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Jaunimas ir uždarbis
Mokslo metai mokyklose jau eina prie pabaigos. Universite
tuose bei kitose augštosiose mokyklose jie jau pasibaigė. Jauni
mas išeina iš mokyklos keletui mėnesių atostogų. Šių kraštų pa
pročiu, nemaža jų dalis eis arba jau nuėjo uždarbiauti. Kaikuriems
tai gaį^ir nebūtina, bet nemažai daliai tai ištikro būtinybė, nes
daugelib tėvams tikrai sunku verstis, ypač, jei į mokslą leidžiama
net ne vienas vaikas. Žinoma, būtų labai gera, jei mūsų jaunimui
to nereikėtų. Atostogos dirbant, nėra tikros atostogos. Ne vienam
tai ir sveikatos atžvilgiu pavojinga, o visiems nenaudinga dėl to,
kad atostogų negalima panaudoti laisvam savarankiškam lavini
muisi, nelieka laiko papildyti tam, ko mokykla neduoda ir negali
duoti. Atostogos glėtų būti panaudotos ir tautiniam auklėjimui.
Mūsų lietuviškasis jaunimas jų metu galėtų dažniau susitikti, pa
bendrauti, papramogauti bei pastovyklauti? Visa tai duotų neiš
matuojamos naudos netik žinių praplėtimo atžvilgiu, bet ir lietu
viškojo jaunimo bendruomenės sukūrimui. Padėtų jam susidrau
gauti, susibičiuliauti ir tampresnius ryšius ateičiai suformuoti.
Deja, kai paaugesnieji moksleiviai ir studentai pradeda dirbti,
visa tai tampa tik gražia svajone. Betkurie projektai pasidaro nebe
įmanomi. Juk štai Fordhamg. universiteto lituanistiniam semest
rui nerandama to minimalaus skaičiaus studentų, kuris įgalintų
lituanistinį mokymą ir šiemet tęsti. Reikia nedaug — vos 25 stu
dentų. Bet ar pasiseks juos surankioti, dar tebėra neaišku. Iš per
1000 studentų bei viduriniųjų mokyklų absolventų neatsiranda tų
25, kurie galėtų atostogas paskirti savo lituanistinių žinių pagili
nimui. Ir ne vien pagilinimui, bet ir maloniam pabendravimui bei
papramogavimui savųjų tarpe. Žinoma, svarbiausia tai dėl to, kad
milžiniškos daugumos jų atostogos nėra laisvos.
Daugeliu atžvilgių tai yra gyvenimo reikalavimas ir kito kelio
nėra. Tačiau, be abejonės, yra nemažai ir tokių, kuriuos į uždarbiavimus nuveda ne būtinybė, bet srovė. Kaip čia nedirbsi, kad visi
kiti dirba. Pinigas, žinoma, reikalingas visiems. Jo niekad nėra per
daug. Tačiau, kam galima rasti kitokią išeitį, visdėlto nevertėtų
taip lengvai srovei pasiduoti. Ir tėvai turėtų įsikišti, jei vaikai per
daug ta linkme pasineša. Už poros ar trejeto šimtų dolerių už
darbį vargu ar tikslu iškeisti visus malonumus bei visą milžinišką
naudą, kurią teikia laisvos atostogos kiekvienam asmeniškai ir
bendruomenniu bei tautiniu požiūriu. Jei moksleivis bei studentas
neturės atostogų visais mokymosi metais, kada gi jis pajus tos jau
natviškos laisvės džiaugsmą? Kada jis pažins pasaulį ir įpras ver
tinti ne vien dolerį, bet ir augštesnes vertybes. Juk mokslą baigus
juo labiau teks dirbti, šitaip augančio ir bręstančio jaunuolio as^axu^bei.hęį4stelektui formaviKiosi- sąlygos tikrai nepalankios.
Kiek daug atostogų metu būtų galima padaryti ir lietuviškuo
ju požiūriu, jei jaunimas tikrai turėtų atostogas. Bebręšdamas
jaunimas šito nuostolio gal visoje pilnumoje ir nejaučia. Bet ateis
; laikas, kada labai vaizdžiai tą pajus. Pajus visą tuštumą taip pra
leistų atostogų. Bet gailestis jau nebegalės' atstatyti to, kas praras
ta ir gyvenimas kiekvieną temps ir toliau tuo pačiu keliu.
Dėl to tai ir pačiam jaunimui, o ypač tėvams labai verta tikrai
nuoširdžiai apsvarstyti ar tikrai jau tas uždarbiavimas visiems
būtinas? Ar kartais, dėl jo neteks gailėtis, kai pasirodys, kad pra
rasta daug daugiau, negu uždirbta. Jei jau tikrai yra reikalo dirbti,
ar nebūtų įmanoma tą darbo laikotarpį nors sutrumpinti, kad liktu
laiko daug kur pabuvoti, pagyventi stovyklose ir pan.
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Savaitės įvykiai

bus šeštadienį, birželio 11 d., iš
Windsoro CBE radijo stoties ban
ga 1550. Minėjimas bus perduotas
per daugelį Kanados CBC radijo
stočių 10.30 -11 vai. ryto Eastern
Daylight laiku, Windsore ir Det
roite 1 vai. p.p. vietos laiku. Mi
nėjimas yra ruošiamas visų trijų
Pabaltijo tautų vardu. Pradžiai
bus duota lietuvių, latvių ir estų
himnai, vėliau kitos muzikos ir
gerai paruoštos informacijos apie
baisiuosius įvykius Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje 1940 m. bir
želio mėn. Pasiklausykite. Minė
jimas bus “Traditional Echoes”
programos metu. Kadangi kaikurios CBC radijo stotys minėtu lai
ku turi kitas programas, todėl
verta pasiteirauti savo vietinėse
stotyse ar “Traditional Echoes”
programa iš Windsoro šeštadienį
bus pertransliuota, nes Windsoro
stotis šią programą duoda visai
Kanadai.
P. J.

Santykių įsitempimas tarp Vašingtono ir Maskvos eina aštrėjimo
linkme. N? Chruščiovas, matydamas, kad pasaulio viešoji nuomonė
jį laiko kaltu dėl viršūnių konferencijos, nerimsta ir stengiasi įti
kinti pasaulį, kad tai prez? Eisenhowerio kaltė. Tai jis bandė daryti
Paryžiuje per spaudos konferenciją net kumščiu daužydamas stalą
bei grasindamas, bet nesėkmingai — visi pamatė, kad kalbėti su
tokiu žmogumi išauklėtam vakariečiui neįmanoma. Beveik tą patį
jis pakartojo ir Maskvoj, kur buvo susikvietęs užsienio korespon
dentus. Čia jisai nepagailėjo labai jau žemos ironijos prez. Eisen
howerio asmeniui, sakydamas, kad jo vieta — vadovauti vaikų
darželiui... Netenka abejoti, kad <
visa Amerika jaučiasi įžeista. ri vakariečiams irgi nepriimtina,
Valstybės departamentas paskel šis planas bus svarstomas nusi
bė protestuojantį pareiškimą ir iš ginklavimo konferencijoj Žene
kvietė savo ambasadorių Maskvoj voj, kur po 6 sav. pertraukos su
L. Thompson į Vašingtoną pasita sirinko speciali komisija, sudary
rimams. Net ir opozicinė de.«- ta iš 5 vakariečių ir 5 sovietinių
kratų partija, nekartą kritikavusi kraštų.
Kinijos pavojus
prezidentą, reiškia nepasitenkini
mą tokiu Chruščiovo laukiniu el Vakariečių pazicijas grasina
gesiu, nors Chruščiovas yra para netik Sov. Sąjunga, bet ir Kinija.
šęs laišką jų vadams. Užsieniuose Sovietų grėsmei atsverti yra su
Chruščiovo pareiškimas sudarė įs daryta Atlanto ir Vid. Rytų S-gos,
pūdį, kad nukentėjo ne prez. Ei o Kinijos—Pietryčių Azijos S-ga.
priklauso: JAV, Brita
Premjeras Diefenbakeris lankė senhowerio prestižas, o Chruščio Pastarajai
Prancūzija, Australija, N.
si Vašingtone, kur su prez. Eisen- vo. Pasitvirtino angliškas priežo nija,
Zelandija,
Filipinai ir
howeriu svarstė bendrosios politi dis: praskusk rusą ir rasi totorių. Tailandija.Pakistanas,
kraštų užsienio
kos ir abu kraštu liečiančius klau Jo gi grasinimai raketomis bom r. ministerial Šių
susirinkę
Vašingto
simus. Premjeras Diefenbakeris barduoti bazes, iš kurių pakiltų ne rado, kad Kinija padidino
sa
pareiškė, kad Atlanto S-gos nariai žvalgybiniai JAV lėktuvai, dar vo griaunamąją veiklą kaimyni
turėtų suglaudinti eiles bei orga labiau suartino Š. Atlanto S-gos niuose kraštuose, ypač P. Vietna
nizuoti savo viršūnių konferenci narius budėti.
ir Laos, ir pareiškė vieningą
ją, kuri nustatytų naujas gaires. Paaštrino Maskvos - Vašingto me
priešintis komuniz
Esą nereikėtų jaudintis dėl N. no santykius Chruščiovo sutiki nusistatymą
mo
grėsmei.
Tokio vieningumo
Chruščiovo pykčio bei grasinimų mas atvykti Kūbon. Vizito data ministerial neparodė
ir neatsakinėti tuo pačiu. Ši tak nepaskelbta, bet kvietimo siunti Kinijos priėmimą į JT. svarstant
JAV už
tika nebuvusi sėkminga praeity, mas ir priėmimas šiuo įtampos sienio r. min. Herteris griežtai
pa
nebūtų sėkminga nė ateity. Prez. metu JAV reiškia naują dyglį. sisakė prieš. Britanijos ir N. Ze
Eisenhovveris, kalbėdamas Notre Taipgi pakviestas apsilankyti landijos ir iš dalies Pakistano mi-
Dame universitete baigusiųjų iš- Kūboj Kinijos premjeras Čuen- n ist na i gualolj?
Chruščiovo laL Numatoma, kazįJZūba-netru- niją reikia priimti i JT. Šių kraš
kus užmegs prekybinius ir diplo
Iš šv. Jono Kr. parapijos Toronte Pirmosios Komunijos iškilmių. grasinimus ir pareiškė, kad jie matinius santykius su Pekingu. tų vyriausybės palaiko dipi. san
stipriną vakariečių vienybę bei
tykius su Kinija. Neseniai PekinNuotraukos J. Dvilaičio pajėgumą.
Panaikinti bazes
ge lankėsi britų maršalas Mont
N. Chruščiovas viena ranka gomery, reto naivumo pasiunti
grasina, kita — siūlo nusiginkluo nys, ir grįžęs liaupsino Kinijos ko
ti. Jis paskelbė nusiginklavimo munistinę vyriausybę, kuri esanti
4.
planą, kurį, atrodo, buvo paruo verta vietos JT.
Sukilimas Tibete
Netoli Poznanės, apie 60 my klausančio pastato, kuris buvo tytą aikštėje, kuri buvo valdžios šęs viršūnių konferencijai. Jame
lių, yra Zelona Gora miestelis, ku naudojamas tikybiniams reika duota bažnyčios statybai. Ten ir- jis siūlo visuotinį nusiginklavimą, Žiniomis iš Indijos, Tibete pra
riame gyvena daugiausia vietinės lams. Kompartijai parūpo perim gi pirmosios subėgo moterys, o trimis etapais be iš anksto nusta sidėjęs sukilimas, kuriame daly
tekstilės pramonės darbininkai. ti tą pastatą savo reikalams ir ji prie jų prisidėjo būriai vyrų ir tyto termino; priima prancūzų vaująs beveik visas kraštas. Jį
siūlymą uždrausti jau pirmame pradėję budistų vienuoliai, suor
Jau kuris laikas vyko biurokrati pareiškė, kad pastatas jai pri neleido pašalinti kryžiaus.
etape atominių bombų transporto ganizavę partizanų būrius, kurie
nė kova dėl vietinei parapijai pri- klauso. Parapijos vadovybei neir iššovimo priemones; sutinka su puldinėdami okupantų raudonųjų
nusileidžiant buvo atsiųsti parei
JAV
pasiūlymu — sudaryti tarp kiniečių transportus tuo būdu su
gūnai uždaryti pastatą ir užant
Nutruks
ryšiai
tautinę JT pajėgą taikai išlaikyti kėlę ant kojų visas kiniečių kari
spauduoti duris. Tai pastebėju
ir specialią tarpt. įstaigą orinei nes pajėgas Tibete. Keliose vie
100 naujų džiovininkų su šei atstovai — C. M. Forsyth-Smith importuotųjų iš Europos pakilo sios moterys subėgo gelbėti pasta
su
Vakarais?
žvalgybai. Chruščiovo planas bet tose įvykę kruvinų mūšių, per ku
momis iš Europos tremtinių sto ir J J. C. Small — lankosi Kinijoj, 26.2% ir pasiekė 25.755. Per pir to ir privertė pareigūnus pasi
gi
reikalauja jau pat pradžioje riuos žuvę šimtai asmenų iš abie
Po Kremliaus atominių gravyklų atvyks Kanadon. Jie pri susipažindami su prekybos gali mąjį š.m. ketvirtį išviso parduo traukti. Kol atvyko policija, mo
terų būrys išaugo į minią, pasi sinimų buvo manyta, kad sovie panaikinti karines bazes užsie jų pusių. Išlikę gyvi tibetiečiai su
imami feder. vyriausybės ryšium mybėmis. Ikišiol Kanados ekspor ta 122.929 autovežimiai.
niuose. Tai neprimtina vakarie kilėliai, bent jų dalis, atbėgo In
ryžusią priešintis. Vietinė polici
su Tremtinių Metais ir bus iš- tas Kinijon buvo nežymus; pernai
tų
ryšiai
su
vakarais
nutrūks
ir
čiams, kurių bazės išdėstytos ap dijon, kur buvo nuginkluoti. Nei
ja bandė ją išsklaidyti, bet nepa
• skirstyti po sanatorijas. Pirmas buvo eksportuota už $1.700.000;
grįš
į
Stalino
laikus.
Yra
betgi
link
Sov. Sąjungą. Jie sutinka jas Indija, nei kiti kraštai nekalba
jų transportas atvyks lėktuvu lie pridėjus Kanados gaminius, pate Alkoholinių gėralų skelbimai jėgė. Įsiutusi minia puolė polici ženklų, rodančių ką kita. Praėju panaikinti tiktai paskutiniame nu apie pagalbą Tibetui. Tuo tarpu
pos 18 d., antras kiek vėliau, tre- kusius Kinijon per Britaniją, spaudoje, televizijoje ir radije ninkus akmenimis, padegė du jų
ir buvo pasinešusi sią savaitę Maskva, užuot siauri siginklavimo etape, kai nebebus kiniečiai siunčia mases kariuome
< čias — rugpiūčio 1 d.
Hong Kongą, Olandiją, Lenkiją ir bus leisti Ontario prov. vyriau automobilius
policijos būstinę, bet at nusi ryšius su užsieniais, juos pa reikalo jas belaikyti. Be to, N. nės ir rodo naujo aktyvumo ties
kt. kraštus, susidarytų apie $11. sybės. Taipgi jie bus leisti pože užimti
Imigracija sužadėtiniams pa 000.000. Kanada perka Kinijoj du miniuose traukiniuose, tramva vykę pagalbos būriai iš Poznanės lengvino ir įvedė jau anksčiau nu Chruščiovo plane numatyta kont Formoza, kur nukreipia visą JAV
lengvinta; ikišiol buvo reikalau trečdaliu jos riešutų derliaus — juose, autobusuose. Skelbimų dy sulaikė. Susirėmimas truko apie matytą tiesioginį susisiekimą rolė yra suvaržyta veto teisės, ku- dėmesį.
jama susituokti per 30 dienų nuo už $2-3 mil., žymų kiekį guminio dis ir dažnumas betgi apribojami. 5 vai. Penkių tūkstančių minia traukiniais su Paryžiumi ir Lon
atvykimo datos. Dabar atvykstan apavo, sporto reikmenų, kailių, Girtavimo vaizdai, bonkos, puto labai vieningai ir įniršusiai grū donu. Liuksusinis traukinys kas
tiems į Kanadą sužadėtiniams - žaislų, tekstilės, rankdarbių ir t.t. ja alaus stiklai draudžiami varto mėsi su policininkais, puolančiais dien išeis iš Maskvos ir Paryžiaus
ėms bus duodama turisto viza il — apie 150 įvairių gaminių rū ti skelbimuose. Ikišiol Ontario įs guminėm lazdom ir ašarinėm du ir visa kelionė truks 45 vai. Į
gesniam laikui, o imigracinė viza šių. Kinija perka Kanadoj 25 rū tatymai draudė tiesioginius alk. jom. Keturi asmenys buvo sun Londoną paleidžiami 4 trauki Dvylika metų valdęs P. Korėją, nolulu, kur jis yra gyvenęs 25
kiai sužeisti, kiti dvylika, jų tar
bus duodama po sutuoktuvių.
šis įvairių gaminių. Didelė kliūtis gėralų skelbimus, bet jų gamin pe keli policininkai, buvo lengvai niai kas savaitę ir kelionė užtruks prez. S. Rhee buvo priverstas ne metus prieš II D. karą. Laikinis
•
— tiesioginio laivų susisiekimo tojai juos apeidavo skelbdamiesi sužeisti. Apie 100 darbininkų bu 48 vai. Postalininėm lengvatom tik pasitraukti iš valdžios, bet ir P. Korėjos prezidentas Hu Cung
sovietai jau įprato naudotis ir jų palikti savo valstybę, kurios tėvu atsilankė pas JAV ambasadorių
Apgaulę kinų imigracijoje su nebuvimas. Bet ir išplėsta Kana per JAV radijus, spaudą arba ten
vo
suimta.
suvaržymas padarytų Chruščiovą yra laikomas. Išstumtas iš val W. P. McConaughy ir ištisą va
sekė feder. policija. Apie 200 po dos prekyba su Kinija sudarytų spausdindami savaitinius priedus.
Tai jau antras panašaus pobū Sov. Sąjungoje nepopuliarų. Gal džios kurį laiką jis gyveno Seoul landą įrodinėjo, kad S. Rhee bu
licininkų padarė kratas kelionių tiktai 1% visos Kanados preky Tuo būdu provincija netekdavo
biuruose ir pas privačius asmenis bos, kai tuo tarpu Kanados - JAV $40.000.000. Naujos taisyklės įsi džio susirėmimas Lenkijoj šį pa būt dėlto Chruščiovas nesiryžta priemiestyje nuosavame name. vimas P. Korėjoj kliudąs krašto
net devyniuose miestuose ir pa prekyba sudaro 60-70%.
galios nuo rugpiūčio ar rugsėjo 1 vasarį. Balandžio 27 d. 3000 mi grįžti izoliacijon. Prez. Eisenho- Sukilėlių spaudimas betgi ėmė rimčiai bei sukilėlių apramini
ėmė labai daug dokumentų. Ma
d. ir jos bus pradėtos taikyti pa nia buvo susirėmusi su policija weris pareiškė, kad JAV ir toliau didėti, pasigirdo vieši kaltini mui. Be to, kairieji politikai ir
Nowa Hutą mieste, kai komunis nusistačiusios palaikyti kultūri mai ir dabartinė reformų vyriau studentai reikalaują škelti S.
noma, kad iš 23.000 kiniečių Ka Ponia Guzenko, buvusio sovie laipsniui.
sybė pasistengė jį išsiųsti į Ho- Rhee bylą už pasisavinimą $20.
tai bandė pašalinti kryžių, pasta nius ryšius su Sov. Sąjunga.
nadoj 11.000 yra atvykę neteisė tinės ambasados tarnautojo Igor
000.000, už savo politinių priešų
tai. Hong Konge ir portugalų ko Guzenko žmona, parašė knygą
nužudymą ir t.t. JAV ambasado
lonijoj Macao veikia specialūs “Prieš Igorį”, matyt, pavaizduo Naujų telefono numerių siste
mą
Bell
Telephone
Co.
ruošiasi
rius sutiko duoti vizą 6 mėn. P.
biurai, kurie parūpina kiniečiams dama atsiminimų forma sovietinį
Korėjos užsienio r. ministerija at
suklastotus
astotus ppasus, vizas ir net lai gyvenimą, špionažą užsieniuose. ivesti Ontario ir Quebec. Naujoji
sistema
vadinama
All
Number
siuntė
specialų prašymą vizai gau
vus už didelius pinigus. Iš Hong Igor Guzenko buvo sovietų amba- r*- “
ti ir parūpino diplomatinį pasą S.
Kongo yra atkviesti policijos pa sados Otavoje slaptaraščio aiškin- L a“3.nsJ — ANC — pirmiausia pa
naikins
telefono
numerių
raides.
Rhee ir jo žmonai, kilusiai iš
reigūnai, kurie padeda feder. po tojas; 1946 m. pabėgo su pluoštu J*.,*’.s . .
...
• _
Austrijos.
Jiedviem vyriausybė
licijai išaiškinti taip plačią ap dokumentu ir atidengė Kanadoj Vie oje jų bus skaitmenys. Ta pa
sistema
Įvedama
parūpino keturmotorį DC-4 lėk
gaulę. Panašią istoriją yra turė ir
JAV veikiantį
šnipu tinklą.
Jau ti
V“
“T ,v
'dama ir
>r, kkaikuriose
?!tan°se
ir JAV
veikianti šnipų
tinklą. Jau
tuvą, priklausantį Kinijos nacio
jusios ir JAV prieš 4 metus. Jų 14 metu jis gyvena Kanadoj kita N srr\se('- ^ana<0J al ^*s pranalistų bendrovei. Palikęs visą sa
policija tyrinėjo reikalą ištisus 7 pavarde, niekur viešai nesirody- dėta vykdyti šių metų pabaigoje
J
r
baigta
tik
.no
keleto
metų.
Tuo
vo
turtą, S. Rhee su žmona ir 4
metus, kol išaiškino ir sustabdė damas. Išeidamas viešumon savo
lagaminais paliko savo tėvynę. Jo
slaptą imigraciją. Dar yra likęs vardu jis užsideda kaukę. Jis yra būdu būsią išvengta daug klaidų
ypač
sumaišant
raidę
O
ir
nulį,
žmona Honolulu žurnalistams pa
neužkirstas kelias per Meksiką, parašęs knygą “Titano griuvi
raidę
I
ir
1.
reiškė, esą jiedu grįšią P. Korėbet ir jis jau blokuojamas.
mas”, už kurią gavo literatūrinę
Pagalba Čilei, ištiktai žemės gen. gubernatoriaus premiją.
I>enkų inžinieriai turėjo 20-tą
drebėjimo, jau siunčiama, ir dalis
tremtyje. Už Korėjos nepriklau
Mažųjų automobilių pardavi metinį suvažiavimą Otavoje. Jų
jos jau pasiekė nelaimės vietoves.
somybę
jis kovojo 35 metus, ta
s-gos
pirm.
J.
Krusžynski
iš
Montmas
Kanadoje
gerokai
pakilo.
Lėktuvais iš Otavos išsiųsta lauko
po valstybės įsteigėju, tačiau re
ligoninių su visais įrengimais bei Daugumas jų yra importuojami realio pažymėjo, kad lenkų inži
voliucija tuo tarpu nelabai tevaistais, drabužių. Taipgi paskir iš Britanijos ir Vokietijos. Bur nieriai dirba visos Kanados pra
paisė jo, 85 m. valstybininko,
tas didelis kiekis miltų — už 1 mistrai miestų, kur gaminami au monės ir technikos srityse. Sve
nuopelnų.
mil. dol. ir 1.000.000 sv. mėsos tomobiliai, kreipėsi į feder. vy čiu kalbėtoju buvo šiaurės sričių
P. Korėjos vyriausybė paskel
konservų *už $600.000. Keletas riausybę. prašydami padidinti im ir krašto energijos ministeris. Jis
bė viešumai, kad S. Rhee nu
ypač Kanados šiaurės plo
Kanados lėktuvų dalyvauja nelai porto muitus ir sumažinti mo iškėlė
sprendęs
išvykti keliems mėne
tų
išnaudojimą
ir
jų
apgyvendi

kesčius
vietinės
gamybos
automo

mės ištiktų sričių aprūpinime
siams poilsio. Buvęs gen. štabo
biliams. Kaip rodo statistika, per nimą. Didžiausia kliūtis esanti —
vaistais iš Santiago.
virš. gen. Song Yo Can irgi buvo
nirmaii §.m. ketvirtį amerikinių klimatas ir keliai. Otavoje namų
___
šildymas metams atsieinąs $200 •
Prekybų su Kinija numatoma
78.892, 0 300, o šiaurėje — apie $3.000.

Lenku minia susirėmė su policija

KAS NAUJO KANADOJE?

Iš prezidentūros į tremtį

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

A. A. MIN. VYTAUTAS JONAS GYLYS

partijų atžvilgiu. Buvo net tokių Į Gana toli nuo politinių įvykių
atsitikimų, jog min. Tūbelis nesu Lietuvoje, V. Gylys galėjo visas
TUB LIGHTS OF HOMELAND
DR.
N
tiko, kad gubernatorius atvyktų savo jėgas pašvęsti naujam užiahed by Lithuanian R. C. Cultural Society of G
TORONTE SJW. BALANDŽIO 3 D.
Kaunan šiais reikalais pasitarti,
SAVAITRASTIS
kartą man aiškino velionis. O di Londono pasiuntinybės prekybos
sią
liaupsės
giesmę
išklausęs,
(Tęsinys
iš
pr.
nr.)
Gylį
tai
dienai
iškvietė
į
Kauną.
rektorijos pirmininkas dr. Schrei skyriaus pastangomis galima dė
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija.
V. Gylys prašo min. Tūbelio jo
Poniai Gylienei vienai teko savo beris naujųjų partijų veiklą gu koti, kad vėliau, Vokietijai visiš
Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00.
Gubernatoriaus Gylio veikla vyrą atstovauti. Gubernatoriaus bernatoriaus akyse stengėsi ba- kai uždarius sienas Lietuvos eks
{mokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais.
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
neatvykimas atvėsino susirinku gatelizuoti.
portui, Lietuvos žemės ūkis nesu
buvo pradėjęs bekonų importą di
sių ūpą, o ypatingai kvietėjo. Bu
941 Dundas St. Wn Toronto 3, Ont. Canada. TeL EM. 8-6813.
Išeitų iš šios paskaitos rėmų kniubo, kaip hitlerinės vyriausy
........ " i
i
........................................... .i ■
dinti. V. Gylys jam aiškina, kad natūrą plaukė visokio plauko po- vo aišku, kad gubernatorius ne dar smulkiau apie susidarančias bės buvo pageidauta. Lietuva tuo
atvyko tik savo vyriausybės nuro politines komplikacijas aiškinti. met savo bekonus ir kitus žemės
dymu.
Galiausiai centro vyriausybė nu ūkio produktus galėjo įvežti Angginčytis. Jam yra svetimas vo reikėjo iššifruoti, kokio plauko jie
Kas buvo įvykę? Ar tai ne nau sistatė politinę kryptį pakeisti, lijon ir Belgijon, o per šiuos pre
kiečių pavyzdžiu sudarytas ir su yra. Kai hitlerininkai grąsino jas politinis pasikeitimas?
žinoma, pakeičiant ir gubernato kybos centrus ir į kitus kraštus.
dėtingas Klaipėdos krašto admi Klaipėdos krašto užėmimu, kartą
Haagos tartautinio teismo rių. Bet pabojant pavojų, kurių iš
“L’Osservatoro Romano” gegu
Belgijoje tuomet gyveno gana
nistracijos aparatas, kuris kon vienas pagėgiškis ūkininkas už sprendimas Boetcherio byloje bu tokių asmeninių pakeitimų galė daug lietuvių studentų, kurie čia
žės 18 d. paskelbė aktualų straips
nį apie katalikų vaidmenį viešojo siems priklausyti, palaikyti ar vencijos ir statuto nuostatų ir ėjo pas gubernatorių Gylį ir jam vo paskelbtas 1832 m. rugpiūčio
tų įvykti, buvo ilgai galvota. Betgi mokėsi. Belgijos karo akademiją
valstybės gyvenimo tvarkyme, bendradarbiauti su tais sąjū įvairių interpretacijų dėka esąs trumpai pasakė:
11 d. Iš teismui pateiktų išspręsti 1933 m. lapkričio 30 d. Vytautas tuomet lankė ir nemažai lietuvių
ypač iškeldamas jame dalyvau
susikomplikavęs ir nepermatomu
— Tamsta neprivalai bijoti hit 4 klausimų, Lietuvai palankiai bu
jančių pasauliečių santykį su Baž džiais, kurie savinasi ir seka pasidaręs. Prašė pirmininko jo lerininkų grąsimmų, kad jie kraš vo išspręsti du1 klausimai, kurių Gylys, einant “Vyriausybės ži karininkų. Atdaras visuomet bu
nių” terminologija, buvo atleis vo p.p. Gylių nanąas lietuviams.
nyčios vadovybe. Straipsnis nepa- marksistinę ideologiją drauge su neskirti gubernatorium, bet pa tą užims. Mes paigėgiškiuose tu
pirmasis
pripažino
gubernato

tas iš pareigų ir, jo vieton paskir Reikia pažymėti, kad 1936 m.
,< surašytas,. tačiau jo paskelbimas jos praktišku pritaikymu. Susidė
likti
Londone.
rime
tiek
šaunių
vyrukų,
kurie
riaus
teisę
tam
tikromis
sąlygo

jimas
ar
bendradarbiavimas
su
Briusselyje vykstant pasaulio mo
pirmame psl. rodo Vatikano jam
tas Jonas Navakas.
greitai
padarys
tvarką
Tilžėje.
mis
direktorijos
pirmininką
at

Tai
išgirdęs
min.
Tūbelis
iš

teikiamą dėmesį. Straipsnis ypač tokiais sąjūdžiais būtų nelšven-'
Vytautui Gyliui su direktorija terų kongresui p. Gylienė buvo
— Kaip jūs manote per Nemu šaukti.
liečia Italijos gyvenimą, bet turi giamai surištas su pažeidimu ir ėjo į kitą kambarį. Po keleto mi
atsisveikinant, jos pirmininkas paskirta lietuvių moterų delega
Pasikeitė centro vyriausybės dr. Schreiberis jį pavadino dide cijos pirmininke šiame kongrese.
ir principinės reikšmės visiems. paaukojimu neliečiamų tikėjimo nučių sugrįžęs, jis pasakė, kad ną pereiti? — klausė ji guberna
da pateikiame iš. Romos atsiųstą ir krikščioniškosios moralės prin prezidentas norįs jį pamatyti, tuč torius.
nuolaidumas. Kai sekančiais, liu diplomatu.^
Mokėdama prancūzų kalbą, ji sa
Red.
1 jo santrauką
—
Nieko
nebijok,
—
atsakė
šis
1933 m. sausio 30 d. Vokietijos
cipų. “Reikia labai apgailestauti, tuojau. Jis jo prezidentūroje lauvo
uždavinį puikiausiai atliko,
Naujasis gubernatorius buvo
patarėjas.
—
Mes
lauksime,
kol
— rašo toliau “OR”, — kad kaitik neseniai iš Prancūzijos grį kaip mums prieš daugelį metų
Priminęs, kad pastaruoju metu kurie, skelbdamiesi esą katalikai,
Prezidentas Smetona jam maž užšals Nemuhas. Laukiame tik guapie tai teko sužinoti iš vienos
žęs, kur ėjo teisės mokslus.
į katalikų visuomenę skverbiasi ne tik drįsta savo politinėje ir so daug tą patį pasakė, kaip ir min. berantoriaus |sakymo.
kongrese dalyvavusios ponios.
Nors šis pasiūlymas, politiškai
klaidinga pažiūra apie Bažnyčios cialinėje veikloje elgtis priešin Tūbelis. Smetona jam pabrėžė,
Lietuvos vyriausybė, norėdama
V. GYLYS GRĮŽTA Į
organipaskirtį bei vaidmenį viešajame gai Bažnyčios nuostatams, bet net kad dabartiniu metu Klaipėdai žiūrint, buvo vaikiškas, bet iš ki
pagilinti santykius su Skandina
DIPLOMATIJĄ
gyvenime, laikraštis iškelia šiuos savinasi teisę Bažnyčios paskelb esąs reikalingas ypatingai taktin tos pusės žiūrint, jis parodė, kad
vijos valstybėmis, 1937 m. V. Gy
krašte
buvo
dar
daug
pasiprieši

principus:
gas
asmuo,
kuris
galėtų
padėtį
Kadangi
prezidentas
Smetona
tus dėsnius bei nuostatus savaip
ti pasiuntė į Stockholmą, įgalio
1) Bažnyčia, Jėzaus Kristaus interpretuoti bei vertinti, paro sunormalinti ir jo maldaująs ne nimo vokiečių grasinimams. Vė ypatingai pyko dėl gubernatoriui ir pirm. Tūbelis V. Gyli guberna to ministerio ir nepaprasto pa
pripažintos teisės direktorijos pir torių skiriant buvo pažadėję jį siuntinio titulu. Sekančiais metais
įsteigta tobula bendruomenė su dydami aiškų paviršutiniškumą atsisakyti vadovauti gubernatū- liau to nebebuvo.
Tokių
ir
panašių
patarėjų
bu

mininką atšaukti.
rai.
vėl priimti diplomatinėn tarny toms pat pareigoms jis buvo pa
savo hierarchija, turi pilną tikros bei lengvabūdiškumą.
vo
gana
daug,
dažnai
nebuvo
ži

Prezidentas
jam
pastebėjo,
kad
Gubernatoriui Gyliui šita padė bon, V. Gylys 1934 m. pradžioje skirtas Danijai ir Norvegijai. Mo
jurisdikcijos galią į visus tikin Šiais sunkiais laikais reikia ape
čiuosius. Dėl to ji turi teisę ir pa liuoti į visų katalikų nuoseklumą generalinis konsulas yra valdi noma, ar kaikurie iš jų nėra pro tis neliko nežinoma. Pakartotinai buvo paskirtas atstovu Belgijoje kant iš Suomijos laikų gerai šve
reigą jiems vadovauti ir nurodyti ir drausmės pajutimą, kad visi su ninkas ir, kaip toks, neturėtų at vokatoriai, kurie išgirstą žodį tuo jis informavo min. pirm. Tubelį su “charge d’affaires” titulu. San dų kalbą, naujam ministeriui ne
ir prašė parėdymo, ką daryti. Bet tykiams su Vokietija blogėjant, buvo sunku užmegzti gerus santy
idėjines bei veikimo klaidas, re gebėtų pasekti ne improvizuotų sisakyti vykti ten, kur jis vyriau jau per Nemuną nešdavo.
Naujasis
gubernatorius
centro
min. Tūbelio nusistatymas kol hitlerinė vyriausybė vis daugiau kius. Be to, švedai dar turėjo
miantis Evangelija, kiek tai yra mokytojų besikeičiančiomis nuo- sybės siunčiamas. V. Gylys jo dar
vyriausybę
atstovavo
tikrai
dip

paklausė,
ar
šį
posakį
reikia
su

kas
liko tas pats — kiek galint mažino Lietuvos kiaulių ekspor simpatijų Lietuvai iš Zigmanto
reikalinga siekiant galutinio žmo monqwis, o bažnytinės hierarchi
lomatiškai,
kaip
jį
skiriant
min.
neiškelti viešumon Klaipėdos tą į Vokietiją. Todėl jau iš anks Vazos, Radvilų ir šiaurės karo
gaus tikslo — amžinojo gyveni jos mintimi ir direktyvomis. Tik prasti kaip įsakymą stoti guberpirm.
Tūbelio
buvo
pageidauta.
natūron.
Prezidentas
teigia
ir
dar
klausimo. Apie kokius naujus to reikėjo surasti naujų rinkų Eu laikų, “švedų archyvuose yra
mo. Todėl Bažnyčia nurodo tikė bažnytinė hierarchija — kaip jau
Aš
V.
Gylį
pirmą
kartą
pamačiau
sunkumus min. Tūbelis leidosi la ropos kraštuose. Taip kaip anks daug medžiagos apie Lietuvą”, —
tinas tiesas, įstatymus, kurių rei minėjome — gali spręsti, ar tam priduria, kad mes visi, kaip karei
gubernatūroje
1932
m.
rudenį,
viai,
turime
užimti
ir
ginti
rekabai nenoriai informuojamas ir pa čiau Londone, naujam atstovui man kartą aiškino velionis.
kia laikytis, ir skleidžia Dievo ma tikroje socialinėje bei politinėje
kai
teko
su
juo
ir
dr.
Schreibečiam gubernatoriui neleido dary buvo be kitų dalykų pavestas ir
lonę visų individualinių, šeiminių situacijoje yra faktinai kokiu Ingas pozicijas. V. Gyliui nebeli
(Bus daugiau) ’
riu
tartis
vienu
teismo
reikalu.
ko
jokių
argumentų.
ir socialinių dorybių puoselėji nors būdu paliesti arba pažeisti
mui. Katalikas negali nesiskaityti augštesnieji religiniai ir morali Jau sekančiose, 1932 m. gegu Jis tuomet jau buvo stipriai pra PRAEITO KARO PRISIMINIMAI
žės mėn. 19 d., “Vyriausybės ži žilęs ir iš visko darė-ilgamečio
su Bažnyčios mokymu bei jos di niai principai.
Kiekvieno tikinčiojo pareiga niose” buvo paskelbtas A. Mer diplomato įspūdį. Visuomet jis
rektyvomis; hierarchijos įstaty
mai, nurodymai bei instrukcijos yra prisiderinti prie tų direktyvų kio atstatymas ir V. Gylio pasky buvo nuosaikus, ramus ir niekuo
turi įkvėpti jo privatų ir viešą el ir to sprendimo ir politinėje sri rimas gubernatorium. Po paskel met nesikarščiavo. Jo valdymo
tyje. Tik tokiu būdu jis galės bū bimo V. Gylys buvo prašomas laike nebuvo daroma griežtesnių
Vertė P. BRA-KAS
gesį visose veiklos srityse.
aliarmas. Pakilau lydimas virši
(Tęsinys iš praeito nr.)
politinių
žygių
ir
todėl
neįvyko
tuojau
vykti
į
Klaipėdą.
Pirmiau

los Wenneckers kaip mano paly
2) Politinės - socialinės proble ti tikras, kad tarp jo veikimo ir
jokio politinio skandalo.
1943 m. nuo pat pradžios ame
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jo
uždavinys
buvo
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yra
harmoni

dovo. Buvo pranešta, kad Oldenmos negali būti atskiriamos nuo
bonešiu.
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pvz.
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iš
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buvo
kreipta
rikonai
diena
iš
dienos
drąsėjo
naują
direktorijos
pirmininką.
aplinkoje žvalgybos tikslais
religijos, nes jos esmiškai paliečia ja ir galės veiksmingai prisidėti
daug dėmesio į reprezentacinę pu virš Vokietijos. Miestas po miesto tik žvalgybinės eskadrilės ir ko burgo
prie
savo
tėvynės
moralinės
bei
Jam
su
partijos
vadais
pasita

žmogų ir kaip tokios remiasi ne
sę. Čia tenka garbės ir padėkos ėjo pelenais, bet mūsų visi nai vos eskadrilės remią pėstininkus skraido vienas Mosquito.
politinės
gerovės
kūrimo.
rus,
paaiškėjo,
kad
seimelio
pasi

užslopinamais etiniais - religiniais
Wenneckers kažkodėl vis atsi
Šių samprotavimų patvirtini tikėjimą gali gauti tik dr. Schrei- pareiškimas jo žmonai Vandai, kintuvų ištekliai buvo siunčiami į gavo 13.000 ME-109 ir 4.500 FW- likdavo ir atsilikdavo. Dvylikos
pagrindais.
kuri čia daug prisidėjo. Greitai kitus kraštus prilaikyti griūvan 190. Kai tuo tarpu tie lėktuvai
Bažnyčia negali pasilikti abe mui straipsnio pabaigoje cituoja beris, buvęs prekybos rūmų pir po atvykimo į Klaipėdą, pp. Gy čius frontus, kurie pagal Hitlerio būtų padarę didelį darbą sutelkus tūkstančių pėdų augštumoje vi
jinga, ypač tada, kai politika pa mi popiežiaus Jono XXIII žodžiai, mininkas. Gubernatorius Gylys liai darė priėmimą Klaipėdos lie įsakymą turėjo būti ginami iki juos į naikintuvų eskadriles ir iš sai jo jau nemačiau, šaukiau per
liečia altorių, kaip yra pasakęs kuriuos jis, kaip Venecijos pat netrukus jį ir paskyrė direktori tuviškai ir vokiškai visuomenei. paskutinio kraujo lašo. Jokio nor laikant, t.y. atgaunant pirmavi radiją, bet negavau jokio atsa
kymo. žemai lygumoje pastebė
Pijus XI. Bažnyčia turi pareigą ir riarchas, prieš keletą metų yra jos pirmininku, kuris direktorijos Daugelis abejojo ar iš vokiečių malaus atsitraukimo niekur nebu mą virš reicho.
parašęs
ganytojiškame
laiške:
nariais
pakvietė
ūkininką
Žygauteisę tarti savo žodį ir politinėje
pusės kas ateis. Bet, nuostabu, vo. Kas atsitraukdavo, tai tik pa
Savo laiku svarbus dalykas bu jau degančio lėktuvo liekanas.
“
Pagaliau,
su
ypatingu
skaus

dą
ir
Wahlganą.
Taip
buvo
suda

srityje,, apšviesdama tikinčiųjų’
atėjo visi —r*min. Tūbelio taip bėgdavo “basas”. Kiekvienoj vie vo kova prieš anglų Mosquito lėk Ar tai Wenneckers? Kol pasie- .
sąžinę, padėdama jiems apsispręs mu turiu pabrėžti kaikuriuose ryta direktorija, kaip Klaipėdos bijomas dvarininkas Gubba, di toj mes prarasdavom didžiulius tuvus. De Havilland lėktuvų sta kiau augštį, kuriame prieš trumpą
ti pagal moralės ir krikščioniško pasireiškiantį užsispyrimą betko- krašto statutas reikalavo. Sekan rektorijos-pirm. dr. Schreiberis, ir labai reikšmingus medžiagų tybos bendrovė sukonstruavo pui laiką skraidė Mosquito, jo ten se
kia kaina palaikyti vadinamąjį čiame seimelio susirinkime dr.
sios sociologijos principus.
vyr. Klaipėdos miesto burmistras kiekius. Tuo tarpu atiduoti že kų visokios paskirties lėktuvą, niai jau nebuvo. Nebuvo tikslo
“
pasukimą
Į
kairę
”
(apertura
a
Schreiberio
direktorija
gavo
pasi

Laikantis šių principų ir šios
dr. Brindlinger, burmist. Schultz mę frontuose, reiškė atiduoti sve kurio veiksmai virš Vokietijos jo ieškoti, ir aš keliomis plačio
būtinos pasauliečių drausmės sinistra), nepaisant augščiausios tikėjimą. Tuo buvo padarytas pir ir daugelis seimelio atstovų, ne timą kraštą, gintis čia Vokietijo darė mums daug bėdos, šis dvi- mis spiralėmis nusileidau į Jever.
hierarchijos atžvilgiu, kiekvienas Bažnyčios hierarchijos aiškaus mas žygis einant prie krašto nura skaitant Klaipėdos lietuvių, žino je reiškė gyvybinį dalyką. Reika motorinis lėktuvas turėjo tokį čia išplėčiau akis, šypsodamasis
gali Įsitikinti, kokia plati ir atsa priešingo nusistatymo ... Ir šiuo minimo.
ma, ne vienas atėjo iš smalsumo las lietė reicho išlikimą. Kad sėk greitį, kokio neturėjo net mūsų stovėjo Wenneckers. Jo “Gustaw”
atžvilgiu
man
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Klaipėdos
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kinga, pilna kūrybinės iniciaty
pamatyti kaip atrodo “Lietuvos mingai atrėmus oro puolimus, rei naikintuvai. Dienos metu dide (taip mes vadinome ME-190G)
mėti,
kad
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esame
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didelės
gana
mažas
ir
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mastu
vos ir vaisingos veiklos dirva at
diplomatas”, kaip vėliau, guber kėjo tris ar keturis kartus dau liam, augšty jis skraidė žvalgybos staiga nei iš šio nei iš to užsidegė
doktrinalinės
klaidos
ir
katalikiš

žiūrint
visai
nereikšmingas,
bet
jo
siveria katalikų pasauliečių pilie
natoriui Kurkauskui darant savo giau naikintuvų negu puolančių tikslais. Atlikdavo taip pat ir ore. Ugnis prasidėjo varyklio
kos
drausmės
aiškaus
pažeidimo
tvarkymui
buvo
reikalinga
daug
tiniam uolumui; ji kviečia juos
pirmąjį priėmimą, daugelis lietu bombonešių. Taip pat prieš kiek -bombardavimo uždavinius. Turė priekyje. Pats varyklis dirbo la
prisidėti savomis nuomonėmis, akivaizdoje. Yra klaida praktiškai valstybinio patyrimo ir politinio vių ir vokiečių norėjo pamatyti, vieną lydintį naikintuvą nors vie jo labai gerą bombų numetimo bai tvarkingaia. Prieš tris dienas
diskusijomis, patyrimu ir atsiek bendradarbiauti su marksistine gabumo, tuo labiau, kad Vokieti kaip atrodo gubernatoriaus žmo ną prieš. Matematika gan papras taikiklį vadinamą “Oboe”. Nak tas pat atsitiko su Marseille Afri
tais laimėjimais prie savo krašto ideologija, kuri visiškai neigia ja vis daugiau pradėjo kištis į na, grafaitė Kotryna Zubovaitė. ta. Vienu tarpu Hitleris jau be ties metu buvo nepamainomas koje. Wenneckers laimingai nusi
krikščionybę ir kurios pritaiky krašto valdymo reikalus ir tuo Greitai pasidarė šiltesni santykiai veik sutiko su mūsų reikalavi
pažangos kėlimo.
trukdomiesiems
bombardavi leido parašiutu. Panašių atsitiki
skatinti
pasipriešinimą
krašte,
mas
negali
derintis
su
Kristaus
3) Politinėje plotmėje gali iš
ir su dvarininku Gubba, kuris pp. mais, bet kada pamatė, kad pa mams. Praktiškai mes prieš jį mų su “Gustaw” pasitaikė ir dau
nors
Hitleris
dar
nebuvo
paėmęs
Evangelijos
principais
”
.
kilti bendradarbiavimo problema
Gylius kvietė net pas save į netoli didinus naikintuvų gamybą iki buvome beveik bejėgiai. Padėtį giau. Pradėjaua su nepasitikėji
Vokietijoje
vadovybės.
su tais, kurie nepripažįsta religi
Klaipėdos miesto esantį dvarą. mūsų prašomų 1000 per mėnesį, pakeitė tiktai sprausminis ME- mu žiūrėti į savo lėktuvą.
nių principų, šiuo atveju ne atski
Taip pat užsimezgė geresni san reikėsią sumažinti bombonešius, 262. Iki tol, kaip ir bendravar
1942 m. lapkričio 6 d.
ri tikintieji, o Bažnyčia autorite
tykiai ir su Brindlingeriais, griežtai mūsų planą atmetė. Bom džiai uodai, šie lėktuvai gyvento
Dvyliktą vai. atėjo pranešimas
tas yra kompetetingas spręsti, ar
Schreiberiais ir kitais žymesniais bonešiai turėjo būti pirmoje vie jams ir vadovybei buvo tiesiog
toks bendradarbiavimas moraliai
asmenimis, nekalbant apie vieti toje. Vis dėlto Milch sugebėjo nepakeliami. Mūsų naikintuvai iš dalinio vadovietės apie prisiar
Šiemet per taip trumpą laiką carų priespaudos laikais mokė sa nius lietuvius.
leistinas ar ne. Susikirtimas šio
pakelti naikintuvų gamybą netoli galėjo pavyti juos tik smigdami iš tinančius du Mosquitoes. Tuč tuo- \
Bažnyčios sprendimo su tikinčių KLK Moterų D-jos Prisikėlimo vo vaikus iš lietuviškos maldakny
Viename pobūvy buvo pp. Gy planuoto skaičiaus, bet nelaimei augščiau, bet kadangi Mosquitoes jau suskambėjo telefonas. Dalinio
jų nuomonėmis tikrai krikščioniš parapijos skyriaus moterys pa gės ir išsaugojo mūsų tautą nuo liai supažindinti ir su vokiečių tik mažas skaičius iš to pertek skrido paprastai gan augštai, šis kontrolės karininkas Kramer
koje’. sąžinėje yra neįmanomas. siuntė Suvalkų trikampio lietu visiško sunaikinimo, taip ir da generaliniu konsulu, šitas atsar liaus buvo paskirtas reicho gyny triukas galėjo būti panaudotas tik klausė ar aš negalėčiaua skristi ir
Kiekvienu atveju turi išsispręsti viams 95 siuntinius ir Vokietijoje bar mūsų moterys ateina pagal giai paklausė gubernatoriaus Gy bai. Dėl chaotiško atsitraukimo tada, kai priešas buvo gan anksti tokiame blogame ore. Atsakiau
paklusimu Bažnyčiai, tiesos sau esantiems ligoniams 1(J siuntinių. bon naikinamiems mūsų tautie lio ar jis ateitų ir pas jį vakarie fronto eskadriles kelis kartus iš pastebėtas ir galėjo būti perduo neigiamai. Debesys kabojo virš
aerodromo vos šimto pėdų augš
Po vasaros atostogų tą darbą ža čiams. Tai yra istorinis įvykis, nei, jeigu jis kviestų. V. Gylys naujo teko aprūpinti lėktuvais.
gotojai.
tas
vienos
radaro
stoties
kitai,
čia
4) Tarp marksistinės sistemos da tęsti toliau. Netik tuos siun kuris bus pavyzdžiu ir būsimoms sutiko. Neužilgo buvo gautas pa O dažnai dar nepanaudoti lėktu ir buvo visa kliūtis. Mūsų rada tumoje. Nebegalima buvo įžiūrėti
ir krikščionybės yra nenugali tinius pasiuntė: jos lanko ligo kartoms.
kvietimas, į kurį buyo teigiamai vai ar jų dalys nueidavo liepsno ras dar turėjo daug skylių, o ant nei kitos pusės.
mas prieštaravimas, kaip tarp nius ligoninėse ir namuose, re Čia didelis nuopelnas yra A. atsakyta. Neužilgo-prieš vakarie mis fronto nė nepasiekę. Prisidė ra, Mosquito, pastatytas daugumo — Atsiprašau, bet aš nieko ne
materializmo ir spiritualizmo, mia vargan patekusias šeimas, re Kuolienės — darbščiųjų KLK nę, apie tai pranešus min. Tūbe- jo ir tai, kad naikintuyus pradėjo je iš medinių dalių, aparatuose galiu padaryti. Mano nuomone,
mia jaunimą pinigais bei ruošiant Moterų D-jos Prisikėlimo parapi liui, sis jau nieko nebenorėjo apie naudoti ir kitiems reikalams, ki duodavo labai mažą* žymę. Kaip šioje-murkdynėje ir be mūsų pa
jiems
paskaitas, remia Prisikėli jos skyriaus pirmininkes. Ji dau jo anksčiau pageidautą susidrau tiems uždaviniams, kuriuos anks
KAM MOKĖTI DAUGIAU?
ten bebuvo, bet tuo tarpu turė galbos abu anglai savo nosimis at
mo parapijos pastatų statybą, ku giausia čia darbo įdėję
įdė ir paro gavimą ir su vokiečių generaliniu čiau atliko kitos rūšies lėktuvai. jome
sutikti su šio “uodo” nuo sirems į žemę.
riuose prisiglaudžia netik religi d ė nepaprastų gabumų organizuo konsulu žinoti. Kad gubernato Pavyzdžiui, pastebėjo, kad yra
latiniu skraidymu virš Vokietijos. Jau kelios valandos kaip be per
$2.50 už valandą! nės, bet daugelis sporto bei tau jant tokį dideli darbą. Daug nu
riaus apsilankymas ten neįvyktų, saugiau skristi su ME-109 ar FW- Kažinko didelio jis negalėjo at stojo lyįa smulkiu lietum. Lakū
Pradėkite vairavimo pamokas da tinį darbą dirbančių organizacijų, sipelnė šiame darbe tėvai pran min. pirm. Tūbelis gubernatorių 190 negu su žvalgybiniu ar bom- siekti, bet nakties metu versdavo nai sėdinėja prie stalų, kortuo
bar. Mes parūpiname mašinas egza šio skyriaus moterys daro paren ciškonai, ypač gerb. klebonas
..? ----gyventojus iš lovų, o dieną vien ja, rašo laiškus ar kitam kamba
minams ir paruošiame teoretiškai. gimus, bazarus ir remia Vaikų Placidas, kurie sudarė joms tin
savo buvimu jau pakankamai vi ry snaudžia ant lovų.
WALDI’S DRIVING SCHOOL Namų statybą. Tai yra pavyzdys, kamas dirbti sąlygas. Bet aš ti
Kai tik ateina pranešimai, aš
sus prinervindavo.
kokio kito pasaulyje nėra. Tai kiu, kad tėvai pranciškonai turi
“Storulis” negali atsiginti nei ant žemėlapio dėstau anglų daro
859 College St. Tel. LE. 2-5461 didvyrės.
dideli džiaugsmą, turėdami tokias
nuo
kelių uodų! — buvo sakoma mą pažangą. Jie skrenda tiesiai
Mes, vilniečiai, anksčiau galvo darbščias bei sumanias moteris.
Vokietijoje. Ir “Storulis”, aplenk į krašto vidų. Po valandos jie jau
jom, kad tik mes jaučiam tų, at Būtų malonu, kad moterys įsi
Į
LIETUVĄ,
LATVIJĄ,
ESTIJĄ,
UKRAINĄ
ir
U.S.S.R.
damas
mane, atšaukė iš. rytų du yra virš Berlyno ir priešlėktuvinė
Dažai ir sienoms skirtų nuo savo tautos branduo jungtų ir kitas organizacijas sa
patyrusius grupių vadus ir pave juos apšaudo. Tie bernai tikrai
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
lio, kenčiančių nelygybę, perse vo darbštumu pagyvintų jų veik
popieris!
dė jiems vienokiu ar kitokiu bū turi kelnes gerai užsimovę. Nėra
kiojimus, priespaudą, skausmus, lą, sušvelnintų srovines varžy
Vaikas, Šepečiai, terpentinas.
Prašome reikalauti mūsų ftaujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2.
du pašalinti šį kasdieninį nema juokai skristi tokiame ore.
bet
pasirodo,
kad
mūsų
visa tau bas ir įneštų darnumo siekiant Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS
Sky’s Paint & Wallpaper
lonumą. Buvo sudaryti du dali Vėl suskamba telefonas.
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
ta tai jaučia. Tai rodo, kad pa mums visiems bendrų tikslų.
niai, kurių lėktuvai buvo aprū — čia Įeit. Knoke, — atsakau.
. 891 DUNDAS ST. W.
skelbus drabužių rinkimo vajų
A.
Basalykas.
Kalba pulk. Henschel, vado
pinti įvairiausiais aparatais. Buvo
TeL EM. 4-2715, Toronto, OnL buvo sunešta daugiau negu tikė
vaująs
naikintuvų apsaugai viso
išdirbta
speciali
kovos
taktika,
tasi. Sunešė švarius ir net suproSiunčiame ADA D A ČTI I
sudarytos ir apdraustus įvaibet, kiek žinau, jiems nepasisekė je šiaurės juros pakrantėje:
sytus drabužius. Mums trūksta Ar atidarys akis?
paprastu ir UKU r A5 I U rius siuntinius.
— Koks pas jus oras, Knoke?
nuversti nei vieno Mosquito. 1943
Padaromi
kartais tik organizuotumo, čia
Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
— Toks blogas, kad blogiau ne
m. rudenį visa buvo išformuota
Gegužės 20 d. Pavergtųjų Seiypatingą gabumą parodė kuklios,
ir aš galėjau tuos lėktuvus pa gali būti. Vos per kelis jardus ga
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svominkšti baldai
tylios moterys. Yra kažkieno pa mes Niuj ke savo sveikinimo te-,
liu matyti.
naudoti gynybai.
pagal užsakymus ir aptraukia sakyta išmintis: “Kas daug kalba legramoj* prezidentui Eisenho— Jūs turite skristi, nieko dau
(Apie Mosquito lėktuvus Gal— maža dirba”. Jos nekalbėda- weriui, d; , nai atlaikiusiam ParyMūsų patams'
mi seni labai pigia kaina.
giau
negaliu padaryti. Ką tik
land
gal
nevisiškai
yra
teisus,
že

siekė žiuje Chruščiovo dūkimą, kartu
mos — savo darbstum
-.Darbas garantuotas.
miau pateiksiu aprašymą kito vo skambino labai įpykęs Goeringas.
pabrėžia, kad viršūnių konferen
pasaulinio rekordo ~
(an
LIETUVIŲ IŠTAIGA
1U
kiečių lakūno H. Knoke apie su Kodėl mes nesame ore? Oras
Telefonas WA. 2-7981
rekordą turėjo hamiltonietės ka cijos nesėkmė galbūt išblaškysitikimą su vienu iš Mosquito. P. mums blogas, bet tie prakeikti tu
Namų tel. AM. 1-0537
talikės moterys).
BALTIC EXPORTING CO.
miai gali net Berlyną pasiekti.
Tuo savo pasišventimu jos įro
Mosquitoes turi būti numušti,
“1942 m. spalio 2 d.
do, kad savo gyvybes išnešė ne daryti tarptautinės bendruome 849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3998
Prieš keletą mėnesių mūsų ME kad ir kiek tai kainuotų.
A. P. GARAŽAS dėl egoizmo, bet tam, kad tarnau nės padoriu nariu ir galbūt Vaka
SKYRIAI
:
-109E
buvo pakeisti naujesniais — Klausau, tamsta pulkininke!
rų pastangas nukreipsianti į tai 1«5 C»i»*n St E^ Hamilton, Ont TeL JA. 84686. Ponia V. Jurąitią.
tų
Dievui
ir
tautai.
109 DUNDAS ST. W.
ir patobulintais ME-109F, o prieš — atsakiau.
Džiugu, kad lietuvės moterys kai išlaikyti ir garantuoti vieniu(prie Dufferin)
kelias
dienas pirmieji G modeliai — Kuriuos lakūnus galvojate
tėti įmanomą kelią —■ į stiprumo,
DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nuo
pradėjo riedėti iš fabrikų. Jie bu pasiųsti?
Visu rūšių
remontas. Spec
— Save ir viršilą Wenneckers.
vo aiškiai geresni už “Spitfire”.
komunistinėje vergų imperijoje
, l ake Sintcoe
romtic
Tačiau jie turėjo dar kažką neiš — Labai gerai. Linkiu jums
esantiems milijonams laisvojo paSAVININKAI S. ir A. KALOZA
^sėkmės*

Tėvi škės

Žiburiai

.i.

PAGRINDINIAI DĖSNIAI

VOKIEČIŲ AVIACIJOS KOVOS

Didvyrės Toronte

įvairūs siuntiniai

k f

TfiVIftKfiS

Nr. 23 (543)

~

Toronto
dieninės mok

11

1

'

11

Toronto šeštadieninės mokyklos
mokslo metų užbaigimas

K
V.

S Mist.

aiBUMlA!

vertas didelio džiaugsmo.
Tikime, kad ir ateinančiais
mokslo metais mokyklos stovis
bus lygiai gražus. Tiesa, jau da
bar pramatome, kad musų šešta
dieninė mokykla pareikalaus dar
didesnių išlaidų, bet esame tikri,
kad mūsų kolonijos širdžių dos
numas ir tautinis susipratimas
nesumenkės.
Šeštadieninė mokykla yra di
delis kolonijos turtas. Ji yra ga-

Gegužės 21 d. Prisikėlimo para kyt. G. Kliukaitė įteikė po rožę
pijos salėje įvyko Toronto šešta kiekvienam iš jų.
dieninės mokyklos mokslo metų
Įteikus pažymėjimus, baigia
rinčių mokyklinio amžiaus vaikus,
užbaigimo
aktas.
Tai
viena
ir
di

mojo
skyriaus varau mokinė Ni
lemiia savo jaunuosius i šešetdžiausių švenčių lietuvių bend jolė Pušinskaitė padėkojo mokyk
dieninę mokyklą, ir vaikučių
ruomenėje netik vaikučiams, bet los vedėjui, auklėtojui ir visiems
skaičius mosyKioje kiekvienais
ir tėveliams, nes per šias iškilmes mokytojams už gražų lietuvišką
metais žymiai diuėja. Mokytojų
mokiniai apdovanojami pažymė auklėjimą. Kaip padėkos ženklą
kacuro suradimas Toronte nėra
jimais ir premijomis už išmokimą paprašė mokyklos vedėją ir sky
problema, nes pedagoginiam dar
tėvų kalbos, dainų bei papročių, das auklėtoją priimti po puokštę
om pasiruošusių skaičius yra di
istorijos ir krašto pažinimo.
tulpių. Mokinės seserys Gvildytės
delis, ir mosyiojai mielai aukoja
si savo pasiruoštam pašaukimui.
Iškilmių aktą atidarė mokyklos įteikė savo darželyje užaugintas
Šeštadieninės mokyklos finansavi
vedėjas J. Gustainis, pakviesda tulpes.
mas taip pat nesuuaro nepakelia srovėje. Užtat ji užsitarnauja ir
mas Mokyklos Tarybos pirminin Pasibaigus pažymėjimų įteiki
mų sunkumų, nes be pačių tėvų yra reikalinga didžiausio ir nuoką Prisikėlimo parapijos kleboną mui, seke premijų keikimas: Be
savanoriškai užsidėto metinio mo širdžiausio viso kolonijos, jos or
T. Placidą, OFM, sukalbėti mal galo džiugu, kad šiais metais, dė
kesčio, mokykla yra labai dosniai ganizacijų ir pavienių asmenų
dą ir tarti žodį šių iškilmių proga. ka gerauarių, mokykla turėjo
remiama abiejų katalikiškų para įvertinimo, dėmesio ir paramos.
Prieš maldą, T. Placidas paprašė daug premijų. Preaajos buvo pa
J ’
pijų, •‘Paramos”, KLB Toronto
vaikučius kartu sukalbėti “Tėve skirstytos šiems mokiniams:
Mokyklos
Taryba:
1. Mokyklos Tarybos. premija
apylinkės vaidybos ir įvairių pa
mūsų”, paaiškindamas, kad ši
atiteko
8-tojo skyriaus mokinei
T. Placidas Barius, OFM,
rapijinių ir pasaulietiškų organi
malda yra viena iš brangiausių ir
Pirmininkas ir Prisik. par. kleb.;
zacijų.
gražiausių, nes pats Viešpats ją Nijolei Pušinskauei, kaip geriau
Kun. P. Ažubalis,
Pasinaudodama mokslo metų
yra palikęs žmonijai. Po maldos, siai mokinei;
Sv. Jono Kr. par. klebonas;
užbaiga, Mokyklos Taryba non
kaip Mokyklos Tarybos pirminin 2. Prisikėlimo parapijos premi
J.Tamulionis,
pasidžiaugti pasigėrėtina mokyk J. Gustainis,
kas, prabilo į vaikučius, palinkė ja buvo paskiria c tojo sk. moki
los padėtimi ir padėkoti visiems, Mokyklos ved.; Tėvų kam. pirm.;
damas atostogų metu puikiai pa niui Benediktui ėeponkui;
J. R. Simanavičius,
kurie prie to prisidėjo. Pastan
ilsėti ir sekančiais mokslo me 3. Šv. Jono Kr. parapijos pre
KLB Tor. apylinkės pirm.
gos buvo bendros, o rezultatas —
tais dar su didesne energija ir su mija teko a. Buzinskaitei;
didesniu kruopštumu daugiau įsi 4. KLB Toronto apylinkės pre
gyti žinių apie tėvynę Lietuvą. mijos buvo įteiktos Laimai GusToronto šeštadieninei mokyklai
Kreipėsi taip pat į vaikučių tė tainytei ir Kęstučiui Jasiūniiį;
5. Tėvų prancišKonų premija
vus, padėkodamas už tokį stropų
mokslo metus užbaigus
vaikų siuntimą į mokyklą, pa buvo apdovanota Marija Virbū(
Gegužės 22 d. iškilmingu aktu pagrindinius skirtumus tarp mū
brėždamas, kad tik iš tokių tėvų, naitė.
Toronto lietuvių šeštadieninė mo sų ir angliškųjų metodų. Be to,
kurie rūpinasi lietuviškų savo vai Išdalinus premijas sekė mokyk
kykla užbaigė mokslo metus. Ta davė daug praktiškų nurodymų,
kų auklėjimu, gali išaugti ateities los tėvų komi m t o pirm. J. Tam.uproga norima suglaustai apžvelgti kur ir kaip angliškuosius metodus
gretos, kurios rūpinsis lietuviška lionio žodis, kuriame dėkojo tė
atliktąjį darbą ir mesti vieną ki galėtume pritaikinti savajai mo
bendruomene ir bus naudingos sa vams už tošį tvarkingą užsimokė
tą žvilgsnį ateitin.
vo tėvynei. Toliau dėkojo tarybos jimą mokyklos mokesčio, moky
kyklai.
Siu mokslo metų pabaigoje ke Ištisą eilę metų turėjome sun
nariams ir mokytojams už gražų tojams ir komiteto nariams, už
turiolikoje skyrių mokėsi 376 mo kumų su mokyklos programomis
darbą, linkėdamas dar gražesnių gražų bendrauarbiavimą ir darbą
kiniai. Be aštuonių reguliarios ir jų sudarymu ir tai dėl to, kad
ir puikesnių sekančių mokslo mokslo metu. Atskirą padėką iš
reiškė angliškai mokykloje budė
mokyklos skyrių buvo ir devinta mokinių pajėgumas mūsų gimta
metų.
jusiam mokytojui Mannso, kurio
sis—augštesnio lituanistinio švie jai kalbai greičiau keisdavosi, ne
Po to kalbėjo mokyklos vedė dėka galėjo gyvuoti ši vargo mo
timo skyrius, kuriame mokėsi gu buvo galima spėti sudaryti
jas J. Gustainis, pateikdamas kykla.
-septyni mokiniai. Dėl didelio mo programas, šiuo metu mokyklą
mokslo metų darbo statistiką. Ve
kinių skaičiaus pirmieji buvo trys daugumoje lanko jau Kanadoje VIRŠUJE Toronto liet, šeštadieninės Maironio vardo mokyklos mokytojai. Pirmoje eilėje sėdi iš kai dėjas pareiškė, kad mokykla lie Iškilmių aktas baigtas Lietu
skyriai, o antras, trečias ir ket gimę vaikai, ar visai maži j on at rės: sesuo M. Loreta, sesuo M. Margarita, mokyklos tarybos pirm. T. Placidas, OFM, Prisikėlimo tuvišku žinojimu yra net padariu vos himnu. Pertraukos metu bu
virtas skyrius turėjo po dvi kla vežti. Tuo būdu ir vaikų kalbos pąrap. klebonas, mokyklos vedėjas J. Gustainis, D. Keršienė, G. Kliukaitė; stovi: Z. Didžbalienė, I. si pažangos, palyginus baigiamo vo išdalinti pažymėjimai kitų sky
ses. Reguliariai mokykloje dirbo žinojimas daugiau ar mažiau vie Adomavičienė, V. Birieta, M. Indrišiūnienė, Ą. Ankudavičius, M. Gudaitienė, P. Buračas ir A. jo skyriaus rašomuosius darbus rių mokiniams.
16 mokytojų, 3 kapelionai, mo nodas. Turėdami tai galvoje per Kuolienė. Nuotraukoje trūksta: kun. B. Pacevičiaus, T. Pauliaus, OFM, T. Rafaelio, OFM, J. Daily- su praeitomis laidomis. Atsisvei Meninė dalis buvo pradėta mo
kyklos chorelio, vadovaujamo
kyklos vedėjas ir du pagalbiniai šiuos mokslo metus visi mokyto daitės, D. Skrinskaitės ir J. Andriulio.
kindamas su baigiamuoju skyriu muzikos mokyt. D. Skrinskaitės.
mokytojai. Metų bėgyje du moky jai paruošė programos projektą,
baigusieji mokyklos 8 skyrių. Iš kairės sėdi: R. Gvildytė, N. Pušinskaitė, ž. Gvildytė, G mi, džiaugėsi galįs matyti visus Ji įrodė, kad yra pajėgi dirbti ne
tojai išsikėlė gyventi kitur ir du kurį per ilgesnį laiką pataisius ir APAČIOJE
Sergautytė, D. Jurkšaitytė, E. Krakauskaitė, J. Baziliauskas, B. čeponkus, Rf Stočkus ir J. Gata- išlaikiusius egzaminus ir linkėjo tik su suaugusiais, bet ir su vai
dėl darbo šeštadieniais apleido papildžius galėsime pastoviau veckas.
Nuotraukos V. Bubelio. smagių atostogų, o po jų jau su kučiais. Po chorelio dainų eilė
mokyklą. Jų vieton buvo surasti naudotis. Tai labai palengvins
grįžti į augšt. lituanistikos kur raštį padeklamavo III sk. mok.
nauji mokytojai.
mokytojų darbą.
sus. Dėkojo visiems mokytojams,
Su IA skyrium dirbo G. Kliu Mokslo metų pradžioje devin ačiū mokinių tėvams, parapijoms : mūsų mokykloje ypatingai at seks įgyvendinti, priklausys nuo ypač visiems geradariams, kurie Vaičiulaitė. Po jos paskambino
pajaninu III sk. mok. Avižius,
kaitė, IB — sesuo M. Loreta, IC tasis skyrius Tėvo Rafaelio, OFM, bei įvairioms organizacijoms, ku kreipti dėmesį. Galiausiai negali mokytojų, tėvų ir aišku nuo pa padėjo išlaikyti mokyklą.
padeklamavo
eilėraštį IA sk. mo
— J. Dailydaitė, HA — M. Gudai ir A. Ankudavičiaus vadovauja rios mūsų mokyklą finansiškai la ma visiškai nuošaliai palikti ir čių mokinių.
Į
baigiamąjį
skyrių
prabilo
sky

kinė G. Mačiulytė ir IB sk. mok.
tienė, I1B — D. Keršienė, III A— mas, aplankė Kanados sostinę bai nuoširdžiai remia.
Baigdamas-noriu padėkoti vi riaus auklėtojas inž. A. Ankuda V. Bumbulytė. Po deklamacijų
parengimus - pasirodymus. Tam
A. Kuolienė, IIIB — I. Adomavi Otavą. Tą kelionę aprašyti turė Finansiniais mokyklos reikalais tikslui turės būti' sudaryta atitin siems prisidėjusiems prie mūsų
čienė, IVA — P. Buračas, IVB— jo . visi ekskursijos dalyviai. Už pilnai rūpinasi Tėvų Komitetas ir kama grupė mokinių savanorių, mokyklos darbo ar jos išlaikymo, vičius. Trumpame, bet labai pras mergaičių ateitininkių chorelis
mingame atsisveikinimo žodyje padainavo keletą gražių dainelių.
Z. Didžbalienė, V — J. Andriulis, geriausią rašinį mokyklos vedėjo Mokyklos Taryba.
kurie laisvu nuo pamokų laiku, ypatingai tėvams, kurie neboda auklėtojas pavadino juos tikrais Dar programą papildė pagroda
Vi — sesuo M. Margarita, VII — paskirta premija (knyga) atiteko -šiuo metu mokykla įgavo jau specialiai parinktų žmonių vado mi vargo, leidžia savo vaikus į
mūsų šalies dukromis ir sūnumis, mas akordeonu mok. G. Strumila.
M. Indrišiūnienė, Vili — A. An Vitai Liuimaitei.
pastovesnį veidą, todėl pirmaei vaujami, pasiruoštų mokyklos ar šeštadieninę mokyklą, norėdami priminė, kad jie vietoj saldaus Meninė dalis buvo užbaigta šv.
kudavičius. Tikybą dėstė Tėvas
įskiepyti jiems meilę tėvų kal
Iš kitų mokyklos pramogų - pa liu ir pagrindiniu mokyklos rū šiaip viešiems pasirodymams.
Paulius, OFM, Tėvas Rafaelis, ■ rengimų pažymėtina Kalėdų eg pesčiu ateityje numatoma gali Tai tik nedidelė darbų dalis, bai, pagarbą jų kraštui ir pasi tinginio miego ,ar kitokių pramo Jono Kr. parapijos berniukų cho
gų pasirinko lietuvišką mokslą ir relio, vadovaujamo kun. B. Pace
OFM, ir kun. B. Pacevičius. Evan lutė. Jos metu buvo pastatyta mai geriau vaikus išmokyti lietu kurie laukia mūsų mokyklos se didžiavimą jos istorijai.
šviesą.
vičiaus, kuris susilaukė entuzias
gelikams tikybą dėstė I. Adoma kun. B. Pacevičiaus rūpesčiu ir viškai skaityti ir rašyti bei pa kančiais metais.-Kaip visa pasiJ. Gustainis.
tiško publikos plojimo. Ypač di
Atsisvekinus
auklėtojui,
mok.
vičienė. IX skyriuje lietuvių kal darbu jo paties scenos vaizdelis grindinių žinų š Lietuvos geogra
vedėjas J. Gustainis pakvietė Mo delio pasisekimo turėjo dainelė
bą — Vyt. Birieta, lietuvių lite “Kalėdų naktis miške”, šis veika fijos ir istorijos. Tai atsiekti se
kyklos Tarybos pirmininką Tėvą “Vyturėliai čiulba“ specialiai tai
ratūrą — Tėvas Rafaelis, OFM, ir las pareikalavo iš kun. B. Pacevi kančiais metais kiekvienas sky
Toronto šeštadieninės mokyklos
Placidą, kun. P. Ažubalį, KLB To dienai sukurta kun. B. Pacevi
Z. Balsevičienė, Lietuvos istoriją čiaus labaidaug pastangų ir laiko. riaus mokytojas stengsis palaikyti
TĖVŲ
KOMITETO
1959-60
MOKSLO
METŲ
PAJAMŲ-IŠLAIDŲ
APYSKAITA
ronto apyl. pirm. J. R. Simanavi čiaus.
— J. Gustainis.
Veikale dalyvavo 40 artistų, kurie glaudesnį kontaktą su tėvais, ypač
Po visų pasirodymų vaikai bu
čių
ir mokyklos tėvų komiteto
Per mokslo metus buvo dirbta repeticijoms sunaudojo daugelį su silpnesnių mokinių tėvais, ku Pajamos:
Pajamos iš Kalėdų eglutės par. 429,31
pirm. J. Tamulionį įteikti baigia vo pavaišinti ir patenkinti su tė
viso 31 šeštadienis. Mokiniai mo mokslo valandų. Įdėtas darbas ne rie mažesniais rateliais stengsis Likutis iš 1958-59 m.m.
$329,96
Dalyivs.
Viso pajamų $5343,60 majam skyriui pažymėjimus. Mo-i veliais skirstėsi namo.
kyklą lankė pavyzdingai ir be nuėjo veltui, nes veikalas, tru aptarti mokymosi problemas. Pa Surinkta iš tėvų
svarbios priežasties pamokų ne kęs apie valandą, buvo labai ge gal galimybę reikės padaryti mo (mokestis už mokslą)
2310,00 Išlaidos:
praleisdavo. Tą patį galima pa rai išpildytas ir publikos teigia kytojams pasitobulinimo kursus, Prisikėlimo parapijos auka
850,00
mokytojams
$2715,00
sakyti ir apie mokytojus, kurių mai įvertintas. Bendrai dėl mo į kuriuos bus labai kviečiamas Kredito unijos “Parama” auka 500.00 Atlyginimas
Atlyginimas sargams ir priž. 1157,00
didelė dauguma išdirbo beveik vi kyklos parengimų reikėtų paste mokslus einąs akademinis jauni
405,34
Kalėdų eglutės parengimui
sus šeštadienius. Nors mokinių bėti, jog mokykla, turėdama vos mas. Ateityje bus labai kreipia Šv. Jono Kr. parapijos auka 400,00 Vaikams parengimo išlaidos
91,25
250,00 Mokslo priemonėms ir vadovei. 74,75
skaičių šiais metais turėjome žy tris valandas savaitėje, stengiasi mas dėmesys į vaikų skaitymą Toronto LB auka
miai didesnį negu ankstyvesniais duoti vaikams kuo daugiausia ži namuose. Paskutiniame mokytojų Prisik. par. LKMot. D-jos auka 100,00 Ekskursija mokiniams
24,15
Prisik.
par.
LKVyrų
D-jos
auka
100,00
41,95
Mokytojų
suvąžiav.
išl.-kelionė
laikais, tačiau iš mokyklos šeimi nių kalbos dalykuose, geografijos suvažiavime Montrealyje lietuviš
Prisik.
par.
Tretininikų
kongr.
50,00
Mokslo
metų
užbaigimo
išlaidos:
ninkų, be vienos kitos smulkme ir istorijos, todėl įvairiems paren kų knygų skaitymas namuose bu-_
(Dovanos baigiantiems mokslą,
nos, jokių pastabų nesusilaukė gimams neskiria daug laiko iš re vo labai išsamiai diskutuojamas. Spausdos b-vės “žiburiai” auka 15,00
5,00 vaišės mokiniams, mokytojams
T.
Socialdemokratų
kuopos
auka
me. Mokyklos tvarkai prieš pa guliarių mokyklos valandų. Be to, Į tą reikalą ateityje numatoma Procentai iš banko
4,33 salės sutvarkymas)
„ 300,75
mokas ir pertraukų metu palaiky
Nuostoliai
padaryti
mokyklai
1,50
$
ti labai daug padėjo mokyt. Man
Pirmosios pagalbos dėžutė mok. 5,00
zo ir mokyklos prižiūrėtojai P. j
Jarašiūnas ir A. Žadonis.
Viso išlaidų $4817,69
Per visus šiuos mokslo metusi
Likutis 1960-61 mokslo metams 525,91
buvo kreipiamas dėmesys į moky
Balansas $5343,60
mo metodus ir pačią mokomąją
medžiagą. Ieškota įvairių būdų
Mokyklos Tėvu Komitetas nuošir
bei priemonių trumpiausiu laiku
džiai dėkoja visiems mokyklos rėmė
atsiekti galimai geresnių rezulta
jams, globėjams ir tėvams, kurie rė
tų. Tam tikslui turėjome užmegz
mė mokyklą šiais mokslo metais, tuo
pačiu
apgailestauja, kad keletas tė Mokslo metų užbaigimo akto metu tėvų pranciškonų premija už
ti artimesnius ryšius su mokinių
vų, nors ir būdami'geram finansiniam pažangumą moksle ir gražų elgesį įteikiama IV skyriaus mokinei
tėvais, kurie juk ir yra pagrin
:-xį:-$įž>vįv:
stovyje,
mokesčio už mokslą nesumo M. Virbūnaitei. Prie mikrofono mokyklos vedėjas J. Gustainis,
diniai gimtosios kalbos mokyto
kėjo.
Mokyklos
rūpestis yra ne tik toliau apyl. vąld. pirm. J. R. Simanavičius, premijos laimėtoja ir
jai. Su dideliu džiaugsmu tenka
parapijų, Bendruomenės ir organiza Tėvas Placidas, OFM.
Nuotrauka V. Bubelio.
pastebėti, kad pakviestieji mo
cijų, bet svarbiausia pačių tėvų, ypa
kyklon tėvai atsiimti mokinių pa
tingai tų, kurių vaikai lanko šeštadie
žymėjimų ir pasikalbėti su skyrių
ninę mokyklą. Sekantieji metai bus
Millenium Poloniae
mokytojais apie vaikų pažangą
daug sunkesni ir pareikalaus daugiau
moksle atsilankė beveik visu šim
išlaidų, todėl mes iš anksto prašome
Viso pasaulio lenkai jau kelin čionybės įvedimo sukakties šali
visų
organizacijų daugiau dėmesio
tu procentų. Šis tėvų domėjima
kreipti į savą šeštadieninę mokyklą. ti metai ruošiasi atšvęsti Lenkijos ninkai, bet pačioje Lenkijoje bus
sis lietuviškąja mokykla suteikė
gyvavimo 1000 metų sukaktį. minima spėjamoji Mieszko I val
Tėvu Komitetas.
dirbantiems mokytojams didelį
Ruošiamasi tam pačioje Lenki dymo pradžios sukaktis šiais me
moralinį pasitenkinimą.
joje,
nors ne taip garsiai, ruošia tais. Ji ten minima gana kukliai,
Mūsų mokyklą lankantieji vai
masi ir laisvajame pasaulyje, kur kartu su Žalgirio sukaktimi ir
kai visi eina į anglų mokyklas,
jau
prieš keletą metų pradėti leis šiosios yra nustelbta.
todėl mūsų mokytojams yra labai
ti du didžiuliai to vardo leidiniai.
Kanados lenkai prieš keletą sa
svarbu pažinti anglų mokymo
Jų vienas numatytas eilės tomų vaičių Milleniumo reikalui aptarti
metodus, ir kur galima pritaikinti
ir turės būti labai rimtas moksli buvo sušaukę suvažiavimą Toron
mūsų mokyklai, tuo palengvinant
nis istorinis dokumentas ir stu te ir nutarė minėti krikščionybės
vaikams darbą, čia mums pagal
dijų
rinkinys. Ten turės būti ir įvedimo sukaktį 1966 m. Tam su
bon atėjo mūsų žinomasis pedago
Lietuvą liečiančios medžiagos. darytas specialus komitetasjcuris
gas A. Rinkūnas, kuris per eilę
Buv. pvz. visų vyskupų sąrašas, numato per 6 metus vykdyti pini
paskaitų supažindino mūsų mo
kuriame, be abejonės, nebus ap ginį vajų ir planuoja surinkti
kytojus su angliškos mokyklos
lenkti ir Lietuvos vyskupai.
$340.000, kurių trečdalis bus ski
programa, jos metodais ir nurodė
Bet ši sukaktis iškėlė ir didelių riamas pačiam minėjimui, o du
ginčų. Pirmieji Milleniumo orga trečdaliai lenkybės bei lenkiško
KANADIEČIAI
nizatoriai numatė paminėti Miesz- sios kultūros puoselėjimui išei
Lietuvių moterų
ko I krikštą, kaip Lenkijos prisi vijoje.
jungimo
prie
vakarų
krikščioniš

Tuo
reikalu
spaudoje
lenkų jau
DŽIAUGIASI
KIRPYKLA
kosios kultūros datą. Tai išpuola pasirodė priekaištų, kad komite
1966 m. Kitiems nepatinka minė tas sudarytas vien iš naujųjų
Domą Hairstyling
ti
krikščionybės įvedimą ir jie ateivių, o seniesiems (kurių kon
PASIEKTU
pradėjo siūlyti paminėti Mieszko grese nebuvo) paliktos tik 3 vie
1618 BLOOR ST. W.
I valdymo pradžios sukakti, pri tos, ir kad specialus komitetas
(netoli Dundas)
imdami 960 m. datą. Tačiau E- tuos 6 metus savo veiklos gaGERU SKONIU
Telefonas LE. 3*2904
užgožėti, iki šiol buvusią centtikroji Mieszko valdymo pradžia
Kalba mokyklos tėvų komiteto (kaip ir mūsų Mindaugo) nėra iia lenkų organizacija, vad. Kanoma. Tuo būd»laisvojo pasaulio
s.v. d. KAUNArre
tato
.parssirr«nr»ttš-
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DIDYSIS HAMILTONO LIETUVIU NAMU
4-rių METŲ SUKAKČIAI ATŽYMĖTI.

Balius ir šokiai įvyks HILLCREST SALĖJE, 510 CONCESSION ST. (kampas Concession ir Wentworth ant kalno)
«

-

'

*■

*

*

Viena iš didžiausių ir turtingiausių loterijų, kuriai stambiuosius laimėjimus aukojo šie prekybininkai:
—
1. TRIREALTY, 1147 Main St. Ę. Tel. LI. 9-359,7
—
2. ARTISTIC STONE, 58 Morley St. LL 9-3575
3. PALMER CUSTOM TAILOR,
7 Sterling St., Westdale, Hamilton, Ont., JA. 8-3345 —
4. SAKAS PARCEL SERVICE, 755 Barton St. E., LI. 4-7239—
5. KRONAS-VALEVIČIUS LTD., 366 Main St. E., JA. 8-8491—
6. ŠIRVINSKAS JONAS, automechanikas,
86 Gelkenson St., Brantford, Ont.
—

veda ir aptarnauja LN nariai iš St.
Catharines — J. Šarapnickas ir Pr. Dauginas.

ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ BUFETĄ

$20 grynais pinigais laimėjimams pirkti.
Dekoratyvinių akmenų gėlių darželiui įruošti.

7. GALINIS EDVARDAS, virėjas-specialistas,
48 Maintain Ave., JA. 7-5832
—
Keptas kalakutas už $10.
8. CANADA MEAT MARKET, 142 James St. N., JA. 2-4862— Keptas kumpis už $7.
9. ECONOMY MEAT MARKET, 167 King St. E„ JA. 84669— Maisto gaminių už $5.
10. PEOPLE’S MEAT MARKET, 344 Main St. W.» JA.9-2568— Maisto gaminių už $5.
1UTEN-O-S1X GROCETERIA, 1006 Cannon St.E- LI.5-6228— Konservuoto maisto už $5.
BE TO, ŠIMTAI KITŲ VERTINGŲ FANTŲ.

Vyriškas kelnes arba moterišką sijonuką už $18.
Vyriškam kostiumui medžiagą
jardo už $18.
Servizą gėrimams už $18.
$10 grynais pinigais loterijos fantams pirkti.

UŽKANDŽIŲ BUFETĄ ruošia ponios Ročieuė iš Hamiltono ir
- D. Dauginienė iš St. Catharines, Ont. •

Visus maloniai kviečiame kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

•

ŠOKIAMS GROS PADIDINTAS

v.v.
Pradžia 7 v.

•

• Liudas Alseika, Lietuvos laikais dir
bęs kaip žemėtvarkininkas, po karo
buvęs Švenčionių banko valdytojas, o
vėliau dėstęs geodeziją ir melioraciją
Klaipėdos ž. ū. technikume, didelis
mėgėjas keliauti, žuvo keliaudamas iš
Lietuvos į Vladivostoką Vladimiro sri
ties Gorochovo miestely. Buvo gimęs
1887 m., taigi Jau 73 m. amžiaus.
"Kokiomis priemonėmis jis keliavo
nekrologe “Sporte” nepasakyta. Tik
anksčiau buvo skelbta, jog jis vadova
vo dviratininkų ekskursijai, kuri ge
gužės pradžioje iš Klaipėdos išvyko į
Vladisvostoką.
•’ Pijonierių vaikų stovyklos gyvento
jai, kurie 1941 m. karo buvo užklupti
Palangoje, iš ten buvo išgabenti į Ru
siją ir pagaliau atsidūrė Udmurtijos
autonominėje; respublikoje, Debiosų
miestelio mokykloje - internate. 1945
m. pradžioje jie buvo grąžinti į Lietu
vą pas tėvus. Dabar jie jau suaugę ir
balandžio 23 d. buvo suvažiavę į susi~~ tikimą Vilniuje.
,
Pasak “Tiesos”, Udmurtijoje jie “ga
lėjo gimtąja kalba tęsti mokslą”. Tar.
Liet, vyriausybė prisiųsdavusi vadovė
lių, juos aplankydavęs J. Žiugžda, J.
Laurinaitis, J. Grigalavičius, K. Sida
ravičius, Alf. Bieliauskas. Mokyklos internato direktoriais buvę prof. J.
Kriščiūnas, vėliau Šalkauskas. Iš per
sonalo minimi dar: Izabelė Laukaitytė,
Eug. -Tautkaitė, liet, kalbos mokytoja
Vai. Valsiūnienė, mokymo dalies ve
dėja E. Eidukaitytė ir mokytojai: M.
Karosienė, J. Klebauskas, L. Karpavičienė, V. Zakovaitė, E. Orvidienė.
Iš tų vaikų esanti kilusi dabartinė
akad. dramos teatro aktorė M. Rastėikaitė, buvęs komjaunimo sekret.
St. Macenskas, dabar partijos “darbuo
tojas*’, Vilniaus pedagoginio instituto
dėstytoja G. Gružytė, inž. J. Bazelis,
architektė M. Vitaitė.

Anykščių miškuose šeimininkaują
lūšiai, skundžiasi gamtos apsaugos in
spektorius Zeniauskas. Šios didžiulės
į kalės pastaruoju metu plėšikaują ne
tik didelėse Šimonių ir Romaldavos
giriose, bet ir nedideliuose miškeliuo
se. ūkininkai yra matę lūšį besine. šantį paplautą kiškį. Medžioklės metu
rąstą lūšio sudraskyta stirna. Atrodo,
kad lūšiai medžioja kas antrą, trečią
dieną, ir todėl medžioklės ūkiui jie
pšįlaro daugiau žalos, nei vilkai. E.
Muzikologo Stasio Ylos knyga apie
lietuviškąją operą neseniai išėjo iš
spaudos Lietuvoje. Joje trumpai su
pažindinama su mūsų operos pirmai
siais žingsniais bei jos iki šių dienų
nueitu keliu. Yra Kipro Petrausko
straipsnis’ Ilgiau stabtelta ties pirmo
sios liet, operos Miko Petrausko “Bi
rutės” pastatymu Vilniuje, 1906 m.
lapkričio 6 d., dabartinėje Valstybinės
filharmonijos salėje. Toliau rašoma
apie Miko Petrausko antrąją tautinę
operą “Eglė žalčių karalienė”, ir bai
giama paskutiniosiomis šių dienų ope
romis.
E.
-Tūkstančiai karpių ir kitų žuvų pa
leista į Kauno jūrą. Lietuvos mokslo
aEademijos zoologijos ir parazitologi
jos instituto komplektinė mokslinė
ekspedicija tiria Kauno jūros fauną
bei jos tolimesnio vystymosi perspek
tyvas. Ekspedicija nustatė vandens
masių judėjimą, vandens temperatūrą
įvairiame gylyje, ištyrė susidarančio
dumblo savybes ir mineralizaciją, kuri
sudaro dugno žuvų pašarinę bazę. Eks
pedicijai rekomenduojant, Kauno žu
vininkystės ūkis į naująją jūrą įleido
kelioliką tūkstančių karpių. *
E.

.Liaudies meistrų darbų paroda ati
daryta Rokiškio kultūros namuose ge
gužės 20 d. Išstatyti Pandėlio, Zarasų
ir-Rokiškio rajonų liaudies meistrų
darbai. Ją suorganizavo Rokiškio muzėjus. Parodoje dalyvauja audėjai,
medžio drožėjai, keramikos ir gintaro
apdirbėjai. Išskirtini yra Elenos ir
Juozo Kikily kilimai, lovatiesės, R.
Vatsiūno medžio inkrustacijos ir P.
Šimkūno medžio drožiniuose pavaiz
duotas liaudies praeities gyvenimas.
Apie Raudondvario pilį gegužės 14
d. ’•Tiesoje” rašo doc. J. Baršauskas.
Jos išlikę tiktai išorinės ir vidaus ka
pitalinės sienos, keturi frontonai ir
ktti fragmerrut bei detalės. Pagal inž.
archit Cerškutės ir kitų mokslinės

HAMILTONO LIET. NAMŲ VALDYBA.

HAMILTON, Ont
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Įėjimas $1.50.

PASTABA: Šį skelbimą išsikirpkime, kad prireikus greitai surastumėm savus lietuvius verslininkus.

Pavergtoje tėvynėje

VYT. BABECKO VEDAMAS
ORKESTRAS “AIDAS”.
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LONDON, Ont.

Lietuviai pasaulyje

TRAGIŠKĄSIAS BIRŽELIO DIE
tais koncertavo Čiurlionio ansamblis) NAS prisiminsime birželio 14 d., ant
birželio 25 d. Meninę programą išpil radienį, 7.30 vai. vak. prie Žuvusioms
dys “Grandinėlės” ansamblis iš Cle paminklo, Viktorijos parke, Dufferin
žiavimas įvyko birželio 4-5 d.d. pas
veland©, kuris savo repertuare turi ir Wellington g-vių kampas. Prašo
rsetauracijos dirbtuvės atliktus tyri
baletą,
klasikinę
muziką,
tautinius
šo
pp. Bačiūnus Tabor Farm. Be ALTS
ma nevėluoti, nes dalyvaus visos trys
mo darbus, pilį galima restauruoti.
CV buvo pokviesti dar LNT pirm. V.
kius,
dainas
ir
kt.
pabaltiečių tautybės ir kanadiečiai.
JAV LB CENTRO VALDYBOS
Baigdamas jis rašo: “Jau surinkus ir
Rastenis, ALT Sąjūdžio, “Viltis” Djos
Pereitais metais Joninėse dalyvavo Programoje: prof. A. Dreimanio žo
PAREIŠKIMAS
paruošus gausią ir tinkamą medžiagą
beveik
tūkstanatis
svečių
—
šiemet
dis ir vainiko uždėjimas. Prašoma sek JAV Lietuvių Bendruomenės Cent pirmininkai ir “Dirvos” redaktorius.’
restauravimui, labai svarbu šį būdin
laukiama
dar
daugiau.
Patartina
iš
i
***v*^«***«
^iu
įuonaon rree
rrebb ir teic- ro Valdyba gegužės 25 d. posėdy ap
ti ui
tų aienu
dienų London
Free Press
gą, įėjusį į mūsų krašto istoriją, ne
INŽ. KAZYS RIMKUS, buvęs Kė
anksto įsigyti bilietus. Hamiltone jie i leviziją — CFPL TV 10 kanalą, ypač svarsčiusi kultūrinio bendradarbiavi dainių apskr. inžinierius, vėliau van
pakartojamą architektūros ansamblį
gaunami pas K. Baroną.
"
-■
K. B. žinias 14 d. vėlai vakare ir 15 d. mo klausimą su komunistinės valios dens kelių valdybos viršininkas, staiga
išsaugoti, neleisti toliau griūti”.
E.
Trumpas pranešimas ir čia minimų iš bei minties reiškėjais okupuotoje Lie mirė širdies liga gegužės 23 d. Dover,
DĖMESIO HAMILTONO
Prof. Antanui Minkevičiui, Liet. M.
kilmių ištrauka bus perduota ir per tuvoje ir laisvajame pasaulyje, pareiš Del., JAV. Paliko žmona, dukra Dai
JAUNIMUI
Akad. nariui - korespondentui, š.m.
va ir sūnus Algimantas. Mirė teturė?
Kaip praeitais metais, taip ir siais TV. Apgailestaujama, kad dar nega kia:
gegužės 18 d., sukako 60 metų.
lima nurodyti tikslaus laiko. Po iškil
1. Tokio bendradarbiavimo su oku damas apie 57 m., sirgęs tik keletą
metais,
Kanados
ateitininkai
organ
i1928 m. baigęs Kauno universitetą,
zuoja stovyklą puikioje tėvų praneš- mių prie paminklo, gal būt, bus rodo puotąja Lietuva negali būti apskritai, dienų.
pradeda dirbti universiteto botanikos
konų įrengtoje stovyklavietėje N. Wa- mas nepaprastas dokumentinis filmas nes tai reikštų bendradarbiavimą su
sode. Čia jaunasis mokslininkas orga
Vengrijos
įvykius.
Tai bus a. gal Maskva, primetusia Lietuvai savo re KLEOFAS JURGELIONIS su žmona
sagojs. OLvrV
Stovykla
lie-” t apie
V .Mci tęsis
Lvolo 2 savaites:
cdVdllcb. lit
.
.
,•
, nizuoja fitopatalogijos laboratoriją.
žimą ir sukausčiusią joje betkokį kūry Henrietta, kuri yra mokytoja, išsikėlė
pos 9-24 d.d. Stovyklavimo mokestis: l\ienint?le Profa tok!
Po 2 metų, žinioms pagilinti, jis siun
iš Čikagos į Kaliforniją ir apsigyvens 1
ca i Ar J1S bus rodomas ir kurioje saleje, binį kultūrinį reiškimąsi.
OX.O y< vienai
v telieti oeivienam už 2 savaites
čiamas į Zuericho augštąją technikos
Los Angeles priemiestyje. Jurgelionis
bus
pranešta
tik
per
patį
minėjimą.
2.
Taip
pat
negalimas
betkoks
ben

vaitei $15). Jei iš tos pačios šeimos
mokyklą, kurioje tiria narkozės įta
Reikia
pastebėti,
kad
anksčiau
bib

dradarbiavimas ir su lietuviškos kil tikisi, kad tenykštis klimatas geriau ,
vyksta du vaikai, mokestis už 2 sav.
ką augalų apsikrėtimui parazitiniais
> .liotekos
salėje
rodyti
panašaus
pava— $48, o vienai savaitei — $25. Jei .. .
... ......
v. mės komunistais Amerikoje, kurie, bū tiks jo sveikatai.
grybais. Parašo disertacinį darbą ir
atsirastu iš tos pačios šeimos 3 stovyk- ^nim°
netu2? Jokl° P3”.5™ » dami kurti ir akli dabartinei Lietuvos
įgyja gamtos mokslo daktaro laipsnį.
:
ši
vertinga
filmą.
Kviečiami visi lietu- ir lietuvių tautos nelaimei, atsistoja
NAUJAIS LN NARIAIS su $100 lautojai, jiems daroma dar didesnė |
Nuo 1937 m. dirba Kauno universitete, įnašu įstojo Leonas Bajorūnas iš Ben- nuolaida. I stovyklą priimami visi lie-į viai ^auisai dalyvauti,
ELL.
Lietuvos okupanto kolonijinio imperia
skaito fitopatalogijos kursą biologams hampton, N.Y., svečiavęsis pas Biekšas tuviai, berniukai ir mergaitės, nuo 13 t
lizmo interesų pusėje. Jų nusikalti D. BRIT. TARYBA PABĖGĖLIAMS
i
i
ir-bendrosios botanikos kursą medi- ir jų pakalbintas. Du kiti nariai yra
mas savo kilmės kraštui ir lietuvių REMTI planuoja atgabenti iš Vokietį’
iki
18
metų.
Registruotis
Hamiltone
’
ipf
INNIPEG/
A
h
GR.
kants. 1940 m. jis išrenkamas docentu, iš St. Catharines, Ont. Tai Polgrimas pas Stasi Verbicką — 37 Carrick Ave.,
tautai juo labiau padidėja, kad, gy jos, Austrijos ir Italijos ir įkurdintu.
;
dirba Viliaus un-to botanikos katedros Petras
vendami laisvajame pasauly, turi lais 200 šeimų pabėgėlių, negalėjusių
ir Juozas ir Anelė Alšauskai. tel. LI. 9-1558 arba pas Gintarą Ba-: MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
gruoti dėl sveikatos stovio ar senai*
vedėju; 1945 m. jam suteikiamas pro Kviečiame ir prašome visus tautiečius kaitytę — 123 Robinson Ave., telef. j įvyko gegužės 8 d. Iš ryto lietuvių baž- vo apsisprendimo galimybę.
fesoriaus vardas. Yra parašęs mono stoti į vieningą ir dideli lietuvišką dar JA. 2-4109.
3. Jei Lietuvoje ir šiuo metu pasi vės. DBLS kreipėsi į minėtų kraštiį,.
nyčioje ta intencija svečias Tėvas Targrafiją “Grybinės medžių ir krūmų bą — gražaus tautinio centro steigi Ruoštis į stovyklą pats laikas, nes; cizijus Garbukas, OFM, atlaikė pamal- rodo kūrybinių pastangų bei laimėji PLB valdybas, prašydama surinkti ži- < .
ligos”; kartu su Mazalaičiu parašė kny mą Hamiltone.
mų, tai yra ne okupanto ir jo vietinių nias apie lietuvius pabėgėlius, norifidas ir pasakė pamokslą.
vasara
jau
čia
pat.
Daugiau
žinių
bus
gą “Valgomieji ir nuodingi grybai”.
4 vai. p.p. šv. Kazimiero parapijos tarnų, bet kūrybinio tautos gajumo ir čius tomis galimybėmis pasinaudoti. paskelbta vėliau šitame skyriuje, tad
LN DIDYSIS SUKAKTUVINIS BA
salėje įvyko iškilmingas motinų pager veržlumo nuopelnas. Todėl šis pareiš
H. at-kų valdyba.
Kaikurių produktų eksportas. Kaip LIUS jau šį šeštadienį. Kurie galime sekite.
bimas, kurį suruošė lietuvių šeštadie kimas nereiškia taip pat atsiribojimo
pareiškė Lietkopsąjungos tarprespub paremkime jį savo atsilankymu. LN
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA. Ge ninė mokykla. Minėjimą atidarė E. nuo lietuvio kūrybinių pastangų ir lai DABARTINĖ VUKo VYKDOMOJIlikinės užsienio prekybos kontoros v-bos nariai ir kiti tautiečiai prašomi gužės 28 d. gerb. klebonas kun. dr. J.
valdytojas Algirdas Kalužonis, kasmet prisidėti prie rengiamos loterijos, pa Tadarauskas moterystės ryšiais sujun Kalasauskas, tardamas šiltą žodį į ma mėjimų, prasiveržiančių pro okupanto TARYBA, vadovaujama Glemžos, yrą
vis daugiau eksportuojama gyvų vėžių renkant ir paaukojant fantų. Fantus gė pp. Petrušaičių jauniausiąją dukrą mytes ir paprašydamas atsistojimu pa priespaudą — tokius laimėjimus mes jau kuris laikas atsistatydinusi, bet dėt
į Švediją, spanguolių ir mėlynių uo pristatykime K. Mikšiui, 18 Barton St. Renatę su Česlovu žilioniu. Jaunieji gerbti mirusias ir čia nesančias mo primame ir jais gėrimės bei didžiuo naujos tarybos sudarymo nesusitaria
ma, todėl ji vis dar tebeina savo pa
gienės į Belgiją, bekono, sviesto, tau W., teL JA. 9-8593 arba atsineškime malonūs draugiški jaunuoliai, tad tiek tinas. Toliau gražiai vadovavo visai jamės.
programai,
savo
sąmoningais
žodžiais
reigas.
kų į Čekoslovakiją ir kitus kraštus. tiesiai į salę.
LIET. NEPRIKL. TALKOS VALDYbažnyčion, tiek vėliau į vaišes susirin
1959 metais pirmą kartą po karo bu Lietuvių Namai turi šiuo metu per ko visas aktyvusis Hamiltono jauni užpildydamas pertraukėles tarp prog BA sudarė Čikagoje specialų komitetą
TARPTAUT. JAUNŲJŲ KRIKSČ.
vęs eksportuojamas sviestas į Prancū 500 narių, todėl šis parengimas, tiki mas palinkėti jiems laimės ir palydė ramos atskirų dalių. Po to sekė V.; rudeniop sušaukti' LNT Tarybos su DEM. UNIJOS TAUTINIŲ GRUPIŲ
Šmaižienės
paskaita
ir
Tėvo
Tarciziziją, įvairi uogienė į JAV, šaldyta žu mės, bus vienas iš skaitlingiausių.
važiavimą Čikagoje. Į komitetą įeina VADOVŲ suvažiavime gegužės 6-8 d.d.
ti į naują gyvenimą.
OFM, žodis.
vis į Vokietijos sovietinę zoną, švie Tad iki malonaus susitikimo gražio Renata į Hamiltoną atvyko dar ma jaus,
A.
Siliūnas, J. Paplėnas, A. J. Kaulė- Eicholze, Vokietijoje, Politinės CDU
Meninėje dalyje buvo išpildyta: šo
žios spanguolės ir unguriai į Švediją. je Hillcrest salėje.
į
nas
ir K. Drunga.
Sk. St.
Jaunių Akademijos rūmuose dalyva
ža mergytė, bet greitai pasidarė vi kis “Mieganti karalaitė”; mažųjų plas
Žinoma, visas eksportas atsiskaitomas
vo
UIJDC 15-os tautinių grupių vado
LNT SUVAŽIAVIMAS, kuriame
SPORTO KLUBO KOVAS paskuti siems pažįstama, nes labai dažnai įvai tika “Skrido uodas į mišką”; tautinis
per Maskvą.
vai. Iš lietuvių dalyvavo A. Venskus.
nis šokių vakaras nesusilaukė didelio riuose parengimuose deklamavo, šok šokis “Kubilas”, jūrininkų šokis; vai laukiama kaikurių tos organizacijos
ANTANAS LEBEDIS; gimęs Grudavo
ar
vaidindavo.
Buvo
aktyvi
skau

dinimas
“
Dovana
mamytei
”
.
Akordeo

pertvarkymų, įvyks rugsėjo 3-5 d.d.
Nemunas pasikeitė. Pastačius Kau dėmesio. Jis atnešė sportininkams be
bynuose
Šiaulių apskr. 1911 m., staiga
tė
—
paskutiniuoju
laiku
vilkiukų
nu
pagrojo
Br.
Mališauskas.
Eilėraš

Čikagoje.
'
no HES, rašo biologijos mokslo kandi veik $42 nuostolio. Gaila, kad hamilmirė
Vokietijoje.
Palaidotas Wucrzdatas Ipolitas Gasiūnas, šį pavasarį iš toniečiai ilgąjį savaitgalį pasirinko draugovės draugininke. Paaugusi įsi čių pasakė žib. Šilinskaitė, N. žiminsTAUTINIŲ
ORGANIZACIJŲ
suvaburg-Zell.
Liko
žmona
ir du vaikai.
siliejo Kauno jūra. Vandens horizon meškeriojimui, visiškai neatkreipdami jungė į taut. šokių grupę bei sporto kaitė, R. Kuncaitytė ir Stankevičius.
tas smarkiai pakilo; susilpnėjo srovė, dėmesio į gražų, kultūrinį sportininkų klubą Kovą ir dalyvaudavo kiekvie Programos užbaigai vaikų choras pa
dainavo tris daineles. Po to kun. J.
ir tuo pačiu sustiprėjo vandens spau parengimą, kuriame meninę programą name jų pasirodyme.
Česius Žilionis, atvykęs į Hamilto Bertašius pasakė padėkos žodį, mo Limburgo vyskupijos Kat. Akcijai Ii jardai markių), bet būtina su šak
dimas. Augštutinėje Kauno jūros da išpildė Toronto vyrų kvartetas, ved.
ną prieš keletą metų iš Anglijos, irgi kyklos vardu pasveikino motinas, o bendradarbiaujant su svetimšalių Sie nimis išrauti iš vokiečių širdžių dar
lyje nusėda sunkiosios našmenų dale muz. St. Gailevįčiaus.
lės. smėlio grūdeliai, o Darsūniškiu ir
Reikia tikėti, kad rugsėjo 24 d. pir greitai įsijungė į taut, šokių šokėjų ir vaikučiai kiekvienas savo mamytei to vadomis gegužės 29 d. Frankfurte, vis jaučiamą nudtaiaką, kad žmonės
Petrašiūnų ruože — smulkesnės bei mas Kovo rudens šokių vakaras bus sportininkų eiles. Nuoširdžiai dirbo li įteikė po baltą gėlytę.
Programą paruošė: plastiką - šo V. Vokietijoje, Pabėgėlių Metų pabai iš Rytų yra ylg žemesnės rūšies. Visi
lengvesnės, dumbią sudarančios dale skaitlingas dalyvių skaičiumi, paden gi pernai pavasario, kad jį išlydėjom
gos proga buvo surengta įspūdinga žmonės yra lygiaverčiai ir laisvė yra
lės. Nemuno vandeny gyvenusią gy giant ir nuostolius gegužės 21 d. pa į Čikagą. Dabar ten išsiveža ir z savo kius G. Galminienė, vadinimą E. Fe- “Tautų Diena”. Iškilmės prasidėjo šv. svarbiau, negu tautų ar valstybių sie
deravičienė, tautinį šokį T. Lukas, dai
jauną žmoną.
vūniją ištiko pagrindinis gyvenimo są rengimo.
Bernardo bažnyčioje gegužinėmis paa- nos. Yra gražus dalykas broliškumo
Vestuvės buvo labai iškilmingos. nas G. Galminienė; ir E.- Fed'eravičienė. maldomis, kurioms vadovavo lenkų savaitė su žydais, kuri kasmet rengia?
lygų pakitėjimas. Šį pavasarį Kauno
jūros dugno gyvūnija yra labai negau VILNIEČIŲ JONINĖS rengiamos Aušros Vartų bažnyčia gražiai išpuoš Skambino D. Januškaitė.
TĖVAS PRANCIŠKONAS TARCI- Sielovados dir. prel. E. Lubowiecki, ma V. Vokietijoje, bet dar būtinesnė
si. Bandoma įveisti iš Dniepro Petrovs- Merritton m. salėje (kur praeitais me- ta gėlėmis, šv. Mišių metu giedojo
pamoksle kalbėjęs apie pabėgėlius be būtų pavergtųjų tautų savaitė. Lais
parapijos choras ved. kun. Br. Jurkšo. ZIJUS Garbukas, 0FM,; iš St. Cathari namius svetimšalius, lygiaverčius žmo vas apsipren<jimas reikalingas ne tik
ko vandens saugyklų atgabentas dvi
Vaišės įvyko puošnioje Knights of Co nes, Ontj. pas savo seserį Lenienę pra nes, gyvenančius viltimi sūgijžti į sa vokiečiams, bet kartu ir visoms Ea-,
vėžiagyvių — mizibų rūšis. Tai būtų
A. LI0D2IUS, B.L. lumbus salėje, grojant Vyt. Babecko leido dviejų savaičių atotogas. Atos vo gimtuosius kraštus ir savo viltis ropos tautoms. “Mes norime būti žmojgeras maistas žuvims. Aklimatizuoti
orkestrui. Jaunuosius sveikino ir lin togų metu patalkininkavo Winnipeg© grindžiančius ne kokiai snors trimis niškumo ir taikos apaštalais”, baigė
V1ESAS1S NOTARAS
šiuos vėžiagyvius Lietuvos vandenyse
kėjo laimės gerb. klebonas, organiza klebonui, du sekmadieniu atgiedoda ąr keturiais žemės galiūnais^ o Dan savo kalbą R. Hackenberg.
(Notary Public)
padrąsina tai, kad neperseniausiai su
mas Sumą ir kas vakarą atlaikydamas
cijų atstovai ir draugai.
Advokatas iš Lietuvos.
jungus Oginskio kanalu Dniepro ba
giškosios Motinos užtarimu. Po pa Sekusiame kultūriniame tautų pasi-.
gegužines
pamaldas.
Gaila, kad nustojom dviejų darbš
seiną su Nemuno baseinu, į Lietuvą
mokslo buvo sugiedota viena lenkiška rodyme aiškiai pirmavo lietuviai. K.f
atkeliavo Kaspijos jūros kilmės vėžia Visi notariniai reikalai ir tei čių jaunų visuomenininkų, išaugusių
giesmė ir lietuviškoji “Marija, Mari Motgabio diriguojamas Vasario lį
mūsų jaunimo organizacijose, čia pa
Varšuva. — Lenkijos jaunimas ja”. Litanija atskaityta lotyniškai, vo gimnazijos choras ir A. Grinienės pa
siniai patarnavimai,
gyvis Skoropija ir minkštakūnis drulžinusių vienas kitą ir dabar sukūrusių neina i vad. Socialistinio Jaunimo kiškai sukalbėta šv. Tėvo Jono XXIII ruošta gimnazijos tautinių šokių gru
morgičial
senas. šie gyvūnai čia gerai prigijo, o
lietuvišką šeimą. Mūsų visų nuošir Sąj. (komsomolą). Pvz. Wroclave, malda už persekiojamą Bažnyčią ir pė užpelnytai susilaukė vietinio pri
masiškai jų priviso Kuršių marėse ir
20 KING ST. l.t HAMILTON
džiausi
linkėjimai ne tik asmeniškos kur yra eilė augštųjų mokyklų, baigta vokiška giesme “Mariją mylė pažinimo. Užtai, kai baigiantis iškil
kitur. Reikia tikėtis, kad šie vėžiagy
laimės
jiems,
bet taip pat kad ir Čika
Telefono!:
mėms atvyko Limburgo vyskupas paf-'
viai, kartą aklimatizavęsi, pagerins žu
tos organizacijos narių tėra 215, ti trokštu visados”.
įstaigos JA. 7-5575
goje
jie
įsijungtų
į
lietuvišką
bend

Tolimesnioji iškilmių dalis vyko galbininkas J.E. dr. Kampe, choras;
vų pašarų bazę netik Kauno jūroje,
Namų FU. 3-8928
ruomenę lygiąi su tuo pačiu darbėtu- Varšuvos universiteto studentų Kat. Akcijos namų salėje, talpinančio- turėjo jo garbei dar išpildyti ponf
bet ir kituose vandenyse.
E.
tik 3% tepriklauso jai, o poli
mu ir nuoširdumu.
je apie 500-600 asmenų. Ji buvo pil- dainų virš —
-------- »
—
programos.
Lenkai
davėtechnikoj
iš 10.000 studentu vos na.
Pagarba tėveliams išauginusiems dvi
Pasveikinimo ir atidarymo žodį gana aištęstą, bet nepasižyminčią augs^
jaunas lietuviškas atžalas.
G. B.
450.
tarė Hcsseno parlamento narys K. tu lygiu dainų ir šokių programą. VertP
Hackenberg. Suminėdamas atskiras grai mėgėjiškai sudainavo porą dai*l
dalyvių grupes (lenkus, vengrus, vo nelių, kinieįia?/ft Hong4Congo atliko*
KAIP TVARKOMA LIETUVOJE
1>et trunka, kol išsivynioji... Izolia
kiečius), ypatingai išryškino lietuvių solo partiją klnietiškai, puikiai pasinį
NAMŲ STATYBA
cijos, kaip tu rašei, duoda tik fabri
grupę, vadovaujamą Sielovados dir. T. dė sudėtų Vokiečių jaunimp grupė sa-į
kams. o privačiai — viskas tik su kom
Mielas Kaimyne!
binacija. Cemento 50 kg. maišelis kaš f APYLINKĖS V-BOS pastangomis taip --------ir šiais,-----------------gegužės 21 d.- metine
------- pa- tA. Bcrnatonio, i-atkreipdamas
- •
.. .dėmesį.
.M . vo dainomis ir šokiais. V'
Iškilmingąją dalį užbaigė ^.E. vysk^
... Rašei mums apie statybą ir me tuoja 20-25 rb.. plytų 1000 — 360 rb. birželio išvežtųjų minėjimas bus per raoifos šventė praėjo gražiai ir sekaP,e 6000 lietuvių pajėgia išlaiHuettenfelde. dr. Kampe įspūdingu Žodžiu ir apašta
džiagas. Mūsų sąlygomis beveik ne plytinėje. Pas mus visur nėra pastovą- St. Catharines radijo stotį tKTB ban- mingai. Salė^K’o pilnutėlė žmonių.
f
Pras* liškuoju palaiminimu.
įmanoma pasirinkti. Buvau rašęs, kad mo. Pastačius namą, kviėčia pasiaiš-' ga 620 š.m. birželio 12 d., Sekmadienį Jausmingą ir turiningą prakalbą paša- Apibudindamas “Tautų
Vasario
18
gimnazijai
atgabenti
i<<
kinti:'iš
kur
pajamos
statybai,
iš
kur
2 vai. p.p., anglų kalba pritaikintas kė Regina Kulienė, uoli Toronto lieR* hackenberg pareiškė, kad nebuvau gavęs sklypą 15 arų (30 m x
50 m.). Pasikeitė architektai, tai toj medžiagas gavai? Tada ir vėl nauji rū kitataučiams susipažinti, bet verta ir < tuvių moterų veikėja. Meninę šven- užtenka vien materialinės pagalbos pa- Huettenfeldo į Frankfurtu $591 LST
' ’
tės programą nuostabiu tikslumu ir begaliams ar benamiams XV. Vokieti lietuvių kuopa SchweUingeuc7 parūpi
vietoj dabar neleidžia statyti. Sako, pesčiai.
apylinkės lietuviams išgirsti.
£
Pavasario gražus oras vilioja žmo
žavumu išpildė Toronto Prisikėlimo joje svetimšaliams ir vokiečiams pa no patogiu autobusus ff amerikiečių *
kad kažką valdišką statys. Tau sunku
IEŠKODAMA
BŪDŲ
SAVO
KAIŠAI
< JU
-•
gų,
o
taip
pat
ir
jauni-vaikai
nori

parapijos choras, Vadovaujamas solfe- bėgėliams nuo 1945 m. išleista 42 mi armijos.
ir suprasti. Aš rašiau, kad sklypą ga
sustiprinti
apyl.
v-ba
išleido
ir
jau
■■■
,
:
W
n
i
.
«
vau nemokamai. Taip oficialiai ir bu si turėti sodelį bent poilsiui, bet laikas platina loterijos bilietus 50-50 pagrin to V. Verikaičio. Ir solistas savo ga
vo, o tik už “atmatavimą” reikėjo nuobodus, ir niekas nepasikeitė. Ne du. Jie bus realizuoti per rudeninį lingu ir gražiu balsu pažėrė puikių
“nematų” duoti. Man kaštavo per 700 turtingam ką nors turėti daugiau,, taip b-hės ruošiamą parengimą rugsėjo H Hetuvišįį: dainij. Viši trava palydėti
rublių. Dabar, pasikeitus architektui, pat nėra gera. Kaime dar sunkiau ne d. Merrittori Community Centre Hali, galingu rankų plojimu, prašant dar
tą sklypą atsiėmė irgi nemokamai, nes gu IMI metais. Kas moka prisiderin salėje. V-ba prašo šiame reikale vi daugiau dainų. Programos vedėjas ir Išduodamos paskolos iki $3.000. morgičių paskolos iš 7% iki 50%
pranešėjas buvo J. Blužas.
neleidžia ant jo statyti. Užrašė į eilę ti, tas lengviau gyvena.
turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
Brolis Zigmas vedęs kairrymę dirba suomenės paramos. Labiausiai šiuo lai šiltas nuoširdus ačiū poniai R. Ku
laukti dėl kito sklypo. Kiek jo “atmaku yra reikalingi bilietų platintojai. lienei, solistui V. Verikaičiui, Prisikė
tavimui” reikės išleisti, tai dar nė ne artelėj siuvėju. Jis gerai uždirba. Na Platintojams yra nuolaida.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 8 • 8 vai. vakaro: Mfhden
limo-parapijos chorui, šventės rengi Building. 20 King St. E„ not A. Liudžiaus ištaigoj II augite, tel JA. 7-5575.
žinau ... Namą galima statyti ligi 60 mie pasiuva kostiumą už 400 rublių
mo komitetui ir visiems darbu ir atsi- Sekmadieniais 12-2 vai. popiet, parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St
kvadratinių metrų ploto. Medžiagų (tik darbas).
GRAŽ1AI PRAĖJUSI PARAFUOS
Tno tarpu tiėk. Sudieu! Jūsų BroTRĖMIMŲ MINĖJIMAS šiais me
tais ruošiamas Pabaltiečių Federaci
jos šį sekmadienį, birželio 12 d. Pra
džioje buvo apsispręsta jį pravesti estų
tautiniame ūkyje, bet dėl nuolatinio
lietaus į ji įvažiavimas sunkus, todėl
šios liūdnos šventės programa pakeis
ta šitaip:
Viši lietuviai, turį mašinas, kviečia
mi birželio 12 d. 2.30 vai. p.p. rinktis
į Shopping Centre aikštę, čia prašomi
pasiimti tautines vėliavėles mašinoms
ir transparentus. Eisena mašinomis
prasideda 3 vai. p.p. punktualiai šiuo
maršrutu: Kennilworth - Main - King Dundurn - Main iki Lietuvių Namų.
Oficiali dalis pradedama 5 vai. p.p.
Lietuvių Namuose.
Meninę dalį išpildys estų mišrus ir
latvių vyrų chorai, o lietuvius atsto
vaus tautinių šokių grupė.
Visi lietuviai kviečiami šiame minė
jime skaitlingai dalyvauti. Prie įėjimo
laisvos aukos.

JA Valstybės

*k*v^*v**a«

D. Britanija

Vokietija

x

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

ST. CATHARINES, Ont

Taupyk ir skolinkis bankelyje 'Talka

% ''
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TEVI8KČS ŽIBURIAI

L Krikščionių Demokratę Sąjungos konferencija

'

5 PUSL.

JAV ir Kanados LFB konferencija Clevelande

veikiant. Reikią daugiau entu gomis ir įvairiom kalbom leidžia Jau praeitame “T2” numeryje
ziazmo. Be mūsų Lietuvos, esą, mų Eltos biuletenių sustiprinimo buvo užsiminta apie Clevelande
pereitame “T2” numeryje pažy niėkas neišvaduos. Iš mūsų turi reucalą.
Įvykusią Amerikos ir Kanados
Diskusijose J. Matulionis pri Lietuvių Fronto Bičiulių konfe
mėta, ketvirtoji tokia konferenci rastis žmonių, kurie eitų pačiame
ja įvyko Toronte gegužės 28-29 d. kovos su bolševizmu avangarde. kišo, kad VLIKas norįs PLB su renciją - suvažiavimą, šį kartą no
Bendras konferencijos įspūdis, Jei norim pajudinti žemę, reikią rasti į VLIKo tarnaitės vaidmenį. rima kiek ilgėliau sustoti ties viekad LKDS šiuo metu nėra užsimo pirma save pajudinti. Atsiliepda Pirm, atsakė, kad norima tik veik .ia kita svarbesne suvažiavimo
jusi jokiems dideliems naujiems mas į dr. Šidlausko pastabą, kad ios sričių pasiskirstymą išlaikyti. vieta.
MW
žygiams, bet linkusi tęsti savo su kitomis grupėmis darniai ben I iškeltą lesų klausimą pirm, pa Posėdžiai prasidėjo šeštadienį
darbą toliau, neieškodama naujų dradarbiaujama, prel. K. primi stebėjo, kaa pernai ALTas davė 6 vai. vak. ir vyko visą sekma
kelių nei laisvės kovos baruose, nė, kad “sėja” ir retkarčiais pa- $11.000, o šiemet iš dar didesnės dienį. Pirmoji diena buvo skirta
nei lietuviškosios visuomenės, nei sirodąs “Varpas”, atrodo, nieko Vasario 16 rinkliavos vos $4.000. Centro Valdybos, sambūrių p
net katalikiškosios jos dalies poli daugiau ir neturį ką rašyti, kaip Jei ALTas daugiau neduos, tek nešimams ir orientacijai nuzymėtinio bei visuomeninio darbo su tik prieš LKDS. Naujajam CK sią ieškoti kitų Kelių, gal net pri :i, antroji—diskusijoms ir spren
derinimo reikalu. Dažnai minimas teksią išsiaiškinti bendradarbiavi ima kaikieno jau siūlomas tiesio dimams padaryti..
gines paties Tautos Fondo rink Suvažiavimas buvo pradėtas
vad. “katalikų skilimas” šį kartą mo platformą.
Daugelis kitų kalbėtojų dau liavas ir JAV.
visiškai nebuvo nagrinėtas, nors
Tautos himnu ir malda į šv. Ka
Dar aktualus buvo prel. M. zimierą. Vietos sambūrio pirm.
kaikurie dalyviai diskusijose Liet. giausia lietė praktiškus veiklos
Frontą ir nelabai glostančiu žo Klausimus — savos spaudos, dėl Krupavičiaus pranešimas apie po VI. Palubinskas, pasveikinęs su
džiu prisiminė. Tačiau, kai po ko buvo net griežtų susikirtimų, litines grupės veiklos gahmyoes važiavusius šeimininkų vardu, pa
prel. M. Krupavičiaus pranešimo lėšų bei narių mokesčio, jauni svetimame Krašte. Savame krašte kvietė Centro V-bos pirm. prof. J.
ateities veiklos reikalu vienas iš mo veiklos, darbo diferenciaci politinė veikla liečia visas sritis, Brazaitį konferenciją atidaryti.
Kurios išplaukia iš grupės idealo, Tarp kitų dalyki/ profesorius pa
dalyvių tą klausimą iškėlė, prele jos ir t.t.
Sekmadienio rytiniame posėdy svetur — tik kaikuriais: laisvės žymėjo, kad šį kartą nereikia su
gentas atsakė, kad, jo nuomone,
to nagrinėti jau nesą verta, nes padarė pranešimą VLIKo pirm, kovos, tautinės kultūros išlaiky daryti nuotaiką ? suvažiavimui,
nieko nauja nebebūtų pasiekta. ar. A. irimakas apie Lietuvos mo, krikščioniškosios ideologijos kaip yra įprasta daryti, nes mal
bei demokratijos idealų skiepiji da į šv. Kazimierą, sukurta lietu
Reikią geriau vykdyti savo pozi laisvinimo problemas.
tyvų darbą be jokių kalbų. Ma VLIKas visą laiką siekęs palai mo, panaudojant tam visas propa vio tremtinio tolintajame Sibire,
žai tas klausimas buvo prisimin kyti Lietuvos bylą gyvą ir susieti gandos priemones,'ypač spaudą, savaime nuteikia, kokioje dvasio
tas ir Liet. Krikščioniškosios De ją su visuotiniais laisvės princi o pirmiausia visiems patiems prie je turės vykti suvažiavimo dar
mokratijos Studijų Klubų pirmi pais bei visų pavergtųjų bendra co prisitaikant.
bas. Toliau, džiaugdamasis gau
ninko pranešime — tik pasakyta, Kova. Veikiąs jis, kiek Kur įmano Kaip paprastai, prelatas kal siu dalyvių skaičiumi, linkėjo na
Dalis LFB
kad toji katalikų skilimo proble ma, diplomatinėje dirvoje ir in bėjo vaizdžiai ir uždegančiai, pir šaus darbo nagrinėjant savo or
formacijos srityje.
ma klubų veiklą sunkinanti.
ma aptaręs mūsų gyvenamojo me ganizacinius klausimus bei nusišiandien jis jau .pripažįstamas to iškeliamus reikalavimus LKDS, statant ateičiai veikimo gaires.
Kaip ir paprastai organizacijų
gyvenime, bene įdomiausias buvo kaip centrinis lietuvių kovęs už kaip lietuviškumo, krikščionišku Po to buvo sudaryta darbo pre sėdžiai. Diskusijos dėl praneši-; švęsti kūrybiniam ir auklėjama giminingų disciplinų srityse. Taip
pat numatoma skatinti nepriklau
LKDS centro komiteto pirm. dr. savo laisvę organas. Kaip turįs vi mo ir moralinio tyrumo puoselė zidiumas ir rezoliucijų komisija. mų, LFB principų paryšikinimas, jam darbui.
LFB
veikimo
perspektyvos
kultū

Baigdamas,
pranešėjas
su
giliu
somos Lietuvos laikotarpio studi
K. Šidlausko pranešimas — kon sos tautos pavedimą atstovauti ją tojai. Panašiai ugningai jis vėl Pagal nustatytą diėnotvarkę vyko
densuotas ir apžvelgiąs visus or ir reikšti jos valią šiapus gele kalbėjo vakare, pobūvio metu, Centro, organų pranešimai: sam rinėje srityje, bičiulių vieta ben Įsitikinimu teigė, kad LF sąjūdis, jas, kurių labiausiai trūksta. Fon
ganizacinius reikalus bei rūpes žinės uždangos, natūraliai turįs kreipdamasis jau Į bendrai lietu būrių veikla, iždas, “Į Laisvę” ad druomenėje, veikimo perspekty nešdamas visais atžvilgiais plačiai do darbas skirsis nuo Bendruo
vos laisvinimo srityje. PO disku ir teisingai suprastą laisvės min menės Kultūros Fondo veiklos,
būti visos laisvės kovos veiklos vius, ne vien Į KD.
čius.
ministracija, socialiniai reikalai, sijų, eilės klausimų ir sugestijų, tį, gal drąsiai tikėtis, kad jo min nes
būsiąs siauresnio pobūdžio.
Pradėjęs formaline CK veiklos centru. Santykiai su diplomatais
Po gana gyvų diskusijų bei pa ypatingi reikalai, vidaus informa padaryta ryšium su pranešimais, tys ras tautoje gyvo pritarimo. Šiais metais jau numatoma išleis
apžvalga, pirmininkas nūdienę esą jau išsilyginę, taip pat santy stabų šis pranešimas buvo reko cija, “Į Laisvę” redakcija, politi
St. Barzdukas, Amerikos Lie ti vieną mokslinį veikalą.
tarptautinę padėtį įvertino kaip kiai su ALTu ir kitų kraštų pana menduotas CK kaip medžiaga niai ryšiai. Tiesa, prieš tai buvo buvo išklausyta dr. Damušio LFB
pagerėjusią Lietuvos bylos požiū šiomis organizacijomis esą pa ateities veiklos planui sudaryti. ir atskirų sambūrių pirmininkų paryškinimas principų, kurie yra tuvių Bendruomenės Centro Val Prof. J. Brazaitis padarė išsa
nužymėti “Pilnutinė demokrati dybos pirmininkas, savo prane mią 15 metų laisvinimo darbo <
riu. Pasisakęs trumpai nepalan grįsti bendradarbiavimo dvasia.
veiklos
pranešimai.
Prieš konferenciją baigiant dar
ja” leidinyje ir,“Į Laisvę” žurna šime užakcentavo kultūrinio dar
kiai ryšių su kraštu palaikymo bei Betgi PLB pasireiškią tendencijų buvo
Paaiškėjo, kad sąjūdis ir narių le. Daktaras sustojo ties trimis bo stiprinimą ir kartu kėlė bend bendrą apžvalgą. Per tą laikotar
primtos
rezoliucijos
(žr.
at

pį yra atsiekimų, bet pareikalau
jo lankymo klausimu, priminė, visas lietuviškas organizacijas pa skirai), įvyko dar atskiri posė skaičiumi, ir savo Įsipareigoji
pačiais
svarbiausiais
klausimais.
ruomenės
svarbumą,
kuri
apima
ta ir aukų. Pirmiausia Lietuva
kad VLIKo autoritetui tarptauti jungti jos valiai, neišskiriant nei džiai DKL Studijų Klubų ir Leo mų apimtimi nuolat auga.
Pirmas
—
ateities
valstybės
tvar

visus
lietuvius
išeivijoje
ir
joje
nėje veikloje kelių grupių išstoji ALTo, nei VLIKo. Esą VLIKo pa no XIII fondo, bet “TŽ” korep.
Iš pirmos dienos pranešimų kymo kryptis. Nepasaulėžiūrinės gaii reikštis visos mūsų kūrybi atsidūrė vienoje padėtyje su ki
mas neatsiliepęs, bet tai paken vertimas emigracine organizaci
reiktų pirmiausia sustoti ties L. politikos koncepcija yra laidas už nės jėgos. Dirva plati, tik rei tais satelitiniais kraštais, įeinama
ten
jau
neteko
dalyvauti.
kę pačios lietuviškosios visuome ja “suniekintų tautos pavedimą
Prapuolenio ypatingųjų reikalų tikrinti visų piliečių sąžinės lais kia darbininkų ir nuoširdaus vi į Laisvės Komitetą, sudarytos są
Bendras
įspūdis,
kad
konferen

nės viduje. Bendradarbiavimas su kovoti jos vardu šioje geležinės
referavimu. Kalbėtojas priminė vę. Nevalia niekam politinėmis sų bendruomenės idėjai pritari- lygos dalyvauti pavergtų tautų
cija
ir
šeimininkų
ir
CK
buvo
ge

seime, Lietuvos reikalai minimi
kitomis vilkinėmis politinėmis uždangos pusėje ir išjungti mus
apie ruošiamą Pavergtų Tautų sa priemonėmis siaurinti ar varžyti ūio.
rai
paruošta
ir
praėjo
gyvai.
Gal
iš
daugelio,
jų
tarpe
PET,
pa

grupėmis esąs gana darnus. Su
vaitę Čikagoje. Tam sudarytas kitų Įsitikinimus ir drausti jų vie J. Jasaitis, LB Čikagos apy ir Amerikos Balse. Pralaužta tyla
galima
buvo
tik
pasigesti,
kaip
ir
apie Lietuvą. Susidomėta didžio
išstojusiomis grupėmis, deja, su- vergtųjų tautų tarptautinių orga
specialus komitetas, kuriame da šą reiškimąsi.
gardos
pirmininkas,
kalbėdamas
kitose
panašiose
konferencijose,
sios spaudos žurnalistų mūsų
-sitarti nepasisekę, betgi kitoje nizacijų, kurių dalyviais gali bū
lyvauja ir lietuviai. Toliau ragi
apie
L.
Fronto
vietą
bendruomekad
greta
gyvai
diskutuojamų
or

Antras
—
ūkinė,
ekonominė
veikloje, susiduriant įvairiose ti tiktai pavergtųjų kraštų pilie
no su kitomis organizacijomis šį sritis. Ūkis palenkiamas žmogui, ij nėję (pats sąjūdžiui formaliai ne- kraštu. Yra parvežtas iš paverg
ganizacinių
bei
principų
klausi

bendrose organizacijose veikti tai čiai. Tai susiaurintų laisvės kovos
rudenį ruošti partizanų minėji o ne priešingai. Teisė nuosavy-! priklauso) reiškė pageidavimą, tojo krašto lietuvių rezistencinis
mų,
nebuvo
smulkiau
panagrinė

vaizdas ir perduotas Amerikos vi
daug nekliudą. LKDS programos priemones ir bazei Tuomi pat ne
mus. Iš viso po paskutinių tarp
kad
Fronto
bičiuliai
dar
labiau
ta
nei
viena
iš
nūdienio
gyvenimo
bei
valdyti
(konkretus
pavyzdys
suomenei. Tačiau guli ant sąžinės
ideologinės dalies metmenys esą tektume teisės veikti ir kalbėti
tautinių įvykių politinis klimatas
jaustų
pareigą
prisidėti
prie
Įvai

iškeliamų
.problemų,
pvz.
kad
ir
Vakarų
Vokietijos
valstybinės
dviejų taurių lietuvių kraujas, ku
jau paruošti A. Gražiūno. Toliau pavergtosios tautos vardu ir jai
pasikeitė mūsų naudai. Todėl vi
rių
bendruomeninio
gyvenimo
bendrovės
Šerų
išskirstymas
joje
taip
aktualėjantis
santykių
su
pa

ris buvo išduotas mūsų pačių
naujajam CK teksią paruošti atstovauti...” Pajungimas VLI
somis mums prieinamomis prie
sprendimų
ir
šimtaprocentiniai
rankų.
Ko betkuriai organizacijai ar jų vergtu kraštu klausimas arba, be monėmis turime tą padėtį išnau dirbantiems žmonėms), bendras
praktinės veiklos dalį.
atsidėtų
bendruomenės
idėjos
ūkinio
gerbūvio
siekimas,
klasių
abejonės,
iškilsiąs
federalizmo
Pirmininkas dar platokai kal “kepurei” ‘sudarytų tik painiavų
Toliau profesorius nurodė gy
doti savajam reikalui. Pasitaiko,
stiprinimo
užsimojimuose.
kovos
išjungimas,
vietoj
to
soliklausimas
.
O
juk
tai
politiniai
bėjo apie LKDS.-ir LKDS JLL ir trinties”. Ištikrųjų kitos orga
venamojo. krašto besikeičiančias
kad: atitinkamos -Įstaigos jau pa
darurho ĮgyvendifiTniaŠ." Čia‘ ir - Dr.V.-Vardys ir prof. J. Bra nuomones misų irJbendrai pa
spaudos reikalus, priminė dviejų nizacijos tik turėtų VLIKą poli klausimai. Nejad$;jfė'bus pradė čios ieško mūsų.
ekonominio gyvenimo zaitis kalbėjo apie LFB veikimo vergtų kraštų laisvinimo atžvil
metų bėgyje iškilusius praktinius tinėje kovoje remti bei atlikti kai- ti svarstyti tik tada, kai iškils į
Dr. V. Vardys, dabartinis “Į skiriasi
reikalus, kur LKDS bei jos CK te kuriuos žygius jo pavestus. Reikė dienos problematiką? Visuomenė Laisvę” redaktorius, nužymėda tvarkymo samprata nuo kapita perspektyvas laisvinimo srityje. giu. Įspėjo sekti priešo žygius,
kę imtis savų žygių (PLB seimo, tų, kad visuomenė daugiau domė je šiais klausimais juntama blaš mas žurnalo ateities leidimo pla listinės sistemos ir socialistų visų Dr. V. Vardys kėlė minti, kad kurie kartais įgauna subtilaus ra
ALTo, ALRK Fed. reikaluose ir tųsi VLIKo darbu ir pinigais pa kymosi. Atrodo, kad kaip tik po ną, prižadėjo, kad toliau “Į Lais ūkinių sričių suvalstybinimo turime neišmesti iš akių vieno da finuotumo. Šiuo metu bandoma
lyko — ruoštis intensyviai ilgam kraštų sprogdinimą iš vidaus
kt.) ir baigė politinių grupių veik remtų. VLIKas šiame žemyne ne litiniams sąjūdžiams tiktų paieš vę” skaitytojus lankys periodiš minties.
Grybas.
Trečias
bėgimui, Išsilaisvinimo
išsilaisvinimo perspėkperspek- vykdyti per jaunimą.
Trečias —
- kultūrinė sritis. Kul- bėgimui.
los racijos klausimu. Esą, jei vei turįs nei vieno apmokamo žmo koti sprendimo.
kai -— išeis kas trys mėnesiai.
tūra
ir
pasaulėžiūra
du
neatskiria.
nera
siski.
Niekas
negalėtų
kią net profesinės iš Lietuvos at gaus, kuris galėtų judinti jo rei
Gale savo pranešimo profeso
Plečiamas bendradarbių tinklas,
vykusių grupių organizacijos, kalus sparčiau. Ir, deja, nenuma
norima jį padaryti stipriu politi mi dalykai, čia ir iškyla šioje sri-^ būti pranašu, kada ir kaip nusvis rius perskaitė LFB Tarybos spe
kaip nebus racijos veikti tiems, toma, kad padėtis greit pasikeis Londonas. — Grįžęs iš kom. kos, visuomeninių, lietuviškųjų tvje pasaulėžiūros vertė. Kultū-1 mūsų trokštamas laisvės suspin cialų atsišaukimą ryšium su 20
kurie ant savo pečių išnešė vals tų. Konsolidacija esanti labai pa Kinijos, feldmaršalas Montgome studijų' ir aktualiųjų išeivijos ga neįmanoma ta prasme be pa- dėjimas. Tikresnis ir skubesnis metų okupacijos sukaktimi. (Per
tybės kūrimo darbą. Dabar yra geidaujama, bet tik ne tokia, kad ry* pareiškė, kad Formozą reikią problemų žurnalu. Bus galima sąulėžiūros. Kokia turima pašau- kelias ruoštis ilgai savo kultūros suvažiavimą įvyko ir Tarybos po
reikalas bendradarbiauti tarptau visą dėmesį tektų koncentruoti į prijungti prie Kinijos. Bet, girdit pasisakyti ir kitiems, norintiems lėžiūra, tokia ir kuriama kultūra. I lietuviškumo išlaikymo kovai. sėdis).
Todėl valstybė vra pašaukta ne!Todėk kas liečia bičiulius, turi
tiniame forume, kur per idėjiš vidujinių nesusipratimų likvida
jame bendradarbiauti.
Konferencijos dalyviui (dėl iš
dėl
Hong-Kongo
tai
kiltų
didelis
išsidalinti savo uždavinių ir ispakai giminingas organizacijas ga vimą. Reikia darbingumą laiduo karas.
Prof. J. Brazaitis savo politinių valdyti, bet tarnauti." Ji piliečius reigojimų
vykimo
namo) neteko sulaukti vi
naštą. Pagal atskirų
lima iškelti Lietuvos laisvės rei jančios konsolidacijos.
ryšių pranešime nurodė eilę ge ne valdo, bet jiems padeda. Ne narių pajėgumą ir turimus resur so suvažiavimo reziumavimo re
kalą ir gauti paramos. Vėliau šią
Iš ateities darbų pirm, paminė Toronto. —- Ontario provinci ros valios pastangų sudaryti vie pilietis valstybei, bet valstybė pi
sus neužmiršti savo Įnašo lietu zultatų — priimtų rezoliucijų. Ta
mintį tikrai gražiai paryškino at jo krašto informavimo radijo ban- joje yra apie 80.000 alkoholikų. ningą frontą laisvinimo vadovy liečiui.
viškajam reikalui. Remti kiekvie čiau bendras Įspūdis susidaro
skiru pranešimu Pr. Vainauskas,
bės srityje. To tikslo siekti norin Toliau pagal Lietuvių Fronto ną lietuvio pozityvią kūrybinę toks: dirbti ten, kur yra labiau
smulkiai nurodęs kokiam plačiam
čių yra daug, tačiau, kai prieina principinius nusistatymus krašto minti. Nuolat ieškoti naujų kelių siai aktualu ir reikalinga, noras
LKDS konferencijos rezoliucijos
krikščioniškosios demokratijos
ma prie konkrečių šių norų ir politinis susiskirstymas turėtų efektyviam kūrybiniam reiški- bendradarbiauti ir remti visus,
pasaulinių organizacijų tinklui Lietuvių Krikščionių Demokratų Są
kur tik galima atsiekti pozityvių
a. Konferencija paveda Centro Ko pastangų realizavimo, atsiranda bazuotis ne pasaulėžiūriniais Įsi muisi.
LKDS priklauso ir kokiomis pro- jungos konferencija, Įvykusi I960 m. mitetui
tikinimais,
bet
socialinių,
ekono

staiga
neperžengiamos
kilūtys.
ir toliau leisti “Tėvynės Sar
Toliau “Į Laisvę” redaktorius ir konkrečių naudą nešančių re
gomis bei kaip ir kur gavo pasi gegužės 28 ir 29 d.d. Toronte, Kana gą” ir “Jaunimo žygius”.
Profesorius savo nuoširdžiu ir at minių ir krašto ūkinės padėties informavo apie prie žurnalo su zultatų, neužkirsti kelio vienin
reikšti per savo atstovus. (Buvo doje, išklausiusi pranešimus Lietuvos b. “Tėvynės Sargo” tikslas — auk viru žodžiu tur būt įtikino kiek problemų iškeltais reikalavimais.
gam ir politiniam darbui, jei tik
pageidauta šį pranešimą ištisai iš laisvinimo, bendraisiais pasaulio po lėti sąmoningą krikščionį demokratą ir vieną konferencijos dalyvį, kad Tokiu būdu viena-partija gali bū darysimą Lietuviškųjų Studijų susidarytų sąlygos ir dirva tam
spausdinti lietuviškosios visuome litikos ir pačios Sąjungos veiklos klau talpinti jame studijas ir apybraižas tikrai norima turėti vieningą, bet ti srove, kuri užsiangažuotų i eilę Fondą (jau turima $900 aukų). darbui.
simais, priėmė šiuos nutarimus:
visais klausimais, kurie yra reikalin kartu darbingą,-; aktyvią ir savo užsimojimų, kita uola, kuri pir Fondo tikslas remti mokslini dar
nės informacijai).
Po visti diskusijų vyko spaudos
gi ir naudingi kiekvienam lietuviui ka tikslus atsiekiančią vyriausią lie mąją pristabdytų nuo didelio Įsi bą ir mokslinių darbų leidimą —
Pirm. dr. Šidlauskas savo pra I. Lietuvos laisvinimo reikalu —
konferencija
it bendra vakarie
politinio mokslo, sociologijos, fi
nešime pasidžiaugė, kad pastaruo 1. Konferencija pritaria Vyriausio talikui; jos gali būti teorinio ir prak tuvių tautos laisvinimo priekyje bėgėjimo.
nė - pobūvis.
J. A-lis. \
tinio pobūdžio ir prieinamos vidutinio
ju metu organizacijos veikloj ma jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto iki išsilavinimo
Bažnyčia L. Fronto suprastoje losofijos, ekonomijos, istorijos ir
skaitytojui; be to, jis tu stovinčią vadovybę.
toma pagerėjimo. Ir narių mo šiol vestai Lietuvos laisvinimo linijai rėtų talpinti gyvenimo ir Sąjungos ak-, Sekmadienį 9 vai. pamaldos šv. valstybinėje sąrangoje turėtų pa
kesčio, ir savai spaudai paremti ir pabrėžia reikalą dar laibau suinten tualesnių įvykių kroniką, turinčią Jurgio bažnyčioje. 10 vai. vėl po- čias geriausias galimybes pasidaugiau surenkama, tačiau skyrių syvinti kovą dėl Lietuvos laisvės.
reikšmės ne tik šiuo metu, bet ir
veiklą vis dar tenka vertinti ne 2. Atsižvelgdama į nepaprastą gy ateičiai;
momento svarbą mūsų tau c. Redaktorių kviečia Centro Komi
“Malonūs” kultūrinio bend liūs ir teisėjus, kurie ir iš varžytynių
pakankama. Tai patvirtino ir sky venamojo
tos ateičiai, konferencija kviečia visą tetas, prieš jį redaktorius ir atsako už
radarbiavimo ir ryšių su tė leistų valstiečius, ir j kalėjimą so-»
rių atstovų pranešimai, kurių te lietuviškąją išeiviją vieningai remti
dintų darbininkus ...
vyne reiškiniai iš Vilniaus.
buvo vos 5 (Clevelando, Čikagos, VLIKo, ALTo ir diplomatų laisvinmo Savo darbą;
... Daugiausia erzina ši poną spal
d. už spaudą, kaip ir už visus savo
Toronto, Philadelphijos ir Water pastangas.
“Tėvynės Balsas” vasario Nr. votas filmas “Žydėk, jaunyste”, ku
darbus C. Komitetas atsako prieš kon
bury), nors dalyvių buvo ir iš kaii 17 (288), grįžimo į tėvynę ir kul- riame pasakojama apie jaunimo festi
ferenciją;
kurių kitų vietovių. Buvo taip pat II. Sąjungos ryšai su tarptautinėmis
| tūrinių ryšių su tautiečiais užsie valį Vilniuje. Noromis nenoromis iš
e. Konferencija • dėkoja “Tėvynės
organizacijomis —
nyje komiteto Lietuvos iniciaty plepa jis skaitytojams didingą šventės
paskaitytas ilgokas Australi Konferencija didžiai vertina S-gos sargo” ir “Jaunimo žygių” redakto
vaizdą, kai Vilnius skendi pasakiška
jos Melbourne LKDS skyr. pra ryšius su tarptautinėmis krikščioniš riams už pasišventimą ir sumanų reda
vinės grupės laikraštis rašo:
me
spalvų žaisme, gatvėse karnavalai,
nešimas, keliąs ypač TF klausimo kosios demokratijos organizacijomis ir gavimo darbą;
Hitlerio bernas apie
eisenos
su šviesomis, dainos ...
sutvarkymo reikalą Australijoje. pageidauja, kad naujasis Centro Ko f. Skyriai ir įgaliotiniai pasirūpina,
lietuviškus filmus
Ir
čia
straipsnio autorius suranda
Pranešimuose veik visi konstata mitetas tuos ryšius palaikytų kiek ga kad kiekvienas Sąjungos narys prenu
Vis daugiau ir daugiau užsienio lie blogį. Kur jis? Pasirodo, jog blo'n
meruotų “Tėvynės sargą” ir “Jaunimo
lima glaudesnius ir juos stiprintų.
vo lyg pavargimą.
tuvius pasiekia tiesa apie gyvenimą tai, kad “žiūrovus kaip strėlė ve a
žygius”;
Lietuvoje. Su dideliu susidomėjimu Tėvynės ilgesys”. Autorius šiuose v-**
Įdomus buvo pranešimas LKD
III. Sąjungos veiklos reikalu —
g. Prie kiekvieno skyriaus ir įgalio
emigracijoje laukiamos knygos, laik duose įžvelgia kažką žalingo, pasla >Stud. Klubų pirmininko J. Grav- Konferencija dėkoje Sąjungos Cen tinio veikia spaudos platintojai, kurie
nai
is Tarybų
laryuų tLietu
luieiu*
raščiai, kino filmai,
roko jr. Pasak jo, klubai organi tro Komitetui ir kitiems centriniams ją platina visais jiems prieinamais
,. ,• iš
1  ;, tingo, Kur 10 nuomone, jarri neur a->
didesni
sąmyši
veiksvos. Tai kelia vis <
zacinę fazę jau išgyvenę, kas buvę organams už sumanų vadovavimą Są keliais: prie bažnyčių, pobūviuose, su
f
ma, o jaunimui esą net pavojinga.
nių’, ypač buvusių Hitlerio tarnų tar Taigi, iš Tėvynės atklydusiuose vaiz
galima, jau padaryta, ir rezulta jungai ir sąžiningą darbą.
sirinkimuose, nešiojant po namus ir
ne. Šie ponai pasiruošę kanalizacijos duose, galingai skambančioje lietuvi^
t.L Kiekvienas skyrius praneša C. Ko
tai neblogi. Dabar tesąs klausi 1. Sąjungos veiklos sritys:
duobes iškabinti, kad tik apšmeižtų coje dainoje autorius Įžvelgia kažk.*)
mas, kaip veikti, čia pirm, reiškė Konferencija, išklausiusi prel. M. mitetui, kiek jis turi prenumeratorių
Tarybų Lietuvos laimėjimus.
>avojingo lietuviams emigrantams. Ne .
pageidavimų ir KLDS. Iš jų ta Krupavičiaus pranešimą apie Sąjungos ir kiek išplatina žurnalų;
Šiuo požiūriu būdingas kažkokio J. •eikia ilgai ieškoti, kad pamatytum,
V ^>,^* |)
f
h.
Opiais
ir
aktualiais
klausimais
C.
čiau aiškus buvo tik vienas — rei veiklos sritis išeivijoje, nutarė į savo
K
rašinys, išspausdintas š.m. “Tė cur šuo paslėptas.
K-tas leidžia ir kitokios literaūros.
veiklą įtraukti šias sritis:
kią aiškių įrodymų, kad katalikų intensyvią
viškės
žiburių” Nr. 2. Nors rašinio au Tai be abejo, pavojinga “veiksn: ”
3. Finansų reikalu:
a. politinę, pirmoje vietoje skaitant
torius
ir
nesisako, jog jis H.ilerio ber ' šmeižikiškai propagandai ir ją kiš».
vienybės tikrai norima. Pozityvu Lietuvos laisvinimo darbą,
a. Skyriai ir įgaliotiniai surenka
nas, bet nuslėpti to fakto jis neįsten- įei, bet naudinga ir labai laukia --i
mas ir nuoširdumas tegalį padėti. b. tautinės kultūros — lietuvybės iš narių priklausomą narių mokestį ir
...
OBi
’ia. Siekdamas suniekinti lietuvių tau lietuvių emigrantų, kuriems brandi
Klubų tikslas — krikščioniška ir išlaikymo,
metų pradžioje pasiunčia Centro Ko
tos
didvyrę Marytę Jtfelnikaite ........... ‘ ’imtoji žemė.
demokratiška Lietuva, bet ne bū c. religinę sritį,
mitetui;
L. Stašaitis.
iis
išduoda
savo, kaip Hitlerio tarne
_ ,«xĄsv^™+A^i^&
tinai LKDS prieauglio ruošimas. d. demokratybės ugdymo ir stipri b. Leidžiama skyriams ir kitokiais
Norisi
L.
Stašaičiui,
atštovaų-.
prigimti.
keliais
surinkti
tokią
sumą,
kokią
jis
nimo,
■•'
.
■/
ųįį/;S|i^
-k
'.,.
■•
,
.
.
Diskusijose pirmasis kalbėjo
... Panašiems ponarv-, įpratusiems
privalo įmokėti C. K-tui už turimą na
prel. M. Krupavičius, pasidžiau e. propagandos,
gėrėtis
hitleriniais filmais apie masi
rių skaičių;
gęs LKDS veikla tarptautinėje f. finansų telkimo ir
v
nes
žudynes,
ne prie širdies nei Lie viriau pasikalbėti. ,
c. Kadangi Sąjunga vien tik gau
g. Sąjungos plėtimo ir veiklos gy. arenoje, bet gana griežtais žo vinimo.
Pradėjote nuo “tarybinių**, fii
tuvoje vykstanti statyba, nei kolūki
tais narių mokesčiais negali išplėsti
džiais priminęs “girgždančius ra Konferencija paveda naujai išrink net ir kuklios savo veiklos, skyriai ir
niai laukai, juo labiau žydinti jaunvs- mv ir viską sumaišėte su “Hitlt
lė. Ir visa tai keliais plunksnos brūkš- riu”, “nacizmu” ir kitokais er<
tus” lietuviškoje visuomenėje tam Sąjungos Centro Komitetui kar įgaliotiniai ieško būdų kitais jiems pri
niais j»s nubraukia, jį ypatingai ertk tetais. — tai vienas iš ryškiausi ?
tu su skyrių vadovybėmis ir įgalioti einamais keliais padidinti savo paja
>ia, kad buržuaziniais laikais Šiauliuo komunistinės žurnalizmo etikos
mas,
skirtas
C.
Komitetui,
pvz.
pikni

niais išdirbti visų čia paminėtų sri
Lietuviu
Fronto
Bičiulių
Centro
Valdyba
konferencijos
metu
’
Iš
se
buvusiuose apygardos rūmuose da- pavyzdžiu. Lygiai tas pats, kai S
čių veiklos konkrečią programą ir ją kais, pobūviais, apmokamomis vaka
pi
kairės
dešinėn:
dr.
J.
Kižys,
dr.
V.
Majauskas,
dr.
P.
Kisielius,
prof,
bar
gyvena lietuvi^vaikai. Jeigu K ’ SX???
išsiuntinėti visiems Sąjungos skyriams rienėmis, koncertais, vaidinimais, au
J.
Brazaitis
(pirmininkas),
L.
Prapuolenis,
dr.
V.
Vardys
(
“
Į
Laisgalėtų,
matyt, vaikučius išmestų iš rt PaPuSa išmokinta kalbos, karto .a
kų rinkimu ir kitais būdais, kuriuos
ir įgaliotiniams.
ve” redaktorius), dr. K. Ambrazaitis. Trūksta inž. V. Naudžiaus, i mų i gatvę, o j juos susodintų amto-i
(Nukelta į 8 psL)
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KULTŪROS IR

Geležinio Vilko
Tyliosios Bažnyčios
pontifikalinės šv. Mišios. Dienos
pamaldų nebus
tema — už bolševikijoje kenčian
“GINTARAS”, Brazilijos lietuvių
Didysis Pasaulinis Eucharisti čius lietuvius. 14 vai.
vystukultūrinis
žurnalas, sustojo ėjęs dėl
PASAULYJE
nis Kongresas artėja. Jo bendro pai ir prelatai vizituoja liet, ge
piniginių
sunkumų.
ji programa jau plačiai buvo pa nelius.
skelbta, nors dar ji nėra galuti
VIESULAS GAVO $1.000
DAiL. RUDOLFAS GOPAS jau ke
nė. Jau yra įvykę pasikeitimų. Iš pontifikalinės šv. Mišios, laiko PARAMĄ KŪRYBAI
leri metai dėsto Canterbury universe
tų pasikeitimų vienas ypač nema vysk. V. Brizgys. Pamokslas. Die Atmaus galerija, Great Neck, prane teto meno mokykloje N. Zelandijoje.
lonus sovietų pavergtų tautų ti nos tema — už viso pasaulio lie ša, kad jos reprezentuojamas grafikas Neseniai vykusioje Dabarties N. Ze
kintiesiems, žinoma, ir mums lie tuvių jaunimą. 14 vai. — parodų Romas Viesulas gavo Tamarind Fel landijos meno parodoje Aucklande jis
buvo išstatęs tris paveikslus ir sulaukė
tuviams. Pamaldos už Tyliąją ir meno namų lankymas. 20 vai. lowship $1.000. Dailininkas, kuris ne didelio
pasisekimo. Kritikai jo darbus
seniai britų meno žurnale buvo aptar
—
renkamasi
kongreso
iškilmių
Bažnyčią
(numatytos
VIII.
4.),
ku

augštai
įvertino. Kritikų, o taip pat
nupelnąs,
tas kaip vienas iš gabiausių šiandieni
riose pavergtos tautos būtų gie- aikštėje.
kataloge
buvo pažymėta jo lietuviška
amerikiečių grafikų, -buvo nomi
Vili. 6., šeštadienis — 9 vai. nių
ioję savo kraštų giesmes savo
kilmė.
nuotas Cincinnati DaHės Muzėjaus ir
kalba ir dalyvavę organizuotai, pontifikalinės šv. Mišios. Dienos tapo pirmuoju amerikiečiu (ir lietu
JAUNIEJI LIETUVOS
neįvyks. Kongreso vadovybė šitą tema: a) už visą lietuvių tautą, viu) dailininku, kuris gavo šią kūry KOMPOZITORIAI
pakeitimą pagrindė pastangomis b) Euchar. Kristus mūsų tautos binę paramą.
Vytautas Laurušas 1956 m. baigė
stiprybė ir jėga. 11 vai. — lietu “Tamarind Fellowship” yra teikiama Lietuvos valstybinės konservatorijos
išjungti
kiekvieną,
kad
ir
ma

traravažiausią, politinį aspektą ir ribotis vių jaunimas eina į kongreso iš Fordo Fondo. Dailininkas susitarė, kompozicijos klasę. Iš jo darbų pažy
tik grynai religiniais motyvais. kilmių aikštę (jaunimo valandė jog i Los Angeles, Kaliforniją, kur ran mėtini baladės solistui ir ehorui, simspeciali Šiam reikalui įsteigta-li
Išjungus minėtą “politinį” atspal lei!). 19,15 vai. visi eina Į kongre dasi
orkestrui, sonata violenčetografijos studija, jis vyks liepos pra fonhuam
lei,
novelė
fortepionui, dainų ciklas,
vį, kongreso gęngėjai tikisi su so iškilmių aikštę.
džioje. Fondas taip pat apmoka kelio
romansai
ir
kt.
Jam pripažintas pirmo
VIII.
7.,
sekmaidenis
—
7.30
silaukti daugiau dalyvių iš už ge
nę iš Niujorko ten ir atgal.
£ k dr. R. Stenki.
miesto
jo
respublikinio
jaunimo festivalio lau
ležinės uždangos ir apsaugoti vai. — šy. Mišios. 9 vai. visi ei Rudenį R. Viesulas turi kelis kvie
Nuotrauka J. Medaičio.
roreato
vardas.
juos nuo sovietų priekabių ar net na į kongreso iškilmių aikštę. At timus — dėstyti grafiką ir dailę ke
liuose universitetuose. 1958 m. šis dai V. Paketuras 1958 m. baigė konser
teroro. Kiek šitokia rengėjų tak sisveikinimas.
mtivatorijos kompozicijos klasę. Jauno
konferencijose, ku
Kiekvieną dieną, šalia lietuviš lininkas, gimęs Latvijoje, mokęsis Ry kompozitoriaus
tika
yra
pagrįsta,
mes
pastebėsi

kūryba pasižymi aiškia
kongresą.
su komisijas. Ką
goje ir Vilniuje, vėliau tapęs Vilniaus
kų
temų
ir
maldos
intencijų,
bus
me
tik
vėliau,
tačiau
dabar
ji
su

muzikos
kalba
ir
nacionaliniais senti
patiriame, tuojau itraukiame į
ir kas tik įėjo tuo laiku į jos kelia mums daug abejonių ir net liečiamos ir pagrindinės — kon “Vaidilos” teatro artistu, o Freiburge
mentais.
mūsų biuleteni.
grafiku, buvo gavęs stambią
greso bendrosios. Lietuviškoji virtęs
nepasitenkinimo.
Vytautasa Kairiūkštis 1956 m. baigė
Guggenheimo
paramą, kurią
1960
skaimu
rodė
lietuviško
laikraščio
la

Vėl telefonas. Vėl ilgesnis pa
programa Įterpta taip, kad lietu jis sunaudojo Fondo
kom.
Juzeliūno vadovaujamą kompozi
sukurti nemirštamam
tosi reprezentatyvus, minimas sikalbėjimas. Dr. Renki ateiną. pus. Sekančią savaitę pristačiau
LIETUVIŲ PROGRAMA
vių grupė galėtų daylvauti ir vi lietuvių “Dainų” rinkiniui.
cijos klasę. Yra sukūręs, šalia dainų,
miesto istorijoje, bet savo išore Trečias stikliukas pastatomas ant dar du ‘‘Darbininko” ir du'“Eu jau paruošta, nors taip pat dar soje svarbiausioje bendrojoje
R. Viesulo, juoda balta litografija fortepioninį kvintetą, simfoninę poe
ropos Lietuvio” numerius. Ir vo ne galutinė. Pakeitimų ir papildy kongreso programoje.
rašomojo stalo.
‘
“A Call” šiuo metu yra išstatytas mą ‘‘Daina apie arą” ir kt.
vyriausybė užleido jį Eucharisti — Ar šiandien vėl atnešėte po kiečių žurnalistams matomai darė mų gal dar bus, tačiau šiuo laiku
Lietuvių grupei turimoje vie Brooklyno Muzėjaus parodoj, kuri Antanas Rekašius kompozicijos
niam, kongresui. čia tad, ir Įsikū rą lapų? — buvo jo pirmieji žo gerą Įspūdį toks nelauktas kon mūsų programa, atrodo šitaip:
tovėje Miuncheno centre nakvy “American Federation of Arts” bus mokslą baigė 1959 m. Jo dramatinė
tema simfonijos kūrinys buvo atliktas
rė visos 24 komisijos, .atsakingos džiai.
greso atgarsis iki tol jiems visiš VII. 31., sekmadienį — Susi nė ir maistas parai kainuos maž kilnojama po visą Ameriką.
TS
jaunųjų kompozitorių plenume
už kongreso parengimą.
kai nepažįstamoje, niekad nema važiavimo diena. 17 vai. šv. Mi daug apie 10 vokiečių markių. Du jo darbai — “Atspindžiai” ir “Ši
—
Ne,
šiandien
tik
vieną.
E.
le gegė kukavo” iš “Dainų” — buvo Maskvoje.
Kai ryto saulė pakyla virš Hertytoje lietuvių spaudoje. Man šios.
Vietos yra maždaug šešiems šim svetimtaučių
Kauno
muzikiniame
teatre
bal.
27
Ant
rašomojo
stalo
gulėjo
pir

įsigyti “North Shore Art
derio knygyno pastato, jos spin
buvo parodyti užsienietiški laik VIII. L, pirmadienis — Išvy tams žmonių, tik vargiai lietuvių
d.
jvyko
naujos
lietuviškos
operetės
masis
“
Tėviškės
žiburių
”
Nr.
14
duliai, perlėkę Promenade aikš
raščiai, "kurie tik rašė apie kon ka i Oberamergau Kristaus Kan tiek susirinks. Mūsų grupės ren Festival”, -kuris neseniai pasibaigė premjera: B. Grobulskio “Meilė ir
(alm.)
lapas.
Renki
jį
atidžiai
peržiūri,
tę, sukrenta į spaudos skyriaus
gresą. Ir iš karto matėsi, kad lie čios vaidinimus. Vaidinimų pra gėjai apgailestauja, kad lietuviai, Long island, prie Niujorko.
skarda”. Libretas V. Bložės. Režisa
kambarius pirmame namo augšte. pirmą ir antrą puslapį.
tuviška spauda niekuo nenusilei džia 8 vai., pabaiga — 18 vai. Su kurie kongrese žada dalyvauti, KANADIEČIO T. VALIAUS PARO vo A. Andrejevas, dirigavo J. Indra.
— Herlieh (puiku)! Vėl gražiai do laisvų kraštų spaudai, kad ji
— Kai mes užėmėm šiuos kamšiuo metu vykstančia Almus Art Pagrindiniuose vaidmenyse: M. ŽHiogrįžus
Į
Miuncheną,
21
vai. skai nesiskubina užsiregistruoti. Jau DA,
atspausdinote.
Gallery,
Great Neck, N.Y., susidomė nytė, A. Domeika, V. Rimkevičius, L.
harius, tai juose nieko nebuvo, —
daugeliu atžvilgių buvo prana tytos šv. Mišios. Tie dalyviai, ku artimu laiku reikia pranešti vyr.
jimas
didelis.
Jos pasižiūrėti atvažiuoja Stanevičius ir kiti.
pasakojo. man viena iš spaudos
— Prosit! ponia Woelfel atsi šesnė. Kaip tik dėl to džiaugėsi rie i Oberammergau nevyks, lan kongreso komitetui, kiek patal
ksyriaus vedėjų, ponia dr. I. suka Į mus. — Matei, kokią vietą spaudos skyrius, nes jis jautėsi ko Miuncheno žymiąsias vietas. pų bus sunaudota, kiek liks lais lietuviai šveisuoliai net iš kitų valsti KAŽKURIOS LIETUVOJE
jų, gyvai lanko vietiniai.
Woelfel. — Radom tik tuščias gavo ĖK straipsnis? Linksma žiū gerai atlikęs savo užduoti.
IŠLEISTOS KNYGOS
VIII. 2., antradienis — Ateiti vų. Kad šitai būtų galima tiksliai
sienas ir stalą.
rėti!
— Atleiskite, kad palikau vie ninkų Diena. Kurie ateitininkų pranešti, prašomi lietuviai visa OHIO LIET. GYDYTOJŲ D-JA sa Valst. politinės ir mokslinės litera
— O kada spaudos skyrius pra Dr. Renki pritariančiai palin ną, — grįžusi tarė ponia Woelfel. programoje nedalyvaus, lanko me pasaulyje, kurie kongrese ža vo trečią $1.000 premiją didžiausiam tūros leidykla Vilniuje išleido:
kultūriniam reikalui šiemet paskyrė
dėjo veikti? — teiravausi.
guoja galva. Jis visad tylesnis už — Tęskite nutrauktą pašnekesį. Miuncheno žymiąisas vietas.
L. Kitra ir Subačiuvienė: “Mūsų bu
da dalyvauti grupėmis ar pavie Čiurlionio
ansmabliui, švenčiančiam tas” 210 psl., liustr., 1959 m./
— Seniai jau — pernai, rug kitus. Atsargiai kalba, lyg bijo Kad svarbiausio neužmirščiau!
17 vai. 30 min. — bendras visų niai, kuo skubiau pranešti apie
pjūčio mėnesį. Žinoma, pirmiau damas, kad vėliau nereiktų pa Mes turime 2.500 adresų: žinių lietuvių priėmimas - pobūvis. 20 dalyvavimą per savo parapijos savo veiklos 20 metų sukaktį. Dar A. Laigonaitis: “Literatūrinės labo
Vokietijoje Čiurlionio ansamblis bu
sia reikėjo Įsigyti keletą baldų... tikslinti pasakytų žodžių.
agentūrų, radiofonų, televizijos, vai. — šv. Mišios, suplikacijos kunigus ar tiesiog lietuviškosios vo gavęs 1946 m. VLIKo, o 1947 m. ratorijos praktika”, 371 psl., iliustr.,
1959 m.,
Sučirškia telefonas. Kol ponia
— Turiu eiti į posėdį”, — ir stočių, dienraščių, pasaulinės ir (visiems) ir adoracija (vyrams). grupės komitetui: Rev. Dr. J. Lietuvai Vaduoti Sąj. premiją.
T. Mončiunskas: “Rūdininkų girios
Woeifel pasišenka, turiu laiko jis atsisveikina.
bažnytinės spaudos, tautinių EK
VIII. 3., trečiadienis — 8 vai. Aviža, Muenchen 2, Unterer An PASAULINIO KAT. MOT. ORGANI partizanai”, 344 psl. 1959 m. “Pasa
^apsidaryti po kambarį. Baldų ir
— Kur mes buvom sustoję? Ak komitetų ir t.t. Iš jų 800 užeuro- pamaldos. Dienos tema: už visų ger 17/i, Vak. Vokietija.
ZACIJŲ UNIJOS TARPTAUTINIO kojimas apie paukštę”. O. Kirminaitės
ctabar nedaug: trys kėdės, viena tiesa, Jūs klausėte, kada mes dar pinių, 500-600 europinių, bet ne laikų lietuvius, tėvynės gynėjus.
Taip pat svarbu pranešti, kas BIURO POSĖDŽIAI įvyko balandžio iliustracijos, 76 psl., 1959 m.,
spintelė ir naujos pliko medžio bą bagiame. Vėlai! Dažnai tik 22 vokiečių, likusieji vokiški. Mes 10 vai. ateitininkų organizaciniai norės dalyvauti Oberammergau
d.d. Madride. Be eilės kitų svar T. Zaleckis: “Visata, gyvybė, žmo
lentynos palei visas sienas, nuo vai. apleidžiame šį kambarį. O ir aprūpiname net 50 užsienio agen posėdžiai. 15 vai. Miuncheno įžy Kristaus Kančios vaidinimuose. 26-39
bių tarptautinės veiklos klausimų, gus”, populiari apybraiža, 319 psl.
grindų iki lubų.
namie tenka dar padirbėti, šį tūrų bei radiofonų. Net toks toli mių vietų lankymas grupėmis. 20 Yra gauta 200 bilietų (visi rug svarstytas jubilėjinio UMOFC kongre 1959 m.,
— Kaip vyksta Jūsų darbas? — tą paredaguoti.
mas Loyola radijas Bolivijoj per vai. eisena į-, kongreso iškilmių pjūčio pirmai dieifei). Pavėlavu so 1961 m. gegužės mėn. Romoje, su- Valst. grožinės literatūros leidykla
Sekretorė duryse.
oragnizavimas, nustatyta kongreso te išleido:
duoda kas savaitę mūsų žinias. aikštę.
sieji pranešti, bilietu negaus.
ma ir programa. Numatoma, kad į jub. • K. Ambrasas: “Laiko tiesa”, 291
— Ponas N. N. klausia, ar jam Specialius biuletenius siunčiame
M. M.
VIII. 4., kejįjirtadienis — 9 v.
n
kongresą suvažiuos 90-ties kraštų kat. psL, 1960 m;, -—Kodėl 'ne.' *
yra kokios nors medžiagos?
prie Bonnos vyriausybės akredi
A.
Baranauskas:
“
Anykščių
šilelis
”.
moterų
organizacijų
atstovės
iš
visų
Ir ponia Woelfel Įpila į tulpi- “ Ponia Woelfel išeina į prieš tuotoms pasintinybėms, užsienio
Iliustrac.
V.
Valiaus,
31
psl.,
1959
m.,
pasaulio
kontinentų.
nius stikliukus vokiško kanjako. kambarį.
r
Pagerbkime komunizmo aukas
valstybių konsulatams. Vėl spe
A. Gricius: “žmonės”, apsakymai,
Posėdžiuose iš -lietuvių dalyvavo B.
— Jūs daug svečių turite?
“Kaip traukinių stoty”, — pa cialius biuletenius paruošiame
431
psl., 1960 m.,
Šlepetytė-Venskuvienė — Tarpt. Biu
ir saro tautos didvyrius!
galvojau. Ir taip kiekvieną dieną, vyskupams, kunigams, kurie skai
K. Jakubėnas: “Grybai, paukščiai
ro narė.
lyn, tuo daugyn. Užsiūta vokiečių kada tik čia užsuku. Niekad ne to paskaitas, ar ogranizuoja mal
ir
”. Piešiniai B. žvilytės. 79
Prieš
šiuos
posėdžius,
balandžio
25
Taip pavadintą atsišaukimą bir talikus bei katalikiškas organiza d., UMOFC Tarptautinio Biuro narės psl.,žvėreliai
korespondentai. Užvažiuoja ko užmiršiu pirmųjų vizitų. Ponia dininku keliones i Miuncheną.
1960 m.,
respondentai iš užsienio, štai va Woelfel ir pirmą kartą man už — Kokiom kalbom leidžiami želinių liūdnųjų sukačių proga cijas Įsijungti i tą šalpos ir pasau turėjo bendrą susirinkimą su visos “Kaimo biblioteka”. Kaimo biblio
Ispanijos katalikių moterų organizaci tekininko vadovas. 325 psl., 1960 m.,
kar turėjau interviu su italų ra ėjus buvo labai mandagi, dėme spaudos skyriaus biuleteniai?
paskelbė ALRK Federacijos val lio painformavimo darbą.
Sibiro
lietuvaičių
parašytos
vadovybėmis, kurios buvo painfor Stasys Anglickis: “Po atviru dan
dijo korespondentais.
singa. Bet tik aną dieną, kai nu
dyba. Priminus pavergtos tautos maldaknygės “Marija, gelbėki jų
—
šešiom:
prancūzų,
anglų,
ita

muotos
apie tarptautinę katalikių mo gumi”, eilėraščiai,
— Tai Jūsų darbo dienos ne nešiau 17-tą ir 18-tą “Darbinin
fizinį ir moralinį prievartavimą ir mus” lietuviškąją laidą galima už terų veiklą
lų,
ispanų,
portugalų
ir
vokiečių.
plačiame pasaulyje ir apie
Juozas Gaisras: “’Gyvenimo žings
ko” numerius, kuriuose buvo at
trumpos?
pavergtųjų džiaugsmą patyrus, sisakyti pas kun. Vikt. Dabyši, atskirų tautinių organizacijų darbą niai”, apybraižos knyga.
— Ar buvote surengę spaudos kad laisvės reikalu dar yra kas
Ponia Woelfel nusišyso, užsige spausdinti ilgesni straipsniai apie
ALR Katalikų Federacijos sek įvairiuose kraštuose. Lietuvių ir visų
ria konjako ir nukabina telefono Eucharistinį kongresą, pasidarėm konferencijas?
rūpinasi, priminus Lietuvoje ro retorių — 910 Willaughby Ave., pavergtų tautų katalikių moterų var Lietuvos grafikų paroda atidaryta
— Taip, taip! Spaudos konfe domą pagalbą laisvės kovotojams
ragelį...
geri pažįstami. Išskleidus tuos du
du kalbėjo B. Šlepetytė-Venskuvienė. Bulgarijos sostinėje Sofijoje. Išstaty
Brooklyn
21,
N.Y.,
o
angliškąją
39 autorių 119 darbų —- Jono Kuz
rencijos
EK
tema
buvo
surengtos
Prieškambary rašomąja maši numerius ant stalo, jos veidas
partizanams, žuvusiems už laisvę, — pas kun. L. Jankų, ALRK Fe- Šiam iškilmingam susirinkimui-aktui ta
micko,
Tel. Kulakausko, Lilės Pašapirmininkavo J.E. šv. Sosto nuncijus
nėle barškina viena iš sekretorių. staiga nušvito, žiūrėjo ji į teks Vienoje, Paryžiuje, Utrechtėje, kviečiama ir čia jų nepamiršti.
deracijos
iždininką
—
105
Grand
kauskaitės,
Meč. Bulakos ir kt.
Ispanijai Mgr. Antoniutti.
Už jos, kitame kambary, skubiai tą, į nuotraukas, kurias prieš Briuselyje, Madride, Lišabonoje Kviečiama birželio minėjimų die
Šia proga Ispanijos Katalikių Mote Lietuvių poezijos vakaras gegužės
varto raštus antras spaudos sky kiek laiko ji man pati buvo davu ir pačiam Miunchene. Vienoms nomis melstis “už paguldžiusius St., Brooklyn 11, N.Y.
rų Centras suruošė UMOFC Tarptau 11. d. įvykęs Maskvos politechnikos ma
riaus vedėjas dr. R. Renkel. Du- si. Pirmą kartą savo gyvenime mes patys vadovavome; į Ispani galvas kovos laukuose, už ken
"Dainavos"
tinio Biuro narėms specialų priėmimą, žėjuje. “Jame dalyvavo Lietuvos ope
ryspraviros. Sekretorės zuja iš laikė dr. Woelfel savo rakose lie ją buvo tuo tikslu nuvykęs pats čiančią tautą, už larisvę, taiką ir
kuriame dalyvavo Ispanijos kat. mot. ros ir baleto teatro ir Maskvos teat
generalinio EK sekretoriato ve ramybę visam pasauliui”.
vieno kampo Į kitą.
tuvišką laikraštį.
organizacijų vadovės, bendros Ispani
stovyklos reikalu
solistai ir rusų ir lietuvių poetai”.
— Kasdien mes turime po 50
— “Dar-bi-in-nka-s”, — skaitė dėjas J.E. vysk. J. Neuhaeusler.
“Supažindinkime savo aplinką, ALRK Federacija paskelbė specialų jos Katalikų Akcijos Centro Komiteto rų
Prezidiume
buvę rusų ir liet, rašyto
telefoninių pasikalbėjimų su už ji. — Kokia graži išvaizda! Kaip Kiekvienoje konferencijoje bū kurioje gyvename ir dirbame, su
nariai, katalikiškų organizacijų dvasios jai ir J. Paleckis. Vakarą atidaręs A.
atsišaukimą
savo
sukurtos
vasaros
sto

miesčiu, gauname po 50^60 laiš- pavyzdingai viskas atlikta! Vie davo iki 100-150 asmenų.
ta padėtimi, kurioje mūsų tėvy vyklos reikalu. Priminus jos sukūrimo vadai ir Ispanijos katalikų spaudos Surkovas. Buvę skaitomi “lietuvių ir
atstovai.
'kų, net iš Australijos, Filipinų, tos mūsų temai nepagailėta, šiuos
O ar daug korespondentų keti nė yra atsidūrusi... Padėkime istoriją, toliau sakoma:
rusų poetų eilėraščiai”.
Indonezijos. Parašom po 30 atsa lapus aš būtinai parodysiu kardi na atvykti į kongresą?
“
Jaunimo
stovykloje
“
Dainava
”
prabilti Sibiro tremtinių malda
ADELAIDĖJE PIRMĄ KARTĄ te Įdomu ... lietuvių poezijos vakaras,
kymų. Kasdieną dalyvaujame 3-4 nolui, kuris taip domisi, kiek ir
— Iki 700! Iš Vokietijos ir iš knygei ir kardinolui Richardui (15100 Austin Rd., Manchester, Mich.) levizijos programoje pasirodė B. Lap- o rusų eilėraščiai...
užsienio. Penkiems šimtams mes Cushingui, kitfis parašė tokį gra 1960 m. vasarą stovyklaus: jaunučiai šienės vadovaujama lietuvių šokėjų Respublikinė biblioteka įsigijo pulk.
(7-12 m.) nu birželio 18 iki liepos 9, grupė su penkiais tautiniais šokiais.
turime parūpinti nakvynes. Tai žų jautrų įvadą angliškajai jos lai jubilėjinė
TAUPYK ir SKOLINKIS
Vytauto Steponaičio asmeninę biblio
ateitininkų sendraugių sa
mūsų kolegos, ir mes norime juos dai. Tegul nebūna nė vienos lie vaitė nuo liepos 10 iki 16 d., mergai Programos pranešėjas pareiškė, kad teką, kurioje šalia kitų knygų rastos
Australija turėtų apgailestauti, kad iki
gražiai priimti. Jau esame nu tuviškos šeimos, kurioje nebūtų tės (7-16 m.) — liepos 17-30, mokslei šiol
Kredito Kooperatyve “PARAMA”
dar nieko panašaus neturėjo. E. lietuvių dailės draugijos programos
matę vieną mokyklą, kur bus šio maldų rinkinio. Tegul nelie viai ateitininkai (12-18 m.) nuo liepos
išleistos 1914 m. Kaune įvykusios dai
Poskolq Į asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
D.
BRIT.
LIET.
MOKYKLŲ
moky

ka
nė
vieno
lietuvio,
kuris
nebūtų
lės parodos proga. Tuo pačiu metu
įrengtas spaudos centras. Turėsi
31 iki rugpiūčio 13, vyčių jauniai (7me sau 10 kambarių, vieną tele jos Įsigijęs sau ir padovanojęs tą 16) — rugpiūčio 14-20, studentai atei tojų konferencija įvyko gegužės 14-15 bu v. ir 8-ji metinė liet, dailės paroda.
DARBO VALANDOS:
vizijos kambarį ir vieną laborato- ašaromis ir krauju rašytą maldų tininkai nuo rugp. 21 iki rugsėjo 2. , d.d. Manchesteryje Liet. soc. klubo Jose dalyvavo ir Vytautas Putna.
savo .Vdraugams,
bendradar- Stovyklos programa yra taip suda patalpose. Buvo apsvarstyta daug- mo
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Xpynę
'•
.»
ryta, kad šalia sporto, pramogų ir po kyklinių reikalu ir sudaryta bendra
Antradieniais —
nuo 10-12 vai. ryto <r 7 - 9 vai. vak.
ilsio jaunimas yra auklėjamas ir ugdo liet, mokyklų vadovybė.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
uždaryta.
specialių telefono laidų, 10 toli- kuris lanko n
Kur atostogauti?
mas iletuviškoje dvasioje..
VAIKŲ
VASAROS
STOVYKLA
or
raščio
mašinų
ir
t.t.
Teresės
aikšMatinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.
“... “Dainavos” stovykla jau įrengta
Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė
ang- ir veikia, bet jai dar daug ko trūksta. ganizuojama Vasario 16 gimnazijos pa gyje
įtėįe, kurioje vyks pagrindiniai
išsenka ir joms atgauti reikalin
Telefonas IX 2-8723
;, moky- Šv. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo se talpose Huettenfelde nuo liepos 17 iki gas rainus poilsis, malonios atostogos.
kongreso parengimai ,turės kores lišką laidą savo
pondentai atskirą tribūną.
selėms, kurios stovykloje dirba auklė rugpiūčio 7 d. Stovyklon priimami ber Mūsų vasarvietėje — Osterville Manor
ir mergaitės 10-26 m. amžiaus. —Jūs rasite ramų malonų poilsį ir
— Kiek darbo darbelio! Kelie “Pagarbą kankiniams dar ge jimo ir ugdymo darbą, reikia gyvena niukai
Išlaikymas bus nemokamas. Vykstan tikrai atgausite visas, per paskutinius
ED. KONDRATAS
riau parodysime, jei pasiųsime au mos patalpos ir koplytėlės, jaunimui tieji turi apsimokėti kelionę į abu galu metus išeikvotas, jėgas.
se Jūs jį atliekate?
Osterville Manor yra gražiame pu
— Iki šiolei darbavomės dvie- ką ir pagalbą saviesiems iš tik reikia daugiau sporto įrankių, reikia ir atsivežti kišenpinigių.
patobulinti
aikštelių
įrengimus,
būtų
1113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454
šynais
apaugusiame Cape Codo pusia
ros širdies, iš artimo meilės. Dau
gera turėti Hi-Fi aparatą, traktorių ke HAMBURGO Haus der Begegnung salyje prie Atlanto, kur šitosios sro
su dviem .sekretorėm. Dabar ga gelis mūsų save artimiems tokią liams taisyti, mašiną žolei piauti ir k.
Agnės Str. 44 — yra nemažai lietu vės vandens temperatūra 70-80 laips
pagalbą siunčia nuofart.#!ai labai Rengėjai nepajėgia šiuo metu minėtų —
vome
pastiprinimą
—
būsime
nių. Visi mūsų vasarvietės svečiai nau
viškų knygų bei laikraščių pasiskaityti dojasi
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ
uždaru (privatišku) paplūdimiu,
gražu. Bet dar graSau padėti ir dalykų įsigyti, bei užsimotų darbų at vietoje
trise.
ir pasiskolinti.
kurio
švarus
smėlis dar po kelis kar
Ištuštinęs savo stiklą iki dugno,
likti, mat, iš stovyklautojų imamas
Penktadienių popietėmis vyksta lie tus valomas ir sijojamas, todėl į šį pa
padėkojau poniai Woelfel už in- bių, nei
mokestis vos padengia stovyklavimo tuvių vargo mokyklos pamokos.
plūdimį tegalima įeiti tik su atskirais
išlaidas... ALRK Federacijos Val
raus
leidimais, kuriuos parūpiname visiems
ŽURN.
V.
KVIESKAI
paminklą
ant
dyba
kviečia
visus
savo
skyrius,
orgasvečiams. Prie paplūdimio yra auto
dausi siaurais, girgždančiais is
kurie
kapo
šv.
Kazimiero
kapinėse
Čikago

mobiliams
saugoti vieta, už kurią atski
zacijas
ir
pavienius
asmenis
į
talką.
torinio namo laiptais i bildančią
je pastatė LB Čikagos apyg. valdyba rai mokėti nereikia. Mūsų vasarvietės
Prašome
paremti
“
Dainavos
”
stovyk

teisės i
kostiumams bei paltams.
gatvę.
yra labai žemos, jas lyginant
lą savo auka ir paraginti kitus atsi iš surinktų aukų. Jis pašventintas kainos
su
kitomis
panašiomis vasarvietėmis,
Katedros varpai dusliai skam
liepti į Jaunimo Globos Komitetų krei gegužės 30 d. šventino kun. V. Bagdaj
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-

•

siuvėjas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
WSV RCMŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

SIMON'S

TELEVISION

(Sav. V. SIMINKEVICIUS)

2385 Dundas St. W.
MARCONI televizijos aparatų, kuriuos pas mu«
PIGIAU. • • TAISOME visų firmų aparatus.
m

H................. ...................

navičius.

todėl tikime, kad Jūs apsispręsite savo

,

LELIJA JANULEVIdŪTE, baigu
si Kent universitetą, dirba Antilų sa sprendę atostogauti susisieksite su mu
lyno Virgin saloje turizmo biure. Tai mis ir pranešite kuriuo metu žadate
vienintelė lietuvaitė tose salose. Jos
tėveliai gyvena Clevelande.

CHRISTIAN AND DEMOCRATIC
REVIEW šjn. balandžio-gegužės mėn.
numery Pranas Vainauskas rašo: "Eu
ropos ir JAV partijos negali būti ma
tuojamos tuo pačiu mastu”.

U DAUBAI
#*r

Telefonas LE 23772
—n įimnu

pimąsi sukelti lėšų stovyklai paremti
ir jai išlaikyti. Tam reikalui duodame
atskirose vietovėse veikiančių Jauni
mo Stovyklos Globos Komitetų pir
mininkų adresus, į kur ir prašome
nukreipti visas savo aukas:
Br. Polikaitis, 15483 Ward, Detroit
27, Mich.; P. Kisielius, 1634 So. 49th,
Cicero 50, Ill.; S. Laniauskas, 1000
Dillwood, Cleveland, Ohio; V. Vebeliūnas, 100-21 89th Ave., Richmond
Hill, N.Y.

i.fl

atostogų metą skirti poilsiui ir malo^
numams. ”
•
Laukiame Tamstų pranešimų ir prtšome klausti, jei dar kiltų kokių nors
neaiškumų. Mus galite pasiekti šiais
adresais:

r-
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Eksbjiimiikavo atskilusius ortodofsiis’ j
į

gyrimosiįple čiau
'
“ išpažintis
...........buvo pa
panaši
tikybinių b * skelbta buv. teologijos studento

tokių autorių kūrinių spausdinimų.
.
tųj. rodančių įtemptą kovą 1
(Mūsų nuomone, visos redakci- komunistinės propagandos ij
jimo lygio žurnalizmu, vis daž J|gJ#UųL«traipsnių ir daugybė jų kėjimo. Pastaruoju laiku,
ti
niau pastebimas vienas reiškinysį nueina į krepšį. O kad dalis jų iš- atrileidus persekiojimo v
>
ties kuriuo sustoti progą davė ki
pagyvėjo tikybinis gyve
tame laikrašty vienas skaitytojas, spausdinama, būna įvairių prie- l'iro labai susirūpino komi
visiškai atvirai piktinęsis tais mū
ir toko jo niekinti sunkią;
sunkiąja ?prosų laikraštininkais, kurie savo grindo laukti, kad kiti laikraščiai pa^mdos artilerija. Populi__
iustraipsnius multiplikavę siunčia taip greit neišspausdins, bus ap si jos triukai £- iškunigių ir bu
keletai laikraščių. Pasak to skai lenkti. Neretai betgi pasitaiko, vusių tikiričiųjų pasauliečių ‘išpa
tytojo, tai paprasčiausias mūsų kad jau surinkto straipsnio dėl žinimai” spaudoje. Apie tai esame
laikraščių turinio susinimas.
įvairių priežasčių būna nebegali nekartą rašę. Sensacją pastaruo
Tiesą sakant, jau senokai norė ma įtalpinti Į numatytą numerį. ju metu padarė vieša ekskomuni
josi tuo klausimu pakalbėti, bet Tada tenka vėliau spausdinti, kai ka buv. teologijos pro£ kun. Osi
vis teko susilaikyti, žinant, kad kituose laikraščiuose jis jau bū povo, dėsčiusio šv. Raštą Lenin
tai jau bus šioks toks kaikurių ko na pasirodęs. Išmesti jau paruoš grado teol. akademijoje. Jo “iš
legų užsipuolimas, suprantant, tą spaudai straipsnį nenorima ir pažintis” buvo paskelbta “Pravkad ir pats nesijausi be nuodė dėl to, kad tam jau būna išlaidų doje”. Jis ten pareiškė atsisakąs
mės ... Tačiau, kai tą spėjo pa padaryta, o kartais ir dėl Įvairių ortodoksinio tikėjimo ir pereinąs
stebėti ir patys skaitytojai, jau kitų priežasčių. Red.)
į jo priešininkų eiles. Kiek anksŽymiai drąsiau apie tuos dublika
tus ir viešai prakalbėti.
KĄ KITI RAŠO
Ir redakcijos kaltos
Anas skaitytojas kaltino tik “LAISVINIMO VEIKSNIŲ KONSO- VLIKo rėmėjų CĮeveląnde išleistoje
dublikatais besiverčiančius rašy DAVIMO” klausimą gegužės 18 d. lai knygelėje išspausdinti. VLIKo valios
tų planų tačiau nesvarstė ir
tojus, gi mums atrodo, kad lygia doje palietė “Dirva” savo skyrelyje reiškėjai
į juos nieko neatsakė, o pirminipkas
“
Nuomonės
ir
pastabos
iš
LNT
aplin

greta būtų pakaltinamos ir laik kos”. Pasirašo (Jh). Ten sakoma, kad dedasi* lyg nebūtų jų nei matęs...”
raščių redakcijos. Jei jau patys buvę.'spaudoje rašoma, jog ALT, VLIK (Jb) šį atsakymą lygina Chruščiovo
skaitytojai tai pastebi ir žino, ku ir LLK žmonės žadėję tuo reikalu ra taktikai su Eisenhoweriu. Esą, ateiki
rie bendradarbiai neįstengia iš šyti Talkai, bet niekas tokio laiško ne te ir dirbkime taip, kaip mes siūlo
siversti be pigios-dublikacijoš, tuo gavęs. Buvę kalbu, kad dar Verbų me, o iš LNT vadovybės rinkimų pla
labiau tokių bendradarbių, vardai sekmadienį ar Atvelyky žadėję “at no esą tik pasijuokiama.
žinomi pačioms „ redakcijoms. Ir vykti New Yorkan ieškoti vieninges- “NAUJIENOS” VISDĖLTO NEIŠ
jei jos deda tokius nuorašinius nių kelių” “pati viršūnė iš Toronto, KENTĖ. Prieš bolševikinę Lietuvos
rašinius, savaime prisideda prie J. Matulionis ir V. Meilus”, bet neradę okupaciją jos pasisako beveik kiek
tom pastangom VLIKo žmonių pritari viename numery, taip pat beveik kiek
savų laikraščių turinio susinimo. mo,
tad ir nevykę. Pernai rudenį VLI
Galimas dalykas, jog kaikurie Ko pirm, “prikalbino ALTS pirm. E. viename numery polemizuoja su lietu
mūst| laikraštininkai, nusižiūrėję Bartkų, kad imtųsi piršlio vaidmens viškųjų bolševikų “Vilnimi” ir “Lais
”, bet ką bolševikinė spauda rašo
Į didžiąją spaudą bei joje talpina konsolidacijai pasiekti”. Bet tojo pa ve
apie Bažnyčią, krikščionybę ir apskri
mus žinomų kolurhnistų sindikati stangos vėliau buvusios atmestos.
tai religiją, “Naujienoms”, matyt, bai
nius rašinius, panūdo tą madą Tam priminti išspausdinami du laiš siai miela. Jau pernai jose pasirodė
Įvesti ir mūsų raštijoje. Bet čia kai; Bartkaus Trimakui ir šioj o atsa J. Pr. platus kelių tęsinių straipsnis,
buvo užmiršta^ kad lietuviškosios kymas. Bartkus 1960. II. 10. teirauja atpasakojęs vieną bolševikinį pamfle
ar anas Trimako pasiūlymas buvęs tą apie senosios Lietuvos santykius su
spaudos yra visiškai kita padėtis si
pagrįstas VLIKo nusistatymu, ar tai krikščionybe, o dabar štai 122 nr. pra
ir kiek skirtingi uždaviniai nuo tik asmeniška pažiūra, su kokiomis
amerikinės ir kanadinės spaudos. organizacijomis numatoma tartis ir dėtos spausdinti ištraukos P. Pakarkpolitinio pamfleto “Kryžiuočių
Normaliai imant, koks Toronto ar kokį vienijimosi planą numatoma pa lio
valstybės santvarkos bruožai”. “Nau
Morttrealio ar Čikagos gyventojas, siūlyti? VLIKo pirm. dr. A. Trimakas jienos”, pradėdamos jas spausdinti,
juk ir teskaito vietinę spaudą. Ki 1960. III. 11. laiške sako, kad po to, bandė sudaryti įspūdį, būk tai esanti
tų vietų laikraščiai jo nedomina. kai Talkos pirm. V. Rastenis savo kal mokslinė knyga, žinomo mokslininko
Jis vlsvien Savame laikrašty ran boje Vasario 16 minėjime Montrealy- prof. P. Pakarklio veikalas, kuris net
da svarbiausius straipsnius, mė je išdėstęs savo pažiūrą tuo reikalu ir gi esąs dabar bolševikų nemalonėje ir,
kai Toronto LNT komitetas padaręs ta girdi, tik vienas jo egzempliorius lai
giamas kolumnas. Gi mūsų perio pačia
proga pareiškimą, “vargu ar gali mingu būdu tepatekęs į Vakarus, kur
dika, paprastai, skaitoma betkur me tikėtis
ką konkretesnio konsolidaci buvęs multiplikuotas. “Naujienų” Nr.
gyvenančių tautiečių ir ,atrodo, jos klausimu pasiekti”.
net pats redaktorius ažvalgoje siū
labai mažai terasime šeimų, ku Visa tai (Jb) baigia pastaba, kad 124
lo tas ištraukas stropiai skaityti, nes
rios gauna vos vieną laikraštį. VLIKo pirm, matyt, rūpėję tik vaidin esą iš jų bus galima sužinoti, kas per
Dauguma, visvien dar įstengia ir ti taikos apaštalą. Kai jau reikėję kal vieni buvę tie kryžiuočiai.
nori prenumeruoti bent keletą bėtis konkrečiai, jis “net klupdamas Kam visos tos pristatymo fanfaros
periodinių leidinių. Ir tada jau pabėgo už krūmų”.
buvo reikalingos? Turbūt, norėta ap
(Jb)
jau
anksčiau
gana
dviprasmiš

siginti
nuo priekaišto dėl bolševikinės
nesistebėkime skaitytojo piktu
kai
yra
pasisakęs
dėl
“
penkis
metus
propagandos
skleidimo. Bet argi tokis
mu, kai jis tą patį straipsnį ran neperrinkto” Talkos pirmininko, o da
da ir viename ir kitame ir trečia bar pareiškė, kad Rastenis Montrealy juokingas pristatymas ką nors įtikins?
Tarytum niekas nežino, kas buvo Pame laikraštyje.
kalbėjęs ne Talkos vardu. Įdomu, ko karklis ir kaip jis pasidarė “moksli
It toks reiškinys vyksta, kai dėl jis dabar tą reikalą iškėlė? Ar ninku” bei “profesorių”. Juk tai buvo
mūsų redakcijos nuolat skundžia ištikrųjų yra noro tuo reikalu kalbėtis, tik dovana jam už pasitarnavimą lik
si laikraščiuose vietos stoka ir. vi ar tik. norima rankas nusiplauti?
viduojant Lietuvos teismus 1940-41 m.
sados visiems primena būti trum Sekančiame “Dirvos” nr. tas pats Nebuvo kur jo dėti, tad padarė jį
piems. Kai dejuojant dėl vietos (Jb) pateikia VLIKo pirm. dr. A. Tri Mokslų akad. istorijos skyriaus vedė
kitą laišką inž. Bartkui, rašytą ju bei profesorių, nes kadaise buvo
stokos, čia pat dedami ilgiausi ra mako
š.m. gegužės 16 d. Jame rašoma:
šiniai, jau pasirodę vakar, šian “Grįžęs iš pasitarimų Vašingtone, parašęs keletą publicistinių brošiūrų
dien ar ryt pasirodą kituose laik referavau, kaip žadėjęs, Tamstos iš Mažosios Lietuvos klausimais. (Dabar
vietoje yra Žiugžda sutikęs vado
raščiuose, sunku suprasti tūlų re keltą konsolidacijos klausimą VLIK jo
vauti ir vadovavęs “tarybinės” Lietu
dakcijų ambicijas.
Prezidiumo posėdy. Išdiskutavę šį rei vos istorijos paruošimui, nors pats is
kalą, neradome nieko, kas leistų VLI torijos niekad nei nestudijavo. PaLaikraštniiiko bankrotas
Kui
savo ankstyvesnį nusistatymą kon karklis istoriją studijavo prieš teisę).
Atrodo, tik vienoje srityje būtų
solidacijos
klausimu keisti. Po seno Po karo Pakarklis, jau kaip oficia
galima pateisinti “per kalkę” pa
vei kviečiame visas patriotines lietu lus istorikas buvo nuvykęs į Karaliau
leistus rašinius, tai trumpose ko vių
politines organzacijas jungtis į
respondencijose, žinutėse, prane VLIKą ir bendrai dirbti tautos lais čių ir į kitus Mažosios Lietuvos cent
medžiagos rinktis, bet, žinoma, jos
šimuose. čia, greitosios ir trum vinimo darbą, kaip sutarsime ir kokius rus
nerado, nes vokiečių buvo viskas iš
pos informacijos vardan, skaity darbo būdus bendrai parinksime tam vežta ir iki šiol pagrindinė medžiaga
tojai jau nesipiktins perskaitę vie tisklui tinkamiausius. Jei tačiau turite tebėra Goettingene. O pokariniai jo
nodas eilutes keletoje laikraščių ar Tamstos atstovaujamos organiza raštai, deja, toli nepasiekė nė anų
apie vienus ar kitus įvykius. Bet, cijos yra paruosusios ką naujo, kas poleminių brošiūrų lygio. “Naujie
jau visai rimtai tenka susimąstyti padėtų konsolidacijai įgyvendinti, ma- noms” gal tiktų dar kitas jo “moksli
lofiėkite pranešti, kad galėtume pa nis veikalas” apie popiežius? ...
bandant atspėti priežastis, kurios svarstyti
ir savo numonę pareikšti...”
verčia neretai ir gerai žinomus
Iš LNT, kur gautas šio laiško nuo
mūsų laikraštininkus, tiek nusi- rašas, reakcija tokia:
piginti, ir savąjį laikraštininko au “Grėit sueis treji metai, kaip LNT
toritetą išstatyti namažos dalies žodžiu ir raštu pateikė VLIKo atsto
skaitytojų pasišaipymui. Vienas vams net du politinio susiorganizavipažįstamas, eilės laikraščių skai mo plano variantus. Jie yra net paties
tytojas, vienų diskusijų metu, tie
siai ir pareiškė, kad, girdi, per
kalkpopierį atspausti straipsniai
išsiuntinėti keletai laikraščių, ma
žiausiai tegali reikšti tik žurnalis
tinį bankrotą.
Gal tai ir perdrąsus sprendi
į Lietuva
mas, bet mūsų spaudos lygio kė
limui ir skaitytojų daugumos pa
PRAMONĖS GAMINIAI —•
tenkinimui, tik jau derėtų auto
MAISTAS — VAISTAI
riams atsisakyti multiplikuotų
Siuntiniai pristatomi per 34 m.
straipsnių siuntimo, laikraščiams

Janique Trading
Go. Ltd.

Lake Simcoe
kuro olyvoyįir hurncrių. opto.rnovimav
Toronte,lieTuvisk u
klauskite

Betty-Vuiliekvnns

Tradicinės vilniečių Joninės ti, užmiršdami per devynioliką
yra rengiamos VKLS St. Cathari metų su ilgesiu, dainuotus žodžius:
nes sk. valdybos birželio 25 d. “Ei, pasauli, mes be Vilniaus ne
Merritton m. Community salėje. nurimsim ...
Meninę programos dalį išpildys
Iškentėję 19 metų lenkų prie
Clevelando “Grandinėlės” an spaudą, atlaikysime ir šiuos smū
samblis, koncertavęs eilėje JAV gius juo labiau, kad ir plačioji
lietuviškų kolonijų.
tremties visuomenė stipriai re
Ši šventė rengiama šeštą kartą mia mūsų žingsnius.
iš eilės. Tai mūsų vilniečių tradi VKLS Kanados Krašto Valdyba
cijų tęsinys. Tad ir reikia džiaug kviečia visus ir šiemet į vilnietištis, kad šventė susilaukia plataus kas Jonines, kuriose mūsų min
atgarsio visuomenėje, sutraukda tys ienuskrieja Į Gedimino mies
ma tūkstančius tautiečių iš Kana tą — Lietuvos kultūrinio ir poli
dos ir JAV apylinkių. Deja, jau tinio gyvenimo lopšį — mūsų
pereitais metais gražų VKLS St. mintys tepasiekia gražiuosius Vil
Catharines sk. valdybos darbą nijos laukus, su tūkstančiu ežerų
mėginta trukdyti Įvairiais keliais ir gražiąja Neries upe!
ir priemonėm. Darbas ardomas ir
Nuoširdus sveikinimas “Gran
šiemet. Mes apgailestaujame, kad dinėlės” ansambliui atsilankius
lietuvių tarpe atsiranda asmenų, pirmą kartą svetingoje Kanados
kurie vilniečių veiklą mėgina nu žemėje!
slopinti, arba jų darbą sugriauVKLS Kanados Kr. Valdyba.

Nuo pat I D. karo pabaigos sikėlęs Vokietijon teologijos stu
buvo ieškomas Himmlerio padė dijuoti. Pagal SS bylas, Eichmanjėjas Adolf Eichmann, vadovavęs nas lankęs pr. mokyklą Linze,
Austrijoj ir keturis semestrus
Hitlerio laikais masiniam žydų technikos mokyklą. Po to Įsijun
naikinimui. Buvo žinių, kad jis gęs į Hitlerio SS, ten gavęs spegyvas, kad buvojęs P. Amerikoj, lų paruošimą ir nuo 1937 m. pa
Austrijoj, Vokietijoj, Šveicarijoj, vedimą rūpintis žydų klausimu.
Vid. Rytuose. Niekas betgi netu Šioje srityje jis iškilo į pirmąsias
rėjo tikslių žinių, nors ir V. Vo eiles ir vadovavo visai žydų išnai
kietijos ir Izraelio policija pla kinimo programai iš savo biuro
čiai ieškojo; Staiga Izraelio prez; Berlyne, vadinamo “Dienststellė
Ben-Gurion pranešė parlamento Ėichmann”. Jis buvo sugalvojęs
posėdyje, kad Eichmannas suim planą išmainyti 1.000.000 žydų Į
tas ir laikomas viename Izraelio 10.000 sunkvežimių ir 1.000-tonų
kalėjime. Kaip ir kur suimtas — kavos, kuriuos būtų parūpinusios
nepranešė. Spėjama, kad Izraelio užsienio žydų organizacijos. Plano
saugumas ji sučiupęs Kuwait pro betgi neįvykdė dėl gausių pr
PRISIŲSTA
tektorate, kur jis buvęs anksčiau testų. Jo Įstaiga, pavesta Hitle Dr. Antoine Paplauskas • Ramūnas,
pastebėtas. Iki 1950 m., kaip sa rio ir Himmlerio, Įvykdė bene 6 L’Education physique dans l’Humako Izraelio pranešimas, Eichman- milijonų žydų sunaikinimą, kaip nisme integral. Preface du T. R. P.
nas slapstęsis Vokietijoj keisda tvirtina žydų šaltiniai. Izraelio Rodrigue Normaridin. o. m. i., recteur
mas pavardes. Kur-jis dingęs nuo teisingumo niin. P. Rose perspėjo de l’Universitė d’Ottawa. 2-e edition.
1950 m., nieko nesakoma. 1945 spaudą nepulti Eichmanno, kol jo Les Editions de L’Universitė d’ Otta
wa, Ottawa, Canada, 1960. Institut
m. Austrijoj jis buvęs suimtas JA kaltė nėra teisme Įrodyta.
■ d’Educatioh Physique, Publication No.
V-bių kariuomenės sū suklasto Paskutinėmis žiniomis Eichma-i
ta pavarde ir pakeista aviacijos nas buvęs suimtas, tikriau, pa 1, 116 psl.
Pulgis Andriušis, Rojaus vartai. Apy
uniforma. Perkeltas kiton belais grobtas Argentinoje. Kad jis ten saka.
Nidos Knygų Klubo leidinys Nr.
vių stovyklon jis vėl pakeitęs pa slapstėsi buvę atspėta, kai Vieno 28. 1960, London, 198 psl.
vardę ir uniformą ir pasidarė SS je gyvenanti jo žmona paprašė Moteris, 1960 m. balandis - birže
leitenantu, nors ištikrųjų jis bu vizos i Argentiną. Argentinos val lis, Nr. 2(19), 28 psl. ir viršeliai. •
vo SS pulkininkas. Po 18 mėn. džia dėl jo išvežimo neprotestavo. Turinys: Vysk. V. Padolskis — Mo
tinos dieną minint; J. Narūne, M.
jis pabėgo ir dingo iš akių. Jo by
Aukštaitė, M. Jasienė — eilėr.; J. D.
la bus sprendžiama žydų teismo.
Britanijos
karalienė Elzbieta II; A.
Pristatytas teisėjui Eichmannas
Plateris
—
Em. Plateraitė; E. Gimbu
Izraeliui 12 metų tienė — Tapilės
pareiškė mielai išdėstysiąs savo
rūpesčiai (tęs.); St.
vaidmenį karo metu, o saugumo
Gegužės 14 d. sukako 12 metų Pilka — Laisvės karaliūnas; V. Anypareigūnams pasakęs: “Aš seniai nuo Izraelio valstybės įkūrimo. sienė — Kūdikio maitinimas; Eilėr.
žinojau, kad pagaliau tai turi Tai buvo žydų rašytojo Teodoro iš Lietuvos; Tremtinės skundas iš Si
Įvykti. Gyvenau baisioj įtampoj. Herzel iškelta idėja. Valstybės biro (laiškai); M. F. Yokubynienė —
Dabar esu susitaiksę su savo li įkūrimo 12 m. sukaktis kaip tik Išeivės takais; Moterys plačiame pa
kimu”.
sutampa su Berželio gimimo 100 saulyje; Šalpos reikalu; V. Lozoraitie
nė — S. Nėris mūsų akimis žiūrint;
Eichmanno byla, kuri yra nu metų sukaktimi.
Agr. V. Dailydė — Mūsų darželis;
matoma svarstyti, rugsėjo mėn.,
Berželio mesta idėja sukėlė K.
Liet. Kat. Moterų D-jos veikla; Kur
nebus lengva. Po 15 metų daug platų vad. sijonizmo sąjūdį žydų stovyklausime?; Jubilėjinis at-kų kon
Įrodymų bei dokumentų bus žu tarpe. Jo knygutė “žydų valsty gresas; I. Kairienė — Moters grožis;
vę, nors Botmoje rasta jo byla. bė” iš pradžių atrodė eilinė uto Br. Pabedinskienė — Šeimininkių
Bė to, Eichmannas yra labai su pija. Tačiau, patraukęs daugelį kampelis.
metęs pėdas. Pvz. neaišku, kur jis žymių žydų veikėjų, jis sugebėjo Lietuviu dienos, 1960 m. balandžio
gimęs. Pagal vieną versiją — So- sušaukti suvažiavimą Bazely, ku mėn., Nd. 4(103), 28 psl.
ungene, V. Vokietijoje iš protes ris ir priėmė pagarsėjusią vad. Turinys: Spauda laisvėje ir vergijo
Spaudos baras kovos lauke — pa
tanto tėvo, katalikės motinos; pa “Bazelio programą”, padėjusią je;
šnekesys su A. Skiriumi; Sveikinimai;
gal antrą versiją, — jis gimęs pagrindus sijonizmo sąjūdžiui.
Liet, dienų dešimtmečio minėjimas;
Austrijoj, o pagal trečią — prie
12 metų sukaktis buvo plačiai A. Giedrius — Velnias tikrai yra; J.
Tel Avivo, Izraelyje. Esą jis lan atšvęsta kartu su Herzelio gimi Timinis — Brangioji Audromacha; V.
kęs žydųmpkyklą Palestinoj ir iš? mo. sukaktimi Izraely ir visame Mykolaitis - Putinas — eilėr.; M. Kru
mjofcęš hebrajų kalbą, kurią ir da-- žydų pasaulyje, ta proga prave- pavičius — Steigiamasis Seimas; Ingr.
Stasaitė — Dainavoje prie Spyglio ežebar laisvai naudojas. Vėliau per- reikalams.
OV) soęoS aTha
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Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037
231 RONCESVALLES AVE.

Taisau televizijas, namų ir auto radio.

Jūsų TĖVŲ Ligoninių
Draudimo Pažymėjimas
jau nebegalioja. Sulau
kus 19 metų reikalinga
mokėti atskirų draudimo
mokestį. Įstojimo blan
kai gaunami ligoninėse,
daugumoje bankų arba
betkurioje Komisijos įs
taigoje.

j

Tel. LE. 2-7284
■■imndbi
HA

Gražiame Simcoe ežero krante
MERCURY LODGE

Universalūs baldai įvairioms paskirtims:
x • ti salionui, miegamąjam, vasarnamiui, žai
ar svečių kambariams. Lengvai pri
gi dimų
taikomi betkokiam kambariui ar paskir
čiai. Matracai verčiami, visi 4 tolių storio
airfoam, kas užtikrina neribotai ilgą dė
vėjimą ir labai patogūs. Gražios išvaiz
dos. Galima pirkti įvairiu apmušalu po
vieną, poromis arba kaip grupė su sta
liukais.
-

t nuo Keswick,
vasarnamiai
kambariai
pat išnuomojami latveliai
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MOHAWK FURNITURE LTD
244M Danforth Avenue
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ro; Ats. gen. V. Grigaliūnas - Glovac
kis — Kaip 1918 m. lietuviai “užėmė”
Poltavą; A. Gustaitis — Pinigai; J.
Andrius —Laikas prablaivėti; Nau
jos knygos; Veidai ir vaizdai; Ką vei
kia skaitytojai; English section.
Pasaulinis Eucharistinis Kongresas
Miunchene 1960. VII. 31. — VID. 7.
Tai PE kongreso puošni bendroji pro
grama, puikiai iliustruota kongreso
ženklais, popiežiaus atvaizdu ir Marienkifche bokštais. Sulankstomas
spalvotas leidinys. Pateikiamos visos
savaitės įvykių programos, betgi nėra
lietuviškosios dalies programos, kuri,
matyt, bus atskirai išleista.
Skautų aidas; 1960 m. gegužės mė
nuo, Nr. 5, 20 psl.
šv. Pranciškaus varpelis, 1960 m.
gegužė, Nr. 5, 129-160 psl.
Rinktinė, Nr. 5, 1960, Nidos Knygų
Klubos leidinys, 80 psl.
East and West, March, 1960, Vol.
IV, No. 25, 241-264 psl.
Amerikos Lietuvių Prekybos Butų
Veikla, ALEC ketvirtas žiniaraštis, iš
leido Am. Lietuvių Ekonominis Cent
ras, Chicago, Ilk, 1959, 70 psl.
Amerikos Lietuvių Ekonominio Cen
tro Protokolai ir Referatai, 1950-1953.
Darbas, visuomenės mokslų, meno
ir literatūros žurnalas. 1960 m. Nr. 1,
32 psl. Kaina $1.
Turinys: A. Alūnas — Pakeitimai
dėl pakitimų; Pr. Lapė — Abstraktus
menas — vaizduotė reali; M. Katiliškis
— Popietė; J. Mekas >— eilėr.; A. J.
Greimas — Užrašai; Pastabos dėl užra
šų; A. šalčius — Apmąstymai apie da
bartį ir ateitį; Mokslas; Akademinė
veikla.
x.
Amerikos Lietuvių Bendruomenė,
1960, gegužė, Nr. 23, 8 psl.
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PERSKAITYKITE
ONTARIO LIGONINIŲ
DRAUDIMO VADOVĄ
— jei jo dar neturite, pa
prašykite iš savo darbda
vio arba parašykite:

PAMINĖTI
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A. GRYBAS.

Raštu garantuojamas darbas Ir dalys.

dar trūksta apie £3.000. Vie
niems Adelaidės lietuviams be ki
tų pagalbos tai įvykdyti yra per
sunku, nors ir duosniai aukoja.
Visi norime, kad pirmoji lietuviš
ka koplyčia Australijoje būtų gra
ži — tinkama Visagalinčio Dievo
ir mūsų šv. Tautos Globėjo gar
bei bei maloni besimeldžiančiam
lietuviui.
Todėl aš ir kreipiuosi į visus
geros valios lietuvius katalikus
ir katalikiškas organizacijas, pra
šydamas aukų, kad galėtume už
baigti įruošti pirmąją lietuvišką
koplyčią Australijoje. Už visus
geradarius ir aukotojus aš sek
madieniais laikau šv. Mišias ir
dažnai prisimenu savo maldose.
Aukotojų pavardės (jei bus pa
geidaujama) bus skelbiamos Aust
ralijos kat. laikrašty — “Tėviš
kės Aidai”.
Didesnę ar mažesnę auką pir
mai lietuviškai šv. Kazimiero
koplyčiai Adelaidėje prašoma
siųsti: Rev. J. Kungys, St. Jo
seph’s Presbytery, 278 South
Rd., Kurralta Park, S.A., Austra-

VKLS PAREIŠKIMAS

X

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms,
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome į namus.
Kalbame lietuviškai.

■I i

Suimtas žydų naikintojas

Prieš septynetą mėnesių Ade
laidės lietuvių katalikų aukomis
užpirktuose riamuose (6 Third
Ave., St. Peters, South Australia)
vietos kataliku ąrkivyksupas leido
Įruošti lietuvišką koplyčią. Tokį
leidimą pirmieji visoje Australi
joje gavo Adelaidės lietuviai.
Koplyčioje leidžiama turėti visas
pamaldas bei teikti visus sakra
mentus; Koplyčia bus Įruošta pa
čiuose namuose, nes jie labai erd
vūs (buvusi kolegija), dviejų augštų ir stovi ant keturgubo sklypo.
Iki miesto centro
mylios. Be
koplyčios pačiuose namuose dar
bus salė, atskiri kambariai kata
likiškoms organizacijoms, butas
prižiūrėtojui ir kunigui, kuris rū
pinasi lietuvių pastoracija. Kop
lyčioje bus apie 200 sėdimų ir
apie 300.stovimų vietų. Koplyčia
pavadinta šv. Kazimiero vardu.
Adelaidės lietuviai katalikai
nuosavybei užpirkti, namams at
remontuoti bei koplyčiai Įruošti
jau yra suaukoję apie £3.500.
Dauguma remonto darbų atlikta
talkų būdu. Pilnam koplyčios, na
mų ir aplinkos darbų užbaigimui

19-tas
gimtadienis?

TEL. EM. 44825

VENUS

*

pasmerkimą iškunigių Osipovo,
Spaskij, Dannanskij “ir kitų, ku
rie viešai niekino Dievo vardą”“Jie išėjo i| mūsų, bet nebuvo
mūsų” (1 Jon. 2, 19). Ekskomuni
kuoti kunigai neteko netik turėtų
bažnytinių laipsnių, bet ir ryšio
su tikinčiųjų bendruomene. Taip
gi buvo ekskomunikuoti ir pasau
liečiai, kaip Duluman ir kt. Sino
dui pirmininkavo patriarchas
Aleksis. Jo nutarimas paskelbtas
Maskvos patriarchą organe 1960
m. 2 nr;, 27 psl. Tai pirmas toks
ortodoksų Bažnyčios mostas nuo
1927 m., kai patriarchas Sergijus
buvo priverstas ifusilenkti komu
nistų valdžiai. Komunistai, žino
ma, šauks, kad tai “sąžinės lais
vės” varžymas, priešingas konsti
tucijai. Nežiūrint didelio sovietų
spaudimo, propagandos ir Bažny
čias panaudojimo “taikos” propa
gandai užsieniuose, ortodoksų ti
kėjimo sąmonė yra žymiai sustip
rėjusi. Tai pabrėžė ir danų pa
storius A. Johansen, lankęsis S.
Sąj. ir paskelbęs savo straipsnį
Maskvos patriarchato organe, kur
jis sako, kad komunistinė propa
ganda ortodoksu, dvasininkams
nebaisi. - Tiesa', pasitaiko atkrin-

Be to, yra žinomas faktas, kad
komunistai sąmoningai siunčia sa
vo žmones Į kun. seminarijas, kad
paskui sudarytų triukšmingą “at
sivertimą” Į komunizmą.
Apie buv. teol. profesorių A.
A. Osipovą yra žinoma, kad jis
buvo vyresnysis kunigas. Karo
metu pirmoji jo žmona pateko į
vakarus ir atsisakė grįžti. Osipo
vas, nepaisydamas ortodoksų nuo
statų, vedė antrą žmoną. Už tai
jis buvo vadovybės pašalintas iš
pareigų bei .tarnybos. Greičiau
siai, čia ir glūdi jo “komunizmo”
šaknys. Sovietų gi propagandai
rūpi tokius atvejus išnaudoti, kad
pakirstų ypač jaunimo pasitikė
jimą religija. Yra pastebėta, kad
dabartinėj komunistų jaunuome
nėj vyrauja nusivylimas bei įgri
simas kompartijos būbnijimu ir
ieškojimas ko nors naujo bei su
sidomėjimas religinėm idėjom.
Yra ženklų, rodančių, kad so
vietinė valdžia kais ar keičia sa
vo politiką ortodoksų Bažnyčios
atžvilgiu. Viena, komunistų anti
religinė propoganda pasirodė ne
sėkminga ir nepajėgi sulaikyti re
liginio gyvenimo kilimo, antra,
įvyko pakeitimų ortodoksų tikybi
nių reikalų komisijoj — G. G.
Karpovas, jai vadovavęs nuo 1943
m., liko pakeistas V. A. Kurojedovu.
'

ONTARIO LIGONINIŲ
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2336 BLOOR ST WEST
Tel. RO. 2-8255

2336 BLOOR ST. WEST
•
TeL RO. 2-8255 .

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės Į šią didelę pardavimo Įstaigą, kun 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
Dovercourt Rd.
kaina, mūrinis na$18.900
viem
garažais ir privačiu
mas su__
_ _____
įvažiavimu. . Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2
vonios. Geras nuomavimo rajonas,
mažas (mokėjimas. 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
$2300 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.
Roncesvalles - Wright
$3300 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 betkųkiai prekybai ir 5 kam
bariai^.Pundas 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 užimti.
Oakwood • St. Clair
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
mūro namas su garažu, vandeniu
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.
Bloor • Jane
$10.000 Įmokėti, 8 didelių kambarių
per 2 augštus, mūrinis namas su
privačiu įvažiavimu 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.
$1300 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 - Fem
1 kola — 10 metų
$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 2
mod. virtuvės, alyya šildomas. La
bai arti prie Roncesvalles, mokyk
lų, apsipirkimo. Prašo $16.800. Sa
vininkas pirko. Tuoj galima užimti.
Parkdale - King - Jameson
1 atvira 10 metų skola
$2300 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.5
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
kartą.
Bloor - St. Clarens
2 vonios — 2 augštai
$4.900 .mokėti, atskiras, mūrinis, 7
kamb., 2 mod. virtuvės, 2 atskiri
įėjimai, 4 garažai, % minutės iki
Bloor.
Bloor - Quebec Ave.
S4.000 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.

Automobilių taisymo dirbtuvė
Naujas moderniškas mūrinis vieno
augsto 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 išremontuotas namas, 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.
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SPORTAS
tauskaitė — sveikatos personalas; J.
? VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos sezono atidarymo j Tamulionis ir A. Sapijonis — ūkio
uždaros klubo pirmenybės įvyks šį vadovai? Šeimininkaus stovyklautojų
sekmadienį, birželio 12 d., 4 vai. p.p. mamytės, kurių sąstatas dar nėra ga
Rennie parke. Varžybų programoje nu lutinai nustatytas.
matoma pravesti 50 j. bėgimą visiems,
Stovyklos mokestis 2 savaitėm: 1
šuolius į augštį ir į tolį, rutulio stū stovyklautojui — $30, 2 — $50, 3 ar
mimą, disko metimą ir iėties metimą. daugiau — $65.
A ir B prieauglio klasės dalyviams.
Registruotis: Tėv. Paulius, Francis
Taip pat numatytos kažkurios rungtys can Fathers, 32 Rusholme Pk. Cr., To
moterims ir berniukams. Sviedinuko ronto 3, Ont. Tel. LE. 3-0621 arba
metime galės dalyvauti B ir C klasių LE. 3-0977. Gyveną Hamiltone regist
dalyviai. Žiūrovai Labai pageidaujami. ruojasi pas L. Verbickaitę — 151
Apie mus vėl rašo. A. Daukša East 43th; arba S. Virbicką — 57 Car
“Sporto” Nr. 3 aptardamas žaidynių rick Ave. tel. LI. 9-1558.
gerąsias ir taisytinas puses: “Lietuviš
kiausias — Toronto Vyčio klubas. Ly $5.000 loterijos bilietų išplatino: E.
giai aikštėje, lygiai kalboje ir elgse Juknevičienė $42, T. Barnabas, OFM,
noje”. Tai dar vienas neapdovanotas $28, A. Barauskienė $28, E. Valeška
$27, A. Brazys $21, VI. Rušas $19, K.
vytiečių laimėjimas.
A. S.
Batura $13, B. Niunievienė $13, B. Ra
AUSROS ŽINIOS
kauskas $8, A. Giniotis $7, P. Žutautas
$7, A. Žekonis $7, A. Smolskis $7, J.
VASAROS STOVYKLA 7-14 M.
Bakšys $7, O. Baltrūnienė $7, B. GreiJAUNIMUI
čiūnienė
$6.50, P. Serapinas $6.50, B.
IV-toji Aušros jaunučių stovykla
(7-14 m.) bus nuo liepos 30 iki rug Pabedinskienė $6, J. žadavičius $6, P.
pjūčio 14 d. tėvų pranciškonų stovykla Imbrasas $6, M. Bašinskas $6, P. Re
gina $6, J. Baltrušaitis $5.50, K. Kiau
vietėje, New Wasaga, Ont.
Stovyklos vadovybę sudarys: T. Pau nė $5, P. Žiulys $4.50, V. Sonda $2.50,
dvasios vadas,. ~
K. . Ba- K. Žebrauskas $2. Gryno pelno gauta
lius, OFM,
turą ir J. Rukšys —; komendantai, mo $149.50. Nuoširdus ačiū visiems pla
kyt. B. Sapijoniehė ir (paskelbsim tintojams.
vėliau) — mergaičių vadovės; moky Dėl trumpo laiko negalėję įsijungti
tojai M. Vitalis ir L. Virbickaitė — šiais metais, prašomi išanksto ruoštis
kultūrinės - pedagoginės programos sekantiems metams. Laimingo bilieto
vadovai; mokyt. P. Vyskupaitis ir K. traukimas įvyko praėjusį šeštadiaenį,
Šapočkinas — sporto-žaidimų vadovai; birželio 4 d. ir jo savinikas yra Mrs.
dr. J. Urbaitis ir gąilest. sesuo N. La- Rivers, Hoyle, Ont.

Reakcija iš Vilniaus

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.

R.CUOLKĄN
REALTORS

527 Bloor St. W
Jane - Annette
$1.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis
namas, alyvos šildymas, garažas, di
delis kiemas.
Quebec - Bloor
$1300 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, naujas šildy
mas, didelis kiemas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.
Runnymede - Bloor
$3.500 įmokėti, 9 kamb. atskiras
mūrinis namas, 4 kamb. pirmame
augšte, vand. alyvos šildymas, 2 vo
nios, gražus kiemas, arti Bloor, sku
bus pardavimas, žema kaina.
Indian Rd. - Bloor
$3.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras
mūrinis namas, vand. alyvos šildy
mas, garažas, recreation kamb. rū
syje, arti Bloor, ilgos išsimokėjimo sąlygos.
Mountview Ave. - Bloor
$3.700 įmokėti, 11 kamb. atskiras
mūrinis namas, vand. alyvos šildy
mas, 4 kamb. pirmame augšte, geras
nuomavimui, vienas morgičius ba
lansui.
Rusholme Rd. • College
$4.600 įmokėti, 9 kamb. atskiras
mūrinis namas, dupleksas, vandens
alyvos šildymas, arti parko bei
naujojo vaikų darželio.
Baby Point
$5.000 įmokėti, 8 kamb. per du
augštus, atskiras mūrinis namas,
vand. alyvos šildymas, garažas su
privačiu įvažiavimu, 10 metų at
vira skola.
Jane - Dundas
$5.000 įmokėti, 5 kamb. gražus mū
rinis bungalo, alyvos šildymas, re
creation kamb. rūsyje, garažas su
privačiu įvažiavimu, didelis kiemas.
Beresford Ave. - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis planas,
2 virtuvės, dvigubas garažas, gra
žus didžiulis kiemas, arti Bloor,
greitas užėmimas.
Quebec Ave. - Bloor$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis planas,
alyvos šildymas, garažas, arti Bloor
bei parko, gražus didžiulis kiemas.
Jane - Bloor
$6.000 įmokėti, 8 kamb. per du
augštus, atskiras mūrinis namas,
kvadratinis planas, 2 vonios, 2 vir
tuvės, vand. alyvos šildymas,-gara
žas, šeimininkas iškeliamas iš To
ronto, atvira skola, turi būti par
duotas.
High Park
$6.200 įmokėti, 6 kamb/ atskiras
mūrinis bungalo, ultra mod. virtu
vė, vand. alyvos šildymas, garažas,
arti mokyklų, greitas užėmimas.
Bloor - High Park
S6.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras,
mūrinis namas, centrinis planas,
%rand. alyva šildomas, puiki moder
ni virtuvė, garažas su plačiu įva
žiavimu.

(Atkelta iš 5 psl.)
Mielas Stašaiti, Jus erzina pri
tą patį žodi visada, kur tinka ar siminimas apie Šiaulių apygardos
teismo rūmus, bet tikra tiesa.
ne, nes kito nežino ir nemoka.
Minite Hitlerį, bet kodėl už 1940-41 m. ten specialiai lietuvių
mirštate Staliną? Jie buvo drau kankinimui paruoštuose kamba
gai. Jie ir Pabaltijo valstybės pa riuose, rankas atsiraitę, darbavo
sidalino. Lietuviai “emigrantai” si šie NKVD “chirurgai”: Mace
— Jūsų žodžiais tariant, tarp tų vičius, Vicas, Žiburkus, šunake“valdovų” ir jų propaguotų idė vičius, Simutis ir keletas rusų su
jų daro skirtumą tik toki — vie išsipūtusiomis mėlynomis kelnė
nas raudonas, o kitas — rudas. mis. Daug, daug lietuvių buvo iš
Tūkstančiai emigrantų - pabėgė mėsinėta. Ten nei teisėjų, nei pro
lių kovojo prieš komunizmą ir na kurorų ir antstolių jau nebebuvo,
High Park • Roncesvalles
cizmą, pergyveno komunistinių nes jie pirmieji pateko ant “ope
9 kambariai — 3 virtuvės kalėjimų
tortūras ir nacinių kon racinio” stalo.
$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis,
Dabar ten pažanga padaryta
šviesių plytų namas, nepereinami centracijos stovyklų “malonu
kambariai, visur dažyta ir labai mus” bei krematoriumo krosnių apgyvendinant ir auklėjant naš
erdvus. Vandeniu šildomas su aly karštį. Daug, daug pavirto dū^ laičius ir nuo tėvų atimtus vai
va, netoli parko, augštos pajamos.
kučius. Tik tiek blogiau, kad auk
mais.
Todėl tokių žurnalistinių perlų lėjimas paremtas klaidingos peda
Bungalow — Swansea rajone
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su vartojimas tinka patiems komu: gogikos pagrindais — atimti ne
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. nizmo simpatikams, o be to, jie kaltam kūdikiui tėvynės, religi
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir jau perdaug nublukę ir “kultūri jos, tėvų meilę ir net globą. Tas
garažu. Netoli susisiekimo South
nio bendradarbiavimo” nebepadi- tiesa? Leiskite pacituoti švedų
Kingsway gatvėje.
dins. Ar negeriau, kad LKPb pa žurnalisto, neseniai lankiusio Vil
•V *
nių įspūdžius tuo reikalu. Igmar
rinktų kitus? STANULIS
*
S. KĖKŠTAS
Dėl Marytės Melnikaitės nesi Lindmarker rašo:
B. SAKALAS
sielokite. Lietuva ją gerai žino ir “Pirmojoje mokykloje, vienoje iš
2336 BLOOR ST. W.
RO. 2-8255 raštinės
- SAKALAUSKAS
yra tūkstančiai liudininkų. Gerb dviejų Vilniaus internatinių gimnazijų,
RO. 6-0105 namų.
įstaigos tel. RO. 2-8255
Darbo telef. RO. 2-8255
kite ją, kaip komunizmo suklai rr/jkiniai praktiškai susidūrė su Chruš
Namų tel. BE. 3-1372
2336 BLOOR ST. W.
Namų telef. LE. 6-1410
dintą auką. Tėvynėje jos mitas čiovo pedagogine idėja, valstybė į sa
vo rankas perima kuo daugiausiai jau
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite neprigys.
“sovietų” piliečių, kiek galima
TEL. DARBO LE. 2-4404
Neklysiu sakydamas, kad tė nųjų
mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
anksčiau ir ilgiau. Jie gyvena prievynės žemę, liaudies meną — dai I glaudos ar mokyklos kolektyve, nors
■■SSHHHaSMKMKI
nas, tautinius šokius ir filmus — ‘ jų namai tame pačiame mieste, tėvai
lietuviai labai mėgsta, jų savo vaikus temato tik per partines co neturtingumo įspūdį, čia gatvės
VALAU FOTELIUS užsienio
ilgisi ir laukia, bet tik tokiame šventes. Pigu ir praktiška. Valstybė vaizdas rusiškas — sušalusi pardavė
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.
pavidale, kur vaizduojama tikro su didžiausiu malonumu perima “tėvų ja velka ledų būdelę ant ratų, gatvių
Automatinis elektra valymas. Sutai ji Lietuvos ir lietuvių gyvenimo pareigas” ir didina savo įtaką šeimos kampuose pardavinėjamos popierinės
sau iširusius galus ir pradegintus
gėlės iš Maskvos. Įstaigose ir autobu
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912. kreivė, be jokių komunistinės sąskaiton”.
rusų kalba jau kelinti metai,
Narys Toronto Real Estate Board.
P. KARALIŪNAS
propagandos priemaišų ir Mask Ar čia irgi laisvė, p. Stašaiti? suose
kaip oficiali”.
vos cenzūros. Meno veikalai, fil
Toliau verkiate, kad neįdomu
TELEFONAS LE. 2-3321
1162 ST. CI AIR AVE. WEST
Žinokite, kad emigrantuose tė
mai ar dainos sukurti pagal par Lietuvoje vykstanti statyba... vynės
J. BARAKAUSKAS
meilė dar gyva ir ji paliks
Christie - St. Clair
Bloor - Jane
tijos liniją išprievartaujant me Deja, turiu atsakyti priešingai. kartų kartoms duodama atžalas
$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių
nininkus, rašytojus, arba vertimai Viskas, kas pavergtam lietuviui išlaisvintai tėvynei. Jeigu kritika
Elektros
rių namas. Virtuvė kiekviename
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand.
iš rusiškų LKPb aprobuotų šal moraliai ar materialiai palengvi jūsų darbų suprantama, kaip prie
augšte. Alyva šildomas, garažas.
alyvos šildymas. Garažas. Vienas
ko n t rektorius
morgičius 10-čiai metų. Labai arti
tinių, k.a. “Poema apie Staliną”, na vargo dienas, k.a. namų sta šiškas veiksmas, tai be reikalo
Bloor.
šokis “Kolūkio pirmininkas” ir tybos, būtiniausių reikmenų įsi skiriate komitetus, veltui naudo
Bloor
High
Park
Visų rūšių elektros
Bloor - Gladstone
panašūs, užsienio lietuvių nežavi, gijimo galimybės suteikimas, ma jate “Tėvynės Balsui” popieri ir
$5.000 Įmokėti, atskiras gerų plytų
Įrengimai ir pataisymai.
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių,
10-ties
kambarių
namas
su
atskirais
išskyrus tuos, kurie “partijos” ne, tikiu, kad ir kitus, žavi. Bet spaustuvės dažus — kultūrinio ir
atskiras namas. 2 modernios virtu
Tel. RO. 7-9947
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
gauna iš Maskvos ar tas vyksta labai palengva, nes repatriacinio bendradarbiavimo
žas. Vand. ir alyvos šildymas.
24 Humberview Rd., Toronto. palaiminimą
2 minutės iki Bloor.
konsulatų užsienyje.
“prišakinė technika” naudojasi su užsienio lietuviais neįgyven
St. Clair • Oakwood
visokie augšto rango partijos ir dinsite.
St. Clair - Oakwood
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
Dupleksas
valdžios darbuotojai. Jiems auga
barių, atskiras namas. Didelė mo
Leiskite užbaigti liūdna, bet
12
didelių
ir
gražių
kambarių,
3
vo

derni virtuvė, alyva šildomas, vieta
netik namai, bet ir vilos, garažai teisinga, vieno lietuvio išvada
nios, garažai. Labai geras pirkinys.
garažui.
su “Pobiedomis”. To neslepia ir apie tėvynę, neseniai lankiusio
“tarybinė” spauda.
Vilnių, Maironio žodžiais: “Ne
Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
Kolūkiečiai tomis gėrybėmis greit su saule išauš dar rytas.
tenkinasi tik sapnuose. Dar ke Miega aplinkui tamsi naktis”.
Tel. LE. 4-9211
B.
letas žodžių švedo Lindmarker:
Kručas.
Namų tel
Įstaigos tek
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
“Veltui ieško nosis jūros kvapo, už
RO. 2-5543
LE. 2-3321
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais tat vietoje jo į nosį muša būdingas
Varšuva. — Birželio mėnesi su
rusiškas neaptvarkyto viešbučio kam
reikalais kreipkitės Į šiuos mūsų agentus:
bario aromatas. Tačiau daug Vilniaus kanonišku vizitu pas popiežių —
14.900 pilna kaina, 8 kamb., mū centrinių kvartalų tebesiilsi karo griu ad limina — vyks trys Lenkijos
Runnymede - Bloor
vėsiuose. Sugriautų namų likučiai da- vyskupai.
$3.500 įmokėti, 2 augštų, 6 kamb.,

‘ t.

Joseph A. PETERS Ltd.

Extra Realty Ltd

MORKIS A. J.

’ r

Real Estate Broker
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOzYRD

1077"Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996.
Krautuvė
Pelningas namas
Geru plytų
• Queen - Lansdowne
94.600 įmokėti, tinka betkokiai di
$21.900 pilna kaina, gerų plytų, at
delei krautuvei su 2 kambariais,
skiras, 9 dideli kambariai, 2 virtu
plius 2 butai — 3 kambarių su at
vės, 2 vonios, alyvos šildymas, dvi
skiru įėjimu, 3 virtuvės, alyvos šil
gubas garažas, didelis sklypas.
dymas, 10 metų morgičius. Prašoma
Bloor - Emerson
kaina $20.500.
$1.000 Įmokėti
$14.900 pilna kaina, gerų plytų, ne17 kambarių
pefeinami Kambariai, 2 modernios
Nepaprastai didelės pajamos
virttvės, dvigubas garažas, 7 me
Kam dirbti fabrike. Būk namie
tam* morgičius, geram stovyje.
ir imk nuomą.
$4.000
įmokėti,
gerų plytų, atskiras,
Bloor - Indian Rd.
3
vonios
3
“
gabalų
”, 5 virtuvės, nau
pilna kaina, gerų plytų, atjas
alyvos
šildymas,
1 morgičius ba
7 kambariai, du augštai, alylansui
10
metų.
lymas, 2 virtuvės,‘kambariai
iaMi aliejiniais dažais, didelis skly20% akrų, 19 mylių nuo Toronto
pa^*geri morgičiai balansui.
$8.000 pilna kaina, labai sausa priesmėMo dirva, tinkama vitštų ūkiui
Dupleksas
ar daržininkystei, 5 kambarių na
St. Clair - Oakwood
mas, puiki vietovė, gera ateitis. /
įmokėti; gerų plytų, du 5
Biznio restoranas
rių butai su įrengtu rūsiu,
$3300 pilna kaina, 20 sėdimų vie
šildymas, 3 metų senumo,
tų,. gerai įrengtas, tirštai apgyven
platus įvažiavimas, garažas, $27.000
tam rajone, gera nuomos sutartis,
rilna
kaina,
10
metų
morgičius
bailna i
2 kamb. ir virtuvė, Nepamriškite.
insui.
Krautuvės, farmos, vasarvietės, moteliai Įvairiose vietose ir įvairia kaina.
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū
piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.

t

K

alyva apšildomas, garažas, šoninis
įvažiavimas. Kaina $14.900.
Laurence • Avenue
$8.000 įmokėti, 8 kamb., dupleksas,
6 metų senumo, vand. alyva apšild.,
modemiškas, gražus kiemas, ge
riausias Toronte rajonas, prie gero
susisiekimo. Kaina $25.000.
Yonge - Laurence
$3.000 įmokėti, atskiras, mūro, 4
kamb., bangaliukas, vand. alyva ap
šildomas. Labai geram rajone ir
prie gero susisiekimo, labai ramus
rajonas, mažai šeimai geirausias
pirkimas. Kaina $13.500. Balansui
viena skola 10 metų.
Bloor • Windermere
$9.000 įmokėti, 6 kamb. mūro, at
skiras bangaliukas, vand. alyva ap
šildomas, moderni virtuvė, baigtas
rūsys, garažas, šoninis platus iva. žiavimas. Skolų nėra. Kaina $18.000.
St. Claiar • Glenholme
$3.000 įmokėti, 8 kamb., muro, at*
skiras bangaliukas. mod. virtuvė,
Arand. alyva apšildomas, garažas.
Kaina $15.000.
Bathurst • St. Clair
$10.000 įmokėti, atskiras, 17 kamb.,
mūro tripleksas, $ metų senumo.
Kaina $29.900.

J. KUDABA

ro namas, arti Bloor ir Dufferin,
lengvos mokėjimo sąlygos. Skam
binti B. Sergantis, LE. 4-9211.

$4.000 įmokėti, 3 metų senumo mū
rinis bangalas, didelis sklypas, vie
nas morgičius. Skambinti J. Beržinskas, LE. 4-9211.
54.000 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.
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
patarnavimą.

*

Dutz

Waring

EUROPOS SPORTO NAUJIENOS
Britų salų ir Europos sporto žinios The Globe and
Mail pateikiamos būrio kompetentingų rašytojų.
C. Harry Dutz, buvęs redaktorius kelių vokie
čių sporto leidinių, šeštadienio The Weekly
Globė and Mail rašo skyriuje pavadintame
European Sportlights. Jis kas savaitę rūpestin
gai šias žinias surenka iš daugelio svarbesnių
Europos laikraščių.
Ed. Waring pateikia futbolo (soccer) padėties
z vaizdą Kanadoje ir taip pat kiekvieną antradie-'
nf rašo skyriuje pavadintame From Over ’Ome.

Pilniausią apžvalgą visų europiečių sporto žinių jūs gaunate

Visos Kanados laikraštyje,
šešias die«ee>pristatomas’įtnamus

Tel. LE. 2-4404
Runnymede • Bloor
$6.500 įmokėti, 6 kamb. ir apšildy
ti saulės kamb. pirmame augšte, at
skiras mūrinis puikus namas, 2
mod. virtuvės, vand. alyvos šildy
mas, naujas dvigubas garažas su
plačiu įvažiavimu.
Swansea
$6.700 įmokėti, 6 metų senumo pui
kus bungalo, centrinio plano, gra
žūs didėli langai, išklotas kilimais,
pusiau baigtas recreation kamb. rū
syje, garažas su privačiu įvažiavi
mu, 19 metų atvira skola.
Sunnyside - High Park
$7300 įmokėti, 11 kamb. atskiras,
mūrinis namas, dupleksas, 5 kamb.
pirmame augšte, vand. alyvos šildy
mas, 2 vonios, garažas su privačiu
įvažiavimu, namas be skolų, geros
nuomavimo distriktas.
/
Oakmount Rd. - Bloor
$8.000 įmokėti, 10 kamb, atskiras,
mūrinis namas toje gražioje gatvė
je. 3 virtuvės, 2 vonios, vand. aly
vos šildymas, garažas su privačiu
įvažiavimu, gražus didelis kiemas.
Dovercourt Rd. - College
$8.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras
mūrinis dupleksas per du augštus,
naujas vand. alyvos šildymas, 2 mū
riniai garažai, atvira skola.
St. Clair • Oakwood
$8.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras
puikus namas, kvadratinis planas,
vand. alyvos šildymas, 2 vonios, re
creation kamb. rūsyje, 5 kamb. pir
mame augšte, garažas su privačiu
įvažiav., ^atvira skola, žema kaina.
Bathurst - St. Clair
$10.000 įmokėti, 8 kamb. per du
augštus, gražus atskiras mūrinis na
rnas, centre hall planas, vand. aly
vos šildymas, 2 vonios, puikus re
creation kamb. rūsyje, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu.
Jane - Baby Point
$10.000 įmokėti, 14 kamb., 3 metų
senumo atskiras mūrinis tripleksas,
vand. alyvos šildymas, gauna $330
mėn, nuomos, arti visko.
Dundas St. West
S10.000 įmokėti, 42 vietų restora
nas ir 5 kamb. butas, geras mūri
nis namas, vand. alyvos šildymas,
vieta garažui, apie $1.200 savaitinė
apyvarta, liga šeimoje, gali keisti į
nmą ar ką nors kita, visi įrengimai
įeina į namą, skubus pardavimas.
Wasaga Beach
$3.000 įmo'kėti, . 6 kamb. vasarna
mis, poros metų senumo, ant ežero
kranto, lietuvių mėgiamoje Springhurst vietovėje, šiltas-šaltas van
duo, 3 dalių prausykla, puikios ko
pos bei privatumas.

NAMŲ LE. 5-1584
S

WELLAND, Ont.
LIET. BENDRUOMENĖS SUSIRINKIME gegužės 8 d. < išrinkta nauja
Welando Liet. B-nės valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė šitaip: Jonas Staš
kevičius — pirm., Konstancija Blužienė — sekret., Bronius Andriušis —
ižd., Mykolas Kuzavas — vicep ir pa
rengimų vadovas, Aloyzas Viskontas
— vicep. ir spaudos bei kultūrinių
reik, vadovas. Bendruomenės v-bos ad
resas: Port Colborne, 88 Johnston, Jo
nas Staškevičius.

MINĖJIMAS. Wellahde birželio 19
d. įvyks 20 metų Lietuvos okupacijos
ir Baisiųjų Birželio trėmimų minėji
mas. Jis prasidės pamaldomis, o po
pamaldų tuojau pat toj pačioj salėj
bus paskaita. Valdyba prašo lietuvišką
visuomenę skaitlingai dalyvauti.
Valdyba.

SUDBURY, Ont.
PAKRIKŠTYTA Annette Maria Mar
tišius. Kūmai buvo A. Laucius ir M.
Boecker.
A. STRAKAUSKAS, 74 Bancroft
Dr., atidarė sveikatos maisto skyrių,
kurį ateityje mano dar labiau išplėsti.
KUN. A. SABAS po pamaldų skai
tė paskaitą amerikoniško denatūruoto
maisto klausimu.
PAS J. B. JAKUBONIUS lankėsi G.
Viskantienė su sūnum Sigitu ir Jonas
Kirtiklis iš Detroito.
Sudburiškis.
Padėka
Reiškiu širdingą padėką J. Bataičiui,
kuris visą laiką broliškai padėjo liū
desio valandoj, kun. Ant Sabui, St.
Tolvaišai, Alf. Grigučiui, Kl. Rotkinson, J. P. Gabrėnams, M. Striškienei,
visiehis, kurie užprašė už a.a. mano
vyro vėlę šv. Mišias, kurie padovanojo
gėlių ir vainikų ir. taip pat visiems,
kurie lankė jį koplyčioje ir palydėjo
į amžino poilsio vietą.
Antanina Ribinskienė.

KAS DAR NEPAMEGINOTE,
PABANDYKITE!
Jau daugelis yra įsitikinę, kad per
A. Kusinskį (Anglijos bendrovių at
stovą), yra geriausias tr pigiausias ba
das užsakyti dovanų siuntinius savo
artimiesiems. Greitas ,ir garantuotas
I960 m., nylono, vilnonių dirbtinių
kailių ir kitų tekstilės gaminių pavyz
džių. Kainos nupigintos. Be tekstilės
gaminių, galite atsakyti vaistus, odą,
laikrodžius, akordeonus ir visa kita.
Be to, vėl pradėjau priminėti ir pačių
klijentų sudarytus siuntinius, kurie
siunčiami per Angliją. Patarnauju vi
siems Sudburio apylinkėje ir už jos

TtVJIKtS SIBUXIAI

pusiasalio Gomulka Wroclawe Skaitytojų laiškai

□jf. (prie Brock Avė.)
is namų - biznių visame Toronte.

Didžiausias pa:

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Dundas ■ Bathurst
$1jOOO įmok., 7 kamb. per du augštus, alyva oru šild., reikia mažo re
monto, prašo $9.500 ir išmokėti per
10 metų, galima tuoj užimti.
Bloor ■ Oakmount
$2.000 įmok., 9 kamb. mūr„ 2 virt.,
alyva šild., geras išplan., arti parko
ir susisiek., lengvos išmok, sąlygos,
liet mėgiamas rajonas. Prašo tik
$16.000.
Parkdale - Queen St. W.
$3.060 įmok, už daržovių ir grocery
kraut, su visais įreng. ir plius 10
zkamb. Metinė apyvarta virš $50.000
ir plius $1.600 nuomos. Nuoma tik
$225 mėn. už kraut, ir 10 kamb.
Gera proga pradėti nuosavą biznį.
Pasiteirausit?
•
Concord ■ College
$3.000 įmok., 12 kamb. mūr. per 3
augšt., įrengtas rūsys, 3 virt., 2 vo
nios, did. kamb., geras nuomav.,
arti kraut, ir susis. Prašo $19.000.
Parkdale
$3.500 įmok., 10 kamb. atsk., mūr.,
3 virt., 2 vonios, 3 garažai, labai
švarus iš lauko ir vidaus. Skubus
pard. Sav. išvyksta į JAV.
•

~ ■*-

Bioor • High Park
.
$3.540 įmok., 10 kamb. mųr. atsk.,
3 mod. virt., 2 vonios, naujas alyva
vand. šild. Pard. su visais baldais
ir prašo tik $18.500. Retas pirkinys
High Parke. Paskubėkit!
*
Sunnyside • Pearson Ave.
$4.000 įmok., 10 kamb. dupleksas,
viskas įrengta dviem šeimom. 3'
gąratai, arti kraut, ir mokyklų.
Bloor - Runnymede
$7.000 įmok., 7 kamb. per du augš- '
tos, rupių plytų, mod. statybos, ne
paprastai gražus, vienas morgičius
balansui. ■
Bloor - Christie
$8.000 įmok., 12 kamb. šviesių pi.,
atsk., gražios išvaizdos origin, dup
leksas, mod. įrengtas, kamb. rūsyje,
2 garažai, priv. įvaž., vienas atviras
morg. 10-čiai metų.
Dundas - High Prk. Ave.
$3.000 įmok, už biznį, namą, prekes i
ir visus kraut. įrengimus, delikate
sų ir maisto prekyba. Mūr. namas, ,
geras biznis, vienas morgičius ba-‘
Šansui. Pomirtinis skubus pardav.:

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORG1CIUS

Telef. LE. 7-3173.

apylinkėse ūkiu-farmų, vasarnamiu, garažu, gazolino stočių 4r kito nekiln.
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
agentas
y (VlC) BUTRIMAS

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra
Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

RO. 6-0811
, arba RO. 6-0832
Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

“Tėviškės
Ponai
94L

Dr. Šapokai,

Didžiai gerinamas Pone Šapoka:
“Tėviškės Žiburių” No. 21 (Ml)
1960 m. gegužės mėn. 26 d. yra iš
spausdintas Hamiltono Lietuvių Na
mų Akcinės Bendrovės Pirmininko
Stasio Bakšio pranešimas akcininkams
š.m. gegužės mėn. 15 d. susirinkime.
Tame pranešime yra minima ir mano
pavardė.
Aš, kaip ir daugelis hamiltoniečių,
gerai žinodami Štamo Bakšio intenci
jas minint pavardes savo koresponden
cijose, nenoriu visai -iš esmės atsakinė-,
ti Stasiui Bakšiui, o taip pat visai ne-'
noriu, kad jis minėtų mano pavardę
bet kada savo korespondencijose.
Būkite malonus, Pone Redaktoriau,
išleisti mano pavardę Stasio Bakšio
korespondencijose, jeigu tas, pagal
spaudos tvarką ir etiką yra galima, nes
tai .sudaro man nemalonumo, jeigu
mano pavardė yra minima Stasio Bak
šio ar Jūsų korespandento Sk. St. raš
tuose.
Malonėkite šį mano laišką -paskelbti
Jūsų laikraščio skaitytojų laišku sky
riuje.
Lieku Jums -dėkingas,
..15, Homewood Ave., Hamilton, Ont.

Paieškojimai

dą ir i kitus pasaulio kraštus. Ma

Collingwood, Wasagos ir Stayner

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

Vokietija jau
ihugracijos kraštas

1960 m., gegužės 30 d.
Hamilton, Ont

Inž. Petrą Kubilių, gyv. Montrealy?,
prašau atsiliepti šiuo adresu: Jonas
Butkus, 634 Princess Ave., London,
mažai vokiečių emigruoja į Kana Ont.

Namų RO. 6-0417

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

ANSAMBLIO “GRANDINĖLĖS”
‘■fotelaw (Breslaa) įvykusiame
BELAUKIANT
mitinge, lozungu “Wroclaw per
Clevelando meno ansmablis Gran amžius lenkiškas”, lenkų kom.
dinėlė koncertuos Niagaros pusiasa partijos pirm. Gomulka, kalbėda
lyje per vilniečių rengiamas Jonines mas apie Oderio ir Neissės sritį,
turžeiio 25 d. Tai nėra tautinių vien
šokių ratelis, bet jaunimo tautinių šo pareiškė, kad Lenkija nuo karo
kių, baleto ir muzikos ansamblis su pabaigosį tą sritį yrą investavusi
žavėjęs netik televizijos žiūrovus ame 150 milijardų zlotų. Elektros ga
rikiečius, bet ir tokią kietą Čikagos ir myba pakilo 104% ir plieno ga
Detroito publiką. Mūsų didieji spau myba 134%, lyginant su 1938 m.
dos kritikai prisipažįsta: “daugiau Keturis kartus pakilo vario ga
kaip dvi valandos praėjo, tarsi matąnt, myba: Toliau jis sakė, kad lengvo
kad tik dabar programa teprasidė- sios pramonės-įmonių skaičius nėjusi”.
Kiek pats ansamblis yra pasišventęs
šiam menui, rodo ir šis įvykis. Gegu
žės 30 iš-Clevelando į St. Catharines kais, yra taip pat labai atsilikęs.
buvo atvykęs ansamblio administrato
rius J. Garla. Jiems susidarius abejo
jimų pasiryžo vietoje apžiūrėti ir as
meniškai išsiaiškinti. Apžiūrėjus salę,
sceną ir šviesų įrengimą ypač prožek
Šiemet iki kovo mėn. vidurio į
torius, prisipažino, kad salė ir scena
yra geresnė nei turėjo kaikurios di V> Vokietiją iš Italijos atvyko
desnės kolonijos. Dėl kitų dalykų pa 10.000 darbininku, o įviarios fir
stebėjo, kad ko negaus vietoje steng mos iki to pat meto buvo parei
sis patys atsivežti — “mes norime vis kalavusios dar 27.000. Pareikalaką parodyti" tinkamoje vertėje, ypač vimas italų darbininką auga maž
saugojamės pakliūti į nublukime są
lygas, nes vykstant į kaimynus neno daug po 5000 kas savaitę.
Darbinjnkams verbuoti Italijo
rime būti paskutinio karto svečiais”.
je
jau seniai veikia speciali agen
Ansamblis atvyksta pro Buffalo šeš
tadienį, birželio 25 d., apie pietus au tūra Veronoje, o dabar atidaryta
tobusais tiesiog -prie koncerto salės — dar viena agentūra Neapolyje.
Merritton Community Hall, Merritton, Laukiama, kad bus pradėti ga
Ont.
Nakvos dalis St. Catharines benti Vokietijon darbininkai ir iš
miestely, o dalis Niagara Falls, Ont. Ispanijos. Tam reikalui verbavi
Ant rytojaus, sekmadienį, birželio 26
d., mūsų svečiai lankys Niagaros mo agentūra bus pairta Madride.
krioklius. Reikia tikėtis, kad niagarie- Numatoma taip pat pradėti dery
čiai savo svečius priims ir padės kuo bas dėl atgabenimo darbininkų iš
tinkamiau apžiūrėti Niagaros įdomy Graikijos.
bių.
Tuo pat mettr matome, kad ne

■

iMprENCJ •<
Laikraščio patarimų skilty}

pirkti papūgą ir klausia parda
vėjo:
. >
— Jūs skelbiate, kad jūsų pa
pūgos moka dvi kalbas. Kokiomis
gi kalbomis šioji kalba?

— Mano sužadėtinė yra pasiu
tusiai įsimylėjusi...
ta blondine. Jos sužadėtinis tik
-J ką?
pereitą savaitę pasiekė augštą tiMoterys
— Titulai man nesvarbu ....
— Ar aš išrodau trisdešimts^
— Bet jo titulu turėtam susi metė?
domėti — jis sunkaus svorio
— O, ne! Nieko panašaus. .
bokso čempionas .. ;į
— Ach tu flirtininke, o kiek gi?
— Na, lygiai 50.
— Sunkus pas tamstą darbasv
— sako naujas darbininkas fab — Dūšele, paskolink man ko
riko savininkui.
(, čėlą;
— Galvos nenuleisk, mielasis.. — Negaliu dabar
taukiu
Ir man čia kadaise buvo- sunku. grįžtančio vyrp..
Bet aš pagaliau vedžiau šio fabri
Ji ant kelių atlaužė
ko savininkę...
. 7
— Kaip vakar baigėsi tavo glu
das
su žmona?
Policininko protokolas:
— Ji ant kelių atšliaužė pas
— Suimtasis mušė-savo žmoną,
mane...
su kuria turi, du vaikus su virvi— Nejaugi?! Ir. ką ji pasakė
tau?
<
'. *
Per k^mectti sutuoktuves -ku
baily tu niekingas, iš palovės! -.,
nigas klausia nuotaką:
— Ar nori imti Juozą sau vyru?
— Noriu, — atsako narsiai ji.
— O tu» Juozai, ar nori imti
Marę sau žmona?
:
DANTŲ GYDYTOJA
— Nori, žinoma, nori, — vėl
atsako nuotaka. — Jam čia nėra
1577 BLOOR ST. WEST
ką kalbėti, nes aš turiu dvi kar
(prie Dundasy
ves, € paršiukus,, vištų ir 4 mar
gus žemės, e jis nieko neturi...
TELEFONAS IE. 2-4H8
A

Dr. E. ZilBRItfiž

šios ypatingai didelės šventės Nia tyt, jie nepajėgia konkuruoti su
garos pusiasalyje pasiruošimo darbai
pigesne darbo jėga iš užsienio.
Maskva. — Čia pradėtas sta
eina pilnu tempu pirmyn.
tyti augščiausias pasaulyje bokš
Gegužės pabaigoje rengėjai - vilnie
Moteris krautuvėje renkasi
čiai susipažinimui su Grandinėle ir
Vašingtonas. — JAV ir taip tas, 50© m. augščio, kai Eifelio
Priėmimo valandos:
su programa yra išleidę 8 puslapių pat sovietai šiuo metu gaminą bokštas teturi 300 m., o Niujorko
Į puikiai iliustruotą leidinėlį, kuris bus vad. neutronines bombas, kurios Empire Building antenos viršū
W. A. LENCK1,
platinamas apylinkės visuomenėje. Lei- gyvybę naikinsią' spinduliavimo nė 449 m. Maskva nori pralenkti
uejai maloniai prašo visus lietuvius būdu' — mirties spinduliais, ne- visą pasaulį. Bokštą užplanuota
B.A., L.L.B.
gavusius leidinėlį perduoti susipažin
pastatyti per 3 metus.
ti kitiems negavusiems ypač savo apy sunaikindamos pastatų.
TEISININKAS —
linkės kaimynams.
ADVOKATAS - NOTARAS
Šis iškvietimas Grandinėlės nėra pa
106 ADELAIDE ST. W.
sipelnymo reikalams, jo tikslas yra
DANTŲ GYDYTOJA
kuo plačiausiai ir prieinamiausiai pa
Room 107
teikti visuomenei ką^nors ypatinges
129 GRENADIER RD.
■
nio, didesnio, svarbesnio ir lietuviško.
<2-ras namas nuo Roncesval-šalpos Fonde reikalus iki 1959 m;
Telefonas EM. 6-4182
(Pabaiga)
Todėl ir nusistatyta minimailnė įėji
les), Toronto. •
tvarkė
apylinkės
valdyba,
o
nuo
1959
Švietimas
mo kaina tik $1.50 kartu į koncertą ir
Toronto
m.
kovo
22
d.
turime
šėlpos
Fondo
įgaPriaugančiam jaunimui mokyklos
šokius, kai didesnėse kolonijose vien
Telefonas LE. 1-4250
j
organizavimu
susirūpinta jau 1951 m., liotinį, kuriuo yra Pranas Dumčius.
į šokius imama iki $2. Bilietų iš anksto
Rinkliavomis ir aukomis iš apylinkės
Priėmimo valandos: nuo 9-12
galima gauti Niagaraa Falls, Ont., pas bet tik 1952 m. rudenį I. Statkevičiaus kasos paremta Vasario 16 gimnazija,
ir
P.
Januškos
pastangomis
pasisekė
ir 3- 8 vai. vak. {pagal susi- :
pirm. St. Ulbiną, 840 Willmott St., St.
pasilikę Vokietijoje lietuviai, gyveną
Lietuvio advokato
Catharinėje pas K. Stundžią, 2a Wiley atidaryti šeštadieninę mokyklą. Turė- Suvalkų trikampyje ir nelaimės atve
St., Hamiltone j>as K. Baroną, 13F' ta sunkumų su gavimu patalpų mo
įstaiga
vietoje gyveną lietuviai bei jų šei
Kensington Ave. N., Toronte pas I. kyklai, mokytojais ir net mokiniais. ju
Aktyviai dalyvaujama Detroito
Krasauską, 1006 Dundas St. W., pas Pinrpsios pamokos buvo 1952 m. mos.
BALFo
skyriaus rinkliavoje dėžutėmis
J. Cicėną, 21 Alhambra Avė., ir pas gruodžio 13 d., pirmoji mokytoja Bro
Detroito
miesto gatvėšeir Windsore Victor D. ALKSNIS
GYDYTOJAS ir CHHtUBGAS
nė Statkevičienė, patalpos — kroatų
kitus valdybos narius.
ADVOKATAS - NOTARAS
Salės priežiūra rūpinasi St. Kukta, bažnyčios salė. Vėliau naudotasi pa prie lietuvių bažnyčios. Šalpai kiek
1081 BLOOR ŠT. W.
bufetu St. Gudaitis, kontrole ir kasa togesnėmis patalpomis. 1954-55 moks vienais metais išleidžiama iš apyl. ka
Te4. LE. 1-2933
. š
92
RICHMOND
ST.
WEST
skyriaus ižd. .J. Lelevičius. Scenos ap lo metais mokykloje mokytojavo Ma sos didokos sumos pinigų, iki $300 ir
/kampos Bay .& Richmond/
NUO BIRŽELIO 1 DIENOS
rūpinimu I. Šajauka, sveikinimų tvar rija čiuprinskaitė-Dumčienė; 1955-56 daugiau.
NAUJOS PRIĖMIMO >
Room 901
ka E. Rutkūnienė, loterija P. ir P. m.m. Emilija Barisienė; 1956-57 m.m.
Tautos Fondui nuo apylinkės susiVALANDOS:
Polgrimai, nakvynėm ir susisiekimu Petronėlė Petrauskaitė, o nuo 1957 m. organizavimo yra pasiųsta virš $1000.
Pirmadieniais,
antradieniais ir j
Telefonas EM. 2-2585
b-nės pirm. J. Grigas ir J. Girevičius. sausio 27 d., P. Petrauskaitei pasitrau Greta Tautos Fondo minėjimų metu
pei&tadieniais nuo 2 2a 7 vai. vak. <
Išvardintais reikalais kreiptis į minė kus, Bronius Markevičius; 1957-58 m. Windsoro lietuviai dar aukoja Ameri
TrečiadieBiMs nuo 2 iki 4 vaL
tus asmenis, be to, visų prašome į ku m. Marija Dumčienė; 1958-59 m. m. kos Lietuvių Tarybai, bet suaukotos
KETVIRTADIENIAIS IR SESTA- •
riuos bus kreiptasi, neatsisakyti jiems Bronė Badikonytė; šiais mokslo me sumos yra nežymios. Tautos Fondo rei
DIENIAIS KABINETAS
:
padėti, patalkinti.
tais Eugenija Butavičienė.
kalus pirmaisiais veiklos metais tvarkė
UŽDARYTAS.
LIETUVIO
ADVOKATO
Dar keliems ansambliečiams trūks Kanados lietuvių mokykloms nusta apylinkės valdyba, o nuo 1952 m. Tau
ĮSTAIGA
ta nakvynės. Visų apylinkės gyvento tytą tikybos programą dėstė pradžio tos Fondo įgaliotinis yra P. Januška.
jų prašome, kas turi vietos ir vienai je kun. J. Danielius, vėliau kun. V.
Kabinetas: LE. 4-4451
Vasario 16 gimnazijos rėmimas su NEIMAN, BiSSETT
nakčiai pas save apnakvindinti, pa Rudzinskas.
organizuotas 1952 m. P. Januškos. Ke
Dr. P. MORKIS J
skambinkite tel. MU. 4-3944 arba MUr Mokykloje vaikų skaičius svyruoja letą metų gražiai veikė rėmėjų'ljūrelis.
SEGUIN
4-2025.
nuo 10 iki 14. Stebint lankančius mo Nr. 141, kuris kiekvieną mėnesi, vieno
DANTŲ GYDYTOJAS
Mūsų kolonija praėjusiais metais pa kyklą vaikus, aiškiai matosi lietuviško mokinio išlaikymui siuntė po $20. Lai
Advokatai — Notarai
rodė didelį supratimą ir lietuvišką sios mokyklos įtaka. Pradedant 1957 ke būrelio gyvavimo gimnazijai pa
Vakarais ir šeštadieniais ,
35 HAYDEN ST-, Toronto, '
svetingumą savo svečiams. Reikia ti m.m. mokinių tėvai atpalaiduoti nuo siųsta $1.140. Būreliui vadovavo P. Ja
pagal susitarimą.
(arti Bloor ir Yong gatvių)
kėtis ir šiais metais pasireikš nema betkokio mokesčio. Mokytojai dirba iš nuška ir J. Ražauskas. Šiuo metu guri
žesnis sevtingumas mūsų jauniesiems pasiaukojimo, be jokio atlyginimo. Vi nazijos rėmėjų būrelis neveikia, bet
1682 BLOOR
Toronto < J
svečiams - lietuviškam atžalynui (dau sas mokyklos išlaidas padengia apylin atskiromis progomis aukomis gimna Telef. Įstidgos: Te4eL namų:
(į
rytus
nuo
Dufferin
St.)
WA. C-950L
BE. 3*0978
gumoje studentai). Geras vardas ir kės valdyba iš savo kasos, priedu su zija remiama ir dabar.
<
•gražus gestas didina lietuvybei geresnį rengiant Kalėdų eglutę su programa,
M
atsparumą.
Inform.
išpitaorrn pačių mokinių, ir dovano
mis, parūpintomis apyl. valdybos.
Dešimties metų darbas neilgas lai- Pirmoji Windsoro lietuvių šestadie. ninės mokyklos mokytoją Bronė Stat- ko tarpas, bet darbo vaisiai aiškiai ma
kevičienė-Gineitytė $ra mirusi 1956 tomi ir yra verti pasigėrėjimo. Windm. rugpiūčio 7 d. Mokytojai P. Pet soro Lietuvių Bendruomenės veikla
prie senu ir naujų statybų. :
rauskaitė ir Br. Markevičius išsikėlė remiama šviesia viltimi, jog įdėtastriūsas
nenueis
vėtau,
o
tik
praskaid

Patarimai ir apkmnavimas
gyventi į JAV.
ANTANAS ČEPONIS
rins
dienas
be
tėvynės
belaukiant
lais

Veltui.
1953 m. kovo 15 d. valdybos įsteig
Visi elektras įrengimai ir pataisy
vės
pavergtai
tėvynei
Lietuvai.
Tenka
ta
biblioteka,
turtinga
įvairiomis
kny

mai atliekami greitai ir garantuotai
Licenzijuotas elektromonteris i
gomis suaugusiems ir jaunimui. Kny palinkėti, kad ir ateityje Bendruome
nės
veikia
nemažėtų.
Bendru
visų
gos nupirktos iš leidyklų arba padova
Darbo valandos: kasdien 10 v.
44 GWYNNE AVĖ, TORONTO
notos geraširdžių lietuvių. Apylinkės darbu prisidėdami prie kovos dėl Lie
valdyba yra narys keleto knygų leidi tuvos laisvės, tuo pačiu primename pa
niais nuo 10 vai. ryto iiti Sv;v.
TeL LE. 4^075
>
mo klubų. Knygos duodamos skaityti tys sau, kas esame ir kuo turime būti.
J. Ignatas.
nemokamai, tik prisilaikoma nustaty
tos tvarkos — išduodama ribotam lai
DĖMESIO!
DĖMESIO!
kui.
Akių specialistas i
Jei eerite voati, tetykite /rakfočią et
Lietuvių choras
Taisau visų rūšių
lenity k./, tetefeeuokite or atvykite
L. LUNSKY, R.O.
1952 iri gale, tuometinės valdybos
ccKentikai ]
\
rūpesčiu (P. Januškos*ir1 Alb. TautkeTelevizijas, namų h* auto radijas
VEDY«V BW*A "WALDT
vičiaus
pastangomis),
suorganizuotas
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont.
Windsoro lietuvių choras, vadovau
Telefonas U. 2-5461.
Telefonas RO. 6*4063
13 SKYLARK RD., Toronto.
jant Juozui Sinkui. Pirmas viešas cho
Irrformacifos kasdien nuo 6-9 vai. v.
ro pasirodymas buvo 1953 m. vasario
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas
15 d. Neprikalusomybės šventės minė Kvalifikuotas technikas taiso
VELTUI.
Prita&o akinius visiems akių defek
jime. Vėliau choras dalyvavo įvairiuo
tams. IStirio akių nervus, kurie dažse minėtinuose, tarptautiniuose pasi
rodymuose ir 1956 m. Dainų šventėje
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
vingumq.
Kalba slavų kalbomis.
Čikagoje. Choro vadovui Juozui Sin
470 COLLEGE ST., "Toronto
Visi elektros darbai atliekami kiai išsflcėhis į JAV, choro vadovav^Telefonas
RU.
1*7861
. mą 1958 m. perėmė Juozas Sodaitis.
greitai ir prieinamomis
Dabartiniu metu Windsoro lietuvių
kainomis.
choras veikia savistoviai, apylinkės
nepriklauso.
*
VICTOR ELECTRIC valdybai
Fondai «
>
CONTRACTING CO. Kultūros Fondo įgaliotiniu pradžio
je buvo Br. Statkevičienė, vėliau Ig
V. JUSKEV1CIUS,
nas Statkevičius, o nuo 1958 m. kovo
Licenced master electrician. 15 d. Jonas Giedriūnas. Kultūros Fon
do įgaliotinis dirba glaudžiam kontak
Telef. HI. 7-1601
te su apylinkės valdyba. Jo didysis
uždavinys
yra rūpintis šeštadieninės
Toronto
mokyklos išlaikymu, stovyklų organizaivirp, kad mūsų jaunimas nepamirš
Greita* kar^-afenta* peirtotyma* Ir
tų lietuvių kalbos, papročių, dainų,
George BEN, B«A. i kad išaugtų gerais ir naudingais, vai■ kais Lietuvai.
ADVOKATAS-NOTARAS
GENERAL INSURANCE

Windsor© Lietuvių Bendruomenei
dešimts metu

Dr. A. VALADKA

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St.

Tel. LE. 1-5156

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME J 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.
Baugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus palopymus, sulankstymų ištaisymus, dažymo, priekinių ratų sureguliavimą ir balarsavimq su
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes,
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų^
Vilkiko patoVnovimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodamo nuolaida.

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

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W./j vakarus nuo Six Point).

Atlieku visokius
elektros darbus •

Elektros - Electronic
t

CONSUMERS' GAS CO.
Autorizuotas Dy.leris
KROSNYS-GAZAl-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 metu išsimokėjimui. - - Visų rūšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVE: 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
WALLY'S

GARAGE

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.

einXTAICIC
□ LU V V |
A. Beresnevičius

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

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, teiprekordertai

"" SRarribiiUi bėf-LE. 5-6007

Technikas

Tel. LE. 3-1080

J. Nacevičius

VEDYBOS

televizijos ir radio aparatas

H. BOžAITIS

persikėlė
f naujas patalpi
1114 DUNDAS ST
Out

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti Iki 11 vai. vak.

6-9367
■4“
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stovyklą,
ir kiekvieno pareiga atsilankyti į
Toronte bus lobai įdomi paroda ir loterija.
Pabaltiečių Federacijos rengiamą kurią ruošią ateitininkai, Nęw
Visi žinome, kad skirtingose Kanados provincijose daugelio prekių
Stkilmingą akademiją baisiesiems Wasagoje liepos 9- 24 (Ld., re
Jono Kr. parapijos žinios
kainos yra labai skirtingos. Yra faktas, kad kailiniai išdirbiniai To
Prisikėlimo parapijos žinios l birželio trėmimams ir rusų okupa gistracija jau pradėta. Į stovyklą
Tradicinis lietuvių trėmimų — Žiauriųjų trėmimų nekaltom cijos aviaešimtmečiui paminėti. priimami visi lietuviai, berniukai
ronte, Hamiltone ir apylinkėse daug brangesni, negu , Montrealyje.
prisiminimas šv. Jono Kr. par. aukom prisiminti bei nuoširdžiai Tuomi pagerbsime šavo nukentė ir mergaitės nuo 13 iki 18 metų
Sitais sumetimais JUOZAS GRAŽYS, kailių -siuvėjas,
bažnyčioje įvyks šį sekmadienį, pasimelsti raginami visi lietuviai. jusius artimuosius ir pareikšime amžiaus. Stovyklavimo mokestis:
birželio J2 d. 11 vai. pamaldų Taip pat prašomi melstis už tėvy protestą prieš neteisėtą okupaci vienam už 2 savaites — $28 (vie birželio 19 d., po piety, Prisikėlimo parapijos salėje ruošia
niietu. Po šv. Mišių ir dienai tai nės greitesnį išvadavimą. Mūsų ją. Okupantas Lietuvoje ruošia nai savaitei — $15). Jei iš tos pa
komo pamokslo, procesijoje eina bažnyčioje šį sekmadienį per bu dideles iškilmes paminėti* tą patį čios šeimos vyksta <iu vafliai,’mo
ma prie didvyriams pagerbti , pa- mą bus ypatingai prisiminti žuvu dvidešimtmetį. Mūsų pareiga so^ kestis už 2
148^9/Vięnai kailinių ir kailinių išdirbinių parodų.
minklo, Organizacijos maloniai sieji tėvynėj bei bolševikinėj ver- lidariai pareikšti prieš tai pro sav. — $25. Jei atsirastų iš tbs
Be to, kas parodoje atsilankys, dalyvaus loterijoje, kuriai J. Gražys
kviečiamos pamaldose dalyvauti govėjir sugiedota Libera.
testą. Nemažai žymių kanadiečių pačios šeimos 3 stovyklautojai,
yra paskyręs kelius kailinius fantus. Atsilankykite patys ir atsives
organizuotai su vėliavomis.
— Bolševikinės okupacijos dvi ir parlamentarų jau pasižadėjo at jiems daroma dar didesnė nuolaikite savo pažįstamus. Neapsiriksite atsilankę. Visą parodos pelną
— Praėjusį sekmadienį, daly dešimtmečiu! paminėti ir prisi silankyti minėjime. Pagrindinę la. Neturtingi bus dalinai ar vi’
,
parapija paskyrė seselių vienuolių vaikų namų statybai.
vaujant pilnutėlei bažnyčiai ti minti kruvinuosius trėmimus, kalbą pasakys žinomas radio ko saiškai nuo idokesčio atleisti. Re
kinčiųjų, trisdešimt šeši vaikučiai Baltų Federacija rengia akade mentatorius ir “Canadian Ali“ gistruotis pas T. Rafaėlį, 0FM„
LACK U ŠEIMOS ŠVENTE
priėmė Pirmą šv. Komuniją. Pro minį minėjimą Dirželio 14 d., ant programos vedėjas John Colling- 32 Rusholme Park Cres., Toron “Lituanus” žurnalui paremti
cesijoje eidami prie altoriaus, radienį, 8 vai. vak. Prisikėlimo ood Reade. Muzikinėje programo to 3, Ont., tel. LE. 3-0621. Ha piniginį vajų Toronte organizuo Gegužės 21 d. p.p. F. A. Lackai
kiekvienas vaikas prie altoriaus par. salėje. Pagrindinę, kalbą pa je lietuvius atstovaus vyrų kvarte miltono ir apylinkės jaunimas re ja KLStudentų Sąj. Toronto sky šventė savo vedybinio gyvenimo de
padėjo po rožę, kaip padėką Vieš sakys “Canadian All” radijo pro tas, vedamas muz. St. Gailevi- gistruojasi pas Stasį Verbicką — rius. Vajaus metu numatoma pa šimtmetį, o p. Lackienė ir 60-tą gim Banko “Litas” mėnesinis posė
pačiui ir Jojo Motinai Marijai. gramos vedėjas John Coling- čiaus. Be to, bus rodomas 57 Carrick Ave., Hamilton, Ont. daryti rinkliavą prie bažnyčių, tadienį. Sukaktuvių proga buvo su dis įvyks šį sekmadienį, birželio
kreiptis Į organizaCijas ir į pavie rengtas šaunus pokylis, kuriame da 12 d., 8.30 vai. ryto banko patal
Parapija nuoširdžiai sveikina jau wood Reade.
filmas apie Pabaltijo okupa Tęl. LI. 9-1558.
lyvavo daug svečių ne tik torontiecių,
nuosius, įsijungusius į sakramen — Metinėm rekolekcijom atlik ciją ir trėmimus, kurio torontienius asmenis su aukų lapais. Kaip bet
taip pat iš Montrealio, Londono, pose.
STUDENTŲ VASAROS
tinį gyvenimą. Pirmosios Komu ti į centrinį pranciškonų vienuo čiams dar neteko matyti.
ir kada visa tai bus pravesta, bus Hamiltono ir Capetown, Ont.
STOVYKLĄ
■
.
nijos garbei surengtuose pusry lyną Kennebunkport, Maine, iš
aptarta šią savaitę įvykstančiame Susėdus prie stalų, gražiai papuoš Liet, mokyklų mokslo metų už
Minėjimas įvyks Prisikėlimo
baigimas Montrealyje atšvęstas
Kanados Lietuvių Studenų Są valdybos posėdy.
čiuose dalyvavo apie porą šimtų vyko kleb. T. Placidas, OFM, T. parapijos salėje birželio 14 d.,
tų ir turtingai apdėtų valgiais, svei- pereitą savaitgalį — augšt'esniųjų
jungos centro valdyba liepos 1-3
dalyvių. Gili padėka lietuvaitėms Paulius, OFM, ir Br. Hortulanas. antradieni, 8 vai. vak.
Liet, menininkų parodai, kuri • inimo žodi pasakė p. Lackienės sū lituanistikos kursų šeštadienį daį
seselėms už įdėtą triūsą paren Jie grįš apie ateinančios savaitės
Trėmimai ir okupacijos dvide d.d. organizuoja studentų ir čia ruošiama Lietuvių Dienos proga, nus Antanas Janusas, II Pasaulinio su pobūviu, o mokyklų sekmadiegiant parapijos vaikučius, dėkoja vidurį. Jų pareigas eina pasilikę šimtmetis bus paminėti ir sekan mokslus baigusių stovyklą pp. Ta
karo Kanados aviacijos leitenantas.
patalpas
tikimasi
gauti
Toronto
mošaičių
ūkyje
prie
Kingstono.
Jis kalbėjo lietuviškai. Nuoširdžiais pi iškilmingu pažymėjimų: įteikima tęvų komitetui už gražų vaišių tėvai.
čiose radio programose: sekma
!
parengimą, dėkojame visiems tė — Praeito sekmadienio treti dienį, birželio 12 d. 1 vai. p.p. per Norintieji dalyvauti registruojasi Viešosios bibliotekos galerijoje. /odžiais sveikino ir linkėjo motinėlei no aktu.
vams už taip uolų rūpestį vaiku ninkų kongregacija savo mėnesi JJ. R. Simanavičiaus “Tėvynės pas Gražiną Girdauskaitę tel. RO. Nekalbėkit su vaikais angliškai ir patėviui. Jo mažytė dukrelė Suzytė
SLA kuopos susirinkimas, ku
Toronto Howard Park viešosios įteikė pintinę gėlių tėvukams. Duk riame bus renkami atętdyai į. dei
čius parengiant Pirmosios Komu nio susirinkimo -,ietu pareiškė pa Prisiminimų” programą, tą pačią 6-1994 iki birželio 20 d.
ir sūnus, iš eilės sveikindami mo
KLSS valdyba.
mokyklos (Public School) vado ros
nijos iškilmėms ir nuolat atvežant geidavimą, kad pranciškoniškiau- dieną 3 vai. p.p. bus speciali
organizacijos^ seimą’
tiną ir patėvį, įteikė jiems dovanų ir mantinį
vybė jau pernai visų tą mokyklą brangių gėlių.
juos į pamokas. Keletas tėvų savo si atlaidai, taip vadinami Por- “Canadians All” programa iš CF
įvyks
šį
sekmadienj
po Sumos AV
vaikus vežiojo gyvendami net už ciunkulės, Bažnyčios švenčiami RB stoties Toronte, išpildoma pa Gyd. A. Užupienė birželio 8-14 lankančių ne angliškos kilmės vai Pp. Lackai širdingai dėkojo vai parapijos patalpose.
\
kų tėvams išsiuntinėja perspėji kams, anūkams, žentams, marčioms ir
Westono. Tenka didžiuotis tokiu rugpiūčio 2 d., būtų mūsų para baltiečių dainininkų, ir antradie d.d. išvyksta atostogų.
Garsioji Tamburitzan j»rupė, šo
tėvų tautiniu susipratimu.
pijoj iškilmingiau-minimi. Tuo ni, birželio 14 d. 9.45 vai. vak. iš
Irenos ir Algio Ropių šeima šv. mo raštą, prašydama tėvus namie sesutei N. Brazienei bei jos šeimai,
— Lietuviškų kapinių šventini metu sutapdavo išvyka į Midlan- Hamiltono CHML stoties per Juozapo ligoninėje mažajam Al- su vaikais angliškai nekalbėti, taipgi visiems prieteliams už atsilan kanti visų tautų tautinius šokihs,
nes, tos kalbos gerai nemokėda kymą, sveikinimus bei dovanas ir vi Montrealy gastroliuos šį savait
mo proga yra padaryta daug nuo dą. Nuo šių metų Midlando kelio Edith Hyder programą.
giukui susiiaukė sesytės.
siems, kurie prisiuntė sveikinimus bei
traukų. Visus gerb. fotografus nė nukelta į kitą laiką, todėl mi
Visi, kas tik gali, taip pat pra Irena ir prof. Stepas Kairiai mi, tėvai tik darką vaikų mokyk i dovanas iš įvairių Kanados vietovių ir galį — birželio 10-12 did; -Her
Majesty teatre. Jie pašoks ir/porą
loje išmokstamą anglų kalbą.
maloniai prašome šį sekmadienį nėti atlaidai bus paminėti iškil šomi dalyvauti ir registruotis de
JAValstybių.
po visų pamaldų par. salėje at mingu tridieniu. Pasitaikius dar monstracinei automobilių kelio šią vasarą žada iš Toronto persi Pastaba, be abejonės, labai tei Vakaras praėjo linksmai ir labai lietfivišku taut, šokiu.
kelti
gyventi
į
Clevelandą.
singa ir tėvai, kurie bando savo gražioje nuotaikoje. Šių sukaktuvių
nešti pavyzdžius nuotraukų, duo bo dienoj, atlaidus galima nukelti nei i Otavą. Po nesenų įvykių
Jonines KLK Mot. D-ja šiemet
dant galimybę visiems, kurie do į pirmąjį po jų sekmadienį. Todėl Paryžiaus viršūnių konferencijo A. Kiršonis, Toronte plačiai ži vaikams šitokiu būdu “pagelbėti”, proga susitiko seni draugai kelius ruošia A V parapijos Salėję. Miš
misi kapinių šventinimo iškil šiais metais tridienis prasidės je, šr kelionė turės ypatingą pa- nomas visuomenininkas, politinių tik blogai jiems patarnauja.
metus nesimatę. Kaikurie vienas kito vakarienė su menine programa i!
po poros dešimtmečių.
mėmis, jų įsigyti.
rugpiūčio 5 d. vakare ir baigsis .sisekimą. Registruotis galima pas ir ūkinių organizacijų vėikėjas,
Gina Lollobrigida, pagarsėjusi nebepažino
Šiems ir ašara sužibo, kai reikėjo at šokiai.
— Geroje Ganytojo parapijos sekmadienį, rugp. 7 d., su Suma. Lietuviuc- Namu administratorių,
liepos mėn. Torontą apleidžia ir filmų artistė italė, apie kurios įsi sisveikinti.
t
stovykloje vaikų stovyklavimas Tridienis ruošiamas visiems ti
išvyksta į Kaliforniją.
kūrimą Toronte vietos laikraščiai Pranas. Lackus yra iš naujųjų atei DLK klubas savo mėnesinius
šiais metais vyks* visą liepos mė kintiesiems, kad turėtų progos su Toronto universitetai visų eg
jau
seniai
rašė, šį antradie vių, kilęs nuo Rokiškio. Atvykęs j Ka susirinkimus vasaros metu darys
zaminų
dar
nepaskelbė.
Iš
pa

LNT komiteto posėdis šaukia nį pagaliau atvyko su vyru jugo
't
nesį. Pirmoji grupė pradės sto sipažinti su taip išganingais at
nadą pasirinko sau žmoną. Darbščiai penktadieniais.
skelbtųjų
mūsų
aną
kartą
per
ne

mas
Liet.
Namuose
birželio
8
d.
vyklavimą liepos 2 d.
laidais.
slavu pabėgėliu dr. Milko Skofič ir rimtai gyvendami, Įsigijo brangias
Inž. R. Knystautas, šiemet, bai
— Šį šeštadienį šv. Jono lietu — Inž. Vytą Ramanauską iš apsižiūrėjimą buvo praleista I.
nuosavybes.
Jo
žmona
Alena
Skučaitė,
ir
su
trijų
metų
sūnumi,
jo
aukle
Toronto meno galerijoje birže
gęs studijas, dirba Long Island,
vių kapinėse įvyks pirmosios lai Richmond Hill, N.Y. ir Sigitą V. Balsytė, baigusi humanitarinių lio 3 d. atidaryta vad. “sovietų ir kambarine. Jie apsigyveno pagal pirmą vyrą Janušienė, yra aplei
dusi Suvalkiją prieš 46 metus. Atvydotuvės: perkeliami a.a. J. Žuklio Skirgailaitę, torontiškę, sukūru mokslų studijas.
tautų” meno paroda. Išstatyta 74 Inglewood Dr.
Paskelbtųjų
baigusių
su
pasižy

i
kusi i šią šalį apsigyveno Sydney
palaikai ir laidojama a.a. Ona Va- sius lietuviškos šeimos židinį, lin
Netikri JAV banknotai $20 ras
tapybos
ir
100
grafikos
kūrinių.
J
_
,
.
.
Padėką
..................
;
Mines,
N.S., sukurdama šeimą su Jonu
mėjimais
sąraše
yra
Joana
Vaštoliukienė.
kėdami laimingo gyvenimo, nuo
Nuolatiniam vilniečių rėmėjui p. į janušu, kuris mirė prieš septynioliką ti Montreal^ ir Otavoj.. Policij a
kienė, gavusi St. Michael’s Col Paroda tęsis iki liepos 3 d.
širdžiai sveikiname.
Liudui Vyšniauskui uz paaukotus S10; metų išaugino šeimynėlę — du sūnus perspėta visuomenę -fi* bankus apGEROJO GANYTOJO
Premijuotos
vaikų
literatūros
lege
aukso
medalį.
Ji
studijavo
— Ona Valiukienė, po ilgesnės
Vilniaus Kr. Lit. S-gai, nuoširdų ačiū ir tris dukras, kuriuos išmokslino, sižūrėti. Netikrų banknotų popieSTOVYKLA
paroda atidaroma birželio 10 d. . taria
Toronto skyr. valdyba.
ligos, mirė birželio 4 d. Laidoja meną ir archeologiją.
kaip sena patarlė sako, Dievui ir žmo ris yra storėlėsnis, prezidento
pradedama liepos 2 d. Spring- ma iš Prisikėlimo par. šv. Jono
Medicinos fakulteto pirmą kur Girls and Boys House — 40 St.
Jackson ir Baltųjų'Rūmir~atvaizhurste tam tikslui įrengtose pa lietuvių kapinėse šeštadienį, bir są (trečius studijų metus) baigė George St. —:ir veiks iki birželio
savaitgali vykstantis automobiliu i nėms dėl paguodos.
das ■ su
.‘
Ypatingai
įdomios
ju
dukros,
kurios
: dažu
t •, • dėmėm..
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i
niiaucrpiuą ai
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awiuv
r
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Philadelphia
ar ta
kryptimi yi
prašome
talpose. Visi berniukai nuo 9 iki želio 11 d. 9 vai. ryto. Pašarvota A H. Gerulaitis, Gražina M. T. 27 d. Išstatyta 350 knygų iš įvai primti
tris suaugusius asmenis. Skam-! kalba, rašo ir skaito laisvai lietuviškai,
14 metų amžiaus gali dalyvauti Ryan & Odette koplyčioje. Ro Girdauskaitė ir Liuda R. Kuolai- rių Europos kraštų ir JAV.
DISTRICT ESTATE BROKERS
binkit tel. WA. 1-8655.
!nO Salomėja Kenauskienė, išmokusi -iš
stovykloje. Jie registruojami iki žinis kalbamas vakarais 8 vai. tė. Trečią kursą baigusių tarpe
tėvų
ir"
savo
vyro
taip
gražiai
lietuviš

Padėka
«
177 Sherbrooke St W.
'
šio mėn. 25 d. Altoriaus berniu ketvirtadieni ir penktadienį.
yra J. E. Mergelas. Galėtų būti ir Supratusiems mūsų sunkią materia- Išnuomojamas vasarnamis Springhurst kai, kad jos ir akcentas grynai suval
LA. 2-78t9
F. Yasutis?
kai, tame skaičiuje berniukų cho 'A.A. Onos dukroms Liudai Im- lietuvis, bet lietuviu studentu ne line padėtį ir pravedusiems kolonijos vasarvietėje, lietuvių rajone. Telef. kietiškas. Jie augina keturias dukte
A.
Markevičius
CR. 9-9793 .
ris,
kurios
taipgi
kalba
lietuviškai.
.
lietuvių tarpe ,r rinkliavą šaldytuvui RO;’ 6-5738.
ras, registracijos nereikalingi. brasienei ir vyrui Petrui Toronte, pažįstamas.
RA.
2-2472 .
P.
Adambnis
Vyriausioji p. Lackienės duktė p.
Jei kuri šeima norėtų išleisti į Reginai Vaitiekaitienei ir jos vy
Farmacijos fak. pirmus metus pirkti, p. B. Urbeliui ir p.
LA. 6,2084
r P. K._ Mačiu.
. i Išnuomojami II augšte be baldu 2 Alena Janušytė prieš tris metus aplan
P. Baltuonis
dj(JcIė virtuvė saulės kamb k
stovyklą sūnų ir drauge dukterį, rui Detroite ir sūnui Vytautui baigė G. M. Lazauskaitė, antruo laiciur nuoširdžiai dėkojame. Taip pat '-HU.1-2957
Pr. Rudinskas
________
1
'
rkė visas Europos šalis, žinoma, išsky
nuoširdžiai
dėkojame
abiejų
parapijųS.
Kuliavas,
sekret.
RA. 5J4247
išimties keliu keletą mergaičių Niujorke išreiškiame nuoširdžiau sius metu T. V. Mureika, trečiuo
į priv. vonia. Pinewood Ave. Telef. die- rrus Rusiją ir jos okupuotas valstybes.
klebonams
T.
Placidui,
OFM,
ir
kun.
bus galima įkurdinti atskirose pa sią užuojautą.
sius metus J. Jankauskas ir Aid. P. Ažubaliui už mūsų padėties atjauti nos metu RU. 7-2717, po 6 v. v-1 — Graži ir labai įdomi yra Europa. Šekit mūsų skelbimus apie paskirus.
RU. 7-7285.
talpose, Berniukai ir mergaitės,
N. S. Pundziūtė.
■ Bet labiausiai mane sužavėjo Austri- objektus “NL”, “TŽ”, “La Press”.
mą. Širdingai dėkojame Toronto Lietu
į '
-1
atostogaują su tėveliais, galės įsi
Paskelbtuose naujuose sąra vių Caritui už dovanas. Pagaliau giliai Išnuomojamas frontinis kambarys ir ja. kurią noriu ir vėl aplankyti, —
Vaikų
Namų
kertinio
akmens
jungti į stovyklos programą die
šuose stipendijas gavusių lietuvių dėkojame kiekvienam, kuris prie rink virtuvė Ii augšte be baldų. LE. 4-8154. kalbėjo panelė Alena, pabrėždama,
pašventinimas
kad šį kartą turinti ir Lietuvą pama
nos metu ir vakarais grįžti pas tė
liavos prisidėjo savo auką. Apgailes
nėra nei vieno.
numatytas
liepos
10
d.,
sekmadie

tyti.
A. B.
Išnuomojami
du
kambariai,
galima
taujame, kad ne visas pavardes galė
velius.
’
nį.
M.
Tamulaitienės
vadovauja

naudotis
virtuve
arba
gauti
vietoje
Ada Zaikauskaitė pereitą sa jome išskaityti. Kurias išskaitėme, su
Stovyklos pagrindinis tisklas —
mas
MNP
seserų
rėmėjų
būrelis
maista. High Park rajone, Tel. RO.
VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
vaitę baigė seserų mokyklą prie didžiausiu dėkingumu skelbiame:
poilsis, religinis ir tautinis auk
B A L11C M O; V Ę R S
; .
6-3886.
birželio
2
d.
posėdy
apsvarstė
ker

Po
$5:
Mačiulaitis
P.
K.,
Urbelis
B.
BODY
TAISYMAS
General
Hospital
Toronte.
Baldų
pervežimas
Toronte
ir
tolimomis
lėjimas. Jaunimas gražioj gam
ir Tėvai Pranciškonai; po S2: Genčius
DUNDAS AUTO BODY
distancijomis. Visas vežamas tortai afv1
toj, prie idealios ežero pakran tinio akmens pašventinimo iškil
B.. Grigienė A., Pabedinskienė B., Išnuomojami 1 kamb. ir virtuvė su bal
Felicija
Skrinskicnė
po
kompli

mių
pravedimą
ir
tai
dienai
pri

draustas.
Važiuojam kas savaitę j MontDarbas
sąžiningas
ir
garantuotas.
dais arba be baldu III augšte ir frontitės, pramatytoj auklėjimo siste
Pačkauskas
V.,
šadeikienė
A.
ir
Tarvy

realį,
Londono,
Wihdsora, Hamilton^
Lietuvis
savininkas
A.
Šimonis.
moj sustiprės kūnu ir dvasia. No taikytą kuklią programą. Po pas kuotos operacijos jau pora savai das T.; po $1: Baltrušaitis J., Bara nis kambarys I augšte. 315 Brock Ave.
North
Bay,
Sudbury
ir kitur.
■ >
418 BATHURST ST.
guli šv. Juozapo ligoninėje,
Tel. LE. 6-8835.
rintieji stovyklauti berniukai ir kutinių pamaldų ir po šventinimo čių
30
DEWSON
ST.
TEL.
LE.4-1403
nauskas
P.,
Beržinskas
J.,
Blockis
V..
Tel. WA. 1-3225.
’
TORONTO
.
V)
mergaitės šį mėnesį kiekvieną ceremonijų bus Prisikėlimo para kamb. 412.
Bukšaitis J., Buragas V., Dunderas P., PIGIAI PARDUODAMA geros koky
pijos
didžiojoje
salėje
vaišės
su
penktadienį 6 vai. vak. ir šešta
Pabaltijo okupacijos dvide Fabricius L.. Gataveckienė O., Genčius bės dažai, sienoms popietis ir grindims
dienį 10 vai. rytą bus ruošiami svečio iš Amerikos prel. P. Juro šimtmetį ir pirmųjų deportacijų B., Girdauskas Z., Indrelienė O., Kaly plytelės. Tel. RO. 2-4931.
stovyklos programai, kad stovyk kalba ir trumpa menine progra 19 m. sukaktį pirmasis Toronto tis S., Kuchalskis G., Kudaba, Kukta 300 AKRŲ javų arba gyvulininkystės
A., Kvedarienė E., Laurušaitis K., Ma
lavimo metu atliktų daugiau aliko ma. Vaišės skiriamos visiems be didžiojoje spaudoje priminė Pr. cijauskas
B., Rimas, Sa ūkis, l3/4 mylios Į šiaurės rytus nuo
poilsiui, sportui aikštėje ir van išimties lietuviams, kurie remia Alšėnas The Globe and Mail iš baliauskasS„J.,Pačkauskas
šadeikienė A., Šarūnas Dornoch, plieninio stogo daržinė-tvardeny. Šiais metais berniukai ir Vaikų Namų statybos idėją ir ku spausdinęs straipsnį “Twenty J., Sendžikas V., Stanulevičius A., tas, šulinys, automatinis vandens pa
mergaitės stovyklaus po dvi savai rie yra susirūpinę mūsų jaunimo Years of Despair in Baltic States’. Stočkus A., šturmienė, Taseckas V., davimas, žvyro dauba, moderniška vir
tes. Apie liepos mėn. vidurį sto religiniu ir tautinu auklėjimu.
Priminus rengiamą tų įvykių pa Usvaldas Z.. Valiukas Z., Žiurinskas tuvė. $13.000. Mažas {mokėjimas.
Nesikreipti šeštadieniais. P. Sobey,
vyklaus parapijos mergaitės. Pir Nors laikas dėl vasaros atosto minėjimą birželio 14 d. Prisikėli J. ir Žulys J.
gų
nepatogus,
tačiau
rengėjai
ne

Williamsford,
Ont.
,
.
G.
ir
G.
Venskaičiai.
moj eilėj suorganizuotas mergai
mo parap. salėje, toliau apibūdi
nusimena
ir
iš
anksto
tikisi,
kad
čių choras, į kurį galės įsijungti
dabartinė okupuotųjų kraš
bent tie, kurie iš miesto nebus iš nama
ir kitos parapijos mergaitės.
i
P A D E K A
tų
padėtis.
vykę,
savo
gausiu
dalyvavimu
Stovyklos vadovybė.
Nuoširdžią padėką reiškiame visiems mieliems bičiuliams pada
T. D. Star tą pat dieną išspaus
rengėjus palaikys ir tuo pačiu dino bene iš to paties laiško pa
riusiems mums tokią didelę, netikėtą ir malonią staigmeną, suren
Skautų ir skaučių stovykla
1212 Dundas St W.
Tel. LE. 2-9547
parems seseles bei jų daromus di imtą trumputėlę žinutę “Baltic
giant mums penkiolikos vedybinių metų sukakties paminėjimą.
Nuoširdi
padėka
sukakties
paminėjimo
iniciatoriui
p.
A.
Kairiui,
šiemet įvyks p.p. Augustinavičių džius darbus.
V. S.
J. BERŽINSKAS
Freedom”, kurioje tik užregist
kuris tiek daug rūpinosi dėl minėjimo pravedimo, taip pat dėkojame
ūkyje, prie La Salette, netoli Del
Užsakymai priimami ir paštu.
p. A. Lukošiui ir J. Šarūnui. Nuoširdi padėka mieloms šeimininkėms
ruojamas ruošiamas okupacijos
Salė VII Lietuvių Dienai
hi, nuo liepos 2 iki 17 d. Mokes
p. M. Gadišauskienei, p. A. Tarvydienei, ,p. A. Padolskienei, kurios
savo rūpesčiu taip gražiai ir skoningai paruošė stalus.
tis dviem savaitėm vienam $20, jau nusamdyta. Tai Scarboro Are minėjimas.
TAUPYK, SKOLINKIS
y
Taip pat dėkojame Tėvui Klemensui, OFM, už tartą gražų žodį
dviem iš vienos šeimos $30, trim na Gardens, 75 Birchmont Road. Torontas suartėjo su Niujorku
ir
dalyvavimą
mūsų
minėjime,
Tėvui
Rafaeliuj,
OFM,
atsilankiusiam
savo kredito kooperatyve “LITAS ”
$40. Registracijos mokestis $5 su Toronto 13. Ji randasi netoli
ir širdingai .pasveikinusiam. Tėvui Pauliui, OFM, už pasiųstą sveikini
Pereitą šeštadieni Prisikėlimo
mokamas užsirašant, šis mokestis Kingston Rd. ir Danforth Ave. su parapijos bažnyčioje įvyko su
mo telegramą. Nuoširdžiai dėkojame Tėvams Pranciškonams, kurie
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
leido veltui sale pasinaudoti.
sikirtimo. Salė talpina 5000 žmo tuoktuvės torontietės Sigitos
įskaitomas į bendrą mokestį.
Labai
dėkojame
visiems
už
tokią
puikią
ir
vertingą
dovaną.
Vienu
duodamos bet kokiam geram tikslui. s*
Skautai registruojasi pas brolį nių. Ten vyks visa programa — Onos Skirgailaitės ir niujorkiečio
žodžiu, labai dėkojame visiems mieliems pricteliams^ kurie buvote,
Rušą — OX. 1-2632, skautės pas šeštadienį balius, sekmadienį iš inž. Vytenio Antano Ramanaus
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų,
bet nepaminėti.
kilminga
akademija,
koncertas,
o
sesę Bleizgytę — LE. 4-4088, ir
Dar kartą visiems lietuviškas ačiū, nes šis prisiminimas pasi
parapijos salėje. Banko kambaryje.
ko. Moterystės ryšius palaimino
liks mūsų širdyse visą gyvenimą.
taip pat Kanados ir Amerikos II ir šv. Mišias atlaikė Tėvas Pau
pas savo vienetų vadovus.
Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus. PO. 7-4280
\
Jonas ir Liuda Geniai.
tautiniu šokiu šventė.
Toronto tuntininkai.
lius, OFM. .Jaunieji ir jų palyda
....
- - -A
taip pat priėmė Švenčiausiąjį. Per
iškilmes giedojo sol. V. Verikai- 408 Roncesvalles Ave.
Tel. LE. 5-1944
A. A. ONUTĖS SLABOKIENĖS
tis, o bažnyčioje buvo susirinkę
kampas/Howard Park
pora šimtų jaunųjų giminių, bi
pusmečio mirties paminėjimui šv. Mišios bus šį šeštadienį,
čiulių ir pažįstamų. Visi penki pa
REAL ESTATE
'
birželio 11 d., 8 vai. ryto ir sekmadienį, birželio 12 d.,
broliai buvo jaunojo draugai iš
Niujorko. Pamergės — jų abie
Konodps, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys
9 vai. ryto, Tėvų Pranciškonų bažnyčioje.
jų sesutės it nuotakos trys drau
B. Augustaitė.
gės torontietės.
JOHN V. MARGIS Phm.B.
1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont.
Po jungtuvių apeigų jaunųjų
ir palydos bei giminių pusryčiai
TELEFONAI: LE 6-2738, LE 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543
Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į
Įvyko pas nuotakos tetą bei tetė
z
“ 'V < f* ^ ** *
*.
ną — ponus Mikšius, o vestuvių
LI ET U V Ą ir kitus Europos kraštus.
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad šio mėn.
4 METU BUNGALOW ARTI WESTONO
puota gražiajame Hemsted’s res
4 d. mirė mūsų mylima Mama-uošvė
6 gražūs kambariai, pilnai užbaigtas rūsys sų vonia- Savinlųko statytu ęav
torane parodų aikštėje prie eže Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar Jutų kasdieninio reika 'gyventi. Platus privatus įvažiavimas, didėlis sklypas', 23' iš 28 garažas su
a. a. ONA VALIUKIENĖ.
ro. Dalyvavo per 100 svečių, jų lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai
antru augštu — gerai izoliuotas. Tinka profesionalui arba kontraktoriui,,
kuriam reikabneas sandėlis. Arti mokvklų, krautuvių ir wtsisiekitnoc -Sa
užeikite
į
MARGIS
DRUG
STORE.
Jei
jūs.turite
betkokią
prob

tarpe gražus būrys jaunimo iš
Laukiant lietuviškų kapinių atidarymo, laidotuvės įvyks
vininkas persikėlė j Hamiltoną. Įmokėti apie $5.000. Apžiūrėkite ,ir duo
Niujorko, daugumoje studentų ar lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
birželio 11 d., šeštadienį, 9 vai., iš Prisikėlimo Parapijos
kite
pasiūlymą.
.
•
Z ■ •
i -j
.
tik neseniai mokslus baigusiu jau
bažnyčios. Pašarvota Ryan & Odette laidotuvių biure —
. Mes turime daugybę europietiškų mišinių,
nuolių ir mergaičių. Jaunieji dar
BLOOR • DUNDAS. 9 kambarių atskiras plytą namas. 3 virtuvės. Van
1498. Dundas St. W. (prie Dufferin). Rožančius bus kal
kaip trejas devynerios, ramunėlės, zubra*
tą patį vakarą 10 vai. per Niujor
deniu alvva šildomas. Garažas. Arti Bloor gatvės. Įmokėti apie $6.500. Viso
bamas ketvirtadienį ir penktadienį 8 vai. vak.
žolė, “C” termometrai ir kt , ,
kaina $23.500. Geros išsimokėjimo sąlygos.
.!■■■'
ką išskrido į-povestuvinę kelionę
'
T
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Nuliūdę
bene į Bahamas, o svečiai smagiai GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ
RONCESVALLES ■ DUNDAS. $4.9M Įmokėti, viso Slim Atsikms, ply
linksminosi, kol leido sekmadie DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.
Liuda ir Petras Imbrasai,
tų namis. 6 nepereinami kambariai, 2 virtuvės ir 2 vonios, . Aiyva .šddąnio įstatymas. Buvo gaila, bet įs
Regina ir Airis Vaitiekaičiai,
mas, garažas.
,
.
, .
t ,
tatymo gi nelaužysi.
Salomėja Ir Vytautas Valiukai.
MARGIS
DRUG
STORE
PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
,
Jauniesiems linkime daug skaid
įsteigta nuo 1900 m.
,
raus džiaugsmo dienų!
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MONTREAL, Que.

Margis Drug Store

.

't

AL GARBENS

