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Tctutos sukilimas
Savaitės įvykiai1941 — 1958

Viencri bolševizmo valdymo metai lietuvių tautos atsparu
mo nesužlugdė, jos nepalaužė. 1941 m. niekas Lietuvoje netikėjo, 
kad laisvė jau amžiams prarasta ir tik laukė palankesnių aplin
kybių, kada galima bus vėl išsivaduoti. Kada tos išsivadavimui 
tinkamos sąlygos atsiras, niekas negalėjo pasakyti, tačiau vi
siems buvo aišku, kad tai gali įvykti tik Sovietų Sąjungai įsi vė
lus į karą. 1941 m. birželio 22 d. ankstyvą rytą tai buvo jah įvy
kęs faktas. Buvo atėjęs momentas apie kurį sakoma, kad dabar 
arba niekados!

Kai tik pas^Kdo žinia, kad vokiškoji karo mašina pajudėjo, 
Lietuvos Aktyvistų Frontas, susiorganizavęs prieš kelis mėne- 
sifts, pašaukė lietuvių tautą sukilti ir perimti valdžią, kad atėjusi 
vokiečių kariuomenė rastų ne tuštumą, bet funkcionuojantį 
valstybės aparatą ir veikiančią vyriausybę. Ilgų raginimų ne
reikėjo. Tauta prieš nekenčiamą okupantą ir jo terorą daugu
moje vietų sukUg^spontaniškai, vos tik atėjus žiniai apie karo 
pradžią. Kai seKahčią dieną Aktyvistų Fronto vadovybė pa
skelbė sudarytą vyriausybę ir pakvietė visus buvusius nepri
klausomos Lietuvos pareigūnus grįžti į savo vietas, valdžios apa
ratas tuojau pat buvo atstatytas ir veikė, lyg ištisų metų sutri
kimo bebūtų nė buvę. Tada daug kas stačiai stebėjosi, koks nuo
stabiai gajus pasirodė valstybinis aparatas...

Jis pasirodė gajus, nes pastovi ir nepalūžtanti buvo tautos 
valia pačiai tvarkytis savo reikalus-, gyventi savarankiškai. Po 
17 metų šiandien anų dienų entuziazmą ir ryžtą prisimename 
su pasigėrėjimu. Kiek daug tada lietuvių tauta parodė pasiry
žimo, drąsos ir noro aukotis dėl tautos laisvės, keliems tūkstan
čiams jaunuolių apmokant šį pasiryžimų savo kraujo auka. Jų 
dėka pasitraukiantis okupantas nespėjo krašto sunaikinti, iš visų 
pusių puolamas pasimetė ir pakriko. Bet ne čia, žinoma, buvo 
žvarbiausioji sukilimo reikšmė. Svarbiausia- buvo, kad tauta viso 
pasaulio akivaizdoje pasirodė norinti būti pati savo likimo spren
dėja, akivaizdžiai Įrodė didįjį bolševikinių okupantų melą, būk 
lietuvių tauta įsijungusi į Sovietų Sąjungą sava valia. Lietuvių 
tauta anuo sukilimu taip pat įrodė, kad ji ir iš nacinės Vokietijos 
nelaukė malonių, bet pati ryžosi pasiimti, kas jai teisėtai pri
klauso. Išdidusis nacis, tiesa, nukariautojo teise pasiskelbė visa
galiu viešpačiu, apie lietuvių tautos teises nenorėjo nė girdėti 
ir Laikinosios Vyriausybės veikimą sutrukdė. Tačiau visa tai nei 
sukilimo nei Laikinosios Vyriausybės ' sudarymo svarbos bei 
reikšmės nesumažina. Jų atminimas lietuvių tautos atmintyje 
nemirs ilgus amžius. Jis išliks kaip pavyzdys tautos pasiryžimo 
savo laisvėa->a*eik«dui,paaukoti-“viską;- net savo -
kaip krauju patvirtintas liudijimas prieš bolševikinį melą. To 
sukilimo prasmės neiškreips jokia bolševikinė melo propaganda, 
primetimas klasinio ar šovinistinio bruožo. Lietuvių tauta ne
pamiršo ir nepamirš, kad sukilo ne kokie ten ponaičiai ar kieno 
samdiniai, bet ji visa. Amžiams tai paliudijo kraujo aukos iš 
vargingiausių miesto darbininkų ir buvusių dvaro kumečių tar
po. Visiems laisvė buvo brangi ir visi stojo jos ginti negailėdami 
nė savo gyvybių, lygiai kaip 1944 m. prasidėjus naujai okupacijai.

Kanados, švietimo ministeriją kami ne tik apsikrėtimai džiova,
įsteigti siūlo Ontario mokyklų bet ir kitos ligos. Taip 

m. lakotarpy tuo būdu 
53.306 Įvairūs krūtinės 
mai, daugiausia širdies 
plaučių vėžys. 1957 m. 
ligų susekta arti 8.000.

komisijų buvęs pirmininkas J. 
B. MacDonnell iš Londono. Esą 
atėjo laikas pertvarkyti krašto 
švietimo sistemą. Pagal konsti
tuciją, švietimas priklauso pro
vincijoms, ir feder. vyriausybė 
vengianti kištis į tuos reikalus, 
nors tai eina viso švietimo ne
naudai. Feder. vyriausybė su
renkant! gyventojų mokesčius, 
jais remianti kitų kraštų švieti
mą pagal Colombo planą, o sa
vasis švietimas liekąs nepaju
dintas. Taip pat esą pasenę ir 
švietimo įstatymai.

Š. Amerikos žemyno bendros 
gynybos klausimas buvo svars
tytas parlamente ir rasta, kad 
tai būtinas dalykas, nors opozi
cija aštriai kritikavo vyyriausy- 
bės pasirinktus susitarimo su 
JAV būdus. Ypač buvo pabrėž
ta. kad Kanados kariuomenė 
nebūtų pavesta svetimo krašto 
vadovybei. Krašto apš. min. 
Pcarkes pareiškė, kad NORAD 
organizacijai būsią pavesti tik
tai tam tikri JAV ir Kanados 

, kariniai vienetai. Kanada nėra 
pavedusi nė vieno kar. dalinio.

CBC radijo bendrovė, finan
suojama vyriausybės, ikišiol 
gaudavo 15% už parduodamus 
radijo ir televizijos aparatus ir 
tuo būdu padengdavo savo išlai- 

. das. Nuo praėjusių metų šios 
pajamos sumažėjo 2 mil. dol., 
nes žmonės mažiau beperka te
levizijos aparatų. Pajamų min. 
Nowlan pareiškė nuomonę, kad 
ateityje CBC turėtų būti finan
suojama tiesiogiai iš valstybės 
iždo.

Ontario sveikatos ministerija 
praneša, kad mirtingumas nuo 
džiovos provincijoje yra kritęs 
iki 3.9 šimtui tūkstančių. Lai
koma, kad tai vaisiai rentgeno 
nuotraukų kontrolės. 1957 m. 
buvę padaryta 355.022 nuotrau
kos. Daugiau nuotraukų buvo 
padaryta tik 1955 m. — 388.268. 
Rentgeno nuotraukų dėka suse-

KAS NAUJO KANADOJE?
1950-57 
susekta 
susirgi- 
ligos ir 
tu kitu

Teisėjų skaičius Ontario pro
vincijoje bus padidintas nuo ru
dens, pareiškė gen. prokuroras 
K. Roberts, grįžęs iš Otavos, kur 
tuo reikalu tarėsi su teisingumo 
min. Fulton. Ontario parlamen
tas jau priėmė įstatymą, lei
džiantį feder. vyriausybei padi
dinti žemesnių teisėjų skaičių 
nuo 64 iki 70 ,augšč. teismo — 
nuo 19 iki 21.

Bedarbių skaičius, pasak Mrs. 
Fairclough, einančios darbo 
min. pareigas, gegužės' mėn. su
mažėjęs 176.293. Anksčiau esą 
buvo 727.252 gauną bedarbio pa
šalpą, o gegužės pabaigoj jų bu
vę 550.959.

Autovcžiniių įmonių unijos 
rengiasi deryboms dėl naujos 
iarbo sutarties. Senoji sutartis 
baigiasi rugpiūčio mėn. Didžiau
sią gamybą šiais metais yra iš
laikiusi General Motors b-vė: 
per pirmuosius 5 mėn. ji paga
mino 84.195 automobilius, t.y. 
2.478 daugiau nei 1957 m. tuo 
pačiu laikotarpiu. Chrysler ga
myba sumažėjo iš 43.553 į 23,745, 
Fordo — iš 56.942 į 42.300.

Indėnų vadovybė — šešių tau
telių taryba — pasipiktino Ka
nados moterų tarybos rezoliuci
ja, reikalaujančia duoti indė
nams balsavimo teisę ir pareiš- 
kė, kad jos esą kišasi ne į savo 
reikalus. Moterų taryba netu
rinti teisės siūlyti įstatymo pro
jekto indėnų gyvenimui tvar
kyti, nes pastarieji esą Kanados 
ir Britanijos sąjungininkai ir to
kiais pasiliksią. Indėnai turį sa
vo demokratinę valdžią, kurios 
galį pavydėti baltieji. Jų kon
stitucijoj moteris užima garbin
gą vietą, pvz. jos turi teisę skir
ti vadus. Toliau pareiškime sa-
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Lietuvos Laikinoji Vyriausybė: iš kairės dešinėn: komunalinio ūkio min: 
inž. V. Landsbergis - Žemkalnis, krašto apsaugos min. gen. St. Raštikis, 
einąs ministerio pirmininko pareigas švietimo min. J. Ambrazevičius, dar
bo ir socialinių reikalų min. dr. J. Pajaujis, susisiekimo min. inž. A. Novic
kis; stovi: žemės ūkio min. B. Vitkus, sveikatos min. dr. K. Vencius, kultū
ros ir informacijų valdytojas J. Senkus^ pramonės min. dr. A. Damušiš, 
vidaus reikalų min. pik. J. Šlepetys, finansų min. J. Matulionis, teisingu
mo min. M. Mackevičius, prekybos min. ir valstybės kontrolierius J. Vai
nauskas ir Lietuvių Aktyvistų Fronto Štabo viršininko įgaliotinis ir fak
tinis sukilimo vadas L. Prapuolenis.

Lietuva tebeuždaryta
Laukėm ir nesulaukėm kada 

' besi tęsiąs Rytų - Vakarų atoly- 
dis pajudins Lietuvos bylą. Ji 
buvo liečiama netiesiogiai. Įta
kingi senatoriai - demokratai 
Kennedy, Humphrey rekomen
davo ieškoti švelnių būdų padė
ti tautoms Sovietijoj, skatinant

Hamburge praėjusią savaitę 
džiaugėsi Kruppo koncerno 
verslu su sovietais, kurie nė ne
manė aiškinti, kur dėjos, tie mi
lijonai belaisvių ir deportuotų
jų: “Sovietų Sąjungai turime 
padėti. Seniausias istorijos pa
tyrimas moko, ‘kad kiekvienas 
dalyvauja., neišvengiamam laiko 

koma: “Prieš baltojo žmogaus 
atėjimą mūsų taujtoje nebuvo 
nusikaltimų, visur vyravo pado
rumas. Kai, kanadietis suvargs- 
ta begyvendamas pašėlusį civi
lizuotą gyvenimą, išvyksta po
ilsio — taip vadinamų atostogų 
—ir bando porą savaičių gyven
ti kaip indėnai prieš baltojo at- 
siradima. Amen”.

Rabino santuoką, kurios apei
gas atliko jis pats sužadėtinės 
bute prie liudininkų, Montrea- 
lio apeliacinis teismas panaiki
no kaip neteisėtą. Rabinas buvo 
kreipęsis į teismą prašydamas 
panaikinti pirmąją jo santuoką, 
priimtą 1921 m. Lenkijoj, nežiū
rint, kad pirmoji žmona tebėra 
gyya ir jiedu yra sulaukę 7 vai
kų. Prašymo pagrindas — ji su
sirgo ir liko uždaryta psichiatri
nėj ligoninėj. Teismas betgi jo 
prašymo nepatenkino, nes pir
moji santuoka buvo teisėta Len-‘ 
kijoj ir tebegalioja Kanadoj, 
antra, antroji santuoka nebuvo 
atlikta teisėto tuokėjo. Be to, 
teisėjas papeikė rabiną už tokį 
elgesį kaip demoralizuojantį ir 
nesilaikantį nei civilinio nei kri
minalinio kodekso valstybės, t. 
y. Kanados, kurios jis yra pi
lietis.

Kanados ukrainiečiai rūpina
si, kad mokyklose tų sričių, kur 
jų gyvena gausiau, būtų moko
ma ukrainiečių kalbos. Taip Sa
skatchewan© 12 augštųjų mo
kyklų ukrainiečių kalba jau 
dėstoma. Dabar rūpinamasi, kad 
būtų įvesta ukrainiečių kalba į 
Albertos ir Manitobos provin
cijas.

Už kokteilio barus ir alk. gė
ralų vartojimą prie valgių lei
dimą turinčiuose restoranuose 
pasisakė dauguma Sault Ste. 
Marie miesto gyventojų: 72.5%.

Otava. — Kanada pernai im
portavo 20.000.000 tonų anglies, 
nors jos pačios pajūrio provinci
jų anglies kasyklos bedirba tik 
sutrumpintą laiką.

ALMAUS, 
mūsų bendrabarbio Niujorke

vyksme ... Išvengti ūkinei kri
zei verčiau gaminkime prekes 
eksportui į Sov; Sąjungą, nei 
tankus ir patrankas...” John 
Kennedy, Mass. Lietuvių bičių-.

Amerika negali pavergtosioms 
tautoms padėti ginklu. Juo ma
žiau ji joms padeda pravar
džiuodama jas “komunistinė
mis”, “raudonaisiais”, neskirda
ma kiekvienos tos tautos skir
tingų tautinių aspiracijų, skir
tingo gyvenimo būdo.

Stcvcnsono - Mcmillano 
pramatymai

Žymiausi anglosaksų politinės 
mintiės formuotojai —« Adlai E. 
Stevenson ir britų premjeras 
Harold Macmillan mano, kad 
Amerika privalo ūkiškai remti 
kitas tautas, nes kitaip jas rems 
sovietai. Stevensonas ir vėl aliar 
mavo, kad niekad anksčiau Va
karams nebuvo taip reikalingas 
valstybingumas, politinis Įžval
gumas ir mokanti gyvenimo re
alybę suprasti vadovybė. Vaka
rai turį skaitytis su sovietais, 
kaip lygus su lygiu. Jokia vir
šūnių konferencija kitaip ne
įmanoma. Niekas, girdi, nesu
stabdys laiko tėkmės ir jo per
mainų.

Macmillan, nepriklausomai 
nuo Stevensono, apeliavo: “Ar 
iš tikro žingsniuojame su laiku, 
prisitaikindami prie pasaulio 
politinių ir ūkinių permainų? 
Ar mūsų veiksniai spėja žygiuo
ti su mokslininkais ...” Mac
millan išreiškė britų viltį, kad 
“Sovietų Rusija, pasiekusi pa- 
žyrrtėtiną technikinę, mokslinę 
ir gerbūvio pažangą, privalės 
įsijungti Į normalų civilizuoto 
pasaulio gyvenimo būdą... Re
voliucijai skęstant laiko tėk
mėj, vis tolimesnėj praeity pa
siliekant masinių žudynių, tero
ro ir revoliucinių metodų lai
kotarpiui, sovietinio gyvenimo 
lygiui nuolat kylant, aišku, so
vietiniai žmonės nebegalės pa
sitenkinti “materialistine dokt
rina”.
Nepasitenkinimas lietuviuose
Lygiagrečiai su politiniu judė

jimu Prancūzijoj “atsigauti ne
priklausomai nuo partijų ir se
nosios sistemos vadų”, išeivijos 
lietuvius neabejotinai domino 
organizuotas intelektualų “pa
sipriešinimas kultūriniam nuo
smukiui”. Kitomis sąlygomis ir 
kitokiu būdu “pasipriešinimas” 
jautėsi ir LTSR, kur “vieninte
lė partija” buvo spaudžiama 
gerbti lietuviškosios kultūros 
kūrėjus. Juozas Baltušis, VI. 6. 
“Tiesoj”, rašiny “Gėlės sukak
ties vainikui”, grubiai ir su pa
gieža atsiliepė apie išeivius, ku
rie “patys tebūdami amerikoniš
kų imperialistų vergai”, užjau
čiu jį ir M. Sluckį neturint “kū-

rybinės laisvės”. Mat, A. Lands
bergis pasikalbėjime. “Lietuvių 
Dienose” pareiškė: “... Sluckis 
ir Baltušis yra neabejotino ta
lento. Jų padėtis nepavydėti
na: juo didesnis talentas, juo 
sunkiau suderinti ištikimybę 
kompartijai su rašytojo pašau- 
Jęimy’’, Bęt^ J. Baltušis, LTSR 
valdančiosios kižfefes' '
nežiūrint, viso šito slavišku ple
pumu ir “užsakymu” atsiduo
dančio rašinio (“Lai užsieniniai 
priešai ir vidaus kvailiai ži- 
no”(!), galiausiai žodis žodin su 
Landsbergiu sutinka: “Joks 
rimtas kūrinys neįmanomas su
kurti lakstant tarp posėdžių”. 
Dėlto J. Baltušis, nuolankiai 
prašąs Rašytojų valdybą - kom
partiją atpalaiduoti jį ir kitus 
lietuvius rašytojus nuo visų .ša
lutinių įpareigojimų: “Visų^ 
svarbiausias ir pagrindinis kiek
vieno rašytojo darbas ir viso jo 
gyvenimo uždavinys yra jo kū
ryba”.

Rašinys liudija, jog net Bal
tušiu! nepatikima išeivijos spau
da — išeivių mintyts “Tiesoj” 
pateiktos iškreiptos, pavardės 
iškraipytos; tai rodo menką bol
ševikinio saugumo vertėjų lie
tuvišką kalbą. J. Kossu - Alek- 
sandriškiui prikišamas pareiški
mas: “Mano tauta mirė”. J. Ais4- 
tis paneigė; nurodė panašų pa
reiškimą J. Tysliavos prūsiškam 
eilėrašty “Tėve mūsų”, Gabija.

Ir muzikai protestuoja
Partijai nuolat spaudžiant 

sovietų muzikus kurti “liaudžiai 
suprantamą muziką”, V. Klo
vos paskutinė opera “Vaiva” 
bandyta įtikti. Prieš tai betgi 
griežtai pasisakė “Tiesoj” VI. 3 
Algimantas Kalinauskas, muzi
kologas, perspėdamas dėl “pras
tos”, vietoj paprastos, operos 
kompozicijos. Esą lietuviška 
auditorija pralenkė autorių ... 
Reikšminga, jog beveik tuo pa
čiu laiku Maskvoj . “didžiųjų” 
kompartija sutiko su Kalinaus
ku. Partija prisipažino klydusi 
mokydama didžiuosius rusų 
kompozitorius kaip kurti. NY 
Times dėl to pastebėjo: “Po
litinė meno kontrolė yra ne tik 
žeminanti menininkus. Tai ne
išvengiamai žlugdo jų kūrybin
gumą, stabdo kultūrinį brendi- 
mą .

Kova su galijotu
“Partijos ir senosios, sistemos 

vadams” rūpinantis kuo kitu, po 
ra veikėjų Niujorke tarėsi lauž
ti geležinę uždangą kviečiant 
žymiuosius amerikiečius bandy
ti lankyti Lietuvą. Šią savaitę 
Sovietijon išvyko Adlai E. Ste
venson. Deja, prašymas nespė
jo laiku pasiekti. Jis vyksiąs 
per Minską, nesiekdamas nė Ry
gos, o iš ten automobiliu Varšu
von. Niujorko Inturisto skyriaus 
vedėjas V. Spiridonov dar bir
želio 10 d. informavo: “Prašom, 
žinokite, kad kaip iki šiol sovie
tų Pabaltijo respublikose Sovie-

Viduržemio jūros sritis tapo dėmesio centru dėl Libano ir Kip
ro salos neramumų. Libane jau ištisas mėnuo vyksta sukilimas 
prieš prez. Šamun valdžią. Nežiūrint 8.000 reguliarios kariuome
nės, kovojančios prieš sukilėlius, vyriausybė nepajėgia atstatyti 
taikos. Ji kreipėsi į JAV ir Britaniją ginklų, ypač lėktuvų, kurie 
nedelsiant ir buvo pristatyti. Bandė ji kreiptis į arabų lygą, bet 
čia nerado paramos. Tada jos skundas buvo svarstytas JT Sau
gumo Tarybos, kur iškilo ir sukilimo motyvai. Pasak Libano at
stovo Malik, sukilimo šaknys glūdi Jungt. Arabų Respublikoj, 
ypač Syrijoj, per kurią plaukia ginklai ir savanoriai. Libanas esąs 
nepalankus prosovietinei Nasse- <* 
rio politikai, ir todėl norima 
nuversti dabartinę vyriausybę. 
J AR atstovas tai paneigė, ta
čiau Saugumo Tarybos narių ne 
įtikino, ir šie 10 balsų, sovietams 
susilaikius, nutarė pasiųsti kari
nių stebėtojų dalinį į Libaną. 
Tam buvo sudaryta komisija iš 
gen. O. Bull, norvego, G. Plaza, 
buv. Ekvadoro prezidento, ir R. 
Dayal, buv. Indijos atstovo JT. 
Per 24 vai. pirmieji stebėtojai, 
paskirti iš JT kariuomenės Vid. 
Rytuose, atvyko į Libaną.. Di
desnis jų skaičius būsiąs suor
ganizuotas vėliau. JT gen. se
kretorius pats išvyko į Beirutą. 
Sukilėliai savo puolimus Beiru
te, sostinėj, gerokai sustiprino, 
pareiškė nesiskaitysią su JT 
stebėtojais. Libanas turi pus
antro mil. gyv. Jo siena su Syri- 
ja yra 150 mylių ilgio, ir sukilė
liai mano galėsią ir toliau gauti 
paramos, nežiūrint JT stebėtojų.

Kipro saloje vėl kilo kruvinos 
riaušės — šį kartą turkų prieš 
graikus. Britai, valdą salą, se
niai ieško būdų kaip išspręsti 
Kipro problemą, ir pastaruoju 
metu pasklido žinios, kad salai 
būsianH audlb ^savivalda. Prieš 
tokį sprendimą sukilo turkai, 
sudarą salos- gyventojų mažumą. 
Jie reikalauja padalinti salą 
tarp graikų ir turkų. Kai grai
ko bomba išsprogdino turkų in
formacijos centrą Nikosijoj, 
1.000 turkų ėmė pulti graikus, 
deginti namus. 14 asmenų buvo 
užmušta, 200 sužeista. Britai 
paskelbė karo stovį, atskraidino 
naujus parašiutininkų dalinius, 
kurie sustiprino 10.000 britų 
įgulą. Graikija kreipėsi į Š. At
lanto S-gos tarybą ir atitraukė 
savo kar. dalinius iš Atlanto 
S-gos bazės Turkijoj. Tuo tarpu 
Istambule turkų 200.000 minia 
demonstravo rekalaudama Kip
ro salos padalinimo.

JAV helikopterio byla
Pakilęs iš savo bazės' V. Vo

kietijoj, JAV helikopteris su 9 
kariais, atlikinėjo pratimus ne
toli R. Vokietijos sienos. Dėl 
blogo oro ir benzino stokos jis 
buvo priverstas nusileisti komu
nistinės Vokietijos žemėje — 30 
mylių nuo V. Vokietijos sienos. 
Visa jo įgula buvo suimta ir ap
kaltinta šnipinėjimu. JAV krei
pėsi į Sov. Sąjungą, bet ši atsi
sakė tvarkyti reikalą, motyvuo-

Pagalba Suvaiką lietuviams
Paskutinę savaitę BALFo 

Centras buvo užverstas pagal
bos šauksmais iš Lenkijoj atsi
dūrusių lietuvių. Gauta net 
148 prašymai, kurių 78 indivi
dualūs, 40 su vieno (BALFui 
žinomo) asmens rekomendaci
ja ir 30 jau rekomenduota spe
cialaus šalpos komiteto.

BALFui trūksta ir rankų ir 
lėšų visus patenkinti, o prašy
mai tokie graudūs... Yra žino
ma, kad ir kitos lietuvių institu
cijos gauna panašius prašymus. 
Kaikur organizuojami net bū
reliai siuntiniams , į Lenkiją 
siųsti.

BALFas mielai daro kas gali
ma, bet reiktų visą darbą la
biau klasifikuoti: privatūs as
mens ar organizacijos turėtų 
bent praneštti BALFo Centrui, 
kam ir ką pasiuntė, kad išveng
ti dvilypumo.

tų Inturistas aptarnauja tik Ry
gą”. O aptarnavimas nesaugus. 
“Stockholm Tidningen” V. 23. 
žinute, buvo suimtas iš Stock- 
holmo grįžęs latvių dirigentas- 
kompozitorius Leons Reiters, 
kai šis pradėjęs rodyti' nepasi
tenkinimą. Lietuva tebėra akli
nai uždaryta lankytojams. 

dama ,kad R. Vokietija esanti 
nepriklausoma valstybė. JAV 
pastarosios betgi nepripažįsta. 
Susidarė kebli būklė, kuria no
ri pasinaudoti sovietai ir pri
versti JAV pripažinti R. Vo
kietiją. Pradžioje svyravęs Dul
les pagaliau pareiškė, kad JAV 
kalbėsiančios tiesiai su pagrobė
jais, tačiau tai nereiškia jų vals
tybės pripažinmio.

Atominės derybos
Viršūnių konferencija kol kas 

nejuda iš vietos. JAV preziden
tas Eisenhoweris pasiūlė Chruš
čiovui atominės energijos spe
cialistų konferenciją, kuri išstu
dijuotų kontrolės galimybes: ar 
įmanoma techniškai susekti ato
minius sprogdinimus. Jei tai 
įmanoma, JAV ir Britanija su
tiktų sustabdyti savo atominius 
bandymus, žinoma, sovietams 
įsileidus tarpt, kontrolę. Krem
lius su tokia konferencija suti- * 
ko primygtinai siūlydamas Len
kijos ir Čekoslovakijos atstovus. 
JAV dar nėra davusios galuti
nio sutikimo konferencijai, ta
čiau tikisi, kad ji įvyks liepos 
'1 d. Ženevoje. Dulles pareiškė, 
kad tarpt, kdntrolės atveju, tu
rėtų būti apimta Kinija, Austra
lija, Ramiojo vandenyno salos ir 
Sahara.

Pašalino generolą
Bulgarijos krašto aps. min. P. 

Pančevsky buvo pašalintas iš 
pareigų ir komaprtijos politbiu- 
ro, kuriame buvo kandidatu. 
BTA agentūra,pranešusi tą ži
nią, nenurodo pašalinimo moty
vų. Yra betgi žinoma, kad tai 
įvyko po partijos suvažiavimo, 
kuriame dalyvavo ir Chruščio
vas. Matyt, generolas pateko ne 
malonėn, panašiai kaip marš. 
Žukovas Maskvoje. Jo vieton 
paskirtas gen. I. Michailov, bu
vęs ikišiol vicepremjeru ir su
sisiekimo min.
Jugoslavijos Tito pasakė smar

kią kalbą prieš Chruščiovą ir 
Maotsetungą, kurie esą varo 
propagandą prieš Jugoslaviją, 
pasirinkusią nepriklausomo ko
munizmo kelią. Esą jų laikyse
na padarysianti tarptautiniam 
komunizmui daugiau žalos nei 
stalininė. Jis pagyrė amerikie
čius, kurie socializmo nemėgs
tą, bet padedą kraštui gelbėda
mi nuo bado ir stiprindami jo 
nepriklausomybę.

O jei kas nori, gali už $5 per 
BALFą pasiųsti gerą vartotų 
rūbų siuntinį į Lenkiją.

BALFas gavo labai didele 
nuolaida (žemiau urmo kainų) 
amerikoniškų vaistų: Cortizone, 
Metacorten bei Rimifon. O ir 
vokiškieji perleidžiami BALFo 
siuntoms su labai didele nuo
laida.

Gegužės mėnesį BALFas pa
siuntė arti 200 vaistų siuntinė
lių į Lietuvą ir Sibirą. B*ALFas 
neapmoka muito, jį tenka mo
kėti gavėjams, bet gavėjai nesi
skundžia. BALFo Centras.

SENATVĖS PENSIJŲ 
FONDAS DEFICITE

Senatvės pensijų fondas pagal 
1952 m. įstatymą sudaromas į jį 
įnešant 2% visų pajamų mokes
čių.- Bet tada pensijos tebuvo 
mokama po $40 mėnesiui. Da
bar pensijos dydis yra pakilęs 
iki $55. Tačiau pensijas padidi
nant fondo pajamos nebuvo pa
didintos. Tuo būdu šiemet fon
das turės išmokėti 555 mil. dol., 
o pajamų gads tik 330 mil. dol., 
vadinasi bus apie 225 mil. dol. 
deficito, kurį vyriausybė turės 
padengti iš kitų šaltinių.

r
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oirimėtietuose,, > mirė;ši aurė&ti jjra-ri 
-nilet<^5U»Jfecllieposrfl2 idsrJSiiesntai 
-u®ėI'ėjęftikat^iikyBėdv.a847 wijis; 
-sttift50>,si»tawtas j-jJRurijos

-niTyklosihitap.-Pa^ųtinėi§liwyk’
J6dtaiwsiJi«tojL;Bięįuljai»s įri dės- l-rų. miško 20<k mylių nuo Sao 

a’rtė.-tsavnvfucėpfiįą, .nęljginės pa-c
Hl^ė-,cpy(ėzgščiusj;ųišr< 

iojredtžd^mąso’/uosei ręligūaį .ilgesk 
iHįEietūViaiYjsi?,5is iparaĖšėzž“TJkėjL 
i; išpažinimą”.:'? Paskutinis ja 
veikalas buvęs -patašytas apie 

. sielos-' nemirtingumą. Lietuvis 
/kunigas, priėmęs. .Karsaviną

• .Katalikų Bažnyčion, .turėjo pro
gos, taipgi aprūpinti jį paskuti
niaisiais sakramentais.

' ' Sovietų aųgšt. mokyklose 
ynriškiašf- padidėjęs susidomėji
mas religiniais klausimais ypač 
dėka studentų, atkilusių iš sa- 

‘tėfitinių kraštų.- Pasak šveica
rų “N. Zuericher Nachrichten”, 
vis- daugiau jaunų sužadėtinių 
tuokiasi bažnyčiose. 1 Tas pats 
esą ir su darbininkais. “Komšo-

1 molskaja Pravda” skundžiasi, 
' kad valdžios Įsakymais palai
komą bedievybė silpnėjanti. Kol 
kaš valdžia nenori kiršinti pi
liečių ir tuos reiškinius tole
ruoja'. ’’

, * Mišrių santuokų atveju Li
verpool arkivyskupas Hėenam 
įsakė kunigams tuokti sužadė
tinius prie didžiojo altoriaus. 

.Ikisiol, pagal bendrą praktiką, 
jei viena pusė yra nekatalįkų 
tikėjimo, buvo tuokiama prie 
šoninio, .altoriaus' arba Zakristi
joje. Pasak arkivyskupo, nekar
tą tokiais atvejais nekatalikiš
koji pusė .jaučiasi paženminta, ir 

•todėl esą nedera„etokio papro
čio laikvtis. Tuo jis anaiptol ne
norįs skarinti mišrių santuokų, 
o:tik:norįs išvengti nesusiprati- 
•nįų, juoba, kad Bažnyčia tam 
tikrais j atvejais ir anksčiau da- 
<rydąvūsi išimčių.

♦ Kunigų moterų klausimas- 
^tabejudinamas Švedijoje Parla- 
-Įmėntas priėmė Įstatymą, lei- 
;džiantį moterims užimti pasto
rių' vietas liueronų bažnvčioje. 
’Pernai ^įvykęs sinodas 62 bal

tasis priėš 36 pasisakė prieš mo- 
itėrų^skyfimą pastoriais. Šiemet 

yrudėnį vėl‘Wks sinodo suvažia- 
ivimas ir ši klausimą svarstys iš 

^Norvegijoje jeu 5 mote- 
‘rys’-paskirtos pastoriais, o Suo- 
'fnijo^-mdierys irgi varo propa-

• •: ’^hdąj' už’jų .’priėmimą pastorių 
pateigoinsJ i •' ■ ’

.i.ta’-’SeMikių grupės nariai — 
tapie. 1:500 -^- gvVėno komunisti-. 
nėj'Kinijoj prie Charbino, kur

atsirado bėgdami iš Rusijos nuo 
raudonosios,; revoliucijos, 1945 
m.,' kai. ten. įžengė ;komunistai, 
•300 sentikių išsiuntė į priverč. 
darbo:'stovyklas. > Po ilgų rū
pesčių pagaliau 1952. xn. jie .gavo 
•leidimą iš kom. Kinijos išvykti, 
pasaulio protestantų centras nu 
pirko jiems Brazilijoj. 6.000 ak-

Kaulo, o tarpvyriausybinis mig
racijos ^komitetas sutiko apmo- 
,kėtiojų kelionę.;;, 444 sentikiai, 
vadovaujami seniūno A. Kuli
kov, 74 m., jau išvyko Brazili
jon prisikrovę sunkvežimius 
mašinų* sėklų, trąšų, įrankių 
Los Angeles mieste JAV.. Liku
siųjų Kinijoj ištisas tūkstantis 
laukia išvykimo eilės. Anot se
niūno Kulikov: “Nebenorime 
daugiau keliauti, nenorime ma
tyti Sovietų Rusijos, norime tik 
darbo ir taikos”.

Sentikiai, yra pravoslavų at
skala, atsiradusi 1653 m., kai 
buvo daromos reformos liturgi
nėse knygose, tikybiniuose pa
pročiuose. Sentikiai atsisakė pri 
imti naujoves ir pasiliko ištiki
mi senom tradicijom. Pvz. jie 
žegnodamiesi vartoja du pirštu, 
reiškiančiu dvi Kristaus prigim
tis, o pravoslavai.— tris, kurie 
reiškia šv. Trejybę.- Sentikiai ir 
dabar nepripažįsta gydytojų, 
pasninkauja ; kiekvieną • trečia
dienį ir penktadienį, nevartoja 
tabako* alkoholio, kavos, arba
tos. •' - •. .

* Katalikų skaičius JAV per 
pastarąjį dešimtmetį paaugo 38, 
ij/c. Pagal “The Official Catho
lic Directory”, dabar JAV yra 
36.023.997 katalikai.; Per 1957 m. 
jų priaugo 4460.126; Kunigų yra 
50.813; keturi kardinolai, 31 ar
kivyskupas, 190: vyskupų. Kon
vertitu skaičius 1957 m. — 140. 
414. * ■ '■ ■ - ’. '. ■ • ;■

Pradžiugink savo

svečius

gaivinančiu 7 up

(CSc) Arkties, paskutiniųjų 
neištirtų Šiaųrėą. Ąpierikos plo
tų, užkariavimas vis daugiau pa
gauna amerikiečių ir kanadiečių 
dėmesį. Kaip pareiškė Kanados 
Šiaurės reikalų ministeris Alyin 
Hamilton, vyriausybės paskelb
toji Šiaurės įkurdinimo progra
ma (paskelbtą š.m. vasario 10 d.) 
susilaukė didelio susidomėjimo. 
Nuo paskelbtos datos jau apie 
1.000 asmenų yra raštu užklausę 
apie. darbų galimybes šiaurėje. 
Iš jų apie du trečdaliai buvo 
amerikiečiai. Kaįkųrie iš.,jų bu
vo paprasti nuotykių ieškotojai, 
bet buvo ir tokių, kurią rimtai 
domėjosi ar tai dėl ašmeninės 
karjeros ar įkūrimo verslo šiau
rėje — tuose didžiuliuose plotuo
se, kuriuos Kanados valdžia no
rėtų apgyvendinti.

Ta proga Mr .Hamilton paskel
bė ištrauką laiško vieno Los An
geles vasarvietės savininko. Jis 
teiravosi, kokios . perspektyvos 
būtų įkurti turistų centrą vieto
vėje Coppermine; Ministeris ši
tos jo minties nepalaikąs, nes 
Coppermine yra mažas kaimelis, 
eskimų gyvenamas Arkties van
denyno pakraštyje. Ministeris 
siūlė jam geriau susidomėti Ju- 
kono teritorija, kur “visos sąly
gos turistų centrams yra gana 
geros”.

Vyriausybės paskelbta penke- 
rių metų programa savo pagrin
diniu tikslu turi nutiesti tinklą 
kelių į kasyklas ir medžių kirti-, 
mo centrus. Tačiau, savaime aiš
ku, kad keliai patrauks ir visą ei
lę verslų bei duos darbų. Šalia 
keliu tiesimo numatoma eilė ki
tų darbų. “Tai yra žygis visu 
frontu”, — pareiškė ministeris. 
— “Bus daromi dar neturimi že
mėlapiai, tiriami vandens keliai 
upėmis ir pajūriais, statomi ae
rodromai, kuriamos gyvenvietės, 
organizuojami vietos administ
racijos organai, žodžiu daroma 
viskas, kad šiaurė pasidarytų 
maloni ir patraukli gyventi ir 
kad šiuose plotuose ilgainiui su
sikurtu viena ar dvi naujos pro
vincijos”.

Šiuo metu jau yra paspartin
tas žemės turtų ieškojimas šiau
rėje ir visomis priemonėmis ge
rinamas susisiekimas. Naujų klo 
dų atradimas ir susisikeimo pa
gerėjimas neabejotinai patrauks 
privačias kompanijas susidomė
ti didesniais šiaurės plotais. Ta
da valdžios darbas palengvės.

“Šiaurėje”, — tęsė toliau mi
nisteris, — “yra didelių turtų, 
štai, sakysime, Jukone yra vie
noje vietoje geležies, anglies, 
krintančio vandens jėgos ir ge
rų uostų netoli Aliaskos. Tuos 
turtus reiktų išnaudoti. Jiems.

LIŪDESIO ir skausmo dienos
GEDIMINO GALVOS KALBA 1958. 6. 14 D, ČIKAGOJE

O tėvyne brongi, nebuvai gal dar niekad 
Palaužto, pažeista taip skaudžiai ir 

. • giliai*
Neraudojo* balsu dar taip niekad

graudžiai^
Svetimiems atėjus pamint ir paniekint.

miškelyje ir Zarasuose.
Anuomet prasidėjusios skaus

mo ir liūdėsib dienos iki šio me
to neužsibaigė. Antroji rusų 
okupacija jau tveria 14 metų ir 
tiek pat metų vyksta "lietuvių 
tadtos naikinimas, jos persekio
jimas, gniuždymas. i

Rusijos politika
Anuometinė carų Rusija veik 

per 130 metų siekė lietuvių tau
tą surusinti ir supravoslavinti. 
Lietuvių tauta po baudžiavos 
panaikinftno savo krašte veik be 
žemės liko. Lietuviškas raštas 
uždraustas. Mokyklos rusiškos. 
Svaigalais ir graždankomis,< mal 
daknygėmis 'rusiškomis raidė
mis siekė lietuvių tautą per
blokšti. Ištremtiesiems įpėdžiu 
sekė rusai kolonistai,'kurie £r li
ko atsilikimo dėmėmis. Tačiau 
šios ir eilė kitų rusu priemonių 
nesugebėjo lietuvių '’tautos pa
laužti. _ ' • ' '

Kompartija'naudoja kitus bū
dus. Jei carinis rusas tik' pro
tarpiais žudė 'lietuvius, kompar-

Šiais žodžiais Jonas Aistis ap
taria lietuvių tautos nelemtį 
knygoje “Nemuno ilgesys”. Ne- 
lemtis, kaip vagis, atėjo anomis 
šiurpiomis birželio dienomis. 
Prieš 18 metų birželio mėn. ji 
atnešė liūdesį, kai rusai klasta 
ir jėga pavergė Lietuvą. Jau 17 
m. praslinko nuo sukrečiančių 
birželio dienų, kai pavergėjas 
tapo budelių. Maskvos įsakymu 
tūkstančiai nekaltų lietuvių bu
vo sukimšti prekiniuose vago
nuose. Maži vaikai ir seneliai 
prašė vandens, bet niekas nega
lėjo ateiti ir pagirdyti. Ištisas 
dienas, lyg gyvuliai Sugrūsti, 
tūnojo stotyse, bet niekas nega
lėjo nelemties aukų pavalgidin- 
ti Ginkluoti rusai ir mongolai 
daboje aukas.

"Visoje Lietuvoje, visame Pa
baltijy į 'surikiuotus vagonus 
buvo kemšamos naujos aukos. 
Jas parinko kompartija vykdy
dama seno čekisto Ivano A. Se- 
rovo įsakymą iš Maskvos. Kom
partija parinko “nusikaltėlius”.! 
Jų nusikaltimas, kad jie mylėjo Maskvos paskirtojo čekisto Ka- 
savo kraštą ir dirbo jo'gerovei. į zio Liaudies, vyriausio- sSugu- 
Jos tikslas sunaikinti veikliųo- miečio, žodžius, paskelbtus 1957 
sius, kad maskviškiams, žiauria- r* g1 J~:* 00 J :-
jam Stalinui palengvintų įsiga- Litva:
lėti krašte, kuris kilo iš -griuvę-J nuvertus buržuazinius fašistus 
šių, tarpo ir išryškino savo vei- ir atsistojus vadovauti kompar- 
dą kultūrinės kūrybos polė- tijos centriniam- komitetui bei 
kiuose.

Gražiausios birželio

bingi” budeliai, pasak K. Liau
dį, kuris neseniai paskirtas 
KGB pirmininku?

Jis taip aptaria uždavinius: 
“Per trumpą laiką, iki fašistų 
vokiečių Užpuolimo, Lietuvoje 
ouvęs saugumas Sutraiškė prieš 
revoliucines buržuazines orga
nizacijas. Pokario metu čekistai 
sutelkė dėmesį sunaikinti bur
žuazines nacionalistines gaujas 
vakarinėje Ukrainoje, Gudijoje, 
kaip ir Lietuvoje, Latvijoje bei 
Estijojer-Iš Lietuvos išstūmus 
fašistinius okupantus,. komunis
tų partijos buvo vedama arši 

'Kova prieš buožes ir kitus iš
naudotojus, kurie kenkė socia
lizmo statybai. Ypatingieji nai
kinimo kairiai, gindami liaudį ir 
kovodami prieš - nacionalistines 
•gaujas buvo ypatingai nuožmūs 
•ir negailestingi. O šioje' kovoje 
dalyvavo ir čekistai. Valstybės 
saugumas galop palaužė nacio
nalistų gaujas. Tačiau ir mes 
•neišvengėme aukų. Sėkmingai 
baigę kovas neturime tapti ne- 

tinė Maskva vįšą politiką remia veikliais. Dabartinėje tarptauti- 
teroru ir nekalto kraujo pralie-k nėję padėtyje, o ypač imperia- 
jimu. Jei kas dar liko neįtikiu- Cistinėms galybėms ruošiantisi 
tas neapsakomų lietuvių tautos 
aukų, nekaltai' pralietp kraujo, 
ūkinio išnaudojimo bei tikybi
nio persekiojimo, teišgirsta

m. gruodžio 22 d. Sovietskaja 
“1940 m. birželio’ mėn.

sudarius Lietuvos respublikos; 
dienos valdžią, Į valstybinį /saugumą 

tapo metais užtrunkančiomis įglaudinti komunistai ilgai vei- 
šermenimis. O kas būtų nutikę, kę pogrindyje, dalvvąve klasių^ 
jei ne dviejų imperialistų, dvie-1 kovoje. Ir sekę ga)'bihg^š“čėkis-

omunistai ilgai vei-

užpulti socialistinę, stovyklą, 
-būtų klaidingai prarasti budru
mą.-JAV sukėlė kovą ir jai va
dovauja, kitiems’ kapitalisti- 

-niams kraštams talkininkaujant 
'griauti sovietus; Štai kodėl rei
kalingas ypatingas saugumo or
ganų budrumas ir :jų patikimy- 
bė. Ir ne tik čekistai, bet visa 
sovietinė tauta privalo sekti 
įvykius atviromis akimis”.
-- K. Liaudis pripažįsta čekistų

■ siautėjimą 19.40 m., bet nutyli: 
'maskviečių budelių terorą 1'941 
m. Jis užsimena apie kovas 

.prieš lietuvius partizanus, bet

kai sulaukia apgaulingo trium
fo Maskvoje,, nenorint žinoti, 
kad vien emgebistai jį galėjo

jų santarvininkų susikirtimas? 
Ir vakaruose karo stovykloje 
irikiuotas vokietis nežadėjo Lie
tuvai laisvės. Jis ruošė lietuvių 
tautą suvokietinti ir kolonizuo
ti, bet skaudiej i trėmimai buvo 
nutraukti. Netrukus jie-šimtus 
lietuvių pasiuntė į mirties sto
vyklas kentėti ir žūti, bet buyo 
nutrauktas nekalto kraujo pra
liejimas Panevėžyje, Petrašiū
nuose, Pravieniškiuose, Rainių

tų tradicijas*’’. A - '.J
Visi žinome, kad Lietuvoje 

lietuviu-“komunistu.; tebuvo ne,- 
paprastai mąžą-’dVeik išimtinai, 
išskyrus 'Maskvos, /agentus, pvz.. 
Sniečkų, komunistini kadrą su
darė Lazar io Kaganovičiaus. 
bendrataųtiečiąiv i Visiems: žino--- 
ma;-kad:.jie buvo ir i žinomo te
roro vykdytojai. Lietuvoje; sek-, 
darni maskviškius nurodymus-. ■■

'Ką gi veikė vadinami - “gar-

ŠIAURĖS
jų lavonai. ’Dir policihįnksi'i rriirė 
būdami tik u^25 mylių nuo savo 
'forto? Visa ap-e
rašytą “Lost.Patrol”:vardu. ,

Antrasis kelio'projektas, nu
matomas pradėti vykdyti, dar‘šią 
vasara, vra atnaujinimas dalies

Rašo GERALD WARING

tizanų viešo išniekinimo. Jis ta
ria, kad • ir toliau. esąs į reikalin
gas čekistų budrumas, bet; nuty
li apie . čekistų, rankomis. vyk
dytą . ir vykdomą^ nepaprastą 
;kraujo. ’ praliejimą i Lietuvoje; ir 
visame Pabaltijy/ Jam; rūpi iriįr- 

įtas 12 čekistų,- buvusių Maskvos. 
i tarnyboje, o kiękMieriam . igąr-.j 
bingam lietuviui privalo;kūpėti]: 
tūkstančių, lietuvių kankinimai,. 
tūstančiu. trėmimai, .tūkstančių 

■ mirtis nykioj e Sibiro taigoje ir 
•nūdienis paties lietuvių , tautos 
karhienO naikinimas.. '.

Anuomet Petrogradas laikė

sukelti,
MVD nūdien yra MGB talki

ninku. Jai vadovauja taip pat 
senas čekistas N. S. Kruglov, 
kurio žinioje ir šiandien visas 
tinklas vergų stovyklų, turinčių 
apie 3 mil. pasmerktųjų, dau
giausia politinių kailinių, taip 
vadinamų “buržuazinių nacio
nalistų”, kurie nieko daugiau 
nenori, kaip laisvės sau ir savo 
mielajam kraštui.

Ir net budelių - čekistų pami
nėjimas praėjusių metų pabai
goj buvo vykdytas sekant Mas
kvos nunrodymtis'. Sovietskaj a 
Lit va kalbėjo tais pat žodžiais, 
kaip anksčiau Pravaa, Izvestija, 
pažodžiui, kartojo sakinius pa
skelbtus Sovietskaja Eštonija 
ar Sovietskaja 'Latvia, parašy
tus .enigėbisto Vevets.

Nusivylimaš • '
Iš'pavergtosios Lietuvos?, ku

rion nebuvo įleistas joks vaka
rietis, nės |i (jfąLojaiiįa, kaip ge
ležimi apkaustyta kalėj imb vie
nutė, ateina gūdus nusivylimas 
vakariečiais. Būtų klaidinga 
tvirtinti, kad šiuo metu paverg
tųjų tautu nusivylimas^.būtų su
mažėję^-kūi vakariečiai yra pa
sirinku . tik savisaugos, pusiau 
bendradarbiavimą su pasąulio 
tautų kalėjimu bei. išsižadėję, tų 
kilniųjų’ pradų, 'kurių’ds anks
čiau pasauliui skelbė. ,

Juk višj . dėjo didžiausias kil
tis į anuomet, 1941 m. rugpjū
čio 14 d. Atlanto paskelbtuosius 
pradušę ’.kai JAV ir. Anglija iš
kilmingai'pažadėjo nesiekti sve
timų žemių,, nedaryti valstybių 
sienų pakeitimų prieš tautos 
porą, daboti tautos teisę pasi- 

L rinkti Pėrimą' yalSymošį•' sąri-7 
tvarką. Kur šiandien spalvin
gieji pažadai, ką veikią Jungti
nės. TautpsTgaW .konstitucijoje 
p<#|d<jw>£ į)Įfeid^ti^įgyven
dinti teisingumą tarp tautų,

prieš užpuoliką pažadėjusios pa
naudoti sutelktinę jėgą, kai pa
žeidžiamos tautos suverenumas 
ir sulaužomos sutartys? Kur 
dingo jos skelbtas tautų apsi
sprendimo pradas? Kur gi įgy
vendinamos pagrindinės žmo
gaus teisės ir esminės laisvės?

Ar laisvieji bent buvo užsi
moję panaudoti minėtus kil
niuosius šūkius, kurie veik im
tinai skolinti iš velionės Tautų’ 
Sąjungos, bent vienai pavergtai- 
tautai? Jūs tarsite: korėjie-'- 
čiams. Korėja buvo šaudmeni
mis išakėta, tauta dar labiau nu
skurdinta, bet ji liko padalinta. 
Gal Egipte, bet iš baimės, o nė 
iš meilės ir pareigos.

Jungtinės Tautos paskelbė 
žmogaus teises 1948 m. Kurio
mis' žmogaus teisėmis šiandien 
naudojasi lietuviu tauta? Ko, 
pagaliau, vertas žmogaus teisių 
ir nusikaltėlio aptarinfas, jei di
džiausią nusikaltėlį Staliną jau 
patys nusikaltėliai pasmerkė.'

Visi žino apie žmogžudystes 
ir tautžudysteš raudonojoje im
perijoje. Ar buvo net ’bandyta 
panaudoti genocidui pašthėreti 
konvencija, kuriai pritarė dau
gelis laisvųjų tautų; sustabdyti 
milžiniškąj į tautžudysteš - ntei- 
.kaltimą dr bent sušvėlhfiiti pa
vergtųjų lietuvių kančias?. Kur 
nukišta genocido - tatitžudystės 
šiiritarimas, kurio iki šio ifteto 
neišdrįso ' pksirdšyti kaikūrios 
vakariečių ; galybes; ;. fūritiSos 
įtakos dabartinėje" tarptautinė
je politikbje? ’ * -. .

Tautų apsisprefidiTrias dr Vals- 
\tybių suverenumas ’’ jėgos pa
gniaužti; Todėl mūdiėn teliko 
brutali jėga karinėjo, poMiiiieje, 
ūkinėje ir net ktiltūrihėįė^'šrir 
tpse. Mes galiirid' paten
kinti prėz. D. Eišenhotvertd š.m. 
sausio 12 d. prisipažinimu,’ kad 
JAV, Anglija ir Sdviėtat yra at
sakingi už Rytų Europos taptų 
pavergifhą. Ar dėlto pa’vėrgtie-

(ftūkelta: į' 7 psK): *

'• ‘ ■••h--5i

įvairūs siuntiniai

rinka būtų JAValstybės”.
Tenka apgailestauti, kad Ka

nados šiaure buvo per mažai do
mimasi. Reikėjo Japonų invazi
jos į Aleutų salas Antrojo Pašau- į- n'aftos kel;į Numatyta
limo karo metu, kad atsirastų- atnaujihti j30 myliu’and kelio 
Pfe™as^llkras. plAe,nta^ sia?re' '(Canol Road), kuri jAV’ihziniė- 
je. Tai 1630 mylių Aliaskos plen- įai’ ,p^ta’tė Antrojo Pašaulinio 
tas, pastatytas JAV karo mzi-
nierių- -Dj-įžioji to plento dalis, ^au padudtį-naftą'pėr!.'Macken- 
išskyrus 400 mylių, eina per Ka- . ■ -- ! -- -
nados teritoriją. To pat karo trie- i -- 
tu buvo nutiesta ir 600 mylių! oa 
plento atšaka į rytus per kalny- g
nūs į Norman Wells naftos. šaj- H^tafn^rcmko^ino/Tario. 
tūrius prie Mackenzie upes i nikelio ir’ kitokioms kabykloms

Karui pasibaigus, naftos kelias - -
liko nebenaudojamas, bet Kana- I 
dos valdžia išlaiko Aliaskos plen 
tą. Ilgainiui to plento paskirtis 
pasikeitė. Iš kariško jis virto į 
pramoninį, tarnaujantį naujai 
atsiradusioms asbesto, švino ir 
cinko kasykloms.

Bet susidomėjimas nafta taip 
p’ht nepraėjo. Ieškota ir rasta ga
lingesnių šaltinių. Geologai ir 
gręžėjai pasiskleidė didžiuliuo
se plotuose, pasiekdami iki 240 
mylių į šiaurę nuo senojo Daw
son City. Toje tai tolimoje šiau
rėje, tarp Richardson kalnynų 
ir Aliaskos sienos, vietovėje, va
dinamoje Eagle Plain (Aro augš 
tuma), atrasti naftos laukai.

Susidomėjimas ta apylinke 
yra labai didelis. Pradedant va
sario 10 d. apie 300 kompanijų 
pasiėmė iš Šiaurės reikalų minis
terijos leidimus tyrinėti. Tos 
kompanijos pasiskleidė milžiniš
kame 21.000.000 akrų plote, ap- 
imančiame ne tik Eagle Plain bei 
Peel Plateau, bet einančiame į vmx.vvj.uw. žaviau ne, <
šiaurę toli į pat Arkties archi- Į kurie matė Aliaskos ir Canol 
:elagą.

Neatsilikdama nuo to judėji
mo, Kanados valdžia dabar ima
si nutiesti į tas vietoves plentą, 
<uris bus 400 mylių ilgumo ir 
kaštuos apie $8.000.000. Jis eis iš 
Dawson Citv i Eagle Plain ir to
liau j Fort McPherson, esantį tik 
apie 100 mylių nuo Mackenzie 
upės žiočių.

Tai yra tolimos ir atšiaurės 
vietovės, bet išskirtingai turtin
gos. Ypatingu turtingumu pasi
žymi McPherson, kuri įdomi ir 
savo praeitimi. Seniau čia buvo 
kailių prekybos punktas ir poli
cijos stotis, ant Peel upės kran
to. Kartą, 1910 metų Kalėdoms, 
trys Royal Northwest Mounted 
•aolicininkai ir palydovas pasilei
do slidėmis i Dawson. Pakeliui 
ue paklydo. Tada bandė savo pė
domis grįžti atsal. Ir vėl pakly
do. Tuo tarpu išsibaigė maistas. 
Bado verčiami suvalgė net savo 
šunis. Tik po kelių mėnesių rasti

(Canol Road), kuri JAV'irižiniė-

Karo* metu .tam, kad gąlėtū grei- 

įįe kalnyną *iš Nofjhari''' Wells. 
Į Nafta buvo gyvybiškai feikalin- 

sulaikyti japonų invaziją r 
šiaurės Ameriką. Dabar tas ke-

rium, o vargstantieji lietuviai 
•jam pastatė tikrąjį'< paminklą— 
koriko. Nūdien tūkstančiai ko
rikų siaučia Rusijoje. Jų ne- ■

■ trūksta ir pavergtoje Lietuvoje, 
kai kiekvieną šimtą, lietuvių se
ka ir provokuoja vienas emge-

19 ’ J *

Budelių sukaktis ,
Prieš pat pastarąsias Kalėdas, 

•gruodžio 20 d., raudonoji impe
rija iškilmingai paminėjo če
kės, OGPU. NKVD, MVD savo 
budeliu ir pavergtųjų tautų nai
kinimo sukaktį. Šiuo mętų Ru
sijos saugumas apima dvi įstai
gas. MVD daboja kriminalinę. 
sritį, dai'bo drausmę ir jos ran
kose. buvo garsiosios GULAG 
vergų darbo stovyklos, kurios, ir 
nūdien tebėra, tik kitų, vardu 
pavadintos perauklėjamojo 
darbo kolonijomis. MGB apima 
politinę sritį, šnipinėjimą ir te
roro .vykdymą. Pastarosios akis 
apima visą visuomeninį .gyveni^ 
mą imtinai bažnyčių lankymą ir 
laikui, atėjus, valstybės gynėjo 
priedangoje, auka sulaukia 
sprendimo pagal baudžiamojo 
statuto 58 str., kuriuo pasirėmus 
tūkstančius pasiuntė kančiai į 
Tomską, Omską ar Altajų.

Kompartijos dienraštis Prav
da 1957 m. gruodžio 21 d. laido
je rašo apie budelių KGB įstai
gą: “Pagrindinis jėgos šaltinis 
yra kompartijos vadovybėje ir 
nepaliaujamoje jos priežiūroj”. 
Jei ūkio srityje ir administraci- 
joje paskelbta decentralizacija, 
teroro srityje,' kuri yra išimti
nai Maskvos rankose ir toliau 
lieka ios vadovybėje. f 

MGB vadovauja senas čekis- 
plentų statybas, kurie matė, kaip tas Ivan A. Serov, kuris gene- 
tailžiniškos žemsemės tiesiai nu- "olo laipsniu apdovanotas. Jis 
skęsdavo klampynėje, kaip ištisi; iuk yra stalininio teroro ramstis 
kelių gabalai nuslinkdavo su vi- ■ ir organizatorius pirmųjų išve- 
sa kalno atplaiša, tie žino, kad ; Simų Lietuvoj, nėpaprasto kan- 
tikros sumos už tokio kelio pa- ' kinimo tardymo metu, siaubo 
statvmą iš karto negalima nu-i kalėjimuose. Jis pasmerkė mlli- 
matyti. Vienintelis tikras ap-1 jonus mirti vadinamoje auksi- 
skaičiavimas yra: medžiaga ir . nėję Sibiro taigoje. Ir tai pada- 
darbas. ; rė ne savo, o kompartijos var-

Ateinančių penkerių metų lai- vardan budelio, kuris šian- < 
kotarpyje numatoma' pastatyti d’-en vylingai šneka apie Mask- 1 
viena didesnę geležinkelio šaką. Į voš ir Niuiorko kultūrinį bend- „ 
taip pat šiaurėje. Tai būtų pra- i radarbiavimą. Ir čia džiaugia- < 
tęsimas Northern Alberta Rail- niasi, kai amerikiečiai meninin- : 
way 400 mylių į šiaurę iki Pine 
Point, esančio^pietiniame Great 
Slave ežero krante. Pine Point 
apylinkėse yra milžiniški švino 
ir cinko klodai.

į^ETŲVĄ, Latvife, Estiją, 
y.j; .V- Lenkiją ir U.SuS.R.

KANADOS: .
Siunčiame Jūsų-sudarytus ir. apdraustus rūbų, avalynės, vaistų 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos
tiumams, paltams ir. suknelėms medžiagų, priedų ir. įvairių 
kitų prekių; ;

■ Iš ANGLIJOS* -
Priimame užsakymus ir,, siunčiame įvairius vaistus, dantims 
taisyti Įvairias medžiagas, akordeonus, friėzgimo nrfaŠmSŠ'/laik
rodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvas’ plaukams 
kirpti mašinėles, Įvairias tekstilės medžiagas, maistą, ii t.f: .

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI: ^ .< 
(Geresnės ■ rūšies) > • * • ^ < i-* •
2. 4 košt, vilnonės medžiagos 14 yrd. 

pamušalą . 8 yrd.
šerinės (klijonkės) 4 yrd.

;;; $108.50
3 kostiumams ir 1 paltui medžįagos ir

i bei naujiems . atradimams Rdšs 
upės f a jone. ’ . _ <

Šiaurės .Vakarų; Teritorijoje 
numatoma ’ pastatyti ’ eta' naujus 
kelius. Vienas kelias eis iš Fort 
Vermilion šiaurinėje Albertoje į 
Fort Smith ŠV Teritorijose. Jis 
bus apie 100 mylių ilgio. Be to, 
šis - kelias atidarys privažiavimą 
į Wood Buffalo Tautinį parką,, 
kuriame tėbęsiyeisia pasaulyje 
jau reti Wood stumbrai (mažes
ni, negu kiti stumbrai) ir labai 
retos žegsinČios gervės, kurių 
pasaulyje bęlįkę tik apie 30. Be 
to. kelias atidengs miško medžią-’ 
gos turtus.

Antrasis kelias eis iš Great 
Slavė ežero į Great Bear ežerą 
ir turės’550 mylių. Jis įjungs į 
kelių tinklą Yellowknife kur 
vra turtingos 'aukso kasyklos, ir 
Port Radium, kur yra Eldorado 
uranijaus kasyklos, duodančios 
parrindinę žaliavą Amerikos 
atominei pajėgai.

Manoma, kad tiedu keliai kaš
tuos apie $31.000.000. Tačiau tie.

kelių gabalai nuslinkdavo su vi- ir organizatorius pirmųjų išve-

tikros sumos už tokio kelio pa-; kinimo tardymo metu, siaubo 

Vienintelis "tikras ap-' jonus^ mirti vadinamoje auksi- 

I rė ne savo, o kompartijos var-

Ir čia džiaugia
masi, kai amerikiečiai meninin-

Otava. — Tarptautinis Rotšil
dų bankas nusprendęs į Kanados 
namų statybas investuoti 500 
mil. dol. kaip hipotekos paskolas.

(Žemesnės rašiny
1. 4 košt, vilnonė medžiaga 14 yrd.

pamušalo -.......... 8 yrd.
šerinės , (klijonkės) .....A. 4 yrd.

" . . $81.90
(Vietoji 4-riems kostiumams gali būti
tuo atveju reikia primokėti* $4.00. Užsakant prašau nurodyti medžiagos; spal
va ir vyriškį;ar moteriška). \ . . . . ■ . /

Gyveną r.e Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno 
sydrio siuntinius bėi užsakymus siusti ihttmš paštu ar ekspresu. 
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. : -

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BalticExportingCo.
- - —-~C&NTR<NĖ ■ ĮSTAIG A: ’ .
849 'Oafi&Asa?Toronto;' Oht, Ct^iida: Lt£l-309&

... ,, . SXVRIAI: 'V..- -.
105 Cannon St Eį, Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 

\ . ponia V. Juraitis.
94 Douglas Št, Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315 

' • 'nioiria,M. Venskevičiėhė. . _
DARBO VALAJJDpS- pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai 
ryto iki 7 vai vakaro. Šeštadieniais—nuo 9 vai ryto iki 5 vai. 4"
Vasaros atostogoms ši įstaiga bus uždaryki, huo liepo 

rugpjūčio 9 d. imtinai.

’ Sav, A. Kalūza v

KORĖJOS ATSTATYMAS
Sugriautai karo Korėjai atsta

tyti 37 kare dalyvavusios tautos 
^uvo sudariusios spėcialią agen
tūrą, kuri jau yra įvykdžiusi 
4.800 • smulkesnius projektus, 
yra tam išleidusi 140 mil. dol. 
ir birželio mėn. savo darbą už
baigs. Iš įvykdytų projektų žy
miausias yra cemento fabriko 
pastatymas, kurį? kainavo 12 
mik dol. Projektams įvykdyti 
daugiausia lėšų paskyrė JAV — 
92 mik dok, D. Britanija paskyrė

Dėmėsią Kartu 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod suniožinus gaisrų pavofų, spro

gimų ir kitokių nehormalumų, kad 
gauti geresnį šildymų naudojant md- 
žtaarolyv'or, krosnys k bumertai turė
tų būti išvafyti, patikrint # tinka
mai nu reguliuoti bent sykį i metui.

Ari^ tka* austžioii ftvėHKMy 
4a*ėa<, toip |Mt atlieka įvairia* tį-

f

žiau.

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų, 

įvairiausiu medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos. 
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.

231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) TeleL EM. 8-6576

Prieinamo* kaino*. Kad apsaugot 
krosnis ir dūmų vamzdžiu* nuo rndy- 
jlmo — valymas patartina* akkttf 
povasor).

. •‘V'"’ »

S. Ignotas
LE. 6-S113 

88 Dataware Ave.

l



Jos dirba didelį darbąSeptyniolika metu Toronto apyl. valdybos pranešimas
Dr. Antanas Musteikis

Kaip paskiro žmogaus, taip ir 
tautos istorija yra nužymėta 
įvairiausiais pergyvenimais. Tie, 

. kurie juos stebi, apsistoja ties 
. didžiaisiais lūžiais, gaivalingai 

išsiveržiančiais iš neišsenkančių 
/ tautos šaltinių. Juose galima iš- 
/ skaityti likimą.

j Archeologai pradeda lietuvių 
Į tautos gyvenimą prieš dešimtį 

. tūkstančių metų, istorikai — 
dvyliktuoju šimtmečiu, o vyres
nioji mūsų karta — lietuvių 
valstybės atkūrimu prieš ketu
riasdešimt metų. Yra dar viena 
karta, kuriai heroiškiausia tau
tos diena liko 1941 metų lietu
vių sukilimo prieš raudonąjį ry
tų marą diena. Septynioliktąsias 
tos epopėjos metines šia proga 
mes ir minime.

Darbai reikalauja pastangų, o 
laisvė — aukų. Žiūrint iš istori
nės perspektyvos į ano birželio 
kankinių bei didvyrių dienas, 
galimą įvairiai vertinti tautos 
aktyviosios ir pasyviosios rėžis-’ 
tenčijos reikšmę. Gal ne vienas, 
matuodamas įvykius trumpalai
kiu masteliu, pripažins, kad di- 

t dėlės aukos nepateisino vilčių, 
•nes vistiek tuo metu Lietuva 
neątgayo nepriklausomybės, o 
greičiau padėjo kitam okupan
tui iš Vakarų įsitvirtinti. Dar 
kitas išdrįs pasmerkti ir poka
rio laisvės kovotojų - partizanų 
žygius antrojoje sovietų oku
pacijoje, kaip kad kažkas kita 

. proga, vėl aiškino, jog ir Pilėnų 
kunigaikščio Margirio auka bu
vusį beprasmė...

. . Tačiau tie, kurie savo žemę 
kraūjū aplaistė ar gyvybę pa- 

. - aukojo, tikėjo savo žygio pras
ime. Tai kas, kad surambėjusi 
išmintis įžvelgs ir tuose jaunuo
se karžygiuose ne vien tėvynės 
meilę, bet ir garbės troškimą. 
^BS^^ff^arbė yra-tgperkama 
vien chamėleonišku prisitaiky
mu prie kiekvienos situacijos? 
Argi dvasios ramybė yra užglos- 
tėnja'uždarbiais pinigais bei įsi
gytais namais bei vilomis? Argi 
žmogiškoji asmenybė; neapima 
ir kiTnŠu's ‘idealo -^ šventosios 
pareigos tėvynei, *4- ’kuris gali 
pareikalauti ir gyvybinės au
kos?

Ne, tėvynės aukos nėra be
prasmės. Neišdildomos jos pasi
lieka nė vien sakmėse ir daino
se įpintos. Jos įsikūnija tauti
nės kultūros bruožuose;bei tau
tiečių sąmonėj. Jos

atspindi tautos valią ir įga
lina tautinę egzistenciją ne 
valandėlei, bet šimtams ir 
tūkstančiams metų. Jos yra 
kertiniai tautos akmenys, 
kurių nei ..savieji skeptikai, 
nei svetimieji prašalaičiai 
ar prieitai neįstengs sutir
pinti!
ižinia, kad pavandeniui leng

va plaukti. Kaip šapelis, be 
minties ir be sąmonės — gali 
leistis tėkme. Nei rūpesčių, nei 
atsakomybės. Tik ar žmogiškoji 
asmenybė gali susilyginti su ša
peliu? Argi galima atsikratyti 
savųjų jausmų, psichikos ir sie
los? O jei ne, tai, vargas tiems, 
kurie kapanojasi pavandeniu ir 
kurių sąžinė apsamanojusi. Kad 
ir kaip jie kratytųsi. žmogiškojo 
idealo ,ir‘tapatintų save su ne
gyvu šapeliu, jie neatsikratys 
pirmojo ir nepavirs antruoju.
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Rezistencija blogiui yra prie
šybė tiems, kurie prisitaiko prie 
tėkmės. Mindaugas, gediminai- 
čiai ir eilė kitų kovojo prieš 
tautinį blogį, nors ne visi galė
jo vainikuoti? pasisekimu. Nuo 
praeito šimtmečio pradžios lie
tuvių tautos rezistentai šešetą 
kartų sukilo, nors tik vieną kar
tą — Nepriklausomybės kovų 
metais — pasiekė užsibrėžtų 
tikslų. Bet argi tie nepavykę 
sukilimai neparodė tautos apsi
sprendimo ir neparuošė būsimų 
kartų naujiems laimėjimams? 
Plačiąja prasme tad

kovoje už tautos laisvę nė
ra pralaimėjimo, nors yra 
galimas laikinis tautos va
lios pasireiškimo užgniauži
mas. Aktyvi rezistencija ne- - 
gali neiššaukti pasyviosios, 
kuri savo ruožtu ištrykšta 
aktyviąja rezistencija.
Šekspyrą Hamletas to paties 

vardo tragedijoj taip pat suabe
jojo ar verta kovoti su blogiu, 
kai viestiek jo neišnaikinsi iš šio 
pasaulio. Suabejojęs gyvenimo 
prasme, jis blūdija “būti ar ne
būti”. Ši. problema paženklina 
ištisus naujuosius amžius. Tie, 
kurie prisitaikė ir nuplaukė pa
vandeniui, pasekė hamletiškąjį 
nebūti. Tie, kurie pasipriešino 
blogiui, išlaikė sukilėlių tradi
ciją ir apsisprendė už. hamletiš
kąjį būti. Nes prasmingasis būti 
yra vienintelis žmogiškojo gy
venimo šioje žemėje pateisini
mas. Štai kodėl, mano mieli bi
čiuliai, mes lenkiame galvas 
didvyriams, kritusiems prieš 
septyniolika metų.

oiuhiu Vttdovct l STIPRINAMI SILPNI KOLŪKIAI
ARIOGALOS RAJONE

Ariogalos rajone^svarstyta ir 
vienaip, ir kitaip, kurie kolūkiai 
jau šiemet pajėgs įsigyti ir na
šiai naudoti-techniką. Prieita iš
vada, jog tai gali padaryti tik 
trečdalis rajono kolūkių.

Gal šis sprendimas yra apsi- 
draudėliškas, neatspindintis esa
mos padėties? Deja, ne. Daugu
ma rajono kolūkių ekonomiškai 
silpni. Pernai devyni rajono kol
ūkiai iš hektaro naudmenų su
rinko mažiau kaip po 100 rublių 
pajamų, 14 kolūkių po 100-200 
rb., o daugaiu kaip po 300 rublių 
— tik 8 kolūkiai. -“Jaunosios 
kartos” kolūkio 1957 m. pajamos 
tesiekė 97 tūkst. rublių. “Naujo 
gyvenimo” — 87 tūkst. rb., “Lai
mės” —- 160 tūkst. rublių ir t.t. 
Vienam kolūkiui metinis pajamų 
vidurkis rajone sudarė apie 
250.000 rb. Absoliuti į dauguma 
rajono kolūkių neturi už ką 
oirkti technika.

Ir tie kolūkiai, kurie šiemet 
įsigijo mašinas, beveik be išim
ties ėmė jas išsimokėtinai. Ko
dėl taip yra?

Lemia kadrai
Jeigu spręsti iš to, kiek pasta

raisiais metais buvo pasiųsta 
žmonių į kaimą dirbti kolūkių 
primininkais, atrodytų, kad Ario 
galos rajone daug nuveikta. Ra
čiau, pažvelgę į rezultatus, ku
riuos davė tas siuntimas, pama
tysime, kad rajono vadovų dar 
bas šioje srityje buvo mažai vai
singas.

Paimkime dalį tų, kurjuos
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Toronto lietuvių kolonija yra 
stipriausiai organizuotas viene
tas Kanadoje, ji gali būti sta
toma pavyzdžiu ne vienai kolo
nijai ir Amerikoje. Ši kolonija 
reiškiasi giliu lietuviškumu, or
ganizuotumu ir veiklumu. Ko
lonijos pulsas jautriai reaguo
ja į lietuviškus kultūrinius rei
kalus. Vis dėlto, tarp įvairių 
atliktų gražių kultūrinių darbų 
veinas liko lyg nepastebėtas, į 
kurį ir norėčiau atkreipti visuo
menės dėmesį.

Prieš tris metus Toronte įsi
kūrė Nekalto Prasidėjimo Švč. 
^Mergelės Marijos Seserys, ku
rių centrinis namas buvo Lietu
voje, Marijampolėje, o jų- stei
gėjas amžinos atminties arki
vyskupas Jurgis Matulaitis, ku
rio šviesi asmenybė žavi viso 
pasaulio lietuvius su viltimi 
laukiančius dienos, kada jis pa
sipuoš šventojo aureole. Jo 
įkurtoji Kongregacija Dievo 
Apvaizdos vedama prieš pirmą
ją rusų okupaciją būrelį seserų 
įkurdino Amerikoj. Seserų skai
čius padidėjo, kai tremtinės se
selės atvyko iš Vokietijos, ir kai 
eilė tremtinių mergaičių įsijun
gė į Kongregacijos nares, tap
damos, vienuolėmis. Kai žiau
rieji okupantai sunaikino minė
tų seserų palčiai pravertus švie
timo ir labdaros darbus Lietu
voje, jų centrinis namas įsikūrė 
Putnam, Conn., JAV. Seserų 
darbai besišakoją Amerikoj pa
siekė ir Kanadą. Toronte įsikū
rusios seselės ligi šiol gyveno 
46 Delaware Ave., kur su dide
liu pasisekimu ir kruopštumu 
vedė lietuvišką darželį, ruošė 
vaikučius Pirmąjai Šv. Komu
nijai, globojo jaunuosius ateiti- 

prieš 2-3 metus rajono vado
vai rekomendavo kolūkių pirmi
ninkais. Petravičius ir Jasaitis 
pašalinti iš kolūkių pirmininkų 
už girtuokliavimą, Nedzinskas, 
Jocius, Babenskas — už nesirū
pinimą kolūkiais ir savanaudiš
kumą, Babonas — už grubumą 
ir nemokėjimą dirbti su žmonė
mis. Teko atleisti taip pat Zin
kevičių, Rukuižą. Gal būt, arti
miausiu metu teks atleisti Ja
nuškevičių ir Minalgą. “Ąžuolo” 
kolūkio pirmininkas Kmieliaus
kas, kai atėjo laikas dirbti už 
darbadienius, pate, kilnoja spar
nus. Kasmet daugelis kolūkių 
pirmininkų pakeičiami, bet kol
ūkiuose reikalai nuo to nege
rėja.

Nemaža neapgalvotų, o kar
tais ir visai nepagrįstų kaitalio
jimų. Štai “Lenino keliu” kol
ūkiui vadovavo anksčiau rajono 
organizacijų pasiųstas pirminin
kas Jurkėnas. Jis stengėsi pakel
ti kolūkį, bet padarė kaikurių 
klaidų. Nusprendė jį pakeisti. 
Dabar jau aiškėja, kad naujai 
rekomenduotas pirmininkas Ja
nuškevičius blogiau vadovauja 
kolūkiui už Jurkėną.

Aplamai, rajono vadovai re
komenduoja kolūkiams naujus 
pirmininkus labai lengva ranka, 
mažai juos pažindami, tarsi lai
kydamiesi nuomonės, jog iš di
delio rekomenduotųjų skaičiaus 
vis vienas kitas atsiras neblogas 
vadovas.

“Stalino keliu” kolūkiui pri
reikė pirmininko. Rajono vado
vų žvilgsnį patraukė finansų 
skyriaus vedėjas Kalvaitis. Sky
rius neblogai. susitvarko, gauna 
premijas. Tai ir viskas, ką apie 
jį žinojo rajono vadovai. Papir- 
mininkavo Kalvaitis nepilnus 
metus ir išsidangino savais ke
liais.

“Žmogus nepažino žemės ūkio, 
todėl taip ir atsitiko”, — padarė 
išvadą rajono vadovai. Ėmė 
šnekinti sėklų kokybės laborato
rijoje dirbusį agronomą Nedzins
ką, taip pat neparodžiusį kokių 
nors duomenų, iš kurių būtų ga
lima spręsti, jog jis tiktų į kol
ūkio pirmininkus. Nedzinskas 
daugiausia domėjosi savo rajono 
centre statomu namu, ir kolūkie
čiams teko jį pašalinti.

Kaikurių kolūkių pirmininkų 
lengvabūdišką pažiūrą į savo 
pareigas skatina ir rajono vado
vų atlaidi pažiūra į žmones su- 
žlugdžiusius kolūkį. Babenskas, 
pirmininkaudamas “Jaun. kar
tos” kolūkyje iššvaistė nemaža 
lėšų. Rajono prokuroras Naru
ševičius vis atsikalbinėjo, kai į 
jį buvo kreiptasi dėl paramos 
išieškant iš Babensko padary
tus nuostolius. Buvęs “Tarybi
nio artojo” kolūkio pirmininkas 
Babonas, nemokėjęs sutelkti 
kolūkiečių kolūkiui stiprinti, 
įdarbintas partijos rajono komi
tete. Ar partinis darbas tai ne 
darbas su žmonėmis?

RESTORANAS “RŪTA”
Noufol ot-dorytos ir naujai (rengtos. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vol. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
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ninkus ir mokė šeštadieninėje 
mokykloje. Dabar seselės užpla
navo didelius darbus — ryžtasi 
savo veiklą Toronte plėsti. Ligi 
šiol turėtos patalpos pasidarė 
per mažos. Seselės užpirko di
desnį pastatą su dideliu žemės 
sklypu. Turėdamos didesnes pa
talpas, galės planuoti ir plačiau 
pravesti kitus švietimo bei lab
daros darbus.

Toronto lietuviai turi didelę 
laimę, kad čia seselės su dide
liu pasišventimu atlieka taip 
gražų lietuvišką darbą. Tėvams, 
einantiems į darbus ir turin
tiems darželio amžiaus vaiku
čių, nėra problemos. Vaikučiai, 
atiduoti seselių globai, nekelia 
jokio rūpesčio. Jie mokomi lie
tuviškai Skaityti ir rašyti, žais
ti ir dainuoti, kalbėti poterėlius 
bei sakyti eilėrašukus, žodžiu, 
gerai paruošiami pirmam pra
džios mokyklos skyriui. Daug 
kartų esame girdėję ir matę lie
tuviško darželio vaikučius at
liekančius programas Kalėdų 
eglutės metu, motinos dienoje ir 
kitomis progomsi.

Ateikime Nek. Pr. seselėms į 
pagalbą, padėkime joms tuos 
didelius ir sunkius planus įvyk
dyti, prisidėdami darbu, pini
gais bei patarimais. Jų įsitvirti
nimas remtinas ne tik todėl, kad 
jos čia tvirtai įsikibusios lietu
viškosios veiklos, bet ypatingai 
sveikintinas ir remtinas jų ryž
tas ne tik. veikti ir tvirtėti čia, 
bet ir ruošis grįžimui tėvynėn 
padėti atstatyti ir nuvalyti kru
vinai sužalotą jos veidą.

Su Dievo ir Toronto lietuvių 
pagalba , tikimės, kad pavyks 
tuos planus įvykdyti. Tada ne 

kurtik vaikų darželis prasiplės,

Dirbti su kolūkių * . 
pirmininkais

Kartą “Kelio į komunizmą” 
kolūkio kontoroje pasirodė rajo
no vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Dulskis.

— O, pirmininkas! Jūs dar ne,- 
matėt mūsų naujo tvarto!... Va
žiuojam, pažiūrėsim!... Jau pus 
metis, kai kiaulės ten stovi! — 
prikibo fermos vedėja Račienė.

Dulskis pabandė atsišnekėti, 
bet iš Račienės nagų taip lengvai 
nepaspruksi. Gaziukas nuburz- 
gė naujojo tvarto link.

Kolūkio, kontoroje žmonės sū- 
simirkčiojo, šyptelėjo:

— Na, ir Račienė! Dfilskį pri
šnekino nuvažiuoti į fermas!...

Į Dulskio kabinetą įėjo naujai 
paskirtas “Jaunosios kartos” 
kolūkio pirmininkas.' Jis perėmė 
kolūkį be pašarų, tuščia kasa, 
sužlugdytą. Užėjo pasitarti, pa
šnekėti.

— Pats juk esi kolūkio pirmi
ninkas! Tu ir galvok, kaip kol
ūkį pakelti.'... — tiek teišgirdo 
jis iš Dulskio.

Šį pavasarį penkių kolūkių 
pirmininkais buvo išrinkti spe
cialistai, baigusieji Žemės ūkio 
akademiją. Gal būt, ne per to
liausia esantis Kaunas galėtų ir 
dar kiek padėti kadrais. Tačiau 
visų svarbiausia, kad patys rajo
no vadovai nekaitaliotų pirmi
ninkų vien tam, kad būtų pa
keistas, o daug daugiau ir suma
niau su jais dirbtų.

Susmulkinti kolūkius 
dar nereiškia juos pakelti

Tam tikrą naudą stiprinant 
kolūkius davė jų smulkinimas. 
Seniau, stambinant kolūkius, 
vietomis buvo padaryta klai
dų, ir todėl sumulkinti kaiku- 
riuos kolūkius naudinga. Kaiku- 
riais atvejais ir Ariogalos rajone 
tai davė apčiuopiamų rezultatų. 
Dvigubai sumažintas “Jaunosios 
gvardijos” kolūkis pernai paga
mino daugiau grūdų ir gyvuli
ninkystės produktų bei turėjo 
daugiau pąjamų, negu prieš su- 
smulkinimą. Jis sparčiai kopia į 
pirmaujančius. Šiemet čia užsi
brėžta 100 ha arimo pagaminti 
net po 100 cnt kiaulienos ir su
rinkti daugiau kaip milijoną rb. 
pajamų, kai tuo tarpu nesusmul
kintas kolūkis negaudavo dau
giau kaip 300 tūkstančių rublių. 
Žymiai geriau susitvarko ir su
smulkintas “Kelio į komunizmą” 
kolūkis.

Tačiau susmulkinti kolūkius 
dar nereiškia juos pakelti. Rajo
ne ištisa eilė susmulkintų bei at
siskyrusių nedidelių kolūkių, 
kaip “Jaunoji karta”, “Akmena”, 
“Gintaras”, “Švyturys” ir kt.. 
pernai nepadarė jokio šuolio ir 
nesimato ryškesnių požymių, 
kad jie stiprėtų.

Dar daugiau. Paskirais atve
jais reikiamai neapgalvotas su- 
smulkinimas kažin ar neturės 
neigiamo poveikio kaikurių kol
ūkių ateičiai. Be atodairos smul- 

bus galima priimti ir auklėti 
daugiau lietuviško atžalyno, bet 
su laiku bus galima pravesti ir 
kiti kultūriniai darbai.

Tam tikslui numatoma lote
rija, rinkliavos ir kitos priemo
nės sukelti lėšas. Supraskime 
reikalą ir kai būsime prašomi 
neatsisakykime seselėms padė
ti. Geriau būtų, jei nelaukę pra
šymo eksponatus loterijai ir pi
nigines aukas prisiųstume šiais 
adresais: A. Petrauskienė—1038 
Dovercourt Rd., tel. LE. 5-4618, 
V. Simanavičienė — 132 Have
lock St., tel. LE. 4-1274, Rama
nauskienė — 120 Glenlake, tel. 
RO. 6-5743, Nekalto Prasidėji
mo Seserys—46 Delaware Ave., 
tel. LE. 4-5773.

Nekalto Prasidėjimo seselėms 
linkime geriausios sėkmės ir 
Dievo palaimos jų dideliuose 
planuose ir užsimojimuose. Vi
siems kilnios ir duosnios šir
dies lietuviams už aukas ir pa
galbą iš anksto lietuviškas ačiū.

Dažnai ,kada grįžtu mintimis Sekminių pyragą Ir išdidus za- 
į lenkų okupacijos laikus Vil
niuje, prieš akis atsistoja keturi 
didesni, vietos lietuvių gyveni
mo įvykiai: Vasario 16 minėji
mas, Vėlinių dieną mirusiųjų 
kapų lankymas, eisena į Vil
niaus Kalvarijas Kryžiaus kelių 
apvaikščiojimui ir Joninės.

Nevisuomet buvo duodamas 
leidimas mūsų nepriklausomy
bės šventės minėjimui Vilniuje. 
Statant žvakutes ant žuvusių 
Lietuvos savanorių kapų ir gie
dant Viešpaties Angelas ar Lie
tuvos himną, policija išvaiky
davo tikinčiuosius lietuvius iš 
Rasų kapinių, tačiau niekuomet 
negalėjo uždrausti per Sekmi
nes lietuvių Šv. Mikalojaus pa
rapijos eisenos, dalyvaujant 10 
tūkstančių žmonių iš visų Vil
niaus krašto kampelių į Kalva
rijas, nors šalia religinio atspal
vio ji turėjo ir tautinį: lietuvai
tės buvo pasipuošusios tauti
niais rūbais, miesto gatvėmis 
einant giedama lietuviškai, kal
bami poteriai Kalvarijoje lietu
viškai. O kada Kryžiaus keliai 
buvo užbaigiami Kalvarijos baž
nyčioje, ją ir visą šventorių už
pildydavo tokie malonūs Šven
čionių, Mėlagėnų, Tverečiaus, 
Varėnos, Valkininkų, Suvalkų 
ir kt. vietovių lietuviškai vei
dai . Ir kaip miela būdavo at
sisėsti prie šventoriaus mūro ir 
žiūrėti į baltom skarytėm gal
vas užsirišusius veidelius, dali- 
načius iš savo krepšio šeimos 
nariams skanią, juodą duonelę, 
baltą sūrį ir specialiai iškeptą

kinant, Ariogalos rajone dabar 
atsirado net 40 kolūkių, o vie
nam kolūkiui vidutiniškai tenka 
po 800 ha ariamos žemės.

Ariogalos rajone .kolūkiai kar
tais smulkinami ne todėl, kad jie 
būtų pernelyg stambūs arba ne
patogiai išsidėstę, bet dėl prie 
žasčių, kurias nesunku kitais 
būdais pašalinti. Mažutis “Gine- 
vės” kolūkis atsirado iš “Tarybi
niu keliu” kolūkio “nepataiso
mos” brigados. Bet juk tokiose 
brigadose galima išrauti išlaiky
tinių nuotaikas, pritaikant jų 
nariams atlyginimą, pagal bri
gadoje gautus ūkinius rodiklius. 
O kam tokias brigadas daryti 
savarankiškais kolūkėliais, ku
rių vystymosi perspektyvos yra 
menkos.

“Vienybės” kolūkis turėjo apie 
1.500 ha žemės ir gana kompak
tišką teritoriją. Jis skilo dau
giausia todėl, kad kolūkiečiai 
pagrįstai jautė nepasitenkinimą 
kolūkio pirmininke. Kokius pri
valumus įžvelgė rajono vadovai, 
pritarę šio kolūkio susmulkini- 
mui — sunku pasakyti.

Atrodo, jie linkę patikėti, kad 
Ramaškienė, per 4 pirmininkavi
mo metus beveik nieko nepada- 
dariusi kolūkiui sustiprinti, jį 
susmulkinus, parodys stebuklus.

Nuolat gerinti vadovavimą, gi
lintis į kolūkių ekonomiką, pa
dėti jų vadovams konkrečiai, o 
visų svarbiausia — padėti kol
ūkiečiams parinkti atsakingus, 
sąžiningus, sumanius ir ryžtin
gus vadovus *— štai išbandytas 
kelias stiprinant kolūkius. Jei 
Ariogalos rajono vadovai ryžtin
gai tuo keliu eis, tai sėkmė už
tikrinta.

S. Andraitis, A. Petrauskas.
“Tiesa”, Nr. 114, gegužės 16 d.

DRAUDIMO AGENTŪRA Al Dūda GENERAL INSURANCE
Visų rūšių draudimai Ontario provincijoje: namai, automobiliai 

24 valandų patarnavimas veltui.ir t.t.

$300, 
260, 
150, 
150, 
150, 
100, 
100,

Solidarumo mokestis 1958 
metais Toronte

Praeitais metais Toronto lie
tuviai parodė gražų solidarumą 
Bendruomenės reikalams sude
dami pusantro tūkstančio dol. 
solidarumo mokesčio pavidalu. 
Iš tų pinigų buvo paskirta lietu
vybės išlaikymo vietos veiks
niams tokios sumos:

Lietuvių šešt mokyklai : 
Kultūros Fondui 
Lituanistikos kursams 
“Varpo” chorui i 
Jaunimo vasaros stov. 
Liet, paviljonui parodoje 
Liet. Enciklopedijai 
Be to, dar sportui, Litua- 
nus, vaikų darželiui ir kit. 200. 
Jei tų lėšų nebūtų buvę, tai 

čia išvardytų lietuviškų orga
nizacijų veikimas būtų apmiręs 
ir lietuviškas žodis bei daina ne
nebūtų girdima mūsų kolonijo
je. Ypatingai turime' pabrėžti 
“Varpo” choro išlaikymo svar
bumą. Nors choristai daug au
kojasi, bet be piniginės paramos 

kristijonas, vaikščiodamas šven
toriuje, šypsojosi, nes ne viena 
moterėlė prie altoriaus bažny
čioje padėdavo dovanų — gražų 
lietuvišką audeklą, rankšluos
čių sūrių, įmesdavo į “skarbon- 
kę” sidabrinuką, prašydama 
Dievo sveikatos savo šeimai.

Nežinau, ar kur kitur Lietu
voje galėjo jos būti švenčiamos 
gražiau kaip Vilniaus krašte. 
Juk tam ir gamta prisitaikė, su 
žaliuojančiom Neries, Žeimenos 
pakrantėm, šimtais ežerų, kal
nais ir kalnelais. Ir susirinkda
vo jaunimas, spontaniškai prie 
upės kranto, mesdavo į ją vaini
kus su mintimi, kad jie pasiektų 
Nemuną, laisvuosius brolius. 
Juk tai lyg simbolis susijungi
mo pavergtos Lietuvos dalies su 
laisvąja! O kai užtraukdavo dai
ną, jos žodžiai, pralėkdavo per 
Šiaudinius demarkacijos linijos 
gūbus! Ir dainos žodžiai nekartą 
buvo graudūs, graudūs kaip ir 
Vilniaus krašto lietuvių dalia. 
Tačiau vėl iš stiprių jaunų krū
tinių išgirsdavai pasiryžimą ko
vai už tėvynę, už Vilniaus kraš
tą. Ir nesistebėkime, kad ant 
augštų pušų viršūnių iškildavo 
Lietuvos trispalvė-ar per daug 
“įsilinksminę” vyrukai, išmuš
davo valsčiaus raštinės langus, 
nuplėšdavo erelį, Pilsudskį ar 
Moscickį. Juk tai belaisvio išsi
veržimas iŠ spygliuotų vielų!

Graži yra Kanadoje gyvenan
čių vilniečių tradicija rengti 
kiekvienais metais Jonines Wel- 
lande. Ir šiemetinės Joninės nė
ra eilinės: Vilniaus krašto duk
ra Salomėja Narkeliūnaitė, bir
želio 21 d. lankys Suvalkų tri
kampio lietuvius. Jos praneši
mų ateis išklausyti gal tūkstan
čiai mūsų brolių ir sesių. Ir kaip 
ji savo laiške rašo, tolimuose 
Suvalkuose visi lietuviai tą die
ną jungsis mintimis su broliais 
ir sesėm Wellande, nes ji yra 
įgaliota perduoti Kanados vil
niečių ir atvykusių svečių lin
kėjimus. Ir mes neapvilkime tos 
Lietuvos dalies! Atvykime kuo 
gausingiausiai į šią vilniečių 
šventę, paremkime Lenkijos ir 
Suvalkų trikampio lietuvius, 
nes dalis gauto pelno eis siunti
nių pasiuntimui, jų lietuviško 
kultūrnio gyvenimo pakėlimui 
ir išlaikymui. Tad ir visai tei
singai savo kvietime VKLS St. 
Catharines skyrius rašo: “tiki
me, jie pajus laisvėje gyvenan
čių lietuvių rūpestį pavergtai
siais ir jie daugiau brangins sa
vąją tautybę ir išliks lietuviais”.

Neapvilkime mūsų brolių 
Lenkijoje, Punske, Suvalkuose, 
Seinuose. K. Baronas.

Saugesniam važiavimui!
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —

• PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma 
šiną dar šiandien!

• RATŲ BALANSAVIMAS
• PILNI PERDAŽYMO 

DARBAI
• VAIRŲ PATIKRINIMAS

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

(pusantro bloko j pietus nuo St. Clair Ave.)
TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkas Gustavas Keraitis

i' . I . I I ■ I III' III 11

75 Homewood Ave, 
42 Evelyn Ave.

iš šalies, choras neišslFaikytų- 
Kasmet chorui reikia skirti 
bent $500. Be choro mūsų kolo
nijos lietuviškas gyvenimas bū
tų pilkas ir skurdus.

Pagrindinės B-nės pajamos 
yra solidarumo mokestis, kurio 
surinkimas nėra lengvas, kai ne 
visi B-nės nariai jį moka.

Šiais metais mokesčio rinki
mą pradedame nuo birželio mė
nesio, kad perdaug netrukdyti 
žmonių. Jokių priminimo atvi
ručiu šiemet nesiųsime. Organi
zuotas mokesčio rinkimas bus 
vykdomas taip kaip ir pernai, 
spalio, lapkričio ir gruodžio 
mėnesiais. Iki to laiko, apylin
kės valdyba prašo visus lietu
vius — vyrus ir moteris, solida
rumo mokestį mokėti mokesčio 
rinkėjams, kurie dažniau sutin
kami ar lengviau pasiekiami.

Mokesčio rinkėjai yra visi tie 
patys, kaip pernai, išskyrus ke
letą, kurie nebuvo surinkę nei 
$10, išvyko ar susirgo. Rinkėjai 
yra šie: Andriulis J., Barius PI., 
Banelis S., Banelis A., Bubelis 
J., Bubelis E., Bubelis V., Bum
bulis A., Cicėnas J., Dūda Ą., 
Dragašius J., Dvilaitis J„ Gri
gaitis K., Indrelienė Jagėla 
S., Jaseliūnas S., Jasineyičius J., 
Kantvydas A., Kolyčius V., 
Kuolas AL, Kuolas Aug., Leįis 
P., Meilus V., Mockus J., Pet
rauskas A., Petruitis V., Petru
lytė B., Prapuolenytė S., Rącys 
J., Razgaitis P., Simanavičius 
J., Simanavičienė V., Seridžikas 
V., Smolskis J., Sonda V., Sta
naitis J., Strazdas J., Suprdnąs
A. , Šalna L., Šernas P.> Tamo
šauskas L., Vaidotas V., Vaito
nis V., Valiukas Č., Žilys J.

Tikėdami, kad visi Toronto 
lietuviai >— B-nės nariai supras 
mūsų visų užduotį bei lietuviš
ką pareigą ir savo mažą duoklę 
bendriems reikalams su malo
numu atiduos.

Toronto apylinkės valdyba.'. J.
R. Simanavičius -r- pirmininkas, 
J. Senkus — vicepirm., B. Pet
rulytė — sekret., P. Lelis — ižd.,
AI. Banelis, St. Prapuolenytė ir 
L. Tamošauskas — nariai. ’ .<

1958 m. solidarumo mokestį 
sumokėjo (iki birželio I d.) 

Sąrašas Nr. 1
Abromaitis Eug., Anysienė V., 

Aperavičius K., Arcimavičius J., 
Ažubalis P., Balsys V., Baraus
kas Pr., Bartininkaitis A.,- Ber- 
žinskas J., Beržinskienė St., 
Bleizgys J., Budrys J., Buntinas
B. , Čepaitis K., Čepas Sily., 
Daugvainienė Z., Diržys A., Dra 
gašius J.. Draga šie nė A., Erzi
nąs V., Gailevičius St., Gaįliu- 
naitė O., Grigaliūnas S., Grimas 
J., Gustainis J., Gvildys Pr., 
Jankus E., Jankutė E., Jonai
tienė O.į Juodišius. V., Karbū- 
nas L., Karbūnienė L., Klimas 
•J., Kralikauskas J., Kriščiūnas 
V., Kviecinskas J., Lelis P. Lė
lytė L., Lembertas K., Macule
vičius Br., Matulis P., Matulio
nis J., Marcinkevičius V., Mei
lus V., Meiliūnas M., Mikalaus
kas R., Miliušas J., Mockus J., 
Murauskas P., Ožalas K., Oža- 
lienė J., Paccvičius St., Parta- 
fejus A., Paulionis V., Pauža B., 
Petravičius, Poškus A., Prapuo
lenytė S., Przezdzieckis č., Pur» 
tūlis J., Račys J., Regina P., 
Ruibys St., Ruzgys A., Benkus 
J., Senkuvienė E., Simanavičius
T. , Sinkevičius C., Sonda V., 
Stanaitis J., Stankus A., Statu- 
ievičius A.. Strazdas J., Stulpi
nis P., Ščepanavičius Br., Šče- 
panavičienė Z., Šerkšnys A., 
Šernaitė - Meikljohn, Šuškevi- 
čius P., Traškevičius P., Tunai
tis J., Tumosas J., Uogintas J., 
Ūsas V., Vaitonis V., Valadka 
J., Zalagėnas A., Zubrickaitė 
S., Žičkus A., Žiurinskas J.

Išviso 90 asmenų.
Toronto apyl v-ba.

SULANKSTYMŲ 
IŠTAISYMAI 
STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, ii 
kiti darbai.

JA. 9-0613
RO. 9-4612
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HAMILTON, Ont
$. m. birželio 30 d., pirmadienį, “Dominion Day” Išvakarėse,

“BRANT INN”, Burlington, Ont., rengiami

Dideli šokiai
PO ATVIRU DANGUMI, ANT EŽERO KRANTO.

Benni Ferri muzika, įvairus bufetas, turtinga loterija ir t.t. 
Pradžia 7 vai vak.

j Pavergtoje tėvynėje
Privačioms amatininkų dirb

tuvėms laisvai kurtis Mažeikių 
vykd. kom. finansų skyrius lei
dimus pradėjo išdavinėti prieš 
pusantrų metų. Artelės buvo lik
viduotos, nes jos pasirodė nuo
stolingos. ' Dabar Mažeikiuose 
yra apie 20 privačių amatininkų 
dirbtuviij, kurios net ir iškabas 
turi. Jose esą galima visko gau
ti ko krautuvėse ir nėra, bet 
viskas brangiau.

Lietuvos moksleiviai iki šiol 
privalomų uniformų neturėjo. 
Dabar betgi uniformos priimtos 
ir per 2-3 ateinančius mokslo 
metus bus įvestos visose pra
džios, septynmetėse ir vidurinė
se mokyklose. Uniformos skirsis 
nuo rusų mokyklų uniformų. 
Jaunesniųjų mokinių palaidinu
kės, a vyresniųjų švarkai bus 
atlenktomis ‘ apykaklėmis, iŠ po 
kurių matomi lininiai marški
niai, prie kurių prisegti (ne už
rišami) kaklaraiščiai. Iš tų kak
laraiščių bus matyti, katras iš 
mažiukų yra pijonięrius — pijo- 
nieriai nešios raudonus, o kiti 
tautinių raštų kaklaraiščius. Me
džiaga berniukų uniformoms — 
rudai pilka, o mergaičių ruda su 
juodais žiurstukais, panašiai, 
kaip buvo nepriklausomos Lie
tuvos laikais.

Vilniaus šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia yra pripažinta archi
tektūros meno' paminklu, tad 
numatoma ją atremontuoti val
džios lėšomis. Darbus žadama 
pradėti šįmet ir baigti 1961 m. 
Prieš ir po restauravimo bažny
čios vidus būsiąs detaliai nufil
muotas.

Gegužės 1 <L paradai Vilniuje 
vyko Lukiškių, dabar vad. Leni
no, aikštėje. Pirma buvo kariuo
menės paradas, o vėliau civilių, 
kurių kolonas ėjo rajonais. 8.15 
vai. ryto to rajono gatvėse judė
jimas buvo uždarytas iki parado 
pabaigos.

Vilniaus įgulos viršininku yra 
gvardijos gen. majoras A. Žu
kas. Jis pasirašo įsakymą įgulai 
dėl gegužės 1 d. parado. Įgulos 
kdmendantti yra papulk. V. Si- 
delnikov. Jam pavedama vado
vauti bendrai tvarkai aikštėje, 
o paradui vadovauti pavesta 
gen. maj. A. Goriačevui.

Už Puntuką didesnis akmuo 
aptiktas Sedos rajono “Pirmūno” 
colūkio laukuose. Jo ilgis siekiąs 
10,5 metrų, plotis virš 5 m., o 
ęiek aūgštis, dar nežinoma. Ne-, 
trukus jo tyrimus atliksią Geolo
gijos ir Geografijos instituto 
moksliniai bendradarbiai.

PHILLIPS
MILK OF

MAGNESIA
Nuo vidurių užkietėjimo

Milk of Magnesia teikia ir kitoniškos 
naudos, ne vien ir nuo užkietėjimų. Ji 
palengvina užkietėjimą ir taip pat pa
deda virškinimui.

4 uncijos .300
12 unciju .600

fiEMUIMe

PHILLIPS
MILK OF

MAGNESIA
AMTACH)-LAXATIVE 
» HMTU CmtOM R
SMJtOOGMrotGKOTVS

ąwcw&L terasas)—

Dideli šokiai Tautos Fondo 
Hamiltono skyriaus valdybos 
rengiami įvyks birželio 30 d. 
vienoje is gražiausių “Brant 
Inn”, Burlingto, Ont., “Sky 
Club“ aikštėje, ant ežero kranto, 
mėnulio ir žvaigždžių apšvies
toje. (Vietovė randasi apie 10 
mylių nuo Hamiltono, Toronto 
kryptimi prie 2-jo kelio).

Maloniai kviečiame visus Ha- 
mlitono ir visų plačiųjų apylin
kių kolonijų lietuvius gausiai 
atsilankyti į šį mūsų parengi
mą ,kur gražiausioje gamtos ro-, 
mantiškoje aplinkumoje turėsi
te progos nors vieną vakarą il
gajame savaitgalyje praleisti 
linksmiausioje nuotaikoje laiką 
ir susitikti su artimaisiais ir to
limaisiais draugais.

TF Hamiltono sk. valdyba.
Dėmesio mūsų jaunimui

Skautų Rėmėjų komitetas ge
gužės 5 d. tarėsi kaip sudaryti 
sąlygas, kad lietuviai skautai-ės 
Hamiltone suaktyvintų savo 
veikimą. Iš J. Trečioko prane
šimo šiam komitetui aiškėja la
bai liūdnos perspektyvos. Skau
tų vyčių būrelis iš 21 nario su
mažėjo iki... 4! Skautų vadų 
tik vienas kitas beliko. Ir šįe pas 
kutinieji, persikėlus šįmet An
gel Stone fabrikui į Preston, 
Ont., žada ten apsigyventi, nes 
visi dirba šiame fabrike. Mūsų 
jaunimas, kurio šiuo metu skau
tų eilėse priskaitoma netoli 100, 
turi susilaukti visų mūsų kuo 
rimčiausios pagalbos. Jau pats 
laikas išmesti iš mūsų galvoji
mo seną pažiūrą, kad jaunimu 
turi rūpintis tik jų tėvai. Lie
tuvybės išlaikymas yra pats 
augščiausias tautinis idealas. Ga 
na abejingumo! Kol dar turime 
lietuvišką jaunimą, dėkime vi
sas pastangas jį tokiu išlaikyti 
ir ateičiai.

Visi tad atydžiai šiuo reikalu 
pagalvokime. ’ Skautams reikia 
mūsų visų paramos. Šių ir kitų 
klausimų išsprendimui, birželio 
26 d., ketvirtadienį, parapijos 
salėje 7.30 vai. vak. šaukiamas 
visų tautiečių susirinkimas. Pa
sistenkime šiame svarbiame su
sirinkime dalyvauti.

Skautų stovykla šįmet numa
tyta 10 dienų — nuo liepos 26 
iki rugpiūčio 4 d. Priimami ir 
ne skautai — berniukai ir mer-

gaitės. Į šią stovyklą mūsų di
džiausia pareiga visus vaikus 
pasiųsti nes joje mūsų jaunimas 
gaus tiek lietuviškos dvasios, 
jog grįžęs, kaip praėjusiais me
tais V. PaŠilys išsireiškė, ir 
mums tėvams pastebės, kada į 
savą kalbą įterpsime angliškų 
žodžių.

Junkimės į LN narių eiles, nes 
tik LN artimoje ateityje bus 
pajėgūs efektyviau paremti fi
nansiniai tautinius reikalus.

gyje sulaukė 4 naujų narių. Tai 
Janilionis * • Mikas, Lesevičius 
Pranas, Viskantas Kostas ir Si
maitis Kazys. Ąkc^iis kapitalas 
padidėjo $4O0: pirmieji trys pa-, 
minėti nauji nariai tuojau įtei
kė po $100, o antrą šimtinę pri
dėjo Rimkus Feliksas, Visiems 
tautiečiams gražiausias ačiū! ;

kantas Kostas, anksčiau gyve
nęs savo tabako ūkyje prie Ayl
mer, Ont., ir- nusipirko 225 
Queen St. S. namus. Liet. Na
mams jįę padarė reto staigme
ną: jo žmona atnešė $100 į na
mus, kas per praėjusius pora 
metų pasitaikė labai-retai. Pri
imkite, gerieji Viskantai, gražų 
ačiū!

“Delta” kiną nųo liepųs 1 d. 
LN valdyba operuos pati. Šio 
perėmimo proga kviečiame vi
sus lietuvius liepos 1 d. ir pėr 
visą pirmąją savaitę ir vėliau į 
mūsų pačių kino teatrą skaitlin
gai lankytis. Įėjimo bilietai 60c.

LN prižiūrėtoju valdyba ge
gužės 6 d. posėdyje priėmę-Jani- 
Uonį Miką su $158 mėnesinio at
lyginimo. Jis pareigas perims 
nuo liepos 1 d. > ■ '

“Delta*” .kino vedėju LN v-ba 
geg. 6 d. posėdyje pakvietė G. 
Skaistį. Jo atlyginimas komisi
nis. jei LN gaus į mėnesį pelno 
mažiau $650, jam bus mokama

TF A-bės Hamiltono skyr. Valdyba.

Maloniai kviečiame visus Hamiltono ir visų plačiųjų apylinkių 
lietuvius-kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

už tą mėnesį $300. Kinui nešant 
pelną nuo $650 iki $1.000, vedė
jui bus mokama $350 mėn. Gi 
jei vedėjas sukels per metus 
$12.000 gryno pelno, nuo gauto 
perviršio jam bus išmokėti 25% 
bonų. *

Kiną patiems operuojant rei
kės kasininkės, 2-jų vietų nu- 
rodytojų, švaros palaikytojos ir 
pardavėjos krautuvėlėj. Suinte
resuotos prašomos kreiptis į G. 
Skaistį, 75 Homewood Ave., tel. 
JA. 9-0163. Pirmenybė LN na
rėms. - <

Šį šeštadienį, birž. 21 d. para
pijos salėje LN iškilminga va
karienė; Pradžia 7.30 vai. punk
tualiai. Ypač prašome gavusius 
pakvietimus garbės narius joje 
dalyvauti.

Kas iš pakviestųjų visdėlto 
negalėtų dalyvauti, malonėkite 
pranešti K. Mikšiui, 18 Barton 
St. W., tel. JA. 9-8593.

Taip pat primename .visiems 
tautiečiams, norintiems šiame 
pobūvyje dalyvauti, kad šian
dien yra paskutinė įsiregistra- 
vimo diena. Sk,-SLr.

Visiems, kurie betkokiu būdu pareiškė man užuojau
tą, dėl tragiškos mano brolio mirties Lietuvoje, nuošir
džiausiai dėkoju

Pranas Lesevičius.

Lietuviai pasaulyje

KŪRENIMO SEZONAS JAU PASIBAIGĖ
VARGSIME DAR SU ANGLIMIS DULKINAME SKLEPE,

AR KEISIME Į AUTOMATIŠKĄ ŠILDYMĄ •
Iki 8 kambarių namui apšildyti, vandens tankui ir virimui Ga- 
zo Kompanija duoda BUDGET PLAN, 150-170 dol. per metus. 
STATOME augštos kokybės GOOD CHEER gazinius ir alyvi
nius pečius, vandeniui šildyti gazinius ir elektrinius tankus. 
Išsimokėjimas net iki 3 metų! Kainos žemos, darbas sąžiningas 
ir garantuotas. GOOD CHEER gamina pečius nuo 1845 metų! 

Jų patyrimu galima pasitikėti, tiesa?
P.S. Pečiai geriau išsivalo tik sustojus kūrenti, negu rudenį.

NORFOLK HEATING SERVICE
69 NAPIER ST., HAMILTON, ONT. Telefonas JA. 7-6281

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS
(Authorized Good Cheer Dealer)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. E., Hamilton, Ont. 

Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 

. maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime’didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelio įpilams ir kitko.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.
Darbo vai 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

WINNIPEG. Man.
Choristų gegužinė įvyko Sek

madienį, birželio 8 d., Vinco ir 
Elenos Januškų viloje “Banga” 
orie Winnipego ežero. Kartu at
švęsta vargonininkės Danguolės 
Januškaitės gimtadienis. Ta 
pro Danguolei choristų vardu 
įteikta graži dovana — lagami
nėlis ir pieštukų komplektas.

Januškai svečius pavaišino 
skaniais pietumis.

Liudas ir Stasė Bartininkai 
nusipirko vilą prie Winnipego 
ežero, Winnipeg Beach vasar
vietėje 5-j e alėjoje .Tai didelis 
sklypas apaugęs ąžuolais.
Šeštadieninės mokyklos moks

lo metų užbaigimas įvyks bir
želio 22 d. Kildonan parke. Vyk
ti tuoj po pamaldų į tą pačią 
vietą, kur mokslo metų užbaigi
mas įvyko praėjusiais metais. 
Bus įvairių žaidimų, lenktynių, 
vaikams bus duodamos dova
nos. Maloniai laukiami svečiai.

Verutei Demereckaitei, jos 
gimtadienio proga Montrou 
mokyklos vedėjas ir raišųjų vai
kų draugija suruošė Montrou 
mokyklos salėje pagerbimą. Ji 
vra tos mokyklos koresponden
tė. Kas mėnesį ji turi ką nors 
parašyti į anglišką laikraštį.

Šeštadienį, birželio 7 d., Gus
čių šeima Verutei suruošė pa
gerbimą savo namuose. Įteikta 
jai dovana — lagaminėlis. Ve
rutės sveikata sparčiai gerėja.

Petras Kumpauskas nukrito 
nuo stogo apie 40 pėdų augščio. 
Laimingas kritimas — nesusi- 
žeidė, tik truputį prisitrenkė.

Hamiltono lietu vi ų šeimoje
neprašomi įteikė dar $500 čekį,, 
papildydami savo prisidėjimą iki 
$700 ir duodami vilties, kad vė
liau jie padidinsią iki tūkstanti
nės. Tuo būdu Liet. Namų gar
bės narių būrys padidėjo dar 
viena stipria jėga.

Stasys Burdinavičius visada 
buvo didelis Lietuvių Namų en- 
tuzistas. Kai prieš kelis mėne
sius buvo užmirkti Deltonia rū-
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St. John. — Sady Burt yra 
pirmoji moteris Kanadoje pa
skirta teisėju Newfoundland© 
provincijoje.

Prieš perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS

Hamiltono lietuvių bendruo
menė laiminga, kad savo dide
lėje lietuviškoje šeimoje tūri 
daug gerų lietuvių — savo tė
vų žemės nuoširdžių patrijotų. 
Iš jų tarpo, šį kartą turime pro
gos pristatyti , geruosius Viktutę 
ir Stasį Burdinavičius.

Viktutė Dainauskaitė - Burdi- 
navičienė, kilusi nuo Pajevonio, 
Lietuvoje ilgęsrd laiką gyveno 
Kaune ir dirboTCaro ligoninėje, 
katrų lankydama gailestingųjų 
seserų kursus. Užėjęs karas mo
kymąsi sutrukdė ir tik po jo p. 
Viktutė šiuos kursus baigė Vo
kietijoje. Į Kanadą atvyko 1948 
m. į Kitchener, kur atliko dar
bo sutartį ir po to persikėlė į Ha
miltoną. Po ilgesnių pastangų čia 
ji išlaikė egzaminus ir dabar dir
ba antrąja sesute St,‘ Peter’s In
firmary. ; '

Turėdama puikų kontraltą p. 
Viktutė yra nuolatinė lietuviškų 
chorų narė. Vokietijoje ji dai
navo muz. Budriūno vedamame 
chore Scheinfelde, o Hamiltone 
“Rūtos”, ved. Untulio, ir dabar 
Aušros Vartų parapijos chore, 
vedamam kun. B. Jurkšo. Lietu
viška daina buvo dalimi jos jaut
rios sielos iš pat mažens. Norė
dama dar daugiau balsą lavinti ji 
prieš kelis mėnesius pradėjo im
ti dainavimo pamokas prof. Z. 
Zankov studijoje.

Su p.p. Burdinavičiais susipa
žinau, berods, 1951 m. rinkdamas 
šalpai aukas. Niekad neužmir
šiu to pirmo įspūdžio, kurį pada
rė p. Būrdinavičienės jautrumas 
savo artimui: “Mes seniai lau
kiame, kad .kas nors mus tuo rei
kalu aplankytų. Jau manėm, jog 
būsime aplenkti”, — ir tuojau, 
įteikė penkinę. .Ir visais vėles
niais metais jos dosni lietuviška 
dvasia nesikeitė., : z .

Stasys Burdinavičius, augštai- 
tis nuo Rokiškio, laimingų-Suta
pimu, be didesnių pavojų, Lietu
vą apleido 1943 m. Lietuvoje 
tarnavo kooperatyve. Į Kanadą 
atvyko 1947 m. trečiuoju tran
sportu miško darbams. Sutartį 
atlikęs, 1948 m. apsigyveno Ha
miltone ir tuojau gavo darbą 
Stelcoje, kur tebedirba ir šiuo 
metu. Su V. Dainauskaitė šeimą 
sukūrė 1949 m.

Jis prenumeruoja 6 liet, laik
raščius ir žurnalus, turi susipir- 
kęs nemažą liet, knygų bibliote
kėlę, jau kelis metus su maža 
pertrauka yra nuolatinis Vas. 16 
gimn. rėmėjas. Jo pavardę daž
niau užtinkame aukų sąrašuose 
stambesne auka. Pradėjus orga
nizuoti Lietuviu Namus Hamil
tone, jį ir p. Viktutę matome 
pirmųjų narių tarpe, o dabar, 
kada šis didelis lietuviškas dar
bas konkretizavosi, jie net daug

Pulk. Adolfas Birentas, mirė 
birželio 8 d. aušrai brėkštant 
savo dukters Margaritos Pre- 
mineckienės namuose Clevelan- 
de. Paliko taip pat sūnus Vikto
ras, dabar tarnaująs JAV ka
riuomenėje, Korėjos karo daly
vis savanoris. Palaidotas birže
lio 11 d. Kalvarijos kapinėse.

Žum. Sal. Narkeliūnaitė bir
želio 15 d. išvyko į Europą. Ji 
aplankys ir Lenkiją bei tenykš
čius lietuvius.

Lituanistinėms studijoms Ford 
hamo universitete tuo tarpu įsi
registravo tik 18 klausytojų — 
12 seselių mokytojų ir 6 studen
tai. Kad universitetas nedarytų 
kliūčių, reikia bent 25 klausyto
jų. Tikimasi, kad tie trūkstami 

dar susiras.
U Prot Jonui Šimoliūnui gegu
žės Sh/’d. sukako 80 metų. Pro
fesorius gyvena Racine, Wis.

Čikagos liet, opera rugsėjo 13 
d. gastroliuos Clevelande 
Faustu.

mai daugelis baiminosi, kad Ha
miltonui tai esąs neįkandamas 
objektas. Kaip tik tuo laiku S.B. 
rašančiajam ramiai ir su visišku 
tikrumu pareiškė: “šią nuosa
vybę lengvai gali užpirkti 10 
Stelco darbininkų, tad ko čia da
bar bijoti ją įsigyti keliems šim
tams lietuvių!”.

Po nuoširdaus pasikalbėjimo, 
atsisveikinant p. Stasys palin
kėjo geriausio Liet. Namams pa
sisekimo ir išlydėdamas davė šią 
visiems lietuviams sugestiją: 
“Juk dažnas turime bankuose 
kiek pinigų, kodėl gi jų bent da
lies neinvestuoti į Lietuvių Na
mus?”.

Linkime mieliesiems Viktutei 
ir Stasiui Burdinavičiams atei
tyje irgi išlikti tvirtais lietu
viais, o savo gražiais tautiniais 
darbais patraukti ir tuos tautie
čius, kurie nuo mūsų tautos ka
mieno jau bando atskilti

Sk. St

SU

ALRKF Jaunimo stovyklos 
sezono atidarymo metu, buvo 
suruoštas kartūno balius su 
premijomis gražiausioms sukne
lėms. Pirmąją vietą laimėjo B. 
Astašaitienė, antrąją — F. Ol- 
šauskaitė’ ir trečią — D. Mikai- 
tė. Baliuje dalyvavo virš 400 as
menų iš Illinois, Michigano, 
Wisconsino, Ohio ir Ontario. 
Gautas pelnas paskirtas stovyk
los pagrindinio pastato grindų' 
plytelių sudėjimui, Naujosios 
grindys jau įrengtos .
VOKIETIJA
Feliksas Nedzinskas mirė Gau- 

tingo sanatorijoje balandžio 23 
d. Tai buvo Dzūkijos ūkininkas. 
Buvo lietuvių savisaugos dali
niuose, kuriuos panaikinus Vo
kietijoje buvo įjungtas į Luft
waffe. Patyręs karo metu daug 
sunkumų, sužalojo sveikatą. Iš 
Vokiečių valdžios buvo išsirū
pinęs rentą ir taupė namelio 
statybai, tik laukė grįžtant žmo
nos, kuri 1949 m. emigravo į JA 
Valstybes.

Balandžio 25 d.' palaidotas 
Gautingo kapinėse.

A.A. Jonas Skrebe, panevė
žietis, gimęs 1897. XI. 23, gegu
žės 25 d. tragiškai mirė. Velio
nis buvo sąmoningas lietuvis ir 
gero būdo žmogus^, Vokietijon 
jį atbloškė karo audra. Įvairūs 
vėjai blaškė jį po įvairias sto
vyklas. Daug iškentėjusį karo 
metu, tėvynės ir šeimos ilgesys 
kankino jį ir po karo. Gyveno 
bendra išeivio dalimi Itzehoe, 
Rentsdorfe, Wentforde, Spa- 
ckenberge. Šiemet atsikėlė į 
Hamburgą, džiaugėsi, kad po il
gesnio laiko vėl yra su savo tau
tiečiais. Dalyvavo visuose lie
tuviškuose parengimuose ir ge
rai suprato vienybės reikalą. 
Buvo jautrus, savo brolio lietu
vio vargui ir kančiai. Savo pa
dėtimi nebuvo patenkintas. Ne
rimo dėl savo Lietuvoje pasili
kusios šeimos. Jis ją mylėjo, jos 
ieškojo, ją nuolat gražiai minė
jo. Apie jos likimą nieko nežino
jo. Sužinojęs, kad žmona jau 
mirė, vedė tris dienas prieš sa
vo mirtį. Lietuvoje paliko 3 su
augusius vaikus, o Vokietijoje 
— 2: Gediminą ir Rosemarie. 
Palaidotas birželio 3 d. Ham- 
burg-Altona, Staettisches Fried- 
hof (Zentralfriedhof), prie ' 
Volkspark.

DELHI - TILLSON BURG, Ont.

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO
Didžiausia Real Estate Įstaiga Hamiltone (3 skyriai).

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. Leonas Gasiūnas, tek LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas.

Taupykime ir. skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA” 

Augftt procentai už indėliin. Sumažinti procentai až paskola*.
Indėliai, potkoloa lt nario tyvybė yro apdrausta. v

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai. vok. iki 8 vai. vok., notaro A. So
džiaus įstaigoje (II ougštos), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniai* 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

Gegužės 24 d. įvyko metinis 
lietuvių Ūkininko klubo visuo
tinis susirinkimas Courtlando 
salėje. Toji pati valdyba buvo 
vienbalsiai perrinkta: J. Damb
rauskas'— pirmininku, C. Po
cius — sekretorium, J. Luckus 
— iždininku, P. Ožalas, D. Šiur- 
na, J. Janušauskas — direkto
riais.

Pagal naują tvarką nario mo
kestį susirinkusieji užsimokėjo 
ir įgijo nario knygutes. Priimti 
keturi nauji nariai. Ta proga 
Lietuvių Namų statymo klausi
mas buvo gvildenamas ir įvai
rūs pasiūlymai buvo plačiai dis
kutuojami. Pagaliau buvo nu
spręsta palikti visą iniciatyvą ir 
vykdymo darbą specialiai gru
pei sudarytai iš Bendruomenės 
Klubo bei senos statymo komi
sijos. Ir pasiryžta, kad tuoj po 
tabako sodinimo statymo pro
jektas būtų paruoštas ir imtasi 
darbo.

Yra klubo valdybos numatyta 
šį mėnesį surengti Jonines-pik* 
mką, kurio data ir vieta bus vė
liau paskelbta. Tarp įvairių už
simojimų klubas rudenį pa
kvies visus narius į specialią 
vakarienę - pobūvį, kur turėda
mi nario knygutes svečiai galės

naudotis tam tikromis privile
gijomis. Nario knygutes gdlima 
bus gauti pas visus valdybos na
rius piknike, parengimuose ir 
privačiai.

Iki šiol klubas veikė ir da
bar veikia siekdamas palaikyti 
ir ugdyti tautiškumą, remti ir 
stiprinti lietuvybę šioje apylin
kėje. Sekretorius.

Padėka
Širdingiausiai dėkojame mieliems kai

mynams ir prieteliams, taip gausiai pri- 
sidėjusiems ir dalyvavusiems mūsų nau
jagimio sūnelio Vytuko gimimo proga 
ruoštoje staigmenoje - shower party, ir 
už taip gražios ir vertingos dovanos. 
Ypatingai dėkojome rengėjoms taip 
daug dirbusiems ir daug brangaus lai
ko sugoišusiems, pp. Vieraičiams, pp. 
Mačiuliams ir pp. Augustinavičioms.

Mes liekame jums visiems visados 
dėkingi.

Edita ir Aleksas Miknevičiai.

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E. 

(netoli Kenlworth) 
Hamilton, Ont Tel U. 4-9898
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Pasipriešinkime kultūriniam nuosmukiui
Esame susirūpinę mūsų kul

tūrinio gyvenimo klausimais, 
kurie nekartą buvo atskirų as
menų keliami, nors jų balso ne
buvo paisoma. Atkreipti dėme
siui į šiuos rūpesčius šį kartą 
dėl jų pasisakome kolektyviai, 
jungiami noro matyti * mūsų 
kultūrinį gyvenimą gyvą.
i Nepriklausomojo gyvenimo 
/metais laisvoje tėvynėje buvo 

y sparčiai pažengta įvairiose kul
tūrinės kūrybos srityse ir’ pa
siekta rimto lygio, šis lygis 
šiandien yra atsidūręs didelėje 
grėsmėje būti vėl nusmukdytas 
į primityvų mėgėjiškumą. Ne
besant valstybės globos, nebe
turint savų akademinių institu
cijų ir visiems “lygiais” pasida
rius, atsiranda sąlygos veržtis 
nebe savo kūrybiniu pajėgumu, 
o reklama, kūrybinį impotentiš- 
kumą imant dangstyti apeliavi
mu į patriotinius jausmus, tė
viškės laukų rugių gubomis, iš 
atminties atkuriamais tėvynės 
-vaizdais, pietizmu lietuviškiems 
siužetams ir pan. Tokios padė
ties akivaizdoje turime.. tarti: 
nėra patriotinės pareigos imtis 

^kūrybinių uždavinių, kuriems

ff

“sava”.o “svetimu” susidomima

šui“ įgplti Kaip visi vienodai 
gerbiame visų krypčių mūsų di
džiuosius vyrus, nuo Basanavi-

Paminklas dideliam lietuviui

. .būdų .atlikti savo patriotines 
pareigas, nesiimant žeminti mū
sų meno lygioj Kultūrinė / kū
ryba sritis, kur mėgėjišku
mui viešumoje vietos nėra.

Niekur ir niekada netrūksta 
diletantų, bet normaliose sąly
gose jie nesudaro problemos: 
•jie reiškiasi savo šeimyninėje 
-aplinkoje, niekam nekenkdami: 
Tačiau tada, kai jie ima iš šei
myninės aplinkos veržtis į vie
šumą, iš gerbiamų mėgėjų jie 
virsta piktais kenkėjais. Šitokių 
apraiškų su kaupu ima rodytis 
jau ir mūsuose, kai veržlūs di
letantai, uoliai reikšdamiesi 
jiems be atodairos suteikiamo
se spaudos skiltyse, visuomenės 
akyse darosi autoritetais. Neiš
vengiamai dėl to visuomenėje 
vyksta dezorientacija, . kuria 
naudojasi grafomanai ir teplo- 
manai, sumaišydami visa vie^ 
nan katilan, sudarydami gyvo 
kultūrinio gyvenimo iliuziją, 
kai iš tiesų turime reikalo ne su 
tikra gyvybe, o tik su reklamos 
muge. Nežiūrint išorinio judru
mo, mūsų kultūrinis gyvenimas 
yra atsidūręs pavojuj. Yra kliū
čių, kurios nepriklauso nuo mū-'. 
sų (talentai nėra dirbtinai iš
auginami, jie kiekvienam laikui 
dovanojami). Bet yra kliūčių, 
kurios sudaromos mūsų pačių 
kaltės, spaudai atidarant kelią 
diletantams veržtis į viešumą ir 
joje varyti savo įžūlią autorek- 
lamą. Manome, kad ir dabar ne
būtų šio klausimo, kaip jo nėra 
normaliose sąlygose, jei mūsų 
spauda, formuojanti viešąją opi
niją, atsakingiau laikytųsi kul
tūrinio gyvenimo atžvilgiu ir 
vadovautųsi šiais aškiais, bet 
dažnai paminamais principais:

1. Kiekvienas mūsų kultūrinis 
laimėjimas turi visus mus ly
giai džiuginti ir susilaukti dė
mesio visoje spaudoje. Kas yra 
laimėta, yra laimėta lygiai vi
siems, ne vienai srovei. Naujai 
pasirodžiusios knygos, muzikos 
kūginiai, dailės parodos, kon
certai, vaidinimai turėtų būti 
visoje spaudoje nešališkai apta
riami. Tačiau būklė yra tokia, 
kad esame verčiami apgailes
tauti, jog dažnai tokio rimto dė
mesio mūsų kūrybinei gyvybei 
tenka pasigesti, Užuot objekty
vaus dėmesio viskam, kas iš tie
sų laimėta lietuviškajai kultū-

nio, Maironio ir Krėvės, taip ly
giai pagarbiai turėtume sutikti 
ir dabarties kūrėjus, nesiimda
mi jų diskriminuoti sroviniais 
sumetimais. Partiniai motyvai 
neprivalo mumyse nustelbti lie
tuviškosios sąžinės.

2. Tačiau objektyvus džiaugi
masis tuo, kas yra laimėta lietu
viškajai kultūrai, neturi virsti 
visko tokiu pačiu vertinimu. 
Nesgį pe visa yra lygiai verta ir 
ne viskuo galima džiaugtis. Ne
same dar tiek nuskurdę, kad 
jau nebūtų nieko kito likę, kaip 
nebeskirti tikro laimėjimo nuo 
mėgėjinio bandymo. Kiek ken- 
Kia piktos niekinamosios kriti
kos, tiek yra kenksmingos ir eg
zaltuotos panegirikos. Objekty
vi informacija turi eiti drauge 
su kirtišku žvilgsniu, žinančiu, 
kad negali būti be pagrindo nei 
peikiama, nei giriama, kad yra 
vertybių gradacija, kad ne visa 
yra- vieno tr to^pat meninio ly- 
gidl'TfkrS kriliKa iš tfešlf yra 
analizė, o ne įspūdžių pasakoji- 

ir n& įkyrus reklamavimas, si 
kritikos prasmė turi būti atsta
tyta mūsų spaudoje.

3. Kritikos uždavinys’yra at
sakingas. ir- reikalaująs.Atitinka
mos kompetencijos. Jo negali
ma patikėti mėgėjams, kaip ne
patikime savo, sveikatos tiems, 
kurie' neišmano medicinos. Visų 
laikraščių redakcijos turėtų 
jausti pareigą pasitelkti; atsa
kingų ir kompetėtingų literatū
ros, dailės, .muzikos ar . teatro 
kūrinių kritikų* verstis at
sitiktinai- gautais, ^ašiniais. Tas 
pats principas, turėtų, .galioti ir 
apskritai literatūros, dailės, te
atro, muzikos, kĮausimais. Mū
sų spaudoje'yrą pasirodę ir vis. 
tebesirodo, tokių šnekėjimų apie 
dailę. ar tokių, paistymų apįę li
teratūrą,-kad tenka rausti iš gė
dos tai skaitant, savąja kalba. 
Nėra būtinos pareigos laikrąš-

čiui pasisakyti dėl modeminio 
meno ar dėl J’icasso, bet yra 
pareiga, jei imamai apie tai kal
bėti, tai atlikti rimtai. Savo ig- 
noranciją kiekvienas turėtų pa
silikti sau pačiam, o nesiveržti 
su ja į viešumą. *

Keliame šfiuos klausimus, nes 
nelaikome paliestosios padėties 
nepavojinga. Mūsų spaudos 
nuosmukis izoliuoja mūsų kū
rėjus nuo lietuviškosios bend
ruomenės. Demonstruodami sa
vo primityvų provinciališkumą 
ar atšiaurų partiškumą, atstu
miame nuo savęs gilesnio inte
reso jaunimą.

Šiuo pasisakymu nesikėsina
me į spaudos laisvę. Kūrybai 
reikia laisvės ir nėra kūrybos 
be priešybių įtampos. Tačiau 
laikome nesusipratimu spaudos 
laisvės vardu negerbti paties 
žodžio, leidžiant juo švaistytis 
paprastai ignoracijai ar neatsa
kingai reklamai. Mes norime 
matyti savąją spaudą tokią, kad 
būtų galima ja didžiuotis kaip 
mūsų gyvenimo pažangą skati
nančiu veiksniu.
Bostonas, 1958 m. birželo 1 d.

V. Adamkavičius, J. Akstinas, 
P. Augius, J. Bakis, kun. dr. A. 
Baltinis, arch. A Banelis, AL

dorius, K. Bradūnas, Pr. Čepė
nas, Alf. Dargis, J. Daugvila, J. 
Gaidelis, Ad. Galdikas, dr. J. 
Gimbutas, dr. M. Gimbutienė, 
dr. J. Girnius,, A Gustaitis, V. 
Ignas - Ignatavičius, V. K. Jo
nynas, Vyt. Kašuba, A.. Kašu- 
bienė, M. Katiliškis, dr. J. Kau
pas, Vyt. Kavolis, Kęst. Keblys,
J. Kralikauskas, VI. Kulbokas, 
Andr. Kuprevičius, Alg. Lands
bergis, dr. V. Maciūnas, Vyt. 
Marijošius, dr. H. Nagys, A Ny
ka - Niliūnas, arch. J. Okunis,
K. Ostrauskas, J. Palubinskas,: 
V. Petravičius, dr. J. Puzinas, 
H. Radauskas, V. Ramonas, A. 
Rūkas, dr. A. Salys, St. Santva
ras, Alg. Šalčius, Ant. Škėma,

Kun. B. Gauronskio jubiliejus
Jei šiandien kas ryžtasi per

žvelgti nepaprastai įvairios Ame 
rikos lietuvių istorijos garbin
gus puslapius, galėtų nesunkiai 
pamatyti, kokius didelius, gal 
net nepaprastus darbus savo 
gimtąjam ar savo tėvų kraštui 
jie yra atlikę. Jų veiklai, su
prantama, turėjo kas nors vado
vauti. Tu^ų asmenų žmųme gąn 
gražų būrį. Ie. nors, sunku įsi
vaizduoti,. kefekodėl kun. A Mi
luko vardas su kiekvienais me
tais lyg ir blanksta mūsų min
tyse, kartu pastebimai mažėja* ir 
to didžiojo lietuvybės apaštalo 
Amerikoje darbų vertinimas. 
Kad taip nęatsitiktų, kad to ne
eilinio lietuvio atminimas iš jo 
tautiečių ’atminties neišblėstų, 
kad ir ateities lietuviškoms kar
toms liktų bent kuklus prisimi
nimas, žurn. * Vladės Mingėla, 
ėmėsi labai svarbaus ir laiku 
sumanyto, darbo *— baigia rašyti; 
stambią monografiją apie kun. 
A. Miluko, gyvenimą, veiklą ir 
jo atliktus darbus. Tuo, reikėtų 
tikėtis, didžiąjam 'lietuviui bus 
pastatytas bent mažas pamink
las, kurio’.velionis ^neabejotinai 
yra užsipelnęs. .

Noriht kanadiečius lietuvius 
bent trumpai supažindinti su 
kun. A. Miluko asmeniu ir veik
la, pasitaikė, maloni proga kreip
tis į rašomos monografijos auto
rių VI. Mingėlą, su keletą klau
simų.

Kada pirmą kartą susidomėjo- 
-- te kun. A. Miluko asmeniu?

— Dar, Lietuvoje teko skaity
ti jo straipsnius ir , j o išleistas 
knygas. Vėliau jau JAV 1952 m. 
vėl susidomėjau, kun. Miluko at
liktais milžiniškos reikšmės dar
bais lietuvybei. Kartą teko skai
tyti vięšą paskąįtą apie tai, , jai 
pasibaigus," visa eilė* klausytojų 
pradėjo raginti būtinai parašyti 
rponpgrafiją ąpię Miluką,

Kaip toli yra įaū pažengęs dar
bas'ir kaip didelė bus knyga? 
— Knygos raiwmas j^ji beveik 

~ ijna kalba,
h’os kažku

rios vietos, Atrodo, kad.susida.- 
rys kokie 300..pusl. teksto.ir bent 
40 pusi, iliustracijų: , nuotraukų, 
Įvairių dokumentų, laiškų,- rašr 
tų kppijū. ' o

: Kaip-' sekėsi- su -medžiagos rin- 
''1 kimu? IŠ kokių šaltinių ją ga

vote? ■’L'ri' iircoTijc
... —ri{Sad5 metu: ■'buvau ■ laikraš

čiuose paskelbęs,. :kad,ėsu .neika-

Vardys, Iz. Vasyhunas, B. Vas- - 1
kelis, Ve. Verikaitis, R. Viesu
las, L. Vilimas, V. Vizgirda, R.' 
Žukaitė.I- ■ i’.Ū’fczi:.’ ’ i S' . ■ .• ' ..

'■ r •i;;’.- i .-it;L '• ' o-:: :

Pašto ženklų paroda
Niujorko Lietuvių Filatelistų 

D-ja ryšy su PLB seimu ruošia
si Lietuvos pašto ženklų paro
dai. Paroda bus tose pačiose 
patalpose kaip ir seimas: Stat
ler Hotel ir tęsis 3 dienas.

Šiemet sueina 40 metų kada 
Lietuva pasiskelbė save nepri
klausoma ir tą nepriklausomy
bę pažymėjo visam pasauliui iš
leisdama 1919 m. gruodžio 27; d. 
savo sostinėje Vilniuje pirmuo
sius du pašto ženklus' 10 ir 15 
skatikų. Tokiu būdu šiems pir
miems Lietuvos ženklams taip 
pat sukanka 40. mėtų ir draugi
ja parodoje ^istehgsis šį-bfaktą1 
ypatingai atžym""........ lietu-

Ruošiamoj fAparoda bus ■ var- 
žybinė. Žinomas Lietuvos pašte

Bučnys iš Bįt 
tas pakviesti^ 
čius, kurie 
vos pašto že 
nešališkas 
mas.

D-jos narė. 
Filadelfijos, 
American Phil

ės Įpareigo-

letu- 
j bus 

Įvertini-

^žą^ekretorė 
įą Congress

X1___  _.o_ ..|eidžianfi di
sertacinius fi^^lij(įs-leidinius>

“ATLANTIC” RESTORAĮto ’ '
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONtAt.KVIECIĄ 

ATSILANKYTI. ; :
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vjįįj^S

1330 DUNDAS ST. W. Toronto ^t^-1^9347
*

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO • TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus.

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

įpareigota skelbti ir propaguoti 
Lietuvos pašto ženklų parodą. 
Amerikos filatelistinėj e spaudo-, 
j e. Kiekvienas d-jos narys įsi
jungs į darbą padažyti šią paro
dą įdomią, kad ji sutrauktų gau
sią publiką, ne vien lietuvių, 
bet ir kitų tautybių — ameri
kiečių. Pašto ženklų rinkėjai 
yra geriausi Lietuvos žinovai.

N. Y. Liet. Filatelistų D-ja 
kreipiasi į, Amerikos lietuvių 
didžiąsias organizacijas, įstaigas 
ir pavienius įtakingus visuome
nininkus prisidėti prie šio pro
pagandinio darbo paskiriant do- 
yanas - trofėjas Lietuvos pašto 
ženklų rinkėjams. Šis Lietuvos 
turto ’rinkimas turi būti užtar
nautai įvertintas.

Kiekviena trofėja turės len
telę su įgraviruotu laimėtojo ir 
dovanotojo vardais, o taip pat 
ar jgraviruotu stilizuotu Vyčiu, 
kuris nuo seniai yra visiems 
pašto ženklų rinkėjams simbo
lis: The Land of the. White 
Knight -JLithuanįa, ?-?' t

: Lfe^nUt^Ja.

Prisieta
Mariją Gimbutas/ Ancient 

Symbolism in Lithuanian Folk 
Art, Philadelphia American Fol
klore Society, 1958, 148 pšl. Kai
na $3. Knyga gaunama pas auto
rę šiuo adresu: M? Gimbutas, 
Peabody Museum of Harvard 
University, Cambridge, Mass.

Antanas Škėma, Balta drobu
lė, Romanas. Nidos Knygų Klu
bo leidinys Nr. 23, 1958, Lon
don, 192 psl.

Žmonija griežtai įspėjama, ver
tė dr. Juozas Mačernis, 34 psl.. 
Kaina nepažymėta.

East and West, Nr. 14, 1958.
Šiame Nr. rašoma didžiųjų 

konferencijos reikalu, apie Rytų 
ir Vakarų ideologinį skilimą/ 
apie Kinijos problemas, apie 
rinkimus Šov. Sąj. ir apie Ukrai
nos nepriklausomybės 40 metų 
sukaktį JAV.

pė visa- eilė i 'malonių rtautiečių^ 
kuriems esu dėkingas už jų rū
pestingumą. Taipgi,> :teko* ir pa-, 
čiam; kreiptis į visą .-eilę. įstaigų 
bei institucijų/ iš. kurių į irs .ga
vau, i kaikūriais • atvejais- tiesiog 
neįkainojamos, vertės-, dokumen
tų kopįjasm j Gavau -fotostatinių 
kopijų- įvairios ^medžiagos->:lie-• 
čiančios .kumSA.‘Miluko: veiklą iš 
Kongreso bibliotekas Vašingto-; 
ne,. Valstybinio- archyvo.Vąšing- 
tone, Amerikos .■ Raudonojo •’Kry
žiaus..' Taipgi-,yaeno svąrbaus.-do- 
kumento- -foto, kopiją įganau: jr iš 
Vilniaus ■ • tuaSVersitežą)-ibibliote- 
kos.rr-d<;n • ą-,- >.

Sakykite, ,ktro mums • svarbi- 
kliu.' A.- Miluko veikla? s ’ •'
— Jai ..būta išties labai šakotos 

ir gilios erudicijos asmenybės. 
Jis buvo tikras liaudies švietė
jas ir daugelio talentų intelek

paminėti
Jaunimo Žygiai, 1958 m. Į-2 

(14-15) Nr., 64 psl.
Turinys: Politinės vienybės 

problema; Dr. A. Trimakas — 
Politinis darbas — jaunosios 
kartos rūpestis; St. Alšėhas — 
Profėtai tautos politikoje; Aden- 
aueris apie jaunimą ir jaunimui; 
Adenaueris — krikščionis, po
litikas, eūrbpietis; A. Gražiūnas 
— Anglo žvilgsnis į krikščioniš
kąją politiką; Veidui ateitį; A. 
J. K. — Suvereniteto problema; 
VI. Krivickas — Keletas minčių 
apie individualizmą; J. Gravro- 
kas — Pavergtų Europos tautų 
seimas; ir 1.1, ir 11.

tualas, visą savąjį gyvenimą 
skyręs vien tik Lietuvai ir lie
tuviškiesiems reikalams. Juk jis 
tik vienas parašė, išvertė ar iš
leido 180 liet, knygų, bent už 
vieną milijoną litų! O ką jau be
kalbėti apie jo politinę veiklą. 
Apie neprikalusomą Lietuvą jis 
ėmė galvoti, gal net anksčiau už 
kitus mūsų tautos veteranus. Ir 
ta linkme daug ir nuoširdžiai 
dirbo. Kol Lietuva buvo caristi- 
nėje priespaudoje, jis iš Ameri
kos rašė pačiam carui |vairiųs 
protesto raštus. Vėliau jis buvo 
iniciatorius ar bent aktyvus da
lyvis Amerikos lietuvių veiklos, 
stengiantis Lietuvai gauti JAV 
pripažinimą, skelbiant JAV Lie
tuvių dieną, renkant amerikiečių 
tarpe aukas Lietuvai pagelbėti, 
ruošiant protesto demonstraci
jas ir rezoliucijas lenkams per
sekiojant lietuvius Vilnijoje, 

; prieš visą Želigovskio smurtą ir
I. 1. Tais ir visais kitais reikalais 
nekartą lankėsi pas JAV prezi
dentus, rašė jieriis, Valstybės 
Departamentui, Kongresui įvai
rius laiškus, rezoliucijas ir pan 
Ruošiamoje knygoje bus auten
tiškos kopijos viso to susirašinė
jimo.

Kaip su. pačiu knygos išleidi
mu? Tikitės gauti iš kur nors 
paramos?

Tai labai svarbus ir jautrus 
reikalas. Spaudos darbas labai 
brangus. Dar nėra nusistatyta 
kuriuo. būdu spausdinti. Ofsetu 
būtų pigiausia ir atpultų klišių 
darymo išlaidos (apie $400). Bet 
norima išleisti gerame popieriu
je, kietuose viršeliuose. Esu su
laukęs gražaus pritarimo iš prel. 
L. Mėndelio, prel-. P. Juro, kun. 
Miluko brolio Mato, gyv. Niu
jorke. Žada paremti Detroito 
liet. kult, klubas. Baltimore j e, 
regis, bus suorganizuotas cent
rinis ‘ komitetas pasirūpinti iš
leidimu. Norėtųsi tikėti, kad ir 
kitur gyveną tautiečiai prisidės 
prie išleidimo darbo. Kas gali 
auka ar bent prenumerata. Šie 
visi klausimai bus kiek vėliau 

’.paryškinti mūsų spaudoje.
Ar galima tikėtis knygos išlei- 

. • dimo šiais metais?
—- Aš tikrai paruošiu mono

grafiją galutinai: Išties, būtų la
bai prasminga, kad knyga galėtų 
būti išleista dar šiais metais, nes 
tai yra kaip tik penkioliktieji 
%ftio kun. A. Miluko mirties. Rei
kėtų galvoti,-kad-mūsų visuome
nei padedant, tai bus galima ir 
Atlikti.
.- Teko susipažinti su laikr. VI. 
Mingėlos surinkta medžiaga apie 
kun. A. Miluką. Ji tikrai gausi 
ir rūpestingai paruošta. Atrodo, 
kad susilauksime tikrai neeilinės 
monografijos, iš kurios tautie
čiai patirs, kad mūsų tautos is
torijoje kun. A. Milukas gretin- 
tįnas su tokiais vyrais, kaip dr.
J. Basanavičius, Tumas - Vaiž
gantas, Valančius, Kudirka ir kt. 
Šie visi didieji lietuviai gyveno 
•įr. sielojosi lietuviškaisiais rei
kalais iki pačios paskutinės savo 
gyvenimo sekundės. Ne kitoks 
buvo ir kun. A. Milukas, kuris 
Šioje žemėje nepaliko jokio ma
terialinio palikimo, išskyrus sa
vo broliui paliktą kriaušės me
džio pasiramsčiuoti lazdelę. Ne- 
ųžsipelnė jis sau net ir atskiro 
kapo ir jo palaikai palaidoti vie
name kape su kun. Antanu Ko- 
džiu. Užtat kun. Miluko darbai 
lietuvybei savo didingumu ir 
reikšme turės byloti šioms ir 
būsimoms lietuviškosioms kar
toms per amžius.

AL Ghnantas.

Dabartinis Ansonia, Con., šv. 
Antano parapijos klebonas Be
nediktas Gauronskas kunigu 
įšventintas 1933 m. birželio 10 
d. Nartfordo vysk. Nylon, pra
slinkus net 23 m. nuo atvykimo 
į Ameriką. Kilimo iš Papilės 
parap. Avižių kaimo, gausios 
šeimos sūnus, Amerikon atvyko 
bemokslis ir tik savo pasišven
timo bei gabumų dėka jis baigė 
vidurinę mokyklą, paskiau Nia
gara, N.Y., išklausė filosofijos 
kursą, o seminariją baigė Bal- 
timorėje. Kaip kunigas dirbo 
Waterbury, Bridgeporte, Nart- 
forde ir dabar Ansonijoj, kurią 
parapiją perėmė iš kun. Kar- 
kausko.

Mokslus baigė kun. G. labai 
vargingai. Vidurinį mokslą ei- 
mas buvo net džiova susirgęs, 
bet užtai išėjo tvirto charakte-

rio ir sąmoningas lietuvis pat
riotas ir visuomenininkas. Jis 
įsteigė net tris Vyčių kuopas, 
yra stropus ALTo ir BALFo 
veikėjas. Ir dabar jis šių dviejų 
organizacijų kasininkas. Be to, 
jis keturių vyskupijų Liet. Ku
nigų Vienybės pirmininkas ir 
visos lietuviškos veiklos bei lie
tuvių globėjas. Jis, be to, geras 
“ūkininkas”, ir nedidelė jo pa- 
rapijja — vos 250 šeimų, skolų 
jau seniai neturi, bet turi san
taupų banke net $40.000. Jis at
remontavo bažnyčią, išleisda
mas tam ir Marijos statulai 
prieš bažnyčią- $7.500, o dabar 
planuoja statyti mokyklą.

Nenuilstamam darbuotojui 
tenka palinkėti kuo ilgiau dar
buotis Kristaus vynuogyne bei 
Lietuvos tarnyboje ir stipriam 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

Toronto lietuvių šeštadieninė mokykla
Pasibaigus mokslo metams, 

Toronto Maironio vardo šešta
dieninės mokyklos tėvų komi
tetas nori patiekti jums trum
pą tos mokyklos veiklos apy
skaitą už 1957-58 mokslo metus.

Pereitą rudenį mokyklą lan
kyti įsiregistravo 276 mokiniai. 
Stropiiai lankė tą mokyklą iki 
mokslo metų pabaigos 249 mo
kiniai. Metų bėgyje dėstė 11 
nuolatinių mokytojų.

Į pirmą skyrių įsiregistravo 
119' vaikų. Mokyklos globėjo 
klebono P. Ažubalio rūpesčiu ir 
pastangomis buvo gauta viena 
papildoma klasė. Teko padaryti 
tris pirmuosius skyrius.

Mokyklai išlaikyti metinis 
mokestis buvo $7 šeimai, neatsi
žvelgiant kiek vienos šeimos 
vaikų mokyklą lankytų. Nepa
jėgūs šio mokesčio sumokėti bu
vo nuo jo atleisti.

Nepaprastai gili tėvų meilė 
savo vaikams ir kalbai įparei
gojo juos sumokėti mokyklai iš
laikymo mokestį.

Mokykloje mokėsi 187 šeimų 
vaikai. Sumokėjo mokestį 169 
šeimos. Atleista pagal prašymus 
11 šeimų. Nesutvarkė mokesčio 
reikalo 7 šeimos.

Šiais metais mokykla įsigijo 
šviesos projektorių, kuris nuo 
sekančio rudens bus pakaitomis 
naudojamas klasėse aiškinimo 
vaizdingumui sustiprinti.

Įsigyta keletas Pabaltijo ūki
ninkų sodybų vaizdų. Iš jų vai
kai* pažins -Lietuvos -ūkininkų 
gyvenimą ir ūkio padargus.

1957-58 mokslo metų laikotar
pyje įvyko mokyklos vedėjų pa
sikeitimas. Buv. ilgametis vedė
jas J. Širka išvyko į JAV, šias 
pareigas nu ovasario mėn. per
ėmė mokytojas J. Gustainis.

Pradedant trečiu skyrium šie 
met buvo pravesti metiniai eg
zaminai. Keli tėvai buvo pa
kviesti stebėtojais.

Prieš mokslo pabaigą, litua
nistinių kursų ir mokyklos va
dovybės pastangomis, lituanisti
nių kursų studentams ir 5-to bei 
6-to skyrių mokiniams buvo su
rengta iškyla į Niagaros pusia
salį.

Tėvų komitetas užvedė mo
kyklos mokiniams kartoteką. 
Numatyta užvesti taip pat turto 
knyga.

Be abiejų lietuviškų R-katali- 
kų parapijų, kurios visą laiką 
aktyviai remia ir globoja mo
kyklą, nuolatiniais mokyklos 
rėmėjais pasidarė Toronto - lie
tuvių, bankelis “Parama” ir SLA 
236 kuopa Toronte. Ačiū jiems.

Šiais metais įvyksta- mokyk
los reforma. Mokyklai sudaro
ma nauja programa. Reikia ti
kėtis ji bus paskelbta lietuviš
koje spaudoje.

Mokyklos veiklos detalės ir 
finansinė apyskaita bus pateik
ta visuotiniam mokinių tėvų su
sirinkimui rudenį, į kurį kvie
čiami visi mokinių tėvai ir ku
rių pareiga yra jame kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

Visiems vaikams, tėvams, 
mokyklos rėmėjams, mokyto
jams ir visai lietuvių visuome
nei tėvų komitetas linki gražių 
atostogų ir linksmų vasaros pra
mogų. Tėvų komitetas.

Lituanistiniai dalykai JAV 
yrfa dėstomi 46 normaliose pa
rapijinėse mokyklose, turinčio
se 5.940 mokinių ir 5 augštesnio- 
siose mokyklose, turinčiose 740 
mokinių.

GERK

GERO SKONIO ŽENKLAS

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

f*

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

’ PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

■* RADIJO * | * KROSNYS
ŠALDYTUVAI * I * LINOLEUMAS

■ ’, MASINOS I ★ VAIKŲ BALDAI

skalbimo mašinos * I ★ įvairūs kilimai
TELEVIZIJOS APARATAI ★ | * VAIKAMS VEŽIMtLIAI

Coke" ar "Coca-Cola" abu fabriko ženklai reiškia Coca-Cola Ltd. gaminius 
pasaulyje labiausiai mėgiamus gėrimus.

Vaistai Lietuvon!
Rašykite, telefahuokitė ar atvyk Visas m forma c įjoi veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W„ Ottingtim kompoj (priei Lietuvių Namus) 

TELEFONAS LE. 6-2139

Pasinaudokite didžiausiais kelionės 
patogumais...

važiuodami

'SUPER/apąnfinenfa/

ir

'onffaenfaf
Dviem puikiais transkontinentiniais traukiniais, kdrie važiuoja kasdien
j Rytus ir į Vakarus — aptarnaudami:

MONTREAL - OTTAWA - TORONTO - WINNIPEG 
SASKATOON • EDMONTON - JASPER - VANCOUVER 

o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL

Norėdami viskuo aprūpintos kelionės, pasiteiraukite apie CNR'o "suplanuotą"
MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijų ir rezervuotų kelionių/reikalais kreipkitės 
*i Canadian National atstovus.

CANADIAN NATIONAL RAILWAYS
VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PRO VINCU AS

*



Mann & Martel Ltd.
Telef. LE. 4-84811199 Bloor St W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant {mokėjimo. 
Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

, Bloor - Dufferin _ * 
$1.300 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas su 2 virtuvėm, ‘ alyva šil- 
domos/ dvigubas garažas, 9^$ mor- 
giČiūs. Visai arti Bloor gatvės.

$2įmokėti, 6 kbmborių mūrinis 
atskiras namas su 2 moderniškomis 

^irtuvemis, alyva apšikjomos (naujos ‘

Bloor- R<.'
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių, 2 virtuvės, 2 vonios. Pilna kai
na $14 500. < ? *

899 BLOOR ST. W. • TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS
R.CUOLKA

V. REAL ESTATE _ 
s. LIMITED

> ’ Ronccsvafl<- Fern į
$3.500 įmokėti, 8 kambariu‘per du 
ougštus,- mūrinis narnas, dvigubas 

^garažas, 2 virtuvės, 2 yoniosx alyva 
apšildomas (naujas pečiuš). Visa! arti 
Ronci^yaHės. MorgiČius 13 metų.

ny. Garden - RoncesvaHes
$3,500 įmokėti, 7 kambarių rriurinfs 
namas su 4 garažais, vandeniu aly
va apšildomas, 2 moderniškos vir-' 
tuvės. Tuojau galimo užimti.

Margueretta - Bloor
$4.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su 2 moderniškom virtuvėm, 
alyva apšildomas, nepereinami kam
bariai, dvigubas rgaažas. Viena sko
la balansui 10-čiai metų.

Annette - Runnymede 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas su garažu, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva apšildomas, 
4 kambariai pirmame augšte. Viena 
skola balansui 10-čiai metų.

Parkdale
$5.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
namas su garažu, alyva apšildomas, 
3 virtuvės. Arti susisiekimo.

Jane - Annette
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskirds 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 2 
moderniškos virtuvės, garažas. Tuo
jau galima užimti. z

St. Clair - Oakwood
$8.000 įmokėti, 12 kambarių (dup
leksas) atskiras mūrinis namas su ga
ražu, vandeniu alyva šildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios. Geros pajamos. 5 
kambariai pirmame augšte.

Wasaga Beach 
Vasarvietė 

$3.000 įmokėti, 9 kambarių vasar
namis ir 8 kabinos talpinančios po 4 
asmenis, 2 laiveliai ir visi kiti pato
gumai. Viena skola balansui 10-čiai 
metų. Dvigubas sklypas.

Oakwood - St. Clair
$25.000 įmokėti, 6 butų apartamen
tas, 3 garažai, vandeniu apšildomas. 
Prašoma kaina $55.000.

Porkdole 
9 kambariai — 3 virtuvės

$4.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
garažas. Pajamos $160 menesiui. 
Atvira skola 10 metų. Vandeniu aly
va' šildomos. 1 *

- Bloor - Dovercourt *
$3.500 įmokėti, mūrinis, .8 kamba- 

gąrožas^2 j^twės,Wilna kaino 
$ 16.500^- .

College - Roxton Rd. 
2 butų — 10 kambarių

$4.000 įmokėti, mūrinis, 2 virtuvės, 
2 vonios, 2 garažai, 2 atskiri butai, 
vandeniu alyva šildomas. Prašo 
$18.500. •

Bloor - Do vercourt
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, 2 vonios, lobai arti 
prie Bloor. 1 atviro skola 10 metų.

Bloor * Runnymede
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 gražūs 
kambariai, privatus įvažiavimas, ga
ražas, naujas stogas.

Annette - Runnymede 
1 atviro skola

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 2 virtuvės, garažas, 3 
nios. Pajamos 230 mėnesiui.

vo

Bloor - Oakmount Rd.
13 kambarių 3 vonios 

$10.000 įmokėti, rauplėtų plytų, at
skiras, garažas, privatus į važiavimas, 
1 atvira skola 10 metų.

RoncesvdHes - Constance 
14 kambarių - 3 virtuvės

$8.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
vonios, 2 garažai. Pilno’ kaina $26. 
500. Tuoj pot galima'užimti.

Annette - Clendenan
$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
2-jų butų, dvigubos garažas. Pilna 
kaina 25.500.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

’ Darbo telef. LE. 4-8481

Namu tel. LĖ. 6-1410

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namu RO. 2-5543

Margueretta * Bloor • Dufferin
$2.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras mūrinis namas iš lainės įvažia
vimas, arti prie susisiekimo, erdvūs 
kambariai, lengvos mokėjimo sąly
gos. Pilno kaina tik $14.000.

Rogers Rd. - Dufferin
$2.000 įmokėti, 5 kambarių vieno 
augšto, trys miegami kambariai. Dvi
gubas garažas, namas atskiras, gra
žioje vietoje. Kaina. $10.000.

Goilmort Place - St. Clair
$2.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 vir
tuvių, namas mųrims, vienų metų 
senumo, privatus įvažiavimas, gra
žioje vietoje. Antros oūgštas išnuo
motos u $75 mėnesiui.

St. Helens Ave. - Lansdowne
$2.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
nomas, 2 vonios kambariai. Iš lai
nės. įvažiavimas, arti prie susisieki
mo. Geros mokėjimo sąlygos, gerom 
stovy namas.

Brock Ave. - College
$2.900 įmokėti, 11 kambarių tri- 
pleksos, pirmas ougštas 3 kambariai 
ir virtuvė ir vienas vonios kambarys. 
Taip pat antras ougštas. Trečias 
— du kambariai ir virtuvė. Šildymas 
alyva. Geros pajamos iš namo, leng
vos mokėjimo sąlygos.

Davenport Rd. - Dufferin St.-
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 vir
tuvių, prie geto susisiekimo. Namas 
geram stovyje, viena skola ilgiems 
metams atdaro. Lengvos mokėjimo 
sąlygos, pilna kaina $14.900.

Bloor - High Park Ave.
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, moderniška virtuvė, gra
žioje vietoje, prie gero susisiekimo į 
visas miesto dalis. Pilna kaina 
$13.900.

Jane - Annette
$3.800 įmokėti, 10 kambarių mūri
nis atskiras namas, per du ouggšgtus 
po penkis kambarius, atskiras įėji
mos. Trims mašinoms garažas. Ge
ras susisiekimas. Geros mokėjimo są
lygos. $240 į mėn. pajamų iš namo.

Jane - Dundas
$2.500 įmokėti, naujas mūrinis na
mas, 6 kambarių su dviem virtuvėm, 
prie pat Loblaw krautuvių. Gražioje 
vietoje. Pilna kaina $15.500.

Dundas - Dovcrcourt Rd.
$4,800 įmokėti, krautuve ir dviejų 
augštų mūrinis namas. 7 kambariai ir 
krautuvė, kuri tinkama moterų kir
pyklai bei kitiems bizniams. I antrą 
aūgštą atskiras įėjimas. Geros paja
mos iš namo. Savininkas išvyksta iš 

, Toronto, tuojau galima užimti visas 
patalpas.

Aleksas
HAZANAVICIUS

Darbo telef. Lt. 4-84ST

P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambin
kite mums pasiteiraudami ką mes turime naujesnes mes gauname kas dieną daug naujų nuoso- 
vybių.

Joseph A. Pįj 7 hRS Ltd.
REA L T O R S 

Narys Toronto Real Estate Board.

PIGIAUSI

1162 ST. CLAIR AVE. WEST 2-33Ž1
i :•

Hovclock - College
$7.000 įmokėti, atskiras I 1 kambar 
riu nomas, 3 virtuves, vandeniu ir 
alyvos šildymas. Garažas ir vieta dar 
keliems garažams. Pilna kaina 
$19.500.

Havelock - Bloor
$7.000 įmokėti, atskiros 9 kambarių
labai gerame stovyje namas. 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios. Garažas 
ir tik keli žingsniai iki Bloor

Bloor - Delaware
$2.500 įmokėti, 9 kambarių namas. 
2 modernios virtuves, dvigubas ga
ražas. Labai arti Bloor.

TELEFONAS'LE.
■ Oakwood - StJCJair 

$6.000 įmokėti, 9 didelių kambarių 
per 2 ougštus, atskiros namas. 2 vir
tuvės, vandens ir alyvos šildymas. 
Dvigubas garažas, privatus įvažiavi
mas. Didelis ir labai gražus kiemas.

Bloor - Runnymede
7 kambarių atskiras labai gerame 
stovyje namas. Vandens šildymas, 
garažai, gražus kiemąs.

Oakwood - St. Clair * 
1.000 įmokėti, 7 gražūs kambariai 
per du augštus. 2 virtuvės. Seiminin
kes išvyksta Amerikon.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOS1US
Įstaigos tol.
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

siuntiniai
1 LIETUVĄ

Pramonės gaminiai 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
-22 svarai ryžių $14.75

22 svarai taukų $23.20
Siuntiniai pristatomi per 

3- 4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. W., Toronto 
TeL EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt. t

ED. KONDRATAS

Vyry ir motery rūbu 
siuvėjas

1113 Dundas St. W., Toronte 
(prie Lietuvių Namų)

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažei, sienoms 
popicris, įvairios toiles ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie. Annette).

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

TAISAU RADIO - TELEVIZIJOS aparatus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 V. S1M1NKEVIČIUS 386 Durie St.

I. Mawrodin
REALTOR .

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ NUOSAVYBIŲ. Sudaro
me paskolas, perkame morgičius, bei parūpiname pinigų {mo

kėjimui. GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

RO. 7-2121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

AUŠROS ŽINIOS 'nes, visa tai pailiustruojant 
Praėjusiame šeštadienį įvy- sportinės veiklos nuotraukomis, 

kušiam Barthurst-College krep-. Leidinys, manoma, turės apie 
šinio lygos posėdyje aptarti ei-, 100 didoko formato puslapių ir 
namieji reikalai bei nugalėto- (talpins apie 100 nuotraukų. Jį 
jams įteiktos dovanos. Aušros. norima padaryti ryškiu veidro- 
krepšinio komanda- gavo Dr. Įdžiu, kuriame atsispindėtų lie- 
Alderman R. Calucci pereina
mąją taurę ir 12 iš Anglijos im
portuotų sidabrinių taurelių, 
skirtų komandos žaidėjams ir 
vadovams.

Aušros komanda pakviesta da
lyvauti “Summer league” tur
nyre.

Lauko tenišo-treniruotėm gau
tos dvi aikštelės High Parke.- 
Treniruotės vyks kiekvieną tre
čiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 
9 vai. v. Reguliarios treniruo
tės bus pradėtos užsibaigus gim
nazijų egzaminams.

Sekančią savaitę bus praves
tos kvalifikacinės lengvosios at
letikos rungtynės. Treniruotės 
Varsity stadijone vyksta kiek
vieną pirmadienį ir trečiadienį 
nuo 6.30 iki 8.30 vai. vak. T.P.
Leidinys sporto dešimtmečiui 

paminėti
Šių metų rudenį ir kitais me

tais daugelis Š. Am. lietuvių 
sporto klubų minės savo veik
los dešimtmetį.

Norint atžymėti lietuvių spor
to klubų - vienetų bei, bendrai, 
mūsų sportinės veiklos dešimt
metį yra numatyta išleisti spe
cialų leidinį, kuriame tilps kon
densuota medžiaga apie visus Š. 
Amerikos lietuvių sporto klu
bus FASKą, Sporto apygardas, 
Š. Amerikos liet, sporto žaidy-

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į
LIETUVĄ

10 Rubliu už $1.— 
Mokestis $5— iki $50.00

PILNAI GARANWOTA 
(į-. . KVITAS PARŪPINAMAS.

- -----------aS
G R A M Ę R C Y

744 Broad Street

Leista. Bankų Dept.
Mj/irapdraustar

744 Broad Street -. . », f 
■ .............. .

527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404 
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki* 
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito* 
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

tuvių sportinė veikla praėjusio 
dešimtmečio laikotarpyje.

Kadangi šis darbas yra reika
lingas nemažos talkos, todėl yra 
prašoma visų sporto klubų bei 
pavienių asmenų bendradarbia
vimo parūpinant medžiagos bei 
nuotraukų. Taip pat leidinio iš
leidimui yra reikalingos lėšos, 
kurias manome sukelti renkant 
prenumeratą iš anksto. Leidinio 
kaina nustatyta $2, o sumokėję ‘ 
$5 bus laikomi garbės prenume
ratoriais ir jų vardai bus pa
skelbti leidinyje.

Visais šio leidinio reikalais 
prašoma kreiptis į jo redaktorių 
Edvardą Šulaitį, 1330 So. 51st 
Avė., Cicero 50, III.

Lietuvos lengvaatlečių varžy
bose, kurios pasibaigė gegužės 4 
d., dalyvavo 380 sportininkų. Čia 
A. Baltušnikas pasiekė naują vi
sos Sovietų Sąj. disko metimo 
rekordą —. 56 m. 58 cm. Be to, 
buvo pagerinta eilė Lietuvos re
kordų: vilnietis Jaščaninas 6 kg 
kūjį numetė 58 m. 92 cm., 15-16 
metų grupėje stratavusi kaunie
tė Žulonaitė ietį numetė 37 m. 
12 cm. Vilkaviškietis^ Jaras 1.5 
kg. diską numetė 50 m. 48 cm.

Rutulio stūmime pirmą vietą 
laimėjo Varanauskas — 16 m. 
74 cm. g

Jone - Boby Point 
$2.000 įmokėti, 6 kamb. mūr.- na
mas, 2- jų metų senumo, modernus 
viduje, priv. įvažiavimas, šeiminin
kas išvyksta, turi būti parduotas.

Indian Rd. • Bloor 
$2.500 įmokėti, 8 kamb. mūr. na
mas, 2 virtuvės, išilginis plonos, ge
ros šildymas, vieta garažui.

Rusholme Rd. - College 
$4.000 įmokėti, 9 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, ąaujas 
šildymas, dvigubos garažas.

Beresford Ave. - Annette 
$4.000 įmokėti, 6 kamb. atsk. mūr. 
narnos, alyva šildomas, švarus viduj, 
garažas su privačiu įvažiavimu, vie
no skola 10-čiai metų. ■>

Havelock - Bloor
$4.000 įmokėti, 8 komb. mūr. no
mas, išilginis planas, 2 virtuvės, nau
jos šildymas, didelis kiemas, turi bū
ti-parduotos. -*■*- • — - • —• - —- - 

Clendenan Ave. - Bloor .
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk^ mūr. 
namas, kvadratinis plonas, mod. -vi?- *•' 
tuvė, alyva šildomas, garažas «u jdi- į 
džiūliu gražiu kiemu, šeimininkas iš
vyksta.

Bloor - High Park 
$5.500 Įmokėti, 8 kamb. per 2 augš- 
tus, atsk. mūr. namas, 2 virt., vand. 
alyva šildomas, garažas su privačių 
įvažiavimu, didelis gražus kiemas.

Runnymede - Bloor 
$6.500 jmokėti, 7 kamb. otsk. mūr. 
nomas, 2 mod. virt., vand. alyva šil
domas, garažas, lengvos išsimokėji- 
mo sąlygos. *

Porkdole rajone
$7.000 įmokėti, 15 kamb. otsk. mūr. 
namas, 4 virt., 3 vonios, vand. šil
domas, garažai su privačiu įvažiavi
mu, Ilgos iššimokėj imo sąlygos.

> Runnymede - Annette 
$7.000 mokėti, 8 jkamb. otsk. mūr. 
nomas; mod. virtuvė, vand. alyva šil
domas, garažai su privačiu įvažiavi
mu, 10 metų skola*. i

Westminster - High Park 
$8.000 įmokėti, 13 kamb. atsk. mūr. 
namas, 4 virtuvės, 3 vonios, vand. 

‘ alyvč ’ šildomas, garažas, gražus di
delis kiemas.

Oakwood - St. Clair -* 
$10.000, mįokėti, 10 kamb. atsk. 
mūr. namas, vand. alyva šild., lobai 

~ ' modernus' Tr~g ražus viduje, garažas 
~su privačia* ’ įvažiavimu, vieno skola 
; 10-čiaį jnefip ’'3* •

Wasaga Beach :
$800 įmokėti, 6 kamb. vosarnarrys 
su visais baldais. * a £
$2.000 įmokėti, maisto prod.- kraė- 
tuvė-volgykla, tinka moteliui ir ben
zino stočiai.
$4.000 įmokėti;" 19 vasarnamių, 
benzino stotis, restoranas, gali kei£- 

^tLinamą.^:

MN

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

- Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai. 

Voirinu vasarnamius.
Tel. LE. 3-1080 

44 Gwynne Ave., Toronto

Specialus pasiūlymas
Tvarkant palikimą parduodamas 11 kambarių mūrinis namas 
Delaware Ave. netoli College St. Kambariai labai dideli, dažyti 
ir labai gerame stovyje. Dvi prausyklos su voniomis, dvi vir
tuvės. naujas vandeniu apšildymas su alyva, labai didelis skly
pas su privačiu įvažiavimu ir dvigubu garažu.

Įmokėti apie $7.000 ir viena atvira skola 15 metų.
Nepraleiskite progos. Norint apžiūrėti skambinti

MR. KĖKŠTAS, RO. 2-8255.

MANN & MARTEL REALTORS LTD.
Stuttgartas. — Čia vykęs V. 

Vokietijos socialdemokratų kon
gresas partijos vadu perrinko 
Ollenhauerį.

Tokio; — Japonija ruošiasi 
pasiųsti prekybinę delegaciją 
derėtis dėl pirkimo Kanados 
uranijaus.

...

Šalpos ftikalai
-•J.4*'" .

sę. Šį diena yra .ąurišta supu
tos ir valstybės politinėmis -pro
blemomis. <O politika jjęįšaĮpa 
yra gana skirtingi’ dalyku

Birželio 15 diena savo turiniu 
šalpai tiktų. Bet tai tėo^^'pn- 
sė. Praktiškai šalpos vajų'j^k- 
dyti, rinkliavas atlikti, būtųjbe- 
prasmis darbas, nes ręikiainų 
rezultatų neduotų, nes \ laikas 
nepatogus. Vasaros metu 
žmonių apleidžia • miestus^ia- 

■žas skaičiui dalyvauja pačiame 
minėjime,, o ię~nąiiiuose, jąįgu 
būtų vykdom^jpSgį’ 
mus,- retai ■ ką^^gs

.Taip,; .kad praktiškai,-Šips diepos 
sujungimas su šalpos vajaus 
pradžia, būtu n^pfektįngas.
iš praktiškosios' pusės, eilę 

metų dirbant šalpos darbą, ten
ka pasakyti, kad geriausias" šal
pai vykdyti laikas yra’ spalio - 
gruodžio mėnesiai, pastrojo tik 
pirmoji pusė.

Šalpai Sukeliamos lėšos tik 
aplankant tautiečius namuose, 
nelenkiaht nei vieno, neskiriant 
pagal pasaulėžiūras, politinius 
ar ekonominius skirtumus. Tik 
šiuo vieninteliu -keliu einant, 
yra įmanoma surinkti didesnes 
sumas ir padaryti šalpsį efekty
vesnę. ą • ‘ ■ -a '0,;'

Dar dėl Šfelpiarnfijų.- Vis skel
biama, kad jų skaičius nemažė
ja. Gal ir taip, o gal ir ne. Pir
miausia turiu galvoje esančius 
V. Vokietijoje. Čia jau reika
linga didesnė atranka. Nema
žas skaičius tautiečių ten jėu 
turi net ir geresnes kaip! Kana
doje ar JAV ekonomines sąly
gas. Nemaža dalis naudojasi 
pačios Vokietijos šalpos bei so
cialinės globos įstaigų' lėšomis 
it nors , -kuklaus /pragyvenimo 
sąlygąsy^uš. Nemaža dalis tau
tiečių tūri darbus, yra aprūpin
ti ir šalpos nėra. reikalingi. Jau 
pats laikas, kad BALFas suda
rytų sąrašus ir juos išsiuntinė
tų susipažinti Kraštų Bendruo
menėms tų tautiečių, kurie yra 
reikalingi šalpos.
' Kita dalis tautiečių — esan
čių f ištrėpaime tplimuose. ,nįtuto- 
se, SSSR* šiauryje;*: •rfafbon’sfc)- 
vyklose. Šie šalpos, daugiausia 
drabužių ir .vaistų, yra_labai_rei- 
kalingi. Taip pat dalis tautie
čių, gyvenančių tėvynėje, yra 
atsidūrusių į gana nepalankias 
ekonomines sąlygas. Jie VISI 
yra reikalingi mūsų paramos. 
Jiems daugumoje Šiuo ftitetu *ir 
turėtume lėšas telkti.

Kaip seniau, taip ir šiandien 
esu už centralizuotą šalpą ir 
tam tinkama organizacija yra 
mūsų BALFas. P. Šimelaitis.

Savitarpiliė šalpa nėra 'šios, 
dienos reikalas. Jau daug rašy
tą, kalbėta, diskutuota. Vis ieš- . 
kotą būdų, kaip sėkmingiau at- 
tfkli šalpos darbą, kaip sukelti 
tam kilniam- darbui reikalingų 
lėšų. Tieivi^^i^i vis naujų 
kėlių nesibaigia ir, Turbūt, nesi
baigs, kol. šalpos reikalingų 
skaičius nepranyks iš mūšų 
tarpo.

Šiandien šalpa mums yra la
bai ir labai aktuali. Jos reika
lingi mūsų tautiečiai, mūsų šei
mos ,artimieji. Jie yra' išblaš
kyti po visą pasaulį, po visus 
kontinentus. Sunkiausias yra 
šelpimas tų tautiečių, kurie ran
dasi Sovietų Sąjungoje ar tėvy
nėje." TafrfČli’džiauŠia ’kliūtimi 
yra neapsakomai dideli muitai, 
tarpininkavimo įstaigų imamas 
mokestis už patarnavimą, taip 
kad tenka sumokėti antra tiek 
tarpininkams ir muitams, kiek 
kainuoja pats siuntinys.

Mūsų spaudoje kelta mintis 
šalpos darbą sujungti' su mūsų 
tautinėmis šventėmis ar minėji
mais, pvz. birželio 15 — Tau
tos gedulo diena. Principiniai 
gal Ar gerai šalpai pagrindu tu
rėti kurią- nors tautos šventę. 
Bet dėl Vasario 16 d. ir birželio 
15 datų esu priešingos nuomo
nės. Pirmoji yra jnūsų valsty
bės atstatymo ir tautinio at
budimo diena, jos tikslas pri
minti tėvynę ištikusią nelaimę 
josios vaikams ir pažadinti mei
lę jai, kelti lėšas jos išlaisvini
mui, priminti mūsų gyvenamo
sios valstybės vadams ir pilie
čiams Lietuvai padarytą skriau
dą, atimant apsisprendimo tei-

o 'fia- 
Ira'sti.

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, : 
' duodame ir perkame morgičius! >

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rosite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W. ----- Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:

P. BUDREIKA F. JONYNAS
Namų tel. WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-9641 

ir EM. 6-0091

A. BLIUDŽIUS 
Namų tel. RO. 7-1948 

V. MORKIS 
i.............. ......i.

I B. SERGAUTIS REALTOR 1
V • . ! • *

visiems savo klijentams, kolegoms ir bičiuliams praneša, kad atidaryti nauji 
moderniški offisai

989 BLOOR St W 355 DANFORTH AVE.
LE. 4-9211 HO. 1-7515

Real Estate Agentai 
prašom aplankyti naujus airconditioned offisus. Mūsų dgentų mėnesinio 

uždarbio vidurkis yra virš $1.000. * “

■ y ; ; y:; .. .■ yy;: ■ . ,į! y .yy ■;

FOUR SEASONS 
f y SS-TRAVĖL » ' 

109 Bfoor St. Toronto S- j 
3-97 

i" -•-VrS'Žr?--- •'

If’Atv'ėža gimines
I nuolot gyventi c r posisvcciuoti.

!;W' lėktuvoTojvdis/ geležinkeliais. 
Hfe^cioninio meto nuolaidos!

te J. Posuj įy yizaš ^rv^namė' per į

■ y ...Krcipki^.^ih«is: ' ' 1
FO1K SEASONS

TRAVEL
- ■'■v / . • -y-: ■ ■. ' ■ ?.' Z< /. A, \
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V. VA SI Sreal estate
Sts Btoor St Telefonas UE, 1-4605
$6.000 fm*k*H/i2 kambarių, 4 virtuvės, 2 garažai, patogus -susisiekimas, ge- 
ro mūro narnos. t . z

St. Clair • Oakwood 
fMtafca kaina $22.900, 7 kambariai, vandeniu alyva apšildamas, 
nls planas ir ^garažas.

College - Dufferin 
tJ.000 imokėH, 8 kambariai, 3* virtuvės, atskiros, vienos mergišius 
? 4 * . High Park rajone
9 kambarių, vandeniu alyva apšildomas, garažas, labai gera vieta 
mdi, didesnis įmokei imas.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui prasti skambinti LE. 1-4605
J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

kvodroti

balonsui.

nuomavi

*

* 
•• 
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LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
966 Dundas St. W. - - " Tel. Lfe. 1-5688

’* i v Valome,* cfa^bme, įaudžiame ir taisome.
. , / PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.

jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto ifci^Val. .vakaro.
i Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai?'' ' •

"i "Sav. V. BLOCKISn . "

»'C

ii frmfr FhH ima1 H . .............. '♦ -,M! 11 ;----------------------------- - : "-T

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA f
, '.WASIM'S HAm.SttUNG.-?

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS apsilankyti naujoje ir modernioje WANDOS 
ŽUKAUSKIENĖS kirp^kfbJe/ 'Rirbtmas ir šukuosenos, iądįyfdu^lipritaikomos

Prityrę plaukų ddžyme k pusmetinių dėjime. Žemos4Xainpsr 

, 17Q0 B QUEEN «T. W. (prie Sunnyside)
t * ’ Telefonas LE. 5-6686 \ *
nwMwniiiin m m i —wm——a—M—m—iiauiiii imifciiiiiwii rnin i

3 ■*

R

ILr.

PRANAS BARAUSKAS ' 
INSURANCE SERVICE

LE.4-360& ; 1
83 Westmoreland Avenue, Toronto
Atstovas The. Empirė Life Insurance Co. ir- , 

kitų draudimo bendrovių.
. - T • '• .' r * ‘ 11 ♦ 7 - -

JŪSŲ PATOGUMUI
Ux jDutomob&u droutt'rtws priimame iš< .
dėstytas nfokėį?m’js. Draudimus/ras ,
per dividendus skiriančias bertdro/es.

Dėl ’ informacijų skambinkite šiandien.

• r • - ; ' ■ . -------------------- ~ •

Krosnys - Gazai — Alyva - Anglys 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — - 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI..

ROSE HEATING — TINSMITH CO. .
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St. Ė ''

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623 . \ \ j

- Paa mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas į

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-09BI !

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE; aplankykite^ 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi-: 
rinkimas: paltams^ suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy- ‘ 

: rišklemą rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir. 
,tf Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai. '■

. ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ
„ KAINĄ PASIRINKIMAS. i

> ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

H

ŠILDYMO KONTRAKIORIBS ?
S <..*•< I

‘ PARDUODU IR STATAU nainas krosnis, oilburneritrs ir gsz- 
' burnerius. Duodu iŠsimokėjimui iki dviejų metų

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van 
,:J dens apšildymo krosneles ir ątliekū kitokius panašius darbus

. Pranešu savo'naująjį adresą: C
999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-8123

ANT. JUOZAPAITIS

Maisto produktu krautuvė
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

Tel. LE- 3-9911
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių,- kumpių, taip pat 

įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto.
' PRISTATOME veltui į namus..

............................. • " . ............ ... .. —
ryti pavasarinį mašinos pagrindinį patikrinimą.

tLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

Sav. VL. TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

^tJKmih> rtaMžhi Jdėiim^W *38.00
-V Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau regu kitur.

f NAMUOSE. M 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

Būtų gera žmona
| Edingurbo vienam priemiesty (
! apsistojo cirkas. Iš jo įžymybių ! mušis atsronomas'. buvo pakvies- 
į daugiausia , traukė lankytojus tas į sye"
: stikliniame inde uždaryta “Ba- jorą. M; 
daujanti moteris”. įninkąsJg

Į Lankytojams gausiai ją apsu
pus vienas škotas ir klausia cir- 
ko savininką: ,

— Ar tikrai ji jau 30 dienų 
nieko nevalgė?

. — Žinoma, — atsako tas.
— Ir jai nieko per tą laiką ne- : 

atsitiko?—toliau klausia škotas.
— Sveika, kaip lydeka...
— Ar ji vedusi ar dar mergai

tė?
— Mergaitė ir dar jauna...

’ — Tai kaip tik būtų gera man 
žmona, — atsiliepė iš toliau kitas ’

• škotas.
Čia tai aiškiai apskaičiuota
Spaudos konferencijos metu 

žurnalistas amerikietį generolą 
klausia:.

i

Ne vle^ kvailiams
Sykį Mykolas Kopernikas, žy- 

ečius pas tūlą išdidų ba- 
atydųmag kaip moksli- 

jardžiai kerta vaišes, pa
noro jį įgelti, sakydamas:

— Nemaniau, kad mokslo žmo 
nės taip mėgsta gerai pavalgyti.

— Mielas pone, Dievas sutvė
rė gerus dalykus ne vien tik 
kvailiams, — atkirto mokslinin
kas.

Nesąžiningi žmonės
— Kokie tie žmonės nesąžinin

gi, kalba Juozas savo draugui. 
— Vakar vakare man davė grą
žos ir įdavė netikrą penkinę.

— Parodyk, kaip ji atrodo.
— Jau nebeturiu. Šį rytą 

keičiau kavinėje. <

Paieškosimai

iš-

SOIBDRY Ont
Mokslo metų uibaigtuvės įvy

ko birželio 8 d., sekmadienį, di
džiojoj Christ the King para
pijos salėj. įžanginį žodį tarė 
mokyklos vedėjas kun. Ant. Sa
bas. Padėkojo bendruomenės 
valdybai už tokį gražų ir nuošir-
dų bendradarbiavimą ir vispu-| 
sišką mokyklos rėmimą. Šių me- Į 
tų bendruomenės valdyba netik ‘ 
apmokėjo patalpų nuomą, bet 
skyrė mokytojams švenčių do
vanas. Apmokėjo Kalėdų eglu
tės paruošimo ir mokslo metų 
užbaigos pirmųjų mokinių do
vanų išlaidas. Dabartinė valdy
ba puikiai sypranta ir įvertina 
šeštadieninės; mokyklos reikš
mę lietuvybės išlaikymui ir dėl 
to davė daug daugiau negu bu- 
v6 los pareiga. >.•

Vedėjas dar- pabrėžė didesnio 
tėvų ir mokytojų bendradarbia
vimo reikalą, o mokytojas J. 
Vaičeliūnas atkreipė dėmesį,

• | kad tėvai skiepytų, vaikams di- 
Kun. Antanas Vaitelis, prieš dėšnę pagarbą autoritetui. A.

karą buvęs Ramygalos bažnyčios Jasiūnas, mokinių tėvų atsto-
— Pone generole, kiek reikė- kapelionas, ieškomas jo sūnėno, vaš. pa.’ė’cojo mokytojams už

tų atominių bombų sunaikinti Stasė Karvauskaitė, 1944 m. gy- atlikta darvą. A. Kusinskis, 
psv. Austriją? — --- • TV----- •*-- ? • -I -

— Sunku pasakyti, įvenusi Panevėžyje, ieškoma jos 
- ,, atsako buvusios draugės Justinos Rakš- 

geiierolas, — gal užtektų kokių tytės. Jei kas nors žino šių as-
4-a. .

— O kiek reikėtų sunaikinti 
Prancūzijai?

— Gal kokios 12, nes juo di
desnė teritorija, tuo daugiau 
reikia bombų. - »«.

— O kiek reikėtų bombų su
triuškinti Sov.’Rusiją?

—Tūkstanties trijų šimtų pen
kiasdešimts dviejų, — greit at
isakė generolas. .

Bus gerai
Vieną kartą du žydeliai — Još- 

kis ir Mauškis — suėję svarstė, 
kaip ten būsią Paskutinio Teis
mo die.ią.

- Joškis, labai susirūpinęs ir 
galvą kraipydamas, prabilo:

— Ui, jei tas Tėvas teis, tai 
laimėsime, jei tas Sūnus teis— 
mes pralaimėsime  ;

Tuomet Mauškis,gį ir save ra
mindamas, atsiliepė: r

-T^ Jiių* akas taųt Sūęųi darbo 
kištis, kol Tėvas tebėra gyvas’?

Ne iįl pirmo žvilgsnio? *
—''’Tair'matjz't, buvo mėilė iš 

pirma žihgshio?;
— Ne. . iš ąntro.. Iš pradžių aš 

nei .nežinojau, -kad- ji. tokia - tur- 'pfaša

bendruomenės pirmininkas, pa
reiškė padėką mokytojams ben
druomenės vardu ir prašė, kad 
mokytojai ir toliau rūpintųsi 
mūsų jaunuomenės lietuvišku 
švietimu: ’

Mokyklą šiais mokslo metais 
lankė 21 mokinys. Už pasižy
mėjimą moksle ir parengimuose 
dovanas gavo šie mokiniai: V. 
Jas'iūnaitė, R. Jakubonytė, A. 

| Kusinskis, D. Jasiūnaitė, G. Ja
kubonis, I. Lapienytė, G. Ma

ke tėvai, gyveną Kaune. Jį patį zaitytė, I. Glizickaitė, E. Glizic- 
°r kas žino jo dabartini adre- |-as^ j) Kuūnskytė ir D. Remei
ką. prašome atsiliepti į TŽ ad- kytė. Dovanas gavo lietuviško- 
ministraciją. į mjs knygomis. Po to ėjo meninė

terš Juozo, gim. Kėdainių ap., ■ ruošė uolioji mokytoja J. Gab- 
šublių km., ištekėjusios už Gu; 
tausko ar Gusto Stasio,’ gimusio 
Vandžiogalos apskr., Podbaru-- 
rės km., ieško sesers duktė Rei- 
norytė Ona, ištekėjusi už Jan- 
’'artsko. d.abar gyvenanti Kaune; 
Vui^iTi^jiieię, Strazdelio" g-vė

menų adresus arba jų likimą, 
prašau pranešti: L. Kriaučiūnie
nė, Jones Rd. R.R. 2, Fruitland, 
Ont., Canada.

Mfištauto Zigmo, s. Mykolo, 
gim. 1927 m. Kaune, gyv.. Kau
ne Sapiegos gt. Nr.4, anksčiau 
Kanadoje gyvenusio 109 Lott
ridge St., Hamilton, Ont., ieš-

Dh Jonas Yčas

Dr. L Zabrienė 
Pantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST 
, (prie Dundas)

i LE. 2-4108 

valandos: 
nuo 9-12 ‘ir 3-8 v^l, v. 

šeštadieniais pagal susitarta

Telefonas
Priėmimo

1

Gydytojas ir chirurgas

1396 DUNDAS ST. W.
Telefonas -LE. 6-1794 

Pakeičia priėmimo valandas. 
Priima susitarus telefonu.

4
AKIŲ SPECIALISTAI

L LUNSKY,R.O.

5 Pritaiko akinius visiems akių defek-
* Arvi© nervus, kurie dal 

nei sukelto grdvos skaudėjimą lt ner
vingumą Kalba starų kalbom^
470 College St. W-ToYonto 

Telef. WA. 1-3924

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WTKTOKIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493 •

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

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2003

ministraciją.
Augustaitės Stefanijos, dūk-Į dalis, kurią labai vykusiai pa-

rienė. Eilėraščius pasakė I. La- 
pienytė, D. Kusinskyttė, G. Ma
taitytė, I. Glizickaitė, R. Jaku- 
bonytė, o dialogo formoj “Tėvy
nė mano” V. ir D. Jašiūraitės. 
Akordeonu pagrojo Ą. Kusins- 
kis. G. Jakubonis ir Ė. Baltutis 
pasakė dialogą. R. Jakubonytė 
pašoko baletą. ' Visi mokiniai 
draugę sužaidė tautinį žaidimą 
‘Audėjėlė” ir tautinį šokį “Li
neliai”, Meninė dalis buvo ap
vainikuota gražiu scenos vaiz
deliu “Mdtinos diena”, kuris ne 
vienam ir ašaras išspaudė. Po 
vaidinimų buvo įteikta moky
tojai J. Gabriehei graži raudonų 
rožių puokštė kaip padėka už to
kią puikią meninę programą ir 
už visą pasiaukojimą bei rū
pestingumą parodytą šiais me
tais mūsų jaunosios kartos mo
kyme ir auklėjime. j

Po to buvo šokiai visiems.
Grojo tik lietuviškų plokštelių 
muzika ir veikė bufetas. yaka-| 
ras buvo tikrai šeimyniškasir ’ 
praėjo labai jaukioje nuotaiko- j 
je. Nė nepasijutom kaip atėjo ’ 
dvylikta valanda ir jau reikėjo 
skirstytis. < < ' ,j •

Prie parengimo be bendruos 
menės valdybos daug prisidėjo 
J. L. Kulniai ir E. Šviežikienė?

Išvežtųjų minėjimas įvyko 
bažnyčioje. Bendruomenė ūž- 
orašė iškilmingas Mišias su Li
bera ir A.Kusinskis išmokė cho
rą pagiedoti keletą tai progai 
pritaikytų naujų giesmių.

“Anapus” atidaro siuntinių 
persiuntimo ir užsakymo sky
rių Sudburyje, iš kur tiesiai bus 
galima pasiųsti siuntinius į Eu
ropa • ir kitus komunistinius 
kraštus pigiausiomis kainomis. 
Tatai dabar jau įmanoma, nes 
neseniai sovietai nustatė vi
siems bendra siunčiamų daiktų 
vertinimo bei muitavimo bazę. 
Visais reikalais kreiptis: Alek 
sas Kusinskis, 135 Lourdes St. 
Sudbury, Qnt.

Sudburiilkis.
i
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LIODĖSIO IR SKA
-(Atkelti IŠ 2 psl.) <

o ypač naikinama lietuvių • klysįkėlius^ kiįt^js retėjo , isto

.u, .. ..
tauta gali pasidžiaugti savo ge- į rihiai kąikurįę llfetuyos bajo 
resne dalia? Ir jei kaikur regi- * ra'į;^ftu^?^?.hi^aras Ufetuvių 
mos prošvaistės, vargu vakarie- ’
čiai gali'jas laikyti savo nuo- turj

"petnu ir baimėj imu. ’ ' atlikti *savojjafeigąi 5ie'turi su?:
Geležinės gretos siorganizuoti į_ geležines^ greiaį

Kiekviena tauta džiaugiasi atllk!? sa\° alavinį: ątgajvm- 
bėjusiu’ kartų laimėjimaft, ir * tLsązmes baisą vakąneėiuase 
dabartinės kartos darbais. O da"-isavo+ r^u suteiktf viW. P*?- 
bartirė karta turi pajusti atsa- tevyneje, kun liūdi ir
!<omvbę ateinančioms kartoms i birželinėms gėlėms žydint.
ir >joms palikti garbinga pali-1, Pavergtoji lietuvių tauta lai* 
kirra »kia lietuves moters ir motinos
" Ar'mes esame teisingame ke- i s“nki°S6 pareigose Jietuvybf

Ar esame viską padarę įdiegti ir j ar leisti atžalyne
vo galima ir kas laikyti- ^^bei bujoti. _ ...

J ' Visi lietuviai nukreipia akis Į 
‘mūsų organizacijų J)randW ^unimą, kuris nešioja *" * *- h rvti ir tio Irnc rzzSrv'i I no OTirwirnft IV*

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

/a karo ii ir šeštadieniais
• pogot susitarimu

1082 8LOOR W., TORONTO 4
(į rytės nuo Dufferin StJ

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA 

Priemihio vol. 10-12, 2-6. Pirmodie- 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St, Toronto 
_ tel. EM. 4-6515

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
, ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-41X2
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
ŠBGUIN

Advokatai — Notarai -
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yęng gatvių)' 
Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

iyje?
kas buvo
-■a mūsų pareiga?

Kaikurių „o—____
oligarchinis sustingimas, .ne or
ganizuotuose lietuviuose, o pa
šalėse; ieškojimas tvirtybės, at- 
šlijimas nuo tikrovės ir užkietė
jimas sename įsibėgėjime, ato
trūkis žodžių nuo, darbų savo 
kalba šneka. Mes veikiame nu-

'duodami, ’ protarpiais raketas 
padangėn iššaudami, tačiau vi
sa neleidžia paneigti Aisčio ne
viltingo šūktelėjimo “Klajūne”: 
Betgi mes neturime nieko... 
Nei tėvynės, nei mažiausios vilties 

spindulių, 
Mes neturime nei gairių, nei tikslo, o

4 -vi 
Mes nežinome kur eiti, nei kuriuo keliu.

Mumyse pradeda įsigalėti su
nykimas, paviršutiniškumas ir 
'Udavimas. Užsidarymas ir anar 
nhija palieka pėdsakus. Įsijau- pOkiitu rytmečiui gyventi ir žydėt . 
imas į savo kiautą, pasitenkini-

lietuviškos žemelės stiprybę ir 
maldauja:’ skirkite ją šventie
siems „ lietuvių tautos uždavi
niams, ' apsijunkite ir siekite 
naujais būdais išblaškyti supan
čias miglas vis skaidriau švie
čiančiu laisvės švyturiu.

Kaip didelė lietuvių tautos 
kančia ir liūdesys, taip tvirtas 
turi būti mūsų ryžtas eiti gar
bingos Lietuvos vienybės keliu. 
Atgaivinkime savyje pasitikėji
mą, pajuskime pagarbą praėju
sioms kartoms ir atsakomybę 
ateinančioms, kad jos nebūtų 

girskime Bernardo Brazdžionio 
šauksmą:
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies, 
Kad tamsiame vidurnaktyj nežuvę

<Per pasaulį keliauja žmogus).

I

uriuo^S negailestingu mūsų, teisėju. Iš-
Maskva. — Rusai užtikrino, 

kad palei Kanados krantus sto
vįs jų žvejybos laivynas nieko 
daugiau nedarąs, kaip tik vyk
dąs žuvų keliavimo krypčių ty
rinėjimus.

į VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS 
✓įsiems sėzonoms pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir ©altams. AugŠČiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai Žemiausios kainos. . „

1229 Dundas SĮ. W. (tarp Dover court Rd. ir Lisgar). Toronto, Ont.

LEO SIGN SERVICE
Iškabu priežiūra, taisymas: Dažymas. Neon iškabų valymas.
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

31 A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas it garantuotas. 

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto.

DĖMESIO!

Tel. RO. 6-4063

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

.. I

K. STANČIKAS, baigęs National Ro 
iio Institute radio ir televizijos skyrių

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami J na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

GEORGE BEN. B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W.. Toronto
Telefonai: Lt 4-8431 ir LE. 4-8432

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir. tei
siniai patarnavimai/': : 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė., Toronto
Telef. LE. 6-5613

A. P. GARAŽAS
. 1S39 DUNDAS ST. W.

/prie Oufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas Lf. 5-9130

STANLEY SHOE STOKE
Augščiousios rūšies moterų, vo<kų if 
vyrų batoi, notmaiaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Glodrtone

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.
VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

TAUPYK Ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA"

Potfcole Į otm. iki $3.000. Pcckolo*, indėlio i ir gyvybė apdroucfe.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uidoryro.

Būstinė: Lietuviu Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas U. 2-8723

į DAŽAI IR SIENOMS
f POPIERIS!
i Vaškas, šepečiai, terpentinas
5 Sky’S Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel EM. 4-2715

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai Į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDt" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amŽ., tarpininkavimas 

veltui.

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir t.t.

95 Mill Rd., Yong eh u rtf P.O.,' Ont. 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill

• • . s
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

<•»

Jone Kvietytfc - Urbonisnė

Buriu, naktis. Joniniu, naktis.
Paparčio žiedas!r ' 7”

Šiemet tradicinis paparčio žiedas NIAGAROS 
PUSIASALYJE pražydės BIRŽELIO 21 d., šešta
dienio naktį, ST. STEPHEN’S HALL, prie Wellan- 

do, Port Robinson Rd. ir Main East kampas.
Žiodo garbei programa: žurn. AL. GIMANTO žodis, muz. P. ARMONO 
vadovaujamas Rochfesterio vyrų kvartetas ir jaunosios Toronto lietuvaitės ,

• - Išraiškos Šokio Studijos mokinės, vadovaujamos JONĖS KVIETYTĖS- ’’/* * 
URBONIENĖS. Šokiams muzika VYTAUTO BABECKO. Pradžia 5 vai. pp.

• VKLS St. Catharina Skyrius. Muž. P. Armonas

1958. VI. 19. — Nr. 25 (441)

HONTREAL, Cue?
Deportacijų paminėjimas šie* 

met atliktas taip pat kartu su 
estais ir latviais, bet tik Domi
nion Square prie žuvusių karių 
paminklo. Salėje nebuvo jokio 
minėjimo.

Dr. J. Maltška yra išvykęs j 
tarptautinį dantų gydytojų su
važiavimą. Jo kabinetas iki bir
želio 23 d. uždarytos.

Tradicinis Jonų pagerbimas 
ruošiamas šį šeštadienį Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Seselių vienuolyno ir vaikų 
darželio statybai vadovaująs 
archit. Vyt. Zubasyra išlaikęs 
egzaminus prie Royal Institute 
of British Architects, McGill

universitete ir iki šiol dirbo CIL 
architektūros skyriuje. Staty
bas numatoma baigti per 4 mė
nesius. Ten pat dar yra palikta 
vietos, kur vėliau numatyta pa
statyti mokyklą.

Augščiausia namą Montrealy, 
skirtą įvairioms įstaigoms, nu
matoma pastatyti Dorchester 
gatvėje. Jis turės .42 augštus ir 
bus taip pat augščiausias visoje 
Kanadoje. Statybą finansuos 
Royal Bank.

Montrealis. — Čia išrastas 
naujas vaistas nuo per didelio 
kraujo spaudimo. Jis nesukeliąs 

į jokių pavojingų komplikacijų, 
bet ir negydąs — tik mažinąs 
spaudimą.

TORONTO. Cnt.
šv. Jono Kr. parapijos žinios

*— Artinasi parapijos globėjo 
šv. Jono Krikštytojo diena — 
birželio 24 d: Specialiu vyskupo 
leidimu tos dienos vakare 7.30 
vai. par. bažnyčioje laikomos 
šv. Mišios ir sakomas dienai tai
komas . pamokslas. Mišių inten
cija — už šv. Jono Kr. Pašaipū
nės Draugijos mirusius nariūs.

— Wasagos vasarvietėje vasa
ros sezpnas pradedamas šį sek
madienį, birželio 2 2d. Pamaldos 
vasarvietėje sekmadieniais 9 ir 
11 vai. Oficialusis betgi vasar
vietės atidarymas įvyks ilgąjį 
savaitgalį — birželio 28-30 d.d. 
Maloniai kviečiame visus tau
tiečius, vasarvietėje atostogau
jančius ar tik praleidžiančius 
vasaros savaitgalius, aktyviai 
įsijungti sekmadieniais į lietu
viškas pamaldas, gausiai į jas 
atsilankant ir ypač įsijungiant 
į tradicines mūsų giedamas 
giesmes.

— Šį savaitgalį jaunimo talka 
prie sporto aikštelių įrengimo 
vasarvietėje.

— Praėjusį sekmadienį baž
nyčioje paminėta birželio išve
žimų sukaktis. Pamaldų metu 
sol. V. Žemelytė išpildė specia
lią dienai taikomą muz. St. 
Gailevičiaus kompoziciją, o Stp. 
Kairys smuiku komp. Bruno 
Markaičio naują kompoziciją. 
Parapijos choras išpildė Kritu- 
siems kariams ir naujai paruoštą 
Marijos giesmę. Eisenoje prie 
paminklo didvyriams su vėlia
vomis organizuotai dalyvavo 
parapijos LK Moterų Draugija 
ir Toronto šaulių būrys. Simbo
lizuojant deportacijos 17; sukak
ti du prie Pirmos Komunijos tą 
pačią dieną priėję vaikučiai visų 
dalyvių vardu prie paminklo pa
dėjo 17 rožių. Pamaldose oficia
liai dalyvavo gen. konsulas Vyt. 
Gylys su ponia, fed. parlamen
to narys geras liet, bičiulis Ar
thur Maloney su ponia, KLB ir 
organizacijų atstovai ir gausiai 
susirinko tikintieji.

— Sekmadienį per pirmąsias 
pamaldas parapijos vaikai pri
ėmė pirmą šv. Komuniją. Po 
to parapijojs salėje įvyko vai
šės vaikučiams ir jų tėvams. Pa
rapijos vardu gili padėka kuri, 
dr. J. Gutauskui, kuris daug sie
los ir pedagoginio patyrimo pa- 

• rodė sėkmingai paruošiant vai
kus šioms iškilmėms.

— Ši šeštadienį -gedulingos 
pamaldos: 7.45 vai. ryto už a.a. 
Placidą Stripinienę, 8.30 vai. — 
už a.a. Juozą Zenkevičių ir 9 
vai — už a.a. Aleksandrą ir An
taną Ankudavičius.

Moterystės sakramentą pri
ėmė: Viktoras Mildažys ir Ka
tarina Joyce. Algis Pranauskis 
ir Zofija Halak.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį para

pijoje buvo iškilmingai paminė
tos Baisiojo Birželio dienos. Die
nai parinktas giesmes giedojo 
sol. V. Verikaitis ir parapijos 
choras, o žodį tarė T. Placidas, 
iškeldamas liūdną tiesą, kad pa
mažėl reikia gailėtis ne išvežtų
jų, kurie tėvynei visados liks iš
tikimi, bet laisvuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių, kurie lais
vai ir be prievartos atsisako sa
vo tautos dėl patogesnio gyve
nimo.

— Šį sekmadienį laike sumos 
naujai paskirtas parapijos kle
bonas T. Placidas darys priesai
ką ir oficialiai perims pareigas. 
Jokių viešų iškilmių nei priėmi
mų nebus daroma.

— Praėjusį šeštadienį parapi- 
jon atvyko naujai paskirtas T. 
Modestas Stepaitis, OFM. T. Ra- 
faėlis atvyks šios savaitės ant
roje pusėje.

— Birželinės pamaldos laiko
mos šiokiadieniais po 8 vai. Mi
šių, sekmadieniais —- po 11 vai. 
Mišių, o penktadieniais — va
karais 7.30 vai.

— Šį sekmadienį, 10 vai. lai
komos Mišios už Nek. Prasid. 
seseles, kurias užsakė Pirm. Ko
munijos vaikučiai kaip padėką 
už jų paruošimą. Visi vaikučiai 
raginami priimti šv. Komuniją. 
Išpažinčių bus klausoma prieš ir 
per 10 vai. Mišias. .

— Prisikėlimo parapija Mai
ronio vardo šeštadieninei mo
kyklai naujai paaukojo $215. Vi
so parapija per praėjusius 
mokslo metus mokyklai paau
kojo $500.

—Šį sekmadienį parapijos ka
vinėje bus galima gauti Pirmos 
Komunijos fotografijų.

— Vasaros metu parapijos 
biblioteka bus uždaryta 2 mė
nesius. Paskutinis knygų išda
vimas bus birž. 29 d. Biblioteka 
vėl bus atidaryta rugsėjo 7 d.

— Pradėtas redaguoti leidi
nukas, kuriam medžiaga imta iš 
parapijiečių raštiški pasisaky
mų parapijos reikalas darant 
House of Providente vajų.

— Parapijos komitetas nuta
rė išdažyti visas parapijos pa
talpas. Tam tikslui sudaryta de
koravimo komisija, kuri dažy
tojams pateiks sąlygas. Po rim
tų svarstymų atsisakyta minties 
darbą atlikti talkos būdu, ir nu
tarta darbus perduoti profesio
nalams dažytojams. Lietuviai 
dažytojai, suinteresuoti šiuo 
darbu, prašomi šiomis dienomis 
pranešti tai parapijos raštinei. 
Dažymo darbai bus perleidžiami 
varžybų keliu.

— Asmenys, kuriems parapija 
nurodo, kur ieškoti darbo, pra-

šomi parapijos raštinei praneš
ti ar darbo gauta, ar ne. Pasi
taiko atvejų, kad jiems darbo 
vis dar ieškoma, nors jie jau 
kuris laikas kaip dirba.

—KLK Moterų Draugijos Pri
sikėlimo par. sk., jei susidarys 
pakankamas suinteresuotų skai
čius, šį rudenį rugsėjo 5, 6 ir 7 
dienomis nori surengti uždaras 
moterų rekolekcijas. Dalyvauti 
galės ir ne Toronto moterys, ir 
ne būtinai draugijos narės. Re
kolekcijos prasidėtų penktadie
nio vakare ir pasibaigtų sekma
dienį pęr pietus.

— Pats laikas užregistruoti 
vaikučius stovykloms. Tėveliai 
prašomi tai nedelsiant padaryti, 
nes vadovybė turi iš anksto ži
noti tikslų vaikučių skaičių. Ne
turtingiems ir gausiavaikėms 
šeimoms, kaip ir ankstyvesniais 
metais, bus daromos lengvatos.

— Pakrikštytas Viktoras Juo
zas Barysas.

Vasariniai kursai
(CSc) Ontario Švietimo mi

nisterijos Viešojo švietimo sky
rius jau priima pareiškimus 
naujųjų kanadiečių, kurie norė
tų lankyti vasaros kursus. Kur
sai truks 7 savaites, nuo liepos 
7 iki rugpjūčio 22 d., po dvi va
landas kasdien vakarais. Mo
kestis $6. Liepos 7 ir 8 dienomis 
dar galimą bus užsiregistruoti 
šiose vietose: Kent Senior Pub-, 
lie School, 980 Dufferin St., ir 
Bloor Collegiate, 1141 Bloor 
Street West.

Iš šv. Jono Pašalp. D-jos 
veiklos .

Šv. Jono Krikštytojo Pašalpi- 
nės D-jos susirinkime, birželio'. 
5 d., buvo nutarta, kad vasaros 
rezono laiku Dauguos susirin^ 
kimų nebus. Ištikus svarbiam 
reikalui bus sušaukiamas tik 
valdybos posėdis.

Pašalpos išmokėtos šiems as
menims: Grinckiui už 12 savai
čių $72, Griškai už 10 — $60, Na-, 
rušiui už 5 — $30, Streikui už 3 
— 18.

Iš draugijos narių ligonių yra 
telikusi tik p. Žilinskienė. Na
riai prašomi ją aplankyti.

Be to, susirinkime buvo nu
tarta užprašyti šy. Mišias šv. Jo-1 
no Krikštytojo šventėje už visus 
draugijos mirusius narius, gi 
Petrinių - dienoje — užprašyti 
šv. Mišias už mirusio nario Pet
ro Aleknos vėlę. Už abejas šv. 
Mišias draugija paskyrė $10.

Tokiu būdu praeitame susi
rinkime .patvirtinta išlaidoms 
$190. -

Vasaros sezono metu neapsi
mokėjusius narius prašome 
kreiptis i kasininką, kad išven
gus suspendavimo. Valdyba.

A.A. Natalija Šidlauskienė 
po sunkios ir ilgos ligos mirė 
pereitą šeštadienį, sulaukusi 55 
m. Palaidota šį antradienį.

Velionė palikė vyrą Viktorą, 
dukterį Kristiną ir sūnų Vikto
rą. Lietuvoje jų šeima gyveno 
Kelmėje.

A i A. ■'
Kūrėjui savanoriui, dviejų Vyties Kryžių kavalieriui 

pulkininkui ADOLFUI BIRONTU1 mirus,
- jo dukteriai, sūnui ir seseriai gilią užuojautą reiškia

S. Kviccinskas.
■ ' ■ ■ ■ . • I

PADĖKA
Mes esame didžiai nustebinti ir giliai dėkingi už mūsų duk

relei ALDONAI, švenčiusioi šešiolikos metų gimtadienį, suruoštg 
to proga labai gražų pobūvį.

Ypatinga padėkų tenka pareikšti prisidėįusiems gousiu darbu 
ir brangiomis dovanomis, gėlėmis prie mūsų toip didelio džiousgmo 
padidinimo: J. A. Maskoliams ir sūnui, p.p. Jonynų šeimai, p. Bar- 
ccvičienci ir dukrai, A. Sapokaitci, A. Rekštytei, D. Laurinavičiui, 
K. Kocnigicnci ir šeimai, G. Damošienei ir šeimai, N. Berskienci, p. 
Mitchell ir šeimai, p. Vclvcricnci ir sūnui, p. Jotoutų šeimai, P. 
Kuzmai ir šeimai, p.p. Ramanauskams. Nuoširdžiai dėkojame už 
sveikinimus kun. kleb. Ažubaliui, kun. dr. Gutauskui, kun. kapelio
nui Pacevičtui. Toip pat už loboi brangios dovanos: Tėvui Pauliui, 
sporto klubui "Aušro", futbolo komandai "Vytis" ir mūsų brangiam 
jaunimui taip linksmai ir jaukiai su mumis pasidalinusiems gero 
nuotaika.

Širdingai dėkojame visiems
. Aldona Baikauskaitė ir Tėveliai.
—j—i ................. ........ .... m. .......

Krautuvė Wasagoj
Nuo birželio 21 d. Wasagoj - 

Springhurste atidaroma pp. De- 
mikių maisto krautuvė ir val
gykla, kur nuolat bus galima 
gauti įvairių dešrų, maisto pro
duktų, estiškos duonos, barankų, 
įvairių delikatesų ir pavalgyti. 
Taipogi pardavinėjami “Tėviš
kės Žiburiai” ir kiti laikraščiai 
bei knygos.

Krautuvė pavadinta Gren- 
wood Food Market, Steyner, 
Ont. Telef. Steyner 131 W 4. Tu
ri pašto dėžutę, galima rašyti 
vasarotojams laiškus ir pasi
naudoti telefonu.

Lietuviškos plokštelės
Lietuviams gerai žinoma pa

tefono plokštelių, įvairių odos 
ir gintaro išdirbinių krautuvė 
Walter Koppel, 609 Yonge St., 
praneša, kad yra gavusi naujau
siai išleistą Long play Hi-Fi lie
tuviškų tautinių šokių i? dainų 
plokštelę, susidedančią iš 16 at
skirų dalykų. Geriausia dovana 
vairiomis progomis. (Žiūr. skel 
bimą šiame psl.).

Atostogos seneliams
Toronto liet. Caritas praneša, 

kad keletui senelių (vyrų ir mo
terų) yra gautos patalpos Wasa- 
goje lietuvių rajone nemokamai 
paatostogauti. Reikia turėti pa
talynę (paklodę ir užvalkalą). 
Maistą pasigamina patys sene
liai. Į vietą pristatoma. Infor
macijos reikalu kreiptis šv. Jo
no Kr. klebonijon, EM. 4-7646.

Manitor pateikia 16 žinomų LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ 
Hi-Fi 33 RPM. Long Play plokštelę l-12”-30 cm. dydžio.

A. ^irtėjc: 1. Piršlio polka ~ įgrota orkestro,
2. Arė, orė bernužėlis — įdainuota ansamblio,
3. Vai šėriau, šėriau — įdainuoto su pianinu,
4. Kubilas — jungtinis orkestras, 

Lakštingala negali nečiulbėti 
su pieninu,
Per girių girelę — įdainuoto ansamblio, 
J mano kambary seni draugai — įdainuota 
su pianinu, 
Dzigunas — okordiono įgrota.

5. įdainuoto

6.
7.

8.

su

5.

6.
7.

8.

B. pusėje. 1. Tu svoteli — įdainuoto ansambliu,
2. Koksai lengvas poilsėlis — įdainuoto 

pianinu,
3. Gaidys — jungtinio orkestro įgroto,
4. Mano meraužėlė — įdainuota su pianinu, 

Kas bernelio sumjslyta — įdainuoto su 
pianinu,
Tu giruže—mergaičių ansamblio įdainuoto, 
Aš atsikėliau anksti rytelį — įdainuoto 
su pianinu. 
Subatėlė — akordeono įgroto.

Ji puiki ilgai projanti plokštelė — užsakymo Nr. WMFK 503 tib yro gauta, ir tik pas mus tegalima jų gauti. Mūsų 
krautuvėje Toronte kainuoja tik $5,95 arba $6,45 C.O.D. išperkamojo siunta vAojc Kanadoje. Kadangi negalima 
shrsti už Kanados išperkomgjo siunta — užsakymai H JAV Ir Pietų Amerikos priimami tik gavus pinigų pcrlaidg, ati
tinkančių $6,4$ kanodiškų.

WALTER KOPPEL, 609 Yonge St., Toronto 5, Ont, Canada.
Europietiškų potefono plokštelių importo krautuvė — rankdarbiai, dovanoms tinką dalykai, gintaro išdirbiniai ir kt.

REIKALINGAS KAMBARYS vienam as- 
meniui rytu Toronte nuo liepos 15 d. 
arba nuo dabar. Tel. HO. 3-7105.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
ausyte. Yra mašinai vieta. RO. 6-7800, 
skambinti po 4 vai. p.p.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė su 
atskira vonia. Tcl. RO. 6-9367.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be 
baldę. 76 Westmoreland Avė. Telef. 
LE. 4-1372.

Išnuomojamas frontinis kambarys H-mc 
augšte su baldais. Galima naudotis vir
tuve. High Park rajone. Tcl. RO.6-4628.

Išnuomuojami 2 kambariai su virtuve. 
TV antena ir mašinai vieta. Be baldę. 
Be to, 1 asmeniui kambarys su baldais. 
Tcl. RO. 9-4076, skambinti po 6 vai. v.

PARDUODAMA gazinė plyta 4 vietų, 
gerame stovyje. Kaina $70. Telef. 
RO. 9-6884.

SPRINGHURST VASARVIETĖJ išnuomo
jami kambariai visam sezonui ar savai
tėmis. Tcl. LE. 4-5358. <

SPRINGHURST VASARVIETĖJE išnuo
mojamas vasarnamis 6 kambariu visas 
arba atskiri kambariai L.E. 4-5039.

DIRBU VIRTUVIŲ SPINTELES ir kitus 
namu remonto darbus. Tcl. RO. 9-9441.

Lietuvių liaudies OIEVOIRBIS. Kiekvienai 
progai dovana sau ir kitam: medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi. .,

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir 
moderniausius namų dažymo darbus. Tel. 
RO. 9-7044.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mant- 
'•oli. Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Genocido pradžia Toronte 
paminėta, kaip ir kiekvienais 
metais, visų pabaltiečių kartu, 
vadovaujant Pabaltiečių Fede
racijai, kuriai šiemet pirminin
kauja estas Aksel Luitsalu. Mi
nėjimas, visų tautybių buvo 
pradėtas sekmadienį pamaldo
mis bažnyčiose, o bendras aktas 
įvyko Columbus Hall 6 vai. vak. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
darbo ministerio' parlamentari
nis pavaduotojas Arthur Malo
ney, Q.C., M.P. Be to, dar svei
kino miesto burmistras. Taip 
pat dalyvavę Ontario kabineto 
nariai min. Dunlop ir Yaremko, 
taupant laiką nekalbėjo. Tele
gramomis sveikino premjeras 
Diefenbaker, liberalų lyderis 
Pearson ir hamiltonietė radijo 
komentatorė Mrs. Hyder.

Burmistras Phillips,, kaip pa
prastai, kalbėjo atvirai ir bičiu
liškai, esą, ne tik kaip burmist
ras, bet ir “kaip narys jūsų šei
mos prieš tris generacijas”, nes 
jo senelis atvykęs iš Lietuvos. 
Prisiminęs skaudžias deportaci
jas ir rusų priespaudą, palinkė
jo neužilgo atšvęsti Pabaltijo 
laisvės šventę.

Mr. Maloney pradžioje paci
tavo Lietuvos partizanų laiško 
šv. Tėvui ištrauką, aptariančią 
sovietinę priespaudą, pavadin
damas tai vieno Lietuvos po
grindžio laikraščio žodžiais, o to
liau teoretiškai trumpai pana- 
grinėjo komunistinę doktriną 

; bei aptarė komunizmo vaidmenį 
Rusijoje, dabartinės Pabaltijo 
padėties ir Kanados vyriausy
bės nusistatymo tuo atžvilgiu 
nei nepaliesdamas. Tuo tarpu 
premjeras Diefenbakeris savo 
trumpoje telegramoje pareiškė 
viltį, kad laisvės saulė nebe už 
kalnų.

Po potraukes buvo perskaity- 
i tas Pabaltijo Moterų Tarybos 
į pareiškimas, o toliau sekė visų 
trijų tautybių žodžiai bei meni
nės programos. Lietuvių vardu 
kalbėjo gcn. konsulas min. V. 
Gylys, estų vardu konsulas J. E. 
Markus ir latvių vardu jų fede
racijos Kanadoje pirm. A. Sve- 
nne. Visi kalbėjo savomis kalbo
mis, po kurių kiekvienos buvo 
giedamas tos tautos himans. 
Meninėje programoje be abejo
nės pirmavo lietuviai — Varpo 
choras su solistais Stp. Maša- 
laite, V. Žėmelvte ir V. Veri- 
kaičių—įspūdingai išpildė Šim
kaus kantatą Atsisveikinimas su 
tėvyne. Estų tris daineles padai
navo puikus mezzo sopranas 
Irene Loosberg, o latvių choras 
“Daina”, dirig. E. Freimanis, 
padainavo dvi dainas.

Apskritai minėjimas praėjo 
tvarkingai ii' gana įspūdingai. 
Viskas užtruko tik dvi valan
das, o programos vedėjui pasi
stengus trumpinti tarpus, būtų 
buvę galima laiko dar sutaupy
ti. Gerai jau, kad nebuvo daug 
kalbų. Dalyvių buvo per 1.000. 
— pilnutėlė salė, gaila, kad ma- | 
žoka ir be gero vėdinimo, tad 
toliau nuo durų buvo karštoka.

Bele, šeštadienį be “Tėvynės 
prisiminimų” programos depor
tacijų metinės buvo paminėtos 
ir radijo Canadian All progra
moje. The Telegram Lietuvos 
dabartinę padėti šeštadienio nr. 
trumpai aptarė Lcon Kossar sa
vo skiltyje, skirtoje neokanadie- 
čiams.

Pabaltiečių Fed. buvo išleidu
si ir platino sulankstomą 6 psl 
leidinėlį “Warning of the Baltic 
Tragedy”, paryškintą 5 iliustra
cijomis.

T. Daily Star pirmadienį mi
nėjimą paminėjo bendrame re
portaže iš neokanadiečių gyve
nimo. pridėdamas ttįių lietuvai
čiu nuotraukas —' B. Lcvišaus- 
kaitės, I. Kilotaitytės ir A. 
Gvazdaitytės. Kiek plačiau at
pasakojama min. Gylio kalba.

Gerb. ponios J. Ožalienės brangiai mamytei Lietuvoje 
mirus, nuoširdžią užuojautą gilaus liūdesio valandoje pa
reiškia - . •

p.p. OŽALŲ ir p.p. ŠMITŲ iteimoms

Puzarauskų, Povilaičių ir Strėlių šeriuos.

Jonas Matulionis išvyko
- į Europą

Neseniai pradėjusios veikti 
Liton of Canada b-vės pirminin
kas Jonas Matulionis šį antra
dienį prekybos reikalais išskri
do į Europą. Numato aplankyti 
Angliją, Belgiją, Prancūziją, 
Vokietiją ir Austriją, kur suda
rys prekybos ryšius ir sutartis 
su atitinkamomis tų kraštų ga
mybos firmomis. Kelionėje J. 
Matulionis žadą išbūti apie 3 sa
vaites.

Kaip “Tėviškės Žiburių” ben
dradarbis, p. J. Matulionis sa
vo kelionės įspūdžius iš Euro
pos ir iš Briuselyje vykstančios 
pasaulinės parodos pasižadėjo 
rašyti mūsų laikraščiui.

P. Matulkmiūi išvykus, Liton 
of Canada b-vės pirmininko pa
reigas eina vicepirmininkas J. 
Senkus.

Sunkiai sužeistas 
J. Mikalauskas

Birželio 2 d. J. Mikalauskui 
darbovietėje sulaužyta dešinė 
koja. Elektros jėga stumiama 3 
tonų svorio-’vonios forma jo ko
ją sugriebė, prispaudė prie ki
tos tokio pat svorio formos ir 
sutriuškino kojos blauzdikaulį. 
Po nelaimės skubiai buvo nu
vežtas į ligoninę, kur koją su
tvarsčius ir sugipsavus, parvež
tas į namus. Dabar jis guli lo
voje stropioje gydytojo priežiū
roje.^ .

J. Mikalauskas yra senas spau 
dos bendradarbis. Lietuvoje jis 
eilę metų bendradarbiavo net 
keliuose demokratinės minties 
laikraščiuose. Vokietijoje gy
vendamas, nors ėjo įvairias pa
reigas stovyklos komitetuose, 
bet nepamiršo ir tenykštės lie
tuvių spaudos.

Kanadoj gyvenadamas plunks 
nos į šalį taip pat nenumetė, 
bet sunkus liejyklos darbas ir

slegianti vienuma privertė spau 
dos darbą gerokai sulėtinti.

P. Avilius. ’
Platins PLB seimo ženklelius 
šį sekmadienį po pamaldų 

prie abiejų Toronto liet. kat. 
bažnyčių Kr. Valdybos atstovai 
platins PLB ženklelius. Juos ga
lės įsigyti kiekvienas lietuvis 
seimo atminimui. Kaina $1. ;

Buv. Kemptcnc stovyklos . 
lietuvių dėmesiui

Dr. J. Kaškelis yra gavęs iš 
Kempteno katal. kapinių admi
nistracijos pranešimą, kad ten 
palaidotų lietuvių kapai bus. pa
naikinti, jei artimieji ar. šiaip 
kas nors neatnaujins kapo nuo
mos sutarties.

Smulkesnių tuo reikalu žinių 
suteiks dr. J. Kaškelis, buvęs 
Kempteno stovyklos pirminin
kas. Jo adresas yra: 1077 Bloor 
St. W. (A. Morkis Real Estate), 
Toronto, ■ Ont. Tel. LE. 4-8459.

Šv. Mykolo ligoninėje jau tre
čia savaitė sunkiai serga Anta
nas Ruzgas. Ligoniui buvo pada
ryta sunki operacija, deja, jo 
sveikatos padėtis negerėja.

Čikagos lietuvių ekskursiją į 
Torontą autobusu organizuoja 
Maž. Liet. Lietuvių D-ja. Iš Či
kagos ji išvyks liepos 3 d., ket
virtadienį, o grįš sekmadienį.

MILNES! FUEL OIL CO. 
atstovas

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims Įstatyti ir visų 

rūšių anglių pristatymui.
I Skambinkite: LE. 5-0527

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baidus, kreipkitės telefonu
LE. 5-4247. 

BR. STONČIUS

14 K

//
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

TAUPYK, SKOLINKIS* 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

Vasarvietėje MERKURY LODGE
ent grežeus Leke Simcoe ežero krenfo, 40 mylię nuo Toronte, vieno mylie j 
žiourę nuo Keswick, Ont., nuomojami neuįoi otremontuoti:^ vasarnamis, kabi
nos, su maistu et be maisto, laiveliai. Papročius žoferj, autobusus sustojo prie 
vasarnamio. Savaitgaliais duodami lydekę pietūs. Groži vieta poilsiui ir meš
keriojimui.

Telefonas Roches Point 184 M. Savininkai L. P. Krilavičiai

AL GARBENS
REAL ESTATE w

I «...

1611 Blot r St. W. - - Toronto, Ont
Kanados, Or/ario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais H U. 9-1543

GLEHLAKE . INDIAN RO.

$22.500, otskires dupleVsos, H kombonų, 2 modemiškos virtuvės, 2 vonios, 
dicdelis daržas, alyva Šildomas, įmokėti $8.000.

BABY POINT

$18.700, gražus olsknos narnos, 6 kambariai ir žaidimo kambarys rūsyje, van
deniu - alyva šildomas, gaiožas, įmokėti $8.000.

RUNNYMEDE - ANNETTE 

$16.900, 7 komlxirkti, pvskni otskhos, gerom stovyje, olyvo šildomas, gara
žas, įmokėti $5.000 ir vienas morgičius 10 metų balansui

PASITEIRAUKITE DtL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
........ . II
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