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Skyrelis vaikams SOVIETAI BIJO KARO
Su Motinos Dienos numeriu “Tėviškės Žiburiai’ Įsivedė jau 

seniai daugelio pageidautą skyrelį vaikams “žiburėliai”. Jo pa
skirtis labai aiški — padėti tėvams savo vaikučius išlaikyti kartu su 
letuviškąja bendruomene, padėti išlaikyti vaikų ryšius su tuo, kas 
tėvams brangu, padėti mokyti lietuvių kalbos ir Įpratinti lietuviš
kai skaityti. Tai mūsų visų bendras uždavinys. Tai galutinis tiks
las mūsų visos veiklos. Mums patiems juk labai nedaug tereikia 
— tik atsigaivinimo protarpiais. O vaikams reikia pirmiausia į 
šrdeles Įskiepyti lietuviškuosus daigus, paskiau juos puoselėt, 
ugdyti ir visą laiką papildyti. Jei tėvai ir vyresnieji šito nedarys, 
patys.vaikai to niepasieks niekad.

Uždavinys tai labai didelis ir labai sunkus. Ir norėdami^ tėvai 
dažnai to nepajėgia, mes ir priemonių trūksta, o patys gi visko 
negali susikurti. Iki šiol tėvams šiuo atžvilgiu talkino tik “Eglutė”. 
Ji puikus laikraštėlis ir sunku pateisinti tėvus, kurie jos patarna- 
vmu nenori pasinaudoti. Bet ji išeina tik vieną karta per mėnesi. 

„ Vaikai su’ja spėja susipažinti per keletą dienų ir dažnai nori ko 
nors daugiau. “TŽ” skyrelis “žiburėliai” ir nori būti tuo kukliu 
Įnašu tame laikotarpy, kai šeimos ir vaikai laukia naujo “Eglutės” 
numerio.

čia taip tinka prieš 500 metų Mažvydo tarti žodžiai: “Imkit 
mane ir skaitykit”. Naudokitės tuo. Aišku, tas skyrelis negali 
patenkinti visokio amžiaus vaikų. Bet kaikurie dalykai tiks vi
siems. Tėvai tik turėtų atkreipti-i tą skyreli savo vaikų dėmesį — 
suaugesniems duoti paskaityti, o mažesniems patys tėvai turėtų 
pėrskatyti ir paaiškinti plačiau ten liečiamus dalykus, išaiškinti 
žodžius, jei pasitaikytų vaikams nesuprantamų, apie perskaitytoje 
pasakoje liečiamus dalykus pasakyti kitų panašių pasakų, gal 
daug ilgesnių, kurios dėl vietos stokos skyrely negali tilpti ir 1.1, 
ir t.t. Daugelis tėvų su savo vaikais, be abejonės, užsiima — pa
skaito jiems, papasakoja, dainelių pamoko, šis skyrelis ir bus talka 
tėvams, kurie taip daro. O jei katrie taip nedaro, kviestume pra
dėti tai daryti. Pamatysit, kiek bus džiaugsmo iš tokių valandėlių 
vaikams ir jums patiems. Kokia miela ir jauki būna ta valandėlė. 
Jos vaikai niekad nepamirš ir jei tai tęsis iki jų subrendimo, jų 
lietuviškas ryšys su tėvais liks visam amžiui.

“Žiburėliai” nepasieks vaikų, jei tėvai nepadės. Dar ir kitokia 
tėvų talka “žiburėliams” yra labai reikalinga. Mes prasme pri
siųsti savo atvirų pastabų — kaip vaikai reaguoja i spalvinamą 

.medžiagą, ko, tėvų nuomone, reikėtų daugiau, ko vengti ir t.t. 
O gal jūsų vaikučiai bando ką rašyti? Gal katrie mėgsta piešti 
ir Įdomių piešinukų jūsų imamuose jau nemažai prisirinko. Pri- 

visa tai. Tik-pažymekit, kokio amžiaus vaiko, berniuko aj 
mergaitės, tai darbas. Vaikai kartais padaro kitiems vaikams daug 
Įdomesnių dalykų, kaip suaugusieji. Kas gali ką parašyti ar turi 
savo ar kieno kito nespausdintų vaikams tinkamų raštų, prašome 
mums prisiųsti. Jei kas negalės būti išspausdinta, bus grąžinta. 
Visi bendrai galėsim daug daugiau nuveikti.

“Žiburėlių” redakcijos norai kuo geriausi. Bet, žinoma, ne 
viską bus galima tuojaus pat Įvykdyti. Kaikurių dalykų gal bus 
neįmanoma Įvykdyti ir grynai dėl piniginių sunkumų arba dėl 
stokos vietos. Ypač tai liečia iliustravimą. Kaip būtų gera ir miela 
spausdinti kuo daugiau paveikslų iš vaikų gyvenimo, iš jų švenčių 
ir apskritai serijas vaizdų iš vaikus galinčių sudominti Įvykių ar 
net pasakų, bet, deja, tai brangus dalykas. Tuo tarpu teks verstis 
kuklesniais dalykais — skolintomis iliustracijomis. “TŽ” didelių 
išlaidų naštos nepajėgtų bepakelti. Nebent pasisektų rasti tani 
kokių specialių šaltinių.

Kaip buvo žadėta pradedant “žiburėlius”, tuo tarpu numa
toma ši skyrelį spausdinti kartą per mėnesį, maždaug i tarpa tarp 
dviejų “Eglutės” numerių. Dėl grynai techniškų priežasčių šis 
antras skyrelio pasirodymas kiek suvėlavo. Sekantis pasirodys 
antroje pusėje birželio.

N
Toronte lankėsi rusas N. Gon- 

čarov iš Niujorko, kur jis dirba 
protestantiškoj organizacijoj YM 
C A. čia buvo šios organizacijos 
sekretorių suvažiavimas ir ta pro
ga Gončarov pareiškė, kad soviet, 
rusai instinktyviai bijo karo; jie 
dar neužmiršo didelių pastarojo 
karo sunaikinimų. Jie betgi esą 
Įsitikinę, kad jų idėjos yra teisin
gos ir kovos ūkinėmis bei propa- 
ganidnėmis priemonėmis už jų 
perkėlimą bei įgyvendinimą ki
tuose kraštuose.

Kalbėdamas apie viršūnių kon
ferencijos iširimą, Gončarov pa
stebėjo, kad Chruščiovo elgesys 
buvęs padiktuotas vidaus politi
kos. Jo opozicija po vizito Ameri
koje esą tiek sustiprėjo, kad jai

nuraminti reikėjo radikalaus po
sūkio. Kai Chruščiovas grįžo 
Maskvon iš JAV ir pasakė palan
kių žodžiu jų adresu, kilo platus 
nepasitenkinimas ypąc tų, kurie 
reikalauja geležinės politikos JA 
V-bių atžvilgiu.

N.‘ Gončarov yra gimęs Sov. 
Sąjungoj. II D. karo metu vadova
vo vienai tankų grupęi ir pateko 
vokiečių neltisvėn. Jis buvo vie
nas iš tų 400.000, kurie atsisakė 
grįžti Sov. Sąjungon karui pasi
baigus. Dabar jie yra JAV pilie
tis ir Chruščiovo vizito metu Niu
jorke kalbėjosi su juo 7 minutes. 
Tada Chruščiovas jam pasakęs,
kad tarp Sov. Sąjungos ir JAV tu- į 1“ 
rinti vyrauti taikinga koegzisten- Į > 
cija, neišskiriant rungtyniavimo.

Iš Toronto šv 
procesija.

Lietuva

Jono lietuvių kapinių šventinimo iškilmių: minia susirinkusi prie kryžiaus ir ateinanti
• Nuotrauka J. Dvilaičio.

KAS NAUJO KANADOJE?
Poliomelyčio pavojus šiemet 

gali būti didesnis nei kitais me
tais, nors epidemijos netikima. 
Iki gegužės mėn. vidurio buvo 
94 susirgimai. 1959 m. tame lai
kotarpyje — 32, 1958 m. — 14. 
Daugiausia susirgimų teko B. Ko
lumbijai, Albertai ir Quebecui. 
Provincijų sveikatos ministerial 
ragina gyventojus pasinaudoti po
lio skiepais. Ontario prov. 90% 
mokyklinio amžiaus vaikų yra 
jais pasinaudoję, suaugusių — 
tik 30%. Pernai Ontario prov. bu
vo 198 polio susirgimai; mirė 21. 
Iš jų 66 asmenys buvo virš 20 
metų. Nė vienas jų nebuvo skie
pyti polių serumu.

Deportacijos Įsakymą, liečianti 
Imre Hirsch, apeliacinis Ontario 
teismas patvirtino ir tuo panai
kino pirmosios instancijos teismo 
sprendimą, kuris buvo sulaikęs 
Hirsch deportaciją vien dėlto, 
kad Įsakymas buvęs išduotas sek
madieni. I. Hirsch yra Vengri
jos tremtinys, atvykęs Kanadon 
pas gimines iš P. Amerikos su 
lankytojo viza. Jis buvo sulaiky
tas Malton aerodrome kaip netu
rėjęs nei lėšų, nei bilieto grįžti 
atgal.

Vietų stoka ligoninėse yra su
sirūpinusi feder. parlamento spe
ciali komisija. Jos nuomone, kal
ta esanti dabartinė sistema, pagal 
kurią i ligonines priimami tik tų 
ligoninių gydytojų pacijentai. 
Esą vienos ligoninės perpildytos, 
kitos turinčios laisvų vietų, bet 
nepriimančios ligonių, gydomų 
pašalinių gydytojų. Ligoninių 
tvarkymas nepriklausąs feder. vy
riausybei, tačiau ji duodanti pa
šalpas, ir todėl galinti turėti Įta
kos vietiniams atsakingiems or-

John Yaremko, Ontario trans
porto ministeris, ukrainiečių kil
mės advokatas, paskirtas Ontario 
prov. sekretorių vietoj pasitrau
kusio dr. Phillips. Manoma, kad 
netrukus bus pertvarkytas minis- 
terių kabinetas, ir eismo min. 
bus paskirtas naujas asmuo. Min. 
Yaremkos paaugštinimu džiau
giasi ir lietuviai, nes jis yra nuo
širdus jų bičiulis. Jo žinioje, be 
kitko, bus ir prov. imigracijos 
skyrius.

Atsisakiusiam kovoti prieš sa
vo tėvynę italui G. Capellozzo 
praėjusį lapkritį buvo sulaikyta 
Kanados pilietybė. Po įvairių at
siliepimų ir kritikos spaudoje tas 
pats teisėjas A. Cochrane Bramp- 
tone, Ont., gavęs antrą to pačio 
italo prašymą pilietybei gauti ne
beklausė ar jis gins Kanadą ka
ro atveju nuo priešų, įskaitant 
Italiją, ir suteikė pilietybę.

•
Bedarbių skaičius balandžio 

mėn. sumažėjo, bet dar jų buvo 
517.000, t.y. 8.3% visų dirban
čiųjų. Sumažėjimas šiemet netoks 
žymus kaip pernai tuo pačiu me
lu. ! •

Toronto šv. Jono lietuvių kapinių pašventinimas. Klūpo prel. M. 
Krupavičius, aplink matyti: Prisikėlimo par. klebonas T> Placidas, 

- OF M, kun. Riekus, Montreal! o AV parap. klebonas J. Bore v i- 
čius, SJ, šv. Jono Kr. parapijos kleb. kun. P. Ažubalis, kun. B. 
Pacevičius, pačioje dešinėje -kan. V. Zakarauskas.

Nuotrauka J. Dvilaičio.

LKD Sąjungos konferencija
Lietuvių Krikščionių Demokra

tų Sąjunga, kaip išeivijoje yra 
pasivadinusi buvusi LKD Partija, 
savo konferencijas šaukia kas 2- 
ji metai. Po 1956 m. įvykusios 
Niujorke, 1956 m. Clevelande ir 
1958 m. Čikagoje, ketvirtoji įvyko 
Toronte pereitą savaitgalį. Posė
džiai vyko Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje dvi dienas — 
gegužės 28 ir 29. Dalyvavo 75 at
stovai ir daug svečių, ypač iš To
ronto, Hamiltono, Delhi ir kitur. 
Organizacijos reikalai buvo ap
svarstyti — padaryti centro or
ganų ir skyrių pranešimai bei jie 
išdiskutuoti — šeštadienio dvie
juose posėdžiuose, kurie nusitę
sė iki 10 30 v. v. Sekmadienio ry
tiniame posėdy buvo išklausyti 
bei išdiskutuoti du pranešimai —

VLIKo pirm. dr. A. Trimako apie 
KD veiklu bei tos veiklos sąlygasr 
VLIKe ir*prel. M. Krupavičiaus 
apie dabarties gyvenimo iškelia
mus reikalavimus LKDS veikiai. 
Popietiniame posėdy (po< -iškil
mingų šv. Mišių-už mirusius, ir bu
vusius dėl Lietuvos laisvės LKDS 
narius Prisikėlimo par bažnyčio
je, kurias atlaikė' T.TJz Borevi- 
čius, SJ, o pamoktą pasakė kan. 
V. Zakarauskas) buvo atlikti c. or
ganų rinkimai ir primtos rezoliu
cijos. Atskirai dar Įvyko LKD 
Studijų klubų ir Leono XIII Fon
do posėdžiai/

Konferencijos prezidiumą su
darė St. Lūšys, Pr. Razgaitis ir B. 
Žukauskas, sekret.— Gruodis, J. 
Gravrokas ir Pemkutė.

(Nukelta Į 8 psl.)

Lietuviu Fronto Bičiuliu konferencija
Pereitą savaitgalį, gegužės 28-f kitų tik labiau tolina, kiršina ir 

29 d.d. Clevelande Įvyko JAV ir * -’J- "-1
Kanados LFB konferencija. Kon
ferencijos šeimininkais buvo Cle- 
velando LF bičiuliai. Atstovų ir 
pavienių bičiulių dalyvavo iš Niu
jorko, Čikagos, Cleveland©, To
ronto, Windsoro ir kitų vietovių. 
Konferencijos tikslas buvo geriau 
susiorientuoti esamoje padėtyje 
ir bendrom pastangom nužymėti 
konkrečius uždavinius ir darbus 
organizacijos veiklai artimoje ir 
tolimesnėje ateityje. Konferenci
jai buvo patiekta plati ir išsami 
programa. Pagrindinius dieno
tvarkės punktus sudarė kultūri
niai, bendruomeniniai ir lietuviš
kumo išlaikymo reikalai. Tiesa, 
paliesti ir politiniai klausimai, 
kaip santykiai su VLIKu ir kito
mis grupėmis, tačiau pastarieji 
daugiau informacijai, o ne LF 
darbų gairėms nustatyti. Visų su
važiavusių bičiulių parodytas di
delis dėmesys ir susirūpinimas, 
kaip tinkamai pasiruošti, pasak 
dr. Vardžio, ilgos metų eilės veik
lai ir savo organizacijos efekty
viam ir planingam darbui lietu
višką jame gyvenimę. Platokai 
gvildenta ir prisiminta artėjanti 
Lietuvos okupacijos 20 metų su
kaktis.

Padaryta visa eilė pranešimų 
bei skaityta paskaitų su gyvom ir 
praktiškų išvadų diskusijom. 
Konferencijos dalyvių buvo aiš
kiai ir tvirtai pasisakyta, kad po
litinė veikla ir jos pobūdis išei-

is ta risti!
plano išskirta

Sovietų atstovybės Vašingtone 
leidžiamo USSR žurnalo pasku
tiniame numery (1960 m. Nr. 6) 
išspausdintas pasikalbėjimas su 
inturisto viršininku Vi. Ankudi-

— “Touring the Soviet 
Union”. Jo pat pradžioje pridėtas 
schematinis žemėlapis — pieši
nys, su lankytinų vietų bei kelių 
nurodymu, iš Pabaltijo nurodyti 
tik du punktai — Ryga ir Tali
nas. Trikampy tarp L. Brastos, 
Minsko ir Rygos nepažymėta nei 
vienos vietovės.

Kitame Ž. Jųrjsva -straipsny 
’‘Summer .Vacations4, primena
ma, kad vasarotojai vykstą į Kau
kazą, Krimą ir prie Baltijos, ta
čiau nepaminėta nei viena Pabal
tijo vasarvietė. Straipsnis pa- . . _
iliustruotas net 10 spalvotų pa- j slaptas mikrofonas, kuris buvo

VAC- O 1 -j lul pllOvU. piA”

kišamai parodė sovietų veidmai- 
nystę: kaltina amerikiečius šni
pinėjimu, o patys juo Įžūliai ver- 

. Roma. — Iš grįžtančio iš Ro- čiasi. Sovietų pasiūlytoji rezoliu- 
mos Lenkijon vysk. Kowalskio cija pasmerkti JAV žvalgybinio

-Savaitės įvykiai
Iširusios viršūnių konferencijos sudaryta Įtampa tebėra visur 

jaučiama. Mažosios valstybės, matydamos, kad didieji ėmė garsiai 
peštis, Įsiterpė su savo tarpininkavimu. JT Saugumo Taryboje, kur 
buvo svarstomas sovietų skundas dėl JAV žvaigybinio lėktuvo, jos 
bendrom jėgom stengėsi švelninti Įtampą. Tokiame vaidmeny buvo 
pirmininkaująs Ceilono atstovas C. Corca, Argentinos, Tunizijos ir 
Ekvadoro atstovai. Jie pateikė rcuoliuciją, kviečiančią didžiuosius 
vėl ats&ujinti pastangas naujai konferencijai. Jų rezoliucija buvo 
priimta9.0 balsais, Susilaikius Sov. Sąjungai ir Lenkijai. Jau gir
dėti, kad keturių didžiųjų užsienio r. ministerial susirinksią posė
džio Niujorke. Galbūt Saugumo Taryba turės teigiamos įtakos 
įtampai sušvelninti. Posėdžių metu A. Gromyko išliejo visą tulžį 
JĄV adresų^c-C pėkiek ^-^į- -; v

demonstravo S. Tarybai medžio 
drožinį — didįjį JAV antspaudą, 
dovanotą JAV ambasadoriui 1945 
m. Maskvoje. Jame buvo įrengtas

veikslu, bez jų tarpe 
no iš Baltijos pajūrio

ant sienos muitininkai atėmė 
daug mokslinių knygų, 2.000 re
liginių paveiksliukų ir popiežiaus 
laišką kardinolui Wyszynskiui. 
Vysk. Kowalskis grįžęs tuojau ap
lankė kardinolą ir atitinkamai mi
nisterijai pasiuntė protesto raštą. 
Jis buvo nuvykęs pas popiežių 
kanoninio vizito atlikti.

skaldo, trūkumas vieningo ir su
tartino laisvinimo darbo neša di
delę nenaudą Lietuvos reikalui, 
nuolatinis linksniavimas ir ko
mentavimas politinio erzelio ati
traukia jėgas nuo daug svarbes
nių ir mūsų tautai labiau gyvy
binių darbų Įvygdymo. Konferen
cijoje tat norėta Įžvelgti i ką la
biausiai lietuviškasis dėmesys tu
rėtų krypti. L.Bendruomenės] 
stiprinimas bei palaikymas dau-1 
gialype prasme buvo konferenci-l 
jos dalyvių vieningai priimtas. Į 
Visur ir visada remti pozityviai 
lietuviškumo bei Lietuvos naudai 
besireiškiančias tiek lietuviškas, 
tiek tarptautines jėgas bei jun
ginius. Konferencijoje atkreiptas 
dėmesys ir i š.m. Įvykstančius 
prezidentinius, senato bei kon
greso rinkimus JAV. Užakcentuo
ta, kad tai sudaro labai palankią 
ir dėkingą dirvą Lietuvos okupa
cijos ir visų kenčiančių vergijoje 
lietuvių padėčiai iškelti ir nu
šviesti. Lietuvos vardas turėtų 
būti kiekvieno amerikiečio išgirs
tas. Tam nutarta daryti konkrečių 
žygių ir Įtraukti lietuviškų jėgų 
Į Lietuvos reikalo pagarsinimą 
minėtos rinkiminės kampanijos 
metu.

Svečiai bičiuliai šeimininkų 
— clevelandiečių bičiulių buvo 
gražiai priimti ir vaišingai išlai
kyti grobuose “Čiurlionio” an- 
sambdlio namuose visą konferen
cijos metą. Sekmadienio vakare 
po vakarienės bičiuliai pradėjo

lėktuvo atvejį kaip agresiją buvo 
atmesta 7:2 balsais, susilaikius 
Ceiionui ir Tunizijai. Nepatenkin
tas A. Gromyko grasino karu, ku
rį sukelsiančios JAV “provokaci
jos”.

Viršūnių konferencijos iširimo 
reikalu kalbėjo per radiją ir tele
viziją prez. Eisenhoweris, o Mask
voje viešą kalbą pasakė N. Chruš
čiovas. Pirmasis gana ramiai ir 
blaiviai nurodė, kad Chruščiovas 
sąmoningai išardė konferenciją 
vidaus politikos spaudžiamas; 
žvalgybinis JAV lėktuvas tebu
vęs priedanga. Jis dar kartą pa
brėžė, kad ir toliau reikią derėtis 
su sovietais, o atsakomybę už 
žvalgybinio lėktuvo atveji sau 
priskyrė. N. Chruščiovas gi pasi
šaipė iš prez. Eisenhowerio, saky
damas, kad jo svarbiausias užsi
ėmimas — golfas, o prezidentys
tė tik tarp kitko. Prez. Eisenho
weris norįs taikos, bet nesuval- 
dąs savo generolų. Kol kas nė

nezuelą, bandydami išsklaidyti 
Įtarimus dėt Įsigalinčio komuniz
mo ir įtikinti, kad Kubos revo
liucija kovojanti tiktai prieš im-

■ perializmą. Šią tezę aiškiai panei-.^ 
gė gsnytejinis Santiago arkivys-’ 
kupo E. P. Serantes laiškas, skai
tytas visose krašto bažnyčiose. Ja
me atvirai pasakyta, kad komu
nizmo skverbimasis i valdžios 
sluogsnius pasiekęs pavojingą 
laipsnį ir kad jis jau esąs ne prie 
vartų, o jau pačiame krašto vi
duje. Laiškas pasmerkė šią grės
mę. nežiūrint, kad valdžios po
tvarkis draudžia antikomunistinę 
veiklą kaip antirevoliucinę. Arki
vyskupas yra F. Castro bičiulis, 
kartą išgelbėjęs jo gyvybę. Mano
ma, kad jo vadovaujamas pasi
priešinimo sąjūdis turės Įtakos. 
Pats Castro skelbia tikėjimo lais
vę, bet pats bažnyčion neina ir 

į vengia santykių su dvasininkais.
Kovoj su Bažnyčia jis gali pasi
telkti masonus, kurie Kuboj yra 
pajėgūs. Garsieji tautos didvy
riai — Jose Marti, gen. A. Maceo, 
gen. M. Gomez buvo masonai. Kai 
F. Batista valdymo metu katali
kai norėjo įvesti tikybos dėsty
mą valst. mokyklose, masonai su
kliudė. Be to. Castro garsiai re
mia N. Chruščiovą.

Tylus sukilimas
Dešimt metų valdęs Turkiją 

premjeras Menderes su preziden-
viena pusė nešima radikalių žy- i iu Bajar atsidūrė kalėjime. Pa-
—__ -_ - -___ — — . 1 *1*__ _ A___t • • V • • e »

vijoje mūs lietuvius viefttfc ^irstytis Į namus.

Toomto šv. Jono liet, kapinių pa
šventinimo metu kalba: kapų ta
rybos narys PLB CV pirm. J. Ma
tulionis, VLIKo pirm. dr. A. Tri
makas ir parlamentaras A. Ma- 
IdheV. Nūdtroūka J. Dvilaičio.

gių ir dairosi ateitin gana atsar
giai, nors Chruščiovas siūlo atei
ty kviesti konferencijon Kiniją.

Baisus kaip karas
Beieškant karo grėsmės atito

linimo, Čilę ištiko siaubingi že
mės drebėjimai, pasikartoję net 
keletą kartų. Per vieną savaitę 
pietinėj Čilėj liko sugriauti ištisi 
miestai; žuvo apie 5000 gyvento
jų, neteko namų — 2 milijonai. 
Medžiaginių nuostolių padaryta 
jž šimtus milijonų dolerių. Su
keltos didžiulės vandenyno ban
gos nuo Čilės krantų nuriedėjo 
12.000 mylių per Ramųji vande
nyną ir sunaikino visą eilę Japo- 
lijos žvejų kaimų, palietė taip 
aat Havajų salas. Aliaską ir N. 
Zelandiją. Nelaimingiems čilie- 
čiams Į pagalbą atskubėjo JAV, 
Kanada, V. Vokietija ir kt. kraš- 
ai, paskirdami stambias sumas.

Nutraukta pagalba Kubai
Santykiai tarp JAV ir Kubos 

tempiasi. Prez. Eisenhowerio 
jprendimu. duodama finansinė 
aagalba Kubai nutraukiama po 6 
men., jeigu nebus pasiekta naujo 
susitarimo. Ir kaikurie P. Ame
rikos kraštai Įtariamai žiūri Į Ku
bos politiką. Kubos prezidentas 
Dorticos su užsienio r. min. R. 
Roa ir kt. minlštėriais kriko Bru-

starųjų savaičių neramumai bei 
demonstrasijos didesniuose mies
tuose buvo privertosios vyriausy
bę paskelbti karo stovi. Kai ir 
tai negelbėjo, kariuomenė per
ėmė valdžią, paleido parlamentą 
ir paskelbė, kad bus paruošta nau
ja konstitucija ir pravesti laisvi 
rinkimai. ’ v

Mirė B. Pasternak
Jau kurį laiką sunkiai sirgęs 

plaučių vėžiu ir širdies bei skil
vio negalavimais, Nobelio litera
tūros premijos laureatas, pagar
sėjusio “Daktaras Živago” ronr 
no autorius, B. Pasternakas mr 
gegužės 31d., sulaukęs 70 m. am
žiaus.

Paskyrimas jam 1958 m. Nob~ 
lio literatūros premijos už bolš - 
vikų revoliuciją bei namų karą 
pavaizduojantį romaną, sukėlė 
kią audrą bolševikijoje, kad j; 
wo premijos buvo priverstas ? 
sisakyli. jis buvo apšauktas išda
viku. pašalintas ir rašytojų sąjun
gos ir nuo to meto gyveno dav 
giausia nuošalų gyvenimą.

Jis buvo laikomas vienu geriau-
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MIK. VtTAUTAOlAŠ S
SKAITYTA VELIONIO ATMINTIES PAGERI
TORONTE S

Baltijos aukso krantai pasruvo 
krauju ir ašaromis. Dar nenudžiū
vo ir nenudžius greitai, nes Ne
munėlis kasdien atneša vis nau
jų,graudesnių, skaudesnių. Va, 
tik vienos — vadinkime ją Ąžuo
lais — šeimos drama.

Prieš pat Antrąjį Pasaulinį ka
rą buvo dešimt Ąžuolų vienoj vie
toj: Tėvai ir vaikai. Sūnus Vy
tautas tarnavo Lietuvos kariuo
menėje, mergaitė išvyko į vienuo
lyną. Sodyboje šnereno šeimos 
klevas, kuriame gandras augino 
vaikučius, kieme stovėjo medinis 
kryžius, — šeimos pasididžiavi
mas; sodybą supo sodas, kurs pa
vasari puošėsi žiedais, o rudenį 
.į- vaisiais. .

Vyriausiąjį sūnų suėmė oku
pantai - rusai dar 1940 m., jį vi
saip kankino, kol padarė bepročiu 
dar kalėjime, o vokiečiai, kaip to
kį, numarino pagreitintu tempu.

1944 m. grįžę rusai paima ka
riuomenėn Kęstutį. Elenutė ir 
Jonukas greitai areštuojami ir nu
vežami už Uralo, žemės galo. Dve
ji baišūs kankinimo metai prabė
ga. Namie su tėvais lieka mirš
tantį. Petrutė, o Vytauto žmona 
patenka kdlėjiman.

Po ilgų tardymų pagaliau le
galiai grįžta prie Baltijos Jonu
kas, o Elenutė, šiek tiek atgavus 
laisvę, parvyksta namo nelegaliai.

Dar metams neprabėgus, gink
luoti ir svetimi žmonės apsupa 
Ąžuolų sodybą ir Įsako per dvi 
valandas pasirengti tolimai ke
lionei. Leidžia pasiimti po 50 kg 
mantos. Tėvą Ąžuolą ištinka šir
dies smūgis, tad vaikai marina jį, 
o nesirengia ištrėmimui; nustaty
tam laikui prabėgus visi sumeta
mi i sunkvežimį ir išgabenami i 
stotį. Tai buvo 1948 m. »

Sesutė Jadvyga, gyvenusi kai
mynystėje,'tik rytą, visus išgabe
nus, Sužinojo, kas atsitiko. Ji nu
skubėjo į tėviškę, bet sargyba ne
leido jai peržengti gimtų namų 
slenksčio^ kad iš ttn (išgelbėtų : 
bent šeimos relikvijas.

šimtas vagonų su keliais tūks
tančiais ramių žemaičių tris sa
vaites dardėjo i Rytus. Nieko iš 
traukinio neišleido ir nieko prie 
tremiamųjų neprileido. Tris sa
vaites nedavė nei šilto vandens. 
Visa stipri Ąžuolo šeima, apie ku
rią rašome, sirgo, labiausiai tė
vas, ištiktas širdies atakos areš
tuojant. Viena Elenutė dar šiek 
tiek laikėsi, slaugė, globojo, kol 
traukinys nuvyko į paskyrimo vie
tą Azijos gilumoje.

Emilija, Vytauto žmona, grįžo 
iš kalėjimo, bet namų jau nera
do. Vėl buvo suimta, kankinama, 
tardoma ir kankinės mirtimi žu
vo kalėjime, o jos vaikai našlai
čiai buvo jau Sibire.

1953 m. Sibire buvo labai šalti 
ir sunkūs. Ąžuolų šeima dirbo 
plytinėje, gali sakyti, be jokio at
lyginimo. Badas žiūrėjo visiems į 
akis. Nepakęsdama bado žvilgs
nio Ąžuolienė mirė. Kiek vėliau 
dėl tų pačių priežasčių pamišo ir 
badu mirė tėvas Ąžuolas, Lietu
vos žemaitis, ūkininkas, išauginęs 
8 vaikus ir daugybę ąžuolų savo 
sodyboje. O vienintelė jo kaltė 
buvo ta, kad jis savo žemę mylė
jo labiau kaip svetimą, ir laisvę 
mylėjo labiau kaip vergiją ....

Keturi jo vaikai ir du našlai-

liko

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo 

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.
Toronte, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
■ vaistinėse — pinigų grąžinimo ga- 
-rantija.

TAMSUSIS BIRŽELIS
VIENOS ŠEIMOS SKAUDI ISTORIJA 

čiai mažamečiai vaikaičiai
Sibiro plytinėje. Vienas iš jų jau 
netiko niekam, išaugo dūmeli? ir 
toks liko visam amžiui.

1958 m. Ąžuolams leido grįžti 
į Lietuvą, bet visi turėjo pasira
šyti, kad grįžę nekels kojos į tė
vų sodybą, nereikš jokių preten
zijų, net paliktų namų židinio re
likvijų neieškos. . ,

“Grįžę prie Baltijos pirmiausia 
nors iš tolo ėjoih pąŽftHėti į .tėvų 
sodybą. Skausmo peiliai vėrė Šir
dį. Pamatėme sodybos kryžių, ku
ris prieš pat mūsų, išvežimą buvo 
pastatytas ir nudažytas. Ąžuoli
nis kryžius audras atlaikė ir- te
bestovėjo, nors Ąžuolų šeima pa
kriko. Netoliese ir klevo medis su 
gandralizdžiu tebestovėjo. Kaip 
tada mes pavydėjom gandrui, ku
ris galėjo ir toliau savo šeimą lai
kyti senam medy, o mums neleido 
nei artyn prieiti.

Visas sodas buvo nurautas, jo 
vietoje — kolūkio karvidės. Ke
liai ir takeliai išdraskyti. Nebėr 
namelių, kuriuose gimėme ir au
gome, nebėr takelių, kuriais kū
dikiais lakstėme, nebėr tėvelių, 
nei vyresnių brolelių, kurie mus 
globojo ir augino.

Niekas mūsų grįžtančių nelau
kė, sugrįžusių niekas nepriglaudė, 
net čigonų gyvenimo negalėjome 
pradėti, nes nebuvo nei ratų, nei 
arklio”.

Šitaip apie savo sugrįžimą rašo 
BALFui Elenutė.

Neišlaikė Jonuko nervai. Ne- 
bepritapo tėviškėj, norėjo dingti 
nežinion. Jis grižo Sibiran. Vik
torija baigia apakti ir dėl to ne
gali gauti nei darbo nei duonos. 
Paėmė ją į elgetyną. .

Elėnutei pasisekė geriausiai. Ji 
gavo darbą valyti įstaigos patal
pas. Ji gauna ir algą — 310 rub
lių mėnesiui, iš kurios už 120 rub
lių nusisamdę didelį kambarį, 
kad jame sutilptų keturi, 10 rub
lių moka už elektrą, šimtas ir aš
tuoniasdešimt /rublių tyra- mažo
ka nupirkti duonytę ir druską ke
turioms burnoms, bet nuo tikro 
bado apsiginti, galima, tačiau nei 
apie šilumą, nei apie rūbus ne
tenka nei galvoti.

Viskas jau nusibodo šios gar
bingos Ąžuolų šeimos vaikams. 
Jie nieko nebebijo. Visi į juos 
žiūri kaip be jokio reikalo iš ka
pų sugrįžusius, iš numirusių pri
sikėlusius, tad ir jie į pasauli žiū
ri kaip į didelį kapinyną, o laisvų 
dienų gyvenimą laiko kaip sapną*.

Ąžuolų šeimos palikuonims li
ko dar vilties kibirkštėlė. Jie tu
ri sesutę užsieniuose, bet jie ne
žino, kad ta sesutė esanti V. Eu
ropoje yra prieglaudoje ir neturi 
jokios nuosavybės, turto. Nei 
draugų, nei giminių Amerikoje 
Ąžuolai neturi. Neturtingoji sese
lė, esanti laisvam pasauly, perda
vė BALFui vardus ir adresus iš
kankintų Ąžuolų vaikų ir vaikai
čių. Amerikos lietuviai kaip tik 
tokiam atvejui jau buvo pasiruo
šę, susiorganizavę ir tuoj ištiesė 
pirmos pagalbos ranką. Gyveni
mo viltis Ąžuolų gyslose suplazde
no, viltis kovoti ir išsilaikyti prie 
Nemuno, prie Baltijos, atėjo. 
Dar yra lietuvių, jei nebeliko gi
minių. Kovoj ar varge lietuvis 
visad padės savajam..

Tai tikri faktai, tik sukeisti 
vardai ir vietovės. Tokių Ąžuolų 
Lietuvoj yra tūkstančiai ir vis 
dažniau ir stipriau jie beldžiasi į 
Bendrą Amerikos Lietuvių šal
pos Fondą, BALFą, kuris padėjo 
tūkstančiams tremtinių Europo
je, kurio ausis ir duosnumas turi 
būti jautrūs ir baisiųjų trėmimų 
aukoms. Per metus BALFas su 
dovanomis aplankė tūkstančius 
panašių šeimų. BALFas padėjo ir 
padės, jei tik bus lėšų, jei visi 
Amerikos ir Kanados lietuviai pa
dės BALFui, atsiųsdami auką tie
siai į BALFo Centrą—105 Grand 
St., Brooklyn 11, N.Y., arba įteik
dami ją Baisiojo Birželio minė
jimų proga, vietos BALFo sky
riui.

Mokame gražiai kalbėti. Savo 
<albas užantspauduokime savo 
auka kankiniams.

BALFo Reikalų Vedėjas.

Pereitais metais birželio 14 d. 
nelauktai ir staigiai mirė Lietu
vos generalinis konsulas Kanado
je? ministeris Vytautas Jonas Gy
lys.

Tai buvo didelis smūgis netik 
Kanadoje, bet ir JAV bei kituose 
pasaulio kraštuose gyvenantiems 
lietuviams, nes velionis buvo dau
geliui pažįstamas iš jo ilgos tar
nybinės veiklos.

Savo šios dienos kalboje aš ne
pasitenkinsiu vien sausomis da
tomis, bet sujungsiu jo gyvenimą 
ir veiklą su politinėmis apystovo- 
mis, kurios buvo susietos su jo 
veikla, su įvairiais ją užimtais 
konsulariniais ir diplomatiniais 
postais. Daug dalykų pthts žinau, 
daug girdėjau iš jo patfes lūpų ir 
daug sužinojau iš jo našlės,;^G. 
p. Vandos Gylienės. Kaip konsu
las ir diplomatas, velionis buvo 
veikęs nuo Pirmojo Pasaulinio 
karo pabaigos ligi dabartinių lai
kų, vadinasi 40 metų su viršum.

JAUNYSTĖ
Velionis gimė 1886 m. sausio 

26 d. Griškabūdyje, Suvalkijoje, 
kaip vienintelis sūnus gimnazijos 
mokytojo ir vėlesnio direktoriaus 
Motiejaus Gylio ir jo žmonos Ma
rijos Dailydaitės. Jo protėviai bu
vo pasiturį šimtamargiai Suval
kijos ūkininkai. Jonas Jablonskis 
buvo jo krikšto tėvas ir iš jo jau
nasis Vytautas mokėsi taisyklin
gos lietuvių kalbos.

1907 m. Vytautas baigė Kauno 
gimnaziją. Tuojau po to buvo pa
imtas į kavalerijos mokyklą Tvė
rėj. Tai centras rusų kunigaikš
tystės, senaisiais laikais Lietuvos 
didiesiems kunigaikščiams labai 
draugingos. Karo mokyklą pabai
gęs, jis nutarė studijuoti, teisės 
mokslus. Greitai persikėlė į Pet
rapilį ir visą laiką gyveno pats 
uždarbiaudamas. IŠ tėvo jis pa
ėmė išvykdamas 100 rublių ir nie
ko daugiau, nes Vytauto motina 
ilgai sirgo vėžiu ir tėvas turėjo 
daug išleisti jos operacijoms ir 
gydymui.

Petrapilyje jis susipažino su tū
la pabaltiete baroniene Stackel- 
berg, kuri jį rėmė pamokomis, su
pažindindama su tėvais vaikų, ku
riems buvo reikalingi pagelbiniai 
mokytojai. Viena proga jis buvo 
supažindintas su Irano (Persijos) 
šacho sūnumi, šitas princas išsi
rinko studentą Gylį iš dvidešim
ties kitų studentų savo mokytoju. 
Studentas Gylys jį ilgesnį laiką 
mokė rusų kalbos, mokė jodinė
ti ir buvo jo palydovas. Petrapi
lyje studijavo nemažai lietuvių. 
Ir V. Gylys buvo lietuvių studen
tų draugijos narys, kartu su Kip
ru Petrausku ir Nagevičių.

1912 m. jis baigė Petrapilio 
universitetą teisių kandidato laips 
niū. Savo bailiškų draugų protek
cijos dėka, buvo priimtas Į vidaus 
reikalų ministerijos juriskonsul
tų skyrių, kuriam vadovavo tūlas 
pabaltietis Kleist, šitame darbe 
V. Gylys tiek užsirekomendavo, 
jog greitai buvo pasiųstas į gene
ralinės gubernatūros Suomijai ju
riskonsultų skyrių. Tai buvo iš
vakarėse I Pasaulinio karo.

Jam esant Helsinkyje, prasidė
jo I Pasaulinis karas. 1917 m. ki
lus Rusijoje revoliucijai, ši ban
ga persimetė ir į Suomiją, kurios 
metu išsikraustė netik pats gene
ralinis gubrenatorius, bet ir visas 
rusiškasis personalas. Vytautas 
Gylys, matydamas, kad Rusijos 
caristinė imperija likviduojasi ir 
su jos galu gimsta laisvė rusų pa
vergtoms tautoms, pasiliko Hel
sinkyje. Jis tada stropiai mokęsi 
švedų kalbos, lyg nujausdamas, 
kad ji vėliau jam bus reikalinga. 
Vėliau jis ją laisvai vartojo žo
džiu ir raštu. Apie jį pradėjo bur
tis nemažai Suomijon patekusių 
lietuvių, kurie čia organizavosi ir

mija, 
kurie jau 
krašte, 
kiečių 
Hangoe 
apie 50.00 
6 savaites 
ševikų. Ir 
svarbesnėse 
goe, 
liau ligi 
ja, neturėjau laimės su V. Gyliu 
tuomet susitikti.

Už gero pusmečio Vokietijoje

adovybė

aH tuomet teko būti 
vietovėse, kaip Han- 
:yje, Vyborge ir to
lį Kronštato, bet, de-

paskirtas su specialia misija. Te
bėjo karštas ginčas sų. lenkais, 
kurie norėjo Lietuvą prijungti 
prie Lenkijos^ Per Karaliaučių 
buvo galimybės susisiekti su jais. 
Vėliau, Voldemarui esant minis- 
teriu pirmininku, Karaliaučiuje 
vyko ir derybos su lenkais.

Karaliaučiuje V. Gylys išbuvoV. Gylys išbuvo 
buvo paskirtas 

konsulu Kopenhagon ir 1927 m. 
konsulu Rygon. šie paskutinieji

kilo revoliucija ir vokiečių armi
ja buvo priversta iš Suomijos ir 
kitų Pabaltijo kraštų trauktis. V. 
Gylys tuomet su savo ten gyvenu
siu tėvu apleido Suomiją ir 1918 
m. gale per Palangą grįžo Lietu
von. < ' »• * -jį y .-,

VEIKLA NEPRIKLAUSOMOJ 
LIETUVOJ * '{
Lietuva jau buvo paskelbusi ne

priklausomybę. Vokiečių kariuos 
menei irstant, Lietuva skubiai 
organizavo savo nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą. Ir sugrįžęs į 
Lietuvą Gylys buvo paskirtas miL 
nisterių kabineto kanceliarijos 
viršininku. Buvo organizuojamos 
Lietuvos diplomatinės atstovybės. 
Iškilo reikalas turėti savo atsto
vą ir Suomijoje. Taip 1919 m. Gy
lys buvo paskirtas atstovu Suo
mijai, o sekančiais, 1920 m. ir Es
tijai. Tokiu būdu jam teko būti 
pirmuoju diplomatiniu atstovu 
šiaurinėse Pabaltijo valstybėse. 
Jo laikais užsimezgė netik geri 
bet širdingi santykiai su suomiais, 
tokie likę ligi II Pasaulinio karo.

Vytautas Gylys čia betgi ilgai 
neliko, nes iškilo gyvas reikalas 
turėti konsųlarinį atstovą Ryt
prūsiuose . Karaliaučiuje veikęs 
Lietuvos ghrbės konsulatas, ku
riam tuoitfet vadovavo tūlas Hąs- 
fordas, buvo pakeltai į karjerinį 
konsulatą ir pavestas iš Suoinijos 
atšauktam V. Gyliui. Jis ten buvo 
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PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

postai buvo daugiau ūkinio po
būdžio, nes Lietuvos vyriausybė
stengėsi surasti savo žemės ūkio 
produktams rinkų užsieny. Įstei
gus prie Lietuvos pasiuntinybės 
Londone generalinį konsulatą, V. 
Gylys 1930 m. Jmivo paskirtas ton 
vieton su generalinio konsulo ti- 
tulu. Bet ir čia jam teko dirbti 
tik "nepilnus dvejis metus, nes jo 
laukė kitos, nenumatytos parei
gos — Klaipėdos krašto guberna
toriaus.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
GUBERNATCRA
Gubernatoriaus pulk. A. Mer

kio valdymo metu iškilo pirma
sis žymus nesusipratimas su Vo
kietija dėl Klaipėdos krašto statu
to vykdymo. 1932 m. vasario 6 d. 
gubernatorius Merkys raštu at
šaukė krašto direktorijos pirmi
ninką Boetcherį iš pirmininko pa
reigu dėlto, kad tas, būdamas 
Vokietijoje, keletą kartų tarėsi su 
vokiečių įstaigomis dėl kiaulių 
eksporto iš Klaipėdos krašto į 
Vokietiją. Gubernatorius Merkys 
Boetcherio atšaukimą pagrindė 
tuo, jog Boetcheris, kaip direkto
rijos pirmininkas, peržengęs savo 
kompetenciją, nes eksportas į už
sienį yra centro vyriausybes kom
petencijoje, bet ne direktorijos.

Pirmininkas Boetcheris atsisa
kė priimti gubernatoriaus aiškini
mą kaip nepamatuotą ir neaplei
do savo vietos direktorijoje. Tuo
met gubernatorius Merkys ka-

riuomenės pagalba leido Boetche
rį suimti ir jį kelias dienas laikė 
Klaipėdos kareivinėse. Tuo tarpu 
komisariniu pirmininku buvo pa
skirtas direktorijos patarėjas Jo
nas Tolišius. Sudarius naują di
rektoriją, Boetcheris buvo paleis
tas iš arešto.

Šis gubernatoriaus Merkio žy
gis, pašalinti direktorijos pirmi
ninką iš vietos, sukėlė didelį 
triukšmą krašto seimelyje ir rado 
gyvą atgarsį Vokietijoje, nes sta
tute buvo pasakyta, jog “direkto
rijos pirmininkas bus gubernato
riaus paskirtas ir ei? savo parei
gas tol, kol turės seimelio pasiti
kėjimą”.

Vokietija, nors joje dar nebuvo 
Hitlerio prie valdžios, visvien pa
kartotinai įteikė protestus Klai
pėdos krašto konvencijos ir sta
tuto signatarams ir kartu grasi
no Lietuvos vyriausybei. Vokieti
jos dėka, Boetcherio byla pateko 
į Tautų Sąjungą ir galiausiai į 
Nuolatinį r Tarptautinį Teismą 
Hagoje. Lietuvos vyriausybės 
nuomonę teko ginti Lietuvos pa
siuntiniui Londone Vaclovui Si
dzikauskui. Bylą tęsėsi gana ilgai, 
kol tų pačių metų rugpjūčio 11 
d. buvo paskelbtas tarptautinio 
teismo sprendimas.

Dar prieš minėto teišmo spren
dimą, ypač po nepasisekusių nau
jų seimelio rinkimų, centro vy
riausybė ieškojo asmens, kuris 
galėtų būti skiriamas nauju gu
bernatorių. Jai buvo aišku, kad 
Merkys nebegali likti gubernato
rių ir kad jo įpėdinis turi būti 
žymiai nuosaikesnis, kad galėtų 
kiek nuraminti plačiai įsisiūbavu
sias politines bangas. Savaitėmis

Neapleiskite slystančių

Dirbtinių dantų
Ar jasų dirbtiniai dantys krinta, slysčtoja bai 

juda jums kalbant, valgant, juokiantis ar čiau- 
dant? Kam jums turėti tokiu trukdymų bei 
nemalonumų tokiais atvejais? FASTEETH, šar- 

. miniai (berūgsciai) milteliai, uždu (kinti ant 
jūsų dirbtinių dantų, išlaikys dirbtinius dantis 
daug tvirčiau krūvoje. ’ Suteiks pasitikėjimo 
ir saugumo jausmų ir jausitės patogiau. Ne
jausite jokio kaučuko skonio bei sulipimo jaus
mo. Reikalaukite dar. • šiandien kiekvienoje 
'cheminių- gaminių parduotuvėįė.

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Rooseveltas 1942 m. paskelbė, 
kad amerikiečių lėktuvų gamyba 
pasiekė mėnesinį 5.5000 skaičių. 
Nors tai buvo# paskelbta propa
gandai, bet sutapo su mūsų slap
tosios žvalgybos pranešimais. At
rodė, kad Luftwaffes vadovybė 
tikrai turėjo susirūpinti. Buvo gi 
priešingai. Goeringas per Padė
kos dieną, spalių 4 d., išjuokė 
tuos skačius,kaip labai išpūstus ir 
uždraudė juos net ir minėti,y*

Kai amerikiečiai dar tikjruošė- 
si, anglai nesėdėjo rankų sudėję. 
1942įjp- kovo 28-29 d. naktį Lue- 
beckas buvo pultas sų 300 bom
bonešių* ęo mėnesio Rostockas. 
Buvo padaryta nemanų nuostolių 
ir po kelis šimtus užmuštų. Tai 
buvo pradžįą. Gyventojai buvo su
krėsti. Tikėjąųąį,jĮiad dabar bus 
rimtai susirąpipta gynyba, kad 
bus patvirtinta plati naikintuvų 
gamybos programa, kurią Hitle
riui pateikė marš. Milch, tuo me
tu buvęs vyriausias lėktuvų staty
boje. Hitleris gi visai kitaip rea
gavo. Jis įsakė už bombas atsily
ginti bombomis. Buvo bombar
duotas anglų Exeter miestas. Pa
sekmės menkos, nes neturėta pa
kankamai pajėgų ir patirta nema
žų nuostolių. Tačiau šūkio “dau
giau bombų” buvo laikomasi iki 
karo pabaigos, visai nesistengiant 
padidinti reicho gynybą.

Kai gegužės ’30-31 d. KoelriaŠ 
buvo bombarduotas su 1000 lėk
tuvų, kiekvienas galėjo matyti 
prie ko einama. Buvo įsakyta at
silyginimui bombarduoti Canter
bury. Tie atsilyginimieji puoli-

Vertė P. BRA-KAS

iwšė^ neprilygo prie ang-
tuvon. V. Gylys mokytojavo liau
dies universitete ir sukūrė lietu
vių draugiją.

V. Gylys pasiliko Suomijoje ir 
tuomet, kai ją užėmė vokiečių ar-

Dažai ir sienoms 
popieris!

Voikos, lepento i, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

OLYMPIA

Padaromi 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981 
Namų tel. AM. 1-6537

rašom, mašinėlės
naujos ir naudotos.

YORK BUSINESS MACHINES
605 Yonge St. WA. 5-2491

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. - 

(prie Dufferin)
Visų raiią mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd-

lų puolimų.
* Norint gerai viską suprasti rei

kia paminėti, kad t&k vokiečių 
visuomenė, tiek ir į&te Hitleris 
buvo klaidingai apie padėtį, infor
muojami. Priešo pajėgumas ir jo 
padaryti nuostoliai buvo sumaži
nami, o mūsų pasisekimai išpučia
mi. Kaip ten bebūtų, kiekvienam, 
o ypač tiems, kurie turėjo pro
gos sekti pasiruošimus priešo pu
sėje, galėjo pilnai būti aišku, kad 
karą tikrai pralaimėsime, jeigu 
neįstengsime bombardavimų su
stabdyti, kurie juo tolyn, tuo ėjo 
smarkyn.

Per dideles pastangas buvo su
kurti iš kart naktinių naikintuvų, 
o paskui ir dieninių vadovavimo 
centrai. Jie buvo patalpinti di
džiuliuose bunkeriuose. Į čia su
ėjo visos žinios apie įskridusį 
priešą iš radaro, iš žemės klauso
mųjų ir stebimųjų postų ir iš 
žvalgybos bei lėktuvų esančių 
kautynėse. Visas vaizdas, kas da
rėsi ore, buvo išdėstyta didelio 
balzgano stiklo plokštėje. Iš čia 
buvo duodami įsakymai ir nuro
dymai visai gynybai. Nežiūrint 
didelių lėšų ir didelio kiekio žmo
nių, kurie buvo reikalingi tų cent
rų aptarnavimui, jie turėjo dide
lės reikšmės. Čia buvo svarbus 
įrankis reicho gynybai.

Rusų fronte situacija buvo skir-

tinga. čia rusai savo partizanų 
tiekimui ir trukdomiesiems bom
bardavimams naudojo labai senus 
lėktuvus, kurie skrido tik nuo 60 
iki 100 mylių į vai. Nakties metu 
juos medžioti kartais nebebūdavo 
labai sunku, nes kaikurios nak
tys buvo labai šviesios. Vėliau 
mes radarą ir vadovavimo centrus 
turėjome pakrovę ant traukinio 
platformų. / .

Pradėjus pasirodyti pirmosioms 
skraidančioms tvirtovėms, mūsų 
lakūnai turėjo visų pirmą nuga
lėti psichologinį efektą. Tai yra 
tas pats kaip pėstininkui susi
durti su tanku. Iš kart atrodo ne
įveikiamas. Kai tas praeiga, jis 
pamato, kad ir su šia pabaisa jis 
gali kovoti. Pradžioje ir mes lai
kėme, tvirtoves nepažeidžiamo
mis ir perdėjome jų ginamąją 
ugnį. Vis dėlto dalinys iš 27 bom
bonešių galėjo sutelkti 200 sun
kiųjų kulkosvaidžių ugnį į tą pu
sę, iš kurios mes paprastai pulda
vome. O numušti skraidančią 
tvirtovę, kaip praktika parodė, 
reikėjo 20-25 pataikymų 20 mm 
kalibro sviediniais. Tad reikėjo 
išgalvoti naujus puolimo būdus ir 
geresnius ginklus naikintuvams. 
Ironiškai, vietoj padidinimo, ap
ginklavimas mūsų ME-109 buvo 
sumažintas. Serija 109-Ė turėjo 
dvi 20 įtini’ patrankėles sparnuose 
ir du paprastus kulkosvaidžius, 
bet nauja serija F teturėjo tik 
vieną phtrankėlę. Tiesa, ji buvo 
moderniškesnė, greičiau šaudan
ti pro propelerio ašies vidų, tuo 
būdu taiklesnė. Tačiau turint 
galvoje, kad karui vykstant lakū
nų apmokymas prastėjo, vienos 
patrankėles buvo maža. Kulko
svaidžiai prieš bombonešius bu
vo bereikšmiai. ME-109 apgink
lavimas buvo atkreipęs ir Hitlerio 
dėmesį. Per vieną pasikalbėjimą 
jis užklausė kokios aš nuomonės? 
Ar viena centriškai įmontuota ar 
dvi sparnuose? Ilgai negalvojęs 
atšaviau:

— Mano nuomonė, kad būtų 
visos trys ..

Hitleris buvo patenkintas. Ma
no atsakymas sutiko su jo nuo
mone. Greitai išėjo įsakymas pa
didinti ME-109 apginklavimą. Dvi 
papildomos 20 mm patrankėles 
buvo prikabintos po sparnais. Tos 
gondolos labai blogai atsiliepė į 
lėktuvo pobūdį. Dvikovose su 
naikintuvais jis negalėjo gerai 
kautis, bet galėjo šio to atsiekti 
prieš keturmotorinius bombone
šius. Kada vėliau amerikonai pa
didino naikintuvų apsaugą, papil
domas patrankėles reikėjo nuim
ti. Daug geriau buvo ginkluotas 
FW-190, kuris pradžioje turėjo 
dvi, o vėliau keturias patrankė
les. Daug gerų progų gynyboje 
nebuvo išnaudota laiku tinkamai 
neapginklavus naikintuvų.

• • e
Susidurti su apginklavimu ir 

šaudmenimis man tekdavo jau

nemažai ir tada, kai dar vadova
vau savo eskadrilėms.. Lėktuvai 
su naujais ginklais ar šaudmeni
mis buvo atgabenami pas mus 
paskutiniam išbandymui. Taip 
vieną kartą gavau ME-109 gink
luotą dviem sunkiais kulkosvai
džiais. Jie turėjo būti sinchroni
zuoti su propeleriu. Kai pirmą 
kartą su ta dėže skridau virš ka
nalo, atsitiko visai priešingai. Be
veik viskas darėsi kitaip. Skridau 
link Anglijos vienas ir gan žemai. 
Pradėjau šaudyti. Kulkosvaidžiai 
springo. Stebėjausi, gan .didokais 
liepsnos liežuviais iš vamzdžių. To 
man dar neteko matyti. Pagaliau 
ginklai taip užspringo, kad nega
lėjau išgauti nei vieno šūvio. Iš 
pusiaukelės tarp Prancūzijos ir 
Anglijos kranto pasukau namo. 
Staiga' po mano kairiu sparnu taip 
arti pasirodė šešėlis, kad rodos 
galėjau paliesti. Pamačiau raudo
nus, baltus ir mėlynus ratus ant 
sparnų. Tai Siptfire! Pilotas pri
sistūmė dar arčiau. Buvau kaip 
suparalyžuotas, bet jis tik nusi
juokė, lyg pamojavo ir staigiu 
sukiniu nukrypo link Anglijos. 
Niekuomet man nepaaiškėjo šis 
nuotykis. Manau, kad jis sekė ina
ne, bet, mano laimei, jo ginklai, 
gal būt, taip pat užspringo.

Kai nusileidau aerodrome, ma
no keliai smarkokai drebėjo. Ne
sujaudino manęs nėi pranešimas, 
kad propelerio tik vienas ketvir
tadalis tebesilaikė. Sinchroniza
cija bUvO 
vis, kinis L__ __
kundes per anksti 
atsimušė į propeler 
Iš to ir tie ughies

(Bus daugiau)

Šis klausimas buvo gvildenamas, 
ministerio pirmininko Tūbelio ir ■ 
paties prezidento Smetonos. Jei- ’ 
gu kokį tinkamesnį asmenį suras
davo, tai tas, turėdamas pastovią 
tarnybos vietą, atsisakydavo eiti 
į Klaipėdą, kur, neilgai trukus, 
turės tapti politiniu lavonu.

Galiausiai šią mįslę išsprendė ‘ 
Lietuvos pasiuntinys Londone 
min. Sidzikauskas, pasiūlydamas 
gubernatorių tuometinį generali
nį konsulą Vytautą Gylį. “Jis yra 
diplomatas, labai nuosaikus, be 
politinės ambicijos ir t.t.”, aiškino 
Sidzikauskas. Pasiūlymas labai 
patiko pirm. Tūbeliui ir preziden
tui Smetonai, kurie iki šiol nebū
vą galvoję šiai vietai paimti as
menį iš diplomatijos.

Apie jo paskyrimą velionis man 
prieš keletą metų štai ką papasa
kojo:

Paskambino prieš pat Sek
mines užsienių reikalų mihišteris 
dr. Zaunius į Londoną, prašyda
mas V. Gylio kuo skubiausiai at
vykti į Kauną ir, geriausią! dar 
pirmadienį, užeiti į užsienių rei
kalų ministeriją. V. Gyliui paste
bėjus, kad dėl Sekminių pirma
dienį ištaigos bus uždarytos, dr. 
Zaunius sutiko, kad’ jis būtų Kau
ne antradienį. Į klausimą, koks 
reikalas, dr. Zaunius atsakęs, kad 
tai svarbus valstybės reikalas. 
Daugiau nieko. Jam tą pačią die
ną sų min. Sidzikausku pakalbė
jus, šis tepasakė, jog dabar esą 
svarbūs Klaipėdos reikalai. Už
ėjus pas dr. Zaunių, šis jį tuojau 
pasiuntęs pas miništerį pirminin
ką Tūbelį. Po keleto klausimų, 
kaip sveikata ir kaip žmonai se
kasi, min. Tūbelis V. Gyliui trum
pai štai ką pasakė:
. — Mes kuo greičiausiai turime 
pakeisti dabartinį gubernatorių 
pulkininką Merkį. Jo vieton nu
matome Tamstą. A. Merkys Klai
pėdos krašte yra tiek nusipoliti
kavęs, jog jis nei dienos ilgiau ne
begali likti gubernatoriumi. Ne
beturi jokių santykių su krašto 
seimeliu, su vokiškų partijų va
dais ir taip pat su Vokietijos ge
neraliniu konsulu, net susirašinė
jimas eina per Kauną. Be to, Haa- 
gos tarptautiniame teisme eina 
byla, kurios išdavų mes nežino
me. V. Sidzikauskas anądien pa
sakė. kad ten pučią šalti vėjai. 
Visvien, kaip byla išsivystys, tu
rime kuo greičiausiai atstatyti po
litinę tvarką ir gubernatoriaus 
prestižą.

Neduodamas generaliniam kon
sului nė žodžio pasakyti min. Tū
belis tęsė:

— Tamsta esi daugmetis diplo
matas. Mums yra žinomi Tamstos 
gabumai. Jūs ten turite daug ati
taisyti. Jums duodami aiškūs nu
rodymai: visus Klaipėdos krašto 
politinius reikalus turite tvarkyti 
tik su centro vyriausybės žinia ir 
jos sutikimu. Ypatingai reikia 
kreipti dėmesio į reprezentacinę 
pusę — priėmimus, vakarienes, 
arbatas.

Jeigu Jums pasisektų sueiti į 
artimesnius ir mums palankes
nius santykius su seimelio atsto
vu dvarininku Gubba, vyr. bur
mistru dr. Brindlingeriu ir keliais 
kitais, mes šitą Tamstai užskaity- 
sime dideliu nuopelnu, net pa
minklą Laisvės Alėjoje pastaty
dinsime. Taip pat reikia santykius 
užmegzti su vokiečių generaliniu 
konsulu Klaipėdoje.

(Bus daugiau)

blbga. Kiekvienas šū- 
buvo iššautas dalele se

ar per vėlai, 
i ir ten sprogo’.

KAM MOKĖTI DAUGIAU?

$2.50 už valanda!
Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai

WALDI’S DRIVING SCHOOL 
859 CoUege St. Tel. LE. 2-5461

Otava. — Liepos mėn. čia įvyks 
keturių pirmaujančių kviečių 
eksporto kraštų konferencija, ku
ri svarstys eksporto į Rytų kraš
tus padidinimo klausimą.

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir Ū.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsą naujai atspausdinto vaistą katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame D A ČTII Jūsų.sudarytus ir apdraustus jvai-
paprastu ir vl\v r /Ka I U rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagą ir kitą prekią.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

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

, Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St E^ Hamilton, Ont Tel. JA. M6S8. Penta V. Jnrattta

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. k A. KALO2A
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SKAUSMO ŽODŽIAI Skaitytojų nuomonės apie laikraštininkus ir laikraščius

jams:
' . Mes laimingai pasiekėme
Vokietiją, pabėgome iš savo gim
tinės Lietuvos. Labai mažai kam 
tenka ši laimė ...

... Mes jau daugelį metų gal
vojome, kaip išbėgti iš to gyve
nimo, kuris yra kalėjimas. Jūs 
galbūt, nesuprasit, kodėl aš va
dinu savo tėvynę kalėjimu. Tai 
yra dar baisiau negu kalėjimas. 
Rusų sistema yra tokia, kur žmp- 

'' gui viskas atimama, net ir sąži
nę. Rusų žmogus yra beteisis net 
savo egzistavime. Jei kas pano
rės, tai gali sunaikinti ar ištremti 
ir t,t. Aš negalėčiau sakyti, kad 
mano tėvynėje badas. Valgyti 
yra, žmonės uirba. O kaip gyve
na, tai Dievas vienas tegali su
prasti. Jums aš truputį parašysiu. 
Vėliau daugiau, jei bus jums kas 
neaiškų. .

Miela redakcija, aš noriu pri
sidėti savo mintimis prie leidžia
mo laikraščio “Tėviškės Žibu
riai”, kad jamė būtų daugiau aiš
kinama, kaip mūsų tėvynėje yra 
verčiama,- prievartaujama ir vis
kas atimamą, pradedant, .kūdikiu, 
baigiant seneliu. Jam tik įrodo
ma, kad komunizmas tai viskas. 
Jūs matysit, kad mano šis teigi
mas, tai patvirtins ir Klaipėdos 
mieste leidžiamas laikraštis “Ta-

vietėse atskaito pinigus ir pagal 
adresą siunčia į darbininko butą. 
Taip ir aš 12 metų dirbau ir visą 
laiką turėjau šį laikraštį. Išbėg
dami iš tėvynės juose supakavo
me indus ir šiaip namų ruošos 
daiktus. Jų yra daugiau ir iš kitų 
Lietuvos miestų — Vilniaus “Tie
sa” ir kiti, jei būtų jūsų redakci
jai medžiagos, tai galėčiau at
siųsti daugiau ir gal “Amerikos 
Balsas” į Lietuvą galėtų duoti at
kirtį į kaikuriuos melo ir šlykš
tumo pagrindus. Gal būtų gali
ma kaip nors prisidėti prie, ben
dro mūsų tėvynės išlaisvinimo. 
Juk begalo skaudu, kai lietuvė 
moteris yra verčiama veltui dirb
ti, o jos vaikai atimami į auklė
jimo fermas, kuriose vaikai auk
lėjami išdavikais savo tėvų, arti
mųjų. Jei tavo tėvas ar motina 
kitaip galvoja, tai vaikas — sū
nus ar duktė,— turi kovoti prieš 
juos ir išduoti. Tai kalėjimas, ku
riame tėvai bijo savo vaikų, šiuo 
metu kaip tik iš tokių jaunuolių 
yra sudaromos pagalbinės milici
jos grupės darbovietėse ir čia pat 
draugų tarpe gali būti išduotas ir 
teistas. Klaipėdoje yra daugybė 
teismų, kur ,dirba iki vėlyviausią 
vakaro ir kaltininkų užtenka.

šiek tiek apibūdinau mūsų tė- 
girdingiausi

I aktas Verdi operos “Traviata”, kurią Metropolitan opera 
stato Toronte birželio 4 d. Violetta — Anna Maffo, Flora — 
Helen Vanni, d’Obiegny — George Cehanowsky, Gastone — 

Gabor Carelli ir Alfredo — Cesare Valleti.

Visa eilė skaitytoji atsiuntę 
savo balsus ryškesnių laikrašti
ninkų rinkimuose, nepatingėjo ir 
paryškinti, kodėl jie balsavo už 
vienus ar kitus laikraščių bend
radarbius. Tie pasisakymai gana 

I įdomūs.
Viename laiškutyje rašoma; 

“Man rodos, jog sekantieji žurna
listai pirmauja ar tai dėl stiliaus 
ar erudicijos, kaip, pvz., Raila, ar 
dėl nepaprasto darbštumo ir pa
stangų rašyti savo reikalais ang
liškoj spaudoj — Alšėnas ir 1.1.”.

Kitas skaitytojas, pateikęs sa
vo kandidatų vardus, dar pride
da: “Dėl visko, norėčiau pasaky
ti, kad man geriausiai patinka 
jaunesnieji laikraštininkai. Se
nesnieji, taip vadinami putelės, 
tegyvena savąja praeitimi ir eina 
senais savo numatytais keliais, 
nieko naujo neįnešdami. Jaunes
nieji yra daug judresni ir dau-

AL. GIMANTAS

rybinė Klaipėda”. Jame pilna tų vynės gyvenimą . 
faktų, apie kuriuos aš trumpai1 linkėjimai...”

SUPRASTI
ATSAKYMAS P. LĖLIUI

Ponas P. Lelis parašė straipsnį kad mes savo “nuosaikia” kritika 
“Girti ar peikti”, kuriame sakoj ją tokią papaisytumėm. Kritikud- 
kad mūsų lietuviškai veiklai yra ti olimpiados plaukėjo stifių yra 
būtina nuosaiki kritika. Čia pat vienas dalykas, ir kritikuoti skęs-
gerokai pakritikuoja buvusią 
Krašto Valdybą. Tur būt dar už 
tai, kad savo laiku ją mėginau už
stoti prieš p. K. Barono kiek per 
aštrius puolimus —- balanso dė- 
liai. ’ '•

Taigi j klausimas toks — kriti
kuoti ar nękritikudti mūsų veik
lą? Ar ją tiktai reikia suprasti?

Jei kritikuoti, tai kritikuoti vi
są veiklą, visas valdybas.ir ne- 
valdybas. Kritikuoti visus nutari
mus, maišyti juos ir pranašauti 
negalę. Kodėl kritikuoti tik bu
vusią Krašto Valdybą?

Manyti, kad visos kitos neužsi
tarnavo kritikos, o tik ši valdyba, 

■ būtų labai šališka išvada.
Jei imtume kritikuoti kiekvie

ną valdybą Kanadoje, tai kritikai 
nebūtų galo — tiek yra kas kri
tikuoti.

O gal nėra, ką kritikuoti?
Yra, nuo pradžios iki galo. Ir 

- priežastis labai paprasta: mūsų 
veikla yra bendrai paėmus labai 
sunki. Ne tėvynėje esame. Vei
kiame ne iš nuobodumo. Ne dėl 
medalių. Ne dėl geresnio darbo 
gavimo. Veikiame iš meilės savo 
tautai. Iš idealizmo. Visų veikėjų 
darbas šiose nenormaliose sąly
gose yra gryno pasišventimo dar
bas. Kitas norėtų iš visos širdies 
atlikti tą ar kitą pasiimtą parei
gą. Deja, žiūrėk gyvenimas ima 
ir neleidžia. Ir tu padaryk ką!

Kuri valdyba nenorėtų būti ge
riausia Kanadoje? Taip pat neno
ri būti blogiausia. Ypač nenori,

— nepraraskite 
draudimo!

KEIČIATE 
DARBA?

r ONTARIO 
HOSPITAL 
SERVICES 
COMMISSION

TORONTO 7, ONTARIO

Būtinai atsiimkite savo 
mokėjimo pažymėjimą 
(Forma 104) iš darbo
vietės, kurią jūs aplei- 
džiate. Po to vadovau
kitės paprastomis infor- > 
macijomis. atspausdin- ; 
tomis antroje pusėje. |

ONTARIO LIGONINIŲ
DRAUDIMAS

l PERSKAITYKITE
ONTARIO LIGONINIŲ 

J- DRAUDIMO VADOVĄ 
. — jei jo negavote, pa- 
* prašykite iš savo darb

davio arba parašykite:

tančio kapstymąsi yra kitas. Męs 
neplaukiame — mes kapstomės, 
Todėl mums ne kritikos reikia, 
bet padrąsinimo, pagyrimo ir, jei 
norima, pagalbos. " ,

Kas susilaukia kritikos?
Gi tas tik, ka'S veikia. Kas ne

veikia, yra laisvas nuo šios rykš
tės. Taigi — bausmė pasišventu
siam. Lazda veikiantiems. Kur 
būtų dingusi mūsų logika? j’-

Ponas P. Lelis sako, kad' de- 
mokartijoje gali visi, pasisakyti. 
Tas tiesa. Tačiau gražiai ir man
dagiai. Kitaip demokratija pavirs
ta anarchija. Kartą senatas iš
rinktas — tai jo darbas-ir respek
tuojamas, nutarimai priimami, 
bet neplėšomas dangus ir nėbti- 
riami pranašavimai. Kas nepaten
kintas — gražiai laukia naujų rin
kimų.

Ypač mes lietuviai turėtumėm 
to žiūrėti. Imkime visus baidyti 
— išlakstys kas sau ir nieko nebe
liks. Kas mūsų nutarimų laiky
sis, jei mes jų nesilaikysime? Juk 
policijos neturime. Neturime nie
ko panašaus.

Betkuri mūsų valdyba yra švy
turys ant jūros kranto. Ant jū
ros labai audringos. Valdybų 
svarbiausioji pareiga yra nepri
silaikyti tam ar kitam ponui, bet 
žiūrėti, kad jų rankoje švyturys 
neužgestų.

Kai valdybos švyturį išlaiko 
pasiimtą laiką, tai ir yra svarbiau
sias darbas atliktas. Nėra svar
biausias būti preciziškoms, pvz. 
perdavinėjant raštinės popierius. 
Šis darbas nedega. Bent nedega 
tiek, kad sukelti didžiausią aliar
mą. Užsikapstykime raštinės po
pieriuose ir pasinerkime vieni 
begaudydami kitus — Chruščio
vai tik ir plos iš malonumo — 
lietus šieną sulys.

žodžiu, neverta eiti iš kelio dėl 
takelio. Neverta nei barti, nei 
bartis. Nes nėra ko.

Tiesa, pasakiau, kad anais me
tais p. K. Barono veikla Hamilto
ne daužė ir strungus ir košę vi
rė. Ar nedaužė, ar neprivirė? čia 
jau jokia kritika, bet aiškus ir lie
tuviškas pasakymas, kas negerai, 
tai negerai. Kažkodėl tą veikimą 
p. P. Lelis vadina jaū begalo gy
vu veikimu. Vargu taip ir mano. 
Juk Hamiltonas šiandieną savo 
veikimu tikrai impozantiškesnis. 
Kas to nejaučia? O strungų ne
daužo. Dirba taikoje su visais. 
Dirba visi solidariai. Ir matome, 
kad dirba visi, o ne vienas, čia 
ir visa demokratija. Ir Lietuvių 
Namai vėl paliko Lietuvių Na-

(Nukelta į 7 psl.)

RIO LUMBER 
CO. LTD.

Parduoda įvairią apdirbtą miš
ko medžiagą statybininkams 

taikomom kainom.
Atidaryta kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Šeštadie
niais nuo 8 vai. ryto Iki 6 vai. k

119 MERTON ST.
2 blokai į pietus nuo'Davisvil* 

le, prie Yohge.

Tel. HU. 9-9400

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Čikagoje bei jos apylinkėse ne 

tik užtinkame daugiausia lietuvių 
negu betkurioje kitoje vietovėje 
šiapus geležinės uždangos, bet čia 
taip pat randame didžiausią skai
čių ir ,‘augštesnių” profesijų žmo: 
nių. Tarp jų vieną iš didžiausių, 
pozicijų užima gydytojai. Jų esa
ma apie 250. Jie yra apjungti 
Illinois Lietuvių Gydytojų drau
gijos, nors ši savo narių tarpe te
turi tik 119. Tai jau daugiau kaip 
25 metai veikianti draugija,-besi
rūpinanti moksliniais ir grynai 
profesiniais rekalais (panašai kaip 
ir amerikiečių gydytojų sambū
riai). •

šios profesijos žmonės, galima, 
drąsiai tvirtinti, yra geriausiai fi
nansiškai besiverčią lietuviai. To
dėl, nežinia ar sąžinės spiriami ar 
kitų tikslų vedini, gydytojų drau
gijos nariai, bent paskutiniu me
tu susirūpino ir lietuviškais kul
tūriniais dalykais, jiems nukreip
dami vieną, kitą dolerį.

Apie šioje draugijoje vyraujan
čias lietuviškumo nuotaikas, ne
seniai rašė dr. K. Ambro- 
žaitis “Draugo” dienraštyje, ge
gužės 10 d. Jis pasakoja, kad vie
name šios draugijos susirinkime, 
besvarstant organizacinius reika
lus, iškilo klausimas — ar mokėti 
$3 lietuvių kultūriniams reika
lams, ar ne. Čia būta įvairių pasi
sakymų. Vienas narys išdrožė il
gesnę kalbą, pareikšdamas, kad 
jeigu ir toliau bus kalbama apie 
tuos lietuvių kultūrinius reikalus, 
tai ne tik nemokėsiąs $3, bet ir į 
susirinkimus neatvyksiąš. Bet ki
ti buvo priešingos nuomonės, ir 
pagaliau nutarta tuos S3 rinkti.

Kitame draugijos susirinkime 
buvo kalbėta tik. angliškai, nes 
paskaitininkas tą kartą buvęs ne 
lįetuvis. Korespondentas papra
šęs į draugiją įstojimo pareiški
mo, jį gavo atspausdintą anglų 
kalba. “Užpildžiau angliškai, pra
šydamas priimti į lietuvių drau
giją”, — jis lyg ir skundžiasi.

Tačiau verta prisiminti ir kitą 
šios draugijos •—šviesesniąją pu
sę. ILGD • (sutrumpintas vardas) 
įteikė $1.000 operos “Jūratė ir 
Kastytis”.fondui; ji dar turi at
skirą fondą kultūriniams reika
lams, (tvarko dr. F. Kauno vado
vaujama speciali komisija), veikia 
liet, radio komisija. ALTui buvo 
pasiųsta $170, lietuvių paviljonui 
tarpt, prekybos parodoje ruošti 
$100 ir kitiems dalykams dar po 
šiek tiek. Žinoma, šios sumos nė
ra didelės, tačiau yra gražu, kad 
bent einama lietuviškų reikalų 
tačiau proporcingai daugiau pa
sitarnavo lietuviškam labui, kaip 
pati draugija. Jos suruošė Kalėdų 
eglutę draugijos narių vaikams ir

EDVARDAS ŠULAITIS

rėmimo keliu.
Draugija turi ir moterų pagel- 

binį vienetą, kuris, nors apjungia 
tik mažą, būrelį gydytojų žmonų, 
Liet. Bendruomenės kultūros 
Fondo lietuviško vadovėlio išlei
dimui įteikė $800. Jos pasiuntė 
nemaža siuntinių, sušelpė pavie
nius asmenis, lankė ligonius ir kt.

Nors, paprastai moterys seka 
vyrų pavyzdžiu, tačiau, reikia ti
kėtis, jog šiuo atveju vyrai pa
seks. savo žmonų keliu ir daugiau 
susirūpins lietuviška veikla. Be
sirūpinant visokiomis ligomis, gy
dytojai, be abejo, atkreips dėme
sį ir į mūsų kultūrines veiklos 
įstaigas, negaluojančias nuo pi
niginės “ligos”. Mat, kas daugiau 
turi, iš tokių ir daugiau reikalau
jama. u, ‘J<

rikiečiui, šis filmas, manytina, at
neš nemaža naudos. Nebereikalo 
jo rodymas yra surištas su Niki
tos Chruščiovo berniškomis de
monstracijomis Paryžiuje, nors 
pirmą kartą Čikagoje jis buvo 
matytas jau beveik prieš 2 metus.

s' -
— Religija yrą-tik atsilikusių - 

nepažangių žmonių užsiėmimas, 
— sovietinė palydovė aiškina do- 
kumentiniamę filme apie tikrąjį 
Sov. Sąjungos veidą — “Thi§ is 
Russia”, kuris rodomas Čikagos 
“Loop” teatre, čia eina trumpas 
(apie 40 min.) amerikiečio turisto- 
susuktąs filmas, kuriam vaizdus 
jis nufotografavo prieš 2 metus 
viešėdamas Rusijoje.

Čia šalia gražių propagandinių 
vaizdų, į kuriuos specialiai ameri
kiečio dėmesį atkreipė jo oficia
lūs palydovai, yra nemaža ir to
kių, padarytų slapta,- rodančių 
skurdą bei vargą didžiajame pa- 
'saulio krašte. :-

Fifrne dažnai yra vaizduojamos 
moterys, kurios dirba prie staty
bų, sunkius darbus laukuose, va
lo gatves ir atlieka-kitus tik vy
rams skiriamus darbus. Paklau
sus, kodėl taip yra, atsakyta, kad 
vyrai turi “svarbesnių” užsiėmi
mų. Pafodo laukų darbus Ukrai
noje, kur’-jie atliekami primity-* 
viais įrankiais, nors žemės ūkib 
parodoje Maskvoje Ukrainos pa
viljone buvo Išstatytos puikios 
žemės ūkio darbams skii-roš ma
šinos. A

Filmuotojui biiidpavykb įženg
ti į antireliginį rhufcėja1.-Maskvo
je, kuris įrengtas ^fėiibje bažny
čioje. Ten įvairiuose paveiksluo
se ir skulptūrose išjuokiamas 
Dievas, popiežius bei kiti tikin
tiesiems brangūs asmenys. Paste
bėjęs, kai iš to muzėjaus išėjusi 
vaikų grupė, mokytojų nuvesta.

Gana taikliuose filmo komen
taruose pasakyta nemaža tiesos, 
sugretinant dvi priešingybes — 
komunistų siūlomą pusę ir gyve
nimo realybėje užtinkamą. Ne
daug apie komunistinę propagan
dą nusimenančiam eiliniam ame-

giau iškelia naujesnio ir šiom die
nom aktualesnio”.

Dar vienas atsiliepęs, bando 
sustoti ties mūsų laikraščiais. Pa
minėjęs “TŽ” spausdinamus įdo
mesnius dalykus ir autorius, jis 

i pažymi, kad mėgstąs “Neprikl. 
Lietuvą” už politines žinias, veda
muosius, bei mokslo ir technikos 
naujienas. “Naujienose” jam pa
tinka J. Cicėnas su savo “Dienų 
skelevldromis”. *“Dirvoje” sekąs 
Rastenį, Bačiūną, Railą, Čekienę.

Kitas skaittyojas rado reikalo 
paminėti ir prof. M. Biržišką. 
Jam labai patikęs “Naujienose” 
buvęs profesoriaus pasisakymas 
apie dr. Ancevičiaus Čikagoje 
skaitytas apskaitas. Esą, prof. M. 
Biržiška parodė tuo savo straips
niu didelį objektyvumo pavyzdį 
visiems žurnalistams.

Nepasirašęs tautietis, vardinda
mas visą dešimtį jam patinkamų 
laikraštininkų, priduria, kad ne
laikąs jis jų kokiomis garsenybė
mis bet gerbiąs ir vertinąs juos, 
nes laikraštininkai dirbą, triūsią 
iš pasišventimo, be jokių honora
rų ir todėl verti pagarbos.

Bendradarbių vardai
ir veidai
Iš eilės pasisakymų apie mūsų 

laikraštininkus, reikėtų paminėti 
Pr. Alšėną, kuris giriamas už įsi- 
spraudimą į angliškąją spaudą ir 
parašymą laiško Vatikanui, pra
šant paskirti lietuvį kardinolą. 
Br. Raila, vadinamas senu žurna-- 
listu, mielu skaityti dėl jo bran
džios minties ir kruopščiai paren
kamų žodžių bei išsireiškimų.

Dr. J. Prunskis — pagirtinas 
už nepailstamą plunksnos darbą. 
Patinkąs savo reportažais.

G. Galva — gal truputį su dau
goka pretenzijų, bet neblogas po
litinių įvykių ir žinių interpreta
torius ir komentatorius.

J. Cicėnas — dažnai įdomus” 
“Naujienų” priede. Šiaip gi jo 
minties reiškimas — ar tai girti, 
ar peikti, nebežino ir pats ver
tintojas, baigdamas savąjį apibū
dinimą teigimu, kad Cicėnas esąs 
savotiškai “ultra-modernus”.

J. Pronskus — yra pakankamai

čikagietis žydas Isaac Blum
berg paskutinėmis savaitėmis di
džiojoje Amerikos spaudoje iškė
lė Lietuvos vardą. Mat jo arklys, 
vardu- Venetian Way, dabar yra 
vertinamas daugiau negu $1.250. 
000, laimėjo garsiąsias Kentucky 
Derby lenktynes. Didieji Ameri
kos laikraščiai, kurie dėjo daug 
aprašymų apie šias lenktynes, o 
vėliau pasikalbėjimus su arklio 
savininku, pažymėjo, kad jis yra 
gimęs Lietuvoje.

Kaikurie rašė, jog Blumberg 
(dabar 72 m. amžiaus) jau Lietu
voje buvo susidūręs su arkliais, 
savo vaikystėje besekiodamas pa
gal jų traukiamas akėčfes ir žag
rę. Atvykęs Amerikon 1912 m., 
jis tuoj nupirkęs arklį su vežimu 
ir vertęsis senų atliekų (metalo 
laužo irpan. daiktų) supirkinėji
mu ir jų pardavimu. Vėliau įsi
taisęs mašinų fabriką, kurį dabar gabus ir prityręs. Jo raštai daž- 
veda jo sūnus ir daro milijoninėj naj įdomūs skaityti.
apyvartą. : S. Narkeliūnaitė — gera re-

Tai nėra pasaka, bet tikrovėj pprtažistė ir nebloga politinių ko- 
kuri sako, kad, turint ryžto, Ame- mentarų perdavėja iš JT. Tik tie 
rikoje galima iš nieko milijonus: komentarai galėtų būti daug 
susikrauti. Smagu, kad tai sugeba į trumpesni, kondensuotesni. Iš jų 

2.x—-i... - reikia išsunkti daug vandens.
P. Dailidė — senas laikrašti

ninkas ir neblogai politinis ko
mentatorius, nors jo straipsniai 
dažnai monotoniški ir nuobodūs.

A. šalčius — darbštus ir apy- 
gabis, nors savo raštuose gal kiek 
perdidelis peštukas ir priekabių 
ieškotojas.

St. Daunys — geras kondensuo-

atlikti Lietuvoj gimę ir augę žmo
nės, kurie ir dabar dar save vadi-; 
na “Lithuąnian-born” arba “Ame
rican-Lithuanian”. Iš kitos pusės, 
norisi pažymėti, jog nemaža ne 
žydų kilmės Lietuvoje gimusių i 
žmonių, jeigu tik daugiau prasi-! 
muša, .tuoj tampa lenkais, airiais,! 
o gal net ir arabais. Net ir tikriJ 
lietuviai pasidaro nelietuviais. i

tų politinių apžvalgų rašytojas.
Tuo tarpu vienas torontietis at

siuntė savąjį balsavimo lapelį su 
dviejų jam patinkamų laikrašti
ninkų pavardėmis, kartu paminė
damas keturius mūsų spaudos 
nuolatinius bendradarbius, kurie 
jam visiškai nepatinka ir jis už 
juos balsuojąs “iš kito galo”. Gi 
Br. Raila jam labai patikęs, bet 
nuomonę pakeitęs, anam pradė
jus rašyti apie meną.

Tiek būtų įdomesnių pastabų, 
kurias teikėsi atsiųsti šio laikraš
čio skaitytojai. Ar kiti skaityto
jai patys nedalyvavę balsavimuo
se ir neatsiuntę nęi balsų nei sa
vųjų nuomonių, sutiks su tais kai- 
kurių mūsų laikraštininkų apibrė
žimais, tai jau skonio ir nusista- - 
tymo reikalas. Tie, kurie dalyva
vo balsavimuose, gyvai seka ir 
domisi mūsąja spauda ir tas labai 
ryšku jų pateiktose nuomonėse. 
Kaip tektų bevertinti buvusį bal
savimą, vartant visą medžiagą, 
nesunku pastebėti skaitytojų aty- 
dūmą, kuris lydi lietuviškuosius ’ 
laikraščius ir jų bendradarbius, s

Nuomonė apie “TŽ” . -
Kaip, bendrai žvelgiant, skah. 

tytojai vertina “Tėviškės žibu
rius”? Į šį klausimą teatsako iš 
St. Catharines, Oht. atsiųstoji 
nuomonė, dalinai būdinga ir kį> 
tiems pasisakymams: “Kartu no
riu priminti, kad didelę pagarbą 
tenka pripažinti “TŽ”. Tai vie
nas išeivijos laikraščių, kuris ge
riausiai supranta mūsų šios die
nos padėtį ir visus be jokios ten
dencijos talpina. Kituose laikraš
čiuose to dar nesimato. Jie, be
maž visi, yra partiniai ir straips
nius deda tik tokius, kurie jiems 
yra naudingi, bet nebūtinai ben
driems lietuviškiems reika
lams ...” _ x

Neperseniausiai teko kalbėtis 
su keletu mūsų intelektualų či- 
kagiečių. Net ir nepaklausti, jie 
patys užvedė pašnekesį apie “T • 
Ž”, teigdami, kad Čikagoje, šis - 
torontiškis savaitraštis labai ver-f 
tinamas ir laikomas įtakingu. Gal-• • 
ir neperdaug ten yra “TŽ” skai- • 
tytojų, bet laikraštyje reiškiamos; 
įdomesnės mintys ar straipsniai, 
kažkaip labai greit paplinta to 
didmiesčio tautiečių tarpe ir ram 
dą gyvą atgarsi. Ir jei lietuvišką- ■ 
jame gyvenime iškyla kokie įdo-. < 
mesni įvykiai, dažnas tarpusavy r 
teiraujasi — gal girdėjai, ką apie : 
tai rašo “Tėviškės Žiburiai'? Tai 
labai malonūs komplimentai laik-v. 
raščiui, teikdami jam ne tik pri
pažinimą ir garbę, bet kartu už
dėdami ir tikrai atsakingas pa; 
reigaB/i -:^’'i. <

Otava. — Kanados imigracijos 
ministerija svarsto projektą iš 
Rytų Vokietijos pabėgusius ūki
ninkus atgabenti į Kanadą ir. 
įkurdinti Nova Scotia provincijoj 
masiškai.

Birželio 14 ir maldaknygė iš Sibiro
Sibiro kalinių parašytos maldakny

gės “Marija, gelbėk mus”, dvi laidas 
išleido ateitininkai. Jos abi jau išpla
tintos. Vos keli egzemplioriai beliko. 
Angliško vertimo su originalo fotogra
fijomis dvi laidas išleido tėvai paulis- 
tai Niujorke. Abi laidos taip pat jau 
baigiama išplatinti.

Apie šią knygelę iš Sibiro gana 
daug rašė lietuviškoji spauda. Gana 
greitai garsas perėjo ir j kitataučių 
spaudą. Beveik visi amerikoniški ypač 
katalikiški, laikraščiai ją paminėjo. 
Leidėjai ir BALFas gavo gana daug 
gražių atsiliepimų taip pat laiškais.

ši-maldaknygė buvo didelis paskati
nimas kovoti už Lietuvos laisvę. Ji 
parašyta 1953 m. vasario 16 d. Jos 
angliška laida buvo sąmoningai iš
leista 1960 m. vasario 16 d. Tačiau, 
dar labiau ji skatino visus brolius lie- turėtų jausti pareigą nors vieną eg- Itreet, Brooklyn 11, N.Y.

tuvius susirūpinti bendra lietuvių kan
kinių šalpa, šią knygelę paskaitęs, re
tas kuris neprisiuntė BALFui aukos. 
Tai suprato ir amerikiečiai. JAV lai
vyno Komodoras Cunninham, vos ko
mentarus paskaitęs, atsiuntė BALFui 
$15, o knygelių net visą šimtą išdalino 
Amerikos laivyno personalui. Jis ra
šo: “Aš esu giliai įsitikinęs, kad ši asmenų švenčių proga, kaip ši kny- 
knygelė turi būti milžiniška parama gelė. Ir nėra geresnio BALFo rėmė-

zempliorių šios knygelės įteikti ame
rikiečiui. Tai realus dokumentas. Tik % 
50 centų kainuoja, kad Balsas iš Sibiro 
būtų išgirstas. Niekas negali nugin
čyti autentiškumo, nes yra fotogra-’ 
fuota visa maldaknygė. Ši mintis kyla 

j neturint jokių komercinių tikslų. .
i Nėra geresnės dovanos šeimos ar ,

ir įrodymas Jūsų šalpos darbams”
Viena nepažįstama amerikietė rašė ___ _ ___
"Ištikrųjų mes turime būti viena šei- iš Sibiro. Ypač tat tinka Tamsųfjį Bir- < 
ma su kenčiančiais mūsų broliais ir želi minint.
sesėm Kristuje. Mes turime melstis, Angliškas tekstas buvo paskleistas

J.u5^as kančios kryžius, kuri kan-; beveik visuose kontinentuose. Taip pat 
kiniai išgyvena, virstų prisikėlimo le- buvo įteiktas jvairiems diplomatams

Birželio trėmimų prisiminimo proga 
kiekvienas lietuvis, ypač tremtinys,! tus: Rev. Longinas Jankus, 105 Grand

jams diplomo už auką Sibiro tremti
niams gelbėti, kaip originalios maldos

Vašingtone ir Niujorke.
Knygelę galima gauti 50 c. pasiun-

Visą žiemą šildžiusi jūsų namus, alyvos krosnis reikalinga išvalyti ir pagrindinai patikrinti, taip, 
kad ji būtų paruošta veikti sekančią žiemą. Tebesant normalioms šildymo sąlygoms, — dabar yra 
pats tinkamiausias laikas tai atlikti. Atminkite, kad Lake Simcoe mechanikai išvalys ir sureguliuos 
jūsų krosnį tiktai per vieną valandą, todėl jums nebus nei jokių nepatogumų nei rūpesčių

Dabar
pats laikas
SUDERINTI JŪSŲ
ALYVOSKROSNį

<

Toronte - Lake Simcoe jūsų pasirinkimui turi 3 augščiausios 
vertės patarnavimo planus: > ,

B

planas - jums duoda
Pagrindinį šildymo įrengimų patikrinimą, krosnies, dūmų vamzdžio bei 
kamino bazės išvalymą, motorų ištepimą, purkštuvo bei filtro vidurių pa
keitimą ($3.25 vertės), viso veikimo patikrinimą ir pranešimą apie stovi. 
“A” PLANAS — $12.00.

planas - jums duoda
Visus patarnavimus, išvardintus “A” plane, PLIUS NEMOKAMAI VISUS 
PATARNAVIMO VIZITUS ŠILDYMO SEZONO METU (dalys pagal ka- 

— talogo kainaraštį).
“B” PLANAS — $16.00. . k

planas -»jums duoda
Visus patarnavimus, išvardintus “A” ir “B” planuose — plius nemokamą 
pakeitimą sugedusių degiklio dalių, cirkuliarinio motoro ir kontrolės dalių, 
vieno oro filtro komplekto ir, jei reikalinga, rūsio alyvos tanko.

Paskambinkite i Lake Simcoe dabar ir pasiteiraukite apie visas šio plano detales. Lietuviu kalba 
prašykite: Betty Vaitiekūnas, WA. 2-6181.

M v* K

LAKE SIMCOE FUEL OIL '
“JAU VIRŠ 50 METŲ APŠILDO TORONTĄ”

n &Urtfi*ri
110 Dupont Street, Toronto 5
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Parerg loįe tėvynėje HAMILTOR, Ont

Vitataję veikia U bažnyčių iš esamų t “Srebiam juodą kunkolynęl” Viena 
34. .Veikia: šv. Onos su 3 kunigais, šv. I me laiške iš Lietuvos^ matyt, žmogus 

gyvenęs kada Amerikoje, rašo labai at
virai apie baisią padėtį bendrai, o 
ipie maistą. — ypatingai Aiškiai ma
tyti, kad laiškas yra aplenkęs bolše
vikų cenzūrą Jis rašo: “Pas mus da
bar burliokų ir kacapų, kaiap pas šunį 
bhisų. Jie plėšia kraštą ir viską suėda. 
O mes už bolševikinę tėvynę srebiam 
juodą kunkob’nę!. .t-lr tos nevisada 
gaunam, kiek norim. O jis ten steikus 
ir porčapus ėdat, sanavaganai!”. Taip 
baiagia savo liašką žemaitis nuo Kre
tingos. . * M-das.

Apie gėrimą Lietuvoje pasakoja Mi- 
mra “Laisvės” Nr. 35, Esą anksčiau 
perdaug gėrę. “Degtinės, kas norėjo, 
galėjo gauti ir laikraščių kioskuose, ir 
net teatruose, laike tarpakčių”. Kom
partija ir vyriausybė betgi pamačiusi, 
jog tai “veda prie blogo” ir visa tai 
panaikinusi. Dabar degtinės esą gali
ma kiek nori pirktis namo neštis, o 
viešose- vietose galima gerti tik resto
ranuose prie užkandžių ir vienu atsv 
lankymų nedaugiau 100 gramų — po 
du stikliuku. Alaus ir vyno esą gali, 
ma gerti kiek nori. Jų galima esą 

, “Armėniškas kon- 
geras, bet.jo kaina ne

Teresės, Aušros Vartų, šv. Petro ir 
Povilo, šv. Domininko, šv. Mikalojaus 
su 3 kunigais, šv. Rapolo, kurioje Mi
šias laiko vyskupas ir prie kurios yra 
kuršy*. Grynai lietuviškos pamaldas 
yrt "šv. Mikalojaus, kur jps buvo ir' 
lenkų laikais,, ir šv. Onos bažnyčioje. 
Kitose pemaldos mišrios, o šv. Domi
ninko bažnyčioje lenkiškos.

Dusetų ir Kamajų parapijų klebo- 
' nųi sukeisti: kun. A. Gobis iš Dusetų 
perkeltas j Kamajus, « kun. J. Burkus 
iŠ Kamajų į Dusetas.

gųn. Bauda, buvęs Utenos klebonas, 
.dabar'yra kalinamas Patmoje, Mard- 
vps autonominėje respublikoje.

Kun.'M, Jodelis perkeltas į Smilgių 
‘parapiją. • •

Studentų darbo stovyklos veikia kai- 
kuriuose kolūkiuose bei tarybiniuose

dirba 20 studentų, Kauno rajono Po
rinės tarybiniame ūkyje 25. Virš 40 

ik. ‘akaijenttjos studentų apsigyveno 
palivarke.' Cja įįfe taikinio* g- 1 kavinėse žvejams. • gįį _ įbaj geri_ _____________
agronomai ėmėsi į n>ąja, dėl to žmonės nedaug jo. ir iš-

s^-1 - bes Pažiuręs j geria Ęendrai, restoranuose bei kavi-
■ki^ų ulų ir paulž^ų^ r» • Jnėse žmonės vengia perdaug paimti. 

Po Lietuvos kolūkius ir ukius pa- , . . . Vr- t
sklido Latvijos, Estijos, Baltarusijos k'
ir Spavrapolio aiigštųjų ž.ū. mokyk-į ' ,
lij auklėtiniai, kurie Lietuvoj atliks! laetavos gaminamų gėrimų du 

' gamybine praktika. Savo ruožtu Lietu- j pat^.s P0Pu iaria^1- Palanga ir 
® t - ■ - - [ “Anykščių vynas*Palanga ’ esanti

“vidurky^ tarp konjako ir degtinės. Ji 
esanti gaminama iš uogų ir mėgiama 
taip pat Maskvoj bei kitur Sov. Sąj.” 

Kokios gėrimų kainos, Mizara nepa
sako, bet mini; kad naminė dar gami
nama, nors už tai ir baudžiama. Matyt, 
žmonės neišsigali “monopolinės” nu
sipirkti.

Čiurlionio vardo dailės mažėjui TS 
kultūros ministeriją perdavė kelis šim
tus rytietiškų meno kūrinių. Gauti ke
ramikos, cirako dirbiniai ir bronzos 
liejiniai. Netrukus muzėjus gaus ko? 
lekciją lytų porcelano. E.

S. Potoiskis, Lietuvos priešgaisrinės 
apsaugos politrukas, gim’ęs 1894 m. 
Balstogėje, nuo 1917 m. tarnavęs raud. 
armijoje, NKVD, mirė balandžio 22 d.

Rublio perkamoji galia, palyginus 
su litu esanti penkis kartus mažesnė, 
“Tiesos” Nr. 100 aiškina ekonomistė 
Ginaitė ir nusprendžia, kad tūlas 
Komskis gyvenąs dabar daug geriau 
negu nepriklausomos Lietuvos laikais. 
Esą jis tada uždirbdavęs 160 litų, o 
dabar uždirbąs 1900 rublių.

Tegul jis gyvena geriau. Bet kaip 
gyvena tie, kurie uždirba 300-400 rb. 
per mėnesį? Juk tai išeina 60-80 litų. 
Q kiek tokių yra? . . A

Gastrolėms j Vilnių atvyko vienas 
žymiausių JAV smuikininkų įsakas 
Sternas. Tai pirmasis amerikietis mu
zikas, viešįs Vilniuje. Vilniuje jis duos 
du koncertus.

Grupė lietuvių darbininkų, moksli
ninkų, statybininkų, pramonės darbuo
tojų ir žurnalistų gegužės 2 d. išvyko 
16 dienų viesnagėn L Italiją. Drauge 
su jais išvyko Latvijos ir Estijos tu- 

- ristai. Netrukus pirmoji lietuvių tųris-

pirmą kartą Lietuvos turistai1 keliaus 
po Austriją ir JAV-bes.

“Lenkijos lietuvių visuomeninės 
kultūrinės draugijos” Varšuvos sky
riui vadovauja M. Kmitar pranešė “Žy- 
cie Wąrszawy”.

Kas nauja Maskvoj?
PERSIJOJIMAI SOVIETŲ KOMU
NISTŲ PARTIJOS CENTRO KO
MITETE. (E) Maskvoje įvykęs sov.

kom. partijos ck plenumas atleido Ki- 
ričenko iš sov. kp prezidiumo nario ir 
iš ck sekretoriaus pareigų. Ignatovas 
atleistas iš Sov. Sąj. centro, kom. sek
retoriaus pareigų. Nuo šiol jis bus 
Sov. Sąj. ministerių tarybos pirminin
ko pavaduotoju. Rieliajęvas atleistas iš 
Spv. Sąj. kp ck prezidiumo nario pa
reigų. Furceva, buvusi Sov. Sąj. kp 
ck sekretorė, paskirta T: S-gos kultū
ros ministru. Naujais Sov. Sąj. kp ck 
prezidiumo nariais išrinkti Kosiginas, 
Potgornas ir Polenskis. Aristovas ir 
Postielovas iš Sov. kp ck prezidiumo 
perkelti į Sov. Sąj. kp ck biurą Ru
sijos federacijoje.

VOROSILOVAS ATSISTATYDLNO
(E) Vorošilovas atleistas iš Sov. Są

jungos Augščiausios Tarybos prėzidiu- 
mo pirmininko pareigų. Chruščiovui 
pasiūlius, Vorošilovas lieka Sov. Sąj. 
Augšč. Tarybos prezidiumo nariu ir 
jam suteiktas soc. darbo didvyrio var
das. Jo vietą užims Brežnevas, kurs 
šiuo metu yra Sov. Sąj. kom. partijos 
ek sekretorius.

RŪBUS BUS PAKEISTAS NAUJU, 
nuo 1961 m. pradžios. Pinigų keiti
mui bus duotas trijų mėnesių laikas. 
Dabartinis rublis bus keičiamas santy
kiu 10:1. Tuo pačiu santykiu bus per
skaičiuotos visos gyventojų piniginės 
pajamos ir jų santaupos. Atitinkamai 
10 kartų mažesnės už dabartinį lygį 
bus visos didmeninės supirkimo ir 
mažmeninės kainos, taipgi ir mokesčiai 
už visas gyventojams daromas paslau
gas, kaip mokesčiai už butą ir komuni- 
lines paslaugas, už važiavimą visų rū
šių transportu, už teatrų, tanų lanky
mą ir Lt. E.

vos ž.ū. akademijos 20 studentų gru
pė išvyko atlikti gamybinę praktiką į 
minėtas respublikas. E.

& Ptašekas, Vilniaus miesto II ligo
ninės chirurgijos skyriaus vedėjas, 
mirė gegužės 15 d;

Jis gimęs 1893 m. Kaune, med. 
mokslus baigęs 1923 m. Leipzige, į Lie
tuvą. grįžęs 1933 m., kur dirbęs Klai
pėdos ir Kauno ligoninėse. Karui ki
lus pasitraukęs į Rusiją ir ten vado
vavęs lietuviškųjų dalinių chirurginei 
tarnybai. Po karo dėstės Vilniaus uni
versitete, o vėliau dirbęs ligoninėse. 
Buvęs’ apdovanotas sovietiniais orde- 
nais. <

. Jevgenijus Ivanovas, Lietuvos sėk
lininkystės valdybos vyriausias agrono
mas, gimęs 1906 m. Lenkijoje, mo
kęsis Saratovo žemės ūkio institute, 
pp. karo išėjęs iš sov. armijos likęs Lie
tuvoje įdaręs karjerą žemės ūkio mi
nisterijoje, mirė gegužės 17 d.

Piotr Abramičev, š.m. balandžio 11 
d. staiga miręs “Sovietskaja Litva” re
daktoriaus pavaduotojas, buvo grynas 
“vyresniojo? brolio” agentas Lietuvo
je, su ja anksčiau nieko bendro netu
rėjęs. Jis gimė 1902 m. Uralo srityje, 
tarnavęs raud. armijoje 1920-22 m., 

i vėliiu vertęsis kaip provincijos žurna
listas, karo metuouvęs kariuomenė
je, o 1946 m. vėl grįžęs prie spaudos. 
Kada šis senas komunistas rusas bu
vo prisiųstas į Lietuvą, “Tiesos” ne
krologe nesakoma. Matyt, buvo įta
kinga figūra, kad užuojautos “Tiesoje” 
spausdinamos per dvi skiltis, kai šiaip 
dėl kitų mirties pasitenkinama vienos 
skiltelės užuojauta.

. Tarybinis darbas. “Izvestija” rašo: 
Raketas svaidom, aplink mėnulį laks-; _
tom, o spintas gaminam tokias, kad į« grupė išvyks Britanijon. Šią vasarą
jas baisu žiūrėti. Paimi i rankas kokį ‘ 
daiktą, ir savaime turi susiraukti: kaip 
viskas be jokio skonio ir nesąžiningai 
atlikta. Graudu žiūrėti į gremėzdiškus 
radijo ir televizijos aparatus, į pusiau 
teatbaigtas skalbimo mašinas.

Toliau laikraštis klausia, kodėl Ru
sijoje tiek daug niekam tikusių, nesą
žiningai ir gramozdiškai atliktų išdir
binių? Arba kodėl naujakurys, įėjęs 
į naują kambarį, randa, kad ir grindys 
linksta, ir durys neužsidaro ir pro lan
gus laisvai vaikščioja vėjai.. . E.
. Kauno politechnikos institutas šie
met išleido virš 300 absolventų. Bu
simųjų inžinierių penktadalis, kaip, pa
prastai, bus išsijotas po Rusiją; liku
sieji bus paskirstyti darbams Lietu

voje. E.
Klaipėdoj pradėta daug naujų sta

tybų. Prie Dangės baigiama statyti 
-nauja Nemuno laivininkystės stotis. 
?čia bus įrengta J00 vietų laukiamoji 
salė, motinos ir vaiko kambariai ir 
Jtitos tarnybinės bei buitinės patalpos, 
į Didžiausią statyba vyksta Klaipė
dos miesto centre, Tarybų aikštėje. 
:Tąipūn)ieji Lietuvos kultūros ir tecb- 
nikbs> rumąi/ Pastatas bus augščiau- 
siaš nKlaipėdoje, bet visoje Lie
tuvoje. Pastato autorius yra inžinie
rius architektas Mikėnas.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIESASIS NOTARAS 

(Ndiąry Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Viši notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,

7 morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

T«l«fwMi:
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Hemą FU. 3-8928

SIUNTINIAI
į Lietuvą

PRAMONĖS GAMINIAI 
MAISTAS — VAISTAI

JaniqueTrading 
Co. Ltd.

835 QUEEN ST. TORONTO

BAISIOJO BDUELIO MINĖJIMĄ 
šiais metais lietuviai, latviai ir estai 
rengia visiškai kitokioje formoje bir
želio 12 d.» sekmadienį, — lengvų ma
šinų vorų demonstraciją Hamiltono 
gatvėmis. Tą dieną' 9.30 vai. ryto vi
si lietuviai turį mašinas prajęmi su
važiuoti į Shopping Centre aikštę, eta 
atvykę gausime tautines mašinoms vė
liavėles ir transparentus. 10.30 vai. 
punktualiai demonstracinė važiuoto pa
liks aikštę ir judės šiuo maršrutu: 
•Ottawa - Main - King Dundurn iki 
6-fco kelio Nelson reklamos. Toliau 
vyksta 6-tuoju keliu pro Guelph iki 
estų tautinės sodybos ant Grand River 
kranto. 2-rą vai. p.p. pradedama ofi
cialioji dalis. Kalbės antikomunistinės 
lygos atstovas Ron Gostic. Meninę 
dalį atliks estų, latvių ir lietuvių vyrų 
ir mišrūs chorai.
s Jauskime pareigą ir iš anksto ruoš
kimės visi kuo skaitlingiausiai daly
vauti. Iškilmės estų sodyboje numato
mos anksti baigti, tad bus dar gera 
proga paiškylauti gražiose ir dar ne
matytose apylinkėse.

LN KETURIŲ METŲ BALIUS ren
giamas birželio 11 d.t šeštadięnį, HilL 
crest salėje ant kalno (kur buvo kau
kių balius). Jau du metai LN neturė
jo parengimo, todėl į šį suvažiuokime 
visi ir iš visur. Turtingiausia loterija 
su stambiais fantais, suaukotais mūsų 
prekybininkų ir kitų tautiečių. Juos 
renka apie 20 LN narių. Puikus už
kandžių bufetas. Savi gėrimai bufe
te, todėl iš namų nesineškime? Pava
sariškai nuotaikinga Vyt, Babecko or
kestro muzika. Na, ir daug svečftį Dau
gumas LN narių ir kitų tautiečių jau 
dabar rengiasi jame dalyvauti.

* DELTA KINE šią savaitę du puikūs 
spalvoti filmai: “Seven Hills of Rome” 
su Mario Lanza ir “Merry Andrew” 
su Denny Kaye. Sk. St.

SVEČIUOSE HAMILTONE
Proga reta: operetė “Silvija” lietu

viškai. Viskas atlikta vietinėmis jė 
gomis. Salė pilna lietuviškų. veidų ir 
salė lietuviška. Pačių lietuvių pastan
gomis įsigyta ir išlaikoma. Operetė 
pradėta be tradicija virtusio didesnio 
pasivėlavimo.

Scena didelė, augšla. Tą visa dar 
padidina geros, didelės dekoracijos. 
Veik kaip Lietuvoje, taukai, medžiai, 
o už jų — gerų laikų dvaras. Mėlynas 
dangus, gera nuotaika iš karto. Atei
na sotūs, švariai ir gražiai apsirengę 
kaimiečiai, ateina dvaro ponas išdidus 
ir prasideda nesudėtinga nuotaikinga 
istorija, operetės žiūrovų gęrai su
prasta, atjausta, puikiai, suvaidinta, 
balsingai atidainuota. Grąži muzika. 
Visas reikalas lengvai ir gražiai pra
vestas kun. Jurkšo. kuriam, kaip diri
gentui, publika’ ypatingai stipriai pa
plojo.

Visų įdėtas darbas pasigėrėtinas. 
Ypač techniškai-visą reikalą, paruošus 
:ki detalių. Viskas praėjo retai sklan
džiai, neužtruko įr paliko publiką su
žavėtą, kuo maloniausiai pateiktą.

Lietuviškai gi kultūrai šiame krašte 
atverstas dar vienas gražus lapas:' lie
tuviška operetė Hamiltone. Būtų gera 
ir lietuviškai naudinga, jei šią ope
retę išsigalėtų pamatyti ir mažesnės 
bendruomenės. St. Catharinietis.

PADĖKA
Netikėtai likimo buvau nublokštas 

į ligoninę ilgesniam laikui. Neturėda
mas galimybių su žmonėmis dažniau 
bendrauti, nesitikėjau nė ‘ lankytojų. 
Tačiau maloniai buvau • nustebintas, 
kad jau pirmąją savąitę susilaukiau 
svečių su gėlėmią, įvairiomis dovano
mis ir knygomis.; Mano nuoširdi padė
ka priklauso šiems asmenims: svečiui 
iš Argentinos kun. Tėvui J. Duobai, 
anglų par. kun. F. Englert, pp. 'Ado
rn auskams, Bikinams, Burdinavičiams, 
A. Balsiui, C, Chromonskiui, A. Giriū- 
nui, V. Juškienei, Klevams, D. Ko- 
chankąi, P. Koveliui, S. karalėnui, Mu- 
reikams, A. Muliuoliui, Mačiukui, V. 
Narkevičiui, Pašiliams, Pilipavičiams, 
M. Ragauskui, V. Sakui, J; Steibliun 
Sopiams, B. Sturmaičiui, A. Šilgaliui,. 
J. Tirkšlevičiamš, B. Venslovai, St 
žvirbliui, M. L. Kneelahd, J. L. Kee- 
non, Ch. McHugh ir Prof. Sąj. lokaliu 
Nr. 1005 per p. E. Sirps. ; ?

Dalis iš augščiau paminėtų asmenų 
rado galimybę daug laika sugaišti ir 
aplankyti mane net po kelis kartus. 
Tad dar kartą nuoširdus ačiū visiems 
ir už viską. Ž. Pulianauskas.‘ i v
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PETRUI PRANCKEVICIUB ■ J^ANKIE mirus,
•- a’ h .

velionius našlei Marijai, .dukrom? Onai Matelienei, Anglei
Dadurkienei, sūnui Jonui, žentais C. Mateliui ir J. Dadur-• ' t ' ' * . -iC ' -
kai bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia n

A. ir A. Šaipokų šeima

Delbi, Ont.
’ \ ■; • . * . - - .

A.A. PETRAS PRANCKEyičIUS - j 1-jo Gusarų pulko griežikų komando- 
PRANKIE. Gegužės 21 d. 11.50* vai. v., ■ je, Anelė su J. Dadurka, tarnavusiu 
savo namuose mirė daugeliui lietuvių, į artilerijos pulke/Sūnus Jonas irgi ve- 
senų ir naujų ateivių pažįstamas, do-. dė Kanadoje gimusią lietuvaitę, 
ras, sąžiningas, garbingas tautietis Pet
ras Pranckevičius - Prankie.

Velionis gimė 1887 m. lapričio 1 d.
Marijampolės apskr. Liudvinavo vis. 
Vos 14 metų amž. jaunikaitis, Petras 
iš Lietuvos nuvyko į Škotiją pas savo 
ten gyvenusius tėvus. Netrukus ten 
pradėjo dirbti anglių kasyklose.

1912 m. Škotijoje, Petras vedė Ma
riją Žilinskaitę, kilusią nuo Punsko, 
šu kuria jiems ten gimė duktė Onar 
sūnus Jonas ir duktė Anelė.

1920 m. P. Pranckevičius su, šeima
persikėlė į Kanadą, Saskatchewano 
orov., kur buvo įsigijęs farmą ir ten 
jiems gimė jauniausias sūnus Lenartas.

Dukros, gimusios Škotijoje, sukūrė 
šeimas su vyrais, gimusiais, augusiais 
ir Lietuvos kariuomenėje atitarnavu
siais: Ona su C. Mateliu, tarnavusiu

A.A. Petras Pranckevičius paliko 
Kanadoje gimusius penkis aniįkus-ės, 
kurie visi kalba lietuviškai, kuo jis 
irgi didžiuodavosi. f

Iš Saskatchewan provincijos f ’Ha- 
mifton, Ont., velionis persikėlė gy- 
verftf prieš- 20 metų ir dirbo lhtema- 
tionainHarwester Co. PriejS 8 metus 
velionnįjįuvo nusipirkęs Hamiltono 
gazolino 'ftotį. Pensininko ^amžiaus su
silaukęs, gatvėje norėdamas pailsė
ti, pardavė' skolino stotį, Delhi mies
te, arčiau, ddkterų, /išsipirko namus.

Nei vienų sSvj/ namuose nepa
gyvenęs nukMfew į‘famžinuosius na
mus, dideliamoUtūdesyje palikdamas 
savo žmoną, dukras su žentais, sūnus 

Į su marčiomis, anūkus ir anūkes.
Tebūnie Tau lęngva, kad ir svetima, 

' šį žemelė. f J. S.

NIAGARA PUSIASALIS
KARTŪNU BALIUS jau šį šeštadie

nį, birželio 4 d. Visi pasiruoškime ir 
nepraleistame progos, ypatingai mo
terys. Už tris gražiausias sukneles bus 
skiriamos dovanos. Taipgi galima bus 
pasigėrėti puikiu torontiečių kvarte
tu ir solo H. Rožaičio ir V. Bigausko. 
Rengia viena iš skaitlingiausių nariais 
organizacijų -^5 Wellando apylinkės 
Medžiotojų ir Meškeriotojų klubas Li- 
tuanica. Tai visi jauni ir seni Turtelio 
4 d. sueina St. Stephen’s sdlėn, Robin
son ir Main gatvių kainpąs^„ įįį, ''

NEBETOLI IR JONINĖS — j" 
25 d., toje pačioje salėje kaip ir pernai 
— Merritton Community' Centre Hali. 
Čia kiekvienas galės pasigėrėti vienu 
iš geriausių ir 'žymiausių Jaunimo 
Tautinių šokių, Baleto ir Muzikos' an
sambliu Grandinėlė. . Z '’ •

SLA 278 KUOPA galutinai susita
rė dėl savo v-bos ir gegužės 14 d. visuo
tiniame susirinkime ją patvirtino: pir
mininkas Z. Piliponis, vicep. K. Jonu
šas, sekr. J. Girevičius, fin. sekr. P. 
Polgrimas ir ižd. J. Kavalėlis. Atsto
vu į Pittsburgho seimą pagal balsų 
daugumą išrinktas L šajauka.

RAMOVENAI visuotiniame susirin
kime gegužės 1 d. irgi pakeitė savo 
skyriaus valdybą: pirm. J. Skeivela, 
vicep. St. Janušonis, sekr. J. Vyšniaus
kas, ižd. K. Galdikas ir parengimų va
dovas. Gegužės 22 d. pasitarime ga
lutinai susitarta, kad liepos mėn. ramo- 
vėnai rengs Žalgirio mūšio sukakties 
minėjimą. Nutarta nelietuvių informa
vimui panaudoti net vietinę radijo 
stotį surengiant pusvalandį anglų kal
ba. ; '

BIRŽELIO IŠVESTŲJŲ minėjimas

WINNIPEG, Man.
AX ELENA GINKUVIENt balan

džio 26 d. rytą mirė savo namuose, 
aprūpinta šventais sakramentais. Tai 
paprasta, nemokyta, kukli moteris, 
bet paliko Winnipego lietuvių koloni
joje didelius pėdsakus. Ji liko pavyz
džiu nevienam ateiviui.

A.A. Elena gimė Radviliškio parapi
joje, šniuraičių kaime, pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. 1905 m. atvyko Ka- 
nadon ir po 2 metų ištekėjo. Susilau
kė 4 vaikučių, bet visi vaikystėje mirė. 
Po 21 vedybinio gyvenimo metų su
serga vyras ir miršta po ilgos ir sun
kios ligos.

Likusi našle, ji sugeba ekonomiškai 
susitvarkyti, įsigyja namus, kurie pa
sidaro visų lietuvių buveine, Ji globo
ja pravažiuojančius, slaugo sergan
čius. Pradėjus kurtis Ljet. Manitobos 
klubui, ji tuoj įneša savo auką ir dir
ba kaip išgalėdama, tai. prie statybos, 
tai virtuvėje parengimų • metu?

; Pradėjus statyti šv. Kazimiero liet, 
bažnyčią, ji grįžta prie Dievo,' kurį 
gyvenimo audrose buvo, praradusi. Pa
sidaro ištikima Jo tarnaitė, meldžia
si už save, o ypač už paklydusius bro
lius. Ją. matome kas sekmadienį prie 
Dievo stalą. Ji kas mėnesį užprašo po 
3 šv. Mišias už kitus, ypač prašydama 
šv. Dvasios pąklydusiems.

r Prasidėjus bažnyčios stafynio dar-, 
bams ji ateįna su savo pinigine auka. 
Ji stebi, kiekvieną statybos dalį ir prie 
visų prisideda. Ji patr sakydavo: “Aš 
turiu kiekvieną bažnyčios dalį padėti 
statyti. Jei padėjau sienas išmūryti, 
tai turiu padėti ir stogą uždėti.
Bažnyčios statybai-ji paaukojo $1.356, 
50. Be to, ji įtaisė ąžuolines groteles, 
nupirko ant Dievo namelio paauksuotą 
kryžių, prisidėjo prie Marijos statulos.

Ji neužmiršo ir lietuviškų reikalų, 
bardavo tuos, kurie nenorėdavo daly
vauti susirinkimuose. Ji' buvo rėmėja 
Vasario 16 gimnazijos. Ji remdavo liet, 
šeštadieninę mokyklą, pirkdama draus
mingiems mokiniams loterijų bilietus. 
Ne vienas jo nupirktų bilietų laimė
jo. gerų dalykų. Panašius bilietus pirk
davo. ir Mišių tarnautojams.

Iškilmingos laidotuvės, dalyvaujant 
daug lietuvių, įvyko balandžio 30 d. 
Prie- kapo pamokslą pasakė parapijos 
klebonas kun. J. Bertašius.

Po laidotuvių Liet. Manitobos klu
bo salėje įvyko mirusios, garbei pietūs, 
kuriuos suruošė Ant. Straigjs. Pietų 
metų kalbas pasakė: V. Steponavičius, 
kun. JI. Bertašius,. M. Vidrikas;. J. De- 
merėckas, K. Strikaitis ir Gudžiunienė.

'" ." ; . ’ . • . ■ Kor.

WELLAND, Ont.
JONINĖS WELLANDE. Lietuvių 

tradicinė šventėtradicinė šventė — Joninės įvyksta bir
želio 18. d... šeštadienį, Wellande St. 
Stephen’s salėje E. Main “St. - Port 
Robinson gatvių kampe. Programoje 
dalyvauja Hamiltono dramos teatras 
“Aukuras” pastatydamas A. Gustaičio 
vieno veiksmo scenos vaizdelį “Sek
minių vainikas”. Režisuoja E. Daugu
vietytė-Kudabienė. J programą įei
na įr .Hamiltono tautinių.šokių grupė, 
vadovaujama Genovaitės Breichma- 
riienės. Šokiams- gros Hamiltono lietu
vių orkestras “Aidas”, vedamas Vytau
to Babėcko. Rengėjai.

Į JONINES WELLANDE atvažiuo
ja iš Čikagos buvęs torontietis, pasku
tiniu laiku gyvenęs Wellande' Ant. 
Račkauskas. Su juo kartu atvyksta, bū
rys jo draugų. .

bus per vietinę $t. Catharines radijo 
stotį, banga 620, birželioi 12 d., sekma
dienį nuo 2 vaL p.p. iki 2.15 yaL p.p. 
Programa bus duodama anglų kalba, 
daugiau pritaikinta kitataučiams. Ren
gia St Catharines LB apylinkės v-ba.

keb st. Catharines apylin
kės VALDYBA yra išleidusi: savo" 

reikalams loteriją: 50-50 pagrindu.' 
Kaip žinoma, apylinkės, kasa.'yrar ąp- 
verktiname stovyje, o reikalų atsiran
da šimtai. Todėl via prašo visus, kiek 
.kas gali, prisidėti"vienokiu ar kitokiu 

_ _ ” ' “ ” i-
lingi platintojai..;' -*Narys.

: PARAPIJOS ŠVENTĖ WELtANDE, 
bendrai paėmus, praėjo gražiairir nuo
taikingai. Visų nuotaiką kėlė Toronto . 
'Prisikėlimo bažnyčios chorai. Toks di
delis choras! Tiek gražiais tautiniais 
drabužiais apsirengusių lietuvaičių! 
Kokie balsai! Koks dainavimas!

Sol. Vaclovas Verikaitis, aišku, mu
zikas - profesionalas. Dainos, dauge
liui gerai žinomos, praskambėjo. nau» 
jai, maloniai ir įdomiai. Choro susi- 
dainavimas visiškas. Kaip šilkas. V. 
VerikaiČio solo dainos, kaip paprastai, 
pagavo visą salę. Plojo ir plojo ir by- 
sai nieko nepadėjo —'taip greitai, afe 
rodė, viskas praėjo.

Šventės proga -žodį sakė viešnia — 
Regina Kulienė. Gražiui apžvelgė trem
ties kelią ir gražiai priėjo prie mūsų 
visų šių laikų tikslo — lietuviSkos pa
rapijos stiprinimo visų lietuvių akty
viu dalyvavimu. ~:Kon '<

LONDON, Ont.
PASKUTINIS ŠOKIŲ VAIRAS

birelio 'būdu prie šios loterijos. Ypač reika

Taupyk ir skolinkis bankelyje 'HTalka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% 

tarto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 8 • 8 vai. vakaro, Minden 
Building, 20 KiaRSt. R, not A. Liudijant štaigoj U augšte, tel JA. 7-5575. 
Sekmadieniais 12 - 2 vai. popiet, parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St N.

Lietuviai pasaųi^ė;
. « v v

JA Valstybės •
EKSKURSIJŲ l LIETUVĄ organi

zatoriai Čikagoje gavę iš sovietų am
basados Vašingtone pranešimą, kad 
rišos 
sostai

įrLietuvą tu« tarpu

nūs, pirmas šv. Mišias laikys birže
lio 19 d., 11 vai. M. Nek. Prasid. vie- 

koplyčioje Putnam, Conn., 
kilt dabar -gyvena kaip postalantė jo 
motina. ^Čikagoje jis iškilmingas šv. 
M&as taikys liepos 3 d.

HANSAS JURGIS DUMPYS gegu
žės 15 d. Vilties evang. liuteronų baž- 
nyrioje įšventintas kunigu. Tai klai
pėdietis, gimęs 1933 m. Nibruose,. 
Klaipėdos apskr. Mokėsi Uchtėje ir 
Diepholze lietuvių gimnazijoje ir Hut
chison, Mipesptoje, o paskiau Minea
polio kolegijoje ir universitete. 1956 
-60. m. lankė seminariją Čikago
je, kurią ir baigė. Studi j as baigęs prak
tiką atliko Detrofte Vilties^ ~ 
je, kur-fc į§veitiųtas, lcūr m 
renkasi ir lietuviai evang. X-_____

zlkį šiol -fen pamalus Ijąikytrątvykdavo 
kunigai iš 0 
nu- bus kun. Dumpys.’ ■

LAISVOJO PASAULIO SĄŽINEI 
dėl Pabaltijo padėties su judinti iri so
vietų propagandai kelią užkirsti Niu
jorke susidariusi Pabaltijo Laisvės Ta
ryba siekia šį birželį sukelti ant kojų 
laisvajame pasaulyje esančią lietuvių, 
latvių, estų vieningą plataus masto ak
ciją. Tuo tikslu PL Tarybos pirm. V. 
Sidzikauskas Londone tarsis su Balti
jos valstybių diplomatais ir lietuvių 
bendruomenės atstovais, paskiau ap
lankys Prancūzijos ir Vokietijos lietu
vius, latvius ir estus.

Tuo pačiu metu V. Sidzikauskas ge
gužės 27-28 d.d. Londone dalyvaus Pa
vergtųjų Seimo atstovų bendrame pa
sitarime su V. Europos politikais. V. 
Sidzikauskas iš Niujorko išskrido ge 
gūžės 24 d. ir Europoje numato užtruk
ti apie porą savaičių..

LIET. KAR. KŪRĖJŲ • SAVANO
RIŲ SĄJ.; C V pasmerkė4 bendradar

biavimą su Lietuvos pavergėjais. Jos 
nutarimas:r r t 6h .

“Paskutiniu laiku lietuvių' spaudoje 
ir per radiją* iškilus klausimams dėl 
kelionių į okupuotą Lietuvą ir dėl 
atskirų, asmenų bendravimo su Lie
tuvos okupantu ir vietiniais komunis
tais, Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų - 
Savanorių Sąjungos Centro Valdyba — 
v;.sų savanorių vardu reiškia pasipikti
nimą ir smerkdama tų elgesį yra įsi
tikinusi, kad tai kenkia Lietuvos iš
vadavimo pastangoms. Centro V-ba”.

OHIO VALST. SEIMO RINKIMUO
SE, kurie vyko gegužės 3d., kandi

datų tarpe būvo ir vienas lietuvis — 
Juozas , Muliolis-Mull. Lietuviai buvo 
sujudę ir net sudarę specialų komite
tą jo kandidatūrai paremti, tačiau pasi
rodė, kad pastangos nedavė vaisių. Jis 
tesurinko 6.052 balsus, kai paskutinis 
laimėjęs kandidatas gavo 25.696.

ADVOK. JONĄ GRIGALIŲ, eilę me
tų buvusį Bostono Metropolitan Dis
trict Commission narį, . Massąchusets

oms 
iai.

SEKMINIŲ VAINIKAS
mo pletkininkė - intrigantė, sudrums
čiama gerą jaunųjų nuotaiką. Visas 
veiksmas tačiau4>aigiasi gerai — dvie
jų jaunuolių susitarimu vestuvėms.

Vaidinimą atlieka Hamiltono Dra
mos teatras “Aukuras”, režisuojamas 
E. Dauguvietytes-Kudabienės. Hamil
tono tautinių šokių grupė, ved. Ge
novaitės BreichmanienėSv dalyvauja 
vaidinime su šokiais ir dainomis.

Šis gražus, vaidinimas bus suvaidin
tas Joninių šventėje birželio 18 d., 
šeštadienį, Welland, Ont., St. Ste
phen’s salėje East Main Št. - Port Ro
binson gatvių kampe.

Programos pradžia 6 vai., salė bus 
atidaryta nuo 2 vai. p.p.

Šokiams gros Hamiltono lietuvių or
kestras “Aidas”. Pelno dalis skiriama 
Hamiltono. Lietuvių- Namų Fondui ir 
lietuvių tautinei skautų stovyklai.

žibuoklė.

Gražiausios pavasario Šveritės —. 
Sekminės yra surištos su lietuviškomis 
tradicijomis. Prieš keliolika metų tos | 
gražiosios tradicijos nuvesdavo 'mus į 
kvepianatį: beržyną, leisdavo pasiklau
syti gegutės- halso seklyčios palangėje 
ir praleisti Sekminių vakarą besilinks
minančio lietuviško kaimo jaunimo 
būryje.

♦ “Sekminių vainikas”, vaidinamas Jo
ninėse Wellande, grąžins mūsų svečius 
f praeitį ir.leis pasigėrėti lietuviško
mis tradicijomis, kaimo jaunimo šo
kiais- ir dainomis.

Veikaliuko turinys paimtas iš lietu
viško kaimo gyvenimo. Jo autorius A. 
Gustaitis, saivo lengvu stiliumi pavaiz
davo kaimo jaunimo nuotaikas Sek
minių išvakarėse, dramatiškąjį elemen
tą supindąmas su švelniu humoru. 
Scena pilna jaunatviško juoko, šokių
* -* fe • •* ‘ * 1 A  ♦ -r ‘ •,

valstybes vyr? prokuroras J.--Mc
Cormack paskyrė savo pavaduotoju 
kontraktų ir Metropol. Distr. Com. rei- 
kalams. Vyr. prokuroras E<įw, J. Mc
Cormack" yra kongreso daugumos va
do John W.. McCormack sūnėnas ir 
yra vedęs lietuvaitę Em. 'Ruplytę.

MARIJA ŽALKAUSKIENĖ, pane
vėžietė, 60 nu neseniai atvykusi pas 
vaikus iš Lietuvos į Detroitą, -taip pat 
buvo Sibiro tremtinė, ten išbuvusi 10 
metų. 1947-1957 m.

RAMINTA LAMPSAITYTĖ, 10 me
tų 'Davis mokyklos Čikagoje mokinė, 
dažnai pasirodanti lietuviškuose pasi
rodymuose, mokyklos talentų pasiro
dyme laimėjo pirmą vietą už paskam- 
binimą Schuberto Impromtu. Ramin
tos tėvelis, klaipėdietis, yra evangeli
kų parapijos choro vadovas, o ji mu
zikos mokosi pas muz. A. Naką.

Vokietija
BALTŲ TARYBOS ATSTOVAI dr. 

P. Karvęlis, B. LiępinŠ įr L.' Jakobsen 
gegužės 10 d:'buvo priimti Fed. Votae- 
tijos'užsdenio^eikalų niinisferįjoje ir 
turėjo pasikalbėjimą-t.k. W Politinio 
skyriaus vedėju. Duckwitz., .

FQ^ŲU&SVĖTIM$AI4AMŠ^BE TĖ
VYNĖS SELPTL. Fęd. Vokietijos 

kanęlerįs jL^vęrfioolo kat. arkivyskupui 
dr, J.^Neęnąh pranešė, kad" Fed. Vo
kietijos vyriaiišybė numato įsteigti 
specialų fondą svetimšaliams be tė
vynėj (hęųnatiose Auslaęnder) šelpti. 
Arkivyskupas pareiškė, kad jis tuo 
reikalu vedąs susirašinėjimą jau ant
rus metus. Fondas šelpiąs netik kata
likus, bet įr kitus svetimšalius. Fondo 
priežiūra būsianti pavesta Jungt. Tau
tų institucijoms. , Ė.

GRĮŽTA SIUNTINĖLIAI IŠ LIETU
VOS. Iš įvairių pusių pranešama, 

kad pastaruoju laiku grįžta į Vakarus 
siuntinėliai, pasiųsti giminėms okup. 
Lietuvoje. Dažniausia nė neaišku, ko
dėl siuntinėliai grįžta. Manoma, kad 
sovietinės įstaigos juos grąžina dėl 
to, kad jie pasiųsti be licencijos. Bet 
gali būti ir kitos priežastys. Iš kaiku- 
rių duomenų galima spėti, kad pasta
ruoju metu yra sustiprinta, sovietinė 
cenzūra laiškams iš . užsienio ir į už
sienį. >. - . : ; - E.

JŲ NEGALIMA PALIKTI UŽMIR
ŠIMUI. Anglijoje išėjo Robert Con

quest ;knyga ^Sovietiškps _tautų de
portacijos. ,•

Edward Crankshaw, darydamas Šios 
knygos apžvalgą gegužės 8 d. Ldhdono 
“The Observer”, rašo, kad ši knyga 
yra vertinga savo dokumentuota me
džiaga, paimta tiesioginiai? iš sovietiš
kųjų. šaltinių. Esą, šiuo metu, kai So
vietai stengiasi nuslėpti deportacijų 
žiaurumus, mes vakariečiai privalom 
suskaičiuoti visas aukas, kurių parei
kalavo Sovietų nežmoniškumas.

Vieną dieną rusai gėdysiš, kad ki
tataučiai, o ne ■ jie patys, protestavo 

Apries jų vyriausybės žiaurumą. E.
LIETUVIAI VAIKUČIAI ATOSTO
GAUS NORVEGIJOJE. Ir šią vasa

rą norvegai parsiveš atostogoms trem
tinių vaikučių. Tik ką grįžo iš kelionės 
po Ęuropą .Nils Seim. Kelionės metu 
jis tankėąi tremtinių stovyklose, kvies
damas atostogoms mažuosius svečius. 
Jam ypač artimi ir mieli buvo liętųvjų 
tremtinių vaikučiai, maždaug 11-12 jų. 
amž. $uo liepos 16 d. jie praleis atos
togas pas norvegų šeimas. Atokti/gų 
laikas nuo 5 iki 6 savaičių. E?

ir dainų; jon įeiha charakteringa kat-į <

Argentina ,
ARGĘNJ1N.OS LIETUVIŲ, CENT-
R AŠ ATJČA. “Argentinos Lietuvių 

Balso” žiniomis, Argentinos Lietuvių 
Centro narių visuotinis susirinkimas 
įvyko dr. J. Basanavičiaus vardo salė
je. Dalyvavo apie 200 narių. Priimta 
91 naujų ALC narių. E.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS
“GINTARAS”, vadov. mokyt. Stane

vičienės, ir chorvedžio Dorelio vado
vaujamas Urugvajaus lietuvių 60 as
menų choras atvyksta į Buenos Aires 
gastrolėms birželio 4 d. ir koncertuos 
Avellanedbs lietuvių salėje, birželio 
5 d. ’Ąrgentinos Lietuviu Centre.

■j €. Aš veria

St. Pradžia 730 Prašomą, netė- 
luoti. Rengia — Skautų rėmėjai, vado? 
yaujami V. Gudelio. Pelnas — skautų 
vasaros stovyklaiSavo atsilankymu* 
parimsite mūsų jaunimą, o kartu ik 
lietuvybės išlaikymą. Kitas pasilinks
minimas beįvyks vėlai rudenį. Pami
nėta salė bus nugriauta tuoj po šio 
vakaro. Geras orkestras. Veiks lote
rija ir bufetas, kai^paprastai. D.E.

elektra

tai yra svaru,

saugu, greita

ir nebrangu!
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Atėjo pavasaris
Pagaliau atėjo vaikučių labai 

lauktas pavasaris. Smagu per ųie- 
nas bėgiot ir žaist su draugais, o 
pabėgiojus, pažaidus dar smagiau 
pasiskaityt pasakėlę, ar gražų ei
lėraštuką.

“Tėviškės žiburiuose” kas mė- 
nesį rasit savo skyrelį. Dar dau
giau Įdomių pasiskaitymų yra 
vaikų laikraštėly “EglUtėf’. Jei 
dar neturit “Eglutės'’, paprašykit 
tėvelių, kad jums užsakytų. Vai
kučiai, kurie daug skaito,'užau
ga daug geresni ir protingesni 
žmonės.

Ėjo kretantį senelė
Ėjo kretanti senelė, 
Nešė pasakų maišelį. 
Tas maišelis jai prairo,

Aš tas pasakas renku 
Ir vaikučiams jas seku.

Dvi torontietės* mergaitės šiemet

Sidabrinių kun. Urbono jubilęjus

Šiandien pasakų klausys!
K. Kubilinskas savo mokytoja sesele Margareta

Kaip žmogus apgavo velnią
(Liaudies pasaka)

Gyveno kartą neturtingas žmo
gus. Turėjo jis didelę šeimyną, 
o pinigų labai mažai teuždirbo. 
Išėjo jie ’kartą darbo ieškot. 
Vaikščiojo, vaikščiojo visą dieną, 
bet darbo negavo. Vakare, pavar
gęs ir nusiminęs, ėjo jis per miš
ką namo. Mato jis kažkokia švie
sele žybsi. Prieina arčiau, žiūri
— sėdi ant kelmo punas ir pypkę 
rūko- Žmogus pasakė labą vaka
rą ir norėjo eit sau toliau, bet 
nepažįstamasis paklausė:
v — Ko toks nusiminęs, — sako,
— ir kur taip vėlai vaikščioji?

Žmogelis papasakojo savo var
gus, o ponas ir sako:

— Aš tau duosiu darbo ir ge
rai mokėsiu. Sėsk, štai, ant šito 
kelmo ir išsėdėk tris naktis. Bet 
neužmik, jei užsnūsi — galvą tau 
nusuksiu.

Mato žmogus, kad čia joks po
nas, o pats velnias iš pragaro jam 
tokį keistą darbą siūlo. Bet ką’da- 
rys* vargšas žmogelis, sutiko. At
sisėdo ant kelmo ir sėdi, o velnias 
atsisėdo ant kito kelmo ir saugo, 
ar žmogus neims snausti.

Sėdi žmogus valandą, sėdi ant
rą — vis dar nieko. Bet apie vi
durnaktį užėjo miegas, užmigdęs 
visą mišką, visus medžius,, paukš
čius ir vabzdžius... Radęs dar 
gyvą žmogų, miegas taip jį su
ėmė, kad tam net širdis apsalo. 
Vėsi naktis jį glostė savo šaltais 
pirštais ir žmogus ėmė svajoti 
apie šiltą patalą. Taip jam be
svajojant, jo galva tik knapt — 
ir žmogelis snaudžia.

Velnias, tai pamatęs, drykt— 
šoko nuo kelmo ir klausia:

— Ar jau snaudi?
Žmogelis krūpteli, pakelia gal

vą ir sako:
— Ne, nesnaudžiu.
— Tai ką veiki?
— Galvoju, — sako žmogus.
— Ką gi galvoji?
— Galvoju, — sako,— ko dau

giau žemėje, ar sausumos, ar van
dens.

— O kaip tau rodos?
— Man rodos, vandens, — at

sako žmogus.'
— Na, pažiūrėsim, — sako vel

nias ir nulėkė pažiūrėt. Kol vel
nias apibėgo visą žėmę, kol išma
tavo, žmogvfs gerai numigo; Par
lėkęs velnias ir sako:

— Tavo teisybė, vandens dau
giau-

Antrą naktį vėl sėdasi4 zihogūs 
ant to kelmo, o velnias saugo, ar 
neužmigs. Apie vidurnaktį vėl 
žmogų apėmė miegas. J .

— Jau, turbūt, snaudi? — sa
ko velnias.

— Ne, nesnaudžiu, — pašoko 
žmogus.

- Tai ką veiki?
- Galvoju, — sako žmogus.

— Galvoju, kokių medžių miš
ke daugiau, kreivų ar tiesių?

— O kaip tau rodos? — klau
sia velnias. '

— Man rodos, kreivų, — sako 
žmogus.

—.Gerai, aš bėgsiu pažiūrėt, — 
sako velnias. ..-s ,

Kol velnias apžiūrėjo, išmata
vo visus- medžius, ir rytas aušti 
pradėjo, žmogus tuo tarpu visai 
gerai išsimiegojo. Parbėga vel
nias uždusęs ir sako: -

— Tavo teisybė — kreivu dau
giau-

Trečią naktį velnias, tikėjosi, 
kad pavargęs .žmogus tikrai nebe- 
iškęs neužmigęs ir galės: jį nusi
tempti į pragarą. Bet žmogus, 
kai tik jam užėjo miegas vėl sako:

— Aš- galvoju, kad šitas kel
mas, ant kurio aš sėdžiu, yra že
mės vidurys.

— Gerai, — sako velnias, pa
žiūrėsim, — ir leidosi bėgti apie 
žemę.

Žmogus tuo tarpu saldžiai nu
migo.

Parlekia velnias iš nuovargio 
uždusęs ir sako:

— Tavo teisybė. O kad tris nak
tis neužmigai tai tu laimėjai. Štai, 
tau maišelis aukso ir eik namo..

Žmogus grįžo namo turtingas ir 
laimingai gyveno. ‘ ' 7 •1 : '

Jubilėjai užklumpa ir judrius 
žmones, tokius kaip kun. dr. Ig
nas Urbonas, moksleivių ateiti
ninkų centro valdybos kapelionas, 
šiais metais jam sueina 25 metai 
kunigystės — birželio 15 d. — ir 
50 m., amžiaus — gruodžio 5 d. 
šįę jubilėjai užtinka jį gyvoj veik
loj, kuriai jis yra gimęs. Nuo pat 
savo studijų metų jis jai yra at
sidavęs. Būdamas Kauno kunigų 
seminarijoj pasirodė jau kaip su
manus visuomenininkas, gerai be
siorientuojąs mūsų visuomenės 
surizgusiuose baruose. Tam gerą 
pradžią jis gavo gimnazijoj, ypač 
ateitininkų kuopoje, o seminari
joj subrendo kaip jaunimo vado-^ 
vas. Tapęs kunigu jis metėsi veik
lon su Kaišiadorių vyskupijos 
jaunimu, kurio organizacinis są
moningumas dar netoli buvo pa
žengęs. Vysk, J. Kukta paskyrė 
jį kurijos darbui, kuris toli gražu 
neišsėmė jo talentų nei energi
jos. Jam rūpėjo sutelkti jaunimą 
į pavasarininkus ir jį pažadinti 
sąmoningam katalikiškam ir lie
tuviškam gyvenimui. Tai nebu
vo lengva. Kaišiadorių vyskupi
joj buvo visa eilė, parapijų su žy
mia dalimi lenkuojančių, kurie 
laikėsi nuošaliai ir ilgokai nesidė-. 
jo i jokias, lietuviškas organizaci
jas. Tiktai užaugus naujai kartai, 
perėjusiai lietuvišką mokyklą, 'pa
sikeitė iinotaikos ir lenkuojantiė- 
iį ėmė dėtis į liet, ofgąnizačijas. 
Prie jų jungėsi ir kiek vyresnie
ji ir tuo būdu lenkuojančių pa
rapijose atsirado pavasarininkų 
kuopos, turėjusios vietomis labai 
gražaus paissekimo. Grynai lie
tuviškose parapijose darbas bu
vo lengvesnis ir jų. veikėjai ne
kartą talkino silpnesniems kai
mynams. Kun. Urbonui rūpėjo, 
kad visos vyskupijos jaunimas 
būtų išjudintas. Vyskupo J. Kuk
tos pavestas, jis nekartą aplankė 
beveik visas Kaišiadorių vyskupi
jos parapijas, ruošė jaunimo va-

Čia jis nepasiliko glūdėti stovyk
lose, o nuvyko į Bonną ir įstojo 
universitetan, kur su kun. P. Ce- 
liešiu saw fiiosofines-istorines 
studijas, vainikavo daktaro laips
niu. Persikėlęs Amerikon jis ieš
kojo aplinkos, kur vėl galėtų dirb
ti su jaunimu. Pradžioje buvo ap-

kai tenka organizuoti vasaros 
stovyklas. Be to, jis gyvai daly
vauja ir šiaip visuomeniniame Cf- 
kagos gyvenime, 
než posėdžių, nei koncertų, nei 
suvažiavimu, nei šiaip įvairių pa-

čia jisF buvo paskirtas dar gana 
lietuviškos parapijos vikaru, o vė
liau ir vietinės mergaičių gimna
zijos mokytoju. Kaip studijavu
siam filosofinius bei isterinius

kO jaunimo. |o širdis ir toliau 
jarų pląka. Tis^ kaip moksleivių 
ateitininkų dvasios vadas, skiria 
jam visą, likusi nuo kitų pareigų 
laiką, kartais ir atostogas, ypač

’ Mokslo Aka- 
- o veikloj. 

Anksčiau ten veikė mokslo mėgė
jų studijų klubas, kuris persitvar
kė Į akademikų židinį, kuriam pa
vesta rengti Katalikų Mokslo Aka
demijos suvažiavitaą sekančiais 
metais.' Prie to įteikia pridėti 
spaudą, kuriai kum Urbonas apy- 
dafciiai parašo aktualių straips
nių. Visa tai rod<£ kad sukaktu- 
vitankas, nežiūrint tremties sąly
gų, išsilaikė tvįrtas,' surado savo 
veiktai tinkamą dirvą, išplėtė 
vo mokslinį akiratį, išliko dina
miškas ir tuo sudatė pagriųdą sa
va jubilėjui ir apskritai viso gy- 
venimo Įprasminimui. Pr. G.

demijos Čikagos i

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

kuriam pa

Kun. F. Gureckų kunigystės

Lėktuvėlis .. ,
Baltrus dirbo 
Lėktuvėli, 
Ir skrajoti 
Pasikėlė. • •

■ • Skrido Afrikon' 
Prie Nilo 
Pažiūrėti 
Krokodilo.

K. Jakubėnas.

“Kunigas paimtas iš žmonių ir 
žmonėms pastatytas”. (PI. žyd., 5, 
L), šv. Paulius apaštalas savo laiš
ke žydaips taip apibūdina kunigą, 
kuri mes matome bažnyčioje, su
tinkame gatvėje, stebim pastorą- 
,eijoj„ socialinėj bei kultūrinėj 
veikloj-; Kunigystė — Kristaus 
dieviškos, misijos tąsa žemėje — 
visa visiems. Savo- paskirtimi ji 
skiriasi nuo daugelio pasirinktų 
profesijų, nes kunigystėje neieš
koma savo asmeninių interesų, 
bet išimtinai Kristaus idealo. Ku
nigas švyti KristunjĖ nes jis Jojo 
žibintas pasaulio sutemose. Kuni
gas nuolatinis sėjėjas Evangelijos 
žodžio, augintojas, brandintojas 
Bažnyčios medžio, besišakojąnčib 
visuose pasaulio kontinentuose. 
Kunigo pašaukimas surištas šu ja 
gyyenuno auka ir jo kelias daž
nai paženklintas kryžiais. Kunigo- _ . . _

.rnirija dvejoR: jis*‘paimtas » luakomitetas-suruošė bankietąų 
juc paiapijao, i jaunimu va- g* n • - ’ “ ----- i----------------------------------  *

v? pM jo Unstis buvo jau. S.'
nie.ii kunigai. Kur jų buvo, pava- ?

su visomis žmogaus

taus idealu. Jis “pastatytas žmo- 
hėms”, pažėnklihtas trejopa iš 
jpačios Kristaus kunigystės išplau- 
SdaiičM galia: mokyti, pašventin
ai ir. nuodėmes atleisti. Mokymas 

sp^ialiaFvFkarū konfėrencij^ |preikštųjų tiesu, pašventintas 

rūmo klaidų, teikimas paliktųjų 
Kristaus Sakramentų, kunigui 
tamoa jo didžiuoju veiklos rū
pesčiu. " : ' '

Kun. Feliksas Gureckas, kuris 
gegužės 29 d. atšventė Čikagoje 
savo pašaukimo Sidabrini. Jubilė- 
jų, tiek Kanados, tiek Amerikos 
lietuvių visuomenei gerai pažįsta
mas, o ypač jis žinomas Toronto 
lietuviams, nes prieš keletą metų 
čia aktyviai buvo Įsijungęs pasto
racijoj, kultūrinėj bei socialinėj 
veikloj.. . ”

Kun. F. Gureckas gimė 191£m. 
birželio 18 d;. Užpaliuose, Utenos 
apskr. Telšių kunigų, seminari
ja baigė 1935 nr. balandžio mėn. 
Pirmas šv, ^Mišias kuh.’T.' Gurec
kas atlaike"1935 m. 'liėpos 7 d. 
Užpaliuose. ^įuo vikarauja 
šv.. Julijonos paramoje Čikago
je ir ruošia filpąpj^os daktaratą.
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TAUPYK ir SKOLINKIS
Kreditą Kooperatyve “PARAMĄ!’

Paskolo iki $3.000. Paskoloj indaliat- ir gyvybė- oįrftatMta.

sarinįnkąi klestėjo Urbo
nas, ’ daihintoV Dzūteljdk^ sūnus, 
visada jaunas savo d v asia,'mo
kėjo su jais dirbti. Jis organizavo 
J
kuriose jaunieji turėjo progos ne
tik veiklos planus apsvarstyti, bet 
ir sutinkamas kliūtis pareikšti 
dalyvaujančiam vyskupui bei jo 
kurijos štabui. O tų kliūčių atsi
rasdavo. ir iš senesnių klebonų. 
Tekdavo tad: kim. Urbonui išly
ginti’ susidariusius nesklandu
mus. Jo taktas, giedri riubtaifca ir 
humoras, rasdavo išeitį ir labai 
komplikuotose būklėse.

Kun. Urbono visuomeninė veik
la buvo nutraukta bolševikų oku
pacijos 1940 m. Jam buvo pa
vesta išlaikyti bene Aukštadva
rio, mokslęiyįų. bažnyčią. Kurį 
laiką jišiV’-si’apstėsi ir kiek galė
damas palaikė ryšius su jaunimu. 
Nekartą grėsė jam suėmimas; ir 
todėl jam teko apsukriai mėtyti 
oėdas. Išsisukęs per pirmąją bol
ševikų okupaciją, jis nebegalėjo 
pasilikti antrajai, ir su būriais 
tautiečių atsidūrė Vokietijoje.

bą Lietuvos bažnyčioms. Jam pa
gerbti pereitą sekmadienį specia-

Rašančiam šias eilutes kun. f*. 
Gurecką teko sutikti Telšiuose 
1931 m., kai vėlyvą rudenį, pas
kęs Vytauto D. universitetą, per
žengė kunigų seminarijos slenkstį 
ir palydėti ji iki altoriaus augštū- 
mos 1935 m. gegužes pabaigoj. į

Jaunasis klierikas F.. Gureckas 
j seminarijos gyvenimą'-'atnešė 
vsas augštaičio (ūžpalėno) švie
siąsias savybes. Savo santūrumu, 
giliu galvojimu, artimo meile, 
nuolatine šypsena greit laimėjo 
žemaičių .klierikų- simpatiją ir jų 
respektą. Seminarijos vadovybė, 
patyrusi savo auklėtinio gražią
sias būdo sąvybes, paskutiniai- 
siafe studijų tneteis paskyrė dia
koną Gurecką visos seminarijos 
dekanu- bėi- ryšininku tarp vado
vybės ir auklėtinių. Tai buvo pats 
didžiausias postas klierikų gy
venime.

Jauną presbiterį F. Gurecką 
vysk. J. Staugaitis pastatė į pir
mąsias eiles, skirdamas augštes- 
niųjų, mokyklų ir vėliau karo ka
peliono pareigoms.

Karo audra besivystantį atgi- 
musios Lietuvos žydėjimą nusiau
bė; išblokšdama iš krašto daugy
bę paruoštų asmenybių, jų tarpe 
randame ir kun. F. Gurecką, kurs 
gražią misiją atliko Austrijoje, 
globodamas ir stiprindamas savo 
brolius lietuvius pabėgėlius, šią 
misiją tęsė Vokietijos tremtinių 
stovyklose ir pagaliau atvykęs į 
Ameriką-dirba įvairiuose pastora-

KATALIKŲ BAŽNYTINIŲ HIMNŲ
PLOKŠTELĘ, pavadintą “Holy Gbd 

we Praise Thy Name”, įdainuotą Ųte- 
velando šv. Domininkono bažnyčios 
vyrų choro, gegužės 30 d. pradeda par
davinėti Columbia. Plokštelėje yra 15 
populiariausių bažnytinių himnų. 
Plokštelė gaunama visose jų parduo- 

*tuvėše.
VATIKANO PAŠTO ŠV. KAZIMIE

RO ŽENKLAI plačiai paminėti JAV 
filatelistų savaitrašty “Stamps”, išei
nančiame Njujorke, š.m gegužės 21 d. 
C. Mituzo straipsniu “Lithuania’s Pa
tron Saint on Vatican Stamps”, 282- 
283 psi. su trimis iliustracijomis.

Ta proga autorius skaitytojus supa
žindina ne tik tu pačiu ženklu, bet ir 
su Lietuva, su šv. Kazimiero kilme, jo 
gyvenimu, paskelbimu šventuoju ir 
su Vilniumi; kurio katedra bei augštu- 
tinaė pilis yra atvaizduota pašto ženkle. 
Pagaliau supažindinama su ženklo pa
gaminimo istorija bei lietuviškoj spau
doj jau plačiai minėtais dail. V. K. Jo- 
nyho projekto pakeitimais, pripažin
damas projektą meniškesniu uz pa
kaitalą.

Trys iliustracijos: dail. V. K. Jony
no projektas, išleistasis ženklas ir vie
nas iš ta proga išleistų vokų su šv. 
Kaziemiero atvaizdu, išimtu iš ženklo, 
bei abiejų verčių pašto ženklais ant 
voko.

PROF. J. ŽILEVIČIAUS Liet, muzi 
kolegijos-archyvas š.m. rugpiūčio mėn. 
bus perkeltas saugoti į Čikagos lietu
vių jėzuitų namus. Jį perims konsulas 
dr. Daužvąrdis,. nes archyvas dovano
jamas Lietuvai.

GIEDRE JONYNAITĖ iš Jamaica, 
N.Y., Fulbright stipendijatė, rekomen
duojant prancūzų profesoriams, buvo 
perkelta iš Aux-de-Marsailles į Sor- 
bone universitetą Paryžiuje, kur tęsia 
prancūzų literatūros ir kalbos stu
dijas.,. .

PULGIO ANDRIUKO apysaka “Ro
jaus Vartai”, 198 psl., išleido Nida.

RŪTA KRIVICKAITĖ - PENKŪNIE-
NĖ, gyv. Vašingtone, jau tretį kartą 

iš eilės gavo valstybės apsaugos de
partamento stipendiją. Ji ruošiasi dak
taratui iš prancūzu kalbos.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SĄ
JUNGOS rinkimų komisija skelbia, 

f jog į naują A-kų S. Sąj. centro valdy
bą yra išrinkti iš Čikagos šie asmenys: 
Silvestras Balčiūnas, Kazys Kleiva, Vi
tas Manelis, Petronėlė Starkienė ir 
Vladas Šimaitis. Kandidatai: Antanas 
Balčytis ir Algirdas žemaitis.

I naują rev. komisiją išrinkti iš Cle- 
velando: Petras Balčiūnas, Julius Grav- 
rokas ir Algis Kasiulaitis. Kandidatai: 
Bemardsa Brizgys ir Julis Stanišlps.

ALFONSAS DAINIUS gegužės mėn. 
Vokietijoje, Miuncheno universitete, 
sėkmingai išlaikė vaįlstybinius medici
nos gydytojo egzaminus. Iki 1958 m. 
rudens A. Dainius gyveno Worceste- 
ry, Mass., kur dirbo fabrikuose ir tau- 
pėsi lėšų dar Vilniuje 1943 m. prade-

cijos baruose, neatitrūkdamas 
nuo lietuviško judėjimo, kuriam 
jis tiesioginiai skirtas. Kun. F. 
Gurecko taiklus ir visados pa
rengtas žodis sakykloje, jo švel
numas klausykloje, bendradar
biavimas spaudoj ir jo socialumas 
veda ji pastoracijon, kultūrinėn 
veiklon atvira širdimi. ’ 5

Linkėtina Jubiliatui ir toliau 
sėkmės jo pasirinktam kely ir die
viškojo Mokytojo palaimos.

. K. B. P.

toms medicinos studijoms užbaigti. 
Be Vilniaus un-to, kur A. Dainius iš 
humanitarinio fakulteto perėjo j medi
cinos, studijavo Tuebingene 1946 m. ir 
Miunchene 1946-49 m. Iš Woreesterio 
į Miuncheną gyd. A. Dainius atvykęs 
su žmona, sergančia vaikų paralyžium 
ir sūnumi. Dabar visa šeima grįžta j 
Worcester!.

MANIGIRDAS MOTERAITIS baigia 
De Paul konservatoriją. Ta proga ge
gužės 25 d. įvyko jo .pijanino rečitalis.

LIET. ENCIKLOPEDUeS LEIDĖ
JAS J. Kapočius buvo nuvylęs Į Vo- - 

kietiją ofsetinės spaustuvės įsigijimo 
reikalu.

LITUANISTINIAI KURSAI ADE-
L AIDE J E šiemet ruošiami, jau tre

čius metus. Jų lankytojų skaičius kas
met auga. Šiemet buvo suaugusių apie 
60.- Kursus atidarė ALB- 'Adelaidės 
apyl. pirm. č. Ostrauskas. Kursų vedė
jas yra K. Pocius. Kalbose buvo pa
brėžtas gimtosios kalbos, savojo krašto 
praeities ir geografijos pažinimo svar
bumas. Visų įsitikinimu, būtinai rei
kia padėti jaunimui išlaikyti- savyje 
lietuvišką dvasią. E.

MONTESORI KURSŲ PASKAITOS 
PLATINAMOS '
D. Pėtrutytės paskaitų ciklas Čika

goje, apėmęs vaiko auklėjimą: nuo gi- ■ 
mimo iki 6 metų amžiaus dr. M- Į®<?nr 
tessori metodais, užsibaigė gegužės. 14 
d. iškilmingii subuvimu'. Pageidaujant 
kursantėms ir platesnei visųoi^tiei, 
laiškais iš Kanados, paskaitos yra dau? 
ginamos, tuo sūdhrant progą/sųšidor 
mejusiems plačiau susipažinti šu di
deliais dr. M. Montessori atradimais 
vaiko pasaulyje ir jos metodąis. kurie 
nurodo vientisą auklėjimo, kelią, nuo 
gimimo iki subrendimo. Amerikos 
Lietuvių Montesori Draugiją — ALMD 
— įsteigta žinomos montessorininkės 
M. Varnienės, šių paskaitų spausdini
mu atsiliepė gyvai į motinų šauksmą, 
prašantį duoti literatūros lietuviui kal
boj vaiko auklėjimo klausimais. AL 
MD tiki, kad motinos, pažinusios ge
riau savo vaiką, sudarys tindamas są
lygas ne tik jo fiziniam, bet ir dvasi
niam augimui bei plėtrai, išnaudoda- . 
mos jautrinius vaiko laikotarpius, nu
rodytus .M. Montessori, įžiebs giliai į 
mažutes sielas gėrio ir lietuvybės, ki
birkštis, kad jokie svetimi ir nepalan
kūs vėjai nepajėgs išrauti gražiai pra
žydusių žiedų. Tuo pačiu tiksiu yra 
įsteigtas Lietuviškas Vaikų Auklėji
mo židinėlis pp. Varnams ližlėidus 
dalį savo buto Čikagoje — 3721 W. 
65th St. ’■ •‘'f'4

Pirmos šešios paskaitos iŠ skaitytų 
12-kos paskaitų, yra paruoštos-ir-pra
dėta siuntinėti, šešių paskaitų kaina 
S2. Jų temos: 1) Naujieji tėvai ii* jų. 
pareigos; 2) Dvasios gemalas ir jo įsi
kūnijimas; 3) Pirmosios žmogaus gy
venimo dienos ir pirmieji; trys metai; 
4) Fizinio augimo ir dvasinės plėtros 
laikotarpiai; 5) Jautriniai laikotar
piai; 6) Judesio reikšmė vaiko vyšty- 

. mesi. : . > ; . ' ■
Nori užsisakyti paskaitas, prašomi 

rašyti: ĮM. Kucinienė — 6622: S. Wood 
! St, Chicago 36,111'

ALM D-jos valdyba.
VĖSTNIK, Nr. 1(33) sausio - kovo 

mėn. rusų k. leidžia SSSR Tyrimo in
stitutas. Šiame numery dr. M. Gimbu
tienė rašo: 1958 m. Sovietiškoji lite
ratūra apie archeologiją Europos Ru
sijoje. E.

Filmas “Adomas nori būti žinogtim”, 
; pagamintas Vilniuje 1958 m. pagal V. 

Sirijos-Giros scenarijų, sekant jo pa
ties romaną “Buenos Aires”, kuriame 
vaizduojamas imigranto vargas; laimė
jo pirmą vietą Pabaltijo ir Gudijos 
filmų varžybose. Maskvos filmų minis- 

' terijos (ne Vilniaus!1) sprendiniu šis, 
! filmas bus rodomas Kanadoje įvyks- 

tančiame filmų festivalyje.'v ••
Filmtfi “apie hitlerinių okupantų ir 

jų lietuviškųjų- pakalikų nusikaltimus 
Lietuvoje” esanti pradėta rinkti me
džiaga, pranešė Sniečkus savo prane
šime LKP XII suvažiavime.

HOOVER
DARBO VALANDOS:

• - , . f . \ ■■ i ■ -s

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo KM 2 v. ryto ir 5.3Q-9 vai* vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vah ryto ir 7 - 9 vali vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo MįJ2. vai. ryto uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 DundasSt. W., Toronto, Ont.

Telefonas LL. >8723

per upę grūdus, lapė šffės žąsį. 
Jei jis pirma paims lapę, o paliks 
žąsį ir grūdus, toji sules grūdus.

ŠK.DYMO KONTRAKTOWUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

Davercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
r ant. JuozAtArriSr'

primokėti) $ n A 9599“

BMMM

Mohawk f urnilure 
LTD 

. * <i
Tinimo remontas, mūro ir gyptex darbai 

TeL RO. 6r5426 
S.ANDRIEKUS

Du žvirbliai ir 
katinas

7 (Pasakėčia)
Du žvirbliai rado gabaliuką 

skanaus pyrago. ---
“Tai mano! — čirškia vienas.

—< Ąš radau!”
j*‘Įs)įaš jau jį seniai matau 

ir skubinuos paimti!” — spiegia 
kitas. . r* x

Kapt, kapt — ir juodu ritas. 
Pmhatė katinaj&Ju peštukus, 
pritykęs nutvėrė į nagus 

ir sako:
Peštynių-jau pakako!

mano bus,
<c

Dabar ir tas 
ir ju 

abudu”.
A. Giedrius.

Uždavinys
Vienas žmogus vedėsi lapę ir 

nešėsi žąsį ir grūdų, maišelį. Pri
ėjo upę. Rado nedidelį laivelį. 
Nori persikelti per upę, bet ne
gali visko iš karto į laivelį sutal
pinti. { laivelį gali sutalpinti tik 

vieną daiktą. Ką daryt? Jei

Atraskite paveiksle, kas pabaidė 
vištas ir gaidelj raibaplųnksnį?

Geriausi dulkiu siurbliai

ED. KONDRATAS 
IH3 Dundas St. W., Trento. LE. 3-5454

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų 

‘ ' ' kostiumams bei paltams. f

I ililii i II .. ...........................rental........................................1^— .......h: II ............

SIMON'S TELEVISION
T ' (Sav. V. SIMINKEVICIUS)

2385 Dundas St.
Turime M A R € O NI televizijos aparatų, kurihos pas mus 
pirksite PIGIAU. TAISOMA visų firmų aparatus.

GRINDOJ BLI3GINT0JAX 

MODELIS 5332 tik 

tik *36.95

Pavasario valymui specialiai papiginta kaina. 
Modelis 661 tik 

(už priedus reikia ]

Nepakeičiamas, kai valo ar 
šluoja! Įsiurbimo galia 50% 

didesnė su priedais. 
Faktiškai du siurbliai viename!

PIRKITE

CONSTELLATION 
MODELIS 851 su pilnais 
priedais

tik ’69.95
Patogus siurblys, lyg oru 
plaukiąs! Prašykite nemo
kamai jūsų namuose pa
demonstruoti.
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MANN & MARTEL Ltd
2336 BLOOR ST. WEST 

TeL RO. 2-8255
J BLOOR ST. WEST 
Tel RO. 2-8255

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 
10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. 
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja
nekilnojamo turto reikaluose.

13 kambarių 
College - Dovercourt Rd.

$18.900 pilna kaina, mūrinis na
mas su dviem garažais ir privačiu 
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2 
vonios. Geras nuomavimo rajonas, 
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.

Bloor • Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti. 4

Roncesvalles - Wright
$3 J00 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor - Jane 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimtk

Oakwood - St. Clair
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skolą balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimir ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės.

Bloor - Quebec Ave. 
$1.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, naujai išdažyti, 2 mod. virtu
vės, nauja apšildymo krosnis. Arti 
High Park. Kaina $14.900. Tuoj ga
lima užimti.
Bungallow - Martingrove - Rathburn 
Savininkas išvyksta į Montreal!

$3.800 įmokėti, mūrinis, atskiras, 5 
kamb., puikiausiam stovyje priva
tus įvažiavimas, priglaustas gara
žas. Puikus pirkinys. Kaina $15.900.

Roncesvalles - Fern 
1 kola — 10 metų 

$4.000 įmokėti, mūrinis. 8 kamb., 2 
mod. virtuvės, alyva šildomas. La
bai arti prie Roncesvalles, mokyk
lų, apsipirkimo. Prašo $16.800. Sa
vininkas pirko. Tūoj galima užimti.

Parkdale - King - Jameson 
1 atvira 10 metų skola 

$2.500 įmokėti, mūrinis, 9 Kamba
riai, 3 virtuvės, įvažiavimas iš kie
mo. Pajamos $200 mėnesiui. Tuoj 
galima užimti.

Indian Rd. - Humberside
2 atskiri butai — 2 augštai 

$18.900 prašoma kaina, 11 kamb., 
mūrinis, atskiras, 2 mod. virtuvės, 
2 vonios. Pomirtinis pardavimas. 
Tuoj galima užimti.

Bloor - Quebec - Gothic , 
Reikalingas remonto

$4.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 8 
kambariai, nauja vandeniu alyva 
šildymo krosnis. įvažiavimas iš kie
mo. Senatvė verčia parduoti pirmą 
karta.

Automobilių taisymo dirbtuvė
Naujas moderniškas mūrinis vieno 
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Baby Point Rd.
/ Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. • Bloor 
7 kambariai*— vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas mamas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

St. Clarens
— 2 augštai

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos treniruotės vyksta 

Rennie parke antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7 v.v. Sis parkas randa
si prie Runnymede gatvės du autobu
so sustojimai į pietus nuo Bloor, o pati 
aikštė parko gilumoj už kalniuko.

šalia įvairaus amžiaus grupių pra
dedamos treniruotės ir jauniausiai 
berniukų grupei tarp 8-10 m. amžiaus. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Pažangiesiems lengvatlečiams nu
matomas darbingas sezonas. Birželio 
12 d..Rennie parke įvyksta klubo se
zono atidarymo pirmenybės. Birželio 
18-19 d. pabaltiečių lengv. atletikos 
pirmenybės Čikagoje, kur pakviesti ir 
Vyčio lengvatlečiai. Liepos pirmomis 
dienomis numatytos tarpmiestinės Cle
veland - Toronto varžybos ir rugsėjo 
mėn. galutinis tikslas — ŠAL žaidynės 
Čikagoje. Šalia to manoma suruošti 
daugiau vietinio pobūdžio pirmenybių 
ir tikimasi, kad SA praves apygardines 
pirmenybes.

Daugelis lengvatlečių jau gerai pa
sirodė mokyklinėse varžybose. D. Pa- 
eevičiūtė yra laimėjusi bėgimą ir šuolį 
į augštį; J. Jonynaitė pradžios mokyk
lų pirmenybėse laimėjimo bėgimą ir 
irišuolį, pasiekdama 33 pėdas. Šuoly
je i augštį R. Renkauskaitė yra peršo
kusi 4-5 (?!).

Futbolo pirmenybėse vytiečiai turi 
1 pralaimėjimus, tačiau jau matosi 
žymi pažanga. Sekančios rungtynės 
įvyks birželio 3 d. 8.30 vai. St. Clair 
Std. su Hungąria.

Klubo darbuotojų susirinkimas įvyks 
pirmadienį, birželio 7 d. 7 v.v., sporto 
vadovo rūmuose 477 Dovercourt Rd.

AUŠROS ŽINIOS
Ontario Church Basketball Associa

tion bankete praėjusį šeštadienį Green 
wood Comunity Centre buvo pagerbti 
šių metų čempijonai-ės. Aušros mer
gaitės — Ontario Church, Ontario La
dies ir Canada Dominion Junior čem- 
pijonės; Aušros berniukai — Toronto 
and District Church lygos čempijonai 
ir Toronto miesto bei Ontario Chįjįrch 
Minor Bantam vice-čempijonai. Mūsiš
kiai ir kiti laimėtojai buvo apdovanoti 
pereinamomis komandinėmis taurėmis 
ir žempijonų ženkliukais — “crestais”.

Toronto gimnazijų lengvosios atleti
kos pirmenybėse A. Žaliauskas pastatė 
naują rekordą šuoly į tolį — 20’11,5”. 
Senasis 1948 m. rekordas buvo 19’3”. 
Taip pat A. Žaliauskas laimėjo I vietą 
trišuolyje 39’10”, I v. į augštį 5’8” ir 
II v. 220 j. A. Malinauskas (senior 
kl.) H v. 220 j. ir II v. 100 j. K. Gaižu
tis — II v. šokime su kartimi. A. Ža
liauskas, kaip atsiekęs daugiausia I-jų 
vietų, laimėjo junior klasės individu
alinį čempijonatą. Šį šeštadienį I-jų ir 
II-jų vietų laimėtojai vyks į Windsorą 
Ontario gimnazijų pirmenybėms. Sėk
mės. %

Lengvosios atletikos treniruotės iki 
mokslo metų galo vyks tik trečiadie-. 
niais -6.30 v.v. Swansea parke. Treni
ruoja J. Laurinavičius.

Lauko teniso treniruotėms yra gau
tos aikštelės High Parke. Aikštė Nr. 4 
antradieniais ir ketvirtadieniais 7-9 v. 
v. ir šeštadieniais 2-6 vai. v.; aikštė 
Nr. 1 — penktadieniais 7-9 v.v. Norį 
treniruotis lauko tenise, prašome re-

' gistruotis pas D. Laurinavičių.

REALTORS
527 Bloor St. W Tel. LE. 2-4404

t

B. SAKALAS
. -SAKALAUSKAS

- Darbo tdef. RO. 2-8255
Namu telef. LE. 6-1410

P..S. Jeigu kartais nerastumėte 
mums pasiteiraudami ką mes

Bloor - 
2 vonios 

$4.900 .mokėti, atskiras, mūrinis, 7 
kamb., 2 mod. virtuvės, 2 atskiri 
įėjimai, 4 garažai, % minutės iki 
Bloor.

Bloor - Quebec Ave.
$4.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 9 
kamb., 2 virtuvės, platus įvažiavi
mas, garažas. Arti Bloor ir High 
Park. Kaina $18.900.

Bloor - Windermere
8 kamb. — 2 augštai 

$5.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, 2 vonios, šoninis įva
žiavimas. Kaina $20.900. Tik keli 
žingsniai iki Bloor.

Bloor - Mountview
1 atvira 10 metų skola 

S4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, vandeniu alyva šildomas. 
Gera vieta nuomavimui. Arti High 
Park. Senatvė verčia parduoti.

T. STANUL1S
RO. 2-8255 raštinės 
RO. 6-0105 namų.

2336 BLOOR ST. W.

kamb.. 2 mod. virtuvės, 2 atskiri

Jane - Bloor 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway 
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

SUDBURY Ont.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai - 3 virtuvės

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

. Bungalow — Swansea rajone 
$15.590 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kihgsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

. įstaigos tel. RO. 2-8255
Namų tel. BE. 3-1372

šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PET ER S Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

.1162 ST. CLAIR AVE. WEST

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

“ Bloor - Jane
$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių 
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-čiai metų. Labai arti 
Bloor.

Bloor - Gladstone
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių, 

(atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai. 
2 minutės iki Bloor.

St. Clair - Oakwood
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair 

$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte? Alyva šildomas, garažas.

Bloor - High Park 
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-ties kambarių namas su atskirais 
įėjimais. ? Tirtnvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas

12 uideinj ir gražių kambarių, b vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodanti kreipkitės:

Įstaigos teL 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

MORKIS
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

i 1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

Tel. RO. 7-9947 
24 Humberview Rd., Toronto.

PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ priėmė šeši 
lietuviukai: J. Gavelis, G. Lumbis, V. 
Skvereckaitė, B. ir K. Zlatkutės.

PAKRIKŠTYTA Angelė Loreta Ma
rija Kručaitė. Kūmai buvo Bronius 
Augustinas ir Regina Jakubonytė.

PRANAS ALKŪNAS, kilęs nuo Bal
ninkų, Ukmergės aps., susituokė su 
Emilija Greco. Sutuoktuvės buvo iš
kilmingos. Solo giedojo geriausia' Sud- 
burio solistė ChęĮssie Nemis. Altorius 
buvo skoningai išpuoštas’ gėlėmis ir 
skendėjo šviesose. Pabrolys buvo Al
donins Senkauskas, o pamergė Rolan
de Shenier. - Iškilmingi pietūs, daly
vaujant gausiam būriui giminių ir 
draugų ivyko Cassio restorane* .

A.A. ZIGMAS RIBINSKAS, kilęs iš 
Dzūkijos, sulaukęs vos 41'metų, .po 
labai trumpo plaučių uždegimo, mirė 
aprūpintas šv. Sakramentais General 
ligoninėje. Jei ne kaikurių INCO dak
tarų nerūpestingumas, velionis būtų 
galėjęs pasveikti. Tik vėliau pašauk
tas privatus daktaras Mysuk nustatė 
tikrą ligą, bet jau buvo per vėlu. Jo 
tėveliai, keturi broliai ir dvi seserys 
gyvena Lietuvoje. Laidotuvės buvo la
bai iškilmingos. Vakare buvo atgeido- 
tos egzekvijos koplyčioje ir sukalbėtas 
rožinis. Rytą buvo atgiedotos iškil
mingos Mišios su trimis kunigais ir 
kapinėse pasakytas pamokslas. Laido
tuvių koplyčioje vakare ir laidotuvių 
dieną tiek bažnyčioje, tiek kapinėse 
buvo didelis .tautiečių skaičius atiduo
ti paskutini patarnavimą ir pagarbą 
šiam tauriam ir religingam lietuviui. 
Paliko liūdinčią žmoną, su kuria |a- 
bai gražiai sugyveno. Artimieji drau
gai nepagailėjo vainikų. Vieną atsiun
tė net dafbininkų unijos vadovybė, o 
kas svarbiausia — tai paaukoji) daug 
šv. Mišių už jo vėlę. Palaidotas gegu
žės 25 d. Sudbtirio R.K. kapinėse.

Šv. Mišias užprašė: J. Dženkai- 
čiai, J. Z. Labuckai, J. G. Lumbiai, P. 
C. Mikštai, A. M. 'Mieštai* J. Bataitis, 
V. Stepšys, St. ToIy'di^ą^Vl. Kriauče
liūnas, J. M. Kriadėeliūriai, Pr. Krau
jelis, J. čebatorius, P. J. Gabrėnai, J. 
M. Striškai, I. K. Balčiūnai, M. A. 
Pranckūnai, A. M. Lapieniai, P. A. 
Mazaičiai, P. Gustas, P. M. Venskevi- 
čiai, J. M. Glizickai, P. S. Semežiai,

St. Jackus.
VAJUS NAUJIEMS VARGONAMS
PIRKTI vyksta labai sėkmingai. Vie

ton atsisakiusio P. Mazaičio, sutiko 
rinkti Kl. Žukauskas. Pirmieji vargo
nams aukojo $25 J. ir O. Jasinskai; 
po $10: V. Bružas, V. Butauskas, J. 
Čiplys, A. Grigutis, P. Griškonis, A. 
Gatautis, A. Jasiūnas, VI. Juška, A. 
Kusinskis, L. Kulnys, J.. Kriaučeliū- 
nas, VI. Kriaučeliūnas, J. Martišius, P. 
Mazaitis, .J* Poška, M. Pranckūnas, K. 
Ramonas, J. Stankus, V. Stonys, A. 
Senkauskas, P. Semežys, J. Šleinius, 
K. Tutinas, St. Tolvaišą, J, Vaičeliū- 
nas, St. Wilde; po $7: P. Braųklys, J. 
Glizickas, P. Liutkus, A. Mikštas, D. 
Niekus, J. Stapčinskas, Z. Ribinskas, 
J. Kačinskas, K. Rimas, A. Valaitis, J. 
Žiūkas; po $5: A. Indrulaitis, B. Ta- 
bulevičius. Sudburiškis.

Quebec Ave. - Bloor 
$2.000 įmokėti, tiktai už tą 6 kamb. 
atk. mūrinį namą. Vand. alyvos šil
dymas, didžiulis kiemas, garažas. 
10 metų skola.

Baby Point rajone 
$2.000 • 3.000 įmokėti, visai naujas 
puikus modernus 6 kamb. mūrinis 
namas, kvadratinis planas, pusiau 
baigtas kambarys rūsyje, įvažiavi
mas, 25 metų NHA skola, šeiminin
kas iškeliamas į Montrealį.

Kenedy Ave. - Bloor 
$3.500 įmokėti, už S kamb. per du 
augštus atsk. mūr. namą, 2 vonios, 
vand. alyvos šildymas, labai arti 
Bloor, ilgos ir lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, pilna kaina $17.900, sku
bus pardavimas.

Wilcox Lake
$10.000 įmokėti, 24 mylios nuo To
ronto, 15 katidžių, kurie pastatyti 
žiemai gyventi ir maisto produktų 
krautuvė, viskas išnuomota per vir 
sus metus, gauna nuomos $757,00 
mėnesiui. Geras biznis be didesnio 
vargo.

Indian Rd. - Bloor 
$4.000 įmokėti, šiurkščių plytų, 6 
kamb. atsk. namas, vand. alyvos 
šildymas, mod. virtuvė, garažas, re
creation kamb. rūsyje, arti Bloor.

Windermere Ave. - Swansea 
$4.500 įmokėti, 5 kamb., šiurkščių 
plytų bangalovas, vand. alyvos šil
dymas, garažas, gražus didelis kie
mas. Prašoma kaina $16.900. j

Baby Point • Jane
S5.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, paikus atskiras mūr. namas, 
vand. alyvos šildymas, garažas su 
privačiu Įvažiavimu, 10 metų atvi
ras morgičius.

Beresford Ave. - Bloor 
$5.500 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2 virt., alyvos šildymas. Ga
ražas su plačiu Įvažiavimu. Prašo
ma kaina $18.900.

Havelock - Bloor 
$6.000 įmokėti, atsk. mūr. 10 kamb. 
namas, vand. alyvos šildymas, 2 vo
nios. 2 virtuvės, 5 kamb. I-me augš
te, gražus didžiulis kiemas, recrea
tion kamb. rūsyje, namas be skolų.

Quebec - Bloor , 
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atsk. šiurkš
čių plytų namas, kvadratinis planas, 
vandens šildymas, modernus vidu
je, išklotas kilimais, garažas. Kaina 
tik $17.900, 1 morgičius balansui.

Rusholme Rd.
$6.000 Įmokėti, atsk., 12 kamb. mūr. 
namas, vand. šild., 2 vonios, garažas 
su privačiu įvažiavimu, puikus nuo
mavimui. Šeimininkas išvyksta.

Westminster - Roncesvalles 
$6.000 įmokėti, 9 kamb., atsk. mūr. 
namas, kvadratinis planas, vand. 
alyvos šildymas, 3 virtuvės, garažas 
su plačiu įvažiavimu. Žema kaina, 
turi būti parduotas.

High Park - Bloor
$7.000 įmokėti, 6 kamb. puikus at
skiras mūr. namas, modernus vidu
je, vand. alyvos šildymas, garažas, 
arti Bloor.

Runnymede - Bloor
$7.200 įmokėti, šiurkščių plytų 7 k., 
atskiras mūrinis namas, vand. aly
vos šildymas, graži didžiulė mod. 
virtuvė, didžiulis kiemas su dvigu
bu garažu, labai,platus įvažiavimas.

Oakmcunt Rd. • Bloor
$8.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras didžiulis mūrinis namas, van
dens alyva šildymas. 2 vonios. 3 
virtuvės, garažas su privačiu įvažia
vimu, gražus kiemas, greitas už- 
ėmimas.

Jane • Bloor
S5.000 įmokėti, 7 kamb., šiurkščių 
plytų, atsk. namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyvos šildymas. 2 mod. 
virtuvės, garažas. Arti visko. Šeimi
ninkas išvyksta į JAV.

Sunnyside • Roncesvalles 
$8.500 įmokėti, 11 kamb. atsk., mūr. 
namas-duplcksas, vand. alyvos šil
dymas, garažas su privačiu įvažia
vimu, namas be skolų. Puikus nuo^ 
mavimui.

Jane - Annette
$10.000 įmokėti, 14 kamb.. 3 metų 
senumo, atsk. mūr. tripleksas. Pui
ki vieta, viskas išnuomota, turi bū
ti parduotas. Arti visko.

Bloor - High Park
$8.000 įmokėti, 1 metų senumo. 14 
kamb. atsk. mūr. tripleksas, vand. 
alyv’os šildymas. moderrtus?3 gara
žai, gauna $365 mėn. nuomos?

Extra Realty Ltd.
Tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 

reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:

Glendenen - Annette /
6 kambarių mūro bangaliukas, aly
va vand. apšildomas, garažas. Kai
na $16.000 grynais.

Windermere • Bloor
$4.000 įmokėti, 7 kamb., mūro, at
skiras, garažas, alyva vand. apšil
domas. Kaina $18.000.

14.900 pilna kaina, 8 kamb., mū
ro namas, arti Bloor ir Dufferin, 
lengvos mokėjimo sąlygos. Skam
binti B. Sergantis, LE. 4-9211.

St.,Catharines, Ont.
VIETOS DU LIETUVIAI ir dar vie

nas kanadietis didelio rūko metu su 
mašina nuvažiavo nuo molų ir nu
grimzdo į ežero dugną. Laimei šaltu
mas visus išgelbėjo. Ramiai .buvo pa
laukta kol mašina prisipildė vandens. 
Tada, išsilyginus vandens •spaudimui,, 
duris pasisekė atidaryti nesunkiai ir 
išnerti į viršų.

ŠIRDINGA PADĖKA. St Catharines 
lietuvių šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas sėkmingų mokslo metų pa
baigos proga reiškia kuo nuoširdžiau
sią padėką:

T. Barnabui Mikalauskui, OFM; už 
mokyklai gražių ir patogių patalpų ( 
parūpinimą šv. Mykolo mokykloje.'P. j boms už paramą sumoje $54,25. 
Marijai Gverzdienei — mokytojai už Visiems tautiečiams ir tautietėms už 
jau kelintus metus pasiaukojimą dirb-' betkurią pagalbą mokyklos reikalams

Gladstone - Bloor
S8.000 įmokėti, 11 kamb.;t puiku? at
skiras mūr. namas, 2 vonios. 3 mod. 
virtuvės, vand. alyvos šildymas, 
gražus didelis kiemas, 4 kamb. pir
mame augšte.

• Indian Rd. - Bloor
S12.900 įmokėti, 11 kamb.. atsk.. 
namas, 3 vonios, 3 mod, virtuvės, 
vand. alyvos, šildymas, garažas s.u? 
privačiu įvažiavimu, puiki vieta 
nuomavimui.

5'

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

ti mokykloje vedant mūsų vaikus švie
sios lietuvybės keliu.

LK Sąjungai “Ramovė”, Vilniečių 
S-gai, bei SLA St. Catharines skyriui 
už aukas — visi po S10. St. Catharines 
bei Wellando Bendruomenių valdy-

širdingiausias ačiū! -
Tėvų komitetas.

Maskva. — Užsienio kraštams ? 
paremti nuo 1954 m. Sovietų Są- - 
junga yra išleidusi 2.6 bilijonus : 
dolerių, o JAV — 14 bilijonų. “;"

„Padėkite man
apsaugoti jus nuo
nelaimingų įvykių

s

Susisiekimo taisyklės yra jūsų apsaugai. Jos ✓
apsaugo jus vaikščiojant ir vairuojant. Jūs 
pagelbėsitc išvengji nelaimiu laikydamiesi 
susisiekimo taisyklių.

Pelningas namas 
Queen • Lansdowne 

$21.900 pilna kaina, gerų plytų, at
skiras, 9 dideli kambariai, 2 virtu
vės, 2 vonios, alyvos šildymas, dvi
gubas garažas, didelis sklypas.
• Bloor - Emerson

$1.000 įmokėti
$14.900 pilna kaina, gerų plytų, ne
pereinami kambariai, 2 modernios 
virtuvės, dvigubas garažas, 7 me
tams morgičius, geram stovyje. *

Bloor - Indian Rd.
$18.900 pilna kaina, gerų plytų, at
skiras, 7 kambariai, du augštai, aly
vos šildymas, 2 virtuvės, Kambariai 
iažyti aliejiniais dažais, didelis skly-. 
pis, geri morgičiai balansui.
* Dupleksas

St. Clair - Oakwood
$7.000 įmokėti, gerų plytų, du 5 
kambarių butai su įrengtu rūsiu, 
alyvos šildymas, 3 metų senumo, 
piktus įvažiavimas, garažas, $27.000

Krautuvė 
Gerų plytų 

$4.000 įmokėti, tinka betkokiai di
delei krautuvei su 2 kambariais, 
plius 2 butai — 3 kambarių su at
skiru Įėjimu, 3 virtuvės, alyvos šil
dymas, 10 metų morgičius. Prašoma 
kaina $20.500.

17 kambarių 
Nepaprastai didelės pajamos 

Kam dirbti fabrike. Būk namie 
ir imk nuomą.

S4.000 įmokėti, gerų pljlų, atskiras, 
3 vonios 3 “gabalų”, 5 virtuvės, nau
jas alyvos šildymas, 1 morgičius ba
lansui 10 metų.
20^ akru, 19 mylių nuo Toronto 

S8.000 pilna kaina, labai sausa prie- 
smėlio dirva, tinkama vitštų ūkiui 
ar daržininkystei, 5 kambarių na
mas, puiki vietovė, gera ateitis.

Biznio restoranas
$3.500 pilna kaina, 20 sėdimų vie
tų, gerai įrengtas, tirštai apgyven
tam rajone, gera nuomos sutartis, 
2 kamb. ir virtuvė. Nepamriškite.

Bloor * Pacific
S6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras, 2 augštų, alyva vand. apšildo
mas, pirmame augšte 6 kambariai, 
antrame 3 kambariai, 2 virtuvės, 3 
garažai. Labai įdomus ir garžus na: 
mas.

Bloor • Bathurst
♦

Ant Bloor gatvės, 6 kambarių, mū
ro namas ir krautuvė. Nebrangiai 
parduodamas.

Laurence • Avenue Rd.
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, mūro 
bangaliukas, rūsys baigtas, garažas 
privatus įvažiaivmas. Pigiai, pigiai, 
pigiai. z

J. KUDABA

$4.000 įmokėti, 3 metų senumo mū
rinis bangalas, didelis sklypas, vie
nas morgičius. Skambinti J. Ber- 
žinskas, LE. 4-9211.*

$4.000 įmokėti, atskiras 10 kamba
rių mūrinis dupleksas, 2 virtuvės, 
2 modern, vonios, didelis kiemas, 
privatus įvažiavimas, 2 garažai. 
Kreiptis B. Sergantis, LE. 4-9211.

$4.500 įmokėti, 12 kambarių, atski
ras mūro namas, High Park rajone, 
privatus įvaž., didelis kiemas, vie
nas atviras morgičius balansui. 
Kreiptis W. Jocas, LE. 4-9211.
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Krautuvės, farmos, vasarvietės, moteliai įvairiose vietose ir Įvairia kaina. 
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat paru-
- piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

Įstaigos tel. LE. 4-9211 
Namų tel. RU. 3-2105

Naujas 8 kambarių bangalas, liuk
susinis įrengimas, Islington rajo
ne. Kreiptis J. Beržinskas, telefonas 
LE. 4-9211.

Kreipkitės visais reikalais Į Extra Realty Ltd. Čia rasite ekstra 
sąžiningą patarnavimą. ONTARIO

HIGHWAY SAFETY BRANCH

Ontario Department Of Transport
Hon. John Yaremko, Q.C., Minister
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1190 Bloor !

WILES"
EALTOR LTD.
^W. (prie Brock Avė.) 

Tdęftmds LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 

Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Vasarvietė arti Toronto
Prie gero susisiek. (Hw. 2) ir gra
žaus ežero netoli Cobourg miesto 
(70 m. nuo Toronto) 16 akrų že
mės, 17 kabinų (cottages), resto
ranas su 150 sėdimų vietų, didelė z 
šokių salė, krautuvė, virš 200 pėdų 
smėlėto ežero kranto, did. sklypas 
mašinom pastatyti, pajamos per se
zoną $12.000. Įmok, prašo $8.000 v 
ir vienas morgičius 10-čiai metų iš
mokėti. Pirkinys vertas rimto dė
mesio. Pasiteiraukit?

Bloor • Lansdowne 
$2.000 įmok., 6 kamb. mūr. neper, 
kamb., mod. virt., naujas šild., ga
ražas ir 15-kai metų atsviras morgi
čius išmokėti.

Runnymede - Annette 
$2.500 įmok., 12 kamb.,. orig. du
pleksas, geras mūras, did. ir švarūs 
kamb., geras išplanavimas, patogus 
dviem šeimom. Arti mokyklos ir su
sisiek. Parduos už $18.000.

Jane - Baby Point 
$3.000 įmok., 6 kamb., mūr., naujos 
statybos, labai švarus, mod. virt., 
šoninis priv. įvaž., gražus kiemas, 
20-čiai metų išmokėjimas.

S. JOKŪBAITIS 
w PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namu RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo 
genias y_ (vjc) BUTRIMAS

Dėl informacijų rąžykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood. 
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.

GEO. HUNT REAL ESTATE 
128 Hurontario Str.
Collingwood, Ont •

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

- Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

RO. 6-0811
arba KO. 6-0832

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

Nauja Lietuviška Valykla

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

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

Savininkas L. LEVECKIS

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo -reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sqxiningumq.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pato««.ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir balarsavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus -— nuo $ i 8.0(7.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

CONSUMERS' GAS CO

KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS 
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui. - - Visų rūšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. - TEL. HO. 6^1623 

-Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Visi masinu remonto darbai lietuviams 
atliekami pigiau, lietuviškame

Sav. VL. TARVYDAS

5 Robert St., Toronto (prie Spadina-College) 
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami 

sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541.

vyriškų ik Q111ATA1CIQ 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O JL U V V Į

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 1-1432
TORONTO buto tel. LE. 1-4704

FELIX ELECTRONICS SERVICE 
Taisoma visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai 

F. NORVYDAS 

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Į

Sav. D. KAUNAITĖ

RO. 6-9367

Ind. Rd. - High Prk. Blvd. 
$4.000 įmok., 11 did. tomb., mūr., 
atsk., vand. alyva šild., 2 virt., 2 
vonios, geras nuomav., galima tuoj 
užimti. Skubus pardavimas.

Grenadier - Roncesvalles 
$4.000 įmok., 8 kamb., mūr., per 2 
augštus, 2 mod. virt., vand. alyva 
šild., šoninis įvaž., 3 garažai, at
viras morgičius. Šis namas Jums 
tikrai patiks. Pasiteiraukit.

Eglinton -. Avenue Rd. 
$5.000 įmok., 8 kamb. per 2 augšt., 
rupių pi., atsk., 2 mod. virt., vand. 
alyva šild., šoninis įvaž., labai gra
žus pastatas iš lauko ir vidaus. Na
mas be skolų.

Glenlake - Indian Rd. 
$5.000 įmok., 7 did. kamb., atsk., 
meniškos statybos namas, vand. 
alyva šild., platus šoninis įvaž., 
dvig. garažas, gražiai įrengtas kam
barys rūsyje. Tai namas pagal liet, 
skonį!

Bloor - High Park 
$6.000 įmok., 6. did. kamb., atsk., 
centrinis planas, mod. įrengtas iš 
vidaus, mod. virt., vand. alyva šild., 
šoninis įvaž., garažas, arti Bloor ir 
parko. •

Windsoro Lietuvių Bendruomenei 
dešimts metu

Windsoras
Toliausiai į pietus išsikišusi Kana* 

dos vietovė yra Windsoras, ketvirtas 
didžiausias miestas Ontario provinci- 
•joje ir aštuntas visoje Kanadoje, tu
rįs netoli 200,000 gyventojų. Miestas 
yra žinomas kaip didžiausias automobi
lių pramonės centras visame Britų 
Comirpnwealthe, turįs geriausią van
dens transportui susisiekimą, nes guli 
prie St. Lawrence didžiojo jūrų kelio. 
Miestas ekonomiškai yra tampriai su
rištas su JAV, o ypatingai su kitoje 
upės pusėje esančiu milijoniniu Det
roito miestu. Tarpe Windsoro ir Det
roito susisiekimui yra naudojamas 
“Ambasador” — vienas iš ilgiausių 
pasaulyje kabantis tiltas, turįs beveik 
3 kilometrus ilgio, ir tunelis 5.130 
pėdų ilgio. Geležinkelis turi savo at
skirą tunelį susisiekimui. Patogus su
sisiekimas tarp šių dviejų miestų, o 
kartu ir dviejų skirtingų valstybių, 
daug padeda ir lietuvių bendradarbia
vimui.

Windsoro lietuviai
Kada Windsore apsgyveno pirmieji 

lietuviai, tikrų žinių nėra. Dabar gy
venančių tarpe yra čia apsigyvenusių 
1904 m. Pirmieji lietuviai į Windsorą 
atsikėlė ne tiesiog iš Lietuvos, bet per 
Angliją. Kiek daugiau lietuvių atsi
rado 1926-30 m. Šie atvyko jau su lietu
viškais pasais iš nepriklausomos Lietu
vos. Tai daugiausia geresnio uždarbio 
ieškotojai. Didesnė dalis čia atvažiavo 
tik laikinai užsidirbt pinigo ir vėl grįž
ti J Lietuvą. Vėliau ūžėjęs didelis ne
darbas dauguirps viltis sugrįžti ku
riam laikui sutrukdė, taip ir užsiliko 
didesnis skaičius lietuvių Windsore. 
Pasibaigus II Pasauliniam karui, 1947 
m. pasirodė nauja lietuvių ateivių ban
ga, vad. DP. Šių pastarųjų sudėtyje 
randame jau įvairių profesijų, užsi
ėmimų ir išsilavinimo žmonių. Iki šių
jų antplūdžio lietuvių vardas vietinių 
gyventojų tarpe menkai tebuvo žino
mas. Vaizdas tuojau pasikeitė, kada čia 
buvo suorganizuota

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė.
Suvažiavus daugiau lietuvių, pasida

rė būtina sava kultūrinė organizaci
ja, kuri padėtų tarpusavio bendradar
biavimui, rūpintųsi lietuvių ir Lietu
vos vardo kėlimu, remtų Lietuvos lais
vinimo darbą.

Prieš dešimtį metų, 1950 m. balan
džio 23 d. iniciatoriai E. Zatorskis, J. 
Mockus ir Pr. Dumčius, turėdami aiš
kų visų lietuvių pritarimą, sušaukė vi
suotinį lietuvių susirinkimą. Susirin
kime dalyvavo 35 suaugę asmenys. Čia 
išrenkamas pirmasis Laikinasis Orga
nizacinis Komitetas, kuris pareigomis 
pasiskirstė šitaip: pirm. Edvardas Za
torskis, sekr. Juzefą Stanevičiūtė ir 
ižd. Juozas Mockus. J. Stanevičiūtei iš 
Windsoro išsikėlus, 1950 m. spalio 29 
d. visuotinis susirinkimas valdybą pa
didina. Ji tada atrodė šitaip: pirm. 
E. Zatorskis, vicep. E. Narušis, sekr. 
B. Balaišiš ir ižd. J. Mockus. Prave
dąs lietuvių registraciją ir atlikus ki
tus pradinius organizacinius darbus 
imtasi platesnės veiklos.

Vėliau kiekvienais metais visuoti
niai susirinkimai apylinkei vadovauti 
rinko valdybas:

1951 m. valdyba: pirm. T. Batkus, 
vicep. P. Januška, sekr. Viktorija Ko- 
Žukauskaitė, ižd. J. Mockus, reikalų 
ved. Bronius Badikonis. Išsikėlus į To
rontą J. Mockui, iždininko pareigas 
perėmė Vytautas Leparskas. Pirn** T. 
Bartkui išsikėlus į Sarnią, pirmininko 
pareigas perėmė Petras Januška, o 
vicepirm. Pranas Dumčius.

1952 m. valdyba: pirm. P. Januška, 
vicep. Vytautas Barisas, sekr. Julius 
Sinkevičius, ižd. V. Leparskas, reikalų 
ved. Stasys Pakauskas. V. Barisui iš 
valdybos pasitraukus, įėjo Pr. Dumčius 
vicepirm. pareigoms.

1953 m. valdyba: pirm. P. Januška, 
vicep. E. Zatorskis, sekr. J. Sinkevi
čius, ižd. Juozas Ražauskas ir reikalų 
ved. Albinas Tautkevičius.

Elektros - Electronic
Technikas

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tel. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
aswtenKkai J

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

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

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HL 7-1601
Toronto

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont

1954 m. valdyba: pirm. P. Januška, 
vicep. Pr. Dumčius ir V. Barisas, sekr. 
E. Butavičienė, ižd. S. Pakauskas. Pa
sitraukus iš valdybos V. Barisui, valdy
boj! įėjo Ignas Statkevičius vicepirm. 
pareigoms.

1955 m. valdyba: pirm. Vytautas Ka
činskas, sekr. Jonas Urbonas ir ižd. 
L Statkevičius.

1956 m valdyba: pirm. V. Barisas, 
vicep. V. Kačinskas, sekr. J. Urbonas, 
ižd. P. Januška, vald narys Eugenija 
Pakauskienė. Metų laikotarpyje persi
tvarkant valdybai pakito ir jos sudėtis 
ir ji atrodė taip: pirm. V. Kačinskas, 
vicep. J. Sodaitis, sekr. Petras Petrai
tis, ižd. P. Januška ir vald. narys E. 
Pakauskienė.

1957 m. valdyba: pirm. P. Januška, 
vicep. Pr. Dumčius ir Antanas Juškaus- 
kas, sekr. Balys Balaišiš, ižd. Jonas 
Žemaitis.

1958 m. valdyba: pirm. P. Januška, 
vicep. Bronius Markevičius ir Jonas 
Giedriūnas, sekr. Romas Dumčius, ižd. 
Liudas Leparskas. Br. Markevičiui 
emigravus į JAV, vicep. pareigas per
ėmė Vytautas Dumčius.

1959 m. valdyba: pirm. V. Kačins
kas, vicep. Pr. Dumčius, sekr. P. Ja
nuška, ižd. Vytautas čiuprinskas, vald. 
narys Viktoras Pundzius.

1960 m. dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. Eugenija Butavičienė, vicep. 
Juozas Sodaitis, sekr. P. Januška, ižd. 
V. čiuprinskas ir vald. narys Robertas 
Puida.

Nežiūrint kokios sudėties valdybos 
buvo išrinktos, jos visos nuoširdžiai 
dirbo ir rūpinosi apylinkės lietuvių 
kultūrine ir socialine veikla, organiza
vo jaunimo švietimą, rėrrp lietuvius 
nelaimės atvejais, organizavo įvairias 
rinkliavas bendrai lietuvių šalpai, kėlė 
Lietuvos ir lietuvių vardą kanadiečių 
tarpe.

Pamaldos lietuviams
Susiorganizavus Bendruomenės apy

linkei, atsirado reikalas turėti lietu
viškas pamaldas ir savo kunigą. Val
dybos pastangomis, Londono vyskupi
jos vyskupui leidžiant/pirmos pamal
dos lietuviams R. katalikams buvo at
laikytos kun. Broniaus Dagilio 1951 
m. vasario 16 d. Nuo to laiko pradžioje 
kas antrą, o' vėliau kas sekmadienį 
Windsoro ir apylinkių lietuviams buvo 
laikomos pamaldos Čekų šv. Cyrilo ir 
Metodijaus R.K. bažnyčioje Seminole 
gatvėje? kampas Alexsis. 1952 lnv iš 
kaimyninio Woodsley miestelio' čia 
persikėlė ir pastoviai apsigyveno kūn. 
Juozas Danielius. Patogumo dėlei pa
keista ir pamaldoms vieta, kuria ir da
bar naudojamasi. Tai kroatų šv. Pran
ciškaus bažnyčia, 1479 Albert Rd. 
Kun. J. Danieliui persikėlus į Londo
ną, nuo 1953 m. Windsoro lietuvių ka
talikų dvasiniais reikalais rūpinasi 
kun. V. Rudzinskas. Pamaldos būna 
kiekvieną sekmadienį 12 vai. Kun. V. 
Rudzinskas, dirbdamas tokioje mažo
je lietuvių kolonijoje, niekuomet nesi
skundžia trūkumais, nereikalauja di
dinimo aukų, bet savo energija visuo
met padeda lietuviams darbo, įsikūri
mo. dokumentacijos ir kitais reikalais.

Bendra veikla
Bendruomenės veikla yra gausi kul

tūrine programa pasižyminčiais pobū
viais ir šventėmis. Rengiami koncer
tai, literatūros vakarai, lietuvįšffos dai
nos vakarai, dramos spekįąkiiai. Be 
šių yra dažni pasilinksminamų vakarai, 
iškylos į ganitą — gegužinės. Pabrėž
tinas 1956 m. iV-sios Kanados Lietu
vių Dienos suorganizavimas ir jos pui
kus pasisekimas. .Iškilmingai praveda
mi Vasario 16 šv^tėą^minėjimai. Mi
nėjimų metu Windsore lankėsi su pa
skaitomis žinomi lietuvių veikėjai iš 
JAV: prof. dr. P. Padalis (1951), V. 
Sidzikauskas (1952), dr. Pijus Grigai
tis (1953), adv. Antanas Olis (1954), 
Leonardas šimutis (1955), min. Ka
zys Škirpa (1956), adv. Juozas Sko- 
rubskas (1957), adv. Antanas Lapins
kas (1958), prof. dr. Kazys Pakštas 
(1959), prof. Juozas Pajaujis (1960).

Su nemažesniu pasiruošimu pamini
ma Motinos Diena. Motinų pagerbimui 
Windsore skaitė paskaitas: J. Krikš
čiūnas (1951), Jurgis Gliaudą (1952), 
Alė Rūta Nakaitė - Arbačiauskienė 
(1953), Zelvyra -Buknytė (1954), dr. 
J. Majauskas (1955), A. Astašaitis 
(1956), Ona Krikščiūnienė (1957), 
Vytautas Alantas (1958), K. Kodatie- 
nė (1959).

Kitomis progomis Windsore lankėsi: 
vysk. Vincentas Brizgys, kan. dr. Juo
zas Končius, Erdmonas Simonaitis, 
kun. dr. J. Montvila, prof. Justas Pi- 
kūnas, dr. Kazys Karvelis, dr. Vincas 
Misiulis ir kiti.

Be vietinių pajėgų rengtų pobūvių 
programose dalyvavo: Toronto meno 
mėgėjų grupė, Toronto liet, choras 
“Varpas”, Toronto liet, orkestras “Tri
mitas”, Toronto liet, jūrų skautų tauti
nių šokių grupė. Hamiltono liet, or
kestras “Aidas”, Hamiltono liet, teat
ras “Aukuras”, Detroito liet, choras, 
Detroito liet. taut, šokių grupė, Detroi
to taut, šokių,grupė “Šilainė”, Cleve- 
lando taut, šokių grupė “Grandinėlė”, 
Br. Budriūno vyrų kvartetas, solistai: 
Br. Marijošius, A. Ščepavičienė, P.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904 

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

V. Semaška

lUdzeviėiūlė, V. Verikaitts. J. Krišto- 
laityiė, V. Žemelytė L Variakojytė 
ir kt.

Salia Vasario 16 šventės ir Motinos 
Dienos yra rengiami Liūdnojo birželio 
įvykių paminėjimai, kariuomenės šven
tė ir kita.

Nuo pat Kanados Lietuvių Bendruo
menės Windsoro apylinkės suorganiza
vimo, apylinkė atstovaujama įvairiuose 
suvažiavimuose. I-me Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seime Niujorke 
1958 m. dalyvavo P. Januška. KLB 
Krašto Tarybos suvažiavime dalyva
vo V. Barisas, P. Januška ir V. Ka
činskas, o apylinkių pirmininkų ir at
stovų suvažiavimuose — B. Balaišiš 
ir P. Januška.

Informacija
Windsoro lietuviai gali didžiuotis 

puikiai tvarkoma radio informacija. 
1953 m. pavyko užmegsti ryšius su vie
tos CBE radio stotimi. Nuo to laiko 
kiekvieną šeštadienį “Traditional 
Echoes-” programos metu, galimo iš
girsti šiltų atsiliepimų apie Lietuvą, 
lietuvių tautą, jos kančias, siekius, pa
įvairinant rinktine plokštelių muzika 
ir dainomis. Vasario 16 ir Liūdnųjų 
birželio įvykių paminėjimui skiriama 
visas pusvalandis. Jau keturis metus 
iš eilės “Traditional Echoes” pusva
landžio programos yra pertransliuoja
mos per visą Kanadą. Tokiu būdu ge
rai paruoštą informaciją apie Lietuvą, 
paįvairinta muzika ir dainomis, girdi 
visi kanadiečiai ir plačiai JAVbių pa
kraščiais. Ryšį ir informaciją su CBE 
radio stotimi užmezgė ir palaikė O. 
Ražauskienė, P. Petraitis ir P. Januš
ka, o nuo 1956 m. P. Januška.

Vietos dienraščio “Daily Star” pus
lapiuose dažnai minimis Lietuvos var
das prisimenant jos okupaciją, pamini
mas nepriklausomybės laikotarpis, at
skiros lietuvių šventės, atitinkamomis 
progomis paskiriant ištisus puslapiūs 
aprašymams ir iliustracijoms.

Beveik kiekvienais metais Nepri
klausomybės šventės arba kitomis pro
gomis yra pasiunčiami memorandu
mai Kanados vadovaujantieji 4; val
džios žmonėms Lietuvos bylos reikalu 
ir iš jų gaunami teisingi daug vilčių 
duodą atsakymai.

(Bus daugiau)

SUPRASTI
’ (Atkelta iš 3 psl.) 

mais, ne tuo, kuo juos pakrikštijo 
vėl tas pats p. K. Baronas. .

Lietuvių Dieną intensyviai ruo
šią Torontas. Ir, nėra jokios abe
jonės, suruoš ją gražiai. Eilės 
ruošti laukia ir kitos bendruome
nės. Net mažosios, tokios pvz. 
kaip St. Catharines, ar Welian- 
das. Laukia, tur būt, ir Otavos 
bendruomenė. Anksčiau ar vėliau 
ir ji suruoš. Nežiūrint to, kad p. 
K. Baronas anais strungų daužy
mo laikais Otavos b-nę pasmer
kė he jokio rezervo vien tiktai už 
tai, kad ši b-nė nespėjo atsakyti 
i pasiųstą laišką.

Taigi, jei demokratija, tai ji 
nebūtinai turi būti visiškai pa
bliurusi, kad ir tik mums vie
niems lietuviams. Ir mums ji gali 
būti aiškiai suprantama. Kuo gi 
mes kitokie?

Kodėl mums negerbti daugu
mos nuomonės? Kodėl — trūks 
plyš — padarysiu savo? Kodėl 
smerkti, mokyti ir barti ir kodėl 
nesurasti gražesnių priemonių?

P. P. Lelis — vienas nuošir
džiausių ir pasišventusių mūsų 
visuomenės veikėjų. Jam — visa 
mano ir kitų pagarba. Savo strai
psniu p. P. Lelis tik bando irgi 
kaiką užstoti ir apginti. Tik var
gu šiuo atveju tas yra Įmanoma. 
Bet ir tai yra gražus ir taurus 
gestas. Širdingai ačiū ir už tai!

S. Šetkus.

Varšuva; — čia kelia susirūpi
nimo Lenkijos valdomojoje Prū
sijoje tarpe po karo ten Įkurdin
tų lenkų (daugumoje atkeltų iš 
sovietam perleistų sričių) pasi
reiškęs sąjūdis emigruoti i užjū
rius. Daugelis ūkininkų net jau 
išsipardavę inventorių.

Berlynas. — Spandau kalėjime 
iš didžiųjų karo nusikaltėlių tebe
sėdi Albert Speer ir Baldur von 
Schirach. Rudolf Hess išgabentas 
i psichiatrinę ligoninę.

DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

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

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

Kvalifikuotas technikas taiso

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

J. ST ANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

OILS LTD. 
Atstovas 

H.ROžAITIS
Greitos kuro-a|yvos pristatymas Ir

— - .2 ——.j.. para ma ▼i b. 
Tekfano. LE. 3-4908.

Jam neaišku
— Susižadėjau su labai protin

ga ir labai gražia mergaite.
— Tai kurią vesi?

Ko nematyti — nėra
Bulgarų majoras Trifolov su 

savo kariuomenės daliniu užkopė 
ant kalvos, iš kur buvo matoma 
visa Sofija, ir nusprendė pravesti 
komunistinę pamoką.

— Draugai, — kreipėsi jis Į ka
rius, — ar matot Sofiją?

— Matome, — atsakė kariai.
— Ar matote bulgarų liaudies 

mokytojo ir vado mauzoliejų?
— Matome.
— Ar matote katedrą?
— Matome.
— Ar matote, draugai, Dievą?
— Nematome, drauge majore.
— Taigi Dievo ir nėra. Ko ne

matome, to ir nėra. Suprantate?
— Suprantame, — atsakė ka

riai.
Bet vienas eilinis pasiprašė lei

dimo kaiką pasakyti. Majoras su
tiko.

— Draugai kareiviai, ar mato
te majorą Trifolovą?

— Matome, — atsakė kareiviai.
— Ar matote jo batus, kardą, 

diržą?
— Matome.
— Matote jo galvą?
— Matome.
— Ar matote jo protą?
— Nematome. . .
— Taigi, draugai kareiviai, ko 

nematome, kaip draugas majoras 
sakė, to ir nėra. Supratote?

— Supratome, — atsakė karei
viai.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS * NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107 

Telefoną^ EM. 6-4182 
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA - 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
Telef. Įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

DEMESIO!

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

Nevienodos žmonos
Mano žmona nepaprastai. 

plepi.
— O manoji tai labai nekalbi. 

Dešimt metų gyvenam kartu ir- 
iki šiol nepasakė, kad turi sūnų..."

Buvo tikrai nustebinta
— Pamanyk tik, po aklosios, 

žarnos operacijos aš netekau dvi
dešimt svarų, svorio!

— Stebėtina, niekuomet nema
niau, kad ta žarna tokia sunki.

DUONOS PARODA
Amsterdame gegužės 10 d. 1 

Olandijos karalienės vyras prin- • 
cas Bernhardas atidarė pasaulinę ' I 
duonos parodą. Išstatyta 1809 į 
eksponatų, parodančių Įvairiausių 1 
kraštų duonos pavyzdžius. Yra iš- ; ; 
statyta eskimų duona iš šieno, pe- - 
lų duona iš Rusijos, Lenkijos ir 1 
Pietų Amerikos ruginė duona,— • 
Portugalijos vaisių pyragas. Ka- 1 
nados paviljone, kuri Įrengė vai- ‘ 
džia, pavaizduota visa duonos is- - - 
torija. Vienas parodos skyrius ; 
pavadintas “Duona ir žmonija“. 
Jame yra 40 kraštų duonos pa- ' I 
vyzdžių.

Dr. E. ZUBRIHI
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas >

TELEFONAS LE. 2 4108

Priėmimo valandos:
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v.

Dr. V. Sadaushonė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER Kl) 
(2-ras namas nuo Roncesval- 

'les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. A. VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 BLOOR ST. W.
Tel. LE. 1-2933

NUO BIRŽELIO 1 DIENOS 
NAUJOS PRIĖMIMO 

VALANDOS: 
Pirmadieniais, antradieniais ir 

penktadieniais nuo 2 iki 7 vai. vak. 
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 vai. p.p. 
KETVIRTADIENIAIS IR ŠEŠTA- 

DIENIAIS KABINETAS 
UŽDARYTAS.

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

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

Akių specialistas
U LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia gdlvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

• •
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TORONTO, Ont
Sv. Jono Kr. parapijos žinios 
■— Pirmųjų lietuviškų kapinių 
inadoje įkūrimo ir iškilmingo 
įšventinimo įvykis yra įvykęs 
ktas, Gili padėka už tai pirmiau- 
1 priklauso Dievui už Tėvišką 
obą nelengvame darbe, o taip 
it ir už nuostabiai gražų orą — 
šventinimo metu — sekmadie- 
b popietę. Dėkojame garbinga- 
m Lietuvos laisvės šaukliui pre
tax M. Krupavičiui, broliams 
migams, dr. A. Trimakui, VLI 
3 pirm., A. Maloney ir visiems 
oliams -sesėms lietuviams iš 
ironto ir įvairių kolonijų, taip 
usiai dalyvavusiems iškilmėse. 
)ks gausus ir entuziastingas bei 
suotinis lietuvių pritarimas tau
rių kapinių idėjai, kapinių kūrė- 
ms yra ddelis moralinis atpil- 
s ir kartu paskatinimas ener- 
ngai pradėtą darbą tęsti pir- 
yn, padarant šias kapines gra- 
i amžinojo poilsio vieta. Dar 
rtą Kapinių Tarybos vardu ačiū 
riems.
— Pirmosios Komunijos iškil
ęs Įvyks šį sekmadienį laike 
30 vai. pamaldų, šeštadieni 5 
1. p.p. vaikučiai su tėveliai ren- 
įsi i bažnyčią, kur po trumpos 
peticijos bus klausoma išpa- 
įčių. Sekmadienio rytą Pirmo- 
js Komunijos dalyviai renkasi 
par. salę lygiai 9 vai. ryto. Iš 
a eisenoje bus einama Į bažny- 
į. Kviečiame su vaikučiais, pri- 
lančiais pirmą kartą Viešpatį i 
vo širdis, ir gerbiamus tėvus bei 
artimuosius dalyvauti didžiojo- 
eucharistinėje puotoje. Kvie-

įme taip pat dalyvauti pamai
ne ir visus, kurie turėjo Pir- 
asios šv. Komunijos priėmimo 
dimes prieš metus. Tebūna pa- 
pijos jaunųjų krikščionių šven- 
tikra palaimos ir malonių die- 
, paženklinta Sekminių Dvasios 
Sekminių berželių dvelkimo, 

šos iškilmės bus fotografuoja- 
as ir filmuojamos. Po pamaldų 
bendros vaišės parapijos salė- 

, kur dalyvauja vaikai, jų tė- 
i ir artimieji. Vaišių reikalais 
pinasi specialus tėvų komitetas.. 
Ii padėka M. Nekalto Prasidė
jo lietuvaitėms seselėms už idė- 
darbą paruošiant vaikus.

— Gerojo Ganytojo stovykloje 
ganizūojamas atskirai berniukų 
-mergaičių stovyklavimas, šiais 
2tais stovykla veiks ilgą laiką, 
limoje ateityje Įvyks jaunimo 
dovų pasitarimai stovyklavimo 
arkai nustatyti.
— Altoriaus berniukų choro re- 
ticija Įvyks šį penktadienį 6 
!., o bendra repeticija berniukų

ir taip pat naujai įsisteigusio mer
gaičių chorelio — šeštadienį 10 
vai. rytą. Kviečiame Įsijungti į 
chorą dar daugiau lietuviškojo 
atžalyno.

— šį penktadienį, pirmąjį bir
želio mėn., šv. Mišios vakare 7.30.

— Nuoširdžiai užjaučiamos p.p. 
Žulių ir Pacevičių šeimos jųjų 
mamytėms mirus Lietuvoje.

— Prasidėjus kunigų rekolek
cijoms Toronte, šią savaitę į jas 
yra išvykęs kun. kapelionas B. 
Pacevičius.

— Pakrikštyti: Paulius Vytau
tas Kvedaras ir Andrius Kęstutis 
Abromonis.

Lietuvių Kapinių Taryba 
praėjusią savaitę priėmus kapi
nių administravimo taisykles, nu
statė paminklų dydį ir priėmė 
kainų sąrašą už sklypus, šiomis 
dienomis taryba visas šias žinias 
oficialiai pateiks provincijos svei
katos ministerijai. Kapinėmis bus 
galima naudotis maždaug po de
šimties dienų. Sudarytas nemažas 
sąrašas asmenų, kurių giminės 
pareiškė norą iš kitų kapinių sa
vo mirusius artimuosius perkelti 
į lietuviškąsias..Vienas jų palaido
tas Quebeco provincijoje virš 
1000 mylių nuo Toronto. Perkė
limo atveju reikalinga gauti pro
vincinės valdžios sveikatos depar
tamento sutikimą, kuris nesun
kiai gaunamas. Taip pat apie 30 
sklypų yra užsakiusios šeimos iš 
Toronto ir užmiesčių. Tokį iš 
anksto sklypų įsigijimą kapinių 
taryba labai užgiria, nes tuo pade
dama finansiniai vykdyti tolimes
nius kapinių įrengimo darbus, 
o taip pat mokėti už žemę sekan
čią skolos dalį — $4.000. kurios 
terminas yra liepos 1 d -

Liet, evang. liut. Sekminių 
pamaldos įvyks birželio 5 d. 1 vai. 
p.p. Liut. Išganytojo bažnyčioje 
Bloor St. W. ir Indian Rd. kam
pas. Pamaldas atlaikys pirmą kar
tą Toronte teol. kand. stud. Algi
mantas Žilinskas, studijuojąs ku
nigų liut. seminarijoje Čikagoje. 
Jis yra baigęs Bostono universite
te biologijos mokslus BA laips
niu, šį pavasarį pradėjo pamoks
lauti “Tėviškės” Liet, evang. liut. 
bažnyčioje Čikagoje. -

Pamaldų metu giedos parap. 
choras, gros triūbininkai. Malo
niai kviečiame Toronte ir apylin
kėje gyvenančius į šias Sekminių 
pamaldas kuo skaitlingiausiai at
vykti- LEL parapija.

TEVIAK8S žiburiai
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P.p. daktarus STASĮ ir ANTANĄ PACEVIČIUS 

ir jų šeimas.

Lietuvoje mirus jų mainytei, 

nuoširdžiai užjaučiame

A. K. Aperavičiai, 
S. S. Kryževičiai, 
N. A. Šalkauskiai.

Dr. ANTANUI ir Dr. STASIUI PACEVIČIAMS,
molinai Lietuvoje mirus, ' 
gilią užuojautą reiškia

Vilius Puodžiūnas.

Daktarams ANTANUI ir STASIUI PACEVIČIAMS 
ir jų šeimoms, 

jų mamytei mirus Lietuvoje, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Irena Herinanavičiūtė.
VI. Germanavičius ir

A. t A. KAZIMIERAI UNDERIENEI 
Lietuvoje mirus,

sūnui Augustinui Underiui ir jo šeimai gilią užuojautą 
reiškia •

Kobelskių šeima.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai sveikiname šv. 

Jono Kr. parapijos kleboną kun. 
P. Ažubalį, parapiją ir Kapinių 
Tarybą lietuviškų kapinių pašven
tinimo proga. Džiaugiamės, kad 
nors ir svetimoje žemėje, turėsi
me bendrą lietuvišką amžino poil
sio vietą.

— Liet. Krikšč. Demokratų są
jungos suvažiavimo Toronte pro
ga Prisikėlimo parapijoje iškil
mingas Mišias uz mirusius ir žu
vusius sąjungos narius laikė T. J. 
Borevičius, SJ, dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kan. V. Zaka
rauskas. (Abiem svečiam už su
teiktą pagalbą nuoširdžiai dėkoja
me.

— šį sekmadienį, be įprastų 
Mišių bažnyčioje, salėje bus laiko
mos vėlyvosios Mišios 11.30 vai.

— Šį trečiadienį prasideda bir
želio mėnuo, o su juo ir švenč. 
Jėzaus Širdžiai pašvęstos pamal
dos. Sekmadieniais jos bus lai
komos po Sumos, o šiokiadieniais 
po 8 vai. Mišių ryte.

— Šis penktadienis yra pirmas 
birželio mėnesį. Vakare 7.30 vai. 
bus laikomos Mišios prie išstaty
to Švenčiausiojo, o po jų birže
linės pamaldos. Tą dieną ryte bir
želinių pamaldų nebus.

— Dėl sekmadienį švenčiamas 
Sekminių šventės, šį šeštadienį 
visi katalikai įpareigojami susi
laikyti valgyje: mėsos ir mėsiškų 
valgių valgoma tik vieną kartą, o 
kitus du kartus tik užsikandama, 
bet nemėsiškų valgių.

— Šį sekmadienį tuoj po Su
mos bus Tretininkų Kongregaci-1 
jos susirinkimas ir mėnesinė kon
ferencija.

— Širdingai sveikiname jauna
vedžius Remigijų Algį ir Vidą 
Balsytę Gaškas ir linkime laimin
go vedybinio gyvenimo.

— N. Wasagos jaunimo sto
vyklavietėje dirbo: J. Greičiūnas, 
P. Kevalaitis, A. Sapijonis, J. 
Bukšaitis, A. Bričkus, A. Dauk
ša, P. Žutautas, J' Puteris, J. 
Birštonas, K. Abromaitis, A. Toto
raitis, A. Žaliauskas. Šeimininka
vo B. Greičiūnienė ir P. Abro- 
maitienė. Ačiū.

PAŠVENTINTOS KAPINĖS
Pereitą sekmadienį iškilmingai 

pašventintos pirmosios Kanadoje 
lietuviškos kapinės, įsigytos To
ronto šv. Jono Kr. parapijos Port 
Credit prie QE kelio, pavadintos 
šv. Jono lietuvių kapinių vardu.

Į pašventinimo iškilmes gražia
me sodų medžių apsuptame kal
nelyje sekmadienį 3 vai. p.p. su
plaukė apie 2.000 Toronto, Ha
miltono bei kitų apylinkių lietu
vių. Kapinių vieta dabar išlygin
ta, išvesti keliai, o centre pasta
tytas medinis kryžius, prie kurio 
ir vyko pašventinimo pagrindi
nės apeigos. Jas atliko prel. M. 
Krupavičius, dalyvaujant abiejų 
Toronto, Monteralio AV ir Deliii 
šv. Kazimiero parapijų klebo
nams, kun. Rickui iš Langton, 
Ont., kan. V. Zakarauskui iš Či
kagos, kun. Br. Jurkšui ir kun B. 
Pacevičiui, kuris vadovavo proce
sijos prieky ėjusiam su giesmėmis 
berniukų ir mergaičių chorui. 
Po jų ėjo tautiniais drabužiais pa
sirėdžiusios moterys. Dalyvavo 
taip pat bene trys MNPr. seselės 
su Motina Aloyza iš Putnamo, 
taip pat nemažai Toronte vyku
sios LKDS konferencijos dalyvių 
ir Toronto organizacijų atstovų.

Giliai patriotinį pamokslą pa
sakė prel. M. Krupavičius. Pas
kiau dar kalbėjo Kapinių Tary
bos vardu J. Matulionis, VLIKo 
pirm. dr. A. Trimakas ir parla
mentaras A. Maloney.

Po šventinimo iškilmių įvyko 
dalyvių vaišės, paruoštos organi
zatorių, vadovaujant LKM D-jos 
narėms, šv. Jono Kr. parapijos 
moterų.

Toronto lietuviai, vadinasi, jau 
turi ir amžino poilsio vietą, kuri 
jungs gyvuosius su anksčiau amži
nybėn nukeliavusiais tėvais, bro
liais ir seserimis. Bus naujas 
centras, nuolat veikiąs kolonijos 
dvasią, kuris laikui bėgant, be 
abejonės įsigys ir ryškių lietuviš
kų bruožų. Tuo tarpu tai liudija 
tik angliškai ir lietuviškai kapinių 
vardą skelbianti lenta prie įva
žiavimo. G.

ABN metinė konferencija 
įvyko gegužės 14 d. Toronte. Kon
ferencija, išklausiusi ABN Kana
dos vykdomojo komiteto praneši
mus ir dr. J. Kaškelio paskaitą 
apie kelius ir būdus kovoti su 
bolševikiniu imperializmu, pada
rė įvairių svarbių nutarimų. Tarp 
kitų: pagreitinti įkūrimą pasau
linio antikomunistinio centro; iš
plėsti mėnėsinio “Our Viewpoint 
Commentary” leidimą ir t.p. Iš
rinko tuos pačius asmenis toliau 
vadovauti šiai organizacijai.

Konferencija įvyko labiaua už
daroj darbo formoj ir be dides
nių iškilmių.

ABN Kanados centro adresas: 
140 Bathurst St., Toronto. J.A.

United Appeal vajaus metu šie
met užplanuota surinkti $9.700. 
000. Pernai buvo surinkta $9.187. 
500. Prie šio vajaus priklauso 89 
organizacijos. Jos visos prašė se
kantiems metams $10.922.854, 
bet fondo vadovybė jų užsimoji
mus sumažino.

DEMONSTRACIJOS 
OTAVOJE
Birželio 15 d. sueina lygiai 20 

metų kaip Lietuva' yra okupuota 
ir pavergta. Kaip mes paminėsūn 
šią Lietuvos okupacijos sukaktį? 
Esame laisvi ir niekas mūsų ne
varys stoti į demonstracijų eiles. 
Bent rimtai pagalvokime apie tai.

Birželio 18 d., šeštadeinį, Ka
nados Pabaltiečių Federacija or
ganizuoja mašinomis važiavimą į 
Otavą ir demonstracijas ten. Jei
gu visi lietuviai, latviai ir estai 
rimtai šį reikalą suprastų, į Ota
vą suvažiuotų tūkstančiai mašinų 
su plakatais ir didelė minia pa
baltiečių.
/ Pasidarykime pabaltiečiai stip
rūs ir susipratę, kad mūsų daug 
ir vieningai savo kraštui laisvės 
siekiame! Nepavargsime kelias 
valandas patogiai mašinoj sėdė
dami, daugelis pirmą gal kartą 
Kanados sostinę pamatysime.

Organizuokimės kiekvienoje ko
lonijoj. Mašinų ir žmonių skai
čių praneškime iš anksto apylin
kių valdyboms.

Visi į Otavą birželio 18 d.! Su
keikime rūpesčio Otavos policijos 
pareigūnams!

Detalės, kurioj vietoj suvažiuo
sime Otavoje ir kitų smulkių in
formacijų bus sekančiame nume
ry. K. Pabalt. Federacija.

T. Putvio šaulių kuopa 
birželio 5 d. rengia iškylą - susi
rinkimą su paskaita gražioje vie
toje prie pat Lake Simcoe ežero, 
Clariyn Lodge, 405 Lake Shore 
Dr., Keswick, Ont. Susirinkimo 
pradžia 3 vai. p.p. Visus šaulius ir 
prijaučiančius kviečiame daly
vauti šioje iškyloje ir susipažinti 
su vieta, Kur birželio 25 d. įvyks 
tradicinės šaulių Joninės.

Vietovė iš Toronto pasiekiama 
važiuojant Don Mills keliu, kuris 
yra Woodbine gatvės tęsinys. Va
žiuoti apie 40 mylių nuo Toronto 
iki kelio einančio į Keswick, šioje 
vietoje esantis^’ žmogus suteiks 
smulkias informacijas vietai su
rasti. Kuopos v-ba.

J JAUNIMO VASAROŠ, 
STOVYKLĄ,

kurią rudšia ateitininkai, New 
Wasagoje liepos 9-24 d.d., ‘re
gistracija jau pradėta. Į stovyklą 
priimami visi lietuviai, berniukai 
ir mergaitės nuo 13 iki 18 metų 
amžiaus. Stovyklavimo mokestis: 
vienam už 2 savaites — S28 (vie
nai savaitei — $15). Jei iš tos pa
čios šeimos vyksta du vaikai, mo
kestis už 2 sav. yra $48, o vienai 
sav. — $25. Jei atsirastų iš tos 
pačios šeimos 3 stovyklautojai, 
jiems daroma dar didesnė nuolai
da. Neturtingi bus dalinai ar vi
siškai nuo mokesčio atleisti. Re
gistruotis pas T. Rafaelį, OFM, 
32 Rusholme Park Cres., Toron
to 3, Ont., tel. LE. 3-0621. Ha
miltono ir apylinkės jaunimas re
gistruojasi pas Stasį Verbicką — 
37 Carrick Ave., Hamilton, Ont,’

Kun. Feliksas Gureckas, prieš 
keletą metų gyvenęs Toronte prie 
šv. Jono Kr. bažnyčios, pereitą 
sekmadienį Čikagoje atšventė sa
vo kunigystės 25 mietų 'sukaktį. 
Gyvendamas Toronte-kun. F. Gu
reckas buvo tarp-kiRęof “TŽ” lei
dėjo — Kanados Liet/ Kat. Kul
tūros D-jos — valdybos narys ir 
artimas “TŽ” bendradarbis.
Jonės Kvietytės ir Bianca Rogge 
išraiškos šokio vakaras - koncer
tas įvyko pereitą trečiadienį, ge
gužės 26 d., 8.30 v.v. Internatio
nal instituto patalpose. Abi jos 
turėjo ir parnerius vyrus—Kvie- 
tytė tą patį Robert' Doyle, o lat
vė Bianca Rogge — Marcel Fu- 
gure. Kvietytės programoje bu
vo 7 numeriai, o Rogge — 8, jų 
tarpe ir latvių liaudies dainų va
riacijos. Visi kiti abiejų šokėjų 
porų numeriai buvo svetimų mu
zikos kūrinių interpretacijos.

Dalyvių, gaila, nebuvo perdaug 
— gal apie 160 (jų tarpe nemažai 
lietuvių matėsi), o gaila, nes mū
sų Jones pasirodymas buvo tik
rai įspūdingas. Net ir trejetas ki
tuose jos koncertuose matytų nu
merių dalyvių buvo sutikti su di
deliu entuziazmu. ‘ A.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Dr. G. Pennel už 

padarytą sėkmingą operaciją, Dr. A. 
Pacevičiui už gydymą ir lankymą ligo
ninėje. Taip pat Dr. A. Valadkai, kun. 
P. Ažubaliui ir Tėvui Pauliui už lan
kymą ligoninėje. Mieliems prieteliams 
už lankymą ligoninėje, gėles ir dova
nas: pp. A. L. Vektoriams, M. B. Ric
kevičiams, O. A. Kanapkams, O. J. Dei
mantavičiams. A. V. Kazlauskams, E. 
Dičpinigaitienei, M. žėkienei, B. Kumš
teliui, p. V. Eižinui, p. T. Kaušienei, p. 
K. Kažemėkaitei, pp. S. Z. Revams, 
p. M. Tabulėnui, p. B. Paškauskui, 
Caritas atstovei p. A. Sčepavičienei,

A. Kleivienei. p. O. Valečkienei. p. 
E. Valečkai, p. P. Augajčui, bendradar
biui E. Lettering. Nuolankiai atsipra
šau, kurių esu nepaminėjęs.

Jonas Rėvas.

LKDS konferencija
. (Atkelta iš 1 pusi.)

Į naujuosius organus išrinkti: 
valdybon čikagiečiai dr. K. Sid
lauskas, Pr. Vainauskas (jis vie
nas iš Niujorko), dr. VI. Litas, P. 
Maldeikis; K. Pabedinskas, J. Paš- 
kus, Pr. Povilaitis* St. Raucki- 
nas, A. Repšys, kan. V. Zakaraus
kas ir A. žemaitis (pareigomis jie 
dar nepasiskirstė, bet pirmasis, 
atrodo, liks pirm., o antrasis vi- 
cepirm.).

Į revizijos kora. išrinkti cleve- 
landiečiai: St. Alšėnas, P. Klio- 
rys ir J. Staniškis.

Į garbės teismą niujorkiečiai: 
St. Dzikas, Alb. Gražiūnas ir St. 
Lūšys.

Vakare 7 vai. įvyko pobūvis, 
šv. Jono Kr. parapijos salėje, 
kur dalyvavo apie 150 konferen
cijos dalyvių bei svečių. Jį prade-; pereitą savaitgalį sulaukė

konterencijąi vietos įčiu M (
LKDS klubo pirm. V. Užupis o dr J Įia:;1į,ia3 jj Otavos, p Vai- 
toliau vadovavo inz. Razgaitis. j „auskai i5 Niajorko 5ll p FPabe- 
Čia ilgesnes kalbas pasakė prel.|djnskiene ir Gantu gydytoja J. 
Krupavičius ir VLIKo pirm. dr. Į Kalu!ioiiv;e. p. FetraSkį iš Wa- 
A. Trimakas, žodžiu dar sveikino . r- .
KLB Kr. Valdybos narys T. J. Bo
revičius. SJ. o kiti sveikintojai bu
vo pristatyti be jų žodžio. Jų eilė 
buvo gana ilga — daugumos To
ronto organizacijų atstovai. Me
ninę nrogramą išpildė sol. V. Ve- ’■

Augštąii mokslą Montrealy šie
met baigė: Vitalija Kudirkaitė • 
Giriūirienė -- odontologiją; Sil
vija Pakulytė — chemiją, Alek
sandras Vičas — komercinius 
mokslus baigė su aukso medaliu; 
Romualdas Knystautas — mecha
nikos inžineriją.

Prof Domas Gruodis, Vilniaus 
universitete dėstęs finansinę tei
sę, buvęs prekybos ir pramonės 
umu direktorius, iš Argentinos 

atsikėlė į Kanadą ir laikinai apsi 
stojo Montrealy.

Baritonas A. Kcblys Otavos 
muzikos festivaly už dainas G. F. 
Haendclio Come live with me ir 
C. Loewe Tom der Reimer laimė-

jo pirmą vietą, o finalinėse var
žybose už dvi St. Šimkaus dainas 
— Oi kas ir Oi kas sodai do sode
liai — antrą vietą.

Dr. J. Mališka atidarė naują ka
binetą 1396 St. Catharine St. W., 
Suite 419. tel. UN. 6-8235. Čia li
gonius priiminėja antradieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais, 
o kitomis dienomis senajame ka
binete —■ 5441 Bannantyne, tel. 
PO. 8-4547. šeštadieniais ligonys 
priiminėjami abiejuose kabine- 
uose atskiromis valandomis.

Sol. E. Kardelienės muzikos 
studijos mokinių koncertas įvyks 
birželio 15 d.

ier bury, kuri s užprenumeravo “T 
ž ’ savo broliui Montrealy. p. A. 
Repšys iš Čikagos, dr. Ancevičius 
iš Oakvillės. o su daugybe kitų 
vočių redakcijos ir adminlsira- 
iios nariams spaudos reikalais 

ihh? urugraiiią «>puue sui. v. vv-j. -į pasjualbėti kitomis progo. 
rikaitis per du kartu padainavęs j 1 • r
penketą dainų bei arijų. Jam' 1. T A 
akomponavo D. Skrinskaitė. Da-|
lyviai taip pat sudainavo keletą :relske si rudeni y\ ksianciuose To- 
dainų. Taip jaukioj nuotaikoj Jmip^°
<Teit atėjo 11 vai. Sugiedojus Sxanty savo. kandi^atur^m oui mis,- 
Tautos himną dauguma pradėjo i? veeyą. Dabariinis oaimys ias 
skirstvtis kelionei i namus, kas i!, '• paklausios, atsake,
nakvvnes. ' ! kad esąs perdaug užimtas jau da-
- Torontui tos dvi dienos buvo bar galvoti apie savo kandidatūrą
malonios atsigaivinimo iš kasdie-

Dr. A. Pacevičius, vietoj gėlių 
ant mirusios motinos kapo, paau
kojo $25 Toronto liet, vaikų dar
želiui. *

Dr. Maekinnoa Phillips, Onta
rio valstybės sekretorius (maž
daug vidaus reikalų ministeris), 
anksčiau buvęs sveikatos ministė- 
riu, iš Owen Sę-’nd k’W <?vdvto- 
jas, savo ilgą ministeriavimo kar- 
■erą nereuą savaitę Užbaigė dėl 
pripuolamo nuotykio. Sausio-26<1.

moters vairuojamos mašinos, su
jojusios prie raudonų šviesų. Vi- 
nškai nepašidomėjęs, kas atsiti
ko su palies! ?ja mašina bei ją 
vairavusiu asmeniu, jis pašuko j 
sali ir nuvažiavo. Įvykį matęs tū- 
’asAaksi šoferis betgi pranešė jo 
mašinos numerį ir jis toli nenu- 
važiavęs buvo sulaikytas. Pasak 

i.-inkn, d .ris eris laikęsis * 
ai atšakiai ir atrodęs neblaivus.

■’asL-odė tai) pat, kati paliestąja 
šina vairavusi moteris dėl nęr- 

irio sukrėtimo buvo net apalpu
si Byla pagaliau atsidūrė tefeirie 
r prieš porą savaičių dr. Phillips 

b-;vc nubaustas už pasišalinimą’iš 
melsimės vietos ir už kit. šu išta- 
ymais nesuderinamus veiksmus 

3200 arba 39 d. kalėjimo. Dėl to 
atsiradus daugeliui komentarų 
skaudoje, dr, Phillips pasijuto su-

ateinančiai kadencijai.
VASARIO 15 GIMNAZIJA 
DĖKOJA “PARAMAI”

nybės valandėlės, ir svečiai, atro-
Faramos Lietuvių Kredito 
Kopėratyvu? Toronte, per Reikalų 
Vedėja p. šerną. 
1129 Dundas St. W. 
Didžiai Gerbiamas Pone šernai, 
Labai nuoširdžiai dėkojamo už tikrai 

e Paramos; Lietuvių Kredito Ko- 
it; v o Toroųtė. $500 sumos para-* 
r pranešame, kad ją užskaitėme i 

laba? mums ypač aktualiam reikalui.; 
nmnaztjoš pavogei praplėsti. Mes ti-1 

xinies. kad Tamstos sutiksite su šia ; 
special^ tos aukos paskirtimi, nes da- Į Si Kompromitavęs lt IŠ narelių at- 
?tr vykdomas tam reikalui vajus ir sistatydino, betgi pasilikdamas 
labai reikalinga sutelkti iki rudens parlamento nariu.. • . 
tiek aukų, kad galėtumėm iki žiemos . T •.
ivvkdvti mūsų sumanvma ir pakeisti i lenkę veteranu London,
baigiančias pūti ir griūti barako patai-J Ont., skyriaus pavadinimo Vil- 

“ ■ ‘ ~ niaus varau žurn. Pr. Alšėnas
tenykštei Kanados veteranų legi- 
iono vadoL’ybei parašė protesto 
laišką, primindamas, kad Lietu
vos sostinės vardo pasisavinimas 
rodo lenkų imperialistinių ten
dencijų tolimesnį plėtimąsi. At-

__ ___ _ sake į tai K. Legijono Ontario 
ir aukų lapą, nes juos | r-TOvincijos vadovybė gegužės 4 
visiems mūsų mieliems j į . laišku, kuriame sakoma, jog to-

do. su neblogais prisiminimais iš
siskirstė. M.

“Kintas miestas” — Toronto 
meisto istoriją pavaizduojanti pa
roda, vykstanti T. Miesto biblio
tekoje, prailginta dar visam bir
želio mėnesiui.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems už š. 

m. gegužės mėn. 14 d. mums suruoštą j 
dešimties vedybinių metų sukakties - 
paminėjimą. Nuoširdi padėka sukak
ties paminėjimo iniciatoriams pp. M. 
ir St. Bušinskams, kurie sudėjo tiek 
daug brangaus laiko viską paruošti.

Nuoširdžiai dėkojame Tėvui Modes
tui, OFM, už tartą tame pobūvyje gra
žų žodį ir Tėvui Rafaeliui, OFM. už 
malonų dalyvavimą. Nuoširdžiai dėko
jame Prisikėlimo parapijos chorui ir 
jo vadovui p. V. Verikaičiui už gra
žią dovaną. Dėkojame visiems ta proga 
užprašiusiems šv. Mišias.

Nuoširdžiai dėkojame p. V. A. ir; atsišaukima 
Stasiui Pranckevičiams už leidimą ’ siuntinė 
naudotis gražiomis patalpomis, I rėmėjams. Nenorėtume ir Tamstų ap- 

, Nuoširdžiai dėkojame už atskiras į nes vajus vykdomas visus šiuos 
dovanas p. A. Pranckevičiui, p. St., m£fus įr todėl gal Tamstos dar rasite 
Barškučiui, p. B.ir L^Bartašiams ir p.; proga ir galimybę mus paremti arba

ir p. E. ir J. Pranckevičiams iš Cle- ■ į 
velando. '

Nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą ; 
ir bendrą gražią dovaną pp. J. ir A. | 
Petrauskams, p. J. ir A. Kutkams, p. 
Juozukoniams. p. Kubelskiams, p. Vaš- 
kevičiams, p. Stravinskams, p. Macevi- 
čiams, p. Budrevičienei, p. L. Mede
liui, p. Garbačiauskui, p. M. Poško- 
vičiui, p. Švedams, p. Buragui; p. Re
vams, p. V: ir V. Poškovičiams, p. Jas- 
čiamskui, p. Šalkauskams, p. Dailydo- 
niui. Mūsų nuoširdi padėka ir lietu
viškas ačiū už gražias dovanas, daly
vavimą, sveikinimus ir linkėjimus.

Mums Jūsų geros širdys pasiliks am
žinam prisiminimui.

Stasys ir Janina Černiauskai.

pas tvirtesniu pastatu. Tuo būdu Tams
tų auką užskaitėme viena iš pirmųjų 
vajaus statybos fondui aukii, pakvituo
dami padėkos kvitu Nr. 3, kuris jau 
pasiųstas paprastu paštu.

Nors ką tik gavome Tamstų stambią 
auką, kuri liudija ir Tamstų kredito 
kooperatyvo labai sėkmingą veiklą, 
pasiųsimė Tamstoms dar kartą mūsų

kiė klausimai centro nesą tvarko
mi, tad tuo reikalu reikią kreiptis 
i pati skyrių. . - -

... . i • •* “ - i k 1 v t11 ■i-nu.y yra < itiii ai m*.,
Kučinskui atvykusiems net is Čikagos, j pagaĮ ]apa parinkti aukų kli- Namu anglu kalbos kursai įau 

jentų tarpe, jei tas Tamstoms patogu, raugiau kaip du menesius veikia 
| Apie Tamstų auką šio laiško prasme. Hffl-Crest-Parkdafe rajone. Jie 
bus paskelbta ir musų bendruomenės į sayanofjškai pasisiūlius K.

DarkSTlabai-dėkojame ir reiškia- Katalikių Moterų Lygos narių 
me tikra pagarba. 'butuose — prie valgomųjų sta-

‘ “ a. Makarskas, į lų. Jucs lanko daugiausia namų
Sekretorius, vajaus reik, vedėjas. Šeimininkes.

IEŠKAU VIRĖJOS DARBO tabako 
ūkyje pas nevedusius. Turiu 6 metų 
virimo praktikos. Tel. LE. 2-2712. ________________________________  
Išnuomojami 2 kambariai viengun
giams II ir III augšte, galimybė virti. 
Yra garažas. Tel. LE. 1-1554.
Išnuomojami 2 kambariai, virtuvė ir j 
uždara veranda be baldu, gali būti su | 
vaikais. Tel. LE. 4-3807.
Išnuomojami 2 kambariai, virtuvė ir ; 
saulsė kambarys II augšte be baldų, 
ir 2 kambariai III augšte su baldais.! 
54 Paulina Avė. TeL LE. 4-6909.
Išnuomojamas frontinis kambarys ir 
virtuvė su baldais II augšte dviems 
arba vienam asmeniui. 262 Rusholme 
Rd., tel. LE. 2-2269.
Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais, 29 Euclid Ave., tel. EM.8-7535.
------ j, ...... ..... .

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte, naujai atremontuoti. 65 An
nette. Tel. RO. 2-6158.

pervežimas Toronte ir tolimomisBeMų 
distancijomis. Visos vežamos turtas op 
draustas. Važiuojam kas savoit, j Mont 
reali, Londono, Windsarq, Homiltonę 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Gražiame Simcoe ežero krante
MERCURY LODGE

109 ORCHARD BEACH, KESWICK, ONT., 
40 mylių nuo Toronto, 1 mylia j šiaurę nuo Keswick.

Išnuomojamos naujai atremontuotos kabinos — vasarnamiai — kambariai 
su maistu. Galima maistą gaminti kabinose. Taip pat išnuomojami laiveliai 

ir parduodamos žuvelės.
Telefonas KesWfck GR 0-4073. Savininkai L. P. KrUavHiai.

TAUPYK, SKOLINKIS .
savo kredito kooperatyve M L i T A-S

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
• duodamos bet kokiam geram tikslui.
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 

parapijos salėje. Banko kambaryje.
Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

XG11 Bkoof St. W. - - Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2661. Vakarais — HU. 9-1543

4 MFTU BVNGA1.0W ARTI WESTONO
S gražūs kambariai, pilnai užbaigtas rūsys su vonia. Savininko statytas sau 
gyvrnti. Platus privatus Įvažiavimas, didelis sklypas, 23 iš 28 garažas su 
antru augšiu — gerai izoliuotas. Tinka orofesionahri arba kontraktoriul, 
kuriam reikalingas sandėlis. Arti mokyklų, krautuvių ir susisiekimo. Sa
vininkas persikėlė j Hamiltoną. Įmokėti apie $5.000. Apžiūrėkite ir duo
kite pasiūlymą. ? ■ . ., >

BLOOR - DUNDAS. D kambarių atskiras plytų namas. 3 virtuvės. Van- 
-leniu ab»va šildamas. Garažas. Arti Bloor gatvės. Įmokėti apie $8.500. Viso 
kaina S23.5OO. Geros ' išsimokėjimo sąlygos.

• * T.

RONCESVALLES • DUNDAS. $4.000 Įmokėti, viso S14J00. Atsikras, ply
tų namas. 6 nepereinami kambariai, 2 virtuvės ir 2 vonios. Alyva šildo
mas. garažas.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
a*




