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Tautos valia LINOTIPUI PIRKTI VAJUS

KUNIGAIKŠTIS PILYPAS
v

“Žiburių” spaustuvės linotipui 
pirkti vajaus komisija labai nuo
širdžiai dėkoja visiems lietuviš
kos spaudos rėmėjams, kurie gau 
šiai parėmė linotipui pirkti fon
dą savo aukomis bei pirkdami 
“Žiburių” bendrovės šėrų. Kartu 
primenama dar kartą visiems, 
kurie iki šiol šio reikalo paremti 
dėl įvairių priežasčių riesusku- 
bo, kad mūsų įsipareigojimų ter
minas jau visiškai baigiasi. Tuo- 
jaus po liepos 1 d. teks firmai 
sumokėti, kiek išgalėsime. Bū
tų labai miela ir naudinga įmo
kėti kuo daugiau, kad skola lik
tų kuo mažesnė. Dėl to kreipia
mės į visus “Tėviškės Žiburių” 
bičiulius bei lietuviškos spaudos 
rėmėjus, jei kas dar galėtų mū
sų vykdomą vajų paremti, pada
ryti tai kaip galima greičiau. 
Aukos gali būti visokios. Bran
gus yra kiekvienas doleris. Še
ro kaina $10.

Skelbiame taip pat tolimesnį 
mūsų rėmėjų sąrašą.

aukojo/
Torontiečiai: $7 M. Guoba; po 

$5 Petravičius Juozas, nors ir be
darbis; Paukštys Vincas, staty
bos b-vės East End Construction 
Co. savininkas, ir Kalinauskas 
Juozas; $3 Moklickaitė Veroni
ka; po $2 R. Kutka, Irena Urbo
nienė, Pevsevičienė Liucė ir Vi- 
sockienė Adelė.

Iš kitur prisiuntė: $5 Albinas 
Lukas iš Hamiltono; Pranas Gus 
tas iš Sudbury, Ont.; po $2 St. 
Tolvaišą iš Sudbury ir J. Kalai- 
nis iš St. Catharines, Ont.; po $1 
J. Jakubauskas iš ; Burlington,

Savaitės įvykiai
Ženevos konferencija, nepajėgusi pasiekti susitarimo, atidėta

Gyvename demokratijos laikus. Nūdienis pasaulis negalėtų 
ir perprasti kitokios santvarkos. Pasak didžiojo Amerikos prezi
dento, valdžia kyla iš tautos, ji vykdoma per tautą ir tarnauja 
tautai. Laikai, kai valdovas galėjo sakyti, kad valstybė tai aš arba, 
kad valdovo įstatymai nevaržo, nes jo žodis yra įstatymas, jau se
niai pasibaigė. Jau ir Napoleonas I Bonapartas sakydavo, kad 
valdyti reiškia vykdyti tautos valią. Tik jis savo didybėje dar 
pridėdavo, jog tautą pati nežinanti, ko ji nori, o žinąs tai jis — 
imperatorius. Panašiai galvojo ir dar kaikur tebegalvoja mūsų 
laikų autokratai — “tautų vadai”. Norėdami išryškinti tariamą 
rautos pritarimą jų valdymui, jie taip pat daro surežisuotus J 
kimus ir nuolat kalba apie juos sekančią tautą.

Bet tautos valios negalima sufalsifikuoti. Ga’ix^^^uK už
slopinti, neduoti pasireikšti, galima ją nustelbti‘ jrpoagandiniu 
triukšmu. Ypač kai jis paremiamas tvarkančiais durtuvais bei 
kitomis teroro priemonėmis. Ryškiausia tai matyti vad. “rytų 
demokratijoje”, kur žmonės “prašosi” , ne tik būti valdomi, bet 
ir žudomi. Niekur pasauly nėra tokios baisios bei žiaurios prie
spaudos, kaip bolševikų sovietinėje santvarkoje; ir niekur kitur 
nėra tokio melagingo šauksmo apie demokratiją, apie laisves ir 
žmogiškąsias teises. Keliami taip pat tautų laisvės šūkiai, šau
kiama apie “lygių” tautinių respublikų šeimą. Šaukiama apie 
tautų išsivadavimą iš išnaudotojų pinklių. Girdime nuolat šau
kiant ir apie lietuvių tautos išsivadavimą, kad gyventų laisva 
“broliškų tautų šeimoje”. Falsifikuojama ne tik žmogaus, bet ir 
visos tautos valia.

O ji gi savo valią gyventi laisvai ir pačiai tvarkytis parodė 
ne tik tylia rezistencija, ne tik skausmingu susikaupimo liūdesiu, 
ne tik savo geriausiųjų sūnų — miško brolių — žygiais bei dau
geliu kitų pąsireiškimų, bet taip pat ir masišku sukilimu numesti 
pavergėjo bolševikinio okupanto leteną ,1941 m. birželio 22 d. 
visuotiniu sukilimu. Sukilo tada ne pavieniai asmenys, bet visa 
tauta. Okupantas šiandien šaukia, kad tai buvę tik svetimų kraš
tų agentų ir savąsias pozicijas atgauti norinčių ponelių žygiai, 
nors bent 70-80% stojusių su ginklu rankose valyti savąjį kraštą 
nuo raudonojo košmaro buvo darbininkai bei smulkieji ūkinin7 
"kai ir jų samdiniai.

Tada pareikšta visos tautos valia buvo užantspauduota tūks
tančių gyvybėmis. Šimtai tūkstančių, su džiaugsmo ašaromis iš
klausę radijo bangomis siunčiamą Tautos himną, ėjo atlikti savo 
pareigos tėvynei ir tautai. Valstybės aparatas atsistatė per vieną 
dieną, nes toks buvo tautos troškimas, o Aktyvistų frono bei lai
kinosios vyriausybės šauksmas buvo pačios tauivs'troškžmųiš- 
raiška. Tos vyriausybės niekas nerinko, nes nebuvo tam laiko, 
bet vargu ar buvo pasauly kada nors kita vyriausybė, kuri būtų 
turėjusi tokį visos tautos pasitikėjimą, kaip ji. Nes ji buvo visos 
tautos viltis. Naujasis okupantas jai ilgai veikti neleido, tačiau 
veikimo metu spėjo susiformuoti visa tolimesnės rezistencijos 
dvasia, toliau reiškusi tautos valią. Dėl to tai 1941 m. birželio 22 
d. sukilimas ir jo iškelta Laikinoji vyriausybė mums visada 
liks kaip šviesiausias taškas pastarųjų laikų lietuvių tautos is
torijoje.

KAS NAUJO
J.D. karalienė Elžbieta II su 

vyru Edinburgo kunigaikščiu Pi
lypu atvyko-Kanadon lankyti vi
sų jos provincijų ir išbus 45 die
nas. Jos lėktuvas nusileido New- 
foundlande, kur ji buvo sutikta 
gen. gubernatoriaus V. Masey, 
min. pirm. Diefenbaker ir dau
gybės kitų pareigūnų ir didelės 
minios žmonių. Birželio 26 d. ka- 

• fališkoji pora su JAV prez. Ei- 
senhoweriu Lambert vietovėje 
oficialiai atidarys šv. Laurynų 
jūros kelią. Quebec prov. kara
lienė išbus nuo birželio 18 iki 27 
d., Ontario prov. ji lankysis bir
želio 28 - liepos 29 d., Albertos 
prov. — liepos 9-10 d., B. Ko
lumbijoj — liepos 10-18 d., Sa- 
skatchewane — liepos 20-23 d., 
Manitoboj — liepos 23-25 d., N. 
Brunswicke — liepos 27-29 d., N. 
Scotia — liepos 30-31 d.

Privincinius rinkimus į Alber
tos parlamentą laimėjo sociali
nio kredito partija, valdanti jau 

’ 16 metų be pertraukos. Šį kartą 
ji gavo 62 atstovus iš 65. Libera
lai, konservatoriai ir socialistai 
vadai nebuvo išrinkti. Prieš tai 
liberalai turėjo 15 atstovų. Trys 
gavo po vieną atstovą, nors jų 
opozicijos trys partijos, kurios 
turi po 1 atstovą, turi sunkų 
klausimą, ką išrinkti opozicijos 
lyderiu.

Vidaus’’ paskolos lakštų nauja 
laida paleidžiama rinkon. Pa
sak finansų min. Fleming, ši lai
da apimsianti $200 mil. sumą, 
kuri reikalinga pagelbėti išpirk
ti anksčiau išleistiems paskolos 
lakštams $500 mil. sumai. Nau
joji paskola esanti trumpalaikė 
9-niems ir 17-kai mėn. Pirmosios 
kategorijos — 9 mėn. — lakštai 
atnešią palūkanų ir būsią 
išpirkti 1960 m. balandžio 1 d., 
antrosios kategorijos lakštai bū
sią išpirkti 1960 m. gruodžio 15 
d. ir atnešią 3% palūkanų.

Bedarbių skaičius gegužės vi
dury sumažėjo 25%, skelbia sta
tistikos biuras. Geg. 16 d. buvo 
334.000 bedarbių, t.y. 111.000 ma
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žiau nei balandžio’ 18 d. Iš 334.000 
bedarbių 39.000 buvo moterys. 
Pagal valstybės darbo įstaigos 
duomenis, bedarbių gegužės vi
dury buvę 585.489, t.y. 20% ma
žiau nei balandžio mėn.

Atominė jėgainė, gaminsianti 
200.000 kw. elektros energijos, 
bus pastatyta Ontario prov. ir 
pradės veikti 1964 m. pabaigoj ar 
1965 m. pradžioj. Jai paskirta 
$60.000.000. Jėgainė pavadinta 
CANDU — Canadian Deuterium 
Uranium. '**

Britų ateiviai, nerandą darbo 
Kanadoje, grįžta Britanijon. 
Jiems padėti pasisiūlė britų ben
drovė Simtours Ltd., kuri su
tinka perskraidinti juos, jei kas 
nors iš jų bičiulių Britanijoj įmo 
ketų 10 sv. Likusi suma galėtų 
būti sumokėta per dvejus me
tus. Bendrovė gavusi daug pasi
teiravimų ir tikisi turėti 1.000 
tokių keleivių kas mėnesį. Sim
tours b-vė bandė įtraukti į šį 
darbą Kanados b-ves, bet šios 
atsisakė. Simtours b-vė gaus 7% 
už patarnavimą iš lėktuvų ir lai
vų b-vių, gabenančių britų atei
vius iš Kanados Britanijon.

Nesumokėjęs už taksį $1.55 j
lordas W. G. Shaugnessy Mont-1 imta visa eilė žydų veikėjų už 
realio teismo buvo nubaustas $10 “sionistinę propagandą”, esą jie 
ir $61.90 teismo išlaidu. Kai tak- per Passover šventę kėlę taurę 
si vairuotojas, atlikęs patarna- “už pasimatymą kitais metais 
vimą, paprašė lordą užsimokė- Jeruzalėj”. Minske buvo suimti 
ti, tas atsakė neturįs pinigų. Vai-; 8 žydų studentai už organizavi- 
ruotojas tada pasiūlė paskam-'mą sionistų grupės. Kišeneve, 
binti kuriam nors iš pažįstamų. I Moldavijos sostinėj, buvo suim- 
Kai lordas atsisakė, vairuotojas ! ta daug žydų už nesilaikymą de- 
nugabeno jį į policiją, kuri jį pa
sodino daboklėm Teisėjas rado, 
kad buvo pasielgta teisėtai, nors 
lordo advokatas pareiškė kelsiąs 
bylą Montrealio miestui už ne
teisėtą lordo suėmimą ir reika
lausiąs $20.000 atlyginimo.

realio teismo buvo nubaustas $10

Vašingtonas. — JAV nuleistas 
j vandenį pirmas povandeninis 
laivas apginkluotas raketomis su 
hidrogeninėmis bombomis. To
mis raketomis būsią galima šau
dyti iki 1.500 mylių.

.L

Raketinės bazės Pabaltijy
Skandinavijos diplomatihiuo- ros, nei nuo krantų netgi naudo

se ir kariniuose sluogsniuose pa- į j ant Geigerio aparatą. Tos 'bazės 
sklido žinios apie sovietų povan-j galinčios pasilikti ir tuo atveju, 
deninius sprogdinimus Baltijos {jei vakariečiai susitartų su so-
pakrantėse. Suomijos ir Švedijos 
seismografai nuo kovo 6 d. užre
gistravo visą eilę sprogdinimų, 
prilygstančių žemės drebėjimui. 
Yra patirta, kad tai buvo povan
deniniai progdinimai, kurie lai-- 

!komi karine paslaptimi, ir todėl 
niekas tiksliai nežino .jų paskir
ties. Kariniai žinovai betgi, rem
damiesi turimais duomenimis, 
daro švadą, kad sovietai įrengia 
povandenines bazes, iš kurių ga
li būti iššautos atomin. raketos. 
Tokios bazės esą negali būti pa
stebėtos nei iš oro, nei nuo jū-

Persekioja žydus Rusijoj ir Lietuvoj
NYTimes skelbia apie naują 

žydų persekiojimų bangą komu
nistų valdomuose kraštuose. Vie
nur pasireiškianti žmonių neapy 
kanta, kitur — iš valdžios orga
nų. Pvz. Lietuvoj, Plungės mies
tely, žydų naujų metų išvakarė
se vietos gyventojai užpuolę si
nagogą 1958 m. rugsėjo mėn. 
Milicija suėmusi keletą asmenų. 
Vėliau, už dviejų mėn., grupė 
ūkininkų užpuolusi žydus ir vie
nam sulaužiusi koją. Ir šiuo at
veju įsikišusi milicija. Bet žy
miai daugiau žydai esą kenčia 
nuo valdžios organų. Visai nese
niai buvusi uždaryta sinagoga 
Černigove, o šventosios knygos 
konfiskuotos. Vietinių žydų de
legacija išvykusi Maskvon pra
šyti rabino dr.- Jehuda Levino 
užtarimo. Černovcy vietovėj su-

‘sionistinę propagandą”, esą jie

už pasimatymą kitais metais 

kreto draudžiančio macų kepi
mą Passover šventėms. Kijeve 
buvo išniekinti žydų kapai: nu
griauta daug paminklų ir pa
skelbta, kad jie bus paversti par
ku. Panašiai planuojama pasi
elgti ir su už Kijevo esančiomis 
Babi Jar kapinėmis, kur palai
dota 80.000 nacių nukankintų žy
dų, nežiūrint, kad Chruščiovas, 
dar būdamas Ukrainos kompar
tijos gen. sekretorių, žadėjo pa
statydinti paminklą. Apskritai, 
Kremlius kaltina žydus už “bur
žuazinį nacionalizmą”, kuris 

vietais dėl neatominės srities 
Pabaltijy, nes sovietai galėtų ap
statyti vakariečius sakydami, 
kad visos raketinės sausumos ba
zės R. Prūsijoj, Lietuvoj, Latvi
joj ir Estijoj 'panaikintos. Slaptų 
povandeninių bazių esą ypač sta
toma kariniame rajone -- Talli- 
tias, Paltiski, Ryga, Liepoja. Yra 
taipgi žinių', kad tokios bazės 
Įrengiamos ir R. Prūsijoj Kara
liaučiaus srityje. . Neturima ži
nių; kiek sovietų atominių bazių 
bei ginklų pertvarkymas yra pa
žengęs.

juos jungiąs bei darąs nieštiki- 
mais Sov. Sąjungai. Žymiai ma
žiau kaltinimų susilaukia žydai, 
gyveną užeuropinėj Sov. Sąjun
gos daly. Jų skaičius betgi su
daro tik 5% dviejų milijonų, gy
venančių Sov. Sąjungoj,

IRANO LĖKTUVAS
VIRŠ BALTIJOS
Keleivinis Irano lėktuvas, vai

ruojamas amerikiečio lakūno R. 
Chadwick, iš Kopenhagos skrido 
Irano link per Baltijos jūrą, ir 
stiprus vėjas privertė jį nukryp
ti nuo paskirto kelio. Sovietų 
MIG naikintuvai buvo apsupę 
jį net penkis kartus, bet nevertė 
nutūpti Pabaltijy. Vėliau britų 
lėktuvai pastebėjo ji virš Vokie
tijos vienoj oro apsaugos zonoj. 
Vienas Irano lėktuvo įgulos na
rys pareiškė Frankfurte, esą bi
jojęs ne sovietinių MIGų kulip- 
kų, o susidūrimo, nes vienas jų 
buvo prįskridęs 50 jardų atstu, 
bet vėl pasitraukęs.

“GELTONOJO VILKO” 
MANEVRAI
Šiaurės jūroje įvyko Š. Atlan

to S-gos laivyno manevrai, ku
riuos Maskva sekė su įtemptu 
dėmesiu. Žurnale “Sovetskij 
Flot” pasirodė straipsnis, kuris 
manevrus laiko puolimo pobū
džio ir puola Atlanto S-gos kari
nį vadą gen. Norstad, reikalau
jantį jūros bazių Atlanto S-gos 
laivynui Skandinavijos kraštuo
se. Be to. tas pats žurnalas pulk. 
Solovjovo plunksna puola JAV 
už pertvarkymą savo jūrinių ba
zių Ramiajame vandenyne bei 
naujų įsteigimą. Tai esąs naujas 
pavojus Sovietų Sąjungai su Ki
nija, ir todėl esą reikia imtis j 
otitinkamų apsaugos priemonių.

Ont., Zabulionis Bronius iš Ota
vos ir Pranas Norušis iš Chur
chill, Ont.

Iš JAV lankydamasis redakci
joje paliko $20 dr. Jonas Mau
rukas iš Cleveland©; prisiuntė 
$20 kun. J? A. Kučingis iš Los 
Angeles; $5 Pranas Puškorius iš 
Cleveland©; po $1 Florijonas Šo- 
liūnas iš Čikagos ir Butkus Jo
nas iš Bridgeport, Conn.

ŠĖRŲ PIRKO;
Torontiečiai-: Liet. Kat. Mote- , 

rų D-jos šv. Jono Kr. skyrius nu
pirko du šėrus už $20; taip pat 
du šėrus už $20 pirko Juozas Ži
lys; po vieną už $10 pirko Juozas 
Jagėla, anksčiau turėjęs vieną 
šėrą; J. J., anksčiau turėjęs du 
šėrus; Eugenijus Abromaitis, 
anksčiau turėjęs 9 šėrus; Juozas 
Kaknevičius, anksčiau turėjęs 
du šėrus; “TŽ” bendradarbis J. 
Mockevičius nupirko šėrą savo 
mažytės dukrelės Nijolės Mari
jos vardu; J. Kušlikis nupirko 
vieną šėrą savo dukrelės Danu
tės vardu; Juozas Paškevičius, 
šiuo metu sergąs, sutrenkęs ko
ją, .anksčiau turėjęs vieną šėrą; 
Petras Vilutis, anksčiau turėjęs 
vieną šėrą; A. K. anksčiau turė
jęs 10 šėrų.

Kun. Antanas Sabas iš Sud
bury, Ont., anksčiau turėjęs du 
šėrus, šio vajaus metu pirkęs 
tris šėrus, dabar nupirko dar du 
šėrus už $20; du šėrus pirko Sta
sys Bakšys, anksčiau turėjęs du 
šėrus. Po vieną šėrą už $10 pir
ko: Pranas Pauliukonis, lietu
vių spaudos platintojas Wor- 
chester, Conn.; Vincas Januška 
iš Winnipego, anksčiau turėjęs 
vieną* šėrą;’ Algirdas Čepėnas iš 
Čikagos; kun. Mykolas Vembrė 
iš Stoughton, Mass.; Klemensas 
Matkevičius iš Čikagos, anksčiau 
turėjęs vieną šėrą.

Visiems mieliesiems lietuviš- 
, . • •."//■v ' ii u“ -Tt' ; • ; t • ■ „ «lkos spaudos rėmėjams nuošir- •trim savaitėm — iki liepos 13 d. Užsienio r. ministerial grizo į savo e
sostines pasitarti su savo šefais, pagalvoti ir pailsėti. Prieš atide- ziai Qe •* m/' . j. 
dant'konferenciją vakariečiai pateikė galutinius savo pasiūlymus. *ajaus -omisija.
parodydami maximum nuolaidumo Berlyno klausimu. Už laisvą 
priėjimą prie V. Berlyno, kol Vokietija tebėra nesujungta, vaka
riečiai sutiko su R. Vokietijos pareigūnų, kaip sovietų Įgaliotinių, 
kontrole priėjimo kelių; suvaržyti V. Berlyne antisovietinę pro
pagandą ir žvalgybą, jei tas pats bus padaryta R. Berlyne; nedi
dinti dabartinių karinių Įgulų ir netgi sumažinti bei pasitenkinti 
tradiciniais ginklasi; įsteigti keturių didžiųjų komisiją su vokie
čių ekspertais tirti skundams dėl 9--------- —----- ------ ; ~ —TV-
laisvo susisiekimo su V. Berly
nu. A. Gromyko, palaukęs infor
macijų iš Maskvos dvi paras, va
kariečių pasiūlymą atmetė, pa
siūlydamas savo planą palikti 
okupacines vakariečių pajėgas 
V. Berlyne 18 mėn. bandant per 
tą laiką rasti pastovų sprendi
mą, kuriuo vakariečių įgulos bū
tų galutinai atitrauktos iš V. 
Berlyno. Vakariečiams šis pla
nas nebuvo priimtinas, ir abi 
pusės išsiskyrė nieko nesutaru
sios. Dabar kyla klausimas, ar 
viršūnių, konferencija bus įma
noma. Prez. Eisenhoweris pa
reiškė dėl jos nepalankią nuo
monę. Chruščiovas pasisakė už 
viršūnių konferenciją; esą, jeigu 
užsienio r. ministerių konferen
cija nepajėgė nieko išspręsti, juo 
labiau reikalinga viršūnių kon
ferencija. Kartu jis pagrasino 
pasirašysiąs atskirą taikos su-

tartį su R. Vokietija. Vakariečių 
spaudoj pasirodė žinia, esą 
svarstoma galimybė trijų didžių
jų konferencijos. Sovietų spauda 
Ženevos konferenciją vertina 
pozityviai ir varo propagandą už 
viršūnių konferenciją.

De Valera prezidentas
Airijos kovotojas už nepri

klausomybę De Valera išrinktas 
prezidentu. Jis yra 76 m. am
žiaus ir beveik apakęs. Ministe- 
riu pirmininku išbuvo 21 metus 
iš 27 Airijos nepriklausomo gy
venimo metų. Jo oponentas rin
kimuose į prezidentus buvo gen. 
Sean Mac Eoin, irgi daug nusi
pelnęs kovose dėl nepriklauso
mybės, bet pralaimėjo 120.000 
balsų. Ligšiol Airijos prezidentu 
dvi 7 metų kadencijas buvo S. T. 
O’Kelly.

Kartu su prezidento rinkimais 
piliečiai turėjo pasisakyti dėl 

o

...s /•

Preliminarinis Toronto Vaikų Namų ir M. Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolyno projektas, paruoštas architekto dr. A. Kulpa- 
vičiaus. Namai bus statomi 57 Sylvan Ave., prie pat Dufferin 

parko. (Žiūr. 6 pst). • •

proporcinės, rinkimų sistemos 
seimui. Valdanti Fiana Fail par
tija siūlė priimti tiesioginę rin
kimų sistemą, kurioj vieną rin
kiminę apylinkę atstovauja vie
nas daugumą gavęs atstovas. 
Tuo būdu esą sumažėtų partijų 
skaičius. Opozicija betgi ėmė 
skelbti, kad tai valdančios parti
jos užsimojimas įsitvirtinti val
džioje, ir balsuotojų dauguma 
pasisakė už senąją proporcinę 
sistemą.

De Gaule nenusileido
Jau kuris laikas Prancūzijos 

ūkinė būklė eina atkiitimo link
me ir vyriausybė pajėgė grąžin
ti JAV dalį skolos. Pastaruoju 
metu ėmė nerimti geležinkelie
čiai: Visų krypčių unijos parei
kalavo pakelti atlyginimą 11% 
ir sulyginti jį su privatinės pra
monės atlyginimais. Streikas bu
vo jau paskelbtas, bet premje
ras Debre pagrasino mobilizuo
siąs visus ir netgi panadosiąs 
bausmes. Tokioj būklėj unijos . 
nedrįso streikuoti. Vyriausybė, 
laimėjusi susikirtimą, pareiškė ’ 
neleisianti darbininkams strei
kuoti iki rudens, o ir rudenį bū
sią pirmiausia atsižvelgta į kraš
to ūkinę būklę.

Apšaudė JAV lėktuvą
Tarptautiniuose vandenyse virš 

Japonijos jūros sovietinės ga
mybos du MIG lėktuvai birželio 
16 d. apšaudė karinį JAV lėktu
vą, sužeidė vieną įgulos narį, 
sugadino du motoru ir vairą. 
Amerikiečių lėktuvas betgi lai
mingai pasiekė Japoniją. Atsi
šaudyti jis negalėjo, nes buvęs 
sužeitas vienos patrankos šau
lys, o kitos patrankos buvo iš
imtos. JAV ikišiol neprotestavo, 
nes nežinia kieno lėktuvas buvo 
užpuolęs; spėjama, kad Š. Korė
jos. Ligšiol tokiu būdu žuvo 112 
amerikiečių.

Indijoj, Keralos prov., vyksta 
demonstracijos prieš komunisti
nę vyriausybę, kuri buvo išrink
ta 1957 m. Opozicinės partijos, 
nepakęsdamos beįsigalinčios ko
munistinės santvarkos, nori pri
versti vyriausybę atsistatydinti. 
Per demonstracijas policija nu
šovė keliolika asmenų/ Vyriau-
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Didžioji tragedija
“Vilnius — mūsų, 
o Lietuvą rusu”...

. Pupų Dėdė.
“Wfes be Vilniaus nenurimsim” 

arba “Klaipėdą gavom savo krau 
ju” — jąu nuo mokyklos suolo 
visi. žinojome. Prieš lenkus ir 
vokiečius mūsų tauta buvo nu
teikta. Apie rusus mes negalvo- 
jom- Pavąriydavom pageltusius 
fetbrijbs lapus pasiskaityti apie 
ferihravjbvtis korikus, apie knyg- 
n&itį žygius. O senesnieji ra- 
žriihdato? sakydami: “Neblogai, 
vaikai, buvo prie caro....” Ste
bėdavom burliokų kaimus, iš 
kurių sklisdavo apylinkėje visos 
piktadarybės. Daugiau šviesos 
įnešė iškeisti kunigai su vysk. 
Matulioniu. Suomių ir rusų ka
ras mus šiek tiek nublaivino. Did 
vyriškus suomių tautos laikyma
sis muą stebino. Jų ryžtingumas 
ir kietumas mažas tautas skati
no panašiems žygiams.

Atgavom Vilnių. Rudieji, pa- 
bloškę Lenkiją, pasikvietė į kru
viną puotą raudonuosius, sudras
kyti Lenkijos kūno. Raudonieji 
mums grąžino Vilniaus krašto 
dalį, už kurį tikėjosi įgyti popu
liarumo ir įvesdami Trojos ark
lį — savas įgulas į mūsų kraštą. 
Ne vienas lietuvis apsiverkė iš 
skausmo — už mylimą Vilnių 
per augštą kaina. Ir šių eilučių 
autoriui už pasakytą kalbą Vil
nių atgavus, teko raudonųjų ka
lėjime “apsidūmoti” veik metus. 
1941 m. birželio 16 d. įteikiant 
kaltinamąjį aktą kpt. Parfijono- 

.vas, prie 6 karininkų kalbėjo: 
“Tau reikėtų kulkos, kalės vai
ke.’Per'Janas esi. Užteks 25 me
tų Sibiro. Tikiu, kad tam pritars 
ir mano kolegos. Ką jūs, smir- 
džiąį, keliat suomių pasiprieši
nimą. Nėra pasauly jėgos, kuri 
pastotų kelią nenugalimai rau
donajai armijai...” Aš tylėjau. 
Tik kažkaip pagalvojau apie ru
sų ir japonų karą.

Po. įgulų įžygiavimo greit 
griežtas ultimatumas ir purvinos 
mongoliškos ordos užplūdo mie^ 
lą žemę, tankų vikšrais ąrdyda-- 
mios mūsų plentus ir vieškelius. 
Lietuvis buvo nepasiruošęs, tik 
skausmo ašaros ir kieta priesai
ka kerštui jį sukrėtė. Prasidėjo 
didžioji tautos tragedija. Tūks
tančiai kalėjimuose. Pvz. Taura
gėje nebeužteko vieno, o atsira-

do 11. Taip. 800 lietuviškų komu
nistų pradėjo “mokyti” 3 milijo
nų tautą, pagalba mongoliško 
durtuvo ir nagano. “Liaudis” 
mus kvietė išvaduoti iš buržujų! 
Taip. Turėjom keletą plikbajo
rių, o fabrikantai ir piniguočiai 
daugiausia vienos tautinės ma
žumos, kurie veik 100% nuėjo 
jiems bernauti

Tragedija išsivystė birželio 
mėn. Prasidėjo didysis tautos ge
nocidas — išvežimai. To suprasti 
negali kultūringas pasaulis. De
šimtis tūkstančių išplėšti iš sa
vų namų nakties metu, nežiūrint 
lyties, amžiaus, sveikatos stovio, 
sugrūsti į gyvulinius vagonus 
sausakimšai, be vandens lašo. Iš
skirti šeimas ir brutaliai kanki
namus išgabenti į Sibirą prie 
sunkiausių darbų. Viešpatie, už 
ką? Už ką ta kančia, o vėliau il
gos pabėgėlių eilės į Vakarus? 
Bėgti į nežinią, bėgti palikus 
viską. Bėgti nuo siaubo atgal 
grįžtančio. Bėgti į fosforo ugnį, 
bėgti į badą ir neviltį, tik nema
tyti daugiau raudonojo maro.

Dabar suprantu vieną čeką in
žinierių. Karo metu dirbom view
name tankų fabrike. Po karo su 
džiaugsmo ašaromis grįžta. “Ne- 
grįžk, • nes teks bėgti atgal”, — 
jam tariau. “Ten nebeliko rau
donųjų blakių. Ten valdo Bene
šąs ir Masarykas (jun.). Vyrai, 
valios ir ryžties...” 1948 m. A. 
pereinsmoj stovykloj jį sutikau. 
“Kas jums?” —“Neliko nei Ma- 
saryko, nei Benešo, nei laisvės. 
Tik šeimą ir turtą praradau. Bė- 
gau nuo teroro, kaip aklas, kaip 
beprotis... Palikim, pamirškim 
viską. Geriau einam po gurkšne
lį karčiosios, juk šiandien nebe
bus “pirklių” komisijos...”

Taip, gražusis ir liūdniausias 
birželis. Kaip laukiu, kada Jakš
to žodžiais prabiltų:

“Viešpaties angelas tarė: 
Kilkite kaulai supuvę, 
Viešpats- stebuklą padarė, 
Kyla iš kapo lietuvis”.

/Taip. Kilkite visi'iš tolimojo 
Sibiro, kilkite partizanai, kilki
te kariai, kilkite tremtiniai veik 
visą žemės rutulį nubarstę sa
vais kaulais. Kilkite visi tada, 
kada atbus pasaulio sąžinė pra
bildama:

“Laisvė pavergtoms tautoms!”
R. Medelis. .

LATVIŲ G£LIŲ KRAUTUVĖ 
862 BATHURST ST, (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotokonąs bei Įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame ir kanadHkąme stiliuje.
★ Įvairiausių ruiių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

. Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

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

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie SpoJino-Cellege/
Sąv. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo* darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik $1840
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

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

GRAŽIAME SIMCOE EŽERO KRANTE

ME1CURYLGDGE
109 Orchard Beach, Keswick, Ont., 40 mylių nuo Toronto, 

1 mylia į šiaurę nuo Keswick.
IŠNUOMOJAMOS naujai atremontuotos kabinos—vasarnamiai
— kambariai su maistu arba yra galimybė gamintis kabinose.

Taip pat išnuomojami laiveliai ir parduodamos žuvelės.
Telefonas Keswick GR6-4073. Savininkai L. P. Krilavičiai.
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Radto aparatai ir Tape Reeerderlal

Mūsų firmos importuoti įvairių vokiškų firmų muzikiniai kabinetai, stalo mode
lio radio aparatai ir "tope recorderioi" parduodami URMO KAINOMIS TIESKI 
G1MIAI PIRKĖJAMS. Nepraleiskite progos* Sutaupysite daugiau negu trečdali 
kainas. Prašome įsitikinti, kod PAS LIETUVIUS TIKRAI PIGIAU HRKSITE. 
Naujos radio siuntos kainos vėl bus pakeltos normaliai. Pigiau negu kitur pirk- 
site pas mus TELEVIZIJAS, konadiškus ir japoniškus mažus radio aparatus ir 
kt. Išmokėjimas iki 2 metų, {mokant 10%.

LB - lietuviu, tautos suverenumo reiškėją
Lietuvių Bendruomenė nūnai 

toli neapima visų veiklos sričių. 
Kovoje už lietuvių tautos laisvę, 
Lietuves valstybės atkūrimą LB 
tėrą nęviekliu dalyviu, liudyto
ju sėkmės ir nesėkmės. Valanda 
jau yra išmušusi LB stoti į dar
bų barus, kurie dar nepradėti 
pvz. socialinėje srityje, ūkiniame 
padalinyje, jaunimo organizavi
me, a ypač lietuvių tautas laisvi
nime, kuriame įstrigta ir toli ne 
visa tęsėta. (Autorius čia ir to-

politinė veikla yra palikta ALT. 
Kanadoje ir kituose kraštuose ir 
Lietuvos laisvinimo reikalai įei
na į LB veiklos sritį. Red.).

Kai lietuviai išeiviai, susitel
kę Europoje, o ypač vakarinėje 
Vokietijoje, ėmė sklaidytis po 
pasaulį, VLJKas 1949. 6. 14 d- pa
skelbė Lietuvių Chartą, esmi
nius LB dėsnius. Nežiūrint dai
laus ir apdairaus pradų aptarimo 
nemaža dalykų praleista. Ne bė
da, kad kaikurie dalykai neišvar 
dyti, nes ir geriausias nuostatų 
aptarėjas gyvenimo raidos yra 
taisomas. Tačiau. negerai daro 
LB, kad ji nesiima vykdyti pa
reigų, kurios aiškiai išplaukia iš 
Lietuvių Chartos dvasios ir ap- 
tarties. Čia siekiama išryškinti 
sritį, kuri buvo laikyta neliečia
ma ir iš esmės veik nesvarstyta, 
išvados tikrai apgailėtinos. Dau
gelis lietuvių ėmė lietuvių tau
tos laisvinimą laikyti tarytum ne 
savo pareiga, kai Lietuvos lais- 
vinimąn būtina sutelkti visus 
vakariniame pasaulyje gyvenan
čius lietuvius. Lietuvos laisvini
mas nę profesija, ne pomėgis, 
bet visų lietuvių pareiga. Ir ją 
tinkamai atlikti ne dalinės orga
nizacijos, sutelkiančios tik dalį 
lietuvių, kurios perteikia savo 
mandatą veikti, bet -LB, kurios 
durys atviros įsijungti visiems 
lietuviams. .

a. Tauta yra prigimtoji žmonių 
bendruomenė.

Tautos bendruomenėn jungia 
bendra kiltis, bendra kalbš, bend 
ra tautinė kultūra, saviškas kul
tūrinis ir kūrybinis pasireiški
mas, bendra istorija, papročiai ir

ELECTRO RADIO CENTRE CO, 
355 ROHCESVAUK AVE TH. U. 1-4435

RESTORANAS “RŪTA”
ytet Ir nwfoi jrMfte*. V«bhl ««MiaMni prityrimų vfeth 
v«L ryte iki 9 v«l. tek. VW wtel®i»W kviečtemi atsitenl 

IAS ST. W- TORONTO. Telefonu LE. MBi

5.10
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AH^kdriwaeeA voL ryte iki ♦ vai. vok.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO. Tetetor

Santakai V. H. J. 4VANAUŠKAL

istorinis praėjusių kartų pavel-'siems suprantamas, bendras ir 
dėjimas, kuris turi būti dabartį-j nekeliąs jokių abejonių. Lietu
vės karto® jei ne praturtinimas, - vos nepriklauso— 
bent ateinančioms kartoms išlai
kytas ir perteiktas. Visa tai yra 
tik matomas tautinės bendruo-

tausomybė, pažangios 
demokratinės valstybės atkūri
mas visiems suprantamas tiks-

nės žymės. Jos yra išraiškomis 
bendrosios tautinės sąmonės ir 
pasąmonės, kurios brandina sie
kimus, ugdo ryžtą, tvirtina va
lią siekti bendro tikslo.

LB nešioja tuos pačius ženk
lus, kaip ir tautos bendruomenė. 
Jj skiriasi tik išorinėmis sąlygo
mis. Lietuvių tauta, nors, ir pa
vergta, naikinamą ir tramdoma 
turi savo žemę, ji lieka sutelkta 
nežiūrint persekiojimų ir skai
dymų. LB nariai yra išskaidyti. 
Išskaidymas, pritąpimąs kitose 
sąlygose ir net kuriam tarpsniui 
praėjus bandymas jose įsijausti 
bei sutapti sudaro aiškius pavo
jus išsijungti iš savosios tautinės

druomenes savo “katile” suvirin
ti bei pritapdinti prie savosios ne 
spaudimu, bet ankstesnės bend
ruomenės sąmonė? ir pasąmonės 
užmigdymu. Jei yra veiksmas 
spausti, atsiranda ir tautinis ato
veiksmis.

Lietuvių išlikimą vakarietiš
kame pasaulyje lemia ne tik va
lia “lietuviais--'turime būti”, ne 
tiksli organizacija, tautinė draus 
■mė, bet ir iš pasąmonės ateinan
tis spaudimas, kad kiekvienas 
lietuvis privalo atlikti savo pa
reigą lietuvių tautai Turimas 
gerbūvis migdo, verčia tautinę 
bendruomenę ištižti daugelį lie
tuvių laikytis “savo kevale”, 
nors nujaučia, kad buvimas ja
me nėra patikimas, o aplinkos 
srovė neša į kažkurį tikrai nepa
geidaujamą uostą.

Tautinei bendruomenei sveti
mosios bendruomenės vandeny
ne telieka du keliai: išlaikyti 
budrią tautinę sąmonę ginant 
savo kalbą, tautos laimėjimus 
vertinant ne tik savosios kultū
ros, bet visuotinių laimėjimų 
plotmėje bei įjungti į organizuo
tą kovą, tam tikram tarpsniui 
idealo siekti, idealo, kuris vi-

J«s Didenybės Karalienės
- * --- ■ ; ■ I . ' ' • •

ir
Jo Karališkos Augštybės Edinburgo 

Kunigaikščio

Pravažiavimų laikas ir keliai
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikiant daug kur nuva
žiuoti ir stingant laiko, tam tikruose pravažiavimo tar- $
puošė kąrąliskąją procesiją tenka paskubinti iki 30 mylių 
per valandą. Piliečiai yra raginami greičio pasižiūrėti pra
važiavimo kely ant telefono stulpų ir susirinkti ten, kur 
karališkoji procesija važiuos lėtesniu greičiu — tik 8 my
lias per valandą. x

Kew Beach Bark ir High Park yra tinkamos vietos pa
matyti karališką procesiją. Ten. gali sutilpti didelės mi
nios žmonių ir vaikų. Laukiant procesijos gros kariški 
orkestrai linksmindami susirinkusią minią.

Medelio sodinimo ceremonijas atliks atsargos kariai vyrai 
ir moterys Coronation Parke. Prieš atvykimą karališkos 
procesijos, ten gros kariškas orkestras.

16,

Pirmadienį, 1959 m. birželio 29 cL
10.00 v. ryto karališkieji svečiai išlipa iš jachtos, Pier 16, 

Queen’s Quay. <• '
10.30 v. ryto atvyksta į Kew Beach.
11.45 v. ryto oficialus sutikimas prie City Hali.
2.30 v. p.p. apleidžia karališkąją jachtą prie Terminai 

Queen’s Quay ir vyksta į High Park ir t.t.
4.00 v. p.p. įvažiuoja į High Parką iš Bloor g-vės prie High 

Park Avenue.
4.08 v. p.p. Jos Didenybė įteikia žyminius skautams-ėms 

prie Klevo lapo High Parke.
4.56 v. p.p. Jos Didenybė priima 48-to Highlanders of Can

ada pulko paradą Grandsantde, Exhibition parke.
5.16 v. p.p. medelio sodinimo ceremonijos Coronation Parke, 

kurias atliks atsargos kariai vyrai ir moterys.

Antradienį, 1959 m. birželio 30 d.
10.00 v. ryto. Jos Didenybė Karalienė apleidžia Terminai 16.
10.10 v- r. aplanko naująjį O’Keefe centrą Yonge ir Front gat

vių kampe.
10.32 v. r. atvyksta į Salvation Army Isabel ir Arthur’*Mei- 

ghen Lodge Davisville Avenue. 'r
r. Atvyksta į Sunnybrook Hospital. , ?
r. atvyksta į Golden Mile Plaza.
p.p. apleidžia karališkąją jachtą, Terminal 16.
p.p. atvyksta į Etobicoke savivaldybės įstaigą.
p.p. atvyksta į naująjį Woodbine arklių lenktynių

11,00

2.15
2.41
2.51

v. p.p. iš naujųjų Woodbine arklių lenktynių lauko iš
vyksta į Malton aerodromą.

Mayor's Office 
1050 m. birželio 20 <L

NATHAN PHILLIPS, Q.C.
Mayor.

menės yrą atšliedinamas ir pa
daromas kaikurių veiksnių pro
fesija, žala ne tik svetur esan
čiai lietuvių bendruomenei, ku
rios nariai gali “išsipirkti”, tar
ti “ir be manęs išsivers”, likti 
neveikliu, bet ir pačiam reika
lui, kovai už lietuvių tautos iš
laisvinimą.

LB negali tenkintis tik siau
resniu tikslu: išlikti lietuviais, 
bet privalo įsijungti kovon už 
savo valstybės atkūrimą, nes tik 
ji gali sudaryti sąlygas pasireikš 
ti visos tautos visuotiniam pa
jėgumui. Siauresnis lietuvio už
davinių aptarimas įprasmina
mas, kai sąmoningas ir veiklus 
lietuvis, visais būdais prisideda 
prie bendrojo lietuvių tikslo sie
kimą Suprantama, kad prieš .Rie
kiant bendrųjų lietuviškų tikslų 
reikia būti sąmoningu lietuviu. 
Tačiau turėtų būti žinoma, kad 
be savosios valstybės šilumos 
svetur išsiblaškę lietuviai, tu
rint galvoje šio meto valstybių 
nutautinimo priemones, taps tik 
trąšomis svetimai dirvai.

•b. LB ir draugija
Lietuvių Chartoie pasakyta: 

“LB yra ne draugija, bet tauti
nė bendruomenė. Į draugiją ra
šosi nariu, kas nori, tautinei 
bendruomenei gi priklauso kiek
vienas lietuvis”.

LB yra visų draugijų pagrin
das. Pirmiausia reikia turėti vi
sumą, o tuomet galima skaidytis 
į dalis. Lietuvių bendruomenė 
yra visuma. Visi lietuviai savo 
kilimu priklauso bendruomenei. 
Jis gali būti veikliu ar net ne
veikliu bendruomenės nariu, ta
kiau būti juo iki jo pasąmonėje 
nėra išdildytas priklausymas sa
vai tautai. Jis * gali nutraukti 
formalius saitus su savosios tau
tos valstybe ir likti ištikimu sa
vo tautai. Dvasinis nusiteikimas 
likti savo tautos nariu yra svar
besnis už formalinį. Savoje vals
tybėje formalinis požymys yra 
siejamas su tautiniu sąmoningu
mu, kuris gali būti blėsinamas, 
kai tautos dalis primeta savo va
lią daugumai, kai draugija ar jų 
sambūris iš viršaus ima “vado
vauti” tautinei bendruomenei. 
Už šiuos bandymus kiekviena 
tautinė’ bendruomenė turi augs
ią kainą sumokėti. LB uždavi
nys pašalinti panašaus pobūdžio 
bandymus ypač šiuo pavojingu 
metu, didėjančios tarptautinės 
įtampos tarpsnyje.

Politinės partijos yra draugi
jinės, o ne bendruomeniškos pri
gimties. Jos išplaukia iš tautinės 
bendruomenės ir turi tarnauti 
tautinei bendruomenei. Jų bū
tis pateisinama iki jos tarnauja 
visumai. Nelaimė tautai ir tau
tinei bendruomenei, kai partija 
tebūdama tautos dalimi nori 
prilygti visumai. Kaip aptartos 
visumos dalis negali prilygti tai 
pačiai visumai, taip partija savo 
pajėgumu negali atstoti tautinės 
bendruomenės. Neišmintinga 
ginčyti draugijų įtaką bendruo
menėje. Laisvos valstybės demo
kratinėje santvarkoje partijos, 
atstovaujančios tautinės bend
ruomenės kaikurių sluogsnių in
teresus, siekiančios savo tikslus 
primesti tautai. Jos lieka prie 
valstybės vairo iki tauta jų dar
bams pritaria. Kiekvieni visuo
tini rinkimai, kiekvienas net da
linis tautos pasisakymas apspren 
ažia ar valdžiusi partija tinka
mai atliko pareigas.

Kaikuriais atvejais partijos 
bando jėga savo valią primesti 
tautai. Totalitarinės partijos nuo 
kraštutinės kairės ligi kraštuti
nės dešinės bando savo polėkius 
jai įtaigoti, jos nuomone klasto
ti ir tariamu balsu kalbėti. Tota
litarinei partijai žlugus yra at
verčiamas kitas lapas, kuriame 
už padarytas skriaudas suveda
mos sąskaitos. Tautos veiksmin
goji dalis demokratiniu būdu ap
sprendžia tolimesnį • tautos liki
mą.

c. LB demokratiškumas
JAV LB statuto 3 str. pasaky

ta: “JAV lietuviai sudaro lietu
vių bendruomenę. Jie gali rink
ti ir būti renkami į LB organus, 
jei moka solidarumo įnašus ir 
ne jaunesni kaip 18 m. amžiaus”.

LB rinkimuose gali dalyvau
ti kiekvienas lietuvis, jei atitin
ka 'minėtoms sąlygoms. Nustaty
tas įnašas toks, kad jo naštą ga
li pakelti ir neturtingiausias. To
dėl solidarumo įnašas yra išori
niu LB priklausymo ženklu ir 
noru paremti lietuviškų tikslų 
įgyvendinimą.

Dabartinis, solidarumo įnašas 
negali būti kliuviniu rinkimuo
se dalyvauti. Jei abiejuose rin
kimuose dalyvavo nežymus lie-

tuvių skaičius esama kitų prie
žasčių. Jų duomenys sako, kad 
reikia kuo skubiausiai baigti LB 
organizavimą horizontaliai, t.y. 
visur išsiskaidžiusius lietuvius 
sujungti į LB apylinkes. Nema
žiau svarbus vertikalus lietuvių 
suorganizavimas, kad apylinkėje 
jei ne visi, bent dauguma lietu
vių priklausytų LB. Tarp statu- 
tinės-veikliosios bendruomenės 
ir ne statutinės, t.y. visų lietuvių, 
visuomet bus skirtumas. Tačiau 
nūdienis skirtumas pernelyg di
delis- Šioje srityje bendruome
nei stoja dideli uždaviniai. Šalia 
šventadieniškos LB programos- 
paminėjimų, susirinkimų, pra
mogų turi būti sudaryta tikro
viškos veiklos planas, kuris ap
imtų visas sritis, kuriose lietuvis 
lietuviui gali padėti.

LB demokratiškumas pasireiš
kia, kai visas dėmesys skiriamas 
jos nariams ir apylinkėms. Va
dovybės uždavinys daboti, kad 
ąpylinkės klestėtų, būtų veik
lios, derinti bendruomenišką 
veiklą ir šalinti nesklandumus. 
LB suveiklinimas tegalį, remtis 
lietuviu bendru susipratimu ir 
lietJRBB^eigos pajutimu. Čia 
tegali buu^HbMna moralinė įta
ka, o spaudimas pareigoms neat
likus, nes LB yra savivaldos iš- 
rašika be sankcijos.

Negalima laikyti teigiamybe 
ilgą JAV LB organizavimą. Ta
čiau anuo metu išvengta pavo
jingų nukrypimų aptariant rin- 
kimų tvarką. Kaikurie gundy
mai iš palies įvesti proporcinę 
rinkimų ■ tvarką buvo atmesti. 
Tuo tarpu atmestas ir .parti jų at
viras dalyvavimas LB rinkimuo- 
,se. Vieton partinių sąrašų suda
romas asmeninis sąrašas alfabe
tine tvarka. Ir šiuo atveju buvo 
jaučiama netiesioginė partijų 
įtaka, ypač 1958 m. rinkimuose. 
Kiekviena partija stengėsi įvai
riais būdais LB rinkimuose pa
laikyti savuosius, tačiau nevi- 
suomet pastangos davė norimų 
vaisių.

Nežiūrint, kad partijos siekė 
įtakos bendruomeniškuose orga
nuose ir išrinktieji turi savo po
litinius polinkius, tačiau asme
ninis rinkimas užtikrino tam tik
rą orumą ir laisvę nuo partinio 
“botago”. Bendruomeninės veik
los idealas daboti ne kuriuos iš-

f
skirtinius, bet bendrinius reika-

kuo didesniu lietuvių skaičiumi, 
jei šiuo metu net
atsparos visumoje, ir įgyvendin-

turėti

davinius.
LB rinkimai primena plates

nius rinkimus, pvz- valstybės at
skirų kraštų ar savivaldybių. 
Tokio pobūdžio rinkimai savyje 
slepia loginį nenuoseklumą. Lie
tuvių Chartoje pasakyta: “LB 
apima visus lietuvius, todėl ji 
visuotinė”. Apimti visus lietu
vius tai reiškią tenkinti visus 
lietuviškas plotmės -reikalus. Ir 
kai išrinktiesiems tariama: rū
pinkitės tik daliniais uždaviniais, 
pvz. kultūriniais. Jei visuotiniais 
demokratiškais rinkimais išrink
tieji turi tenkintis tik daliniais 
uždaviniais, o išskirtiniais, dali
niais būdais sudaryti organai pa
sišauna kovoti už patį . esmin- 
giausį tikslą — lietuvių tautas 
laisvinimą—sudarą ne tik logi
nį nenuoseklumą, bet ir painia
vas, iš kurių dar nepajėgiame 
išsinarplioti. Bėda, kad jsu ne
pripažįstama loginio sprendi
mo, jog tos pat visumos negali 
prašokti jos dalis, bet ir paken
kiama uždaviniui, kai visuotinė 
organizacija LB yra patalkinin
kaujama iškilmių paraduose, ir 
rinkliavoms. Dėl šių prieštaravi
mų ypač nukenčia LB, kuri savo 
prigimtimi demokratinė, visuoti
nė, o veiklos srityje patapo da
linė.

LB yra tiek tvirta, kiek lietu
viai pritaria jai ir jos tikslams. 
Nežiūrint jos skaitmenino pajė
gumo, nors ji šiandieną yra pa
jėgesnė už betkurią lietuvių 
draugiją, ji išreiškia lietuvių su
verenumo mintį rinkimuose. 
Lietuviškoji suverenumo mintis 
negali būti suskaidyta, o lietu
vių išeivių vadovybė aplenkti 
paties svarbiausio reikalo — ne
priklausomos, demokratinės, Lie
tuvos atkūrimo. Lietuvių ęhar- 
tos pradai, LB organizacija pa
remta solidarumu ir demokra
tiškumu veda į aiškų sprendų?1^ 
kad ji turi apimti visus lietuviš
kus reikalus, kurie būtų įjungia
mi tautinės kultūros autonomi
joj ir tautos suverenumo pareiš
kime. j (Bus daugiau).

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

Užsakymai priimami ir paštu.

įvairūs siuntiniai 
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
’ IŠ KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 
reikmenų įvairius 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 karnomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

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

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

SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis striukas 
kojos) Įskaitant visus mokesčius — į Europą.............. ............... $175.00

Į Aziją.... ........................ . $182.00

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

Standartiniams medžiagų, odos ir vaistų siuntiniams prašo
me reikalauti mūsų atspaudintų 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 greitas ir sąžiningos.

ir

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINE IŠTAIGA: ■ -

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas. LĘ. 1-3098
SKYRIAI:

DARBO VALANDOS: pirmadieniais * penktadieniais n«e 9 vai 
ryto iki 7 vaL vakaro. Šeštadieniais—nuo 9 vai ryto iki 5 vai v.

DĖMESIO! ši įstaiga šių metų vasaros atostogoms bus už
daryta nuo liepos'mėn. 19 d. iki rugpjūčio mėn. 3 d. imtmal

Z
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Toronto

Toronto liet, šeštadieninės mokyklos baigiamosios 8 klasės mokiniai su mokyklos vedėju J. Gustai
nio ir abiem kapelionais — Tėvu Rafaėliu, OFM, ir kun. B. Pacevičhi. Nuotrauka J. Dvilaičio.

NAUJA SODYBA
EUROPOS
TREMTINIAMS
Prie Wuppertalio miesto, V. 

Vokietijoje, pradėta statyti nau
ja sodyba R- Europos tremti
niams, kurioje gyvens 15-20 šei
mų. Tai jau šešta tokia sodyba, 
organizuojama Nobelio laureato 
domininkono Pire. Ji atsieis $190 
tūkstančių.- Tėvas Pire tam rei
kalui paskyrė savo Nobelio pre
miją $40.000. Sodyba pavadinta 
Onos Frank vardu. Pastaroji Hit 
lerio laikais buvo nukankinta 
drauge su kitais žydais. Būdama 
13-kos metų kacete ji rašė dieno
raštį, kuris pagarsėjo savo min
čių taurumu, buvo paskelbtas 
pasaulio spaudoj, pritaikytas see 
nai ir televizijai. Mirė ji iš bado 
1945 m. Berzen-Belsen kone, sto
vykloj būdama 15-kos metų.

Latviai ir estai 
dalyvaują

UETHHKIAPMĄSTYMAI

nitas, N¥ Viešosios bibliotekos 
meno žinovas, Ford Fondo dėka, 
išvyksta atstovauti buvusios ne- 
priklausomos Estijos PEN - ra
šytojų ir žurnalistų klubo, tarp
tautiniam suvažiavime Frank
furte. Estiją ir Latviją atstovaus 
po du delegatus. Latviai vyks iš 
Londoęo, kitas estas iš Stock
holm©. Lietuviai šiam klubui 
niekad nepriklausė. Įdomu, kad 
net komunistinė Lenkija turi sa
vo “PĘN“ klubą ir aktyviai or- 
ganizaeijos veikloj pasireiškia, 
čekai, nors ir turi. PĘN skyrių, 
organizacijos veikloj paskutiniu

na Matulaitytė, Lietuvos operos 
damininkė.

Nieko nėra keistesni© kaip 
Amerikos vidaus politika. Štai, 
kai daugelis net darbininkų yra 
aršiausi respublikonai, milijonie
riai Teodoras Greęa, John Ken-

Lehman ir kiti yra aršiausi de- 

nai, gal ni
mokratų veikėjai.

"ami

. - k -n• respublikonu vadui, neseniai
kAlk^unk^rsii T E pateikė toksNYTimes. Kelis
J<e. Sunku suprasti, kode! Lie- kartus buvęs respublikonu kan- tuva neturėjo -PEN klubo ~ ar:Sįatas i ufezidentus Thomas E 
nebuvo tarptautiniai sugebančių iš Japonijos vyriau-
bendrauti literatų? Estų kilmes SYbės 200 000 Der metus kad iš- A. Rannit yra vienas iš Tarptau- Ak
tines Meno Kritiku Drauguos r*_. Z. / ?„ ■___

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
XXIII pareiškė žurnalistams, 
kad jis ruošiąs naują encikliką, 
kurioje tarp kitko būsią kalba
ma apie tiesą.

Otava. — Prekybos min. pra
nešė, kad netrukus būsianti pa- .fikos genijaus kėlėjų tartąutinėj 
sirašyta nauja prekybos sutartis arenoj. Puikiai kalba lietuviš- 
su -Sov. Sąj., vietoj pasirašytos l kai, domisi lietuvių kultūrinių 
vasario mėn. — I gyvenimu. Jo žmona yra Graži-

Kainos sovietinamoj Lietuvoj

tines Meno Kritikų Draugijos 
Paryžiuje steigėjų, vienas iš iš
tikimiausių lietuvių dailės if gra

ležinkelių policijos pareigūnas 
p. Igaunis. Jis, berods, grįžo iŠ 
Sibiro, per įtakingų giminių pa
stangas, atvyko pas savo šeimą 
J© parodymai būtų labai reikš-

• _ _ ♦ +

Birželio 7 d. Prisikėlimo para
pijos salėje, atsikūrusi po karo 
Toronto šeštadieninė Maironio 
vardo lietuvių mokykla iškil
mingu aktu užbaigė dešimtuo
sius mokslo metus. Pradėjusi 
darbą su keliomis dešimtimis 
mokinių, mokykla, per dešimtį 
metų, išaugo į didelį vienetą. 
Šiuos mokslo metus užbaigiant 
mokykloje buvo 310 mokinių — 
168 mergaitės ir 142 berniukai. 
Skyriais mokinių buvo: pirma
me — 76, antrame — 74, trečia
me'— 58,'ketvirtame — 28, penk 
tame — 18, šeštame — 19, septin
tame — 16 ir aštuntame — 20. 
Pirmieji trys skyriai turėjo po 
dvi klases, nes su tokiu dideliu 
mokinių skaičiumi darbas vie
noje klasėje nebūtų įmanomas. 
Dirbant svetimose patalpose tu
rėjo būti kreipiamas dėmesys į 
drausmę ir tvarką, juo labiau, 
kad mokslo metų pradžioje iš vi
so patalpų nenorėta duoti ir vie
na iš priežasčių buvo nurodyta 
mokykloje drausmės stoka. Pa
rapijų klebonų pastangomis pa
talpos vis tik buvo gautos ir, 
kįęk pavėlavę, darbą galėjome’ 
pradėti. Mokyklos tvarkai pri
žiūrėti iš Separate School Board 
buvo priskirtas mokytojas, kuris 
sąžiningai kiekvieną šeštadieni 
ėjočsavo pareigas, tuo labai pa
dėdamas mūsų mokytojams ir 
ypač mokyklos vedėjui, nuo ku
rio nuėmė dali atsakomybės 
prieš mokyklos vadovybę. Šis 
mokytojas šių metų mokyklos 
tvarka ir drausme buvo paten
kintas ir pareiškė nuomonę, kad 

. ateinantiems metams makyklai 
gąūtį patalpas sunkumų grei
čiausiai neturėsime.

Praėjusiais mokslo metais mo
kykloje dirbo 18 mokytojų. Pir
muose skyriuose M. Gudaitienė, 
ir sesuo M. Loreta, antruose — 
D- Keršienė ir A. Kuolienė, tre
čiuose — B. Grigaitytė ir P. Bu- 
račas, ketvirtame — J. Andriu
lis, penktame — sesuo M. Mar
garita, šeštame — M. Indrišiū- 
nienė, septintame — A. Ankuda-

vičius ir aštuntame — Tėvas Ra- 
faėlis, OFM. Be vienuolikos sky
rių mokytojų mokykloje tikybą 
vyresniuose skyriuose dėstė kun. 
dr. J. Gutauskas, žemesniuosiuo
se skyriuose — Tėvas Paulius, 
OFM. Evangelikams tikybą dės
tė p. Adomavičienė. Dainavimą 
ii scenos meną — kun. B. Pace
vičius. Pagalbinė mokytoja — G. 
Kliukaitė, mokyklos vedėjas — 
J. Gustainis ir pavaduotojas M. 
Bašinskas.

Mokytojai lankė mokyklą la
bai sąžiningai ir į darbą žiūrėjo 
rimtai, stengdamiesi esamomis 
sąlygomis mokiniams perduoti 
tai, kas buvo įmanoma. Reikia 
pastebėti, kad į mokytojų kadrą 
šiais metais, buvo įsijungę trys 
jauni mokytojai, baigę, mokslus 
Toronto universitete ar mokyto
jų seminarijoje. Tikime, kad ir 
sekančiais mokslo metais jų *skai 
čius žymiai paaugs. Negalima ne 
paminėti ir mokyklos prižiūrė
tojo p. Jarašiūno, kuris jau nuo 
mokyklos atsikūrimo nuo 6 vai. 
ryto apšildo mokyklą ir prižiūri 
klasėse švarą.

Mokykloje yra dėstoma tiky
ba, lietuvių k. — rašymas ir-skai 
tymas, gramatika ir literatūros 
pradmenys, aplinkos ir tėvynės 
pažinimas, Lietuvos istorija ir 
geografija, dainavimas ir dailu
sis skaitymas. Vadovaujamasi 
KLB Kultūros Fondo išleistom 
lietuvių mokyklų programom, 
nors ne griežtai, nes skyriuose 
mokinių žinios^ yra labai skir
tingos ir programos paraidžiui 
laikantis nebūtų galima dirbti. 
Bendras programas mūsų litua
nistinėms mokykloms paruošti 
yra labai sunku. Jų jau turėjo
me bent kelias ir artimoje ateity 
susilauksime riaujų, tačiau kiek
viena mokykla daugiau ar ma
žiau programas turės prisitai
kinti pati. Todėl bendrosios pro
gramos turėtų apimti tik pačius 
esminius dalykus, paliekant kuo 
platesnę laisvę pačiam mokyto
jui programą detalizuoti.

Mokyklos gyvenime labai svar

SIUNTINYS UŽ PUSE KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies prekes už žemiausią 
karną, bet dabar siūlo siuntini, kurio vertė normaliai būtu dviguba.

314 yd. vilnonės medžiagos vyriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba mote
riškam), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena poro moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaino jskaičius muito ir visas persiuntimo išlaidos, siunčiant per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00.

Klijentui pageidaujant galimo daryti pakeitimus. Siuntinyje bus tik angliš
kos vilnonės medžiagos.

Kadangi nejmonomo išvardinti daug prekių ir parodyti, kad siunčiant per 
BALTIC STORES yra pigiau, duodame tik keletu pavyzdžių:

Geriausia vokiška i pyloms medžiaga 1 yd. $3; Populio riousia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $8.50; Vyriški pus
bačiai oxford $6.30; Vaistu kainos pas mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Pvz. 
250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tąb. Rimifon 
jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $22.00. 19 sv. cukraus $13.00. 
:16 sv. sviesto $27.00. 16 sv. tauką $21.00. ♦

Siunčiant per BALTIC 'STORES siuntėjos nieko nerizikuoja, nes už kiek
vieno siuntinio pristatymų atsako BALTIC STORES.

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
i (Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 
PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS Į LIETUVĄ!

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 vaL vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto— 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

bią vietą užima tėvų komitetas. 
Šiuo metu mūsų mokyklos ko
mitetą sudaro: pirm. dr. S. Če
pas, V. Tamulaitis, Saplienė, 
Švėgžda, Bieliūnas ir Kaveckas. 
Tėvų komitetas rūpinasi visais 
mokyklos finansiniais reikalais 
ir yra tarpininkas tarp mokyto
jų ir tėvų.

Mokytojų santykiai su tėvais 
šiuo metu yra per mažai išvysty
ti. Normalioj mokykloj dirbant 
yra būtina, kad tėvai bent kartą 
i metus aplankytų mokyklą. 
Tam tikslui vietinės mokyklos 
kasmet rengia tėvų dienas, ku
rių metu tėvai asmeniškai aplan
ko mokyklą, pamato vaikų dar
bus ir pakalba su klasės moky
toju. Mūsų mokyklos sąlygos yra 
žymiai kitokios, nes susirenka
me tik.kartą savaitėje. Pagrin
dinis žinių perteikėjas vaikui 
yra ne mokytojas, bet tėvas ar 
motina namuose. Mokytojas mo
kykloje tesuspėja vaiką patik
rinti, pateikti naują medžiagą, 
žodžiu duoti darbui sistemą, o 
oątj.mokymąsi vaikas turi atlik
ti namie tėvų prižiūrimas. To- 
ęįėi mūšų mokytojų ir" tėvų san
tykiai turėtų būti artimesni, 
glaudesni, kad geriau galėtume 
išsįaiškinti mokymo problemas. 
Tam turėtų būti rengiamos tė
vams paskaitos ir bent kąrtą me 
tuose -paskirta mokyklos lanky
mo diena, kad tėvai tiesioginiai 
galėtų išsikalbėti su klasių auk
lėtojais. šie klausimai bus spren
džiami Mokyklos Taryboje ir 
vienokiu ar kitokiu būdu atei
nančiais mokslo metais įgyven
dinami.

Iš mokyklos pasirodymų pa
minėtina Kalėdų eglutė, Moti
nos dienos minėjimas ir mokslo 
metų užbaiga. Mokyklos pasiro
dymų programomis rūpinasi se
selės Margarita ir Loreta ir kun. 
B. Pacevičius. Išskirtinas buvo 
kun. B. Pacevičiaus parašytas ir 
surežisuotas veikaliukas “Tėvy
nės Žiburėliai”, kurį .atliko mo
kyklos mokinės Motinos dienos 
minėjimo metu. Taip pat kun. B. 
Pacevičius paruošė du mokyklos 
pasirodymus jaunimo radijo va
landėlei. Gegužės mėnesio pas
kutinį sekmadienį vyresniųjų 
skyrių mokiniai, vadovaujami 
inž.< A. Ankudavičiaus, turėjo 
sėkmingą ekskursiją į Midlandą.

Šiais mokslo metais astuonių 
skyrių mokyklą baigė 20 moki
nių. Mokslo metų užbaigimo ak- 
•tą, paskalydamas invokaciią, 
pradėjo kun. P. Ažubalis. Mo
kyklos vedėjas J. Gustainis su
pažindino su mokyklos veikla ir 
problemomis. Gen. konsulas V. 
Gylvs savo trumpame sveikini- , 

ime labai jautriai priminė jauna
jai kartai mūsų tėvynės nena- 
i prasta groži ir jos dvasines bei 
kultūrines savybes, kurių kitose 
pasaulio šalvse negalime rasti. 
Tėvas Modestas, OFM. sveiki
no, baigusius mokyklą Mokyklos 
Tarybos vardu, ir dėkojo visiems 
asmenims bei organizacijoms, 
prisidėjusioms prie mokyklos iš
laikymo. Dr. J. Sungafla sveiki
no mokyklą baigusius ir dėkojo 
Kanadoje dirbantiems mokyto
jams KLB Kr. V-bos ir Kultūros 
Fondo vardu. Paskutinį žodį 
turėjo 8-to skyriaus auklėtojas 
Tėvas Rafaelis, OFM. Jis ragino 
baigusius neatitrūkti nuo lietu
viškos veiklos, gausiai jungtis į 
esamas lietuviškas organizacijas 
ir tobulintis savo krašto pažini- 
, (Nukelta į 6 psl.)

AL. GIMANTAS
Sekant spaudoje Lietuvos eko

nominį gyvenimą,-kasdien tenka 
susidurti su nepaliaujamais pa
sigyrimais apie vis didėjančią 
produkciją ir kylantį gyventojų 
gerbūvį. Jis yra kilstelėjęs po 
Stalino mirties, visdėlto nėra 
toks, kokį ii bąndo vaizduoti ten 
leidžiami laikraščiai. Štai balan
džio vidury Šiauliuose vyko pi- 
niginė-dąiktinė loterija. Jai pa
sibaigus “Tiesoje” buvo paskelb
tas laimėjusių numerių sąrašas, 
pažymint ir daiktinių laimėjimų 
vertę rubliais. Iš kainų ir pa- 
aiški, koks vis dar brangumas 
ten viešpatauja, ir kaip sunku 
kaikurias prekes, ne prabangos, 
bet kasdieninio vartojimo da
lykus, įsigyti eiliniam darbo 
žmogui.

Akordeonai ir
vaikiški dviratukai
Štai akordeonas su futliaru 

šiandien Lietuvoj kaštuoja 1.580 
rublių. Dviratis “Kregždutė 
(vaikiškas) — 506 rtę Kiek ma-

Gi mo
teriškas dviratis jau 642 rb., o 
vyriškas — 645 rb. Rankinės siu
vamos mašinos parduodamos po 
583 rb., o už kojinę jau reikia 
mokėti 875 rb. Meškeriotojai už 
spiningą su špūle mokės 175 rb., 
o elektrinio skutimosi mėgėjai 
už mašinėlę turės atiduoti 150

“ižesnis, “Ereli

‘tyV mažesnis to^s pats vežimas 
VP-15Q — 3.9.00 rb., foto apara
tas ’’Zorkij 2S” - 700 rb. ir foto 
aparatas “Smena 2” — 180 rb., 
rank, laikrodžiai “Pobiedą” arba 
“Zvezda” po 342 rb.

Kelionės lėktuvais
Tiek apie pramonės gaminių 

kainas. Bet visas vaizdas dar ne
būtų pilnas nepažvelgus į kitą 
ekonominio krašto gyvenimo 
sritį —r oro susisiekimą. Štai, 
kainos už keliones lėktuvu. Iš 
Maskvos nuskristi į Chabarovs- 
ką kainuoja 1.490 rb.. į Vladivos
toką — 1.475 rb., į Taškentą — 
705 rb., į Leningradą — 130 rb., 
i Irkutską —1.050 rb., į Tbili- 
įą _ 4800 rb.

Vaikai iki dviejų metų perve
žami nemokamai. Bilietas vąikųi 
nuo 2 iki 12 m. kainuoja 50% pil
no tarifo. Suaugęs keleivis gali 
nemokamai pervežti tik vieną 
vaiką. Kiekvienam keleiviui lei
džiama pervežti nemokamai iki 
>20 kg.’“bagažo. Perkant bilietą 
ten ir atgal, teikiama 1.0% nuo
laida. Vienas geras ir tikrai pa
togus privalumas Vilniuje yra 
tas, jog keleiviui pageidaujant, 

' užsakytas bilietas telefonu gali 
: būti pristatytas į namus.
Į Iš Vilniaus į Maskvą lėktuvas '

rb. Termoso (litro talpos) kaina j skrenda 2 vai. 25 min. Kasdien 
siekia 20 rb. Muzikos mėgėjams j ten skrenda dų lėktuvai, o į Le- 
pianinas atsieis (102 artikulo) - -
5.265 rb. Už fabriko gamybos ki
limą, kurio dydis nenurodytas, 
560 rb.

Šaldytuvai,
laikrodžiai ir nertinukai
Vyr. vilnonis nertinukas kaš

tuoja 198 rb., moteriška vilnonė 
bliuzelė — 242 rb., šaldytuvas 
“Saratov” — 1.500 rb., vyr. auk
sinis laikrodis — 1.300 rb,, laik
rodis stalinis — 194 rb., moteriš
kas auksinis laikrodis — 850 rb., 
o už lygintuvą-prosą šeimininkė 
atiduos 44 rb. Spinta rūbams (3 
durų) atsieis l.d30 rb., knygų 
spinta — 600 rb., vyr. odinės pirš 
tinės — 41 rb., tokios pačios mo
teriškos — 45 rb., kaprono koji
nės (nvlono) — 42 rb., radiola 
“Daina” — 1.150 rb.. rašomas sta
las, faneruotas — 635 rb.,.televi
zorius “Rekord”” — 1.750 rb.

Avtovež’miai i»- foto aparatai
A’ i tomobilis. “Volga”, tikriau- 

siai be jokių orie'iu. pirkėjui ati
duodamas už 40,000 rublių, ma
žesnė automašina “Moskvič” 
pauna^i už 2s 000 rb.. laivo mo- 
torac “Maskva” — 2.500 rb., mo
toroleris T-200 — 5.000 rb., ma-

ningradą ir Rygą teskrendąma 
tik antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais, kitomis 
dienomis lėktuvai skrenda į 
Minską, Kiivą, Kišiniovą ir Ode
są. Be to, dar esama ir kelių vi
daus, tik Lietuvoje veikiančių 
oro linijų. Bilietų kainos yra 
augštos ir jas tiesiog sunku pa
lyginti su amerikinių oro linijų 
kainaraščiais, o ką bekalbėti 
apie keleivių patogumus, ku
riuos pripažįsta net ir patys so
vietiniai pareigūnai, kuriems 
tenka naudotis vakariečių oro li
nijų patarnavimu.

Oslo. Čionykščiai visi vieš
bučiai atsisakė duoti kambarius 
Chruščiovui, jei jis atvyktų.

kon. Tų pačių japonų, kurie ma
žiau kaip ptrieš dvi dekadas buvo 
mirtini JAV-bių priešai. Prane
šimas sukėlė tokį sujudimą, kad 
po poros dienų p. Dewey biuras 
paaiškino, jog dar “galutinai ne
apsisprendę”.

Patvirtina žinią
• Brooklyn© “Darbininkas” pa
tvirtino žinią, kad “Maskvos 
(enkavedistų) įsakymu lietuviai 
mokslininkai ištikro kruopščiai 
dirba įrodvtį, kad Rytprūsiai ne
gali priklausyti Vokietijai, nes 
ten nėra ir nebuvo. vokiečių se
novėj”- “Darbininkas” patiksli
na: “Tąi dar nereiškia, kad Mas
kva renyiasi prijungti Rytprū
sius prie Leituvos”. Šiuo atžvil
giu įdomi “Nowy Swit” žinia, 
kad VLIKo pirm. A. Trimakas 
pasveikino lenkų laisvuosius po
litikus, jų pirm. Ottoną Pehrą. 
“Nowy Swit” užgiria lietuvius ir 
lenkus, “radusius bendrą kalbą”. 
Argi? Kiek kartų Otton Pehra 
ir jo bendraminčiai minėjo “Wil
no” lenkiškumą ir priklausomu
mą Lenkijai? Ne taip seniai jie 
betgi protestavo NYT dėl prie
kaištų, kad “lenkai neteisėtai 
aneksavo rytų Vokietijos sritis”. 
Dienraščio nuomone, reiktų pa
laukti dar taikos sutarties. Len
kai tiek tėvynėj, tiek išeivijoj, 
reikalauja, kad Vakarai pripa
žintų jiems Vokietijos sritis, o 
išeivijoj jie dar nori ir Vilniaus 
su Lvivu.
? “Potiomkino kalėjimai“

Praėjusiomis savaitėmis ame
rikiečius stebino dviejų įtakingų 
amerikiečių — Niujorko teisė
jo Samuelio S. Leibowitz ir gu
bernatoriaus Avarell Harriman, 
buv. JAV ambasadoriaus TSRS, 
gražūs sovietų kalėjimo — vis 
to paties, “Kriukov”, aprašymas. 
Jie matę “kalinius” lošiant krep
šinį, klausantis džazo, besidžiau
giant šeimyniniu gyvenimu. Ka
liniai jiems išvažiuojant net do
vanoję gėlių. Abu raportai bu
vo pateikti visoj Amerikoj skai
tomo] spaudoj. Į tai netrukus 
atsiliepė David J. Dallin, laiko
mas ekspertu sovietinio režimo 
klausimais. Jis viešai užklausė 
kodėl šie abu amerikiečiai nesi
teikė pasinaudoti Chruščiovo pa
siūlymu vykti betkur ir nenuvy
ko i garsiąsias Vorkutos ir Ko- 
lymos stovyklas? Dailinąs sutin
ka, kad sovietijoj esama permai
nų, betgi jis manytų, kad prieš 
rašant sovietinius kalėjimus ver
tinantį straipsnį, derėtų išsa
miau pastudijuoti.

Vertingų argumentų šitam dis
pute galėtų pateikti neseniai iš 
Sibiro išgautas buvęs Kauni) ge

Niujorke susiginčijo, kas yra 
“bohemian”, lietuviškai — kū
rėjas? Juos dar vadina “intelek
tualais”, “egg-heads”, o liaudis, 
paprasčiausiai — “beatnikais”. 
Įdomus žymaus daįlinniko A. M. 
Kaklis paaiškinimas: “Atsidavęs 
menininkas veda bohemišką gy
venimą, nepaisydamas socialinio 
gyvenimo taisyklių. Tačiau, jis 
turi savo griežtą discipliną, įga
linančią jį kurti ir sukurti savo 
studijos, darbo kambario inspi- 
rųojančioj aplinkoj. Iš kitos pu
sės, pseudo-menininkas ysą.,pąr 
rązitas, kuris piknaudpja 
išimtina nuo visuomenės padėtį 
Jis neturi nei disciplinos, nei kūr 
tėjo ryžtingumo, dažniausiai 
tampa paprasčiausiu alkoholiku "• 
bei iškrypėliu”.

Eisenhoweris versus 
Marksas
Svarbiausias šio meto respub

likonų minty toj as prezidentas 
Eisenhoweris neseniai sukėlė 
daugelio tylų nusistebėjimą. Se
nam amerikiečiui darbininkų ju- • 
dėjimo vadui John L. Lewis vėl 
apkaltinus prezidentą aiškiai pa
laikant kapitalistų pusę, šis 
spaudos konferencijoje atsiliepė: 
“Žinote, mane rūpina, kad šiame 
krašte plečiasi marksistinės idė
jos. Viena jų yra ta, kad tarp 
žmonių, kurie dirba rankomis, ir 
tų, kurie jį samdo, interesų susi
kirtimas esąs piktas .ir neišven- • 
giamas. Mano protu, tai absoliu
čiai ir visiškai neamerikoniš- 
ka(I). Laisvam krašte taip tvar
kytis negalima...

Toj pačioj konferencijoj prezi-. 
dentas toliau teisinasi, kad jis 
nepalaikąs nei vienos pusės ato
minės raketas gaminančių bend
rovių ginče, kas gaus užsakymą 
iš Krašto apsaugos ministerijos., 
Netoliese šių aprašymų tilpo ir 
straipsnis, kuriame atvirai pasa
kojama, kaip varžosi britai, vo
kiečiai ir amerikięčiai (vadovau
jami Cyrus Eaton) dėl busimųjų 
rinkų Sovietijoj. Britai kaltina 
vokiečius, vokiečiai britus len
dant per viens kitą pas komu
nistus su siūlymu pabizniauti. 
Abu. prikiša amerikiečiams, kad 
šie nulindo patys su visa preky
bos paroda Maskvon, drausdami ■ 
tai europiečiams!

Išduoda partizaninę
apimtį

Ar-tokia yra valdančiųjų valia, 
ar kas, bet nėra beveik didesnės 
apybraižos dabartinėje LTSR 
spaudoj, kad nebūtų paminėtas 
pokario meto tautinės nepriklau 
somybės siekęs partizaninis ju
dėjimas. štai už “nerealumą” 
neseniai kritikuotas Jonas Do
vydaitis, Sibiro repatriantas, ap
rašydamas serijoj “Kur bus’ Kau 
no jūra” — “Darsūniškis šian
dien” rašo, kad 65 kilometre nuo 
Kauno, kely į Kruonį, pirmais . 
pokario metais slankiojo “Ąžuo
lo” — populiariai praminto 
“Wehrmachto”, baudžiamasis bū 
rys... ”... Bet gyvenimas ėjo 
ir nuėjo...”

Alfonsas Bieliauskas romane 
“Rožės žydi raudonai” prisimin
damas pokario metus “herojais” 
išveda komunistus, “prisitaikė
liais” ir “supuvėliais”!!) nacio
nalistus, kaip tai “Daumantą-De- 
mentavičių” ir kitus. Bieliaus-
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VISUOMENINIŲ PROGRAMŲ SKYRIUS 
ONTARIO ŠVIETIMO DEPARTAMENTO

bendradarbiaudamas su Toronto Švietimo Taryba rengia .

Naujas 
atsargumo 

ženklas

PRIEŠ 
ŽENGDAMI 

SKERSAI GATVĘ 
PARODYKITE 
KUR EINATE

..  ■—1 1 1 'W",W 11 1 ■ 1 - i RIHIHR ORU——

Visu rūšių stalių darbai
Vfrhnriv. tpintete* (kabitei), nauji baldai, jvairūį *Aalvų stalinė* lempos.

Taisomi ir atnaujinami seni baldot. įvairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-0922.

ANGLŲ KALBOS VAKARINIUS KURSUS

naujai atvykusioms j Torontą imigrantams

nuo

liepos 6-tos iki rugpjūčio 21-os dienos,

kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 7<30 - 9.30 v, v 

Eastern High School of Commerce patalpose

16 Phin Avenue, Toronto.

Registracija - liepos 6-tę d., 7.30 - 9.30 vaL. vak 
Mokestis *6.00.

Z. S. PHIMISTER 
Director of Education

ROY C SHARP 
Chairman
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Pavergtoje tėvynėje HAMILTON, Ont

Ekskunigas Aleksas Ramašaus- Į visą eilę priemonių 
kas žurnale “Tarybinis mokyto- auklėjimui sustiprin
jas” pasakoja apie savo kuni
gystę ir jos metimą.

Jis mokęsis Kaišiadorių gim
nazijoje. Klasės auklėtoju bu
vęs kunigas kapelionas, su ku
riuo nuolat bendravęs, o tai da
rę įtakos jaunuoliui. 1944 m. ru
denį jis stojęs į Kauno kunigų 
seminariją. Išbuvęs 6 metus “už 
storų seminarijos sienų, už smil
kalų dūmuose paskendusių baž
nyčios altorių”. Kartais iš semi
narijos pasitraukdavęs koks klie 
rikas “arba net ir mūsų pačių 
dvasios tėvas”, betgi pavardėm 
nesumini nei vieno. Galimas da
lykas, kad turi galvoje kun. Ra
gauską, dabar ateistinės propa
gandos tarnautoją. Kunigauti jis 
pradėjęs 1950 m. Kunigavęs Se
meliškėse, Perlojoj, Bagaslaviš
kyje, Gegužinėje ir kituose Lie
tuvos bažnytkaimiuose, o kuni- 

, gystę metęs “prieš porą metų”, 
išeitų, kad 1957 m.

Kunigavęs 7 metus jis 'sumi
ni 4 kunigavimo vietas, pridėda
mas dar “ ir kituose Liet, baž
nytkaimiuose”. Išeitų, kad bu
vo bent 5 ar 6 ar dar daugiau 
kartų kilnotas. Turbūt, buvo pa
grindo tam jo kilnojimui, kuris 
visdėlto neišgelbėjo nuo visiško 
nukrypimo.

Kauno restoranas Versalis da
bar vadinasi Gintaru.

Ateistinei veiklai gilinti Pane
vėžyje įkurti vad. “Ateistų na
mai”, nors savų patalpų jie ir 
neturi. ši organizacija esanti 
įkurta pagal Odesoje veikiančių 
Ateistų namų pavyzdį. Jos vado
vas lektorius Juškys. Dar mini
mi ten dirbą miesto komiteto 
partijos sekretorius Kuzma, mo
kytojas Paulauskas. Be to, pri
traukta dar daug mokytojų, in
žinierių ir “partinių darbuoto
jų”, išviso apie 80 žmonių. Visas 
kolektyvas pasiskirstęs į 3 sek
cijas: paskaitininkų, pilietinių 
apeigų ir literatūros bei meno. 
Jau buvęs suorganizuotas 7 pa
skaitų ciklas mieste ir kolūkiuo
se. Dabar esąs ruošiamas naujas 
ciklas. “Panevėžio Tiesoje” įves
tas nuolatinis Ateistų namų sky
rius, skaitomos paskaitos per 
vietos radijo mazgą, bibliotekų 
vedėjams suruoštas seminaras 
“apie ateistinės propagandos 
vystymo uždavinius ir priemo
nes”, numatoma suorganizuoti 
kilnojamą antireliginę parodėlę.

“Antireliginis auklėjimas pir
miausia stiprinamas mokyklo
se”, o taip pat ir visame jauni
me. Komjaunimas čia didelę pa
galbą teikiąs. Mokyklose organi
zuojami mokinių ateistiniai bū
reliai. '

Ateistiniai propagatoriai, pa
sirodo, į mokyklas ateiną savo 
darbo dirbti net pamokų metu. 
Korespondentas A. Rudzinskas 

• apie tai rašo:
“Ateistų namų iniciatyva pra

ėjusiais metais buvo patikrinta, 
kaip vyksta materialistinis auk
lėjimas miesto mokyklose. Visą 
mėnesį komisija, sudaryta iš pe
dagogų ir Ateistų namų aktyvo, 
dirbo penktojoje vidurinėje mo
kykloje, domėjosi ne tik tuo, 
kaip moksleiviai auklėjami pa
mokų metu, bet ir užklasiniu 
darbu. Komisijos nariai buvo to
li gražu ne pasyvūs stebėtojai ir 
faktų registratoriai. Kartu su 
pedagogų kolektyvu jie parengė

ateistiniam 
sustiprinti. Rezulta

tai netruko pasirodyti, materia
listinis moksleivių auklėjimas 
žymiai pagerėjo, šalia kitų jau 
įgyvendintų priemonų, mokyk
loje susikūrė pedagogų vadovau
jamas jaunųjų ateistų būrelis. 
Čia moksleiviai ruošia ir skaitė 
referatus, susipažįsta su ateisti
ne literatūra, leidžia savo sieni
nį laikraštį. 8-11 klasių mokslei
viams buvo perskaitytas paskai
tų ciklas...”

Panašiai esą veikiama ir kito
se rajono mokyklose. Jaunų žmo 
nių daugelis netikį į Dievą, bet 
einą į bažnyčią kaikurių apeigų 
atlikti, pvz. sutuoktuvių.' Girdi, 
dėl to, kad bažnyčioje jos iškil
mingos. Dėl to ir ateistai siekią 
“kad jauni žmonės rastų šį iškil
mingumą, jaukią aplinką, pui
kias tradicijas mūsų tarybinėse 
įstaigose...” Dabar civilinės 
metrikacijos vykstą jau iškil
mingiau. “Įvedamas čia miesto 
tarybos deputatų dežuravimas”...

Kad atitraukti nuo bažnyčios 
atlaidų metu surengiamos jauni
mo šventės. Kai pereitą vasarą į 
Panevėžį atvyko vyskupas, tai 
irgi buvo pasistengta atitraukti 
jaunimą. Korespondentas rašo: 
“Kaikuriuos šiuo atveju traukia 
j bažnyčią iškilmių puošnumas. 
Tačiau tuo pat metu buvo su
rengtas rajoninis festivalis: dai
nų šventė, sportinės žaidynės, 
kolūkių pasiekimų apžvalga. Ma 
sės patraukė ne į bažnyčią, o už 
Nevėžia, į Skaistakalnį, kur vy
ko festivalis”.

Metodai, kaip matome, ne nau
ji, bet įdomus korespondento ci
niškas atvirumas. Skelbiama re
ligijos laisvė, o jaunimas prie
vartaujamai stumiamas į ateiz
mą, kai bet koks religijos moky
mas griežčiausiai uždraustas.

Hamiltono moksleivių at-kų 
stovyklą bus Wasagoje liepos 18 
-26 d.d., mokestis savaitei $13. 
Priimami nuo 12 m. amžiaus.

Jaunučių stovykla bus taip 
pat Wasagoje nuo rugpiūčio 1-16 
d. Amžius nuo 6-12 metų. Mokes
tis dviem savaitėm $30. Jei iš 
šeimos du ar daugiau vaikų, da
roma nuolaida. Registruotis pas 
J. Pleinį — tel. JA. 9-5129 ir pas 
Genę Latauskaitę—teh LI.5-7623. 
Nuvežimas ir parvežimas į abi 
stovyklas bus parūpintas. Kas 
nepajėgia apsimokėti ir labai no
rėtų, bus pagelbėta — kreiptis į 
registruotoj us. Į abi stovyklas 
priimami ir nepriklausą ateiti
ninkų organizacijai.

Kviečiame visą Hamiltono jau 
nąją kartą pakvėpuoti tyru pu
šų oru, pasimaudyti įlankos ban
gose ir pasikepinti gražiame smė 
lio krante, kuris taip primena 
Palangą! Nors porai savaičių ati
truksite nuo gatvės aplinkos ir 
pabūsite lietuviškoje, taip pat 
rūpestingoje Tėvų Pranciškonų 
priežiūroje. ' Vaidilutė.

H. skaučių ir skautų tuntai šį 
sekmadienį, birželio 28 d., va
žiuoja į iškylą apie 30 mylių nuo 
Hamiltono — prie Preston mies
telio. Kviečiami kartu važiuoti 
skautų tėvai, rėmėjai ir visi pri
jaučiu. Programoje numatyta 
skautiški pratimai, žaidimai, sve 
čiams sportas ir vakare laužas. 
Išvyksta nuo lietuvių bažnyčios 
po 9 vai. Mišių. Būtų malonu, 
kad turį savo automobilius, tu
rėdami laisvų vietų, neatsisaky
tų paimti neturinčių transporto 
priemonių. z

Tad iki pasimatymo mūsų į 
skautų iškyloje. Tuntininkai.

GEGUŽINE, kuri rengiama 
TF Hamiltono skyriaus valdy
bos, įvyks birželio 30 d., antra
dienį, “Dominion Day” išvaka
rėse,' romantiškoje aplinkumoje, 
ant pat ežero kranto, “Brant 
Inn”, Burlington, Ont., “Sky

Club” aikštėje (10 m. nuo Ha
miltono Toronto kryptimi prie 
2-jo kelio).

Susirinkusiems bus tikras ma
lonumas po sunkių darbų, ir. ši
lumos atsigaivinti gražioje ap
linkumoje ir jaukioje nuotaiko
je praleisti linksmai laiką savo 
draugų ir artimųjų draugystėje, 
susitikti seniai matytus if už
megzti naujas pažintis.

Atsigaivinimui veiks įvairus 
bufetas, laimei išmėginti turtin
ga loterija ir vertingos įėjimo 
premijos, šokiams — linksmas 
Benni Ferri orkestras. Pradžia 
7 v. v. Esant nepalankiam orui 
— viskas įvyks ten pat esančio
je gražioje salėje.

Nuolankiai kviečiame visus 
Hamiltono, Toronto ir kitų pla
čiųjų apylinkių lietuvius kuo 
skaitlingiausiai į šią linksmą ge
gužinę atsilankyti, kur rasite di
delį malonumą ir gerą nuotaiką. 
Kartu savo atsilankymu parem- 
site ir mūsų darbą lėšų telkime 
mūsų pavergtos tėvynės . laisvi
nimui.

Iki malonaus pasimatymo.
Valdyba.

Skautams Remti D-jos vaka
ras geg. 23 d. turėjo 184 suaugu
sius ir 32 moksleivius, viso 216 
svečių. Gryno pelno gauta $378, 
45. Dėkojame visiems atsilan
kiusiems už paramą skautiškojo 
jaunimo vasaros stovykloms.

Nauji LN nariai praėjusią sa
vaitę įnešė $400. Nuoširdžiai dė
kojame torontietei' Sadauskaitei 
Potencijai, prisidėjusiai su $200, 
kuri yra pirmoji iš didžiosios 
Toronto lietuvių kolonijos atėju
si su kaimyniška talka Hamilto
nui. Mūsų didelė padėka miela
jam Stosiui Arūnui, 16 m., ir Sa
vickienei Onutei, įnešusiems po 
$100. . . .. ■

LN kine Delta šią visą savaitę 
eina puiki spalvota filmą “Kelio
nė”, vaizduojanti 1956 m. vengrų 
sukilimą. Nepraleiskime progos
ją pamatyti.

LN Fondas birželio 18 d. iš 
Gillies-Guy alyvos b-vės gavo 
$20 kaip komisą už atnaujintas 
šių tautiečių sutartis: V. Pašilio, 
S. Bilevičiaus, S. Sešelgio ir P. 
Rimkaus. Nuoširdus dėkui!

Prašome visus tautiečius atei
nančiam kūrenimo sezonui už-" 
sakyti alyvą.'petfNF, paskambi
nant St. Bakšiuj- — JA. 9-4662.

Palace kino teatre birž. 15 d. 
1 vai. naktį kilo gaisras, pada
rydamas $150.000 nuostolių. Kol 
jį atremontuos, jis bus uždary
tas 3-4 mėnesius-.

Kaip žinome, jis buvo išnuo
motas Liet. Dienos sekmadienio 
koncertui.

Įvykus gaisrui LD rengėjai 
Palace sale negalės pasinaudoti, 
o kito panašaus dydžio kino su 
tinkama scena Hamiltone nėra. 
Atrodo, VI LD Rengimo K-tas 
dabar turės tuo reikalu kreiptis 
į Liet. Namus arba imti West
dale ar Delta gimnazijų sales, 
kurios yra panašaus dydžio kaip 
ir LN, bet turi blogesnes scenas 
ir žymiai menkesnį apšvietimą. 
Yra balsų, norinčių ir sekmadie
nio koncertui imti kareivines, 
bet ten yra bloga akustika ir 
daug vargo su scenos pastatymu.

Trėmimų minėjime birželio 14 
d. LN savo puikiu pasirodymu 
visus maloniai nustebino Tauti
nių Šokių Grupė, vadovaujama 
G. Breichmanienės, nuostabiai 
gražiai atlikdama gyvąjį paveiks 
lą, kurį sukūrė E. Kudabienė. 
Puikus LN įvairiaspalvis scenos 
apšvietimas efektą dar labiau 
padidino.

Ateityje reikėtų jau nekartoti 
didelės klaidos, kurios liudinin
ku šiame minėjime buvo apie 
500 lietuvių, latvių ir estų: nesi-

tems gražiausios ateities, ojii 
tėveliams ištvermės ir pasise
kimo išauginti jas gražiomis ir 
sąmoningomis lietuvaitėmis. >

Vienoje rinkiminėje kalboje j 
Ontario parlamentą, parlamen
taras p. C. iš Toronto, tarp kitko 
pasakė, kad konservatorių .įves
tas valdinis gydymas ligoninėse 
esąs “geriausias pasauly”.

Apie tai galėtų daugiau pasa
kyti tas, kuriam jau teko reii$? 
lų turėti su ligonine jau dabar ar 
prieš įvedant valdinę gydymo 
sistemą, šių eilučių autoriaus 
šeima turi laimės reikalų turėti 
su ligonine kasmet ir taip jau 
apie astuoni metai. Todėl drąsiai 
gali pasakyti, kad dabartinė val
dinė gydymo sistema yra bloga. 
Gali būti, kad gera tik tiems, ku
rie išviso dar nėra buvę ligoni
nėje, arba, kad ir sirgo, bet turė
jo galimybės visada pasinaudo
ti taip vad. “private room”.

Tikiu, kad kada nors ateityje 
ir bus geriausias gydymas Kana
doje, negu kur nors kitur.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS | Teresė Masionytė, Antano ir

JAV LB Niujorko apygardos O lės Masionių dukrelė, 21 iš 
pirm. J. Šlepečiui ir sekret. A. 11.358 studentų baigė pirmąja 
Gųreckui pasitraukus dėl laiko Seton Hall University Philadel-
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A. LIŪDŽIUS, 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

Birželio baisiųjų deportacijų 
minėjimą, kaip kiekvienais me
tais surengė Pabaltiečių Fede
racijos Winnipego skyrius, kurio 
pirmininku šiais metais yra KLB 
Winnipego apyl. v-bos pirm. M.. 
Januška. Jis tuo reikalu sušaukė 
Visų trijų tautybių atstovus ben
dram posėdžiui^ dėl pačios minė
jimo programos tvarkos.

Minėjimas prasidėjo birželio 7 
d. 4.50 vai. p.p. prie parlamento 
rūmų išsirikiuoja visos trys tau
tybės su savo vėliavomis. Prie
kyje lietuvių kolonos nešama 
Lietuvos trispalvė su KLB — 
Pabaltiečių Federacijos pirm. M. 
Januška priekyje. Kolona, nužy
giavusi prie paminklo, išsirikiuo
ja tautybėmis atskirai.

Minėjimą atidaro Federacijos 
pirmininko įgaliotas Ev. Fede- 
ras. Jis bendrais bruožais iškelia 
dienos reikšmę ir baigęs kviečia 
kalbėti įvairių tautybių antibol- 
ševikinio bloko Manitobos skyr. 
pirm. rev. S. Isyk. Prelegentas 
savo uginingoje kalboje pasvei
kina Pabaltiečių Federaciją, ku
ri kovoja už išlaisvinimą savo 
gimtojo krašto iš komunistinio 
jungo. Jis duoda pavyzdį, kaip 
yra skirtingi žmonių apdarai - 
drabužiai, taip skiriasi, viena 
nuo kitos ir tautybės. Bet iš es
mės žmogus yra tas pats. Esą, 
mes šiandien grupuojamos ir kai 
bame apie savo bendrą priešą ir 
reikalai esant bendromis jėgo
mis kovosime prieš jį. Panašūs 
bendri minėjimai mus dar dau
giau jungia į bendrą kovą už iš
laisvinimą savųjų kraštų iš žiau
riojo komunizmo jungo.

Po to pakviečiamas vyriausias 
minėjimo kalbėtojas Hon. Gur
ney Evans — Minister of Mines 
- Natural Resources and Indust
ry and Commerce. Ministeris šil
tais žodžiais atsiliepė apie nau
jai atvykusius kanadiečius, jų 
kultūrinį įnašą Kanadai, jų tau-

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo
kestis yra 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.

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

tinius šokius, dainas ir bendrai 
kultūrinę veiklą čia.

Tenka pastebėti, kad ministe
ris panašiuose mūsų minėjimuo
se jau kalba ne pirmą kartą. Po 
jo kalbos padedamas vainikas 
prie žuvusiųjų paminklo. Eug. 
Kalasauskas padeklamuoja eilė
raštį iš anglų kalbos. Sugiedami 
visų trijų tautybių himnai ir 
minėjimas užbaigiamas “O Ca
nada”.

Jau įprasta, kad tautybė, kuri 
vadovauja minėjimui, vyr. kal
bėtojui ruošia bendrus pietus, 
kurių sąskaitą apmoka visos trys 
tautybės. Šią tradiciją įvedė 
estai.

Šiais metais įvyko mažas ne
susipratimas. Kažkaip “neaiškio
mis aplinkybėmis” buvo paruoš
ti pietūs vyr. kalbėtojui pas vie
ną privatų asmenį. Pietuose da
lyvauja: vyr. minėjimo kalbėto- 
jas-svečias, latvių ir estų bend
ruomenių atstovai ir keli lietu
viai. Iš apyl. v-bos narių niekas 
nepakviestas, net v-bos ir Pab. 
Federacijos pirm. Mykolas Ja
nuška, sugyvenamas ir veiklus 
visuomenės darbuotojas.

Gerbkime senuosius veikėjus, 
nestumkime jų nuo savęs, o lik
sime be autoritetų. Įvairiuose 
reikaluose reikalinga bendrų pa
sitarimų, bendrų visos valdybos 
posėdžių ir bendrų aptarimų, 
tuomet ir veikimas bus darnesnis 
ir pareiga atiduota kam priklau
so. Kadangi minimi pietūs įvyko 
pas privatų asmenį nedalyvau
jant nė vienam v-bos nariui, o 
ypatingai pačiam šių metų Pab. 
Federacijos pirm., ar patiektoji 
sąskaita iš viso apmokėtina iš 
bendruomenės kasos?

K. Strikaitis.
Winnipeg© apylinkės rinkimų į KLB 
IV Kr. Tarybą balsavimo rezultatai: 
Viktorija Smaižienė 29, Pr. Matulionis 

27, J. Kardelis 24, A. Šapoka 22, Eug. 
FederaviČienė 22, P. Januška 21, Alg. 
SlapŠys 18, J. R. Simanavičius 18, P. 
Ažubalis 17, St. Juozapavičius 16, J. 
Sungailo 16, P. Rudinskas 15, M. Any- 
sos 14, A. Liudžius 14, V. Aušrotas 13, 
V. Užupis 12, V. Vaidotas 11, A. Ale
liūnas 1 1, S. Bakšys 10, S. Čepas 10, S. 
Dalius 10, O. Indrelienė 10, J. Mikšys 
10, J. Vaičeliūnos 10, V. Vosys-Vasi- 
liauskas 9, J. Strazdas 9, J. Preikšoitis 
9, P. Lukoševičius 9, A. Ankudavičius 
8, K. Baronas 8, J. Navikėnas 8, Augus- 
tinavičius P. 7, J. Josinevičius. 7, VI. 
Miceika 7, J. Pleinys 7, K. Andriuške
vičius 7; J. Borevičius 6, L. Bolzoręs 5, 
A. Basalykas 5, P. Budreiko 5, E. čup- 
Irnskos 5, J. Gustainis 5, J. Kšivickos 5, 
I. Mališko 5, J. Rimkus 5, Sakolos-Sa- 
kolauskas B. 5, J. Krištolaitis 5, Stp. 
Kęsgailo 4, Pr. Kvedaras 4, S. Augusti- 
navičius 3, J. DVilaitis 3, J. Monglkas 
3, Br. Soplys 3, P. Augaitis 2, E. Na
rušis 1, VI. Stabčinskas 1.

Iš viso balsavo 48 asmenys. Du bal
sai užskaityti neteisingi, nes išbalsuota 
už virš 30 asmenų. K. Strikaitis 

Rinkimų Komisijos sekretorius.

HAMILTONO SKAUTŲ RĖMĖJAMS 
PADĖKĄ - S

Ruošdami mūsų pirmgjį drčfeshf Va
karę gegužės 23 d., susilaukėme labai 
didelės ir reto nuoširdumo 
lietuviškos visuomenės. Tamstų-pardrAos 
dėka šis parengimas davė, jopię $400 
gryno pelno, kas žymiai palengvins mūsų 
skautams vasaros stovyklos suorganiza
vimo. Šia proga mes reiškiame giliau
sio padėką:

Mielojoj Irutei Jokubynienei, parašiu
siai, režisavusiai "Miško idiliją" ir savo 
lėšomis pasiuvusiai mažosioms artistėms 
tokius puikius kostiumus. Dėkojame mū
sų kolonijos jaunosioms aktorėms už gra
žų veikalėlio suvaidinimą, o jų tėve
liams už jų vežiojimą j repeticijas. Mie
lajam A. Kaušpėdui nuoširdus ačiū už 
gražų scenos dekoravimą.

Vakaro metu nuostabų pasisekimą 
turėjo užkandžių bufetas, suorganizuotos 
reto gerumo ir didelės, bet kuklios, že
maitės patrijotės — Nastutes Sadauskai
tės. Visą maistą Šiom bufetui jos inicia
tyva suaukojo būrelis tautiečių, ir to 
viso rezultate užkandžiai davė $5?,49 
gryno pelno. Bufetui po $2 aukojo 
Z. Sakalienė, Z. Boguslauskienė ir J. 
Kazlauskienė. Maisto gaminių aukojo: 
Šopienė, M. Tumaitienė, Giedraitienė, sj'., 
V. Pauliukienė, Kvedarienė, sj., St. Pou- 
laitienė, .E. Grinienė, G. Giedraitienė, A. 
Kochankienė, A. Gureckienė, Milaševi- 
čienė, V. Burdinavičienė, A. Pilipavičie
nė, A. Kybartas, A. Steigvila, VI. Kybar
tas, Ig. Varnos, Br. Venslovos ir St. Pi
lipavičius. Užkandžių bufete ir juos pa
ruošiant daug nuoširdaus darbo įdėjo V. 
Pauliukiene, Z. Sakalienė ir M. Tumai
tienė. Visiems Tamstoms už šią puikiai 
pasisekusią naujovę — retai skanius už
kandžius, o ypač N. Šadouskaitei, kuri 
pasirodė netik puiki kulinarė, bet ir pa
sišventusi organizatorė, tariame giliau
sią padėką.

Vakaro metu loterija davė $221,15 
gryno pelno. Ją puikiai pravedė, reto ide
alizmo mūsų kolonijos nenuilstantis vei
kėjas K. Mikšys. Prie didesnio loterijos 
pasisekimo prisidėjo daugelis tautiečių-, 
paaukodami jai fantų daiktais ir pini
gais. $10 aukojo kun. dr. J. Tadaraus- 
kas; p© $3 — E. Šakiene ir A. Pauliu
kas; p© $2 —-A. Liaukus, A. Krakaitis, 
J. Kižinaitis, A. Apanavičius, Z. Lauga- 
lys, P. Armonas, Z. čečkauskas, Pranas 
X, K., Urbanavičius, č. Tiškevičius, Ot
terville, Ont., A. Kesiūnas, L. Bacevičius, 
S. Šešelgis, V. Kižinaitis, J. Paukštys, V. 
Pilkauskas.

Po $1 — 
Mačionięnė, 
P. Savickas, 
B. Stonkienė,
ir J. Steiblys; 50 et. — St. Raupėnas.

Viso loterijai gauta aukų $60,50. 
Nuoširdus ačiū.

Gėrimų bufete, kuris davė $50,15 
gryno pelno ir kuriom vadovavo Ig. Var
nos, uoliai padėjo didelis jaunimo rėmė
jas A. Pauliukas ir gerasis V. Gelžinis; 
rūbinėje patarnavo nuoŠirdusis V. Do
meika. Priimkite mūsų gilią padėką.

Dėkojame mielajam Gugiui už origi
nalų loterijai fanto — 5 litų monetą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems sve
čiams, palyginti, skaitlingai atsilankiu
siems j šį mūsų vakarą ir tuo būdu efek
tyviai prisideįusiems prie mūsų jauni
mo lietuviško auklėjimo.

Hamiltono Skautams Remti 
Draugijos Valdyba.

M. Juodis, A. Babeckienė, 
D
J. Pyragius, Miknevičienė,
J. Žukauskas, J. Stonkus

Stukas, J. Girdvainis,

stokos iš pareigų, buvo pakviesti 
kadidatai ir valdyba naujai pa
siskirstė pareigomis: pirm. D. 
Penįkas, vicepirm. Cacl. Alksni
nis, spaudos ir informacijos reik, 
vedėjas Pr. Naujokaitis, sekr. 
Juozas Maurukas, kultūros, rei
kalų tvarkyt. Adolfas Dimas, or
ganizaciniams reikalams narys 
Ant. Varnas, iždininkas Antanas 
Maceika, narė Emilija. Čekienė.

Liet. įsikūrimui Br. Hondūre 
remti draugija išleido pirmąjį 
nr. savo biuletenio “Dausuva”. 
Jame, be žodžio pradedant, iš- 
spsaudinta prof. Pakšto strp. 
“Britų oficiali pažiūrą į atsargi
nės Lietuvos autonomiją”. Tai 
gubernatoriaus atsakymai į jam 
pateiktus klausimus . Toliau seka 
JAV LB Centro valdybos pasi
sakymas, prof. Pakšto strp. “At
sarginės tėvynės reikalu”, nuro
dymai norintiems tą kraštą ap- 
lankvti ir spaudos balsų ap- 
Kga.niir
* Biuletenis spausdintas rotato-

Ar .■•‘v «Vv

? Apeliacinė jaunimo grupė 
įsteigta Niujorke. Grupė organi
zuojama L. Stud. Sąj. Ameriko
je su viso jaunimo talka. Jos už
davinys reaguoti į mums nepa
lankius tarptautinius įvykius. 
(Šrupės pirm, yra L. Sabaliūnas 
s— 1285 Dean St., Brooklyn 16, 
§.Y., USA.

Liaudininkų - varpininkų su
važiavimas šaukiamas rugsėjo 5- 
6 d.d., Darbo šventės savaitgaly, 
Clevelande. ■’ « v

Kun. Lunskiui, Pittsburgh© 
liet. šv. Vincento parapijos kle
bonui, susirgus, jo vieton paskir
tas kūn. J. Girdis.

Prel. J. Mendelis, Baltimorės 
liet, šv.' Alfonso' parapijos kle
bonas, atostogų išvyko į Europą.

Kun. Petras Totoraitis birželio 
21 ■ d. atšventė savo kunigystės 
25 m. sukaktį. Dabar jis Newar- 
ke, N.Y., liet. šv. Trejybės para
pijos vikaras. Į JAV jis atvyko 
1950 m. , .

Kun. Kaz. Petrauskas, dirbąs 
šv. Klaros parapijoje Central, 
New Mexico, savo kunigystės 25 
metų, sukaktį švenčia birželio 
28 d.'

Žurn. S. Narkeliūnaitė birže
lio 19 d. išskrido į Vokietiją, kur 
išbus 3 savaites, aplankys Vasa
rio 16 gimnaziją, lietuvių darbo 
kuopas, sanatorijose ir senelių 
prieglaudose esančius lietuvius.

Petras Motiečius, gyv. Water
bury, Conn., neseniai miręs, sa
vo testamentu paskyrė savo pa
likimo dalį ĄLTui, BALFui ir 
Am. Liet. Socialdemokratų fon
dui.’ Tai ne dažnas atvejis, kad 
testamente nepamirštamos lietu
viškos visuomeninės organiza
cijos. .

phijoję, gaudama aukso medalį 
ir $1.000 seipepdiją .bei apmokė
tą mokslą toliau studijuoti Lq- 
jalos universitete^ • ,• ž

Pp. Masioniai yra abu mokyto
jai. Tėvelis yra buvęs Lazdijų 
gimnazijos direktorius. .Gyvena 
jie Paterson, NJ. Dukra taip pat 
studijavo pedagogiką. Antaninių 
proga Masioniai atšventė. ir sa
vo gabiosios dukrelės sužieduo
tuves. 1^, Įįj, z<
D. BRITANIJA “

A. Puskunigis, Lietuvoje tar
navęs raitojoje policijoje, mirė 
Londone, j kur 1957 nu- atsikėlė 
iš Nottingha'mo. Po kurio laiko 
čia jis sunkiai susirgo;‘buvo ke
lis kartus operuotas ir pastaruo
ju metu gyveno iš bedarbio pen
sijos. Sekminitį šveritėš praleido 
Liet. Sodyboj, iš kur ,grįžęs pri
gulė pailsėti ir *jait nębekėlė. 
Palaidotas Londone gegužės 26.

Vanda ’ir Vincas Kulbokai, 
veiklūs choristai ir visuomeni
ninkai, išvyksta į JAV. Gegužės

jos lietuviai surengė išleistuves* 
Vincas K. buvo karys,'tąrnyb§ 

pradėjęs ulonų pulke, karo metu 
jam ilgai teko nešioti įvairių ka^ 
rio uniformų — paskutinė buvo 
Anderso armijos lietuviško da£ 
lirio, kuris iš Italijos-buvo at| 
vežtas į D, Britaniją ir ten išforj? 
muotas. 1 ‘
ŠVEDIJA |

Švedijoje cvvoną pabaltiečių

joje ir generalinį JT sekretorių, 
prašydami tarpinnikauti išardy
tų šeimų sujungimui. Tokių šei
mų Švedijoje esą per 800.
ARGENTINA . '

(E) Argentinos Lietuvių Cen
tras išsirinko naują valdybą, ku
rią sudaro: pirm. , St. . .Džiugis, 
vicepirm. J. Bačkis, sekr.IįįLem 
bergis, prosekret. Elv. Sprindy- 
tė, ižd. A. Misiūnas,. II. ižd. B. 
Petrauskaitė, nariai B, Pileckas, 
Kl. Dėdela ir J. Markūnas. J re- 
viz. kom. išrinkti: G; Aleliūnas, 
V. Janulionis, A. Rinkevičius,- "V. 
Norkaitis. Tuo tarpu, kaip prieš
paskutiniame susiriūkimę daly
vavo tik 73 nariai, šį kaitą su
važiavo apie 200. <

(E) Iš Argentinos. į JAV per
sikėlė dr. Justinas Kūncaitis, 
bakteriologas, San Jų an uniyęr- 

; siteto profesorius,. kartus .su- są- 
vo žmona, Kordobos un-to ben
dradarbe. Į JĄV išvyko taip, .pat 
med. gyd. df. AL Zotovas kartu 
su šeima. Gyvendami Kordoboje 
dalyvavo lietuvių organižaci- ■ 
jose. ..

(E) Med. gyd. dr. Jonas Kun- 
čaitis iš San Juan provincijos 
perkeltas Mendozon, kur ėina Ii-. 
gonihės direktoriaus pareigas.-

: ■ < ,1959 jn. birželio 7 d. tragiškai žuvus
.. A. t A. JONUI ŽEMAIČIUI,

jo motinai Petronėlei Žemaitienei, seserims ir jų šeimoms •:
— Uršulei Lukoševičienei, Eleonorai Kazlauskienei, bro-. . 
liams — Vytautui ir Vincui ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą .u.y

K.L.B. Wndsoro Apylinkės
> Valdyba. /<.■

WINDSOR, Ont.
Tarptautinis laisvės festivalis. 

Nuo birželio 28 d. iki liepos 5. d. 
Windsoro miesto burmistras Mi-

imkime svetima kalba pranešėjo Į chael J. Patrick ir Detroito mies 
pareigų tie, kurie sunkiai ir lau- į to burmistras Louis C. Miriani 
žytai ją vartojame. Turime tiek ! 
daug besimokančio jaunimo, kad ' 
šį problema jau nebe problema.

Genutė ir Vladas Stabingiai 
birželio 17 d. susilaukė gražių 
dvynukų, šios puikios lietuviš
kos šeimos pirmųjų vaikų. Moti
na jaučiasi gerai. Susirinkusiems 
p. Vladą sveikinti pažįstamiems, 
jis visai rimtai pareiškė^ kad LN 
artimoje ateityje susilauks dvie
jų naujų ir pačių jauniausių na
rių. ‘ v

VI. Stabingį mes pažįstame, 
kaip didelį lietuvį patriotą, ne
atsakantį nė vienai liet, o-jai sa
vo pagalbos. Jį dažnai matome 
sunkiausiame darbe — aukų rin
kėjų gretose, jis yra viekas tų 
penkių pirmosios LN v-bęš na
rių, kurie davė pradžią didin
giems ir imponuojantiems H. L. 
Namams.,

Linkime naujosioms tautie-

ketvirtadien,—Pramonės ir Pre- 
kyb. diena. Tautiniai ir “Square” 
šokiai Ouelette gatvėje, tarpe 
University ir Park gatvių. .

Liepos 3 d., penktadienį,—Ka
riuomenės diena. Bus didžiulis 
kariuomenės paradas Kanados ir 
Amerikos dalinių, kokio iki šiol 
čia dar nėra buvę.

Liepos 4 d., šeštadienį,—Ame
rikos Nepriklausomybės diena. 
Liepos 5 d., sekmadienį, — Tarp
tautinė regatos diena.

Šventės metu čia lankysis JD 
karalienė Elzbieta II su savo vy
ru princu Pilypu. Vyriausias 
šventės ruošimo komitetas yra 
perspėtas, kad ryšium su kara
lienės lankymusi gali "būti kai- 
kurių programos pakeitimų. Yra

paskelbė Tarptautinio Laisvės 
Festivalio savaite. Šią savaitę 
kaip tik išpuola Kanados Domi
nijos diena ir JAV Nepriklauso
mybės diena. Šventę organizuo
ja Windsoro ir Detroito miestų 
vadovybės kiekvieną savaitės 
dieną skirtingam tikslui.

Birželio 28 d., sekmadienį, Re
ligijos laisvės diena. Visose baž
nyčiose bus pritaikyti pamoks
lai ir, kur sąlygos leis, bus išpil
domos specialios giesmės ir mu
zika. Birželio 29 d., pirmadienį, _ _ _ 
— Kultūros laisvės diena. Veiks susitarta su imigracijos įstaigo- 
turtingos tapybos ir liaudies me- Į mis ir gautas sutikimas, kad 
no parodos. Windsore tokia pa- 'šventės proga galėtų lankytis 
rodą bus Willistead Art Gallery kanadiečiai Amerikoje ir ameri- 
patalpose. Vakare pučiamųjų or- tonai Kanadoje, ir visi tie, kurie 
kestro koncertas Jackson parke, 'šių kraštų pilietybės neturi. Tai 
Birželio 30 d., antradienį — spor: bus proga Kanados lietuviams, 
to diena. Jackson ir Wigle par-į kurie dar neturi Kanados pilie- 
kuose vyks sporto pasirodymai, j tvbės, apsilankyti Amerikoje. • w » Y 1 1 _»_f_ • I _ - 4 * •• i 9 •

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
lUuodomot patkole* iki $3.000, mergUiy packolut ii 7% iki 50% tarto vertis.

Indeliai, paskolos ir nario syvybi apdrausta.
DARBO DIENOS: ontrodieniois ir penktodieniois 6-8 vol. vokoro, Minden
Building, 20 King St. E., notoro A. Liudžious įstaigoje II augite, tel. JA. 7-5575.

Sekmadieniais 12-2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susiroiinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

Vakare Jackson parke simfoni
nių orkestrų koncertas. Liepos 
1 d., trečiadienį — Tautybių die
na. Programa prasidės 9 vai ry
tą prie City Hali, vakare eisena 
per miestą ir Jackson parke tau
tybių koncertas. Programoje da
lyvauja 28 tautinės grupės, jų 
tarpe ir lietuviai. Liepos 2 d.,

Gyvenantieji kitose Kanados vie 
tovėse ir norintfejį Jpąsinaudoti 
šia lengvata, turi pranešti P. Ja
nuškai — 1133 Moy Ave., Wind
sor, Ont., šias žinias apie save: 
pavardė ir vardas, kurio krašto 
pilietis yra dabar, gimimo vieta, 
kaip ilgai gyvena Kanadoj, darb
davio pavardė arba įmonės pa-

7
vadinimas, kurioje dirba, pro
fesija, pavardės ir adresai gimi
nių Amerikoje ir ar yrą padavę 
pareiškimą persikelti į JAy nuo
latiniam apsigyvenimui.

Tragiškai žiivo
Birželio 7 d. apie 1' vai. ryto 

prie Tillsonburg traukinio* buvo 
užmuštas Jonas Žemaitis, gimęs 
1923 m., Anslaukio km.,’ Pajevo
nio v.’ Vilkaviškio ap. Nuo 1947 
iki 1953 m. gyveno Anglijoj, Vės 
liau persikėlė Kanadbn. Pradžio
je gyveno Wftidsore ir čia akty
viai reiškėsi visuomeninėje veik
loje. 1957 m. sausio 13 d. išrink
tas Windsoro apyl. valdyboj ėjo 
iždininko pareigas. Sumažėjus 
darbams Walker Metai Cp. bu-; 
vo atleistas, tada persikėlė prie 
Tillsonburgo ir dirbo tabako 
ūkyje. . . <•;.* : - ■

Buvo pašarvotas Tillsonburgo 
laidotuvių koplyčioje, birželio 9 
d., kun. Rickųi atlikus gedulin
gas Mišias, daugybės aplinkinių 
lietuvių palydėtas į amžino poil
sio vietą -r Delhi RK kapines. ,.

Kapinėse jautrų atsisveikini
mo žodi pasakė kun. Riekus ir 
Tillsonburgo apyl. pirmininkas.

Paliko nuliūdę: motina Petro-Į 
Kėlė Zenisftieęiė, Vinįiį ^r Vy
tautas gyv. Detroite, sesuo Ele-į 
onora Kazlauskienė su šeima; 
Windsore ir sesuo Uršulė Luko-1 
ševičienė su šeima Worcestery.

leouna lengva jam si, itacĮ 
svetima, bet svetinga Ktaadds



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
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A.A. min. V. Gylio laidotuvės
Pereito 

gelis Toronto 
nojo liūdną žinią, kad Lietuvos 
gen. konsulas min. Vytautas Jo
nas Gylys, kuris atrodė taip svei 
kas ir budrus, sekmadienio nak-

• t|, birželio 14 d., 10.30 staiga mi
rė nuo širdies smūgio. Pirmadie-

. nio vakare Turner & Porter lai
dojimo įstaiga, kurioje garbus 
velionis buvo pašarvotas, jau pri 
sipildė torontiečių lietuvių, o 
karstas bei koplyčios pasieniai 
skendo gėlėse. Antradienio va
kare pasimelsti už velionio vėlę 
susirinko dar daugiau žmonių. 
Buvo jau atskridęs ir Lietuvos 
diplomatinės bei konsularinės 
tarnybos atstovas Lietuvos kon
sulas Čikagoje dr. P. Daužvar- 
dis, matėsi keletas ir hamilto- 
niečių.

Trečiadienio rytą kūnas buvo 
atlydėtas į šv. Jono Kr. bažny
čią, kur klebonas kun. P. Ažuba
lis, asistuojamas T. Rafaelio, OF
M, ir klieriko J. Staškevičiaus, 
atlaikė iškilmingas šv. Mišias ir 
atliko kitas gedulingas pamal
das. Tuo pat metu prie šoninio 
altoriaus kitas šv. Mišias laikė

• Hamiltono liet, parapijos klebo
nas kun. dr. J. Tadarauskas. Pa
maldų metu prie karsto budė
jo kūrėjai savanoriai bei šauliai 
su savo vėliavomis, skautai-ės ir 
dvi šeštad. mokyklos mokinės; 
giedojo sol. V. Verikaitis, vargo
nuojant kun. Br. Jurkšui. Baž
nyčia buvo pilnutėlė žmonių. 
Kleb. kun. Ažubalis pasakė ve
lionį gražiai apibūdinantį pa
mokslą, apgailestaudamas visų 
lietuvių didelį nuostolį ir reikš
damas užuojautą velionies naš
lei.

Į Park Lawn kapines išsitiesė 
didžiulė bent 50 mašinų laidotu
vių procesija. Ten prie kapo li
turgines apeigas atliko kun. dr. 
J. Tadarauskas. Buvo sugiedota 
Marija, Marija ir Lietuvos him
nas. Atsisveikinimo kalbas pasa
kė: diplomatinės bei konsulari
nės tarnybos vardu konsulas dr. 
P. Daužvardis, visų Kanados lie
tuvių vardu KLB Krašto Valdy
bos pirm. Vyt. Meilus, Estijos 
konsulas Kanadai mįn. Markus 
ir artimųjų bičiulių vardu p. 
Kalendra. Ponios Gylienės var
du už pareikštą pagarbą velio
niui jautriai padėkojo p. Jurke
vičienė. '

Bažnyčioje buvo ir į kapines 
atlydėjo garbųjį velionį ne vie
ni lietuviai, bet ir daugelis kitų 
tautybių atstovų. Jų tarpe matė
si Ontario prov. parlamento na
rys Andy Thompson, velionio 
.kolegos Pabaltiečių Federacijos 
garbės pirmininkai—estų konsu
las Markus, latvių evang. kun. 
Lusis, tos pat feder. moterų ta
rybos pirm. Kopmanis, p. Sta- 
šans, ABN, ukrainiečių atstovai 
ir daug kitų. Visas laidotuves 
stropiai filmavo J. Dvilaitis.

Iškilmingos laidotuvės vieną 
kartą pasibaigė. Gausūs jų daly
viai pasitraukė nuo kapo" susi
mąstę ir liūdni, nes iš mūsų tar
po negailestinga mirtis išplėšė 
ne tik malonų ir augštos kultū
ros vyrą, didelį džentelmeną, bet 
ir oficialų Lietuvos atstovą. Kon 
sulas dr. P. Daužvardis savo kal
boje prie kapo prisiminė, jog be 
abejonės bus daroma žygių, kad 
šis laisvosios Lietuvos postas ne
liktų tuščias. Visi supranta, kad 
dabartinėse apystovose tam pa
siekti kelias nebus trumpas ir 
galės iškilti nemažų komplikaci
jų, tačiau visi Kanados lietuviai 
tikri, kad jos vyriausybė savojo 
nusistatymo Lietuvos laisvės 
reikalu tebėra nepakeitusi, tad 
visi tikisi, kad reikalas bus su
tvarkytas teigiamai.
Nemaža laidotuvių dalyvių da

lis iš kapinių dar užsuko pareikš
ti užuojautos velionies našlei p. 
V. Gylienei į namus, kur visi 
buvo pavaišinti kava ir užkan
dom, šeimininkei uoliai talkinant 
jos artimųjų ponių būreliui, ku
rios skausmo prislėgtą ją ir iki 
šiol globoja kiek beįmanyda- 
mos. Deja, visų jų suminėti ne
galime. Kad kurių nepraleista
me, nesuminėsime nei vienos, 
nes ir jos šį krikščioniškos mei
lės darbą dirbo ne dėl viešumos, 
bet iš taurios savo širdies.

Vainikų bei gėlių puokžčių prie 
velionio konto prisiuntė:

Velionies našlė, 
Lietuvos Diplomatinė Tarnyba, 
Consul of Estonia & Mrs. Morkus, 
Consul General of Latvia & Mrs. R.

N. Bryson,
Antibolshevik Block of Notions, 
Pabaltiečių Federacija Kanadoje, 
Pabaltiečių Moterų Taryba, 
Canadian League of Ukraine, 
Kanados Krašto Liet. Bendruomene, 
KLB Toronto apylinke, 
Korpl "Neo-Lituanio", 
Liet. Neprikl. Talko Torontfe, 
Liet. Evengelikų Liut. parapija ir 

moterų draugija,
Lietuvių Tautinė Sąjungą Toronte, 
Tor. Liet. Mot. šalpos Grupė "Daina", 
Toronto kūrėjai savanoriai, 
Toronto lietuvių mokykla, 
Toronto Lietuvių Nomoi, 
Toronto šauliai,
Vilniaus krašto lietuviai.

čius, J. ir G. Dičpetrioi, Gelžinis ir Sei
mo, A. ir M. Kunkioi, Krybrouskos ir Sei
mo, šėmos ir šeima, Buntinos, Elzė Jan
kute ir Kristupas Jankūs, 

Mr. & Mrs. Bernhort, 
Danutė ir Leonas Garbaliauskai,
M. A. Iškauskai, 
E. J. Jurkevičiai, 
Kalendrai ir Kazilevičiai, 
M. A. Kiršoniai, 
Kuolų šeima, 
Mr. & Mrs. P. I. Lewis, 
Mr. & Mrs. A. C. McIntyre & Dr. & 

Mrs. E. L. Morgan,
Eva Monkus,
Lilian Oliver, Geraldine Micals ir 

Kristina Šidlauskaitė,
Dr. A. ir S. Pacevičiai, 
Mrs. M. Pocius, 
Mrs. Antonia Pock, 
Mrs. Eva Reichert, 
Harry & Evo Reid, 
Marjorie & Howard Riches, 1 
Ščepavičių ir Aperavičių šeimos, 
M. ir S. Šenferioi, 
E. ir A. Zubriai, 
M. Vilčiauskaitė su vyru ir 
Mr. & Mrs. Torzylowski.
Išviso vainikų ir gėlių puokščių 43.

no

ir laiškais pažymėtini: 
Min. ir penio Lozoraičiai, 
Jonas ir Regina Budriai, 
Vytautas Stašinskas, 
Anicetas ir Janina Simučiai, 
Daužvardis, 
Kojeckas ir ponia, 
Bačkis -ir ponia, 
VLIKo pirm. Trimakas, 
L. Laisves Kom. Pirm. Sidzikauskas, 
Nekalto Prasidėjimo seserys — Moti-

Aiyozo, Putnome, 
Nekalto Prasidėjimo seserys — Sesuo

/Apvnviiuiu,
Juozas Gaigalas (Švedijoj gyvenusių 

lietuvių vardu),
Estų centrinio taut, komiteto pirm. 

Mihkel Hansen,
Canadian League for Ukraine's Li

beration,
Mutual Cooper. League of Canada, 
Min. Pr. Doilydė su ponia , 
Prof. Stančius su ponia,

Iš Kanados parlamento narių:

Arthur Maloney, 
John W. uKcherepo, 
Pou! T. Hellyer ir 
L. B. Pearson (opozicijos lyderis).
Išviso laiškų ir telegramų buvo 103.

TORONTO
Perorganizuotas Vasario 16 
gimnazijai remti 77 būrelis 

Š.m.' balandžio mėn. spaudoje 
tilpo Vasario 16 d. gimnazijos 
vadovybės pranešimas apie sun
kią gimnazijos piniginę padėtį,

mažai arba 
visai nebesiunčia piniginės pa
ramos. Jų tarpe buvo pažymėtas 
ir 77 Usvalto būrelis Toronte.

Reikalą tiriant paaiškėjo, kad 
p. Usvaltas, anksčiau buvęs la
bai darbštus būrelio kasininkas, 
dėl nuolatinio darbo ir mokymo
si vakarais, jau nuo pr. m. pa
baigos visiškai nebesirūpino bū
relio reikalais. Dėl laiko stokos 
nebegalėdamas (pareigų toliau 
eiti, jis prašė surasti kitą asme
nį. Naujai perorganizuojant bū
relio kasininku mielai sutiko bū
ti Rūta Bleizgytė, gyv. 12 Rush-

olme Rd., teL LE. 4-4088.
Visi būrelio nariai, kurių anks 

čiau buvo 20 su viršum, šiuo pra
šomi su įnašų mokėjimu kreip
tis j R. Bleizgytę. Pageidauja
ma, kad mokėjimai būtų daromi 
nuo š.m. sausio 1 d. Būrelio įsi-
steigimo metu nariai buvo suti
kę mokėti kas mėnesį po 50 et. 
Šis mokestis paliekamas ir atei
čiai.

Būtų pageidaujama, kad ir ki
ti gimnazijos pranešime minėti 
būreliai persiorganizuotų ir mo
kėjimus tęstų. Įsipareigota suma- 
yra taip maža, kad jos nemokė
jimui nėra jokio finansinio pa
mato. Mūsų visų užsienyje gy
venančių lietuvių pareiga yra 
minėtą gimnaziją ir toliau pa
remti, kad ji nepatektų į dar di
desnį piniginį sunkumą.

Kas ieško trumpalaikio darbo 
įstaigose, 1 savaitei ar ilgiau, ga
li teirautis Office Overload Co. 
Ltd., 20 Bloor St W. Daugiausia 
tai bus darbas pakeisti atostogų 
išvykstančius įvairių firmų tar
nautojus: mašinininkes, steno-

dos abiturietai šaukia savo su
važiavimą Toronte š.m. rugsėjo 
5-7 d.d.

grafes, skaičiavimo bei kitokių 
biuro mašinų operatorius.

Kalbamosios įstaigos perso
nalo skyrius veiksiąs kasdien .iki 
1Q vai. vak., kol būsią suregist
ruota apie 2.000 tokių darbo ieš
kančių asmenų.

V. T. Judzentavičiūtė iš Mon- 
trealio persikėlė į Torontą ir pra 
dėjo dirbti naujai įsteigtame On
tario provincijos sekretoriato pi
lietybes skyriuje, kurio uždavi
nys pagelbėti naujiesiems atei
viams teikiant įvairių rūšių in
formacijų bei susirišant su atitin 
karnomis kitomis įstaigomis. Įs
taiga yra parlamento rūmuose, o 
p. J. kamb. 519, tel. EM. 3-1211, 
ext. 2-1448.

Kęstutis Skrupskelis, Lituanus 
žurnalo redakcijos narys, baigė 
Fordham universitetą, o po atos
togų studijas tęs Toręnto univer
sitete. Jis studijavo filosofiją. Jo 
motina gyvena Hartforde, Conn.

Dalia Skrinskaitė baigė su pa
gyrimu X konservatorijos kursą, 
kartu išlaikydama visus šaluti
nius egzaminus. Tuo būdu ji yra 
pirmutinė lietuvaitė Toronte tai 
padariusi per 7 metus ir egzami
ną išlaikiusi pagal visus reikala
vimus; Tos mergaitės darbštu
mas ir pasiryžimas yra nuosta
būs, nes tai atliko paskutiniuo
se gimnazijos metuose, kada ir 
taip darbo yra pakankamai daug. 
Tenka jai palinkėti daug sėk
mės ateityje, kokį ji kelią be
pasirinktų. D. R.
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J.D. jachta BRITANNIA su kuria karalienė Elzbieta II ir princas Pilypas aplankys jūrkelio vietoves ir Ontario uostus.

sveikina Jos Didenybę Karalienę Elzbietę II 
ir Jo Karališkę Augštybę Princę Pilypę atidarant

ST. LAWRENCE SEAWAY
Ontario vyriausybė ir žmonės svei
kina Jos Didenybę karalienę Elz
bietą II ir Jo Karališką Augštybę 
princą Pilypą atvykstančius į mū
sų didžiąją provinciją.

Jos Maloningai Didenybei oficia
liai atidarius St. Lawrence jūrkelį, 
ilgametė vertinga svajonė pagaliau 
taps realybe. Nuo dabar, prieinami 
pasaulio giliųjų vandenų laivams, 
mūsų ežerų uostai bus pasiekiami 
pačioje kontinento širdy. Iš jų, kaip 
iš okeaninių uostų, Ontario žalia
vos ir gaminiai galės būti gabena
mi į pasaulio perkybos kanalus.

Šita statyba taip pat iššaukė di
dįjį provincijos jėgainės projektą, 
— į kurį Ontario yra investavusi 
didžiules sumas, — kuris duoda 
naujus energijos šaltinius, galimus 
panaudoti keliant mūsų pramonės, 
žemės ūkio ir apskritai ekonominį 
pajėgumą.

Išdidi būdama Britų Pasaulinės 
Bendruomenės nariu, mūsų Kana
dos tauta su džiaugsmu sutinka ka
rališkąjį vizitą. Jis bus atžymėtas 
daugeliu nepamirštamų įvykių. Jie 
bus didelės istorinės reikšmės, o 
be to, duos galimybės parodyti Ka-

n ados karalienei jos Kanados tau- ' 
tos pastovų lojalumą, ištikimybę 
ir prisirišimą.

Tegu mūsų Maloningosios Val
dovės apsilankymas Ontario būna 
taip malonus, kaip mes jai teikia
me priklausomą pagarbą.

Leslie M. Frost,, 
Prime Minister

Kelias 1959 m. karališkojo vizito Ontario - 
pradedant birželio 27 d.

Jxdre Superior
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Ukrainos Išvadavimo Lyga, 
kurios centras yra Toronte, 140 
Bathurst St., liepos 5 d. parodos 
aikščių lauko scenoje (Band 
Shell) ruošia didžiules manifes
tacijas paminėti du didelius sa
vo istorijos įvykius: 300 metų su 

! kaktį nuo Konotopo 1659 m. 
į kautynių, kur buvo sumušta di
džiulė Maskvos kariuomenė, kas 

•i leido Ukrainai vėl nutraukti ry
šius su Maskvos carais, ir 250 
metų sukaktį nuo hetmono Iva
no Mazepos mirties 1709 m., no
rėjusio išvaduoti iš Maskvos val
džios kairiojo Dniepro kranto 
Ukrainą.

3-5 vai. p.p. vyks oficialioji, o 
nuo 5 vai. koncertinė dalis — 
opera ir tautinė muzika.

RODNEY, Ont.
Š.m. birželio 28 d., šį sekma

dienį, 2 vai. p.p. St. Zavackio 
miškelyje Rodney apylinkės lie
tuviai rengia gegužinę - pikni
ką. Vietos ir artimesniųjų apy
linkių lietuviai kviečiami atsi
lankyti . Apyl. valdyba.

LONDON, Ont.
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Vasario 16 minėjime: $22 Br. Misius; 
po $5 —Mrs. Pieta ir F. S. Tumosai; 
po $2 — A. Jonynas, K. Majauskas, J. 
Andriušaitis, P. Jokšas, V. Repšys, J. 
Lukša, P. Skvarnavičius,- J. Ordas, VL 
Janavičius, Šilbajoris, M. Chainauskas, 
Ratkevičiene, J. Rastapkevičius, J. Ru- 
šįnskas, A. Gudelis, A. Bartkus, J. Be
leckas, K. Kudukis, K. Barčauskas, p. X, 
A. Šiaučiūrk?!į4t yA Kęuzma* j>o 
Petrauskas, * A. Pocius, V. Ordas, B. Uz- 
dravis, Balaišis, V. Lenauskas, G. Sty- 
gienė, P. Styga, J. Albrechtas, T. JokŠas, 

; A. Petrauskas, V. Navickas, S. Žiulpo, 
Į J. Dudienė, S. Keras, M. Švilpienė, E.
Navickienė, G. Petrauskienė, J. Braz- 
lauskas, E. Gocentas, A. Bušma, Juod- 
galvienė, V. Gudelis, A. Kisielis, J. Na- 
rakicre, J; Pctrcuskas, V. Petrauskas, es- 

į tu tautybes atstovas, E. , Bliumas, Z. J.
Uždrovis, P. Jurgutis, p. X, p. Y.

Pasų ir ženklų išplatinta iki birželio 
H d. už $26,25. Išviso suaukota $136, 
i 25. d • y . ■■■ ? < v . ? -

Tautos Fondo ir savo vardu širdingai 
! dėkoju p. Misiui, Londono apyl. TF jga- 
! lietiniui, už tokį gražų pasidarbavimų, 
renkant aukas TF, o taip pat Londono 
lietuviams už gausias aukas.

V. Vaidotas, TFA Kanadoje pirm.

St. Catharines, Ont.
Birželio trėmimų minėjimas 

įvyks šį sekmadienį, birželio 28 
d., Tėvų Pranciškonų koplyčioje, 
73 Roll Avė., po pamaldų 11 vai. 
Minėjimas prasidės pamaldomis. 
Tą dieną B-nės v-ba užprašė šv. 
Mišias už mirusius ir nukankin
tus Sibire. Paskaitą skaitys Ste
ponas Šetkus.

Apyl. visuotinis susirinkimas 
įvyks liepos 19 d. tuoj po pamal
dų Tėvų Pranciškonų koplyčio
je, 73 Roll Ave. Maloniai visus 
prašome dalyvauti.

Apyl. valdyba.

LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

kas betgi prisipažįsta, jog tie 
“banditai” nebuvę vien tik buo
žės”, stambesnių ūkininkų vai
kai. Br. Raguotis “Tiesos” kriti
kas-dėlto pyksta ir reikalauja, 
kad autorius ateity būtų atsar
gesnis ir būtinai paaiškintų “tas 
sąlygas (Berijos-Serovo beato- 

i dairinį terorą, asmens ir “didžio
jo brolio” kulto diktatūrą?), ku
riomis išaugo Zigmas — “pikta 
banditiška atžala darbininko 
šeimoj”. “Tiesos” kritikui Ra
gučiui daugelis komunistų pa
veikslų nesą “gyvenimiški , ta
kiau gerai daugumoj pavaizduo
ti “buržuaziniai nacionalistai”(!) 
Br. Raguotis, matyt, priklauso 
propagandistų grupei, kuriai, 
kaip tam garsiam ’’Amerikos Bal 
so” 1954 m. vadovui, aprašymas 
tik tada vertingas, jei visi blo
gieji vaidmenys turi... rusiškas 
pavardes, gi Br. Ragučiui—‘bur
žuazinių nacionalistų” pavadini
mus.

Rašė apie Sruogą
Prieš visuotinį suvažiavimą 

TSRS Rašytojų Sąjungos litera
tūriniam žurnale “Novyj Mir” 
tilpo platus ir išsamus žinomo 
sovietų kritiko A. Lebedev strai
psnis apie Balio Sruogos pasku
tinį kūrinį “Dievų miškas”. Ta 
pačia proga buvo aptartas ir 
pats autorius.



* Nu» Vfflwjw iki Korkevatfas Kristaus papėdės

«ių žmonių, kurie turtų pasiekė prastai geros širdies ir sielos 
didelės ištvermės ir nenuilstamo žmogaus. Jis; savo pasišventimu 
darbo dėka. Žinon^ę,, kaip ne-; įgalino mane siekti idealo, ku- 
lengva’ išeivijoje pasiekti rior- riam jau 25 metai tarnauju kaip 
malaVis gerbūvio. Bet dar sun- moku1- Kaip dabar, aš jį matau 
kiaū-yra* išeiviui praturtėti dva-, naktimis iki 2 ar 3 valandos, ar 
siniai. Reikia ypatingų pastangų,, net iki rvto besiuvantį, ar po il- 
kad išlaikyti dvasįnes savas (go, varginančio darbo, prie lo- 
vertybes, nepasiduodant mate-j vos atsiklaupus maldos žodžius

IWfifrw ir kRftę pnaalyVertes dėmesio pastaugus
metai kaip yra lietuvių1 misionie
rių Brazilijoj direktorių.

Apie lietuvių kolonijos veiklą 
Rio de Janeiro gerbiamas Ka
nauninkai taip pasisako:

— Radęs gerą dirvą, šalia savo 
tiesioginių pareigų, dirbau kiek 
galėjau ir mūšų brangios Lietu
vos reikalui. Brazilai, ypač ka
ta liškiej i sluogsniai, domisi to
lima Lietuva. Šiuo metu Rijo 
turime “Ateities” sąjungą, LK

įkaitas vertybes išlaikyti. Rei- kad" iš manęs nelaukė ir nereika-. Moterų Draugiją, LK Bendruo- 
kia-^.tobulėti gyvenimo patir- lavo tokio atlyginimo. Priešin-(menę su “Dainava”. Ypač dvi 

i.. j u--------pirmosios organizacijos gyvai
pasireiškia mūsų kolonijos gyve
nime. Turime lietuvių radijo va*- 
landėlę. Ji vadinasi “Voz da Li- 
t’uania — Lietuvos Balsas”. Di
delę programos dalį duodame 
portugališkai — daug kalbame 
apie mūsų tautos dvasinę kultū
rą ir jbs. reikalus.

Jau čia gimęs lietuvių jauni
mas domisi ir dedasi prie mūsų 
kolonijos gyvenimo. Neteisinga 
yra nuomonė, kad “kartokai” te
sidomi tik sambomis. Jaunimas 
eis su tais, kurie parodys jiems 
širdies, parodys kad dirba dėl 
idealo. Čia gimęs lietuvių jauni- 
imas turi kiek kitokius nusiteiki
mus ir pažiūras į kaikuriuos gy
venimo klausimus, bet galima 
juos sudominti ir net uždegti 
noru dirbti ir mylėti tolimąją 
savo tėvų žemę. Kilnaus nusitei
kimo netrūksta”.

' Kovoje prieš jaunosios kartos 
nutautėjimą Gerb. Kanauninkas 
duoda šias sugestijas:

— Prašyti, raginti tėvus, kad 
išlaikytų namuose - šeimoje sa
vo tautinį ir religinį veidą. Inte
ligentai turėtų’ aktyviau remti

tyje b? aplinkos žmonių pažini- gai, net dabar, kuo galėdamas 
me. Laimei, tokių dvasios tur-(stengiasi remti. Gražaus idealiz- 
tuolių; lietuvių išeivijoj netrūks- j mo buvo ir mano seserys. Kiek 
ta, tikrai jais gali didžiuotis, žinau; nenalūžusios, pilnos pasi- 
Dažniausiai tai yra žmonės san- tikėjimo Dievu, jos išliko ir visų' 
tūraus būdo, kuklūs, iešką šešė- audrų metu, kurios perėjo per
lto. Ęębuvojus jų draugėje jun-

l&tojB gilios išminties ir tauru- 
tho >ga, kad kukliojė išorėje 
slypiAdvasios galiūnas, nepalau
žiamas šavo asmens doros, san- 
tūrmio ir išminties vertybėse.

Tolą- dvasios galiūną lietuvių 
kolonija Brazilijoje turi kanau- 
ninkc^ Zenotto Ignatavičiaus as- 
mentffe,- kuris šiais metais šven-kuris šiais metais šven- 

iifo 50' metų amžiaus ir 25 
inetų.paStOraCinio darbo jubilė- 
jų. Taį, progą .pąžvęĮkįme, .. kaip 
ątsirahda tokie dvasios milžinai. 
• Štai-ką pasakoja pats Jubilia
tas* £

. ; —- Gimiau Vilkijoje 1909. I. I, 
vienoje gražiausių ir romantiš- 
kiaūšių Lietuvos vietų. Buvome 
septyni vaikai: du mirė. Tėvas 
buvo siuvėjas, labai darbštus ir 
pamaldus žmogus. Savo šeimą 
labai mylėjo ir jai skyrė visus 
savo rūpesčius: ■ Mirė rusų-suo- 
mių karo metu. Buvo kilęs iš 
bajorų nuo- Raseinitį; Prosenelis 
Ignatavičius, kaip karininkas, 
dalyvavo Napoleono žygiuose ir 
mirė Prancūzijoje. Kitas buvo. 
Panevėžiuko kanauninkas ar pre 
la tas: Mano tėvas neteko visko. 
DėT caro valdžios priespaudos, 
turėję gyventi? Užnemunėje,

A-4 mano- tėvas;, pasilenkęs 
prie darbo, atsimenu, ypač ga
vėnios metu, niūniuodavo reli
gines giesmes: Mes, vaikai, klau- 

\ sydavomės.
Motina taip pat kilusi iš bajo

rų. Nežinau, kaip a.a. mano tė
vas' palenkė jos širdį. Ji buvo di
delio grožio mergaitė. Taip pat 
nepaprasto darbštumo moteris, 
vieną težinojo: bažnyčią ir šei
mos “židinį. Ji mėgdavo mums, 
vaikams, pasakoti apie 1863 me
tų sukilimą ir kitus Lietuvos

mūsų tėvynę. Jie visi, dar man

kydavo, kad nelaukia iš manęs 
nieko kito, kaip pasišventimo 
kunigo idealui. Kaip jie būdavo 
patenkinti ir džiaugdavosi, it di
džiavosi mano noru irtis ta* link
me!-

— Kauno kunigų seminarijoje 
studijavau ir baigiau VD Uni
versiteto teologijos fakultetą. 
Dar studijavau to paties univer
siteto ’teisių fakultete. Mokslas' 
buvo aūgštai pastatytas. Pami
nėtina, kad klierikai buvo ne 
vien pasinėrę studijose, bet ir 
gyvai domėjosi Lietuvos' gyve
nimu. Atostogų metu kiekvienas 
turėjo dalyvauti katalikiškoje 
akcijoje. Tokį praktinį visuome
ninio veikimo kursą ir aš išėjau. 
Dar teologijos studentu- besant 
teko nemažai dirbti su pavasari
ninkais, katalikų vyrų, katalikių 
moterų draugijomis. Žavėjo 
mane ateitininkų vadų idealisti
nės asmenybės. Dalyvaudamas 
katalikiškų organizacijų kongre
suose, vis iš naujo ryždavaus! 
dirbti, kad Lietuvos liaudis bū
tų šviesesnė ir laimingesnė Kris
taus vedama.

— Pirmąsias šv. Mišias lai
kiau Vilkijoje 1934 m; liepos 8 
d. Į kunigus buvau Įšventintas 
1934 m. gegužės 24 d.

Nuo 1934 m. kunigas Zenonas 
Ignatavičius dirbo Kauno arki
vyskupijos kurijoje, dėstė Kau
no kunigų seminarijoje ir buvo 
los prefektu iki 1941 m. Romoje 
baigė Tarptautinio Universiteto 
“Angelicum” bažnytinės teisės 
skyrių ir ten apgynė disertaciją 
apie lietuvių katalikų mokyklas, 
gaudamas daktaro titulą. Taipo
gi studijavo Pontifikaliniame Ry 
tų Institute. Romoje buvo lietu-

Ne tik atskiras žmogus ir šei
ma yra dieviškos kūrybos vai
sius, bet ir tauta. Taigi, kas pri
pažįsta nuodėmę, tas nežudys 
pavienio žmogaus, neardys šei
mos ir nenaikins tautos. Nes 
žmogus, šeima ir tauta yra tie 
Viešpaties vaisiai, kurie auga 
ant rojaus uždrausto medžio. Ir 
vargas tam, kuris juos skina.

Gyvenime, tačiau ,esti, kad 
žmogus nužudo netik kitą žmo
gų. bet ir sau atima gyvybę. Pa
našiai esama ir tautų gyvenime. 
Tauta žudo tautą, bet dažnai ir 
pati save nusižudo.

Lietuvis nėra tautžudyš. Jis 
nepražudė jokios tautos. Jis ne
pakėlė rankos ir prieš savąją 
tautą. Vaikiau jis ją gynė, savo 
krauju jos laisvę ir gyvybę pir
ko. Bet štai kas yra: jis nepa
kankamai reagavo į savo tautos 
ginklus, kuriems trupant, žūsta 
ir tauta. Mūsų tremtinės tautos 
dalies ginklai jau sutrupėję ir 
mes žūstame savo tautai. Tūli 
mūsų vaikai jau pražuvę. Mes 
buvome beginkliai, neištiesėme 
jiems pagalbos rankos ir jie at
sidūrė svetimos jūros pačiame 
dugne.

Žudyti žmogų yra velniška 
nuodėmė, žudyti tautą yra liu- 
cifieriška nuodėmė. Bet ar dide
lis, nuopelnas yra to, kurs mato 
žūstantį ar žudomą ir jam ne
padeda išsigelbėti? Nesvarbu, 
žmogui ar tautai. Neištiesi ran-

tas pats, ką sūnui nešokti į upę 
gelbėti savo skęstančios moti
nos. .

Šitos mintys kilo besvarstant 
Toronto lietuvaičių Nekalto Pra 
aidėjimo Seselių pastangas pa
statyti lietuvių mažiesiems na
mus. šios jų pastangos yra taip 
reikšmingos Toronto lietuvių gy 
venime, kad apie jų svarbą tik 
siauražiūris nesupras. Tai yra 
tiesimas rankos mūsų jauniaU- 
siamatžalynui, dėl kurio kenčia 
ir kovoja tautos. Kiekvienas, 
turbūt, pastebėjome, kad mūsų $1.803. Išviso yra 35 kūriniai 
nutautėjimo pradžia ateina per skirti neprikl. Lietuvai. Jų ver- 
mūsų mažutėlius, kuriuos glo
boja gatvė, kuriuos tirpdo sve
timų darželių ir mokyklų dvasia. 
Daugelis jų ųetik lietuviško ak
cento jau neteko, bet ir lietuviš
kai kalbėti nebemoka. Ir šitaip 
žiūrime mes į žūstančius!

Pamąstykime: lietuvaitės sese
lės gali būti tik pionierėmis, bet 
jos vienos, be mūsų pagalbos, 
namų nepastatys, atseit, tautinio 
ginklo nenukals, ir mūsų jaunų
jų atžalų neišgelbės. Joms yra 
būtinas netik mūsų visų prita
rimas, bet ir efektyvi parama. 
Pagaliau netik jos vienos priva
lo gelbėti mūsų vaikus tautai. 
Ši pareiga yra nemažiau šventa 
ir mums. Taigi remkime jas savo 
gausiomis aukomis, kad jos ne
sukniubtų po savo didžiųjų pa
stangų našta. A. G.

sėdis, kuriame tarp kitko kult, 
reikalų direkt. M. Šileikis pra
nešė apiė Čiurlionio galerijos 
1957-57 m. veiklą.

Aptaręs galerijos tikslus bei 
pobūdį cituodamas statuto nuo
status, pranešėjas suteikė kon
krečių duomenų apie ČG.

Dabar galerija turi: 15 daili
ninkų paaukotų kūrinių sumai 
$3.235. 5 dail. už parodas gautus 
kūrinius $1.125, 15 kūrinių me
cenatų nupirktų ir paaukotų už

gyvenimo įvykius. Manau, kad vių šv. Kazimiero Kolegijos vi 
iš jbs paveldėjau didelį istorijos ’ • ' ’ ’■
pamėgimą. Gimnazijoje ir vė
liau, pats įdomiausias dalykas 
man buvo istorija. Žavėjausi Lie 
tuvos praeitimi skaitydamas Pie
tarį ir kitus autorius. Praeities 
meilę ugdė ir turtinga istorinė 
praeitis maiio jaunystės ir gyve
nimo'vietovės. Dažnai lankyda
vau Vilkijos piliakalnį, tokį įs
pūdingai paslaptingą ir gražų. 
Jis manė žavėdavo ir kėlė didelę 
meilę šaliai kur gimiau ir tautai 
kuriai priklausau.

— Taigi Vilkijoje prabėgo ma
no pačios gražiausios ir įspūdin
giausios vaikystės ir jaunystės 
dienos. Čia baigiau vidurinę mo- 
kyklą. vėliau ruošiausi mokyto
ju. Tačiau aplinkybėms susidė
jus, persikėliau į “Pavasario” 
gimnazija Kaune. Kontaktas su 
tėvais saleziečiais, palenkė ma
ne ieškoti seminarijos. Man la
bai imponuodavo didelės Lietu
vos kįmigų asmenybės, jų pasi- 
švėntrthas Dievo ir Lietuvos rei- 
kalui/ Tačiau a.a. tėvelis jau ne- 
būtų įstengęs apmokėti semina
rijos išlaidų, ypač, kad dar dvi 
seserys mokėsi. Ir čia, negaliu 
nepaniihėti šviestos -mano gyve-

cerektoriumi. 1948 m. pakeltas į. 
kanauninkus.

Brazilijon atvyko 1951 m. Pra
džioje dirbo Minas Gerais sosti
nėje Belo Horizonte. Dėstė mo
ralinę teologiją, bažnytinę teisę 
ir kt. vietos metropol. kunigų se
minarijoje. Sveikatai pašlijus 
teko šį gražų miestą apleisti ir 
atsisakyti nuo S. Paulo kardino
lo kvietimo dėstyti S. Paulo se
minarijoje.

Kanauninkas apsigyveno Rio 
de Janeiro, tame egzotiškame 
Pietų Amerikos gražiausiame 
mieste, kurį laimina Kristus iš 
Korkovado viršūnės. Čia, pa
kviestas J.Em. Kardinolo, pra
dėjo dėstyti vietos kunigų semi
narijoje.

Be to, ėio dar eilę kitų parei
gų:- moralinės teologijos profe
soriaus kun. seminarijoje, Rio 
de Janeiro bažnytinio tribunolo 
teisėjo, jaunųjų kunigų egzami
natoriaus, miesto kunigų moral, 
ir liturg. klausimais konferenci
jų vedėjo, kapeliono pareigas li
goninėse, kolegijose ir vienuo
lynuose. Vienus metus buvo Rio 
de Janeiro lietuvių kolonijos mi
sionieriumi, o dabar jau treti

Toronto lietuviu šeštadieninė mokykla
III į V skyrių — E. Sičiūnas.

Baigusiųjų mokyklą vardu kai 
bėjo Ž. Šlekytė ir D. Stirbytė. 
Pastaroji 8 skyrius baigusiųjų 
vardu mokyklos vedėjui ir kla
sės auklėtojui T. Rafaėliui, OF 
M, įteikė atsisveikinimo dbva- 
nas — vedėjui rožių puokštę, o 
auklėtojui odinį aplanką kny
goms laikyti su J.Savickio “Šven 
toji Lietuva”.

Tėvų komiteto pirm. dr. S. Če
pas padėkojo visiems moraliai ir 
finansiniai mokyklą parėmu- 
siems.

Minėjimo oficialioji dalis baig
ta Lietuvos himnu. Pertraukos 
met skyrių auklėtojai išdalino 
mokiniams pažymėjimus. Po per 
traukos sekė trumpa meninė 
programėlė, kurią išpildė pirmų
jų skyrių mokiniai paruošti se
selių Margaritos ir Loretos _bei 
mokyt. Gudaitienės, ir vyresnių
jų skyrių mergaitės, paruoštos 
kun. B. Pacevičiaus. Programai 
pasibaigus tėvų komitetas visus 
mokinius ir jų broliukus bei se
sutes pavaišino skanumynais, 
o vėliau mokytojus ir kviesti- 

lauskaitė, VI sk. mok. E. Rama- nius svečius — šv. Jono Kr. pa- 
nauskas ir V sk. mok. L. Gustai- rapijos salėje.
nytė. Mokyklai smarkokai padidė-

Prisikėlimo parapijos tris pre- jus, iškilo reikalas sukurti orga
nai j as užpavyzdingą mokyklos j na, kuris rūpintųsi mokyklai pa- 
lankymą, stropumą ir gerą ! talpų gavimo, mokytojų verba- 

vienas senatorius; dabar gube£-' mokslM7°: sk^mok- Balta- vimo‘, bei jų pakeitimo ir įvai- 
natorius, buvo viešai per spauda! QU01}yte, III sk. Siciu-
iššaukęs “Creio da Manha” re- ^a\ir 11 ,sk’, ™ok' Y’. Radauskas.

ka ir sveikatos nesigailėdami, 
neša viso lietuviškojo darbo naš
tą; Juk jokiu būdu negalima 
galvoti; kad Dievas vieniems yra 
paskyręs kovoti ir dirbti dėl sa
vo tautos vertybių išlaikymo ir 
ugdymo, o kitiems — tesirūpin
ti savo egoistiniais reikalais ir 
ramiai sau ilsėtis... Ypač yra 
įpareigoti te, kurie iš Lietuvos 
gavo išsimokslinimą ir eilę me
tų naudojosi- jos sukurtais ma
terialiniais turtais.

Ypač vyresnieji lietuviai, tu
rėtų pamesti, dėl niekniekių, 
palinkimą įsižeisti, negatyviai 
kritikuoti ir atsimesti nuo dar
bo. Turėtume parodyti vienas 
kitam nuoširdžiai besišypsantį 
veidą ir paduoti broliškai špau- 
džiančią ranką, o ne užsidarę sa
vo individualiame kailelyje “rūg 
ti”, atsimetus nuo betkurio tamp 
resnio ryksio su tautiečiais.

Kan; Z. Ignatavičius taipogi 
aktyviai dalyvauja spaudoje, ra
šydamas įvairiais klausimais lie
tuvių ir brazilų spaudoje. Yra iš
vertęs taip pat keletą knygelių. 
Jo plunksnos jėgą patvirtina vie
nas įdomus faktas, kur. pats Ju
biliatas man papasakojo:

— Prieš porą metų Brazilijoje

(Atkelta iš 3 psl.) 
me, jo istorijoje ir kalboje. Taip 
pat priminė baigusiems, kad ne
padėtų knygų į šalį, o sekančiais 
metais grįžtų toliau lavintis li
tuanistikoje.

Gen. konsulas min. V. Gylys 
buvo pakviestas įteikti moki
niams baigimo pažymėjimus, o 
tėvų kom. pirm. dr. S. Čepas 
kiekvienam baigusiam įteikė tė
vų komiteto dovaną — V. Au
gustino foto albumą “Lietuva”.

Po to sekė premijų išdalini
mas. Geriausiai mokyklą baigu
siems premijas gavo dvi moki
nės, kadangi baigimo pažymiai 
buvo visiškai vienodi, A. Bušins- 
kaitė šv. Jono Kr. parapijos Kat. 
Mot. D-jos skyriaus ir O. Mikai- 
laitė Prisikėlimo parapijos Kat. 
Mot. D-jos skyriaus premijas. 
Tėvų pranciško!^ premija dau
giausiai įsijungusiam į lietuviš
ką veiklą* iš mokyklos mokinių 
teko VII sk. mok. L- Švėgždai- 
tei. Korp. Neo-Lituania tris pre
mijas už pavyzdingą mokyklos 
lankymą, stropumą ir gerą moks 
lą gavo: VII sk. mok. B. Kaž

tė $6.163; 8 kūriniai dailininkų 
palikti išsimokėjimui už $1.245 
ir 4 kūriniai meno bičiulių pa
skolinti. Išviso yra 47 kūriniai, 
25 dailininkų sumoje $7.408.

1957-59 m. įvyko 12 parodų, 
dalyvavo 98 dailininkai, išstatę 
742 kūrinius. Pardavė 71 kūrinį, 
gavo $51160. Č. galerija įsigijo 35 
kūrinius; kurių vertė $6.163. Ga
leriją aplankė arti 9.870 žmonių. 
' Galerijos turtas: 35 nuosavi 
kūriniai vertės $6.163, invento
rius $638,97, dokumentacija ir 
kti. $258,32. Išviso $7.060,29.

Litu anus žurnalui per 1958 m. 
buvo surinkta $8.660. Aukos bu
vo renkamos centrinio žurnalui 
remti komiteto Glevelande ir 
skyrių. Aukojusiems bent $5 bu
vo išsiųsti specialūs padėkos dip
lomai. Jų išsiųsta 485. Buvo ir 
stambių aukų: Gydytojų korpor. 
Fratemitas Lituanica paaukojo 
$500, ALTas $200, Julia Jakavo- 
nis $200, Ambo Constr. Co. $114, 
L. Stud. Sąj. Philadelphia skyr. 
$109, Ambo M. Ine. $103. Po $100 
aukojo: Akad. Skautų kvartetas, 
JAV LB Centro V-ba, Clevelan- 
do I apylinkė, Liberty Federal 
Savings, and Loan Assn, ir L. 
Stud. Sąj. Rochesterio skyr. Pa
rėmė ir visos stud, ideologinės 
organizacijos: akad skautai $250, 
rieolituanai ir ateitininkai po 
$75, santariečiai $5, LB padali
niai suaukojo $532.

Naujausiame Lietuvių Dienų 
numeryje, 1959 m. gegužės mėn., 
P. Dailidė apžvelgia laisvojo pa
saulio poziciją Berlyno ultima
tumo ir Ženevos konferencijos 
šviesoje. Konsulas dr. P. Dauž- 
vardis. nusako Lietuvos reakciją 
dėl sovietų pasiūlymo Berlyno 
reikalu; LLK pirm. V. Sidzikaus 
kas konstatuoja: tuo tarpu Vak- 
rų valstybės rūpinasi grynai sa
vo reikalais. Pasikalbėjime su 
direktorium dr. J. Grinium nu
šviečiami gyvybiniai Vasario 16 
gimnazijos reikalai ir svarbiausi 

įjos rėmėjai. VI. Butėnas rašo 
apie liet. Carmen pastatymą Či

— pasimatymą su Kriaučiūnu, 
kuris su amerikiečių sportinin
kais prieš 20 inetų Lietuvoje bu
vo sutiktas kaip koks karalius, 
S. Narkeliūnaitė — Pabaltijo 
Moterų Taryba, K. M. — apie T. 
Kielaitę-Tatan, Massachussets 
state emigracijos viršininkę ir 
kt. Duota Wittkes, 6 metus ko
vojusio kartu su Lietuvos parti
zanais prieš sovietus, nuotrau
ka ir per 50 kitų foto nuotrau
kų, vaizduojančių margą lietu
vių gyvenimą visame laisvajame 
pasaulyje, pirmoj eilėj kultūri
nius įvykius. Lietuviškojo roma
no problemomis pasisako J. Ais
tis, Pr. Naujokaitis, A. Landsber 
gis, V. Alantas, M. Vaitkus, B. 
Raila ir kt. Pabaiga bus duoda
ma kitame numery.

Birželio nr. LD duos pasikal
bėjimą su 1941 m. sukiliminės 
laikinosios vyriausybės min. pir
mininku pulk. K. Škirpa, taip 
pat pasikalbėjimą, su pulk. K. 
Žuku, buv. krašto apsaugos mi- 
nisteriu, parašiusiu atsiminimų 
knygą “Žvilgsnis į praeitį”, apie 
vienybę ir kitas aktualijas.

Čikagos Illinois Institute of 
Technology šiemet baigė mokslą 
9 lietuviai: K. Motušis, V. Valiu
kas, I. Kleivys, W. Rapšys, L. 
Navickis, R. Samoška, R. Wensu- 
tonis, W. Cibulskis, A. Šaulys, 
M. Kvetkas ir V. Viskantas.

Marija Saulaitytė, gyv. Oak
ville, Conn., laimėjo 4 metų sti
pendiją į Annhurst College, Put
nam, Conn.

Inunaculata mergaičių stovylt- 
lon įsiregistravo virš šimto mer
gaičių ir daugiau vietų nebėra.

Kun. A. Rubšys, baigęs bibli- 
nes studijas Romoje ir dabar be
sisvečiuojąs Kalifornijoje, nuo 
rudens išvyksta į Manhattan ko
legiją, N.Y., užimti šv. Rašto dės
tytojo vietos.

Leidykla “Rūta” Hamiltone, 
vadovaujama Pr. Eensnkaičio, 
yra užsibrėžusi išleisti seriją lie
tuviškų knygų: Stasiaus Būdavo 
“Rūsti siena”, apysaka iš knyg
nešių gadynės; Prano Enskaičio 
“Audra eina”, novelių romanas 
iš evangelikų - repatrijantų gy
venimo; Pranio Alšėno Maži žo
džiai, benamio minčių mozaika.

Išleidžiamųjų knygų kaina nu
statoma . kuo mažiausia. Ųžsisa? 
kiusiems. lęįdykloję — po .$l uz., 
knygą. Jau dabar galima' pra
nešti adresus, o knygai išėjus, 
tuojau ji bus pasiųsta. Atsiskai
toma gavus knygą. Kiekviena 
knyga turės apie 200 pusi.

Leidyklos adresas: Rūta Print
ing Co., 89 Napier St., Hamilton, 
Ont.

Mokyklai smarkokai padidė- SENI DRAUGAI 
NAUJAME KRAŠTE

LAKE SIMCOE ež4ro krante pdiki rietą vasarojimai, savaitgaliams, 
Rvykpms; visokiems parengimams, geguŽinėms-piknikams, ištaigingai įrengta 

VOT t 405 LAKE SHORE RD., KESWICK, ONT.
VtfCTCtinl L.UUUE. Telefonas: ROCHES POINT 430 W.

Tik 40 myliu nuo Toronto, 1!4 mylios į šiaurę nuo Keswick.
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.

daktorių dvikovon. Įsikišau į rei 
kalą. Parašiau straipsnį apie dvi
kova, žiūrint iš įvairių taškų. 
Straipsnį užvardijau: “Dvikova 
negražina garbės”. Reakcija bu
vo labai gyva. Senatorius pasi
rodė esąs katalikas ne vien žo
džiais. Dvikovos reikalas atkrito.

Atsiklausus Gerb. Kanaunin
ko anie ateities planus jis pa
reiškė:

— Šiemet žadu vykti į JAV ir 
Kanadą; Noriu’ “sulopyti” skir
tingame klimate sveikatą ir iš
spręsti kaikuriuos savo asmeni
nio gyvenimo klausimus. Kiti 
planai? — Visur kur tik bus pro
gos ir kol sveikata leis bei gyvy
bė kūne tūnos, dirbti Dievui ir 
Lietuvai. Tais dalvkais sielojau- 
si iki šiolei; nesu dėl to apsivylęs 
ir neturiu jokio reikalo’ ieškoti 
kitų geresnių idealų; Žinau, kad 
ju ir nėra.

Noriu ir trokštu tikros laisvės 
Lietuvai. Noriu, kad Lietuvoje 
būtų daugiau socialinio teisin
gumo, tikros vienybės ir bro
liško tarpusavio sugyvenimo. 
Tai yra kur kas daugiau įmano
ma mažoje tautoje, negu dide-

riais kitais neekonominiais mo
kyklos jreikalais. Tam tikslui ba
landžio gale buvo įkurta Mokyk
los Taryba, kurią sudaro šv. Jo
no Kr. ir Prisikėlimo parapijų

Po to mokyklos vedėjas perskai
tė mokinius, kurie peršoko per 
vieną klasę: iš I į III skyrių: S;
Ranonis, S. Kaknevičius, V. Zen- Į klebonai, KLB Toronto apyl 
kevičiūtė. E. Zubrickaitė, M.
Nacevičiūtė ir D. Kušlikytė; iš

lėje. Vienas su kitu esame su
rišti kur kas artimesniais ry
šiais, negu didelės tautos žmo
nės. Dieve duok, kad ieškotume 
kas mus jungia, o ne kas mus 
skiria. Dieve duok, kad neriusi- 
dėtumėm didžiajam krikščiony
bės įsakymui ir savo tautai, tar
pusavyje pykdamiesi ir eidami 
kas sau.

Taigi dvasios galiūnai gimsta 
ne puošniuose rūmuose, o kuk
lioje pastogėje, kur viešpatauja 
ne materialinės, bet moralinės 
vertybės, suteikiančios žmogui 
tvirtą gyvenimo pagrindą ir aiš
ki; gyvenimo tikslą.

Su kan. Zenono Ignatavičiaus 
išvykimu, lietuvių kolonija Bra
zilijoje netenka to dvasios ga
liūno, kurio širdies pulsavimas 
buvo nuolatinis varyklis lietu
vybės išlaikymui išeivijoje.

Halina Mošinskienė.

v-bos pirm., tėvų komiteto pirm, 
ir mokyklos vedėjas, šiuo metu 
Tarybai pirmininkauja Tėvas 
Placidas, OFM. Taryba artimiau 
šioje ateityje darys žygius gauti 
mokyklai patalpas sekantiems 
mokslo metams ir sudarys mo
kytojų kadrą. Mokykloje šiemet 
veikė 11 skyrių, ateinančiais 
mokslo metais tikimės naujų 
mokinių tarp 80 ir 100. Žinant 
kolonijos prieauglį, mokykla dar 
ilgesnį laiką turi tendencijos 
augti, todėl patalpų klausimas 
metai iš metų sunkės. Atrodo, 
kad netolimoje ateityje turėsime 
steigti ir antrą mokyklą, nes į 
viena jau nebetilpsime. Tenka 
tik džiaugtis ir padėkoti tėvams, 
kurie nebodami vargo, leidžia 
savo vaikučius šeštadieninėn mo 
kyklon, norėdami įskiepyti jiems 
meilę savo tėvų kalbai ir kraš
tui. J. Gustainis.

Cream Soda

Coca 
Orange 

Ginger Ale

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
ŠfUVOAS A. BERESNEVIČIUS

Visiwns sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams: ir paltams. Augiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
delinį žemiausios kainos.

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

Ji Beržinskas
TORONTO

.....

ŽBKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis

TEL. LE. 2-9547

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

WA. 1-2151
šiokiadieniais 
iki 7 vai. vak.

Į privačius butus nepristatoma.

Jau turime naujausiu modeliu
1959 metę baldu

Mohawk Furniture
LIMITED

2448 DANFORTH AVE. Tel. OX. 9-4444 ir OX. 9-4224 
TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 
modelio elektrinių ir gazimę 

pečių ir šaldytuvų 
LABAI NUPIGINTOMIS KAFNONtlS.

Vašfngtonns. — JAV augšč. 
teismas išaiškino, kad kongreso 
komisija utri teisę bausti asme
nis, kurie atsisako atsakyti į 
klausimus apie komunizmą.

Sn. B-vė “Žiburini” 
941 Dundas St. W., 

Toronto 3. Ont.

Kaina 10 centų.
Užsakvmus su apmokė

jimais siųsti:

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitur

50% pigiau negu Kanadoje.

sinnčrame įvairią rūšių ir įvairiais kiekiais.

SIUVAMOS MASINOS, AKORDEONAI
ir kiti įvairūs dalykai.

Jūsų sudaryti SIUNTINIAI, nesvarbu svoris ar dalykų 
skaičius. Turime įvairiu prekftį siuntiniams. PINIGAI J 
LENKIJĄ, STATYBINE MĖBŽ., VAISTAI BE MUITO.

MAZAR TRAOMG CO. LTD.
863 QUEEN ST. W., TORONTO. TEL. EM. 3-5520.
Greitas, patikimas patarnavimas. Siuntiniai pasiekia ga

vėją per 6-8 savaites. Pristatymas garantuotas.

Vardinėmis 
atvirutės su 

* lietuviškais 
■ tekstais.

Norėdami pasinaudoti šia paska
tine proga, nedelsdami užeikite f 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas*
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Lygiai pusę leidinio puslapių

min. VYTAUTUI JONUI GYLIUI mirus,zmo-

Lietųvos Generąlįniam Konsului Kanadoje

min. VYTAUTUI GYLIUI mirus,

jo žmonai reiškiame giliausią užuojautą

St. Catharines B-nės Valdyba.

jo žmonąi p. V. Gylienei nuoširdžią užuojautą reiškia

ministęriųi VYTAUTUI GYLIUI

Michalina, Alfonsas ir Aldona Dausai.

ŠIUO

Lietuvos Generaliniam Konsului Kanadoje

Kur praleisti atostogas?

E., ir V- Vaidotai.

meisteriui VYTAUTUI GYLIUI,

Kreiptis adresu!

minįsteriui VYTAUTUI GYLIUI, 
Lietuvos gen. konsului Kanadoje, mirus,

Antanas ir Magdalena Glinskiai 
su dukromis vienuolėmis 1953 m.

gerbiamai jo žmonai liūdesio valandoje nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Lietuvių būrelis svečiuose pas J. 
A. Zablaękus Florence 1930 m. 
Namai yra statyti Budrių savo 
ūkyje.

Sidney Mines, B.C. lietuvių namuose veikėjų grupė ir kažkurie 
valdybos nariai 1917 m. Iš kairės į dešinę: J. Pačiesa, J. Latvaitis, 
L. Rigiškis, J. Mickus, A. Sukevičius, P. Puida, K. Pališkis, J. 
Mačulaitis (žuvęs kasyklose 1938 m.), K. Kundrotą, V. Puceta, 
J. Radzevičius ir V. Latvaitis. Iš šių pionierių par gyvena K. Pa
liškis Sydney Mines ir V. Puceta JAV.

Sydney Mines vaikučiai svečiuose pas draugus Bros d’Or 1938 
m. Kompanijos namelis, kuriuose kadaise ir lietuviai kasyklų 
darbininkai gyveno. ' ' . .

jo žmonai, p. Vandai Gylienei gilaus liūdesio valandoje 
nuoširdžią užuojautą reiškia

velionies našlę Ponią V. Gylienę 
nuoširdžiai užjaučia

Mrs. Maria Lūšys, c/o “Meška”, , 
Monument Beach, Beach Street, Cape Cod. Massachusetts.

Telefonas: Buzzards Bay, PLaza 9-3251.

Nykus tai buvo gyvenimas. Nors 
jauni, bet tikro džiaugsmo mu
myse nesimatė. Ilgesys; gimtos 
šalies kiekvieną iš mūsųperse-

Pirmas lietuvis čia apsigyveno 
prieš aštuoniasdešimt metų. To 
mūsų pionieriaus būta Kazio 
Masaičio, kilimo nuo Kazlų Rū

mus klausimas, nes iš visų pa-į k£i kūrybą. Nors apžvalga, auto
riaus žodžiais, “klausimo neišse
mia ir visapusiškai neinformuo
ja apie dabartinę literatūrą oku
puok Lietuvoje” (p. 109), tačiau 
jos vertę kelią ir tai, kad jos au
torius yrą rašytojas, kurį anks-

jėgdami sutaupyti pinigų \ir 
grįžti į Lietuvą. O visgi likimas 
mums kitaip lėmė- Kietąi spau
dė depresija, o paskui karas, o 
dabar rusų okupacija. ‘ ;

Neturėdami progų didesniam 
tautiškam veikimui, lietuvfąi 
stengėsi palaikyti nors savąją 
spaudą. Čia ateidavo iš 'Ąrrteri- 
kos ir Lietuvos daug laikraščių 
ir knygų. Beveik kiekviena >šęi-

Gražūs Ir erdvūs kambariai, 
Geres ir sveikas maistas, 
Stropus patarnavimas, 
Meae«i»os kainos. 
Vandens sporto įreagimai, 
Teniso - eoita aikHta,

sov. režimas bus priverstas “re- 
habilituoti”.. J, Aistis galbūt tu
ri savo priežasčių griežtai ver
tinti rašytojų Prieauglį paverg
tame kraštą. Nenorėčiau sutikti 
su teigimu,- kad “jaunimo kūri
nėliuose sutinkama drąsa nėra 
tikrą drąsa” (p. 97), ypač jog 
pats autorius užmena poeto Šir
vio kritiką. Nestinga drąsos nė 
“Dvidešimto • pavasario” premi
juotam autoriui, išdrįsusiam pra
bilti apie “duoną ir laisvę” tuo na skaitlingą knygynėlį. Vieną 

kartą į metus kviesdavo lietuvį 
kunigą iš Montreeąlio, kuris ap
rūpindavo r kolonijos lietuvius 
dvasiškais reikalais.

Cape Briton, N.S., tais laikais 
darė didelę pažangą. Čia veikė 
didžiulės plieno liejyklos — vie
na Sydney Mines, kita Sydney. 
Buvo kelios dešimtys didesnių 
ir mažesnių anglies ir kitokių 
mineralų. kasyklų. Statėsi spar
čiai miestai, miesteliai ir kaimai. 
Mūsų tautiečiai taipgi gražiai 
kūrėsi. Statė gerus namus, pirko 
sklypus ir farmas. Visai nenu
jausdami audros, kuri ant jų ir 
ant viso miesto slinko.

Užsibaigus pirmajam pasauli
niam karui, Dominion Steel and 
Coal Corporation, nenumatyda-

ma didelio pelno uždarė plieno 
liejyklas visiems laikams. Taip 
pat uždarė vieną iš didžiausių 
anglies kasyklų, taip kad Syd
ney Mines išviso liko veikti tik 
viena anglies kasykla, kuri ir 
šiandieną veikia. Tas įvyko 1918 
m., taip, netikėtai, kad tūkstan
čiai žmonių, likę be darbo ir be 
jokių pašalpų, įpuolė į paniką. 
Lietuviai masiškai kėlėsi į JAV. 
Keli sugrįžo į Lietuvą. Savo nuo 
savybes kaip nors pardavė, o ki
ti ir veltui paliko globėjams ar 
kompanijoms už nedamokėtas 
sąskaitas.

Minėtoje kolonijoje liko vos 
septyniolika lietuviškų šeimų, 
kurie nebepajėgė išlaikyti savo 
tautiško židinio — lietuvių sa
lės. Ji nyko metai iš metų ir 1939 
m. miesto valdyba, kaip savo 
nuosavybę, nugriovė.

Antroji imigracija prasidėjo 
tarp 1926-1930 m., praturtinda
ma šią koloniją iki dvidešimt 
septynių šeimų, iš kurių trys 
šeimos buvo mišrios, o be to, at
vyko desėtkas pavienių. Palygi
namai tai buvo nedidelis skai
čius lietuvių, o visgi turėjo dau
giau kas kultūriškai veikti ir ne- 
daleisti iki visiško sunykimo to

rūmas 
mfien b vi ai palankiausios gairės. 
Šiais klausimais reikia daug sa
vo ts»rr>° rašyti, pinčvtis. kad pro 
tanku kritikos sietą atsijoti tie
sos prūdai patrauktų svetimųjų 
ios .ieš^otoiu dėmėsi. Kur tokia 
lietuviška institucija, kuri šiam 
darbui vadovauti:, ji skatintu, 
derintu, padėtu “nartizanams”? 
šia prasme Org. K-to leidinys 
davė gražų pavyzdi PLB Valdy
bai. J. Vidzgiris.

A. A. Juozas Balsevičius su me
džiotojų draugijos dovana už nu
šovimą didžiausio ožio, 1952 m.

V. ir M. Anysai, 
G. ir B. Buntinai.
A. ir M. Kuškiai 
E. ir K. Jankai.

dėk atestato okupantas paliko tik 
W metų” (p. 30) ia tik 1949. 8. 20 
bųvopridiėti vienuoliktieji. Pą- 
starųoįų metu gyvai svąrstytas 
dvyliktųjų mokslo Įnetų pridė- 
jūnas. Jei tai įvyktų, “tai būtų 
priartėjimas prie, neprikl. Lietu- 
yes bendrojo -lavinimo ųiokslo

ministeriui VYTAUTUI GYLIUI, 
Lietuvos Generalinąąm Konsului Kanadoje, mirus.

A.a. K. Masaitis man taip dės
tė savo istoriją:

“Buvau jaunas ir stiprus dėl
to ir į cirką patekau kaip sun
kaus svorio kilnotojas.-Su cirku 
kilnojaus po įvairias šalis, kol 
atsidūriau Anglijoje. Čia ištiko 
nelaimė. Cirke štukas berody- 
damas susižeidžiau. Papuoliau 
lietuvių kilmės daktarui, kuris 
mane sugydė ir patarė cirką 
mesti, ką aš ir padariau.

Atvykęs į Kanadą apsigyve
nau Sydney, B.C. Čia ir visoje 
apylinkėje lietuvių nebuvo. Bu
vo tiktai Lietuvos žydų, kurie 
gerai vertėsi iš biznio. Praslin
kus keliems metams atsikviečiau 
iš Lietuvos Antaną Glinskį’*.

Pastarasis tebegyvena Sydney 
Mines, kaip sėkmingas biznie
rius ir buvęs tos kolonijos visuo
menės veikėjas.

Nuo šių dviejų vyrų prasidė
jo Sydney Mines ir Little 'Bidor 
lietuvių kolonija. Daugumas tau 
tiečių į čia suvažiavo iš Škoti
jos kaip patyrę angliakasiai. Jų 
buvo per šimtas asmenų Lietu
voje gimusių. Jie savo laiku tu
rėjo dvi skaitlingas organizaci
jas — šv. Kazimiero draugiją ir 
SLA 269 kuopą.

1914. m. šios dvi organizacijos 
pasistatė gražią ir erdvią lietu
vių salę. Taipgi jie turėjo ir ga

ma turėjo po gerą rinkinėlį lie
tuviškų plokštelių, iš kurių jau
nimas išmokdavo gražių daine
lių. čia gimęs jaunimas ne tik 
domėjosi dainomis bet jis moki
nosi skaitymo ir rašto, ypatingai 
mergaitės, kurios lankė gimnązi- 
jas. Lietuviškai jas mokino A. 
Janušienė.

Sydney Mines ir Little Bidor 
lietuviai rengdavo bendrai ge
gužines, dažniausiai Georges Ri
ver pas A. O. Naūsėdus, kurie 
turėjo ūkį prie Bros d’Or ežero. 
Į gegužinę sueidavo beveik visi 
tautiečiai. Tai daugiau buvo lie
tuvių šventė, negu piknikas. Ge
gužinės praeidavo ypatingai 
maloniai, kaip vienoj didelėj šei
moj. • ’ "" "■

Nuo 1938 m. Kanadoje prasi
vėrė durys į geresnius darbus. 
Keletas šeimų jaunesnės kartos 
tautiečių apleido Sydney Mines 
ir Little Bidor vietoves. Keli su
grįžo į Lietuvą, daugumas išsi
skirstė po plačią Kanados šalį.

Naujų lietuvių čia buvo at
kviesta viena šeima ir vienas pa
vienis. Bet jie čia neįsikūrė. Iš 
tų mūsų pionieriškų šeimų, ku
rių buvo dar septyniolika iki 
1942 m., šiadieną likosi vos dvi 
ir .keturi našlautojai.- Visi išmi
rė. Iš vėlesnės imigracijos ketu
rios šeimos. Per tas aštuoniasde
šimt metų kai apsigyveno-čia 
lietuviai, ši sala yra priglaudusi

velionies našlei p. V- Gylienei 
nuoširdžią užuojautą reiškia

minister hi VYTAUTUI GYLIUI mirus, 
jo žmonai nuoširdžią užuojautą reiškia.

Lietuvos Generaliniam KonsuĮui_Kanadoje 
min. VYTAUTUI JONUI GYLIUI mirus,

ministęriųi VYTAUTUI GYLIUI mims, 
jo žmonai nuoširdžią užuojautą reiškią

Lietuvių vąsąryietės savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
KVIEČIA ATVYKTI Į SAULĖTĄ GARE COD

k“ ąpsiątnti 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.

visoje pavergtoje Rytų Europo
je'drebino rėžimą.

Nelengvos temos ėmėsi A. 
Rimvydąs straipsnyje “Sovieti
ne fruĮoktrinaęiia okup. Lietuvo
je’^ (p.*101-116).' Nors autorius 
oasižvmi. ypač nuosekliu logiš
ku dėstymų,'tačiau jam nepavy
ko aiškiai aprėžti “indoktrinaci- 
įos” sąvokos. Gal dėlto, jog tai 
daugiau Vakarų, spaudos stereo
tipinis išsireiškimas, negu tikra 
mokslinė sąvoka. Dėl to ir strai
psnis neturi aiškaus profilio, 
braunasi į daugelį sričių. Kaiku- 
riuose samprotavimuose (p. 114 
-115) aiškiai jaučiama vakarie
tiškojo galvojimo įtaka. Įdomiai 
filosofiškai autorius aptaria ko
munistinę ideologiją, kuri “skel
bia ateistinį materializmą meta
fizikoj, klasini egoizmą etikoj, 
kolektyvizmą bei valstybinį ka
pitalizmą ekonomikoj ir rusofi- 
lizmą bei rusinimą -tautiniame 
apsisprendime” (p. 101). Straips 
nyję nagrinėjamos komunistų 
pastangos skiepyti materialisti
nę pasaulėžiūrą, kurstyti klasinę 
neapykantą, rusinti ir lietuvių 
atsparumas. Be reikalo autorius 
daro užuominą dėl J. Žiugždos 
kaip istoriko sugebėjimų tik dėl 
to, kad jis buvęs literatūros ir 
kalbos mokytojas. Tokie spren
dimai darytini, tik specialiai na
grinėjant jo atitinkamus darbus, 
kurių nemažai paskelbta rusų 
kalba, o ne pasigaunant vienos 
atsitiktinės citatos. Taipgi nuo
stabu, jog autorius nekritiškai 
remiasi tariamu liudijimu, esą, siojo Teismo, Kasacijos Teismo 

l-inGno,, Iii rilri ac-i Lcmrrm'/A- • m_.___ *_________ i -t ■« *1 A

Lietuvos Generaliniam Konsului Kanadoje, mirus, 
jo žmonai gilaus liūdesio valąndoje širdingą užuojautą 

reiškia

J sprendime” (p. 118). Dėmesio 
vertos ir šios autoriaus mintys: 
“Tarptautinė politinė padėtis 
nuolat kinta. Vieną dieną ji at
rodo veik beviltiška, kitą dieną 
žymiai pragiedrėjusi. Dėl to jo
kiomis aplinkybėmis nereikia 
skubėt nusiminti ar pasiduoti 
entuziazmui. Ir Lietuvos byloje 
svyravimai neišvengiami. Ir So
vietu Sąjungos grobuoniški šian
dieniniai tariami pasisekimai ar
timoj ar tolesnėj ateity gali tap
ti jos pralaimėjimų priežastimi, 
o laisvojo pasaulio šiandieniniai 
neoasisekimai. tarpusavio ne
sklandumai, išglebimas, egoiz
mas ir baimė gali būti jo busi
mojo susiklausymo, sustiprėjimo 
ir ryžtingumo pasipriešinti so
vietinėms užmačioms pradžia 
(p., 127). Prie kruopščios apžval
gos būti: labai pravertusi išsami 
bibliografija šiuo klausimu savo- 
ioi ir svetimoj soaudoj pasiro
džiusių veikalų bei straipsniu, 
kurie ne visi besidomintiems ži
nomi.

Šiuo leidiniu PLB Seimo Or
ganizacinis Komitetas ir prane
šimų autoriai atliko didelį ir ver
tinga nasitarnavimą bendram 
lietuviškam reikalui, šalia daug 
naudingų žinių duotas tikras pa
skatinimas gal ne tiek studijai, 
apimančiai okuo. Lietuvos gy
venimų visas sritis, kiek nuolati
niam ju studijavimui. Laikas su
prasti mokslo reikšmę mūsų tau
tinėje bvloie. Tik tada atsikra- 
tvsime bergždžių ginčų dėl “po
litikom” ar “kultūros” pirmumo 
h- nesrai”’me. tariant orei. Bal- 
vūnn žodžiais, beginkliai ir be
jėgiai tiek savo kovoje su sovie
tinės nrnn»<randos netiesa, tiek 
mavn santvViiin<?e su okupuotos 
Tjpfuvo" b’čivliais. Kaikurie lei- 
^jnvie noaitaika trijknmai turi 
isamoninti, kad mokslinis obiek- 
tvvumas ir intelektualinis pado- 

vienintelės tikros ir

je” (p. 111). Vengtina kalbėti 
apie “smegenų plovimus”, nes 
tai ne faktiškai konstatuotas da
lykas, bet aiškiai paskolintas iš 
Vakarų spaudos arsenalo. Ir be 
to pavergtosios Lietuvos tikrovė 
baisi.

Dr. S. Bačkio pranešimas “Lie
tuvos valstybės tarptautinė tei
sinė ir politinė padėtis” (p. 117- 
127) daro malonų įspūdį gausiu 
naujausios rūpimu klausimu Va
karų literatūros nurodymu. “Nė 
ra jokio tarptautinio akto, kuris 
būtų mūsų valstybės tarptautinį 
pripažinimą pažeidęs; nėra jo
kios tarptautinės sutarties, kuri 
būtų Lietuvos valstybės reikalu 
ką tarusi; nėra pasirašytos jo
kios taikos sutarties, kuri butu 
pakeitusi Lietuvos valstybės sta 
tušą. Šie teigimai nėra mūsų pa- 
ęįų iš: piršto išlaužti, bet juos

Žesnį- Lietuvos teritorijos plota. 
PĮ»gu dabar. “Mokinių neprikl 
Lietuvos prad. ir vid. m-lose 
4909^40 m.m. buvo 365.193. Okup. 
Lietuvoje 1956-57 m.m. sov. šal- 
thiąį nurodo 401.433 tos rūšies 
mokyklose ir tąį šų Klaipėdos 
kraštu ir kaikuriąis valsčiais 
■Lietuvos rytuose. > O kur dingęs 
16 metų (1940-1956) natūralus 
Iripkinių nrieąųgĮis? Neprikl. 
Lietuvoje šis prieauglis kasmet 
vidutiniškai siekdavo 10.000.” 

36). Autoriaus nuomone, “tai 
ž. ū._ kolektyvizacijos ir jos mie
tu' suintensyvinto sov. genocido 
nuostoliai lietuvių tautai” (p. 
07).. Savaime aiškų, iog šios iš- 
vados-turėtų bųti patikrintos pa
gal kitus prieinamus duomenis. 
Tačiau yra ir daugiau švietimo 
Srityje nerimą-keliančių dalykų. 
Antai, “lietuvišką j am kaimui, 
kųriąme tebegyveną 67% okup. 
Lietuvos gyventojų - •. tenka 97, 
6% prad. m-įų, 93.8% septyn- 
rn.ečiųt bet tik 59% vidurinių. 
Vid. m-los sutęlktos administra
cijos centruose, kur telkiasi 
okupanto pareigūnai ir rusai” 
ip. 34). Daug duomenų apie 
speę. ir augštąsias m-las. 1957 
m. Vilniaus un-to mokslinį per
sonalą iš 4Q1 asmeną sudarė 73,3 

lietuviu, 13,7% rusų, 9.4% žy
dų įr. 3,6% kt. tautybių. Ten pat 
iš 3.352 studentų .buvo 76,3% lie
tuvių, 11,5% rusų. 3% lenku, 9, 
2% kt. tautybių. Nelabai aišku, 
ką autorius mano, kalbėdamas 
anie neakivaizdinio mokymo 
‘’erzacinį” pobūdį- Tas klausi
mas turėtų būti plačiau pana
grinėtas. Antrąją dalį “Okup. 
Lietuvos mokomieii dalykai” (p. 
45-63) beveik ištisai užpildo 
konkreti medžiaga. Norėtųsi, 
kad autorius ateityje ją papil
dytų ankstesniais ir naujausiais 
duomenimis. Ši medžiaga toles
niems tyrinėjimams vertinga 
daugiau negu vienu atžvilgiu. 
Trečioje dalyje (p. 64-94) auto
rius peržvelgia 28 vadovėlius, 
kaikuriuos labai nuodugniai. Ap 
ląmai, nors ir ne su visomis iš
vadomis būtina sutikti (ypač 
pirmojoje dalyje), V. Vaitiekū
no studija apie nūdienę švietimo 
padėtį pavergtoje Lietuvoje, be 
abejo, yra labiausiai dokumen
tuotas darbas, koks iki šiol musų 
spaudoje yra pasirodęs 
klausimu. Kas juo domisi, šioje

amžinam poilsiui daug mūsų 
tautiečių, vieni žuvę požemiuo
se, kiti mirė nuo sunkių darbų 
be laiko, vienas kitas sulaukęs 
senatvės.

O visgi tie mūsų broleliai ne- 
siskųsdami savo likimu dirbo 
sunkius darbus požemiuose, au
gino dideles šeimas stengdamie
si, kiek pajėgdami savo vai
kams duoti apšvietą. Dėka kata
likiškoms mokykloms daugumas 
jų vaikų baigė gimnazijas ,ir net

(Nukelta j 8 ptl.)

ministęriųi VYTAUTUI GYLIUI,
Lietuvos Generaliniam Konsului Kanadoje, mirus, 

velionies našlei p. Vandai Gylienei reiškiame nuoširdžią 
užuojautą
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aim & Martel LTD.

1199 Bloor St W, Telef. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šfią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
ųnokėjimo. 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
va, apšildomas.

, St.’ Ctair - Ookwopd . 
$3.$00 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namai, 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- j 
ras, gražių plytų mūronamas su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomos, 
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. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van- I 
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair.

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

Jane - Bloor 
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios^ vande
nių alyva šildomas. 1 kambarys rū
syje. Visai artr 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 
butai virš rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo. ■

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

Porkdale
$2.500 įmokėti, mūrinis, 7 geram 
stovy kambariai, alyva šildomas, 2 
moderniškos virtuves, vieta pastaty
ti mašinai. Savininkas pirko. Kaina 
$14.700.

Annette • Runnymede 
$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambarių, garažas, įvažiavimas iš 
kiemo pusės. Geros išsimokejimo 
lygos. Kąina $14.900.

są-

Parkdale 
7 kambariai — 2 augštai 

1 atvira skola 10 metų 
$3.900 įmokėti, mūrinis, 2 moderniš
kos virtuvės, dvigubas garažas, kvad
ratinis planas. Geras namas. Prašo 
$16.500.

Bloor - Dovercourt 
1 atvira skola 10 metų 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, vieta garažui, 2 virtuvės, tuoj 
pat galima užimti. Savininkas pirko. 
Prašoma kaina $16.900.

Bloor - Dovercourt
$4.000 Įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, 2 gara
žai, platus šoninis įvažiavimas. Pra
šoma’ $17.900.

Roncesvolles - Indian Rd. - 
Gorden Ave.

$4.000 Įmokėti, mūrinis, 8 kamba^ 
riai, 2 moderniškos virtuvės, gara
žas. Pirmą kartą pardavimui. Prašo
ma $18.900.

Bloor - Jane 
Savininkas pirko

7 kambariai — 2 augštai — atskiras 
$5.000 įmokėti, mūrinis, kvadratinis 
planas, geram stovyje, moderniška 
virtuvė, didelis gražus kiemas 25 iš 
1751 Kaina $18.900. Niekur nerasi
te tokio gero pirkinio. "tokio gero pirkinio.

Bloor - Concord 
12 kambarių — 3 virtuvės 

$5.000 įmokėti, mūrinis, naujas aly
vos pečius, dvigubas garažas> gražus 
kiemas. 4 kambariai ant pirmo augš- 
to. Geras pajamų namas. Kaina 
$20.900. ‘ ’ -

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. 2-3321 
Dundas - High Pork

$1.500 ipiokėti, 6 gražūs kambariai, 
2 virtuvės, vandens ir alyvos Šildy
mas, vienas atviras morgičius 10-čiai 
metų. Vieta garažui.

Delaware <• College
$6.000 įmokėti, 8 kambariai, 2 vir
tuvės, vandens šildymas. Dvigubas 
garažas. Vienas atviras morgičius 10 
metų.

Bloor - Jone
7 iabaidideli ir gražūs kambariai ki
limais iškloti. Atskiras puikus namas, 
Privatus įvažiavimas.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST 
Bloor - Ossington

$2.500 Įmokėti, 7 didelių kambarių, 
mūrinis atskiras namas. 2 virtuvės, 
vandeniu šildomas, dvigubas garažas. 
Lobai arti Bloor.

St. Clair - Bathrust
$5.000 įmokėti, 7 dideli kambariai 
atskirame labai gerų plytų name. 2 
virtuvės, vandens ir alyvos šildymas. 
Plotus įvažiavimas. 10-čiai metų vie
nos atviras morgičius.

Jane - Lawrence
$2.500 įmokėti, 14.500 pilna kaina.
6 kambarių bungalow. Privatus įva
žiavimas. Labai lengvos išsimokėji- 
mo sąlygos. Arti mokyklos.

TILLSONBURG, Ont
Tilsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų Klubas birželio 28 d. rengia 
didelę gegužinę. Gegužinės vie
ta ten pat, kur būdavo praeitais 
metais. Visus lietuvius iš arti ir 
iš toli prašome atsilankyti.

Klubo v-ba.

WELLAND, Ont.
Medžiotojų ir meškeriotojų 

klubo “Lituanica” birželio 6 d. 
suruoštas kartūno balius-geguži- 
nė St. Stephens salėje turėjo 
puikų pasisekimą. Klubo valdy
ba reiškia didelę padėką visiems 
prisidėjusiems savo darbu, auko
mis loterijai ir visiems atsilan
kiusiems svečiams. Nuoširdus 
ačiū ponioms: Radvilienei, Simo- 
naitienei, Kuzavienei, Pranaitie
nei ir Luomienei už maisto pa
gaminimą ir rūpestingą darbą 
virtuvės bufete; pp. Sinkui už 
suorganizavimą dirbančiųjų prie 
bufeto ir prisidėjimą darbu; K. 
Stankaičiui, Bersėnui, Jackevi
čiui, Radvilai, A. Zlnaičiui ir 
Pranaičiui už taip sąžiningą pa
reigų atlikimą;.pp. Šetkams bei 
Sakevičienei širdingas ačiū už 
dalyvavimą kartūno prizų pa

skirstymo komisijoje.
Parengime programą atliko 

garsus smuikininkas L. Ha j oš. 
Atsilankiusieji > programa buvo 
labai patenkinti, ką patvirtino 
jų gausus plojimas.

Už gražiausias kartūno sukne
les dovanas laimėjo: Staškevičie- 
nė, Gudaitienė ir Čepukienė.

Kadangi šis balius sukėlė di
delį susidomėjimą tautiečių, ypa 

•tingai ponių ir panelių tarpe, 
“Lituanicos” valdyba nutarė 
įvesti šios rūšies gegužinę tradi
cine ir suruošti kiekvienais me
tais pavasarį toje pat salėje.

Birželio 13 d. Crowlando ho- 
telyje įvyko klubo visuotinis na
rių susirinkimas, po to vieši šo
kiai, kurių pelnas ir surinktos 
aukos paskirtos aktyviųjų klu
bo narių, atsidūrusių nelaimėje 
- p.p. Naiduškevičių — šeimai 
paremti.

Visiems atsilankiusiems į šiuos 
šokius ir prisidėjusiems auko
mis, valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Minėto susirinkimo metu bu
vo nutarta suruošti prizinį žuva- 
vimą. Laiką ir vietą klubo val
dyba nurodys išsiuntinėdama vi
siems nariams pranešimus.

Orui atšilus mieste pasidaro 
tvanku ir nebeįdomu. Visi sten- 

į giamės praleisti laisvalaikį ’ kur 
nors gamtos prieglobstyj ė. Mūsų 
klubo valdyba parinko gražią 
vietelę upės pakrantėje, kur vi
si nariai su savo šeimomis turės 
progos Įdomiai, draugiškoje nuo
taikoje praleisti laiką. Turį noro 
galės ir pasimaudyti ar su lai
veliais paplaukioti, o svarbiau
sia, išmėginti savo laimę žuva- 
vime.

Trims geriausią pasisekimą 
turintiems žuvautojams bus 
Įteiktos atitinkamos dovanos.

Vėliau numatoma suruošti ir 
daugiau panašių iškylų, o tuo 
tarpu visi klubo nariai ruoški
mės į šį pirmą šiais metais prizi
ni žuvavimą ir tikėkimės, .kad 
paskirtą dieną oras bus gražus 
ir žuvys gerai kabinsis.

Klubo valdyba.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Lengv. atletikos treniruotės 
įvyks šį antradienį. Ketvirtadie
nį bus pravestos kontrolinės 
rungtynės. Šios rungtynės vyks
tantiems į žaidynes yra privalo
mos.

Consols Cup varžybose vytie- 
čiai sužaidė lygiomis 2:2 su stip
ria estų vienuolike. Įvarčiai: Šim 
kus 1, J. Vėlyvis 1. Peržaidimo 
rungtynės įvyks šį antradienį 7 
vai. v. Broadview std.

Į žaidynes Clevelande išvyks
ta 27 vytiečiai, kurie dalyvaus 
futbolo, lengv. atletikos, lauko 
teniso ir plaukimo varžybose.

A. S.
KALBĖTA APIE IŠVYKOS 

Į PIETŲ AMERIKĄ 
REIKALUS

Birželio 18 d. Chicago Savings 
and Loan Association patalpose 
įvyko Šiaurės .Amerikos lietuvių 
krepšininkų Pietų Amerikon iš
vykos organizatorių, Čikagos 
pramonininkų bei spaudos atsto
vų pokalbis. Susirinko 10 -žmo
nių, kurie pradžioje buvo ska
niai pavaišinti paties šeiminin
ko, bendrovės, prezidento John 
Pakel. Po užkandžių buvo eita 
prie konkrečių reikalų. Pirmas 
žodį tarė vienas iš išvykos orga
nizatorių Vladas Adamkavičius, 
dalyvius supažindindamas su 
jau nuveiktais ir artimoj ateity 
numatytais užsimojimais.

Kalbėtojas čia parodė dajį iš
karpų, prisiųstų iš Pietų Ameri
koje išeinančių vietinių dienraš
čių, kurie jau kuris laikas talpi
na didžiulėmis antraštėmis pa
puoštus straipsnius bei nuotrau
kas apie lietuvių krepšininkų at
vykimą. Jis taip pat sustojo ir 
ties piniginiais klausimais, kurie 
iki šios dienos dar vis nėra š- 
spręst ir todėl kvietė visus lietu- 
vus prisidėti savo auka. Ypatin
gai prašė pajudėti čikagiečius, 
nes jie iki šiol mažiausiai yra 
šioje srityje pagelbėję.

Taip pat Adamkavičius pra
nešė apie leidžiamą leidinį ispa
nų kalba, kuris krepšininkų bus 
plačiai paskleistas Pietų Ameri
kos gyventojų tarpe. Be to, pa
informavo ir iš Čikagos miesto 
burmistro Daley gautą praneši
mą, kuriuo jis lietuvius sporti
ninkus skiria savo ambasadoriais 
Pietų Amerikoje.

Kitas iŠ išvykos organizatorių 
— Petras Petrutis, pabrėžė apie 
šio žygio reikšmingumą, nes iš
vyka turės ne tik sportinės, bet 
ir politinės reikšmės. Visuose 
Pietų Amerikos kraštuose jau 
dabar rodomas dėmesys ir mūsų 
sportininkus yra pažadėję pri
imti žymieji, tų kraštų vyrai. Jis 
taip pat .pacitavo Venezuelos 
lietuvių laišką, rodantį, kaip nuo 
širdžiai to krašto lietuviai ren
giasi krepšininkų sutikimui.

Diskusijose dėl praktiškų iš
vykos klausimų, o ypatingai dėl 
jai pakankamo lėšų kiekio sukė
limo nemaža pasiūlymų pateikė 
“Draugo” vyr. red. Šimutis, ku
ris pabrėžė, jog lietuvių organi
zacijos ar prekybininkai galėtų 
čia pagelbėti nupėrkant krepši
ninkams uniformas, finansuo
jant informacinio leidinio išlei

dimą, padengiant dovanų repre
zentaciniams reikalams įsigiji
mą ir pan.

Finansininikas* John Pakel, 
pažadėjęs $150 auką, pridėjo, jog 
į išvykos rėmimo darbą reikėtų 
įtrakti galimai daugiau vietinių 
lietuvių ir nurodė būdu?, kdip 
prie jų būtų galima geriau ^pri
eiti. Jis pasiūlė savo įstaigos pa
talpose surengti krepšininkų iš
leistuvių pobūvį, birželio 27 d. 
vakare. Šio pobūvio pelnas irgi 
eis išvykos reikalams.

Automobilių parduotuvės savi
ninkas Stanley Balzekas, paklo
jęs $100 čekį, irgi pažadėjo savo 
tolimesnę paramą finansiniuose 
reikaluose. Dr. Steponas Biežis 
savo trumpame žodyje pasižadė
jo krepšininkus finansiškai pa
remti ir užtikrino, dėsiąs visas 
pastangas, jog ši išvyka būtų 
sėkminga.

Be šių asmenų posėdyje daly
vavo iš Sodus, Mich., atvykęs 
taip pat stambus šios išvykos rė
mėjas Jonas Bačiūnas. Be to, bu
vo žum. Juozas Pronskus ir fo
tografas Vaclovas Noreika. Pas
kutinysis padarė daug nuotrau
kų, kurios pasirodys mūsų spau
dos puslapiuose.

Čia dar norisi pakartoti orga
nizatorių prašymą aukų reikalu 
ir pažymėti, jog visos aukos tu
rėtų būti siunčiamos galimai 
greičiau šiuo adresu: Lithuanian 
Basketball Fund, Acc. No. 21921, 
Chicago Savings and Loan As
sn., 6245 So. Western Ave., Chi
cago 36, Ill. Iki šioliai čia yra 
įplaukę tik apie $2.500, kas su
daro tik mažiau negu trečdalį 
reikalingos sumos.

E. Šulaitis.
Kontrolinėse futbolo rungty

nėse tarp Sov. Sąj. A ir B rinkti
nių, pastarojoje gynėju žaidė 
Vilniaus Spartako atstovas Ku
likauskas.

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

Dundas - Gladstone
$1.200 Įmokėti, 6 kamb., 2 mod. virt. 
Alyva šild., garai., lengvos išsimokė’ 
jimo sąlygos.

Jane - Annette
$2.000 įmokėti, 5 komb., mūr., atsk. 
bungalow, ir 4 kamb. opt. rūsyje, 
alyva šild., garaž., didelis gražus kie
mas. Pilna kaina $15.300.

Indian Rd. • Bloor
2.800 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, 
2 virt., mod. vonia, garažas, didžiulis 
kiemas, arti visko, viena skola 10 m.

Rusholme Rd.
$4.000 įmokėti, 12 kamb. mūr. na
mas, 2 vonios, 2 mod. virt., vand. aly
va šild., žaidimų kamb. rūsy, dvigu
bas garažas, didžiulis gražus kiemas. 
Šeimininkas išvyksta iš Kanados.

Clendenan • Bloor
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atsk.' mūr. 
namas, kvadrat. planas, 2 mod. virt., 
vand. alyva šild., garažas, viena sko
la 10-čiai metų.

Wright Ave. - Roncesvolles
$6.000 įmokėti, 13 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadrat. planas, 3 virt., vand. 
alyva šild., gražus kiemas, arti apsi
pirkimo bei susisiek., geras nuomav.

P. KERB
TEL. DARBO LE. 2-4404 - -

Baby Point 
$6.000 įmokėti, 10 komb. atsk. mūr. 
namas, kvadrat. planas, 2 virt.-, vand. 
alyva Šild., garažas, žema kaino.

Havelock • College 
$6.500 įmokėti, 9 komb. otsk. mūr. 
nomoš, 2 mod. virt., kvadrat. plonos, 
vand. alyva šild., gražus kiemas, 
lengvos ir ilgos išsimokėjimo sąlygos.

Jone • Bloor 
$7.000 įmokėti, 5 kamb. mūr. puikus 
bungalow, tiktai 6 m. senumo. Centr.t 
plonos, alyva šildom.; modernus vidu
je, garažas su privačiu įvaž., kilimai 
etc. 20 metų atviro skola.

Jone • Baby Point 
$7.000 įmokėti, 8 komb. per 2 augŠ- 
tus, atsk. mūr. namas, centr. planas, 
vand. alyva Šild., žaidimų komb. rū- - 
sy, gražus kiemas, garažas su priv. 
įvažiavimu, žema kaina.

Doevrcourt - College 
$7.000 įmokėti, 4 atskirų butų, mūr. 
namas — 4-pleksas, modernus vidu
je,' vand. alyva šild., plius didelis k. 
rūsyje, 2 garažai, 10 m. skola, labai 
geras investavimas.

Indian Rd. - Bloor 
$9.900 įmokėti, 11 kamb. atsk. mūr. 
namas, 3 mod. virtuvės, 3 vonios, 
vand. šildymas, geražas su priv. įvaž. 
Geras nuomavimui, visai arti Bloor.

IS
NAMŲ LE. 5-1584

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL 
LE. 2-3321

Namų tcl 
RO. 2-5543

MORRIS
Real Estate and Business Broker

1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459
MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS

ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUI PINIGUS.
Dufferin - College 

$1.500 įmokėti, 7 kambarių pusiau 
atskiras namas, 2 virt., vand .alyva 
Šito., garažui vieta, geri morgič., mo
kesčių tik $118. Kaina apie $11.800. 

Bloor - Crowford 
$3.000 įmokėti, 6 kamb., otsk. geru 
plytų stilingas narnos, prieš gražų 
parką (maudyklės ir t.t.), geras su
sisiekimas, puiki veranda ir puikus 
did. kiemas su medeliais. Naujos dvi
guba garažas. Moderni did. virtuvė. 
Be ftx>rgičių. Skubiai parduodamas. 
Salininkas pirko kitur didelę nuosa
vybę. Visa kaina apie $14.500.

* •; Vėl pigi formo 
$2.500 įmokėti, 100 akrų geros že
mės su 15 čkrų statybiniu mišku. 78 
mylios nuo Toronto, 6 mylios nuo 
Wasagos. Kertinė forma prie dviejų 
plėnių. Tinkamo vieta gazolino sto
čiai, kabinoms, restoranui. Puiki pro
ga investuoti pinigus kūrybingam dar
bui., Nei ant žemės-trobų nėra skolų. 
Visa kaina tik $9.800. I kainą įeina 
ž. u. įrankiai.

A. Bliudžius
LE. 5-4229

F. Jonynas V. Morkis
IM. 4-9641

College - Rusholme
$4.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
1 1 kambarių, '2 verandos, 2 moder
nios virtuvės ir 2 mod. vonios. Van
deniu alyva Šildomas. Didelis kiemas, 
dvigubas garotas. Skubiai parduoda 
papiginta kaina. Apie $19.900.

Sklypai prie Simcoe ežero 
ir Wosogoj

Nepraleiskite progos su mažu jmokėįi* 
mu pirkti per mus rinktinius sklypus 
viloms. Turime pardavimui geriausius 
sklypus rytinėj-pietinėj pusėj Simcoe 
ežero (jau įsikūrusi didelė lietuvių 
kolonija). 41 mylia nuo Toronto ir 
miške Wasagoj naujoj lietuvių va
sarinėj kolonijoj.

Cigar krautuvė su namu
$5.000 įmok., St. Clair - Oakwood ra
jone, prie krautuvės 2 komb., viršuj 
4 komb. su atskiru įėjimu, atskiras 
namas, plotus įvažiavimas, garažas, 
olyvo šildomas, geri morgiėtoi. Kaina 
$21.900.

P. Budreika
WA, 1-7672

BE. 3-B142

J. Kaškelis
RO. 9-9488

J. Pikšilingis
RO. 6-9941.

L Mawrodin REALTOR
RO. 7-3121 • 2543 DUNDAS ST. W.

S29.000 pilna kaina, cigarų krautuvė 16x60 pėdų ir 5 kambarių 
butas antrame augšte. Randasi judriame Dundas ir Keele rajo
ne. Tinka kiekvienam bizniui. Yra garažas.
$6.000 įmokėti^ mėsos krautuvė su visais įrengimais ir rūkykla.
Modernus 4 kambarių butas. Randasi užsieniečių rajone. Geras 
pirkinys
$15.000 pilna kaina, tuščia krautuvė ir 5 kambariai. Labai tiktų 
kirpyklai. $3.000 įmokėti, viena skola balansui.. Randasi vakari
nėj miesto daly

Turime dar daugelį biznio pastatų bei krautuvių.

Ant. Mičiūnas
Namų tel. BE. 3-0327 Įstaigos tel RO. 7-3121

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus. |

PERKAM ir PARDUODAM MORGIČIUS, garantuojamas tvar
kingas morgičių mokėjimas.

DUODAM VELTUI PATARIMUS investacijų reikalu.
INDUSTRINES, KOMERCINĖS ir REZIDENCINĖS žemės di

delis pasirinkimas, investacinės nuosavybės.

KREIPTIS ASMENIŠKAI

B. Sergautis
EXTRA Realty Limited

Telefonas LE. 4-9211

Sidney Mines
(Atkelta iš 7 pusi.) 

keletas pasiekė augštąj į mokslą.
Iš paskutiniųjų mirusių yra 

Juozas Balsevičius, kilęs nuo 
Rozalimo, Panevėžio aps., mirė 
1958 m. birželio mėn. A.A. Juo
zas buvo taurus lietuvis, mylėjo 
apšvietą ir pažangą. Tėvas dide
lės šeimos, kuriuos visus išmoks
lino. Iš jų du sūnūs yra žinomi

PIGIAUSI -

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai:
22 svarai cukraus $11.95
22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Sudburio, Ont., nikelio kasyklų 
inžinieriai. Velionis buvo Kana
dos armijos veteranas, žinomas 
sporto mėgėjas ir apdovanotas 
taure medžiotojų draugijos.

Taipgi 1959 m. kovo 4 d. mirė 
Magdalena Gliriskienė-Grinkevi- 
čiūtė. Paliko vyrą Antaną Glins
kį, sulaukusį gilios senatvės. 
Šeimos palik# keturius sūnus ir 
keturias dukras, iš kurių trys 
vienuolės-mokytojos. A.A. Mag
dalena buvo pavyzdinga motina 

auklėtoja, kilnios širdies lietu
vė. . .
' Mano giliausia užuojauta p. 
Balzevičių šeimai ir p. Glinskių 
šeimoms, giminėms ir visiems 
sydnimainiečiams, nes jūs šir- i 
dingai apgailestaujate kiekvie
ną, kuris apleidžia šią bendruo
menę.''

Liūdinti A. Bugailiškienė. 
Copetown, Ont.

Paieškojimai
Antanas, Vincas, Juozas, Ka

zys ir Magdelena Simanaičiai, 
kilę iŠ Geištarų, Vilkaviškio ap., 
iš kur jie išvyko prieš pirmąjį 
Didįjį karą Šiaurės Amerikon, 
Čikagon; ir Jonas Raganevičius, 
Ona Raganevičiūtė - Kriščiūnie- 
nė, Magdelena Raganevičiūtė - 
Bigelienė ir Marcelė Raganevi
čiūtė, išvykę iš Pilviškių mieste
lio prieš Pirmąjį Didįjį karą 
Kanadon; prašomi atsiliepti ar 
jų giminės prašomi atsiliepti pa
rašant laišką jų pusseserei Onai 
Simanavičiūtei - Martinaitienei, 
kurios pasiturinčiai gyvenanti 
duktė su vyru, keliaudami po 
Šiaurės Ameriką ir Kanadą, no
rėtų aplankytu, bei susipažinti su 

į savo giminėmis. Adresas: O. 
į Martinaitienė, Caixa Postal 371, 
Sao Paulo, BrasiE

GERIAU PAŽINKITE KANADĄ IŠ TRAUKINIO

Važiuokite DABAR
Sumokėsite vėliau.

Prodedant $100.00. Įmokėti 10%, paliekant iki 24 
menesių išsimokėjimui — priklausomai nuo balanso. 
Kombinuotos geležinkelio - vandenyno kelionės taip 
pat gali būti finansuojamos.
• Visokie patogumai dienos ir nakties kelionėms.
• CNR leidžia veltui vežtis 150 svarų bagažo.
DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI j RYTUS 

IR VAKARUS.

^SUP£K.

gnffnenfa/ /onf/nenf a/
Informocijų ir užsokymų reikalais kreipkitės 

į Canadian National bilietu agentūras.
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C A N A D I A N NĄJI ONA L R A 1 L WAY S

Ken WILES Realtor Ltd.
1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte. Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. 
, Rūpestingas morgičių sutvarkymas. ' z

Quebec Ave. - Bloor 
$2.500 įmok., 8 komb. mūr. otsk., 3 
virt., naujas šild. Prašoma kaina že
ma. Galima tuojau užimti.

Evelyn Ave. - Annette 
$4.000 įmok., gražių pi. atsk., 9 
komb., 2 virt., 2 vonios, did. kiemas, 
garažas, geras privaž. Reikia *možo 
remonto.

Dundas - Rusholme Rd.
$4.000 įmok., 7 komb. per du ougš- 
mūras, 3 virt., vand. alyva šild., 2 
vonios, grožiai išdekoruotos.

Swansea - Bloor
5.000 įmok., 7 komb. per du ougš- 
tus, arti Bloor, mod. virt., naujas Šild., 
garažas, Šoninis įvaž.

Jane - Annette
$6.000 įmok., (0 gražių kamb., ot- 
skir., rupių plytų, 2 virt., vand. olyvo 
šild., ideali vieta; arti kraut, ir susi
siek., garažas ir vienos morgičius 10- 
čioi metų. Sov. išvyksta, skubus par
davimas. Positeiroukit!

St. Clair - Lauder Ave. 
$6.000 įmok., 12 komb. per 2 augš- 
tus, dupleksas, vand. alyva Šildo.

High Park Ave.
$8.000 įmok., 12 komb. per 3 augšt., 
didelis sklypas. Dvigub. garotos 

Royal York Road - Bloor
$10.000 įmok., 7 komb., 5 metų se
numo, mod. namas, priv. įvaž., vienos 
iš grožių namų, įrengtos karališkai.

S. Jokūbaitis
Parūpina morgičius 

Telefono i *
įsf. Lt 7-3173 namg IX 4-0773 

i - -..........z..... .......................................

Bathurst Street 
$2.000 įmokėti, 8 kambariai, 2 virtu
vės, atskiros \didžiulis namas netoli 
Harbord, didelis kremas su įvažiavi
mu. Gero proga besikuriančiom! 

Indian Rd. Cresc.
$3.000 įmokėti, 8 kambariai, 2 virtu
vės, naujas air conditioned šildymas. 
Savininkas pirkęs kitą namą, nori 
greičiau parduoti. Prašo $17.500, 
viena skola 10 metų. Gera proga!

Bloore - Jane 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių, 1 Vz 
ougšto namas, yra garažas. Prašo 
$17.900. Viena skola 14 metų.

Crawford Street 
$4.000 įmokėti, 13 kambarių duplek
sas, netoli Dundas. Prašo $23.900, 
viena skola 6 Yi % 10 metų.

High Park Avenue 
$6.000 įmokėti, 2 augšfų, 10 kamba
rių, 2 virtuvių namas, įrengtas re
creation room. Garažas su privačiu 
įvažiavimu. Paskubėkit, kas norėtų 
šiam distrikte įsikurti!

St. Clair - Dufferin 
$7.000 įmokėti, 7 kambariai, moder
ni virtuvė su ventiliatorium, olumini- 
jaus durys, langai ir sieteliai. Viena 
skola 10 metų.

lt
$8.600 įmokėti, 12 kambarių duplek
sas, kiekvienos su atskiru Šildymu. 
Labai geras nuomoti, arti mokyklos, 
krautuvės ir susisiekimas.

A. Stančikas
Parūpina morgičius 

Telefonas LE. 7-3173

St. Clair - Spadina 
$5.000 įmokėti, otskiras 9 kamb., 
gerų plytų, alyva šild. Garažas.

Bathurst - Eglinton 
$3.000 Įmokėti, atskiras, 5 kamba
rių, labai geros, gražių plytų, gara
žas, alyva šild. Gražus kiemas.

High Park 
$3.000 įmokėti, 9 kambarių, mūrinis, 
alyva Šildomas, otskiras įvažiavimas, 
garažas. '

St. Clair - Ossington 
$7.000 įmokėti, atskiras, 7 kamba
rių,, Serų plytų, atskiru įvažiavimu, 
garažas. Alyva šild., geras rajonas.

St. Clair - Yonge 
$5.000 įmokėti, atskiros, gerų plytų 
9 kambarių, alyva šild., atskiru įva

žiavimu, garažas, geros susisiekimas.
Dupont - Ossington 

$2.000 Įmokėti, otskiras, 6 komb., 
2 augštų/ mūrinis. Kaina $10.000. 
Geras susisiekimas.

Danforth Ave.
$10.000 įmokėti, otskiras 17 kamb., 
didelė krautuvė, otskiras įvažiavimas, 
alyva vand. Šildomas, 2 garažai, ge
ros pirkinys bizniui.

High Park 
$10.000 įmokėti, gražių plytų, atski
ros, 8Yt kamb., alyva vand. šild., 
atskiras įvažiavimas, garažas. Labai, 
gražus kiemas ir rajonas.

J. Kudaba
TeMonal:

jtf. U. 7-3174 iwmw RU. 3-7105
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NAFTOS VAMZDŽIAI . Strassburgą iki Karlsruhe, V. 6 Įf || g |T M V Ąn|
PER EUROPĄ 'Vokietijos naftos pramonės sfe- w U IID U H I Vitu
Šiuo metu yra baigiama tiesti žiniomis atitiiĄamos^pramo- 

nftftos vatozdžių linija nuo Wil- fū*mos jau baigią tartis. Ka-
Shaven i EU o be to.

ta pati Ruhro sritis yra sujungia- nų, 0 dalis skolinama Daugiau- 
nša su Rotterdamu. Yra visiškai šia įsijungsią į šį biznį vokie- 
paruoštas projektas nutiesti to- čių ir prancūzų firmos, tačiau 
Idą pat vamzdžių liniją nuo Mar- greičiausia prisidėsią ir šveica- 
seille uosto Prancūzijoje per riškosios.

tlVTSfctS ŽIBURIAI

V. VAŠI S
REAL ESTATE

872 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-4605
DUelfe pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

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

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

arba RO. 6-0832

Darbininkų mulkinimas
/The Sudbury Daily Star” 

birželio 1 d. pranešimu, naujoji 
antikomunistinė INCO darbinin
kų unijos vadovybė pasikvietė 
iš JVinnipego oficialų patyrusį 
kontrolierių Alistair • Stewart, 
buvusį 12 metų CCF parlamento 
atstovu. Jis kruopščiai patikrino

. unijos knygas tarp 1952-57 metų 
’ ir davė 7.500 žodžių oficialų pra
nešimą. ' Trumpai sutraukus, jis 
rado labai daug didelių bereika
lingų išlaidų ir prabangiško 
švaistymosi su sunkiai uždirb
tais darbininkų pinigais. Tik per 
pastaruosius keletą metų sumo
kėta Mine MH1 unijos centrui 
daugiau kaip pusantro milijono 
•dolerių. Normaliai tvarkantis 
tie pinigai turėtų būti laikomi 
vietos kasoje, kad galėtų parem
ti darbininkus streiko metu. Dar 
daugiau. Net pernai vykusio 
streiko metu, kada kiekvienas 
doleris būtų turėjęs eiti vietinių 
darbininkų skurdui mažinti, uni
jos vadovybė siuntė pinigus į El
liot Lake, Ant., salei statyti. Be 
to, dar rasta, kad buvo lengva
pėdiškai švaistomasi prabangiš- 
komis dovanomis.

Cameo Cres., Toronto 9, Ont. , Kaikain padovanota $130 ver
tės laikrodžiai, odiniai lagaminai 
ir kitokie .prabangos dalykai. 
$3.000 išleista už trijų mėnesių 

; salės dažymo darbą. Kaikurios 
išlaidos buvo sąmoningai nuo 

• darbininkų nuslėptos. Niekad 
. nariams neduodavo pilnos ir tik
ros apyskaitos. Dėl rastos netvar 
kos buhalterijoj revizorius A. 

: -Stewart kaltina buvusią unijos

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME f NAMUS:

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Sav. V. BLOC K IS

Kvalifikuotas technikas taiso

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

S
Telefonas RU. 1-7861

DAUCIAUSIA ŠILTO 
VANDENS TOKIA 

ŽEMA KAINA 
teikia

19GLEN BELLE CRESC.

DĖMESIO MOTORISTAMS!

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- • 
HAI, dažymas, ištaisymas: Turime baterijų, padangų ir kt. auto ■ 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

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

(Islington, vožiuojant iš miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn už Kippling). 
Sav. V. ir J. DUNDŽ1AT.

IŠSINUOMOKITE 
VANDENS 

ŠILDYTUVĄ

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

RO. 6-9367 - V. Semaška

vadovybę su M. Solskiu prieša
ky, kad eikvojo .darbininkų pi
nigus, neparėmė tinkamai darbi
ninkų streiko metu, o taip pat ir 
unijos narius, kad permažai rū
pinosi savais reikalais ir leido 
valdybai sauvaliauti. Atrodo, 
kad dviem atvejais išleistos mil
žiniškos sumos bus nuėjusios į 
Europą ten vykstantiems tarp
tautiniams komunistiniams kon
gresams finansuoti. Po šitos apy
skaitos viešo paskelbimo naujo
sios unijos vadovybės prestižas 
labai pakilo, o tarptautinė Mine 
Mill unijos vadovybė gavo labai 
skaudų smūgį ir daugeliui darbi
ninkų atsidarė akys. Dėl to cent
rinė unijos vadovybė labai jau
dinasi ir bijo, kad ir kitose vieto
se darbininkai nenuverstų rau
donųjų sukčių. Taigi, “skęsdami 
ir už skustuvo griebiasi”, anot 
patarlės, ir dėl to paskyrė pen
kių sau palankių narių komisiją, 
kuri turėtų patikrinti augščiau 
minėtą A. Stewart viešą prane
šimą. Nereikia būti pranašu. 
Aišku, kaip dieną, kad tą raudo
na komisija ras viską tvarkoj. 
Bet kas jiems tikės? Tad, dabar 
jaū visiems turėtų būti aišku, 
kaip raudonieji vadeivos rūpino
si darbininkų reikalais ir dėl ko 
plačiojoj visuomenėj jau seniai 
buvo jaučiamas nepasitikėjimas 
ii noras nuversti šalin tarptauti
nius darbininkų suvedižotojus.

Rakštis.
Susipratę darbininkai 

protestuoja
Komunistų slaptoji kova, kaip 

atgauti Sudbury prarastas pozi
cijas išeina ir į viešumą. Vieti
nio dienraščio š.m. birželio 15 d. 
pranešimu, prie unijos salės ir 
prie netoli esančios žaidimų 
aikštės pasirodė ant sienų pla
katai’ su įvairiais šūkiais: “Ko
munistai negaus daugiau pinigų 
iš Sudburio darbininkų!”, “Mūsų' 
knygos jau buvo patikrintos, te
gu dabar Thibeault duoda patik
rinti savo knygas!” ir panašiai. 
N. Thibeault yra visos Kanados 
Mine Mill unijos pirmininkas, 
žymus komunistų veikėjas, ku
riam Amerikos valdžia net įva
žiavimo vizos neduoda. Jis yra 
slavas, bet savo pavardę pakeitė 
į prancūzišką, panašiai, kaip ki
tas slavas į airišką Murphey, kad 
iš pavardžių atrodytų lyg seni 
kanadiečiai, turėtų daugiau įta
kos ir simpatijų. Šitas susipra
tusių darbininkų protestas kyla 
dėl to, kad Kanados- Mine Mill 
raudonoji unija nenori pripažin
ti kvalifikuoto, bešališko revizo
riaus viešo pranešimo ir sugal
vojo paskirti kitus nekvalifikuo
tus žmones iš sau palankių Mine 
Mill unijos skyrių. Teisiškai ne
išlaiko jokios kritikos — nekva
lifikuotus asmenis skirti patik
rinti kvalifikuoto revizoriaus 
darbo. Tai būtų neteisėtas kitų 
unijos skyrių kišimasis į vietinių

šabloną.

Pasirašę slapyvardžiais “Mai- 
neris, Maineris II, Vi-Žinta, Da
lyvavęs”, nuo praėjusių metų 
rudens “Tėviškės Žiburiuose” 
ginčijasi dėl INCO streiko, Mine 
MiH unijos ir kitais Sudburio 
darbininkams aktualiais reika
lais, kartais pavartodami išsireiš 
kimus nieko bendra neturinčius 
su priešingos pusės straipsnio 
mintimis.

Nenuostabu, kad tas rado- <žk
delį atgarsį ir Sudburio liėtuviš-- 
kame gyvenime. Straipsninėms 
korespondencijoms esant anoni
minėms, prasidėjo visokį įtarinė
jimai, šmeižtai ir pan,

Kėlėtaš lietuvių man asmeniš
kai pareiškė, kad jie ir daugu
mas mano, jog vienas iš tų asme
nų korespondentų esąs aš. Be to, 
davė patarimų tolimesnei ginčų 
eigai.

Dar tebevykstant kovai darbiu 
ninku* unijose dėl jos pertvarky
mo ir įsijungimo į- GLC; ruošian
tis komunizmo pakasynoms Sud
bury j e ir kt svarbiems reika
lams, tikiu, tai iššauks nemažai 
atsiliepimų- — korespondencijų 
spaudoje. Nenorėdamas, kad vėl 
kas mane bereikalingai įtarinė
tų; pareiškiu — nei “Tėviškės 
Žiburiuose”, nei kituose laikraš
čiuose tuo. reikalu straipsnių-ko- 
respondencijų nerašiau, augščiau. 
paminėtais anonimais-slapyyar- 
ažiais; k.a. Maineris, M’aineris if, 
Vi-Žinta, Dalyvavęs, nesinaudo
jau ir nemanau naudotis atefe 
tyje, nes nesibaidau pasirašinėti 
ir pavarde. »,

Augščiau paminėtiems kores
pondentams norėčiau pateikti 
labai teisingą Pr. Alšėno straips
nio “Lietuviškos spaudos reika
lu”, tilpusio “Draugo” Nr. 127. 
ištrauką: “Pasislėpę po įvairiais
slapyvardžiais slapukai, ko jie į 
neprirašo, ko jie neapšmeižia, i 
mat tikrojo veido nedrįsta paro-s 
dįyti, o iš po slapyvardžio arba 
inicialų jų neisskaitysi koks jo 
tikrasis veidas”. J. Kručas.

Romantika ne laiku'
— Tas Juozas tikrai puikus 

vyras. Vedęs jaji dvidešimts 
tų, o vis dar romantiškos s: 
nepraranda.

— Taigi, bet jei pastebėtų tai 
jo žmona, jam ir sprandą nusuk-

sielos

misaras
žvaigždė
kovės, su mhswv'a
šono. ’ ■' .

— Ko tu čia stovinėji? Ką ste
bi? klausia komisaras; • 7

— Žiūriu į Kremliaus bokštą,
— atsako profesorius.

— Km... Taip. Na, ir ką gi
nr matai ant to bokšto?

— kaitau ant bokšto penkia-,,
kampe žvaigždę. , . '

— Na; ar tu\žinai, ką ta pen-
kiakampė žvaigždė laiškia?

— Taip. PenKiakampė žvaigž
dė reiškia penkiųs, pasaulius: 
Aziją, Afriką, Europą,. Ameriką 
ir Australiją.

— Hm... Taip.'.'.-’Nąį o ar.konstitucijos paragrafas, reika-
daugiau tu nieko nematai ant laująs pirmoj vietoj civilinių 
žvaigždės? ; ’-

— Ne, drauge komisarai, dau
giau aš nieko nematau, --.-sako 
profesorius dirstelėjęs į. žvaigž
dę-’ ’ į’’

— O nematai, kad ant žvaigž
dės tupi uodas? .r,\

— O, taip, taip, ištikrųjų ant.
žvaigždės tupi uodas,—^baimin,-^ ^___ _ __ ? ____ z . _T__.
gar žvilgterėjęs į. žvaigždę sako mas karalių rūmuose, esą kišą-

GINČAS DĖL
VEDYBŲ
Belgijos karalius Baudouin, 

grįžęs po 3 savaičių lankymosi 
JAV, rado krašte bekylančią aud 
rą dėl savo jaunesnio brolio Al
berto vedybų. Aplenkus Belgi- 

, jos vyriausybę buvo paskelbta 
Romioje, kad princas Albertas 25 
m. veda Italijos princesę Paolo

Vatikane pats popiežius. Socia
listai ir liberalai pakėlė triukš- ’ 
mą. Esą tuo pažeidžiamas 16-sis

laująs pirmoj vietoj civilinių 
jungtuvių, Po ilgokų pasitarimų 
tarp vyriausybės ir karališko
sios šeimos buvo sutarta laikytis 
konstitucijos. Vatikanas betgi 
nesutikę su šia procedūra, ir ve
dybos liko perkeltos į Briuseli. 
Šioj-byloj daugiausia buvo kalti
namas princų tėvas ekskaralivts 
^Leopoldas III, kuris, gyvenda-

profesorius; — Ir aš dar matau 
kaip jis- savo ūsus krutina..." 

. — Na, žiūrėk mani... -v
Apsisukęs komisaras lėtų 

žingsnių nužingsniavo, o profe
sorius giliau įtraukęs kaklą į 
palto apikaklę burbtelėjo sau po 
nosim: “Matyk ir tai, ko nema
tai, kai matai komisaro*-naganą’7 
ir skubiai nužingsniavo priešin
gon pusėn-. Tlį pasiekęs gatvių 
sankryžą baimingai* dirstelėjęs 
atgal, ffląitąi. spruko,, u?- kampo.

sis- i. sūnų, jr krašto reikalus. Le
opoldas III-buvo priverstas 1951 
m. pasitraukti dėl politikos pa
starojo karo’ metu ir dėl santuo
kos su nekarališkos giminės Li
lijana Baels. Jo pirmoii žmona 
karalienė Astrida, Švedijos prin
cesė, žuvo nelaimėje automobi- 
.lio,.kurį jis pats vairavo. Ekska- 
ralius Leopoldas dabar išsikėlė 
iš karalių rūmų.

------o---- — ■
Roma — Birželio 11 d. popie

žius iškilmių- audiencijoj priėmė 
Turkijos prezidentą. Tai pirmas 
atsitikimas istorijoj.

Maskva. — Sovietų Sąj. į Mas
kvoje liepos mėn. atidaromą JA 
V-bių parodą- nesutiko įsileisti 
džazo muzikos. Esą tai nesanti 
amerikoniška muzika.

Dantųgydyfoja
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundės)
Telbfoiite LR Ž-4108

Priėmimo valandos:

šeštadieniais pagal susitarimą

W. A, LĖNČKl,

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD.

(2-ras namas nuo Roncesval
les), Toronte.

Telefonas LE. 1-4256
.Priėmimo valandos: nuo’ 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal? susi
tarimą).

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNATTĖ

OILŠ LTD. 
Atstovas

H. RtžAlTIS.
Greitas kuro^alyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 a?m. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9
Antradieniais— nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vol. ryto

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto,

Telefonas LE. 2-8723

vai. vak. 
vai. vok. 
uždaryta.

Ont.

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 — noro ir olyvos. VANDENS TANKAI — guzo ir oly- 
vot. VtSINTUVAI (ait rondrtroners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gumey" — 
gezo ir elektros. ŠALDYTUVAI — guzo or elektros. Visu rdiiu remonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
- Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St. Toronto. Telet LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

žemo operovimo kaino 
Joks kitos kuras neprilygsta natūralių _____ ___ _____________

dujų vandens šildymui. *! darbininkų reikalus. Kol Sud
burio dabartinė antikomunistinė 
unija nenutrauks visiškai ryšių 
su raudonąja Mine Mill centri
ne, tol neturės ramybės, o tik 
intrigas ir klapatus.

Pralaimėjusieji čia kovo mė
nesio rinkimus dabar platina 
darbininkų tarpe įvairius lape
lius, kur krokodilo ašaromis ver
kia, jog dabar čia demokratijai 
atėjusios “juodos dienos”, nes 
unijos vadovybė patekusi į fašis
tų rankas. Kol eilę metų raudo
nieji viską tvarkė tikrai diktato
riškai, sauvaliavo ir mulkino 
darbininkus, jiems buvo viskas 
gerai, tada jiems buvo demokra
tija, o kai dabar juos paėmė už 
uodegos, ir tvarkomasi tikrai de
mokratiškai, tai jau fašizmas.

Greitas apšildymas ■;

po

Vanduo tris kartus greičiau sušyla. 
NEUŽSIBAIGIANTIS TIEKIMAS 
patenkina modernaus gyvenimo 

reikalavimus.

Gos Company neturi vaikščiojančių
namus pardavėjų, nei piršėjų telefonu.- 
Informacijų apie prekybininkus įgaliotus 
Ontr.ario Fuel Board parduoti ir įrengti 
natūralių dujų įrengimus kreipkitės tele
fonu ar rašykite į Sales Department.

®onsumers'®as
"Jūr visuomet busite patenkinti 

pasirinkę natūralias dujas".

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

A. BRIČKUS 
Atlieku visus pianinų remon
to darbus; Perku ir parduodu 
naudotus pianinus. RO. 9-5866.

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagol užsakymus ir aptraukiami seni 
labai pigia kaina* Darbas garantuotas. 

Telefonas WA. 2-7981 
Atostogose nuo birž. 15 iki liepos 23.

VEDYBOS
M norite vesti, rašykite /vokiečiu ar 
lenku k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniikttt f .

VEDYBŲ BIURĄ' "WACDJ" 
859 COLIEGE ST., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2446U 
ihfor-nacijos kasdien nba 6-9 vol' V. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote- 

, rims »ki 35 m nrrž ♦orpintnkovimas vi ¥ lt t

Vyriškų ir moteriškų, rūbų siuvėjas 
-K. ARDAVIČIUS

High Park rajone

2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220 
(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

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 turime didelį pasirinkimą vilnonių angliškų medžiagų 

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

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

A. STANČIKAS Tel. LE. 1-5982
......  -

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaškas, šepečiai, terpentinai.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

Elektros - Electronic
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai Ir garantuotai.

Tet. LE. 3-1088 
44 Gwynne Ave., Toronto 

......... u i —m—■Xs— 
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LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visu rūiią stei
gus, taip pat deda skatdmes rinds.

Abest Roofingr & ThismiHihtgr 
Company

144 Fint Avė., Toronto 8. 
Tel. HČ. 6-8252.

C. SW ANKAS 
j i...».■ fi.nn*-. .nr.

nutą ir norite pigia kainu per
vežti savo' baidus, kreipkitės telefonu

LE. 3-T435

VALAU POTELfUS
ir įvairius , kilimus,

taip pat iiihiu raialo dėmes. Side bau 
iilrusfus gatut ir ptWetfHfui kfflHws.

Ui

Vfti elektros darbai afiflfekamf 
grėitai ir priėinarnomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

v. jėsKBvreros,

Tėfef. HI. 7-1601
* Toronto 
n' i r ..................

George BEN, BJL 
ADVOKATAS^NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujos patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto' 3į Ont 
Telefonas LR 4-8431

TEISININKAS — v 
ADVOKATAS - NOTARAS

- 100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. M182
Toronto

mji..... . .......ii minn.i.nii r' ■ iT 'ii i,i

Kabinetas: LR 4-4451
Dr.P. MORKIŠ
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Lietuviu advokato

Victor & ALKSNIS
Advokatas - notaras 

62 RICHMONb ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas- EM. 2-2585

i f. r—.J.

LIETUVIO M^OKATO

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST4 Toronto/.
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Tdef. įstaigos: Telet namų:
WA 4-9501. BE 3-0978 

n; ■ ■!■■■, 1 1 ■■ ............... ...
A. P. GARAŽAS

1S39 DŪRtiAŠ ST*. 
Diifferta/

Vitu riHSų HMcItaninh oiitomobilfe

Sdv. ANTANAS PArtEVlČfUS t
Telefonas LE. S-f'WO

..... - .. . .... ..
.Įtei.j-.a.. m T,rt

RO.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

5 Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA, 3-2003

OKULISTĖS
;Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
j WilLtoria BUKOWSKA, RO.

27*4 RONUESVALLES AVR 
(prie Geoffrey St.)

I TEL. LE. 2-5493
t‘ Darbo valandos: kasdien 10 v. 
'ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

r&TTii rv -i-rf.i-į^-^.-iįr—-i—

t Akiu specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritbiko čkihlu$ visiems akių defėk- 
tbm$. ISrtriė akių rifervuš, kurie dož- 
nof sukelia galvos skaudėjimą ir ner- 
vingumg. Kalba slavų kalbomis.

■4W COLLEGE ST., Toronto

įsteigs veikia
168 savaitėje

-4612
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"Dominion Day" išvakarėse, birželio 30 d., antradienį, 
rengiama didelė ir linksma

kuri įvyks "Sky Club" aikštėje, "Brant Inn”, Burlington, Ont.

VEIKS ĮVAIRUS BUFETAS, TURTINGA LOTERIJA, 
VERTINGOS ĮĖJIMO PREMIJOS IR KITI ĮVAIRUMAI. 
ŠOKIAMS - BENNI FERRI ORKESTRAI. Pradžia 7 v. v.

MALONIAI KVIEČIAME visus Hamiltono, Toronto ir visų kitų vietovių lietuvius kuo skaitliu- 
giaushri atsilankyti. .Esant blogam orui visos linksmybės įvyks ten pat salėje.

TF Hamiltono skyr. valdyba.

TCKCNrC. Cnt
Šv. Jono Kr. parapijos žmios
— Šv. Jono Krikštytojo para

pijos Globėjo šventė iš trečiadie
nio perkeliama į sekmadienį.

— Lietuvių vasarvietėj Spring 
hurste pamaldos sekmadienį 9 ir 
11 vai. Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenama parapijos 
Globėjo diena.

— Jaunimo pastato darbus šią 
savaitę vykdo rangovas Algis 
Ropė. Pastatas turės 14 gyvena
mų kambarių ir poilsio kambarį. 
Pastattas statomas prie pat pla
nuojamo vasarvietės parko, ku
riuo lietuviai galės naudotis.

— Šį savaitgalį Springhurste 
jaunimo aikštėse pradedamos 
žaidynės. Tikimasi, kad į vasar
vietę atvykęs jaunimas truputį 
įsijungs į vasarvietės pagražini
mą, besirengiant vasaros sezo
nui.

— Iš parapijos bažnyčios visu 
iškilmingumu palaidotas gen. 
konsulas min. a.a. Vytautas J. 
Gylys. Ta proga dėkojame vi
siems, kurie prisidėjo prie iškil
mių pamaldų metu bažnyčioje.

— Sutuokta: Evaldas Kazlaus
kas ir Dalia M. Goceitaitė.

—- Pakrikštytas Juozas Jonas 
Bagdonas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai dėkojame J. E. 

vysk. V. Brizgiui už atsilankymą 
mūsų parapijoje ir Sutvirtinimo 
sakramento suteikimą.

— Šį šeštadienį, birželio 27 d., 
9 vai. ryto Prisikėlimo par. baž
nyčioje bus iškilmingos gedulo 
Mišios už a.a. Lietuvos gen. kon
sulą Joną Vytautą Gylį. Parapi
jiečiai ir lietuvių organizuota bei 
neorganizuota visuomenė malo
niai kviečiami šiose pamaldose 
gausiai dalyvauti.

— 11.30 vai. Mišios parapijos 
salėje vasarą nebus laikomos. 
Nuo šio sekmadienio Mišios lai
komos 8, 9, 10 ir 11 vai. Pasku
tinių dviejų Mišių metu gieda
mos tradicinės lietuviškos gies
mės.

— Artimųjų žiniai pranešame, 
kad P. ir J. Dovidaičių užpra
šytos Mišios už a.a. sūnelį bus 
laikomos šį sekmadienį 10 vai. 
ryto.

— Šį sekmadienį, išeinant iš 
bažnyčios bus speciali parapijos 
rinkliava Marijos Nek. Pr. sese
lių Vaikų Namų statybos fon
dui. Prašome parapijiečius šiam 
gražiam tikslui paaukoti bent po 
$1. Prašome aukoti vokeliuoes ir 
ant jų pažymėti “Seselėms”. Pa
rapijos vadovybė, norėdama 
bent dalinai atsidėkoti seselėms 
už jų pagalbą parapijos darbuo-

Įtėje, nori šiuo būdu sukelti ir 
įteikti bent $1.000.

— Praėjusį sekmadienį Sutvir 
tinimo sakramentą priėmė 178 
asmenys — 87 mergaitės ir 91 
berniukas. Sekantis Sutvirtini
mo sakramento teikimas prama- 
tomas už dviejų metų.
. — Sutvirtinimo sakramento 
teikimo iškilmių proga nuošir
džiai dėkojame: D.G. kun. dr. J. 
Gutauskui už pagalbą klausant 
išpažinčių; Marijos Nek. Pr. se
selėms už vaikučių katechizaci- 
ją; klierikui J. Staškevičiui ir jo 
konfratrams už asistą Ekscelen
cijai; sol. V. Verikaičiui ir pa
rapijos chorui už gražų giedoji
mą; parapijos komitetui už tvar
kos pravedimą bažnyčioje iškil
mių metu; mieloms šeiminin
kėms už gardžių vaišių parengi
mą; vyrams už kruopščią pagal
bą taip gražiai papuošiant salę 
ir tvarkant Ekscelencijai sutikti 
eiseną; motinoms už gėles ir pa
galbą puošiant altorius ir bažny
čią; visiems vaikučių tėveliams 
už pasiaukojimą pamokų metu 
ir dosnias aukas iškilmių išlai
doms padengti; kūmams už pa
reigingumą ir bendradarbiavimą 
repeticijos ir iškilmių metu; jau
nimui ir vaikučiams už labai 
sąžiningą pamokų lankymą ir 
pavyzdingą tvarkingumą bažny
čioje; parapijos salės reikalų ve
dėjui ir poniai už nenuilstamą 
pagalbą; J. Dvilaičiui už iškil
mių fotografavimą ir filmavimą; 
visiems prisidėjusiems prie iš
kilmių pasisekimo ir grožio. At
lygink Dieve!

— Parapijos biblioteka nuo 
liepos 5 d. bus uždaryta du mė
nesius. Šį ir kitą sekmadienį ji 
bus atidaryta'po 10 ir 11 vai. 
Mišių. Neatsilyginę už šiuos me
tus abonentinio mokesčio, prašo
mi tai dabar padaryti. Šiuo laiku 
paimtas knygas skaitytojai galės 
laikyti per visą vasarą.

Mūsų studentai
Egzaminų laikotarpis augšto- 

siose mokyklose baigiasi birželio 
25 d. Dėl to tai mokslo metų re
zultatai kaikurių fakultetų bei 
mokyklų tebėra nepaskelbti. Per 
eitą savaitę buvo betgi paskelb
ta dar naujų sąrašų, kurių tarpe 
matome ir lietuvių.

Taip Ontario College of Edu
cation sąrašuose tarpe išlaikiu
sių egzaminus “High School As
sistants, Type B” randame Tre
čiokienę, Evelyn Janice.

.Toronto universiteto humani
tarinių mokslų fakultete antruo
sius metus baigusių tarpe mato
me i|ias lietuviškas pavardes:.

LINOTIPO VAJAUS 
REIKALU

Torontiečiai “Tėviškės žibu
rių” bičiuliai, kurie galėtų prisi
dėti prie linotipo vajaus kiek pa
aukodami arba nupirkdami “Ži
burių” b-vės šėrų, gali tai pada
ryti ir sekmadieniais po 10 ir 11 
vai. pamaldų abiejų kat. para
pijų spaudos kioskuose.

Po 11 vai. pamaldų galima tai 
atlikti ir “TŽ“ administracijoje.

A.A. min. V. Gyliui mirus, 
jo palaidojimui ir tolimesnei at
minčiai pagerbti, KLB Kr. Val
dybos pirm. Vyt. Meilaus inicia
tyva buvo sudarytas komitetas, 
kuris, įvertindamas velionies 
nuopelnus lietuvių tautai, nuta
rė pasirūpinti laidojimo išlaidom 
ir paminklo ant kapo pastatymu. 
Tuo tikslu bus kreiptasi į visuo
menę prašant prisidėti prie šio 
nutarimo įvykdymo.

Į šį komiteto nutarimą pirma
sis atsiliepė L. Kar. Kūrėjų-Sa- 
vanorių S-gos Toronto skyrius, 
iš savo kasos paskirdamas $50.

Bs.
Ateitininkų stovykla

Paskubėkite su registracija į 
moksleivių ateitininkų stovyk
lą, kuri bus tėvų pranciškonų 
vasarvietėje New Wasaga nuo 
liepos 18 iki 26 d. Į stovyklą pri-

TZVISKtS ŽIBURIAI
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Likviduojamos tautinės

viena CFRB tenuomodavo laiką 
tautinėms programoms. Buyo

programa. Pereitą savaitę visi 
tautinių programų vedėjai gavo 
stoties pranešimus, kad nuo lie
pos 12 d. stoties galingumas yra 
sutvirtinamas ir nustatomas 
naujas program! pinas, į kurį 
tautinės programos neįsideriną 
ir kad jų daugiau stotis nebega
lėsianti transliuoti. Tautinių pro 
gramų vedėjai šiuo metu ieško 
išeičių programas išgelbėti. Per
spektyvos tuo tarpu tebėra ne
aiškios. Galimas dalykas, kad ir 
lietuviškoji programa bus iš To
ronto perkelta į kurio nors kito 
miesto stotį, jei bus rasta tokia, 
kurios transliacijos būtų gerai 
girdimos ir Toronte.

Lietuvių Vaikų Namų 
Statybos fondui

aukojo: po $20 A. J. Puteris, J. 
Matulaitis; $11 J. B. Mažeikai; 
po $10 A. Barzevičienė, J. Jasio- 
nytė, A. A. Paulauskai, J. Tumq- 
sa, J. B. Danaičiai, “Craow 
Foods”, J. Smolskis, A. E. Rip- 
kevičius.

Pažadėjo: $50 J. B. Mažeikai; 
po $25 A. V. Tarvidai, V. A. Kry- 
žanauskas; po $10 J. V. Margis, 
J. J. Zenkevičius, V. Bliuvas, E. 
G. Kuchalskis; $15 J. Tumosa.

Visiems auktotojams gilią pa
dėką reiškia Nek Pr. Marijos se
serys.

Visi į KLK Moterų D-jos Montrealio skyriaus 
birželio 27 d., 7 vai. vakaro Aušros Vartų parap. salėje

Tradicines Jonines-Baliu
Programoje:

AV parapijos choras, 
Jonų ir Jonių originalūs sveikinimai, 

staigmenos.

Baliuje:
inkių — gera vakarienė,

turtingas bufetas, laimės šulinys.

Salę puoš vainikai ir jauni berželiai, jaukumas ir gera nuotaika 
visiems garantuota - trūks tik paparčio žiedo.

LATVIŲ JAUNIMO 
FESTIVALIS

Birželio 27 - liepos 5 d. Toron
te ruošiamas latvių jaunimo fes
tivalis. Laukiama, kad suvažiuos 
apie 5.000 dalyvių iš JAV ir Ka
nados. Pradžioje vyks įvairios vai. Mišių, 
varžybos: dailės, dramos, muzi
kos, baleto, rankdarbių, sporto neokanadiečiams, kaip ir kiek- 
ir t.t. Paskiau laimėtojai pasiro- vienais metais, ruošia Montrea-

HCMLtAL, Cue

JONUI PRANEVIČIUI mirus Lietuvoje,
jo sūnui Mečišlovui ir žmonai Irenai reiškiame giliausią 
užuojautą

S. ir J. Beržinskai.

dys plačiajai publikai.
Meno paroda bus atidaryta bir 

želio 27 d. Hart House.
Koncertas Eaton auditorijoje 

birželio 30 d., antradienį.
Baleto pasirodymas Eaton au

ditorijoj liepos 1 d.

AV bažnyčioje visą birželio'nes savo draugų ir pažįstamų; 
mėnesį Kristaus Širdies garbei tarpe. Įdomią programą išpildys- 
pamaldos vyksta kasdien po 8 AV parapijos choras ir origina

liais sveikinimais bus pagerbti 
visi Jonai ir Jonės kartu su gerb.' 
klebonu Tėv. J. Borevičium, SJ, 
kuris taip sumaniai ir uoliai va
dovauja mūsų parapijai.

Vasaros stovykla berniukams

birželio 29 d. ir baigsis liepos 13 
d. Stovyklon priimami berniu- 

ditorijoj liepos 1 d. - kai 11-17 m. amž. Kaina 51 die- 
Sporto finalai centrinėje YM i nai. Šios stovyklos reikalais 

CA liepos 4 d., šeštadienį, nuo prašoma kreiptis į Tėv. Kulbį— 
3.30 vai. vak. ' ■ ' ~

Festivalio laimėtojų pasiro
dymas Varsity Arena liepos 4 d., 
šeštadienį, 3.30 vai. p.p.

Tos pat dienos vakare Rožių 
balius (semi-formal) Queen Eli
zabeth Building.

.,.h .. 3-..-1 Bilietai gaunami iš anksto: 
paimti du asmenis. Tel. AM. 1-8439. . Miss Ilze Slankis — 51 Sherwood

REIKALINGA į krautuvę mergaitė ne
pilnam laikui. Skambinti CH. 1-7383.

KAS VAŽIUOS mašina j Bostoną liepos 
2-3 d.d. ir galėtu paimti dvi keleives, 
prašome skambinti WA. 2-3814.

VAŽIUOJU mašina į Čikagą birželio 27 
dieną, šeštadienio ankstyvą rytą ir galiu

- ----------;---------- ;—7----------——;--------- !Ave., Calla Florists — 227 Dan- 
Ižnuomoiamas kambarys II ougste su h A L t F1 _ 8Q2 
baldais ir maistu. Bloor-Symmgton rajo- ’ ■
ne. LE. 2-6922. Į Bathurst St., Little Riga Delica-

Kun. L. Jankus, BALFo reika
lų vedėjas, atostogaudamas per
eitą savaitę ketvirtadienį ir penk 
tadienį lankėsi Toronte. Buvo 
sustojęs pas savo pusbrolį Stul
ginskį. Ta proga aplankė ir “Tė
viškės Žiburius”.

Vad. Honor kurso anglų kal
bos ir literatūros skyr. egzame- 
nus išlaikė Nalivaikaitė, Ž. A., o 
vad. general kurso egz. išlaikė 
Kuktaitė, E. R., Balsytė, J. V. ir 
Dagilis R. V.

atidarymo proga kviečia lietuvius atostogauti šįmet už 
pusę kainos. Išnuomojame 2 vasarnamius, turinčius po 
4 kambarius ir verandas, taip pat kabiną su 2 kamba
riais. Vasarvietė yra

tik 50 mylių nuo Toronto,
ramioj vietoj, ant privataus ežero kranto. Viduj visi rei
kalingi patogumai — vanduo, elektrinės krosnys, šal
dytuvai ir tt. Informacijos telefonu —

ligi liepos 1 d.: LE. 3-«708
Po liepos 1 d. teirautis: LE. 6-468L

iaby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. WrmM dažo!, sienoms 
popieris, {vairios toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

KvMiaina atsilankyti arba skambinti tol. RO. 2-4931.
$«▼. A. F. GALDIKAI 351 JARE ST. (prie Annette).

i

lio Kat. Mokyklų Komisija. Sto
vyklos kapelionu ir lietuvių bū- j Salė' bus išpuošta* vainikais ir. 
relio vadovu pakviestas Tėv. St. berželiais, šokiams gros geras. 
Kulbis, SJ. Stovykla prasidės 1 orkestras, taip, kad visiems bus 

jauku. Turtingas bufetas ir gera 
šilta vakarienė garantuos gerą 
nuotaiką, o loterija, kuriai fanus 
jau paskyrė didžiausios Montre
alio krautuvės, leis išbandyti 
laimę. ,

Tad, užbaigiant pavasario se-
tel. PO. 6-5755.

Susituokti ruošiasi Elena Sa- __ ,____ 3___  t_______
batavičiūtė su Gurkliu-ir Vikto- ’zoną ir prieš išsiskirstant vasa-
ras Austras su Doris Rodrigue, j ros atostogoms, iki pasimatymo 

Ina Šipelytė ir Algirdas. Kli-’joninėse.
čius susituokė pereitą šeštadienį.

O. Salalytė ir Edv. Augūnas Sp. b-vės “Nepriklausoma Lie-
susituokė birželio 13 d. Per jung tuva” valdyba aną šeštadienį 
tuves giedojo choras, nes abu varste spaustuves plėtimo ir 
iaunieji yra AV parapijos cho- nauių mašinų pirkimo klausi- 
listai. Vestuvių puota įvyko Sa- ™.us.’ Masinas numatoma^ pirkti 
lalų namuose. ...

Tradicinis Joninių pobūvis
Kain ir kasmet, Jonines ruo

šia KLK Moterų D-jos Montre-

Niujorke ir pradėti pasitarimai 
tuo reikalu. Mašinų pirkimui 
reikalinga lėšų, tad nutarta 
kviesti tautiečius dėti į bendro
vę ir paremti mašinų fondo va
lų. Nariams nutarta išsiuntinėti 
bendrovės įstatus.

“NL” bendrovės valdyba šiems 
metams esanti palikta ta pati.

-------------------------------------------- ------------------i tessen — 343 Roncesvalles Avė.
Išnuomojamas kambarys ir virtuve be ■ m . o_iirnj, oanti fpstivalia 
baldų. 30 Hapboume St. Tel. LE.3-6930.!, f en Pat galima gauti testivaiio 

ikalendonų su visomis mforma- 
įcijomis. :ajj0 sjęyrįus. Pobūvis įvyks šį
I Aldona ir Anicetas Lukošiai, šeštadienį, birželio 27 d. 7 vai. v. 
abu dideli “TŽ” bičiuliai ir tai- Aušros Vartų parapijos salėje, 
kininkai, birželio 18 d. susilaukė 
pirmagimės dukrelės. Laimin
guosius tėvus sveikiname.

, Irena ir Stepas Varankai bir- 
i želio 20 d. šv. Juozapo ligoninė
je susilaukė dukrelės Audrytės.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II ; 
augšte, be baldą. Tel. LE. 6-7934. į

Išnuomojamas VASARNAMIS visas arba 
atskirais kambariais Springhurst vasar
vietėje, lietuvią rajone. Šiltas-šaltas van
duo ir kiti patogumai. Tel. RO. 6-5738.

Springhurst vasarvietėje, netoli bažny- 
i

izoliuotas vasarnamis. LE. 1-5982.

Visi Montrealio Jonai ir Jonės 
kviečiami atšvęsti savo vardi-

imami tik lietuviai, mergaitės ir čios, išnuomojamas 5 kambarių gerai
berniukai ne jaunesni 12 m. am
žiaus, tiek priklausantieji orga
nizacijoms, tiek nepriklausą 
niekur. Stovyklavimo mokestis 
už 8 dienas — $15. Neturtingieji 
stovyklautojai nuo mokesčio bus 
dalinai ar visiškai atleisti. Jau 
baigiamas sudaryti ir netrukus 
bus paskelbtas stovyklos perso
nalas - vadovybė. Registracijos 
ar informacijos reikalais skam
binti tėvui Rafaeliui, LE. 3-0621. 
Gyvenantieji ne Toronte prašo
me rašyti šiuo adresu: Box 1080, 
Toronto 3, Ont.

Prie Lietuvių Namų raštinės 
yra įrengta pageidavimų dėžutė. 
Visi šėrininkai ir šiaip geros va
lios tautiečiai kviečiami savo 
sveikais sumanymais bei patari
mais prisidėti prie L. Namų to
bulinimo ir jų plėtimo.

Visi rimti sumanymai ar pa
siūlymai valdybos bus svarstomi 
ii priimami dėmesin.
JAUNIMO STOVYKLAVIETĖS 
įrengimo darbai’pamažu artėja 
prie galo. Abu miegamieji jau 
su sienomis ir stogais. Salės-pa- 
stogės stogas irgi beveik užbaig
tas. Pradėti vandens ir elektros 
įvedimo darbai. Tačiau nors di
dieji darbai jau atlikti, bet yra 
visa eilė smulkių užbaigiamųjų 
darbų. Šį savaitgalį ir ateinantį 
trečiadienį, liepos 1 d., kviečia
me į talką visus ir ypatingai 
laukiame stalių, kad galėtume 
užbaigti miegamuosius ir salės 
stogą. Mašinos į stovyklavietę 
išvyksta 7 vai. ryte.

Praėjusią savaitę stovyklavie
tėje dirbo: B. Putna, S. Telšins- 
kas, N. Narbutas, J. Žadeikis, V. 
Kiaupa, A. Mitalas, J. Damb
rauskas, V. Balsevičius, V. Bi- 
rieta, J. Greičiūnas. Šeimininka
vo savaitgalyje: B. Birietienė ir 
Z. Balsevičienė. Visiems nuošir
dus ačiū. Ypatinga padėka B. 
Putnai, S. Telšinskui, V. Bendo- 
riui, J. Žadeikiui ir S. Rama
nauskui, kurie visą savo laisvą 
laiką paaukojo stovyklavietės 
įrengimui ir kurie praktiškai at
liko visus svarbiausius statybos 
darbus.

Loterijos bilietų platintojai 
prašomi galimai greičiau grąžin
ti užsilikusias knygutes. Dar ne
sugrąžinta virš- 70 knygučių. 
Ačiū. Sekančiame “TŽ” nr. bus 
paskelbtas išplatintų knygučių 
tikslus skaičius, pelnas ir platin-

Springhurst vasarvietėje, prie lietuvių 
bažnyčios, išnuomojami kambariai su 
atskiru įėjimu. LE. 4-5358. Arba savait
galiais vietoje. Lindale Ave.

PARDUODAMAS elektrinis pečius dvie
ju vietų, gerame stovyje. 24 Rusholme 
Pk. Cr.Te!. LE. 4-1045.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visą 

rūšią anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Štai kodėl pigiau 
siųsti per siuntinių į Lietuvą b-vių 

ATST. ST. PRAKAPĄ, 
tel. RO. 7-9088, geriausio skambinti 

rytais iki 10 vai.
Akordeonai, vaistai, maistas ir Įvairūs 
medi, siuntiniai eina tiesiog iš Europos 
urmo kainomis ir pats patarnavimas yra 

pigesnis negu kitur.
Visi siuntiniai apdrausti ir garantuoti. 

Vaistų receptai siunčiami pageidaujant 
lietuvių kalba.

— Ar dalyvaujate Kanados ūkio augime?
— Ar Jūsų pinigai Jums dirba?
— Ar duoda ganėtina uždarbi?

TAUPA INVESTMENT CO. LTD.
JUMS PATARS.

P. Augustinavičius - RO. 2-9153, 
J. Vailokaitis - BE. 3-8460

Lankykite Taupos ruošiamas paskaitas ir diskusijas 
ekonominiais klausimais.

Sekanti paskaita įvyks birželio 28 d., 3 vai. p.p. Liet. Namuose.

STATAU MŪRINIUS GARAŽUS, 
priestatus IR ATLIEKU KITUS MŪRO DARBUS

S. ANDRIEKUS. Skambinti tel. RO. 6-5420.

Jlp VESTUVIŲ ir POKYLIŲ progose,
f f LCre neapsieinama be linksmos dalies— 

muzikos, kuri pakelia visų dalyvių 
nuotaiką. Kalbant apie vestuves ir pokylius, ta proga jus visus 
palinksmins gyvas-linksmas lietuviškos ir populiarios muzikos 
ORKESTRAS, jei kreipsitės iš anksto pas orkestro vedėją Albi
ną Ripkevičių, adresu: 272 Rusholme Rd., Toronto, tel. LE.5-6122.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Turį atliekamų ir nenaudoja
mų baldų prašomi juos paauko
ti stovyklavietei. Ačiū.

Pirmoji stovykla vyresnio am
žiaus jaunimui (13-18 m.) įvyks 
liepos 18-26 d. Antroji, mažiu
kams (7-14 m.) — rugpiūčio 1-16 
d. Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos sekančiame “TŽ” nr.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Eurdpos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Automobilio nelaimėje perei
tą antradienį smarkiai nukentė
jo VI. Keršys su dukrele. Jis pats 
jau grižo iš ligoninės, bet dukre
lė, kuri buvo sunkiausiai sužeis
ta, tebėra ligoninėje. Sukrėsta 
skaudžios nelaimės, motina taip 
pat išvežta į ligoninę. Pp. Ker
šiai gyvena Long Branch, o ne
laimė atsitiko Mimico.

Auto relaimės. Grįžtant iš Jo
ninių Merrittone prie St. Ca
tharines pereito šeštadienio-sek- 
madien. naktį torontietis Tarvy
das, žinomas fotografas, užlėkė 
ant jau įvykusios kitos nelaimės 
vietoje stovėjusio pagalbos teik
ti atvykusio vilkiko ir sudaužė 
savo mašina. Nei vairuotojas, 
nei kartu važiavusieji nesužeisti.

Kita nelaimė atsitiko su ha- 
miltoniečiu Enskaičiu, kuris ne
atsargiai išlipęs iš mašinos buvo 
parblokštas pravažiuojančios ki
tos mašinos. Esanti sulaužyta jo 
koja.

Mes atstovaujame Royol-Liverpool drau
dimo kompaniją grupę, kurią sudaro:

1. Royal Insurance Co., 2. The Hud
son Bay Insurance Co., 3. The Globe 
indemnity Co. of Canada, 4. The Li
verpool Manitoba Assurance Co., 5. 

* The Liverpool & London & Globe Ins.
Co Ltd.

Ji yra viena iš pačiu pajėgiausią drau
dimo organizaciją Kanadoje.

P. Adamonis Insurance. VI. 2-8501.

PRANEŠKITE JŪSŲ PROB
LEMAS surištas su nekilnojamu 
turtu — tai mūsų specialybė ir 
įstaiga jau pajėgi daugumą jų 
spręsti.

District Etate Brokers, 
P. Adamonis VI. 2-8501.

PARŪPINAME PASKOLAS 
namams be atskiro atlyginimo. 
Draudžiame namus ir kitus ob
jektus nuo nelaimingų atsitiki
mų išmokėjimui 6 mėnesiams.

District Estate Brokers, 
P. Adamonis, VI. 2-8501.

I

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londonu, Windsor^, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. VV.
VI. 2-8501

Sekite musu skelbimus opie paskirus 
objektus 'NL', 'TŽ', 'Star', 'La Press*.

D. N. Baltrukonis CR. 6-5075
F. Yasutis LA. 2-7879
A. Markevičius RA. 7-4097
A. Budriūnas RA. 2-8035
P. Adamonis RA. 2-2472
P. Baltuotus LA. 6-2084
Pr. Rudinskas HU. 1-2957

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. Norkcliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

A L G ARBENS
REAL ESTATE t

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

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

Kreutuvė ir 3 butai. $10.000 įmokėti, vienas morgičius balansui. Randasi ont 
College gatvės prie Rusholme Rd. Kaina $30.000.

Glenlake - dupleksas. $10.000 įmokėti, 11 kambarių, atskiras plytų namas. 
Pilnai išnuomotas Kaino $25.000.

Indian Rd. $5.000 įmokėti, 8 nepereinamų kambarių, 2 modemiškos vonios ir 
virtuvės. Vandeniu alyva apšildomos. Garotas. Kaino $19.500.

Alhambra Ave. $3.500 įmokėti. 6 nepereinami kambariai, 2 garažai. 514% 
morgičius. Kaina $14.900.

Bloor - Lansdowne, $2.500 įmokėti, balansui vienos atviras morgičius 10 me
tų. 6 koptboriai, gražus plytų namas. Garažui vieta. Kaino. $15.500.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

JMtfS


