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INFORMACIJA SVETIMIESIEMS
Dažnai kartojame savo kalbose ir spaudoje, kad į pasaulį iš

ėjome ne geresnio duonos kąsnio ieškodami ir ne vien savo gyvy
bę bei laisvę gelbėdami, bet, kad liudytume Lietuvai padarytas 
dangaus keršto šaukiančias skriaudas, kad kartu su senosios išeivi
jos broliais rūpintumėmės jos reikalais, kad klabentume pasaulio 
galiūnų kabinetus prašydami jos nepamiršti, kad informuotume 
visą pasaulį apie Lietuvą, belstume į jos sąžinę ir t.t. ir t.t. Bet ar 
šią misiją tikrai atliekame, ar viskas ir pasibaigia tik gražiais žo
džiais, pasakomais iš papuoštų tribūnų?

Ką šiandien vadiname laisvės kova, ir tėra tik informacija — 
Lietuvos bylos kėlimas, neleidimas jos pamiršti. Kitokių dirvų bei 
kitokių galimybių beveik neturime. O, deja, ir čia nedaug kuo 
tegalme pasigirti. Vos pasibaigus karui, informacijos dirvoje buvo 
šoktelėta, pasinešta neblogu keliu, betgi, anksčiau negu spėjome 
paruošti ką kapitališkesnio, viskas atslūgo ir dabar jau keletą 
metų organizuotu būdu svetimiesiems pasiskaityti labai mažai ką 

• bepajėgiame pateikti. Naujų knygų pasirodė tik keletas ir tik 
pavienių asmenų iniciatyvos dėka. Leistieji informacijos biulete
niai (ALTo Informacijos Centro angliškas, Paryžiaus atstovybės 
prancūziškas, Vašingtono atstovybės angliškas rotatorinis) vienas 
po kito sustojo ir beliko ta viena ELTA, einanti angliškai, vokiš
kai ir itališkai, ruošiama dar ispaniška. Bet ELTA teduoda gyve
namojo meto žinias. Iš platesnio pobūdžio, studijinių informacijos 
leidinių liko tik visų pabaltiečių leidžiamas “Baltic Revue” ir JAV 
studentų bei ten mokslus jau baigusio jaunimo pastangomis su
organizuotas ir tebeleidžiamas akademinėms sferoms skiriamas 
žurnalas “Lituanus”, tas vienas leidžiamas grynai savomis pajė
gomis ir be jokios paramos iš šalies. Žinome, kad jis taikomas aka- 

s deminėms sferoms bei augštiesiems politikams, kurie nori ne šū
kių ar skundų, bet rimtos, moksliškai pagrįstos informacijos apie

> Lietuvą bei lietuvių tautą, apie jos praeitį, jos kultūrą, ūkinį ir 
politinį gyvenimą, kelias pasirinktas tikslus, nes visos krašto vi
suomenės nuomones visokiais klausimais suformuoja akademinės 
sferos. Kaip Lietuvos klausimas bus įvertintas tenai, taip jis bus 
vertinamas spaudoje ir visoje via.omenėje. Žinome, kad “Litua
nus” yra siuntinėjamas mokslo įstaigoms, bibliotekoms, žymesnie
siems mokslo, politikos, spaudos bei radijo ir televizijos atstovams 
netik JAV, bet ir Kanadoje ir daugely kitų pasaulio kraštų. Gėri
mės tuo, bet ar žinome, kad “Lituanus” stovi ant mirtinos prarajos 
krašto? Lėšų trūkumas žada atnešti jam mirtį. «

Iš prenumeratų “Lituanus” negali verstis, nes didžiausioji jo 
egzempliorių dalis išsiuntinėjama veltui. Jis turi išsiversti iš susi
pratusių lietuvių aukų/O jų reikia nemažai — apie §6.000. Au
koms rinkti yra suorganizuotas “Lituanus remti komitetas” su 

- centru Clevela&de. Paeitais metais aukų buvo surinkta apie $7.000.
Šiemet gi — vos apie $2.000. O kur gauti dar $5.000? Komitetas 
deda didelių pastangų, kad pasiektų geresnių vaisių. Ar pasiseks, 
priklausys nuo mūsų pačių.

Šiemet Kanadoje tuo reikalu dar nebuvo daryta jokių žygių. 
Dabar to gražaus darbo imasi prie KLStudentų Sąjungos sudary
tas “Lituanus remti komiteto” kanadiškasis skyrius. Jis pasiryžęs 
paramos paprašyti iš visų lietuviškų organizacijų atskirais laiš
kais, kreipiasi taip pat į verslo bendroves, pavienius verslininkus 
ir visus geros valios lietuvius su trumpu šauksmu: “Lituanus ne
turi mirti! Paremkime jį!” Toronte prie abiejų katalikų bažnyčių 
jau šį sekmadienį bus daroma vieša rinkliava, kitų kolonijų stu
dentai panašias rinkliavas bus prašomi suorganizuoti savo vieto
vėse. Paaukokime, kas kiek galime!

Kas rinkėjų nepasiektas galėtų prisidėti prie šio rimto rei
kalo savo auka, pinigines perlaidas arba čekius, išrašytus “Litua
nus” vardu, prašomi siųsti šiuo adresu: Kredito Kooperatyvas “Pa
rama”, 1129 Dundas St. W., Toronto 3, Ont. Ten pat galima ir 
pačiam įmokėti. Sąskaitos Nr. 1041.

Iš pabaltiečių demonstracijų Otavoje. Viršuje dalis automobilių su plakatais reiškiančiais 
protestą prieš sovietinę Pabaltijo okupaciją. Apačioje demonstrantų dalis parodos aikštėj.

PABALTIEČID DEMONSTRACIJOS OTAVOJE
Jau prieš keletą savaičių skelb

tosios pabaltiečių automobilistų 
demonstracijos Otavoj įvyko per
eitą šeštadienį. Be abejonės, tai 
buvo pats įspūdingiauasias žygis, 
suorganizuotas Kanados Pabaltie
čių Federacijos, norint atkreip
ti Kanados vyriausybės ir visos' 
visuomenės dėmesį į Pabaltijo 
tautoms prieš 20 metų padarytą 
neteisybę, kuri iki šiol tebėra ne
atitaisyta. Kaip į neeilinį žygį at
kreipė į tas demonstracijas dėme
sį ir Toronto, o ypač Otavos spau
da, prisiuntusi savo korespon
dentus bei fotografus, taip pat 
radijo bei televizijos stotys.

trauktos vilkstinės dalis nuvažia
vo kitu keliu. Ambasada vaidino 
esanti tuščia. Kiemo vartai buvo 
uždaryti, rūmų langų užuolaidos 
užleistos, tačiaua pro jų praskės
tus plyšius matėsi smalsūs vei
dai bei kaišiojami^feto aparatai.

vilkstinei policija prie vartų su
laikė berniuką atnešusį laikraš
čius, iš “tuščios” ambasados at
bėgo vienas tarnautojas tų laik
raščių paimti. Paties ambasado
riaus Aroutaniano namie tikrai

priimama ir premjero Diefenba- 
kerib, betgi jis nebegalėjęs savo 
numatytos kelionės atidėti (Pear
son taip pat turėjo išvykti, bet 
kelionę atidėjo iki sekančio lėk
tuvo). Delegaciją priėmė prem
jero įstaigoje jo asmens sekreto-

Tf- kai pries pa“ atvažiuojant’ritis M. Oeašy,~ kuris taip pat pa-
• « « • * • • • • • ■ w W w W « • w • • « • wžadėjo betkada išrūpinti pabal- 

tiečiams pasimatymą su premje
ru, jei tik bus pranešta bent 
prieš 2-3 savaites.

Kadangi Otavoje pabaltiečių 
nebuvo. Jis buvo išvykęs į Mont- kolonijos nėra stambios, tai ir 
reali pasitikti atskrendančio Mas- šios demonstracijos didelių ma- 
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Į demonstracijas — automo- ninko (burmistro) N. L. Bobrov-
kvos vykdomojo komiteto pirmi-

Savaitės įvykiai
Prez. Eisenhowcrio kelionė Tol. Rytuose buvo sėkminga, išsky

rus Okinavą ir Japoniją. Filipinų sostinėje Maniloje jis buvo sutik
tas su dideliu entuziazmu, taipgi Formozoj ir P. Korėjoj. Lankantis 
Formozoj komunistų artilerija apšaudė Quemoy salą ir užmušė 
keliolika asmenų. Okinavos saloj, kuri prieš pastarąjį karą pri- t 
klausė Japonijai, apie 15 šimtų asmenų tyliai demonstravo prieš 
JAV. Numatyta kelionė Japonijon premjero Kiši prašymu turėjo 
būti atidėta dėl sukeltų masinių demonstracijų Tokijo mieste.. 
Atidėjimas nebuvo malonus prez. Eisennovveriui, nes tai reiškė 
laimėjimą sovietinės politikos, kuri darė viską, kad kelionė būtų 
sukliudyta. Vakariečiai tai priėmė kaip amerikiečų prestižo pažei
dimą Tol Rytuose. Kodėl taip įvyko, tebėra komentuojama. Pasi
gendama J. F. Dulles, kuris e---------------- ---------- ------ ——
Valstybės Departamente nepali- 
.<o savo lygio įpėdinių. Tai ma
tyti iš pastarojo meto politinių 
JAV klaidų. Dėl Japonijos inci
dento oficialiai kaltinami socia
listai, komunistai, profesinės są
jungos ir studentai. Bet tai tik Prancūzijon, ir alžeriečių, kovo- 
viena medalio pusė. Nežiūrint Ja- jančių dėl visiškos nepriklauso? 
ponijos parlamento daugumos, mybės. Televizinėj kalboj De 
palankios JAV, krašte tebėra gy-; Gaulle dar kartą išreiškė savo pa- 
vas noras atsįpalaiduoti nuo JAV siryžimą Alžerijcs problemą 
ir pasilikti Neutraliu kraštu. Da- i Spręsti referendumo keliu, siū- 
bartinės vyriausybės užsimoji-i lant pasirinkti Alžerijos gyven- 
mas skubiai ratifikuoti JAV - Ja- tojams: įjungimą Prancūzijon, 
ponijos saugumo sutartį, kuria 10 
metų duodamos bazės JAV ka
riuomenei, sukėlė reakciją. Esą 
ši.sutartis, ypač po U-2 inciden
to, gali įvelti Japoniją karam To- užtikrino; kad jie galės dalyvau- 
kiai politikai priešingi ypač Ja- ti laisvų rinkimų parengime. Ko- 
ponijos socialistai, kurie anks- lonistai šį planą sutiko nepalan- 
čiau rėmė gen. McArthur politi- kiai ir sudarė naują organizaciją, 
ką — išjungti' Japoniją visiems;o Orano miešto ir apylinkės nau- 
laikams iš karų. Tai buvo įrašyta i jai išrinktas seimelis, protesto 
net konstitucijos 9 paragrafe, bet: ženklan laikinai nutraukė posė- 

džius. Taika Alžerijoj dar už il
gų mylių.

Prezidentiniai vizitai

kai sovietai ėmė smarkauti, JAV 
prireikė Japonijos kaip sąjungi
ninkės ir prieš Sov Sąjungą, ir

stabilizuotai franko vertei. Di- ’ 
džiausią betgi problema, kurios 
nė De Gaule nepajėgia išspręsti, 
tai Alžerija. Čia jis priverstas la
viruoti tarp prancūzų kolonistų, 
reikalaujančių įjungti Alžeriją

federaciją su Pranacūzija, visiš
ką nepriklausomybę. Ta proga 
jis kvietė Alžerijos sukilėlių va
dus atvykti Paryžiun deryboms ir

japonų atrodo nepriimtinas, o, « . . v 1 1 • -f • 1 • I dėjo savo kelionę po Europą, kur 
be* to, sovietų kurstymai bei lė- užtruks ištisą mėnesį. Viešumos 
šos nebuvo be reikšmės. dėmesys nukrypo ne į jo kelionės

KAS NAUJO
Kubos ambasadorius Kanadai 

Luis A. Baralt Mederos, protes
tuodamas prieš savo vyriausybės 
politiką, pasitraukė iš pareigų ir 
paprašė Kanados vyriaus, leidi
mo pasilikti Kanadoj. Manoma, 
kad jį paveikė sušaudymas jo 
draugo Beaton, bandžiusio orga
nizuoti sukilėliuš prieš F. Castro 
valdžią. Ambasadorius Baralt yra 
32 m., anksčiau buvęs Kubos gen. 
konsulu Niujorke. Otavon atvyko 
š.m. sausio 1 d. Diplomatinę tar
nybą jis pradėjo 1952 m. Kuboj, 
bet po diktatoriaus Batistas su
kilimo pasitraukė į JAV, kur bu
vo Reader’s Digest ispaniškosios 
laidos redaktorių. Kanados vy
riausybė buv. diplomato įsikūri
mui nedaro kliūčių ir jis priima
mas kaip imigrantas, nes politi
nėj globos įstatymo Kanada ne
turi. Be to, politinė globa galėtų 
įtempti santykius su Kubos vy
riausybe. Ikišiol Kanadoje įsikūrė 
šie pasitraukę diplomatai: buvęs 
Jugoslavijos ambasadorius San- 
ka; buv. Čekoslovakijos min. 
Frantisek Nemec; buv. Lenkijos 
gen. konsulas Victor Podoski; 
buv. sov. ambasados tarnautojas 
Igor Guzenko. Be to. yra eilė 
diplomatų sovietų okupuotų bei 
satelitinių kraštų, kurie su nau
josiomis vyriausybėmis nei netu
rėjo nieko bendra. Tai pabaltie
čiai, lenkai, čekai, vengrai ir kt.

•
Kanados konstitucijai pakeisti 

premjeras Diefenbakeris rado rei
kalinga kreiptis į britų parla
mentą, autorių 1867 m. British 
North America Act. Jis pasiūlė 
Kanados parlamentui pakeitimą 
vieno konstitucijos paragrafo, lie
čiančio teisėjų amžių. Pagal jį, 
teisėjai, sulaukę 75 m. turėtų pa
sitraukti pensijon. Pasiūlymas 
buvo priimtas, nors liberalai prie
šinosi. Reikalą kreiptis į West- 
minsterio parlamentą premjeras

KANADOJE?
aiškino ta aplinkybe, kad esą nė
ra kito kelio. To būtų galima iš
vengti, jei visos provincijos pa
jėgtų susitarti dėl konstitucijos 
keitimo būdo; ikišiol tai nebuvę 
įmanoma. Kanada yra vienintelė 
Commonwealth© šalis,.kuri pati 
negali pakeisti konstitucijos. Opo
zicijos vadas Pearson, kritikuoda
mas tokį vyriausybės žygį, ypač 
dėl distriktų ir apylinkių teisėjų, 
tarė: “... esame prašomi atiduo
ti 1960 m. dalį savos konstituci
jos Westminsteriui. Prašau minis- 
terį pasakyti, kokio čia kolonizmo 
vizija?”

Havana. — Karinė Kubos poli
cija suėmė du JAV karinius at
taches. Po kelių valandų palei
do, bet įsakė jiedviem išvykti per 
24 vai.

bilių vilkstinę buvo pakviesti vi
sų Otavą galinčių pasiekti kolo
nijų pabaltiečiai. Jų suvažiavo 
apie 200 mašinų—daugiau iš To
ronto, Hamiltono, St. Cathari
nes Niagara Falls, London, 
Brampton, Montrealio ir pačios 
Otavos bei jos artimų apylinkių. 
Susirinkus Otavos parodų aikštė
je paaiškėjo, kad programą ten
ka bent kiek keisti, nes policija, 
kad nebūtų sutrukdytas judėji
mas mieste, paprašė nesustoti nei 
prie Sovietų ambasados, kur bu
vo numatytas perskaityti laiškas 
Chruščiovui, nei prie parlamento, 
kur buvo numatyta perskaityti 
promemoriją Kanados vyriausy
bei. Visa tai buvo perskaityta to
je pačioje aikštėje. Laiškas 
Chruščiovui buvo po to pasiųstas 
ambasadai paštu, o promemoriją 
vyriausybei buvo įteikta prem
jero kabinete jo sekretoriui, ku
ris priėmė Pabaltiečių Feder, de- 
legeciją, kai pats premjeras bu
vo iš-Otavos išvykęs.

Automobilių vilkstinė pro So
vietų ambasadą su plakatais pra
važiavo automobilių ragams gau
džiant du kartus, taip pat pro 
parlamentą, tik antrą kartą va
žiuojant per nesusipratimą per-

nikov. Jie, tiesa, galėjo grįžti 
kaip tik demonstracijų metu, nes 
Otavoje lėktuvo iš Montrealio bu
vo laukiama 12.20 vai. p p , gi au
tomobilių vilkstinė iš aikštės pa
judėjo 1 vai. p.p. Betgi Bobrov- 
niko lėktuvas smarkiai suvėlavo 
skrisdamas per Atlantą, tad laiku 
nepasiekė nei Montrealio, nei 
Otavos.

Pabaltiečių federacijos vadovy
bė (jai pirmininkauja šiemet J. 
R. Simanavičius, o lietuvių vicęp. 
yra inž. čuplinskas) iš anksto bu
vo paprašiusi pasikalbėjimo su 
opozicijos .lyderiu Lester Pear
son, norėdama išsiaiškinti kai- 
kuriuos jo pareiškimus santykių 
su Sovietų Sąjunga klausimais, 
padarytus per televiziją. Pasikal
bėjime dalyvavo be minėtų dvie
jų lietuvių dar du estai ir vienas 
latvis ir jis užtruko apie valan
dą. Opozic. lyderis užtikrino, kad 
jo pažiūros šiais klausimais su
tampą su delegacijos pažiūromis. 
Tik kaip oficialiam asmeniui, 
tam tikrais politiniais sumetimais 
tenka padaryti ir tokių pareiški
mų, kurie gali būti' ir kitaip iš
aiškinti.

Pab. Fed. paskutinėmis dieno
mis prieš demonstracijas prašėsi

siu nesubūtė, betgi jos visdėlto 
užintrigavo informacijos centrus, 
o ir praeivius. Toronto The Globe 
and Mail dienraštis, jau prieš ke
lias dienas paghrsinęs demonstra
cijas, pasiuntė savo specialų ko
respondentą Langevin Cote, ku
rio ilgokas demonstracijų aprašy
mas pasirodė jau -sekmadienio 
naktinėje laidoje, pailiustruotas 
dviem nuotraukom. Tai pirmas 
atsitikimas, kad šis laikraštis 
tiek daug vietos paskyrė pabal- 
tiečiams. M.

Nežiūrint masinių demonstra- tikslus — diplomatinius bei sta
cijų, su 200.000 asmenų, ban- dijinius, 
džiusių paskutinę minutę sukliu- i Briusely 
dyti saugumo sutarties ratifika
vimą, pastaroji įsigaliojo. Prem
jeras Kiši parodė kietą užsispyri
mą ir įvykdė savo užsimojimą, 
nors spėjama netrukus atsistaty
dins ir bus' skelbiami nauji par
lamento rinkimai.

Prez. De Gaulle grumtynės
Prancūziją gerokai aptvarkęs 

gen. De Gaulle tebesigtumia su 
dar neišspręstom problemom. 
Ikišiol tyliai reiškę nepasitenki
nimą darbininkai ir tarnautojai 
ėmė grasinti streikais bei reika
lauti didesnių atlyginimų. De 
Gaulle ir vyriausybė pažadėjo 
siekti pagerinimų nepakenkiant

Reikalavimai vykstantiems Lietuvon
t

Clevelando lietuvių jaunimo ansamblis “Grandinėlė” programą pradedant. Jie išpildys plačią prog
ramą vilniečių rengiamose Joninėse — jaunimo šventėje šį šeštadienį, birželio 25 d., Merritton Com

munity Centre BaH, Merritton, Ont (prie St Catharines).

Vienam kitam jau yra pavykę 
gauti leidimą apsilankyti Lietu
voje nežiūrint griežtų sovietinių 
formalumų. Kas tie formalumai, 
matyti iš vieno JAV senosios išei
vijos lietuvio gautų laiškų, pa
skelbtų “Naujienose”, pasirašytų 
L. Kapočiaus, tarnaujančio sovie
tų ambasadoj Vašingtone. Norin
tiems aplankyti gimines esą rei
kia: užpildyti anketą anglų kal
ba’, parašyti autobiografiją, pridė
ti tris pasines nuotraukas, vieną 
ar du laišku nuo giminių Lietu
voje ir 10 et. konsularinio mo
kesčio. Visa tai turį būti pasiųs
ta sovietinei ambasadai Vašing
tone, kuri visus dokumentus per
siusianti “Tarybų Lietuvos” vy
riausybei. Antrame laiške tam 
pačiam asmeniui atsakoma dėl 
lankymo apribojimų: “Jei jūs 
ruošiatės vykti aplankyti savo gi
minių. gyvenančių -LTSR Lietu
voje, tai reikėtų užpildyti anketą 
ir nurodyti, kur Jūs norėtumėte 
buvoti, kiek laiko, su kuriais gi
minėmis norėtumėt pasimatyti. 
Jūsų dokumentus pasiųsime Ta
rybų Lietuvos vyriausybės nuo
žiūrai. Nuo jos tik tepriklauso, 
ar ji sutiks patenkinti Jūsų krei
pimąsi. Kadangi Vilniaus miestas 
jau atdaras užsieniečiams, tai į jį 
Įvažiavimas įmanomas be gavimo 
sutikimo iš LTSR vyriausybės. 
Gi į kitas LTSR vietas toks su
tikimas reikalingas”. Ir šis laiš
kas pasirašytas to pačio L. Kapo
čiaus. Juo norima sudaryti įspū
dį, kad okupuotoj Lietuvoj šei
mininkauja ne pats okupantas, o 
okupuotieji lietuviai. Vargu kas 
gali tuo patikėti. Jeigu okupan
tas išduoda vizas per savo amba-

*

okupuotuosius valdininkus jų su
tikimo? Lietuvoje šeimininkauja 
sovietinis okupantas ir jo potvar
kius turi vykdyti LTSR “vyriau
sybė” ir kiekviename žingsny at
siklausti Maskvos. O jeigu ji vizų 
atveju gali tarti žodį, tai tik kaip 
Maskvos valios vykdytoja.

Iš L. Kapočiaus laiško matyti 
taipgi, kad laisvas važinėjimas 
Lietuvoj — pasakos; leidimo rei
kia net giminėms aplankyti! Kad 
taip yra, rodo ir neseniai grįžusių 
Savolskių atvejis. Alenksandraš 
Savolskis, maisto krautuvės savi
ninkas homestead, Pa.. JAV. su 
93 m. tėvu buvo gavę vizą aplan
kyti Vilnių ir ten išbūti 14 d. Jų 
giminės — 19 asmenų — turėjo 
atvykti Vilniun, kur pasimatė ir 
pasivaišino viešbutyje. Senukas 
Savolskis betgi būtinai norėjo pa
matyti gimtąjį Mižonių kaimą ir 
abu per J. Paleckį gavo leidimą. 
Važiavo automobiliu, vairuojamu 
ruso šoferio, su kuriuo buvo dar 
ir lietuvis vadovas. Turėjo grįžti

- o į galimą susitikimą 
__ .. su Izraelio premjeru 

Ben Gurion, kuris ištisai savaitei 
atvyko Paryžiun. Mat, tarp abie
ju kraštų yra kilusi įtampa dėl 
Eichmano paerobimo. Izraelis at
sisakė jį grąžinti. Argentina bu
vo pasiūliusi kompromisą: per
duoti Eichmaną tarptaut. teis
mui ir proceso metu laikyti jį Ar
gentinos ambasadoj Tel Avive, 
bet Izraelis nesutiko. Esą Eich- 
mannas nužudęs 6 mil. žydų ir 
turi būti žydų teisiamas. Argenti
na šią bylą perdavė JT Saugumo 
Tarybai, nes Eichmanno pagro
bimas esąs tarpt, teisės pažeidi
mas. kenkiąs sauagumui bei savi
tarpiam pasitikėjimui.

Chruščiovas Rumunijoj
I Bukareštą suvažiavo komu

nistinių kraštu vadai — delega
cijos dalyvauti III Rumunijos ko
munistų partijos suvažiavime. 
Delegacijų vadovai — gen. kom
partijos sekretoriai, išskyrus Len
kijos ir Albanijos delegacijas. 
Suvažiavime numatyta Chruščio
vo kalba, kuria jis greičiausia at- 
sirevančuos prieš “kairiuosius 
sektantus”, puolančius jo koeg- 
zistencinę politiką. Atvykęs Bu
kareštan Chruščiovas pakartojo 
grasinimus karinėms bazėms, ku
rios bus naudojamos lėktuvų, 
skrendančių virš Sov. Sąjungos. 
Esą jos bus bombarduojamos ra
ketomis. Tęsdamas savo politiką, 
Chruščiovas paskelbė vyksiąs 
lankyti Ghanos, o pastarosios 
premjeras Nkruma atvyksiąs 
Maskvon.

KLR VAKARU APYGARDOS
ANTRAIS LIETUVIŲ
SĄSKRYDIS
Liepos 9 dieną Calgary, Alber

ta, ivyks KLB Vakarų apygar io ■ 
(Britų Kolumbijos, Albertos i • 
Saskatchewano) lietuvių antrasis

Vilniun tą pačią dieną. Tai tokia sąskrydis. Pirmasis toks sąskry 
___ <41 • — Ji- 1 Ti dis yra ivykes 1941 metais v~s*

; rio mėnesį Broks, Altą., tikriu 
pasmerkti įvykdytą Lietuvos c’cv 
pariją.

Šio Antrojo Kanados vai'n

važinėjimo “laisvė”!

KANADOS LIETUVIŲ
“DELEGACIJA”

vėl pakviesta šią vasarą važiuoti 
į Lietuvą, tur būt; į aneksijos de- apygardos lietuvių sąskry 
šimtmečio iškilmes. Ja sudary-pikslas: paminėti 20-ties n u 
šią septyni asmenys, ištikimųjų Lietuvos okupacijos sukakti es 
ištikimiausi, parinkti “Liaudies ir Žalgirio mūšio 550 metų • 
Balso” aplinkos vadų. Iš Toronto, i k’Vi. T sąskrydi yra kviečia s 
sakoma, b.ūsią tik pora, o kiti iš KLB Krašto Valdybos atsto- 
kitų vietovių., Jų kelionės išlai- Kain pirmojo, taip ir šio an4 >- 
dos būsią apmokėtos. {o sąskrydžio organizatorium v t

Tik nuostabu, kad tikslesniu '’algario apylinkės pirminink s
* __ • • • W W JI • • A J JI' A 1informacijų apie šią delegaciją 
nepaskelbia nei “Liaudies Bal- 

. Nejaugi ir šių patikimiausių _ _ * j _ a y _. .!■< j. O ursna atsauKta.

Kain pirmojo, taip ir šio an4 >- 
Jo sąskrydžio organizatorium y t t
A. Nevada, 256 Crossfield, Al
berta.
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RELIGINIAME PASAULYJE
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• Masonų įtaka JAV politinia
me gyvenime yra didelė. Prez. E1- 
senhoweris nėra masonas, bet yi- 
ceprez. Nixon ir užsienio r. min. 
Herter. yra masonai. Iš devynių 
augščiausiojo teismo teisėjų pen
ki yra masonai, jų tarpe ir jo pir
mininkas 'Earl Warren, buvęs Ka
lifornijos valstijos gubernatorius 
ir jos masonų didmisteris. Iš 98 
senatorių 64 yra masonai, o iš 435 
atstovų 190 yra masonai. Daugu
mas valstijų gubernatorių taipgi 
masonai — net 34. Tokius duo
menis pateikia Šveicarijos didžio
sios ložės mėnraštis “Alpina” bal. 
mėn. numery.
• • Slaptai pardavinėjami tikybi
niai reikmenys Maskvoje ir kt. 
Sov. Sąjungos miestuose. Nors jų 
įvežimas iš užsienio ir gaminimas 
viduje draudžiamas, privatūs as
menys gamina juos slaptai ir par
davinėja brangiom kainom. Nese
niai Maskvoj buvo suimti du vy
rai, kurie išvežiojo tikybinius 
reikmenis ortodoksų cerkvėms. 
Vienas jų, apsirengęs kaip elge
ta, su puodeliu rankoje stovinė
davo prie cerkvės durų, stebėda
mas milicininko judėjimus, o ki
tas su automobiliu sustodavo ir 
perduodavo ryšulėlį relig. reik
menų parapijos žmogui, iš anksto 
jau paruoštam. Taipgi buvo suim- 

• tas tūlas Labzin, įteikęs Kursko 
geležinkelio stoty vienai keleivei 
du lagaminų, kurie turėjo būti 
nugabenti į Kaukazą. Lagaminuo
se rasta 1000 šventų paveikslėlių, 
1000 maldų lapelių ir 2.400 kryže
lių su retežėliais. Labzin jau anks
čiau buvo kaltinamas neteisėtu ti- 
kybiri’i raštu snausdinimu bei 
platinimu fnv Sąjungoje.

e Komsomol — tai ne karvelių 
augintojų draugija, o politinė or
ganizacija. pareiškė “Komsomols- 
kaja Pravda”, bardama Maskvos 
147 mokyklos mokinius už per- 
menką rūpinimąsi ateizmu, kai 
toj mokykloj kilo skandalas dėl 
Saša Turkin priėmimo į komjau
nimo eiles) Kąi pastarasis klasėje 
buvo paklaustas ar tiki į Dievą, 
atsakė “taip”. Draugai, manyda
mi, kad jis pokštus krečia, balsa
vo už jo priėmimą. Kai mokyklos 
komunistų komitetas pateikė jam 
tą klausimą, ir vėl gavo tą patį 
atsakymą, nors Saša sakėsi nei
nąs į pamaldas ir nenešiojąs kry
želio. Komitetas nusprendė pri
ėmimą patvirtinti, bet už tai ga
vo barti. “K. Pravda” rašė: “Pas 
mus, pirmojoj pasauly masinio 
ateizmo šalyje, tikyba yra priva
tus piliečio dalykas. Bet kaip 
komsomolo nariai gali tikybą lai
kyti privačiu dalvku. kai ji palie
čia komsomolą?”

• Trys moterys Švedijoj buvo 
įšventintos pastoriais: Ė. Djurle 
30 m., I. Persson 48 m. ir M. Sah- 
lin 46 m. Jos buvo baigusios teo
loginius mokslus ir dirbo kaip 
sekretorės arba dijakonės protes
tantų įstaigose. Žymi protestantų 
dalis Švedijoj tebėra priešinga

Driving School
859 COLLEGE ST.

1081 ST. CLAIR W.
LE. 2-5461

LE. 5-5556

pamokas da-Pradėkite vairavimo 
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

moterų kėlimui į pastorius ir nu
rodo aiškų šv. Pauliaus Ap. po
tvarkį: “Moterys bažnyčioje tegul 
tyli” (1 Kor. 14,. 34). Lund uni
versiteto teologijos studentai, 
protestuodami meldėsi ištisą nak
tį. Kaikurios protestantų grupės 
JAV, kaip šiaurės presbiterinin- 
kai ir metodistai, jau turi keletą 
moterų pastorių.

• Kristaus Karsto bazilika rei
kalinga didelio remonto, tačiau 
ją valdančios grupės neįstengia 
susitarti. Joje savo dalį turi šešios 
grupės: syrai ortodoksai - jakobi- 
cai, graikai ortodoksai, armėnai 
«6rtodoksai, koptai, katalikai ir 
abisinai. Kiekvienos grupės vieta 
yra labai tiksliai nužymėta ir ri
bos labai stropiai saugomos. Bazi
lika buvo pastatyta 356 m. Kon
stantino D. ir sunaikinta egiptie
čių — 1009 m., persų 1616 m. Re
montuota daug iartų sustiprinta 
iš oro ir vidaus, tačiau tebėra pa
vojuje. Nuo 1947 m. katalikai, 
graikai ir armėnai ortodoksai, už
imą didžiąją bazilikos dalį, taria
si dėl remonto ir vis negali susi
tarti. Katalikai siūlo pagrindinį 
remontą, bet ortodoksai nesutin
ka bijodami, kad atnaujinant ba
ziliką bus atrasti katalikų kūriniai 
bei pėdsakai, kurie per'1810 m. 
remontą buvo užtinkuoti. Orto
doksai siūlo tik bazilikos sustip
rinimą, o armėnai laviruoja tarp 
abiejų pusių. Vienas protestantų 
pastorius iš JAV pareiškė, esą bū
tų geriau leist tam pastatui su- 
griūt ir pastatydinti toj vietoj im
ponuojančią šventovę.

• Vatikano parašiutininkai esą 
ruošiami Romos kolegijoj “Rus- 
sicum”, rašo sovietinė “Literatur- 
naja Gazeta”, skelbianti savo skai
tytojams, kad ten paruošti parti
zanai siunčiami S. Sąjungon kaip 
“šnipai ir sabotažininkai”. Laik
raštis negali sutikti su mintimi, 
kad ten ruošiami busimieji Rusi
jos apaštalai. Tą kolegiją įsteigė 
r’ijus XI apaštaline konstitucija 
“Quam eruam” 1930 m. Kolegijos 
pastatas'buto išigytas nežinomo 
geradario lėšomis. Ikišiol joje bu
vo paruošti 135 kunigai, kurių 52 
priklauso jėzuitų ordinui. Joje 
studijuoja 18 tautų asmenys, mo
kydamiesi rusų k., filosofijos, te
ologijos, istorijos, liturgijos ir kt. 
dalykų. Kaikurie mokslai dėstomi 
rusų k. Studentų, tarpe yra vie
nas konvertitas kanadietis, vienas 
buvęs sovietų aviacijos lakūnas 
(jau įšventintas kunigu). II D. ka
ro metu visa eilė “Russicum” ko
legijos kunigų pateko į sovietų 
rankas. Feodor Romza4 kuris bu
vo paskirtas Munkacs vyskupu, 
buvo nužudytas 1946 m. Kun. P. 
Bielorol buvo gyvas sudegintas 
savo ganomųjų akivaizdoj. Kun. 
P. Homkin pakartas Ukrainoj. 
Kunigai Helvegas, Laski, Kellner 
taipgi tapo sovietų milicijos au
komis. Kiti dar tebėra Sov. Są
jungoj — kalėjimuose arba darbo 
stovyklose.

• Lvivo unitų metropolitas Kir 
Josef Slipy, kaip rašo ukrainie
čių spauda, prieš Velykas buvęs 
paleistas iš koncentracijos stovyk
los ir gyvenąs savo gimtojoje pa
rapijoje. Metropolitas į darbo sto
vyklą buvo išsiųstas pernai metų 
pabaigoje jau antrą kartą.

VISU RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

DUNDAS AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvis savininkas A. Šimonis. 

418 BATHURST ST. 
Tel. WA. 1-3225.

Lake Simcoe
kuro alyvos r bvrnenų a?toi nnvimos 
Toronte, lietuviškai kalbonUeji klauskite 
Beltv Vaitiekūnas WA 2-613?

Proga akcijai dėl lietuviškojo Aiitėrikoš Balso Europoje
Lietuvių visuomenė skaudžiai 

veno Amerikos Balso lietu- 
transliacijų Europoje nu-

. Betjyg negirdomis pra
ėjo, kai praeitą rudenį buvo at
leistas ir paskutinis likęs Am. 
Balso liet, skyriaus Europos ko
respondentas (drauge su estų bei 
latvių tokiais pat koresponden
tais) ir Am. Balso lietuvių, latvių 
ir estų tarnybos Europoje liko ga
lutinai sulikviduotos — neliko jų 
nė žymės.

Su giliu apgailestavimu tenka 
konstatuoti, kad mūsų žymieji 
veiksniai (neišskiriant ir mūsų 
diplomatinių tarnybų), įvairūs su- 
sigrupavimai bei organizacijos dėl 
padarytos lietuviams skriaudos 
Am. Balsė teveik neintervenavo 
JAV atitinkamose įstaigose, nero
dė reikiamo dėmėsio ar net visiš
kai nereagavo. Tik kaip šviesus 
spindulys išsiskiria vieno asmens 
— kun? dr. j. Avižės, gyv. Miun
chene, Vokietijoje, — beveik pri
vati iniciatyva, pasirėiškusi lyg 
pavyzdžiu, kbkiais keliais ir ko
kiu būdu reikia iėškpti lietuviams 
daromos skriaudos Am. Balse ati
taisymo.

Prieš kėlioliką mėnesių kun. 
dr. J. Aviža, Europos ateitininkų 
sendraugių vardu šiuo reikalu yra 
rašęs JAV užsienių r. ministerijai 
ir JAV pasiuntiniui V. Vokietijo
je. Gadtas raštu atsakymas, mus 
paguodžiantis, tačiau deja, mūsų 
pageidavimų nepatenkinantis.

Kiek vėliau dr. Aviža, kalbėjosi 
su JAV Kongreso Am. Balsui tir
ti komisijos pirmininku Hays. 
Praeitų metų rudenį tuo pačiu 
tikslu tūrėjo išsamų pasikalbėji
mą su minėtos kongreso komisi
jos narė ponia Ėdna Kelly, pla
čiai iššiąiškihdamas Ąm. Balso 
uždarymu padarytą didelę Skriau
dą pavergtoms Pabaltijo tautoms 
ir apskritai kovai už laisvę, pa
čias uždarymo aplinkybes, kur su 
buvusiais Am. B. tarnautojais bu
vo nekorektiškai, net ciniškai - 
užgauliai pasielgta, ir daug kitų 
reikšmingų klausimų. Kartu dr. 
Aviža prašė ponią Edną Kelly da
ryti viską, kad pabaltiečiams pa
daryta skriauda būtų atitaisyta ar 
bent kompensuota valandėle prie 
RFE (Laisvosios Europos Siųstu
vo), kad aplamai Am. B. laidos 
lietuvių kalba būtų labiau pritai
kytos klausytojų — krašto pagei
davimams ir kita.

Kongreso narė E. Kelly pasi
kalbėjimo metu rodė pilną supra
timą pabaltiečiams padarytos 
skriaudos, pritarė kun. dr. J. Avi
žos iškeltiems pageidavimams ir 
pažadėjo sugrįžusi į JAV dėti pa
stangų, kad šis klausimas būtų iš
aiškintas ir išspręstas pabaltie- 
čiams palankesne prasme.

Mes nežinome, kokios įtakos 
turėjo kun. dr. J. Avižos' pastan
gos šiam klausimui spręsti JAV 
Kongrese. Kongreso komisija A. 
Balsui tirti šį reikalą dar tiria ir 
savo paskutinio žodžio dar netarė. 
Vien tik dr. Avižos, intervencija 
vargiai šį klausimą isspręs mums 
palankia prasme; to turbūt nie
kas iš mūsų iki šiol nė nesitikėjo. 
Tačiau vienu atveju dr. Avižos žy
giai vistiek turi ypatingą reikšmę:

jie parodė Amerikos valdžios 
kongreso sluogsniams, kad 
pabaltiėčiams ir drauge pa
vergtųjų reikalams tikrai pa
daryta skriauda, kad pabal- 
tiečiai (ypač lietuviai) yra 
gyvas kūnas, kurs jaučia tą 
skriaudą ir kad dėl jos rea
guoja, žadindamas amerikie
čių atbunkančią sąžinę!
Drauge šioje vietoje iškyla 

klausimas: o kokios pasekmės bū
tų buvę, jėi lietuviai, Am. Balso 
pabaltiečių laidas Europoje su- 
likvidavus, būtų reagavę taip, 
kaip reagavo susiaurinus Lietu
vos pasiuntinybę Vatikane? Ar 
tokiu atveju rezultatai mums ne
būtų buvę daug palankesni? 
Amerikiečiai visgi būtų pamatę,

MEČYS MUSTEIKIS

kad lietuviai visgi yra jėga, kuri 
pasireiškia ir su kuria reikia 
skaitytis.

Bėt-dar ir dabar “vatikaiiiška” 
akcija dėl Am. Balso galima ir ji 
nebūtų'veltui, šis inomentas to
kiam žygiui kaip tik yra palan
kus. JAV ir Sov. Sąjungos santy
kiams staiga paaštrėjus, sovietų 
klastingas “taikaus sambūvio” ke
lias atveria Amerikos politikams 
bei visuomenei akis. Amerika da
bar praregi, jog taikus Sambūvis 
(kuriam tikėdamos — tai buvo 
tikriausia pagrindinė uždarymo 
priežastis — J A Valstybės nutildė 
ir Am. Balso pabaįtiėčių laiadš 
Europoje) su Sov. S-ga yta nė- 
įmanomas. Įtampai tarp “viršū-
Europoje) su

nių” sustiprėjus, ir Sov. S-gai vėl 
pradėjus stipriai trukdyti visas 
Am. Balso laidas, geriausias Aihė-

sustiprinti visas Am. B.,trahšliaci- 
jaš, kaliu vėl, atstatant ii? pšbal- 
tiėČių laidas Eurdįibjė. Sbvfetnš 
paveikia ne nuolaidos, tik grįėž- 
ta, priešinga akciją. Šią .linkmė 
plačiu ttiaštu veikiant JĄV val
džios, koiigfešd it seiiatb brgahūš,

ĖR AĖita K ARO jŲftiS tĄfLNi M Ai

Dažai ir sienoms 
popieriai

Voikos, žepežioi, terpentino*.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

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

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Padaromi 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981 
Namų tel. AM. 1-0537

Siunčiame />n D A ČT11 sudarytus ir apdraustus (vai- 
paprastu ir vlxvz r I U rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

A. P4 GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

(prie Dufferin)
Visų rūsių mechaninis automobflių

Sav. ANTANAS PASKEVICIUS ę. 
Telefonas LE. 5-9130

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI: '
1«5 Cannon St. E^ Hamilton, Ont, Tel. JA. 8-6686. Ponta V. Jnraitta 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponta M. Venskevičienė.

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

SAVININKAI S. h- A. fcALOĖA

drauge ypatingai iškeliant Pabal
tijo pavergtiesiems ir aplamai 
laisvės reikalui daromą skriaudą 
(kol Am. B. pabaltiečių laidos Eu
ropoje yra neleidžiamds). reikia 
tikėti, galima būtų sulaukei pada
rytos skriaudos šiokio ar tokio ati
taisymo.

Aplamai, šitokia akcija būtų 
vertū ir kitu atžvilgiu. Nėlabai se-verta ir kitu atžvilgiu 
niai Arizonos universiteto prof. 
Pr. Padalis, buvęs Am. Balso 
Miunchene lietuviškojo skyriaus 
pagrindinis redaktorius, apie 
Am. Bąlso veiklą, jo pabaltiečių 
laidų Europoje uždarymą bei ki
tus su tuo susijusius klausimus 
skaitė paskaitą amerikiečiams ir 
susilaukė didelio. susjdomėjimo; 
iąti gėvo daug pakvietimų kalbė
ti šia tema. Per tai paaiškėjo, kad 
Amerikos yišųoihėnęi šis klausi
mas taip pat rūpi, tik ji mažai ką 
apie tai žind. Gi “vatikaniška” ak
cija sudarytų galimybę plačiau su 
įŠiUb klausimų supažindinti ir pla
tinę Ainėrikbš višttbmen’ę, nes 
tokią, akcija nėlįkti|r fee atgarsio 
špaūddj'ę ir visuomenėje. Per tai 
Vėl. būtų ^ašitafnąuta draugė ir 
Lietuvos laistės bylai, Uėš ją dar 
gėnaū pažintų AmėHkds yisuo- 
mėhė. r ? ih (ELI)

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

Prieš kurį laiką šiame skyriuje 
buvome rašę apie neramias nuo
taikas, kurios Čikagoje vyravo po 
kritiško “Trubadūrų” operos įver
tinimo. Savo pastabose pasiten
kinome tik visuomenės, tarpe vy
raujančių tų nuotaikų atpasakoji
mu, visai nesiryžtant daryti griež
tesnių išvadų.

Bet toks “nekaltas” mūsų pasi
sakymas atnešė kaikurių palies
tųjų nepasitenkinimo žymių. Ope
ros vadovybės įgaliotas asmuo, 
operos propagandos vedėjas, šoko 
aiškintis net spaudoje ir, žinoma, 
piktai bei tendencingai. Pasirin
kęs patogų Almio Drulios slapy
vardį, jis ten tikrai daug prikalbė
jo ir, be abejo, neapsiėjo be tra
dicinio lietuviško stiliaus. Jis iš
rinko iš mūsų “TŽ” tilpusių pa
stabų tas vietas, kuriose buvo ne
labai saldžiai atsiliepta apie ope
ros rengėjus, bet praleido išsi
reiškimus, kurbuvo pasigrožėta 
lietuviška, opera. Taip pat jis, ži
noma, nepacitavo ir tų sakinių, 
kurie kalbėjo, kad tai nėra mūsų 
nuomonė, bet visuomenės opi
nija. .

Į tuos karingai nusiteikusio

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys iš praeito nr.)

(Vėl keletas eilučių apie vokie
čių lakūno H. Kliokė nuotykius 
su oro bombų ^akėtomis ir priešo 
naikintuvais. P. B.)r

“1943 m. liepos 28 d.
Priešo lėktuvu telkiniai Dora- 

Dora sektoriuje. Tai rOdė, kad tu
rėsim darbo. Prirakinsiu Savo ran
kas priė vairolizdės ir Skrisiu. 
Viso vienuolika lėktuvų pakyląm 
8.35 v. Po liemenimis kabo bom
bos su laiko degikliais.

Helgoland© srityje užskrenda- 
me virš prisiartinančių bombone
šių ir paleidžiame savo bombas. 
Joms sprogus prieš mūsų akis at
sivėrė fantastiška scena. Glaustai 
skrendąs dalinys buvo visiškai iš
ardytas. Vienos tvirtovės smigo 
stačiai žemyn, kitos suko į šonus. 
Kaikurios vos neįskrido į viena 
kitą. Bomba numesta serg. Fest 
sprogo kaip tik viduryje trijų 
artimai skridusių tvirtovių. Jos 
visos trys nuėjo žemyn. Daugiau 
kaip dvidešimt parašiutų išsisklei
dė ore.

Visi per radiją rėkia ir spiegia 
iš džiaugsmo. Kažkas nepapras
ta. Mes pamėtėme galvas, tik pa
galvoję, kad štai vienu smūgiu 
Jonny Fest galėjo nužerti tris di
džiules pabaisas. Darėme kilpas 
ir vartėmės iš padūkimo virš prie
šo formacijos. Ne tik tos trys 
tvirtovės nusivertė, bet matės, 
kad dar ir daugiau buvo sužalo
tų. Praėjo keletas minučių kol 
susitvarkėm.

— Dabar duokim jiems darbo, 
— sušukau primindamas, kad die
na dar nepasibaigė.

Visi smigom ant jankių. Vyrai 
nesitvėrė kailyje. Ausinės skam
bėjo nuo šauksmų:

— Pirmyn, pirmyn!
Mes skridome į juos tol, kol be

veik nesmogėme su pačiais lėk
tuvais. Skridau nauju lėktuvu, 
kuris buvo ginkluotas 30 mm pa
trankėte. Jos šūviai akėjo dideles 
skyles mano pasirinktos tvirtovės 
liemenyje. Pavojaus akivaizdoje 
pilotas bandė pasprukti, krisda
mas žemyn. Penkios ar šešios ki
tos tvirtovės, kaikurios jau deg
damos taip pat atsiskyrė iš dali
nio. Dabar mes galėjome nučiup
ti jas vieną po kitos be didelio 
pavojaus sau. Taip jos ir nukrito 
į jūrą paviršiuje palikdamos tik 
didelius degančios alyvos taškus. 
Kokios kautynės!

Pabaigęs su savu, sugrįžau prie 
pairusio priešo tęsti kovą toliau. 
Kartu su seržantu Raddatz atida; 
riau ugnį į kitą tvirtovę tol, kbl 
ji paskendo liepsnose. Raddatz 
ją pribaigė, dar vis bandančią pa
sprukti į vakarus.

Dabar pastebėjau, kad vienas 
draugų dega. Paspaudžiau savo 
dėžę ir atsidūriau gretimais. Tai 
seržantas Hoefig.

— Pamažu, Hoefig! Laikykis

Verte P. BRAKAS

ramįai!
Ilgi liepsnos liežuviai laižė lėk

tuvo lįėrheriį.
—r Šok dabar, jeigu hehori sa-

““b iškęjiti,..
kitiėmš draūgąfhš ne-

vo Įmdyneje iškepti.
Patiriu irkitięmš draūgąfhš ne- 

šijatidihti. Vakar Kramei? nebūtų 
prigėręs, jeigu. nebūtu paeidavęs 
paįiikąi. Seržantas štiiriirga iš lėk
tuvo. Oro srove jį pagriebia ir iš
mėtą augštyn. Nuo penkių iki de
šimt tūkstančiu pėdų jis krito 
kaip akmuo, paskui išsiskleidė pa
rašiutas. Suku ratus aplink. Hoe- 
fig mojuoja rankomis, paskui ro
do į žemai esančią jūrą. Šaukiu 
pagalbos į bazę:

— Mažas brolis numuštas Ul- 
rich-Quelė-šėši sektoriuje-. Para
šiutu nusileido į jūrą. Praneškite 
gelbėjimo tarnybai.

Bazė atsako, supratusi prane
šimą. Hoefig bus surastas.

Dešimt nesužalotų lėktuvų nu
sileido į aerodromą. Mus ant pe
čių nuneša į salę. Visi klega, 
džiūgauja. Lakūnai apstoti me
chaniku ir aerodromo karių. Vie
nuolikasunkiųjų bombonešių ne
munes daugiau bombų ant Vokie
tijos. Vakare pristatomas Hoe
fig iš jūros. Jis buvo ištrauktas 
kartu su puse kuopos amerikonų.

Mano skyriaus lėktuvai aprūpi
nami keistais instrumentais, ku
riuos mes pavadiname “krosnies 
vamzdžiais”. Prie kiekvieno spar
no pritvirtinami vamzdžiai išmes
ti raketoms. Raketos bus 8 colių 
ir jas mes galėsime paleisti iš 
gana didėlio nuotolio, iš toliau nei 
800 jardų, iš toliau nei sėkminga 
bdmbonešių gynimosi ugnis. La
kūnai jųdkavo, kad jeigu mūsų 
apginklavimas tokiu tempu eis ir 
toliau tai netrukus su savim ga
bensimos sunkiąją artileriją. 7 

1943 m. rugsėjo 27 d.
Priešas grupuojasi žemėlapio 

skyriuje Dora-Dora. Mums vėl 
laikas.>.

10 vai. 30 min, gautas įsaky
mas pasinioštį. Po 15 minučių 
viskas sutvarkyta- Aš turėjau nau
ją lėktuvą. Mano mechanikas 
Arrid taip jį išblizgino, kad jis 
švietė kaip Veidrodis. Neabejoti
nai dasidės mažiausiai dešimt my
lių grėičib.

10 vai. 55 min. iš garsiakalbių 
įsakymas pakilti kaip ir paprastai 
skamba per visą lauką:

— Visi lėktuvai pakyla, visi 
lėktuvai pakyla? Dangus aptrauk
tas .pilkais debesimis.

Pakilę virš 10.000 pėdų mes iš
lendant iš jų ir pamatom virš sa
vęs tvirtoves. Skrisdami gretimai 
jų mes pakylame iki 20.000 pėdų, 
t.y. iki tokib augščio, kuriame jie 
skrenda. Kai aš įsakau numesti 
atsarginius benzino bakus, jie dar 
bfevėik yra apypilniai. Greitai 
mėš metamės ant tvirtovių su sa-

prigėręš, jęigti. nebūtų, jiašidavęs

vo raketom. Mums užėmus pato
gią vietą, tvirtovės visai nelauk
tai persiskiria į dvi dalis maždaug 
pb trisdešimt ar keturiasdešimt 
lėktuvų ir pradeda skristi zigza
gais. Įsakau paleisti raketas, kai 
mes esame maždaug 2000 pėdų 
atstume. Po kelių sekundžių nuo
stabus vaizdas atsiveria prieš akis. 
Abi mano raketos tiesiai atsimuša 
į vieną tvirtovę. Didžiulis ugnies 
liežuvis ištykšta prieky. Bombo
nešis su bombomis sprogo. Ap
linkui pasklido degą laužo ga
balai.

Wenneckers taip pat turėjo tie
sioginį pataikymą. Jo taikinys 
liepsnodamas nuėjo žemyn. Mano 
palydovo seržanto Reinhard abi 
raketos sprogo netoli vienos tvir
tovės ir, atrodė, kad ji buvo su- 
žalota, nes atsiskyrė iš dalinio ir 
žemėdama pasuko i kairę. Matau 
kaip gerame ūpe Reinhard nusi
veja paskui ją šaudydamas kuo 
tik galėdamas.

Greit mano dėmesį patraukia 
kitas savotiškas reiškinys. Virš 
dalinio pastebėjau dujų pėdsa
kus, kurie galėjo kilti tik iš grei
to lėktuvo.’ Kas tai galėjo būti? 
Jei tai mūsų lėktuvai, tai kodėl 
jie nepuola bombonešių? Pakylu 
augštyn, kad pasižiūrėčiau iš ar
čiau. Tai Lightnings! Apie ketu
riolika ar penkiolika lėktuvų. 
Jankiai atsigabeno naikintuvus. 
Tuojau duodu įspėjimą savo 
draugams. Kadangi vienas prieš 
juos nieko negaliu daryti, tai nu
sprendžiu dar kartą smigti ant 
bombonešių. Netikėtai kiti savo
tiškai atrodą keturi lėktuvai pra
šauna pro šalį. Jie turi baltas 
žvaigždes ir plačias baltas juostas 
ant sparnų. Prakeikimas! Tai 
Thunderbolts! (Bus daugiau)

T

ATS,

ATSTOVAI!
U I 5 £21 y I C?

2) AR JUS teSAtt
3) AR JUŠ ESATE

Jeigu jūsų atsakymai j pirmuosius du klaUiiriids yįti TAIP, o i trečiąjį 
NE, tai jūs kaip tik tiktumėte per mus uždirbti DIDELIUS PINIGUS.

gerai tvarkomą SIUNTINIŲ BIZNĮ, ir mūsų 
s visame pasaulyje. Mes ieškome darbščių ir

, bet turite getų
[S, RUSAIS, AR-

NE, tai jūs kaip tik tiktumėte per
Mes turime jau seną ir ___ ,

kainos yra pačios pigiausios visame pasaulyje 
iniciatyvos turinčių žmoniftAt .

Jeigu jūs niekados nesate buvę SIUNTINIŲ 
ryšių su PABALTIECIŲ TAUTYBĖMIS, UKRJ 
MENAIS ir kt., tai mes jtrths atsakysime į
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Tuojau parašykite mums, 
i i jimas bus laikomas 
i . Bendrovės atstovas,!

DEttUS

PROGOS!
Visas susirašinė- 

Iti adresu* • e

apmokamo operos gynėjo pareiš- 
kimus teko reaguoti “Drauge”, 
todėl čia nėra reikalo to kartoti, 
čia tik norisi sustoti ties viena 
vieta, kurį tame atsakyme buvo 
praleista (tiksliau pasakius — iš
braukta “Draugo” redakcijos).

A. Drulia savo atsiliepime apie 
mūsų pastabas pažymėjo, kad “T. 
Ž.” bendradarbis (žinoma, pride
dant tam.tikrus epitetus), kuris 
anksčiau buvo “kabinęsis” prie 
“Draugo”, vėl “kabinosi ” ir prie 
operos vyrų. Ką A. Drulia laiko 
“kabinimusi”, mums dar iki šiai 
dienai neaišku. Todėl atsakyme 
“Drauge” tuo reikalu teko pada
ryti tokią pastabą (jai nebuvo 
lemta išvysti dienos šviesą):

“Taip pat A. D. prasižengia su 
tiesa, rašydamas, kad aš esu “ka
binęsis” prie “Draugo”. Nejaugi 
jis mano, jog kaikurių įvykių ar 
apraiškų įvertinimas jau yra kabi- 
nimasiš? Juk galima žmogui tu
rėti savo nuomonę ir ją pareikšti 
(ypatingai šiame krašte) ir jeigu 
tai atliekama be blogos valios, 
dar nėra ir negali būti “kabini- 
masis”. Tik tuo atveju, kada ką 
nors vertinant bandoma kaiką 
tendencingai nuslėpti, norint opo
nentą patiesti ant nugaros, tokį 
įvykį, mano nuomone, jau būtų 
suprantamiau pavadinti “kabini
musi”.

Dėl mūsų spaudos kaikurių nei
giamų tendencijų jau buvo anks
čiau pasisakyta, o taip pat kaiku
rios buvo iškeltos V. Zalatoriaus 
paskaitos žurnalistikos kursuose 
Čikagoje atpasakojime. Reikia pa
žymėti, jog ten iškelta tik maža 
dalis tų neigiamybių ir kaiku- 
riems mūsų spaudos bendradar
biams bei laikraščiams dar daug 
reikėtų pasimokyti šiame krašte 
praktikuojamų dėsnių.

Labai liūdna, kada matai tuos • 
didžius “laisvės kovotojus”, ku
rie pilna burna kalba už toleran
ciją ir pasisako prieš spaudos bei 
kitokios laisvės varžymą mūsų tė
vynėje, supklumpant čia pat prieš 
visuomenės akis. Tokia vienapu
siška jų laikysena ilgai negalės 
būti toleruojama, nes juo tolyn 
iuo daugiau atsiranda balsų už 
laisvą žodį. Lietuvoje jis yra slo
pinamas politruko bizūno, o čia 
jis yra malamas mūsų pačių. Net 
ir plačiai kartojama mūsų tarpe 
“demokratijos” sąvoka čia ban
doma suprasti taip, kaip padik
tuoja aplinkybės ar kiek ji kam! 
nors yra naudinga.

Kita audra. Kiek aptilus “tru
badūrų” sukeltiems garsams, Či
kaga susilaukė gal kiek triūkš- 
mingesnio įvykio. Jo istorija gana 
nesudėtinga: “Vilnies” dienraš
tis rengė pavergtoje Lietuvoje 
leidžiamų knygų parodą, b jai sa
vo knygas teikėsi paskolinti vi
suomenininkas bei kultūrininkas 
Juozas Kreivėnas. Šis žmogus, ku
ris stengiasi surinkti galimai dau
giau lietuviškos literatūros visais 
pasiekiamais būdais (perka ir iš 
“Vilnies” ar kitur), nepramatė 
tos audros, kuri kils po šio žygio.

Tačiau išėjo gerokai kitaip, ši 
kukli talka raudonam dienraš
čiui daugelio buvo įrašyto į “ne- 

(Nukelta į 7 psl.)

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame Ir kanadiškome stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus HciaiŽklnti lietuvižkaL 
Daugiau kaip 10 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patob.ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

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

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

(Auklond flotvė prasideda priė 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

ĖD. KONbRATAS
1113 buhdas St. W., Toronto. LE. 3-5454

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Į H I

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
ViSV ROSIV SILOYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovefcpurt Rd., Toronto. LE. 4-6123 I
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Lietuvos atstovybė kelsis į Brasilią
.... Bonnoje aplankiau Vokieti

jos užsienių reikalų ministeriją, 
kur buvau labai mandagiai priim
tas, ir Vokietijos ambasadorių 
Brazilijai, kuris dabar ten gydo
si, patirdamas daug reikšmingų 
dalykų, liečiančių Lietuvos ir Vo
kietijos santykius. Susitikau su 
advokatu Rusk, gyv. Londone, 
kuris painformavo apie jo iškel
tas bylas prieš Vokietijos įstaigas, 
dėl atlyginimo lietuviams klaipė
diečiams už nacių laikais nusa
vintą turtą ir patyriau, kad kele
tas žydų* šeimų tokias bylas jau 
yra laimėję...

Istorijoje veikia faktai ir dvasia
Lietuvos įgaliotas ministeris 

Rio de Janeiro dr. Fr. Meieris, tik 
grįžęs iš Europos davė pasikalbė
jimą P. B., kuriąme atpasako
jo savo kelionės įspūdžius ir ap
tarė Lietuvos atstovybės Brazili
joje reikalus. Kadangi pasikalbė
jimas i^iuntinėtas visai lietuviš
kai spaudai, tai pateikiame tik at
sakymus liečiančius atstovybės 
reikalus: '

— Kuriuo tikslu keliavote į 
'Romą?

— Tarnybiniais reikalais. Su 
Diplomatijos Šefu min. Stasiu Lo
zoraičiu tariaus dėl Lietuvos pa
siuntinybės perkėlimo iš Rio de 
Janeiro į naują Brazilijos sostinę. 
Min. "Lozoraitis pažadėjo atidžiai 
išstudijuoti visus tris būsimų Bra-J 
silia mieste pasiuntinybės rūmų 
projektus, premijuotus PLIAS 
konkurse ir pažadėjo visą galimą 
paramą šiam reikšmingam dar
bui.

—- Kaip ir kada manote perkel
ti Lietuvos pasiuntinybę?

— Kaip ir kitos Rio esančios 
svetimų valstybių atstovybės, mes 
pirmiausia statysime valdžios 
mums dovanotame sklype ne pa
siuntinybės rūmus, o nedidelį na
melį — pasiuntinybės kanceliari
ją. Tokio namelio kaina nebus 
didesnė kaip $12.000 ir jį galima 
pastatyti per 6 mėnesius. Po ke
lių metų pradėsime didžiųjų rū
mų statybą, nes tai priklauso nuo 
lėšų, kurių reikės apie $100.000.

— Iš kur tikite gauti statybai 
lėšų?

— Kanceliarijos laikinam na
meliui pinigų klausimas nesun
kiai sprendžiamas.- Keletas gar
bingų patrijotų, k.a. prel. Tulaba 
Romoje, inž. Stanaitis Rio, preky
bininkas Jonas Karvelis Čikagoje 
ir dar keli mielai pažadėjo remti 
mūsų darbą lietuviškos talkos 
principu. Didelės moralinės para
mos jau gavome iš PLIAS, įvyk- 
džiusios rūmų projektų konkursą, 
kuriuo sudomino ne tik lietuvišką 
visuomenę, bet ir svetimtaučius, 
žodžiu, į rūmų statybą — politi
nio būtinumo padiktuotą neišven
giamą reikalą — žiūrime ūkiškai 
ir realiai, neužmiršdami juridinio 
aspekto, pasitikėdami mūsų tau
tiečių idealizmu ir talka.

— Ar teko matytis Europoje 
su kitais atsakingais pareigūnais?

— Iš. pasikalbęjimo su ministe- 
riu St. Girdvainiu pasiliko Įspū
dis, kad Ičetuvos pasiuntinybės 
Vatikane buvo pažeistas tik var
das, ne esmė. Atrodo, kad ir Va
tikano sluogsniuose justi apgai
lestavimas dėl to Įvykio. Kaip ten 
bebūtų, visi, kurie taip karštai 
tomis nelemtomis dienomis reaga
vo siųsdami Vatikanan raštus ir 
telegramas, gali jaustis patenkin
ti, išgelbėję Lietuvos įstaigą to
kiame svarbiame neuralginiame 
punkte...

Istoriją rašo faktai ir vaizduo
tė", sako anglas istorikas Hugh 
Trevor-Roper, savo neseniai išėju
siame straipsnių rinkinyje “Men 
and Events”. Istorijai pagrindas, 
sako, netiek tauta, kiek tėvynė ir 
idėjų išlaikymas. Jis netiki, kad 
Vakarai nuosmukio žekle, kaip 
mums įkalba Hėgelis, Nietszche, 
Marksas, Spengleris, Toynbee ir 
kiti. “Tie, kurie mums liepia iš 
istorijos mokytis,,— Roperis sa
ko, — privalėtų žiūrėti i abi pi
nigo pusi. Pastebėtų, kad Va
karai nesyki buvo menamo nuo
smukio ženkle. Pavyzdžiui, XVI

Mirė generolas J. Haller
Lenkijai atsistatant po I Pasau

linio karo bei karo metu kariš
kių tarpe vienas iš žymiausių as
menybių buvo gen. Jozef Halier, 
Prancūzijoje suorganizuoto legi- 
jono vadas.

Halleris gimė 1873 m. Kroku
vos vaivadijoje. Austrijos kariuo
menėje jis išsitarnavo kapitono 
laipsnį, o po to išėjo atsargon ir 
užsiėmė visuomeniniu darbu. 
1914 m. jis buvo pakviestas vado
vauti vad. lenkų rytų legijonui, 
kuris betgi greit buvo Austrų val
džios likviduotas. Tada jis kovė
si su rusais, vadovaudamas ki
tiems lenkų daliniams. Jau po 
bolševikų revoliucijos jis su sa
vo Geležinė Karpatų brigada iš 
Rusijos prasimušė iki Murmans
ko, o iš ten persikėlė į Prancūzi
ją, kur tapo ten suorganizuoto 
vad. “žydriojo legijono” vadu, 
dėl to ir pats Lenkijoje buvo va
dinamas žydriuoju generolu. Jo 
legijonas palengva alijantų buvo 
pradėtas laikyti “sąjungininkės 
Lenkijos armija” ir dalyvavo ko
vose su vokiečiais. Tai ir nulėmė, 
kad Lenkija oficialiai buvo įsi
leista į Versalio taikos derybas. 
Tuo pat metu gen. Halleris su 
savo legijonu atvyko užimti Len
kijai Versalio konferencijos pri
pažintų Baltijos jūros krantų ir 
garsiojo koridoriaus.

Jis dalyvavo taip pat kovose su 
bolševikais, o po karo tapo arti
lerijos inspektorių. Tolimesnę 
jo karjerą sutrukdė nesantaika 
su Pilsudskiu. Pagrindas buvo 
grynai politinis. Halleris buvo ar
timas krikščionims demokratams, 
buvo išrinktas į Lenkijos seimą 
ir iš kariuomenės visai pasitrau
kė. Pilsudskis, žinoma, tik apsi
džiaugė, nes buvo pasitraukęs la
bai stambus varžovas.

II Pasaulinio karo metu Halle
ris atvyko į Londoną ir dalyvavo 
visose lenkų kovose dėl nepri
klausomybės atgavimo. Jis mirė 
taip pat Londone ir palaidotas 
birželio 11 d. benediktinų vienuo
lyne.

Taip tremtiniu mirė paskutinis

a. pradžioje krikščioniška Euro
pa buvo tiek apkarpyta ir susi
skaldžiusi, kad, rodos, nieko ne
liko. Tačiau, tai buvo Vakarų di
dybės ir galybės pradžia. Posa
kis “Vakarai nuosmukio ženk
le” amžinos prasmės neturi. 
Marksas pranašavo kapitalizmo 
galą, Toynbee ir Spengleris Va
karams “žlugimą” ir “untergan- 
gą” — ir vis “neišvengiamumo” 
vardu. Jie nemato, kad Vakarai 
turi savyje pajėgumo ir sumanu
mo nuosmukiui nepasiduoti. Ne 
išvengiama istorijoj dažnai tai, 
kam išvengti niekas pastangų ne
dėjo.

Istorijos mokslas renka ir skel
bia sausus faktus — sako, isto
riko Rankės žodžiais, — kas iš- 
iikrųjų įvyko. Bet tikro istoriko 
-darbas čia nepasibaigia — ir mes 
pradedame tai suprasti. Sausus 
faktus reikia gyvais padaryti, 
grobius reikia kūnu apdengti ir 
drapanomis išrėdyti. Reikia fak
tus iškelti ir pabrėžti. Čia pagal
bon turime šauktis istorinę vaiz
duotę. \

Pasakyti, kas bendrai yra vaiz
duotė nelengva, todėl sunku ir 
nustatyti, kas yra istorinė vaiz
duotė. Trevor-Roperis mano, šios 
vaizduotės uždaviniu būtų ne 
spalvinti praeitį, bet iškelti ją gy
vą, mūsų dienoms suprantamą, 
vaizdžią. Tartum, turime įeiti į 
praeities žmonių vidų ir įsivaiz- 
dudti, kaip jie galvojo ir jautė.

Pavyzdžiui, iš plikų, žinomų 
faktų lietuvis istorikas privalėtų 
kūrybingai įsivaizduoti ką kuni
gaikštis Vytautas galvojo ir jautė 
prieš Vorkslos ar Žalgirio mū
šius. Mus skiria per 550 metų 
praraja. Kaip ją peršokti ir to 
amžiaus protavimą suvokti? Šir
dis kviečia suprasti ne šaltus do
kumentus; bet gyvus žmones, ku- : 
rie už jų slypi. Tartum,. turime 
Vytauto amžiumi gyventi ir kvė- i 
puoti.

Štai, kitas pavyzdys. Kiekviena 
Vasario 16 proga spauda cituoja 
Lietuvos nepriklausomybės pa- ’ 
pareiškimą. Bet už jo slypi, pasak i i

■ iš trijų Lenkijos nepriklausomy-
■ oės atšlaimo legendarinių vadų 
> — Pilsudskis, Dowbor-Miisnicki 
, .r Haller. Nebedaug beliko ir tų

xovų veteranų. Betgi iš tų vadų 
bene labiausiai savo karių myli
mas buvo Halleris. Net pasta
rajam k^rui pasibaigus ir nega- 

, ant grįžti į Lenkiją, veteranai 
Londone jam nupirko namus ir 
visur geru žodžiu jį minėdavo.

Šimto milijonų 
paskola Lenkijai
Pastaraisiasi trim metais JAV 

paskolos ar paramos forma Len
kijai suteikė net $296.300.000. 
Pastaruoju metu tempiantis san
tykiams bei Varšuvos vyriausy
bei padarius keletą išsišokimų, 
buvo manoma, kad daugiau ką 
gauti vargu ar pasiseks. Vašing
tonas betgi nusprendė, kad įtam
pa su Maskva neturi paveikti san
tykių su Lenkija. Norima tikėti, 
kad juo tvirčiau Lenkija atsistos 
ant savų kojų, juo bus savaran
kesnė ūkiškai, tuo labiau ji tols 
nuo Maskvos. Dėlto Vašingtonas 
nusprendė Lenkiją paremti dar 
$100.000.000. Tuo pat metu, atro
do, susitarta, kad Lenkija atly
gins JAV piliečiams už joje na
cionalizuotus jų turtus. Suma 
esanti ne taip jau didelė — $40 
milijonų.

Pabėgo sovietų 
kultūrininkas

Škotijos angliakasių unija bu
vo pasikvietusi sovietų kultūrinin
kų delegacija, kuri lankėsi įvai
riose vietovėse tris savaites. Kai 
ši delegacija ruošėsi išvykti iš 
Edinburgh į Londoną, paaiškėjo, 
kad trūksta vieno nario. O šis nu-. mumo
ėjo į Edinburgh vieną policijos; viską tepasako. Čia reikia istori- 
būstinę ir paprašė politinės glo- nes vaizduotės, kuri grobią pada
bos. Tai armėnas Anatoli N. Na- ! rytų gyvu kūnu. Gal istorikui rei-

svetur. Istorijos mokslas gali mus 
užpilti šaltais, kietais faktais, kad 
mūsų tauta juk gyvena dviejų di
delių, gobšių kaimynų slenksty
je. Ji tik tada pasigauna progos 
laisvą valandėlę pagyventi, kai 
istorija abu didžiuosius grobikus 
nusilpusius ant nugaros paguldo. 
Mūsų komunistinamai ir rusina
mai tautai žlugimas, tartum, toks 
“neišvengiamas” dalykas, kaip 
Markso kapitalizmui pranašautas 
galas, ar Spenglerio Vakarams 
peršamas “untergangas”, arba 
Toynbee “sunykimas”. įdomu, 
kad Hėgelis, Nietszche, Marksas, 
Spengleris buvo vokiečiai. Nejau 
tiek tautiečiams įkalbėjo istorinį 
“neišvengiamumą”, kad šie avinė
liais pasidavė Hitleriui, paskelbu
siam Trečio Reicho tūkstanties 
metų gyvybės neišvengiamumą?

Paskutiniame Pabaltijo institu
to leidinyje (Commentations Bal- 
ticae) K. J. Čeginskas citatomis 
pavaizduoja carų ir jų valdinin
kų tikėjimą “neišvengiamumu” 
lietuviams susilieti su “broliais” 
rusais. Carienė Katerina II vokie
čiui Fr. Grimmui laiške 1795 m. 
rašė: “Iki XVII a. visi raštai vi
sais reikalais Lietuvoje buvo ve
dami rusų kalba, Lietuvos archy
vai yra rusų kalba parašyti, o visi 
įstatymai rusų raidėmis rusų kal
ba surašyti, Datavimas pagrįstas 
pravoslavų Bažnyčios kalendoriu
mi, o ši tikyba iki XVII a. Lietu
voje vyravo netik politiškai, bet 
pas kunigaikščius ir valdovus”. 
Carienė sakė, kad jos okupuotoji 
Lietuva tėra “iš Lenkijos Rusijai 
sugrįžusios gubernijos”. Girdi, 
čia senas “rusų kraštas” ir vėl

Mušti? Taip! Bet ką ir kodėl?
EDVARDAS SULAITIS

gaišti nemaža laiko, dedant lie
tuviškus akcentus ant “kalkinių” 
kopijų bei jas taisant, kišant į vo
kus, rašant adresus, klijuojant 
ženklus ir t.t.

Bet ką gi vietoje šio “nusikals
tamo” daroo kritikai siūlo? Rašy
ti atskirus rašinius kiekvienam 
laikraščiui? Jeigu taip, tai jų iš
mintingumu nei aš, manau, nei 
kiti, pasinaudoti negalėsime. Nes 
juk ir ‘kalkiniai” laikraštininkai 
yra žmonės, kuriems reikia poil
sio, pinigų bei kitų dalykų. Gal 
jie isūlo (o kaikurie taip duoda 
suprasti), kad "kalkiniai’' laikraš-

Salia įvairių klausimų, kuriuos 
diskutuojame sąryšyje su lietu
viškos spados problemomis, pas
kutiniu metu plačiau iškilo dar 
vienas — tai tų pačių rašinių pa
sikartojimas mūsų periodikoje. 
Daugumoje buvo neigiamai pasi
sakyta prieš tuos spaudos, darbuo
tojus, kurie tą patį rašinį pasiun
čia keliems laikraščiams, na ir 
prieš redakcijas, už tai, kad jos 
tokius straipsnius spausdina.

Vienas iš tokių padėties įverti
nimų tilpo ir “TŽ” nr. 23, tačiau 
tų minčių autorius kažin ar patai
kė pirštu į dalyko esmę. Daugelis 
iš mūsų norime ką nors mušti, i tininkai turėtų būti pašalinti iš 
bet dažnai mušame ne tą, ką tu- bendradarbių tarpo? Jeigu taip, 
retume arba ištraukiame netinka- tai mielai. Aš pats, gavęs iš kurio 
mus teigimus savo neklystamu
mui įrodyti.

Labai gerai, kad Al. Gimantas 
savo rašinyje išdrįso pakaltinti ne 
vien tik “kalkinius” spaudos dar
buotojus, bet ir redakcijas. Iki 
šiol daugumas pasitenkindavo iš
plūdimu tų “kalkinių” laikrašti
ninkų, kad jie susina laikraščius, 
negerbia savęs bei kitų, net siūlė 
išbraukti iš laikraščių bendradar
bių tarpo ir pan.

Mano nuomone, kaltinti “kal
kinius” laikraštininkus yra gry
nas nesusipratimas, o redakcijų 
kaltininmas, nors vargu ar yra 
pateisinamas, bet bent diskutuo
tinas. Aš esu tikras, jog šiandien 
būtų sunku rasti tokį lietuvį laik
raštininką (ne redaktorių), kuris 
gautų už rašymą atlyginimą. Jei
gu kam ir yra mokama (tą plačiai 
praktikuoja tik 1 dienraštis), tai

“„M vaM siela ’t” |
- - - ~ — -- - - - - į su tuo rašymu padarytų išlaidų.

Taigi “kalkiniai’’ laikraštininkai,
• • • j , • - siųsdami ta pati rasini daugiausurusinimui padėti, caro vyriau- -- vienapf iajkra^iui nieko ne who n-iHi-onriė liotuviomc cnonzin nei vienam iaiKrasciui, nieKO ne 

laimi, bet finansiniu atžvilgiu tik 
pralaimi (išlaidos už popierį, vo
kus, pašto ženklus ir pan.).

Dabar gi — kodėl tie "kalki
niai” laikraštininkai siunčia dub
likatus? Dažniausia todėl, kad jie

kiu bus”. Caras Mikalojus I, taip i 
pat, Lietuvą skaitė “rusų kraštu”.

nors redaktoriaus tokią sugesti
ją, tikrai būčiau patenkintas.

Al. Gimantas pažymėjo, kad 
“kalkiniai” laikraštininkai savą
jį autoritetą išstato nemažos da
lies skaitytojų pasišaipymui. Taip, 
Kolega. Bei aš manau, kad ne 
vien tik “kalkiniai” laikraštinin
kai yra daugumoje pajuokos ob
jektu, bet ir visi kiti spaudos dar
buotojai, o taip pat ir kitų sričių 
“geros širdies” (,be atlyginimo) 
darbininkai. Žinoma, tas, kuris 
dažniau vienur ar kitur yra mato
mas, jam ir tų pasišaipymų dau
giausiai tenka. Jų išvengia tie, 
Kurie arba visai niekur nesirodo, 
arba kelis kartus metuose kur 
nors išlenda.

Tačiau gerai, kad nevisi taip 
nusistatę prieš ‘kalkinius” laik
raštininkus. Prieš kuri laiką gana 
svarią nuomonę šiuo reikalu pa
reiškė vienas autorius “Naujie
nose”, o visai neseniai (birželio 8 
d.) — žurnalistas Bronys Raila 
“Dirvoje”. Sis tarp kitko sako:

“Jei lietuviškose kolonijose šen 
ten tebepluša koresponuentai ir 
kitokie grafomanai, tai reikėtų 
padėkoti likimui, kad tokių vis 
dar yra. Kai jie kartais ne vieną, 
o kelius laikraščius dar mėgina 
aprūpinti žiniomis ar straipsniais, 
tai gal ne braukti juos reikėtų, o 
mėginti tom žiniom pasinaudo
ti. Redakcijos gi yra laisvos at
rinkti, kas gera ir kas joms tinka. x

sybė uždraudė lietuviams spaudą 
lotynų raidėmis, persekiojo kata
likų Bažnyčią, draudė lietuviams 
profesionalamas apsigyventi Lie
tuvoje, o jaunuomenę mokytis tė
vų kalba mokyklose. Carai ir jų 
valdininkai manė, kad “istorijos; ---, . , , . . ' , •> -

r_______,_____ _ , faktai” lėmė pasisekimą. Bet lie- -vra prašomi redakcijų tai daryti,
prof. Seno, kad “the Lithuanian į tuvių istorinė vaizduotė pakurstė Zinon\a> redakcijos pirmoje eile- 
national state evolved from a i vyskupą Valančių, knygnešius, ’ Je Pras0 originalių rasinių, bet jų 
council of twenty two men with i rusų universitetus išėjusią jau- į negalint sugriebti, miela! pasiten- —o...--------j------------ . ,

nuomene netikėti “istorijos neiš-. ina dublikatais. As žinau tokių Nebus daugiau tokių korespon- 
vengiamumui”. Ir vaizduotė fak-l 
tus nugalėjo! Kas kad Lietuvos 
Statutas buvo rusų (ir tai ne ru
sų, bet to meto diplomatine slavų 

į kalba) parašytas? Laimėjo tėvy- 
! nė ir idėjos.

Todėl prie tautos genocido, ru
sinimo ir komunistinimo faktų vi
sados pridėkime istorinės vaiz
duotės. Atsiminkime, kad sąmo
ningai veiklus vyras, luomas ir 
tauta su “neišvengiamais"’ fak-

no definite authority into a re
gularly constituted and elected 
government” (The Emergency of 
Modern Lithuania, p. 221) — Už 
sauso dokumento slypi gyvi žmo
nės — 22 parinkti mūsų visuo
menės veikėjai, alsavę, kvėpavę 
to meto dvasia, lūkesčiais, rūpes
čiais, idealais. Dokumentą skelb- 

’ damas, istorijos mokslas mums ne

dentų ar publicistų, — nieko dau
giau nebus. Patvs redaktoriai tu- 

nių dublikatus, o ne kitų origina-; rėš plušti ir nusiplušti Su origina
lius straipsnius. Čia. matomai, iiomis mintimis, kol laikraščiai 
turi Įtakos tų rašinių vertė, bet pasidarys taip įdomūs ir tokio 

’ ' ’ Jaugšto lygio, kad tik jie patys
Kažin ar vra teisingas Al. Gi- juos beskaitvs . t” . ; .

pina kaikurių laikraštininkų rasi

liūs straipsnius. Čia, matomai, omis mint imis,' kol laikraščiai

kašidze, 28 m. Britanijos vidaus, kia ir apysakos rašytojo gabumų.; tais padaro, ką nori. Lietuva šian- 
r. ministerija pareiškė, kad jo i Istorinės vaizduotės reiktų į dien “neišvengiamai” okupuota 
prašymas svarstomas. ’ypač mums, dabarties lietuviams i ir “neišvengiamai” rusinama, bet

ROYAL SIMCOE

į lietuvių istorinė vaizduotė, be 
: abejojimo, tiek gyva, kiek ir carų
■ laikais. Ji su neišvengiamumais 
padarys ką vysk. Vaalnčius, knyg
nešiai, kražiečiai, aušrininkai, 
varpininkai, apžvalgininkai ir ki
ti padarė su Katerinos II paste
bėtais istorijos faktais. Jei gele
žinė uždanga neleidžia mums šios 
vaizduotės žygių pastebėti, tai

■ nereiškia, kad jų išviso nėra. “Tė
vynė ir idėjos pastovesnis istori
joj dalykas, negu žmonės”, — sa
ko istorikas Trevor-Roperis.

Vyt. Sirvydas.

ne pasiųstų kopijų skaičius.
Kažin ar yra teisingas Al. Gi 

manto teigimas, kad “mūsų re
dakcijos nuolat skundžiasi laik
raščiuose vietos stoka”. Aš žinau 
bent 5 gana didelius mūsų laikraš
čius, kurie savo skiltims tik per 
bėdą sugraibsto medžiagą ir jie 
labai prašo straipsnių. Jeigu jie 
turėtų pakankamai geros origina
lios medžiagos, tai jie. be abejo, 
netalpintų “per kalkę” parašytų 
straipsnių. Juk atskirti “kalkinį"’ 
rašinį yra labai lengva.

Ir šių eilučių autorius jaučiasi

Dar grįžtant prie ‘ produkcinės 
gamybos" mūsų spaudoje proble
mos, norisi pasakyti, jog, mano 
nuomone, ji nėra esminė, bet vie
na iš nereikšmingiausių. Reikia 
mums bandyti pajudinti Svarbiuo
sius klausimus pirmoje vietoje, o 
paskui eiti prię paprastųjų. Sun
ku tad suprasti kaikurių mūsų 
laikraštininkų pareiškimus, kurie, 
kartais nuduodami didelį išmany
mą, darbą pradeda iš kito galo. O' 
gal jie jau pritrūko aktualesnių 

“dideliu nusikaltėliu"’, pasiskaitęs temų?
Al. Gimanto ir kitų asmenų grau- Jeigu kam nors nepatinka ma- 
denimus. Daugelį kartų ir man, tyti tuos pačius straipsnius ivai- 
dantis sukandus, prisėjo daryti j riuose laikraščiuose, tai kodėl jie 
kalkines kopijas: kartais žinant,(nesiūlo “nubausti” Elta, ELI, 
jog apie tą įvyki niekas daugiau i LNA, arba tas redakcijas? kurios 
nerašys, o jis toks mielas, patrio- kelių savaičių laikotarpyje patal- 
tiškas, retas ir pan.; kartais — at- pina ne du, bet 3 ar 4'panašius 
siminus redaktorių prašymą rašinius, nors ir skirtingų autorių 
jiems pagelbėti. Priseidavo su-!parašytus?

pa-

BETKADA GALIMA

PAŠPOSAUTI IR

Gražiame Simcoe ežero krante 
MERCURY LODGE

105 ORCHARD BEACH, KESWICK, ONT., 
40 myliu nuo Toronto, 1 mylia i šiaurę nuo Keswick.

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

ir parduodamos žuvelės.
Telefonas Keswick GR 64073. Savininkai L. P. Krilavičiai.

... .. .......... , 1!.',,,^^^= j/ ... ■ , .i".:.1Įij.-m1.lagsEseagBiBus—acce

LODGE - HOTEL"
- "Žalias Gojelis" -

prie gražiojo Simcoe ežero (Keswick) kiekvienam siūlo puikiausią 
vietą: a) atostogoms, b) įvairiems parengimams c) išvažiavimams.
Tamstų malonumui yra dideli švarūs su visais patogumais kambariai, ka
binos, motelis, didžiulė valgykla, seklyčia, verandos, balkonai su reginiais 
į ežerą, didžiulių medžių gojelis, smėlio krantinė, įvairūs vaikams ir suau

gusiems žaidimai bei pramogos; valtys, žuvavimas,
VAŽIUOTI: iš 401 plento per Woodbine išsisukimą Don Mills keliu (36 
mylias). Pravažiavus tiltą per upę Jersey, antra ^atvė po kaire veda iki 
baltos bažnytėlės. Nuo jos pirma gatvelė tiesiog i ROYAL SIMCOE LODGE 

— “ŽALIĄJĮ GOJELĮ”.
Telefonas: Keswick GR. 6-4003

Savininkai: MARIJA (Dzenkaitytė) ir VASYLIUS PALADICIUKAI.

■K

PASIRINKITE PATYS, 
KAS GERIAUSIAI PATINKA!

STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ yra 
pasiryžusi geriausiai pasitarnauti visiems tautiečiams, kurie tik nori pa
siųsti savo artimiesiems Lietuvoje siuntinių.

Štai šįkart STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PREKYBOS BEN
DROVĖ siūlo jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti saviesiems vieną 
ar kelis iš šių siuntinių:

SIUNTINYS 3VK:
trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir tvirtos angliškos vil

nonės medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, kiekviena po 
3Vz jardų, Boston serge, worsted arba barathea, pilkos, juodos, rudos ar 
mėlynos spalvos su įaustais įrašais arba su antspaudais “All Wool Made 
in England”.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.
SIUNTINYS 3VKP:
trys atkarpos po 3 jardus grynos angliškos vilnos Ulster medžiagos 

paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba viena atkarpa kostiumui, kaip 
siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės atkarpos, arba dvi atkarpos kos
tiumams ir viena paltui pasirinktinai. w

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.
SIUNTINYS 3K:
trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3% jardų, tvirtos ir gražios, 

lygios ar dryžuotos, vyriškos ar moteriškos pusvilnonės medžiagos (vilna 
su medvilnės priemaiša), su antspaudais “Made in England”.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $40. . ♦
SIUNTINYS 4K: 4 atkarpos kostiumams po 3% jardų tokios pat kaip 

siuntinyje 3K medžiagos, — $50.
SIUNTINYS 5K: 5 atkarpos tokios pat medžiagos — $60.

SIUNTINYS 10K: 10 tokių pat atkarpų — $115.
Prie šių siuntinių galima už papildomą mokestį pridėti dar pamušalų, 

moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų ar kitų daiktų-.
Garantuotas pristatymas per 3-5 savaites.
Ypač skubiai vykdomi vaistų ir visi kiti užsakymai.
Pavyzdžių ir katalogų bei informacijų galima pasiprašyti, o taip pat 

siuntinius užsisakyti tiesiog Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bend
rovėje, Londone, arba per šiuos jos atstovus, kurie turi pilnus medžiagų 
pavyzdžių komplektus, pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas 
geidaujama: .

V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md., USA.
A. Dabšys. 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA.
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave., Rockford, Ill., USA.
J. Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N.Y., USA.
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B.C., Canada.

,D. Jurjonas & Co., Inc., 3251 So. Halsted St., Chicago 8, Ill., USA.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada.
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Ont., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P.Q., Canada.
J. Petruiionis, Gaiva-Refreschments & Gifts, 3570 W. Verhor, Detroit

16, Mich., USA.
L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont., Canada. •
A. Steikunas, 3824 Hemlock St., East Chicago, Ind., USA.

1 J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
J. Valaitis, Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zobarskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA.
E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West 69 St., Chi

cago 29, 111., arba: 4839 W. 14 St., Cicero 50, Ill., USA..
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Australia.

Stankūnas & Masiulis
LITHUANIAN TRADING COMPANY

_ ____ ______ JHiiMii US

108A, Whitechapel Rd.
... London, E. 1, Great• Britain

Taisau televizijas, namų ir auto radio.
Raštu garantuojamas darbas ir dalys. • A. GRYBAS.

Tel. LE. 2-7284

MES MOKAME JUMS 8% arba 10% 
palūkanų į metus, apskaičiuojamų mėnesiais — už mūsų GA
RANTUOTUS INVESTACIJV PAŽYMĖJIMUS. Prašykite laišku 
arba telefonu nemokamos brošiūros be jokių įsipareigojimų.

ROBSON-STEWART LTD.
Sūite 91$,'-”- 2 Carlton St, ■ Toronto 2, Ont., EM. 3*8371

PASIJUOKTI
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HAMILTON, Ont
Lietuviai pasaulyk

JA Valstybės Vokietija
ginienė ir gėrimų aptarnautojai Pr.

į M. Stukienę Delta kine, LI. 5-4576.

LIETUVOJE MIRUSIO MUZIKO A. BURGSTEINFVRTE kovo 19 d. apy 
A. ANTANO RAUCHO žmona prieš j linkės narių susirinkime įnivo išrink-

<r____________ w______ ___________ LN YRA 2 LAISVI BUTAI po $65
metu retai pasitaiko. Vakarais J. Gird- mėn. Norintieji juos išnuomoti prašo- 
vainį galime rasti jo bute, 76 Proctor; mijereiptis vakarais nuo 6 iki 11 vai. 
Blvd., LI. 4-7409, o dienos metu skam- " ~
binti JA. 8-8484.

LN SUKAKTUVINIS BALIUS ren
gėjams atnešė staigmenų! Nors buvo

‘ Gradinėlė” šoka klumpakojį. JĮ pamatysime ŠĮ šeštadienj, birže*;

« PU8L. 19w». 1. 23.

1960 m. birželio 25 d

op NIAGAROS
J PUSIASALIO
" ŠEŠTOSIOS

LIET. NAMAI AUGA. To trumpes-' nio laimėjimo. Jos pajamom c./arė 
nės pertraukas, sulėtinusios LN narių 1 $420. Fantai buvo suaukoti arba Fit- 
ir kapitalo augimą, paskutinėmis sa- pirkti už aukomis gautus pinigus, tad 
vailėmis matome, kad reikalai taisosi, minėta suma liko, kaip grynas, netik 
Šią savaitę $200 papildomai įnešė mū- loterijos, bet ir viso vakaro, pelnas.

i sų bendruomenės narys Girdvainis! Skrupulingu sąžiningumu pasižymėjo 
Juozas, anksčiau jau turėjęs LN $100. bufeto vadovės S. Ročienė ir D. Dau-

, Nuoširdižausias ačiū! . 2
J. Girdvainis kelis pastaruosius me- Dauginas, Pr. Ročys ir V. Domeika, 

į-tus vertėsi tabako auginimu. Šįmet tą kas irgi žymiai padidino vakaro pelną, 
darbą paliko ir, sėkmingai išlaikęs eg-, Atsilankiusiems į šį balių, fantų au- 
zaminus, perėjo į nekil. turto pirkimo kotojams ir visiems LN v-bos talkinin- 
pardavimo bei įvairių draudimų sri-1 kams jos vardu nuoširdi padėka.

tį. Be to, per jį perkantiems parūpina 
pirmuosius morgičius iš 7%, kas šiuo

lio 25 d., vilniečių rengiamose Joninėse — jaunimo šventėje Mer- 
ritton Community Centre Hali, kur plačią programą išpildys Cle- 

velando jaunimo ansamblis "‘Grandinėlė’’.

JAUNIMO £* 
ŠVENTE

Matysime Amerikoje 92 Įtartus 
pasirodžiusius ir pirmą kartą Ka
nadoje 40 asmenų iš Cleveland©

JAUNIMO 
TAUTINIU 
ŠOKIŲ, 
BALETO

KLASINĖS
MUZIKOS 
ANSAMBLI

'GRANDINĖLĘ

Baletą atlieka L. Kasperavičiūtė, 
klasinę muziką du broliai ir sesuo 
Alkaičiai, tautinių šokių montažą 
vaizduojanti piršlybas ir vestuves 

— visas ansamblis.

Po koncerto šokiai 
Jonų pagerbimas, 

paparčio žiedas 
ir kiti įvairumai

KROSNIMS ALYVAI PIRKTI per LN 
Fondą sekančiam kūrenimo sezonui 
sutartis gegužės mėnesį atnaujino V. 
Pašilys, S. Bilevičius ir S. šešelgis. 
Už juos gauta po $5 komiso, viso $15. 
Labai ačiū!

Kviečiame visus užsisakyti alyvą

i ta šios sudėtis valdyba: Juozas Žie
melis — pirm., Jonas Bračiufis—sekrM 
Juozas Rakauskas — ižd. Juozas Mar
kauskas ir Vinea’s Vitkevičius buvo iš
rinkti į šalpos komisiją:

LIETUVOS VOKIEČIŲ SUVAŽIA- 
VIMAS įvyko Ręndsburge. Jo metu 
evangelikų kun. Ęranzheit savo kalbo
je pasakė: “Neišbraukite iš Europos 
skaičiaus tautų, kurias su mumis 
drauge Lietuvoje gyveno. Jos priklau
so mums”, ~ rašo “Kieler Nachrich- 
ten” gegužės 23 d. nr.

Esą 1323 m. gegužės 26 d. Gediminas 
savo raštu, išsiųstu vokiečių hanzos 
miestams, kvietė vokiečių ūkininkus, 
amatininkus, prekybininkus ir dvasišt 
kius kurtis Lietuvoje, reikią laikyti vo- 
iečių Lietuvoje atsiradimo pradžia.

Schleswig-Holsteine šiuo metu gy
vena apie 600 Lietuvos vokiečių šei
mų, apie 2.400 žmonių.

LUEBECK-MEESEN APYLINKES 
BALFo šalpos komisijos rūpesčiu apy
linkės lietuviai suaukojo Tautos Fon
dui DM 113,60. Ši apylinkė kasmet 
nepamiršta Lietuvos laisvinimo reika
lų, o šiais metais aukotojai buvo dar 
jautresni, ši dovana yra ypač brangi, 
kad ją sudėjo daugumoje senesnio am
žiaus ir nedarbingi lietuviai.

VOKIETIJOJE LIKUSIEMS LIETU
VIAMS (dalinai estams ir latviams) 
BALFas išrūpino ir vien tik birželio 
mėnesį išveža: kukurūzų dribsnių 40. 
000 sv., kvietinių miltų 80.000 sv., pie
no miltelių 54.000 sv., rūbų 7.180 sv. 
ir kanadiško konservuoto bekono 50. 
004 sv. — 66.672 dėžutės, kurių rin- 

. kos vertė apie $60.000. .
Į Šią Kanados valdžios dovaną padė
jo išrūpinti ir visas pasiuntimo išlai
das žadėjo padengti KLB šalpos Fon
das, vadovaujamas-Iz. Mališkos.

D. Britanija
LONDONE birželio 2 d. lankėsi Vil

niaus miesto vykdomojo komiteto pir
mininkas J. Vildžiūnas ir Rygos miesto 
vykd. kom. pirm. E. G. Baumanis. 
Juos priėmė ir vaišino ponia F. E. 
Cayford, Londono apskrities tarybos 
pirmininkė.

LONDONE, CENTRAL HALL SA
LĖJE, Westminster, birželio 18 d. Pa
vergtosios Europos Tautps suruošė 
Pabaltijo tautų viešą susirinkimą, ku
riame apie Sovietų Sąjungos agresiją 
prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją kalbė
jo Lordas Colville of Culross, Lordų 
Rūmų atstovas, Thomas H. Preston. 
OBE, buvęs Britanijos pasiuntinys Lie
tuvoje, ir dr. E. Aruja, Baltų Tary bos 
pirmininkas. Ta diena Londone atžy
mėta kaip lietuvių, latvių-ir estų pa- . 
siryžimo diena — pasiryžimo nuolat 
kovoti prieš sovietinę klastą ir prie
spaudą.

M. BAJORINAS, 10 metų išbuvęs 
Lietuvių Namų Akc. B-vės Londone 
pirmininku, iš tų pareigų atsistatydi
no. Kaip priežastį jis nurodo veiklai 
nepalankias sąlygas dėl “šūkaujančių 
kalbų ir nieko pozityvaus nepadaran
čių “priežiūros organų”. Jo nuomone, 
bendrovė turinti būti vedama komer
ciniais pagrindais, ko dabar jis nema
tąs. Jo pasitraukimas akcininkams^ 
gal duosiąs progos “pergalvoti rei
kalus ir surasti tinkamą kelią”. Jis 
prieš pasitraukdamas padaręs žygių 
paskolai gauti ir tebemanąs, kad ją 
galima gauti, nežiūrint ųr kaikurių di
rektorių intervencijos.

kurį laiką man rašytam laiške išsita
ria: “Svajoju vyrui pastatyti pamink
lą. Įr kas iktas, jei ne žmona tuo pa
sirūpins?! Savo jėgomis tai neįvykdo
ma. Pardavus vyro paltą ir kit. pada
rysiu tik tvorelę, norėtųsi lietuviško 
granito antkapį su išgraviruotu smui
ku ir pritaikytą kryžių. Tas brangu”. 
Toliau prašo pakalbinti jos buvusius 
klasės draugus paaukoti tam reikalui 
po sumelę, sudaryti siuntinį, kuri lik- 
vidavus šiam reikalui būtų didelė pa
rama.

“Drauge” perskaičius “Lietuvoj mi
rė smuikininkas Antanas Rauchas” 
straipsnį, kur apibudinta didelė velio
nio muzikinė veikla Lietuvoj per 30 
metų kilo mintis šį kukių žmonos Ge
sės pageidavimą perduoti velionio 
muzikinės veiklos gerbėjams bei vi
siems jo bičiuliams ir paprašyti auko
mis prisidėti prie jo atminčiai pamink
lo pastatymo.

Aukas prašau prisiųsti šiuo adresu: 
Rev. Vacį. Martinkus, 350 Smith St., 
Providence 8, R.I.

LIET. FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJ. 
steigiamasis suvažiavimas Christian 
Loclge, Mich.,' Įkūrė pastovią mokslus 
baigusių skautų organizaciją įr išrin
ko į pirmąją valdybą: Dalę Koklytę, 
archit. Bronę Lukšaitę, dr. Algirdą 
Avižienį, dr. Edvardą Kaminską ir inž. 
Vytautą Šliupą; kandidatais liko J. 
Karklys ir K. Bertulis.

DVEJUS LIĘT. NAMUS ruošiasi 
įsigyti Los Angeles lietuviai. Vienus 
organizuoja tautininkai, o kitus vietos 
Lietuvių Bendruomenės apylinkė. Jau 
kelis kartus buvo vandyta abiems or-1 
ganizicijoms susitarti dėl vienu namų, I 
bet vis nesiseka. Kažin ar pats gyve
nimas prie to neprivers?

KUN. SIMONAS DRAUGELIS, pa
staruoju metu buvęs vienuolių Chris
tian Brothers kapelionu, anksčiau ku
nigavęs Gary, Ind., Racine, Wise., ir 
kt. lietuvių parapijose, mirė birželio 7 
d. Niujorke, palaidotas Eden Hill ka
pinėse birželio 10 d. Buvo gimęs 1893 
m. Sulų km. Vilkaviškio ap., baigė Ma
rijampolės gimnaziją ir Seinų kunigų 
seminariją, kunigu įšventintas 1916 
m. Petrapily, į JAV atvyko 1925 m.

L. KANČIAUSKAS iš Argentinos 
netrukus persikelia i JAV ir apsigy
vens Los Angeles. /

BALFas Tremtinių Metams besibai
giant, 39 šeimom Vokietijoje paskyrė 
įsikūrimui DM 35.805. Tarptautinės 
organizacijos, BALFui prašant, yra 
taip pat paskyrusios lietuviams įsikur
ti keliasdešimt tūkstančių dolerių. Vi
sais atvejais pinigai neduodami trem
tiniams į rankas, o apmokamos įsi- 
urdinimo sąskaitos — baldai, įrankiai.

LENKIJOJE VARGSTANTIEMS lie
tuviams BALFas nuolat siunčia rūbų 
ir vaistų siuntas. Centro valdyba pa
skyrė $500 specialiai’ mokslus einan
čiam jaunimui padėti, už kuriuos bus 
nupirkta ir nusiųsta naujų medžiagų.

BALFui DUOSNIAU AUKOJU
SIEMS be kvito duodama ir “garbės 
diplomas” — Sibiro lietuvaičių mal
daknygė. Jos išdalinta 1.000 egzemp
liorių, šį kiekį padovanojo tėvai pau- 
listai, išleidę knygelės anglišką verti
mą ir lietuviško teksto fotografiją. 
Šios knygutės angliško teksto jau pa
skleista 25.000 egzempliorių.

i400 svečių, bet susilaukėme tik 137. 
Turint mintyje, kad LN narių yra virš 

500, šią nelauktą nesėkmę teko priim- __ _____ r __
tį, kaip karčią piliulę. Kadangi pa- šiuo keliu, paskambinant St. Bakšiui*, 
rengimą reikia laikyti nepąyykusiu, ja. 9-4662. Sk. St.

DELTOS COLEGIJOS AUDITORI
JOJE birželio 7 d. įvyko anglų ruoštas 
šokių rečitalis, kuriame kaip grupinio 
baleto šokėjos, pasirodė ir lietuvaitės 
— mažasis jaunimas: Ch. Giedrimaitė, 
Audrė ir Jūratė Gimžauskaitės, R. 
Rocytė, Z. Sarpaliūtė, T. Paulaitytė, 
M. Klevaitė ir dar viena kita mergaia- 
tė bei berniukas. Kažkurios iš jų pa
rodė nnemažo sugebėjimo.

todėl LN v-bai reikėtų jį pakartoti ru
denį, o LN nariams uoliau ir žymiai 
skaitlingiau jame dalyvauti.

Kita, jau maloni staigmena, tai ne
normaliai didelis, pagal vakaro daly
vių skaičių, šio baliaus grynas pelnas 
— apie $400, nors išlaidų buvo apie 
$350 (vien tik reklama spaudoje at
sėjo $60). Pelno dydį lėmė labai tur
tinga ir didelė loterija, turėjusi* 1700 
bilietų po 25 et., ištraukta iki paskuti-

I Pavergtoje tėvynėje
Grupė Vilniaus universiteto studen- nas, miesto vykdomojo komiteto pirm.

Į tų bus išsiųsta vasaros darbams į Ru- į pavaduotoja Norkeviciūtė, pedagoginio 
(Siją, Celiabinską. Nemažai Vilniaus muzėjaus direktorius Ruzgas, politi- 
studentų dirbs Gudijos kolchozuose. I nių ir mokslinių žinių skleidimo drau-

LTSR Prekybos ministerija skelbia gijos referentas Ragauskas, docentė 
konkursą geriausiems suvenyrų ir at
minimo dovanų pavyzdžiams masinei 
gamybai paruošti. Konkurso temati
ka — revoliucinė-istorinė, siurprizinė 
-pokštinė ir kt. žodžiu, tematika turi 
būti tokia, kuri juodintų nepriklauso
mos Lietuvos praeitį ir šlovintų komu
nistinę Lietuvos okupaciją, ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės netekimo 
dvidešimtmečiu.

Lietuvos kino studijos ’ menininkų 
grupė baigia filmuoti filmą, vardu 
•Kai susilieja upės”. Kita grupė sta
to filmą “Mirties kaimas”, pagal Vy
tauto Rimkevičiaus scenarijų. Filmo 
statytojas Žebriūnas, režisierius Šab
levičius, operatorius Jonas Grušas.

Dvidešimtmečio pjesių konkursą pa- 
! skelbė LTSR kultūros ministerija ir 
okupuotos Lietuvos Rašytojų sąjunga. 
Konkurso tikslas — paskatinti Lietu
vos rašytojus liaupsinti komunistinę 

; valdžią, girti jos nuveiktus tariamai 
didžius darbus. Nors premijos yra 
stambios (pirmoji premija 20.000 rb., 
dvi antrosios premijos po 15.00 rb. ir 
dvi trečiosios po 10.000 rb ), iki šiol, 
matomai, niekas iš rašytojų jomis ne- __________ ____________ ________
susigundė, nes Rašytojų draugija, sa- * pernai jam pastačiusi ir padovanojusi v . .... x .
vo savaitraštyje "‘Literatūra ir menas”, i Vilniuje dvieju aiigštu vilą. ibose bei sveikinimuose jubiliatui bu- 
š.m. Nr. 23 (709) skelbia, kad kon- i kitos pusės b^tgi ateina gandu, h° ^ėk?tat už Paauko^ įaiką ir įdėta 
kurso pjesių Įteikimo terminas pra- į ka(| Kipras Petrauskas jau nebelaiko- darbą lietuviškame darbe, palinkėta 
tęsiamas iki 1960 m. rugsėjo 15 d. j mas tokiu patikimu ir jo propagandai I dirbti toliau šį taip reikalingą mums

Ekspedicinė silkių žvejybos bazė, jau nebenaudoją. Kai paprašęs vizos 
kaip rašo “Tiesa” 125 nr.. turėjo 14.5 ■ išvažiuoti į užsienius aplankyti savo 

j mil. rb. nuostolių. Ieškoma priežasčių, i posūnio Australijoje, vizos jam neda- 
tiksliau, kaltininkų, atnešusių to-* vę, nors reikalaujamą 5000 rublių ga- 
kių didelių nuostolių silkių žvejybos > rantiją jis buvęs užstatęs, 
bazei. Pirmoji priežastis — tai blogi j Rusnės saloje, netoli Kuršių marių, 
tinklai, kuriuos mezga Klaipėdos tink-; bus įrengtas žuvivaisos ūkis, veiks 
lų fabrikas. Toliau — lynai, kurie yra dirbtinė žiobrių ir lašišų neršykla, 
nepatvarūs ir brangūs. Pernai sure- žuvivaisos ūkis turės 26 tvenkinius ir 
montuotos statinės pasirodę mažai ti- i pradės veikti dar šiais metais. E. 
kusiomis. Taipgi ir žvejai netausoja f 
statinių: tūkstančius statinių žvejai su- Apgaainti baiGai. Tiesos 125 nr. 
kūrena. Dėl remonto ir dėl apsileidi-Savickas skundžiasi, kad Vilniaus 
mo, iš viso 1959 m. laivai prastovinėjo Parduotuvėje Nr. 100 nusipirkęs naują 
4 640 laivo parų E vertės spintą ir. parsivežęs na-

Ateistu namus Kaune steigti nutar-; Į110;. ka<^ neatlaikė pervežimo 
ta neseniai' įvykusiame jungtiniame ,r iSir°- 
politinių ir mokslinių žinių skleidimo Šiemet pradėta tvarkyti K. Būgos tė- 
draugijos ateistų sekcijos agitatorių viškė: restauruojamas gimtasis moks- 
ir specialistų pasitarime. Turėdami ši-; lininko namas, kuriame vėliau bus 
tokius namus, jie tikisi, kad pagerės Įrengtas jo memorialinis muzėjus. E. 
ateistinės propagandos darbas. Pasi-; 20 SS Lietuvos užgrobimo metinių 
tarime buvo išrinkta ir ateizmo namų i proga, išleista knyga apie Lietuvą — 
taryba, kurion įeina moksliniai, parti- ■ jos dabartį ir ateitį — anglų prancūzų, 
niai ir tarybiniai darbuotojai, kultūros : švedų ir kitomis kalbomis. Jos autorius 
bei švietimo atstovai. Jų tarpe minimi i — M. šumauskas okupuotos • Lietuvos

Kauneckienė ir kiti. Tarybos pirminin
ku išrinktas pensininkas komunistas 
Petronis. Kauno ateizmo namai, turė
dami prieš akis pirmųjų Panevėžio 
ateizmo namų patyrimą, nori iš pagrin
dų. pagerinti ir pagreitinti mokslinę 
ateistinę propagandą Kauno mieste. 
Bus oragnizuojamos mokslinės konfe
rencijos, steigiami ateizmo lektoriu
mai, rūpinamasi civilinių vestuvių bei 
krikštynų liaudies tradicijoms prave- 
dimu ir bus sustiprintas ateistinis auk
lėjimas vidurinėse mokyklose. Ateiz
mo namai bus kartu ir mokslinio tiria
mojo darbo centras, kuris apibendrins 
ir skleis ateistinės propagandos paty
rimą po visą Lietuvą. Ę.

KIPRAS PETRAUSKAS ESĄS 
NEBEPATIKIMAS?
Lietuvos operos buvusi pažiba Kip

ras Petrauskas jau suseno ir nebedai
nuoja. Tačiau jis tebelaikomas operos 
solistu ir gaunąs iš ten algą. Jis jau 
nėprimatąs, bet atrodąs taip pat tie
sus, lieknas ir didingas. Jis be to, dar 
profesoriauja Vilniaus konservatori
joje, veda dainavimo klasę ir yra pa- 

i ruošęs keletą gerų dainininkų. Valdžia

WELLAND, Ont.
Wellando ir apylinkės lietuvių skai- į Lietuviškos radijo valandėlės vedė- 

čius nėra didelis, bet jie pasižymi sa- jams J. R. Simanąvičiui iš Toronto ir 
vo veiklumu. Kiekvienais metais ben- * Puidokui iš Rochesterio tariame nuo- 
druomenės valdybos pastangomis bū-. širdų ačiū, už taip gražias mintis, ku
na suorganizuota šeštadieninė mokyk-1 rios buvo pasakytos tūkstančiams ra- 
la vaikučiams ir kiekviena tautinė dijo klausytojų klubo Lituanica ad- 
šventė būna paminima. Be tautinių į resu.
minėjimų yra ruošiamos didesnio mas-! Muz. St. Gailevičiaus vedamas vyrų 
. _ kvartetas programą išpildė ypatingai

gražiai ir gausiais .plojimais buvo iš
šaukti pakartojimui arba naujų daly
kėlių išpildymui.

Vietos parlamento atstovas E. Morn
ingstar pasakė trumpą kalbą, kurioje 
pastebėjo, kad lietuviai gražiai sugy
vendami savo ir kitų tautybių tarpe, 
yra daug prisidėję prie šio krašto kū-

to gegužinės — parapijos metinė ge
gužinė ir klubo “Lituanica” kartūno 
balius, šie parengimai sutraukia ne tik 
vietinius, bet gausiai dalyvauja tau
tiečių ir iš tolimesnių vietovių.

Wellande netrūksta ir šeimyninių 
subuvimų. Taip gegužės 14 d. Crow
lando hotelio valgykloje buvo suruoš
tos šaunios sukaktuvės K. Stankevi
čiaus 50 metų amžiaus proga. Daly- rybinio darbo ir palinkėjo visiems ge-
vaujant gausiam skaičiui giminių ir 
prietelių, jubiliatui buvo Įteikta ran
kų darbo lietuviškais ornamentais al
bumas su atitinkamu įrašu. K. Stanke
vičius yra ilgametis Wellando bendruo
menės pirmininkas ir vienas iš dau
giausiai pasidarbavusių vietos bend
ruomeniniame darbe. Pasakytose kal-

riausios kloties.
Šia proga valdyba primena, kad klu

bas ruošia šokių vakarus kiekvieno mė
nesio antrą šeštadienį Crowlando Ko
telio salėje, Wellande, pradžia 8 vai. 
vak. Visi tautiečiai prašomi gausiai da
lyvauti.

Paskutiniame valdybos posėdyje bu
vo nutarta birželio U d. šokių pelną 
paaukoti paremti klubo nario V. Jasiu- 
lionio šeimai, dėl ligos atsidūrusiai 
varge. Klubo valdyba.

medicinos instituto dėstytojas Urbo-

ONTARIO LIGONINIŲ 
DRAUDIMAS

Padidintame 
sąstate 

VYT. BĄBECKO 
orkestras.

Vieta
MERRITTON 

COMMUNITY 
CENTRE HALL, 

Park Ave., 
Merritton, Ont. 

(prie St. Catharines)

Ar jau laikas
MOKĖTI JŪSŲ
DRAUDIMO MOKESTĮ?

— nepraraskite savo 
draudimo!

Būtinai apsimokėkite lai
ku. Nerizikuokite. Laiku 
apsimokėdami už savo li
goninės draudimą, garan
tuojate sau apsaugą atei- 

‘ tyje. Kurią nors dieną tai 
gali būti Jums tikra pa
laima.

visiems darbą.
Kiek teko patirti, ši šeštadienį, bir

želio 18 d., yra rengiamos pp. Biliūnų 
25 metų vedybinio gyvenimo sukak
tuvės staigmena jų ūkyje prie Wel
lando. Pp. Biliūnai yra gerai 'žinomi 
plačioje apylinkėje, taurūs ir patrijo- 
tiškai nusiteikę lietuviai. Gautomis iš 
rengėjų žiniomis, turėtų dalyvauti 
apie 100 žmonių.

Būtų apsilenkta su tiesa nepaminint 
mūsų gerųjų kaimynų St. Catharines 
kolonijos lietuvių. Jie visuomet akty
viai bendradarbiauja su Wellando lie
žuviais, skaitlingai dalyvaudami Įvai
riuose minėjimuose, parengimuose, o 
retkarčiais ir bendromis jėgomis yra 
rengiami subuvimai - minėjimai.

St. Catharines vilniečiai šiais metais 
tradicines Jonines ruošia birželio 25 d. 
Merritton Community Centre Hali, 
Merritton, Ont. Programą išpildys 
jaunimo grupė “Grandinėlė” iš Cleve
land©. Tai bus gera proga pasigėrėti 
jaunaisiais mūsų tautos šokio, muzikos 

< ir dainos puoselėtojais.
Įvertinkime šį didi St. Catharines 

vilniečių darbą ir pasistenkime visi 
dalyvauti.

Tikiuosi, kad birželio 25 d. pasima
tysime Joninėse Merritton, Ont. Iki 
pasimatymo! J. S.

Delhi, Ont
KLK MOTERŲ D-JOS skyrius ruo

šia visų Jonų ir Jonių pagerbimą šv; 
Kazimiero parapijos salėje, Delhi, šį 
šeštadieni, birželio 25 d. 5 vai. p.p.

Prašome visus apylinkės lietuvius 
gausiai dalyvauti Jonų - Jonių vardi
nėse, nes ir mūsų klebonas jų tarpe.

Užkandžius susineša dalyvės mote
rys. Kavutę išvirs vietoje. Įdomiai pra
leisime laiką užbaigę sunkiuosius ta
bako sodinimo darbus.

Laukiame gausiai Visų atsilankant.
Valdyba.

VIENAS IŠ PRANEŠIMŲ APIE PROVINCIJOS ĮSTATYMUS, 
ĮSIDĖMĖTINUS NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS

ministerių tarybos pirmininkas. Su- 
mauskas, žinoma, drabsto purvais visa, 
kas buvo atsiekta nepriklausomos Lie
tuvos metais, ir į padanges kelia ta
riamai didelius komunistinės santvar
kos laimėjimus. E.

Ekskunigas J. Ragauskas, kuris da- Į WELLANDO MEDŽIOTOJŲ - MEŠ- 
bar verčiasi ateistine propaganda, pa- • KERIOTOJŲ ĘLUBO HTUĄNICA

ŽINOKITE SAVO TEISES!
Ar žinote šiuos faktus apie Ontario darbo įstatymus?

Pagąl Ontario. Žmogaus teisiu kodeksą Visi . laikas užsitęsia ligi po tos datos. ? 
mūšUsBfftrefciai; tiek naujakuriai, tigg čia gimę. >> Jūs turite teisę gauti apmokamų atostogų kre- 

vi ir lygūs ^ivo- vertę, bei teisemM.^Jeif' dito ženklelius, kurių, vertė būtų nemažesnė 
ors mėgintų siaurinti jūsų teises, proyin- 4 Jtmp.2% jūsų uždarbio, gauto per praėjusį dar-., 

cijos įstatymai yra jūSų} taisėje. Jūsų informa- ? 3)6 laikotarpį. Jūsų knygelė su įlipintu atitift*; 
cijai paduodama keletas įstatymų, liečiančių jū- kamu kiekiu ženklelių privalo būti jums grą- 

’ * •—- jjnta iai|ęe dešimties dienų nuo jos įteikimo
darbdaviui dienos, t
Darbininkų kompensacijos aktas — Kai dar
bininkas yra sužeidžiamas nelaimėje, susijusio
je su darbu arba laike darbo, jis turi teisę 
gauti kompensaciją už savo nedarbingumo lai
kotarpį.
Kai darbininkas suserga pramonine liga, ir 
tuo būdu negali pelnyti pilno savo uždarbio 
savo dirbtame darbe, jis turi teisę gauti tokią 
pat kompensaciją, kaip ir susižeidimo atvejais. 
Mažiausio atlyginimo aktas — šis įstatymas nu
stato mažiausias savaitinio uždarbio normas mo
terims visoje Ontario provincijoje.
Nešališko samdymo praktikos aktas — Joks 
darbdavys ar jį atstovaujantis asmuo negali at
sisakyti samdyti, nutraukti darbą arba dis
kriminuoti betkurį asmenį darbo arba bet- 
kurių darbo sąlygų atžvilgiu dėl rasės, tikybos, 
spalvos, tautybes, kilmės arba kilimo vietos. 
Nedarbo draudimo aktas — Tai Otavoje fede
racinio parlamento priimtas įstatymas, nusta
tęs savaitinius mokėjimus nedarbo atvejais. 
Apie ji smulkesnių informacijų galima gauti 
vietos Valstybinėje nedarbo draudimo |stai-

kartūno baliusJ)i|želio turęje puį-
kį j^asisęįiriii?;PaniosF ir paiielės'-paro- 
de yįŽ0tingai didelį j susidomėjimą ir 
apie 90% x buvo pasipuošimos puikio
mis kartūno suknelėmis. Prizus už 
gražiausias kartūno sukneles laimėjo:
I — P. Skeivalienė iš St. Catharines,
II — A. Sesto-Radvilaitė iš Port Col- 
borne ir III — A. Karalienė iš Wel
lando.

Piniginėje loterijoje laimėjo: I — 
G. Vyšniauskas iš Detroito Nr. 964, 
H —. N. Turkowitch iš Wellando Nr. 
559, III — J. Wright iš St. Catharines 
Nr. 272.
' Klubo valdyba reiškia didelę padė

ką visiems prisidėjusiems savo darbu, 
aukomis loterijai ir visiems atsilankiu
siems nariams ir svečiams. Kaip iš pas
kutinių trijų metų šios rūšies parengi
mų matosi, kiekvienais metais tautie
čiai rodo vis didesnį susidomėjimą ir, 
reikia manyti, kad Šis gražus tradicinis 
kartūno balius Niagaros pusiasalyje 
pasidarys vienas iš didžiųjų pavasa
rio parengimų. Klubo yaldyba yra la
bai patenkinta, kad jos rūpesčiai ir 
darbai atsiekę tikslą ir dar kartą ta
ria nuoširdų lietuvišką ačiū ivsiems 
atsilankiusiems.

širdinga padėka lietuviškos spaudos 
ambasaodriams ^T. žiburių” ir “N. 
Lietuvos” redaktoriams, už taip gražų 
bendradarbiavimą klubo reikaluose, o 
ypatingai tradicinio kartūno baliaus 
rengimo atveju.
..... .. ............ ....................... ' ■■■■■■■■■

Taupyk ir skolinkis Bankelyje /zTalka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki

skelbė savo atsiminimus, pavadintus 
“Ite missa ėst’’. Tai didelė 488 psl. 
knyga, išleista, valst. grožinės litera
tūros leidyklos 1960 m. Vilniuje.

Ir atsiminimai jo paskirti nukuni- 
gėjimui išalkinti, tad iš jo gyvenimo 
paliečiami tik tie Įvykiai, kurie palietę 
jo vidinius išgyvenimus. Jų skyriai: 
Kaip pupų pėdelis, Klasėse ir audito- 
rijdbe, Didesniems dalykams gimęs, 
Kristaus vynuogyne ir Paskutinės mi
šios. Ir knygos vardas paimtas iš pas
kutinį kartą Mišiose tartų žodžių “Ite 
missa ėst”.

Lake Simcoe
koro alyvos ir burnerit| aptarnavimas 
Toronte,lietuviškai kalbantieji klauskite 
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181 "

A. LIŪDŽIUS, B.L. 
VIESASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefono!: 
įstato* JA. 7-5575 
Namą FU. 3*8928

sų, kaip darbininko arba darbininkės, teises. 
Patartume šį skelbimą išsikirpti ir laikytis 
savo informacijai.
ŠIE ĮSTATYMAI YRA IŠLEISTI
JŪSŲ APSAUGAI
Darbo santykių aktas — Kiekvienas asmuo yra 
laisvas įstoti į pasirinktą profesinę sąjungą 
(uniją) ir dalyvauti jos teisėtoje veikloje. Pro* 
fesinė sąjunga gali prašyti Darbo santykių va
dybos, kad patvirtintų ją esant darbininkų gru
pės atstovu derybose su darbdaviu. Si vadyba 
po to gali pravesti balsavimą, kad nustatytų 
darbininkų pageidavimus.
Darbo laiko ir apmokamų atostogų aktas—Tar
nautojo darbo savaitė betkurioje pramonės 
įmonėje negali viršyti 48 valandų. Kiekvienas 
tarnautojas turi teisę kiekvienais metais gauti 
mažiausiai vieną savaitę apmokamų atostogų.
Statybos pramonės darbininkams — kad gavus 
atostogų pinigus dirbant prie statybų, pataisy
mo, dalies arba viso pastato perstatymų, prie 
kelių arba statybų virš žemės arba po žeme, 
reikia darbdaviui įteikti atostogų knygelę su 
mokėjimų ženkleliais pasibaigus darbui arba 
birželio/30 dieną kiekvienais metais,-jei darbo goję.

Laikas

8 York Street, Toronto 1.
VKLS-gos St. Catharines Skyrius.

n augšte. TEU JA. 7-5575.•

DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9-12 vai. 
ryte;. antradieniais ir penktadieniais 9-12 vai. ryte ir 5- 8 vai. vakarė,

ONTARIO
HOSPITAL 
SERVICES 
COMMISSION

TORONTO 7. ONTARIO

koncerto pradžia 
6 vai. va k.

Perskaitykite Ontario 
Ligoninių Draudimo 
Vadovą — Jei jo dar ne
turite, paprašykite iš sa
vo darbdavio arba para
šykite:

OWTAIWO

Visų įstatymų mes negalime perspausdinti.
Norėdami gauti daugiau žinių apie tokius įstatymus 

kaip: Moterų tinkamo atlyginimo aktas, 
Amato mokymosi aktas, Pramonės standartų 

aktas, Saugumo taisyklės, bei kitus statutus, 
prašome parašykite mums arba aplankykite:

ONTARIO DEPARTMENT OF LABOUR, 8 YftRK JT., TORONTO 1
LE60-3

Hm. Chnrln Daln,
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Visi mes Lietuvon

• ŽIBURĖLIAI ;
-mosi!-mažiesiems.

’ Kregždė mūsų užtarytoja

>
■9

JAUNIMO ŠVENTĖ - JONU 
NIAGAROS PUSBA^

Šokinėja Vytautukas: 
Geras mano dviratukas.
Šovė jam mintis galvon — 
Juo važiuosiu Uetuvon.
Uždainavo Vidmantėlis: 
Geras mano lėktuvėlis — 
Kils padangėn, kils melsvom 
Skrisiu juo aš Lietuvon.
Nepalieka ir Jūratė:
Ji laivei) pasistatė — 
Plauks Atlantu kaip žuvis, 
Broliukus abu pavys.

, Rieda Vytautas i Kauną, 
Vidmantėlis — Vilniun mauna, 
O Jūratė — Palangon!... 
Ei, visi mes Lietuvon.

Vytė Nemunėlis.

Kiemely
Vakaras rytelis
Tam pačiam kiemely
Šėmiam smėlio šaukštą,
Statom pilj augštą.
Katinėlis rainas
Per kiemeli eina,
Mūsų pili mato,
Auseles pastato.
Toj pily pelytė
Verda sau košytę.
Avinėlis tiltu
Neša maišą miltų.
Blynelius mes kepam, 
Molio koše tepam.
Ai-ai-ai kaip skanūs 
Tie blyneliai mano!

K. Jakubėnas.

ARABŲ HUMORAS
Pirmą kartą iš kaimo atkeliavo 

žmogus į miestą ir viskuo labai 
domėjosi. Pagaliau užėjo į banką. 
Visi tarnautojai jau buvo išsi
skirstę, buvo likęs tik vienas jau
nas vyrukas.

žmogelis, matydamas banką 
pirmą kartą gyvenime, ir klausia 
vaikiną, kas čia per Įstaiga.

Vaikinas, norėdamas iš kvailo 
žmogelio pasijuokt, paaiškino:

' — čia krautūvė.
— O ką čia parduoda? — pa

klausė vėl žmogus.
— Asilus, — atsakė išdidus vai

kinas.
— Matyt, kad darot gerą,biz

ni. kad tik vienas asilas telikęs, — 
pasakė žmogus ir išėjo.

PAGALVOK
Klausimas: Eidamas į mokyklą 

aš suskaičiavau dvidešimt namų 
dešinėj pusėj. Grįždamas namo aš 
vėl suskaičiavau dvidešimt namų 
kairėj pusėj. Kiek namų aš su
skaičiavau išviso?

snuieu smoed son; ueabio 
-ĮB5ĮS SOU UUIISOpiAQ :SBUlXUBS)V

KI.: Penkioms katėms trunka 
penkios minutės pasigauti pen
kias peles. Kiek minučių dešimt 
kačių gaudys dešimt pelių?

so;nuĮUi sbi^uOj! :*s;v

(Lietuvių pasaka)
Kitąsyk, senų senovėje, Diąvas, 

bausdamas žmonių giminę, ap- 
tvindė žemę, kad prigertų visi 
žmonės ir gyviai. Vienam Nojui 
tebuvo dovanota gyvybė. Dievas 
liepė jam pasidirbti didelį laivą ir 
plūduriuoti jame su visa savo gi
mine ir visu gyviu, kol būsiąs 
tvanas.

Dievo sprendimas labai nepati
ko velniui; šis būtinai norėjo, kad 
paskęstų visi žmonės ir visas gy
vis. Todėl ištikus tvanui jis ryžosi 
pats išnaikinti, jei ne visą gyvį, 
tai bent žmonių giminę, kuri bu
vo Nojaus laive sau prieglaudą 
radusi. Jis pasivertė pele ir iš
graužė laivo dugne skylę. Vanduo 
ėmė sunktis į vidų.

žaltys pirmas pamatė bėdą, pri
slinko prie skylės ir užkimšo ją 
savo uodega. Taip jis sulaikė van
denį ir visi laive išliko gyvi.

Nusekus vandeniui, laivas su
stojo ant Ararato kalno. Nojus su 
savo gimine ir visais gyvuliais iš
liko gyvas ir sveikas.

Dabar Dievas aplankė Nojų. O 
pasišaukęs žaltį, sako:

— Kad tu išgelbėjai žmonių 
giminę, duosiu tau maistui gyvu
lį, kurį pats pasirinksi.

— Paskirk man, Viešpatie, 
bent kiek laiko, kad galėčiau ištir
ti, kurio gyvulio gardžiausias 
kraujas* — paprašė žaltys.

Dievas sutiko.
Žaltys susitarė su uodu ir iš

siuntė jį, kad paragautų, kurio 
gyvulio gardžiausias kraujas.

Uodas ilgai skraidė po žemę, 
ragavo visokių gyvulių kraujo ir 
pažino, kad žmogaus kraujas visų 
gardžiausias. Su tokiu atsakymu 
grįžo pas žaltį.

Grįždamas susitiko kregždę, o 
paklaustas, kur buvęs, atsakė:

— Žaltys prašė ir aš buvau iš
skridęs paragauti, kurio gyvulio 
gardžiausias kraujas. Grįžtu jam 
pasakyti, kad gardžiausią krau
ją turi žmogus.

Sulig tais uodo žodžiais kregž
dė šoko ant jo ir ištraukė jam lie
žuvį. Uodas nebegalėjo ištarti nė 
žodžio ir be žado grįžo pas žaltį. 
Kregždė nulėkė paskui.

Dievui paklausus, kieno krau
jas visų gardžiausias, uodas tiktai 
suzyzė/ir nekas negalėjo supras
ti, ką jis norėjo pasakyti. Tuomet 
atsiliepė kregždė:

— Viešpatie, uodas sako, kad 
gardžiausią kraują turi varlė.

— Tai varlė ir teesie tau mais
tui visą tavo amžių, — tarė Die
vas į žaltį.

Nuo to laiko žalčiai daugiausia 
ir minta varlėmis.

O žaltys tada, supykęs ant 
kregždės, norėjo jai įkąsti ir grie
bė už uodegos. Bet vikrus paukš
telis išspruko, tik pats uodegos 
vidurėlis liko žalčio nasruose. Dėl 
to dabar kregždės uodega iškąs
tu viduriu. A. Giedrius.

Gudrus 
(Indų ] 

Vienam žmogui dingo iš namų 
piniginė su pinigais. Žmogus nu
ėjo pas teisėją ir nusilenkęs tarė:

— Pone! šiąnakt pavogė mano 
pinigus.’ Mano namuose gyvena 
daug žmonių ir aš nežinau, kuris 
iš jų tas niekšas.

Teisėjas sako:
— Tegu tavo namiškiai ateina 

pas mane ir aš tau parodysiu 
vagį. z

Kai visi susirinko, teisėjas tarė:
— Kiekvienam iš jūsų tuojau 

duosiu po vienodo ilgumcrlazdelę. 
Rytą man ją grąžinkit; žinokit, 
kad to lazdelė, kuris pavogė pi-

Kelionė

teisėjas
ašaka)
nigus, per naktį pailgės per 
pirštą.

Išsigando vagis ir grįžęs namo 
ėmė galvot, kaip iš bėdos išsisukt. 
Pagaliau nutarė: “Sutrumpinsiu 
lazdelę per pirštą. Per naktį ji 
pailgės ir bus tokia pat kaip visų”.

Jis taip ir padarė.
Rytą visi atėjo pas teisėją. Vi

sų lazdelės buvo vienodos, tik 
viena per pirštą trumpesnė už 
kitas.

— štai kas pavogė pinigus! — 
sušuko teisėjas ir įsakė pasodin
ti vagį į kalėjimą. *

į mėnulį

Ir dabar visada jnwdirdy 
Skamba Vilniaus vaidai 
Atsišaukia aidais Nemune
B toliausių tėvynės kampų,. 
Ir kur eisiu, vis lydi maųe 
Balsas Vilniaus varpų...

* - į K. Bradūnas.
Jau šeštąjį kartą Vilniaus Krašto 

Lietuvių Sąjungos St. Catharines sky
rius ruošia tradicinėmis tapusias Jo
nines. Tautiečių dėmesys ir palanku
mas, kurį visados ir visur jautėme, 
mus drąsįna ir toliau palaikyti šią lie
tuviškąją tradiciją. Kiekvienais metais 
stengiamės iš artimesnių ir tolimesnių 
vietų suplaukusiems svečiams pateik
ti ką nors naujo, ypatingesnio, bet bū
tinai lietuviško.

Pernai visi gėrėjomės Čiurlionio an
samblio viešnage, šiais metais mūsų 
žvilgsniai krypo ir vėl Clevelando link. 
Eilėje JAV lietuvių kolonijų labai sėk
mingai gastroliavo trupė jaunuolių — 
mergaičių ir berniukų, kurių amžiaus 
vidurkis siekia vos 16-18 m. Tai. Liu
do Sagio vadovaujamas “Grandinėlės” 
ansamblis. Spaudos atsiliepimai buvo 
labai palankūs, net entuziastingi. Jų 
pasirodymai iavėjo jau eilę tūkstan
čių lietuviško senimo ir jaunimo. Ry
žomės juos ir pakviesti Joninių pro
gramai. Tai bus pirmoji “Grandinėlės” 

i išvyka kaimyninėn Kanadon.
Jie turi paruošę visiškai naują, išti

sinę trijų dalių programą. Naujos for
mos pritaikytos lietuviškajam turiniui. 
¥ra veiksmas, nuotaika, humoras, spar
ta, jaunatviškas grakštumas, šiais ele
mentais perpinti mūšų tautiniai šo
kiai ir žaidimai tikrai pagauna ir už
imponuoja žiūrovą. Tai tikras išeivijos 
atžalynas. Jų dalis jau net ir gimę ne 
Lietuvoje ir savo ar savo tėvų gimtąjį 
kraštą tepažįsta tik iš pasakojimų. 
Lietuviškasis kraujas ir ryžtas patrau
kia juos dirbti ir aukotis bendriesiems 
reikalams. Mielai jie sutiko talkinti ir 
mms ruošiant šių metų Jonines.

Kviečiame mūsų nuolatinius nenau
jus svečius į šįmetinę vasaros pradžios 
didžiąją jaunimo šventę — Jonines. 
Ypač prašome paraginti jaunimą, kad 
nepraleistų šios retos progos nematę 
ir nesusipažinę su grakščiuoju Cleve
lando jaunimu ir jų lietuviškuoju me
nu. Teužsimezga tampresni JAV ir Ka
nados lietuviško jaunimo ryšiai! Jū
sų dalyvavimas padeda mums vykdyti 
tuos didžios svarbos uždavinius, ku
riuos nuolat turi VKLS-ga, kurie ir 
visuomenei žinomi.

Joninių data birželio 25 d. prie St.

Catharines, Ont.. MerrĮttoa’ Comma 
nity .Centi? Hali, Merrfttpn, OnUrio. 
Programa pradedama pagal skelbimą 
sekundės tikslumu.

Maloniai laukiame,

Birežlio dvidešimt penktoji jau čia 
pat. Iš Kanados ir Amerikąs daug šim
tų žmonių susirinks į Merritton Com
munity Centre Hali pasigėrėti “Gran
dinėlės” ansambliu, jaunųjų meninin
kų lietuviškuoju menu ir kitomis įdo
mybėmis.

Koncertas prasidės punktualiai 6 
vai.’vak., todėl tuo laiku publika turi 
būti jau užėmusi vietas, kad koncerto 
metu nereiktų trukdyti nęi Žiūrovams, 
nei programos pildytojama ir šau pa
daryti nuostolių nepamačius ištisos 
programos. O “Grandinėlę* pamatyti 
verta važiuoti kelius įimtus ^tojyhų, — 
sako ją mačiusieji. x
z Dar svarbu yra, kad vykstantieji 
nepaklystų ir patogesniam suradimui 
primename: Merritton miestelis yra tik 
9 mylios nuo Niagara Falls prie St. 
Catharine, Qnt. palei Welland kanalą. 
Patogiai ir geriausiai pasiekiamas 
vykstant didžiuoju keliu, taip vadina
mu QEW (Queen Elizabet.Way) Eli
zabeth autostrada.

Geriausiai laikytis sekančiai: va
žiuojant QEW nuo Niagara Falls ir 
pervažiavus Wellando kanalo pakelia
mąjį tiltą, tuojau sukti į dešinę ir apa
čia higwes tilto į 8 kelią, o važiuojant 
iš Toronto bei Hamiltono prieš pat 
kanalo pakeliamąjį tiltą sukti irgi į 
dešinę į 8 kelią. įvažiavimuose abejo
se pusėse yra žalios lentos su užrašu: 
8 West.

8 keliu pravažiavus kapines prie pir
mųjų žalių šviesų ir suradus dešinėje 
pusėje žalią lentą su užrašu “Merrit
ton” sukti į kairę į Harzel Rd. Prava
žiavus Harzel Rd. apie mylią prie ge
ležinkelio bėgių ir prieš College mo
kyklą sukti į kairę į College St. Ten 
jau matysis aikštė su maudymosi ba
seinu, teniso aikštė ir salė. Priešaky 
salės plevėsuos Kanados ir ’ lietuvių 
tautinės vėliavos.

Primename, kad prie Wellando ka
nalo pakeliamojo tilto yra statomas 
kitas tiltas ir jau matosi pradiniai 
statybos darbai, bevažiuojant iš abie
jų pusių reikalinga įvažiuoti į “Under 
Construction area”.

Tad iki malonaus pasimatymo kaip 
kanadįečiai taip mūsų kaimyniniai sve
čiai amerikiečiai. Anksčiau nebuvome 
apvilti, tikimės ir šį kartą neapvilsite 
mūsų ir mūsų Clevelando svečius.

VKLS-gos St. Catharines skyrius.

Paskutinis vilniečių kreipimasis

KULTŪROS IR' Z f‘ <STEP0!SAS MATAS-Matuseviėius

KNYGŲ
PASAULYJE

“UTUANUS” žurnalo vajus lauktų 
vaisių nedavė. Surinkta vos- pusė lauk
tosios sumos. Tuo būdu lėšų tėra iš-

Visi berniukai norėtų skristi į 
mėnulį. Kaikurie iš jūsų ištikrų- 
jų skris, nes mokslininkai sako, 
kad už dvidešimt metų žmonės 
skraidys po erdves.

Ar žinai, kas yra erdvė? Erdvė 
yra begalinė, didžiulė tuštuma, 
kurioje juda saulė, žvaigždės, mė
nulis ir planetos. Čia nėra nei oro, 
nei šilimos, nei garso

Mūsų žemę, kurioje mes gyve
name iš visų pusių supa oras. Kuo 
arčiau žemės, tuo oras tirštesnis 
ir juo toliau, jis vis darosi retes
nis. Kuo augščiau kyli, juo sun
kiau darosi kvėpuoti. Todėl no
rint skrist į mėnulį reikia pasi
imt su savim ne tik maisto, bet ir

Mano kelionė į Otava
VITA LIUIMAITR, IX klasės mokinė

TORONTO MAIRONIO VARDO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
PREMIJUOTAS RAŠINYS

Visą savaitę laukiau tos dienos, 
kada važiuosime į Otavą. Atsime
nu, kad tą rytą ypatingai anksti 
atsikėliau, nes bijojau pavėluoti. 
Aš su Aldona Bušinskaite nuva
žiavome prie klebonijos tik tru
putį po pusės septynių, kur buvo
me pirmosios atvykėlės. Tuoj pra
dėjo rinktis ir kitos ekskursantės. 
Pagaliau, kai visi susitvarkėme, 
prasidėjo ta lauktoji kelionė.

Mes, tai aš, Irena, Birutė ir 
Gražina važiavome su Tėveliu Ra- 
faeliu, OFM. Jis mus tuojau pri
statė rožančių kalbėti. Vėliau, 
kad ir Tėvelis nelabai norėjo, bet 
mes įsiprašėme pasiklausyti ra
diją. Važiavome beveik visą kelią 
lyjant, o apie pusiaukelį pasiju
tome alkanos, tai sustojome prie 
estiškos krautuvėlės ir užkando
me. Važiuojant toliau pajutome, 
kad mūsų nauja gražioji mašina 
baigia pavargti, nes ėmė klepsėti 
ir svyruoti. Visi susirūpinome, ką 
tai galėtų reikšti. Pasirodo, vie
nas galinis ratas atsisakė toliau 
keliauti. Sustojome. Didžiausiam 
lietui lyjant Tėvas Rafaelis turė
jo pasiaukoti mūsų labui ir keisti 
tą nelemtąjį ratą.

Kelionės pabaiga buvo maloni 
ir sėkmingai Pasiekę sustojimo 
vietą — Psichologijos mokyklą 
— buvome labai gražiai ir svetin
gai primtos. Nors mus domino ir 
Gti mokykla, panelės A. šidlaus- 

itės vadovaujama, tačiau apie 
ją daugiau patyrėme rytojaus die
ną, o tuo tarpu, kol sutemo, sku
bėjome pamatyti Otavos įžymy
bes. Aplankėme Parlamento rū
mus, kurie ištikrųjų yra didin

giausias ir garbingiausias sostinės 
papuošalas. Buvome sujaudintos, 
galėdamos vaikščioti tais pačiais 
takais, kuriais-ėjo tiek daug-gar- 
bingų žmonių. Vėliau važiavome 
prie Rideau krioklio ir ten matė
me netoli esančią Prancūzų am
basadoriaus rezidenciją. Kitoje 
Otavos upės pusėje jau buvo ma
tyti Quebeco provincija, kur iš to
lo matėsi Hull — Quebeco svar
bus popieriaus fabrikas.

Bevažinėjant po Otavą paaiškė
jo, kad mūsų vargai su mašina 
dar nebuvo baigti. Bet blogiausia 
buvo, kad kelios mergaitės turėjo 
grižti autobusu į Torontą.

Miegoti tą naktį tai nedaug te
ko, nes ilgai kalbėjomės ir lygi
nome Torontą su Otava. Sekma
dienio rytą ėjome Mišių išklau
syti mažoje koplytėlėje. Po td vi
si nuvažiavome į panelės Šidlaus
kaitės ūkį, kursai stovėjo kaip 
rūmai ant kalno. Ten buvome 
pirmiausia skaniai pavaišinti.

Lauke oras buvo malonus ir to
dėl buvo smagu eiti per uolas ir 
miškus. Vienoje vietoje man, 
kaip voveraitei šokinėjant nuo 
vienos uolos ant kitos, atsitiko ne
lauktas dalykas. Aš beveik užšo
kau ant žolinės gyvatės, maloniai 
prieš saulę besišildančios, šis Šliu
žas mane taip .išgąsdino, kad nuo 
to laiko aš kėliau kojas kuo augš- 
čiausiai. Taip greit laikas prabė
go, kad nepajutome, kaip vėl rei
kėjo važiuoti namo.

Pamačius Kanados sostinę bu
vau labai sužavėta ir, kad gaučiau 
vėkprogą, mielai < važiuočiau 
kartą.

oro. Bet tai dar ne viskas. Pir
miausia reikia pasidirbti raketą. 
Jei paimsim betkokį vamzdelį, 
vienu galu uždarytu, o kitu atda
ru, pripilsim skysto kuro ir už
degsim — jau turėsim raketą. 
Degdamas kuras pavirs į dujas, 
kurios spaus i vamzdelio šonus, į 
priekį ir besiverždamos per skylę 
apačioje, stums raketą į viršų, 
žinoma, yra raketų labai sudėtin
gų. Tokia raketa, kuria žmogus 
galėtų skrist į mėnulį, turi būti 
labai didelė. Didesnė, negu dvi
dešimt augštų namas. Apačioj ji 
turi sparnus, kad galėtų skrist 
tiesia linija. Tokią raketą neleng
va padirbt, reikia daug žmonių ir 
daug pinigų jai pastatyt.

Mūsų žemė turi tokią ypatybę, 
kad visus daiktus į save traukia. 
-Jei mūsų žemė į save netrauktų, 
mes visi pakiltumėm į orą. Jei 
mestumėm akmeni į viršų, jis ne
besugrįžtų, bet nuskristų į erdves.

Kai raketos bus pastatytos, 
reiks tik nusipirkt bilietą ir ga
lėsi keliauti į mėnulį. Tik nežinau 
ar tą kelionė bus labai maloni. 
Pirmiausia, kada raketa pakils 
taip augštai, kad žemė nustos sa
vo traukiamosios jėgos, tu turėsi 
gerai prisirišt prie sėdynės. Ki
taip visą laiką skraidysi erdvėje, 
nes erdvėj visi daiktai ir žmonės 
nustoja svorio: pasidaro lengvi, 
kaip pūkas. Jei kėdės, stalai ir ki
ti daiktai nebus stipriai pritvir
tinti ir tie skraidys. Jei norėsi 
vaikščioti, turėsi avėt batus su 
magnetais, o jei norėsi atsisėst, 
turbūt, turėsi prie kelnių sėdynės 
prisitaisyt magnetą, kuris tave 
trauktų prie kėdės. Net į lovą at
sigult pamiegot negalėsi, jei ge
rai neprisiriši. Reiks išmokt mie
goti pakibus. Net valgymas ir gė
rimas bus sunkus darbas. Jei ne
virsi maisto gerai uždarytame 
puode, jis išskris ir skraidys bul
vės ir kiaušiniai po orą. Vanduo ir 
pienas nebėgs iš indo į puoduką, 
nes nebus žemės traukos, kuri 
trauktų juos žemyn. Reiks gert iš 
šiaudelių ar iš suspaudžiamų bu
teliukų.

Kai nuskrisi į mėnulį, nerasi 
nei vieno medelio, nei žolelės, 
nieko, visai nieko tik dykumas.

Būsi apsirengęs atitinkamais 
rūbais, ant galvos užsidėjęs šal
mą, kurio negalėsi nei minutei 
nusiimti. Taip kaip naras vande
ny negali išlįsti iš savo drabužių, 
nes išlindęs paskęstų, taip ir tu 
nusiėmęs savo šalmą nors trum
pai tuoj -užtrokštum.
V .Na* oę, yisAdw.tęhwŪ gristi 
} mėnulį?

Mūsų amžinosios sostinės Vilniaus 
priminimui VLKS-ga kartas nuo karto 
daro didesnius susibūrimus, kaip suva
žiavimus ar didesnius parengimus. Vie
nas iš tokių yra St. Catharines sky
riaus metinis parengimas Jaunimo 
šventė — Joninės.

Joninių tradicija buvo populiari vi
soje Lietuvoje, bet okupuotame Vil
niaus krašte ypatingai. Ten lietuviai 
pasilinksminimo priedangoje susirink
davo aptarti kultūrinių ir politinių rei
kalų, žinoma tas lenkams sukeldavo 
daug rūpesčių. Vilniaus krašto lietu
viai bando šią tradiciją populiarinti ir 
Kanadoje.

Per penkis metus jos išaugo, galima 
sakyt, į tautinius atlaidus. Į tokius di
delius susibūrimus yra galimybių ir 
geras programas iškviesti. Jei praei
tais metais gėrėjomės “Čiurlionio” 
kanklėmis ir dainomis, tai šiais metais 
matysime ne mažesnės vertės meninį 
vienetą — Clevelando jaunimo tauti
nių šokių, baleto ir klasikinės muzi
kos ansamblį “Grandinėlę”.

Ji su gastrolėmis pirmą kartą at
vyksta į Kanadą, tad mūsų nuoširdus 
prašymas neapvilkime savo svečių 
ypač kanadiečiai, parodykim savo lie
tuvišką solidarumą, supratimą ir pa
remkime juos tolimesniam darbui, ži- 
nokim, kad po mūsų jie turės užpildy
ti tuščias likusias vietas. Jie yra išei
vijoje lietuviškas atžalynas, tad ne- 
atstumkime, duokime jiems pritarimą,

paremkime jų darbą, o tuo pačiu pa
skatinkime ateičiai.

Lai jie Kanadoje randa tikrą lietu
višką viešnagę! Užmokestį už padėtas 
pastangas!

Tai dar kartą primename, kad Joni
nės įvyksta ŠI ŠEŠTADIENI, birželio 
25 d., Merritton Community Centre 
Hali, prie St. Catharines^ Ont. Kon
certo pradžia punktualiai 6 vai. p.p.

Iki malonaus pasimatymo!
VKLS-gos St. Catharines skyrius.

leisti vos dviems žurnalo numeriams.
PROF, MYKOLAS BIRŽIŠKA yra 

parašęs atsiminimus iš Vilniaus laikų. 
Knygą, pavadintą “Dėl mūsų sosti
nės”, leidžia Nidos Knygų Klubas Lon
done.

RAŠYT. J. KRALIKAUSKO naujas 
romanas ‘šviesa lange” jau išspausdin
tas ir netrukus bus pradėtas platinti. 
Jį leidžia Nidos Knygų Klubas Lon- 
4one.

ROMAS VIESULAS, į pirmuosius 
Ijetuvių, o po to amerikiečių grafikus 
savo talentu ir darbštumu prasimušęs 
dailininkas, liepos pradžioje išvyksta 
vasarai į Los Angeles, kur atsidės kū
rybai. Tai jį įgalino Ford Foundation 
Qhio Cincinnati muzėjaus rekomenda
cija— specialios jury komisijos spren
dimu, paskyrė jam $1.000 ir apmokės 
kelionę ten ir atgal. Viesulas yra pir
masis amerikietis ir lietuvis dailinin
kas " gavęs “Tamarind Fellowship”. 
Prieš du metus Guggenheim Founda
tion Niujorke buvo paskyrusi Viesului 
$3.600 kūrybinę paramą, kuri įgalino 
klasikinio kūrinio “Dainos” realizavi
mą. • (aim)

ALGIRDAS LANDSBERGIS, rašyto
jas ir žurnalistas, netrukus su off- 
Broadway teatru pasirašys sutartį pa
statyti Niujorke jo angliškai parašytą 
dramą “Penki stulpai turgaus aukštė- 
je?. Laukiama formalaus tuo reikalu 
pareiškimo. Turimomis žiniomis, tai 
yra jau kitas teatro produceris ne 
John Lotas, kuris su savo dabartiniu 
vadinimu “Mark Twain Today” susilau
kė tokio tarptautinio pasisekimo, jog 
niekam daugiau nėra pasiruošęs. Sako
ma, jog netiesa, kad šis produceris. su
abejojęs veikalo idėjos “tinkamumu”. 
Nors netiesiogiai veikale paliečiama 
“didi valstybė”. Tikimasi, kad metais 
pavėluota Landsbergio drama pasieks 
sceną, o vėliau gal net filmą, (alam)

VYTAUTAS KASIULIS, gyv Pary
žiuje, beruošdamas Almaus Galerijai 
spalvotą litografiją, kurios laukia lie
tuviškoji išeivija, susirgo apendicitu. 
Operacija buvusi sėkminga ir šiomis 
dienomis dalininkas turėjo grįžti į na
mus. Dalininkas šiuo metu ruošiasi 
savo Paryžiaus parodai. Kitą sezoną jo 
spalvotosios litografijos paroda numa
toma Great Neck galerijoje. (alm)

ČIKAGOS ART INSTITUTE, įver 
tindamas mūsų jauną dailininką Kęs
tutį Zapkų, paskyrė jam $3.500 sti
pendiją tęsti studijas užsienyje.

ALBINAS ELSKUS, dailininkas, ta
pytojas ir vitražistas, susilaukė sūnaus 
Albino Petro. Brooklyne, N.Y. gyve
nąs dailininkas šiomis dienomis užbai
gė didžiulį dekoratyvinį darbą ameri
kiečių šventnamiui.

KAI MINIME...
Ir vėl lietuviškose širdyse gyvas bir

želis, gyva lietuvio kančia. Vėl pergy
vename netekimą tų, kuriuos šiame pa
saulyje taip labai branginome. Gal
būt birės ašaros, kurių nei dvidešimtis 
metų nepajėgė nušluostyti. Galbūt lū
pos kalba kartu su jaunąja Sibiro mal
daknygės autore: “Mūsų Tautos kanki-
niai, išmelskite stiprybės, sumanumo 
ir vienybės mūsų Tautos darbuoto
jams, išmelskite tikrai šviesų amžinąjį 
poilsį galvą paguldžiusiems už savo 
žemę”.

Minime visi baisųjį birželį — malda, 
mintim, žodžiu, daina. Studentų Atei
tininkų Sąjunga deda pastangas, kad 
lietuvių tautos kančią šiais metais mi
nėtų ir du milijonai katalikų studentų 
bei inteligentų — visos Tarptautinio 
Katalikų Studentų Sąjūdžio Pax Ro
maną sąjungos 55 kraštuose. Studęntų

| Ateitininkų Sąjunga nutarė kiekvie- 
[ nai Pax Romana sąjungai pasiųsti 
: angliškojo Sibiro maldaknygės vertį- 
*mo keletą egzampliorių kartu su pra
šymu jungtis su studentais ateiti
ninkais minint mūsų tėvynės 20 metų 
besitęsiančią okupaciją ir tikinčiųjų 
persekiojimą. Sibiro maldaknygėje su
kauptas lietuvio sielos skausmas, Die
vui atsidavimas ir prisikėlimo viltis 
tekalbės ir mūsų broliams apie tai ką 
mes vadiname birželio vardu.

VISŲ RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
;■ iVirfuvių spintelės (kabitai), nftuji baldai, įvairių spalvų statinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Jvairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. UUBINSKAS. Telefonas U. 2-4W3-

Kadangi Pax Romano sąjungų yra 
165 visose pasaulio dalyse, maldakny
ges parūpinti ir išsiuntinėti reikalinga 
šiek tiek lėšų. Deja, daugiau negu SAS 
Užsienio Skyrius išgali. Ar neprisidė- 
tumėme prie šio darbo — ateitininkai 
moksleiviai, studentai, sendraugiai ir 
visi šio laikraščio skaitytojai?

Neužmirškime savo auką prisiųsti 
“Ateičiai”, 916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N.Y., pažymėdami jog ją 
skiriame SAS Sibiro mąldaknygės iš
siuntinėjimui. Tai vienas iš vertingiau
sių dalykų ką mes pasauliui šiuo metu 
galime duoti. Nes tai dalis mūsų pa
čių. SAS užsienio skyr.

Jis gimė 1933 m. Guragiuose prie 
Kuršėnų, gimnaziją baigė jau Cleve- 
lande. Tame pačiame Institute jis ga
vo 1954 m. BJ5., o 1957 m. magistro 
laipsnius. Studijuodamas J. Matas lėšų 
gaudavo iš stipendijų ir be to, dirbo 
kaip asistentas institute. Dabar dirtja 
Republic Steel Research Center, Inde- 
pendance, Ohio. \ •

INŽ. ST. CJHODAKAUSKAS Case 
Institute of Technology Clevelande 
gavo magistro laipsnį — Master of 
Science in Civil Engineering.

Gimnaziją jis baigė Panevėžy, studi
jas pradėjo Kaune, o 1944 m. baigė 
Dancigo technikos institutą. Jis yra 
vedęs, turi du sūnus ir pats išlaiko 
šeimą.

LEONIDAS J. RAGAS-Ragauskas 
birželio 7 d. Čikagos Lojolos univer
sitete gavo dantų gydytojo — Doctor 
of Dental Surgery — diploma. Jis yra 
gimęs Kaune 1934 m. Jo tėvas buvo 
notaras. Jis 1957 m. vedė Praurimę 
Krasauskaitę ir turi 7 mėn. sūnelį.

PITTSBURGHO UNIVERSITETE 
humanitarinius mokslus baigė BA 
laipsniu: Gladys A. Schulcas ir Wil
liam R. Venis; gamtos mokslų BS dip
lomus gavo: Joseph Bardzila, George 
P. Kronis, Stephania E. Miklus, E. S. 
Margolis ir George N. Panagis. Chemi
ją baigė Thomas G. Patarlis; elektr. 
inžineriją George D. Jaršūnas; peda
goginiam fak. BS gavo Angela Ann 
Balukas. Medicinos mokslus baigė 
James G. Pitkevičius ir W. T. Pom- 
putis.

Rytei Spingytei, kuri sėkmingai bai
gė pirmuosius metus, ir sekantiems 
metams jai pažadėta senatoriaus sti
pendija. Be to, studentų klubas jai pa
žadėjo ateinančiais metais nupirkti 
knygas. Tuo tarpu ji dirba universite
to registraro įstaigoje.

ADELAIDĖJE AUGŠTĄJI MOKSLĄ 
BAIGĖ: Gavelis Antanas germanisti
ką B A laipsniu, Galatiltis Antanas 
pernai baigė elektroninės inžinerijos 
studijas technikos bakalauro laipsniu; 
Navakas Vytas pernai metų pabaigoje 
baigė elektros inžineriją (jis yra ve
dęs Aid. Petkūnaitę, vieną iš pirmųjų 
studenčių, baigusių čionykštį un-tą ir 
vienintelę lietuvaitę fizioterapistę); 
Pacevičienė Stasė, Lietuvoje baigusi 
odontologijos studijas, čia jas pakar
tojo nuo III kurso ir įsigijo dantų 
gydytojos teises; Varnaitė Kristina 
1959 m. baigė Wattle Park Teąchers 
College, įgaudama pradžios mokyklų 
mokytojos teises, bet kaip pasižymė
jusi gabumais yra paskirta mokytojau
ti vienoje gimnazijoje.

Red čkc i.j oi pr i si ųsto
Jonas Gutauskas, Dieu et la religion 

de 1’enfant. Extrait de sa these: 
“L’ėducation religieuse'de 1’enfant en 
relation avec son development men
tal”, presentee a 1’Ecole des Graduės 
de rUhiversite Laval. Extrait de “Lu
men Vitae” Vol. XV (1960) No. 1. 
Centre Internatioanl d’Etudes de la 
Formation Religieuse, Bruxeles, Bel
gique, 28 psi.

Aidai, 1960 m. gegužės mėn. Nr. 5 
(130), 185-232 psi.

Turinys: K. Mockus — Ateitininkų 
jubįlėjus; Vlado šlaito ir Z. Balvo- 
čienės eilėr.; kun. St. Žilys — Marija 
ir Bažnyčia; A. Baronas — Kvailumo 
riba; Pr. Skardžius — Prel. J. Laukai
tis kalbininkas; dr. D. Jasaitis — Pas
kutinės prof. St. Šalkauskio dienos; 
Kūrybos pasauly; Menas; Visuomeni
nis gyvenimas; Įvykiai.

Numeris iliustruotas dail. V. K. Jo
nyno kūriniais.

Laiškai lietuviams, 1960 m. birželio 
mėn., Vol. XI, No. 6. 161-192 psl.

Ateitin, Vokietijos SAS neperiodi
nis leidinys, Nr. 4-5, 1960. V. 21., 
Miunchenas, 24 psl. Spausdintas rota
torių.

Sportas, Nr. 3(6), 1960 m. birželis, 
16 psl.

1960 Antoniąnum. Edited by the Se
nior Class of Saint Anthony’s School 
Kennebunkport, Maine. Tekstas lietu
viškas ir angliškas. Gausiai iliustruotas 
liuksusinis leidinys. 48 nenumeruoti 
puslapiai.

Catalogus Custodiae Lithuaniae S. 
Casimiri Ordinis Fratrum Minorum se- 
dem habens in statibus Foederatis 
Americae Septemtrionalis. Kennebunk
port, Maine, 1960, 16 psl.
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M ANN & MARTEL Ltd
REALTORS

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, kuri turi 
10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. 
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant Įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja 
nekilnojamo turto reikaluose.

13 kambarių
College • Dovercourt Rd. i 

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

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

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

Roncesvalles - Wright 
$3.500 Įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius. 

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

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

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil- 
dbmas, 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.

Bungallow • Bloor • Durie 
I atvira skola 10 metų 

$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, reikalingas remonto. 
Idealus šeimai. Kaina $14.900. Šo
ninis Įvažiavimas, dvigubas garažas. 
Tuoj galima užimti. Geras pirkinys.

Swansea - Bloor • Runnymede 
$2.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb., mod. virtuvė, kvadratinis 
planas, garažas. Kaina tik $13.900.

Bungallow, • Bloor - Six Points 
$15.700 pilna kaina, 6 metų senu
mo, moderniškas 6 kamb., privatus 
įvažiavimas. Arti prie apsipirkimo, 
mokyklų. Savininkas išsikelia iš To
ronto.

A 4 kambariai apačioje 
Roncesvalles • Pearson 

$3.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 
2 mod. virtuvės, išilginis planas, ga
ražas. Prašo $16.900.

Bloor - Windermere 
$16.900 pilna kaina; mūrinis, atski
ras, 7 kamb.. platus įvažiavimas, 
dvigubas garažas. Geras ir pigus.

Bloor - St. Cląrens 
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 
2 mod. 
$16.900.

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

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai 

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

High Park Ave. • Bloor 
7 kambariai — vienas morgičius 

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

TORONTO, Ont

virtuvės, garažas. Kaina 
Taip pat baldai už dyką.

Jane - Bloor
kamb. — 2 augštai

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.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. RO. 2 8255
Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte 
mums pasiteiraudami ką mes

8 
$4.000 įmokėti, šiurkščių plytų be 
jokių trūkumų, atskiras namas pui
kiausiame stovyje, tiek iš lauko, 
tiek viduje, 2 mod. virtuvės, pri
vatus įvažiavimas, garažas. Kaina ' 
pigiau grybų tik $20.900.

Sunnyside - Garden 
Pomirtinis pardavimas 

$15.900 pilna kaina, mūrinis, atski
ras, 8 kamb., kvadratinis planas, 
dvigubas garažas, naujas vandeniu 
alyva šildomas pečius. Turi būti 
skubiai parduotas.

Bloor
6 kamb. — pirmame augšte 

priedo 3 kamb. butas ILme augšte 
$21.900; mūrinis, atskiras, 2 vonios, 
2 mod. virtuvės, 3 garažai, vande
niu alyva šildomas. Viena skola ba
lansui.

Bloor - Clendenan - High Park 
$19.900 pilna kaina, šiurkščių plytų, 
atskiras, puikiame stovyje, 7 kamb.

. per du augštus namas, platus Įva
žiavimas, ^2 minutės iki Bloor. Na
mas be skolų.

Coiiege - Gladstone 
S3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamb. 
per 2 augštus. privatus įvažiavimas, 
vand. alyva šildom. Kaina $16.500.

T. STANULIS

Pacific - High Park 
pirmame augšte

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.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

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

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsvvay gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

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

ar biznio, tuojau skambinkite

Darbo tel. RO. 2-8255 
RO. 6-0105 namų.

2336 BLOOR ST. W.
šiame skelbime sau tinkamo namo
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių

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

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

P. KARALIŪNAS
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

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

Bloor - Gladstone
$5.000 Įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai. 
2 minutės iki Bloor.

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

Bloor - High Park 
$5.000 Įmokėti, atskiras geru plytų 
10-ties kambarių namas su atskirais 
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas

12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL 
LE. 2-3321

Namų tcL
KO. 2-5543

MORKIS A. J.
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

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

Pelningas namas 
Queen ■ I^nsdowne

$21.900 pilna kaina, genj plytų, at
skiras, 9 dideli kambariai, 2 virtu
vės, 2 vonios, alyvos šildymas, dvi
gubas garažas, didelis sklypas.

Bloor - Emerson
S1.000 įmokėti

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

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

Dupleksas 
St Clair • Oakwood

$7.000 įmokėti, gerų plytų, du 5 
kambarių butai su įrengtu rūsiu, 
alyvos šildymas. 3 metų senumo, 
platus Įvažiavimas, garažas. $27.000 
Eilna kaina, 10 metų morgičius ba-

msui.
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.

Vyt. Merkis J.Kaškelis A. Bliudžius
«m. i^H ........ ..........................................

Krautuvė 
Gerų plytų 

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

17 kambarių
‘ Nepaprastai didelės pajamos 

Kam dirbti fabrike. Būk namie 
ir imk nuomų.

$4.000 Įmokėti, gerų plytų, atskiras, 
3 vonios 3 “gabalų”, 5 virtuvės, nau
jas alyvos šildymas, 1 morgičius ba
lansui 10 metų. ,
20’i akrų, 19 mylių nuo Toronto 

$8.000 pilna kaina, labai sausa prie- 
smėlio dirva, tinkama vitštų ųkiui 
ar daržininkystei, 5 kambarių na
mas, puiki vietovė, gera ateitis.

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
ko n t ra k torius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai. 

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

Vaikų literatūros parodos
Šiuo metu vad. Boys & Girls 

House — 40 St. George St. — 
veikia premijuotos vaikų litera’ 
tūros paroda. Išstatyta 350 kny
gų iš daugelio Europos kraštų ir 
JAV. Ji veiks iki birželio 27 d.

Toronto viešosios bibliotekos 
skyriuje, 1115 Queen St. W., prie 
Lisgar, birželio 20 d. atidaryta ir 
veiks iki liepos 2 d. vaikų ir me
no lenkiškų knygų paroda. Joje 
išstatyta 70 knygų, ši paroda, su
organizuota Kanados knygų d-jos, 
bus kilnojama po visą Kanadą.

Z. Orentienė vasarai išvyksta 
darbuotis į Camp Arts vasarvietę 
Perry South apylinkėj, kur vyks
ta vasaros baleto studija. Savo 
vyro, a.a. sol. Kosto Orento pri
siminimui, artėjant mirties meti
nėms, praėjusį sekmadienį buvo 
užprašiusi šv. Mišias.

Šv. Juozapo ligoninėje jau il
gesnis laikas serga Stasys Klum
bys ir Florijonas Vaičiūlėnas.

“Baltica” valyklon, 966 Dun
das St. W., pereito šeštadienio 
naktį įsilaužė piktadariai ir pa
vogė nemažai pinigų, žiedą, karo
liukus ir akordeoną. Tai jau ant
ras įsilaužimas kelių savaičių lai
kotarpy. Valyklos savininkai yra 
p.p. Blockiai. \

Žulys, kuris anais metais su 
“Kanados lietuvių delegacija” 
lankėsi Lietuvoje ir iki šiol buvo 
Toronto Sūnų ir dukterų draugi
jos namų tvarkytojas, iš tų parei
gų pašalintas. Gal kelionės įspū
džius bus vargšelis “netinkamai” 
kam papasakojęs?. ..

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Didžiai 

Gerb. Kleb. kun. P. Ažubaliui už 
$250 auką — pirmąją dali iš pažadė
to tūkstančio dolerių Lietuvių Vaikų 
Namu Statybos Fondui.

Taip pat dėkojame Dzermeikams, 
racij4 įHiuejmKr vavusi im-, Jokubauskams> LaUrinaičiams, auko-
periaLOrder Daughters of Empire rjusiems po $10. Kiekviena auka yra 
valdybos nare p. Jennings, ja su
sižavėjusi, nusprendė multipli
kuoti ir išplatinti šios Įtakingos 
organizacijos narių tarpe.

Prie Įėjimo buvo renkamos 
aukos ir dalinama programa (20 
psl. knygutė užpildyta skelbi
mais) ir dar pernai išleistas su
lankstomas leidinėlis ‘’Warning 
of the Baltic Tragedy”. Gr.

Ukrainiečiai mini savo herojų
ŠĮ sekmadieni, birželio 26. d., 

3-5 vai. p.p.. Toronto parodos 
aikščių atvirųjų koncertų aikštė
je (prie Band Shell) Ukrainiečių 
Išlaisvinimo C. Komitetas rengia 
viešą mitingą paminėti tautinės 
rezistencijos herojui vyriausiam 
sukilėlių prieš sovietinius oku
pantus pogrindžio armijos (UPA) 
vadui generolui Šdkevič-Gupryn- 
kai, žuvusiam prieš 10 metų, 1950 
m. kovo 5 d., netoli Lvivo. Lau
kiama apie 10.000 dalyvių. Kal
bės teisingumo min. Hon. E. D. 
Fulton, senato prancūzų dalies 
pirm. Hon. A. E. M. Bethonart, 
min. Yaremko, burmistras N. 
Phillips, parlamentarai dr, J. Ku- 
cherepa, A. Maloney, A. E. 
Thompson ir du ukrainiečių or
ganizacijų ątšotvai.

Po oficialiosios dalies seks me
ninė (5 vai. p.p.). Joje pasirodys 
vaikų, vyrų ir mišrus chorai, bus 
pastatyta Vachvianio operos “Ku- 
palo” IV aktas, M. Lysenko kanta
ta ir 1.1.

(Atkelta iš 8 psL) 
pat buvo perskaitytas sveikini
mas premjero Diefenbaker, opo
zicijos vado Pearson, min. Yarem- 
kos, kelių parlamentarų, o žo
džiu sveikino Ontario premjero 
vardu parlamentaras H. Leslie 
Rowntree ir liberalų vardu parla
mentaras Tompson.Eilė kitų gar
bingų svečių buvo tik pristaty- 
dinti. Po to buvo perskaityta re
zoliucija Kanados vyriausybei dė
kojant už Pabaltijo okupacijos 
nepripažinimą bei prašant Pabal
tijo okupacijos klausimą iškelti 
Jungt. Tautose reikalaujant so
vietų armijos pasitraukimo ir iš
tremtųjų grąžinimo.

Parodžius dar trumpą filmą iš 
Lietuvos okupacijos, žudynių ir 
trėmimų.buvo meninė dalis, kurią 
išpildė lietuvių vyrų kvartetas, 
estų solistė ir latvių trio, due
tas bei kvartetas, sekė visų trijų 
tautybių kalbomis perskaitytos 
deklaracijos (lietuvių skaitė D. 
Meilutė) ir himnai.

Nežiūrint regnėjų pastangų 
trumpinti, pasitaikius dar techniš
kų kliūčių su filmo aparatūra, 
minėjimas užtruko 21/? vai. Orga
nizacinė pusė atrodė gerai, bet, 
deja, visų kalbų svoris buvo tai
komas i pavergtųjų kančias, trė
mimus ir vargą, veik nuošaly pa
liekant okupacijos dvidešimtme
ti, kurio proga tiko kelti sulau
žytas tautų šventąsias teises gy
venti savarankiškai. O jeigu oku
pantas nebūtų žiaurus, jei būtų 
žmoniškas argi jau nebūtų pa
vergtųjų laisvės troškulio ir lais
vės kovos? šioje plotmėje klausi
mas teisingai tebuvo pastatytas 
tik rengėjų paruoštoje rezoliuci
joje, gražioje Pab. moterų tary
bos deklaracijoje sovietinis impe
rializmas vos teprisimintas, be
rods, vienu švelniu sakiniu. O 
gaila, ypač, kad tą gražią dekla
raciją minėjime dalyvavusi Im

lydima seserų maldų. Duosnusis mūsų 
Viešpats tebūnie Jums pats atlygini
mas. " ■ • _

* Su giliu dėkingumu
Nek. Pr. Marijos seserys.

Padėka
Dr. G. Pennal už gerai padarytą 

operaciją ir Dr. A. Užupienei už rūpes
tingą ir nuoširdžią priežiūrą gulint 
šv. Juozapo ligoninėje, lankiusiems li
goninėje Tėvui Pauliui, Tėvui Rafae- 
liui, K. činčiui ir p. Julijai, Br. Mik
šiui ir ponioms širdingai dėkoju. Taip 
pat esu dėkingas M. Krušui lankiu
siam ligoninėje ir parvežusiam iš li
goninės į namus. Vladas Šukys.

Extra Realty Ltd
 Tcl. LE. 4-9211

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

reikalais kreipkitės Į šiuos mūsų agentus:

Runnymede - Bloor 
$3.500 įmokėti, 2 augštų, 6 kamb., 
alyva apšildomas, garažas, šoninis 
įvažiavimas. Kaina $14.900.

Laurence - Avenue 
$8.000 Įmokėti, 8 kamb., dupleksas, 
6 metų senumo, vand. alyva apšild., 
riioderniškas, 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 įva
žiavimas. Skolų nėra. Kaina $18.000. 

St. Claiar - Glenholme
$3.000 įmokėti, 8 kamb., mūro, at
skiras bangaliukas. mod. virtuvė, 
vand. alyva apšildomas, garažas. 
Kaina $15.000.

Bathurst • St. Clair 
$10.000 įmokėti, atskiras, 17 kamb., 
mūro tripleksas, 3 metų senumo. 
Kaina $29.900.

Dėmesio statybininkai!
Netoli Port Credit parduodama 20 
sklypų rezidenciniam rajone, ne
brangi kaina. Geros išmokėjimo są
lygos. Kreiptis B. Sergantis.

High Park — Dupleksas
$19.500 pilna kaina, nedidelis įmo- 
kėjimas, privatus įvažiavimas, at
skiras mūfo namas. Skambinti J. 
Beržinskas.

Brock • Bloor
$1.500 Įmokėti, 8 kamb. mūro na
mas, dvi modernios virtuvės, labai 
geras pirkinys. Skambinti B. Ser
gantis.

High Park Ave. — 12 kamb.
£2.500 Įmokėti, atskiras mūro na
mas su baldais, 4 butai, 2 garažai, 
didelis kiemas, labai geros pajamos. 
Be morgičiu. Skambinti w. Jocas.

J. KUDABA
įstaigos tel. LE. 4-9211 
Namų tel. RU. 3-2105

Beresford • Bloor
$5.500 (mokėti, 7 kamb.-, du augš- 
tai, atskiras mūro namas, garažas, 
didelis kiemas. Skambinti J. Ber
žinskas.

Kreipkitės visais reikalais į Extra Realty Ltd. čia rasite ekstra

SUDBURY Ont.
TRIGUBOS ANTANINĖS. Prieš iš 

siskfrstydami iš Cedar Lake, Ind., sa
leziečių buvusios “Šiluvos’’, kun. An
tanas Sabaliauskas ir kun. Antanas 
Naujokas atvyko į Sudbury pas moks
lo dienų draugą ir kaimyną iš Lietu
vos kun. Antaną Sabą drauge atšvęs
ti vardines. Be to, atvažiavo ir prade
dąs atostogas kun. Augustinas Sa
bas iš Jacquet River, N.B. ir keletas 
įžymių svečių iš kitur. Jų tarpe bu
vo ir gerų dainininkų, džiuginusių 
svečius savo dainomis. Vaišės visą 
trejetą dienų buvo paruoštos pas vai
šinguosius J. M. Kriaučeliūnus.

Kun. -A. Naujokas, drauge su kun. 
Aug. Sabu, aplankė savo kaimynus iš 
Lietuvos St. Jackų ir P. M. Venske- 
vičius. Kun. A. Sabaliauskas, kun. A. 
Naujokas ir kun. Aug. Sabas išvažia
vo prie Niagaros krioklio, iš kur grįš 
į Čikagą. Kiti dar pasiliko Sudbury 
paatostogauti, kur lanko gražias apy
linkes ir gaivinasi ežerų vandenimis, 
grynu miškų ir kalnu oru.

VIOLETA JASIŪNAITĖ, pirmoji iš 
naujųjų ateivių, pavyzdingai baigė 
Marymount seselių kolegiją. Sekma
dienį buvo iškilmingai įteikti brandos 
atestatai, dalyvaujant Sault Ste. Ma
rie vyskupui A. Carter, monsigno 
rams, kunigams ir auklėtinių tėvams 
bei jų draugams. Diplomų įteikimas 
ir meninė dalis buvo rūpestingai suor
ganizuoti ir labai sklandžiai praėjo. 
Po to buvo šaunios vaišės*Jašiūnų na
muose, kur dalyvavo ir sveikinimo žo
dį tarė kun. A. Sabas. Pagetbtuvėse 
dalyvavo gražus būrelis šeimos drau
gų. Tarp geriausių linkėjimų visi su
giedojo abiturientei “Ilgiausių metų”.

Violeta, pavyzdingos religiniu ir 
tautiniu atžvilgiu šeimos duktė, bai
gė ir Sudburio Tumo Vaižganto šėšta- 
dieninž mokyklą ir visą laiką buvo pir
moji mokinė, kadangi ji sėkmingai 
studijuoja muziką ir studijavo baletą, 
tai ir lietuviškuose parengimuose tu
rėjo pirmaujančią vietą. Ji sieks augš- 
tojo mokslo universitete. Linkime jai 
ir toliau geriausios sėkmės.'

Sudburiškis.
NAUJIEMS VARGONAMS PIRKTI 

AUKOJO: $20 P. Petrėnas; $15 K. I. 
Balčiūnas; po $10—B. Augustinas, J. 
Bružas, B. Dūda, J. Dženkaitis, P. 
Gurklys, B. Eidukevičius, J. Jakubo
nis, A. Juozapavičius, Petrasa Jutelis, 
Povilas Jutelis, P. Kraujelis, A. Lau
cius, Vytautas Lumbis, Virginijus 
Lumbis, J. Mikaliūnas, J. Remeikis, 
P. Ruzgas, J. Striška, V. Stepšys, F. 
Tiknius, P. Venskevičius, A. Žilėnas; 
po $7—L. Baltutis, J. Bataitis, J. Blu 
žas, J. Cebatorius, R. českauskas, V. 
Daveikis, P. Gabrėnas, St. Jackus, J. 
Jonaitis, R, Kapočiūnas, L. Kasperiū- 
nas, J. Kručas, St. Krivickas, Z. La- 
buckas, A. Lapienis, J. Lukšys, P. 
Mikštas, J. Milašius, K. Narbutas, Kęs
tutis Poderis, J. Petrėnas, J. Paulai 
tis, J. Kačinskas, A. Raškevičius, K. 
Rimas, A* Savickas, A. Staškevičius, 
E. Sakalauskas, K. Sviežikas, JJ. Va

ii
*■

Jane • Annette
$1.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas, alyvos šildymas, garažas, di
delis kiemas.

Parkdale
$1.500 Įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, didelė moderni virtuvė, van
dens alyva šildymas, vieta garažui, 
lengvos išsimokėjimo sąlygos, žema 
kaina.

Baby Point
$3.000 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 2 
modernios virtuvės. 2 vonios, gra
žus recreation kambarys rūsyje, 
vandens alyva šildymas, atskiri įėji
mai, privatus Įvažiavimas.

Mountview Ave. - Bloor
$3.700 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, vand. alyvos šildy
mas, 4 kamb. pirmame augšte, geras 5 
nuomavimui, vienas morgičius

Rusholme Rd. - College
$4.600 Įmokėti, 9 kamb. atskiras 
mūrinis namas, dupleksas4 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. rūsyjė/garažas su 
privačiu įvažiavimu; "didelis kiėmasz 

Beresford Aye. * Bloor .
$5.000 Įmokėti, ^7. kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 virtuvėse dvigubas garažas, gra
žus didžiulis kiemas, arti Bloor, 
greitas užėmimas. '*• » t x >

Quebec - Bldbr - ^1 
$5.500 įmokėti, 9 kaipbarių per du 
augštus, atskiras 'mūrinis namas, 
vandens alyva šildymas, 2 -virtuvės, 
garažas, arti Bloor.

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
$6.500 Įmokėti, 6 kamb. atskiras, 
mūrinis namas, centrinis planas, 
vand. alyva šildomas, puiki moder
ni virtuvė, garažas su plačiu įva
žiavimu.

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 ivažiavimu.

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

St. Catharines, Ont.
BAISIOSIOS BIRŽELIO DIENOS 

paminėtos ir St. Catharinėje. Parapi-’ 
jos - vienuolyno koplyčioje birželio 12 
d. 10 vai. klebonas Tėvas Barnabas, 
OFM, atlaiakė, Mišias, ir pasakė pa
mokslą apie išvežtųjų kančias ir da
bartinę jų padėtį. Po to už žuvusius 
sugiedota Libera, o užbaigiant Tautos 
himnas. Tą pačią dieną iš vietinės ra
dijo CKTB stoties 2 vai. p.p. buvo 
penkiolikos minučių minėjimas kita
taučiams. Pradžioje girdėjome iš 
plokštelės J. Dambrausko “Maldą” ir 
pranešėjas skaitė St. Setkaus paruoš
tą informacinę paskaitą. Užbaigta Br. 
Jonušo “Leiskit į tėvynę” maršu. St. 
Setkui už tokią puikiai paruoštą pa 
skaitą priklauso nuoširdi visų padėka.

TĖVAS TACIZIJUS- GARBUKAS, 
OFM, birželio 14 d. be išleistuvių, ir 
jokio paskelbimo, gan tyliai apleido 
St. Catharines. Sakoma, kad išsikėlė į 
Montrealį. St. cathariniečiai neteko 
ramaus nuoširdaus ir gero pamoksli
ninko. Reikia gailtėis, kad toks darbš
tus ir vertingas asmuo taip neilgūi 
SL Catharinėje tegyveno. Atsisveikin
dami, st. cathariniečiai maloniam Tė
vui Tarcizijui linki- gaujoje viėtojė 
geriausios sėkmės.

SĮ ŠEŠTADIENI cathariniečiai 
laukia daug svečių. Kaip žinome, iš 
Cleveland© į fonines atvykstą 40 .an
sambliečių, kurių dauguma ir apsistos 
St Catharinėje. St catharinietis.

NIAGAROS PUSIASALIO PAREN
GIMŲ REGISTRACIJOS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS Nr. 3. Pranešu, kad 
naujai parengimus užregistravo: 

... ..

Lake Simcoe
koro alyvos ir burneri^ aptarnavimas 
Toronte. Lietuviškai kalbantieji klauskite 
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling,
1613 BLOOR ST. W. . 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITE

r

Swansea
$6.700 įmokėti, 6 metų senumo pui
kus bungalo, centrinio plano, gra
žūs dideli langai, išklotas kilimais, 
pusiau baigtas recreation kamb. rū
syje, garažas su privačiu Įvažiavi
mu, 19 metų atvira skola.

Sunnyside - High Park 
$7.500 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 kairib, atskiras, 
mūrinis namas toje gražioje gatvė
je. 3 virtuvės, 2 vonios, vand. aly
vos šildymas, garažas Su privačiu 
įvažiavimu, gražus didelis kiemas. :

Dovercourt Rd, -jfollege 
$8.00Q Įmokėti, -12 kąmt^ atskiras 
mūrinis dupleksas per.du augštus,, 
naujas vand. alyvos šildymas, 2 mū- , 
riniai garažai,.atvirą, skola. .

St. Clair • Oakwood . 5
$8.000; Įmokėti, 11 kamb. atskiras 
puikūs ilamas; 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 * ~ 
S1Q.000 Įmokėti, 8 kamb. per du 
augštus, gražus atskiras inūrinis na
mas, dentre hall planas, vand. aly
vos šildymas, 2 vonios,-puikus re
creation kamb. rūsyje; dvigubas ga- 5 
ražas su privačiu įvažiavimu.

Jane - Baby Point 
$10.009 Įmokėti, 14 kamb.,’ 3 metų 
senumo atskiras mūrmis tripleksas, 
vand. alyvos šildymas, gąuna $330 ! 
mėn, nuomos, arti visko. i

N Dundas St. West 
$10.000 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 f- ’ 
nmą ar ką nors kita; visi įrengimai 
įeina į namą, skubus pardavimas.

Wasaga Beach . 1 t 
$3.000 Įmokėti, 6 kamb. vasama- ‘ 
mis, poros metų senumo, ant ežero 
kranto, lietuvių mėgiamoje Spring- 
hurst vietovėje, šiltas-šaltas van- * 
duo. 3 dalių prausykla, puikios ko
pos bei privatumas.

Wasaga Beach 
$10.000 Įmokėti, 17 kabinų; maisto 
produktų* krautuvė ir gyvenamas 
namas, moderniškai Įrengta, minutė 
iki ežero, vienas mprgičius likučiui , 
kol bus išmokėta. Randasi netoii 
lietuvių mėgiamos vietos. Puikus 
pirkinys. .

BERIS
- - NAMŲ LE. 5-1584

1960 m. rugsėjo 17 d. KLB St. Ca- į
tharines apylinkės vaidyba, kuri ren- * 
gia Tautos šventės proga Merritton . 
Communįįy Centre Hali rudęnihi pa- ' 
rengimą. - •-.J

1961 m^ birželio 24 dieną VŠLS-gos 
St. Catharines skyrius rengia Merrit
ton Community Centre Hali lopines.

Komisijos pirmininkas.

ONTARfo
HOSPITAL ■” 
SERVICES 
COMMISSION^

~ TORONTO 7, ONTABO“

L ONTARIO LIGONINIŲ * 
Į ' J. DRAUDIMAS'

Į 19-tas : 
gimtadienis?
Jūsų TĖVŲ Ligoninių 
Draudimo Pažymėjimas 
jau nebegalioja. Sulau
kus 19 metų reikalinga 
mokėti atskirą draudimo 
mokestį. Įstojimo blan
kai gaunami ligoninėse, 
daugumoje bankų arba 
betkurięję Komisijosus.*. 
taigoje. .

PERSKAITYKITE-*: 
ONTARIO LIGONINIŲ 
DRAUDIMO VADŲVĄ 

— jei jo dar hetu?ile, pa- 
prašykite iš savo darbda
vio arba parašykite:

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

F. NORVYDAS

UnSkfldlW bet kada LE.



MM VL it. - Nr. U &5) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mieli Manitobos lietuviaiWILES
, Ltb.
1190 Bloor Sf. (prie fe rock Avė.)

Telefonas Lt 74173
Nuoširdus ir sąžiningas patarnąfimhc 

Rūpestingas morgitių sutvarkymas. <
Bldor - High Park

92.WM) |mbk., mūn, 9 did. kamb.,
2. virt., arti Bioor ir. parko, did. 
kiemas, 10 metų morgičius.

Bdby Poiht - Jane
£2.500 įmoki, 6 kamb., niūr., mod.

Blodfr • Lansdowne
$4.0W įmok, 11 kamb. mūr. atsk. 
origin, dupleksas, 2-jų Šeimų na
mas. 2 gkratki, priv. įvaž., 10-čiai 
metų išmok., atviras morgičius.

7 PUSL.

V • Parkdale ,
$3.000 įmok., daržovių ir maisto 
kraut, plius 10 kamb„ savaitės apy- 
Varta $1.000, be to, pajamos už nuo
mą $1.600. Gerai einantis biznis. 
Geras pirkinys.

High Park Ave.
$143b0. visa kaina už'S kkmb., mū- 

atsk. namą ant High Park Ave.
Bloor. Maždaug $3.500 Įmok., 
remonto. Pigus ir labai retai 
karitis pirkinys Toronte. 

Stambinkite dar šiandien. '
Pirkele '

$3.500 įmok, už ‘ 10 gražių kamb., 
mūr., atsk. namą. 3 virt., 2 vonios, 
3 ’ i, augštos pajamos, turi bū-

biai parduotas. Savininkas iš-
1 JAV- ... ,

tu

$4,500 įmok-, U did. kąmb., labai 
švarus, atsk. mūr,, 2 vįrt., naujas 
alyva vand. šild., did. gražus kie
mas. Arti mokyklų, kraut, ir susi
siek. Pirmą kartą parduodamas.

Sunnyside Ave, " .. \ J 
$5.000 įmok., 9 kamb., mūr., atsk., 
centr. išplanavimas, 2 virt, Šoninis. 
įvaž., vand. alyva šild., vienas 10- 
čiai metų morgičius.

Ėglinton - Keele St.
$6.000, įmok, už dviejų metų senu-, 
mb mod. mūr. atsk. tripleksą. 14 
kamb., 3 butai, graži vieta, arti su
sisiek. ir krautuvių.
/ • HiA Hrk BIĮ& 

$8-10.000 įmoki 15 kamb- per tris 
augfcf, mūr.Mabai Švarūs, 3 virt., 
3 vonios, did. sklypas, priv. įvaž.,

• mūr; garažas, labai švarus namas, 
vlsaš išnuomotas, augštos pajamos.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Tdlef. LE. 7-3173. Namų RO. 6-0417

Collingwood, W asago s, Stayner 
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkau
ja lietuvis pardavimo agentas , ' ■

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.

Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių-fannų, gasoiind sto
čių, vasarhamiu, garažu, įvairių biznių ir t.t.
Viščiukų (broilers) f anna. Dabartiniu metu laikoma apie 10.000 viščiukų, 

bet yra galimybė padidinti iki 20.000, nes pastatas pakankamai didė
lis. 5 kamb. gyy. namas, 8 metų senumo. 10 mylių nuo Barrie, netoli 
26 plento.' Pilna kaina $12.000. Pirkinys tikrai vertas dėmėsio.

50 akrų fajana, ,geras, didelis mūrinis narnąs, geri tvartai. Tik 2 mylios iki 
Sprinihursto vasarvietės, prie asfaltuoto kelio.

$0 akru farma su pastatais prie Thombury, gražioje vietoje. Prašoma kai- 
, ną $9.000. .... *

2% akro žemės prie 26 plento, biznio vieta, tarp Collingwood ir Spring-
* hutst. . . . r
Gasolino stotis, snack bar, 5 kamb. gražios gyv. patalpos, mažas garažas.

Netoli nuo Camp Borden, prie plento. Prašoma kairia $8.500. Vertas 
' demesįo pirkinys.

Gasolino stotis ir geras garažas, gyv. namas, 8% akrų žemės ir sodas, prie 
26 plento. Labai gražioje apylinkėje, netoli ežero prie Thorribury. Ge- 
rąspirkinys.

150 akrų farpia, apie 3 mylios nuo Springhurst vasarvietės, lietuvių 
jone, geri pastatai.
D Ė M E Š I O! Turime daug gerų, bet čia neišvardintų pirkinių. 

Atvykite ir Įsitikinsite.
T A b R E Š A S :

G. D. HUNT REAL ESTATE
Įstaigos:

128Hurontario, St.
Collingwood, Ont.

TeL 1516

Namu:. . , 
VYTr BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 

. Collingwood, Ont. 
Tel. 2337

ra

į*RANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Vištį rūšių draudimai.
TELEFONAS

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832 ?

49 Čameo Cres., Toronto 9, Ont.

Naūja Liėtūviška Valykla

Lenard’s Cleaners 
985 College Št Tek LĖ. l-5i6« 

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

Savininkas L. LEVECKIS

Kaip gražiai atgimsta pavasario gam
ta. Nuostabiai gražūs gegužės-birželio 
vaizdai kiekvienam iš mūsų primena 
gimtąjį kraštą ir kiekvieną iš musų, 
kad ir su skausmu, maloniai nuteikia 
ir visi džiaugsAingai sutinkame pava
sarį ateinant.
v Kartu su pavasariu atgimstame ir 
mes winnipegiečiai lietuviai. Atgimsta
me ta prasme, kad iki šiol, tarp se
nųjų ir naujųjų ateivių vis reiškėsi 
fiidelė spraga į bendrą sugyvenimą.

Aš dėkoju “Kanados Lietuvių Klu
bo Manitoboje” nariams už pasitikėji
mą, kad išrinkote mane pirmininku 
1960 metams.

Pirmiausia aš stengsiuos, kad klubo 
nariai susipažintų ir teisingai supras
tų klubo konstituciją, dėl ko, mes daž
yki ginČinamės pilnai jos nesuprasda- 
nįįjir kiekvienas atskirai traukiame 
Ją ant savo kurpaliaus.

Neteisingas konstitucijos supratimas 
ttei jos sąmoningas iškraipymas ardo 

“ sugyvenimą ir išaukia bereikalingas 
rietenas. Klubo konstitucija yra mūsų 
jdubo veikimo pagrindas. Ji yra sura
šoma pačių klubo narių, todėl ji gali 
būti keičiama, papildoma ir taisoma. 
^ AS manau, kad šiandien faktiškai, 
mes turime daugiau tinkančių vado
vauti, nes šiandien beveik visi mūsų 
klubo nariai galėtų būti <nūsų lietuvių 
klubo priešakyje. Todėl mūsų lietu
vių klubas turėtų būti ne piramidės 
fotmoje, bet “apvaliojo stalo” lietuvių 

‘bendruomenė, kurioje kiekvienas ga
li turėti savo balsą, kiekvienas privalo 

1 ne^ti atsakomybę, nes kiekvienas yra 
• savarankiškas asmuo. Klubas nėra ko

kios nors partijos padalinys, bet at
virkščiai jis yra mūsų lietuvių bend- 
ruomenės tam tikra bendro darbo for- 

•ma. Todėl, mano nuomone, mūsų tar- 
Ipe neturėtų būti statistų ir žiūrovų, 
bet visi turėtų suaktyvėti.

v' Mūsų tikslas turi būti šios lietuvių 
' behdruomenės įjungimas į kultūrinius 
j reikalus. Mes turime vienas kitam pa- 

dėti likti sąmoningais, savarankiškais 
Žmonėmis, o kartu patys save sukultū
rinti ir tuo būdu mes pasidarytume 
vienas kultūrinis vienetas — vienas 

: lygių žmonių vienetas. Todėl kiekvie
nu nustatytu laiku savo bendruose su
sirinkimuose mes ir renkame savo va
dovą, kuris yra tvirčiausia pajėga, o 
ta pajėga gali būti iš mūsų kiekvienas 
dalyvis, kuris gali vadovauti tam tikrą 
nustatytą laiko tarpą,

Nepaslaptis, kad pas mus Manito
boje jau kuris laikas tarp senųjų ir 
gaujųjų ateivių vyko tam tikras tryni
masis. Vis dar aiškinamės ir dalinamės 

; tuo pačiu ‘duonos kąsniu”, kuris mums 
visiems šiandien yra vienodai brangus 
ir suprantamas. • „

Tiesa, vienas iš senesniųjų ateivių, 
VI. Steponavičus, teisingai yra pasa
kęs: “Nemanykite, naujieji ateiviai, 
lietuviai, kad ir pas mus vyko viskas 
tvarkoje. Dar pačioje pradžioje ir pas 

‘mus reiškėsi įvairūs nesugyvenimai, 
j barniai ir vienų kitiems neapykanta, 
‘vieni turėjome vienokius įsitikinimus, 
kiti kitokius, bet .bendras reikalas su
vedė visus vienon krūvon ir privalėjo
me kį nors daryti.. ?’

Ir tikrai visų vienas reikalas suve
dė vienon krūvon senuosius, tas pats 
reikalas suvedė vienon krūvon nau
juosius ir tas pats bendras reikalas 
greitai suves, ton pačion bendron krū
von, naujuosisū ir senuosius ir liksime 
tik viena bendra lietuviška krūva iš 
tų pačių naujųjų ir senųjų lietuvių 
ateivių.

Tiesa, naujieji ateiviai jau seniai 
mėgino jungtis į bendrą veikimo dar
bą su senaisiais. Dalis mėgino stoti Į 
tą patį klubą dar pačioje pradžioje, ta
čiau iš senesniųjų ateivių, kaikurių as
menų, buvo padaryta nemaža klaidų, 
kas naujuosius ateivius ir atbaidė nuo 
bendro veikimo.

Senesnieji ateiviai užtrenkė duris į 
klubą naujiesiems ateiviams, kas pa- 

i darė didelę žalą tolimesniam sugyve
nimui. Naujieji ateiviai buvo apšaukti 
norį pagrobti senesniųjų ateivių sta
tytą klubą, įrengti klube lietuvių pa
rapijos bažnyčią ir išvyti iš jos senes- 
hiuosius. šiandien, visos tos barikados 
sudužo. Nepasitvirtino įvairūs iš piršto

ČIKAGOS VAIZDAI
* (Atkelta iš 2 psL) 

leistinų” žygių sąrašą, nors ir jos 
atlikėjas negali būti įtariamas 
turįs betkokių simpatijų raudo
niesiems. Tai buvo gal daugiau - 
mažiau nesusipratimas, bet ne 
blogos valios pasireiškimas.

Tačiau ir to pakako, kad J. 
Kreivėnas būtų apšauktas nusi
kaltėliu, jam primetant net ir išsi
galvotus “juodus darbus”. Čia 
daugiausia triukšmo pakėlė ne tie 
žmonės, kurie aktyviau reikštųsi 
lietuviškame darbe, bet tie, kurie 
ta veikla domisi tik tiek, kad kitų 
akyse galėtų nuduoti didelius vei
kėjus. Matydamas tokią padėtį, 
“nusikaltėlis” padavė pareiški
mus dėl atsistatydinimo iš įvairių 
pareigų, kuriose jo pavardė figū
ravo netik popierio lapuose.

Šioje vietoje nesinori nieko 
ginti, nei pulti. Tik reikia pasa
kyti, kad mūsų tarpe trūksta svei
kos, nuovokos, trūksta apibendrin
to darbo linijos. Perdaug jau yra 
gražių, daugumoje nerealių nu
tarimų bei rezoliucijų, ant kurių 
jų autoriai skaniai miega. Negana 
to, kaikurie jaučiasi turį teisę tik 
kitus kontroliuoti ir teisti, nors 
patiems betkokia konkreti lietu
viška veiklą visai nerūpi. Tiesa, 
jie nori, kad kas nors judėtų, bet 
ta veikla tuojau įrėminama į to
kius neaiškius rėmus, jog tas ku
ris dirba, visada turi būti pareng
ties stovyje gauti per nugarą.

Dabar mums jau tikrai aišku, 
jog reikia gilaus degamųjų daly
kų išnagrinėjimo. O kai dėl J. 
Kreivėno atvejo, norisi pareikšti 
vieną išgirstą nuomonę: “Aš ir 
dabar jo nemainyčiau i dešimti 
kitų'mūsų veikėjų”. Dėl šio Įvy
kio J. Kreivėnas, atrodo, nuken
tės mažiausiai — pasekmes dau
giau pajus jo teisėjai, nes nebus 
Į ką kreiptis juodų darbų atlikimo 
reikalu, ir, žinoma, mes visi.

Kur atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė

gyje išsenka ir joms atgauti reikalin
gas ramus poilsis, malonios atostogos. 
Mūsų vasarvietėje — Osterville Manor

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA” 

Poskola 1 asm, tfef $3.00b, Potkoloi, žhfeifci Ir yyvyfct apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Plrmodiėhiois ir Penktadienio is nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol? vok.
Antradieniais •— nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vol. ryto uždaryta.

BCitin*: Lietuviu Namai, lt29 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Visi masinu remonto darbai lietuviams 
atliekami pigiau, lietuviškame 

WALLY'S GARAGE
Šav. VL. TARVYDAS

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

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

VYRIŠKŲ IR Ji-. TTA1 Q Q 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 01U V Į

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas a 

Augščiaušids klas& darbas, žėmoš
medžiagų.

^1432
-4704

Elektros - Electronic
Technikas

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

Tel. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ, TORONTO* *1 1 < 1. 1 - .....................................

VEDYBOS
Jet norite vttri, rąžykite /vokiečių or 
lotekų tehfonuotdte or atvykite 
ėtlr.efiBkaLj

VEDYBŲ fclURĄ "WALDI" 
839 COLLEGE ST., Toronto, Oni. 

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

Visi felektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. Hl. 7-1601
Toronto

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

4-8431

to išlaužti užmetinėjimai. Noromis, 
nenoromis teko atidaryti klubo duris 
ir įsileisti bendran darban naujesniuo
sius. Taip ir liko išsklaidytos visos 
mintys apie klubo betkokį pasisavini
mą ir pan.

Nepaslaptis, kad visi klubo nariai 
nešame tam tikrą atsakomybę prieš 
tautą, kurioje mes esame prisiglaudę 
ir esame sujungti su jos įstatymais, 
kuriuos privalome vygdyti. Mes turi
me saugoti, kad šis lietuvių klubas 
būtų pastatytas visoje augštumoje ir 
nepasidarytų betkoks priešvalstybinis 
gaivalas. Todėl turime atgauti praras
tą pasitikėjimą, kurį klubas per kele
tas neatsakingų asmenų kaltę yra pra
radęs. Klubo valdomieji organai turi 
būti patikimų ir atsakingų asmenų 
rankose, todėl klubas per savo meti
nius visuotinius susirinkimus turi tą 
žinoti ir suprasti.

Senieji ateiviai, pasiekę šį kraštą, 
pradėjo steigti patriotines lietuvių or
ganizacijas, kaip tai: Vytauto Didžio
jo ir kit. Bet laikui bėgant, gal ir tam 
tikrų užsieniečių nurodymais, į šias 
organizacijas pradėjo veržtis prieš
valstybiniai gaivalai bei komunistų 
simpatikai, kuriems šių lietuviškų or
ganizacijų vardai nepatiko ir ėmė juos 
keisti kitais. Jau nekalbant apie “Li
teratūros Draugiją”, kuri valdžios yra 
skaitoma grynai komunistinė, bet ir 
pašalpinę, kurioje dar ir šiandien ran
dasi padoriausių lietuvių, tačiau rei
kia pripažinti, kad jos centre sėdi ko
munistų simpatikai ir šiandien ją te- 
bekontroliuoja.

Didžiausia klubui dėmė užtraukta 
1946 m. kelių senųjų ateivių, kurie, 
apmulkinti II Pasaulinio karo eigos, 
ėmėsi neatsakingų žygių Manitobos 
lietuvių klube. Tuomet buvo surengtos 
klubo atidarymo iškilmės į kurias buvo 
pakviestas ir valdžios atstovas, parla
mento narys. Mr. Georg Stubb, kuris 
klubo atidarymo metu buvo sutikęs 
pasakyti kalbą. Tuo metu į klubo val
dybą buvo įėję keletas komunistų 
simpatikų. Į iškilmes jie pakvietė ko
kį tai rusų korhuriistinį klubą, kuris, 
propagandos tikslu atvyko sunkveži
miu su grupele žmonių ir orkestru... 
Žinoma, kaip įptasta komunistų pro
pagandoje, jie ėmė šeimininkauti ir 
net iškilmių metu sugroja Stavaj 
prachliatiem zakleimionyj ... Valdžios 
atstovai labai nustemba ir užklausia 
lietuvių klubo vadovus, ką jie tokiu 
savo elgesiu čia Kanadoje nori pada- —Jūs rasite ramų malonų poilsį ir 
ryti? Saugumo pareigūnai viską stebi, tikrai atgausite visas, per paskutinius 
Parlamenta narys išvyksta namo, o lie- metus* išeikvotas, jėgas.
tuviu klubas, nuo tos dienos įgauna! v Osterville Manor yra gražiame pu- 
komunistini atspalvį ir valdžios įstai-1 apaugusiame Cape Codo pusia- i salyje prie Atlanto, kur Šitosios sro-gose lieka kaip pnesvalstjbinis gaiva- vės va£dens temperatūra 70-80 laips- 
las. Mes naujieji ateiviai tokių savo : nįų yįsį mūSu vasarvietės svečiai nau- 
brolių veifemų negalėjoiųe pateisinti:; dojasi uždaru (privatišku) paplūdimiu. 
Ne tik kad ir mes nustebome, bet pri- į kurio švarus smėlis dar po kelis kąr- 
valėjome ir pasmerkti, o, be to, pa- į tus valomas ir sijojamas, todėl į šį pa
teisinti ir tuos patriotiškai nusiteiku-1 plūdimį tegalima įeiti tik su atskirais 
sius lietuvius, kurie, statvdami ši klu-' leidimais, kuriuos parūpiname visiems 
ha tiPk dan« vra idAiP «vn darbo ir I svečiams. Prie paplūdimio-yra auto- oą, tie*. aau& .ra ideje savo darbo ir: mobHiams saugoti vieta, už kurią atski- 
triūso. . . |raj mokėti-nereikia. Mūsų vasarvietės

Laikas eina savo keliu, pats gyveni- I 
mas palengvėle gydo padarytas žaiz- J 
das. Mes patekę į laisvus kraštus, kiek 
išgalės leidžia, padedame savo tautie- ‘ 
čiams patekusiems į komunistinį jun
gą, nes mes patys esame pernešę di- < 
dęlius ir vargingus tremtinio vargus, : 
skurdą, šaltį, alkį ir kitus nedatek- i 
liūs. Pamažėle į tą šalpą įsijungia ir 
senieji ateiviai. Jų giminių aimanos, ' 
skurdas ir vargai bei laiškai iš Sibiro : 
padeda suprasti tikrąjį komunizmą. To 
viso dėka, mes šiandien pradedame 
atrasti bendras kalbas, daugiau vienas 
kitą pažinti ir susigyventi. Teisingai 
komunistų himno žodžiai sako, kad 
pirmiausiai jie nori padaryti išalkusią' 
minią, o paskiau jai pasakyti pirmyn, 

’ draugai, nužemintieji, tik gaila, kad 
jų himne nebesimato posmo, jog jie 
tuos draugus patys ir pažemino.

Ir štai, jeigu pažvelgsime į statisti- 
. kos duomenis, kuriuos sudarė mūsų 

kaimynai latviai ir estai, matysime, 
kad laike keturių metų Europos ir ki
tų kraštų pabaltiečiai jau yra pasiun
tę saviškiams į rusų okupuotus kraš
tus apie 50.000 siuntinių. Tai vien tik 
latvių ir estų siuntiniai, o kur dar mū
sų lietuvių? Iš tų siuritinių 40% ver
tės tenka vien tik sovietų įstaigoms už 
muitus. Bendrai apskaičiuojama, kad 
rusų įstaigoms per tą laiką atiteko 
apie 13 milijonų dolerių- Tai žiaurus 
apiplėšimi mūsų ir mūsų vargšų tau
tiečių, kuriems mes siunčiame pa
galbą? , '

Mes galime džiaugtis ir kartu paim
ti sau pavyzdžių Hamiltono lietuvius. 
Jie statydami Lietuvių Namus jau tu
ri virš 50 narių iš senesniųjų ateivių, 
o vienas iš jų net pats žymiausias Sta
sys Uikis, kilęs iš Mažeikių aps., Lai
žuvos vai., Auksodės km., jau įnešęs 
LN $7.000. Tegu jis būna pavyzdžiu 
ne tik hamiltoniečiams ir mums, o 
kartu ir visiems Kanados lietuviams. 

Dabar mes winnipegiečiai to lietu
viško židinio apiplėštą garbę privalo
me atitaisyti. Mes neturime leisti, kad 
lietuvio vardas, dėl vieno kito nesusi
pratėlio ar parsidavėlio būtų niekina
mas ar skaitomas išdaviku savos tau
tos arba to krašto, kuris mus nelai
mėje yra priglaudęs. , 

Todėl, tiek senieji, tiek naujieji — 
privalome pasidaryti veržlesni ir pri
siimti postus, kuriems mes labiausiai 
galime būti reikalingi. Tad stokime 
nariais į Kanados Lietuvių Klubą Ma
nitoboje. Nėra pagrindo bijoti, žino
kime, kad ir kunigai-vienuoliai pasi
šventę vyksta į tolimus kraštus Kris
taus mokslo skelbti; tačiau jie nėra 
apšaukti komunistais. Mes visi gerai 
esame žinomi. Kurie yra padarę klai
dų, privalo atitaisyti, žiuokime, kad 
ir sena lotynų patarlė sako: Qvuos Ju
piter vult perdere, dementat” — Ką 
Jupiteris (Dievas) nori pražudyti, at
ima protą.

K, Strikaitis, -
Kanados Lietuvių Klubo Manitoboje 

pirmininkas.

Kas yra kvakeris?
Amerikoniškoje pradžios mo

kykloje mokytojas ilgai aiškino 
mokiniams, kas tokie yra kvake- 
riai.

— Taigi kvakėriai— Taigi kvakėriai, — užbaigė 
mokytojas, — yra žmonės, kurie 
niekad nesibara tarp savęs, nie
kad nesimuša ir nesikolioja.

Vaikai po to turėjo parašyti ra
šinėlį apie kvakerius. Mažasis To
mukas savo rašinį užbaigė:

“Tėvelis yra kvakeris, bet ma
mytė — ne”.

Perankstyvi nekrologai
Italijos dienraščiai paskelbė 

apie poeto D’Annunzio mirtį. Pa
skaitęs tai, rašytojas išsiuntinėja 
laikraščiams atitaisymą: “D’An
nunzio mirtis atidėta vėlesniam 
laikui”.

Vienas žurnalistas, paskaitęs 
laikrašty apie savo mirti, skambi
na bičiuliui:

— Skaitei, kad esu miręs?
— Skaičiau. Bet tarp kitko, sa

kyk, iš kur skambini?
Galvojąs naujokas

Puskarininkis ilgai aiškino nau
jokams apie keturias pasaulio ša
lis. Netrukus po to buvo rikiuotės 
pratimai. Būriui kuri laiką paėjė
jus, puskarininkis klausia vieną 
naujoką:

— Na, pasakyk, i kurią pusę 
einame?

— Į pietus, tamsia būrininke.
— O iš ko pažįsti?
— Kad man juo toliau tuo šil

čiau darosi...

W. A. LENCK1,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Lietuvio advokato

kainos yra labai žemos, jas lyginant 
su kitomis panašiomis vasarvietėmis, 
todėl tikime, kad Jūs apsispręsite savo 
atostogas praleisti pas mus — Cape 
Code Osterville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, jei apsi
sprendę atostogauti susisieksite su mu
mis ir/pranešite kuriuo metu žadate 
atvykti, kad galėtume Jums rezervuoti 
kambarius, kad atvykę nebeturėtu
mėte jokio rūpesčio ir galėtumėte visą 
atostogų metą skirti poilsiui ir malo
numams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir pra
šome klausti, jei dar kiltų kokių nors 
neaiškumų. Mus galite pasiekti šiais 
adresais:

Osterville Manor, Inc.
Osterville — Cape Cod, Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991
Bostone: .r'

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
.. • , , -, Jūsų J. Kapočius.

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

arba

į Lietuvą
PRAMONĖS GAMINIAI — 

MAISTAS — VAISTAI 
Siuntiniai pristatomi per 34 sav. 

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 QUEEN ST. W., TORONTO . t r TEL. EM. 44025 .

DĖMESIO!

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti BlOor ir Yong gatvių) 

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

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

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

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

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

Teatre
Vaidinimo metu dvi poniutės 

kalbasi sau gana garsiai. Išvestas 
iš kantrybės jų kaimynas joms 
sako:

— Dovanokit ponios, bet aš ne- . 
girdžiu nei žodžio.

— O koks reikalas Tamstai gir
dėti, ką mes kalbame? — atsiker
ta viena iš poniučių.

Be reikalo giriat
Prokuroras kaltinamojoje kal

boje sako:
— Nusikaltimo suplanavimas 

ir Įvykdymas yra meistriškas. Vis
kas apgalvota ir Įvykdyta tobulai, 
preciziškai...

— Tas išgyrimas nieko nepa
dės— vistiek neprisipažinsiu, - - 
sako iš pasitenkinimo paraudęs 
kaltinamasis.

Kritika
Paryžiaus teatre vyksta prem

jera. Pjesės autorius pertraukos 
metu vaišina spaudos atstovas 
šampanu. Kitą dieną viename 
dienrašty pasirodo kritika prem
jeros su tokia antrašte: “Trys be
prasmiai aktai ir prasmingos per
traukos”.

Dr. E. ZUBHIEI
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 2-4108

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

Dr. V. Sadauskas
"DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD.

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

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

Dr. A. VALADKA 
GYDYTOJAS ir ^HHHJRGAS 

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

NUO BIRŽELIO 1 DIENOS 
NAUJOS PRIĖMIMO 

VALANDOS: 
Pirmadieniais, antradieniais ir 

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

DIENIAIS KABINETAS 
UŽDARYTAS.

Kabinetas: LE. 4-4451
' D r. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR W., Toronto 4. 

(j rytus nuo Dufferin St.)

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-392419 GLEN BELLE CRESC.

Kvalifikuotas technikas taiso

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

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

i RO. 6-9367 TV. Semaška - - - ■■■ ... - • . —----- T- ".. --
b i

Telefonas RU. 1-7861
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TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šv. Jono Krikštytojo, šios 

parapijos dangiškojo Globėjo 
šventėje, šį penktadienį, 7.30 v. 
vak. bažnyčioje laikomos šv. Mi
šios. Pamaldų metu gieda parapi
jos altoriaus berniukų ir mergai
čių choras. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti. Pamaldose prisi
menama šv. Jono Kr. Pašalpinės 
draugijos mirę nariai.

— Gerojo Ganytojo stovykloje 
Springhurste šiuo sekmadieniu 
pradedamos vasaros sezono pa
maldom. Pamaldos laikomos 9 ir 
11 vai. Rytais prieš pamaldas 
klausoma išpažinčių ir daloma šv. 
Komunija. Kviečiame visus lie
tuvius, Sprinhurste ir jo apylin
kėse atostogaujančius ar ten gy
venančius, gausiai dalyvauti sek
madienių pamaldose ir aktyviai 
įsijungti į giedojimą. Savo orga
nizuotumu, būkime pavyzdžiu 
kitoms tautybėms. '

— Vėlyvosios 12 vai. pamaldos 
parapijos bažnyčioje vasarai nu
traukiamos. Tuo būdu nuo šio 
sekmadienio pamaldos vyks 9.30 
ir 11 vai.

— Gerojo Ganytojo stovykla 
atidaroma ilgąjį savaitgalį, liepos 
2 d. Pradžioje dvi savaites sto
vyklaus berniukai. Registracija 
vykdoma iki šio sekmadienio. 
Stovyklos vadovas kun. B. Pace- 
vičius. Stovyklos aikštėje vaka
rais vyks laužai, į kuriuos kaip ir 
pernai, kviečiamas jaunimas ir 
suaugusieji gausiai atsilankyti. 
Stovykloje yra numatyta taip pat 
programa vaikams, kurie gyvens 
vasarvietėje pas savo tėvus, bet 
atitinkamomis valandomis galės 
įsijungti į stovyklos kultūrinę 
programą: dainas, žaidimus ir 
sportą. Liepos 2d. vakare Gero
jo Ganytojo salėje įvyks viešas 
pobūvis, kurio pajamos bus ski
riamos stovyklos išlaidoms deng
ti. y/'.'

— Šiuo metu par. klebonijoje 
vieši svečias iš Europos kun. Ka
zimieras Senkus. Malonus svečias 
yra muzikos magistras, parašęs 
lietuvišką giesmyną, kuris jau 
yra atiduotas leidyklai. Sekma
dienio pamaldose svečias gražiai 
pravedė dialogines Mišias—įjun
giant visus pamaldų dalyvius, pa
našiai kaip pirmųjų krikščionių 
pamaldų laikais. '

— Šį penktadienį į lietuvių ka
pines perkeliami a.a. Jurgio Ga
linio palaikai iš šv. Kryžiaus ka
pinių Toronte. Už velionies vėlę 
pamaldos par. bažnyčioje 9 vai. 
rytą, po to vykstama į liet, ka
pines perkėlimo religinėms apei
goms. Visus reikalus, ryšium su 
mirusiųjų perkėlimais į naujas 
kapines sutvarko laidotuvių na
mai, pranešus jiems maždaug 
prieš 10 dienų.

— O. V. Senkus, mirus jų tik 
gimusiam sūneliui, kuris palaido
tas lietuvių kapinėse, nuoširdžiai 
užjaučiame. - ♦

— A.A. Antanas Ruzgas, miręs 
prieš dvejus metus, prisimena
mas šio sekmadienio 11 vai. pa
maldose, po to ant velionies kapo 
pašventinamas antkapis.

— Pakrikštyta: Silvia Teresė 
Klibingaitė ir Raimundas Anta
nas Kablvs.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį penktadienį yra Švenč. 

Jėzaus širdies šventė, bet tikin
tieji šv. Mišių išklausyti nėra įpa
reigojami. Ryte po 8* vai. Mišių 
bus kalbama litanija ir švenč. J. 
širdžiai pasiaukojimo aktas. Ti
kinčiuosius kviečiame gausiai da
lyvauti. Po Mišių tretininkams 
bus teikiama generalinė absoliu
cija.

— Parapijos biblioteka po šio 
sekmadienio uždaroma visai va
sarai. Šį sekmadienį knygos dar 
keičiamos ir išduodamos. Prašom 
apsirūpinti..

—Šį sekmadienį parapijos cho
ras išvyksta į Clevelandą giedo
ti iškilmingose Tėvo Kijausko, 
SJ, primicijų Mišiose, kurios bus 
šv. Jurgio liet, parapijoje. Savo 
mielam chorui linkime laimingos 
kelionės ir gražaus programos iš
pildymo. Sumos metu mūsų baž
nyčioje tikintieji kviečiami ben
drai giedoti tradicines giesmes.

— Norį įgyti Pirmos Komuni
jos fotografijų, prašomi skam
binti LE. 1-1906.

— Laikas nedelsiant registruo
ti vaikučius ir jaunimą į stovyk
las, kurių tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje N. Wasagoje bus 
dvi:, jaunimo stovykla bus nuo 
liepos 9 iki liepos 24 d., o vaiku
čių — nuo liepos 30 iki rugpiū- 
čio 14 d. Kadangi stpvykių mo
kestis bus tik nominalinis ir ne
turtingieji dalinai arba visai nuo 
mokesčio atleidžiami, mieluosius 
tėvus nuoširdžiai raginame savo 
vaikučius į tas stovyklas leisti. 
Geroje priežiūroje ir lietuviškoje 
aplinkoje stovyklos atostogos mū
sų jauniesiems duos daug viso
keriopos naudos.

Lietuvių vaikų darželis 
rugpiūčio 4-17 d.d. bus uždary
tas. Visos seserys išvyks meti
nėms rekolekcijoms į Putnam, 
Conn., JAV.

Tėvų dėmesiui
Lietuvių Vaikų Namai, tiki

masi, jau bus baigti įruošti iki 
mokslo metų pradžios. Namais 
galės patogiai naudotis iki 100 
vaikų. Būtų gražu, kad visi To
ronto lietuviai šiuos namus už
pildytų. Juose vaikai bus suskirs
tyti pagal amžių nuo 2 iki 6 me
tų. Vaikai čia galės baigti ang
liškai vadinamąjį “kindergarten”. 
Vaikus priimsime ir pusei dienos 
ir visai dienai. Taip pat priimsi
me mokyklinio amžaus vakus, ku
rie norėtų lankyti St. Helens mo
kyklą. Vaikai bus nuvedami ir 
parvedami iŠ mokyklos pietums, 
o pamokoms pasibaigus lietuviš
koje aplinkoje vaikai galės pra
leisti laiką iki sugrįš tėvai iš 
darbų. Visais šiais reikalais pra
šome" nedelsiant kreiptis telefo
nu LE. 4-5773. Seserų adresas iki 
rudens yra tas pats — 46 Dela
ware Avė.

N. Pr. Marijos seserys.
LVNSF laimingi 4 bilietai 

jau ištraukti
I-ją dovaną laimėjo Klaudija 

Dargis — <32 Grace St., Toronto. 
Ont; II — B. Sergautis— 286 
Sheldrake Blvd., Toronto, Ont.; 
III — Alvardas — 15420 Sussex 
Detroit, Mich.; IV — R. Bražu- 
kaitė, 35 Magwood Crt., Toronto,

Birželio 25 d., šį šeštadienį, Toronto Putvio Šaulių Kuopos

Tradicinės Joninės
rengiamos Orchard Beach- Keswick, Ont., gražioje ant 
Simcoe ežero kranto Clarlyn Lodge salėje, 405 Lake shore Rd.

PROGRAMA: 1) Prizinis šaudymas, motorlaivių lenktynės- Laimė
tojams dovanos — prizai. 2) ‘J: Gudausko poema <rSkaidrys”, reži
suojama S. RamanausfchiLt*: * . , > t ; -m

Varžybų pradžia 4 vai. p.p. Vaidinimo pradžia 7 vai. vak. Šokiams 
“CUBANA” orkestras nuo 6 vai. vak.

VISUS 
MALONIAI 
KVIEČIAME 
ATSILANKYTI.

kuris

MONTREAL Que
Šį penktadienį yra Dieviškosios Mokestis $1 dienai. Stovyklos ref- 

širdies šventė. Tą dieną AV baž- ‘ 
nyčioje bus šv. Mišios ir palaimi
nimas Švč. Sakramentu 8 vai. v.
*o šių pamaldų bus teikiama Ge

neralinė Absoliucija Trečiojo Or- 
deno nariams.

Montrealio Mokyklų Komisija 
ir šiemet ruošia vasaros stovyk
lą berniukams neokanadiečiams. 
Stovyklos kapelionu pakviestas 
Tėvas St. Kulbis, SJ. Stovykla 
>rasidės birželio 27 d. Priimami 
berniukai 10-17 metų amžiaus.

DOMINION DAY IŠVAKARĖSE, 
birželio 30 d., ketvirtadienį, rengiamas

didelis šokiu vakaras
įvyks "Brant Inn", Burlington, Ont., "Sky Club" 

gražioje aikštėjelauke.
• ■O.v: ••

Linksma muzika, turtinga loterija, įėjimo dovanos,' įvairus bufetas, 
gera nuotaika mėnesienoje ir t,t. Pradžia 7 vai. vak. Esant blogam 

orui — viskas vyks ten pat salėje.

Maloniai kviečiame visų kolonijų lietuvius gausiai 
atsilankyti.

TF Hamiltono skyriaus valdyba.

Sąryšyje su perkėlimu mano mylimo vyro *
• A. t A. JURGIO GALINIO

palaikais į lietuvių šv. Jono kapines, pranešu visiems gi
minėms, dragams ir pažįstamiems, kad birželio mėn. 24 d., 
t.y. penktadienį, 9 vai. ryto įvyks šv. Jono Krikštytojo baž

nyčioje pamaldos ir po jų bus vykstama į kapines.

Bronė Galinienė

Motinai ir uošvienei
a. a. ONAI VALIUKIENEI mirus.

LIUDĄ ir PETRĄ IMBRASUS 
liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame

Prisikėlimo Parapijos Choras.

Gydytojams ANTANUI ir STASIUI PACEVICIAMS, 
jų mamytei mirus Lietuvoje, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Bol. Jonynas.

Daktarams STASIUI ir ANTANUI PACEVICIAMS, 
ALEKSANDRAI KLIMAVIČIENEI ir jų šeimoms, 

jų mylimai mamytei mirus Lietuvoje, 
gilią užuojautą reiškia

V. ir V. Treigiai.

ROCHESTERIO 
ATEITININKAI KVIEČIA

Toronto ir Hamiltono visus atei
tininkus— moksleivius, studen
tus ir sendraugius — šį sekma
dienį, birželio 26 d., atvykti į Ro
chester! į bendrą šio rajono at-kų 
gegužinę šv. Jurgio lietuvių para
pijos salėje ii* sodne — 555 Hud
son Ave.

Programa: 11 vai. pamaldos, 1 
vai. pietūs bei susipažinimas, 3 
vai. šokiai ir laisvas laikas, 6 vai. 
pavakariai, 7 vai. sendraugių ben
dras 
kios 
tais.

trumpas pasitarims dėl to- 
gegužinės vietos kitais me-

Ateitininkų stovykla
Norintieji vykti į jaunimo sto

vyklą, kurią ruošia Toronto at- 
kai Wasagoje nuo liepos 9 iki 24 
d., berniukams ir mergaitėms 13- 
18 m., prašomi registruotis ne
delsiant. Dėl smulkesnių infor
macijų ir registracijos reikalu 
kreiptis: Toronte-— į T. Rafaelį, 
32 Rusholme Pk. Cres., tel. LE. 
3-0621, Hamiltone — į S. Ver
bicką, 57 Garrick Ave., ar G. Ba- 
kaitytę, 123 Robinson St.

Užsirašę į stovyklą prašomi 
sekti du sekančius “Tėv. žib.” 
numerius, kuriuose bus paskelb
tas pasiimtinų į stovyklą daiktų 
sąrašas ir kitos instrukcijos.

Skautų ir skaučių stovykla 
šiemet įvyks pp. Augustinavičių 
ūkyje prie La Salette, netoli Del
hi, nuo liepos 2 iki 17 d. Mokestis 
dviem savaitėm vienam $20, 
dviem iš vienos šeimos $30, trim- 
— $40. Registracijos mokestis 
$5 sumokamas užsirašant. Jis 
įskaitomas į bendrą mokestį.

Skautai registruojasi pas brolį 
Rušą OX. 1-2632, skautės pas 
sesę Bleizgytę LE. 4-4088 ir pas 
savo vienetų vadovus iki birželio 
26 d. Registracija jau pradėta ir 
tėveliai yra prašomi, kurie gal
voja savo vaikus leisti, kuo sku
biau užregistruoti. Priimami 
ne skautai nuo 7 m. amžiaus.

Tuntininkai.
ATIDARYTA MENO 
STUDIJA
Dail. G. K. Račkus, baigęs me

no studijas Toronte ir Paryžiuje, 
kartu su jugoslavų kilmės skulp-. 
toriu prof. A. Filipovic, Romos' 
dailiojo meno mokyklos auklėti
niu, pereitą savaitgalį atidarė ‘šir
vo meno studiją - mokyklą “Ar
tist’s Centre” 17 mylių į vakarus 
nuo Toronto esančiame Clarkson, 
prie kelio į Hamiltoną Nr. 2.
“Artist’s Centre” uždavinys duo

ti galimybių norintiems ir vasa
ros metu mokytis visų rūšių vaiz
duojamojo meno — tapybos, 
skulptūros, grafikos. Priimami ir 
pradedantieji. Jie bus supažin
dinami su visų rūšių technika ir 
vadovaujami pagal kiekvieno in
dividualinius linkimus. Vieną 
kartą per mėnesį bus ruošiami 
studentų ir instruktorių pasikal
bėjimai - diskusijos.

Smulkesnių informacijų prašo
ma kreiptis į dail. G. K. Račkų — 
“Artist’s Centre”, Box 401, Clark* 
son, Ont., tel. TAylor 2-8133.

Mutual Cooperation League of 
Canada birželio 9 d. pasiuntė 
premjerui Diefenbakeriui rezo-

ir

Toronto universiteto humanita
rinių mokslų fakultete antruosius 
studijų metus baigė Sigita O. 
Skirgailaitė ir Neris Karosaitė.

Ossgoode Hali studijas baigu
sių sąraše randame daugumai 
sporto mėgėjų pažįstamą “Auš
ros” sporto klubo narį D. C. -Tu- 
rack, kurio motina yra lietuvai
tė, o tėvas gudas.

Muz. St. Gailevičiaus pijano 
studijos dvidešimt mokinių šį pa
vasarį Toronto karališkoje kon
servatorijoj ' išlaikė egzaminus 
nuo pirmo iki paskutinio kurso 
su dideliu pasisekimu, §u pagy
rimo, o trys sū pirmos rūšies pa
gyrimo pažymėjimais.

Tadas Gurevičius, muz. St. Gai
levičiaus* studijos mokinys, baigė 
pijano klasę, išlaikydamas To
ronto konservatorijoje paskutinio 
kurso egzaminus. Egzaminatorių 
pastebėtas ir užgirtas kaip virtuo
zinis talentas. Jaunam pijanistui 
linkėtina su tuo pačiu entuziaz
mu kopti į muzikinio gyvenimo 
augštumas.

Sol. V. Verikaitis, yra sudaręs 
sutartį dalyvauti “H. M. S. Pina
fore” pastatyme Stradford, Cnt., 
Šekspyro festivaly nuo liepos 15 
d. iki rugpjūčio 6 d. Repetici
joms ten išvyksta jau birželio 27 
d., bet sekmadieniais pamaldoms 
gfįš į Torontą.

Prisikėlimo parapijos choras šį 
šeštadienį išvyksta r Clevelandą^ 
kur šv. Jurgio bažnyčioje giedos 
per kun Kijausko, ŠJ, primicijas.

DAINŲ ŠVENTĖ
VII Kanados Lietuvių Dienos 

proga Toronte įvyksta didelio 
masto dainų šventė, į kurią įsi
jungia atskirų kolonijų chorai, 
parengdami visose kolonijose 
bendrai sutartas tas pačias dai
nas, kad jungtinis choras galėtų 
bendrai jas - išpildyti-. J dainų 
šventę pastaruoju laikų įsijungė 
Prisikėlimo parapijos ctufras, va
dovaujamas . sol. V.. Verikaičio. 
Choras, kaip1 teko patirti, uoliai 
repetuoja dainų šventei numaty
tas dainas.

Springhurst vasarvietėje 
jau yeikia .Greenwood^ood Mar
ket užkandinė, vedama pp?Va- 
dakojų. Vasarotojai^ gfcŲcskaniai 
pavalgyti, gauti “Tėviškės Žibu
rius“ ir reikalui esant paskambin
ti iš ten ar į . ten telefonu Stay- 
ner, Ont. 779 Ring 2.

MA A VIA VA * VIA > ,■

liuciją, prašydama liepos pirmąjį 
savaitę paskelbti “Pavergtųjų 
tautų savaite” ir pakviesti Kana
dos piliečius atitinkamai tą sa
vaitę paminėti. Prašoma taip pat 
šitokią proklamaciją skelbti kas
met, kol bolševikų pavargtos tau
tos atgaus laisvę.

kalais prašoma kreiptis į T. Kul- 
bį tel. PO. 6-5755. Dar yra kiek 
laisvų vietų.

Klebonas Tėv. J. Borevičius, 
SJ, šį savaitgalį išvyksta į- Clė- 
velandą., į lietuvio jėzuito Gedi
mino Kijausko . primicijas, pir
mąsias iškilmingas šv. Mišias. 
Montrealio grįš birželio 27 d.

A.A. Aleksandras Lukša, trafi- 
ko policijos seržantas, palaidotas 
birželio 11 d. iš AV bažnyčiai. 
Laidotuvėse dalyvavo kuopa poli
cijos ir būrys karininkų.

Antisovietinėse demonstracijo
se Otavoje pereitą šeštadienį iš 
Montrealio dalyvavo apie 20 au- 
omobitių.

Prof. Donaldos muzikos moki
nių - solistų rečitalis įvyks birže
lio 25 d., šį šeštadienį, 8.30 vai. 
vak., Windsor viešbutyje. Jame 
pasirodys ir lietuvių: G. čapkaus- 
kienė — sopranas, G. Zenaitis < 
— baritonas. Salė, kurioje įvyks

VAIKAI PRAŠOSI Į NAMUS
Katalikų Vaikų Globos draugi

ja Toronte kreipiasi į lietuvius 
katalikus pagelbėti jos darbe pri 
baudžiant savo namuose draugi
os globai pavestus vaikus našlai

čius arba laikinai negalinčius gy
venti pas tėvus.

Atitinkamai šeimos padėčiai 
gali būti parinkti įvairaus am- 
:iaus vaikai. Didžioji jų dalis vė
liau bus grąžinti tėvams, bet da- rečitalis, vadinasi ‘Windsor Hali’, 
lis bus taip globojami iki'18 m. Lietuviai, kurie domisi dainavi- 

i. Tokiais vaikų auklėtojais gali mo menu kviečiamą atsilankyti. 
; būti asmenys mylį vaikus, piorį įėjimas visiems laivas - nemoka- 
bendradarbiauti su Katalikų’Vaid inas. < > ' .

■ kų Globos draugija, pasiryžę rū-! gauni Joninių vakarienė, kaip 
į pintis vaikų religiniais, sveikatos įr kasmet KLa Moterū^jia; Su- 
ir gerbūvio reikalais, neseneshi ruošė Jonines. .1 tfereelials K- 
kaip 60 mr amžiaus. i puošta salę, rožėmis papuošti,

Už vaikų globojimą draugija orkestrui Grojant piarsąv-Joūai- 
imoka $3840 mėnesiui nuo kiek- nės įžengė i salę. Pirrnininkei B. 
vieno vaiko, be to, parūpina dfa- Vilčinskienei tarus ugrąžų- žodį į 
hužius-.gvdymą ir mokymo išlai- susirinkusius, toliau baliui Tado- 
das apmoka. vavo P. Lukoševičius.- ..

. Galintieji pagelbėti, prašomi Kartu šventes savo vardines 
i paskambinti arba parašyti Miss Aušros Vartų parapijos klebonas 
;Szammers---WA 5-3641. Catho- t. j. Dorevičius, SJ, susilaukė 
[lie Children’s Aid Society of Met- au? sveikinimu ir dovanu.
ropolitan Toronto. 26 Maitland ‘ ’ . . - . .
St., Toronto 5, Ont.

Šv. Jono Kr. Pašalpinė D-ja

Kartu šventęs savo vardines

OKUPACIJOS DVIDEŠIMTME 
CIO IR TRĖMIMŲ PRADŽIOS 
MINĖJIMAS
ruoštas Pabaltiecių Federacijos, i
įvyko birželio 14 d. Prisikėlimo Šv. Jono Kr. Pašalpinė D-ja 
parapijos salėje. Nors ir šiokią-i nėr tris mėnesius vasaros metu 
dieni, prisirinko apie'800 visų tri-i mėnesinių draugijos susirinkimų 
jų tautybių dalyvių. ’-į; , ? neturės. Susirinkimai nukeliami į

Minėjimas buvo pradėtas Tėvo rudenį po vasaros atostogų.
Pauliaus, OFM, perskaityta invo- Vladas Veselauskas su ponia, j 
kacija ir Pab. Yed. pirm. J. R. Si- įUVę argentiniečiai, dabar čika- 

gieciai, pereitą savaitę lankėsi 
Toronte. Ta proga jie aplankė ir 
“TŽ” redakciją.

Parlamentaras Allan Grossman, 
MPP, parašė laišką The Globe 
and Mail redakcijai, atkreipda
mas dėmesį, kad to dienraščio bir
želio 3 d. laidoje aprašant krimi
nalinį nusikaltimą bereikalo pa
žymėta nusikaltėlio etninė kil
mė. Tuo būdu metama dėmė ati
tinkamai tautybei, sudaromas įs
pūdis lyg naujųjų ateivių tarpe 
daug nusikaltėlių." kai oficialios 
statistikos rodo priešingai — kad 
naujųjų ateivių tarpe nusikaltimų 
procentas yra mažesnis negu se
nųjų kanadiečių. Parlamentaras 
Grossman prašo redakciją tokių 
pastabų vengti.

manavičiaus žodžiu. Pranešinėjo 
L Šernaitė-Meiklejohn.

Dienos kalbėtoju buvo radijo 
komentatorius J. Collingwood 
Reade, Pab. Feder, moterų tary
bos deklaraciją perskaitė jos pir
mininkė V. Judzentavičiūtė, taip 

(Nukelta į 6 psL)
IEŠKAU ŠEIMININKES - VIRĖJOS 
darbo tabako ūky harvesto metu. Esu 
patyrusi, 3 metus ta darbą dirbusi. 
Tel. LE. 4-6629.

KRAUTUVĖS DARBUI reikalinga vy- 
resnio amžiaus mergaitė. 'Patyrimas ne
reikalingas. Geras darbas gerai mer
gaitei. Skambinti tel. CH. 1-7383.

REIKALINGA MOTERIS 2 mėne
siams pagelbėti vasarvietėje. Kreiptis 
Springhurst, Lindale Aye., vasarna
mis “Dainava” arba Toronte skambinti 
tel. LE. 4-5358 nuo 9 iki 10 vai. vak.

Jeigu atsirastų masina važiuojanti į 
Montreal! 1 liepos ilgam savaitgaliui 
ir galėtų paimti 2 asmenis, prašome 
skambinti tek RO. 2-5543.

Springhurst vasarvietėje išnuomoja
mas vasarnamis nuo liepos pradžios ir 
rugpiūčio mėnesį, lietuvių rajone. 
Tel. LE. 5-0527.

Springhurst vasarvietėje išnuomojami 
vasarotojams kambariai su atskiru 
įėjimu. Kreiptis vietoje Lindale Ave. 
vasarnamis “Dainava” arba skambinti 
Toronte vakarais tel. LE. 4-5358 nuo 
9 iki 10 vai.

Sprinhurst vasarvietėje išnuomojamas 
gerai izoliuotas vasarnamis, vienas 
blokas nuo lietuvių bažnyčios, Jom- 
dale gatvėje. Tel. LE. 1-5982, skambin
ti jm>, 6 yal. vak.

Išnuomojamas vienas kambarys ir vir
tuvė su baldais II augšte, prie gero 
susisiekimo. 12 Edna Ave. Telefonas 
LE. 6-0911.

Išnupmojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, 1>e baldu. 45 Alhambra Ave. 
Tel. LE. 34912.

300 AKRŲ javų arba gyvulininkystės 
-ūkis, 1% mylios Į šiaurės rytus nuo 
Dornoch, plieninio stogo dąržinė-tvar- 
taš/ šulinys,, autdinilinis vandens pa
davimas, žvyro dauba, moderniška vir
tuvė. $13.000. Mažas {mokėjimas. 
Nesikreipti šeštadieniais. P. Sobey, 
Williamsford, Ont.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B. •

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į 
LIETŲ V Ą k kitus Europos kraštus.

Jei jums r< ;al receptus ar kitų kasdieninio reika- 
nkife, parašykite ar patys asmeniškai 

užeikite į MARGIS DJįįJiG STORE. Jei jūs turite hetkofcią prob
lemą, paskambinki te* mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

a Mes turime-daugybę europietiškų mišinių, 
i . ivfcatp tėejos dtvynerios, ramunėlės, zubra- 
« žolė, “C” termometrai ir kt

, a

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

MARGIS DRUG STORE
i Įsteigta nuo 1900 m.

Vaišėse dalyvavo naujai paskir
as Rosemounto lietuvių reika- 
'ams kufi. F. Jucevičius.

Sk^niai paruoštos vaišės, tur
inga loterija ir graži muzika pri
sidėjo nrie baliaus geros nuotai
kos. Atsilankė nemažas skaičius 
r.ontrealiečių. ' G. R.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI. 2-8501

F. Yasutis
A. Markevičius
P. Adamonis
P. Baltudnis 
Pr. Rudinskas

S. Kuliavas, sekret. RA. 5-4247

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus “NL”, \‘Tž”, “La Press”.

LA. 2-7879 
CR. 9-9793 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084 
HU.1-2957

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldų 

distancijomis. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- - 
realį, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO ’ /

MŪRO IR CEMENTO DARBAI 
Telefonas R O. 6-5420 

Skambinti po 8 vai. vak. ",
S. ANDRIEKUS

I4K

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-954 
\ J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS ;
, savo kredito kooperatyve ELITAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

Konedos, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

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

4 METU BUNGALOW ARTI WESTONO
6 gražūs kambariai, pilnai užbaigtas rūsys su vonia. Savininko statytas sau 
gyventi. Platus privatus įvažiavimas, didelis sklypas, 23 iš 28 garažas su 
antru augštu — gerai izoliuotas. Tinka profesionalui arba kontraktoriui, 
kuriam reikalingas Sandėlis. Arti mokyklų, krautuvių h* risisiekimo. Sa
vininkas persikėlė j Hamiltoną. Įmokėti apie $5.000. Apžiūrėkite ir duo
kite pasiūlymą.

■ \ ’ .r’ v

BLOOR • DUNDAS. 9 kambarių atskiras plytų namas. 3 virtinės. Van
deniu alyva šildomas. Garažas. Arti Bloor gatvės. Įmokėti apie $8.500. Viso 
kaina $23.500. Geros išsimokėjimo sąlygos.

RONCESVALLES ■ DUNDAS. $4.(MK> {mokėti, viso $14 Atsiims, ply
tų namas. 6 nepereinami kambariai, 2 virtuvės ir 2 vonios. Alyva šildo
mas, garažas.

' PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. ' '




