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Leidžia 
Kanados Lietuvi? Kotalik? 

Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Renkame Kr. Taryba
Šį sekmadienį visose Kanados lietuvių kolonijose vyks rinki

mai KLB Krašto Tarybos, augščiausiojo mūsų Bendruomenės 
organo. Ji nustatys tolimesnes Bendruomenės veikimo gaires, 
taip pat išrinks KLB Krašto Valdybą ir kitus vykdomuosius or
ganus, kurie tvarkys mūsiškės bęndruomeėns gyvenimą ir atsto
vaus lietuvius santykiuose su krašto valdžios organais bei santy
kiuose su kitomis tautybėmis.

Kad mums bendruomeniniai organai reikalingi ir būtini, šian
dien jau niekas neabejoja. Mes visada turime bendrų lietuviškų 
reikalų, kuriuos jau įpratome palikti tvarkyti Bendruomenės 
organams, o atstovavimo mūsų bendruomenės reikalauja ir mū
sų interesas ir garbės reikalas. Mes esame šiame krašte atskiras, 
savaimingas tautinis vienetas. Mūsų reikalais be mūsų pačių nie
kas nepasirūpins, mūsų taip pat niekas kitas neatstovaus niekur 
ir negali atstovauti.

Šitą mes suprantame visi, tačiau ne visi padarome iš to tei
singas išvadas. Mes ištikrųjų ne visi tinkamai ir pakankamai rū
pinamės savosios Bendruomenės reikalais. Daugeliui atrodo, kad 
ten gerai viskas eis ir be mūsų. Tai jau klaida. O kodėl gi be mū
sų? Gal mes ne visi galime reikštis vadovaujamose pozicijose, gal 
daugelis išviso mažai teturi galimybių prisidėti prie Bendruome
nės organų veiklos, tačiau jau tikrai nesunku parodyti, kad mes 
visi esame kartu, kad pasiryžėlių vykdomiems darbams pri
tariame, kad laikome save tos bendruomenės dalimi. Paprasčiau
sias būdas tam parodyti yra dalyvavimas rinkimuosce, šiuo at
veju — KLB Krašto Tarybos rinkimuose.

Niekas neprivalo moti į juos ranka, teisintis, kad ir be manęs 
išrinks. Bendruomenės organų autoritetui kaip tik labai svar
bu, kad niekas negautų progos teigti, jog tai tik saujelės darbas. 
Tai visų mūsų reikalas ir bent tuo būdu parodykime, kad visi 
laikomės išvien ir savo lietuviškųjų reikalų nesame pamiršę.

Kandidatų į Krašto Tarybą šiemet turime 57, kai išrinkti rei
kia tik 30. Pasirinkimas gausus. Kandidatų yra visokių, Vieni jų 
yra iš didžiųjų kolonijų, kaip Torontas, Montrealis ar Hamiltonas, 
kiti yra iš smulkesnių ir tolimesnių kolonijų — iš tabako ūkių 
rajono, iš Windsoro, Winnipego, Sudbury. Kandidatų tarpe ma
tome eilę tų pačių visuomenininkų, kuriuos sutikdavome ir anks
čiau buvusiuose rinkimuose, matome taip pat visą eilę visiškai 
naujų; matome daugelį pagyvenusių žmonių, spėjusių įsigyti gy
venimiško patyrimo bei spėjusių pasireikšti mūsų visuomeninia
me gyvenime, matome taip pat jaunesnės kartos asmenų, atei- 
sančių i l^uviškajĮ darha^suįdjd^iu- entuziazmu ir di^ę&^enęr-- 
gija. Gera būtų, kad balsuotojai kaip, tik į juos atkreiptų daugiau- 
dėmesio. Reikia, kad kuo greičiau jie įsijungtų į Bendruoihenės 
rūpesčius, nes netrukus jiems teks perimti viską. Vyresnioji kar
ta susens ir turės pasitraukti poilsiui. Tokia yra gyvenimo logika 
ir neprivalome to pamiršti.

Kandidatų tarpe taip pat yra visokių pasaulėžiūrų bei politi
nių nusistatymų žmonių, bet ne pagal tai mes juos renkame. 
Bendruomenės organai su tais nusistatymais neturi nieko bend
ra. Bendruomenės reikalų tvarkymui visokie tinka. Bet tik lietu
vis, doras savos tautos narys. Bendruomenės reikalas yra tik 
lietuviškieji reikalai. Visais kitais reikalais bei rūpesčiais mes 
galime rūpintis kituose sambūruose bei organzacijose. Savo pa
saulėžiūrinių bei politinių nusistatymų mes nesuvienodinsime. 
Tai neįmanoma ir nereikalinga. Bet lietuviškuose reikaluose esa- 

zme vieningi visi, kas netapo savo tautos išgama. Todėl ir Bend
ruomenės gyvenime galime visi darniai reikštis. Parodykime tą 
vieningumą visi dalyvaudami rinkimuose.

Brangūs tautiečiai LINOTIPUI PIRKTI VAJUS
Į Terminas sumokėti už užpirk-' rėmėjas, skelbiasi “TŽ” kaip ga- 

„1 tą linotipą jau artėja, tad visus,' ražų ir priestatų statytojas, ai

KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI. KVIEČIAME VISUS'ATLIKTI MINIMALIĄ PAREIGĄ LIE-|davinio prisidėti ir dėl kurių! 
TUVYBĖS REIKALAMS, ATIDUODANT BALSĄ UŽ PASIRINKTUS KANDIDATUS IR TUO nors priežasčių to padaryti dar 
PAREMTI TUOS, KURIE ATSIDĖJĘ DIRBA BENDRUOMENEI. MŪSŲ TAUTOS KULTO-(nespėjo, prašome pasiskubinti. 
KINE IB POLITINĖ ATEITIS PRIKLAUSO NUO MŪSŲ VISŲ SUSIPRATIMO IR BENDRŲ ° ' ~~
PASTANGŲ LIETUVYBĖS IŠLAIKYME. VALDYBA.

Vasario 16 gimnazijos 1959 m. abiturientai su mokytojais. Stovi 
iš kairės: Bartusevičius, Jasaitis, tėvas A. Bernatonis, liet sielo
vados tvarkytojas, Bruikis, Klimaitis, Liugė (nėra Tamaros Ke- 
lerytės); sėdi: mokytoja dr. J. Deveikė, kun. dr. J. Navickas, ka
pelionas, dr. J. Grinius, direktorius, S. Antanaitis, Stp. Vykintas, 
Mctgabis.

Išpeikti rašytojai vėl girianti
Sov. Sąjungos rašytojų šuva- buvusios paimtos iš jo klabu, kri 

žiavimas, kuriame kalbą pasakė .Ūkuojančių biurokratiją. Roma- 
ir pats N. Chrušičovas, atšaukė 
papeikimus kąikuriems rašyto-

no kritika buvusi teisinga, tik 
nuėjusi pertoli. Chruščiovas sa- 
kėsi rengiąsicrpaatfctyti.su-Du:-. 
dincevu, bet esąs vis trukdomas 
ambasadorių, su kuriais turįs 
dažnai susitikti. Kaip žinoma, 
Dudencevas, protestuodamas 
prieš puolimus už linijos nesi
laikymą, yra pasakęs: “Ašjaučiu 
ant savęs vedančią virvę visą 
laiką”. Pažymėtina, kad Chruš
čiovas tylomis praėjo pro Nobe-

VI. Dudincevui. Toną davė Ni
kita Chruščiovas, pareikšdamas, 
kad revizionistiniai rašytojai vi
sai susikompromitavę, ir atėjęs 
laikas padėti jiems sugrįžti į so
vietinių rašytojų eiles, juoba, 
kad jie prisipažinę prie savo 
klaidų. “Santaikos angelai jau 
atskrenda”. Tas pats Chruščio- 
vas 1957 m. išpeikė VI. Durince-|lio laureatą B. Pasternaką, ma- 
vo romaną “Ne viena duona” už 
revizionistines tendencijas. Da
bar gi jis pareiškė, kad romanas 
nesąs toks jau nepriimtinas: 
“Turiu pasakyti, kad ten yra įsi
dėmėtinų vietų”. Esą viceprem
jeras Mikojanas atkreipęs jo dė
mesį į tas romano vietas, kurios

tyt, duodamas ženklą sustabdyti 
puolimus prieš jį. Kaikurie ra
šytojai suvažiavimo pradžioj dar 
puolė Pasternaką.

RYGOS KATEDRA 
PAVERSTA KONCERTŲ 
SALE
NYTimes žiniomis iš Londono, 

Maskvos radijas pranešęs, kad 
Haendelio oratorija “Mesijas” 
buvusi išpildyta Rygos katedroj. 
Niujorko stebėtojai esą mano, 
kad katedra esanti paversta kon
certų sale ir tvarkoma komunis
tų įstaigų. Tai esą patvirtina 
ankstyvesnes žinias apie kated
ros uždarymą.

Kaip žinoma, Vilniaus kated
ra jau seniai paversta meno ga
lerija. ♦

VILNIAUS RADIJAS 
pranešė, kad į Lietuvą sugrįžęs 
iš Australijos Landsbergis-Žem
kalnis. Vilniaus stotyje jį pasiti
kę komunistiniai pareigūnai ir 
pažįstami. Taipgi grįžęs iš Ka
nados Motiejūnas.

Spaustuvės ir laikraščio leidimo 
neapsunkinkime didele skola. 
Padarykime visi, ką galime da
bar.

Dėkodami skelbiame tolimesnį 
sąrašą lietuviškos spaudos rėmė
jų, parėmusių “Žiburių” spaus
tuvės linotipo įsigijimo vajų au
komis bei pirkusių Šerų:

AUKOJO:
Torontiečiai: po $10 J. A. Pu- 

teris ir Antanas Raščius; $5 L. 
M.; Po $3 Vytas Birštonas, B. N. 
Kaširiskai; $1 Z. Ščepanavičienė.

Iš kitur prisiuntė: $20 Stasys 
Sapkaūskas-Sapkus iš Olds, Al- 
bertaj $5 kun. Pr. Jokūbaitis; po 
$2 Antanas Želvys iš Oshawa, 
Ont.; po $1 P. Bugailiškienė iš 
Copetown, Ont, ir J. Stapčins- 
kaši-iš Sudbury, Ont.

Iš -JĄV prisiuntė $2 C. Nor
kus, Los Angeles, Calif.

ŠERŲ PIRKO:
Torontiečiai: Simonas Andrie- 

kus, šio vajaus metu jau pirkęs 
du šėrus už $20, dar nupirko aš
tuonis šėrus už $80. Šis spaudos

bus, tel. RO. 6-5420 (žr. skelbimą 
12 psl.).

Po vieną šėrą už $10 pirko: 
vieną šėrą jau anksčiau pirkęs 
Jonas Greičiūnas, Juozas Tamu- 
lionis, Pranas čeponka, Ben. Ka- 
šinskas ir Pranas Besasparis, 
dažytojas-dekoratorius (tel. LE. 
5-4748).

Iš kitur gyvenančių penkis se
rus už $50 pirko V. Š., du šėrus 
už $20 P. P.; po vieną šėrą už $10 
pirko: Elena Tuinylienė iš Sim
coe, Ont.; Georg Palmer iš Ha
milton, Ont.; Elena Jasevičiūtė 
ir Valeris Sibulis, kuris šio va
jaus metu jau buvo pirkęs du 
šėrus už $20, iš Fort William, 
Ont.; L. Radzevičienė iš Port 
Arthur, Ont.; kun. Titas Narbu
tas, iš Brooklyn, N.Y., USA.

Pereitą kartą skelbiant pirku
sių šėrus sąrašą- buvo padaryta 
klaida. Buvo išspausdinta, kad 
šėrą pirko Rasa ir Solanda Ren- 
kauskaitės, o turėjo būti Rasa ir 
Jolanda Renkaūskaitės. Dėl klai
dos labai atsiprašome.

Visiems spaudos darbo rėmė
jams nuoširdižai dėkojame.

Vajaus komisija.

KAS NAUJO KANADOJE7
/ Atominių ginklų reikalu tarp 
Kanados-JAV sudaryta nauja 
sutartis. Pagal ją, JAV teiks Ka
nadai daugiau informacijų apie 
gaminamojo pobūdžio atominius 
ginklus ir galės perkelti juos Ka- 
nadon abiejų kraštų vyriausy
bėms pritarus. Patys atominiai 
sviediniai bus gaminami JAV ir 
ten laikomi. Kanada jų nega
mins. Pagal tą pačią sutartį Ka- 
nadon galėsią būti perkelti ato
miniai reaktoriai su atitinkamo
mis atominės energijos medžia
gomis. Mat, Kanados specialistai 
studijuoja atominės energijos 
panaudojimą povandeninių ir 
kitų laivų varikliams.

buvo Įgaliotas atstovauti Kana- į Vandens saugumo savaitė visoj
dą J. F. Dulles laidotuvėse. Jis 
buvo pakviestas prez. Eisenho- 
werio į priešpiečius drauge su 4 
didžiųjų užsienio r. ministeriais. 
Iš to spėjama, kad Fleming bū
siąs paskirtas Kanados užsienio 
r. ministeriu.

Ateivių problemas svarstė To
ronto Social Planning Council. 
Prof. J. Sawatsky, Toronto un
to sociologas-psichologas, pa
reiškė, kad ateivis turįs jaustis 
reikalingas vietos visuomenėje. 
Sunkumų sudaro perėjimas iš 
vienos kultūros kiton ta prasme, 
kad ateivis nepajėgia rasti savo

Kanadoj skelbiama birželio 14-20 
d. Raud. Kryžius nori tuo būdu 
atkreipti visuomenės dėmesį į 
vasaros meto pavojus, susijusius 
su maudymusi, žvejonėmis, irs- 
tymusi valtimis ir pan. Esą kas 
vasarą Kanadoje paskęsta be
veik 1.000 asmenų. Nelaimės 
įvykstančios daugiausia dėlto, 
kad žmonės rizikuoja maudytis 
nepažįstamose vietose, o valti
ninkai neatkreipia dėmesio į per 
spėjimus .kylančių audrų ir ne
suskumba grįžti į krantą.

BONOSKIS VAŽIUOSIĄS 
IR LIETUVON
“Vilnis” rašo, kad paraudęs 

Amerikos rašytojas Phillip Bo- 
nosky-Baranauskas, išskridęs į 
Maskvą dalyvauti Sovietų Są
jungos III r ašy to j ų suvažiavime, 

’ prieš' 0&krisdmhas 'gavęs jono 
Šimkaus laišką, kuriame tas pra
nešąs, kad Lietuvos rašytojų de
legatai minėtajame suvažiavime 
Venclova, Mieželaitis ir kt. Mas
kvoje perduosiu Bonoskiui ofi

cialų Lietuvos rašytojų kvietimą 
aplankyti Lietuvą. Bonoski, ku
ris išskridęs Maskvon su žmona 
Faith, paviešėjęs keletą savaičių 
Maskvoje, nuvyksiąs į Lietuvą. 
Jam buvę suruoštos išleistuvės, 
kur buvę pareikšta kelionei daug 
linkėjimų, o jis pažadėjęs savo 
įspūdžiais pasidalinti spaudoje 
ir žodžiu.

Savaitės įvykiai
Ženevos konferencija treciojoj derybų savaitėj pasuko į uždarų 

pasitarimų kelią. Apčiuopiamų rezultatų nebuvo pasiekta ir tre
čiąją savaitę, tačiau buvo kilusių naujų susitarimo vilčių, kai A.

Apsaugos min. Pcarkes pareiš
kė senato užsienio r. komisijai, 
kad sovietinio puolimo atveju 
Aiųerikos žemyno, Kanada ir JA 
V-bės galėtų netik atsilaikyti, 
bet ir sunaikinti sovietų bombo
nešius. Sovietų raketos esančios 
dar labai negausios ir netikslios. 
Ginklo prieš raketas kol kas dar 
nesą, bet Nikc-Zeus artimoj atei
ty jau galėsianti būti tam rei
kalui naudojama. Radaro siste
ma tebesanti pakankama prieš 
lėktuvų puolimą, o priešraketi- 
nės radaro Stotys statomos Alas- 
koj’ ir Grerilandijoj. Jos galės , „ .
perspėti Amerikos žemyno gy-' Boucher, iš imigracijos ministe- 
ventojus apie pavojų tik prieš rijos, pasisakė prieš valdžios ini- 
kelias minutes. Priešlėktuvinė ciatyvą šioj srity. Valdžios užda- 
apsauga su Bomarc tipo raketo- vinys esąs padėti ateiviams ma- 

. mis bus įrengta Kanadoje — , teriališkai, o moralinė pusė ten- 
North Bay ir prie Mont Lau- kanti pačiai visuomenei. 
Tier. Kanados vakarinės sritys * *
būsiančios ginamos iš JAV te
ritorijos. Dėl Bomarc raketų pa
staruoju liku kilo abejonių, ir .Vancouverio augšč. teismo teisė- 
JAV atstovų rūmų biudžeto ko- jas J.'O. Wilson. Esą kaip yra 
misija sumažino numatytą $447. sveikatos apdrauda, galėtų būti 
300.000, sumą Į $248.600.000. Tai ir teisinė apdrauda, įgalinanti 
gali atsiliepti ir Kanadai.

Duck Island — sala Ontario 
ežere, kuri priklausė J. F. Dul-o—------------- ----------- --- IS.UJL1 pi miauoc u. x . jl/cia-

na“i°iklį‘lies, mirusiam JAV užsienio r.
min., pastarojo testamentu užra
šyta Kanados valdžiai.

tūroj. Tai pabrėžė ir anglė G.1 
Hawkins, sakydama, kad jos an-j™” 
liška tarena esanti pasas į že
mesnio lygio gyvenimą. Esą bri
tų ateiviai Kanadoj sunkiai pri
tampa, laikosi savo grupės, nes 
kanadiečiai, nors ir nėra nedrau
giški, yra sunkiai prieinami bei 
užsidarę savo rate. R. Olynyk, iš 
švietimo ministerijos, pareiškė, 
kad tas skirtumas nesąs didelis 
— tik stiklo siena, kuri galinti 
būti nugalėta atitinkamom pa
stangom per bažnyčias, mokyk
las, klubus^ organizacijas. J..

Indėnų gentis Mohawks, gy
venanti Cornwall saloje, atsisa
kė dalyvauti Ontario parlamen
to rinkimuose. Esą tuo būdu jie 
netektų dvigubos JAV-Kanados 
pilietybės, įsipareigotų mokėti 
Kanadai pajamų mokesčius, nu
stotų privilegijas importuoti iš 
JAV be muito automobilius ir 
kitus reikmenis. Taipgi atsisakė 
dalyvauti prov. rinkimuose ir 
kelios kitos gentys Ontario pro
vincijoje, nors Manitoboje indė
nai juose dalyvavo.* *

Kalėjimų reformą planuoja 
teisingumo min. Fulton. Savo 
kalboje pataisos įstaigų darbuo
tojų suvažiavime ministeris pa
brėžė, kad reikią daugiau dėme
sio kreipti į kalinių auklėjimą, 
o ne baudimą. Kanados kalėji
muose esą 45% pakartotinų ka
linių, dvigubai daugiau nei prieš 
10 metų. Sudaryta prie teisingu
mo ministerijos speciali komisi
ja. kuriai pavesta paruošti ka
lėjimų reformos planą.

PUOLA MONTGOMERY
Kaip žinia, maršalas Montgo

mery yra pakartotinai kritiškai 
pasisakęs apie JAV karinę vado
vybę pereito karo metu. Turbūt, 
norėdamas atsilyginti jam, bu
vusio prezidento sūnus Roose
velt, pastarojo karo veteranas, 
viešai paprašė paaiškinti, dėl ko 
toks didelis procentas žuvęs ka
nadiečių karininkų invazijos 
metu pavestų Montgomery ko-

imandai. Iš 673 kanadiečių kari- 
Į ninku žuvę net 456, t.y. daugiau 
kaip du trečdaliai.

Į tai atsiliepė gen. Guy Si
monds, pareikšdamas, jog jis ne
žinąs kito tokio vado, kuris bū
tų taip rūpinęsis sumažinti aukų 
skaičių kaip maršalas Montgo
mery. O Roosevelto gi Norman
dijoje tada nebuvę.

Maršalo ginti išėjo taip pat 
gen. W. H. Maclin. Roosevelto 
priekaištai esą baisūs, o jis ne
žinąs geresnio generolo už Mont 
gomery.

. mis bus įrengta Kanadoje

Teisinę apsauga siūlo Įvesti

žmones . naudotis advokatų pa
tarnavimu, panašiai kaip Brita-

-M-

“Čiurlionio” ansamblio kanklininkės su vadove O. Mikulskiene. Jos dalyvaus VKLS-gos rengiamos 
Joninių - Jaunimo šventės programoje Merritton, Ont., birželfo 2tt d. (Žifir.pšl).

skirti abiejų Vokietijų atstovai' Jie buvo užmegzti virš Atlanto 
vandenyno JAV užsienių r. min. Herterio lėktuve, grįžtant iš J. 
T. Dulles laidotuvių. Per 17 valandų keturių didžiųjų užs. r. mi
nisterial turėjo pakankamailaiko privatiems pokalbiams, kurie 
buvo tęsiami Ženevoj JAV užsienio r. min. Herterio ir britų Lloy- 
do vilose. Kas ten buvo svarstoma, niekas dar nežino, bet laikraš
čiai vis rašė apie viltį, juoba, kad Vašingtone visi keturi ministe
rial buvo priimti prez. Eisenho-*----------------------- ---------------—
werio ir paraginti rasti bendrą l gen. Kassem vyriausybę, kad 
pagrindą susitarimui. Buvo pra-“ 
dėta tikėti galimybe susitarti 
bent kaikuriais principiniais 
klausimais, pvz. sutikti su prin
cipu, kad visos keturios didžio
sios valstybės turi teisę pasilik
ti Berlyne, kurio padėtis galinti 
būti pakeista tik visų keturių 
sutikimu; kad keturių didžiųjų 
skirtumai būtų išlyginti taikio
mis priemonėmis; kad Vokieti
jos suvienijimas rinkimų būdu 
būtų laikomas galutiniu tikslu. 
Tokių vilčių , bent kol kas sovie
tų pareiškimai nepatvirtino. Jie 
ypač kaltino V. Vokietiją, jos 
kanclerį Adenauerį, kuris Dulles 
laidotuvių proga Vašingtone ma
tėsi su prez. Eisenhoweriu ir kt. 
JAV pareigūnais O sekmadienį 
Gromyko atvirai pareiškė, kad 
vakariečių siūlymai esą nepriim
tini nuo pradžios iki galo ir ne
galį būti net diskutuojami. Jis 
vėl pakartojo dar pereitų metų 
lapkričio mėn. siūlymą mišraus 
Vakarų Berlyno valdymo. Pats 
Chruščiovas Tiranoj taip pat pa
reiškė, kad sovietai neturį pa
grindo padaryti kokių nuolaidų 
Vokietijos klausimu.

Chruščiovas Albanijoje
Su kiekviena išvyka Chruš

čiovas paberia gausybę pareiš
kimų, kuriuos korespondentai iš 
platina visame pasaulyje. Šį kar
tą vakariečių korespondentų ne
buvo, tačiau albanų žinių agen
tūra pasistengė tą uždavinį at
likti. Beveik 12 dienų užtrukęs 
Albanijoj Chruščiovas matėsi 
netik su Albanijos komunisti
niais veikėjais, bet ir su Balkanų 
ir net Kinijos kraštų vyriausy
bių atstovais. Iš to daroma išva
da. kad Tiranoj Įvykęs tarptauti
nis komunistų vadų pasitarimas. 
Jų turinys neskelbiamas, bet iš 
Chruščiovo pareiškimų matvti 
kad buvo tariamasi dėl Balkanų 
saugumo ryšium su JAV nauja 
sutartimi su Kanada. V. Vokie
tija, Turkija ir Olandija dėl ato
minių ginklų. Sovietai taipgi 
pajuto, kad Italijoj ir Graikijoj 
rersismasi įrengti atominių 
ginklu bazes. Chruščiovas pagra
sino. kad JAV atominės bazės 
•ibiejose šalyse būsiančios nu
šluotos sovietinių bazių iš Alba
nijos.

.Irakas dar nekomunistiškas 
BUyb metas po sukilimb pHėš

komunistai ėmė kelti galvas vie
šumoj rekalaudami partijai lais
vės ir balso vyriausybėje. Jie 
netgi pagrasino išeiti prieš gen. 
Kassem, jei nepatenkins jų rei
kalavimų. Tai pastatė gen. Kas
sem į keblią būklę, nes komunis
tų partija Irake yra stipriausia 
politinė pajėga. Generolas betgi 
pareiškė šiuo metu nepageidau
jąs jokių politinių partijų, nes 
po revoliucijos esąs pereinama
sis laikotarpis ir partijos nesan
čios naudingos. Jį parėmė kai
riųjų demokratų' partija, nutar
dama sulaikyti savo veiklą. Tai 
sudarė nepatogią būklę komu
nistų partijai ir ši nutarė kol kas 
taip pat pristabdyti savo veiklą. 
Gen. Kassem pagrasino, kad 
pasipriešinimas vyriausybei bū- ' 
siąs laikomas sukilimu ir atitin
kamai baudžiamas.

Ieško sprendimo Alžerijai
Kovos Alžerijoj po 4,5 metų 

nerodo tendencijos sustoti. Gen. 
de Gaulle traukia ją vis daugiau 
Prancūzijos pusėn, žadėdamas 
autonomiją ir ūkinę gerovę, o su 
kilėliai kalba tiktai apie nepri
klausomybę. Prancūzai kolonis
tai reikalauja visiško Alžerijos 
įjungimo į Prancūziją. Šia link
ine rengiami nauji įstatymai — 
sujungti abiejų kraštų biudže
tus ir pinigus, apriboti muzul- 
monų įstatymus viešajame gy
venime. Tai kelia nerimą Azijos 
ir Afrikos kraštuose, kurie jau
čia Alžerijai didelių simpatijų. 
Jų atstovai — Afrikos-Azijos 
blokas — nutarė vėl iškelti Alže
rijos klausimą Jungt. Tautose. 
Kita valstybių grupė — Jungt. 
Arabų Resp., Tunizija, Ghana, 
Libiia ir kt. — nutarė šaukti už
sienio r. ministeriu konferenci
ją rugpiūčio mėn. Alžerijos pro
blemai spręsti.

Dvi beždžionės buvo iššautos 
raketoje į tolimąją erdvę iš Cape 
Canaveral, JAV. ir su atitinka
mų parašiutų pagalba išmestos 
nusileido specialioj gondoloj į 
Atlanto vandenyną. Jos buvo pa 
siekusios 300 mylių augštį lėk
damos iki 10.000 mylių į vai. 
greičiu. Viena jų svėrė 7 sv., ki
ta — 1 sv. Tai pirmas kartas is
torijoj, kad gyviai pasiekė toli-
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Dėl Lietuvos atstovybės prie Vatikano pertvarkymo
Perėjus triukšmui, kurio buvo kius motyWL Vatikano elgesys 

kilęs ryšium su mūsų atstovybės ne tik neinjfeihamaš, bet dargi 
prie Vatikano degradavimu, ga- kompromituojamas. Šitokiu vien 
Įima šį reikalą pasvarstyti kiek formalinių šmotyvų teisinimu 
šalčiau ir objektyviau. Ir ne tik pripažįstama* .-jog Vatikanas aiš- 
galimą, bet gal ir naudinga, nes kiąj nesilaiko iš v. Rašte pMkelb- 
šis įvykis, nebūdamas tos rūšies (to moralinio dėsnio, kuas nelei- 
piMnuoju įvykiu, nebus gal ir 
paskutinis.

Vertindami šį įvykį, visi kal
bėjo apie mūsų atstovybės de
gradavimo motyvus. Jie buvo 

----- -- ---- v .keliami mūsų spaudoj. Deja, var 
.. brėžia humaniškumą, tikėjimą į paskaitos, pravoslaviją, protes-*gu galima sutikti kad reikalas 

žmogiškąjį protą, dorinę autono- tantizmą, islamą, sektas,,gyvy-[buvo suprastas ir paaiškintas
- miją. K. Bažnyčios atžvilgiu jo bės kilmę, religijos versmes ir ' ‘ ‘ 

nusistatymas anksčiau buvo nei- formas ir tt Įdomiausia paskai-
• giamas ir net kovojantis. Vokie- ta yra N. I. Gubanovo “Apie re- 
. tijoj pvz. jis buvo kuhūrkampfo Ilgines atgyvenas Soy. Sąjun-Į 

nešėjas. Jaunųjų liberalų tarpe goj”, nes ji atskleidžia dabartį- • • .*• a. • v • i *1 iz *
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džįa formalinių dalykų perver- 
tinti, dėsnio, kuris ^reikštas

bai didelis. Juk Vatikanas, kaip 
valstybė, nėra atskiriamas nuo 
Vatikano, kaip Bažnyčios vado
vybės. Q koks gi gali būtį dides
nis Bažnyčios vadovybei kalti-

RELIGINIAME PASAULYJE
* Liberalizmo sekėjai ypač pa- 'tinos apie katalikybę — net

jau pastebimas palankesnis nu- 
. siteįkimas. Vokietijoj vienos 

evangelikų akademijos buvo su- 
rengtos diskusijos tarp teologų 

u,it jaunosios kartos žymesniųjų 
liberalų. Vienas pastarųjų ‘taip 
išreiškė liberalinį nusiątatymą 
Bažnyčios atžvilgiu: visi libera
lai sutinka, kad žmogaus vertė 
glūdi nemirtingume, tačiau ne
visi pripažįsta, kad žmogus yra 
Dievo atspindys; antra: liberalai 
priima 10 Dievo įsakymų, tačiau 
nevisi laiko jų autorių Dievą ir 
mano, kad tai yra sveiko proto 
reikąlavimąi; trečia: liberalai 
šiandien nebetiki į pažangą, ta
čiau nevisi nesutinka su tvirtini
mu, kad tikėjimas į pažangą ati
traukęs nuo Dievo; ketvirta: vi
si liberalai laisvę supranta kaip 
ribotą tam tikrais dėsniais, ta
čiau nevisi sutinka, kad tie dės
niai eina iš Kristaus, o iš žmo
giškos išminties. Diskusijose 
taipgi buvo jaučiama, kad šian
dieną Bažnyčia daugeliui libe
ralų yra laisvės saugotoja. Prieš 
šimtą metų tokia liberalų pažiū
ra nebuvo įmanoma.

★ Krikščionijos sąjūdis vieny
bės linkme esąs ryškus visame 
pasaulyje — pareiškė Christo
pher Dawson, britų istorikas ir 
filosofas, šiuo metu dėstąs Har
vardo protestantiniame univer
sitete JAV. Anot jo: “Žmonija 
linksta krikščioniškon vienybėn. 
Jei katalikai darys ką jie priva
lo, neabejotinai Dievas įgyven
dins krikščionijos vienybę”. Esą 
katalikai ypač turi remti visuo
tinę santarybą, reikštis asmeni
niame apaštalavime ir daryti 
įtakos protestantizmui Ameri
kos žemyne vienyb^kįjudo teo
loginės doktrinos,'orlur opoj e ir 
Rytuose prie to prisideda ūki
nės, socialinės ir nacionalinės 
kliūtys. Prof. Christopher Daw
son yra buvęs protestantas ir 
perėjęs katalikybėn po nuodug
nių studijų. Jis yra parašęs eilę 
stambių veikalų.

* Religija ir mokslas — tokiu 
vardu išėjo Maskvoje rinkinys 
paskaitų, skaitytų ateistų kong
rese 1957 m. kovo 20-30 d. Tira
žas — 60.000. Autorių tarpe yra 
žymių vardų, kaip filosofas M. 
B. Mitin, biologas Oparin, B. E. 
Bychovski ir kt. Išviso — 20 au
torių ū temų. Jų tarpe pažymė-

nę religinę būklę sovietuose.. Pa
sak jo, tikybinė propaganda su
stiprėjusi, nors tikinčiųjų skai
čius neaugąs. Darbininkai atsi* 
saką tikybos, nors ir sumetėjusiu 
tempu. Maskvoj prieš reyoliuci* 
ją buvę 600 dievnamių, dabar žy-. 
miai mažiau. Jeigu jie dabar pil
ni, esą dėlto, kad gyventojų akai 
čius 3 kartus padidėjęs. Gūbano- 
vui ypač rūpi išaiškinti, kodėl S. 
Sąjungoj neišnyksta religiją. 
Didžioji sovietinių piliečių da
lią esą nebetiki, aktyviųjų tiky
binių veikėjų skaičius esąs ne
reikšmingas, bet esąs dideli? 
skaičius svyruojančių* kurie kar
tais lanko pamaldas ir gali tap
ti tikinčiaisiais. Taip esą dėl už
silikusių papročių, dėl praėjusio 
karo nelaimių, dėl sovietinio' 
ūkio trūkumų, dėl lygybės ne- 
Įgyvendinimo, dėl ateistinės pro 
pagandos sumenkėjimo. Kai so
cializmas nugalėsiąs visas tas; 
kliūtis, išnyksianti betkokia reli
gija. Gubanovas nepuola nei 
įmonių “tamsumo”, nei dvasi
ninkų: “Mes kovojame ne prieš 
Bažnyčios tarnus, o prieš reli
giją” -

Vysk. Czarnecki, vienuolis re- 
demptoristas, mirė Lvive sulau
kęs 74 metus. 1931 m. jis buvo 
įšventintas vyskupu ir valdė Vo- 
lynijos rytų apeigų katalikus. 
Vokiečių okupacijos metu buvo 
ištremtas ir savo rankų darbu 
pelnėsi duoną. 1945 m. buvo su
imtas bolševikų drauge su kitais 
6 ukrainiečių katalikų vysku
pais. Keturi jų mirė kalėjimuo
se bei kacetuose. 1956 m., po. Sta
lino mirties, grįžo iš Sibiro vys
kupai Czarnecki ir Latyszevęski,.. 
bet turėjo gyventi pyiyačiai kaip 
^ūkininkai. 1957 m. mirė Laty- 
szewski, dabar iko turbūt dar 
gyvas metropolitas Slipyj Vor
kutos kone, stovyklose.

* Katalikų skaičius JAV, pa
gal naują The Official Catholic 
Directory, pakilo nuo 1949 m. 47, 
8%. Dabar bendras jų skaičius— 
39.505.475; kunigų 52.869, sese
rų 164.922, brolių 9.709. Konver
titų skaičius per pastarąjį de
šimtmetį pasiekė 1.301.335.

* Protestantų pastoriai Švedi
joj, kur jie yra kartu ir valsty
bės pareigūnai, įstatymo yra įpa
reigoti tuokti antrą kąrtą (jiyor- 
suotus asmenis įprastine tvarka

teisingai.
1. Formaliniai motyvai
Kaip mūsų atstovybės rašte 

spaudai paaiškinta ir kaip “Os- 
servatore Romano” rašė, mūsų 
atstovybės reikalas “buvo sutyar 
kytas einant tarptautinės teisės 
normomis”.. Ir mūsų katalikų 
spauda nurodinėjo, kad. atstovy
bę degraduoti: vertė formalinės 
tarptautinės teisės priežastys.. 
“Draugė”, pasirodė x net keli.

pąičio* dr- J. Vaišnoros), kuriuo
se buvo keliami vis tie formali
niai motyvai ir daugiau nieko. 
Juose buvo rašoma, kad “Vati
kanas, kaip svarbus ir .veiklus 
diplomatinis centras, negali ne
paisyti tarptautinės teisės ir dip
lomatinių papročių bei reikala
vimų” (J. Varnas); kad “yra ap
linkybių, kurios ne nuo mūsų 
valios priklauso, kurios yra tarp 
tautinės teisės ribose, ir turime 
su tuo skaitytis,, norime ar neno-. 
rime” (Vaišnora), ir t.t.

Kylą klausimas, ar ištikrųjų 
formaliniai motyvai vertė mūsų 
atstovybę degraduoti Ir jeigu 
taip, tai kaip tokį, veiksmą rei
kėtų kvalifikuoti? Ąr formalinių 
motyvų kėlimas pateisinamas 
šiuo atveju modaliniu atžvilgiu?

Mano nuomone, formaliniais 
motyvais nieko išalkinti -ir pa
teisinti negalima, nes tai neside
rina su krikščioniška morale Pa
gal krikščionišką moralę, forma
linės teisės dėsniai ar tarptauti
niai papročiai negali būti stato
mi augščiau už prigimtas, Die
vo duotas, asmens, o juo labiau 
tautos teises, kurių niekas atim
ti negali.. Dėl to mūsų atstovy
bės degradavimas ar galvojimas 
mūsų atstovą visai išbraukti iš 
diplomatų sąrašo, pasiremiant 
formaliniais motyvais, faktiškai

dėl žmonių,,ne žmogui dėl su- 
batos”. Formaliniai motyvai juo 
labiau nėra šiuo atveju supran
tami, kad dabartinis popiežius 
visai nėra toks formalistas ir jau 
nuo daugelio formalinių dalykų 
yrą atsisakęs. Todėl mūsų Vati
kano gynėjų pastangos pateisin
ti Vatikano žygį ‘‘tarptautine tei
se” bei “diplomatiniais papro
čiais” iš tikrųjų tenka laikyti ne
įvykusiu meškos patarnavimu.

2. Oportunizmo motyvai
Nekatalikų spauda, bent daba 

jos* kėlė oporiAmūmo motyvus, 
galvodama, kad vien formąlK 
rii&s naoty vairą čia šio reikalo iš- 

; aiškinti negaliina, “Nau 
-jienos”, Santąros ’*1*" 
niai” (“Naujienose”), 
Lietuva” ir kiti prikaišiojo Vati 
kanui oportunizmą ir tą oportu
nizmą kvalifikavo kaip neištiki
mybę moraliniams princijams* 
kaip “moraliiiių principų hūsi-

įvairūs siuntiniai
i LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

Siunčiame Jūsų sudarytus it apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 
reikmenų {vairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi, 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados.

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 

mašinas, laikrodžius, stiklui piouti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairios tekstilės medžiagas, maistų ir t.t 

’• to kg. evkreus .. .. .. $13.22
10 kg. taukų ..................$22.60
10 kg. ryžių.................... $14.80
10 kg. sviesto.............. $31.94 zu Kg. sviesto............... UM.aa

({ Sibiru iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)
SIUVAMA KOJINE MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 

Ir kolos) įskaitant visus mokesčius — į Europą.......................... $175.00
į Aziją.................................... $182.00

Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir 
geriau pasiųsti siuntini, prašau paskambinti arba parašyti ir 
mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.

Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siunti
niams prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningos.

20 kg. cukrau* ......... tU-M
20 kg. tanky............. $39.60
20 kg. ryžty..... ............$24.45 .
20 kg. sviesto......... . $53.45
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ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vai ryto iki 5 vai v. 

Sav. A» Kalūza

vargtų, kentėtų,; bet nenusileis
tų* t,y. kad besirašytų į parti- 

jąunimas nestotų į kom- 
rolius, kad Rašytojai nera- 

įį prokomunistinių eilėraščių 
Ir jeigu kas tos rūšies 

Bhnę padarę, mes nesame 
jį pateisinti Bet kyla klau- 
, kokia moraline teise mes 

galime juos teisti, patys nepa
norėję dalintis šu jais tuo pačiu 
lik'imū? Todėl nenorėdami būti 
kaip farizėjai, mes turime palik
ti, jų sąžinei kovos taktikos bei 
priemonių pasirinkimą.

Kas čia pasakyta apie lietu
vius Lietuvoje apskritai, tai tin
ka ir apie Lietuvos katalikus. 
Kaikas čia galbūt pageidautų, 
kad Katalikų Bažnyčia Lietuvo
je jokių ryšių su okupaciniu re
žimu nepalaikytų, kad kovotų be 
jokių kompromisų. Bet ar būti
ną! taip turi galvoti katalikai 
I^įetuvoje? Ar ne jų pačių yra 
reikalas spręsti, kaip ir kokius 
ryšįus jie turi palaikyti, kokios 
taktikos laikytis, kokias priemo
nes rinktis? Galimas dalykas, 
kad katalikams Lietuvoje tenka 
ėįti į kompromisus, tenka kaikur 
nusileisti* norint kaiką išsiderė
ti. Čia Klikas gal norės pastebė
ti ir Wus, Wrivalo
daryti kompromisų principuose. 
Tokiems, priekaištaujantiems ga
lima būtų priminti vieną iš pa-

Pažiūrėkim tad, ko vertas šis 
priekaištas.

Čia reikia neužmiršti vieno 
dalyko* apie kurį mūsų spaudoj 
nedaug tekalbama, būtent lietu
vių Lietuvoje norų bei pageida
vimų. Kalbėdami aplę lietuvius 
Lietuvoje, mes dažnai prileidžia
me, kad jie galvoja ir sprendžia 
taip, kaip mea čia galvojame ir, 
sprendžiame, ir kad jie nori to 
paties, ko ir mes čia norime. Tu
rini galyoje svarbiausią tikslą —• 
krašto laisvę* galima drąsiai teig 
it, kad mūsų ir jų norai iš- tikru
oju sutampa. Tačiau tuript galvo
je kelią į laisvę ar kovos st^prįe- 
šu taktiką bei priemones, sunku 
prileisti, kad' mūsų ir jų pažiū
ros bei norai visai sutaptų. 
Mums čia saugioj vietoj sėdin
tiems, patogu pageidauti, kad 
mūsų broliai tėvynėje kovotų 
bekompromisinę kovą, kad jie-
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av .v « > « ■ '■"« ■* ■ v. JĮAROSLAV MILANIOVAs išniekinąs laisvę Bašapeste »«««» .
Aš atvykau į Vengriją .su 
neapykanta širdyje, tačiau 
tenai supratau laisvės pras

mę ir jos vertę.
Aš gulėjau augštielninkas ir 

traukiau cigaretės dūmus, užsi
kosėjau. Viena partizanė mer
gaitė priėjo .ir atėmė cigaretę. 
Aš negalėjau tos mergaitės vęi- 
do gerai pastebėti, nes mano gal
vą jie buvo smarkiai subanda- 
žavę... Betgi aš jaučiau, kad 
toji mergaitė negalėjo būti kaž
kokia bevertė fašiste, kaip kad 
man buvo sakyta, jog Vengrijo
je kovojąntiąįi partkzanąi -- vi
si fašistai... • ■

Šiek tiek aš regėjau, jutau ir 
įsivaizdavau, jog toji- mergaitė 
buvo dar visai jaunutė, gal netu
rėjo nė penkiolikos, dar nebuvo 
išsivysčiusi į tikrą moterį, tačiau 
jos akys buvo begaliniai judrios, 
galima šakytl-šaltos.ir viską ste- 
binčios. ,t. • >< ■ - e

Jie dabar . rūpinasi manimi. 
Rūpinasi tie žmonės-partizanai, 
kurie mus, rusus, išmetė iš savo 
krašto. Taip lyg norėjosi galvoti, 
bet tai nebuvo mano įprastinis 
galvojimo būdas. . Aš buvau so
vietinės slaptosios policijos pa
reigūnas, o tokių pareigūnų ven
grai nekentė labiau, negu pačios 
mirties. Aš žinojau, kad revo-

Ar man buvo pasakyta

O gaL iš tikrųjų, aš čia atsiųs
tas kovoti prieš tuos, kurie yra 
teisūs? Kurie siekia tikros lais
vės?. .. O gal... gąl?...

Į Budapeštą mes buvom praši
lau^ tankais. Dideliais ir galin
gais tankais T-34, kurie buvo ąp-

vairuotojai ir kulkosvaidininkai 
atidžiai sekė jiems pavestas pa
reigas. Deja, šis prasilaužimas iš 
Budapešto priemiesčių j centrą 
ir iš kitų mūsų bazių buvo ne
sėkmingas. Turėjome trauktis. 
Aš važiavau mūsiškio štabo leng 
va mašina. Tankistai, su dideliu 
triukšmu prasilenkdami, žiūrėjo 
įbedi? akis į mane, tarytum ste
bėdamiesi, kad aš esu ne tanke 
ir ,., dar- gyvas. -

Mūsų mašiną riedėjo taip pat 
nebe į Budapeštą, bet iš Buda-

Jis krustelėjo pečiais ir žvelgė 
į savo draugą, žvelgė į prašliau- 
žiančius. pro šalį kitus tankus, 
netvarkingai besitraukiančius' iš 
Budapešto. Aš negalėjau supras
ti, argi. nebegalima sutvarkyti 
tos saujelės fašistų, kurie tokį 
sukilimą pradėjo? Vienok kartu 
mačiau, kad atsitraukiančiųjų 
veiduose buvo, matyti didelis 
baimės jausmas... -

(Bus daugiau) ■ • ;

grindimų Kriksciomskosios mo
ralės principų, kuris yra toks: 
krikščionis, gali pasirinkti blogy- 
bę, jeigu'pa siekiama išvengti 
dar . didesnės, blogybės, Kitaip 

dviejų ^išvengiamų 
blogybių įrikščfooto pariPiga y» 
pasirinkti mąžesniąją. Kuri di- 
desriė, o kjiri, Mažesne blogybė 
—, jkį spręndzia ;(pag41 sąyo są- 

Jffeb tūriot > vįi ^/įįvoje, 
lietuviai katalikai Lietovoje bū
tų pastatyti prieš dilemą, kas 
svarbiau
Lietuvoje ar atstovybės prie Va
tikano likvidavimas, tai šį klau
simą iš tikrųjų turi sprąsti jie, o 
ne mes. Ir kas žino, gaPjiems ir 
teko panašius klausimus'spręsti. 
Ir kas žino, gal tie jų Reikalai 
naujam popiežiui yra geriau ži
nomi, nei čią mums atrodė.’ Gal 
dėl to ir Vatikanas turėjo', pasi
rinkti vieną iš dviejų blogybių, 

, būtent mąžesniąją. Kas yra di- 
desnė, o kas mažesnė blygybė — 
nebūtinai visiems turi atrodyti 
vienodai Ateistui visiškas Kata- 
likų Bažriyčios šulikvįdavinias 
Lietuvoje gali atrodyti mažesnė 
blogybė, nei atstovybės, likvida- 
YjBpasų^ar^ėūįyis togas jam 
galt amxJytiJgerosxmr' lietuviu, 
nei lietuvis katalikas. Lietuviui 
katalikui ar apskritai katalikui 
visa tai gali atrodyti priešingai 
— jis gali galvoti kad kataliky
bės stiprinimu ar > palaikymu 
Lietuvoje palaikoma ir lietuvy
bė. Ir dėl to jei Vatikanas degra
davo mūsų atstovybę, turėda
mas, sakysim, galvoj. Lietuvos 
katalikų būklės pagerinimo gali
mybes, tai čia negali būti kalbos 
apie jokį oportunizmą ar morali
nių principų išdavimą, juo la
biau krikščioniškų moralės prin
cipų. Ir man rodos, kad tai yra 
vienintelis svarbus motyvas, ku
ris lėmė Vatikano nutarimą mū
sų atstovybės reikalu. Bent krikš 
čionis, atrodo, neturi pagrinde ši 
reikalą kitaip aiškinti >

(Bus daugiau)

Bažnyčias ‘reikalai

s jam

Pranešimas

U

liškai svarbesnį dalyką — mūsų 
tautos teisę į nepriklausomą gy
venimą arba bent tos teisės ma
žinimą. Tačiau nėra pagrindo 
galvoti, kad Vatikanui šitie mo
tyvai mūsų byloje būtų ką lėr 
mę. Galbūt Vatikano diploma
tams buvo tam tikrų nepatogu
mų skelbti tikruosius motyvus, 
įr dėl to “Oss^rvatore Romano” 
prisidengė formalistine skraiste. .
Tačiau tokių motyvų 'kėlimas liucijos metu jie buyo radę slap- 
mūsų spaudoj vargu buvo patei-1 tosios policijos tortūrų kameras
sinamas, nes.iškėlus vien tik to-

įrašant juos j santuokos knygas. 
Buvo.’■bandytai parlamente pa
keisti įstatymą paliekant dvaši- 
ninkams šioj srity laisvas ran
kas, nes kaikurių dvasininkų są
žinė neleidžia tuokti tokių as
menų. Pasiūlymas betgi negavo 
daugumos, ir buvo atmestas mo
tyvuojant, kad tokia tvarka tu
rinti pasilikti kol bažnyčia esan
ti sujungta su valstybe.

* Bažnyčios daktaru pop. Jo
nas XXIII paskelbė šv. Lauryną 
de Brindes, kapuciną, suteikda
mas jam “apaštališko daktaro” 
vardą. Jis gimęs Italijoj 1559 m.; 
šventuoju paskelbtas Leono XII 
1887 m. Pasižymėjo dideliu 
mokslingumu ir šventu gyveni
mu. Yra parašęs 16 didelių to
mų ir dirbęs žydų atvertimui, 
kuriu kalbą gerai mokėjęs. Jo 
šventė paskirta liepos 31 d.

ir žmonių kūnams deginti kros
nis. Ir, štai, dabar jie viešpačiai 
mano ir mano draugų. Jie išėjo 
prieš muS, tie pasigailėjimo verti 
žmonės: vyrąi, moterys ’ irr. net 
vaikai* atsikeršydami ir ųžmuši- 
nėdami kiekvieną uniformuotą 
slaptosios policijos tarnautoją.

Tie žmonės, atmatos kaip man 
buvo visą laiką aiškinta,, negalė
jo turėti jokio pasigailėjimo jaus 
mo mūsų atžvilgiu. Aš juk. bu
vau atsiųstas Vengri jon be jokio 
pasigailėjimo palaužti fašistų 
revoliuciją. Jie tai privalo žinoti 
ir štai jie rūpinasi manim...

Šitokio reiškinio niekaip ne
galėjau perprasti. Mintimis aš 
grįžtu atgal jr prisiminiau pa-

bar čia guliu • pusaklis, bejėgis...
Pusė mąno veido apdegusi nuo 

šūvio. O tą šūvį į mane paleido 
— kas? Gi gal dvylikmėtis vai
kiščias ...

Ra<Na aparatai Ir Tapą Roeurdoriai 
URMO KAINOMIS!

Mūsų firmos importuoti įvairių vokiškų firmų muzikiniai kabinetai, stalo mode
lio radio aparatai ir "tape recorderiai" -—*■ ' ‘ *--—-**— ——•
(ŪMAI NKKUAM$. Nepraleiskite y 
kaMas, Prašome įsitikinti, kad TA*
Naujos radio siuntos kainos vėl bus pakeltos normaliai. Pkjiou negu kitu* purk
šite pas mus THW4SUAS*. konadiškus ir japoniškus rnąžųs radio agosoM. ir 
kt. Išmoksimos iki 2 metų, įmokant .10%

viešpatavo tikras ugnies praga
ras ir mirtis. Pakeliui vienas

kelio, pakraštį. Vairuotojas ir 
kulkosvaidininkas desperatiškai 
stengėsi atnarplioti elektrinės 
vielos gabalą iš po vikšrų ir su
tvarkyti tanką taip, kad jis vėl 
galėtų važiuoti.

Aš iššokau iš mašinos ir prisi
stačiau prie jų. . -

— Kokia padėtis yrii teųail — 
klausdamas rodžiau pirštu ten, 
iš kuy visi bėgom. , ‘>-

Jie pirmiausia baimingai pasi
žiūrėjo į vienas antrą. Atrodę, 
jog bijojo manęs ir juos baimi
no ką tik patirti baisūs prisimi
nimai Budapešte. Vienas iš vy- 
rų-kulkosvaidininkas, žengė po
rą žingsnių į mane ir atrapor
tavo:

— Tenai yra pragaras!... Tik
ras pragaras!... — dar pridūrė. 
— Jie išalkę mūsų kraujo ir kiek 
vieną valandą fašistų pyktis mū
sų atžvilgiu didėja...

Raudonarmietis žengė dar 
vieną žmgsnį į mane ir atplėšė 
viršutinių drabužių dalį, rodyda
mas į juosmens klubo kaulą, ku
ris buvo permirkęs kraujų, Toji 
vieta buvo subandažuota, jam 
pačiam sudraąkiųs savo marški
nius. Tačiau viskas buvo permir
kę krauju. t

Jis apsuko pirštu’ratą apie* tą 
vietą ir pareiškė: ' - .

— Išplėštas didelis mėsos ga
balas ... iki kaulo. Tą žaizdą ga
vau pasitraukdamas iš Buda
pešto...” ■ \ • •'

Aš žiūrėjau į tanką, o dąr ašt
resnis mano žvilgsnis krypo į 
tas atmatas ir bailius, kurie dar 
galėjo save vadinti Sovietų Są
jungos kovotojais.. *

— Ąš tebusiu reikalingas tik 
vairuotojo! — sušukau, rodyda
mas savo tarnybos hudijimą. j 

; Jie žiūrėjo į mane su dideliu 
išgąsčiu.

; — Kaip ilgai dar jūs terliori- 
tės bekrapštydami tą vielą

Tanko vairuotojas žvelgė į 
mane prasižiojęs, tarytum norė
damas ką pasakyti, prašytis, bet 
nepratarė nė žodžio. Jis mwe 
tarytum dar tyrė ar aš rimtai 
kalbu. Ar aš rimtai ryt 
grįžti ten, iš kur visi bėgai

I

kanadiečiams pagal pasirinkimu..

NAUJAS PILIETYBĖS SKYRIUS
* - • * • • -• • ' ' i’- <f 2 ‘ - *

padės jums
atidengti galimybes

O

Dėl kalbos sunkumų 4r kitų bendravimo kliūčių r-m. .•< 
žmonės! iš kitų kraštų, kurie apsigyveno Ontario, ’ - 
dažnai nežino visų galimybių, kurių yra jų aplin
koje. Ontarįo provincijos vyriausybė yra įsteigusi 
naują skyrių... Pilietybės skyrių. Vienintelis Šįo,, , ■ . 
naujo skyriaus tikslas yra pagelbėti kanadiečiams 
pagal pasirinkimą daugiausia pasiekti jų nauja
jam gyvenime Kanadoje. Pagalba ir patarimai 
bus veltui teikiami visiems, kuriems tik bus. rei
kalas, vistiek ar jie būtų tik 'atvykę, ar jau tiek 
išbuvę, kad jau gali prašyti pilietybės dokumentų.

‘ ; . i- ■ i' į

-- Naujiesiems ateiviams Pilietybės-skyrius- pagal ------ -
reikalą teiks patarimų iš teisinės srities, apie 
švietimo galimybes, sveikatos nuostatus ir socia
linę globą. Jis taip pat veiks kaip informacijos 
centras apie visas tarnybas kituose provincijos 
departamentuose. Tiems, kurie jau bus išbuvę rei
kalaujamus 5 metus, Pilietybės skyrius padės 
pasiruošti ir užpildyti pilietytfėš^į>dptei§i^ ĮTisr 
šie patarnavimai bus tėflCiarniAreltUir J « *

1

Daugelyje Ontario centrų socialiniai susirinkimai 
yra planuojami, į kuriuos kanądiečiąi pagal pasi^ 
rinkimą bus pakviečiami susitilrti .su bendĮTidme* 
nės gyvenimo vadais iš prekybos, pramonės, baž
nyčios vadovu, klubų atstovų- ir savanoriškų or
ganizacijų. Pilietybės skyrius tas'pastangas koor
dinuos ir padės visa tai surengti t ./g

Ontario provincijos vyriausybė karštai kviečia 
visus, kanadįečįus pagal pasirinkimą, kurie.rtyri 
kokių nęaiškunaų, apsilankyti naujame Pilietybė 
skyriuj^, parlalnento pastale, Toronte.'C& rifite* 
žmones, kurie jums padės.

i I
i
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Matosi dirbo vaitiai
:ė buvoPer dideles

moję

3 PUSL.

SOVIETINIS SUVERENUMASPer “Tėvynės Balsą” ir ViM , niaus radiją užsienio lietuviams*; p per “Tiesos” puslapius vidaus / , rinkai, vi? kalbamą apie nepriklausomybę ir savarankiškumu, kurį įgijusi- dabar Lietuvą sovietinėj santvarkoj. Sunku būtų ti- frgĮij kąd ji©, tegu ir įsitikinę. komunistai, sąvo laisva valia ir [greičiau pasiduodavo svetimoms protu kartotų tą pąčįą giesmelę-* įtakoms ir nebuvo tiek atsparūs stebint sovietinąmos Lietuvos svetimybėms, kiek lietuviškasis gyvenimą taip nesunku namaty- - - —.................................ti, kaip labai jis yrą priklausomas nuo Maskvos malonės- Ką jau bekalbėt; apie politiką, jei pats krašto ekonominis ir kultūrinis gyvenimas pajungtas Ma» kyoa komandai- Mažiausi nukrypimai nęo pateiktų net ūkinių planų, netolęruojamį, neretą;vietinę iniciatyvą bandomą UŽ- mas ir toliau pilnai bei nevaržo- gnįąųžti dar gimimo stadijoje. ; L^ąj puoselėtų savosios tautos^jąpdįęn Lietuvoje ląbąi di- Kartybes*, jas ik kartos į kartą džjuojąmąaį išaugusią ir labąį Į paduodamas. Ąr po truputį nę- ivairta pramane, iškart* tąį gąliĮrodys.tendeącijos žlugti jr men’ atrodyti labai gražu įr nąudin-Uę|į Uętųviškdji tautosaka, dai. ga, bet*, giliau pažvelgus, nętąip Į papročiai įr han?jau sunku pastebėti, kad toks su Negeriau ir pelitiniame lau- Jfcamobūu^as nėra jau taip naU’ kę. Štai, neseniai' Varšuvoje būdingas krašto ūkkii. atsi- lyp spvietįpįo bįoko valstybių pa- ik-U su. visais tais fabrikais, ga- sitprimaa grieš k^tųrĮų dįdziiįjų

Plaaoi? vėžio kiitiNinkis tabakasTurino universiteto profesorius Bastai pravedė nuodugnius tyrimus ir priėjo išvados, kad plaučių vėžio sukėlėjas yrą tikrai tabakas- Išeidama? iš prielai-
lįąvimai, fabrikų išplovos ir rūkymas- Kadangi šiuo metu labiausiai įtariami rūkymo produktai, tai tyrinėtojai nusprendė tyrimus daryti Venecijoje, kur oro sudėtis tebėra tokia pat, kaip buvo prieš 50 metų. Ten nėra fabrikų, nėra asfalto, nėra automobilių. Tačiau "pasirodė, kad plauęiifV<

lyentimą lietuviškos visuomenes įkurta ir išlaikoma Vasario nių dal 
’ Įf. gimnazija pradeda rodyti ros aėki

gražių vaisių* Gyvenant . gyetūnųjų, žipoma, netenka lauk tį to, ką normaliose ąąlygose kios pat mokslo įstaigos duodįą- vp laisvoje tėvynėje. Tačiau męa tųrųne pilrtą teisę pasidžiaugti ir iųo negausiu abiturientų būrę? lių, kuris išeiną į gy vęnimą pasisėmęs žinių tyroje lietųviškoję
scrfijoinis bei teorijomis. Gauto, rs neseniai žiniomis, šį pavažą-;gimnaziją baigę .šeši mokipiąi, nes ^iš aštubnių kandidatų du nę- ;$ą}kė. Neišlaikiusiųjų tarpe yra yįena mokinė, kaip tik K- Rimo Sudbury globotinė. Reikia pa-■ kad Rima? įr jo vado- jamas būrelis yra labai stam-

a gimnazijos rėmėjai. JispV?-

koja. Toji kanadiečių globojamą^
t

>raieiao. Egzammu h* 
pasitaiko daugKam, 

I dalyką turės progos,;pąąį* 
d geria ij išlaikys ifvėliau. 
lią«. iš gilėjos r^ kad^ 
nųsiąjs ąbitUriaptąis buvę 
;a Tikrai pasidžiaugti? N*

pariju prieąpaudų metais, gy- 
vasts* lietuviškas tautiškas nusi- 
tęikhnąs buvo -išsaugotas savą- 
jame sodžiuje.; i Miestai kurkas

vietiją,Jyg J visadųs turėtu. 14^1 SU JUaH* kaisiaįs, nęrętąį jueą paaukojant maskvmėma užmačioms, švieti- ieškoti, kokie tie žmogaus orga
gerai ąr gęrai išlaikė matęmati- kes u fizikos dalykus, kuriuos egzaminąvapąts vokiečių Svie-
kad penki abiturientai ląbąi ge- Dtf ąr gerai išlaikė lietuviu kalbas, ir Lietuvos istorijos egzaminus. Kalkurie jų Šiuos dalykus taip gražiai atsakinėję, kaip apsakinėdavo Vytauto Didžiojo Universiteto kokio antro kurso studentai. Geras reiškinys esąs ■ii tas, kad šių metų abiturientai neketiną emigruoti, o. pasilikę Europoje žadĮa ten pat tęsti augš-1 tuosius mokslus. V. S.

I kaimas. Kolchozinant kraštą ar f tik neardomi patys pagridiniai lietuviškųjų nusiteikimų ir visapusiškų lietuviškųjų apraiškų židiniai? Kad ir suaktyvėjęs, bet [perdėm propaganda persunktas kultūrinis gyvenimas, jąu kelia [rimtų abejojimų, kiek jis galės ■įsidėti, kad lietuviškasis kai-

būdai,politika, tik tiek gali Wt kava?rankios, kiek tenutolsta nuo automobilių išleidžiamos dujos, Kremliaus nubrėžtos linijos. miesto gatvių afsaito išspindu-
Musy mirishh kapaiPo Visa Vakaru Vokietiją yra išbarstyti mūsų mtruriujų kapai- 

Kol emigracija nebuvo palietusi .mūsų tautiečių w jie gyveno ma-

atradimą m pateikė kelias suges
tijas — skirt; premijas* progas

ipgujam plunksnos darbininkui, 
išpaūstuvė^ padirbėti, o grtjaur _ šiai net pasiūlė prenumeruoti ąii:

iį?- Susitvėrė Žurnalistų S-gą ir miegą- ęentrąs net į laiškus nę-.
a " •• n • ■» MM _ *

;ekurios žurnalistas ar spaudos Žmogus pegąlįs ęią gyventi! Tąi jąų Įabąį Mugąs pąšįūlvinąs. Į? guriam galui man reikalinga to- ;jįi “Tiesa”, kur jokios teisybės 'Įiei su žiburiu nėra?! AL Giman- tas siūlo net $46 išleisti dėl šio' melagingo laikraščio. Mes ži-
įus? Niekę, tik vįęnąs kitą pa- Vąnoja į? dabar baigia iširti. Žur nalistas ar kitos profesijos žmogus norą padaromas lengvai. Žurnalistu tapti ręįkia neapsakomo mokslo, įr orientacijos, at-, minties ir gabumų, bet jię nėra, nepąsiekiamį. Ir pažvelgę į šio krašto ąpaųdęs žmąpęs matome,, kąd jįę esą parinkti laisvą valia įš pat mažų dienų* skatinti toliau mokūitįs ir lavintis žurnalistikoj.O sakykim, kada lietuvis turį talentą rąšyti, ar jį kas paremia? Ar lietuvis, parbėgęs iš. sunkaus dąrbd aukoja poilsio valandas rąsymųĮ, ąr kaą tą įvertina? Tėvą.; tik nusišypso, jei vąįkas nori tapti žurnalistų. Įš to, sąko, ____.x „ w dupnos nevalgysi/ Taigi reikia kiek ąpmakėtį, kįtį. po kięk ir [kam susirūpinti spaudos žodžiodvasioj įr di<įintį spaudos darbi- hdkmTVl^i ^iH?fėlisths lifiikų *eifes. Bj>L Brazdžionis.

tuviui,* seniau-čia gyvenanęįąm. ąr neseniai atvykusiam, ūžsisą? kyli gsrus mųsųiąikrašęius, kaip .sunku prikalbėti,, kjad Iters paaukotų lietuviškai spaudai kėle- tą deleriu* O kolegą skatiną ręm- ti kom.unistųs įr jų spąudą!Toliau 'kolega siūlo laikraš- čiąms, kad jie mokėtų hoporarą bendradarbiams. Tąi irgi nęgaĮį- mąs dalykas, Gęrąi, įęį kurie . laikraščiai turi kapitalo" ir išeina biznio pagrindu, gal tie ir galėtų moką,nįet daugelis vos tevęge- tuoją.j Gerai ąin<ar rašytojas ne pagaminamas, bet tąi žmogui duqta Dievo dovaną. Joks m^teriąiinįą ąkątkiį- m.ąs pępadąr^s gero žurnalisto, jei nebus įgimto talento. 'Lietuvybei išlaikyti ręįk.ia didelių pastangų. O jų jąų trūksta, tos po Į5 metų išeivijoje sįlpnėją. Turtai įr siėkimąi mus Bąlenkįa į §ą- ye. Nebeturim laiko netik' mokintis, bet ir savai sgautįsū ar mokyklai pasišvęsti., Neturim Vaikams vadovėlių, laikraštėlių yięną tik “Eglutė” įr toji bemirštantį. Įš mažens mupąs reikia adėti ateities spaudos žmones uklėti* pąskątįntį įr ramti- P^r įo 15 mętų mūsų vaiką; uebehlQ- 
/|kės iietuyiškaį. Męs naųiįęjį ąį- / ęiviai juokėmės ir kritikavomeSenuosius, bet kaip su mūsiš- kiąis?....Labai gerai, jei kokios orgąni-- zaeijoą skatintų konkursais rąšį- ąėti jaunimą. Tai būtų neapsa^ komai girtinas uždavinys. Mūsų pareiga bųtų kiek galimą ūepą- sentį įr sąvo. žinias perteikti paų jiems lietuviškiems spaudos dąr-

Londtmąs. —r D, Britanija pa- sirąšė su Sqv- Sąj* naują prekybos ąit^tį^kūrr gglįūs- 5 metus. Abiejų kraštų importas bęį eksportas busiąs smarkiai padidin-

dingas krašto ūkAii. KH I ¥0 spvįėtūijoJei LĮętūvą gklėtų pą. Į Vokietijos klat^ZsįtFftųktr iš §pvi>  W >ėmų? ĮŠ mąįą. „Dęją, §9Vk&d Yisiškąį įg- kW ęęįfcėta g§Wti zakąyų tops Jnoravo, kad ir sovietinės ĮaętUT viSW1? pramonės įmonėms? Ži-1 vos į^ęęesųs. Jfątyt, kąj grynai įoą gamyklas., kurios gėlę- kpvįętmiąi interesai kertasi su tų naudoti vietinę, žąliąvą, visą- lietuviškaisiais, pastarieji padedąs būtų tęigiąmu fąkĮęriu Lie-. ^^ yisį§kąi nuošaly. Ryškiąu- tųvos ūkmįąine gyveninę Jei I sias pąvyzd.yą šiaurinės Rytprm reikėtų kkaį žaliava sįsivežti •išįsįų’ 'dąlįės’klikimąs. Iš nedrąsių Ū?šiminimų sovietinąmos Įdėtų-. VOS spaudoje ir per radiją, numanu, kąd ir lietuviškieji komunistei, vįsiškąi lygiai su išeivijos
užsięųių, kąžin ąj? galutini ga" mybds kaštai pasiteįs.įn.tų-L.abąi galįmąs dalykas, kad “T-. Žiburius” taip pamėgę ęituotį vilpĮskiaį laikraščiai ir iš šio į lietuviais, galvoja. ir žino, kad strąipsiięlio ištraukę atskirus | Rytprūsių likimo sprendime ne- sakįniųs, bandys teigti, kąd, štai, įgali bųti dviejų nuomonių: jie emigrantai piktinasi, jog Lietu- yra’ lietuviški išturi priklausyti vą tąmpa prąmonine šalimi, esą, ‘Lietuvai. Deja, vilniškio politic ię vėl norėtų, kad Lietuvai biuro balsas,' bent iki’šiol neiš- irikląusytų nuo užsienio kąpitą- - ~ .įstų malonės įr pan. Ne visai tąip. Svarbu, kad Lietuvos, ūkinis gyvenimas vystytųsi ir augtų savojo pajėgumo ribose ir galėtų gąiįmąį gęrįaų patenkinti savo gyventojų poreikius. Žinomą, jei būtų gąlimą išlaikyti konkurenciją su kitais, kraštais ir ekone- mkiiu požiūriu apsimokėtų, hutu puiku, kad lietuviškuosius pramonės gaminius pirktų užsienių valstybės. Bet tai nėra lengvas uždavinys, žinant, kąd esamą - kraštų, •- kurių.. pramoninis potencialąs .ir. žaliavų, .ištekliai leidžią pasaulio rinkon paleisti savuosius gaminius konkurencijos-beveik nerandančiomis kainomis.Tąlįau, stebint dabąrtįnį Lietuvos. gyvenimą, rūpesčio kelią tir lietuviškojo sodžiaus išardy-

gąĮi bųtį dviejų nuomonių: jie yrą lietuviški ir turi priklausyti

tas. EĮrįtąį net pastatysią savie- mas> sųkolchozinimas. Juk ir tams keletą fabrikų. I]
/ Palaidos mirtys

(atsakymas SKAUTU BRQUnjQ

įklausomas* o gal (kas žino?), gal ir pehandomąš kelti* kąd tik ne- užrūstinųs “vyresniojo brolio”, l Visi kraštai, kurie tik buvo pajutę vokiškosios -okupacijos leteną, kaip, lepkąi ąr čekai’, kurie turi tam tikrų teritorinių prę- tęnzijįų ar neišspręstų problemų su Vbkjątįja,. vienų ar kitu būdu bus atstovaujami sprendžiant vokiškąjį klausimą* bet vargiai [ ar - tokioje konferencijoje bus i pąlįkta vieta Lietuvos, nors so-, viętinamos, atstovams. Už juos jau pasirūpins maskviniai gkr- bėjai. Tuo tarpu,* kas geriau ir įtikinamiau galėtų tarptautinėje konferencijoje kalbėti ir ginti Lietuvos reikalus, jei ne patys lietuviai, kurie, dar toli gražų, nėra pamiršę nei Klaipėdos ątėmimo, nąi, pagaliau, dabar jąu reikalingo išspręsti Rytprū- . . . Šių likimo. •patys lietuviai komunistai turė- į Kai nors paviršutiniškai pa-
Bkąųtų Brolis “Tžu Nr. 19, ge- Į kraipyti sa.kipįus įr mintis ir ką i gūžės 17 d-, užpuola manę, kad norą kaltinti ar kalhėtį netiesą, aš slapstausi po slapyvąrde, bet (kuomet mW0 niekas nebuvo įik^ Tąmstą esi toks pat* taip pat sįaęstąįstį, gal dėl tų pąčįų priežasčių, kąų> ir ąš. Juk Tamstai yra žinomas “Už sugrįžimą į tėvynę” ir kaip ten yrą iškraipytos mano mintys įr visas reikalas už- mantas, ant save kurpalio, bet man nesuprantamą, koks tiksiąs buvę ūkautų Brolįųį kraipyti mano mintis ir sakinius, kąi čia Kanadoj* anot Tamstos paties žo- dčių, ^turėdami laivą, saulę ir laisvą kraštą'’, nebūtų reikalo

rųmęję apkaltintas* o tik pareikš tos palaidos mintys.Skautų Br-ftiįs, cituodamas m.a- bo mintis, rašo: “Laivas džiūsta kąĮĮądįškos saulės kaitroje”. Ne laivas* bet. laivai, vadai ir panašiai. Mano viskas buvo parašyta daųgiskaįtojęt o Skautų Brolis viską pavertė į vienaskaitą ir prįįaįkė savo vadui, jeigu čįa re- dąkcijįOs klaida, Skautų Brolį labai atsiprašau, o jeigu tai blogą valia, tai Tamstą ęsį minčįų

turėsite
DAUGIAU
KARŠTO VANDENS
ŠILDANT ELEKTRA
saugu, svaru, 
moųermi ir ekonomiška

sįjr:
iiiiil

kraipytojas.Skautų Broliui ir man yra žinomi Niagara pusiasalio reikalai ir laivo pirkimo istorija, bet su- vęsdamaš balansą, Tamsta netei- sįpgai užpuoli marle ir rašai: “Be ręikalo sielojiesi P. Apuokai. Neatrodo, kad per daug artimas būtumei šiems reikalams, nes jeigu neapsirinku, jokios paramos nei centu neparodei, nei žodžiu nepatarei”.“Jeigu neapsirinku ..Vistik sąžinė nerami, nes Tamsta sakai kąd mane žinai ir žinai kąs rašė, tąi matai visuomet visuose susirinkimuose ir parengimuose įr žinai, kad aš visuomet aukoju kiek galiu. Buvau beveik visuose skautų parengimuose ir esu paaukojęs vieną kitą dolerį.Bet dėl to nesiginčysime, nes Žalgirio vietihinkijos jūrų skautai gerai žino, kad 1955 m. vasario 14 d gavo $36,04 ir šiuos pinigus jiė gavo tiktai Apuoko ir dar vieno ąsmęu§ -iniciatyva. Ląivas"buvo tais'pačiaismetais ir šie $$6,04 nuėjo IdiVui pirkti. 1 * ?‘y |Dar norėęiaų paklausti, kur gi buvo Skautų Brolis su vadais, kąi 1958 m., vįsįems Ayelląndie- Čiąms žinomame Ūkyje, skautai atšventė 5 metų jųbDęjų įr mažieji skautukai davė įžodį? Tuomet p. P. B., matydamas labai mažą skaičių rėmėjų, apgailestavo, kad Wellando apylinkės valdybos nąriąi su Meškeriotojų ir Medžiotojų klubu surengė bendrą pikniką kitoje vietoje, ar tai meškeriojimo lenktynes.Taip, niįęlas brqii; jeigu Tamstą esi skautų brolis, tai ii- mano brolis, nes ąš esu skautas, tik dėl įvairių gyvenimo aplinkybių jau pasyvūs. Bet gal laikas ateis ir vėl pasidarysiu “ aktyvus, nes skautiški, teįkąląi, Maų laba; priė širdies įr esu. vyr, skiltininkąs.Labai gerai pamenu dieną, kai man, pirmos klabės gimnazistui, amžinos atminties Eugenijus Kulvietis, užrišo skautišką kaklaraištį, pabučiavo į žandą, paspaudė kairę ranką ir pasakė Budėk.Linkiu gero vėjo, -r-o. Jūsų Apvofeast* -

tusti, kur gi

jorois, t.aį savo artumoj esančias kapines atlankydavo kiekviena proga, išpuošdavo gražiai savo brolių ir sesių kapus, stengdavosi jiems pastatyti paminklus.i Šiandien, veik visiems išemigravus, o stovykloms -baigiantis likviduotis, prie visų sunkumų susidarę dar vienas, ir. reikia, pasakyti bene svarbiausias* ipūsų mirusiųjų brolių ir. sesių kapų prižiūrėjimo reikalas. Yrą likę šimtai kąpų provincijoje, kurie vietinių administracijų blogai ar

visai neprižiūrimi. Gailą, kąd tų apleistų ir pamirštų kapų randasi ir tokių, kurių giminės ir artimieji randasi čia Vakaruose, yra Išemigravę ir juos pamiršę. Šito poelgio jokiu būdu negalima pateisinti jokiais motyvais. Jei jau neturima vietoje priežiūrai patikimo asmens, prašome kreiptis į KV-bą’ kuri mielai pątąrpįnin-i kaus tokį žmogų surasti, bei jam perduos atsiųstus pinigus.Dar didesnę problemą sudaro įię mirusieji, kurie visiškai giminių neturi Vakaruose. Čia privalėtų jau visa visuomenė įsijungti ir Šią problemą finansiniai paremiant išspręsti. Su šią problemą Vokietijos KV pati viena finansiniai susidoroti nepajėgia.

U Venecijoje miršta mis procentas negu kur nors kitur Italijoje — trys iš 100. 000. Dėlto tyrinėtojai nusprendė, kad iš visų suminėtų galimų vėžio sukėlėjų tikrasis turi būti tabakas — jam degant gaunamos dervos.Tikrinant išvadas tyrinėtojai nukrypo į Los Angeles, ty- mies tą, kurio atmosferą laikoma labiausiai nešvaria. Surinkus duomenis pasirodė, kad Los Angeles ir Italijos mirtingumas nuo plau čių vėžio yra toks pat.Kad dar labiau įsitikintiį tyrinėtojai ryžosi patikrinti pastarųjų metų mirčių statistiką. Buvo nuspręsta patikrinti mirčių priežastis visų mirusių adventistų, kurie nerūko iš tikybinių įsitikinimų. Pasirodė, kad iš 20.000 mirusių adventistų nebuvo nei vieno mirusio nuo plaučių vėžio. Prof. Rastai nuomone, tai labai svarbus argumentas už tai, kad pląučių vėžio sukėlėju yra tabako degimo produktai — rūkymas.
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Pakvieskite Rogers
patikrinti jūsų 

KROSNĮ daba R
PASINAUDOKITE ROGERS PILNO PATIKRINIMO IR DALIŲ PAKEITIMO TARNYBA. Jūsų šildymo sistema yra tik ką nustojusi veikti po sunkios ir ilgos kanadiškos žiemos. Galėjo jūsų krosnį ąr alyvos degintuvą tai pažeisti. Suraskite tai dar dabar. Tegul Rogers ekspertai pilnai patikrina jūsų šildymo sistemą. Ir, jeigu bus reikalinga, Rogers pakeis nusidėvėjusią krosnį ar alyvos degintuvą. Galite gauti iki 5 metų išsimokėjimą. Pakvieskit Rogers DABAR, anksčiau negu, visi vasarą pradės kviesti.

JEIGU JŪS TURITE...
Daug dulkių sukelianti ir daug darbo reikalaujantį anglių šildymą.

¥

TEGUL ROGERS ĮRENGIA...Alyvos degintoją arba Arba naują pilną alyvos pakeičia automatiška šildymo vienetą, krosnį alyvos krosnimi. bei degintuvą, kurie užima daug mažiau vietos.
JEI TURITĘ...^Senesnę krosnį ir pusnaujį alyvos degintoją...

JEI TURITE...Pusnąųją krosnį su nusidėvėjusiu alyvos degįntuvu...

J SUTAUPYSITE 
KURĄ

Roąęn sutvarkyta Šildymo 
sisteyią yra geriausioje pa
dėtyje. Ji nesunaudoja be 
reikalo nei iažo alyvos.

į TĘGUL ROGERS 
Ą ĮRENGIA...Puikią, naują, mažai ^vietos- užimančią ^7 krosnį, panaudoj ant turimą alyvos degin- ~~ tuvą.

TEGUL ROGERS 
ĮRENGIA...Naują, taupų alyvos degintuvą, toj pačioj krosny.

SUTAUPYSITE ŠIAIS 4 BŪDAIS
Q SUTAUPYSITE Q SUTAUPYSITE /į SUTAUPYSITE
« DARBĄ M VIETĄ RŪPESČIUS
Pilnai automatiška Roger* Atsikratę anglims sudėti Kai įūsm Šildymo sistemą 
alyvoj krosnis išlaikys jūsų kertės ir didelės, krosnięs Rogers patikrins ir pataisys, 
namus norimoje tempefatu- turėsite daugiau vietos ir busite tikri, kad turėsite 
rojo be jokio sunkumo. daugiau galimybių namų saugų alyvos šildymą.

pagerinimui.

THE

Tegul Rogers patikrina Jūsų krosnį DABAR! *
PASKAMBINKITE HU. 1-3311 DAR PRIEŠ VASAROS SUSIGRŪDIMUS!APŠILDO TORONTĄ PER VIRŠ 90 METŲ

• CQMFANY LIMITED

3221 YŲNGE STREET HŲ. 1*331}

KURO ALYVA,

KROSNYS, 
ALYVOS DEGINTUVAL
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Min. pirm. L. Frost su Toronto mažumų laikraštininkais pietauja R. York viešbutyje Alberta salėje.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

WELLAND, Ont
kosi St. Stephens salėje^ tad ti 
kimės jų ir šiais metais.

Ši Joninių šventė, praleista 
Wellande, paliks jums gražių at
siminimų.

KLTS Wellando skyrius-
Joninės - Jaunimo Festivalis. 

Birželio 20 d., St. Stephens Hali,

Daugiau žmonių, daugiau gerbūvio
Toronto (Specialus praneši

mas). — Per paskutinius 5 me
tus daugiau kaip milijonas žmo
nių atvyko iš kitų kraštų pasi
rinkdami Ontario savo namais. 
Premjero Leslie M. Frost vyriau 
sybė yra suorganizavusi Pro
vincial Secretary departamen
te atskirą pilietybės skyrių, ku
ris veiks kaip ryšininkas tarp 
įvairių departamentų tarnybų, 
veikiančių pilietybės reikaluo
se, ir taip pat bendradarbiaus 
su pilietybės bei imigracijos fe- 
deraliniu departamentu.

“Skyrius veiks kaip informa
cijos centras daugeliui tūkstan
čių pasirinkusių apsigyventi Ka
nadą,— pareiškė savo vienoje 
kalboje premjeras. — Taip pat 
tikimasi, kad bus rengiasi jų su
tikimai kiekviename provincijos 
kampe, pasveikinant atvykusius 
į šį kraštą bei į Ontario provin
ciją”.

“Dabar imigrantai turi jau ly
gias teises ir gali gauti lygios 
pagalbos vos atvykę, kaip ir kiti 
šio krašto piliečiai. Jau yra pa
sirašyta nauja sutartis tarp On
tario ir federacinės progresyvių 
konservatorių vyriausybės, lei
džianti imigrantams pasinaudoti 
socialine globa ir pagalba vos 
atvykus į šį kraštą ...”

dėl 
yra

mo ir greitai tampa gerais pilie
čiais. Yra gana daug vietos On
tario ir mes galime pasinaudoti 
jų patyrimais ir jų talentais...”

Prieš generalinius rinkimus 
birželio 11 d. L. Frost pasakė, 
kad pagrindinis Ontario rūpestis 
yra ūkinio plano sukūrimas ir 
įvykdymas.

“Mūsų šūkis buvo ir yra: dau
giau žmonių, daugiau pramonės, 
daugiau darbų, didesnės algos, 
daugiau galimybių ir todėl — 
daugiau gamybos ir pajamų iš 
darbo. Tokia yra mūsų vyriausy
bės linija ir tokie jos siekimai. 
Ontario daug pažengė į priekį 
per paskutinę dekadą, daug dau
giau, negu kitas kuris pasaulio 
kraštas. Mes tikimės, kad dar

“Betkokia diskriminacija 
tautybės, rasės ar religijos 
įstatymų uždrausta. Kiekvienas 
naujasis kanadietis turi lygią 
teisę darbui gauti, jei jis tik yra 
tam kvalifikuotas. Jis gali gy
venti,. kur jam patinka ir yra ly
gus kanadietis, kaip ir betkuris 
kitas Ontario gyventojas, kai tik1 
įkelia koją į šį kraštą” — kalbė
jo premjeras.

“Kanada yra demokratiškas 
kraštas ir Ontario eina augščiau- 
siu demokratiniu' keliu, t.y. lai
kosi augščiausių demokratinių 
principų”.

“Geri Europos kilmės žmones
yra įrodę, kad jie gali lengvai didesnis progresas yra ateityje 
pritapti prie kanadiško gyveni- prieš mūsų akis... n

Suėmė šnipus Paryžiuje
Prancūzijos policija suėmė ei

lę asmenų, šnipinėjusių sovietų 
naudai. Jų tarpe yra Lenkijos 
ambasados Paryžiuje tarnauto
jas Kazimieras Depierala, kari
nio attache sekretorius, ir du 
austrų kilmės Prancūzijos pilie
čiai — Hermann Bertelet su žmo
na. Policija susekė juos pasiun
tusi savo žmones — moteris, ap-.
surengusias vienuolių drabužiais, saugumą.

į Fontenay-sous-Bois priemiestį, 
kur Bertelet turėjo knygyną. 
Jos keletą kartų lankėsi ten ne
va pirkti religinių knygų ir pa
stebėjo įtariamų daylkų. Tada 
vieną dieną atvyko policija ir 
padariusi kratą rado stiprų radi
jo siųstuvą, priimtuvą ir eilę šif
ruotų dokumentų. Suimtieji ap
kaltinti veikimu prieš valstybės

'Švento Jono rytelį, rytelį, 
Ieškau bėro žirgelio, žirgelio..-”

Pavasaris. Kvepia pradalgėse 
džiūstantis šienas, iš kažkur 
dvelkteli jaunučių beržo lapų 
aromatas. Gamtoje ramu; širdy
je gera ir malonu. Tylią vakaro 
rimtį sudrumsčia naktigonių 
dainos. Kūrenasi laužai, kyla Welland, E. Main St. ir Port Ro- 
dūmai į augštybes, liepsnų liežu- Į binson Rd. kampas, įvyks Joni- 
viai rausvomis atšvaistėmis da- nės - Jaunimo Festivalis, 
žo padangę.

Paparčio žiedas tuojau pražy
dės, ir - laimė taip netoli. Papar- “I 
čio žiedas — tai simbolis zmo- komediją 
gaus troškimu, kurie apima visą 
jo buitį: laimę, meilę, tikėjimą 
ir viltį. Tai švento Jono naktis 
— Joninės. Kasgi gali užmigti 
šią naktį?

Ir bernelis išvargęs visą naktį 
prie laužo eina saulei tekant ieš
koti savo žirgelio, kurį jis pa
miršo savo draugų tarpe dai
noms ^aidint. Kas gi gali prisi
minti *apie nuklydusį žirgą tokią 
naktį, kada paparčio žiedas siūlo 
jam laimę ir meilę. Ir mergelė 
išėjusi prie kiemo vartų ilgai 
svajoja ir klauso atsklindančių 
iš lauko dainų, bene nugirs jų 
tarpe ir savojo bernelio mielą
jį balsą...

Joninės — jaunimo šventė.
Ir šiais metais už tūkstančių 

mylių linksminsis jaunimas, 
degs laužai Lietuvos laukuose ir 
Rambyno kalne skambės dainos. 
Nebus taip linksma, kaip seniau 
būdavo, nes šalis pavergta, ir 
jaunimas nelaisvas. Nors ir toli 
nuo savo gimtojo krašto, tą die
ną mes nors mintimis bandysi
me nuskristi į gimtuosius tėviš
kės klonius, nes mums mielas 
Joninių vardas,-su juo rišasi idi
lija lietuviško/kaimo, iš kurio 
daugelis iš mūsų esame išėję.

Paminėti šią gražią jaunimo 
šventę, nors mintimis nusikelti į 
praeitį, šių metų birželio 20 die
ną, šeštadienį, Wellando už
miestyje, prie dailaus miškelio, 
erdvioje St. Stephens salėje yra 
ruošiamos Joninės. Ta pačia pro
ga įvyksta Jaunimo Festivalis. 
Pasirodys ne tik lietuvių jauni
mas, bet ir kitų mums broliškų 
tautų meninės grupės.

Tikimasi svečių iš Amerikos: 
Buffalo, Rochesterio, Clevelan- 
do ir kitų vietovių. Hamiltonas 
ir Torontas visada gausiai lan-

MANO 
ŠIRDINGIAUSI 
LINKĖJIMAI IR 
SVEIKINIMAI 
KANADOJE IR 
WELLAND 
APYLINKĖJE 
GYVENANTIEMS 
LIETUVIAMS. 
Jūsų

E. MORNINGSTAR

PIRMA KARTA KANADOJE

puikios rūkytos desros
egzotišku prieskoniu skanėstas

CERVELAT
Pirmaujančios rūšies 
sausai rūkyta dešra, 
turi nepaprastai leng
vą rūkymo kvapą. Tai 
daugiausia kiauliena, 
sutaisyta su saldžiais 
lauro lapais atgaben
tais iš Graikijos, pui
kios rūšies ispaniška 
paprika ir su Indonezi
jos migdolais. Pamė
ginkite Burns Cerve- 
lat tikro skanėsto.

COLONIAL 
PORK ROLL

Paragavę Colonial 
Pork Roll tuoj paju
site malonų kvapsnį ir 
puikų skonį. Nors re
ceptas yra senas, sie
kiąs dar 18 amž., bet 
Burns gamina moder
niausiu pasauly būdu. 
Pagaminta su garsiais 
Herman Mayer prie
skoniais, skanus vis- 
tiek šiltas ar šaltas.

LEBANON 
BEEF ROLL

Retas skonis, kokį se
niau turėdavo tradici
nių Pensylvanijos Le- 
banono apylinkių me
dinių rūkyklų gami
niai. Skanios valgyti 
šiltos ar šaltos. Jei jūs 
mėgstate rūkytą mėsą, 
mėgsite ir Burns Le
banon Beef Roll, pa
gamintą s u priesko
niais iš liesos vakarie
tiškos jautienos.

THURINGER
Iš Thueringijos kalnų 
provincijos vidurio 
.Vokietijoje atgabentas 
šios populiarios sau
sos dešros receptas. 
Tai yra beveik vien 
jautienos dešra. Thu- 
ringer turi žadinanti 
nepaprastą skonį ir la
biausiai tinka sumuš
tiniams ir svečių sta
lui.

LANDJAEGER
Šios populiarios dešros 
receptas yra kilęs iš 
viduramžių. Tai dešra, 
kurią medžiotojai neš
davosi į medžiokles, į 
Alpių pievų žaidynes. 
Kiekivenas kanadietis, 
kuriam patinka mato
mi rūkyta a e š r a , pa
mėgs šią jLandjaeger 
skaniai pagamintą iš 
jautienos if kiaulienos 
dešrą.

GERU MAISTU APRŪPINA KRAŠTĄ JAU VIRS 70 METŲ
_ ______ __ -■ • . * _ ... - -_ l--- ,11- - ... - -----

Programą išpildys:
1. Toronto dramos sambūris 

Sietynas”, suvaidins 1 veiksmo
Molis”, K. Kaknevi- 

:čiaus. Grimas J. Jagėlos. Veikia: 
: ūkininkas — K. Kaknevičių?, jo 
i žmona — E. Merkelienė, jų kai
mynas — J. Šulcas, Molis — V. 
■ Kušys.

Veiksmas vyksta Lietuvoje, 
jau nepriklausomoje. Iš Kana
dos grįžta Molis, buvęs kaimy
nas, Kanadoje gerokai “apsišvie
tęs” ir pamiršęs ne tik lietuvių 
kalbą, bet ir visus papročius.

Ši juokinga komedija visus 
nuteiks linksmai įr duos progos 
pasijuokti.

2. Buffalo Ukrainiečių Tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
p. Goshowskyj, pašoks ukrainie
čių tautinius šokius. Šokėjai yra 
visi profesionalai ir dažnai šoka. 
Juos galima matyti iš Buffalo 
televizijos stoties.

3. Toronto lietuvių tautinių šo
kių grupė, vadovaujama V. Tū- 
rūtos.

4- Akordeonistas P. G. Jurik, 
buvęs vokiečių povandeninio lai 
vo kapitono padėjėjas, praeitą 
karą praleidęs povandeniniame 
karo laive, sužavės visus akorde
ono garsais. Jis su savo laivu ke
lis kartus buvo torpeduotas; vie
ną kartą išgulėjo jūrų dugne 
prie Norvegijos krantų tris sa
vaites, kol laivą pasitaisė ir vėl 
išplaukė į Atlantą. Antrą kartą 
prie Havajų teko taisyti laivą 
net 2 mėnesius, kol jį sutvarkė ir 
vėl išvedė į Ramųjį vandenyną. 
Kartais jo- muzika tyli ir rami, 
kaip žydrasis Atlantas, apšvies
tas sąulės spindulių, o kartais 
kaip audringos siaučiančios ban
gos ir kaip krintančios ir siūbau- 
jančios visą laivą torpedos. Šį I 
seną “jūrų vilką” įdomu pama
tyti ir išgirsti jo akordeono 
garsus.

Be to, sutiko dalyvauti ir iš
pildyti dalį programos Welland 
vokiečių Jaunimo klubas.

Iš Buffalo atvyks ne tik uk
rainiečiai šokėjai, bet daug jau
nimo, taip pat ir vokiečių jauni- i 
mas dalyvaus šiame festivalyje.

Šokiams gros puiki europietiš
ka muzika. Bufetas, įvairūs gė-1 
rimai ir loterija. i

Pelnas skiriamas Vasario 16; 
gimnazijai, Niagara pusiasalio i 
skautams ir kanadiškai lietuviš
kai spaudai paremti.

Iki pasimatymo Wellande.
Skautų rėmėjų steigiamasis 

susirinkimas, Niagara pusiasa
lio skautų vietininkijos vietinin
ko pskt. P. Balso iniciatyva, įvy
ko gegužės 24 d. 5 v. p.p. pp. Bie
liūnų ūkyje.

Susirinkimą atidarė P. Balsas, 
apibūdindamas skautijos reikš
mę lietuvybės išlaikymui ir mū
sų lietuvių kalbos mokymui.

B. Simonaitis, Niagara pusia
salio vietininkijos Žalgirio jūrų 
skautų valtininkas, papasakoja, 
kaip kanadiečiai skautai tvarko
si ir stovyklauja ir kad jie yra 
visaip tėvų globojami bei šelpia
mi. Kanadiečiai skautai yra ap
rūpinami visais stovyklavimo 
reikmenimis, visos stovyklavimo i 
išlaidos yra padengiamos rėmė
jų būrelių, kuriuos daugumoje 
sudaro skautų tėvai.

Susirinkimui pirmininkauti [ 
buvo pakviestas J. Paužuolis, se- 
kret. B. Simonaitis. Išrinkta Wel 
land skautų rėmėjų būrelio val
dyba: V. Bieliūnas, J. Kutka, J. 
Paužuolis, V. Žinaitis ir M. Šal- 
čiūnas. Rev. kom. A. Žinaitis ir 
K. Žukauskas.

Susirinkusieji čia pat skau
tams suaukojo bene $30.

Dar P. Balsas pranešė, kad 
Niagara pusiasalio skautai ren
giasi stovyklauti liepos pradžio
je prie Port Weller, gražioje prie 

’ežero ir paplūdym.io vietoje, kur 
blogam orui ar audrai užtikus 
yra netoli salė. Į šią stovyklą bus 
priimami ir ne skautai. Tėvai, 
norintieji leisti savo vaikus į šią 
stovyklą, prašomi kreiptis: Nia
gara Falls į Balsą, Wellapde į 
Kutką ar P. Biliūną ir Port Col- 
borne į Simonaitį ar Paužuolį. 
Vaikai privalo būti ne jaunesni 
kaip 7 metų, bet, jeigu vaikutis 
“smart”, kaip Balsas pareiškė ir 
moka nusirengti bei apsireng
ti ir “apie save apsitvarkyti”, 
tai gali būti ir 6 metų. Šios tai
syklės tinka ir berniukams ir 
fnergaitėms. Yra planuojama, Įgu< kad tėvai išleistų savo vai-(skautams, Vasario 16 gimnazijai 
kad j šią stovyklą atvyktų Ha-*kučius j šią stovyklą, kur jie pa- ^Vokietijoje ir. mūsų lietuviškai 
. i ., i;.. .......................... .................. spaudai paremti. Atsilankyda

mas į šias fonines išleisi kelis 
vaikus į stovyklą, padėsi Vokie
tijoje einančiam mokslą mūsų

GERA NAUJIENA
Nauji katalogai - naujos atpigintos kainos

Naudodamiesi ta didžiule parama, kuri ligi šiol buvo mums 
teikiama įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenančių tautiečių, 
Lietuvių Prekybos Bendrovė dabar gali jau tikrai iš esmės su
mažinti kainas praktiškai visiems tiems daiktams, kurie siunčia
mi į Lietuvą dovanų siuntiniuose. O dabar Bendrovei dar malo
nu pasirodyti visuomenei su savo nauju, padidintu, iliustruotu 
katalogu lietuvių kalba. Esame taip pat atspausdinę katalogus 
latvių, anglų įr ukrainiečių kalbomis.

Mūsų naujajame kataloge yra aptarta ir paduotos kainos 
šių dalykų: • < .

1. Maždaug 600 skirtingu medžiagų, austu Anglijoje.Maždaug 600 skirtingų medžiagų, austų Anglijoje.
Platus skyrius gatavų drabužių moterims, vyrams ir vai
kams. ' >
Visokių rūšių odos. *
Gatavi batai.
Įvairūs laikrodžiai. ■ ■
Fotoaparatai. r. . .. /
HOHNER akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių kai
nos yra nuo $39.00 iki $1.120.00 -A
SINGER siuvamosios įvairių tipų mašinos. ‘
AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašiną, kuri;tin- 
ka visų rūšių siūlams, įskaitant namie verptus mezgimo 
siūlus.
OLYMPIA RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS su šių kalbų : 
raidynais: lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokie
čių ir anglų ' —
Vaistai, gaminti Anglijoje, JAV, Vokietijoje, Švędįjpįe, . 
Šveicarijoje, Prancūzijoje ir Sov. Sąjungoje. . ■

Mūsiškis vaistų skyrius sudaro vaistus pagal betkuria kalba 
rašytus receptus.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
Mums taip pat malonu pranešti visiems lietuviams, kad vi- • 

sados galima gauti dar kainoraštį mūsiškių standartinių siunti- i 
nių, kurių kainos yra nenuvaržomos; Tų siuntinių kainos yra. 
tarp $29.00 ir $80.00 • .A.:

Pavyzdžiui:
1. Už $29.00 (įskaitant į tą sumą muitus ir kitus su pąšiun-J

timu susijusius mokesčius) galite pasiųsti tokį siuntinį, kurį su
daro 6^ jardo VILNONĖS medžiagos 2 vyriškiems ar moteris- • 
kiems kostiumams, - . .

2. Už $32.00 (įskaitant visus minėtuosius' mokesčiūs)’.galite 
pasiųsti 6 jardus VILNONĖS-medžiagos 2 paltams. .. —.

3. Už $49.00 (įskantant minėtuosius mokesčius) galite pa-:
siųsti 13 jardų VILNONĖS medžiagos 4 vyriškiems ar moteriš-; 
kiems kostiumams • _ ;

4. Už $79.00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) gąlifę' pa-*’
siųsti 23 jardus VILNONĖS medžiagos 7 vyriškiems ar moteriš
kiems kostiumams. : '*

O taip pat turime dar ir kitus 22 skirtingus standartinius 
siuntinius su VILNONĖMIS medžiagomis, pamušalais, batais, < 
megztiniais ir kt. . . . ’

Nuo dabar standartinių siuntinių medžiagas mums specia
liai gamina vienas didžiulis britų audimo fabrikas ir žymi jose 
“Made in England”, o tai padidina jų vertę Lietuvoje.

Siuntėjų prekės:
Įsteigėme specialų skyrių ir dabar jau priimame persiųsti į 

Lietuvą pačių siuntėjų supirktuosius daiktus. Siuntėjams pa
geidaujant, prie tokių siuntinių dar gali būti pridėta prekių, pa-, 
sirinktų pagal mūsų katalogus, ar kuris nots standartinis siun
tinys.

Turint galvoje tai, kad siuntiniai iš čia gabenami be perkro- 
vinėjimų iš laivo į laivą, jie gavėją pasiekia vidutiniškai per 3-5 
savaites. Pageidaujant mes siunčiame ir oro paštu.

Mes užtikriname, kad
1. Siuntinys ‘pasieks'gavėją. V
2. Jei siuntinys dingtų, grąžintumėm pinigus ar nemoka-- 

mai pasiųstumėm kitą tokį pat siuntinį.
3. Visus su pasiuntimu susijusius mokesčius apmokame' 

Londone, dėl to gavėjas už siuntinį jau nieko nebeprimoka.
4. Siunčiamos tik tokios prekės, kokios remiantis aprašymu

ar pavyzdžiais būna užsakytos. •'
Mokėjimai: ‘ i
Mokėjimus mes priimame.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4
5
6

8
9

10.

11

asmeniniais čekiais, . - •
banko čekiais, 
tarptautiniais piniginiais orderiais, ■ ;
britų piniginiais orderiais, 
kelioniniais čekiais, , ‘
pašto orderiais.•

Mes siūlome: .. . ,
1. Visiems lietuviams, kurie iki šiol siųsdavo siuntinius per

kitas firmas, tuojau parašyti' mums ir be jokių įsipareigojimų 
paprašyti nemokamų katalogo, medžiagų pavyzdžių ir kitokių 
informacijų. **.

2. Prieš užsakant kur nors kitur siuntinį palyginti stFmūsų 
kainomis ir mūsų prekių kokybe.

3. Atsiminti, kad iš pat pradžių mes esame stovėję daugelio
lietuvių reikalų sargyboje. Atsiminti taip pat, kad didesnė apy
varta mažina kainas ir. kad mus remdami jūs sutaupote apsčiai 
savo pinigu. „i

LITHUANIAN TRADING COMRANY
la, Hunt Street/London, W. ll, dr. Britain

skautams padėti, kad kuo ma- 'Joninės, šių Joginių pelnas yi 
žiau tėvams kainuotų. Būtų gra- ’skiriamas Niagara pušiasal 
žu, kad tėvai išleistų savo vai-(skautams. Vasario 16 cnmnazii;

miltono ir kitų kolonijų skautai, žais,, pažins vienas kitą, išmoks
Stovyklauti žadama vieną savai- lietuviškų žadimų ir lietuviu 
tę. Dienai pragyvenimas kainuos kalbos.
vienam skautui $1.50. bet susi- Kain žinoma iš spaudos, bir- ■ ...
daręs skautų rėmėjų TmreliV ža-: žeHo^'<rwmnd, St. SlephenTilWTrtfflTtt'Tr paremsi 
da “sukalti” pinigo, kad galėtų'Hali įvyks jaunimo festivalis —

1



TŽVISKtS ŽIBURIAI

Tikrai perrinkime
JAUNIMO ŠVENTfc

nėra kus sudarysią stiprią konkuren- į pagilinta srovė it iki Karaliau

Mūsų stipriausias balsas Frosto vyriausybei
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ASMENIŠKAS
MINISTERIO PIRMININKO

FROSTO KREIPIMASIS

partiją
Balsuokite už

OTTAWA AREA

LAKEHEADLONDON AREAHAMILTON AREA

Bellwoods Rinkiminėje Apylinkėje

GALTSUDBURYBRANTFORD AREA NIAGARA AREAWINDSOR AREA

Charles Daley

KITCHENER GUELPH NORTH BAY OSHAWA WESTERN ONTARIO

ONTARIO

DUNLOP Wm. J
EASTERN ONTARIO

Informacijų klausti telefonu HU. 3-4335

NORTHERN ^ONTARIO

PRESCOTT
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KENORA 
Howard 
F. Keffer

RAINY RIVER 
William G.

Noden

Skandinavijos kraštus dabar ei
nąs per Klaipėdą. Be to, Klaipė
da padaryta moderniu žvejybos 
uostu, kur savo bazes turį du 
žvejybos laivynai, kurie savo žu
vis iškrauna pilnai mechanizuo
tais įrengimais. Sovietai atsisa-

KENT WEST 
George W, Parry

Donald 
H. Morrow

OSHAWA 
Bill Newman

BRANTFORD 
Max Sherman

Pastąrajme provinciniame parlamente Eglinton apylinkė buvo 
atstovaujama Hon. Wm. J. Dunlop, švietimo ministerio prem
jero Frosto vyriausybėje.

YORK EAST 
Hollis

E. Beckett.

PORT ARTHUR 
Hon. George C.

Ward rope

WATERLOO 
NORTH 

Ross Morrison

HIGH PARK 
Alfred H. 
Cowling

YORK SOUTH 
Mrs. Alice 
Bickerton

YORK WEST 
H. Leslie 
Rowntree

WENTWORTH 
Arthur J. Child

FORT WILLIAM 
Clare E. 

Mapledoram

• Kaipo senas komunizmo 
priešas.

WOODBINE 
Harold

F. Fishleigh

RUSSELL 
Gordon 

Lavergne

ST. PATRICK 
Hon. A. • 

Kelso Roberts

ST. GEORGE 
Allan F. 

Lawrence

Sovietiniai uostai Baltijos jūroj 
“Vorwaerts“ savaitraštis penkiais metais numatoma uos

ciią Fed. Vokietijos'Baltijos ir čiaus- Čia numatoma įkurdinti 
Šiaurės jūros uostams. Rostocke, banginių žvejybos punktą.

PARKDALE 
n. J. Stewart

BRUCE 
Lloyd 

S.'Johnston

Visada prieinamas visiems ir nuolat nuoširdžiai domisi visų 
reikalais.
Kasdien tarnauja žmonėms.
Tai didelės patirties vyras.
Septynis mettts buvęs miesto tarėju.
Keturis metus buvęs miesto burmistru.
Penkis kartus išrinktas j Ontario parlamentą.
Demokratas veikloje ir kalboje.

Wm. J. Stewart Parkdale.

uoste jau esą atlikti didžiuliai įkę planų Klaipėdą padaryti stam 
statybos darbai, o sekančiais • biu kariniu uostu.

lietuviai, kurio turi laisvesnių 
vietų ir galėtų priimti, pranešti 
L šajaukai — 63 Rodman St., 
St. Catharines, Ont, MU. 4-0630 
arba K. Bogušui — 55 Queen- 
ston St., St. Catharines, Ont, 
MU. 4-1810. .

Lietuviai visada buvo svetin
gi. Atrodo, kad šie išeivijos ke
liolika metų jų būdo dar nepa
keitė, tad ir šį kartą priimkime 
svečius, kaip galint geriau, nuo
širdžiau, kad jie išsineštų iš šios 
padangės geriausius įspūdžius.

YORK CENTRE YORK HUMBER YORK NORTH YORK- 
Thomas Graham W. Bev. Lewis A. A. Mackenzie SCARBOROUGH

Richard E. Sutton

zė Krištolaitytė. Tokių gražia- 
balsių giesmininkių užgirsti šio
je padangėje yra kaip ir staig
mena. Sužinota, kad tą dieną 
rengiamame sporte dalyvauja 
moterų ir vyrų krepšinio ko
mandos Hamiltono Kovas, To
ronto Vytis ir Roęhesterio Ša
kalas ir vyrų lauko teniso ko
mandos. .

Sveikinimo kalbą sutiko pasa
kyti PLB pirm. J. Matulionis, 
Garbės svečiais be,anksčiau pa-, 
skelbtų dar pakviesti Tėvas Bar
nabas Mikalauskas, OFM, ir vie
tos anglų spaudos atstovas.
. Valgių bufetą apsiėmė vesti 

toje srityje nusimananti iš Nia
gara Falls p. Čeooniėnė, gėrimų 
bufeto vadovu iš St. Catharines 
J. .Grigas, salės priežiūra ir jos 
tvarką A. Šetikas ir vietos skau
tai, butų aprūpinimo - nakvynės 
reikalus Ig. Šajauka.
* Gautas jau vardinis ansamb
liečių sąrašas ir rūpinamasi- jų 
apnakvydinimu. Kadangi jų su
sidaro kelios dešimtys asmenų,

HAMILTON HAMILTON-
EAST WENTWORTH

Robert E. Elliott Hon. Ray Connell

Otava. — Parlamento atstovas 
H. W. Herridge, CCF, pasiūlė 
Kan dos m inisteriųi pirmininkui 
Įgyti vasaros rezidenciją. Vyriau 
sybės vardu buvo atsakyta, kad 
klausimas būsiąs svarstomas.

Praha. — Čekoslovakijos daili
ninkai, rašytojai ir' muzikai 
“įjungti į gamybą”. Darbas ga
mybos įmonėse esą padeda “idė
jiniam auklėjimui”.

Stockholmas. — 400-000 švedų, 
moksleivių iki 13 metų amžiaus 
buvo leista balsuoti ar norėtų 5, 
dienų savaitės. 60% vaikų pasi
sakė už 6 dienų pamokas. Esą, 
tos šeštos dienos'jie vistiek ne- 

į turėtų laisvos, nes būtų įtrauk
ti Į namų ruošą.

FRONTENAC-
Lloyd Letherby ADDINGTON 

Jack Simonett

Ir vėl aš norių jums padėkoti už manęs 
palaikymą praeityje. Aš tikiu, kad vy
riausybė, kuriai aš turiu garbės vado
vauti, buvo tikrame kelyje. Ji buvo visų 
žmonių vyriausybė, neskiriant jų pagal 
rasę, kilmę, religiją ar padėtį. Mūsų par
tija buvo visų žmonių partija ir mes ti
kimės taip išlikti. Mūsų tikslas yra iš
vystyti Ontario, taip, kad pakiltų gyve
nimo standartas, sveikata, turtas ir visų 
žmonių laimė.

Parkdale rinkiminė apylinkė - Toronto 
Birželio 11 dieną 1959 m.

7 BALSUOKITE UŽ PROGRESYVIUOSIUS
* KONSERVATORIUS!

Mes imi^-antai Ontario provincijoje dabar naudojamės ta pa 
čia socialine globa, kaip ir kiti piliečiai.

Parkdale apylinkėje perrinkite 
WM. J. STEWART

xpyn. Tenka pasidžiaugtų kad 
su Čiurlioniu kartu atvyksta ir 
dalyvauja programoje lietu-

0TTAWA SOUTH OTTAWA WEST 
W. Irwin 
Haskett

LANARK LEEDS
George E. James A. C. AoM 

Gomme

BRACONOALE DOVERCOURT EGLINTON
Harold Menzies D. McMaster Kerr Hon.

Wm. J. Dunlop

HALTON HAMILTON
Stanley L. Hall CENTRE •

W. K. Warrender

SAULT TEMISKAMING
STE. MARIE Robert Herbert 

C. Harry Lyons

WELLINGTON NIPISSING
SOUTH • JohnChaput 

RobertB. Freure

ONTARIO PARRY SOUND
Hon. Dr. M. B. Al lister Johnston 

Dymond

GREY SOUTH HAL0IMAND- HURON HURON-BRUCE KENT EAST 
W. Harry Kress NORFOLK Charles S. John W. Hanna Philip Schleihauf

Hon. J. N. Allan MacNaughton

LAMBTON EAST LAMBTON WEST OXFORD PERTH WELLINGTON-
C. E. Janes Hon. Bryan Thomas H. Dent J. Fred Edwards DUFFERIN 

L. Cathcart Hon. John Root

CARLETON OTTAWA EAST 
W. Erskine Jules Morin
Johnston

WELLAND NICKEL BELT
Ellis Rheal Belisle

P. Morningstar

MŪSŲ ATSTOVI 
lis yra Įrodęs savo vertę

RIVERDALE ST. ANDREW ST. DAVID
Hori. Allan Grossman Henry J. Price

Robert Macaulay

PEEL • PETERBOROUGH SIMCOE CENTRE SIMCOE EAST 
William G. Davis Keith Brown George 

G. Johnston

WENTWORTH LONDON NORTH LONDON SOUTH
EAST Hon. John John H. White 

Claude Lockwood P. Robarts

Mums visiems yra garbė, kad Ontario 
pritraukė tiek daug naujų ateivių, dau
giau negu betkuri kita provincija.
Aš jaučiu, kad vienas iš svarbiausių pri
traukimo priežasčių, tai šiltas sutiki
mas, kuri vyriausybė ir Ontario žmonės 
parodo tiems, kurie pasirenka mūsų 
provinciją savo ateities namais.

Čiurlionio atvykimas į Niaga
ros pusiasalį ir dalyvavimas Jau
nimo šventės — Joninių progra
moje iššaukė didelį susidomėji
mą apylinkės lietuvių tarpe. 
Daugelis asmenų teiraujasi, te
lefonu skambina klausinėdami 
ar bus iš anksto platinami bilie
tai įę jei taip, tai kur? Rengėjai 
pritardami svečių pageidavimui 
praneša, kad bilietai platinami 
ir jau galima įsigyti šiose vieto
se: St. Catharinėje pas K. Bogu- 
šį — 55 Queenston St., tel. MU. 
4-1810 ir P. Polgrimą—172 Boy
le Rd., tel. MU. 2-9994; Hamilto
ne pas K. Baroną — 131 Ken
sington Ave. N., tel. LI. 5-0979; 
Toronte pas J. Cicėną — 21 Al- 

jhambra Ave., tel. LE. 7-1781. 
i Nakvvnių reikalais kreiptis į 
I. Šajauką — 63 Rodman St., St. 
Catharines, Ont., tel. MU.4-0630. 

I Visais kitais su šia švente susi- 
! iusiais reikalais kreintis aukš
čiau nurodytu K. Bogušo adresu, 

j Pasirodo, kad visuomenė, gan 
. palankiai tą įvertindama, stip- 
įrįai remia, ypatingai prekybi
ninkai aukodami brangias dova
nas loterijai. Loterija dėka šių 
geradarių bus labai didelė, turės Į 
šimtus vertingų fantų. Mėginto- ! 
jai “laimės šulinio” tikrai bus į 
patenkinti. Inf.

PBALS^mO I Allan GROSSMAN Į)
LAPELYJE B I

ST. ANDREWS RINKIMINE APYLINKE

MIDDLESEX MIDDLESEX
NORTH SOUTH

Wm. A. Stewart Harry M. Allen

ESSEX NORTH ESSEX SOUTH
E.J. William

(Sid) Arbour Murdoch

WINDSOR- WINDSOR- BRANT
SANDWICH WALKERVILLE Garnet Brown

Wm. Griesinger Roy R. Hicks

DUFFERIN- DURHAM MUSKOKA NORTHUMBER
SIMCOE Alex Carruthers Robert J. Boyer LAND 

Hon.A.W.Downer Hon. Wm. A.
Goodfellow

Kaipo laikąs duris atviras 
mums atvykti su visokiais 
reikalais.
Kaipo kalbąs ir kovojąs už 
mus. •

SUDBURY WATERLOO
Gerald J. SOUTH

Monaghan RaymondM.Myers

ELGIN GREY NORTH 
Ronald McNeil Hon.

Dr. Mac. Phillips

CENTRAL

COCHRANE COCHRANE
NORTH SOUTH 

Rene Brunelle Hon.J.W.Spooner

High Parko 
apylinkės 

balsuotojai 
balsuokite už 
Progresyvią 

Konservatorių

GLENGARRY GRENVILLE- HASTINGS EAST HASTINGS KINGSTON
Fernand Guindon DUNDAS Clarke Rollins WEST Hou.

Hon. F. M. Cass E. Sandercock Wm. M. Nickle

PRINCE EDWARD- RENFREW RENFREW STORMONT ALGOMA- 
LENNOX . NORTH SOUTH Michael Salbany MANITOULIN 

Louis P. Cecile, Norris Whitney Maurice Hamilton Hon.J.A.Maloney John A. Fullerton

jami ir vykdomi dideli darbai ■ išsivysiąs vis labiau
padaryti tuos uostus pajėgius 
konkuruoti su Vakarų uostais. 
Štettino ir Dancigo uostai tobu
linami, gilinami. Viena Dancigo 
uosto dalis gilinama net iki 13,5 
m. Tai reiškia, kad čia galės vė
liau įplaukti okeaniniai laivai iki 
65.000 tonų talpos. Panašiai da
roma ir Gdynėje. Karaliaučiaus

Brangiems mano draugams 
“Tėviškės Žiburių” skaitytojams

BEACHES BELLWOODS
Wm. H. Collings Hon.

JohnYaremko

TORONTO AREA

I

Keith 
H. Lougheed

LINCOLN NIAGARA FALLS
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Pavergtoje tėvynėje Mokslo metų užbaiga 
Hamiltono lietuvių vysk. M. Va
lančiaus vardo mokykloje įvyks

HAMILTON,Ont

Kan. Vladas Butvilą, kuris'grį- į pienas dažnai būdavęs apgižęs. 
Žęs. iš Sibiro buvo jau visai pa- T'-’------ ----------- -------- ’
liegęs ir pet paralyžuotas, gau
tomis žiniomis yfa miręs Pane
vėžyje, sulaukęs 68 metų.
ą'ISMi. .Btftvilaibavo 'Įšilęs iš 
Raseinių apskr., 1915 th J įšven
tintas kunigu atvyko vikarauti 
įjUteną, kur vėliau buvo gimna
zijos kapelionu bei direktorių ir 
pasižymėjo kaip veiklus visuo
menininkas. Iš Utenos išvykęs 
Studijavo VD un-te teologiją, o 
paskiau dirbo Panevėžy eidamas 
įvairias.- pareigas: katalikų vei
kimo vedėjo, katedros klebono 
ir pagaliau kanclerio.

(E) Lietuvoje septynmetį įsa
kyta atlikti per 5 metus. Tai ypač 
liečiar žeiriės ūkį. Tuo reikalu įvy 
ko specialus Lkp ck posėdis. Pa
grindinį pranešimą padarė ck 
sekret. Šarkovas, kuris, žinoma, 
reikalą atyaizdayo taip, lyg pa
tys kolchozininkai tokius įsipa* 
reigojimus nutarė. Tačiau pats 
Šarkovąs. ęia pat pastebėjo, kad 
dabartiniai pieno ir mėsos ga
mybas augimo tempai dar neuž
tikrina tų įsipareigojimų įvyk
dymo. Eilėje rajonų gyvulinin
kystė vykdoma “nepatenkina
mai”. Avių skaičius 1958 m. net 
dar sumažėjęs.

Palanga, rašo A. Girčius “Lit’, 
ir Menas“ Nr. 9, esanti išaugusi. 
“Užkanavės, Vanagupės, Kuni
giškių, Virbališkių kaimai ir gy
venvietės, dar neseniai visai at
skiri punktai už Palangos miesto 
Šventosios pusėn, dabar įsijungė 
į vasarvietės teritoriją”. Esą, Pa
langos ribos būsią keliamos ir 
Palangos pusėn.
• Vytauto ir Basanavičiaus gat
vės esą praplatintos, tiesiamas 
vandentiekis, kanalizacijos tink
las. Baigiama tvarkyti Ronžė bei 
jos krantai. Dešiniuoju jos kran
tu tiesiamas kelias pasivaikščio
ti. Vytauto gatvėje būsiąs pasta
tytas gelžbetoninis tiltas. Taip 
pat ir Birutės gatvėje šiemet bū
sią galima per Ronžę eiti ir va
žiuoti. “Aikštelėje prie Vytauto 
gatvės, greta vykdomojo komi
teto namo, vasarotojai išvys pa
minklą Leninui (skulptoriaus E. 
Vucetičius)”. Parke ties tvenki
niu būsianti pastatyta Antinio 
grupė “Eglė žalčių karalienė”. 
Ji jau esanti liedinama. Basana
vičiaus gatvės gale Jūratės ir 
Kastyčio aikštėje prie kopų ap
link statomi paviljonai ir būsiąs 
pastatytas skulpt. N. Gaigalai
tės “skulptūrinis vaizdas” Jūra
tė ir Kastytis.

Prie Kretingos plento šiemet 
pradėsią sodinti 80 ha sodą-par- 
ką, kuris būsiąs baigtas 1960 m. 
Pernai visos Palangos valgyklo
se buvę 900 sėdimų vietų. Šie
met būsią 1.700, o be to, ateičiai 
dar esanti planuojama 500 vietų 
valgykla ir 500 vietų pajūry už
kandinė, kuriose apsitarnausią 
patys lankytojai. Esąs statomas 
400 vietų kino teatras. Basanavi
čiaus ir Daukanto gt. kampe 
esąsfcMatomas 100 vietų viešbu
tis, “kurio Palanga iki šiol kaip 
ir neturėjo”.

Pernai nebuvę gero maisto 
tiekimo, kurį vykdžiusi Klaipė
da. Dažnai mėsos kombinatas te- 
duodavęs dienai 300 dešrelių, kai 
reikėdavę 800. Pritrukdavę ir 
žuvies, nes Klaipėdos šaldytuvai 
negalį didesnių atsargų sudary
ti. Trūkę pieno bei jo gaminių 
ir ledų. Iš Klaipėdos vežiojamas

Palangos teritorija pagal 1950 
m. patvirtintą planą buvusi 
1.587 ha, o dabar jau 2.751 ha. 
Nuolatinių gyventojų jau ne 
2.000, bet apie 6.000.

Kunigiškių laukų durpynai 
pasirodė turį gydomųjų minera
lų. Tyrimai parodę, kad žemės 
gelmėse esą vertingų gydomųjų 
savybių turinčių mineralų.

Dabar Kaune buvusiuose La- 
pėno namuose yra žemės ūkio 
akademijos studentų bendrabu
tis, buv. “Pažangos” rūmuose ke
li mokslų akademijos institutai, 
o apačioje krautuvė “Prekės vai
kams”. . Buv. Žemės banko rū
muose yra Politechnikos insti
tutas, buv. prezidentūroje “mo
kytojų namai”, buv. min. pirm. 
Tūbelio name dabar vidurinė 
dailės mokykla.

Buv. Kauno arkivyskupo ūky 
dabar yra centras kolchozo “Bol
ševikas”.

Jonavos bufetai-servantai kai
nuoją 1.060 rb., bet esą niekam 
tikę.

Augustas Šlionys su žmona 
Marta ir su vaikais Birute ir Ed
vardu,' gyvenęs Juodpetrių kai
me, dirbęs Tauragės miškų ūky
je, prikalbėti tūlo Miko Preik- 
šaičio, repatriavę į Vak. Vokie
tiją, bet ten negalėję įsikurti, 
negavęs Šlionys darbo, tad vėl 
grįžta . į Lietuvą. “Tiesa” Nr. 52, 
kovo 4 d., įsidėjo jų šeimos nuo
trauką Berlyne prie Branden
burgo vartų.

Šlionio du broliai gyveną Bre- 
merhavene. Dėl to jis buvęs ap
sigyvenęs Bremeno priemiesty
je Lesum, Ueberseeheim stovyk
loje., Preikšaitis taip pat su jais 
iš Lietuvos išvykęs.

“Tiesa” ilgame pasakojime 
apie Šlionius pamini ir “stambų 
Bremeno krautuvininką Emilį 
Kožeikį”, kuris globojąs atvyks
tančius iš Lietuvos, bet patarti, 
kaip grįžti Lietuvon, Šlioniams 
atsisakęs.

Šiaulių miesto autobusai esą 
žiemai visai neparuošti ir kon
duktoriai 8 vai. turį dantis ka
lenti. Be to, konduktorės ir vai
ruotojai per mėnesį tegauną vos 
vieną poilsio dieną.
° Garliavos vidurinei mokyklai, 
prieš 5 metus pastatytai Kauno 
statybos tresto, jau esąs reika
lingas kapitalinis remontas.

Žiežmariuose pirtis esanti už
rakinta nuo pereitos žiemos.

ka: 10 vai. pamaldos Aušros Var 
tų parapijos bažnyčioje, kuriose 
visi mokiniai dalyvauja organi
zuotai. 11 vai., po pamaldų, ten 
pat parapijos salėje užbaigos ak
tas, dovanų ir pažymėjimų įtei
kimas, .meninė dalis ir vaišės.

Tėvai prašomi tą dieną visus 
mokyklą lankančius vaikučius 
atsiųsti į minėtas iškilmes.

Mokiniai į pamaldas susirenka 
20 min. anksčiau, kad galėtų su
sitvarkyti. ,

Maloniai kviečiame visus mo
kinių tėvelius ir organizacijų at
stovus atsilankyti į šių 10-jų 
mokslo metų užbaigimą.

Mokyklos vedėjas ir Tėvų 
komitetas.

Baisiojo birželio deportacijų 
minėjimą ruošia Pabaltiečių Fe
deracija, kuriai Hamiltone šiais 
metais vadovauja apylinkės val
dybos nariai. Minėjimo tvarka:

Birželio 9 d., antradienį, 9.30 
vai. ■ per Hamiltono radio stotį 
CHML, banga 900, Baltic Tri
bute valandėlė, kuriai vadovaus 
žymioji radijo komentatorė Mrs. 
Edith Hyder. Nepamirškime pa
siklausyti šios įdomios valan
dėlės.

Birželio 14 d., sekmadienį, mi
nėjimas įvyks sekančia tvarka: 
11 vai. Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos. 6 v.v. Lietuvių Na
muose (Delta kino teatro salė
je) lietuvių, latvių ir estų bend
ras gedulingas aktas - koncertas. 
Kalbės KLB Krašto Valdybos 
pirm. V. Meilus, tautybių atsto
vai ir kiti. Koncerte dalyvaus 
žymios meninės jėgos. Lietuvių 
koncerto programą išpildys žy
mioji sol. J. Liustikaitė, kun. B. 
Jurkšo vadovaujamas vyrų ir 
mišrus chorai ir G. Breichma- 
nienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė.

Į minėjimą pakviesti žymūs 
Kanados parlamento nariai ir 
visuomenės atstovai. Įėjimas ne
mokamas. Kviečiame Visus skait 
lingai atsilankyti į šį svarbų mi
nėjimą ir pagerbti tuos, kurie 
kentėjo ir žuvo už mūsų krašto 
laisvę'.

Pabalt. Fed. Hamiltone v-ba.
LN v-bos posėdis geg. 27 d. 

priėmė LN akc. b-vės metinį ba
lansą, apyskaitas ir sekančių 
metų sąmatas. Jas pateiks 
tvirtinti visuotiniam narių susi-

WINDSOR, Ont

A. LIŪDŽIUŠ, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai: 
Įstaigos JA. 7-5575 
Namų FU. 3-8928

Motinos dienos minėjimą su
ruošė Windsoro valdyba gegužės 
3 d. V-bos pirm. V. Kačinskas, 
pradėdamas minėjimą, pasveiki
no’ motinas. Paskaitininke sktn. 
K. Kodatienė gražiais žodžiais 
iškėlė motinos reikšmę, primin
dama ypatingą atsakomybę da
bartiniu laiku, lietuvių tautos, ir 
tautiškumo išlaikyme.

Hamiltono Lietuvių Teatras 
“Aukuras” gegužės 16 d. atvežė 
į Windsorą “Inspektorius atvyks 
ta” 3 veiksmų pjesę. Režisorė E. 
Dauguvietytė-Kudabienė kartu 
su vaidintojais gyvai ir natūra-- 
liai parodė šeimą ir jos pergyve
nimus, kada atvyksta “inspekto
rius”” ir savo šalta laikysena, 
aiškindamas nusikaltimą, maž
možiais ištraukia iš kiekvieno 
prisipažinimą. Vaidino: įmonės 
savininką — A. Stasevičius, jo 
žmoną — E. Dauguvietytė-Ku
dabienė, sūnų—A. Ulbinas, duk
terį — I. Jokubynienė, sužieduo
tinį — Ė. Petrušaitis, policijos 
inspektorių — A. Juozapavičius. 
Visi vaidintojai atliko savo pa
skirtį pasigėrėtinai. Vaidinimas 
visiems patiko ir suteikė kiek
vienam atsilankiusiam tikro ma
lonumo. Vakaras praėjo su pa
sisekimu. Atsilankiusių buvo 
pilna erdvi ukrainiečių salė. Va
karo rengėjas, apyl. valdyba, pra 
dėjo pasitarimus su “Aukuro”

rinkimui birželio 21 d. 4 vai p.p.
Vlastybės pripažintas kontro- 

i lierius Teskey. jš Toronto patik
rino LN ir kino atskaitomybę, 
išvedė pelną, sustatė balansą ir 

f apyskaitas. Akcijos-šėro vertę 
bal. 30 d. jis išvedė $143,70,

LN v-ba nutarė ateinančiame 
narių susirinkime atsistatydin
ti, nelaukiant ^kadencijos, pabai
gos, nes kontrolierius Teskey 
patarė v-bos rinkimus suderin
ti su metiniu susirinkimu. Na
riai bus prašomi išsirinkti nau
jus valdomuosius organus arba 
patvirtinti dabartinę vbą iki ki
to metinio narių susirinkimo. 
Jei nariai prašytų esamą v-bą 
pasilikti, tuo atveju šiame po
sėdyje nutarta prašyti susirin
kimo v-bos sudėtį padidinti iki 
15 narių, įtraukiant į ją praėju
siame susirinkime išrinktus kan
didatus. u - .

Nuo. gegužėsj.l d. v-ba nutarė 
už posėdžius v-bos nariams, nei 
kontr. k-jai už tikrinimą atly
ginimų nemokėti. Palikta tik 
v-bos sekretoriui $20 įnėnęsiuL

Lietuviškai šeštadienio _ , mo
kyklai jos. mokslo metų baigimo 
proga paskyrė iš LNF $100 au
ką. V-ba nutarę siūlyti LN na
riams iki šiol vęikusį prie Lietu
vių Namų LNFondą likviduoti, 
o jame esamus pinigus apie 
$3.000 pervesti Liet. Namams į 
specialią Lietuvių Kultūros ir 
Šalpos s-tą, kuri būtų visiškoje 
LN v-bos valdžioje ir minėtos 
lėšos būtų naudojamos tik lie
tuviškiems reikalams paremti. 
Šios s-tos papildymas pinigais 
eitų iš LN v-bos daromų paren
gimų pelno, aukų ir kitų šaltinių.

Pirmasis metinis LN narių su
sirinkimas šaukiamas birželio 21 
d., sekmadienį, 4 v. p.p. LN kino 
salėje. Iš anksto prašome visus 
narius ir plačiąją liet, visuome
nę ruoštis jame dalyvauti, nes 
jis labai svarbus. Liet. Namai 
dabar jau turi sutraukę apie 
$75.000 lietuviško kapitalo ir ge
rai verčiasi. ■*'

Atydžiai išstudijuokime atski
rai šiame numeryje dedamą LN 
metinį balansą ir apyskaitą. Ti
kiu, kad, kurie dar nesame na
riais, tapsime palankesniais L. 
Namams . Tik per metus akcijos 
vertė pakilo $43,70. Iš pelno 
$3.798,52 kiekvienai akcijai išei
na $7, t.y. 7%. Akcijos vertė pa
kilo dėl įdėtų i LN didelių re
montų ir įgyto turto, dėl nura
šytų iš pelno į amortizacijos ka
pitalą $4.922,94 ir mokesčių re
zervo $815,76.

LN kine “Delta” šį savaitgalį 
būtinai pamatykime šiurpų ir 
įdomų 1912 m. transatlantinio 
milžino “Titanic” staigų nusken
dimą, iš kurio teišsigelbėjo maža 
dalis keleivių. Filmas užvardin
tas “A Night to Remember”;'

LN kino pelnas balandžio mė
nesį buvo didžiausias nuo jo per
ėmimo. Mėnesio bėgyje jo gau
ta $1.668,98. Per visus 10 kino 
operavimo mėnesių iš jo gauta 
$9.585,83 pelno, kas sudaro $958, 
58 mėnesinį vidurkį arba $308, 
58 į mėnesį daugiau, kaip kad 
buvo gaunama už jį nuomos.

Nauji LN nariai įnešę po $100: 
Kareckas Jonas, Ruzgis Antanas,

ir čia gimęs ir augęs Lukša Edu
ardas. Viso per savaitę gauta 
$300. > ....

Hamiltone dar yra, apie ,500 
dirbančių lietuvių, -kurie nėra 
nariais, bet neatsisako jais būti 
ateityje. Netęskime metų metais 
- apsispręskime tuojau, atvyki-

HIŪ Lietuviai pasaulyje
4

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

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo
kestis Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt Mes turime dide
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat 
siunčiame maistą, vaistus ir kt iš Europos. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
tfiitiv vafli 10 ryto - 1 vaS. vakaro, fisKyrus pirmadienius.

vadovybe dėl naujo pastatymo 
rudenį.

Rinkimai į KLB Kr. Tarybą 
įvyks sekmadienį, birželio 7 d., 
visiems gerai žinomoje kroatų 
bažnyčios salėje, 1479 Albert Rd. 
ir tęsis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vak. Kadangi balsuoti yra kiek
vieno susipratusi© lietuvio tau
tiniai bendruomeninė pareiga, 
todėl šią pareigą ir reikia atlik
ti. Apylinkės rinkimų komisiją 
sudaro: E. Zatorskis, E. Butavi- 
čienė ir M. Šilinskas.

Birželio trėmimų minėjimas iš 
Windsoro CBE stoties bus šeš
tadienį, birželio 13 d., ir bus 
pertransliuotas per visos Kana
dos CBC radio stotis. Programos 
paruošimu rūpinasi P. Januška. 
Be informacijos angliškai dar 
bus duota lietuvių, latvių ir es
tų liaudies dainų bei muzikos.

Rinkliava naudotų drabužių, 
avalynės ir pinigų tebetęsiama. 
Ji skirta Suvalkų trikampy gy
venantiems . lietuviams paremti. 
Jau išsiųsta apie 200 sv. verty
bių, kita dalis bus išsiųsta neto
limoje ateityje. Šalpos Fondo 
įgaliotinis Pr. Dumčius ir apyl. 
v-bos nariai .V, Čiuprinskas, P. 
Januška, V. Kačinskas ir V. Puri 
džius daug dirba geresniam 
rinkliavos pasisekimui.

J. Jasinskas, trumpai sirgęs, 
mirė Hotel Dieu ligoninėje, ge
gužės 23 d. Velionis buvo gimęs 
Kilučių kaime, Biržų v. 1904 m. 
sausio 27 d. Kanadon atvyko 
1929 m. gegužės 2 4 d., paskuti
nius 14 metų gyveno Windsore. 
Paliko nuliūdime seseris Dorą 
Siavinskienę ir Mariją Rumią, 
gyv. Rockford, Ill., Zonią Amb- 
rozevičienę Montrealy ir Oną 
Sabienę Lietuvoje. Palaidotas 
gegužės- 27 d. Interment Green 
Memorial kapinėse.

Pakrikštyta gegužės 17 d. šv. 
Antano bažnyčioje Naikauskai- 
tė Rita Aleksandra. , Krikštijo '... ............ ......... .......... .
kun. dr. I. Bareišis. Kūmais bu- kalui. Tai yra lyg ir aksioma.

____ _ . Nenorėčiau įganyti, kad Liet.

čekius. Matome, ką. padarė tik 
pusės kolonijos ir apylinkių tau
tiečių vieningumas. Įsivaizduo
kime, ko atsiektumėm, jei visi 
taptumėm nariais! Sk, St.

I. Jokubynienės “Miško idili
ja” buvo suvaidinta gegužės 23 
d. Skautams Remti D-jos ruoš
tame vakare. Apie 200 žiūrovų 
stebėjo jaunąsias skautes. Dau
gumoj tai buvo šokiai-plastika ir 
baletas sujungti trumpais dia
logais.

Visi miško gyventojai, gėlės, 
saulė ir mėnulis džiaugiasi bū
simomis karalaitės vestuvėmis. 
Tačiau ją užburia raganos, su
gundytos velniukų, ir gaila, kad 
ji palieką užburta, o.gerieji išei
na jos ieškoti — vaduoti. Visi 
vaidintojų kostiumai, pasiūti pa
čios ręžįsorės, buvo labai gražūs. 
Įdomūs slieko, žiogo, skruzdės, 
puošnios atrodė peteliškės, mė
nulis ir karalaitė.

Nors vaidintojų terpė buvo ir 
labai jaunų, pirmą kartą išei
nančių į sceną bet viskas praėjo 
sklandžiai. Bene svarbiausią žio
go rolę vaidino Silvija Martin- 
kūtė, solo šokius graižai pašo
ko: karalaitė — Sigutė Šuopytė, 
saulutę — Danutė Kudabaitė, 
velniukus — Vida Paškevičiūtė 
ii Nijolė Tumaitytė ir mėnulį — 
turinti gabumų baletui, Danu
tė Vaitonytė. Gerai pašoko raga
nos ir peteliškės, ir gėlytės neat
siliko. '

Žiūrovams maloniai prabėgo 
50 min., o vaidintojų širdyse ir 
veiduose buvo daug pasitenkini
mo ir džiaugsmo. Mažosios nuo
širdžiai apgailestavo, kad viskas 
jau baigta. Sveikindm L Joku- 
byniėnę pirmą kartą išėjusią į 
viešumą, nors jau ji žinoma ha- 
miltoniečiams, kaip aktyvi “Au
kuro” narė.

Pb yaidinimo režisorė buvo 
apdovanota gėlėmis ir gausiu 
publikos ir vaidintojų plojimu 
atsidėkojant už jos įdėtą darbą.

Pradžioje programos pašoktas 
“Lenciūgėlis” taip pat susilau
kė gausaus. publikos pritarimo. 
Mažosios šokėjos atrodė gražiai 
tautiniuose drabužiuose ir pagal 
savo amžių pašoko- .gana gerai, 
Penketuką sudarė: Birutė Auš- 
rotaitė, Giedrė Breichmanaitė, 
Jonė Panavaitė, Danutė Kuda
baitė ir Rimas Panavas. D. G. .

....
Hamiltono tautinių šokių gru

pė gegužės 17 d. turėjo savo pa
vasarinį pobūvį ir kartu ilgame
čio grupės dalyvio Česiaus Zi- 
lioriid išleistuves. Geg. 22 d. jis 
kartu su savo tėveliais išvyko į 
Čikagą. Prieš išvykstant susižie
davo su ’Renata Petrušaityte, 
kuri taip pat yra uoli taut, šo
kių grupės narė. Pobūvis įvyko 
pp. • Bieliūnų ūkyje netoli Wel
land, Ont. Taut. š. gr. dėkinga 
p. Beiliūnienei už puikiai pa
ruoštas vaišes ir leidimą pasi
naudoti patalpomis, o mielajam 
Česiui linki gerai ir gretai įsi
kurti Čikagoje. D. G.

LEISKIME DIRBTI JIEMS PATIEMS
Mūsų spaudoje pasirodė eilė 

straipsnių, straipsnelių patalpų 
reikalu mūsų būsimajai VI Lie
tuvių Dienai. Kaip žinoma, šiai 
šventei ruošti turime Org. Ko
mitetą. Jame yra žmonių jau su 
patyrimų, kaip tokias šventes 
ruošti. Jie rūpinasi visais ruo
šimo reikalais, taipgi pasirūpins 
ir patalpomis. Visas. šios ruošos 
didelis darbas • priklauso jiems, 
kaip šventės šeimininkamsto
dėl vargu ar buvo reikalo išeiti 
viešumon į .spaudą diskutuoti 
patalpų klausimą ir tuo pačiu, 
galbūt, įnešti disharmonijos?

Kalbant apie L. Namų b-vės 
patalpas - salę, reikia tiesą pasa
kyti, kad ji yra netaip jau. ma
ža. Pristačius daugiau kėdžių, 
galima sutalpinti iki 1-000 asm. 
BetArisdėlto ji yra permaža LD 
šventei. Tai jau įrodė Montrea- 
lio vaidintojai su “Milžino pa- 
unksme”, kada svečių buvo su
silaukta virš 800 asm. LDienai 
mes tikimės žymiai didesnio sve
čių skaičiaus susilaukti. Visada 
yra geriau turėti salę erdvesnę, 
negu dalį svečių palikti už du
rų • ar esančius viduje 2-3 vai. 
laikyti po šiltoj prakaito “dušu”. 
Taigi, jokie argumentai .neįąlai- 

jko kritikos už liet salę šiam rei-

vo Stasė ir Andrius Bliūdžiai.
Krikštynų vaišės vyko pp. Bliu- Namų šeimininkus taip masintų 
džių namuose. , .... Kor. vienas šimtukas dolerių nuomos.

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
liduodamos potkolos iki $3.000, mo^ičiy paskolos ii 7% iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausto.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6-8 vai. vakaro, Minden
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžious įstaigoje II augite, tel. JA. 7-5575.

Sekmadieniais 12-2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susirašinėjimo adresas: 15 Hdmewood Avė., Hamilton, Ont.

Man peršasi mintis, kad visą 
tą “trobelį” daro garbės reika
las. Kažkas susigalvojo susiras
ti sau daugiau garbės parodant 
didesnei liet, visuomenei tuos 
Liet. Namus. Nelyginant kaip 
jauna mergaitė norėdama pade
monstruoti savo naująją sukne
lę, ar jaunikaitis nusipirkęs nau
ją automobilį-

Gaila, kad vienas kitas šimtas 
dolerių bus atiduotas svetimie
siems, Bet nevisada galima to’ iš
vengti. Mes daug išmokėjbm 
svetimiesiems praeity ir nema
žai dar išmokėsim ateity. Nes 
nemanau, kad kada nors būsim 
tokioj padėty, kad galėtumėm 
išvengti svetimųjų ' patarnavi
mo. Vasaros metu ir už nedidelį 
dangaus skliautuką reikia sumo
kėti nemažus pinigus. Tad var
giai ar būtų reikalo dėl neišven
giamai atiduoto vieno kito šim
to, taip verkšlenti ir apeliuoti į 
liet, jausmus dėl atšalimo savie
siems reikalams. '*

Tikiu, kad LD komitetas bus 
savistovus, nekreips dėmesio į 
jokius “spaudimus” iš “viršaus" 
ir ’‘apačios” ir darys sprendimus 
tokius, kokius ras geriausius.

Kas turėtų kokių naujų planų 
bei sumanymų, manau, galėtų 
tai pasiūlyti komitetui telefonu 
ar laišku. . .

Eidamas orie / pabaigos, norė
čiau pažymėti, kad nieko netu
riu nei prieš liet salę, nei jos 
šeimininkus. Sakau taip, kaip 
man atrodo teisinga.

Įkj šis mano rašinys pasieks 
gerb. skaitytojus, manau, kad 
mūsų šventei jau bus išnuomota 
“Palace” teatro salė su 2.000 vie
tų už $200* nuomos ir tuo bus 
baigtas pirmas, manau, ir pas-

(J. Urdzė, mokyt. F. Skėrys, kun. 
” 1 J. Stanaitis, J. Phreigis, M. Po- 

singis., Kontr. kom. nariais: J. 
Sėdaitis, M. Milkbraitis ir M. 
Bendikas. ’

Kelionės ir kites su sinodo su
važiavimu susijusias išlaidas pa
dengė LWF.

Vargo mokyklų reikalas
Praeitų metų rudenį Vokieti

jos KV kreipėsi į viso basaulio 
Lietuvių Bendruomens su pra
šymu paremti Vokietijoje vei
kiančias mūsų vargo mokyklas. Į 
šį aliarmuojantį atsišaukimą at
siliepė tik kelios, o finanširiiai 
pradėjo remti tik viena — Kana
dos Šalpos Fondas. Tačiau Kana
da viena paremti mūsų 17 vei
kiančių mokyklų bei jas išlaikyti 
negali — turėtų dar viena kita 
užjūrio b-nė prisidėti.

Mes žinome ir užjūrio b-nių 
įvairius sunkumus lėšų telkime, 
tačiau mes vieni nepajėgiame 
mokyklų išlaikyti, nors esame 
peržiūrėję visas taupumo gali
mybes, bei paraginę vietos apy
linkes ir asmenis tuo rūpintis.

Tikime, kad ir šis Vokietijos 
Krašto Valdybos SOS neliks be 
atgarsio.

Hanau apyl. išrinko naują apy
linkės valdybą: pirm. V. Meš- 
sauskas, sekr. VI. Puniška ir ižd. 

;H. Septynius. Kandidatei —. P. 
Bišovas ir A. Liekaitis.

Apylinkės pirmininkas nusi
skundžia, kad nariai rodo ma-

Frei, M. Krupąvičiu^, ligšiol 
gyvenęs Ansonia, Conn., liet pa
rapijos klebonijoje, persikėlė 
gyventi į Čikagą Čia prelatas 
apsigyveno savo seserėčios Aldo
nos Rugytės-Bulotienės namuo
se 2025 W. Walton St, Chica
go 22,. Į1L

Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapiją vietos arkivyskupas kar
dinolas McIntyre yra nuspren
dęs paversti teritorine parapija, 
nors ji buvo įkurta ir išlaikoma 
daugiausia lietuvių rūpesčiu ir 
lėšomis. Lietuviai daro žygių, 
kad parapija liktų lietuvių para
pija. Tuo reikalu pas kardinolą 
lankėsi lietuvių delegacija: AL 
To. pirm. A. Raulinatis, LB-nės 
apyl. pirm. J. Ąžuolaitis^ LRKat. 
Federacijos pirm. V. Kazlauskas 
ir liet, jaunimo atstovas A. Po- 
likaitis. Po to per tuziną lietu
viškų organizacijų gegužės 16 d. 
oasirašė tuo reikalu atitinkamą 
memorandumą popiežiaus dele- 
gaturai Vašingtone. Visų pastan
gų vaisiai tuo tarpu betgi neži
nomi., i n

Klebonas Kučingis paskelbė 
paaiškinimą, kad parapija buvu
si įkurta kaip misija, tautinės 
parapijos statuso neturėjo. Lie
tuvių padėtis jai virtus teritori
ne parapija, nepašikeisianti.

J. . Šepetys pasitraukė iš Niu
jorko LB apygardos valdybos 
pirmininko pareigų, likdamas 
tik JAV LB Kr. Tarybos pirmi- ^aį noro lankyti susirinkimus ir 
ninku., Apygardos v-bos pirmi- prįsjdėti prie lietuviškos bend- 
nmku jis buvo perrenkamas nuo i -- -
1951 m. Jis pats buvo ir tos apy
gardos organizatorius.

K. Žuko iniciatyva Clevelande
pradėti organizacijų atstovų pa
sitarimai siekiant darnios vie
nybės. \ .

Kun. St. Šantaras, Čikagos 
Dievo Apvaizdos parapijos vi
karas, gegužės 26 d. atšventė si
dabrinį kunigystės jubilėjų.

Kun. Šantaras gimė 1909 m. 
Plaštakos km. Balninkų parap., 
Ukmergės apskr. Baigė Ukmer
gės gimnaziją, Telšių kun. se
minariją ir 1934 m. kunigu įšven 
tintas. 1934-1937 iri. buvo Plun
gės gimnazijos ir ketvirto arti
lerijos pulko kapelionu. Po karo 
Vokietijoje buvo Wuefzbufgo, 
paskiau Seligenstadto ir Dorn- 
stadto stovyklų bei gimnazijų 
kapelionu, o 1949 m. buvo darbo 
Kuopų kapelionu Štuttgarte. 
1950 m. atvyko į JAV ir apsigy
veno Čikagoje. ..

Povilas. Grinevičius - Grinius, 
senas imigrantas JAV, anksčiau 
gyvenęs Massachusetts valstijo
je, apie 1921-22 m. atsikėlęs į 
Johnson City, N.Y., mirė gegu
žės 6 d. nepalikęs įpėdinių nei 
teątamento. Spėjama, kad kaž
kur, yra jo velionio brolio vaikų. 
Suinteresuoti gali kreiptis į Jo
ną Vaicekauską — 48 Mygatt St., 
Binghampton, N.Y., USA.
• Pragulbickai-Prage, kurie Ho
ly wode turėjo siuvyklą, 1929 m. 
išvyko į Lietuvą, kur vyras tais 
pat metais mirė, o žmona 1941 
m. buvo išvežta į Sibirą ir ten 
mirė. Dabar Los Angeles teis
mas jų banke paliktus pinigus 
pripažino giminėms. Pusė pini
gų išdalinta 8 vyro giminėms, o 
kadangi žmonos giminių, esan
čių už geležinės uždangos, buvo 
negalima nustatyti, tai antrąją 
pusę paėmė Kalifornijos vals
tybė. ■
VOKIETIJA

Lietuvių evangelikų 'sinodo 
tremtyje suvažiavimas

įvyko balandžio 25 ir 26 d.d. Weh 
neno lietuvių kolonijos evange
likų bažnyčioje. Dalyvavo virš 
20 delegatų iš Vokietijos parapi
jų ir Anglijos bei užjūrio atsto
vai korespondentiniu būdu..

Sinodo prezidiumą- sudarė; pir- 
min. Vasario 16 gimn. mokyt. F. 
Skėrys, vicepirm. kun. J. Urdzė 
ir sekr. F. Šlenteris.

Organų rinkimuose korespon
dentiniu būdu dalyvavo ir užjū
rio atstovai, pasiūlydami kandi
datus bei atiduodami savo bal
sus.

Senjoru išrinktas kun. Adol
fas > Keleris, vicesenj. kun. An- 
sas Trakis ir Vyr. Bažnyčios Ta
rybos nariai: iš JAV — M. Pur
vinas, kun. dr. M. Kavolis, kun. 
M. Preikšaitis, A. Klemas, K. Ki
kutis; iš Kanados — M. Šulmist- 
ras, inž. B. Buntinas; iš Australi
jos — V. Zaikauskas; iš Angli
jos -r E. Gložaitis; iš Vokietijos 
—jĄs Gintautas, E. Žilius, kun

ruomenės veiklos. Gražiausią 
betgi lietuviškumo pavyzdį yra 
parodęs, neseniai iš Lietuvos grį 
žęs, mūsų tautietis P. Bišovas su 
žmona. Jais turėtų pasekti mū
sieji jau bebaigia letargu už
snūsti.

Gaila, kad Hanau,, kadaise bu
vusi lietuvių tremtinių širdis, te
pajėgia metiniam Bendruome
nės susirinkimui tik 18 narių su
telkti ... .

Luebecko apylinkė bal. 2 d. 
turėjo naujai išrinktųjų valdy
bos narių susirinkimą-posėdį, 
kur, tarp kitų reikalų, pats svar
biausias punktas buvo pareigų 
pasiskirstymas. Tuo reikalu jau 
kuris laikas vyko čia pasitari
mai. Dėl nuomonių nesutapimo 
pareigų pasiskirstymas neįmano
mas, bet paskutiniu metu, patar
pininkavus Kr. V-bai, buvo susi
tarta ir pareigomis pasiskirstyta: 
pirm. Pr. Kotkis, I vicep. Pr. Lie- 
gus, II vicep. J. Pyragas, sekret. 
VI. Klevečką ir ižd. M. Loen- 
hardt. Rev. kom. pareigomis taip 
pat pasiskirstė: pirm. D. Stat
kus, sekr. W. Naujoks ir narys 
B. Medelinskas.
AUSTRALIJA

Austr. liet, katalikų federaci
jos valdybos pirm. J. Gilys ir ižd. 
J. Motiejūnas išvykstą į JAV iš 
valdybos pasitraukė. Jų vieton 
įėjo kandidatai ir valdyba nau
jai pasiskirstė pareigomis: pirm. 
A. Grigaitis, vicepirm. Br. Zu
meris, sekr. J. Mulokas, iždin. 
J. Šeštakauskas, nariai A.Vaitie- 
kūnas, L. Vaičaitis ir A. Bakai
tis. Federacijos vald. dvasios va
das kun. Pr. Vaseris.

Varšuva. — Mastkow Kosciel
ny kaime gegužės 19 d. mirė se
niausia Lenkijos moteris Juzefą 
Stankiewicz, 138 metų.

Otava. — Kanada pasirašė su
tartį su JAV dėl pasinaudojimo 
atominiais ginklais. Ši sutartis 
leis JAV Kando j e laikyti Bo- 
mare raketų atominius užtaisus.

Londonas. — Nina Dimitrieva, 
sovietų laivyno attache žmona, 
vyrą iškvietus Maskvon, su 5 m. 
dukrele liko Anglijoje ir pasi
prašė politinės pabėgėlės teisiu

Praha. — Kaip pareiškė pats 
premjeras Širbky, Čekoslovaki
ja šiemet turėsianti importuoti 
i.600.000 tonų miltinių produk
tų ir taip nat daug mėsos, svies
to -ir kitokio maisto.

1,1 \...- UI .
kutinis “mūšis”. (Jau pereita-

kad salė jau išnuomota. Red.).
Taiei, leiskime dirbti jiems 

patiem^ (org. komitetui) tą sun
kų ir didelį darbą, o mes padė
kime jiems, jei jie mūsų pagal
bos paprašys. Aš tikiu, kad jie

Z. Pulianauskas.

PIGIAUSI / 
• ( 

siuntiniai
Į LIETUVĄ*

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
72 svarai cukraus $11 95 
22 svarai ryžių ? $14.75 
22 svarai taukų' $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3*4 savaites.Jai&ajVTradlng
Co. Ltd.

g35 w„ Toronto -
TeL EM. 4-4025

t • v ;

Skyriai Hamiltone, St Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt
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Dar ne visi supranta Kanados padėtį
(CSc) Kartais žmogus nė ne-’sis, su tokiu kartėliu minįs savo 

žinai, ar reikia juoktis ar verkti, {priesaiką karalienei, yra vyras 
matant, kad dar nevisi supran- ; ir greičiausiai tokio amžiaus,
ta Kanados pilietinį statusą. Iš 
tišrųjų Kanada yra visai nepri
klausoma valstybė, lygiai nepri
klausoma kaip JAV, Prancūzi
ja, Italija ar kuri kita valstybė. 
Iš tikrųjų Kanada turi net dau
giau nepriklausomybės kaip kai- 
kurios valstybės stipriai savo ne 
priklausomybę pabrėžiančios.

Kanados nepriklausomybės pa
grindai buvo padėti jau 1867 m. 
konfederacijos metu. Visos ne
priklausomybės smulkmenos bu
vo dar kartą nustatytos 1931 m. 
taip vadinamu Westminsterio 
aktu. Nežiūrint to, dar vis atsi
randa asmenų, kurie tebemano, 
kad Kanada yra kas tai pana
šaus į Britų koloniją.

Du pastarieji įvykiai parodė, 
kaip toli šis dalykų nesuprati
mas yra nuėjęs. Vienas iš tų įvy
kių yra tiesiog juokingas. Yra 
JAV ašmuo, politikas, pavarde 
Timothy P. Sheehan, kuris buvo 
respublikonų kandidatas į Čika
gos burmistrus. Šie rinkimai, 
kaip žinome, įvyko šių metų ba
landžio 7 d. Tas tai Mr. Sheehan 
prieš kurį laiką įnešė į JAV kon
gresą įstatymo projektą, siūlantį 
sudaryti specialų komitetą stu
dijuoti būdus, kaip Kanada ga
lėtų būti prijungta prie JAV. Jo 
paties pasiūlymas buvo papras
tas: nupirkti Kanadą iš Angli
jos. “Mes turime pakankamai pi
nigų”, — tvirtino jis, — “pagelbė
ti Anglijai išeiti iš jos sunkumų, 
jei ši už tai sutiktų perleisti 
mums teises ir interesus, kuriuos 
dabar turi Kanadoje”. Aišku, 
Mr. Sheehan įstatymo projektas 
nuėjo į krepšį. Mes, kanadiečiai, 
kurie norime būti amerikiečių 
draugai nesusijungę su jais po
litiškai, su savotišku malonumu 
išgirdome, kad Mr. Sheehan sa
vo pastangose į Čikagos burmist
ro vietą žiauriai pralaimėjo. Jo 
varžovas gavo tokią didelę per
svarą, kokios dar nėra buvę Či
kagos burmistrų rinkimų istori
joje. ::

Antrasis Įvykis yra daug rim
tesnis. Vienas vienos tautybės 
laikraščio skaitytojas neseniai 
tame pačiame laikraštyje nusi
skundė, kad gavęs Kanados pi- j 
lietybės dokumentus jis buvo sa- ’ 
votiškai apgautas. Jis manė tam
pąs laisvo krašto piliečiu, o ištik- 
rųjų jis tapo “Britų piliečiu” ir 
turėjo prisiekti ištikimybę “Brir 
tų karalienei”.

Tiesiog sunku patikėti, kad in
teligentas asmuo (jo inteligen
tiškumą parodo jo laiškas), išgy
venęs Kanadoje mažiausia pen- 

' keris metus, gali būti tiek poli
tiškai nesusipratęs ir tiek nesu
prasti politiniai organizacinės 
struktūros krašto, kurį pasirin
ko savo naująja tėvyne.

Argi tas asmuo, ir kiti į jį pa
našūs, nežino, kad karalienė yra 
mūšų valstybės galva dėl to, kad 
ji yra Kanados karalienė?

Aplinkybė, kad ji yra kartu ir 
Jungtinės Karalijos karalienė ir 

. Australijos karalienė, o taip pat 
ir Britų Tautų Bendruomenės 
galva, Bendruomenės, kuriai pri
klauso ir Indijos ir Pakistano 
respublikos, nesudaro jokio skir
tumo. Jos teisės Kanadoje iš
plaukia iš Kanados konstituci
jos, o taip pat ir iš fakto, kad ji 
yra mūsų karalienė, ne Didžio
sios Britanijos. Kai dėl priesai
kos, tai yra visuotinis paprotys 
daryti pilietybės priesaiką vals
tybės galvai.

Iš laiško matyti, kad rašanty-

kad savo l^iku tarnavo savo kraš 
to kariuomenėje. Jis ten, aišku, 
davė ir priesaiką, taip vadinamą 
kario spalvų ar ištikimybės prie
saiką. Kam gi jis tada tą prie
saiką davė? Tikriausiai ji buvo 
duota jo ano meto valstybės' gal
vai. (Respublikose prisiekiama 
respublikai. Red.).

Laišką rašiusiam asmeniui ga
lime pasakyti: būki ramus — esi 
Kanados pilietis. Jei tuo pačiu 
laiku pasidarei ir Britų piliečiu, 
tai tuo gali tik džiaugtis, nes ga
vai visą eilę lengvatų, duodančių 
įvairių patogumų plačiuose Br. 
Tautų Bendruomenės kraštuose, 
juosiančiuose pasaulį. Tik sąmo
ningas terminų painiojimas gali 
privesti žmogų prie tokio nusi
skundimo.

Leiskime sau atvirai pasisa
kyti ir pasakyti asmenims, pana
šiems į Sheehan, kurie nori Ka
nadą nupirkti, bei asmenims, pa
našiems į minimo laiško autorių, 
kurie jau pamiršo Kanadoj gau
namas gerybes, kad mes esame 
savo krašto ponai. Mes esame 
taip laisvi, kaip laisvi yra lais
viausi kraštai pasaulyje, bet mes 
kartu didžiuojamės, kad turime 
ryšius su seserišku* laisvu kitu 
Britų Tautų Bendruomenės kraš 
tu, su kuriuo mus jungia kara
lienės asmuo.

Lankstus lietuvių 
žaidimas

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
Kultūrinio santykiavimo lie

tuviuose pravedimas reikalauja 
iš mūsų nemenko valstybingu
mo ir diplomatinių gabumų. Jei 
daugelis “visažinančių” tebeįti- 
kinėja, kad “Maskva neleis”, 
Niujorke rūpinamasi gandais, 
jcg šią vasarą Niujorkan tikrai 
atvyks “pasidairyti” keli įžymūs 
LTSR kultūrininkai. Vašingto
nas viešai pareiškė, kad, išeinant 
iš esamos JAV-bių politikos, ne
pritaria lietuvių tautos kultūri
niam santykiavimui, tačiau jei 
sovietai imtųsi iniciatyvos atvež
ti Amerikon lietuvius kultūri
ninkus, Valstybės Departamen
tas nieko prieš neturėtų. Gerai 
informuoti sluogsniai patvirtina, 
jog Lietuvoj sukurtas “privatus” 
komitetas šitokio kultūrinio san
tykiavimo su išeivija formai su
rasti. Šiapus šitokios formos ieš
koti gegužės 23 d. Niujorke bu
vo susirinkę grupė išeivijos kul
tūrininkų. Šiuo metu aiškinama
si padėtis su atitinkamomis įs
taigomis ir asmenimis.

Rusiškas politinis 
žaidimas
Jei Stalinas manė remtis tik 

“savo” išmintim, policija ir klas
tingumu, tai Nikitos Chruščio
vo gudrumui nesimato galo. Štai, 
žinia, jog jis važiuoja Albanijon. 
Visi stebisi, kaip jis nebijo pa- 

tikru-likti “vienų namų”. Dėl

BALFo PRANEŠIMAS
yra gavęs atskaitomybės

A. ŠALČIUS

Pranešame BALFo direktorių, 
apskričių, skyrių vadovybėms ir 
BALFo rėmėjams, kad BALFo 
Centro Valdyba geg. 27 d. po
sėdyje svarstė šiuos klausimus:

1. 1959 m. balandžio 19 d. bu
vo nutarta maisto ir medžiagų 
siuntinių tarpininkavimą nu
traukti dėl visuomenės nepasi
tenkinimo jų turiniu ir dėl kom
plikuotos jų persiuntimo prie
žiūros. Visuomenei pageidau
jant, nutarė ištirti naujus kelius 
ir priemones vertingesniems 
siuntiniams sudaryti ir tarpinin
kauti juos pasiunčiant. Apie tai 
visuomenė bus painformuota.

Siuntiniai lietuviams į Len
kiją nebuvo sustabdyti.

2. Nutarė ir toliau sena tvar
ka tarpininkauti dėl vaistų siun
timo iš BALFo Centro. įteikimo.

Vaistų siuntiniai per Miunche
no. Įstaigą nebuvo sustabdyti.

Ši Pirmininkui pasiūlius, nu-' priekaištų, gali išplės ti' B ALFo

yra gavęs atskaitomybės doku
mentus ir jų patikrinimas vyk
domas revizijos komisijoje.

5. Sudarė naują sutartį su rei
kalų vedėju kun. L. Jankum to
mis pačiomis sąlygomis, tik ryš
kiau nusakant jo, kaip reikalų 
vedėjo, teises ir pareigas. Sutar
tis galioja vieneriems-metams su 
teise po metų šią. sutartį nutrauk 
ti BALFo valdybai arba reikalų 
vedėjui, apie tai prieš mėnesį 
pranešus, kaip kad buvo anks
čiau.

Akivaizdoje šių pozityvių B A 
LFo Centro nutarimų ir to di
džiojo tikslo, kviečiame visus 
BALFo rėmėjus, skyrių ir aps
kričių vadovybes ir BALFo di
rektorius jungtis prie BALFo 
veiklos stiprinimo ir šalpos lėšų

Tik darnus mūsų visų jėgų ir 
minčių telkimas, be asmeninių

mo, kad kartais armija nesusi
galvotų panaudoti triką, kuriuo 
jis pašalino maršalą Žukovą, N. 
Chruščiovas draugiškiausiai su 
savimi Albanijon išsivežė visus 
svarbiausius Kremliaus jėgos 
veiksnius. Ir mandagu ir saugu. 
Maršalas Malinovskis jaučiasi 
pagerbtas.

Kai anglosaksai ministerial, 
vykdami iš Ženevos palaidoti 
Dulles, pasikvietė lėktuvan tik 
vieną Andriejų Gromyko, šis at
sisakė. O kas žino, ką Nikita pa
galvotų, jei Gromyko būtų pri
ėmęs kvietimą ir skridęs su ang
losaksais pats vienas?

Dar nespėjo Dulles kūnas būt 
pakastas, o jau Chruščiovas, 
reikšdamas užuojautą, pasakojo 
Rytų europiečiams Hiranoj, jog 
tiesą sakant, pats Mr. Dulles jo 
bičiuliui Mikojanui prisipažinęs, 
jog nebeturįs vilties “kapitaliz
mą sugrąžinti” į Rytų ir Cent
ro Europą. Bet ne vien tik Chruš 
čiovas mano, kad egzilų, kuriuos 
remia Free Europe ir Valstybės 
Departamentas, pagrindinis tiks
las esąs “kapitalizmo atstatymas 
anapus”. Neseniai Niujorke lan
kęsis LTSR augštas pareigūnas 
teiravosi argi visi PET delegaci
jos nariai esą tokie “bagočiai”, 
kad taip “aklai kovoja už kapi
talizmo sugrąžinimą Liet vo j e?”

Spaudos ręforma Sovietijoje 
yra kitas guodžiantis reiškinys. 
Kaune neseniai pradėjo eiti “Va
karinės Naujienos”, šalia tokių 
vis įdomiau redaguojamų laik
raščių kaip “Sportas”, “Kauno 
Tiesa”, “Švyturys”, “Pergalė”. 
Atrodė, kad “Tiesa”, sekdama 
Maskvos “Pravdą”, ilgainiui tu
rės pasilikti tam tikru “Vyriau
sybės Žinių” sausu biuleteniu.

Paskutinėmis žiniomis iš Mas
kvos Chruščiovas vis daugiau 
pasiduodąs sovietinės dabartinės 
generacijos intelektualų spaudi
mui. Juo labiau, kad šis spaudi
mas išeina iš jo pačio šeimos. 
Aleksei I. Ažubejui, 34 metų jo 
žentui, ligšioliniam “Komsomols 
ka Pravda” redaktoriui buvo 
pavesta pravesti “Izvestijų” ir 
visos sovietinės spaudos atgaivi
nimą. Pirmieji ženklai jau prieš 
kurį laiką buvo pasirodę ir Lie
tuvos spaudoj. Savo žurnalisti
niais gabumais išsiskyrė ten A. 
Kadžiulis, V. Miniotas ir kiti.

rodo, tesirūpina savimi ir savo 
giminėmis, tai žydai prganzato- 
riai nepraleidžia progos išpešti 
pinigų bendruomenei. Pavyz
džiui, jei niekas iš lietuvių net 
nedrįstų pagalvoti, kad tokia 
bendruomenė organizuotų ad
vokatus išreikalauti iš Vokieti
jos “moralinį apmokėjimą” už 
nužudytus lietuvius, tai žydai 
dabar jau reikalauja ir išreikala
vo naująją Vokietijos vyriausy
bę, nieko bendro neturinčia su 
Hitleriu, sumokėti už prieš 24 
metus nacių nacionalizuotus žy
dų bendruomenės pastatus Vo
kietijoje. Gavo 2.400.000 dolerių.

Laukiama Pasternako 
“išteisinimo”
Sovietinį lankstumą liudija ži

nios iš Maskvos, kad ruošiamasi 
atgal į rašytojų sąjungą priimti 
Borisą Pasternaką. Tokios žinios 
pasklido po prasidėjusio visasą
junginio rašytojų suvažiavimo 
Maskvoj, kuriame sąjungos pir
masis sekretorius pareikalavo, 
kad rašytojai pradėtų pagaliau 
kurti, o ne skelbti propagandą... 
Įdomu,, kad išeivijos nusistaty
mas prieš rašytojus, kurie 1940 
metais buvo “susitepę” yra kur 
kas griežtesnis.

Neslėpti autorių
Kaikuri išeivijos spauda pa

staruoju laiku gausiai naudoja 
“Švyturio”, kitų LTSR leidinių 
nuotraukas. Gal tai ir galėtų bū
ti pateisinama žinant, kad LTSR 
valdovai neleidžia lietuviams 
laikraštininkams laisvai • kores
ponduoti, bet kodėl redaktoriai 
slepia LTSR fotografų pavar
des? Kokia teise tada piktina
masi, kad “bolševikai” vagia kai
kurių išeivių kultūrininkų dar
bo vaisius?...

Aktyvaus pasipriešinimo ribos
Kai dabar iš didesnio laiko 

nuotolio žvelgiame atgaliop į 
Europos tautų rezistencijos sąjū
džius antrojo pasaulinio karo 
metu, juos galime aiškiai skirti į 
dvi rūšis. Vieni nelygią kovą ap
vainikavo atgautos laisvės per
gale, kiti buvo prigirdyti krau- 
juje. Vienus išgarsino laimėjimo 
džiūgavimai, kitus apgaubė ka
pų tyla- Pirmųjų simbolis — de 
Gaulle, kai jį sugrįžtantį trium- 
fališkai sutinka Paryžius, antrų
jų — Varšuvos sukilėliai, kai iš 
Stalino malonės juos skerdžia 
hitlerinė bestija, bejėgišai ste
bint Vakarų sąjungininkams.

Lengva pabrėžti žemėlapyje 
geografinę ribą tarp šių dviejų 
europinės rezistencijos tipų: ji 
sutampa su Sov. Sąjungos įtakos 
sfera. Tai Europos Vakarai iš 
vienos pusės, Vidurys ir Rytai 
iš kitos.

Šiapus esantį lietuvį, jei ne as
meninis likimas, tai bent simpa
tijos riša su pastaraisiais. Tačiau 
galvoti apie vienus nereiškia 
niekinti kitų patirtį. Priešingai, 
bendrų ir skirtingų bruožų su
gretinimas gali atnešti šviesos, 
reikalingos nūdienėj padėty. 
Kaip tik dėl to dėmesio vertas

Rezistencijos klausimas Bel
gijoje.
Pastaruoju metu jis belgų vi

suomenėje aštriai diskutuoja
mas. Ginčas praktiškai liečia ga
lutinę amnestiją ir “išbaltinimą” 
tų piliečių, kurie karo metu bu
vo susitepę kolaboracija. Supran 
tama, jog suinteresuotieji siekia 
sumenkinti pačios rezistencijos 
vertę. Tačiau polemika davė 
progos ir rimtoms pastangoms 
giliau apmąstyti šį klausimą. 
Ypač įdomu, kaip dabar žiūri tie,

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA TORPNTE
AL. GIMANTAS

Daugelį dominąs klausimas — ferijoje ALto skyriai sumažintų 
ar tautininkai išstos iš ALTo ar 
pasiliks ir toliau jame, nesunkiai 
išsisprendė pereitą savaitgalį
Amerikos Liet. Tautines Sąjun- kiantį gana gilių reformų tame 
gos dešimtmečio seime. Tuo pat organe. Taut. Sąjungos valdyba, 
metu posėdžiavę JAV ir Kana-i išskyrus A. Lapinską, kurio vie- 
dos vilniečiai, be eilės grynai or- | ton išrinktas A. Rudokas, pasili- 
ganizacinių savųjų reikalų, ry- ‘ ko ta pati — E. Bartkus, J. Jur

kūnas, dr. J. Paplėnas, T. Blin- 
strubas. Spaudos reikalais pa
brėžtas nusistatymas turėti vie
ną savąjį mėn. žurnalą, gerą sa-

aukų j centrą siuntimą, kad to
kiu būdu priverstų Vykd. Komi
tetą peržvelgti laikyseną ir pa
justi visuomenės spaudimą, šie

organe. Taut. Sąjungos valdyba,

tarta rugpiūčio pradžioje šaukti 
BALFo direktorių posėdi.

4. Posėdyje dalyvavęs revizi
jos pirmininkas pareiškė, kad

veiklą.
Baisių Birželio įvykių minėj i- 

nai tebūna pirmoji proga mūsų 
pareigas atlikti.

žosi imtis iniciatyvos ir “neut
ralioje” vietoje, Toronte, šauks 
lietuviškųjų veiksnių konferen
ciją politinei vienybei pasiekti. 
Tarpinųjkauti norį vilniečiai, at
rodo, jau turi kaikurių suintere
suotųjų sąjūdžių vadovybių pri-

kurie ne su priešu bendradar
biavo ar nuošaliai laikėsi, bet 
maišėsi rezistencinio veikimo 
verpetuose.

Štai buvusio partizanų vado 
liudijimas. t A. A. J. Van Bilsen 
buvo karininkas, 1940 m. su bel
gų kariuomenės likučiais pasi
traukęs į Prancūziją. Vichy atsi
dūrusi teisėta krašto vyriausybė 
laikė karą baigtu. Jos paskutinis 
nurodymas buvo sudėti ginklus 
ir tvarkingai grįžti į okupuotą 
kraštą. Tada tik išimtys galvojo 
vykti į Londoną ar kitur, kur 
bus tęsiama kova, ir ryžosi ne
grįžti nacių valdomon Europon. 
Grįžo namo su savo vyrais ir 
Van Bilsen, tačiau 1942 m. per
ėjo į aktyvų pasipriešinimą ir 
vadovavo trims prancūzų bū
riams Belgijos - Prancūzijos pa
sienio miškuose.

Kovos tikslai
Jo kovotojai susidėjo iš trijų 

kategorijų. Beveik pusę sudarė 
ūkininkų sūnūs, eiguliai, smul
kūs provincijos prekybininkai, 
žodžiu, eiliniai žmonės, kurie iš 
patriotizmo norėjo ginklu tar
nauti tėvynei. Kitą grupę sudarė 
tie, kuriems grėsė tiesioginis pa
vojus: buvę policininkai, kariš
kiai, svetimtaučiai (tarp pasta
rųjų lenkas pabėgėlis ir žydas 
gydytojas). Šitie žmonės anks
čiau buvo gaudomi, turėjo slaps 
tytis ir partizanų eilėse jautėsi 
saugesni. Negausi, bet reikšmin
ga buvo intelektualų grupė: stu
dentai ir jauni kunigai, užside
gę krikščionišku ar humanisti
niu idealu.

Tokia visuomeninė sudėtis at
sispindėjo ir jų kovos tiksluose: 
1. išlaikyti gyventojų budrumą 
okupantų atžvilgiu ir viltį išsi
laisvinti, 2. padėti besislapstan
tiems nuo išvežimų priverčia
miems darbams ir 3. prisidėti 
prie karo veiksmų.

Buvęs belgų partizanų vadas 
ir šiandien mano (žr. La Revue 
Nouvelle 1959/1), kad jų veiks
mai turėjo tada moralinės bei 
karinės reikšmės ir tikros revo
liucijos didybės. Įdomi jo se
kanti pastaba: “Ar ginkluotoji 
rezistencija yra ar ne nusižengi
mas tarptautinėms konvenci
joms? To nežinau. Sutinku, jog 
karo teisė per paskutinį karą dėl 
įo totalinio ir revoliucinio pobū
džio pakrypo atgaliop. Vokiečiai 
laikė mus “banditais”. Argi ne 
taip pat elgiasi prancūzai su At

INFILTRATORIUS
(CSc) — Komunistų priimta 

strategija yra veikti kaip orga
nizacijai ir kartu netiesioginiai, 
per savo narius kitų organizaci
jų viduje. Šios veiklos gyli ir 
plotį yra lengviau suprasti, pa
skaičius sekančią ištrauką iš 
1924 metų Kanados komunistų 
partijos konstitucijos. z

“Visose nepartinėse darbinin
kų ir ūkininkų organizacijose 
(profesinėse sąjungose, koope
ratyvuose, kultūrinės draugijo
se, fraternalinėse bei šalpos or
ganizacijose, sporto ir kituose 
klubuose, karo veteranų organi
zacijose, fabrikų tarybose, be
darbių tarybose, konferencijose 
bei suvažiavimuose, savivaldy
bių administraciniuose apara
tuose, provincijų bei federali
niuose parlamentuose), kur tik

w.

yra bent du komunistai, reikia 
suorganizuoti komunistų frakci
ją, su tikslu padidinti partijos 
įtaką, panaudojant jos veikimo 
liniją nepartinėje sferoje”.

Frontinės grupės atveria ke
lius infiltracijai - įsiskverbimui 
ypatingai į minčių,, mąstymo pa
saulį, kuris šiuo laiku jiems yra 
ypatingai svarbus.

Frontinės grupės yra pavojin
gos, ir mes privalome atsisakyti 
bendradarbiauti su jomis, arba 
jas reklamuoti, ko jos taip nuo
latos siekia. Atminkime, kad jos 
tarnauja kaip verbavimo parti
jai aparatai, jos yra apmokymo 
laukas įsiskverbėliams - infiltra- 
toriams, be to jos yra svarbūs 
partijos propagandos bei rekla
mos mašinos priedai.

Šiandien reikia būti ypatingai 
budriems, kad nepaskyrus ko
munistų į įtakingas vietas. Su
kliudyti vienu būdu, jie mėgins 
kitas priemones. Pavyzdžiui, po
litiniame lauke, jie eilę metų 
kandidatuodavo Labor-Progres
sive partijos vardu, su progresy
viai mažėjančiu pasisekimu, ka
nadiečiams patyrus, kad LPP 
yra Kanados komunistų partija. 
Šiais metais savivaldybių rinki
muose visame krašte komunistai 
ir pro-komunistinis elementas 

į kandidatavo nepriklausomųjų 
j vardu. Tai reiškia, kad rinkimų 
(metais mums tenka būti dvigu
bai akyliems.

Iš Marjorie Lamb kalbos 
Queen’s University, Krng- 

x stone, Ontario.

Rojus Mizara iš “Laisvės” su
gestionavo, kad A. Žmuidzinavi
čiui atvežus savo parodą čia, V. tarimą., 
K. Jonyno paroda galėtų būti su Tautinės srovės seimas, nors , 
ruošta Lietuvoje. Nežinodamas ■ nebuvo perdaug gausus (regist
rar šios sugestijos Augustinas ruoti 57 atstovai ir 161 svečias), 
Savickis (rašytojo sūnus) betgi’pasižymėjo savo ‘gana įdpmia 
išreiškė oficialią LTSR dailinin- I programa, diskusijomis, nuotai- 
kų-partijos valdininkų nuomo- Į komis. Čia buvo liesti praktiš- 
nę: “Jonynas išsigimęs, nes ta-į kai visi lietuviškojo gyvenimo
po ... abstraktininku. Aš supra
tau—gyvenimas padiktavo. Ma
da, pinigai. Nes reikia gyventi, 
o su realizmu toli nenueisi...”

Senatas nebesirūpina
gyvąja Lietuva
Jei Vasario 16 nemaža senato

rių bei kongresmenų ir paskaito 
jiems parašytas kalbas, betgi 
gyvenimo realybėj Pabaltijo 
valstybės sminga vis gilyn užuo- 
marštin. Štai kad ir sen. L. B. 
Johnson, senato demokratų ly
derio, pasiūlymas, kad Amerika 
sušauktų visų nekomunistinių 
valstybių “viršūnių” konferen
ciją. Jis pabrėžia, jog būtina, jog 
joje dalyvautų kad ir mažiausios 
po II karo atgavusios nepriklau
somybę valstybės. Mr. Johnson 
jau užmiršo tas valstybes, kurias 
Amerika taip rėmė atsikūrusias 
po I karo — Pabaltijo valstybes. 
Bet tai jau augštoji politika.

Brava žydų 
organizacija
Jei mūsoji bendruomenė JAV 

vadovaujama idealistų ir mėgė
jų braška ir stena, tai stebina žy
dų bendruomenės gajumas ir or
ganizuotumas. Kai mūsiškei ben 
druomenei vadovauja mėgėjai 
— mokytojai, buvę karininkai, 
buvę valstybinio aparato biuro
kratai - pas žydus bendruome
nės veikla yra paremta biznio 
tecnika, vadovauja samdomi ir 
gerai atrenkami specialistai. Tai 
apsimoka šimteriopai. Jei gabie
ji lietuviški biznieriai, kaip at-

išeivijoje reiškiniai. Buvo daug 
ir karštai kalbėta- apie ALTą, 
BALFą, LN Talką ir jo fondo 
veiklą. Buvo iškilęs ir išėjimo iš 
ALTo klausimas, bet nuosaikes
nieji balsai (pp. Smetona, Gu
das, Biežis ir kt.) paryškino, kad 
toks klausimas išvis nesvarsty- 
tinas, nes ALT, nežiūrint savų 
kaikurių tikrai archajiškų tvar
kymosi formų, nežiūrint kitų ne
nuoseklumų tam tikrų Vyk. Ko
miteto narių veikloje, vis vien 
liekasi vienintelis visų pažiūrų 
lietuvius vienijąs Amerikos lie
tuvių veiksnys. Gi siekiant re
formų ALTe, eilėje klausimų 
randama bendra kalba su Kata
likų Federacija. Diskusijų metu 
buvo girdėti siūlymų, kad peri-

kinas pakaitalas galėtų būti ga
limai dažniau išeinąs laikraštis. 
Atrodo, kad yra tendencijų “Dir
vą” paversti tris kart savaitėje 
pasirodančiu laikraščiu.

Vilniečiai turėjo taipgi išsamią 
ir darbingą dienotvarkę. Jų su
važiavimas daugiausiai lietė vi
dinius reikalus, k.a. šalpą, jos 
plėtimą, “Vilnius Lietuvos gyve
nime” knygos -anglų kalba išlei
dimas galimai greičiau ir kt. or
ganizacinius reikalus. Sveikinti
na vilniečių iniciatyva tarpinin
kauti ir siekti veiksnių politinės 
konsolidacijos. Atrodo, kad arti
mu laiku Toronte ir bus šaukia
mas toks suvažiavimas, kuriame 
bus siekiama apjungti visus ‘‘nu
byrėjusius” ar “išsiskyrusius” 
bendran vieningan darban.

Abu seimai, tautininkų ir vil
niečių, pasižymėjo darbinga nuo 
taika, lietuvišku nuoširdumu ir 
giliu visų lietuviškųjų reikalų 
persvarstymu. Detroitiečiai gau
siai atsilankė abiejų organizacijų 
ruoštuose banketuose, nors abu 
vyko tuo pačiu metu, tik skir
tingose vietose.

Karalienei dovanos kailinius
Karalienė Elzbieta II šią va- į karalienė. Pastarasis yra lenkų 

sąrą lankys ir Winnipegą, kur (kilmės amerikietis, 68 m. amžf, 
Kalifornijoje, iš profe- 

------ sijos — mėsos pardavėjas, 
buvo Pradėjo domėtis erdvėmis, skrai- S10J1 kompanija bUVO j' Tx«aaliaii

dvi briedžio galvas ir vebrų kai
linius. Mat 1670 m 
Charles ir i
sudarę sutartį, kurioje numaty
tas toks kompanijos atlyginimas 
valdovui už suteiktą privilegi
ją, duodančią jai plačių teisių 
orekiauti kailiais Kanadoje su 
indėnais. Nuo to laiko valdovai 
visada gauna tokį “užmokestį”,

Jis

dančiomis lėkštėmis ir pagaliau 
ėmė pasakotis susitikęs žmonių 
iš Marso, Saturno, kurių pagalba 
turėjęs progos ir pats pakeliauti 
erdvėmis. Ėmė vadinti save fi
losofu, mokytoju, skraidančių 
lėkščių tyrinėtoju. Parašė knygą 
‘ Flying saucers have landed””,

Kur praleisti atostogas? UKRAINIETIS — EISENHOWERIO PATARĖJAS

dvi briedžiu galvas ir kailinius ? • * P P'g «
gavo karalius Jurgis VI, Wmni- į £ telefonu
pegą aplankęs 1939 m. h„„„ » ‘J

priklausomybės tėvų kraštui? 
Sukilėliams nėra karo teisės..

Gaivalinė apraiška
Dar įdomesnės Van Bilsen pa

stabos apie belgų rezistencijos 
kilmę ir pobūdį; Ne vyriausybė 
davė ženklą rezistencijai. Ji iš 
viso neparengė krašto okupaci
jai, net mobilizacijos metu ne
nurodė, kaip gyventojai turėtų 
elgtis okupacijos atveju. 1940 m. 
Belgijos vyriausybė sudarė įspū
dį, jog geriau nesipriešinti, bet 
ieškoti “protingo ir naudingo” 
sambūvio.

Rezistencija gimė gaivalingai 
tautoje, lėtai surado savo pavi
dalą, iki galo taikėsi su koeg
zistencija ir ją respektavo. Au
torius skiria gryną herojinę re
zistenciją nuo tos, kuri buvo ve
dama okupuoto krašto administ
racijos ir ūkio srityse. Tai buvo 
rezistencijos pratęsimas kitomis 
priemonėmis ir kitame lauke. 
Net tiksliau ją vadinti administ
raciniu ir ūkiniu sambūviu.

Griežtumo pavojus
Kas atmetė totalinę rezisten

ciją, “sudegintos žemės” takti
ką, turėjo tuo pačiu leistis į kaž
kurias nuolaidas okupantui. Pa
vyzdžiu gali būti vienas stam
bus pramonininkas, kurio ban
kas su Londono žinia rėmė išti
sas rezistefitų grupes. Jis pats 
palaikė sanytkius su vokiečiais 
ir ’dėl to jo fabriko darbinin
kams negrėsė išvežimo pavojus, 
o jo rūsiuose buvo spausdinamas 
vienas svarbiausių pogrindžio 
laikraščių.

Van Bilsen pripažįsta, jog re
zistencijai dažnai stigo patyru
sių ir politiškai galvojančių va
dų. Nūdien jis kelia klausimą, 
ar nebuvo viena stambiausių or
ganizuotosios rezistencijos klai
dų polinkis laikyti “kolaboran
tais” platų visuomenės sluogs- 
nį, užuot įpynus rezistencijon 
iki kraštutinės ribos.

Lietuvių vasarvietės savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
KVIEČIA ATVYKTI Į SAULĖTĄ CAPE COD

ir apsistoti jų puošnioj viloj, kuri šią vasarą turės naują “MEŠ
KOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo apgaubta 
sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro geriausias 
sąlygas poilsiui.

• Grožūs ir erdvus komborioi,
• Geros ir sveikos moistos,
• Stropus potornovimos,
• Neoufitos koinos,
• Vandens sporto i rengime i,
• Teniso - golfo eikit ės,
• Arti Golfo srovės Šildomi Atlanto vandenys,
• Arti* teatrai ir kitos vakarinės pramogos.

Sezonas prasidės BIRŽELIO 15 d. Šeimininkai maloniai laukia 
svečių. Iki birželio 5 dienos kreiptis adresu:

S. M. LŪŠYS, 105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.
Telefonas: EVergreen 7-5576 _____'
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Pasitraukus dr. J. R. Kilian iš 
JAV prezidento mokslinio pata
rėjo pareigų, jo vieton liko pa
skirtas Harvardo universiteto 
prof. Bogdan Kistiakovsky, iki- 
šiol dirbęs prezidento patarėjų 
komisijoj. Jis yra gimęs Kiive 
1900 m. Tėvas buvo ten tarpt, 
teisės profesorium. Revoliucijos 
metu Bogdanas kovojįo baltųjų 
armijoj, vėliau pasitraukė užsie
nin ir buvo internuotas Turkijoj 
ir Balkanuose. Iš ten pasiekė Ber 
lyną, kur studijavo chemiją pas 
prof. Max Bodenstein. Amerikon 
atvyko 1926 m. ir nuo 1930 m. 
dėstė Harvardo un-te, o nuo 1947 
iki 1950 m. buvo chemijos sky-idirba jau 20 metų.

naus vedėju. Jis pasižymėjo 
kaip sprogstamųjų medžiagų ty
rinėtojas, daug prisidėjęs prie 
pirmosios atominės bombos iš
sprogdinimo. Jis buvo vienas iš 
pirmojo jos sprogdinimo prižiū
rėtojų. Taipgi jo išrasta sprogst 
medžiaga buvo panaudota II D. 
karo metu japonų užimtose Ki
nijos dalyse. Ji buvo panaši j 
duonos miltus ir galėjo būti 
maišoma netgi su tikrais miltais 
be pavojaus sprogti. Ši sprogsta
moji medžiaga buvo naudojama 
sabotažui. Dabar Kostiakovsky 
paskirtas vadovauti JAV karinio 
pobūdžio tyrinėjimams bei juos 
derinti. Valdžios tarnyboje jis

buvo iškviestas Olandijon pas 
karalienę. Patarėjai stengėsi ka- įgytos "

nUJuSnXt I Svarstant pasipriešinimo ir 
CIO tačiau veltui — Julijona lai- bendradarbjavimo su okupantu 

<kesi savo. Girdi, nemandagu ne- , , w o vnuyamu|_ į,“ A j______________ klausimus, autoriaus nuomone,
svarbiausi du klausimai: 1. kiek 

sakė^ rezistencii°s veiksmai politiniu 
i kad tai nsichiškai nesveiko žmo- atžvil£iu protingi ar beprotiški, kad tai psichiškai nesveiko ano 2 kokiais tikslais vykdoma ko

ri laikraštis i,aboracija* Pagal Van Biken’ 
“Gėda kolaboracija prasideda ten, kur 

a tarnaujama okupanto intere
sams savojo krašto nenaudai, o 
rezistencija gali vykti net pačia
me okupanto administraciniame 
ir ūkiniame aparate, jeigu visų 
pirma siekiama gelbėti savojo 
krašto medžiaginius ir dvasinius 

| reikalus.
I J. Vidzgiris (ELI);

LAIKRAŠTIS PEIKIA
KARALIENE
Pernai Olandijos karalienė Ju- j priimti svečių. Po Adamskio at-1 

lijona buvo labai susidomėjusi silankymo valdžios, teismo ir i 
burtininke Greet Hofmann ir i kariuomenės pareigūnai r* ’.1 
dėlto buvo kilę nesusipratimų su 
prinču Bernardu, šiemet vėl iš- gaus atvejis, kuriuo karalienė 
kilo aikštėn panašus atvejis su labai domėjusis, 
“erdvių keleiviu” Adamski, kurį “Het Vrije Volk” šaukė: 
buvo pasikvietusi į savo rūmus mūsų kraštui”.

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L, B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firm,, d«td, tienomi 
popierit, IvttlriM teik* ir kiH reikmewy*. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—2S%.

KvMSiam* atsilankyti arba skambinti tol. RO. 2-4931.
Sov. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

■BlEaEaaBaHHdBBBUUHHBKCBSmamSBGKSaKaSBBMHM



MARČIOS IR
Prieš keletą savaičių buvo'čiai reikalauja 

straipsnis “Tėv. Žiburiuose” apie tvermės, kantrybės, na ir dar- 
uošvę. Didelė teisybė nagrinėja- (bo! Jos, tos uošvės, išvargusios 
ma tame straipsnyje ir su iškel- užaugindamas savo pulką vaikų 
tais ten klausimais reikia sutik-j vėl padeda auginti kitą kartą, 
ti. Bet-ar nevertėtų šiek tik pa- Juk tie vaikaičiai mūsų abiejų, 
kalbėti ir paie marčias-žentus? j Tai ar ne mes abu turim vieno-

Aišku, jeigu yra tik mažiau-Idai būti dėkingi tai močiutei ir 
šia galimybė, reikia stengtis mo- ją vienodai gerbti, būti jai man- 
tinai su vaikais, sukūrusiais sa
vo šeimas, negyventi. Reikia ma-vo šeimas, negyventi. Reikia ma- lėti vienodai? Kartais tokiai 
nyti, kiekviena motina būtų lai- močiutei geras žodis ir šiek tiek

nepriklausoma, savam name, sa
vam ūky, savam nuosavam kam
pely, bet ne, kaip sakoma, ant 
“marčios žiurstelio” arba “ant 
loskos” žento! Kas gi daryti, jei

• tos galimybės nėra ir uošvė-mo- 
- tina turi gyventi kartu su mar- 
. čia ar žentu? Ar nepravartu bū
tų priminti tai marčiai-žentui, 
kad ta jų uošvė irgi yra žmogus,

j kuris gyveno, gal būt geriau nei
• Saįpr, turėjo savo balsą, nuomo- 
| j$|/buvo gerbiama ir mylima.

Kad ji, motina, atidavus savo 
vaiką žentui ar marčiai, jo neiš
sižada. Jis liks jos vaiku, kol ji 
užmerks savo išvargusias akis 

. amžinai. Argi ji — motina jau 
neturi teisės savo vaiko mylė
ti, taip pat kaip ji mylėjo, kol 
dar jis buvo tik jos? Argi ta 

-meilė turėtų sukelti pavydą 
.marčios ar žento? Argi smerkti
nas yra dalykas, kad duktė-sū- 
nus myli savo motiną ir toliau? 
Juk ji nenustojo būti jų motina! 
Juk meilė žmonai-vyrui yra vi- 

-sai skirtinga negu meilė moti
nai. Argi turėtų duktė-sūnus, su
kūrę savo šeimas, jau savo moti
nų nemylėti, jų išsižadėti? Juk 
pasauly motina tik viena! Atro
do, kad reikėtų gerokai papeikti 
tokias dukras ir sūnus, kurie su
siradę sau tolimesnio gyvenimo 
draugę-draugą, užmiršta savas 
motinas, jų vargus, ašaras jiems 
išlietas, rankas juos nešiojusias 
ii- dirbusias, o svarbiausia pa
miršta širdis dėl vaikų paauko
tas ir tą meilę vaikui nuo mo
mento, kuomet pajuto motina jį 
po širdimi, iki kol užmerks sa
vo akis amžinai. Argi tas viskas 
gali ir turi būti pamiršta ir pa- 
nekinta, kuome tapo sukurta sa
va šeima? Gal Dievas leis tai 
dukrai-žentui, sūnui-marčiai tu
rėti savo vaikučių, būti motino- 
mis-tėvais, tuomet žinos, kas yra 
motinai vaikas. Ar neturėtų 
džiaugtis marti-žentas, kad jų 
vyras-žmona tariasi, šaukiasi pa
galbos ir guodžiasi sų savo mo
tina, bet ne su kaimynu, ar kai
myne, su draugu ar drauge? Ka
žin ar ne liūdniau tuomet būtų?

Visos tos uošvelės yra jau mo
terys vyresnio amžiaus, žilais 
plaukais. Ar tas neturėtų sukel
ti marčiose-žentuose daugiau 
pagarbos jausmo ir mandagu
mo? Be to, reikia manyti, tos vi
sos uošvės nesėdi pas marčią ar 
žentą sudėjusios rankas. Kiek 
amžius ir sveikata leidžia, sten
giasi uždirbti sau dažnai kartų 
duonos kąsnį. Kiek tie vaikai

Planuojant ir plečiant Ontario ateitį!

Šio Provincinės Valdžios Departamento tikslas yra išvystyti ir išlaikyti 
gamybą, išnaudoti darbo ir žemės resursus, šio departamento patarnavi
mai skirti visiems provincijos piliečiams, vietovėms ir gamykloms. Štai 
keletas šio departamento tarnybų:

1. Prekybos ir pramonės skyrius; direktorius A. V. Crate, Rūpinasi 
ūkiniu provincijos augimu, ypatingai fabrikų pramone.

2. Konservacijos skyrius; vadovaujantis konservacijos inžinierius A. 
H. Richardson. Rūpinasi, kaip geriau išnaudoti Ontario vandens 
resursus, žemę, miškus, gyvūniją ir parkus.

3. Butų skyrius; direktorius W. W. Scott Rūpinasi užtikrinti Ontario
gyventojams pakankamai butų. .

4. Viešojo planavimo skyrius; direktorius A. L. S. Nash. Rūpinasi 
planavimu bei gerbūviu gamtos, ūkio ir socialinėje srityje Ontario 
provincijos vietovėse.

“Ontario provincijos vyriausybe didžiuo
jasi savo provincijos išsiplėtimu paskutinių 
metų bėgyje... progresas bus tęsiamas ir to
liau. Tuo pačiu laiku 

? .* * «. - 
ir visuomenės atskirų

Hon. W. M. NICKLE, Q.C., 
Minister of Hanning and Davetopment 

for the Province of Ontario.

ONTARIO DEPARTMENT OF PLANNING & BMIOPMINT
• Mm. W. M. NMK MAt, M.C, OC Mm. teMtoM. M* O.C.UA
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Lietuviška Vžišarvietė “
Gręžiama LAKE SIMCOE .afera krante paiki vieta vasarojimai,, savaitgaliamt, 
ifvykomt, vhakicfož )pore«glRim*l» ^egdžfnMm-piknikams, įrengta ų

CLARLYN LODGE
Tik 40 mylių nuo Toronto, mylios f iioarę nuo Koswick.

Kviečiame atsilankyti ir įsitikinti. Kabinos ir kambariai išnuomojami parai ar 
savaitėms. Veikia valgykla/ snack baras/ didelė salė parengimams. Puiki vieta 
maudymuisi, žuvavimui ir t.t.

Savininkai JONAS BARONAITIS ir CO.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪRU 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. Augščicusios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. žemiausios kainos.

1299 Dundas St W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

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

J. Beržiukas
1212 DUNDAS ST. W. • TORONTO - TEL. LB. 2-9547 
ČM pet gelite elobekytl laivams meterae W jvairhn medffoWinlws Jeetwvw*.

Norėdami pasinaudoti šia paskii-
•h •:</ ’ v.ir’ V, .hi «' r; ,»ijno|or

tine proga, nedelsdami užeikite
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas^

martele ar ženteli, motinos nėra,

vaikaičiais. Doleriu, dovana, to 
neužmokėsit Už močiutės širdį 
mūsų vaikaičiams duokim jai 
truputį savo širdies. • * ;

Liūdna, kai marti ar žentas 
dažnai pamiršta, kad jų ta uoš
vė yra irgi žmogus, ir tai varg
šas žmogus. Jos savo senatvėj 
neteko tėvynės, savo pastogės, 
gal savo artimo žmogaus — vy
ro ar kitų šiemos narių kitų 
dukrų-sūnų. Kiek jos yra išken
tėjusios per savo amželį, gal svei 
katos neteko, ir neretai dėl sa
vo vaikų, išvargintos gyvenimo.

nervai yra blogesni, negu senu
čių mūsų motinų-uošvių. Ypatin
gai žentai - ąžuolai, argi jūsų 
kantrybė ir nervai gali lygintis 
prie nervų senos išvargintos mo
terėlės? Aišku, mes visi, išmesti 
iš savų lizdų, išvarginti karo 
audrų, amerikoniško darbo ir 
gyvenimo tempo, susirūpinę sa
vo ir savo-vaikų ateitimi, bet ar 
mūsų mamytės ne daugiau var
go išvargo? Argi neturėtų ta 
marti-žentas truputį pasiaukoti 
tai senutei uošvei iš meilės savo 
vyrui-žmonai? Aišku, jeigu tu 
myli savo žmoną ar vyrą. Juk tai 
jų motina.

Jeigu ji, vargšė, šiandien ne-1 
turi galimybės gyventi atskirai
— dėl labai daug priežasčių -r 
arba jūs — marčios-žentai — no
rit, kad ji jums padėtų, kol dar 
gali šį-tą padėti ar nereikėtų 
jums ją užjausti, pagailėti, kad 
ji neturi savO pastogės, gal net 
savo nuosavo kampo, gal savo 
dolerio Mišioms užprašyti? Skir
kit jai — tai uošvienei tik tiek 
pagarbos, mandagumo ir tole
rancijos, kiek to reikalauja ben
dras mandagumas išauklėto žmo 
gaus. Męs gerbiam, esam man
dagūs. toleruojame kaimyną, 
nuomininką, bedradarbį, tarną- 
tarnaitę, gal kartais labai nuo
bodų ir nesimpatišką, bet niekad 
uošvę!

Kiekvienas žmogus ne vien 
duona gyvas. Argi ta senutė mū
šų uošvė tik duonos reikalinga? 
Duokit jai nors truputį užmiršti 
jos vargus, duokit jai gerą žodį, 
o svarbiausia — nesigailėkit vie
nintelio ir jau, gal būt paskuti
nio jos gyvenime džiaugsmo — 
jos vaiko meilės. Juk tos mamy
tės vargsta su kiekvienu vaiku. 
Dažnai užmiršta save dėl dukrų
- sūnų, džiaugiasi ir verkia kar
tu su jais ir jų šeimomsL Argi

Sibire ašaras lieja, tai pagalvok, 
kaip tau būtų liūdna, jei tavo 
vyras-žmona tavo motinėlės ne
gerbtų, netoleruotų. Taigi elkis 
su savo uošve taip, kaip kad no
rėtum, kad tavo vyras-žmona 

tavo motina. Didelė 
yra mūsų išeivijoj su- 

šeimos — nevienodo iš
siauklėjimo ar išsilavinimo, o 
puikybė neleidžia prisipažinti ir 
sutikti su tuo, tai daug kyla ne
santaikų, o visos bėdos puola ant 
uošvės. O gal dar didesnė prob
lema yra ta, kad daugumoj uoš
vės yrą beturtės, neturi nei sa
vo namų, nei dvarų. Kokius tos 
marčios ir žentai būtų meilūs ir 
mandagūs, jei justų ar žinotų, 
kad skanioj ar “pančiakoj” uoš
vė turi tūkstančiukų!

Tūrėtų uošvės savo marčias 
ir žentus skaityti savo vaikais 
ir juos mylėti kaip savus, bet ar 
mes marčios ir žentai, pasjsten- 
giam savo uošves daugiau gerbti 
ir mylėti, nors dalinai kaip sa
vas motinas, o tuomet pamaty- 

jau tokios baisios raganos, kaip 
kad dabar mes jas laikom. Atsi
minkim, kad svetimoj aky kris
lelį matom, o savoj ir rąsto nėr 
pastebim?

Nemandagumas, nepagarba, ar 
netolerancija iš marčios ar žen
to pusės, dar pagaliau yra dova
notina, atsižvelgiant, kaip minė
jau, į skirtumą išauklėjimo, bet 
jeigu to viso motina sulaukia iš 

t savo dukters-sūnaųs, tai jau tik- 
Irai skaudu senutei pergyventi ir 
gaila tos dukros-sūnaus, kad pa
miršo ketvirtą Dievo įsakymą.

Seniau Lietuvoj tikrai moti
nos ir uošvės buvo daugiau ger
biamos ir mylimos. Turime ge
gužės mėnesį Marijos, mūsų dan 
giškosios Motinos, mėnesį, šven
tėm ir mūsų žemiškų motinų 
dieną, tai ar ne geriau būtų vie
toj dolerio, dovanos ar gėlių 
puokštės, atitaisyti visas blogy
bes motinų atžvilgiu, buvusias 
ir esamas, pataisyti kas yra tai
sytina ir paaukoti jai mylinčią 
savo širdį ir meilų, kiekvienos 
motinos užtarnautą žodį.

Motinos, negyvenkit kartu su 
vaikais — teisingi p. Šmaižienės 
žodžiai — bet jeigu kitos išeities 
nėra, tai marteles-ženteliai turė
kit daugiau pagarbos, mandagu
mo ir tolerancijos savo uošvei, 
atmindami, kad ji yra jūsų vy- 
ro-žmonos MOTINA. J. P.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikas, iepečtaF, terpenfinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

TRADICINE LIETUVIŲ TAUTINE ŠVENTE ?
resniam tikslui tą pinigą išleis, 
kaip kitos organizacijos?

Šalpos reikalams turime Kraš-

dies tradicijoj susiję su savai
minga mistika, iškelia klausimą:

“Ar nebūtų prasminga ir gra
žu, kad visi Kanados lietuviai 
Jonines paskirtų Vilniaus ir

LFą, lai jie šį reikalą tvarko ir 
tuo rūpinasi, o kitos' organizaci
jos bei klubai jiems šitame dar
be turėtų padėti, o ne imti pir
maujantį vaidmenį. Pašalpa pri
valo būti teikiama Visiems ly- 

lingi, nesvarbu, kur gyventų —- 
Trikampyje, Sibire ar kitose že-

kitaip surinktos Joninėse lėšos 
galėtų eiti VKLS”.

Kadangi yra iškeltas klausi
mas, tai galima jį nagrinėti ir 
gvildenti, kaip padaryti Jonines 
iškilmingesnes ir prasmingesnes.

Jonines mini ir švenčia viso 
pasaulio lietuviai, kaip paverg
toje tėvynėje, taip laisvame pa
saulyje. Ta “paparčio žiedo” mis 
tika yra mūtų tautos gyvenimas, 
viltis ir tikėjimas. Nėra gyveni
mo be tikėjimo*' ir vilties. Tikė
jimas žmogų stiprina, priduoda 
jėgų kentėti ir' kovoti dėl idealų 
ir dėl tautos ateities.

Mes tikime,"kad Lietuva bus 
laisvą ir tuomet liepsnos Joni
nių liepsnos airi Rambyno kal
no, ant Nemuno, Dubysos, Šešu
pės ir Šventosios .krantų 4r išeis 

-“paparčio žiedo” ieškoti visa Lie 
tuva. O senoje sostinėje Vilniu
je ant Gedimino kalno sustaugs 
Geležinis Vilkas visai Lietuvai, 
visam pasauliui, kad Lietuva 
laisva. ...

Skambės dainos vilniečių, kau 
niečių, augštaičių, žemaičių ir 
dzūkų ir tas dainas girdės mūsų 
kaimynai' lenkai, rusai, vokiečiai 
ir latviai ir per Baltijos jūrą iš
girs visas pasaulis, kad Lietuva 
daug per amžius iškentėjus, šven 
čia savo tradicines šventes — 
Jonines. ;

Ir kaip dabar atiduoti tą “žie
dą” vienai dalelei, kada jis pri
klauso mums visiems, , visai mū
sų tautai, o ypatingai liaudžiai. 
Be to, argi Atsiras tokia dalis 
tautos, kad ir vilniečiai, kurie iš
drįstų imti tai, kas yrą mūsų vi- 
sų, visos Lietuvos.

Vilnius, kaip-Lietuvos sostinė, 
yra susijęs su mūsų politiniu bei 
kultūriniu gyvenimu ir atrodo, 
kad jis toks liks. Apie jį dabar 
rikiuojasi “Tarybinės Lietuvos” 
gyvenimas, jame mokslo ir kitos J 
kultūrinės įstaigos, ten vyksta ‘ 
sportinis gyvęuimas ir apie jį 
spiečiasi visa “Tarybų Lietuva” 
ir jis toks liks, kai Lietuva bus 
laisva. ' : ••

Joninės yra jkunimo ir džiaugs 
•mo šventė. Jaunimas dainuoja, 
šoka ir linksminasi, degina de
guto bačkas, ieško “paparčio žie
do”, tai lyg užsimiršimo, o ne 
politinė šventė; 
; Be to, Joninės turi ir kitą 
prasmę, tai religinė. Jaunimas, 
.prisišokęs ir žaidęs visą naktį, 
kitą rytą būriais pėsti ir važiuo
ti traukia į šv. Jono atlaidus. 
Kiek vėl ten po maldos juoko ir 
klyksmo apie šventorių ir mies
te, įvairūs karabelninkai ir ba- 
rankos, marguoja tūkstantinė 
minia, traukia keliais ir vieške
liais į namus, nes po džiaugsmo 
ir maldos laukia vasaros darbai.

Be to, ši graži Joninių tradi
cija yra labai giliai prigijusi ir hds; VL/Rmjs — Vabalninkas; 
mūsų broliškose tautose Latvijo- T 
je ir Estijoje. Ir čia Kanadoje, 
kaikurios mūsų' kolonijos rėrigia 
bendras Jonines su latviais ir 
estais. Ruošia Jonines beveik vi
sos mūsų kolonijos čia Kanado
je, jas rengia ir pavienės orga
nizacijos ir klubai. Jos turi savo 
tikslus ir tėikalus-irtvisi išlei
džia pinigus mūsų bendram rei
kalui. Koks gi tikslas dabar siųs 
ti gautą pelną VKLS, ar jie ge-

Kaip minėjau, Vilniaus yra, 
buvo ir bus mūsų politinio gy
venimo centras, o politika yra 
nepastovus reiškinys. Miršta 
politikai, keičiasi politika ir po
litinis gyvenimas. Politika kei-

lūs, ją keičia karai ir kitos že
miškos valdžios permainos.

Ta graži Joninių tradicija ne
privalėtų susimaišyti su politi
ka ir Joninės turėtų likti tokios, 
kokios jos buvo nuo senų laikų.

Garsinti Vilniui 'ir Lietuvai, 
iškelti padarytas skriaudas, mes 
turime Kanados Lietuvių Die
nas, kurios rengiamos beveik 
kiekvienais metais. Kaip žinome 
VI Kanados Lietuvių Diena 
įvyks šiais metais. Hamiltone. Į 
šias dienas kviečiami miestų gal
vos- burmistrai, bažnytinės vy
riausybės ir kiti visuomenės vei
kėjai, kaip kanadiečiai, taip ir 
lietuviai. Juk šių dienų tikslas 
ir yra palaikyti mūsų - sostinę 
Vilnių, Lietuvą ir ten pasiliku
sius brolius lietuvius.

Vilniaus reikalas yra visos mū 
sų tautos reikalas ir jam istoriją 
rašo visa mūsų tad ta ir aš nė 
kiek neabejoju, kad atėjus mo
mentui už jį paguldys, galvas 
visa Lietuva, o ypatingai tėvy
nėje gyveną lietuviai;

Be to, VKLS-gos St. Cathari
nes skyrius V Kanados Lietuvių 
Dienos Metraštyje, 101 psl. rašo:

“Aktyviai prisideda ir remia 
visas kitas organizacijas, kur yra. 
ginamos lietuvybės teisės, sie-: 
kiant laisvos Tėvynės — Lietu
vos Valstybės su , sostine^ Vih 
nium”. \ '

Kaip matosi, vilniečiai taip pat 
supranta metinių Kanados Lie
tuvių Dienų reikšmę, kaip ir aš 
ir Šios dienos kaip tik geriausiai 
tinka garsinti Vilniui ir Lietu
vai. - ;

Pirmąsias Jonįnes Niagara pu 
siasalyje surengė Kanados Lie
tuvių Tarybos. Wellando skyrius- 
po to jas rengė LOKas ir kitos 
organizacijos, tik jau vėliau vil
niečiai, nes VKLS-gos St. Ca
tharines skyrius įsisteigė tiktai 
1954 m. gegužės 16 d., tad ne 
vilniečiai iškėlė šią Joninių tra
diciją. Kanadoje. - -M- Apuokas.

Redakcijai prisiųsta
Lietuvių Dienos, 1959'iri. ^bą-. 

landžio mėnuo, 28 psl.
Turinys: W. M. Chase — Pė- 

baltiečių bendradarbiavimas; Iš 
pokalbio su ALT sekretorių dr. 
P. Grigaičiu; Pokalbis su kun. A. 
Sušinsku; A. Liubartas “Milf 
žino paunksmė” Montrealio L. 
Dramos Teatro pastatyme; G. 
Velička — Blunkanti dangaus 
šviesa; Iš- vabalninkėmį kūry-

Lietuvybės išlaikymo šeimose 
problema; dr. H. Lukoševičius— 
Dr. J; Mikulkis; Senieji Vilniaus 
meisteriai; A. Špokevičius — L. 
jaunimas kovose prieš okupan
tus; Kronikos skyriai.

gūžės mėn., vol. X, No. 5, 131- 
16i>psl.»; {.<• ,>i • » .r . : 1‘

Amerikos Liet. Bendruomenė, 
Centro Valdybos biuletenis, Nr. 
17, 1959 m. gegužės 15 d., 12 psl.

/ Jiuiurimenaiijau$iy”niodM^
1959 mėty baldų

Mohawk Furniture |
2448 DANFORTH AVE. Tel OX 9-4444 ir OX 9-4224 

TORONTO. . . • -

Dar yra ribotas kiekis 1958 m. , 
modelio elektrinių ir gazinių 

- 1 < ; " pečių ir šaldytūvų ” ! f
LABAFNUPIGINTOMfS KAINOMIS?’

s k T< <

Ittftiros ir kaygl Pasauly
Kun. Petras Patlaha gegužėsATOSTOGOS LIETUVOJE!

Jaunimo stovykloje “Dainava” 
Manchester, Mich., prie Detroito 
nuo birželio 20 d. iki liepčs 11 d. 
rengiama visam lietuviškam jau 
nimui nuo 8 iki 12 metų amž 
stovykla. Mokestis $20 savaitei 

Į stovyklą registruoja iki bir
želio 15 d. ir informacijas teikia 
Jonas Buitkus 8025 Logan St., 
Detroit 9, Mich., tel. VI. 1-2596.
.Mokslo veikalo premijai, ku

rią kas antri metai duoda “Aidų” 
žurnalas, gauti trys rankraščiai 
ir 5 spausdintos knygos.

Ateitininkų dvasios vadų su
važiavimas šaukiamas birželio 
11 d. Marianopolio kolegijoje, 
Thompson, Conn.

Neriituanų studijų dienose 
Detroite gegužės 30 d. paskaitas 
skaitys B. Gaidąiūnas ir V. Alan
tas, o gegužės 31 d. A. Augusti
na vičienė ir dr. B. Nemickas.

Knygų Lentynos komplektų 
(1951-1957) galima įsigyti Liet. 
Bibliografijos tarnyboje: 1132 N. 
Walnut St., DanviJIe, Ill., USA 

Knygų lentyną iŠ pradžių lei
do nati Bibl. Tarnyba, paskum 
leidimą perėmė VLIKas, toliau 
JAV LB Kultūros Fondas, o da
bar “Naujienos”, kilnios spausdi
na ją savo kultūriniame priede. 
Tikimasi, kad dabar K. 1. galės 
reguliariai phsirodyti.
Mangirdas Motekaitis, studijuo
jąs Dė Paul un-te muziką, lai
mėjo muzikos varžybas ir gavo 
$150 premiją, mecenatų skiria
mą geriausiam to un-to muzikos 
studentui. Jis skambino Bacho ir 
Liszto kūrinius.

Rašyt. Petronėlė Orintaitė - 
Janutienė su šeima iš Čikagos 
išsikelia, gyventi į Kaliforniją.

Henrikas Radauskas, žinomas 
poetas, ligšiol gyvenęs Čikagoje, 
iššikriė į Vašingtoną,1 kur gavo 
darbo kongreso bibliotekoj e.

Jonas K. Karys jau atidavė 
spaudai savo studiją “Senovės 
lietuvių pinigai”. Veikalas išei
siąs gausiai iliustruotas ir ap
žvelgs visas Lietuvoje vartotas 
mainų priemones..nuo seniausių 
laikų. Spausdina NP seselių 
spaustuvė Putname.

riJKČ . Al.yVA - ANC-LYS
Paskambinkrte mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo kfijentams. “

rne
— t. aaUFAMV MMITRR -r-,-:. r •

2221 YONGĘ STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 
Patikimas šildymo patarnavimas per 90 mėty. '

SIUNTINYS UŽ PUSE KAINOS!
- Specialiai,, papigintos kainos vasaros sezonui. ** •

- BAI/TIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies prekes až žemiausią. 
kaintĮ, bet dabar siūlo siuntini, kurio vertė normaliai būtų dviguba.
/3;vilnones medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos^ 

moteriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba motė-į 
į rjškam), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplino medžiagos vyriškiems* 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena pora moteriškų batelių. Tokio siun-Į 
tinio kaina įskaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas, siunčiant per BALTICF 
STORES kainuoja tik $90.00.

Klijentūi pageidaujant galima daryti pakeitimus. Siuntinyje bus tik angliŠ-r 
, kgš vilponės^rtedžiagos. *

Kadang/neįmanoma išvardinti daug prekių ir parodyti, kad siunčiant per- 
BALTIC STORES yra pigiau, duodame tik keletq pavyzdžių: 1

Geriausio vokiška įpylams^medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams^ 
medžiaga iuėtuvoje (Double plain) geriausios vilnos T yd. $8.50; Vyriški pus-- 
bučiai Oxford $6.30; Vaistų kainos pas mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Pvx. 
250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P<A.S. ir 50Q tab. Rimifon* 
jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $22.00. 19 sv. cukraus $13.00.< 
16 sv. sviesto $27.00. 16 sv. taukų $21.00.

Siunčiant per. BALTIC STORES siuntėjas, nieką nerizikuoja, nes už kiek-: 
vieno Siu'ntiriio pn'stdtyrilą atsako BALTIC STORES. I

Visais reikalais prašome, rašyti: r »/; - į / ?

BALTIC STORESLTD.
ti. JURAS) • :

• i .ii' i i i.'f; ,zli!
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.

’ TIK •^ER'ĖAiL^ STORES VrK geriausia^ ir- 
PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS J LIETUVĄ!
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Vyt Demikis, gyvenąs 
į-jM- MpMį0 7 d. Iken- 
gystės 25 m.-sukaktį.

ta WEfcčių laSiF^ieksander 
Karias knyga “Das sowjetische 
besetzte Estląnd“. Autorius yra 
žinomas kaip vienas pajėgiausių 
estų sovietinių reiškinių stebėto
jų ir vertintojų, įvairiomis kal
bomis paskelbęs daug panašaus 
pobūdžio darbų. Šioje 130' psl. 
knygoje apžvelgiama bendra vi
so krašto eiga nuo sovietinės 
okupacijos grįžimo 1944 m. iki 
šių dienų. Veikalo medžiagą su
daro pačių sovietų paskelbtieji 
duomenys. Iš jų matyti, kad bu
vusią ’ nepriklausomą Estijos 
valstybę sovietai pavertė pa
prastu Leningrado srities aprū
pinimo centru. Visa elektros 
energija, dujos, žemės ūkio ga
miniai pirmoje eilėje skiriami 
Leningradui, skriaudžiant juos 
gaminantį kraštą. Knygos pabai
goje pateikiamos biografijos kai- 
kurių Maskvos patikėtinių Esti
joje.

Stefan Tyszkiewicz, kilęs iš 
Vilniaus krašto, Lietuvos aristo
kratų šeimos narys, kuris apie 
1930 m. Varšuvoje įkūrė pirmą 
Lenkijoje . automobilių fabriką, 
pereitų metų Briuselio tarptau
tinėje parodoje gavo Grand Prix 
Expo 1958 medalį už italų La 
Microtecnica firmos išstatytą jo 
išrastą aparatą. “Stenovox”. Tai 
aparatas, kuriame yra sinchro
nizuotas veikimas telefono, mag
netofono, automatinės žaibinės 
spaustuvėlės ir’ segregatoriaūs. 
Jo pagalba telefonu perduoda
mi tekstai tuo pat metu Įrašo
mi, išspausdinami įr atitinkamai 
suklasifikuojami Aparatas, at
rodo, turės pasisekimo žinių 
tarnybose. Tyszkiewicz dabar 
yra 64 metų.

O.C.UA
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• Naujasis Ontario liberalų ve-' 
das yrą ne eilinė asmenybė.
r Jis-gimė 1916 m. gruodžio 4 d. 
žymaus Kitęhnerio miesto. pre
kybininkę. šeimoje. Baigęs pra
džios ir gimnazijos mokslą savo 
gimtinėje, ■ jis įstojo į garsųjį 
Noire Dame universitetą South 
Bend, Inn. Studijas baigė 1939 
m. mągna. cum Įaudė pažymiu. 
Tęsdamas • pokolegines studijas 
jis. sėkmingai baigė Harvardo 

- Teisės mokyklą Bachelor of Law 
titulu. Bestudijuodamas teisę jis 
ją pamilsta ir> vietoj’ prekybos, 
savo profesija pasirenka teisę. 
Kąd įsiūtų-leidimą verstis teisės 
praktika Kanadoje, jis per me
tus baigią HaMfakso Daįhpusie 
universiteto teisių fakultetą.

Bestudijuodamas Harvarde J. 
J. Wintermeyeris susipažįsta gu
vią istorijos studentę Helen De
laney iš Cambridge, Mass., kurią 
veda 1943 m. j

Apsigyvenus Kitchenery Win
termeyeris atidarė savo įstaigą, 
kuri dabar vadinasi “Winterme- 
yer, Askin, Casey and Smith”. 
Jp firmai gerai sekėsi ir ji augo, 
0^1956 m. Wintermeyeriui sutei
kiamas augštas Queen's Counsel 
titulas. Kartu augo ir jo šeima. 
Šiandien jis turi šešis vaikus, 
kurių vyriausias sūnus 14 metų, 
5 jauniausia duktė 4 metų.

John Wintermeyer savo politi
nę karjerą pradėjo 1952 m. kaip 
Kitchenerio miesto tarėjas. 1955 
m. provincijos rinkimuose savo 
pirmojoje rinkiminėje kampani
joje jis nugalėjo Waterloo North 

' atstovą — konservatorių. Po tri- 
■ į jų metų darbo pępyincijos par

lamente, 1958. IV. Į8-19jd.d.^ On- 
' tario liberalų^onfėrėnčįoje^jis’ 
' buvo išrinktas vadu.

Tuoj po išrinkimo jis per 6 
mėn. padarė 30.000 mylių, ap
lankydamas visą Ontario, susi
darydamas puikų vaizdą, ko 
žmonės trokšta, kokios jų prob
lemos ir kiap jas galima išspręs
ti. Wintermeyeris pats sako:

ST. CATHARINES, Ont
Didžioji Niagaros pusiasalio 1 Visockio. Šiuo metu būrelis turi 

-t... L—;~lvirš 40 aktyviy narių, iš kurių
18 garbės narių, paaukojusių 
$5 ir daugiau, .

Uepos 4 d- 4 V p.p. Port Wel- 
teryje, prie St. Catharines, skau
tų rėmėjai rengia šaunų šokių 
vakarą su įdomia programa.

Salė randasi prie pat Ontario 
ežero kranto te prie geros mau-

kompozitoriaus §trolios, Hamil
tono lietuvių orkestras. - Pagrin
diniu kalbėtoju nutarta papra- 
£ti tėvą Juvenalį Liąubą, kuris 

bar dėsto mateini 
bunkport, Maine, o a 
jau du kartu buvęs k 
garos pusiasalyje ir 
krašto lietuvių aųgJ 
mą, kaip žymus pan 
ir kalbėtojas. . \

Siekiama ir meno parodos. Be 
meno sunku kultūringiems žmo-

kuri pati ir šeimos padedama 
dirba pagrindinį skautų stovyk
los įrengimo darbą. Kor.

Vašingtonas. — JAV valstybi
nės'skolos pereitais metais padi
dėjo 8 bilijonais ir dabar jų yra 
232.7 bilijonai.

Otava. — Kanados eksportui 
finansuoti įkurta “Export Fin
ance Corporation of Canada”, 
kuri eksporto firmoms duos 
kreditų iki $500.000.000.

Montrealis. — Dervai ir La- 
chine geležinkelio linijos CNR 
kasmet duodavo $20.000 nuosto
lio. Dėl to jos nuo rugpiūčio 1 d. 
likviduojamos. Ir bėgiai bus nu
imti. v

siasalio lietuviams skautams įsi
rengti j o žemėje stovyklavimo 
vietą.

Tai yra grandiozinis mūsų 
ie- skautukų laimėjimas, šio krašto 

skautai, vadovaujami puikių va
dovų, jau eilė metų yra remia
mi plačios mūsų visuomenės or
ganizuotai. Apie 60 narių Skau
tų Rėmėjų Draugija suteikia 
nuolatinę paramą savo nario 
mokesčiais. Šalia to jau yra arti 
20 skautų garbės rėmėjų paau
kojusių nekartą jau daugiau ne
gu po $5 ar net $10 ir pasiruošu
sių pagelbėti kiekvienu reikia
mu atveju.

Skautų- Rėmėjų D-jos pirmi- 
nin šiemet yra F." Janušonienė,

šventė. ‘Jau dešimt metų kaip 
tėvai pranciškonai darbuojasi 
šiame Niagaros pusiasalyje, ku
ris savo garsiuoju kriokliu jun
gia Kanadą su Amerika. Kasmet 
yra ruošiama didesnė šventė, 
kad sutraukus kaip galima dau
giau žmonių, kurių parama taip 
reikalinga vienuolyno ir para
pijos išlaikymui šiose mažose 
lietuvių kolonijose.

Šių metų šventė yra nepapras
ta, ji įeina į dešimtmečio minė
jimo rėmus. Parapijos komitetas 
jau yra daug parengiamųjų dar
bų atlikęs, nes šventė artėja vi
su spartumu. Ta šventė įvyks

; v ~ -1 
I rugpiūčio 1 d., pačioje vasaros 
Širdyje. Čia kaip tik ir pajusime 
tą lietuvišką širdį, atvežtą iš 
Amerikos ir Kanados.

Programą išpildys Rochesterio 
lietuvių choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus J. Strolios. Lie
tuvių orkestras iš Hamiltono, o 
iš Toronto yra pakviestas daili
ninkas T. Valius su meno paro
da. Dar yra numatyta ir kitų 
straigmenų. . .

Laukiama svečių iš Pittsbur- 
go, Clevęlando ir tolimesnių Ka
nados kolonijų. koresp.

Lietuvių skautų rėmėjų .būre
lis daro energingų žygių, kad ga
lėtų paremti skautų-čių vasaros 
stovyklas. Būrelio valdyba susi
deda iš pirm. K. Jasevičiaus, se- 
kret. F. Janušonienės ir ižd. A.

vinciją aš radau gyventojus su
sirūpinusius įvairiais dalykais— 
ologėjančia auklėjimo. sistema, 
sveiko kelių planavimo trūku-

domėjimu ūkininko likimu... 
Mes liberalų partijoje žinome, 
ko trūksta Ontario provincijai ir 
ko nori balsuotojai. Mes žinome, 
nes mes tai ištyrėmė”.

Paskutinės 25-ios Ont 'parla
mento sesijos metu Wintermey
eris būvo paskirtas oficialiuoju 
opozicijos vadu. Jo atsakymas į 
“sosto kalbą” buvo toks taiklus 
įr gilus, kad po jo 3 valandų kal
bos premjeras Frost taip komen-. 
tavo: “Na, pirmą kartą savo gy- ;St. Stephen salėje, Wellande, 
venime aš nerandu žodžių...”

Baigdamas savo rinkimų kam
paniją J. J. Wintermeyer lan
kysis Toronte birželio 8 d., kur 
jis pasirodys Massey Hall vie
šame susirinkime.

nesi-

NAUJAS KANALAS
(CSc) — Užbaigus šv. Laury

no jūrkelio statybą, Kanada ga
li pradėti naują didžiulį statybos 
projektą. Tai yra Chignecto ka
nalas, kuris turėtų sujungti Fun- 
dy ir šv. Lauryno įlankas, per
kertant siaurą žemės juostą, 
esančią prie Naujosios Škotijos 
ii Naujojo Braunšveigo ribos. 
Apskaičiuojama, kad šis naujas, 
svarbus vandens kelias kainuo
siąs apie 100 milijonų dolerių.
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PRANEŠIMAS APIE
BALSAVIM4 ANKSČIAU

Šiuo pranešama, kad pagal rinkimų aktą, 1951 (sekcija 88) Bra- 
condale rinkiminiam rajorie rinkiminės būstinės bus atviros 
ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį — birželio 4, 5 ir 6 d.d., 
1959 m., nuo 8 v. ryto iki 5 vai. p.p. ir nuo 7 vaL p.p. iki 10 v. v. 
standartiniu laiku (arba nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. ir nuo 8 v. v. 
iki 11 v. v.»Toronto vasaros laiku).

Minėtame rinkiminiame rajone paminėtomis balsavimo die
nomis veiks būstinės šiose vietose:
425 Roxton Road ’

Balsavimų subdivizijai 1-39' < 
Toronto miesto daliai esančiai ' 
į šiaurę nuo Ontario ežero, į ( 
rytus nuo Dovercourt Rd., į į 
pietus nuo Bloor St. W. ir į J 
vakarus nuo Strachan Ave. ir 1 
Crawford St. ' 1 ___________ . _ ______

’"Tai"tam, -kad galėtų atiduoti balsus tie, kurie pamato; •jog ne
galės būti rinkimuose nustatytomis rinkimų dienomis.

. Balsų dėžė (ar dėžės) bus atidarytos ir balsai suskaitomi 
7 vai. vak. standartiniu laiku (8 vai. vak. Toronto vasaros laiku) 
1959 m. birželio 11 d., ketvirtadienį, paminėtose vietose.

Datuota, Toronte, 1959 m. gegužės 15 d.
. STANLEY W. FROLKK

‘‘‘ i Returning Officer
725 Dovercourt R<L

248 Christie Street 
Balsavimų subdivizijai 40-94 
Toronto miesto daliai esančiai 
į šiaurę nuo Bloor St. W., į ry
tus nuo Dovercourt Rd. ir Oak
wood Ave., į pietus nuo mies
to ribų ir į vakarus nuo Chris
tie St. ir Humewood Dr.

įminu II EUR RIH II Illi H iįhi | i. n m.....

RINKIMŲ ĮSTATYMAS, 1951 
Sekcija 88 (4)

PRANEŠIMAS APIE

[tono, Toronto,
Rocheeterio ir kitų vietovių.

Toie pačioje vietoje liepos 4-5 
d.d. ‘‘Žalgirio” vietininkijos skau 
tai-ės rengia dviejų dienų skau- 
tų-ėių iškylą su įdomiomis skau
tiškomis varžybomis. Amžius: 12 
metų ir daugiau. Į šią iškylą 
kviečiami broliai ir sesės skau
tai iš Toronto, Hamiltono, Ro- 
chesterio ir kitų artimesnių vie
tovių. Varžybos yra numatytos 
iš signalizavimo, mazgų rišimo, 
greitosios pagalbos teikimo, pa
lapinių statymo',vandens užviri
mo-ir t.t Smulki programa bus 
išsiuntinėta tuntams kiek vė
liau. Atvykę skautai galės pasi
statyti palapines, pernakvoti ir 
gauti pigiai maistą. Palapines ir 
kitus stovykląyįmo reikmenis 
©rašoma atsivežei patiems.

■ A tl' Žalgirietis.
Įsigysi™ vargonėlius. Parapi

jos komitetas savo pastarajame 
posėdyje nutarė, kad pilnam mū 
sų bažnyčios įrengimui reikalin
gi, kad ir nebrangūs, vargonai 
arba, kaip čia, kad kukliai sako
mą — vargonėliai, šiemet suei
na parapijai 10 metų, taigi pats 
laikas įsigyti vargonus. Parapi
jos komitetas nutarė - prašyti 
lietuviškos visuomenės Niagaros 
pusiasaly stiprių aukų, kurios 
bus išdėstomos mokėti keliems 
metams.

Aukoms atžymėti S. Šetkus 
pagamino knygą: raudoni.' orna
mentuoti-odiniai’ viršai, gintari
nių karolių kryžius, aukso rai
džių parašas. Knygos visas pus
lapis bus skirtas aukotojui, jo 
šeimos nuotraukai ir biografijai. 
J šią knygą bus surašomi auko
ję nemažiau $10. Posėdy tą die
ną dalyvavę trys parapijos ko
miteto nariai pirmieji užsirašė į 
knygą. Du parašė po $50, trečias 
$25. Tai puiki pradžia. Žinant 
šio krašto lietuvių širdingumą 
savai bažnyčiai, reikia laukti 
tikrai įdomios knygos. Vargonus 
įsigijus irvajų baigus knyga bus 
baigta' ir padėta’kolkas šios baž
nyčios archyvam .

Kiti nutarimai liečia šių metų 
parapijos parengimus. Metinė 
šventė įvyks rugpiūčio 1 d. Šv. 
Stepono salėje prie Wellando. 
Programai išpildyti užprašytas 
Ročesterio lietuvių choras, da
bar vadovaujamas muziko ir

nėms. Reikią ant ja paganyti akį 
laikas nuo laiko. Bet tą padary
ti mažoms, atokiau- nuo .centrų 
esančioms lietuvių vietovėms 
yra jau problema* šventės, metu 
planuojama tokią parodą su
rengti, kad lietuvis -neužmrištų 
lietuviško meno. Tikėkimės, kad

Parapijos dešimtmetis Įvyks 
rudenį. Bus pravestas jaukiai ir 
stipriai.. Vištiktai tai didelis įvy
kis, šio krašto lietuviai turi sa
va gyvenimo • centrą, nereikia 

j maišytis svetimų jūroje. Kovoje 
už mūsų išsilaikymą lietūyiška 
dvasinė stiprybė yra pats švar- 
biaūsiaš dalykas. •' y

Motinos diena buvo 
atžymėtą bažnyčioje,-4 r 
salėje specialia pakaita ir pro
grama, kurią paruošė pusiasalio 
vaikai. vadovaujami p.: Ulbinie- 
nės. Nemaža slovakų sale buvo 
veik pilna. Bendruomenes val
dyba apdovanojo gėlėmis pro- 
graiųos parnešėjas. Po porą tul
pių gavo ir kiekviena lietuvė sa
lėje. Paskaitą gražiai paskaitė 
Stankevičius, Wellando . apyl. 
pirm., įrodydamas, kad gražus 
bendradarbiavimas tarp Wellan- 
do ir St. Catharines lietuviškų 
bndruomenių tęsiamas gražiai ir 
toliau. Vaivorykštė.

Inž. arch. A. Tylius, pernai at
vykęs ir nusipirkęs Niagaros pu
siasalyje vieną gražiausių krašto 
rezidencijų su virš 30: akrų vaiz
dingos žemės davė. sutikintą pu-

Jūsų liberalų 
kandidatas 
High Park apylinkėje

STANISZEWSKI Paul
— Imigrantų sūnus gimęs kata

likų šeimoje Kanadoje,
— Pažįsta imigrantų darbo 

žmonių problemas,
— Jaunas advokatas, vedęs, 

tur|s tris vaikus.

Jis stovi už taurią vyriausybę ir liberalias reformas, už pensi
jas, kurių ištarnavimas nenutrūktų keičiant darbovietes, už pi
gių namų statybas, už socialinį draudimą, už visų tautinių gru
pių lygybę ir piniginę paramą studentams.

Birželio 11 d. High Park apyl. balsuok už

Slaniszewski Paul
* ■

Komiteto būstinė 3044 Dundas St. W., telefonas RO.■ 6-0581

Atėjo laikas pasikeitimams Ontario

BALSUOKITE Už LIBERALĄ

Andy
THOMPSON

Liberalas Dovercourt
1017 BLOOR ST. W. LE. 3-9473

BALSAVIMA ANKSČIAU

BRACONDALE apylinkėje - Provincijos rinkimuose
(DALIS TRINITY APYLINKĖS)

Ketvirtadienį, birželio 11 d., balsuokite už 
liberalus^ Išrinkite vyrą, kuris geriausias jums ir jūsų šei
mai - PAŽYMĖKITE RINKIMŲ KORTELĖJE:

Pranešama, kad pagal Rinkimų Įstatymų, 1951 (sekcija 88) BELLWOODS rin
kiminėje apylinkėje rinkiminės būstinės bus atviros ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį, 1959 m. birželio 4, 5 ir 6 dienomis nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. p.p., ir nuo 7 vai. 
vak. iki 10 vai. vak. standartiniu laiku. (Nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p.p., ir nuo 8:vai. vak. ę ' . ■ * ’ . * ' ‘ i 1 ’ , . . „. *». t*-’’. _ ... , -«. .Si i -
iki II vai. vak. Toronto vasaros laiku). ; i J

Šioj rinkiminėj apylinkėj minėtomis dienomis būstinės yeikš .šiose viefose:

Ankstyvesnio balsavimo 
apylinkėA

Toronto miesto dalis, esanti į ŠIAU
RĘ nuo Ontario ežero; VAKARUOS nuo 
Tecumseh' St. ir Palmerston Ave.; PIE
TUOSE nuo Bloor St ir RYTUOSE nuo 
Crawford St. ir Strachan Ave. Balsavi
mo subdivizijos I ik| 62.

Balsavimo būstinė 
315 Harbord St

Ankstyveshlo balsavimo 
‘ apylinkė B i

':,T '
Toronto miesto dalis, esanti į ŠIAU

RĘ nuo Bloor St.; į RYTUS nuo Christie 
St; į PIETUS nuo Canadian Pacific ge
ležinkelio; į VAKARUS nuo Bathurst 
St. Balsavimo subdivizijos 63 iki 82.

Balsavimo būstinė
16 Follis Avenue

Ankstyvesnio balsavimo
, apylinkė -„AJO

Toronto miesto dalyjč, esančioje į 
ŠIAURĘ nuo Canadian Pacific geležin
kelio; į RYTUS nuo Christie St.; į PIE
TUS nuo miesto ribų; į VAKARUS nuo 
Spadina Rd. Balsavimo subdivizijos 
83 iki 107.

- • Balsavimo būstinė
60 Braemore Gardens

Tai daroma, kad galėtų atiduoti balsus tie, kurie pramato negalėsiu balsuoti nusta 
tytę rinkimų dienę. ’ 4 -

Urnos, bus atidarytos ir balsai 
dienį 7 val. vak. standartiniu laiku. (8 
tose.

j , •' . * Į

Toronto, 1959 m. gegužės 17 dien

aityti 1959 m. birželio mdienęt ^ketvirta- 
vak. Toronto vasaros 1ą&^) minėjose vie-

E. a. mAyNERICK, b. Ctfh, C. A. 
Returning Officer 
61 Olive Avenue

Joseph M. GOULD X
TORONTO MIESTO ADVOKATAS

• GOUL©—yra liberalų kandidatas Bracondale apylinkėje.
• GOULD—augęs darbininkų šeimoj. Gyvena šioje apylinkėje.
• GOULD—šeimos žmogus- su žmona ir 3 vaikais, kurie yra šioje

■ apylinkėje. r-.i'. , .
• GOULD—5 metus yra buvęs 5 wardo aldermanu.
• GOULD—tarnavo ir tarnaus jums ištikimai.

Informacijos: LE. 1*8322, LE. 1-8752, LE. 1-3952. ^ 
Komiteto būstinės: 257 Ossiagton ir 873 Dovercourt R4.

Žiūrėkite į ateitį - Balsuokite už liberalus

James B. TROTTER

Balsuokite už
TROTTER
Parkdale apylinkėje

Ketvirtadienį, birželio 11 d.

JAMES B. TROTTER 
Porkdole liberal koedidototAuthorized by the Porkdole Liberal Associotion
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Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Bloor • Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, 2 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didele moderniška virtuvė, aly- 
^ya apšildomos.

St. Cloir - Oakwood 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette •High Park Ave. 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva apšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Quebec 
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ros, gražių plytų mūronamas su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
naujas pečius, geros pajamos.

Bathurst - Davenport Rd.
$6.000 įmokėti, tik kelių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
derniškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

St. Cloir - Oakwood 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair.

Marion - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, /andeniu alyva šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jane • Bloor 
$22.900 pilno kaino, 7 kambarių. 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande
niu alyva šildomas. 1 kambarys rū
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd. 
$15.000 įmokėti, visai naujas 18 
kambarių moderniškos tripleksas. Vi
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
Kitai virš rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481 
Namų tel. LE. 6-1410

Bloor - Beresford
1 atvira skola 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis, 7 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, nauja 
apšildymo suspaustu oru krosnis, vie
ta garažui, kaina $16.700.

Rusholme Rd. • College
2 vonios — 2 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
10 didelių kambarių, kvadrątinio pla
no,* garažas, privatus įvažiavimas, ar
ti prie Prisikėlimo bažnyčios, gražus, 
didelis kiemas. Geram stovy tiek iš 
lauko, tiek iš vidaus. Kaina $23.900.

Rusholme Rd. - College 
2-jų butų

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 2 moderniškos virtuvės, 2 
vonios, vandeniu alyva Šildomas, 4 
kambariai l-me augšte, dvigubas mū
rinis garaž. Prašoma kaina $21.900. 
Arti prie Prisikėlimo bažnyčios. Geros 
išsimokėjimo sąlygos.

Bloor - Beresford 
Savininkas jau nusipirko 

$6.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras, 
kvadratinio plano, 2 moderniškos vir
tuvės, 7 kambariai per 2 augštus, 
garažas, platus šoninis įvažiavimas, 
gražus kiemas 25 iš 159, arti Bloor. 
Prašoma kaina $20.500.

Swansea
1 skola balansui 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, atskiras, 6 kambariai, kvadrati
nis planas, moderniška virtuvė, pusė 
minutės iki Bloor, vandeniu alyva 
šildomas, garažas, šoninis įvažiavi
mas. Kaina $18.900. Galima užimti 
tuoj pat.

Jane - Bloor - Armadale 
1 skola balansui 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kambariai, kvadratinis planas, dvigu
bas garažas, gero dydžio kiemas. Ar
ti Bloor. Kaina $18.800.

Bloor - Dovercourt 
1 skola balansui 10 metų 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 8. kamba
riai, 2 virtuves, alyva šildomas, vieta 
garažui, kaina tik $16.900. Arti 
Bloor. Geras išnuomavimas.

Bloor - Indian Rd. 
Parduodamas su visais baldais 

$4.600 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai,. 3 moderniškos virtuvės, 
garažas, 2 vonios. Idealus nuomavi
mui. Kaino $19.900. Puikios išsimo
kėjimo sąlygom .

T« STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-33211162 ST. CLAIR AVE. WEST

Quebec - Dundas 
$1.500 įmokėti, 6 dideli. kambariai, 
2 modernios virtuvės, naujas pečius. 
Vienas atviras morgičius 10-čiai m.

Oakwood - St. Clair 
$6.000 įmokėti, labai gražus atski
ras 7 kambarių namas. Vandens ir 
alyvos Šildymas.

Clendenan - Bloor 
$5.000 įmokėti, atskiras 7 kamba
rių namas, 2 virtuvės, vandens ir aly
vos Šildymas. Garažas.

Wilson - Keele 
$4.000 įmokėti, atskiras 8 kambarių 
2 metų senumo namas. Vandens ir 
alyvos šildymas. Privatus įvažiavi
mas. Vienas atviras morgičius 15-kai 
metų.

Oakwood - St. Clair 
$3.000 įmokėti, 7 kambarių, atskiras 
namas, 2 virtuvės, 2 vonios, Garažas.

Oakwood - St. Clair
$5.000 įmokėti. Atskiros didelių 9 
kambarių namas, 2 virtuvės, van
dens ir alyvos šildymas, garažas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. M
Įstaigos teL
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

MORRIS
A. T.

Real Estate and Business Broker
1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4*8459

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUI PINIGUS.

Rusholme Rd. - Bloor
$4.500 įmok., atskiros, gerų plytų, 
11 did. komb., 2 virtuvės, 2 vonios, 

■vandeniu olyvo šildomas, veranda, 2 
^balkonai, didelis ir gražus sklypas, 
dvigubos mūro garažas, išcementuo- 

To gatvelė. Lengvos išsimokėjimo są
lygos. Kaina apie $22.500.

- Baby Point - Jone
.$4.000 įmok., atskiras, 7 kamb., kv. 
koridorius, 2 virtuvės, liuksusinė sek- 

"lyč’a rūsy. Sklypas su medžiais 50 iš 
. 200 pėdų. Dvigubas garažas. Sku
biai turi perduoti, nes išvyksta. Vie
nos geros morgičius. Kaino $20.000.

SklyjMi Wasagoj ir Loke Simcoe
$500 įmok, galimo pirkti didelius, 
•romioj vietoj, medžiais apaugusius, 
netoli gerų maudyklų arba visoi prie 
ežero sklypus. Tai paskutiniai iš pir-

-A. Blludžius
Lt. 5-4229

MfimiBDynas
IM. 4-9641

p

SPORTAS
KANADOS SPORTO 

APYGARDOS ŽINIOS
IX-jų ŠA žaidynių vasaros ra; 

tas įvyks liepos 3,4 ir 5 d.d. Cle- 
velande. Sporto klubai įparei
gojami artimiausioje ateityje už
registruoti visus sportininkus 
apygardoje. Neturėdami FASK- 
to kortelių sportininkai negalės 
dalyvauti žaidynėse.

Gegužės 24 d. įvykusiame FAS 
K-to posėdyje vienbalsiai buvo 
paskirtas naujas Kanados Spor
to Apygardos vadovas J. Uogin
tas, PPSK “Aušra” valdybos vi- 
cepirm. ir sekretorius. ‘

VYČIO ŽINIOS
Futbolininkai trečiose pirme

nybių rungtynėse įveikė Queens 
Park vienuolikę 1:0. Įvartis — 
Thomasos. Sekančios rungtynės 
įvyks birželio 13 d. 8 vaL v. St. 
Clair std. prieš Lions,

Lengv. atletikos treniruotės 
šią savaitę bus pravestos antra
dienį ir penktadienį nuo 7 v.v. 
Birželio 12 d. numatomos sezono 
atidarymo rungtynės.

Vasarotojų pirmenybės Spring 
hursto vasarvietėj numatomos 
pravesti krepšinyje ir tinkliny
je. Komandų sudarymas nevar
žomas — kiekivenas mėgėjas ga
lės sudaryti komandą arba prisi
jungti prie kitos komandos. Kvie 
čiame visus vasarotojus jose da
lyvauti. Taip pat kviečiami ir 
sporto klubai prisidėti prie šių 
pirmenybių.

Steigiama golfo sekcija, apie 
kurią jau anksčiau buvo rašyta. 

, Šio sporto mėgėjai prašomi kreip 
tis į organizatorių H. Stepaitį,. 
kuris suteiks informacijų bei in
strukcijų — tel. RO. 6-2845. Su
sitarus bus organizuojamos išky
los, o įrankius pradžiai bus gali
ma išsinuomoti. Vėliau bus ruo
šiamos pirmenybės, subuvimai 
ir pan. A. S.

KREPŠININKŲ KELIONĖ 
PIETŲ AMERIKON

Šie metai yra svarbūs ne vien 
dėl to, kad minime 20 metų su
kaktį nuo Lietuvos pergalės III- 
se Europos krepšinio pirmeny
bėse, bet taip pat ir todėl, jog 
šią vasarą Šiaurės Amerikos 
krepšininkai žada leistis į reto

pobūdžio kelionę—jos metu ap
lankyti Pietų Amerikos kraštus.

Jau kuris laikas yra brėžiami 
planai, pagal kuriuos Š. Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinė 
liepos mėnesio pirmoje pusėje 
pradės susitikimus su Kolumbi
jos, Argentinos, ’Brazilijos, Ura- 
gvajaus ir Venezuelos sportinin
kais.

Susidomėjimas Š. Amerikos 
lietuvių sportninkų viešnage ten 
esąs labai didelis. Įvairiose Pie
tų Amerikos valstybėse yra su
daryti svečių iš šiaurės priėmi
mo komitetai. Taip pat ir pa
skirų valstybių krepšinio sluogs 
niuose yra rodoma nemaža dė
mesio atvykstantiems lietu
viams. Jau dabar kaikuriuose 
didesniuose P. Amerikos laikraš
čiuose yra skiriama nemaža vie
tos š. Amerikos lietuvių krepši
nio atstovams.

Turint visa tai galvoje, mums 
reikia tik džiaugtis gražių šios 
išvykos organizatorių mostu. 
Nors jos organizavimas nėra 
lengvas ir paprastas, tačiau gru
pelė žmonių, nuoširdžiai bedirb
dama, jau yra daug padariusi ir, 
be abejonės, dar daug padarys.

Rinktinėn pakviesti krepšinin
kai jau netrukus pradės intensy
vias treniruotes — paskutinį pa
siruošimą išvykai. Juos treni
ruos pasižymėjęs krepšininkas 
ir buvęs krepšinio treneris Euro
poje Vytautas Grybauskas iš Ro- 
chesterio, N.Y. Jis taip pat ly
dės rinktinę ir išvykos metu.

Yra aišku, jog ši išvyka pa
reikalaus nemaža pasišventimo
1 r iš pačių krepšininkų. Ji už
truks apie 5 savaites. Įskaitant 
prieš ją numatytas treniruotes, 
šis laikotarpis pailgės dar 2-3 sa
vaitėmis. Bet kadangi dauguma 
rinktinės dalyvių yra augštųjų 
mokyklų studentai, tai jų atosto
gos bus sunaudotos šiai progai. 
Kitu atveju, tokia išvyka pasi
darytų dar labiau problematiš
ka. Juk realiai 'galvojont, kas 
dabartiniu metu iš šiame krašte 
gyvenančiųjų gali paaukoti apie
2 mėnesius, už tai negaunant 
jokios materialinės naudos. Ta
čiau, kaip ir visas lietuvių spor
tas išeivijoje, taip ir ši išvyka

Ken WILES Ltd.
1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 

Telefonas LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visam Toronte. Nuoširdus ir sąžiningas 

patarnavimas. Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Bloor - St. Clarens
$2.500 Įmok. , 7 kamb. per du augš- 
tuš, atskiras namas, 2 virt., 2 goraž. 
Vienas morgičius 10 metu. Prašo 
$16.500.

Bloor Indian Rd. Cres. 
$3.000 įmok., 8 kamb. mūr., 2 virt, 
alyva šild., garažas, arti Bloor kraut, 
ir susisiek. Išmok. 10-čiai metų atvi
ras morgičius.

Bloor - Jone
$5.000 įmok., 8 kamb. per du augš
tus. Gražios išvaizdos, vand.
šild., 2 virt., 2 vonios, skubus pard.

Indian Rd. - Glenlęke 
$5.000 įmok., 8 kamb., atsk., arti 
susisiek, ir kraut., išmok, viena skola 
10 metų, yra garažas. Prašoma kaina 
žema. Parduodamas su visais 8 kam
barių baldais.

Jane - Baby Point
$6.000 įmok., 15 m. senumo, 6 did. 
kamb.,-. dvigubas sklypas, modern, 
įrengtas ^narnas. Turi būti pard. šią 
savaitę, ‘nes sav. išvyksta į JAV. Ga
lima pigiai nupirkti.

Grenadier - Indian Rd.
$8.000 įmok., 14 kamb. mūr. gra
žus namas, priv. įvaž., 2 garažai, 
puikus nuomavimui, 10-čiai metų iš- 
simokėjimas. Vertas dėmesio.

S. Jokūbaitis
Parūpina morgičius 

Telefonai:
LE. 7-3173 namu LE. 4-0773

alyva

Indian Rd. Cres. - Bloor 
$3.000 įmokėti, 8 kambariai, 2 vir
tuvės, mūrinis nanias, yra garažas. 
Geros mokėjimo sąlygos.

Runnymede - Annette 
$3.000 įmokėti, atskiras 6 kambarių 
namas, yra garažas. Geros mokėjimo 
sąlygos. v

Jane - Annette 
$3.700 įmokėti, 6 kambarių atskiras, 
kampinis namas. Yra šildomas gara
žas. Viena skola 9 metams.

Colbeck - Beresford 
kambariai ir ve- 
$16.700. Viena

$6.000 įmokėti, 7 
rando. Pilna kaina 
skola likučiui.

Bloor -

įst.

Jane
$6.900 įmokėti,, atskiras, 9 kamba
rių namas, 2 virtuvės, be to, rūsy 
yra 3 kambarių butas. Labai geras 
ir geroje vietoje namas. Garažas su 
patogiu privačiu įvažiavimu.

Oakwood - St. Clair
$12.000 įmokėti, keletos metų senu
mo 17 kambarių modernus triplek- 
sos. Visai arti prie St. Clair, ramioj 
gatvėj. ' ■

100 kitu, jei nemėgsti šitų

A. Stančikas
Telefonai:

įst. LE. 7-3173 namų LE. 1-1602

tiek jos organizatorių, tiek pačių 
sportininkų nėra statoma ant 
materialmio pagrindo.

Bet visiškai be materialinių 
dalykų čia išsiversti yra sunku 
ir apie tai užsiminus, tenka kiek 
plačiau šiuo reikalu prabilti. 
Šiems rinktinės dalyviams nu
vežti i P. Ameriką yra reikalin
gos lėšos kurių nė išvykos or- 
ganiaztoriai, nė patys žaidėjai 
negali padengti. Kelionė vienam 
sportininkui kainuos arti 600 do
lerių, nežiūrint, jog pragyveni
mą jos metu yra užtikrinę patys 
priėmėjai.

Todėl kelionės išlaidų paden
gimo reikalu yra kreipiamasi į 
visus geros valios lietuvius, pra
šant pasidalinti savais kukliais 
ištekliais. Toks bendradarbiavi
mo mostas padarys šios išvykos 
organizavimo darbus lengves
niais ir mažesniais. Jau yra ati
daryta einamoji sąskaita vieno
je Čikagos taupymo ir skolinimo 
bendrovėje, kurios adresu gali
ma nukreipti savo aukas. Adre
sas yra: Lithuanian Basketball 
Fund, Account No. 21921, Chi
cago Savings and Loan Associa
tion, 6245 So. Western Ave., Chi
cago 36, Ill. .. .

Tikėkimės, jog lietuvių kūry
binės veiklos rėmėjai supras rei
kalo svarbumą ir neužilgo bus 
galima paskelbti jų gausias au
kas. Manykime, kad šis didizau- 
sias Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportininkų žygis nuo jų vykimo 
Lietuvon laikų atneš puikių pa
sekmių bei prisidės prie lietuvių 
vardo išgarsinimo kitataučių 
tarpe. Todėl jam turi priklau
syti visapusiška mūsų parama 
ir pritarimas. E. Šulaitis.

SUDBURY Ont
Šių metų KLB Sudburio apyl. 

valdyba pasižymi ypatingu su
manumu ir veiklumu. Metų bė
gyje jau turėjome visą eilę tik
rai pavykusių parengimų, kad 
kartais net vietų salėj pritrūk
davo.' Ypač paskutinis Motinos 
dienos minėjimas su didingu dū
dų orkestru dar ilgai liks sud- 
buriečių atminty kaip gražus 
valdybos veiklumo prisimini
mas. Valdyba nešė visą liėt. šeš
tadieninės mokyklos išlaikymo 
naštą ir duoda daug daugiau, 
negu būtų galima iš jos reika
lauti. Uolieji tos bendruomenės 
valdybos nariai jau baigia soli
darumo ir Tautos Fondo rink
liavas. Visuomenė rodo valdybai 
daug simpatijų, ir pritarimo. Ji 
pirmą kartą mūsų kolonijos is
torijoj ruošia piniginį vajų B AL 
Fui, kad paremtų mūsų kenčian
čius brolius Lietuvoje ir Sibire, 
kurie neturi čia giminių. Bend
ruomenės valdyba užprašė taip 
pat iškilmingas giedotas Mišias 
su Libera birželio 14 d., išvežtų
jų minėjimo proga. Ta proga ir 
bus padarytas piniginis vajus 
aukų-lapais BALFui tuoj po pa
maldų bažnyčioje. Tikimės, kad 
ir šį kartą visuomenė jautriai at
silieps į šią kilnią bendruome
nės valdybos iniciatyvą.

Valdybą sudaro: J. Lukšys — 
pirm., Z. Labuckas — pavad., 
M. Zakarevičius — sekret., J. 
Čebatorius — kasin. ir A. Juoza-

527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404 
Pericant 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.

High Pork - Dundas 
$900 įmokėti, 7 nepereinamų kamb. 
namas, naujas šildymas, garažas, 
lengvos išsimokėjimo sąlygos, pilna 
kaina $9.800.

Indian Rd. - Bloor 
$2.000 įmokėti, 8 kamb. mūr. na
mas, didelė ir graži virtuvė, kvadrat. 
planas, did. kiemas, į pietus nuo 
Bloor, geras nuomavimui, 10 metų 
skola, maži mokėjirpai, pilna kaina 
17.200.

Jone - Baby Point 
$3.500 įmokėti, 6 didelių nepereina
mų kamb. naujas mūrinis namas, 2 
vonios, žaidimų kamb. rūsyje, priva
tus įvažiavimas, 20 metų skola, arti 
visko, pilna kaina $16.500.

Swansea
$5.000 įmokėti, 6 kamb. ir dviejų 
kamb. apart, rūsyje, atskiras mūrinis 
5 metų senumo bungalovas, centre 
hall plano, 2 vonios/privatus įvažia
vimas, lengvos išsimokėjimo sąlygos, 
puiki vieta.

Rusholme Park Cres. College 
$4.500 įmokėti, 8 kamb. mūr. na
mas, kvadratinis planas, 2 gražios 
didelės virtuvės, kilimai kamb. ir ant 
laiptų, alyva Šildomas, viena skola 
10-čiai metų, pilna kaina 17.200.

Jone - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mū
rinis narnos, kvadratinis plonas, van
deniu alyva šildomas, graži virtuvė ir • 
pusryčių kambarys, augštas švarus rū
sys, garažas, pilna kaina $18.700.

Gladstone Aye. - Dufferin Park 
$5.500 įmokėti, 7 kamb. mūr. na: 
mas, kvadratinis planas, vand. alyva 
šildomas, 2 mod. virtuvės, 2 mod. 
vonios, žaidimų kamb. rūsyje, gra
žus kiemas, šaUa parko.

< Jane - Baby -Boiėt | { 
$6.000 įmokėti, už tą puikų 10kam
barių atskirą mūrinį namą, Jcvądrptj- 
nis planas/ 2 modemiškas virtuvas, 
vand. alyva šildomas, garažas, gra
žus didelis kiemas, netoli Jane gt. *

Bloor - bundas
$6.000 įmokėti, 8 kamb. atskir. mū
rinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyvp šildomos, dvigubas ga
ražas, namas be skolų, netoli būsimo 
požeminio traukinio, geras nuoma
vimui. * ';

Jone - Baby Point - Bloor 
$7.000 įmokėti, 8 kambar. per du 
augštus, gražus atskiros mūrinis na
mas, 2 gražios modernios virtuvės, 
kvadratinis planas, vand. alyva Šil
domas, garažas, ilgos išsimokėjimo 
sąlygos.

TEL. DARBO LE. 2-4404 -

pavičius — kult, reikalų vadov.
Paskutinėje korespondencijoje 

iš Sudburio per apsirikimą bu
vo praleista, kad Sudburio or
kestrui padėkos žodi tarė pirm. 
J. Lukšys, kurio ypatingu rūpes
čiu buvo suorganizuotas koncer
tas ir kad bendruomenės valdy
ba įteikė orkestro. vedėjui Lie
tuvos vaizdų albumą.

Sudburiškis.

LONDON, Ont.
Birželio 13 d., šeštaidenį, Lon

dono apylinkės valdyba ir šešta
dieninė mokyklėlė ruošia mūsų 
mažųjų šventę bibliotekos audi
torijoje — Queens gatvė 305 nr. 
Vyriausios organizatorės yra J. 
Čegienė ir B. Ratkutė. Šį kartą 
jos sutelkė kolonijai rekordinį 
mažųjų skaičių. Vyksta intensy
vus pasiruošimas ir tėvų prita
rimas yra tikrai entuziastiškas-

Programoje — motinų pager
bimas, mūsiĮ mažųjų šokiai, de
klamacijos, jųjų muzikinių su-, 
gebėjimų varžybos ir kt. - .

Įėjimo bilietų nebus. Pakaks 
pagal išgales kiekvieno aukų. 
Laukiama londoniškių ir arti
mesnių apylinkių lietuvių gau
saus atsilankymo. Ypač kviečia
mi visi tėvai ir jų vaikučiai. Bet 
atsilankykime visi, paremkime 
šį mūsų mažųjų pasirodymą.

Aukojo skautų džiamborei.
Londono^ lietuviai visada bu

vo dosnūs pašalpos ar paramos 
reikalingiesiems. Ir šį kartą, kai 
vietos skautai rinko aukas

NAMŲ LE. 5-1584

Džiamborės Fondui, londoniškiai 
sudėjo net $206,11. Tai, propor
cingai imant pagal kitas - kolo
nijas, tikrai rekordinė suma. 
Ypač malonu pažymėti,- kad 
skautus parėmė įr>yirš 80 metų 
senutė — Uršulė’Mačy tė, jokių 
pajamų neturinti ir pensijos ne
gaunanti. Jį paaukotą dolerį yra 
užsidirbusi pas kaimynus- be- 
saugodama jų vaikučius, Jos 
brolis Andrius Mačys .taip, pat 
virš 70- metų garbingas senukas, 
savo šeimoje turintis vieną dir
bantį,' paaukojo $2,.. X . '

Šie taurieji tautiečiai žino, kad 
remdami mūsų jaunimą, prisi
dedame prie užtikrinimo mūsų 
mautai šviesesnės ateities. ' ."

Gegužinė, Birželio 13 d., šeš
tadienį, Londono lietuviai turėd5 
šiemet pirmą išvyką į gamtą — 
šaunią gegužinę - pikniką, Dory 
chesteryje, “Dreamland”.

Gros puiki kapela, veiks. tur
tingas bufetas, bus įdomi loteri-; 
ia ir kt. Pradžia 6 y.y. Gausimas, 
pelnas ' skiriamas vietos? ^skautų' 
vasaros stovyklos reikalams.

Laukiama visų londoniškių ir 
artimesnių apylinkių lietuvių 
gausaus atsilankymo. L. E-tas.

Otava. — Iš arktinėse salose 
alyvos ieškojimams paimtų 86 
milijonų akrų 68% yrą- paėmu- 
sios kanadiškos firmos ir dar 12' 
% amerikoniškų firmų kanadiš^ 
kos filialės. Kanados vyriausy
bė norinti taip pareguliuoti, kad 
tų firmų akcijų galėtų įsigyti 
kanadiečiai.

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-CĮ381

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 

Tvarkome visus morgičių reikalus.

mųjų rankų ir geriausioj vasarna
miams vietoj sklypai. Lietuviai turi 
paskubėti pelningai investuoti dole
rius ir turėti kortu su savais tautie
čiais sveikos poilsiui vietos.

Cigar krautuvė su namu 
$5.000 įmok., St. Clair - Oakwood ra
jone, prie krautuvės 2 kamb., viršuj 
4 komb. su atskiru įėjimu, atskiras 
namas, platus įvažiavimas, garažas, 
alyva šildomas, geri morgičiai. Kaino 
$21.900.

Alaus kotelis
$20.000 įmok., 50 mylių nuo Toron
to, puikioj vasarvietėj prie Lake Sim
coe, žiema-vasare geras biznis, 
15.000 galionų, 11 kambarių nak
vynėms, restoranas. Per penkius me
tus išsimokės. Skubiai anglas parduo
da del ligos. Puikus pirkinys vienai ar 
dviem šeimom. Be morgičių’.

P. Budrelka
WA. 1-7672

y^Markis
BE. 3-8162

J. Kaškelis
RO. 9-948S

J. PikšUimu64
RO. 6-9941.

EXTRA Realty Limited
1 TELEFONAS LE. 4-9211

$3.000 įmokėti, Glenlakc - Dufferin, 7 kambarių mūrinis namas. 

$3.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras mūrinis namas — duplek
sas su garažu. College - Gladstone rajone.' i:t %

$3.500 įmokėti, 10 kambarių, pusiau atskiras marinis duplek
sas.. Delaware - Bloor rajone.

' Skambinti A. D1 MITRIJEVAS LE. 4-9211. j/
■■ r ■

$5.000 įmokėti, Bloor-Jane, 6 kambarių atskiras, gerų plytų 
modemiškas namas. Garažas. Privatus įvažiavimas. Didelis kie
mas.

e new g n y limitco 
TORONTO

Visada yra melas
džiaugtis-^-

ir juoktis
— * ” m I !>' . I . —   
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Didėlio jastrinkimas gyvenamų 
llUfrt BIlUTMf

$3.000 jmcUtf, pusiau otwkfos, dvi
modernios virtuvės, švarūs dažajs da- 
žyN kambariai, nauja šildymo siste
ma, su garažu, skubiai reikalinga 
parduoti/ savininkas išsikelia j Bront-

mūro, 3 virtuvės, oru alyva apšildo
mas, garažas, geras pajamų namas, 
vertas dėmesio pirkinys.

Hamiltono Liet Namiį Ako. B-vės

fordq.

DUNDAS - BLOOR
$4.500 {mokėti, 7 kambariai per du 
ougitus, kvadratinio plano, vandeniu 
alyva apšildomas, garažas, viena sko- 
la balansui.

HOWARD PK. - INDIAN GROVE
$8.000 {mokėti, 10 grožių kambarių 
per du augštus, vandeniu alyva apšil
domas, gražus didelis kiemas, priva
tus įvažiavimas, vienas marginius bo- 
Insut.

Jūsų patarnavimui skambinti:
J. GUDAS - LE. 1-4605, namų LE. 6-7109.

Baltica
Lietuviška Rūbų Valykla ir1 Skalbykla 

966 Dundas St. W. . - Tel. LE. 1-5688
Valome; dažome, įaudžiame ir taisome.

PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki .7 vai. vakaro.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Sav. V. BLOCKIS

ED. KONDRATAS 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas 
1113 Dundas St W., Toronto 

(prie Lietuvių Namų)
TELEFONAI: siuvyklos LE. 3-5454, namų LE. 4-6643

; Kvalifikuotas technikas taiso 

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

J. S T A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

METINIS BALANSAS 
1959 METŲ BALANDŽIO MEN. 3# D.

Aktyvas:
Pinigai kasoje ir einamose sąskaitose $2.530,24’
Gaunamosios sumos (skolininkai) 243,49
Kino krautuvės prekės (pirkimo kaina) 267,86
Išanksto sumokėtos išlaidos 830,71 $3.872^0
Turtas:
Žemė, pastatai ir įrengimai (pirkimo kaina) 177^9^57
Amortizacija 4.922,94 172.372,63

$176.244,93
Pasyvas:
Neapmokėtos sąskaitos 2.705,37
Iš anksto gautos nuomos 275,83
Numatyti mokesčiai valdžiai 290,28
Skola LN Fondui t 2.159,17
Morgičių mokėjimai atein. metams - 4.000,00 9.430,65
Rezervai: •
Mokesčių rezervas ateičiai 815,76
Ilgalaikės skolos:
Paskola iš 6% baigiasi 1968 m. sausio 31 d.
Mokama $1.000,00 kas 3 mėn. 102.000,00
Perkelta suma į trumpalaikių paskolų poziciją 4.000,00 98.000,00
Akcinis kapitalas:
Autorizuotas kapitalas:
500 paskolos akcijų po $100 kiekviena iš 5%;
1.000 pagrindinių akcijų po $100 kiekviena.
Parduota akcijų:
20 — paskolos $2.000,00

622 — pagrindinių 62.200,00 64.200,00
Pelnas: . . <>
Metinis pelnas 1959 m. 
balandžio 30 d. 3.846,43
Išmokėti procentai,už 
paskolos akcijas 47,91 3.798,52 67.998,52

$176.244,93
Stasys Bakšys, valdybos pirm. Pranas Sakalas, iždininkas.

Paieškojimai
Bielskus Andrius, *s. Juozo, į 

Kanadą išvykęs prieš I-jį Pasaul. 
Karą, ieškomas giminių. Ligi 
1940 metų giminės susirašinėjo 
šiuo adresu: 2292 Chemfn St. Mi
chel, Montreal, Canada, šeima 
trijų asmenų. Dukters vardas 
Julija. Ieško brolis Bielskus ir 
jo duktė Marija Bielskiūtė-Dru- 
lienė, gyveną Lietuvoje — Kau
nas, Kalvarijos gt 50. Žiną apie 
juos prašomi atsiliepti adresu: 
Senkus, 52 W. Poster St., Wa
terbury 8, Conn., USA.

Umbraso Vlado ir Elenos Um- 
brasaitės-šopienės, gimusių Lū
šės mieste, Mažeikių apskrityje, 
ieško Račinskaitė-Kochanskienė- 
Vasarienė, gyvenanti Kaune. 
Atsiliepti ar žiną apie juos pra
nešti: Vita Lapaitienė, 278 Ellis 
Ave., Toronto 3, Ont., Canada.

Laidojant labai turtingą pre
kybininką, vienas žydas<labai 
verkė. Ten pat buvęs kitas vyras 
jo paklausė:

— Ar ponas esat velionio gi
minė?

— Ne.
— Tai kodėl verkiate, jei ne 

giminė?
— Todėl ir verkiu, kad nesu 

giminė.
Geras ristikas

Ristikas su užsidegimu pasa
koja apie savo imtynes su garsiu 
čempijonu:

— Ir taip visą laiką: tai jis ant 
manęs, tai aš po juo, tai jis vir
šuj, tai aš po juo...

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 -vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

' Įtarimas.
mas šokių muzikos kom- 

W? Kolio turėjo dukte
rį, Margaritą, kuriai jis. juokau
damas prižadėjo po pusę dolerio, 
jei ji mokykloje gaus dvejukę, ir 
po visą dolerį, jei parsineš .vie
netuką. Netrukus Margarita iš 
mokyklos pradėjo parnešti vie
nus vienetukus. Kolio susirūpi
nęs pašaukė žmoną ir sako:

— Aš manau, kad ji susitarė 
su mokytoja iš pusės...

Galvosūkis dėl gentystės
Antanuko vyresnioji sesuo bu

vo ištekėjusi ir laukė kūdikio. 
Prieš gimdant namuose nieko 
kito nekalbėta, kaip tik apie bu
simąjį šeimos narį, ir niekas ne
abejojo, kad bus berniukas. Visi 
Antanukui primindavo:

— Na, Antanuk, greitai tu ja i 
būsi dėdė... ,)o*

Dienai atėjus ir šeimai padau
gėjus, Antanukas išgirdo, kad 
gimė ne berniukas, o mergaitė. 
Atėjęs motinos jis klausia: • 

— Tai kas dabar aš būsiu -i 
dėdė ar teta? 1

DĖMESIO MOTORISTAMS!

sžr RAMBLER automobilius 
kurie yra vieni iŠ praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 2-2131 

(Islington, važiuojant iš miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn už Kippling). 
Sav. V. ir J. DUNDŽIAI.

REVIZORIŲ PRANEŠIMAS (ištrauka):
Hamiltono Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės akcininkams.
Mes patikrinome Lietuvių Namų akcinės b-vės balansą 1959 

m. bal. 30-tai dienai; pelno, nuostolių ir rezervų sąskaitas pabai
gai b-vės fiskalinių metų augščiau pažymėtai datai. Mūsų patikri
nimą sudarė: bendras peržiūrėjimas visų atskaitomybės knygų ir 
kitų dokumentų, kiek mūsų nuomone buvo reikalinga.

Mūsų nuomone pridėtas balansas, pelno ir nuostolių apyskai
tos ir rezervų sąskaitos duoda finansinį b-vės stovį ir operavimo 
rezultatus fiskalinių metų pabaigai.

Akcijos .(šėrų) vertė: ,
Jūsų p. Skaisty s paprašė, kad mes apskaičiuotumėm vienos 

akcijos vertę imant pagrindu šiuo metu jūsų nuosavybės įkaina
vimą $180.000,00. Priėmus šią kainą tikroji kiekvienos akcijos 
vertė 1959 m. balandžio 30 d. buvo $143,70. Prileisdami, kad šie 
skaičiai teisingi, — yra aiškiai neteisu prieš Jūsų dabartnius akci
ninkus, kada ir toliau pardavinėjate akcijas po $100,00. 
Hamilton, Ont., 1959 m. geg. 27 d.

- TESKY, PETRIE & BURNSIDE
Chartered Accountants & Auditors.

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS TOLIMIEMS 
VASAROS IŠVAŽIAVIMAMS! Nedelsdami užsukite į:

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie. Spadina-College/
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA. 1-9541

Ji ne smagumų ieško ~
— Aš tikiu, kad jūs šį vakarą 

pašoksite su manimi, — sako 
vaikinas. ■ I

— Kodėl ne? Nemanykite, kad 
aš atėjau čia tik smagumų ie£ 
Rodama.

Reikėjo pasiruošti ;
— Na, ir apvylei tu mane, Pet

ruk, — barasi tėvas, — žadėjau 
tau nupirkti dviratį, jei pereisi 
j trečią klasę, o tu likai antriems 
metams. Ką gi tu veikei paskut 
tiniu metu? ... . -a

— Mokiausi važiuoti dviračiu.

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 — V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

/ Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904 

•; ■ 
Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
Atstoves

H. ROŽAITIS
Greitos kuro-olyvos pristotymos ir 

pato movimos. 
Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Potkolo 1 osm. iki $3.000. Paskolos, indėlio i ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradiėniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Nomoi, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

1 Telefonas LE. 2-8723 .

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS
1959 m. bal. 30 dienai 

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APYSKAITA
1. Pajamos:

Pajamos iš nuomų:
Kinas -
Butai, krautuvės ir raštinės
Įvairios pajamos __

' • K- ■ ■
’ . ■■■.g ■

$10.575,00 '
21.709,97

294,98 $32.597,95
2. Išlaidos:

Algos
Apšildymas
Remontai ir medžiagos (1)
Mokesčiai
Elektra
Draudimas
Įvairios medžiagos (valymui ir kt.)
-Vanduo
Tarnautojų draudimas '
Reklama
Amortizacijos rezervas

(pastatai ir įrengimai) _

1.392,40
3.151,83
2.465,66
5.707,25

104,62
795,76
470,27
409,73

20,80
135,93

4.817,52

“ . / • •

9

19.471,77
Pelnas brutto $13.108,18
Administracinės išlaidos:

Raštinės reikmenys ir spausdiniai
Pašto išlaidos
Telefonas ir telegrafas
Vai. organams atlyginimas
Advokatu išlaidos
Aukos
Įvairios smulkios išlaidos
Palikta* Amortizacijos rezerve

(raštinės įrengimai) _

464,60
73,62
46,35 

271,00 
350,00 
•25,00 

333,20

105,42 1.669,19
Pelnas netto * ■ • . J • 11.438,99
Finansinės išlaidos:

Bankiniai patarnavimai ir proc.
Procentai už ilgalaikę paskolą 

(morgičiai)

J.

492^5

___6,330.00

• < ' ‘ ’ '■ ■ .Ž

6.822,35
Pelnas už visus metus iš nuosavybių skyriaus
- ' (grynas vienų metų pelnas) r $4.616,64

Pastaba: (1) Į remontų poziciją įeina $1.110,20 už 7 naujus šal
dytuvus į butus ir $200,00* atsarginis motoras prie: pastatų apšildy
mo įrengimų. . f;

Hamiltono Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės Valdyba.
Hamiltonas, 1959 m. gegužės 27 d.

DĖMESIO! ' DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gaxo ir alyvos. VANDENS TANKAI >— goža ir aly
vos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gezo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ar elektros. Visiį rūžkį remonto darbfL

ROSE HEATING - TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė:' 723 Gerrard St E.

SAVININKAI ZALECKIAI ‘ 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

High Park rajone
2102 DUNDAS ST. W. TeL LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

.v

DĖMESIO VISIEMS KLIJENTAMS DĖMESIO!

WESTERN TEXTILES
PERSIKĖLĖ iš 766 Dundas St W. į naujas, gražiai atremontuo

tas patalpas 876 B DUNDAS ST. W. Telefonas EM. 3-0984.
Dabar ttiritae didelį pasirinkimą vilnonių angliškų medžiagų 

kostiumams, paltams ir visokių kitų siuntiniams į tėvynę 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. .

. ........................ ......  - ■ ............... ! | ...............—....■■■■.....................

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College SL, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Taisau RADIO ir TELEVIZIJOS aparatus
Darbą ir dalis garantuoju 90 dienų.

A. STANCIKAS TeL LE. 1-S982

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefanuokite ar atvykite 
asmeniškai J

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

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

VELTUI.

Elektros - Electronic
- Technikas
V ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai Ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwynne Ave., Toronto

- Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

A. BRIČKUS
Atlieku visus pianinų remon
to darbus. Perku ir parduodu 
naudotus pianinus. RO. 9-5866.

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visų rūsių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Ave., Toronto 8.
Tel. HO. 6-8252.

C. SW ANKAS

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

Licenced master electrician.
Telef. HL 7-1601 

Toronto

George BEN, B«Ae 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

f naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

to

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dūndas)

Telefonas LE. 2-4108

Priėmimo valandos: 
nuo 9-12 ir 3-8 vai. v. 

šeštadieniais pagal susitarimą

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).

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronto » ■

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-950L ' BE. 3-0978

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

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

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

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

Akių specialistas 
L. LŪNSKYr R.O.

’ , r , k -r, / -. 5

Pritoiko okinfus visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai Sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalbą slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

[ Telef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

A. P. GARAŽAS
1S39 DUHDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Vis«f rūžių mechanini* automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefoną* LE. 5-9130

A
r»«e

r.irt.ium. s

GENERAL INSURANCE
Turtu draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA
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KLB K>. Tarybos rinkiniai

Sv. Jono Kr. parapijos žinios 
r- Didžioji metinė parapijos

pažinties ir ...
mės — įvyks šį sekmadienį, bir
želio 7 d., laike 9.30 vai. pamal
dų. Vaikučiai į iškilmes renkasi

Prisikėlimo parapijos žinios
— Visą birželio mėnesį, kuris 

paskirtas švč.. Jėzaus Širdies 
garbinimui, Prisikėlimo bažny-

B-nės Krašto Tarybą vyks šį 
sekmadienį, birželio 7 d., abiejo
se parapijose nuo 9 vaL ryto iki 
1 vai. p.p: jr nuo 1 vaL p.p. iki 9 
vai

VISI Į TALKĄ
Lietuvių Vaikų Namų staty

bos vajus Torpntį jau pradėtas. 
Juo norima siitąjkti galią

čioj birželinės pamaldos bus po 
8 vai. Mišių. Sekmadieniais po 
sumos, penktadieniais — 7.30 v.

9 vąl. ryto j parapijos salę iš kur vakarais. 8 vaL Mišios visą mė- 
orgąnizuotai vyks pamaldoms į nesį laikomos už Mišių novenoj 

' bažnyčią. Po iškilmių bažnyčio- pavestuosius tėvus.
je parapijos salėje įvyks priėmu- — šį pirmąjį birželio penkta- 
siųjų Pirmą šv. Komuniją vaikų,J:—: nOA —’ —« 
bendri pusryčiai su tėvais. Pus
ryčiuose taip pat dalyvauja alto
riaus berniukai.

— Šį sekmadienį pirmąsias pa
maldas laiko kun. dr. J. Gutaus
kas,, kuris paruošė vaikus pirma
jai išpažinčiai. Kitų pamaldų 
metu pamokslus sako kun. P. 
Ažubalis.

Per porą metų intensyviai 
svarstytas lietuviškų kapinių 
klausimas eina prie konkrečių 
formų: praėjusį savaitgalį para
pija užpirko liet, kapinėms gra
žią vietą Queen Elizabeth ir 10 
kelio sankryžoje. Vieta kapi
nėms ideali: smėlynas, netoli 
nuo bažnyčios. Lietuviškų ka
pinių klausimas bus sprendžia
mas plačia bendruomenine pras
me, kviečiant jomis pasinaudoti 
ne vien Toronto visus lietuvius, 
bet taip pat visų lietuviškųjų 
kolonijų lietuvius, kurie amžiną
ja poilsio vieta pageidaus pasi
rinkti šias lietuviškas kapines, 
administruojamas šv. Jono Kr. 
parapijos.

—Pamaldos Springhurste pra
dedamos birželio 14 d., sekma
dienį. Tuo pačiu laiku vykdomas 
ir naujųjų parapijos pastatų 
tvarkymas. . .

— Parapijos chorui rengiamas 
sezono užbaigimo pobūvis, į kurį 
įsijungia ir teatro mylėtojų bū
relis “Sietynas”. Bendras pobū
vis įvyks birželio 12 d. penkta
dienio vakare parapijos salėje.

— Šį penktadienį, pirmąjį bir
želio mėnesį, švč. Jėzaus Širdies 
šventė: vakarinės pamaldos bus 
7.30 vai.

— Šią ir kitą savaitę vyksta 
kunigų rekolekcijos. Šią savaitę 
jose dalyvauja par. klebonas.

— Savaitgalį iš kunigų semi
narijos vasaros atostogoms grį
žo stud. Jonas Staškevičius, sėk
mingai kun. seminarijoje baigęs 
trečiuosius mokslo metus.

— Pakrikštyta: Jonas Audro
nius Besasparis ir Ona Lapins
kaitė.

PAUL STANISZEWSKI 
šiuose provinciniuose rinkimuo
se yra liberalų kandidatas High 
Park rinkiminėje apylinkėje.

Tai jaunas lenkų kimės Toron
to advokatas, gimęs 1925 m., ve- 
dęs taip pat lenkaitę ir turi tris 
dukras. Jis nuo pat jaunystės 
veiklus Toronto lenkų visuome
niniame gyvenime. Dar besimo
kydamas yra buvęs įvairių jau
nimo organizacijų vadovybėse, 
net pirmininkas visos Kanados 
lenkų jaunimo organizacijos. 
Pastaruosius tris metus jis bu
vo Toronto mažumų tarybos vi
cepirmininkas, taigi susigyvenęs 
su visomis tautinėmis grupėmis. 

Jis kalba lenkiškai, angliškai, 
prancūziškai, supranta kitas sla
vų kalbas ir taip pat ispaniškai. 
Liberalų partijoje pradėjo reikš
tis Parkdale apylinkėj jau prieš 
keletą metų.

Pastebėtina dar, kad Stani- 
szewskis yra katalikas ir katali- • 
kiško nusistatymo vyras. Tarp 
kitko jis yra turėjęs nemažai 
reikalų su lietuviais ir lietuvių 
reikalus gerai pažįsta.

' Po dėka
.Širdingai dėkoju žemiau paminėtiems 

osmenims, kurie sirgimo metu mane lar> 
kė šv. Juozapo ligoninėje:

Sv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. 
P. Ažubaliui už daugkartinius lankymus, 
maldas, raminančius žodžius ir velykines 
dovanas,

Kun^ B. PaceviČiui didelė padėka už 
dvasinį sustiprinimg ir lankymus,

Prisikėlimo parapijos klebonui tėvui 
Placidui už pareikštus linkėjimus ir tė
vams Modestui ir Steponui už daugkar
tinius lankymus ir velykines dovanos, 

Sv. Jono Kr. ir Prisikėlimo parapijų 
Moterų D-jos skyrių atstovėms už lan
kymus ir velykines dovanas,

Skaučių D-vės, Toronte, atstovėms 
skautėms: Vitai Žolpytei, Birutei Gata- 
veckaitei, Morgart. Saderaitei, Margart. 
švedaitei, kurios aplankė pareikšdamos 
linkėjimus pasveikti ir įteikė spaudos, 
’ Bičiuliams ir pažįstamiems tenka di

delė padėka, kurie nesigailėdami poilsio 
po sunkaus darbo, rodo laiko atsilanky
ti ligoninėn, mane stiprino ir reiškė vil
ti/ tad greičiau pasveikčiau: H. M. Dre
vininkams, Pr. Tarvydams, V. Starkevi- 
čioms, Pekautienei, Buteikioms, Remei- 
kiomsy Ą. Bilitavičiams, M. BarŠkėčiams, 
J. Dudėloi ir 'kitiems.

Negaliu likti nepaminėjęs ir savo na
miškių, kurie su žentu Algiu mane lan- 
4cėr prižiūrėjo ir globojo. 
. Su pagarba

Stasys Klumbys.

dienį 7.30 vai. vak. Mišios ir iš
kilmingos birželinės pamaldos.

— Vaikučių pirmoji Komuni
ja Prisikėlimo parapijoj yra bir
želio 7 d., šį sekmadienį, per 9.30 
vai. Mišias. Šį šeštadienį 3.30 v. 
popiet visi vaikučiai renkasi baž 
nyčion paskutinei repeticijai ir 
išpažinčiai. Sekmadienį 9 vai. vi
si vaikučiai turi būti suvesti sa- 
lėn ir atiduoti seselių globai. Tė
vų susirinkime nustatytos uni
formos būtinos. Bažnyčioj vai
kučiams rezervuoti suolai, o po 
jų tvarkdariai nurodys tėve
liams ir artimiesiems suoluose 
vietas. Po Mišių kavinėj vaiku
čiams paveikslėlių įteikimas ir 
motinų komiteto paruoštos vai
šės vaikučiams ir jų tėveliams.

— Sutvirtinimo sakramentui, 
besiruošiantiems pamokos ant
radieniais ir ketvirtadieniais 7.15 
v. v. Sutvirtinimą teiks J.E. vys
kupas V. Brizgys birželio 21 d. 
Suaugusieji, šio sakramento dar 
nepriėmę, prašomi registruotis 
klebonijoje. Jie buse atskirai pa- 
instruktuoti. Sutvirtinimo kū
mai turi būti katalikai ir atitin
kamos lyties — mergaitėms mo
terys, berniukams vyrai.

— Prisikėlimo par. Vyrų D-jos 
susirinkimas įvyko gegužės 31 
d. muzikos studijoje. Atsilankė 
nemažas būrys vyrų. Pirminin
kaujant J. Simanavičiui, susi
rinkimas praėjo darniai ir dar
bingai. Po išsamių diskusijų, 
vienbalsiai priimtas statutas, 
nustatytas metinis nario mokes
tis $2, išrinkta dviems metams 
valdyba ir revizijos komisija. 
Valdyba pareigom pasiskirstė 
šitaip: pirm. VI. Sonda, vice- 
pirm. A. Dilkus, sekr. V. Birieta, 
iždin. J. Žadeikis ir narys Vac. 
Verikaitis. Rev. kom.: pirm. P. 
Regina, sekr. M. Bašinskas ir 
narys J. Kriščiūnas. Susirinki
mas pageidavo iškilmingai mi
nėti Draugijos šventę — Kris
taus Karaliaus, suruošti vasarą 
Draugijos iškylą ir rudeniop vy
rišką parengimą. Valdybai pa
vesta išdirbti smulkmenas. Ki
tas veikimo gaires išplanuos val
dyba.

— Birželio 7 d. 3 vai. p.p. baž
nyčioje bus mėnesinė tretininkij 
konferencija ir susirinkimas. 
Laukiama atsilankant naujų na
rių, kurie norėtų Asyžiečio dva
sioje siekti krikščioniškos tobu
lybės.

— Nuoširdžiai dėkojame para
pijos komitetui ir KLK Moterų 
D-jos Prisikėlimo par. skyriaus 
moterims už šeštadienį suruoštą 
“viščiukų balių” : jaunimo sto
vyklavietės statybai paremti. 
Nors karštoka diena pasitaikė, 
bet atsilankė nemažas dalyvių 
skaičius ir išeita su vidutiniu 
pelnu. Ačiū visiems.

— Dėl Pirmosios Komunijos 
birželio 7 d. Prisikėlimo par. te
bus Mišios šiomis valandomis: 
8, 9.30 ir 11.

— Prisikėlimo bažnyčioj geg. 
30 d. pakrikštyti: Gina Macke
vičiūtė, Silvija Manuelė Šmitai- 
tė ir Rolandas Herbertas Bruno 
Šmitas.

— Metines rekolekcijas atlie
ka Kennebunkporto vienuolyne 
kleb. t. Placidas ir t. Steponas. 
Torontan grįš kitos savaitės ga
le. Juos pavaduoja likę tėvai.

vak. T. Lietuvių Namuose. 
Toronto apyL rink. k-ja.
MOKSLO METŲ 

UŽBAIGIMAS
Toronto Maironio vardo lietu

vių mokyklos mokslo metų už
baigimo aktas įvyks šį sekma
dienį, birželio 7 d., Prisikėlimo 
parapijos salėje 4 vai. p.p.

Akto metu bus įteikiami pažy
mėjimai baigusiems 8 skyrius 
mokiniams. Be to, skyrių moky
tojai įteiks perkėlimo į augštes- 
nius skyrius pažymėjimus.

Prašome visus mokinių tėve
lius atsivesti ir jaunuosius bro
liukus bei sesutes. Mokyklos Tė
vų komitetas pavaišins ir juos 
kartu su visais mokiniais.

Tėvų komitetas prašo primin
ti, kad šį šeštadienį yra pasku
tinė galimybė apsimokėti už 
mokslą tiems, kurie ligi šiol dar 
nesuspėjo Tėvų komitetas.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės 
D-jos susirinkimas 

įvyksta šį ketvirtadienį, birželio 
4d., 8 v.v. virš “Tėviškės Žibu

rių” parapijos patalpose. Malo
niai kviečiama galimai daugiau 
narių dalyvauti susirinkime, ku
riame bus paliesti ir lietuviškų
jų kapinių reikalai.

Toronto skautų-čių stovykla
Šatrijos ir Rambyno tuntai 

šiais metais stovyklaus nuo lie
pos 25 d. iki rugpiūčio 3 d. La 
Salette, Ont., A. ir E. Augusti- 
navičių ūky, apie 90 mylių nuo 
Toronto. Toje vietoje jau sto
vyklauta. Vieta graži ir patogi 
stovyklai — gražus ir sausas pu- 
šmėlis vilioja skautą pabūti 
gamtoje. Netoli gražus miškas 
žaidimams. Į stovyklą kviečiami 
visi skautai-ės nuo 7 m. amž. 
Stovyklos mokestis: už 10 dienų 
$15 arba vienam asmeniui $1.50 
dienai, dviems asmenims iš tos 
pačios šeimos $25, trims — $30. 
Stovyklaujantieji savaitgaliais 
moka $2 dienai. Norintieji vyk
ti stovyklon registruojasi pas'sa- 
vo vienetų vadovus, pas D. Ker
šienę -— tel. LE. 6-2781 arba pas 
J. Karasiejų — tel. LE. 3-8733. 
Registruodamiesi įmoka $2, ku
rie bus įskaityti į bendrą stovyk
los mokestį. Registracija vykdo-

Mokyt. Antanas Rinkūnas 
kanadiečių mokytojų seminari
joje sėkmingai baigė vienerių 
metų kursą, įgydamas pradžios 
mokytojo cenzą, ir nuo gegužės 
vidurio pradėjo mokytojauti šv. 
Tomo Akvyniečio katalikų mo
kykloje Toronte. Mokyt. A. Rin
kūnas lietuvių visuomenei žino
mas kaip energingas visuomeni
ninkas ir pedagogas, parašęs ke
letą lietuviškų vadovėlių.

atsiradimui. Minimi namai ne- 
siribos vien iik» vaikų darželiu, 
bet priglaus ir jpūsų mokslinio 
amžiaus vaikus ne tik žiemą, bet 
ir vasaros metu^USklypas-jau^ra 
nupirktas. Jis Tandasi prie pat 
Dųfferin parkfv Mums belieka 
dabar tik pastatyti' Lietuvių 
Vaikų Namus. Todėl, kai pas j 
mus 3-4 savaičių laikotarpy pa
bels aukų rinkėjas ar rinkėja, 
tai neišleiskime tuščiomis, ar iš 
nepatogumo įspaųdę dolerį, bet 
visu lietuviškos širdies dosnumu 
paremkime šią naują kylančią 
įstaigą, kuri tarnaus mūsų vai
kams. Kas negalėdamas prie šio 
vajaus prisidėti auka gali prisi
dėti darbu. Šiems namams vado
vauja Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Marijos seserys. Tad padėkime 
ir kartu savo aukomis statykime 
Toronto Lietuvių Vaikų Namus.

.1 Rėmėja.
“Tėvynės prisiminimai” 

praneša
Toronto radijo stotis CKFH, iš 

kurios transįiupjama lietuviška 
radijo programa “Tėvynės pri
siminimai”, birželio mėn. pra
džioj sustiprinama 20 kartų — 
šiuo laiku yra 250 vatų stiprumo, 
o bus 5000 vatų. Banga irgi pasi
keis. Dabar yra 1400, o bus 1430. 
Stotis bus viena iš stipriausiųjų 
ir bus girdima beveik visoj On
tario provincijoj ir artimesnė
se Amerikos vietovėse. Diena, 
nuo' kurios bus stotis sustiprinta 
ir banga pakeista, bus paskelbta 
Toronto dienraščiuose.

Šį šeštadienį, birželio 6 d., “Tė
vynės prisiminimų” programoje 
bus speciali valandėlė jaunimui 
šeštadieninės Maironio vardo 
mokyklos užbaigimo proga.

PLB pirm. J. Matulionis kal
bės išvakarėse rinkimų į KLB 
Krašto Tarybą. /

Religinėj programoj “Krikš
čionis pasaulyje” kalbės kun. P. 
Ažubalis.

Programa 
5-6 vai. vak

LINOTIPO VAJAUS 
REIKALU .

, . Tęrontiečiaj “Tėviškės Žibu-
pai daų-! rių** bičiuliai, kurią galėtų prisi

dėti prie lūaotipo vkjaus kiek pa
aukodami arba nupirkdami “Ži
burių” b-vės šėry, gali tai pada
rytį ir sekmadieniais po 10 ir 11 
vai. pamaldų abiejų kai. para
pijų spaudos kioskuose. _ , J 

Po 11 vai. pamaldų galima tai. 
atlikti . U “T2“ administracijoje.

Aušros jaunučių stovykla 
t.t. pranciškonų stovyklavietėje, 
New Wasagoje, įvyks rugpiūčio 
1-16 d. Vaikučiai priimami nuo 
7 iki 14 metų amžiaus. Mokestis 
dviems savaitėms vienam vaikui Į 
$30, dviems tos pačios šeimos 
vaikams — $50, trims ir daugiau 
—$65. Nepajėgūs užsimokėti bus 
atleisti dalinai ar visai. Regist
ruotis Prisikėlimo klebonijoje’ 
asmeniškai ar telef.: LĖ. 3-0621.

Praėjusią savaitę stovyklavie
tėje dirbo: P. Regina, B. Putna, 
V. Benderius, J. Baltaduonis, V, 
Balsevičius, A. Čeponis, A._Dauk 
ša, P. Grigas, V. Gvalda, R. Juo
zaitis, J. Jacikas, A. Klimas, L. 
Kriščiūnas, R. Juknevičius, S. 
Narbutas. ' ' .

Šią savaitę tikimasi paruošti 
salės-paStogėS stogą, ir «apkalti 
miegamųjų stogus.

Turį atliekamų lovų; staliukų 
ir kėdžių prašomi paaukoti sto
vyklavietei. Ačiū.

Kurie dar negrąžino $5.000 lo
terijos knygučių, prašomi tai pa
daryti iki šio sekmadienio. Ka- 
dilakų loterijos knygučių šakne
lės turi būti grąžintos iki birže
lio 20 d. Visiems platintojams 
nuoširdus ačiū. Platintojų pa
vardės bus paskelbtos po birže
lio 20 d., gavus visas knygutes.

Ukrainiečių meno paroda ati
daryta “Apšvietos namuose”, 140 
Bathurst St., gegužės 27 d. Ji tę
sis iki birželio 7 d.

MONTREAL, Cue
Šį penktadienį dieviškosios! 1. Šjd. birželio 4 d., ketvirta- 

Kristaus Širdies šventė. AV baž- 'dienį, 8 vai. vak., šaukiamas klu- 
nyčioje iškilmingos šv. Mišios ir Įbo pašalpinės draugijos eilinis 
palaiminimas švč. Sakramentu susirinkimas.

2. Tą dieną, nurodytu laiku, 
dar nėatsiėmusiems, bus išmokė
ti dividendai už 1958 metus. .

3. Bus parduodami klubo Še
rai.

4. Išmokamos neatsiėmusiems 
sirgimo pašalpos.

5. Priimami nauji nariai ir
6 Susitiksime vieni su kitais, 

nors trumpai, pasidalinsime min 
timis, pasimatysime.

Nuoširdžiai visi Montrealio 
lietuviai šį vakarą yra kviečia
mi susirinkime dąlyvauti. Kvie
čiami nariai, kurių pareiga yra 
susirinkimus lankyti, bet mielai 
yra kviečiami ir laukiami sve
čiai ir norintieji kluban stoti na
riais. Iki pasimatymo birželio 4 
d., 8 v.v., klubo patalpose.

Klubo valdyba. 
, t

Augšt. lituanistikos kursų IV 
laidą šiemet baigė 17 kursantų.

Baršauskas Narvydas, Baršaus 
kas Sigitas, Barteškaitė Dalia, 
Jungmeisterytė Nijolė, Ketur- 
ka Antanas, Kličius Raimundas, 
Knystautas Emilijus, Laimikis 
Rimantas, Maseviičūtė Ašarėlė, 
Navikėnas Rimvydas, Pėteraity- 
tė Regina, Piešina Raimundas, 
Rudinskas Algis, Sibitytė Dalia, 
Šemagaitė Rūta ir Zubaitė Da
nute. Ta proga šeštadienį, geg. 
30 d., A V parapijos salėje įvyko 
iškilmingas aktas, kuriame. da
lyvavo apie 150 montrealiečių. 
Oficialiąją dalį pravedė kursų 
vedėjas dr. H. Nagys. Baigusiuo
sius sveikino tėvas J. Borevi- 
čius, S J, Kult. Fondo įgaliotinė 
Rimkevičienė, seimelio prezid. 
pirm. Malaiška, “Lito” direkto-

šėštadeiniais nuo 
banga 1400.
J. R. Simanavičius, 

Radijo vedėjas.
Persitvarkė apylinkės valdyba
KLB Toronto apylinkės val

dybos posėdyje gegužės 30 d., iš 
apylinkės pirmininko pareigų 
atsistatydino Juozas Senkus. 
Naujuoju pirmininku valdyba 
išsirinko Liudą’Tamošauską, ku
ris valdyboje ėjo Kultūros Fon
do įgaliotinio pareigas. Kadangi 
J. Senkus pasitraukė ir iš valdy
bos, į valdybą yra pakviestas 
kandidatas Jonas Karka.

Emilija ir Silvestras Čepai 
gegužės 25 d. sulaukė šeimos pa
didėjimo, trečio sūnelio — Al
giuku! ir Linukui broliuko.

Mielus “TŽ” bičiulis nuošir
džiai sveikiname.

Mieloms ponioms: Balčiūnienei, A. Bigauskienei, L. 
Bigauskienei, Dubickienei, Girdauskienei, Grigaitienei, 
Liuimienei, Matulionienei, Matukynienei, Paškovičienei, Se- 
konienei, O. Senkuvienei, Smailienei, Stalioraitienei, G. 
Stauskienei, Šakalinienei — suruošusioms man priešvestu- 
vinį pobūvį ir visoms jame dalyvavusioms, bei įteiktas taip 
gražias dovanas, nuoširdžiai dėkoju.

Danutė Mitalaitė.

Neseniai Toronte įsikūrusiam chirurgui dr. JULIUI 
KELERTUI, už padarytą operaciją ir rūpestingą priežiūrą, 
lieka dėkingi ir linki sėkmės

Lm M. Gvildžiai.

T. šaulių VI. Putvio kuopa 
ruošia birželio 7 d., 3 vai. p.p. iš- 
kylą-susirinkimą prie Mussel
man Lake - Ceder Beach, pp.,Pu- 
serų vasarvietėje. Šauliai daly-

Organizacijų dėmesiui
Kaip jau žinoma rugsėjo 5-6 d.

Hamiltone ruošiama VI Kanados__  ________ ____________
Lietuvių Diena. Ta proga, kaip !vauja su šeimomis. Važiuojama 
paprastai, bus išleistas specialus 49į keliu rytų kryptimi iki Wood 
leidinys — metraštis. KLB To- bine Ave. Nuo čia 8 keliu šiau- 
ronto apylinkės valdyboje yra rėn iki trečių šviesu, pasukti de- 
gautas iš Lietuvių Dienos ruo- šmėn į 15 kelią ir važiuoti iki 48 
šėjų terminuotas prašymas at- kelio. Pervažiavus 48 kelią va- 
siųsti tam leidiniui medžiagos iš žiuoti iki 9 eone. Čia sukti de- 
Toronto kolonijos gyvenimo. Pa
tį kolonijos gyvenimo aprašymą 
paruošti apsiėmė bendruomenės 
apylinkės valdyba, tačiau reikė
tų kolonijos gyvenimą pailiust
ruoti ir nuotraukomis. Todėl pra 
šome organizacijas, kurios turė
tų reikšmingesnių įvykių ar 
šiaip nuotraukų iš Toronto lie
tuvių veiklos, atsiųsti'jas iki bir
želio 8 d. apylinkės valdybai į 
Liet. Namus arba jos pirm. L. 
Tamošauskui, 236 Dovercourt 
Rd., Toronto 3, tel. LE. 1-4469.

Apylinkės valdyba.

Dr. Pr. Ancevičius pereitą tre
čiadienį The Globe and Mail 
dienrašty išspausdino ilgą strai
psnį, komentuojantį Sovietų Są
jungos, pastarojo visuotinio su
rašymo gyventojų duomenis ir 
vertinantį pereitojo karo Sovie
tų Sąjungos žmonių nuostolius.

A. t A. JURGIUI PIKTŠILINGIUI 
nežinomom aplinkybėm staiga Lietuvoje mirus, 

jo brolį Justiną ir Jadvygą Piktšilingius liūdesio valandoje
.giliai užjaučiame

F. M. Noreikai.

šinėn ir privažiavus ežerą vėl 
sukti dešinėn. Ant kaikurių pa
sisukimų ir susirinkimo vietoje 
bus iškabintos žalios spalvos vė
liavėlės. Smulkesnių informaci
jų skambinti kuopos pirminin
kui—RO. 6-1563. Kuopos v-ba.
Socialdemokratų susirinkimas
Šį sekmadienį, birželio 7 d., 2 

vai. p.p. Lietuvių Namuose kvie
čiamas Kanados Lietuvių Social
demokratų Sąjungos Toronto 
skyriaus narių susirinkimas. Na
riai, skyriaus rėmėjai ir tie, ku
rie norėtų į iietuvių socialdemo
kratų organizaciją įstoti nariais, 
jeigu jų nepasieks asmeninis ar 
telefoninis pakvietimas, prašomi 
pasinaudoti šiuo pakvietimu. 
Kito susirinkimo nebus iki po 
vasaros atostogų. Skyr. sekr.

Yra laiškas iš Lietuvos, adre
suotas J. Dambrauskaitei, Close 
Ave. (nėra namo numerio), To
ronto, Ont. Atsiimti “T2” adrh.

KAS VAŽIUOJA į Čikaga šį savaitgalį 
— birželio 5 d. vakare-ir. galėtų paim
ti 2 asmenis, prašome skambinti Eižinie- 
nei^tel. LE. 6-8841. .

Išnuomojamas VASARNAMIS visas arba 
atskirais kambariais Springhurst vasar
vietėje, lietuvių rajone. Šiltas-šaltas van
duo ir kiti patogumai. Tel. RO. 6-5738.

Išnuomojamas kambarys II ougšte su 
baldais ir maistu. Bloor-Symington rajo
ne. LE. 2-6922.

Išnuomojamas kambarys merginai. Tel. 
RO. 6-0445.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė, be 
baldų, yrd gazo plyta, garažas. Telel. 
LE. 5-4748.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, be baldų, yra garažas. Suaugu
siems arba su 1 vaiku. Tel. LE. 6-5489.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte su baldais. 30 Constance St. Tel. 
LE. 2-4074.

PARDUODAMAS SKLYPAS Springhurst 
vasarvietėje. Skambinti LE. 5-4237.

PARDUODAMI DU SKLYPAI Springhurst 
vasarvietėje Queensdale Ave.-, 50 iš 150 
dydžio. Tel; LE. 4-5358.

Išnuomojamas frontinis kambarys vienam 
asmeniui su maistu ar be maisto, Sun
nyside rajone. Tel. LE.'6-7424.

PARDUODAMAS javų ir gyvulių ūkis 

100 akrų su gyvu ir negyvu inventoriumi 
arba atskirai tik žemė, 75 mylios nuo 

Toronto.

Mr. VAIVIL, RR 4, Dunnville, Ont. 

Dėl smulkesnių informacijų skambinti 

tel. LE. 4-0176, Toronto.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas

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

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Visą birželio mėnesį birželinės 
pamaldos AV bažnyčioje vyks 
kasdien rytais po 8 vai. šv.Mišių.

Jo Eksc. vysk. Brizgys AV pa
rapijoje suteiks mūsų vaiku
čiams Sutvirtinimo sakramentą 
Šį šeštadienį, 6 vąl.vak. Iškilmė
se dalyvaus ir daug lietuvių ku
nigų. Tą patį vakarą, po liturgi
nių apeigų, 7 vai. AV salėje 
įvyks Jo Ekscelencijos pagerbi
mo banketas. Dalyvauti kviečia
mi visi. >

M. liet, šeštadieninės mokyk
los baigia mokslo metus šį sek
madienį, birželio 7 d.

Lietuvių mokyklų Kanadoje 
10-čiui paminėti, mokslo metų 
užbaigimas ruošiamas nepapras
tai išŽImingai, dalyvaujant J. E. 
vysfc.jįrizgiui. Tą pačią dieną 
po įlietų ruošiama didelė moki- 
nių-sporto šventė neokanadiečių 
stovyklos “Camillę Casavant” 
aikštėje.^Važiuoti Toronto keliu 
— už.Doripri \niestelio 4 mylios. 
Prie kelio nuo Dorion bus ro- 
dyklšįt’4-'*- ■ ?' • '

Neturintiems savo susisiekimo 
priemolių, bus paruošti ąutobu- 
saif Rosemonte prie mokyklos 
ir prie AV bažnyčios. Norintie
ji važiuoti autobusais, prašomi 
pranešti iš anksto p. Niedvarui 
tel. DU. 9-3916.

Šventės dienotvarkė:
11 vai. iškilmingos pamaldos 

sporto aikštėje, 12 vai. mokyklų 
metų užbaigimo aktas ir pažy
mėjimų įteikimas. Pertrauka, 
kurios metu vaikams bus duoda
mi veltui- užkandžiai. 3 vai. p.p. rius Jurkus, Tėvų k-to atstovas 
sporto šventės atidarymas — 1. .Knystautas ir kursų inspektorė 
mokinių paradas, 2. berniukų ir 
mergaičių pratimai.

Po sporto, geram orkestrui 
grojant, bendra gegužinė. Jos 
metu veiks turtingas bufetas.

Mokytojai ir vaikai ruošiasi 
šiai šventei veik visi metai. Ti
kime sulaukti svečių iš toli ir 
arti. Kas turi mašinas, prašomi 
padėti tiems, kurie jų neturi. 
Ypatingai kviečiamas jaunimas 
prie gražios muzikos gryname 
ore gražiai laiką praleisti.

Iki pasimatymo mūsų didžio
je šventėje. Rengėjai.

Paminklinės lentos žuvuslems 
už Lietuvos laisvę iškabinimas 
susitrukdė dėl numatomo Auš
ros Vartų bažnyčioje vidaus re-

Lukoševičienė. Meninėje dalyje 
pianinu skambino R. Navikėnas, 
Binkio kūrybą deklamavo N. 
Jungmeisterytė ir vėl pianinu 
skambino R. Piešina. Svečiai bu
vo pavaišinti užkandžiais. J.P.

Ruošiasi susituokti: Edm. Au- 
gūnas su Onute Salalyte, abu 
A V parapijos, Juozas Rutkows
ki su Elena Plioplyte ir Edvar
das Vaicekauskas su Sofija 
Cwikla.

Praktikuojame taip vad. “Op
tion”. Tai yra imti objektus par
davimui ir mokėti tam tikrą su
mą pinigų, jei neparduotume per 
sutartą laiką.

P. Adamonis, District Estate 
Brokers, VI. 2-8501.

STATAU MŪRINIUS GARAŽUS, 
priestatus IR ATLIEKU KITUS MŪRO DARBUS.

S. ANDRIEKUS. Skambinti tel. RO. 6-5420.

V. KUZMA HAULAGE
DABAR LAIKAS PAGERINTI JŪSŲ DARŽĄ IR ŽOLĘ. 

Pristatau juodą žemę, plytoms smėlį, lime stone gravelį priva
žiavimams. Atlieku žemių išvežimą.

Tel. LE. 4-7838 173 Westminster Ave.

Naujas telefonas 
RO. 6-0811 

arba RO. 6-0832
Pranas Barauskas Draudimų Agentūra 

49 Cameo Cres., Toronto 9

monto. Apie vidurį birželio šis 
klausimas galutihai paaiškės, o 
jeigu staigiai atsirastų naujos 
kliūtys, vietos lietuviškoji visuo
menė bus apie tai tiksliai ir išsa
miai laiku painformuota.

• LKKūr.-Savan. Sąjungos 
M. skyriaus valdyba.

Svarbus pranešimas
. DLK Vytauto nepriklausomo 
klubo valdyba skelbia Montrea
lio lietuvių žiniai:

WINNIPEG. Man.
Šv. Kazimiero lietuvių bažny

čios šventinimas įvyks birželio 
14 d. 11 vai. Visus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti. Atvykusie
ji iš vakaro bus aprūpinti nak
vyne. Vykite tiesiog prie’■bažny
čios — 432 Elgin Ave.

Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčios klebonas ir komitet.

, ... ...j-i- ■ i. —■ui—.

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real, Londonu, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - TEL. LE.4-1403 

TORONTO >

MK

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-3 
J. BERŽINSKAS

' Užsakymai priimami ir paštu.

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanodos, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543
GLENWOOD - RUNNYMEDE. 9 kambariai per 2 augštus, van
deniu alyva apšildomas, 2 virtuvės, gražių plytų, atskiras pasta
tas, garažo galimybė. Visa kaina $24.500.
GLENCAIRN - BATHURST. 3.000 įmokėti, visa kaina $15400, 
atskiras gražus namas, 10 metų senumo, didelis daržas, garažas, 
užbaigtas žaidimų kambarys, lengvi mokesčiai.
BLOOR - DUNDAS. 9 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės, la
bai geram stovy, vandeniu alyva apšildomas, garažas. Visa kai
na $23.500.

TJURIE - ANNETTE. $3.000 įmokėti, 6 kambariai, pusiau atski
ras plytų namas, 2 virtuvės. Vandeniu alyva šildomas, Didelis 
daržas, garažas.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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