5. Ištrauk laivelį į krantą, kad kilus 
bangoms jo vanduo nenuneštų.

6. įvertink srovės stiprumą ir atsi
mink, kad plaukiant atgal gali būti pa- 
sikeitusi srovė, nes jūros potvyniai ir 
atoslūgiai keičiasi kas šešios valandos.

7. Pasiteirauk pas patyriusius žve
jus arba tuos, kurie pažįsta vandenis, 
kuriais manai plaukti.

8. Stebėk aplinką, ir jei pastebėsi 
ateinančią audrą, kuogreičiau irkis j 
artimiausią krantą.

Jei valtis apsiverstų ir pasiliktų plū
duriuoti, būsi saugesnis j ją įsikibęs 
nei rizikuodamas plaukti i krantą. Pa
tartina nusipirkti vietinėj krautuvėj 
pagalvį, pripildytą neskęstančios me
džiagos — tai geriausias gyvybės sau
gotojas ir kartu patogus sėdėti plau
kiant valtyje. Vaikai plaukdami valti
mi turėtų užsidėti gelbėjimosi plūdes. 
Perkrauta valtis pavojinga. Kiek žmo
nių gali kelti valtis, priklauso nuo:

fndens saugumo

C. Sc. — E. Kelson

susibūrę lietuviai vyrai, kur gali iš
mokti šoferio ir kt. amatus, kartu už
dirbdami nemažą atlyginimą. Norint 
išlaikyti šias kuopas lietuvių žinioje 
yra būtina, kad kuo daugiau lietuvių į 
jas įstotų. Dabartiniu metu yra dar 
pakankamai laisvų vietų, čia paduoda: 
me tų kuopų vadovybių adresus, į ku
riuos suinteresuotieji tesikreipia:

1. Cpt. J. Matulaitis, 6561 Post Hei- 
desheim ueber Mainz, Uhlerborn,

2. Col. V. Sutkus, 6115 Muenster b. 
Dieburg, 2040 LSCo.

3. Cpt. J. Valiūnas, 683 Schwetzin- 
Schliessfach 191.
Cpt. J. Venckus, 675 Kaiserlau- 
2, Schliessfach 848.

gen,
4. 

tern
MIRUSIEJI. — 1962 m. kovo 28 d. 

Regensburge, šv. Juozapo ligoninėje 
mirė Petras Zenkevičius, sulaukęs 69 
m. amž. Velionis ilgai ir sunkiai sirgo 
ir buvo gydomas įvairiose ligoninėse. 
1962. IV. 16. Liubecke mirė Jurgis 
Pods, klaipėdietis, sakytojas, sulaukęs 
81 m. amž. Palaidotas Liubecko mies
to kapinėse Burgtorfriedhof. 1962. IV. 
17 Liubecke mirė Alfonsas Valatka, 
43 metu, kilęs iš Šiaulių. Velionis sir
go vidurių vėžiu. Palaidotas Liubecke 
Vorwerk kapinėse.

NAUJAS KAPELIONAS. — Vietoje 
suparalyžuoto ir vis dar sergančio dr. 
J. Navicko nauju kapelionu ir tikybos 
mokytoju Vasario 16 gimn. paskirtas 
kun. J. Riaubūnas, dirbęs su jaunimu 
Romoje. Naujasis kapelionas savo pa
reigas pradėjo eiti po Velykų nuo 
mokslo metų pradžios.

VASARIO 16 GIMN. MOKYTO- 
JAMS: S. Antanaičiui, H. Motgabie- 
nei ir K. Motgabiui sukako 10 metų 
darbuotės. Vyr. mokyt. S. Antanaitis 
jau eilę metų yra buvęs abiturientų 
globėju — klasės auklėtoju. Jis ruo
šia abiturientus sunkiems matemati
kos - fizikos brandos atestato egzami- 
nams. Jo asmuo, kaip gero matemati
ko, yra labai vertinamas ir vokiečių 
švietimo ministerijos pareigūnų.

H. Motgabienė daug mergaičių yra 
išmokiusi lietuviškų rankdarbių. Pas
kutiniu laiku su mergaičių pagalba 
yra pasiuvusi moksleivių šokių grupei 
gražius tautinius drabužius.

K. Motgabis yra išmokęs mokslei
vius nemažą skaičių liaudies dainų ir 
bažnytinių giesmių. Kr. V. inf.

Urugvajus
DR. K. GRAUŽINIS Lietuvos atst. 

P. Amerikoj, mirė birželio 7 d. Mon
tevideo mieste. Gimęs Marcinkiškiuo- 
se. Giedraičių valsč., Ukmergės apsk. 
Mokėsi Vilniuje ir Voroneže. Buvo 
Lietuvos kariuomenės savanoris kūrė
jas. 1927 m. Paryžiuje gavo teisiu dak
taro laipsni. Dilp. tarnyboj nuo 1922m.

Vasarotojų 
dėmesiui!

Ant gražaus Georgian Bay ežerą 
kranto Wasagoje — Oakview Beach 
“Nida” vasarvietėje išnuomojamos 
kabinos, butai ir kambariai su vi
sais patogumais kaip ir mieste.

Teirautis: 37 Mountview Aven To
ronto 9, Ont. Tel. RO. 9-6198 arba 
vietoje Oakview Beach 4-tos gat
vės kampas.
Savininkai P. ir B. Dambrauskai
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KANADOS RINKIMAI, VYRIAUSYBĖ IR PILIEČIAI
Kaip gimsta valdžia? Nuolatinis rinkimų štabas. 

Rinkimų kaina - £9 foilijonų dolerių
Kanados parlamentą sudaro goms. Jie atstovauja vyriausybei būti skelbiami balsavimo duome- 

karalienė, senatas ir atstovų rū- senate. Kabineto nariai yra atsa- nys, kol toje provincijoje nebaig- 
mai. Karalienei parlamente atsto- kingi atstovų rūmams. Jeigu at- tas balsavimas. Perankstyvas

TAUTOS SIEKIŲ BAROMETRAS 
LAIŠKAI VAŠINGTONU!

Pabaltiečių kultūros dienos
Baltų kultūros dienos Liubecke fesorius dr. G. von Rauch. Estų, 

įvyko gegužės 17-20 dienomis.
Neseniai Amerikoje buvo laiš- ja mėgins pasukti Pabaltijo pa-, Miesto liaudies universiteto pa

kų rašymo savaitė. Vyriausybė vergimo bylos sprendimą kitais1 talpose geg. 17 d. buvo atidarytos 
kvietė rašyti laiškus užsienio kanalais, ragindama veikti tuos, I parodos: 1. Baltijos žemėlapiai iš 
J —!kurie turi betarpišką ryši su rin-, IV šimtmečio,'2. Baltijos tautų

Kodėl taip? Dėl to, kad laiškas kikais. Žmonių atstovai kongreso tautiniai drabužiai ir liaudies me-
vauja gen. gubernatorius. Jis ka- stovų rūmai išraiškia >nepasitikė- skelbimas gali įvykti, nes rytinės ;■ 
ralienės vardu vykdo kaikurias jimą, belieka atsistatydinti arba Kanados provincijos pabaigia bal- 11 s?.v0 nuomonę, 
pareigas, bet tiktai nurodžius mi- skelbti naujus ted. rinkimus. Rin-’suoti daug anksčiau. svar ”fi ra

kimai šaukiami nerečiau kaip kas 
penki metai. Mia. pirmininkas tu
ri teisę parinku rinkimų datą, ko- j

nisterių kabinetui.
Sęųaias, laukiąs reformų
Senatoriai turi turėti nema 

žiau 30 m.. 
bės iki gyvos galvos. Alga — .. ., _ . .
$8.000 sesijai ir $2.000 metams i ^laukia pilnų 5 metų termino, 
kitokioms išlaidoms. Senatą suda-! Rinkiminis štabas 
ro 102 senatoriai, bet paprastai

Balsuotojai ir renkamieji 
Balsuoti turi teisę: visi 21 m.

draugams, megzti bičiulystę.
r ..............

yra tobuliausia priemonė pareikš- rūmuose visad yra jautriausi sa- 
Laiškas yra vo rinkikų pageidavimams. To- 

svarbus demokratinėje valstybė- kiai delegacijai reikalingas stip- 
je. Kas to nežino, tas nepakanka- ‘ rus palydas — potvynis laiškų su_____________ r____________
mai pažįsta valstybę, kurios pilie- Pabaltijo laisvės reikalavimu,' su struotą paskaitą apie tris Pabalti- 
čiu jis tapo. Su laišku skaitosi J prašymu remti anksčiau pasiūly- jo kraštus skaitė latvis O. Bong.

’ " . Paroda buvo gausiai lankoma vi
sas 4 dienas. Lietuviškąjį tautinių

nas, 3, Silvijos Leitu iš Stockhol- 
mo akvarelės ir piešiniai.

Atidaromąjį žodį tarė dr. H. J. 
Dahmen. Šviesos paveikslais iliu-

“lieSUmi vvrK’i^ geriausiai tinka jo partijai. Kanados piliečiai, Britą- laišką brangina bijo, klauso; jo tas tuo reikalu rezoliucijas,
vos galvas Alga ' Paprastai nė viena vyriausybė ne- niJ<>s piliečiai, jei jie išgyveno Ka- Jiesko žmonių atstovai, partijos, 100.000 laišku permaža . — .
.^S; ga^°^A'gl ~ išlaukia oilnu 5 metu termino, nadoje bent metus laiko, ir inde- vyriausybe, žmonių, nuotaikų ty- Vašingtonas gav0 iau 100 000 drabužių.ir liaudies meno skyrių

laiškų. Tą skaičių dabar reikia! paru°Se 4*% štarHa’.P^eda- 
t u,4 m: i? Zr,o.. imas Tev. A. Bernatonio ir Kr. V-

| nai, nežiūrint ar jie gyvena rezer- rimo biurai.... 
j vatuose ar už jo. Gyvenantieji re- r 

Paskelbus rinkimus yra palei- zervatuose indėnai, pagal senas savimas.
Laiškas yra referendumas, bal- praierikti. To reikalauja iš mūsų 

šis skaičius būna nepilnas. Sena- ūžiama darban komplikuoti rin-j sutartis, yra atleisti mio’kaikurių! tinimas ar sulaikymas. Laiške po- Lietuvoa nieilė ir1 Lietuvos gelbė-| n 
tonais kol kas yra tik liberalai ir Giminė ternybži. Viskas pavedama pilietybės pareigų pvz. mokesčių litikas išskaito ko reikalauti, ko p111Kr;oM con t f MAroan gvvcuauvių nciuvių.
konservatoriai; mažosioms parti- vyriausiam rįnkįmu tvarkytojui, mokėjimo. Į neliesti, dėl ko kovoti. Tautos no-' S Likato komitetu nirm? Tautiniai drabužiai buvo primti iš

™ Neturi teisėsbalsuoti: kaliniai, rų ir siekių barometras yra laiškų U komitetų pirmi- - - - . -
pr°v; rinkti atstovai 1 parlamentą guay jįs skiria rajoninius ir apy- protinių ligoninių pacientai ir potvynis Vašingtone. 'n
yra is mažųjų partijų, bet visi 6 • linkių valdininkus, kurie rūpina- kaikurie asmenys dėl savo užima- 
senatonai, atstovaują Albertai, sj balsuotoju surašymu ir rinkimi- mos vietos, pvz. vyriausias rinki-

> J- - <- mu tvnrkvtniac in na«alhininkai *'“7? ['V“".'", “° resuiuuuns įseuaiunauia. jmų ivarKytojas, jo patoaimnmKai ms plhakalnių virsunese, plesda- an(j 64; kongresmanams: 
ir teiseJ3i. į—--------------— n— --------------- — * ~ ~

Kanuidatais gali būti beveik vi-: jojikai galvotrūkčiom nešė žinias 
si, kurie turi teisę balsuoti. Isim- Amerikos prerijose. L —^neparasęs, Kai raetuvos pnesai 
men?sar turinti^ vT£s°Jdarbu }?m‘ta,n -bŪgnU s^el’>a rašyti ir raginti, kad paliktų.
sitartis,^provincinių^ vyriai^ytdų I Lietuvą okupanto tironijai?! .
nariai, teisėjai ir asmenys pasi
žymėję rinkimų suktybėmis.

Rinkimus laimėjus
Rinkimams pasibaigus, jei val

dančioji partija laimi rinkimus, 
niekas nepasikeičia. Jei rinkimus; vergtos Tėvynės bylą, neleisti tai1 
laimi kita partija, tai ministeris. byiaį užgesti tyloje, — ar nėra i 
pirmininkas kelių savaičių laiko-; iaj§kas į Vašingtoną tikras mūsų i 
tarpyje įteikia savo atsistatydini- j patrijotinės veiklos zenitas? De-: 
mą gen. gubernatoriui, rekomen- ■ šįmt JAV senatorių ir kongreso 
duodamas pakviesti laimėjusios! rūmų atstovų pareikalavo Lietu- 
partijos vadą sudaryti vyriausy- vaį laisvės savo rezoliucijose. Kas 
bei.

Per 95 Kanados konfederacijos 
metus buvo 25 parlamento rinkį-, 
mai; iš jų tik 5 atvejai, kai nei 
viena, partija nelaimėjo daugu
mos. Du kartu vienų metų laiko
tarpyje buvo skelbti antri rinki
mai, trečiu atveju rinkimai bu
vo skelbti po dviejų metų ir liku
siais dviem atvejais daugiausia 
balsų laimėjusi partija susibloka-

I vo su trečiąja ir valdė pilną laiko- 
■ tarpi. P. Bra-kas

joms maža vilties. Pvz. Albertos: juo §įu0 iajku yra Nelson Caston- 
i’inl'ti nfč'TAV'M i nnrlnmnnto ...

yra liberalai ar konservatoriai.; nėmis patalpomis. Vyriausias rin- 
Senato darbas yra daugiau patik- jūmų tvarkytojas, vos pasibaigus

. , j? ... > Į vieniems rinkimams, pradeda
atstovų rūmų įstatymus ir juos ruoštis sekantiems, nes niekas ne
priima, -atmeta ar nurodo patai- žino> kada jie bus. Reikia paruošti 
symus, bet niekad neruošia naujų išti tonas balsaviino 
įstatymų. Taip pat jis praveda į ir kitokiu reikmenų, 
įvairių visuomenės reikalų tyrinę-1 . ;
jimus. Skundžiamasi, kad senatas Dvidešimt milijonų 
beveik nesirūpina vienu pagrindi-!. dolerių rinkimams 
nių savo uždavinių — provincijų!

. ir mažumų teisių gynimu. Dėlto > 700.000 — truputį daugiau kaip 
jis sulaukia daug kritikos ir siūly- vienas doleris kiekvienam balsuo.- 
mų reformuoti. Iš jų įdomesni yra tojui. Tais pinigais apmokama 
šie: nustatyti senatorių amžių, ku
rio sulaukę pasitrauktų; senato
riai turėtų būti renkami arba ski
riami provincinių vyriausybių; 
tarnautų tik tam tikrą laiką ir 1.1.

Pagrindiniai valdžios šulai
Atstovu rūmu—House of Com-

ortelių

šių rinkimų išlaidos siekia $10..

kortelių ir-sąrašų spausdinimas, 
algos, kelionės, balsavimo patal
pų nuoma. Kitą $10 mil. išleidžia 
partijos. Tie pinigai surenkami 
iš privačių išteklių,’ iš pačių kan
didatų, jų draugų' ir partijos rė- 

__ _ _____ ___________  mėjų. Kahdidatiai savo propagan- 
mons nariai yra patys svarbiausie- ■; dai išleidžią labai įvairiai — nuo 
ji asmens Kanados valdžios siste- kelių šimtų iki kelių tūkstančių, 
moję. Jų yra 265; metinė alga — Kiekvięnas kandidatas įpareigo- 
$8.000, plius $2.000 išlaidoms, tas tuojau po rinkimų duoti vie- 
Iš šių gyventojų rinktų žmonių į šą savo rinkiminio vajaus apy- 
kviečiamas min. pirmininkas ir skaitą. Jau dvi dienas prieš rinki- 
sudaromas ministeriu kabinetas, i mus vajus privalo būti sustabdy- 
Iš senato skiriama vienas ar du tas per televiziją ir radiją. Balsa- 
mimsteriai nežymioms parei-! vimo dieną provincijoje negali

Liberaių 
kandidatas JEI IŠRINKSITE, TAI JIS

DIRBS UŽ:

s500 už Kontrabandą 
Indokinijoj

iimas. Reikia rašyti; sen J:
bos pirm. kun. Br. Liubino. Eks-

lietuvių ir latvių poezijos vokiš
kai paskaitė aktorius Erich von 
Loevis iš Berlyno. Muzikinę dalį 
atliko styginis kvartetas: I smui
kas — W. Oddy, II smuikas — L. 
Umbreit, viola — G. Kummer, 
cello — B. Eckardt.

V. 20. Kultūros dienos buvo už
baigtos abiejų konfesijų pamal
domis. Po pamaldų Liubecko lie
tuviai susirinko į atskirą salę, kur 
trumpus pranešimus padarė P LB 
Vokietijos Kr. V-bos pirm. kun. 
Br. Liubinas ir Katalikų Sielova
dos direktorius Tėv. A. Bernato
nis. Vietinių vardu kalbėjo kuų. 
V. šarka ir Pr. Liegus.

Kr. V. inf.

lietuviu

... , į Laiškų tekstas aiškus ir trum-
Kai senovėje Lietuvą uzpulda- ■ pas; Please support Concurrent 

vo priešai, lietuviai uždegdavo ug- resolutions (senatoriams: 12, 63 
'. - ’ ----------- -----o-_____ _ 153,

nu pavojaus žinią. Pony express 153, 195, 439, 444 and 456).
1. “2“ : 1 Reikia rašyti tuojau. Argi liksi

Ir Afrikos neparašęs, kai Lietuvos priešai

Taip buvo kadaise. Dabar visa tai i Rašykime tuoj, kuo daugiau- 
suvesta į laišką. :siaį jfuo energingiausiai.

Lietuvių ugnis ir laiškai i To iš mūsų laukia Lietuva.
Kai Lietuva pavergta, o laisvos: Inform.

ir galingos šalies —- Amerikos, Ret|, Daugiau informacijų šiuo 
rankose sukaupta galia kelti pa-< reikalu, laišku tekstus ir adresus 

Irasite “Tž” 23 nr.

Vasario 16 gimnazijos. Didžioji 
dalis audinių austi Liubecko gy
ventojos p. Bartusevičienės.

V. 18. šv. Katarinos gimnazijos 
aulėje įvyko baltų muzikos kon
certas. Dainavo estai J. Kuusk, te
noras ir V- Brinkmann-Poeldoja 
— sopranas ir Hamburgo latvių 
choras, dirig. A. Cipulio.

V. 19. Baltų dr-jos vadovybė 
buvo priimta Liubecko miesto 
burmistro. Iš lietuvių priėmime 
dalyvavo dr. P. Rėklaitis. Vakare 
vėl šv. Katarinos gimnazijos au
lėje įvyko iškilmingas aktas. Pa
skaitą “Pabaltijo valstybių politi
nė būklė antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse” skaitė Kiel un-to pro-

VAŠINGTONAS. — Detroito tan
kų fabrikai pradėjo gaminti nau
jas 105 mm patrankas ant vikšrų. 
Jos sveria 6.400 sv. ir gali važiuo
ti per pelkes, smėlį ir perplaukti 
upes bei nedidelius ežerus. Pa
tranka gali būti išmesta parašiutu 
iš lėktuvo ar gabenama helikop
teriu. Ją aptarnauja 4 asmenys.

Pat CAMERON
Mokėsi Annette’s Public School,
Humber Side Collegiate ir Osgood
Halt
Šeimos vyras su 4 anūkais.
Profesija — advokatas.
NARYS FEDERACINIO PARLA
MENTO iš High Park 1949-1953 ir
1953-1957 m.
Jis buvo energingas kovotojas už 
High Parko reikalus, kai jis buvo 
Otavoje.

BIRŽELIO 18-ta BALSUOKITE už

1. Geresni imigracijos planą.
’ *2. Pilną Įdarbinimą irt visa aprūpi

nimą darbu.
3. Geresni sveikatos apdraudos 

planą.
4. Stipendijas gabiems studentams 

ir neturtingu šeimų vaikams.
5. Pagerintas ir padidintas pensijas 

seno amžiaus žmonėms.
6. Federacinės valdžios priežiūrą 

mėsai ir patobulintą maisto 
Įstatymą.

7. Panaikinimą geležinkelio perva
žų per visus kryžkelius ir Wes
ton kelio.

VYRAS, KURIS OTAVOJ BALSA
VO UŽ FINANSINĘ PAGALBĄ 
PADĖTI IŠBLAŠKYTIEMS ASME
NIMS IR, lĮfllGRANTŪ ATVYKI
MUI Į KANADĄ.

Majoras W. A. Platt už aukso j 
kontrabandą Indokinijoj teismo! 

■ nubaustas $5'00 ir griežtu į'spėji- 
įmu. Už tokį pasielgimą jam grė-| 
! sė pašalinimas iš kariuomenės, ir' 
2 metai kalėjimo. Su tokia baus-: 
me automatiškai dingtų $350 mė- i 

i nėšiui pensija. Buvo atsižvelgta į; 
šeimą. Normaliai Kanados kariuo-' 
menėje majorai paleidžiami iš! 
tarnybos su $350 mėn. pensija su- Į 
laukus 49 m. amžiaus. Maj. advo-j 
katui R. K. Laishley ir ši bausmė I 
atrodo perdidelė. Jis žada ape-' 
liuoti.

Nežiūrint, kad kanadiečiai ka- 
: riai prastai pasitarnavo savo kraš
tui ir neigiamai išreklamavo Ka- 

; nados vardą visame pasaulyje, bu
vo nubausti labai mažomis baus
mėmis.

Cameron,
7 Advokatas

X
Informacijai skambinkite: 762-7591 - 2

Spausdinama High Parko Liberalu Sąjungos

Atstovas darbo žmonių ir naujai atvykusių

HAIDASZ
PARKDALE - TORONTO

Tautinių Grupių Kandidatas
• GYDYTOJAS — SCNUS DARBININKŲ ŠEIMOS 

— ROMOS KATALIKAS
• Supranta naujųjų kanadiečių reikalus
• Kalba keletą kalbų
KOVOS VŽ SOCIALINES REFORMAS:
• Pilną Įdarbinimą
• Visam kraštui gydymo planą
• Senatvės pensijas (kilnojamas — persikeliant iš 

vienos darbovietės į kitą)
• Patenkinamą minimumą valandinio atlyginimo 

naujai atvykusiems, apsaugant dirbančiuosius nuo 
išnaudojimo, dėl nepakankamo anglų kalbos mo
kėjimo.

• KAIP PARLAMENTO NARYS 1957 M„ jis rėmė plačios imigracijos pro
grama ir yra pasiruošęs vėl už ją kovoti.

• Jis siūlė, nuolatiniam apsigyvenimui atvykusiems naujiems kanadiečiams 
senatvės pensijai gauti laikas b< tų sutrumpintas iki penkių metų ir 
paveikė, kad tai būtų įtraukta į Liberaų programą.

HAIDASZ
Gydytojas Dr. Stanley
LIBERAL ~~ PARKDALE

CENTRINĖ RAŠTINĖ RINKIMAMS VESTI: 
1556 QUEEN STRFET WEST TELEFONAS 531-5743

(Spausdinama Parkdale Liberalų Sąjungos)

Munters nelaukia laisvęs 
iš sovietų

“NYT” korespondentas birž. 3 
d. Rygoje turėjo pasikalbėjimą su 
buv. prieš II D. karą Latvijos užs. 
reikalų min. V. Munters. “Izves
tia” anksčiau buvo išspausdinusi 
jo laišką, palankų komunistams. 
Jame tvirtino, kad pabėgėliai ne
są nusistatę prieš komunizmą, bet 
pabėgę todėl, kad tuometinė sov. 
vyriausybė elgėsi su Pabaltijo 
kraštų gyventojais labai žįauriai.
NYT korespondentui Munters Munters išbuvo 13 m. sovietų ka- 
tvirtinęs, kad laiškas jo paties pa-, Įėjimuose, vėliau ištrėmime. Tai 
rašytas, bet iniciatyva atėjusi iš ‘ rodo, kad jis nesitiki nepriklauso- 
“Izvestijos”. Munters atkreipė dė-' mybės iš sovietų. Viltis gali ateiti

Atsiveža n t Į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD. 
109 Bloor St. W., Toronto 5

WA. 5-5555 
Po darbo. LE- 3-3027

parems jų pastangas, jeigu ne 
;mes, lietuviai, pabaltiečiai?
]• Trumpai parašytas laiškas yra 

1 veiksminga priertjonė demokrati
nėje valstybėje./ginti ’^Lietuvos 
laisvei, kelti jos’ bylai, vįsad lai
kyti ją jautrią ir gj'vą.

Laiškų potvynis reiškia žmonių 
norus ir valią. Tokiam potvyniui 
nedrįsta pyfešintis ir atkakliau
sias užkietėjėlis konservatoriuj.

Pabaltiečių delegacija - 
Vašingtone
Artėja masinės pabaltiečių de

legacijos vizitas Vašingtone. Jam 
ruoštasi seniai, ramiąi, darbingai.
Birželio 21 d. bus toji istorinė 
diena, kada pabaltiečių delegaci-' mesi, kad jis apie emigrantus pa- tik iš laisvojo pasaulio.

rašęs laišką vienam žurnalui Mas
kvoje. Laiškas nepraėjo, bet “Iz- 
vestijos redaktoriai susidomėję jo 
mintimis.

Korespondentui jis pasakojo, 
kaip tarnautojas Latvijos Mokslų 
Akademijos galėjęs skaityti išei
vių spaudą ir matydamas buvusių 
savo draugų pastangas nepriklau
somos Latvijos vilčiai puoselėti, 
jautęs, kad kelio atgal nebesą. V.

Hollywood
Apartments

1724 BUCHANAN STREET 
HOLLYWOOD, FLORIDA.
Gražiausia ir patogiausią, vie
ta praleisti

vasaros, ir žiemos 
atostogas

palmių pavėsyje Hpllywoode, 
Floridoje. Apartmėntai įvai
raus dydžio su visais patogu
mais. Kviečiu lietuvius atsi
lankyti, nes čia vasarą vėsu, 
o žiemą šilta.

ONA ir JUOZAS JASAUSKAISav.

įsijunkite į Liberalų Rinktine
kurdami geresne^ Kanada ir gražesne^

/ ateitu sau ir savo seimai

K0 JUS NORITE?
Sutartis leidėjų 

teisėms apsaugoti
Kanados užsienio reikalų mi

nisterija pranešė Jungt. Tautų 
UNESCO centrui Paryžiuje apie 
sutikimą ratifikuoti tarptautinę 
knygų leidėjų sutartį, kurią pasi
rašė jau 40 valstybių, jų tarpe 
Britanija ir JAV. Pagal dabar ga
liojantį JAV Copyright Act, Ka
nados knygų ir laikraščių leidėjai 
galėjo įvežti į JAV tik po 1.500 
egz. kiekvieno leidinio; kiti to lei
dinio egzemplioriai nebuvo to įs
tatymo apsaugoti. Be to, įstatymo 
apsauga buvo teikiama tik anglų 
kalba spausdintoms knygoms ir 
laikraščiams. Naujoji copyright 
sutartis leis eksportuoti į visas 
sutartimi įsipareigojusias valsty
bes neribotą egz. skaičių ir betku- 
ria kalba. Kanados leidėjai ir 
spaustuvininkai pagal naują su
tartį numato vien tik iš JAV už
dirbti apie $6 mil. metams. Su
tartis įsigalios 90 d. po ratifika
vimo, t.y. rugpjūčio 10 d.

Prie dabartinės vyriausybės vidutiniškai 415.000 
kanadiečių nuo 1957 metų liepos mėnesio kiekvie
ną dieną buvo be darbo. Ar jūs norite, kad visi tu
rėtų darbus, kad būtų lygybė darbus gaunant, kad 
būtų teisingai atlyginama ir tinkamos darbo są-

Šiuo metu nėra visą kraštą apimančio sveikatos 
draudimo. Ar jūs norite sveikatos draudimo plano, 
pagal kurį gydytojų patarnavimas vaikams ligi 16 
metų, daugumai pensininkų ir bedarbiams būtų ne
mokamas? Plano, kuris suteiktų sveikatos priežiūrą 
be baimės, jus galinčių sužlugdyti sąskaitų? Ar 
norite sveikatos draudimo, kai jūs esate be dar
bo? □

Senatvė šiandien reiškia piniginius rūpesčius per di
deliam skaičiui kanadiečių. Ar norite mėnesinės 
$140,00 senatvės pensijos dabar į pensiją išėju
sioms poroms? _ir ligi $295,00 mėnesiui, kai jūs 
išeisite į pensiją? O

Šiuo metu daug gabių studentų negali tęsti savo 
studijų dėl lėšų stokos. Ar norite, kad vyriausybė 
padėtų jūsų vaikams ir kitiems pasiekti pilno išsi
mokslinimo per stipendijas ir beprocentines pa
skolas? □

1961 metais iš Kanados daugiau žmonių emigravo, 
nei atvyko imigrantų iš kitų kraštų. Ar norite pro
tingos imigracijos procedūros, kuri padėtų sujungti 
dabar atskirtas šeimas? Ar norite pastovios imh 
gracijos, kuri palaikytų bei pagreitintų mūsų eko
nominį augimą ir valstybinį vystymąsi? 0

Šis kraštas šiandien, jau beveik po 100 metų eg
zistencijos, vis dar neturi savo nuosavos kanadiškos 
vėliavos bei valstybinio himno. Ar tikite, kad yra 

- būtina tautinės asmenybės išvystymui turėti savo 
atskirą vėliavą ir savo himną? □

7 Pasaulyje nebus tikros laisvės tol, kol visos paverg- .
• tos tautos nebus išlaisvintos. Ar sutinkate, kad se

kančioji Kanados vyriausybė turėtų panaudoti dau
giau iniciatyvos žodžiais ir darbais, ginant bei ple
čiant laisvę pasaulyje? □

ŠI RINKTINĖ ĮRODĖ SAVO SUGEBĖJIMUS PRAEITYJE 
IR TURI DINAMIŠKĄ PROGRAMĄ ATEIČIAI

Nu-Line Interiors
Minkštu baldu krautuvė - dirbtuvė

Ilon. L. B. Pearson Walter GordonHon. J. W. Pickersgill Hon. Lionel Chevrier Hon. Paul T. Hellyer

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni — pertraukiami, perstiliuojami 

Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 
tiesiai iš fabriko 

Sąžiningai atliekamas darbas 
Sav. K. KACIULIS 

2462 Kingston Rd., Toronto 
Telef. AM. 1-7541

St. Catharines klijentams skambinti 
MU. 2-9154

Hon. Panl Martin

SU JŪSŲ PAGALBA ŠI RINKTINĖ
GALI ĮGYVENDINTI JŪSŲ VILTIS APIE GERESNI KANADĄ

Pasisakykite už ateitį - birželio 18-ąją balsuokite už liberalus
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PENKIEM ŠIMTAM MOKINIU IŠSISKIRSČIUSJums, kurie nematėt

Toronto šeštadieninė mokyklaTada verkė visa Lietuva

1962. VI. 14. — Nr. 24 (6481TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Ant ežero pamažu siūbuoja rūkas, 
kuris skverbiasi net į miesteli ir gat
vėse išsisklaido, tartum bijodamas 
veržtis gilyn tarp gyvenamų namų. 
Kartais pliaukšteli žuvis, sudrumsda- 
nia nakties tyla. Nendrės linguoja vė
jo papučiamos, kurių viršūnės pasken
dę balzganame rūke. Ant bažnyčios 
bokštų tamsoje juoduoja du kryžiai ir 
pamažu, slenkant pro juos miglai, tar
tum siūbuoja, lyg siųsdami visam baž
nytkaimiui palaiminimą. Miestelyje 
visiška tyla; atrodo, kad visa, kas gy
va miega, nors daug kas tą naktį ne
miegojo. Au, au, auuu... sustaugė 
dvaro šuo, sudrumsdamas nakties tylą, 
lyg ką bloga nujausdamas. “Gyvi, gy
vi”... pasveikino pempė ir pranyko 
tarp nendrių.

ŠIURPI NUOJAUTA
Mes abu su pradžios mokyklos vedė

ju sėdime prie ežero paskendę savo 
mintyse ir nerandame apie ką kalbėti. 
Nors išėjome pažūklauti, bet įrankiai 
sumesti tarp nendrių ir mums nėra jo
kio noro žuvauti. Nujaučiame, kad kaž
kas turi įvykti, ir ne dėlto mes čia 
prie ežero esame, kad gaudytume žu
vis.

Dar dienos metu sutikau prie koo
peratyvo vargoninką, kuris pakvietė 
pas (save išgerti alaus, kurį prieš ke
lias dienas buvo užraugęs. Eidami pa
gal milicijos nuovadą pro langą paste
bėjome, kad tarp savęs kalbėjosi mili
cijos viršininkas, komjaunimo sekre
torius ir keli žydai. Mes su jais kartu 
užaugome, kartu žaisdavome, kai bu
vome vaikai ir, be to, keli jų priklau
sė vietos šaulių būriui, bet okupavus purtė. Ka-ka-re-kūūū... pritarė jam 
rusams Lietuvą, mūsų draugystė nu- gaidys ir kažkur ganyklose prie ežero 
trūko, kažkaip mums nesistengiant ir sužvengė arklys. Padangėje sučirškė 
nejaučiant. Viskas taip susidėstė, kad vyturys, pradėjo busti visi gyviai. Ža- 
jie atsiskyrė nuo mūsų ar gal mes nuo 
jų. Dar visai neseniai mes visi priklau
sėme vienam luomui, vienodai buvome 
turtingi ir išsilavinę, gal tik išskiriant 
žydus, kurie geriau gyveno kaip lietu
viai. Bet žydai, kaip vienas, pakrypo į 
okupanto pusę ir užvaldė visą miestelį, 
nors paėmus visą valsčių, jų buvo tik 
maža saujelė — vienuolika šeimų.

SKLIDO SLAPTOS KALBOS
Ties nuovada stovėjo penkios pa-

mūro. Viskas netaip, kaip buvo ankš
čiau. Pas vargoninką jau sėdėjo pr. 
mokyklos vedėjas ir buvęs policinin
kas. Mums bekalbant, iš kito kambario 
įėjo vargoninko sesuo, kuri mokėsi mo
kytojų seminarijoje. Ji pradėjo pasako
ti, kad daug mokytojų išvažinėjo iš 
miesto ir kad pamokų prieš galą kaip 
ir nebuvo. Mokslo metai pasibaigė nei 
šiaip, nei taip.. Pasakojo, kad visos įs
taigos mieste beveik tuščios, nes tar
nautojai išvažinėjo į kaimus. Einą kal
bos, kad veš žmones, darys kratas ir, 
be to, mieste jau daug ką suėmė ir pa
sodino į kalėjimą. Ji dar daugiau norė
jo pasakyti, bet brolis ją sudraudė ir 
motina pasišaukė į kitą kambarį. Veš,* 
gal veš — tarp savęs kalbėjomės, bet; 
ką veš, kur slėptis — atsakymo negalė
jome rasti. Be to, tos pastotės prie mi
licijos ir žydai su milicijos viršininku 
viduje...?

NUTARĖM EITI PAEŽERĖN
Visi keturi nutariame eiti žuvauti. 

Aš su mokytoju eisiu į vakarus, o var
goninkas su buv. policininku eis į ry
tus ir paskui susitiksime dvaro sode 
prie mokyklos. Einant mums pro du
ris, iš kito kambario pasirodė vargo
ninko sesuo, kuri buvo apsiverkusi, 
nes motina ją apibarė kam maišosi į 
vyrų kalbas. Jos tos ašaros buvo ne be 
reikalo; ji gal nujautėm kad jai reikės 
išvykti į tolimą ir nežinomą kelionę, 
iš kurios jau nebegrįš ...

“Gyvi, gyvi” — vėl pasveikino mus 
pempė ir lydys supliuškėjo ežere. Ir 
vėl tyla. Ąu, ąu, ąuuu ... nuaidėjo taip 
keistai šuns balsas, kad net šiurpas nu-

ra nuslinko į rytus, pradėjo aušti. Ryt
mečio tylą sudrumstė kažkoks ūžesys 
nuo apskrities miesto pusės. Ūžesys 
pradėjo artėti ir iš krūmų vieškeliu 
išriedėjo penki sunkvežimiai. Praūžė 
paežere pro mus, palikdami didelius 
dulkių debesis ir įvažiavo. į miestelį. 
Supratome, kad sunkvežimiai sustojo 
maždaug ties nuovada arba ant tur
gaus. Pažiūrėjau j mokytoją; jo skruos
tais riedėjo ašaros. Jis pasuko galvą Į 
kitą pusę, nes gal nenorėjo, kad aš

statės, laukiančios nuovadoje esančių- tai matyeiau. Gal jis tuomet pagalvojo 
jų, kurie buvo labai skubiai kviečiami . - - - - - ...............
į apskrities miestų. Nors viskas buvo Yuvo‘ pradžios 'moYkioje“ir"kurių

apie žmoną ir tris mažus vaikučius, ku-
daroma labai slaptai, bet mes ir žmo
nės jautė, kad kažkas turi įvykti atei
nančią naktį ar netolimoje ateityje. 
Ėjo tylios kalbos, kad veš žmones, kad 
darys kratas, bet kur veš, ką veš ... ? 
Jeigu kas ir žinojo ir kalbėjo, bet ano
mis dienomis kas galėjo tikėti kalbo
mis ir kas gi drįso ką nors viešai pasa
kyti? Dar visai neseniai rusai okupa
vo Lietuvą, bet draugas pradėjo neti
kėti draugui, kaimynas kaimynui ir 
net brolis broliui, šnekus ir kalbus lie
tuvis pasidarė tylus ir užsidaręs.

Lipant laiptais į vargoninko butą, 
ant šventoriaus pasirodė klebonas, bet 
pamatęs mus užslinko už šventoriaus

jis jau daugiau nebematė ... Vėliau 
tie penki sunkvežimiai juos visus iš
vežė.

MATĖM GAUDOMUS ŽMONES
Mes abu greitai prislinkome prie so

dybų ir Įlipome i liepą. Iš čia aiškiai 
matėme visą miestelį. Jame užvirė tik
ra maišatis: bėgiojo žydai ir rusai ka
riai, gaudydami žmones. Pirmiausia 
vienas rusas karys ir vienas labai gerai 
pažįstamas žydas atvarė prie sunkveži
mių, kurie stovėjo turgaus aikštėje, 
vargoninko motiną ir seserį-seminaris- 
tę. Kiek vėliau — kleboną ir šaulių 
būrio vadą su šeima.

Geresnei ateičiai
Toronto-Davenporto apylinkėje

WALTER GORDON
JIS ŽINO JŪSŲ REIKALUS:

• Tūkstančiai vyrų neturi darbo arba dirba blogose sąlygose.
• Baiminimasis nelauktų gydymosi išlaidų.
• Perskyrimas šeimų dėl labai lėtos imigracijos.
• Finansinis nesaugumas senatvėje. ' 

JIS DIRB DĖL:
• Visų aprūpinimo darbu ir tinkamų darbo sąlygų.
• Sveikatos apdraudos.
• Pagyvinimo krašto ūkio imigracijai paskatinti.
• Saugumo senatvėje.

ŽINOMAS KAIP VEIKLUS VYRAS - VALSTYBI
NINKAS IR KOVOTOJAS UŽ SOCIALINI TESINGUMĄ.

JIS ŽINO REIKALUS — JIS DIRBS JUMS

WALTER GORDON
Remiamas Davenport Liberalų Sąjungos

Mohawk Furniture ltd

137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVĖ. 
Telefonas OXv 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti — 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

Pokšt, pakšt... nuaidėjo dvaro sode 
du šūviai. Sodu bėgo vargoninkas ir 
policininkas, o už kokių 300 metrų du 
rusų kariai. Bėgantiems pasisekė pa
siekti paežerę ir krūmus, kuriuose jie 
dingo. Kariai sustojo prie krūmų, dar 
porą kartų iššovė, bet į krūmus eiti 
nedrįso. Mes su mokytoju taip pat nu
smukome iš liepos ir dingome krū
muose, kur pasimetėme, ir aš jo dau- 
giau nebemačiau; sutikau tik po dvejų 
metų. Jis man pasakojo, kad buvo iš
vežta išviso 187 žmonės; įvairaus luo
mo, amžiaus ir įvairių įsitikinimų: 
taip pat jo žmona ir vaikai. Prieš porą 
metų buvęs linksmas ir smagus mo
kyklos vedėjas buvo paniuręs, nekaL 
bus ir iš stiklinės degtinę gėrė kaip 
vandenį. Žadėjome kitą dieną vėl su
sitikti, bet jau neatvyko. Girdėjau, žu
vo Dresdene, Vokietijoje.

PARTIZANU KERŠTAS
Aš per krūmus, kaimus, bažnytkai

mius ir miestus po 4 dienų birželio 19 
d. 1941 m. pasiekiau Vilnių. Per tą 
laiką mačiau vien aimanas ir ašaras. 
Birželio 22 d., kai vokiečių armija per
sikėlė per Nemuną ir puolė rusus, 
sukilo visa Lietuva. Tie žydai, kom
jaunimo sekretorius, vykdomojo vals
čiaus komiteto sekretorius ir vienas 
milicininkas buvo sušaudyti lietuvių 
partizanų. Milicijos viršininkas buvo 
paleistas, nes buvo neblogas vyras ir 
daug kam pagelbėjęs. 1943 m. sutikau 
jį Ukmergėje; vertėsi batsiuvio amatu, 
kaip ir anksčiau prieš užeinant ru
sams.

Brangus broli, senosios kartos atei
vi! Tu, kuris atvykai anksčiau į ši kon
tinentą ir nematei tų birželio 14-15 d. 
įvykių, noriu tau pasakyti: tada verkė 1 
visa Lietuva! M. S-s »

šiais metais išleidome jau antrąją 
10-ties skyrių laidą. Tiesa, ji buvo ne
gausi, vos keli abiturientai, tačiau ste
bint jaunesniuosius skyrius galima 
drąsiai tvirtinti, kad jų skaičius metai 
iš metų daugės. Baigusiems aštuonis 
skyrius mokiniams pridėti du papil
domieji skyriai duoda labai daug nau
dos lietuvių kalbos, literatūros ir is
torijos srityse. Vyresnieji mokiniai jau 
patys pradeda suprasti lietuvių kalbos 
mokėjimo svarbą, šių metų abiturien
tai tebūna paskatinimu jaunesniems, 
ypač baigusiems VIII skyrių, nepasi
tenkinti gautomis žiniomis, bet tęsti 
ir toliau savo tėvų kalbos ir istorijos 
studijas. Taip pat ir mokinių tėvai tu
rėtų atkreipti ypatingą dėmesį ir pa
raginti, o jei to nepakaktų net ir griež
tesnio žodžio nepagailėtų pasirūpinti, 
kad visi vyresnieji mokiniai lankytų 
papildomus IX ir X skyrius.

MOKYTOJŲ STABAS
Praėjusiais mokslo metais 

dirbo 18 mokytojų; du kunigai, dvi 
seselės ir 1 mokytoja dėstė tikybą; 
trys pagalbiniai mokytojai ir m-los ve
dėjas. Su atskirais skyriais dirbo: I — 
R. Bleizgytė, A. Kuolaitė ir M. Gudai
tienė; II — D. Treigytė, V. Anskytė ir 
sesuo M. Margarita; III — E. Gra
bauskienė, I. Grabošaitė ir L. Stosiu- 
nas; IV — Z. Didžbalienė, M. Bušins- 
kas ir D. Keršienė; V. — P. Buračas 
ir I. Adomavičienė; VI 
nė; VII — P. Urbonienė;, VIII 
Andrulis; IX — G. Balčiūnas; X 
Liuimienė.

Tikybą katalikams dėstė T. Rafae- 
lis, OFM, T. Paulius, OFM, sesuo M. 
Jonė, sesuo M. Viktorija; evangeli
kams — I. Adomavičienė. Mokyklos 
tvarkai palaikyti ir šiais metais buvo 
paskirtas anglas mokytojas M. Manzo, 
švara bei apšildymu rūpinosi P. Jara
šiūnas. Meniniuose mokyklos

Sibiro tremtinio daina

m-loje

A. Kuolie
J.
S.

pasiro-

Pa-| NAUJOVĖS MOKYKLOJE
; Norėdami glaudesnio bendradarbia- 
I vimo su tėvais, ivedėme šiais mokslo 
■ metais mokinių dienynus, kuriuose jie

dymuose mielai talkino kun. B. 
cevičius.

VAIKAI KALTINA TĖVUS
UŽ NELIETUVISKUMĄ
Darbas šešt. m-loje nėra lengvas. Jis pr!va,° kas savaite Pasižymėti, kas kla-

pareikalauja iš mokytojų didelio pasi- čiam kartui kad kiekvienu metu tėvai 
ruošimo, ištvermės ir sugebėjimo per- galėtų patikrinti savo vaiko pažangą, 
duoti labai trumpu laiku daug medžią- Be to, klasės auklėtojai galėjo pažy- 
gos. Todėl mokiniai yra' verčiami dirb- -mėti savo pastabas apie vaiko darbą, 
ti namuose, kad atėję į mokykla būtų mokyklos lankymą.
... ... . .. , . Praėjusiais mokslo metais įvedeme
tik patikrinti, ką namuose išmoko, ir jr sąsiuvinius su lietuviškais viršeliais, 
supažindinti su nauja medžiaga. Geres- Anksčiau mokiniai nešdavosi įvairių

tytojų sulaukėme pritarimo. Rudeni 
šis klausimas bus svarstomas visuoti
niame tėvų susirinkime ir jo nutarimų 
vadovausimės. •

ĮVEDAMI EGZAMINAI
Paskutinio mokytojų suvažiavimo4 

Montrealvje metu buvo nutarta vk 
soms šeštadieninėms m-loms Kąnado.' 
je, pradedant IV skyrium, įvesti meti
nius egzaminus. Egzaminai visoms pa
ralelinėms klasėms turi būti vienodi. 
Tuo siekiama suvienodinti visų para* 
lelinių klasių kursą ir pašalinti tėvų 
nepasitenkinimą, kad jo vaikas lanko 
A, B ar C klase. Taip pat nutarta atsu 
sakyti lietuviškojo vertinimo nuo 1 Ii* 

I gi 5 ir įvesti angliškąjį 100 taškų ver*nieji mokiniai anglų m-lose yra įpra- dydžių ir formatų sąsiuvinius. Tas mo-1 T ? ,r *ve™ angliškąjį luu taškų ver* 
tę atlikti visus darbus klasėse ir na- kytujams sudarydavo daug nepatogu-I tinimą. Taigi nuo sekančių mokslo me* 
muose beveik neturi darbo (turiu gal- mu, todėl nusnrendeme įvesti vienodo Padėsime tai vykdyti ir musų sės*
voje žemesnius skyrius), todėl lietu- dydžio sąsiuvinius visai mokyklai, o ir 
viškų pamokų ruošimas namuose jiems viršelių atvaizdai supažindina moki- 
yra ypatingai nemielas ir atgrasus, nius su didžiaisiais Lietuvos žmonėmis. 
Čia jau tėvai turi ateiti mokytojams Tikybos kapelionų pageidavimu, su- 
pagalbon ir verste versti vaikus są-' skirstėme paralelines klases Į lankan-

tadieninėje mokykloje. •
JAUNIEJI TAUPYTOJAI
Kredito kooperatyvo “Parama” pas 

<?<'idavinu sudarėme sąlygas moki
niams taupyti pinigus m-loje. Tai la-

Rauda rudens vėjas, rauda už kalnų. >- 
O. kaip man čia ilgu, ilgu neramu. . 
Skruostais nuriedėjo ašara viena, • 
O širdis vaitoja laisvės alkana.

Pabudau iš miego, pakeliu akis;
Girdžiu sargo žingsniusj raktų žvangesį. 
Niekas to nežino, kiek tu čia kenti. 
Tremtinio dalelė oi Šiinki, sunki.

Ilgos ir bežadžios slenka dienos čia, 
O širdis srovena tulžimi karčia. 
Tik sapnai vaidena Lietuvos laukus, 
Lygias žalias lankas ir gimtus namus.

O motina mano, močiute sena. 
Neraudok prie vartų, ašarų gana.
Dar prabėgs pro šąli daug dienelių, daug. 
Aš ir vėl sugrisiu: tu tikėk ir lauk.

O jei bus man skirta ši žiauri dalis —
Sibiras, Uralas, tolima šalis:
Takeliu sugrįšiu, laistytu krauju — 
Dievą ir Tėvynę aš karštai myliu.

Lyg pakąstas žiedas rudenio šalnos 
Ilgisi jaunystė laisvės Lietuvos.
Lyg rami paguoda atskrenda tada, 
Kai ramina širdį alpstančia malda.

Dievas neapleido smilgos palaužtos, 
Nei benamio paukščio, blaškomo audros. 
Neapleis nė mūsų brangios Lietuvos: 
Čia Marijos žemė ir vaikai mes jūs.

Vargsta nevien lietuvių teatras.
KANADOS TEATRO PRADŽIA IR DABARTIS

Kanados kultūros taryba, Įsteig-Kanados žemėje ankstyviausi
teatrai kūrėsi prancūziškoj Kana- ta 1957 m., atėjo su finansine pa- 
doj. Pirmasis teatras įsikūrė Port galba. Remiamų grupių eilėje yra 
Royal, Akadijoj — Nova Scotia ir trys festivalių grupės: viena 
provincijoj; antrasis — Quebeco Stratforde, Ontario, garsi Šekspy- 
mieste, atžymint pirmąjį gimta-ko veikalų pastatymu; antra — 
dieni Prancūzijos karaliaus įpėdi- Montrealyje ir trečia — Vancou- 
nio, vėliau tapusio Liudviku XIV. veryje. Prancūziškoji Kanada tu- 
Ligi 17-jo š. galo nebuvo tikros 
dramatinės kūrybos, išskyrus Cor
neille “Cide” ir Moljero “Tartiu
fą”. Pastarasis vietinės Bažnyčios 
vadovų aprobuotas, ir kilęs gin
čas prancūziškoj Kanadoj nudelsė 
teatro augimą.

Drąmatiniai pastatymai angliš
koj Kanadoj pradėti 18 š. vidury. 
Moljero komedijos buvo vaidina
mos atsitiktinai britų karininkų, 
mokėjusių gerai prancūzų kalbą. 
Keliaujantieji profesionalai artis
tai, greičiausia, pirmieji pradėjo 
kalbėti Kanados scenoj angliškai. 
Apie 1795 m. tapo populiarus lė
lių teatras. Per jį buvo skleidžia
mas prancūziškoj Kanadoj lojalu
mas Britu karūnai. 
• r .k

Kanados dramatinis menas bu
vo maitinamas pačių europiečių. 
Šioje šalyje nebuvo nuolatinio te
atro pastato, kur vietiniai mėgė
jai, besikeisdami su keliaujančiais 
artistais, galėtų vaidinti pjeses. 
Dėlto reikšmingi buvo apsilanky
mai garsių artistų ir artisčių; Ed
mund Keane, pasižymėjusio Šeks
pyro veikalų vaidinimuose; Ch. 
Dickens, kuris vaidino ir kūrė 
Montrealyje 1842 m.; Sara Bern
hardt 1880 m. Jie visur buvo en
tuziastingai priimti.

1867 m., kai Kanada tapo do
minija kitų Britų CommonweaL 
tho narių tarpe, pradėjo gyvuoti 
tikrasis Kanados teatras, nors ir 
labai iš lėto. Šiandien Kanadoj 
yra daugiau kaip 300 teatro gru
pių, sugebančių dalyvauti dides
nėse dramatinėse varžybose, ir 
tūkstančiai kitų gnipių žemesnio 
lygio’ Jos išaugo ypač “Little 
Theatre Groups” organizacijos 
dėka. Nuo 1930 m. jos varžosi 
provincijomis dėl generalguber
natoriaus premijų, jkurių dar lor-;

ri savo teatrą “Le Nouveau Mon 
de”, o angliškoji Toronte —

žiningai atlikti lietuviškąsias pamokas, i čius viešąsias m-Ias ir katalikiškąsias.: , svarj,ns jr sveikintinas žingnis. Pir- 
Nepaprastai svarbu reikalauti iš vai-; Tuo pertvarkymu palengvinome kape- eilėje mokiniai yra skatinami ir 
kų namuose kalbėti tik lietuviškai.; lionams tikybos dėstymą. Mokiniai, pratjnami taupyti, o įpratę taupyti lie- 
Esu šventai įsitikinęs, kad po eilės kurie lanko viešąsias mokyklas, tiky-, tuvjškojc taupymo ištaigoje ateityje ją 
metų tėvams vaikai už šį jų rūpestį bos pamokas turėjo kas savaitę, o lan- paIaikys. Nors šiuo nietu kooperaty. 
bus labai dėkingi. Jau turime ištisą: kantieji katalikiškąsias — kas antrą V||j šis nariu verbavimas nėra labai 
eilę pavyzdžių, kur jaunuoliai kalti-: savaite. Sis suskirstymas buvo sukėlęs pelningas ir reikalauja gana daug dar- 
na savo tėvus, kad jie jaunose dieno- kaikuriems tėvams abejonių ar nepasi- bo bęt ‘-paramos” valdyba į tai žiūri 

labai rinitai ir nuo ateinančių mokslo 
metų pradžios padedama mokytojų ir 
mokyklos vadovybės, stengsis verbuoti 
visus mokinius nariais - taupytojais.

TĖV AI, PA DĖKITE VAIKAMS!
4N6vėviau da- atkreipti tėvų dėmesį 

i tai, kad vasaros metu neužmirštų 
savo vaikams priminti kartas nuo kar
to paskaityti lietuvišką knygą, laikraš
tį. Atostogų metu yra dienų, kad vai
kai neturi ką veikti. Priminkime jiems 
apie skaitymą, o tai labai daug pagel
bės prisiminti niokykloie skaitytus 
straipsnelius, pakartoti išmoktus žo
džius ir pasimokyti naujų. Ypač ragin
kime tuos vaikus, kurie rudenį turės 
iš lietuvių kalbos egzaminus. Jei vai
kus per vasarą sistemingai pamokysi
me, tai patys pastebėsime, kokią mil
žinišką pažangą jie padarys. Neatidė
liokime vaiko mokymo paskutinėms 
saypitėms, nes tada jau gal bus ir per- 
vėlu.

se nedraudė jiems kalbėti angliškai.' tenkinimo, tačiau iš visų tikybos dės-

x j - • i i i v i • u x • x • i • v i Baigdamas noriu padėkoti visiemsToronto sestadiemnes mokyklos X skyriaus abiturientai. Is kaires. R. Gvildy- „ž in nnnžirdn' kolegoms mokytojams už jų nuoširdų 
:ir dideli darbą, palinkėti gerų atostogų 
j ir su grįžusia energija rudenį vėl sto>- 

Tautinių grupių spaudas konferencija į los Tarybai, ypač jos pirm' T. Placidui, 
OFM. už visokeriopa pagalba mokyk- 

Gegužės 29 d., Toronte Mutu- * Japonijoj perdidehs gyventojų lai; Tėvų komitetui, jo pirmi J. PeU 
skaičius ir atrodo ten niekas nesi- j rauskui ir V.

tė, Ž. Gvildytė, N. Pušinskaitė, B. čeponkus

al Cooperation League surengtoj 
spaudos konferencijoj dalyvavo 
per 30 Įvairių tautybių atstovų. 
Kartu dalyvavo ir pora angliškų 
laikraščių atstovų. “TŽ” atstova
vo P. Lelis, Liet. Bendruomenei 
— St. Juozapavičius.

Apie sovietų kolonizmą paverg
tose Europos tautose kalbėjo es
tas J. Kais. Kitas estas A. Nom- 
mik kalbėjo apie sovietų imperia
lizmą ir rusų komunistini šoviniz
mą. Kiek ilgesni pranešimą apie 
Azijos tautų kovą prieš komuniz
mą padarė MCL pirm, slovakas 
M. Jakubec, kuris gegužės 7-19 d. 
lankėsi P. Korėjoj, Seoul mieste, 
Įvykusioj APACL (Asian Peoples 
Anti-Communist League) konfe
rencijoj. Praeitais metais šios pa
saulinės antikomunistinės organi
zacijos konferencija buvo Mani
loj, Filipinuose. Joje Europos pa
vergtom tautom atstovavo V. Si
dzikauskas.

Šioj konferencijoj Seoule daly
vavo 50 atstovų iš Azijos, Afrikos, 
Australijos ir Europos. Konferen
cijos dalyvius maloniai visur pri
ėmė ir globojo P. Korėjos vyriau
sybė. Einąs prezidento pareigas 
gen. Chung Hee Park visur daly
vavo. Atstovus stebino P. Korė
jos vyriausybės narių jaunumas; 
jų amžius — nuo 32 iki 40 m. La
bai gerą Įspūdi padarė P. Korė-

domi politika, panašiai kaip Ame
rikoj ir Kanadoj.

Po šio pranešimo Jakubec per
skaitė memorandumą, kuris buvo 
įteiktas Jungtinių Tautų dr-jos 
dietiniam susirinkimui birželio 
1 d. Memorandumui įteikti iš
rinkta komisija iš latvio N. Am
ber, esto E. Salurand, J. R. Si
manavičiaus ir ukrainiečio P. 
Meinyk. P. L.

. Akelaičiui priklauso iš
skirtina padėka už visą mokyklos fi
nansinę naštą. Juk nebuvo šeštadienio, 
kad vienas ar kitas Tėvų komiteto na
rys neaukotų savo laisvalaikio mokyk
los labui.

Dėkojame taip pat visoms lietuviš
koms organizacijoms, materialiai ir 
moraliai parėmusioms . mokyklą.

Visiems mokiniams linkiu linksmų 
bei gerų atostogų ir pailsėjus vėl su
grįžti į mokyklos suolą.

Jonas Gustainis

PAŽADAI

“Crest Theatre”. Kanados tarybos jos kariuomenė ir gausios jauni- 
parama buvo suteikta ir naujai mo organizacijos. Tūkstančiai 
Įsteigtam teatrui “Comedie Cana- uniformuotų studentų, skautų, 
dienne” Montrealyje, “Cercle moksleivių užpildė iškilmių aikš- 
Moliere”, St. Boniface, Manito- tęs. Konferencijos svarbiausias 
boj ir “Canadian Players”. Tos; uždavinys buvo — Įsteigti Azijos 
grupės buvo Įgalintos padaryti di- rr'~"c—i di
deles keliones po Kanadą ir JAV.

Neseniai Montrealy įsteigta 
Kanados teatro mokykla, į kurią 
priimami parinkti jauni aktoriai 
ir aktorės iš visos Kanados. Tai 
dar vienas žingsnis kanadiškojo 
teatro plėtotėje. Tuo būdu Kana
da siekia platesnio kultūrinio su
sitikimo bei jungties, kur visų 
tautinių grupių įnašas galėtų bū
ti panaudotas. C. Še.

organizacijos. Tūkstančiai

Tautų Laisvės Centrą Seoul mies
te. Kanada Korėjoj neturi savo 
atstovybės, kaip ir Korėja Kana
doje. Atstovai buvo nuvežti Į Pun- 
jamon, kur komunizmas buvo su
stabdytas ir užšaldytas. Ten te
beveikia paliaubų komisija, ku
rioj rastas vienintelis Korėjoj ka
nadietis majoras, .tos komisijos 
narys. Lankantis Japoniioj ne
pastebėta tokios masių antikomu
nistinės nuotaikos kaip Korėjoj.

UŽEIKITE APŽIŪRĖTI ...
mūsų naujų pavasarinių batelių 

elegantiškai pagamintų 
patogiam nešiojimui

• 1957 metu Diefenbakerio pareiškimas Kanadas Tautinės Spaudos 
Klubui — “PRIVALOME APGYVENDINTI ARBA ŽŪTI”.
ĮVYKDYMAS: 1961 metais daugiau žmonių apleido Kanadą, nei jon 
atvyko.

• 1957 metu Diefenbakerio rinkiminis pareiškimas visai Kanadai: “NEI 
VIENAS NEBUS BE DARBO, KOL Aš BŪSIU MINISTER1U PIR
MININKU”. "
ĮVYKDYMAS: Jo administracijos laiku kasdieną vidutiniškai 415.000 
kanadiečių buvo be darbo.

• 1958 metu Diefenbakerio rinkiminis pareiškimas Kanadai: “MES SU
BALANSUOSIME BIUDŽETĄ”.
ĮVYKDYMAS: Penkių metų didžiausias deficitas Kanados istorijoje 
— trys bilijonai dolerių.

• 1962 metų Diefenbakerio rinkiminis pareiškimas Neepawa vietovėje 
teigia, kad jis esąs pirmasis kanadietis Jungtinėse Tautose užpuo
lęs sovietų imperializmą.
ĮVYKDYMAS: L. B. Pearsonas sovietų imperializmą nuolatos pulda
vo Jungtinėse Tautose nuo 1949 metų, kai jis tapo užsienio reikalų 
mimstenu. 1949 metų rugsėjo 26 dieną L. B. Pearson Jungtinėse 
Tautose pareiškė: “Mes Laisvųjų Demokratijų atstovai atmetame šį 
naująjį imperializmą, kuris naudoja tarptautinio komunizmo sub- 
versinės jėgas, kad sunaikintų tautinę nepriklausomybę net ir ko
munistinių valstybių, kurios nepriima jo kišimosi bei jo diktatų”. 
Jis ir toliau nenustojo pulti veidmainiško sovietų imperializmo, ku
ris negailestingai yra pavergęs Lietuvą ir kitus kraštus.

Ir L. B. Pearsonas savo kritiką visuomet 
paremia veiksmais.
— Jis buvo vienas iš NATO kūrėjų.
— Jis buvo vienas iš kolektyvinės karinės akcijos iniciatorių 

prieš komunistų Įsiveržimą Į Korėją.
— Jis Suezo kripės metu vadovavo Vakarų Sąjungininkų soli

darumo išlaikymui.
v!»jn knvo<‘>;!» o? lafcv^ L. B. Ponr«n~i3 šnei’ė sovietinė spau
da, komunistai uždraudė platinti jo knygą. Sovietų Sąranga du 
kartus vetavo jo kandidatūrą jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus vietai.

Veiksmai kalba garsiau nei žodžiai.
Birželio 18-tą dieną balsuokite už

mūsų specialybė
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ŽIBURĖLIAI
tnosu-mažiesiems

Kultūrinėje veikloje

Kaip bitelė pagelbėjo karaliui
Buvo kartą senas, išmintingas 

karalius. Su visokiom bėdom ėjo 
pas jį žmonės. Karalius vieniems 
patardavo, kitus pamokydavo, tre
čius sutaikydavo. Toli jis buvo 
pagarsėjęs savo geru būdu ir iš
mintimi.

Vieną kartą karalius sėdėjo sa
vo sode. Diena buvo labai graži, 
šilta. Žydėjo gėlės, šlamėjo me
džiai ir paukšteliai visokiausiais 
balsais daineles dainavo. Taip ge
ra, taip smagu buvo karaliui. Be
sėdėdamas, paukščių giesmelių 
besiklausydamas ėmė ir užsnūdo. 
Tik bzzz... bzzz ... atlėkė bitelė, 
atsitūpė ant vienos gėlelės, ant ki
tos, pakilo, apsuko ratą ir nutūpė

Karalius ir šiaip žiūri į gėles 
ir taip, nemato jokio skirtumo. O 
visi žūri į karalių, laukia ką jis 
pasakys.

Tik bzzz ... bzzz... įskrido 
per langą bitelė ir nutūpė ant vie
nos gėlių puokštės. Nušvito kara
liaus veidas. Aišku! Bitelė nesu
klys. Ji tik ant gyvų gėlių nu
tūps. Ir parodė karalius, kurios 
gėlės buvo gyvos ir kurios dirbti
nės. Niekas nebeabejojo kara
liaus gudrumu, o karalius buvo 
dėkingas bitelei.

Automobiliu

nosies. Kara- 
ranka nuvai-

karaliui tiesiai ant 
liūs norėjo bitę su 
kyti, bitelė išsigando ir Įgėlė ka
raliui i nosį. Supyko karalius, pa
šaukė tarnus ir liepė bitę pagau
ti. Tarnai bitę pagavo ir atnešė 
pas karalių. Karaliui nosį labai 
skaudėjo ir buvo jis pasiruošęs 
bitelę smarkiai nubausti, bet bi
telė pradėjo prašytis:

— Dovanok man, išmintingasis 
karaliau, paleisk mane. Aš iš bai
mės Įkandau, aš nenorėjau ... Jei 
manęs nebausi, aš tau kada nors 
atsilyginsiu...

Pagailo karaliui bitelės ir lie
pė ją paleisti.

Apie karaliaus išminti išgirdo 
tolimos šalies karalienė. Ji pa
norėjo pati pamatyti karalių. Ji 
galvojo: “Gal ir tiesa, kad kara
lius gali išspręsti labai" pairtus ir 
sudėtingus reikalus. Bet as jam 
iškrėsiu pokštą. Mano labai pa
prastos mįslės jis neatspės ir aš 
pasirodysiu už ji gudresnė”.

Atvažiavo karalienė i karaliaus 
dvarą su daug tarnų ir palydovų. 
Pasitiko ją karalius. Karalienė 
abiejose rankose laikė po gėlių 
puokštę. Gėlės buvo visiškai vie
nodos. Iš tolo jokiu būdu negalė
jai pastebėti mažiausio skirtumo. 
Karalienė tarė:

— Viena gėlių puokštė yra tik
ros gėlės, kita — dirbtinės. Pasa
kyk, išmintingasis karaliau, ku
rios yra tikros gėlės.

per kalnus
Tū-tū-tū mašinos dūzgia — 
Juodos, baltos ir raudonos. 
Dūzgia didelės ir mažos, 
Žalios, mėlynos, geltonos.

Vienos mauna Į pakalnę, 
Kitos Į viršūnę dumia, 
Žiū, benzino ans pritrūko — 
šeši vyrai Fordą stumia...

O kalnų tų gražumėlis!
Baltas sniegas lyg kepurės, 
Pasiklydę debesėliai 
Lyg laivų baltutės burės.

Į pakalnę pasižiūri — 
Plaukai tuoj ir pasistoja: 
Tūkstančiu pėdų tarpekly 
Upė šniokščia ir putoja!...

Ten ožių būrys atšlaitėj. 
Čia štai" stirnos ilgakojės, 
Štai — meška su dviem 

meškiukais 
Prašo maisto, pasistojus.
. Va, žemai, žemai prie upės 

Traukinys, lyg gyvatytė, 
Pamažu kalnais vingiuoja; 
Jau pasuko, nematyti.

Ir vaizdai, kaip kad tam filme, 
Lekia, mainos, viens po kito 
Prie miestelio mes sustojam 
Čia pabūsim iki ryto.

PASAULIO KATALIKIŲ MOTERŲ 
SĄJŪDIS. — Gegužės 8-15 d. DubUne, 
Airijoje, įvyko Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų Unijos — UMOFC 
Tarptautinio Biuro posėdžiai. Iš pa
vergtųjų tautų pusės dalyvavo B. Sle- 
petytė-Venskuvienė iš Paryžiaus. Ge
gužės 8 d. ten pat posėdžiavo, tarp ei
lės kitų komisijų, Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos komisija 
pavergtų tautų klausimams, kuriai pir
mininkauja B. Venskuvienė.

UMOFC Tarpt. Biuro narės Dubli
ne buvo gražiai priimtos ir pagerbtos 
katalikiškų ir kt. org-jų. Gegužės 13 d. 
jos dalyvavo Airijos Katalikių Mote
rų Federacijos sidabrinio jubilėjaus 
minėjime, į kurį atsilankė J.E. Dubli
no arkivyskupas John McQuaid ir Ai
rijos katalikiškų organizacijų atstovai.

Savo buvimo metu Dubline B. Vens
kuvienė buvo pakviesta eilei pasikal
bėjimų su Airijos žurnalistais paverg
tų tautų klausimais, kurie buvo pa
skelbti vietos laikraščiuose, kaip 
‘'Irish Independent”, “Irish Press” ir 
kt.

KAUNO LĖLIU TEATRO kolekty
vas su geriausiais pastatymais išvyko 
Maskvon. Jis buvo vienas iš nedauge
lio “išrinktųjų”, pakviestų pasirodyti 
Maskvoje. Salia kauniškio, Maskvos 
apžiūroje dar dalyvavo penki kitų 
miestų teatrai. E.

LIETUVOS MOKYKLOSE jau pra
sidėjo vasaros atostogos. Vilniaus ra
dijo pranešimu, tas atostogas pradėjo 
beveik pusė milijono bendro lavinimo
si mokyklų moksleivių, o rugsėjo 1-ją 
mokyklose tikimasi 27.000 mokinių 
daugiau, negu pernai. Vis plečiamas 
aštuonmečių mokyklų tinklas, dabar 
jų skaičius Lietuvoje siekiąs iki 1,000. 
Nuo naujų mokslo metų beveik 35.000 
jaunuolių ir merginų, besimokančių 
bendrojo lavinimo mokyklose, įsigys 
profesijas vykdant vad. prailgintą dar
bo dieną jie drauge gausią ir gamybi
nį apmokymą. E.

J. PAUŽUOLIS apie buv. lietuvį in
teligentą, dabar tik tobulą daržininką, 
viskam atbukusį, viskam apkurtusį,

LIET. GIMNAZIJOS Kennebunkpor- 
te 13 abiturientų išleistuvės įvyko bir
želio 2 d. Iškilmių pamokslą pasakė 
prel. J. Balkūnas.

DAIL. ROMO VIESULO spalvotų 
litografijų “Toro Desconocido” aplan
ką įsigijo savo nuolatinei kolekcijai 
Art Institute of Chicago.

LATVIŲ LAIKRAŠČIO "DZIMTE- 
NES BALS” redaktorius kun. N. Trep- 
ša kreipėsi į latvių rašytoją, didelį lie
tuvių bičiulį, Emilį Skujenieką, kad ji
sai į latvių kalbą išverstų dr. J. 
Prunskio knygą “Silpname kūne” — 
paguodos žodžius ligoniams ir vyr. am
žiaus žmonėms. Ją nori spausdinti 
laikraštyje ir paskui išleisti atskiru lei
diniu. Rašytojas Em. Skujenieks dar
bą jau pradėjo. Tai bene pirmas trem
tyje lietuvio pasaulėžiūrinėmis - reli
ginėmis temomis veikalas, verčiamas 
į latvių kalbą.

MIRĖ ŽYMUS LATVIŲ RAŠYTO-

“L. Lietuvoj” rašo: “Argi tai žmogus 
— savo kiemo užtvare apsiknisęs, kaip 
kurmis. Visą energiją ir darbštumą su
dėjęs į smulkius pagražinimus sveti
mai indėnų žemei, o užmiršęs savo tau
tos lobius”.

A. BALTINIS panašia tema, tarp ki. 
ta ko, “Aiduose” šitaip rašo: “Mes iš
liksime tik tada, jei įstengsime matyti 
vertybes netik automobiliuose, šaldy
tuvuose, namuose, bet ir dvasios per
gyvenimuose, jos turtuose...”

ALG. GLEVECKAS, clevelandietis, 
baigė medicinos studijas ir gavo me
dicinos daktaro laipsnį.

LVS “RAMOVĖ”, kuri Amerikoj tu
ri 13 skyrių, yra nuveikusi gražių dar
bų: pastatydino žuvusiems už Lietu- JAS. — Amerikos Latvių S-gos 11-ta- 
vos laisvę paminklą Čikagoje, Jauni- sis metinis kongresas Milwaukee bai- 
mo Centro sodelyje, kuris kainavo gėsi tragedija, kurią skaudžiai pergy- 
$8.825,56; įrengė laisvės kovų muzėjų vena visa latvių tauta. Gegužės 18 d., 
prie Čiurlionio galerijos, kuriame jau pradėjęs savo prakalbą Dauguvos Va- 
surinktas nemažas skaičius eksponatų < nagų organizacijos būstinėje, staiga 
ir išleista $7.020,95; Vasario 16 gim- susmuko ir širdies priepuoliu mirė 
nazijai nusiuntė $1.101,10 aukų ir gim- Latvių Spaudos Draugijos garbės na- 
nazija vieną klasę pavadino “Ramo- rys ir jos delegatas kongrese, rašyto- 
vės” vardu, C. valdybai šiuo metu pir-ijas Janis Veselis, vos suspėjęs pa- 
mininkauja prof. gen. S. Dirmantas, į reikšti, kad jis džiaugiasi būti aplin- 
sekretoriauja — pik. A. Rėklaitis.

DLK BIRUTĖS KARIŲ ŠEIMŲ MO- tūra. 67-tus metus einančio rašytojo 
TERŲ DR-JA, atsikūrusi Amerikoje, palaikus pervežė į jo gyvenamąją vie- 
yra didžioji “Ramovės” talkininkė. Jos tą Kalamazoo ir išlydėjo paskutinėn 

kelionėn gegužės 23 d. Užuojauta bro
liams latviams!

rROŽĖ ŠOMKAITĖ gegužės 16 d. 
Rutgers — The State University, New 
Jersey, apgynė disertaciją tema “Pho
to decomposition of L-ephinephrin’s” 
ir gavo farmacijos daktaro laipsnį.

TĖVAI SALEZIEČIAI Italijoj, gra
žioje ir sveikoje vietoje, Castelnuovo 
Don Bosco, Asti, Italy, turi lietuvišką i 
gimnaziją su 50 moksleivių, kuriuos 
moko, valgydina ir auklėja beveik ne
mokamai. Yra lietuvių moksleivių ir 
iš Amerikos. Kun. P. M. Urbaitis jieš- 
ko daugiau moksleivių.

NIUJORKE ĮSIKŪRĖ estų, latvių ir 
lietuvių teisininkų s-ga. Valdybą su
daro 6 asmenys. Iš lietuvių įėjo: V. 
Brakas ir V. Sidzikauskas.

įsteigė Sibiro fondą, per kurį išsiun
tė siuntinių už $3.000. Lietuvių invali
dų išlaikymui išleido, $4.000..Šios abi, 
organizacijos gegužės 26 ir 27 d. at
šventė atsikūrimo, dešimtmetį ir ta 
proga Čikagoje buvo sušaukusios suva
žiavimą.

SESELĖ — MOKSLININKĖ. Nekal 
tai Pradėtosios vienuolijos seselė Ma
rija Dolores iš New Britain, Conn., 
vasarai išvyko mokslo darbams į Eu
ropą. Ji dirbs vėžio ligos institute Lou- 
vaine, Belgijoje ir Paryžiuje. Ji yra 
baigusi farmacijos studijas Fordhamo 
universitete.

TĖVUI MODESTUI STEPAIČIUI, 
OFM, buv. “Varpelio” redaktoriui, tra
giškai žuvus, to leidinio redagavimą 
perėmė Tėvas dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM.

Buvo mažas berniukas, vardu Jonukas.
Visi manė, kad jis dar kvailiukas.
Ir nors drąsius žygius nūveikt jis galėjo, 
nei mama, nei tėtis jam netikėjo;
vis sakė: “Tu dar mažiukas.
Palauk, paūgėsi, būsi tada šaunus tu berniukas”.

Kūmoje, kur puoselėjama latvių kul-

Iliustravo dail. D. M. Gruodienė
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Stasys Yla

Suprastas ir
p

nesuprastas

vyras

RASYTOJAI Algirdas Landsbergis, 
Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Kostas Ost
rauskas sudaro Antano Škėmos raštų 
redakcinį kolektyvą. Redakcijos pa
grindinis uždavinys — paruošti visą 
A. Škėmos kūrybą surenkant ir sude
rinant rankraščius bei seniau spaus
dintą medžiagą. Pirmąjį A. Škėmos 
raštų tomą norima išleisti dar šiais 
metais.

ANTANO ŠKĖMOS Raštų Išleidimo 
fondui pianisto Andriaus Kuprevičiaus 
rečitalio Čikagoje proga, yra atsiųstas 
$200 įnašas. Į šią sumą įeina Santaros- 
Šviesos Federacijai priklausančios pa
jamos, p. L. Vanagaitienei — “Mar
gučio” vedėjai priklausęs mokestis už 
skelbimus ir A. Kuprevičiui priklau- 
susio honoraro dalis. Norintieji prisi
dėti prie A. Škėmos darbų išleidimo

įnašus kviečiami siųsti fondui: dr. J. 
Valaitis, 5204 Ellington, Western 
Springs, Ill., USA.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
STUDENTAI, dėstytojai gegužės 12 
d. iškilmingai paminėjo komp. St. Šim
kaus 75 m. gimimo metines. Prisimini, 
mus apie St. Šimkaus gyvenimą, kū
rybą papasakojo jo buvę mokiniai pro
fesoriai A. Budriūnas, J. Švedas, J. 
Karosas, K. Kaveckas ir kt. Chorinio 
dainavimo katedros studentai atliko 
komp. St. Šimkaus dainas. E.

VILNIAUS TEATRO MUZĖJUJE 
atidaryta valst. operos ir baleto teat
ro vyr. dail. Juozo Jankaus darbų, de
koracijų, kostiumų eskizų paroda. Ji 
suorganizuota dailininko 50 m. jubilė- 
jaus proga ir joje išstatyta apie 120 
darbų. E.

Lionė Bakaitytė, 
ši pavasari baigusi St. Johsep's li
goninėje gailestingųjų seserų mo
kyklą, pasiliko dirbti toje pačio
je ligoninėje.

Gimusi 1941 m. balandžio mėn., 
Jurbarke. Pradžios mokyklą pra
dėjo lankyti Vokietijoje, o Hamil
tone baigė pr. mokyklą ir gimna
ziją Loretto akademijoje. Priklau
sė moksleivių ateitininkų kuopai. 
Šatrijos skaučių tuntui ir parapi
jos chorui.

J. A. Čirūnas
šiemet baigęs Toronto un-to gam
tos mokslų fakultetą bakalauro 
laipsniu. Gimęs 1940 m. gegužės 
5 d. Toronte. Mokėsi St. Francis 
pradžios mokykloj ir baigė šv. 
Mykolo kolegiją su honours. Pasi
ruošęs siekti magistro laipsnio 
Toronto un-te. Buvo žymus spor
tininkas gimnazijoj, pagrsėjęs an
gliškoj spaudoj 1955 m. kaip fut
bolo žaidėjas ir 1958 m. — beis
bolo.

V. Šmaižienė

“Einam”, — sako,—“kovon. Aš tavęs nebijau” 
Ir ištraukė medini karduką.

&

— Kur jie važiuoja?
— Ogi paruošt vietą netrukus 

prasidėsiančiai stovyklai...

Bet Jonukas, nors ir visai mažiukas, 
nebijojo nei pelės, nei katės, nei ožiuko, 
pasikinkė medini arkliuką 
ir išjojo i mišką pasigaut sau žvėriuką: 
mešką ar vilką, ar nors čipmonkiuką 
parsivest į namus vietoj žaisliuko.
Sutiko Jonukas miške mažą slibinuką, 
iš visos slibinų šeimos pati jauniausią vaikiuką:

“Aš kovot nelinkęs, labai atsiprašau 
slibinas tarė. — “Man karšta. 
Nuo troškulio mano liežuvis taip peršti.. 
Nusibodo pūst ugnį pro nosį kasryt. 
Geriau pasakyk, kaip troškulį numalšyt?”
Jonukas ištraukė tuojau šautuvėlį 
ir apšvirkštė slibiną šaltu vandenėliu. 
Paskui pririšo už kaklo diržiuką 
ir parsivedė namo tikrą slibino vaikiuką, 
nors mama galvojo, kad tai tik driežiukas.

B. M.

Kęstutis Dainora 
šiais metais baigęs Toronto un-tą 
mechanikos - inžinerijos bakalau
ro laipsniu. Gimė 1939 m. Kaune. 
Studijas tęsti planuoja University 
of West Virginia ir siekti magist
ro laipsnio. Gyvai reiškėsi skautų 
veikloj.

Petras Jurgutis, 
šiemet baigęs McGill un-tą, Mont- 
realyje, inžinieriaus - elektriko— 
B.E. laipsniu. 1939 m. gegužės 
6 d. gimęs ir augęs Montrealyje; 
gerai kalba lietuviškai, šiuo metu 
jis dirba Northern Electric b-vėje 
ir vėliau numato savo studijas 
tęsti toliau magistro laipsniui 
gauti.

Būdingas atvejis senosios ateivijos šeimoj
Kun. Jonas Švagždys pasakojo kartą lankęs savo para

pijiečius. Užėjęs į vienus namus, pravėręs duris ir paste
bėjęs tris vyrus: du prie pečiaus, o vieną prie durų. Visi 
trys, pamatę kunigą, nepakilę, net nepajudėję vietose, 
buvę lyg statulos. -

Kunigo palydovas pakuždėjo:
— Klebone, mes čia per klaidą patekom. Netikintieji

‘ žmonės!
Klebonas tuoj suprato reikalą.
— Atsiprašau tamstų, — pasakė vyrams. — Įvyko 

klaida.
Kunigas pasisuko išeiti, bet tuo tarpu įbėgo į vidų 

vaikutis.
— Mama nori tamstą matyti, — pasakė.
— Gerai, pakviesk mamą.
Greit atėjo iš rūsio motina ir sako:
— Klebone, ką čia dabar daryti? Žinot, kai buvo kun. 

Urbanavičius (Brocktono klebonas prieš kun. Švagždį), 
davė mums parapijinę knygelę. Bet kas iš tos knygelės? sakė vyras. 
Mes nieko nemokėjom, jokių metinių mokesčių. Ir kaip 
aš galėjau mokėti? Vyras būtų mane primušęs, jei būtų 
sužinojęs, kad aš bent kiek moku.

Ji pasakojo ir vis žiūrėjo į vyrą, sodinį jMie durų. 
Vyras sukruto, bet ir toliau paliko sėdėt, netardamas 
žodžio.

— Nežinau, nei ką daryt, — kalbėjo toliau moteris. — 
Neturiu velykinės kortelės ir kaip dabar jos prašyt, kad 
vyras neduoda nei cento.

— Nereikia to cento, nieko nereikia! — atsakė kunigas.

Moteris pasidrąsino kalbėti toliau:
— Mes su vaikais ir gražiuoju ir piktuoju prašom, net 

iškeikiam, o jis vis tiek — nei pats eina bažnyčion, nei 
mums leidžia priklausyt parapijai.

Vyras vis dar tylėjo. Jo veidas buvo lyg metalinis, 
tarsi ne jam ir ne apie jį būtų kalbama.

Klebonas nebeiškentė:
— Žinai ką, žmonel, dėl to tik tamsta kalta. Juk tams

ta nebaltini savo baltinių suodžiuose ir jų nešildai ledu. 
Kaip gi tamsta gali padaryti ką nors gera savo keiksmu? 
Keiksmas yra blogas daiktas, ir tamsta to nedaryk dau
giau!

— O jums vaikučiai, — kreipėsi kunigas į vaikus, — 
jums štai ką pasakysiu. Tėvas jums yra tėvas ir jo ne
mokykite, tik melskitės. Visados melskitės.

Moteris ištiesė kunigui ranką su parapijos knygele:
— Pasiimkit ją. Aš vistiek negalėsiu mokėti.
— Mokėti nieko nereikia, o bažnyčią galite vis tiek 

lankyti. Še tamstai ir velykinė kortelė; jei norėsi, galėsi 
atlikti išpažintį.

Velykinių kortelių sistema buvo įvesta dar prieš kun. 
Švagždį. Jis tą sistemą palaikė dar trejetą ketvertą metų, 
o paskui panaikino. Tos kortelės kaip tik išdalinamos 
kalėdojimo metu.

Padavęs moteriai kortelę ir knygelės nepaėmęs, kuni
gas atsisveikino ir ruošėsi išeiti. Vos tik priėjo prie durų, 
staiga pakilo vyras, prišoko prie kunigo, paėmė jį už 
peties ir sumišusiu balsu pratarė:

— Ir aš noriu kortelės!
— Bet palauk, — nustebo kunigas. — Žmona sako, kad 

pats netikintis. Žinai, kad kortelė nėra joks pasas į dangų. 
Kai pats neini išpažinties, tai kam kortelė reikalinga?

— Jei prašau, tai prašau tam, kam ji reikalinga! — at

— Gerai, jei nori — prašau!
Kunigas padavė kortelę, vėl atsisveikino ir pasuko 

pro duris. •
— Palauk, palauk! lyg užsikirtusiu, lyg perskubiu 

balsu iššvogždė per lūpas vyras. — Prisėskit valandėlę.
Pasakęs tuos žodžius, vyras išėjo pro duris. Kunigas 

laukė, nežinodamas, koks reikalas ir kaip ilgai jis turės 
čia palikti.

Užtrukęs keletą minučių, vyras grįžo.
— Girdėjau, kad čia reikia metams šešių dolerių, —

kalbėjo jis ir rankose laikė pinigus.
— Tiek moka, kiek kas gali, — paaiškino kunigas.
— Jei kiti tiek gali, tai ir aš galiu. Prašau. Tai bus 

mano mokestis pirmiesiems metams.
Žmona stovėjo lyg apstulbusi. Kunigas kreipėsi į ją:
— Dabar, žmonel, duok savo parapijinę knygelę.
Kunigas čia pat, jos ir vyro akivaizdoje, išbrėžė žmo

nos vardą ir įrašė vyro — šeimos galvos vardą. Po to pa
davė ją vyrui ir pasakė:

— Laikyk ją pats, nes esi šeimininkas.
Kunigas pagaliau atsisveikino su šeimininkais ir išėjo. 

Kitais metais jis vėl užėjo pas juos. Patikrinęs velykines 
korteles, namų šeimininko kortelės, deja, nerado.

— Nežinau, kaip čia atsitiko, — nedrąsiai pradėjo 
klebonas, — bet tavo velykinės kortelės nerasta.

— Aš taip ir maniau! — pakeltu balsu sušuko vyras. — 
Kai aš atlikau išpažintį ir padaviau kortelę, mačiau, kad 
vikaras paleido ją iš rankų ir ji nukrito ant žemės. Aš taip 
ir maniau... Bet galiu pristatyti liudininkus, kad savo 
velykinę pareigą atlikau.

— Liudininkų nereikia. Buvai, tai Dievas žino. Nebu
vai, tai nebuvai, — pasakė klebonas.

— Buvau! — pakartojo tvirtai šeimininkas.
— Gerai, buvai. Viskas tvarkoj! -
Šį kartą kunigas buvo priimtas ir išlydėtas, kaip senas 

bičiulis. Vyras dažnai lankė bažnyčią ir buvo toks, kaip 
ir visi žmonės.

Tai įvyko apie 1925-1927 metus, kai buvo atvėsęs J. 
Šliūpo ir jo talkininkų sukeltas priešreliginis įkarštis.

Netaktiški užsipuolimai aštrina netikėjimą
Priešreliginė veikla ir raštai daugeliui žmonių padarė 

netikėjimo pradžią, o neprotinga religinė veikla, ypač 
netaktiški užsipuolimai iš moterų pusės, tą netikėjimą 
aštrino. Nevienam buvo sunku išsivaduoti iš pirmosios 
įtakos, o kitiems dar sunkiau išsivaduoti iš sukilusios vidi
nės opozicijos.

Kun. Švagždžio pasakotame įvykyje laimingu būdu 
išsisprendė vidinės opozicijos mazgas. Reikšmingiausias 
dalykas čia buvo vyro, kaip tėvo ir šeimos galvos, auto
riteto iškėlimas ir sutvirtinimas vaikų ir žmonos akyse. 
Kitas dalykas — iškelta religinės pareigos laisvė ir toji 
pareiga atsieta nuo formalybių. Nors formalybės kartais 
neišvengiamos, tačiau priklauso nuo to, kaip jos pa
statomos.

Inž. Romas Knystautas, 
šiemet gavęs magistro laipsni 
Montrealio McGill un-te aerodi
namikos srityje. Jis baigė tą pati 
un-tą 1960 m. inžinieriaus mecha
niko specialybe. Trumpą laiką 
dirbo savo srityje JAV, grižo Į 
McGill un-tą ir tęsė studijas iki 
šių metų pavasario, šiuo metu 
inž. R. Knystautas dirba Quebeco 
mieste krašto apsaugos ministeri
joje — Defence Research Board.

Mykolas Slapšys, 
gimęs 1931 m. birželio 12 d. Tau
ragėje. Pradžios m-lą ir pirmąsias 
gimnazijos klases baigė Lietuvoj. 
Vėliau mokėsi Luebecko gimnazi
joj. Šiemet sėkmingai baigė In
dustrial Design kursą Ontario 
College of Art. Dabar dirba savo 
specialybėj. Priklauso skautų or
ganizacijai.

Geriausias 
atostogų poilsis
CAPE COD KURORTE lietuviškoje 
viloje. Prie Atlanto. Ištaiginga vila. 
Erdvūs kambariai. Gražus pušynas 
— parkas. Paplūdimis peštiem 5 
minutės, šilta Golfstromo srovė.

Rami aplinka. Daug vietos žaidimams. Geras lietuviškas maistas. 
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 16 DIENOS.

SAVININKAI LIETUVIAI DR. ED. IR M. JANSONAI 
Kreiptis: Dr. Ed. Jansonas.

89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass„ USA. Tel. AV. 8-5999. 
Nuo birželio 16: “Audronė" — Jansonas,

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass, USA.
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Mann & Martel
2336 Bloor St. W. . Tel. RO. 2-8255
*'’--**- 4 ' . . -.L - -

$16.000 pilna kaina, gražus rupiu 
plytų'mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo .ir krautuvių.

i BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
' mūrinis namas su garažu, 2 mo

dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

GELEŽIES KRAUTUVĖ (Hard- 
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 Įmokėti, plius prekės ir in. 

ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokejimo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

DUNDAS — RUSHOLME RD. '
$1.700 Įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

JANE — EILEEN
$2.000 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai artį Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir

kambariai. Pilna kaina $16.500.
ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namu LE. 6-1419

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Lietuvių studentų žinios
PASVEIKINIMAI BAIGUSIEMS. — 

LS Rėmėjų Būrelio valdyba nutarė 
pasveikinti visus Toronto lietuvius 
akademikus, baigusius šiemet augštuo- 
sius mokslus. Pasveikinimo tekstas pra
sideda motto: “Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse’*; užbaigiama: “Lie
tuviais esame mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt”.

Tekstas užrašomas ant liuksusinio 
popierio kaligrafiškai vieno dailininko.

Pasveikinimai bus išsiuntinėti arti
miausiu laiku. K.

LIET. STUDENTAI Toronto un te 
š.m. metais baigė:

Medicinos fakultete: A. T. Lingytė
— I metus; D. Pacevičiūtė — I; L. Va- 
sis-Vasiliauskaitė — II; L. R. Kuolai- 
lė — IV; G. Girdauskaitė — V; ¥• 
Mickevičius — V.

Dr. L. Levinskas gavo psichiatrijos 
specialybę; ankšeiąr jic i*’rf h j-
O.X O Kalslnu

Ouontologjjos fakultete: K. D. Kar 
ka — 1 metus; D. Galius-Galiauskaitė
— II: S. P. Kazlauskas — Iii; A. M. 
S a pokaite — III.

Farmacijos fakultete: B. Bernatt - 
Bernatcnieaė — I metus; V. Poškaitis

praleistos, malonėkite paskambinti Į 
redakciją. ,

DR. V. KVEDARAS praėjusią savai
tę laikė egzaminus dantų gydytojo tei
sėms gauti-visose Kanados provincijo
se. Jis gavo kapitono laipsnį ir šiomis 
dienomis išvyksta i savo pulką.

Prie rinkimu slenksčio
Nors-Gallup viešosios nuomo

nės institutas pranašauja libera-

DR. A. DAILYDĖS IŠLEISTUVĖS.
— Dr. Arūnas D., kaip Kanados armi
jos stipendininkas, jau yra karys kapi
tono laipsny ir išvyksta Į pulką Ed- 
montone. Ten turės atitarnauti 3 me
tus. Vėliau gales atidaryti kabinetą 
kur norės.

Vyresnysis p. Dailydžių sūnus yra 
Kanados armijoje kapitonu, o dukrelė
— mokytoja Toronte.

Arūno išleistuvėse dalyvavo būrys 
draugų, kurie linkėjo daug laimės nau
jame gyvenime.

Pr Arūnas užėjusią sa' aitF iaik* i 
egzaminus* Iiaūių gyuy<ujv ieiatlu^ gau į 
ti visoje Kanadoje. K,

tas prąnašauja libera* 
lu laimėjimą, tačiau gali Įvykti ir 
kitaip. Ne'.viena didžiųjų partijų 
nesitiki didelės persvaros, bet abi 
tikisi laimėti. »

Kandidatų išstatyta iš viso 
1.018. Tai rekordinis skaičius. Iš
rinkti tereikia tik 265. Partija, su
rinkusi pusę visų kandidatų plius 
vieną, laimi rinkimus. Taigi, rei
kia tik 133 atstovų betkuriai par
tijai laimėti. Žinoma, su tokia 
dauguma krašto valdymas būtų 
sunkus. Prieš parlamento palei
dimą konservatoriai turėjo 203 
vietas, liberalai — 51, CCF — 8.

Iš visų kandidatų 27 yra mote
rys, kurių 5 buvo praėjusiame 
parlamente.

šis rinkiminis vajus buvo bene 
pats aštriausias Kanados istorijo
je. Nesigailėta karčių žodžių, ne
apsieita ir be peštynių. Birželio 
18 rinkimai laikomi svarbiausiais 
nuo karo pabaigos. Geros dienos 
Kanadai yra praėjusios. Ekono
minė padėtis negerėja, pasaulio 
rinkos eksportui mažėja, užtat 
partijos, laimėjusios rinkimus, 
laukia nelengvi uždaviniai.

Is keturių partijų dvi nesitiki 
surinkti daugumos; tai NDP, ku
rios pagrinde yra socializmas, dar 
neprigijęs Kanadoje, ir Social 
Credit, kurios partinė linija nie
kam nėra aiški. Social Credit turi 
daugumą Albertoje, kur žibalo 
šaltiniai prisidėjo prie jos popu
liarumo.

Lieka konservatoriai ir libera
lai, kurie, kaip daug kas tvirtina, 
mažai kuo skiriasi. Didelio skir
tumo, žinoma, nėra taip, kaip nė
ra perdidelio skirtumo tarp res
publikonų ir demokratų JAV. 
Gal tik krašto ekonominiam gy
venimui tvarkyti liberalai turi 
daugiau patyrusių žmonių.

Abi partijos visokiais budais 
vilioja naujuosius ateivius. Kui 
kandidatas yra pasidarbavęs lie
tuviams, leiket u balsuoti už as
menį, o ne partiją. Hamiltone pvz. 
visi tautiečiai balsuos už Balį 
Kroną, šiaipjau, reikėtų atsi
žvelgti į partiją, kurios politika 
yra nalankesnp pavergtoms tan-

VASAROS DARBAI studentams ne-1 
lengvėja. Darbo Įstaigoms kaikur net; 
uždrausta studentams nurodyti lais
vas vietas. Studentai gauna fabrikuo-

— n; A. Bernatt • Bernatonis — III; se sunkiausius darbus. Bankai ir ap-
G. Lazauskaitė — III.

Medicinos fakultete gailestingųjų 
seserų skyrių: G. M. šlekytė — I m.

Humanitarinių mokslų fakultete: G. 
Skirgailaitė — III metus; kalbas su 
honour — 2'-ji visame kurse.

Pritaikomųjų mokslų ir inžinerijos 
fakultete: A. S. Masionis — I metus; 
A. F. Balčiūnas — III; E. Briedis — 
III; I. Alksnis — III; A. C. Kizis — 
III; J. Treigys — III; J. R. Vilkas — 
III metus.

Jei lurių studentų pavardės būtų

draudos b-vės studentų nepriima.
UNIVERSITETŲ IŠLAIDOS 

metus vienam studentui sudaro 
$1.500 -1.600.

BRITANIJOJE 80% studentų 
na pašalpas, o Kanadoj 80% mokosi 
savo lėšomis. Ontario School Counsil 
pataria feder. valdžiai atskaityti nuo 
pajamų mokesčio studentų išlaikymą. 
Tėvams būtų palengvėjimas. Geriau
sia būtų, kad studentai būtų atleisti 
nuo mokesčio, ypač gabieji,

per 
apie

gau-

Visų pareiga tačiau yra balsuo
ti. Galime džiaugtis tą teisę turė
dami. tad ja ir pasinaudokime. 
Nebūkime, kaip daugelis šio kraš
to vietinių gyventojų, kurie sako: 
“Kam man balsuoti, išrinks ir be 
manęs”. Kurie esame .piliečiai, 
tai ir atlikime tą savo pilietinę 
pareigą. ,

Tegu politinės partijos pajun
ta naujųjų ateivių svori. Kaiku- 
riais atvejais jis gali būti net le
miamas. Naujųjų ateivių menkas

SPORTAS

(Atkelta iš 1 pusi.) 
kysis Amerikoj ir Europos Bend
rosios Rinkos pirm. prof. W. Hall
stein. Vokiečiams yra pažadėta, 
jei Britanija bus priimta į Bend
rąją Rinką, Amerika pagelbės vi
siems sąjungininkams atominiais 
ginklais, kurie bus bendros val
džios žinioj.

Kipro prez. arkiv. Makarios 
lankėsi Amerikoj. Buvo pas 

prez. Kennedy; jo prašė pagalbos 
valstybei, kuri yra žemės ūkio 
kraštas. Lankėsi ir JT, kur pasa
kė pilnaties posėdyje kalbą., _

Viena, Austrijos sostinė, tapo 
bolševikų špionažo centru, Pir- 

Hiiau buvo Berlynas, bet pasta- 
- čius 'mūro šieną ir bolševikų agen
tams pasidarė sunkiau ją pereiti, 
nes. ir jie greičiau papuola į Va
karų policijos tinklus. Sovietų at
stovybėj dirba daugiau tarnauto
jų, negu Vašingtone ir Niujorke 
— apie-240 visokių specų, neskai- 

:tant pagalbinio personalo.
; ’ ;'Ameiikdj vidutinis dartrininkas 
. dirba 8 min. už vierią svarą jau- 
tienos ir' 12 min. už vieną svarą 

'sviesto. Rusijoj ir visose paverg- 
■ tose tautose darbininkas, norėdą-

mas nusipirkti 1 sv. jautienos turi 
dirbti 3 vai. 48 min.; už svarą 
sviesto — 3 vai. 31 min.

Rusijoje už prekybą kad ir ant
ros rūšies obuoliais, kuri laiko

ma nelegalia, pagal žurnalo 
“Trud” pranešimą, trys piliečiai 
buvo nuteisti mirties bausme. Pa
gal sovietų Įstatymą, jie padarę 
nusikaltimą, nes ir supuvęs obuo
lys yra valstybės nuosavybė.

Demokratinės Kinijos prez.
Čiangkaišekas buvo suplanavęs 

pasiųsti iš Formozos į raud. Kini
ją kelis -tūkstančius parašiutinin
kų, kurie kartu su sukilusiais vie
tos gyventojais pradėtų kovą su 
raudonaisiais. JAV užprotestavo. 
Kodėl panašus mastas netaikorfias 
Indonezijai? ■

Kremliuje kažkas “verda”.
Chruščiovo anksčiau numatytas 
Įpėdinis Kozlov išstumtas iš parti
jos sekretoriato; jo vietą užėmė 
Nikitos draugas iš Ukrainos. Ka
riuomenės politinis komisaras 
taip pat pakeistas ukrainiečiu. Va
karų žurnalistai atvirai sako, kad 
Nikita daugiau pasitiki ukrainie
čiais,-ypač su kuriais jis dirbo ir 
vale Ckrainą dar Stalino laikais.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiansias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
RUNNYMEDE — DUNDAS. $1.500 Įmokėti,, mūro, atskiras, 6 kambarių, 

2-jų augštu. 2 virtuvės, garažas, užpakalinis įvažiavimas. Parduodama 
kaina $10.500. ' .

> QUEBEC — BLOOR. $4.000 (mokėti, atskiras, mūro, 5+5 kamb. dupleksas
; Kaina $18.000. . J . -
. BATHURST — GLENCAIRN. $2.000 Įmokėti, mūro, 4 kamb , gražus ban-' 

galiukas, labai geras susisiekimas, apsipirkimas. Leibai gražus. 50x150 
kiemas. Prašoma kaina $12.000. *

. IEŠKAU PIRKTI pirmą ar antrą morgičių sumai $3.000 ir $8.000.
< • J f t * ' • - • į. • , J,« *

į MASAGOJĘMET. RAJONE, prie Vandens parkuodamas vasąmamis
5 kambaffii.' J.;.- f

DURIE — BLOOR. $3.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių, 2 virtuvės, 
garažas, geras įvažiavimas. Kaina $16.300.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 *
Kreipkitės visais reikalais. Čia gavsite rimtą ir sąžiningą patarimą.

dalyvavimas balsavime netik pa
rodyti) jų vaidmeps maža reikš
mę, bet ir įgalintų «j>r^kiwą 
mums nepalanki^ grujnų ar as
menų. Tad birželio 18-ji tebūna 
rimtos pareigos diena. V. K.

Už ką balsuos naujieji ateiviai?
Didžiojoj spaudoj netrūksta 

spėliojimų ir šiuo klausimu. Jie 
nevienodi, tačiau reikšmingi ta 
prasme, kad rodo jų svorį balsa
vimo atveju. Pvz. “The Tele
gram” VI. 1. dienraščio bendra
darbis L. Kossar pastebi: “Tie, 
kurie nori būti realistai politiko
je, turi skaitytis su etninių gru
pių balsais, ir tai daug rimčiau 
nei tai darė visos partijos ikišiol”. 
Jo nuomone, ateiviai iš kraštų už 
geležinės uždangos sudaro atski
rą bloką, kuriam pirmoj eilėj rū
pi jų tėvynės laisvė. Jam priklau
są vengrai, pabaltiečiai, ukrainie
čiai ir kt. Jiems neišdildomą įspū
dį padaręs premjeras J. Diefenba- 
kėris savo kalba JT. Italų intere
sai kitokie; jiems pirmoj eilėj rū
pi: darbo gavimas, šeimų sujun
gimas ir išnaudojimo pašalinimas 
darbovietėse. Jie balsuosią už 
kandidatus, žadančius išpildyti jų 
norus. Europiečiai iš kraštų, kur 
įvestas socialinis aprūpinimas — 
valstybine pensija, sveikatos ap- 
drauda galį susivilioti NDP prog
rama;

Komunistų partija irgi aktyviai 
dalyvauja rinkimuose — 12 apy
linkių išstatė kandidatus. Pvz. 
Toronto Trinity apyl. komunistų 
kandidatas yra L. Morris, Daven
port — Ph. Clarke, Hamiltono 
West — A. Dewhurst, Wellande 
— Fr. Haslam ir kt.

Mūsų bažnyčios...
(Atkelta iš 3 puslp.) 

tų dar daugiau kelti ir kalbėti 
apie tas parapijas, kurių lietu
viškumas nėra vien tik vardas, 
bet ir realus gyvenimas, mūsų vi
sų matoma ir supiantama kasdie
nybe. Gal tas pažadintu ir tuos, 
kurie jau jua nustoję lietuviško 
budrumo, nes šioje plotmėje, de
ja. nuolaidoms daugiau vietos ne
bėra.

Lankydamiesi Amžinajame 
Mieste — Romoje, apsistokite 
naujai Įrengtuose Lietuvių šv. 
Kazimiero Kolegiios svečiu na
muose: “VILLA LITUANIA”, 
Piazza Asti 25 (Via Casalmou- 
ferrato 33. Tel: 78.90.33; 78.00. 
14), Roma — Italia.

Rasite jaukią aplinką, gerą 
maistą ir neperdėtą kainą. Pa
geidaujama, kad dėl apsistoji
mo būtų susitarta iš anksto.

Kolegijos vadovybė

MIELI LIETUVIAI
Mes kreipiamės į Jus, prašydami 

paramos ateinančiuose Kanados fe
deraciniuose rinkimuose — birželio 
18 dieną.

Nežiūrint didelių žemės turtų, Ka
nada nepakankamai progresuoja. 
Konservatorių valdymo metai yra 
blogo valdymo metai. Per penkerius 
metus konservatorių administracija 
labiausiai prasiskolino, labai nuver
tino dolerį, pablogino santykius su 
Amerikos Jungtinėmis Valstybėmis 
ir kasmet vidutiniškai 415.000 žmo
nių, norinčių dirbti, laikė be darbo. 
Tai didžiausias nedarbas šiuo metu 
visame laisvame pasaulyje. Tokioje 
šalyje, kaip Kanada, to nebūtų, jei 
valstybei vadovautų žmonės, moką 
kurti ir plėsti ekonominį gyvenimą. 
Praplėstas ekonominis gyvenimas su
kurtų daugiau darbų, pakeltų žmo
nių gerovę ir padarytų tikrove vals
tybinį draudimą ligoje ir senatvėje.

Užsienitr poHtikO^k^^rvaforiai 
pasakė gražių kalbų prieš komunis
tus, tačiau vien kalbų yra maža. Rei
kia prisidėti prie kolektyvinės ap
saugos NATO sustiprinimo ir Eko
nominės Sąjungos — Common Mar
ket. čia konservatotrių administra-

Common Mar-

!

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Lituanicos futbolininkai, žaidžią

cija neparodė aiškaus veido — kar
tais pasisakydama net prieš Common 
Market (Britanijos atveju), kartais 
pagelbėdama komunistams (Kubos 
atveju).

Iš didžiųjų partijų mums, nau
jiems Kanados gyventojams, LIBE
RALAI yra priimtiniausi. Liberalų 
administracijos metu mums buvo at
vertos Kanados durys, liberalų val
dymo metu čia išgyvenome ekonomi
nę gerovę. Liberalai Įvedė valstybi
nę ligoninių apdraudą, liberalų lai
kais 1949 m. Kanada aktyviai prisi
dėjo prie kolektyvinio apsigynimo 
suorganizavimo NATO; LIBERALAI 
PIRMIEJI Jungtinėse Tautose iškė
lė Sovietų Rusijos užgrobimus Pa
baltijy ir kitur. Pagaliau liberalai 
šiems rinkimams Hamiltone nomina
vo lietuvi B. Kroną kandidatu Į fe
deracini parlamentą.

Mes vėl turėsime tinkamą valdžią 
Kanadoje, jei birželio mėn. 18 d. ei- 

/Šime balsuoti ir savo balsus atiduo
sime už liberalų partijos kandidatus.

Nėra ko balsuoti už mažas parti
jas. nes už jas balsuodamas išmesi 
veltui balsą.

Lietuvių liberalų komitetas.
(Rinkiminis skelbimas)

įijoje, po 6 rungtynių turi 4 taškus — 
1 pergalė, 2 lygiosios. Pirmame rate 
dar yra likęs 1 susitikimas. Komanda 
gegnes 26 d. turėjo draugiškas rung
tynes su vokiečių Wanderers vienuo
like ir pralaimėjo 0:1, o gegužės 30 
d. Peel Cup susitikime supasavo lenkų 
Eagles futbolininkams 2:5.

Šią vasarą Čikagoje vyks nemaža 
tarptautinių futbolo rungtynių; dalis 
jų — Tarptautinės Futbolo Lygos Niu
jorke pirmenybių susitikimai, šiomis 
rungtynėmis lietuviai labai domisi, o 
Lituanica yra viena iš jų rengimo da
lininkų.

Vasaros mėnesiais Čikagos lietuviai 
sportiniame gyvenime nieko gero neža
da. Be futbolininkų čia negirdėti, kad 
kas nors bandytų judėti. Kitados dau
giau aktyvumo rodę lengvatlečiai jau 
nepasireiškia lietuvių tarpusavio var
žybose, o ir kitose šakose rungtyniau
jama individualiai. Lauko sporto ša
kos, nežiūrint lietuvių sporto klubų 
gausumo, jau pradeda išnykti.- E. Š.

Sportas Lietuvoje
Dviračių lenktynės. — Dešimtį die

nų trukusias Vilnius - Ryga - Talinas 
dviračių lenktynes laimėjo estas A. 
Viaravas 27.49:31; antras — lietuvis 
J. Grabauskas 27.55:13; trečias — es
tas A. Adamsonas 27.5522. Komandos 
I vietą užėmė Rygos ASK, II — Kau
no Žalgirio I komanda. Lenktynėse da
lyvavo po keturias Lietuvos ir Latvijos 
ir penkios Estijos komandos; iš viso 
78 pajėgiausi pabaltieeių dviratinin
kai. Bendras lenktynių kelio nuotolis
I. 168 kilometrai.

Lietuvos boksininkai Sov. Sąjungos 
bokso pirmenybėse iškovojo IV vietą 
iš 14. Kaunietis Ričardas Tamulis ir 
vilnietis Danielius Pozniakas savo svo
riuose laimėjo aukso medalius, šiuo 
metu Lietuvos boksininkai, vad. Algir
do Šociko, savo laiku buvusio Europos 
bokso garsenybės, yra labai geros for
mos ir pajėgūs dalyvauti tarptautinėse 
arenose.

Akademinio irklavimo pajėgiausių 
Sov. Sąjungos irkluotojų varžybos įvy
ko Leningrade. Iš Lietuvos jose daly
vavo Vilniaus Žalgirio astuonvietė 
valtis ir vienvietė valtimi kaunietė Ja- 
uma Lukosiunaite. Astuonvietė buvo 
pernai S. S gos ėempijonas, o J. Luko- 
šiūnaitė turėjo antrąją vietą. Šiose 
varžybose 2.000 meLrų distanciją Vil
niaus Žalgirio Komanda atplaukė pir
moji per 6 min. ir 8 sek. šio menesio 
gale vilniečiai atvyksta rungtynėms 
t 7A 7. J'g-.dą sudaro: R. Vaitkevičius, 
A. Bagdonavičius, Z. Jukna, D. Semio- 
novas, V. Briedis, P. Karia. C. Jucys.
J. Jegelevičius ir vairininkas G. Mor
kus. Europos dviviečių valčių meiste
riai A. Bagdonavičius ir Z. Jukna yra 
Įsijungę į aštuonvietės komandos su
dėtį ir dviviečių varžybose nedalyvavo. 
J. Lukošiūnaitė šiose varžybose at
plaukė ketvirta. Įdorųu, kaip seksis vil
niečiams rungtyniauti Amerikoje.

Krepšininkas Stasys Stonkus buvo 
priimtas į tarpt, krepšinio teisėjų ko
legiją.

Bokso varžybos, trukusios dvi die
nas, tarp Vilniaus ir Talino boksininkų 
baigėsi 6:4 ir 5:5 vilniečių pergale.

Lengvosios atletikos pirmenybėse 
Vilniuje Lietuva - Latvija - Estija ne
lauktai baigėsi Lietuvos pergale, II 
vietoje liko Estija ir III — Latvija.

Tarpmiestinėse stalo teniso varžy
bose Kaunas - Leningradas, kauniečiai 
sutriuškino varžovus rezultatu 19:2.

G.

REIKALAUJA 1937 METU 
SIENŲ

Birželio 2-3 d. Koelno m., Fed. 
Vokietijoje, suvažiaviman buvo 
susirinkę apie 100.000 buv. Po
meranijos gyventojų. Savo raštu 
sveikinime susirinkusiems trem
tiniams kancleris Adenaueris nu
rodė i tautų laisvo apsisprendimo 
teisę, kurios siekianti ir Bonnos 
vyriausybė. Toji teisė Įgalinanti 
tikėtis, kad Pomeranijos gyvento
jai galės grižti Į savo žemes. Re
zoliucijoje suvažiavę vokiečių 
tremtiniai reikalavo pašalinti so- 
vietinH>avergimą R. Vokietijoje 
ir kituose okupuotuose kraštuose 
ir siekti Vokietijos apjungimo 
1937 m. sienose, šiuo metu Fed. 
Vokietijoje ir V. Berlyne iš viso 
gyvena 1,2 milijonai buv. Pome
ranijos gyventojų. E.

Birželio 18-tą TRINITY apylinkėje 
balsuokite už

FRO LICK, Stanley Į

Progressive Conservative 
kandidatą

Balsuodami už STANLEY FROŲICK, jus balsuojate už Progressive Conservative partiją, už jos vada John Diefen- 
bakeri ir — pirm visko -- už Kanados augančia ateitį, ekonomine pažangą, pilną Įdarbinimą, soeialini saugumą 
ir už lygias teises visiems kanadiečiams. . .' ’ , . . . . " .
ATSIMTNKTTE‘TAfP PAT: į '• , ‘ ‘
John Diefenbaker buvtf pirmas, kuris, kaip Ministeris Pirmininkas, iškėlė' pavergtųjų Europos tautu klausimą 
Jungtinėse Tautose ir pažadėjo išeiti vėl tuo klausimu su specialia rezoliucija.
JIS SAKE: ■ '•* ♦ •>*«
“Negali būti dvigubo masto tarplaiftimuose kiausiiriuose/'Aš prašali 
nįnką, duokite laisvus rinkimus toms tautoms, kurias jūs valdote —

»■

nuspręsti tokią
r Į. ^71-P M l. H f’

idftvsavo balsavimu nuspręsite, kas sudarys sekančia Kanados vyriausybę: ar vyras, kuris drąsiai stoja prieš tautu 
pavergimą, ar vyras, kurk sako: “Aš verčiau gyvensiu su Chruščiovu, negu mirsiu”. Jei jūs norite padėti savo 
gimtajam kraštui — BALSUOKITE TADA Už PROGRESSIVE CONSERVATIVE KANDIDATUS.

Balsuokite už STAN FROLICK Trinity apylinkėje.
Informacija: 704 QUEEN ST. W., EM. 4-6171 Informacija: 935 BLOOR ST. W„ LE. 4-6393

mt iiiffimr - iiniTi- ——i-  — r-Mii ii. itiT'irr^
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, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

WINDERMERE — BLOOR
$2.000 įmokėti, 6 kambarių, šiurkš

čių plytų namas, naujas alyvos 
šildymas, garažas. Prašoma kaina 
$15.700.

INDIAN RD. — BLOOR 
DUPLEKSAS 
$2.000 įmokėti, 10 kambarių per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
vandens alyvos šildymas.

BABY POINT
$2.300 įmokėti, gražus 6 kambarių 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, privatus įvažiavimas, ilgos ir 
lengvos išsimokejimo sąlygos.

HIGH PARK — BLOOR
$3.000 įmokėti, 5 kambarių atski- 

rab mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, garažas, vienas at
viras morgičius 10 metų.

DOVERCOURT RD. — BLOOR 
$2.000 įmokėti, geras 8 kambarių 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, alyvos šildymas, 2 virtuvės, 
vienas atviras ^morgičius 10 mėtų, 
žema kaina.

RUNNYMEDE — BLOOR 
$7.000 įmokėti, 7 kambarių, atski- 

, ras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
2 modernios virtuvės, recreation 
kambarys rūsyje, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu, vienas 
atviras morgičius 10 metų.

BERESFORD — BLOOR
S4.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas, kvadratinis pia
nas, garažas.

JANE — BLOOR
$6.000 Įmokėti, puikus 5 kambariu 

atskiras mūrinis bangaias. nauja* 
alyvos šildymas, recreation kam
barys, garažas.

OAKMOUNT RD. — BLOOR 
$10.000 įmokėti, didžiulis, gražus, 

14 kambarių, atskiras mūrinis na
mas — 4 butai, vandens alyvos 
šildymas, 4 vonios, 4 modernios 
virtuvės, garažai su privačiu Įva
žiavimu, puikus didelis kiemas, 
arti Bloor, gera nuoma.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584 

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamentinių namų.

COLLEGE — RUSHOLME
$2.000 įmokėti, geras 8 kambarių 

namas, 3 virtuvės, S120 mėnesinių 
pajamų ir butas pirmam augšte 
savininkui. Viena atvira skola ba
lansui 15 metų. Tik $103 mėnesi
nių mokėjimų. Kaina $15.500.

RETA PROGA
$3.000 įmokėti. Bloor — Kingsway 

rajone modernus 6 kambarių na
mas. Gražūs ir dideli kambariai. 
Recreation kambarys rūsyje. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. Ba
lansui viena atvira skola 15 m.

BLOOR — DURIE ST.
$3.000 įmokėti, puikus 6 kambarių 

atskiras namas. Dvi modernios 
virtuvės. Garažas ir šoninis įva
žiavimas. Pilna kaina $20.500.

BLOOR — RUSHOLME RD.
$4.500 įmokėti, gražus 10 kambarių 

atskiras namas. Karšto vandens 
šildymas. Didelis kiemas. Garažas 
ir platus šoninis įvažiavimas. Vie
na atvira skola. Pilna kaina 
$22'500

RONČESVALLES RAJONE
$3.000 įmokėti. Labai geras 9 kam

barių pajamų namas. Labai gra
žus ir dideli kambariai. Dvi mo
dernios virtuvės. Balansui viena 
atvira skola. Pilna kaina $20.500.

BLOOR — HIGH PARK
$3.000 įmokėti. Puikus 7 kambarių 

atskiras namas. Karšto vandens- 
alyva šildymas. Recreation kam
barys rūsyje. Platus, didelis kie
mas. Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Pilna kaina S21.000.

ORIGINALUS TRIPLEKSAS
S8.000 įmokėti. Puikus 3 metų se

numo 3-jų šeimų pastatas. Karsto 
vandens alyva šildymas. 3-jų ma
šinų pastatymo vieta ir šoninis 
įvažiavimas. Viena atvira skola 
balansui. Pilna kaina $33.000.

LABAI GERAS INVESTAVIMAS
S10.000. 10 butų naujas pastatas. 

Visi butai išnuomoti. Virš $12.000 
metinių pajamų. Labai lengvos iš

mokėjimo salvgos. Prašoma kaina 
$75.000.

LABAI KETA PROGA
$10.000 Įmokėti, pastatas — biznio 

įrengimas ir prekes. Geras senai 
įsteigtas Hardware bizni*. Pilna 
kaina $24.000.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

k1? k u b u a & b tai lors
SIUVĖJAS A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

GERAS ŪKIS prie didelės upės. Dirbamos žemės 170 akrų. Geri trobesiai. 
Netoli Wasagos. žemė prie upės tęsiasi per 2000 pėdų. Kaina tik $18.000. 
Pajamos ir iš meškeriotojų. Gera proga ūkininkams.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1115 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAL

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namu telefonas: BE. 3-5996 

LANSDOWNE — QUEEN 
$3.500 Įmokėti, atskiras, 7 didelių 

kambarių namas per du augštu, 
moderni virtuvė, naujai dekoruo
tas. 10 metų morgičius balansui, 
pirmą kartą parduodamas.

KRAUTUVE SU 2 BUTAIS
Geroj vietoj, ant pagrindinės gat

vės, arti susisiekimo susikirtimo, 
tinka betkokiai prekybai, genj 
plytų, garažas, Įvairių tautybių 
rajone. Įmokėti $8.000.

MIŠRUS ŪKIS PRIE PLENTO
$15.900 pilna kaina, 87 akrai geros 

žemės, labai geras 7 kambariu 
gyvenamas namas, didelė daržinė 
su Įvairiais kitais pastatais, arti 
Stayner, seni anglai savininkai.

DUNDAS — OSSINGTON
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 

moderni virtuvė, nauja šildymo 
krosnis, balansui morgičius 10 
metų. Pilna kaina $11.900. Turi 
būti parduotas.

BLOOR —JANE 1
$15.700 pilna kaina, gerų plytų, 6 

kambarių namas, 2 modernios vir-
' tuvės, nauja šildymo krosnis. 2 

vonios kambariai, šoninis įvažia
vimas, garažas. Vienas morgičius 
balansui.

40 AKRŲ ŽEMĖS SU UPELIU
60 mylių nuo Toronto, augštoj. sau

soj vietoj,'su tekančiu per vidu
rį žemės upeliu ir miškeliu. Pil
na kaina $5.000.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mos.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd.
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

JANE — ANNETTE
$1.500 jmok., 7 kamb. per du augš- 

tus, naūr., atsk., mod. virt., gara
žas. Sav. išvyksta ir parduos už 
$15.000.

BLOOR — INDIAN GROVE
$2.000 įmok., mūr., atsk., 8 kamb., 

mod. virt., 2 vonios, 2 garažai, 
geras įvaž., vienas morgičius. Ver
tas dėmesio, prašo tik $16.500.

BLOOR — HIGH PARK
$2.500 įmok., 8 kamb., mūr., atsk., 

2 virt., 2 vonios, vand. alyva šild., 
garažas su priv. įvaž. Geras pirki
nys, nes parduos už $14.500.

BLOOR — BERESFORD
$3.000 įmok., 6 gražūs kamb., ru

piu pi., kvadrat. planas, naujos 
statybos. Gražus kiemas, šoninis 
įvaž., garažas. Vienas atviras 10 
metų išmokėjimas.

INDIAN RD. — HIGH PARK
$3.500 įmok., 10 kamb.,' originalus 

dupleksas, reikia mažo remonto, 
skubus ir pigus pardavimas.

Į DOVERt DURT — COLLEGE
i $3.530 įr ok., 10 kamb., mūr., 4 k. 

pirmam? augšte, vand. alyva šil
domas, 3 mod. virt., geras nuoma
vimui, vieta 2 garažams.

ANNETTE — RUNNYMEDE
$3.500 įmok., atsk., mūr., 9 kamb. 

per t is augštus, 2 mod. virt., aly
va šAJ. Geras ir pigus pirkinys, 
nes parduos už $16.500. Apžiūrė
kite.

BLOOR — DUNDAS
$4.000 įmok., mūr., atsk., 9 kamb.. 

vand. alyva šild., 3 mod. virt., 3 
garažai, arti Bioor kraut, ir susi
siek. Puikus nuomavimui — ge

ras pirkinys.
RUSHOLME RD. — COLLEGE
$54)00 įmok., 7 kamb. per du augš

tus, mūr., atsk., rupių pi., vand. 
alyva šild., did. kamb. Vienas at
viras 10 metų morgičius.

HIGH PARK BLVD. —
INDIAN ROAD
$8.000 įmok., 5 butų, atsk., gražus 

namas, viskas įrengta kaip nauja
me name, labai švarus iš lauko ir 
vidaus. Mėn. pajamos $400. Sau
gus ir pelningas investavimas. 
Kas pirks — džiaugsis.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417
V

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

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu 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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
> Būstinė: Lietuviu Namai

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
lik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos .mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvienų dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪSIU AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

PLUMBING and HEATING
f

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

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

148 WESTMINSTER AVĖ. Telefonas LE. 2-5191

A. C I Ž I K A S

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

1076/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392 •

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

% (buvęs Naujas savininkas

- wanys) J26 Lansdowne Ave.
✓v (TarP B,oor ir DuP<>nt)g ar age Tei. le. 3-0631

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME VJS. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Skaitytojai pasisako
KANADOS SĄJUNGA SU 

AMERIKA
Pasirodo, kad klausimas aktualus ne

tik kanadiškoje spaudoje, bet jis su
kelia įvairių nuomonių ir mūsiškių 
tarpe.

“TŽ” gegužės 31 d. nr. save laikąs 
kanadiečiu, bet gyvenąs Čikagoje, p. 
Jurgis Petraškevičius labai skeptiškai 
į tokią sąjungą žiūri ir, lyg nusivylęs 
Amerika, perspėja kanadiečius, kad to
kia sąjunga Kanadai būtų labai ža
linga.

Balandžio 5 d. “TŽ” iškėliau kana
diečių tarpe vyraujančius Kanados - 
Amerikos sąjungas argumentus. Jie 
labai paprasti — Kanados ekonominė 
padėtis. Tai svarbiausia.

Kanados “Financial Post” apklausi- 
nėjo 10 didžiausių b-vių direktorių, 
kurių vadovaujamų organizacijų akty
vas siekia $6 bilijonus (maždaug tiek,! 
kiek metinis Kanados biudžetas). Ke
turi jų pasisakė, kad sąjunga su JAV 
yra neišvengiama, du — už dalinę eko
nominę sąjungą ir du buvo prieš. Likę 
du atsisakė duoti betkokius komenta
rus, kol nepaaiškės Britanijos įsijun
gimo sąlygos į Europos ekonominę są
jungą.

Kanados pramonės gamyboje yra 
57% amerikiečių kapitalo; žibalo ir na
tūralių dujų — 75%, kasyklų pramonė 
je — 55%.

1961 m. JAV emigravo iš Kanados 
j 33.000 asmenų, daugiausia inžinierių, 
mokslininkų ir kitokių profesionalų, 
Kanadon iš Amerikos atvyko 11.000.

Prekyboje Kanada ir JAV yra vie
nas kito geriausi klijentai.

Gynyboje Kanada remiasi tik į JAV. 
Kanadietis išleidžia $89 gynybai, tuo 
tarpu amerikietis — $227.

Kad Britanija, įsijungs į Europos 
ūkinę sąjungą, nėra nė kalbos. Kas ta
da liks Kanadai? Tik kaimynai pie
tuose.

Bet apie ekonominę padėtį nekalba 
ir J. P... savo straipsnyje. Jis iškelia 
moralinius pavojus, Kanadai susijun
gus su JAV. Anot jo. Kanada yra 
augšto dorovingumo, o JAV — supuvu
sios. Kažin ar jau toks skirtumas yra? 
Gal Čikagoje ir daugiau gengsterių, 
negu Toronte; bet ir Torontas per
daug neatsilieka. Nėra taip jau dide
lio skirtumo moralinio lygio srityje. 
Ir Kanadoje pilna kyšininkų versle ir 
politikoje, pilna jaunuolių nusikalti
mų. pilna žmogžudysčių.

Lygiai tas pats visur. Kanada jau 
baigia būti angliška ir tampa vis dau
giau amerikietiška. Jaunoji karta gal 
daugiau reiškia antipatijų anglams, ne
gu amerikiečiams. Jaunosios kartos 
akys krypsta ten. kur geresnis gyveni
mas. O tai jie mato tik JAV. Britani
ja šiuo metu Kanadai nėra -joks auto
ritetas. Tikriausia ir p. J. P. yra skai
tęs Kanados spaudos kritikus karalie
nės ir jos giminių lankymosi metu Ka
nadoje. Daugelis pačių kanadiečių ste
bisi. kad spauda taip atvirai pasisąko 
prieš anksčiau dievintus monarchus.

Tad bereikalingas yra nuogąstavi
mas. kad Kanada sąjungoje su Ameri
ka moraliai kristų žemyn. Moralinė 
būklė abiejų kraštų ir dabar mažai kuo 
skiriasi.

Kai dėl tautinių tradicijų, tai Kana
da jų neturi. Aplamai, visam pasauliui 
jungiantis į blokus ir anglų imperijai 
sužlugus, Kanada, likusi viena, tik 
skurs.

Žinoma, susijungimas ar atskirumas 
ne nuo mūsų kalbų priklauso. Tai yra 
laiko ir ekonominių reikalavimų daly
kas. Nereikėtų tik bijotis patekti į tą 
“kosmopolitinį kamšalyną”. j

V. Kolyčius į

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairins pija- 
ninu remonto darbns ir sustygavi- 
mns. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

| Čikagos lietuvių prekybininkų balius
Lietuvių Prekybos Rūmai, baigiantis 

pavasario sezonui, surengė savo 29-jį 
banketą Čikagos puošniausiame vieš
butyje — Ambasador West Hotel.

Apie 500 žmonių, kurių dauguma 
buvo jau Amerikoje gimusieji lietu
viai ar daugelį metų čia išgyvenusieji 
atvykėliai iš Lietuvos, praleido jaukų 
vakarą nuotaikingoje atmosferoje.

Pavakarieniavus įvyko trumpa ofi
cialioji dalis: Amerikos ir Lietuvos 
himnai, invokacija, mirusių karių pa
gerbimas, seniesiems Rūmų darbuoto
jams atžymėjimo ženklų įteikimas, gar
bės svečių pristatymas, kalbos.

Kongresmano motina iš Vilniaus
Pagrindiniu kalbėtoju buvo JAV 

kongresmanas Sidney R. Yates, dabar 
kandidatuojąs į senatoriaus postą. Pri
statytas Lietuvių Prekybos Rūmų pir
mininko ir programos vedėjo dr. J. Je
rome, kongresmanas tarė nuoširdžių 
žodžių Lietuvos bei kitų pavergtų tau
tų adresu. Pažymėtina, kad ir jis pats 
yra pasiūlęs rezoliuciją, pasisakančią 
už Lietuvos išvadavimą iš sovietinės 
vergijos. Yra malonu pridėti, jog kon
gresmano Sidney Yates motina prieš 
60 metų yra atvykusi iš Vilnaius.

Konsulo sugestijos
Kiek ilgesnį žodį pasakė ir Lietuvos nemažo masto parengimus. Juos pla- 

generalinis konsulas Čikagoje dr. P. čiau pritraukus prie naujųjų ateivių 
Daužvardis. Jis susirinkusiems^ Rūmų rengiamų įvykių, būtų galima laimėti, 
nariams pateikė minčių bei sugestijų,

AR PAGRISTI RŪPESČIAI?
Žvelgiu į “TŽ” nr. 1962. V. 31. Ten 

prigludęs po laikraščio metrika Bal. 
Brazdžionis^ straipsnyje “Snaudžianti 
ar veiklioji lietuvybė?”, nurodo, jog 
PLB buvusi sukurta, kad palaikytų lie
tuvybės saitus ir apjungtų išsisklai
džiusią lietuvių šeimą. Tačiau, kiek to
lėliau, jos pareigų atlikimu jis labai 
suabejoja, tardamas: “Tikslas aiškus 
ir girtinas, bet ar Lietuvių Bendruome
nei sekasi lietuvybę išlaikyti, didelis 
klausimas”.

Autorius pasidžiaugia, kad romanų 
premijos kyla, kad skelbiami įvairūs 
konkursai, bet, girdi, tai tik trupinė
liai, atseit, labai permaža.

Ko gi rašinio autorius pasigenda? Į 
tai atsako jis pats, statydamas klausi
mą: “Ar lietuviška lituanistikos (kaž
kodėl ir lietuviška ir lituanistikos — 
ar ne tas pats? — Pr. Al.) mokykla tu
ri reikiamą skaičių knygų savo kla
sėms?” Į tai norėtųsi atsakyti: atrody
tų, kad turi. Pvz., šeštadieninių m-lų 
pirmuosiuose skyriuose susidarė netgi 
savotiška konkurencija tarp pedagogų 
A. Rinkūno ir I. Malėno vadovėlių - 
elementorių. Turima vadovėlių jau ir 
augštesniems pradžios r i-los skyriams, 
o taip pat ir augštesniųjų lituanistinių 
kursų moksleivijai.

Toliau autorius klausia: “Ar pakan
kamai yra lietuviškos literatūros mūsų 
jaunimui?” Girdi, vos keli skyreliai 
laikraščiuose, viena “Eglutė” ir toji 
“vos kojas pavelka ...” Tiesa, jauni
mui literatūros neturime perdaug, bet, 
kas nori, jos gauna ir norinčioje vaikai 
tegul tik perskaito visas vaikams ir 
jaunimui išleistas lietuviškas knygas, 
o taip pat laikraščiuose vedamus sky
relius. Išsireiškimą “Eglutės” adresu 
norėtųsi pataisyti ta prasme, kad tas 
laikraštėlis, N. Pr. M. M. seselių lei
džiamas ir redaguojamas, nekalbant 
apie seselių didelį pasišventimą jį lei
džiant, labai jau šauniai ir gražiai at
rodo. Apie “Eglutės” “kojų nepavil- 
kimą” negali būti nė kalbos. Ji kojas 
labai jau šauniai ir jaunuoliškai raito...

Ir kitos autoriaus pastabos apie 
“snaudžiančią ar veiklią lietuvybę” la
bai jau “apriorinės”, todėl, dėl vie
tos stokos, čia neminėtinos.

Kitame straipsnyje, po labai poetiš
kai surimuota antrašte, “Kas supuvo, 
tai ir griūva”, autorė Bima pasiilgusi 
mūsiškės spaudos skaitytojų laiškuose 
svetimos spaudos atsiliepimų tono. 
Esą. tenai tie atsiliepimai dažnai “są
mojingi ir kandūs, žodžiu, jaučiasi vi
siškas nesivaržymas pasisakyti savo 
nuomone, užgirt arba nupeikt betkuri šaulio pilietybę sužinoti, reikia pri- 
straipsnį ar asmenį iki kraštutinumų”.
(Mano pabr. — Pr. Al.). Gi pas mus. Yra vadinami tarptautiniai namai To-» 
girdi, skaitytojų pasisakymai — dažnai ■ ronte. Londone. Otavoje, kur įvairios 
atrodo labai anemiški, palyginus juos ■ tautybės gali susirinkti ir pažinti vie
šu svetima spauda. . na kitą. Be to. reikią įvesti tarptauti-

Į tai atsakant, p. Bimai norėtųsi pir-Jnius pasikeitimus kultūrinių, auklėji- 
miausia pasakyti,, jog labai teisingai ■ mo ir mokslinių institucijų su kitomis 
tariama: “Kas šalis — tai mada, kas | valstybėmis. Kalbėtojas turėjo galvoj 
žmogus — tai skonis”. Taip ir šiame netik paskirų studentų pasikeitimą, 
atvejuje. Kanadiečio labai dažno skai- bet ištisi fakultetai turėtų būti perkel- 
tytojo visai nedomina jokios skaityto-j ti į kurią atsilikusią šalį, kurioj toks 
jų laiškų mintys, jokie politiniai įvy- Į fakultetas galėtų sudaryti universiteto 
kiai nei kitokia laikraščio medžiaga.; branduolį.
Jis tepasižiūri į “komikų” skyrių, spor-! Kanada esanti įvairiaspalvis pašau
to naujienas, na, ir vienas kitas į ak- lis. nes nereikalavo asimiliacijos įvai- 
cijų biržos žinias. Tai ir viskas. Gi rių tautybių, bet jų kultūrinio įnašo, 
reikėtų pamėginti mūsiškiams redakto- Premjeras J. Diefenbakeris pasakęs, 
riams taip atleisti vadžias, kad skaity-! kad vakariečiai neturį monopolizuoti 
tojams būtų leista pasisakyti ir para- ’ pasaulio išminties ir versti kitus jų 
syti, kaip p. Bima nurodo, “kandžio-; elgesį kopijuoti. Atrodo, kad JAV kaip 
mis”, “ be jokio varžymosi” mintimis tik toks vertimas jaučiamas. Kalbėto- 
ir “nupeikt betkuri straipsnį ar asme- jas patarė palaikyti britų politinės 
nį iki kraštutinumų...” Kas iš to iš- laisvės supratimą, kuris galėtų padėti 
eitų, čia nebe vieta nė svarstyti. pasaulio pilietybei.

Matyt, pagal jos pačios patarimo re- ’ Ryšium su Pilietybės Diena, visi de- 
ceptą ir šis straipsnis rašytas, kuriame; legatai buvo pakviesti į priėmimą pas 
išsireiškimai toli gražu nebe “tradici- i gubernatorių parlamento rūmuose, o 

' niai” — kandūs, nesivaržą. Toks pa- vakare — į priėmimą naujiesiems ka- 
I brėžimas, jog mes taip nusmukdę vi-. nadiečiams miesto rotušėje. Pastara- 
! suomeninių organų prestižą, kad, gir- j jame kalbėtoju, be ministerio Yarem- 
di, padorus žmogus ir jaunimas krato- ko ir burmistro, kuris dar kartą vie
ši jų iš tolo. Tai prielaida — perdrąsi, į šai pasakė, kad jo močiutė yra kilusi 
neteisinga. Kad “pašaliniam žmogui' iš Lietuvos, o tėvukas iš Lenkijos, bu- 
susidarytų toks įspūdis, jog mūsų or- 'Vo Kanados Pilietybės Tarnybos pirm, 
ganizacijose padorių žmonių visai nė- :x TT :1*
ra” — taip pat nepagrįsta galvosena.

Baigdamas savo rašinėlį, Bima nori 
skaitytoją įtaigoti, jog visur ir visi lie
tuviai labai biją kritikos: Jam ir knygų 
recenzentai, ir koncertų aprašytojai — 
visi pataikautojai. Taip yisdėlto nėra. 
Nei anie taip jau bijo kritikos (žino
ma, jei kritika pozityvi), nei recenzen
tai tokie pataikautojai. Savaime aišku, 
jei žmogus, kurios nors srities meni
ninkas, būtų taip kritikuojamas, kaip 
pataria Bima — “kandžiai, nesivaržant 
ir nueinant iki kraštutinumų”, tai bū
tų ko ir užsigauti, šiame atvejuje to
dėl ir praktikuotinas daugiau vaižgan- 
tiškas “deimančiukų jieškojimas”, o ne 
kokie kraštutinumai, ypač turint gal
voj išeivijos sąlygas, kur ir meninin
kai dažniausia į sceną lipa nuo-kasdie- 
ninio darbo pūslėtomis rankomis.

Pr. Alšėnas

Londonas. — Maršalas Mont
gomery Lordų Rūmuose pasiūlė 
Britanijai karo atveju: nežygiuoti 
Maskvon ir neužkabinti Raudono
sios Kinijos.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
Roc^a 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-S130 

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

Sav. Ant. Paškevičius

ŠYPSENOS
kaip būtų galima patarnauti lietuviš
kiems interesams.

Prie garbės stalo matėsi būrys ge- 
raižinomų žmonių: dr. P. Daužvardis 
su žmona, dr. P. Grigaitis, L. Simutis,
L. Vanagaitienė, F. Daukus su žmona 

Sofijos Barčus programos- vedėjai,
M. Vaidyla, teisėjas A. Wells, dr. K. 
Draugelis ir kt.

Atžymėti veikėjai
Atžymėjimo ženklus už 25 metų tar

nybos Rūmų direktorių postuose ga
vo: Anton J. Valonis, William J. Ka
reiva ir dr. Kazys Draugelis. Juos ap
dovanojo Rūmų pirm. dr. Jerome.

Meninėje dalyje pasirodė Eleonor 
Zapolienė, kuri sudainavo St. Gaile- 
vičiaus “ Oi laukiau, laukiau”, George 
Gerschwin “Summertime” ir Augusti
ne Lara “Grenada”. Pietų metu ir šo
kiams grojo Jono Byansko orkestras.

Senųjų įtaka didelė
Šią pramogą surengė komitetas, ku

riam vadovavo Julius Kuzas, William 
Kareiva ir Felix Raudonis.

Banketas susilaukė dėmesio ir Či
kagos televizijoje. Jo ištraukos buvo 
rodomos per WGN stotį. Stebint šią 
pramogą, susidarė įspūdis^ kad senųjų 
lietuvių įtaka Čikagoje yra gana dide
lė ir matėsi, jog jie moka suorganizuot

Mažiausia blogybė
Graikų filosofas Demokritas 

buvo labai augšto ūgio vyras. O 
vedė jis žemo ūgio merginą. Iš to
kios juokingai atrodančios poros 
daug kas mėgdavo pasišaipyti. 
Kartą vienas pažįstamas net ir at
virai ėmė juoktis. Filosofas links
mai atsakė:

— Ko gi jūs norite? Kaip iš
mintingas vyras, aš pasirinkau pa
čią mažiausią blogybę.

Čaplino žmona
Kartą Čaplinas savo žmonai pa

reiškė:
— Tu esi labai gera, b?t turi 

nepataisomą ydą.
— Kokią? — nustebo žmona.
— Kad esi mano žmona.

Edv. Šul.

SVARSTĖ PASAULIO PILIETYBĘ
Privačios organizacijos, sudarančios 

Kanados pilietybės tarybą, savo suva
žiavime Toronte svarstė pasaulio pilie
tybės problemą. R. McCleave, parla
mento narys iš Halifaxo pirmiausia pa
aiškino, kad ‘‘pilietybė” tai asmens 
padėtis valstybėje. Jo teisės aprašytos 
konstitucijoje. Įvairios tarptautinės su
tartys pilietybės sąvoką praplėtė. Mies
tų augimas sugriovė feudalinę san
tvarką: kas nors gali sugriauti ir vals
tybinius pilietybės pagrindus. Nė vie
nas žmogus negalįs gyventi visiškai at
siskyręs nuo kitų, taip pat ir tauta ne
gali visiškai atsitverti nuo kitų tautų. 
Esą mes turime prisiimti ir tarptauti
nes pareigas netik tautines; tam turi
me daugiau naudoti JT ir kitas tarp
tautines organizacijas. Patrijotizmas 
ir meilė savo tautai netrukdo rūpintis 
tarptautiniais reikalais.

Netiesiogiai jau dabar rūpinamasi 
pasaulio pilietybe — advokatai studi
juodami tarptautinę teisę, kiti — vyk- j 
dydami tarptautinius prekybos įstaty-. 
mus ir pan. Norint daugiau apie pa- •

gracijos taisyklės nėra perkietos, ir 
Kanados vyriausybė labai gerai atlieka 
savo uždavinį.

Suvažiavimo proga buvo rodomas fil
mas apie Kanadą “The Quality of a 
Nation”, parodas daugelį plačiai žino
mų žmonių ir vaizdų iš Kanados gyve
nimo. Filmą gali išsinuomoti nemoka
mai betkuri organizacija, parašiusi į 
Canadian Film Institute, 1762 Carling 
Ave., Ottawa, Ont. V. Jdz.

Inžinierius negyvas
Pauliukas nusipirko pirmąjį 

laikrodi. Sekančią dieną laikrodis 
sustojo* Palengva išardė jį, ir ra
dęs negyvą musę pareiškė:

— Dabar matau kodėl neina — 
inžinierius negyvas....

Paskaitoj
Durininkas, sako i paskaitą at

ėjusiam svečiui:
— Pone, labai prašau tyliai Įei

ti, nes paskaita jau seniai prasi
dėjo.

— Ar jau visi miega?
f

Sovietinėj mokykloj
— Pasakyk, ką žinai apie Ame

riką? — mokytojas klausia ber
niuką sovietinėje mokykloje.

— Amerika yra vargingas 
kraštas, kur visi skursta kapita
listinėje vergiioje.

— O ko siekia Sov Sąjungą?
— Ji siekia pasivy i Ameriką.

Girto vargai
— Žmogau, ar nesigėdim to- . 

kiam stovy išeiti i gat”g?— sako 
policininkas iš reslc-mo >šėju- 
siam visiškai girtam žmogui.

— O, tikrai gėda rodytis žmo
nėms, — susigriebė jis ir sugrįžo 
atgal i restoraną.

• Girto vargai — žmonėms 
juokai.

• Girto niekas neklauso, bet 
daug kas pasiklauso.

]Mamu^ automobiliu^
klausyti kuriai tarpt, organizacijai. •

Mooradian iš Hamiltono. Jis priminė, 
kad naujieji ateiviai turi praeiti sun
kų prisitaikymo periodą, kuris gali bū
ti palengvintas tik tada, kai ryšys su 
valstybe, kurią jis pasirinko savo nau
ja tėvyne, tampa gyvas. Tam nereikia 
atsisakyti savo atsineštos kultūros, bet 
stengtis nesijausti svetimu. Kanados 
konsulai esą turėtų įspėti būsimus imi
grantus apie sunkumus, bet ir vietiniai 
kanadiečiai neturį izoliuotis, bet padė
ti jiems.

P. Bouche, imigracijos direktorius, 
pareiškė, kad naujosios imigracijos tai
syklės praplečia giminių kategorijas: 
tuo geriausia galės pasinaudoti žmonės 
iš Azijos ir vidur. Afrikos. Naujosiose 
taisyklėse nepasakyta, kad žmonės be 
profesijos nebus priimami. Kanados 
konsulai ne verbuoja, bet priima imi
grantus. Vz imigrantų yra giminės ir 
M — kohsulų parinkti iš norinčių į 
Kanadą įvažiuoti žmonių. Daugelyje 
valstybių konsulai dirba tik trumpą 
laiką. Dažnai profesiją turį žmonės ne
leidžiami išvykti iš savo krašto. Jis 
nurodė, kad imigracija nėra įrankis 
palengvinti kitų šalių žmonių pertek
liui, nes tuo tik susilpnintų kraštą. To
kioms valstybėms padėti turi būti ras
ti kiti keliai.

Armėnų delegatas iš Montrealio, ku
ris prisidėjo prie 420 žmonių atvykimo 
į Kanadą, pasakė, kad Kanados imi-

George BEN, B,A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
TeL RO. 7-9947 

24 Hnmberview Rd., Toronto.

ir kitokie visu rūsiu

draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra

arba

RO. 6-0811
Toronto 9.

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Telefonas LE. 5-7025
Darbo valandos: 10-3 vai. p.p. ir 
5-8 vai. vak. šeštadieniais 10-3 v.

DR. E. ZUBR1ENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1982 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž-' 
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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

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

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

Dažai ir sienoms
■wtoUst-Sef VAŠKAS, popietis I ŠEPEČIAI, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ---------------

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVfiS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ

RO. 6-7132
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Lietuviai, masiškai dalyvaukime
Birželio 14 d., šį ketvirtadienį, Lietuvos, Estijos ir Latvijos gyventojų MASINIŲ DEPORTACIJŲ DIDELIO MASTQ , MINĖJIME Massey 
Hall, 8.30 vai. vak. Šiame minėjime pirmų kartų svarbių kalbų pasakys Kanados ministeris pirmininkas Right Hon. J. G. DIEFENBAKER. 
Dalyvaukime visi be jokių išsisukinėjimų! Bus ir meninė programa. Lietuviams atstovaus muz. St. Gailevičiaus vedamas vyrų kvartetas.

Kanados Pabaltiečių Federacija

TORONTO Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šj sekmadienį prisimename 

ir meldžiamės už mūsų brolius ir 
seseris, deportuotus anomis tra
giškomis birželio dienomis Lietu
voje. Iškilmingos pamaldos — 11 
vai. Po šv. Mišių einama prie žu
vusiųjų paminklo, kur po trumpo 
susikaupimo, sugiedamas Lietu
vos himnas. Organizacijos kvie
čiamos pamaldose dalyvauti su 
vėliavomis.

— Visi jauskime sąžinės parei
gą šį ketvirtadienį, birželio 14 d., 
8.30 vai. vak. dalyvauti Massey 
Hall pabaltiečių bendrame Sibi
ran išvežtųjų minėjime. Šiose iš
kilmėse dalyvaus Kanados min. 
tuviai, šventą pareigą būti vertais 
pirmininkas; jauskime ir mes, lie
tų, kurie anomis sunkiomis dieno
mis išgyveno tragiškas savo ir 
tautos valandas.

— Wasagoje, Gerojo Ganytojo 
stovyklos koplyčioje, pamaldos 
pradedamos šį sekmadienį 11 vai. 

■ — Šį šeštadienį 8 vai. gedulin
gos pamaldos už a.a. Saliomėjos 
Butkienės vėlę; jos palaikai arti
moje ateityje perkeliami į lietu
vių kapines. 8.30 vai. — už pulk, 
inž. Antaną Krikščiūną, mirusį 
prieš 20 m. Lietuvoje.

— Gražiai auga prie centrinio 
kryžiaus naujai Įrengta gėlių ir 
medelių terasa lietuvių kapinėse. 
Su vietos savivaldybe jau susitar
ta dėl vandens įvedimo kapinėse. 
Darbas turėtų būti vykdomas šios 
savaitės gale. Tuo tarpu kapinėse 
bus vienas vandens lizdas, bet jis 
pilnai aptarnaus vandens tiekimą 
kapinėse.

— Jaunimo choro repeticijos 
— penktadieniais 6 vai. vak.

— Sutuokta: Vytautas Petrulis 
ir Antonija Jakimavičiūtė

— Pakrikštyta: Irena Liucija 
Kazlauskaitė.

Iškilmingos vestuvės
Pr. šeštadienį šv. Jono Kr. par. 

bažnyčioje klebonas P. Ažubalis 
palaimino arch. V. Petrulio ir A. 
Jakimavičiūtės santuoką. Per šv. 
Mišias ir sutuoktuvių apeigas 
gražiai giedojo sol. Br. Marijo- 
šius. Vargonai grojo svečias iš 
Ročestėrio muz. Zen. Nomeika.

Vestuvinę puotą slovakų par. 
salėje 34 Claremont St. surengė 
jaunosios tėveliai. Dalyvavo virš 
300 asmenų. Grojo “Olympia” 
lietuvių orkestro grupė, vad. p. 
Ripkevičiaus. Archit. V. Petrulis 
jau keleri metai sėkmingai dirba 
savo specialybėje. A. Jakimavi
čiūtė šį pavasarį baigė mokytojų 
seminariją — Teachers College. 
Dviejų mėnesių povestuvinei ke
lionei jaunoji pora VI. 15. iš
skrenda į Europą, kur savu auto
mobiliu aplankys Britaniją, Pran
cūziją. Ispaniją, Portugaliją, Ita
liją, Graikiją, Šveicariją, Vokieti
ją ir jei spės Skandinaviją.

B.
Lietuvių b-vė North Sylva Co. 

Ltd., turėjo metinį akcininkų su
sirinkimą birželio 9 d. šv. Jono 
Kr. muzikos studijoje. Į v-bą iš
rinkti: L. Karbūnas, VI. Germa
navičius, V. Vaitkevičius, J. Ra- 
čyš ir Kęst. Kudirka.

1961-62 fiskaliniai metai buvo 
vieni geriausių 6 metų b-vės veik
loj ir padarė gražų pelną — net 
21% ant turimų šėrų kapitalo. 
Savo akcininkams išmokėjo 10% 
turimiems jų šėrų sumos ir 11% 
paskyrė i atsargos kapitalą.

VI. G.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Baisiojo birželio paminėji

mas Prisikėlimo bažnyčioje bus šį 
sekmadienį. Po Sumos-— specia
lios pamaldos, gėlių padėjimas 
prie paminklinės lentos ir pritai
kytas pamokslas. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti organizuo
tai ir su vėliavomis. Visus kvie
čiame gausiai eiti sakramentų ir 
pasimelsti už tėvynę ir jos ištrem
tus bei nukankintus vaikus;

— Parapijos biblioteka uždary
ta iki ateinančio rudens.

— Vaikų choro bendra repeti
cija bus šf penktadienį 6.30 vai. 
vak. muzikos studijoje. Visus 
choristus kviečiame gausiai ir 
punktualiai ateiti, nes stropiai 
ruošiamasi vaikų kongreso meni
nei programai.

— Visus maloniai kviečiame 
gausiai dalyvauti naujai į kunigus 
įšvęsto pranciškono T. Augusti
no Simanavičiaus iškilmingoje 
pagerbimo vakarienėje, kuri bus 
Prisikėlimo salėje tą pačią primi
cijų dieną, birželio 24 d., 5' vai. 
p.p. Visiems dalyviams vakarie
nė bus nemokama, tik prašome 
jau šiomis dienomis paskambinti 
Pr. parapijos raštinėn LE. 3-0621 
arba J. R. Simanavičiaus krautu- 
vėn LE. 4-1274 ir pranešti daly
vių skaičių. Tai labai svarbu.

— Kadangi už a.a. T. Modestą 
Stepaitį, OFM, užprašyta daug šv. 
Mišių, iš jų sudarytos gregorinės 
Mišios, kurios, pradedant šios sa
vaitės pirmadieniu, be pertraukos 
bus laikomos per 30 dienų. Užpra
šę už a.a. velioni Mišias kviečia
mi pasiinformuoti “Prisikėlimo 
par. žinių” nr. 23, birželio 3 d., 
kurią dieną ir valandą jų užpra
šytos Mišios bus laikomos. Dar 
kartą visiems už šv. Mišias, tą to
buliausią maldos formą, giliai su
jaudinti nuoširdžiai dėkojame.

— Šią savaitę vėl pilnu tempu 
gražinama ir tobulinama T. pran
ciškonų stovyklavietė N. Wasa
goje. Kurie šį savaitgalį galėtų 
pagelbėti, dėkodami kviečiame Į 
talką.

— Platindama sklypą automo
biliams statyti ir ruošdamasi nau
jos klebonijos statybai, praėjusią 
savaitę Prisikėlimo parapija Col
lege gatvėje užpirko dar du na
mus — nr. 999 ir 997. Numeriai 
1003 ir 1001 jau anksčiau nupirk
ti. Įsigyta ir užpirkta nuosavybė 
betarpiai sueina su turimu prie 
laikinosios bažnyčios sklypu.

— Praėjusi sekmadienį šv. Vin
cento bažnyčioje vysk. Marrocco 
apdovanojo uoliausius ir savo pa
reigas geriausiai atliekančius Mi
šių patarnautojus. Iš mūsų parap. 
specialius diplomus gavo: Algis 
Žymantas, Romas Stočkus, Teodo
ras Galinis, Jonas Genys, Anta
nas Genys ir Rimas Bartusevi
čius. Diplomus gavo tik gimnazi
jas lankantieji berniukai.

Windsorieciai E. Butavičienė, 
Kizis ir Sodaitis lankėsi “Tž” re
dakcijoj ir “žiburių” sp. Paliko 
surinkti Lietuvių Dienos metraš
ti. Kaip rengėjų komiteto nariai, 
jie lankėsi įvairiose įstaigose LD 
reikalu. Dalyvavo ir konsulo pa
gerbime.

Lietuvos draugas, adv. S. W. 
Frolick, šiuose rinkimuose išsta
tytas pažangiųjų konservatorių 
kandidatu į fed. parlamentą, ir 
ponia Frolickienė vizitavo Lietu
vos konsulą ir ponią H. J. žmui- 
dziniene.

Sibiran išvežtųjų minėjimas 
šiemet įvyks birželio 14 d., ketvir
tadienį, Massey Hali, 8.30 v.v. Į 
šį minėjimą atvyksta Kanados mi
nisteris pirmininkas J. Diefenba- 
keris. Jis realiais žodžiais jau yra 
Jungtinių Tautų pilnatyje iškėlęs 
Pabaltijo tautų klausimą ir pa
smerkęs komunizmą. Jis vėl yra 
pažadėjęs JT posėdžiuose iškelti 
ir ginti komunizmo pavergtų tau
tų bylą.

Tautieti, ar būtų gražu, kad tas 
mūsų tautos užtarėjas kalbėtų tik 
tuščiom Massey Hall sienom?

Mūsų pareiga, kaip lietuvių, 
prisiminti tragiškus 1941 m. bir
želio 14 dienos Įvykius, pagerbti 
nukentėjusius. Atminkime, kad 
tie išvežimai ir dabar tebevyksta.

Jei prisimeni brolius ir seseris 
Lietuvoje ar ištremtus Sibire, jei 
esi priešingas Sovietų S-gos oku
pacijai, ateik Į ši minėjimą bei 
viešą demonstraciją ir Įrodyk, kad 
nekapituliuoji.

Toronto apylinkės valdyba
Pamaldos už a.a. T. Modestą, 

OFM, — šį šeštadieni, birželio 16 
d., 9.30 vai. Šias Mišias aukoja 
Prisikėlimo par. Kat. Vyrų dr-ja 
kaip už šios organizacijos steigėją 
ir pirmąjį dvasios vadą. Nariai, 
kurie gali, prašomi gausiai pamal
dose dalyvauti. Valdyba

Maironio minėjimo koncertas
Ši šeštadienį, birželio 16 d., St. 

Catharines, Merritton Communi
ty Centre salėje, įvyksta didžiulis 
koncertas. Programoje: sol. St. 
Baras-Baranauskas ir sol. Lilija 
Šukytė, kuri puikiai baigė Toron
to konservatoriją, gaudama sti
pendiją studijuoti dainavimą Vo
kietijoje. Ji jau yra priimta i ar
tistų kursą, kur galutinai paruo
šiami koncerto bei operos meni
ninkai.

Maloniai kviečiame atsilankyti 
į ši koncertą. Pradžia punktualiai 
6 vai. vak. Pagerbkime mūsų tau
tos dainių Maironį! Rengėjai: St. 
Catharines LB apyl. v-ba ir para
pija.

Visi skautai ir skautės pilnoj 
uniformoj dalyvauja birželio 14 
d. 8.30 v. v. Sibiran išvežtųjų de
monstraciniame minėjime Massey 
Hali.

Birželio 17 d. 10.30 vai. šv. Jo
no Kr. bažnyčioje visi dalyvauja 
pamaldose. Tuntininkai

Mažeikiečių suvažiavimas
Mažeikių gimnazijos mokytojų 

ir mokinių suvažiavimas įvyksta 
birželio 16 d. Hamiltone Aušros 
Vartų par. salėje — 58 Dundurn 
St. N. Suvažiavimas prasidės pa
maldomis 4 vai. p.p. AV bažnyčio
je; jas atlaikys mažeikietis kun.

Vieningai pagerbtas konsulas
Birželio 7 d. Prisikėlimo di

džiojoj salėj Toronto apyl. v-bos 
rengtas priėmimas naujai paskir
tam Lietuvos konsului praėjo la
bai jaukiai. Nors buvo darbo die
na, susirinko daug dalyvių. Pri
ėmimui vadovavo apyl. pirm. J. 
R. Simanavičius. Konsului jis pri
statė Įvairius kolonijos pareigu-; 
nūs ir org-jų atstovus, kurių vie
nų buvo bene apie 40.. Sveikinimo 
kalbas pasakė apyl. pirm, ir PLB 
v-bos pirm. dr. J. Sungaila. Taip 
pat buvo perskaitytas telefoninis 
pranešimas Krašto v-bos pirm. St. 
Kęsgailos. (Tai bene pirmas tokio

MONTREAL, Que
SV. KAZIMIERO PARAP. ŽINIOS — $100; A. Vaupšui — $100; J. Zabie-
— Pagerbtas kun. Vaclovas Stankų- liauskui — $20; M. Mitchell — $10. 

nas 25 metų kunigystės jubilėjaus pro
ga. Gegužės 13 d. buvo ta proga vai- čių šeimą motinos ir uošvės mirties 
sės, kuriose dalyvavo gražus būrys bi- proga.
čiulių.

— Pakrikštytas Leono ir Kristinos
Šimonėlių sūnus vardu Erikas.

— Rengiasi tuoktis Aldona Svote-;
yltė su Jonu Zabiela.

— Nuoširdžiai užjaučiame Juškevi-

Ponią Z. STANCIKIENĘ su šeima 
ir J. PAŠKEVIČIŲ, 

jų mylimai mamytei mirus Lietuvoje, 
giliai užjaučiame

Dailydžiai 
—

A. t A.
ADELEI ADOMAVIČIENEI mirus, .

skausmo valandoje jos sūnui Juozui Adomavičiui ir šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Vanda ir Juozas Gvildžiai

ADELEI ADOMAVIČIENEI mirus, 
sūnų Juozą su šeima ir gimines 

gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Viktoras ir Vanda Petrauskai

Jau pats laikas 
registruotis i ateitininkų stovyk
lą, kuri bus nuo liepos 7 iki 22 d. 
Wasagoje. Į stovyklą priimami 
berniukai ir mergaitės nuo 12 
metų amžiaus. Mokestis už 15 die
nų — $25; dviem iš tos pačios šei
mos ‘— $40; trim — $45. Nepasi
turintieji bus dalinai ar visiškai 
nuo mokesčio atleisti. Į stovyklą 
užsirašyti galima: Toronte — Pri
sikėlimo par. raštinėje, 32 Rush- 
olme Park Cres., tel. LE. 3-0621; 
Hamiltone — pas J. Pleini, 118 
Fairleigh Ave. S„ tel. LI. 7-3028 
ar A. Mikšienę. 120 Dunsmure 
Rd., tel. LI. 9-2366: Niagaros apy
linkėje — pas T. Barnabą Mika
lauską, 75 Rolls Ave., St. Catha
rines. Vadovybė

Gydytojų parama gimnazijoms
1957 m' dr. E. Norvaišienės ini

ciatyva buvo Įsteigtas Toronto 
mieste gyv. gydytojų būrelis Nr. 
84 Vasario 16 gimnazijai remti. 
Pasiųsta aukų Vasario 16 gimna
zijai: 1957 m. — $136; 1958 m.— 
$168; 1959 m. — $241; 1960 m.— 
$200; 1961 m. — $196: T. sale
ziečių gimn. Italijoje 1958 m. — 
$50. Iš viso $985.

Nuo š.m. birželio mėn. Vasario 
16 gimn. remti būrelis perduotas i 
gydytojų dr-jos kultūros fondui.

Aukojo gydytojai: M. Arštikai-Į 
tytė, A. Užupienė, E. Norvaišie-; 
nė, M. Karkienė. K. Žymantienė, 
R. Ciplijauskienė, Kšivickienė, B. 
Sadauskienė, A. Pacevičius, S. Pa- 
cevičius, J. Yčas, A. Valadka, A. 
Barkauskas, J. Vingilis, J. Sungai
la, A. Didčpinigaitis, J. Kelertas, 
J. Urbaitis.

Daugiau drausmės. — Sekma
dienį, prieš važiuojant i salą, su
sirinko i LN skaityklą apie 20-30 
liet, vaikų. Jų elgesys visiškai pa
našus į kanadiečių vaikų — ne
drausmingas. Vadovai nekreipė 
dėmesio. Mums negaila, kad jie 
padarė nedidelį nuostoli, bet gai
la, kad tas jaunimas auklėjamas 
nelietuviškai ir Į jų perlaisvą el
gesį nekreipiama dėmesio. Jie 
kalbėjosi angliškai. P. L.

Inž. J. Dragašius nuo 1951 m. 
yra nuoširdus Vasario 16 gimn. 
rėmėjas: “TŽ” praeitam nr.. mi
nint 107 būrelio narius-steigėįus, 
jo pavardė per klaidą buvo išleis
ta. Už klaidą atsiprašau.

Būrelio vadovas
L. Seštakauskaitė iš Australijos 

vieši Toronte. Po kurio laiko žada 
grįžti Australijon.

Ed. Bičiūnas, gyvenęs Euronoj. 
Australijoj, N. Zelandijoj. JAV 
šiuo metu apsistojo Toronte ir 
gavo darbą vienoj įstaigoj.

AV inf.
AV PARAP. KLEBONO T. J. BORE- 

VICIAUS, SJ, 25 metų, kunigystės su- 
| kakties minėjimas rengiamas rugsėjo 
: 29 d., 7 vai. vak. AV parap. salėje. Pa-

— Mirė: Jonas Glaveckas 52 m.;: minėjimas bus uždaras ir prie įėjimo 
Magdalena Juškevičienė 81 m. Palai
doti iš šv. Kazimiero bažnyčios.

E. N.
AV PARAPIJOS ŽINIOS

— Birželinės pamaldos šį mėnesį—įtina. Kadangi patalpos nėra didelės, 
i lietuviška visuomenė kviečiama pa- 
: kvietimus įsigyti iš anksto. Rengėjų 
' adresas: Br. Staškevičius, 658—2nd 
į Ave., Verdun 19, P.Q. Telefonas: PO.
9-1557. Rengėjai

DR. J. ir M. SEMOGAI birželio 9 d. 
__ — Neokanadiečių stovyklą, kaip ir paminėjo savo vedybinio gyvenimo 20 

gi jis papasakojo savo atsimini-: kiekvienais metais ruošia Montrealio metų sukaktį. Ta proga jie pakvietė 
mus apie I-ii Lietuvos garbės kon-i Katalikų Mokyklų komisija. Stovykla • gražų būrį savo gausių bičiulių. Sukak- 
cula nik- Crant Qiiftip fr IT ii knn prasidės birželio 25 d. ir baigsis lie- čiai atžymėti solenizantams įteiktas 
su a Vvt Gvli PaXrbimoVoe  ̂ 13 d’ Stovyklon priimami berniu-: dail. V. Remeikos paveikslas. Sveiki-
sulą Vyt Gyli. Pagerbimo proga :kai lo n amž Kaįna _ di L nam ir linkim p. §emogams gražios.

JV, Cllldlxkyo lllcl4.dl\.icllo INLlll. 1 \ ■*- <** ,
A. Jonušas. Po pamaldų par. salė-r masto pobūvis, kur apsieita be il- 
je pobūvis-vaišės. /

pakvietimų nebus galima įsigyti. Visi 
AV parapijos k-to nariai, lietuviškų or. 
ganizacijų pirmininkai r spaudos kios- 

i kas AV parap. salėje pakvietimus pla-

. x _ ______ Atvykusieji gos eilės kalbų). Konsulas dr. J. šiokiadienių rytais po 7 vai. Mišių, o;
anksčiau i Torontą kreipiasi šiuo \ Žmuidzinas jautriais žodžiais pa-: sekmadieniais — po Sumos, 
adresu: R. Bakevičienė - Pakai- dėkojo už priėmimą, kuris esą! _ Sibiran išvežtųjų mini
niškytė, 23 Hewitt Ave., Toron
to 3, tel. LE. 4-0192, o atvykę šeš
tadieni — keliauja tiesiai i Ha
miltoną. Apsistojimo vieta Ha
miltone: J. Pleinys, 118 Fairleigh 
Ave., So.; tel. LI. 7-3028. Nak
vynė bus parūpinta. Pobūvio iš- 

! laidoms padengti $5 asmeniui.
Kviečiame nuoširdžiai visus da

lyvauti suvažiavime. Rengėjai
Vaikų kongresas prie 

Niagaros krioklio
Paruošiamieji darbai jau eina 

prie pabaigos. Parapijose vaikų 
paruošimas vyksta dideliu atsidė
jimu. Kongresas Įvyks Niagara 
Falls birželio 30 d. Prasidės pa
maldomis lygiai 12 vai. St. Ann’s 
bažnyčioje, 1740 Buchanan Ave. 
Iš čia einama prie Nežinomo Ka
rio paminklo padėti vainiko. Po 
trumpų ceremonijų Victoria par
ke prie pat krioklio pietūs. Iš čia 
einama į auditoriją, labai netoli, 
kur Įvyks meninė programa. Ti
kimasi visų lietuviškų parapijų 
Kanadoje dalyvavimo. Rengėjai

Toronto skautai-tės stovyklau
ja nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio 
12 d. p. Augustinavičių ūkyje — 
pušyne; stovyklos mokestis vie
nam vaikui $20, dviems — $30, 
trims — $40. Norintieji stovyk
lauti registruojasi pas vienetų va
dovus Įmokėdami $2 registracijos 
mokesčio, kuris eis i stovyklavie
tės fondą. F.

Liet. Namuose i penktadienių 
pobūvius atsilanko vis daugiau 
žmonių. Rodomi gražūs spalvoti 
filmai, ši penktadieni — filmas 
“Atostogos Havajuose”. L.N.

Prisikėlimo Katal. Vyrų dr-jos 
metinis susirinkimas V. 27. išrin
ko naują valdybą: V. Sonda — 
pirm., A. Štuikys — vicep., E. 
Abromaitis — sekret.. B. Čepai
tis — ižd. ir M. Petrulis — narys. 
Pagal dr-jos Įstatus, naujos val
dybos kadencija truks 2 metus.

REIKALINGA
TARNAUTOJA

Toronto Lietuvių Bankeliui “Para
ma’’ REIKALINGA NUOLATINĖ 
TARNAUTOJA, žinanti žodžiu ir 
raštu lietuvių bei anglų kalbas, nu
simananti sąskaityboje ir mokanti 
rašyti mašinėle.

Pareiškimus siusti i Lietuviu Na- 
* * *• f

mus, adresu: “Parama (Toronto) 
Credit Union Ltd., 1129 Dundas 
Street West, Toronto 3, Ont.

- - -, Sibiran išvežtųjų minėjimą ruo-1
OUVO skirtas ne jo, O Lietuvos gar- į šia Montrealio pabaltiečiai birželio 14 
bei; konsulas tesąs simbolis šie-; d., 8 vai. vak. YWCA salėje, 1355 Dor-: 
kiamos laisvės. Konsulo pripaži-Į Chester Ave., W. Visi kriecWmi gau- 
nimas iš Kanados vyriausybės pu- • šiai dalyvauti. ,
sės esąs didelis laimėjimas. Taip-! •

konsului dr. J. Žmuidzinui buvo; 
Įteiktas dail. T. Valiaus paruoštas 
adresas su dalyvių parašais, o po
niai

— Esame labai dėkingi parapijos 
mieliems geradariams, aukojusiems

ateities. —z—
TRADICINIS JONINIU BALIUS.SaS SU dalyvių parašais, O po- DaraDiios reikalams- J Lukoševičiui , * ” „ l ’— puikiu rožių puokštė. Bv. parap,j0S reikalams- J- Lukoševičiui metais ruošiamas KLK Moterų 

r ‘ - dr-jos AV par. saleje, įvyks si sesta*
dieni, birželio 16 d. Pradžia 7.30 vai. v. 
Tai paskutinis pobūvis prieš vasaros

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju dukrai Birutei | Skautininkų sueiga Įvyko birže-

Krūminienei už nuoširdumą ir rūpestį I lio 8 d. Buvo sprendžiami veik- atostogas; tad nepraleiskim progos pa
ruošiant man staigmeną—gimimo die-Jos reikalai. Sekanti SUėiga Įvyks sisvečiuoti ir pagerbti gausius mūsų
nos pobūvi. Dėkoju šv. Jono Kr. para
pijos kunigams, visiems sveikinusiems 
ir pobūvio dalyviams.

T. Gailevičienė
Išnuomojamas vasarnamis Springhurst

kolonijos Jonus, kurių tarpe yra ir AV 
parapijos klebonas. Gi kad pobūvis 
bus šaunus — netenka abejoti, nes ka
talikių moterų rengiami pobūviai visa
da yra pirmaeiliai. ' :

O. JUŠKEVIČIENĖ mirė praeitą 
šeštadienį. Ji buvo visiems montrea- 
liečiams gerai pažįstamų reto nuošir
dumo lietuvių Jono ir Petronėlės Juš- 
kevičių-Miller motina ir uošvė. Velio
nė iš Lietuvos į Kanadą atvyko per 

! Škotiją dar prieš I D. karą; visada sie- 
J. Bassett, konservatorių kan- lojosi lietuvybės reikalais ir savo mei

lę gimtajam kraštui Įdiegė vieninte
liam savo sūnui Jonui, gimusiam ir 
augusiam už Lietuvos ribų. Tebūna 
lengva šiai nuoširdžiai lietuvei ją pri
glaudusi svetima žemelė, o ponų Juš- 
kevičių-Miller šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

LIETUVIŲ GATVĖS MONTREALY 
klausimas savo laiku buvo keliamas ir, 
rodos, buvo daroma žygių prie AV 
bažnyčios De Seve gatvę pavadinti Li
thuanian. Buvo argumentuojama, kad 
šioj gatvėj yra netik lietuvių bažny
čia, Tėvų jėzuitų ir NP seserų vienuo
lynai, bet ir daugumas privačių namų 
yra lietuvių savininkų rankose. Pra
eitą savaitę “The Montreal Star” til
po žinutė, kad miesto taryba priėmė 
siūlomus pakeisti net 16 gatvių var. 
dus. Keletas gatvių yra ir mums rūpi
moj miesto daly, tačiau sąraše De Seve 
gatvė neminima. Norėtume žinoti, ar 
šis lietuviams svarbus reikalas* buvo 
užmirštas mūsų pačių, ar4 buvo susi
durta su neįveikiamais sunkumais?

birželio pabaigoj. .
A. J. P. Cameron, liberalų par

tijos kandidatas High Park rajo
ne, lankėsi “TŽ” redakcijoj. Jis

vasarvietėje, lietuvių rajone. Tel. RO. advokatas, dviem atvejais 1S-.
x . - /» i __ i riribfnc i ■frirĮn-r* nnrlnmnnfn3-2406, skambinti tarp 5-6 vai. vak

Išnuomojamas kambarys su baldais 
I-me augšte; virtuvė yra rūsy. 262 
Rųsholme Rd. Tel. LE. 2-2269.
Išnuomojamas frontinis kambarys II 
augšte su baldais, galima naudotis vir
tuve. Tel. LE. 4-5972.
Išnuomojamas 8 kambarių namas Do- 
vercourt Rd. Tel. LE. 2-5813.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldu High Park - Annettė rajone. 
Tel. RO. 6-5530.
Išnuomojamas saulėtas butas iš trijų 
kambarių ir virtuvės, II augšte, be bal
dų, tik su elektrine plyta, High Park 
rajone. Skambinti iš ryto iki 3.30 vai. 
p.p. kasdien tel. RO. 9-4291.

DEKORATORIUS
• įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir 1.1.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

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

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

Lietuviška baldu
A.

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

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė.

Tel. CL. 5-6451

JAVA SHOPPE RESTORANAS
555 BLOOR ST. W. (prie Bathurst St., į rytų pusę) 

erdvus, turi visus modernius įrengimus ir pritaikytas klijentų pato-yra
gurnui. Maistas gaminamas geriausios kokybės kvalifikuotų virėjų. Priima
mi užsakymai pietums ir grupiniams suvažiavimams pagal susitarimą.
Turntiems automobilius yra patogus jų pastatymas miesto parkinimo aikš
tėje esančioje prie restorano j rytų-pietus. Už valandos parkinimą apmoka 
restoranas.
Restoranas atidarytas kasdien nuo 7 vai. ryto iki 12 vai. nakties, o penk
tadieniais ir šeštadieniais iki 1 vai. nakties. Kviečiame visus apsilankyti. 
Restorano telefonas LE. 2-0256. Savininkai U. ir J. BLEIZGIAI

nepamirškite užsukti lietuviškom dovaną, 
suvenlrą ir Įvairią reikmenų krautuvėm

/t /trrfccv-
1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 

J. BER2INSKAS
Užsakymai priimami ir paštu.

rinktas į feder. parlamentą — 
1953 ir 1957 m. Dalyvauja įvai
riose org-jose, kaip YMCA ir kt. 
Priklauso presbiterininkų tikybi
nei bendruomenei.

didatas Į feder. parlamentą Spa- 
dina apyl., “Telegram” dienraš
čio leidėjas, praneša Įsteigsiąs 
nuolatini pagalbos biurą savo 
apyl. gyventojams, jei bus išrink
tas. Biuro patalpos — 485 Bloor 
St. W. Daug dėmesio kreipsiąs Į 
naujuosius ateivius.

Toronto salos yra naujai su
tvarkytos: Įrengti tvenkiniai, Įlan
kos su Įvairiais paukščiais, tūks
tančiais gėlių ir prižiūrimų krū
mų. Vaikų džiaugsmui Įrengtas 
ūkis su naminiais gyvuliais. Ten 
pat galima pajodinėti pony ark
liais. Senas 1808 m. salos švytu
rys atnaujintas. Važiavimas keltu 
i salą vasaros sezonui atpigintas. 
Suaugusiems i abu galu 25 et., 
vaikams — 10 et.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame suruošusiems 

mūsų 10 metų vedybinio gyvenimo po
būvi. Didelis ačiū už taip puikią dova
ną ir gėles. Nuoširdus ačiū malonioms 
šeimininkėms ir pobūvio rengėjams, 
pąruošusiems puikias vaišes ir staig
meną: p. A. D. Keršiams, p. E. Liormo- 
nienei, p. B. M. žekams, p. S. A. Ka
valiauskams. p. J. B. Jonynams, p. A. 
S. Mačiulaičiams, p. A. Poškui, p. V. 
Vrublevičiui, p. A. G. Sudeikiams, p. 
B. V. Misevičiams.

Dar kartą ačiū jums, bičiuliai.
P. G. Šutai

Musų klijentams:
Norint apmokėti už draudimą arba 
už pardavimą ar paskolų parūpini- 
mą, Jūsų patogumui, pinigus galite 
pervesti j mūsų sąskaitą “Lite” nu
meris 752.

DISTRICT ESTATE BROKERS
P. Adamonis Insurance

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 

alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta į 
Ameriką. Prašoma kaina S36.000.

SUNNYSIDE — HIGH PARK. H kambarių, atskiras plytų namas, vande
niu alyva šildomas, moderniškai įrengtas, atskiras butas 4 kambarių I-me 
augšte. Didelis sklypas, garažas. Prašoma kaina $23.000.

RŲSHOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kambariai per 3 augštus. 
gražiai įrengtas, geras nuomavimui, arti susisiekimo jr krautuvių. Įmokėti 
apie $2.500. Vienas morgičius balansui.

JANE — ANNETTE. $17.000 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas.
6 (kambariai ir saulės kambarys. Garažas.

DU ŪKIAI. $18.500 pilna kaina už abu, įmokėti apie $6.000. balansas 10 
metų iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk, Ont.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Part ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A- GARBENIUI.
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