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Kiekvienas birželis vėl ir vėl primena mums žaizdas, kurias 
jaučia mūsų keturi milijonai. Visos lietuvių iše’iyių kolonijos 
birželio deportacijas mini labai vieningai. Suėjus betgi 15 metų 
nuo Lietuves okupacijos tektų prisiminti ir ypač kitiems primin
ti nevien deportacijas, bet apskritai visą Lietuvos naikinimą, jos 
rueitų kančių kelią. .Ši proga visų Lietuvos laisvinimo veiksnių 
turėtų būti tinkamai panaudota. Geras yra dalykas- tradiciniai 
mūsų minėjimai, bet jie, deja, neprasimuša platesnėn viešumon. 
Mums gi svarbu pasiekti tą viešumą. Jei imigracijos pradžioje, 
nepažįstant krašto nei jo žmonių, sunku buvo prabilti į sveti
muosius, tai dabar, po eilės metų, atsirado žymiai daugiau gali
mybių. Kaikuriose kolonijose jau tuo keliu einama ir tai gana 
sėkmingai. Reikia tikėtis, kad penkioliktosios metinės dar stip
riau paskatins visus tautiečius būti savo naikinamo krašto liu
dytojais ir šaukliais svetimųjų -tarpe.

Tai propagandinė dalyko pusė. Tikinčiam žmogui kar-tu su 
tuo iškyla ir kitas įvykių prisiminimo būdas, būtent, malda. Ne
tenka abejoti, kad kreipimasis į pasaulio viešumą yra svarbus 
dalykas, bet taip pat netenka abejoti, kad kreipimasis į pasaulio 
Viešpatį — dar svarbesnis. Galime svarstyti tikybines problemas, 
kylančias abejones, bet tik ne šiuo momentu, kai reikia gyventi 
savo tikėjimo galia, o ne diskutuoti. Tada, kai iškyla prieš mūsų 
akis Lietuvos kančia visu savo tragiškumu, kiekviena tikinti 
širdis savaimingai kreipiasi į visatos Viešpatį, kurio rankose visų 
kraštų likimas. Pavojaus metu, kai lūžta visi laivo vairai ir 
nedaug ką tegali kapitonai, savąjį likimą tenka ypač tada patikė
ti Augščiausiajam Vairininkui.

Tos minties vedama Kanados Lietuvių Katalikų Federacija, 
ryšium su birželio įvykių minėjimu, ir kviečia tikinčiąją Kanados 
lietuvių visuomenę bendrai maldai. Nors maldos diena paskelbta 
birželio 19 d., tačiau atskiros kolonijos galės ją pravesti ir kitą, 
kurią dieną pagal vietos galimybes. Būtų, žinoma, įspūdingiau, 
jei tai galėtų būti padaryta tą pačią dieną visose kolonijose.

Kaip jau buvo minėta spaudoje, mūsų Maldos Diena buvo 
paprašyta paminėti visose Kanados katalikų vyskupijose.’ Iš pir
mųjų atgarsių matyti, kad kaikurie vyskupai jau atkreipė savo 
ganomųjų dėmesį į naikinamą Lietuvą ir paprašė juos birželio 
19 d. jungtis maldoje drauge su lietuviais. Kiti pažadėjo dargi 
apie tai parašyti savo dieeceziniuose laikraščiuose. Tuo būdu 

, mes susilauksime ne tiktai moralinės paramos, bet ir būsime pa
skleidę atitinkamos informacijos apie Lietuvą ir ten persekioja
mą Bažnyčią.

Diena taip pat tebūnie proga iškelti .Lietuvos kanki-
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Jo Ekscelencija vysk. Kazimieras Paltarokas, vienintelis vysku
pas likęs sovietų okupuotoj Lietuvoj. Šiemet jam sueina 80 m. 
amžiaus.

MALDOS DIENA
J. Em. Kardinolo McGuigan, 

Toronto arkivyskupo patvarky
mu, birželio 19 d., sekmadienį, 
visose arkivyskupijos bažnyčio
se vakarinės pamaldos bus ski
riamos už Lietuvą.

Panašiai yra padarę ir kiti 
vyskupai. J.Ėm. Montrealio kar
dinolas P. E. Eeger.irgi pagarsi
no Maldos Dieną.

KUNIGAMS
KLK Federacijos C. Valdyba 

vra kreipusis į visus liet, kuni
gus Kanadoje prašydama atžy
mėti Lietuvos pavergimo 15 m. 
sūkaktį specialia Maldos Diena 
birželio 19 d. KLK Kunigų Vie
nybės Valdyba iš savo pusės 
maloniai prašo konfratrus laiky
ti pamaldas ta intencija; kviesti 
tikinčiuosius jose dalyvauti pri
imant šv. Komuniją bei organi
zuoti specialias maldas. Jeigu 
vietos sąlygos neleistų to pada- _____ ________
ryti birželio 19 d., prašoma tai į sjgnčios būti pašalintos. Kol kas 
atlikti kitą kurią dieną. Svarbu, jAV-bės turinčios gyventi ,kaip 
kad visos mūsų kolonijos daly- kraštas, kuriam gresia pavojus, 
•vautų bendroj maldoj. >

K. Vienybės Valdyba.

Pradėti keturių didžiųjų konferencijos paruošiamieji darbai. 
Niujorke susirinko JAV, Britanijos ir Prancūzijos atitinkami pa
reigūnai - ekspertai studijuoti klausimų, kurie bus pateikti svars
tyti keturiems didiesiems. Britanijos delegacijai vadovauja Hood, 
V. Europos sekcijos vedėjas užsienio reik, ministerijoj. Birželio 16- 
18 d. Niujorke susirinks trijų didžiųjų užsienio reik, ministerial 
aptarti jau paruoštų klausimų ir suvienodinti savo nuomonių.

Keturių d. konferencijos vieta nei data nėra galutinai nusta
tytos. Vakariečiai oficialiai pa- •---------------------------------- -----
siūlė sovietams Ženevą liepos kų. Šią savaitę kancl. Adenaue- 
18-21 d. Sovietai tuo reikalu dar 
r^nasisakė. Manoma, tai bus su
tarta birželio 20-26 d. San Fran
cisco mieste, kur susitiks ketu
rių did. uzs. r. ministerial Jungt. 
Tautų dešimtmečio minėjime. 

Nors į keturių d. susitikimą 
dedama daug vilčių, .tačiau J. F. 
Dulles pabrėžė, kad jis abejojąs 
ar konferencija pajėgsianti pa
šalinti pasaulio politinį įtempi
mą. Esą ji galbūt patarnausianti 
nustatyti įtempimo priežastis, 
kurios palaipsniui vėliau galė-

— Vašingtonas. — Senatas pa
tvirtino demokratų pasiūlymą 
pakelti valandinio atlyginimo 
minimumą JAV-se nuo 75ė iki 
$1. Pakėlimas yra 10< didesnis 
nei prašė prez. Eisenhoweris.

Diplornįatijada
akšfas išreiškė vi- r Niujorko

daitis, Skrupskelis ir daugybė kitų. Nusipelnę mūsų žmonės me
nui mokslui yra paminimi įvairiomis progomis, tačiau in ūsų 
kankiniai’to rečiau tesusilaukia. Jau laikas kelti jų vardus ne. 
tiktai minėjimuose, laikraščių puslapiuose, bet ir dievnamiuose. 
Jie prilygsta pirmųjų krikščionybės amžių kankiniams, ir todėl 
jų vardai turi būti apgaubti nevystančia aureole. Ateis laikas, 
kada jų vardai spindės altoriaus garbe. Dabar gi reikia išlaikyti 
juos mūsų širdyse ir rinkti medžiagą, kuri ateityj^ patarnaus 
oficialiam jų išaųgštinimui. Tai didis moralinis mūsų tautos ir 
Bažnyčios turtas, kuriuo galės didžiuotis ateities Lietuva ištisais 
šimtmečiais, kaip kad ji iki šiol didžiavosi savo praeities did
vyriais.

Dera taip pat Maldos Dieną prisiminti ir mūsų gyvuosius,, 
ryžtingai pakeliančius persekiojimą. Mūsų lūkesčiai tėsijungia 
su jų ištverme. Mūsų maldos testiprina juos, o jų ryžtas in iš- 
tvermė teįkvepia ir tesugėdina mus! Pr. G.

PERSITVARKYS VLIKas
- Kaip matyti iš Eltos praneši
mo VLIKas birželio 6-7 d. po
sėdyje, kurio metu įvyko ir po
litinių grupių pasitarimas, nu
matomas persitvarkymas pačia
me VLILKe ir Vykd.’ Taryboj. 
Esą norima, kaip jie patys pa
geidauja, įtraukti Vykd. Tary- 
bon ir socialdemokratų atstovą. 
Tai turį būti padaryta iki liepos 
mėn. galo. Tuo būdu kiekviena 
polit. grupė turęs progą duoti 
galimai tinkamiausius žmones.

Kai kas nori, kad būtų pakeis
ta visą dabartinė Vykd. Taryba, 
nes ir kai kurie antrininkai ky
lą prieš savo bosus, o “koordi- 
nantai” reikalaują ypač paša
linti žmones, kurie neturį jų 
malonės... Kiti — kad visi VL 
IKo nariai būtų taip pat pakeis
ti visai naujais — gal, sako, ta
da visi politikieriai nesivaikys 
taip kitų interesų, bet daugiau 
žiūrės reikalo esmės... O ligi 
šiol vis, ypač iš “šefininkų” pu
sės,

girdėti: tą pašalinti, tą išmesti, 
tas netikęs ir t.t., nors veik nie
kas konkrečiai nepasakydavo, 
kodėl nepadaryta Lietuvos lais
vinimo darbe tas ir tas, kaip.jų 
žmogus pagal konkrečius planus 
ir projektus padarytų tai ar ki
ta geriau etc. O lietuvių visuo
menė sako: gana tų amžinų de
rybų vieni su kitais ir su “šefu” 
— dirbkime konkretų laisvini
mo darbą ir sudrauskime ne tik 
rėksnius, bet ir tuos, kurie savo 
nuolaidumu sudaro dar daugiau 
pagrindo rėksniams dirbti pa- 
raustinį darbą....

Yra žmonių, kurie būtinai no
ri VLIKą suskaldyti. Kai vieni 
daro didžiausių nuolaidų, kiti, 
užuot dirbę pozityvų ir konkre
tų laisvinimo darbą, tik kaišioja 
kuolus į ratus, tesirūpindami 
partiniais reikalais. Kol toji 
dvasia nebus išveista iš kai ku
rių VLIKo grupių ar narių — 
džiugių rezultatų vargu tegali
ma tikėtis, nors viešai būtų de- 

tebūdavo tik dažniausiai i klaruojama visai kas kita. J. K.

Gaus metinį atlyginimą
JAV “The Ford Motor Com

pany” darbininkai, pabaigę dar
bo sutartį, panoro išsikovoti ga
rantuotą metinį atlyginimą, ku
ris būtų mokamas ir nedarbo 
metu. Darbininkai jau buvo tte 
pradedą streikuoti, kai atėjo ži
nia apie istorinį susitarimą su 
bendrove. Nors darbininkai ir 
neišsiderėjo visko, ko ’ norėjo, 
tačiau buvo padarytas reikšmin
gas žingsnis priekin. Darbinin
kų unija “United Automobile 
Workers” reikalavo, kad nedar
bo metu Fordas ir nedarbo fon
das mokėtų darbininkams 80% 
normalaus atlyginimo. Buvo iš
siderėta, kad darbininkai nedar
bo metu gaus 60-65% normalaus 
atlyginimo. Tam Fordas įsipa
reigojo sudaryti 55 mil. dol fon-

dą, kuris mokės atitinkamus 
oriedus tiktai per 26 savaites. 
Jei nedarbas užtruks ilgiau, 
Fordas nebebus įpareigotas juos 
mokėti.

Šis susitarimas, galiosiąs tris 
metus, yra naujenybė, kuri dar
bininko gyvenimui teiks dau
giau tikrumo. Kol kas jis tėra 
priimtas tiktai Fdrdo įmonėse. 
Girdėti, kad prie to einama ir 
didelėse “General Motor” įmo
nėse Kanadoj. Jau kuris laikas 
kaip vyksta derybos taip darb
davių ir darbininkų unijos. Ti
kimasi, kad ir čia darbininkams 
oavyks bent iš dalies laimėti. 
Kol 'kas unija negali skelbti 
streiko, nes dar nesikreipė į vy
riausybės įgaliotinį — taikyto
ją. Nepatenkinta šio pastarojo
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Adomas.,
suomenės nuomonę apie '“vyru
čius pilno takto, kurie pasauly’ 
nepražus, moka niekinti mažus, 
prieš didžiūnus lenkia kaktą, ir 
įeidami į jų rūmus ne tik lazdą, 
kaliošus bet ir nuomones palie- tymų knygele. Sovietų ėjimai, 
ka’... Dabartinės tarptautinės aukojant tik pėstininkus ir gar- 
diplomatijados įkarščio dieno- sjaj šūkaujant “mes norim tik 
mis; neramūs-vertiname savuo- “ 
sius “vyručius” svarstome susi-; c 
rūpirię jų darbus ir sugebėjimus 
busimųjų susitikimų Ženevoje 
akivaizdoje. Šiuo metu viliojant 
Maskvai krikščioniškai demo
kratišką Vokietiją penktajam 
Rytų Europos pasidalinimui, su
prantame kokie milžiniški pavo
jai gresia mažai tautai. Lietuvių 
likimas šiuo momentu daug pri
klauso nuo Lietuvos diplomatų 
ir vadų —tikrų ir “self-made”. 
Prezid. Eisenhoweris, tikriausiai 
nežinodamas apie lietuvių veiks 
nių trynimąsį akligatvyje, West 
Point karo mokyklos metų pa
baigtuvėse tvirtino: “Apie da
barties tautas ateityje bus kal
bama dvejopai: apie tas, kurios 
buvo inteligentiškos, drąsios, 
ryžtingos, ištikimos augštie- 
siems principams — ir todėl iš
liko, ir tas, kurios dingo nuo 
šios žemės paviršiaus”. Būtų 
baisu, jei mūsų nevieningumas 
lemtingu momentu Lietuvą pri
skirtų. prie antrosios gruoės...

Diplomat!jada intensyvėja .
Praėjusią savaitę girdėjome, 

kaip 20 amž. diplomatai ėjo į 
Kanosą pas Tito, ir Nicollo Ma-
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chiavelli, šv. Kazimiero laikų 
diplomato - oportunisto “H Prin
cipe” liko tik nekaltų pasiskai-

“taikos” vertė, ir vakariečius di
plomatus ne tik vienytis, bet ir 
kruopščiausiai ruoštis būsimoms 
konferencijoms. Priešingai lie
tuviškųjų “4” konferencijai Pa
ryžiuje, kuriai, kaip nusiskun
džiama informuotose lietuvių 
diplomatų sluogsniuose, ikišiol 
iniciatoriai nėra paruošę net 
darbotvarkės — trys Vakarų di
dieji susiuntė Vašingtonan savo 
geriausius diplomatus profesio
nalus. Spėkime, jog jie domisi 
lietuvių reiškiamomis teisėmis į 
Karaliaučiaus sritį, kurios liki
mą spręstų Didieji palietus 
Potsdamo sutartį ir Vokietijos 
sienas. Vakarai, neatsižvelgdami 
i sovietų norą derėtis ir dalytis 
Rytų Europą tiesiogiai su Vo
kietija, nenusileidžia į darbo
tvarkę reikalaudami įtraukti 
vieningos Vokietijos ir Rytų Eu
ropos klausimus. Esame atkrei
pę jūsų dėmesį į šiuos, jau nuo 
praėjusio trečiadienio, posė
džiaujančius amerikiečius, bri
tus ir prancūzus diplomatus. 
Štai jie: JAV — Douglas Mac 
Arthur 2nd, Valstybės Departa
mento patarėjas, J. D. Beam, 
Rytų Europos Skyriaus vedėjas,

vicemifi.. Livingston ^Merchant 
ir Robert Bowie, Politikos Pla
navimo skyr. vedėjas; britų — 
ambasadorius Sir Roger Makins, 
Hood; prancūzų — ambasado
rius Maurice Couve de Murville. 
Jie paruošė užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijai darbo
tvarkę ir šaltinius, darbotvarkę, 
kuri įgalintų vakariečius atei
nantį pirmadienį visu frontu 

i užgulti Viačeslavą Skriabiną - 
Molotovą. Ministerial tada nu
statys darbotvarkę patiems di
diesiems.

Rytų Europa darbotvarkėje
Amerikos didvyriai visą pra

ėjusią savaitę tebeįtikinėjo, jog 
Rytų Europą jie prisiminsią (N. 
York Times jau sąžiningai žy
mėjo gausiuose žemėlapiuose 
Lietuvos sienas, dažnai pažymė
damas ir stambiomis raidėmis 
“Lithuania”). Žurnalistų gandai 
sako, kad posėdžiaują diploma
tai dėl to “išlaisvinimo” punkto 
tarnybiškai apsikolioję. Rusai, 
labiausiai tos darbotvarkės ne
norį, sako — sueisim, pasišnekė
sim kaip “užbaigti šaltąjį kara”. 
Jų nuomone, tai klausimas sve-

(Nukelta į 2 psl.)

Adenaueris Maskvon
pasibaigė sensacingas 

Kremliaus vizitas Belgrade, pa
sklido kita nemažiau sensacinga 
žinia apie Bulganino kvietimą 
kancl. Adenaueriui atvykti į 
Maskvą tikslu užmegzti ūki
nius, kultūrinius ir politinius 
santykius. Kvietimas buvo įteik
tas vokiečių ambasadoriui Pa
ryžiuje. Šis mostas nustebino ir 
vakriečius sąjungininkus, ir pa
čius vokiečius. Dar taip neseniai 
Maskva koliojo Adenaueri “me- 

Jagių”r .“iš^Hkrf,
liu” ir t.t. Staiga Adenaueris ta
po valstybės vyru,, su kuriuo ki
lo reikalas užmegzti diplomati
nius santykius. Sovietų notoje 
sakoma, esą naujas karas pa
versti! Vokietiją kovų lauku ir 
ją sunaikintų. Todėl taikos išlai
kymas Europoj esąs Vokietijai 
gyvybinės reikšmės reikalas. 
Praeityje kartais blogi abiejų 
kraštų santykiai buvę labai pra
gaištingi ir vieniems, ir kitiems. 
Be to, diplomatinių santykių už
mezgimas su V. Vokietija esą 
padėtų išspręsti eilę klausimų, 
nejsskiriant nė suvienytos de 
moksatinės Vokietijos.

V. Vokietijos vyriausybė ir 
Maskvai atsakė teigiamai. K 
Adenaueris sutiko kalbėtis su 
marš. Bulganinu, nors ir nebūti
nai Maskvoj. Be to, jis tokiu sa
vo žingsniu nenori sugadinti 
savo politikos su vakariečiais 
sąjungininkais, todėl jis pakvie
timą priėmė su sąlyga, jeigu 
tam jie nesipriešins. Prez. Ei
senhoweris ir kt. sąjungininkai 
pareiškė pasitikį Adenaueriu ir 
mano, kad diplomat, santykiai 
su Maskva neatplėšia V. Vokie
tijos nuo yaakriečių sąjunginin-

■ ris lankėsi Vašingtone, kur ta- 
Iriasi su JAV polit. vadais.

Paruošiamieji darbai Aden
auerio - Bulganino susitikimui 
jau pradėti Paryžiuje. Susitiki
mo data ir vieta paaiškės vėliau. 
Bonnos vyriausybė tiria, ar tai 
negalėtų įvykti Ženevoj per ke
turių didžiųjų konferenciją.

Ko' siekiama?
Tuo tarpu dar nėra aišku, kas 

slypi už Kremliaus notos Bon- 
nai. Galimas daiktas, kad tai 
naujas bandymas įtraukti Vak. 
Vokietiją neutraliųjų juoston. 
Pavyko su Austrija, kodėl nepa
bandyti su Vokietija? Kol ap
siginklavimo įstatymas Vokieti
jos parlamento dar nėra priim
tas, yra geras momentas pakišti 
Bonnai stipriai veikiančią vilio
nę — Vokietijos suvienijimą ne*, 
ųtralumo kaina. Jeigu tai pa
vyktų, vakariečiai sąjunginin
kai turėtų išsinešdinu iš Vokie
tijos. O tai ir būtų sovietų lai
mėjimas. Jau dabar Bonnos par
lamentas sulėtino apsiginklavi
mo įstatymo svarstymą. Matyt, 
yra stiprių halsų už pasitarimus 
su sovietais, nesuardant santy-

Sudraudė Kanados generolus
Augštieji Kanados karininkai 

pastaruoju laiku davė pareiški
mų viešumai, kurie liečia poli
tiką. Aviacijos maršalas J. L. 
Plant Toronte pareiškė, esą Ka
nados sausumos kariuomenė ga
lėtų būti panaikinta ir jcs vie
toje sustiprinta aviacija. Jis. 
matyt, išreiškė aviacijos kari
ninkų grupės nuomonę, esą ka
rą laimėti gali ir viena aviacija 
— be laivyno ir sausumos ka
riuomenės. Vicemaršalas Plant 
už tai neteko užimamos vietos 
ir liko perkeltas į mažesnės 
reikšmės vietą.

Kitas maršalas, R. Slemon, 
aviacijos štabo viršininkas, pa-

sprendimu, unija turi kreiptis į 
trijų taikytojų komisiją ir tik po 
to gali pradėti legalų streiką. 
Neturint to, daliniai streikai 
prasidėjo.

Pagaliau ir GM darbininkai 
laimėjo panašias sąlygas kaip ir 
Fordo.

reiškė Mcntrealy, kad Kanada 
ir JAV suvienysiančios abiejų 
kraštų oro gynybą ir pavesian- 
čios bendrai vadovybei. Krašto 
apsaugos ministeris Campney 
betgi pastebėjo, kad tai nesanti 
vyriausybės linija.

Prieš keletą mėnesių gen. Įeit. 
G. Simonds, bendrojo štabo vir
šininkas, viešai pareiškė esąs 
nuomenės. kad Kanadai reika
linga būtinoji karinė tarnvba ir 
kad toks sprendimas priklausąs 
politikams. Praėjusią savaitę 
paskelbus jo atsistatydinimą 
komentatoriai mano, kad tai 
iwke ryšium su jo viešais pa
reiškimais. Jo vieton paskirtas 
gen. maj. H. D. Graham — 4 m. 
vyresnis; pirmasis — 52 m. amž. 
Manoma, kad pakeitimai krašto 
apsaug. ministerijoj sustiprinsią 
Kanados aviaciją.

— Vašingtonas. — Čia eina 
derybos JAV su Izraelio vyriau
sybe dėl savitarpės pagalbos su
tarties.

Paminkfas, primenąs prancūzų - akadiečių deportaciją 
1775 m. iš Kanados Nova Scotia provincijos j Lousiana 
sritį JAV. Kai britai juos deportavo, akadiečių buvo 6000, 
o dabar jų ten yra 50.000. Atvaizde matyti akadiečių le
gendinė didvyrė “Evangelina”.

jį. .
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kvietimas Adenaueriui rėis s 
jų nusistatymą palikti dvi Vo- ■ - 
kietijas — Rytų ir Vakarų. Jei 
taip, tai turėsią didelės reikš
mės keturių did. konferencijai, 
kurios vienas pagrindinių klau
simų.— Vokietijos suvienijimas.

Taikos keleiviai
Politinės atotampos ieškoma 

ir Tol. Rytuose — Formozos sri
tyje. Jau kuris laikas čia vyrau
ja neoficialios paliaubos. Raud. 
Kinija paleido 4 amerikiečius 
lakūnus belaisvius ir žada pa
leisti jų daugiau: Indijos atsto
vas J. Tautoms K. Menon lan
kėsi Peipinge, Londone,.Otavoj 
ir pagaliau Vašingtone, kur pa
informavo polit. vadus apie ki
niečių pasiūlymus. Indijos 
premjeras Nehru irgi pradėjo 
lankyti eilę sostinių. Ypač įspū
dingai buvo jis priimtas Mask
voj. Bulganinas pareiškė, esą 
sovietų ir indų pastangos pa
sieksiančios polit. atotampos ir 
Tol. Rytuose. Nehru gi liaupsino 
sovietus kaip “taikos nešėjus” 
ir, kaip Gandi šalininkas, pareiš
kė, esą klysta tie, kurie mano,, 
kad taika pasiekiama jėga. Va
kariečiai betgi klausia, ar Nehru 
siekiama taika nebus sovietinė?

Keis Lietuvos 
klausimą?

JAV užsienio reik. min. J. F. 
Dulles prieš tris savaites kalbė
damas televizijoj apie keturių 
didžiųjų konferenciją, pareiškė 
ketinąs k^lti R. Europos sateli
tinių kraštų likimą. Maskviškė 
“Pravda” į tai atsikirto aštriai, 
pareikšdama, kad tai būtų juo
kinga ir absurdiška. Dulles bet
gi savaitinėj spaudos konferen
cijoj pakartotinai pareiškė, kad 
už geležinės uždangoš esančių 
satelitinių kraštų klausimas bū
siąs vienu iš pagrindinių. Jis, 
matyt, siekia panaudoti pasaulio 
opiniją paskatinti Rusiją, kad 
duotų daugiau laisvės pavergt, 
kraštams, Dulles sakė remsiąsis 
Jaltos konferenciją, kurioj so
vietai pažadėję respektuoti sa
telitų suverenumą. Nauja sovie
tu laikysena Jugoslaviios atžvil
giu esą duodanti vilčių, kad 
Kremlius yra nusiteikęs pana
šiai elgtis su visais kraštais už 
geležinės uždangos.

Niekam dar nepavyko sužino
ti ar Dulles, kalbėdamas apie 
satelitus, turi galvoje ir Pabal
tijį, kurio tarptautinė būklė, so
vietų akimis žiūrint, yra skir
tinga. Esą, Lietuva, Latvija ir 
Estija esančios sudėtinės Rusi
jos dalys?

■Hi įįjKf %VV
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BRANGŪS TAUTIEČIA• Vasario 16 gimnazijos gyvybinių interesų verčiami įkurdinti ją nuosavose patalpose, ačiū mūsų tautiečių laisvame pasaulyje nuoširdžiai paramai mes gana sparčiu žingsniu artėjame prie užsibrėžto tikslo pilnutinio įgyvendinimo. Š.m. balandžio 1 dienai buvo belikę skolos už įgytus namus 55.000 DM ir pa gal Tarybos priimtą sąmatą trūko 30.000 DM namams įrengti, inventoriui įsigyti ir kitoms būtinoms išlaidoms padengti.Nors pagal pirkimo sutartį li- kusics už namus skolos mokėjimo terminas yra š.m. spalio 1 d., lėšų taupymo sumetimais būtų gera ją išmokėti galimai greičiau, nes procentai diena iš dienos didina mūsų įsipareigojimų naštą. Tad dar kartą kviečiame visus tautiečius pagelbėti, - kad gimnazijos namų vajus artimiausiu laiku galėtų būti sėkmingai užbaigtas. Dėkodami visiems gimnazijos namų vajaus talkininkams už ikišiplinį pasiaukojimą ir paramą, prašome ir toliau nesudėti rankų, kol darbas iki galo dar neatliktas.Tautiečiai, visi pagal išgales aukokime šiam svarbiam mūsų tautos ateities reikalui. Tebūnie

^.ums oavyzdžiu kad ir Izidorius Vaičekauskis, kuris šiomis dienomis paaukojo Vasario 16 Gimnazijos Namų Fondui $300. Niekeno nemokslintas, jaunas iš Lietuvos išvykęs, visą savo ilgą amžių sunkiai dirbęs, 80 metų sukakties proga jis iš savo sulupu skiria šią stambią auką tam, kad jaunoji mūsų karta turėtų geresnes sąlygas ruoštis gyvenimui, o pasiruošusi, galėtų daugiau nuveikti Lietuvos labui. Jei gražiu Izidoriaus Vaiče <auskio pavyzdžiu sekdamas riek vienas iš mūsų paskirs Gimnazijos Namų Findui nors mažą dalį jo įnašo, trūkstamas lėšas lengvai sukelsime.Aukas Vasario 16 gimnazijos namams prašome siųsti kaip <am patogiau: organizacijoms, kurios talkininkauja rinkdamos aukas, Vasario 16 gimn. remti komitetams, kur tokie yra, tie- 'iai Gimnazijos Namų sąskaiton /okietijoje antrašu: Badische Bank, Mannheim, Litauisches Zentralkomitee, Sonderkonto Gymnasium arba čekiais bei pašto perlaidomis adresu: Litauisches Zentralkomitee, 17a) Weinheim / Bergstr., Postfach 233. PLB Vokietijos Kr. V-ba.

Grumtynės dėl Vokietijos
* x <

Kodėl dėl Vokietijos eina to-

1955 m. balandžio 11 d. “Prav- 
dos” vedamasis: atkūrus V. Vo
kietijos Wehrmacbtą, V. Vokie
tijos pajėga būtų didesnė, negu 
visų kitų Vakarų Europos Uni
jos narių — ji pasidarytų Vak. 
JEuropcs žemyno tautų balso reiškėją. Todėl bolševikai stengiasi visokiais būdais leisti Vokietiją apginkluoti, kėdamiesi galėsią išstumti Europos visai amerikiečius, naudoti savo reikalams Vakarų Sąjungininkų savitarpio nesutarimus ir su laiku tuo būdu visą Vak. Europą pasiimti savo įtakos sferon. Visa eilė Vak. Europos politikų su buv. prancūzų užsienio reikalų ministeriais R. Schumanu ir G. Bidault įspėjo laisvąjį pasaulį, kad nepasiduotų šiems bolševikų manevrams. Šveicarų “Die Weltwoche” visai aiškiai nurodo, kad

Austrijai suteikimas visiš
kos nepriklausomybės toli 
gražu nereiškia jokio Sovie
tų geros valios pareiškimo, 
bet tėra tiktai viena grandis 
jų numatytoje plataus mas
to vad. “koegzistencijos” ar 
Vid. Europos suneutralini
mo akcijoje.Bulganinui su Chruščiovu ir didele svita aplankius Jugoslaviją, mancma, kad bolševikai ta “neutralumo juostą” 'stengiasi išplėsti ir i Artimuosius Rytus, nors pats Tito patikino V. Vokietijos fed. parlamento pirmininką Dr. jugoslavai draugystės

ir netils iš-

Gerstenmaierį, kad neišsižadės senosios su Vakarais ir savo-
Diplomatijada(Atkelta iš 1 psl.) timųjų karo bazių ir kariuomenės svetimose valstybėse”. Paskutinėje spaudos konferencijoje Prezidentas pasiskubino pritarti: “nė tik Vakarų Europoje, bet ir Rytų ir Centro Europoje”. NYTimes^ Vašingtone sužinojo, jog amerikiečių siūlomoje darbotvarkėje Rytų Europos sovietinė vergija esąs vienas pirmųjų punktų. Nežiūrint Paryžiaus ir Londono nepasitenkinimo Vašingtono diplomatai dėstė Eisęn- howerio ir Dulles “neatmaino- mą- nusistatymą”. ,f Praėjusi penktadienį, ■ klausinėjant senatoriui William F. Knowland ir pats min. Dulles pareiškė, jog . jis “studijuojąs” ar reikalauti busimojoje konferencijoje, jog TSRS dabar atitrauktų savo pajėgas iš Vengrijos ir Rumunijos.

Maskva flirtuoja su 
kancleriu“Taikingai išlaisvinti” R. Vokietiją gali tik Maskva. Vokiečiai, padrąsinti pataikūniškų JAV Pręzidento kalbų, viešai šnibždėjo, esą, jei Adenaueriui nepasisektų su rusais susitarti ar nereiktų siųsti Maskvon kurį kitą, netaip ištikimą Vakarams. Bismarko ir Weimaro diplomatija, siekianti išnaudoti patarlę “trečias laimi, kai du pešasi”, ’ kelis kartus buvo priminta įtakingų vokiškų laikraščių.Geriausios sėkmės linkėtų lietuviai VLIKo ir Diplomatiios Šefo pažįstamam naujajam Vo- ' kietijos užsienių reikalų minis-

teriui Dr. Heinrich von Brentano, kuris perimdamas pareigas užtikrino: “Mano tikslas yra suvienyta Voiketija laisvai susivienijusioje Europoje”. Vilki- mės, kad lietuvių diplomatai sugebės išlaikyti normalius santykius su Vokietija, nežiūrint taip aštrių susikirtimų Karaliaučiaus reikalu.
Prezidentas ir Amerika 
pasisakoSpaudos paskutinėj konferencijoj prezidentas pareiškė tikįs, jog Tarybų Sąjungoje tikrai vyksta permainoj kurių nuotaikoje jis tikisi “palengvinti visų naštą”. Dėl Rytų Europos neutralizavimo prezidentas pažodžiui šitaip pareiškė: “Aš štai ką pasakyčiau. Aš netikiu, kad Amerika bus laiminga, kol nors viena tauta, praeityje buvusi nepriklausoma, liks pavergta, kieno nors dominuojama. Turiu galvoje rytinius satelitus. Dabar, jei tos tautos pačios apsispręstų būti neutraliomis, tai joms reikštų nepaprastą pažangą... Vokietiją mes pripažinome kaip suverenę valstybę (!) ir dėl to ji pati turės aps^ęsti savo laikyseną”.
Kongresas nieko gero 
nesitikiTrys kongreso nariai: J. Martin iš Massachusets, M. Feighan iš Ohio ir senatorius Prescott Bush iš Connecticut, visi trys lietuviams gerai pažįstami, perspėjo nieko nesitikėti iš sovietų,

kurie* “tik biją mūsų pajėgos ir savo silpnybių”. Prie šitokios jd nuomonės formavimo, reikia manyti, turėjo prisidėti ALT Čikagoje išprašyta kongresmeno Dodd iš Pennsylvanijos informacija “Congressional Record” informacija apie Lietuvą vardu “Freedom for Lithuania”. Niujorke vieni sveikino šitokią ALT iniciatyvą, kiti abejojo jos veiksmingumu. Pastarieji manė, kad vyriausybės siuntinėjama literatūra nėra populiari nei spaudoj, nei pačioj visuomenėj. Buvo reikalaujama modemiškų Lietuvos bylos iškėlimų priemonių. Kazys Motuzas, žinomas filmininkas, kvietė lietuviškuosius veiksnius pasirūpinti, jog visa didžioji Amerikos spauda birželio baisiųjų sukaktuvių proga, per visą puslapį paskelbtų ALT ar kurio kito veiksnio vardu atsišaukimą į Amerikos tautą.

sios nepriklausomybės. Tačiau įžvalgesni stebėtojai šiuose bei ševikų kėsluose įžvelgia gilesn pavojų, būtent — kad su laiku jie ir su neutralia Vokietija ar kitais neutraliais kraštais gal padaryti tą pat, ką seniau yn padarę pvz. su Čekoslovakija Todėl tiek vokiečiai, tiek egzi lai reiškia pasitenkinimą atsa Kingų amerikiečių valstybės vy rų patikinimais, kad nei Vokie tija, r.ei Vidurio ar Rytų Euro pos kraštai nebus bolševikams nurašyti. JAV senato respubh kenų vadas Knowlandas aiškia pareikalavo, kad Sovietai pasi trauktų iš Pabaltijo respublikų, o satelitiniuose Sovietų kraštuo se Europoje JT priežiūroje būtų pravesti lasvi rinkimai. Senato rius mano, kad to -tikslo bus galima pasiekti ne iš syk, bet pei visą eilę pasitarimų bei konfe enciių. Tito taip pat patikint Dr. E. Gerstenmeierį, kad Ju gcslavija iš savo pusės, kiek tat nuo jos priklausys, prisidės prie ‘teisingo Vokietijos klausimo išsprendimo”.
Visų akys krypsta į busi

mąją Keturių Didžiųjų kon
ferenciją,nors britai ir tikina, kad iš jos per daug tikėtis netenką. Sovietai ypač norėtų įvaryti kylį tarp amerikiečių ir britų su prancūzais, kurie, kaip realistai, taip griežtai neužsistoja už paverg-j tąsias Europos tautas. Sovietams ypač rūpi suardyti amerikiečių ir vokiečių vis didėjan-. čią draugystę. Netenka abejoti, kad Sovietai jau yra padarę ir ilgainiui padarys dar daugiau įvairių vokiečiams siūlymų, kaip jiems priimtina prasme būtų galima Vokietiją apjungti ir išimti iš Vakarų globos. Tikimasi, kad prie amerikiečių ir vokiečių santykių sustiprinimo nemaža prisidės birželio mėn. numatyta kanclerio Adenauerio kelionė į JAV. •Bolševikų radijai ir spaudą jau dabar šaukia, kad Vak. Vokietija esanti padaryta “nauja trečiojo karo perykla”, kurios tolimesniam plėtimui visi “taikos šalininkai“ turį griežčiausiai pasipriešinti.Tam tikslui panaudojamos visokios priemonės: agitacijos per radijus, bolševikinę spaudą, tariamieji taikūs kongreso atsišaukimai, konferencijos, pasirašymai po visokiais raginimais už: drausti atominius ginklus, palie-

:ant tik tokius, kurių turi daugiau už kitus Sovietai, etc. Ta i-iau, kaip dabartiniai duomenys rodo, bent kol V. Vokietijos vy riausybės priešaky stovi Aden iuens, Vokietiją patraukti Sovietams į savo pusę nepavyks nes dabartiniai Vokietijos poli tikai netiki “Tauragės mitu”., jog Vokietijai reiktų susidėti sl rusais ir eiti drauge prieš Va ■carus.Numatoma ir tam tikrų fed v. Vokietijos vyriausybės eilėse >er tvarkymų. Atlikęs svarbiau- .ą savo užsienio politikoje misiją, kancl. Adenaueris toliau užsienio reikalų ministerijai vadovauti perleidžia CDU frakcijos fed. parlamento pirmininkui Dr. von Brentano, pats visą savo svorį žadėdamas sutelkti vidaus reikalams ir ypač Vokietijos ginklo jėgos sudarymui. Tarp Vokietijos koalicijos partijų vyravo trys nuomonės: viena reikalavo, kad atkuriamasis Wehrmachtas priklausytų tiesiai parlamento kontrolei, kiti siūlė vyriausiuoju ginkluotų pajėgų viršininku padaryti prezidentą, o tretieji norėjo visą armiją pavesti tiesiai kancleriui, kuris viceministeriu arba busimuoju krašto apsaugos ministe-

nu pasiimtu Blanką, faktiškąjį įkuriamos vokiečių kariuome- xės šeimininką. Tačiau daug kas būkštauja dėl tokios neparastai didelės galios sukoncent- avimo kanclerio rankose, nes ai jį gali padaryti beveik tokiu ,.at diktatorium, koks kad se- liaų yra buvęs Hitleris. Todėl, taip atrodo, greičiausiai bus teisė armiją turėti savo žinioje pa- ikta prezidentui, kad tuo būdu ūtų pasiekta tarp atskirų valdžios viršūnių pusiausvyra. Bon noje su gyvu susidomėjimu buvo sutiktas oficialaus CDU spaudos organo konstatavimas, kad kai kuriais atžvilgiais Vokietijos socialdemokratų nuomonė užsienio politikoje priartėja prie zyriausybės nuomonės. Taip pat ir socialdemokratai atmeta Vokietijos suneutralinimo mintį Vis dėlto kaip konstatuojama, pastaruoju metu tarp kanclerio r opozicijos santykiai yra šiek tiek pagerėję, ypač susiartinti su opozicija numato tapęs mi- nisteriu Dr. von Brentano.Vokiečių telegramų agentūra DPA paskelbė tariamą Maskvos planą, ką ji siekia padaryti su Vokietija. Apie minimąjį planą amerikiečių spaudoje yra jau rašęs jų žurnalistas Stewart Al- sop. Planu numatoma, kad iš Vokietijos turėtų būti atitrauktos visos okupacinės pajėgos, o Sovietų daliniai atsitrauktų į S.

Sąjungos teritoriją. Amerikie
čių daliniai galėtų pasilikti Va 
karų Europoje ir nebūtinai tu
rėtų grįžti į Ameriką.’ Visoje 
Vokietijoje turėtų būti pravesti z 
laisvi, bet kitų prižiūrimi rinki
mai. Tačiau Vokietija ir kitos 
didžiosios Vakarų valstybės tu
rėtų įsipareigoti pripažinti Ode
rio - Neisės liniją vokiečių siena 
rytuose Apjungtoji > Vokietija 
turėtų teisę pati laisvai apsi
spręsti, ar dėtis, ar nesidėti į 
visokias organizacijas, kaip NA 
TO ir kt. Vokietijai saugumas 
turėtų būti garantuotas Europi
nės saugumo sistemos, kuriai 
turėtų priklausyti tiek Soy. Są
junga, tiek ir JAV.

Kai kas mano, kad tokį ar pa
našų planą Sovietai galį pateik
ti per Keturių Didžiųjų konfe
renciją. Tačiau netenka abejoti, 
kad ne tik Vakarai, bet ir pati 
Vokietija su juo nesutiks.

Kancleris Adenaueris jau 
per Vokietijos suverenumo 
atgavimo iškilmes pasisakė 
dar kartą įsakmiai už Vo
kietiją su 1937 m. sienomis.

Tarp Vakarų sąjungininkų, ypač 
tarp amerikiečių politikų, gau
sėja balsų, kad amerikiečiai ne 
tik nerodytų jokių bolševikams 
nuolaidų, bet per šią ir per vi
są eilę kitų konferencijų atei
tyje pasistengtų juos išstumti 
atgal i jų prieškarines 1939 m. 
rugsėjo 1 d. sienas. M. K.

Akies nuotraukos Ispanijoje(Tęsinys iš praeito nr.)Ispanų religingumas ir dorovėIspanijos vado — caudillo F. Franco — režimas katalikų Bažnyčiai labai palankus: religinės organizacijos, kat. spauda, kat. mokyklos naudojasi pilna laisve: respublikos laikais Įves- tos civilinės jungtuvės panaikintos, valstybės lėšomis statomos sugriautos bažnyčics, grįžo išblaškyti dvasininkai, grąžinti kapelicnai i armiją, ligonines ir mokyklas; dvasininkams valdžia išmoka algas. Bažnytinėje politikoje laikomasi amžiais įsigalėjusios ' tradicijos ■— patikrinti Bažnyčiai pilną laisvę ir globą. Ispanijos kat. Bažnyčia tą pilnai užsitarnavo. Ispanijoje Bažnyčios, tautės ir valdžios sąvokos taip glaudžiai susijusios, jog dažnai tie dalykai laikomi už vieną. Ispanijos bažnyčia netarnauja jokiai pelitinei partijai ir į valdžios reikalus .nesikiša,- Tau^ finis pradas bažnyčios gyvenime ir jos tarnų darbuotėje yra labai ryškus. Bažnyčia Ispanijoje visada buvo nenugalima tau-

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos deyynerios — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL. 1944

Jonas V. Margis, Phm. B.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI -
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraliu Ai įso perdavimu (High Fidelity), vokiečių gamybos 
radijo priimtuvai: KOERTING — SAGA — BLAUPUNKT.

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užrašyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuošalai bei odos išdirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje —

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO-
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

Sav. K. MOTUŠIS.
Rodijo priimtuvu specialios trumposios bongos jums garantuoja Europos stočių 
priėmimu (Vilnius kasdien 6.30—7.00 p.m.). Pas mus atliekami specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sglygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
gali būti priimtas kaip įmokėjimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras:
926 Dundas St. W., Toronto 

Tol. EM. 4-1633.
SKYRIAI IR AGENTOROS:

Toronto — 697 Queen St. W.
HAMILTON — 236 James St. N. ir 

224 King St. E. 
Kitchener — 343 King St. E. 
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 740 Queens Ave. ir 

345 Clarence St.
Ottawa — 156 First Ave.
Winnipeg — 715 Elgin Ave.
Vancouver — 340 Homer St.

VISUS 
mielai kviečiame

atvykti ir susipažinti su naujomis

FORD ir MONARCH
1955 metu modelio 

automašinomis.
• z‘ • • • • ’ •. ■ • . ■ • 

Visas informacijas suteiks ir mielai 
patarnaus

V. PESECKAS
Tel. OL. 2371, namu RE. 0067.

CHURCH MOTORS
1638 BLOOR ST. W., TORONTO

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS

Taisau radijo, televizijos aparatus, pa
tefonus. Darbas garantuotas. 
Skambinti vakarais po 6 vai.

ME. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

BALTIC MOYERS & CARTAGE 
'Baldų pervežimo* Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Viso* vežamos tortas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

Ntosmis LAOSVargu ar kas iš mūsų džiaug- | dėmės, b nušluosčius, nuplovus tusi radęs meduje skruzdžių, pie- i —nebus veikimo. Pagaliau buvo ne musių ar sriuboj tarakonų... surastas puikus vabzdžių naįki- Jei tai atsitiktų viešbuty ar res- nimo būdas: tai savotiškas lakas torane, tai dažnas iš mūsų ir tam tikru santykiu sumaišytas triukšmą pakeltų dėl šių nemo- \ su aukščiau minėtais vaistais, karnų priedų! Todėl ne tik žy-j Šis lakas yra beveik nepastebi-' mių viešbučių bei restoranų vi- mas jei juo užtepamos dažytos :s sienos ar glazūruotos plytelės.
nimo būdas: tai savotiškas lakas

rėjai, bet ir eilinės šeimininkės sienos ar glazūruotos plytelės, stengiasi, kad maistas būtų be... Vaistai, išsikristalizuoja plonu vabzdžių. Bet labai yra sunku I sluogsniu lako paviršiuje. Vabz- j maistą užtverti “geležine uždan-1 dys, pavaikščiojęs tokiu pavir- | šiumi, gali jau rašyti testamentą... Nušluosčius ar nuplovus tokį paviršių — tuoj išsikristalizuoja naujas vaistų sluogsnis.Šis lakas jau yra išbandytas ir oilnai pateisino dėtas į jį viltis. Pirmiausia juo buvo ištepti prekiniai laivai, kuriuose buvo privisę vabzdžių, ypač tarakonų. Tokie laivai net du metus plaukiojo sustodami šiltų kraštų vabzdžiais apkrėstuose uostuose ir vistiek liko laisvi nuo nenaudėlių.Dabar galvojama plačiu mastu pritaikyti šį išganingąjį laką virtuvių apsaugai nuo parazitų — vabzdžių. Tiesa, virtuvės “išdažymas” šiuo nuostabiuoju laku tuo tarpu yra gana brangus: kainuotų gal kokius $25, nes šį darbą gali atlikti tik tam tikri specialistai. Bet mėgstantieji švarą ir branginantieji savo ir savo artimųjų sveikatą, manau, nedvejodami pasinaudos šiuo naudingu mokslo išradimu.K. Valteris.

ga” nuo šių liaudies priešų ir sabotažininkų (tikra tų žodžių prasme) ...Prieš eilę metų liaudies draugai — biologai, chemikai ir medikai — sukombinavo nuostabius DDT miltelius, kurie vabzdžiams buvo mirtingi, o žmonėms beveik nekenksmingi. Buvusieji Vokietijos DP stovyklose, manau, gerai pažįsta DDT miltelius, kuriais kiekvienas buvo apdulkinamas prieš priimant į stovyklą. Dabar jau turim ir daugiau labai veiksmingų vabzdžiams nuodų, k.a. Gammexane, Aldrin, Dieldrin.DDT ir kitų vabzdžių nuodų dėka padaryta milžiniška pažanga kovoje su baisiomis ligomis (drugiu, geltonuoju drugiu, maru ir 1.1.), kurios plinta vabzdžių pagalba.Vabzdžius žudantieji nuodai žymiai sumažina ir virtuvės “įnamių” grėsmę. Bet kovoti su virtuvės įnamiais yra gana sunku; ypatingai sunku išgalabyti tarakonus, sulindusius į gilius plyšius kur nors užpečky. Apdulkinti visą virtuvę milteliais nėra jau taip patogu — prastai ir nešvariai atrodys. Išpurškus šių nuodų skiediniu — gali likti
ADAMONIS & BUDRIŪNAS-

“DISTRICT ESTATE BROKERS”
Namai pardavimui — įvairiose Montreal to dalyse; *“■
Paskalos — naujiems narnoms ir statybos eigoje — 5’/j%. įC ~zx
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardayimui — Montreolio apylinkėje;
Draudimas — pastatams ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

Agentai: A. Markevičius - OR. 1-9816
D. N. Baitrukonis, VI. 7634.

{staiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Tclef. PL. 8501 
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Res.: P. ADAMONIS PO. 6-4781. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2S90

Gydytojai kelia kainasOntario pro v. gydytojų “Medical Association” tarybos posėdis Sudbury peržiurėjo senąjį 1948 m. kainaraštj ir nutarė pakelti gydytojų atlyginimą už patarnavimus. Kaikurie pakėlimai siekią 50% ir net 100%, nors yra padarytų ir nuolaidų. Bendros kainų pakėlimas gydytojams Ontario prov. sieksiąs 10%. Pagal naują kainaraštj, gydytojo vizitas namuose dienos metu kainuosiąs ne $4, o $5; tarp 8 v.v. — 11 v.v. $6, buvo $5; tarp 11 v.v. — 8 v. ryto $7, buvo nuo $6; skubus iškvietimas $7, buvo $6. Operacijų kainos lieka tos pačios. išskyrus tonsilų opraciją. Ikišiol ji kainavo: vaikams $25. suaug. $30; dabar: vaikams $30, suaug. $45. Pakeltas atlyginimas operacijų asistentams.

KAZYS GEČYS(1941. II. 12. - 1941. IX. 25.) . ‘ • • • —— ■■ .r' I,tos ir valstybės tvirtovė.Karalių, aristokratų bei didikų vadovaujamojoje Ispanijoje, ypač anais garsiais imperijos laikais, kada joje saulė niekada nenusileisdavo, o auksas plaukdavo it vanduo upe, vieni iš Dievo meilės, kiti iš ambicijos, lenktyniavo statant vieną už kitą brangesnes ir meniškesnes bažnyčias. Nenorėta atsilikti nuo anų laikų — Vakarų Europos valstybių — mados statyti ir įamžinti statyboje savo vardą. Daug Ispanijos bažnyčių savo monumentalumu, grožiu ir originalumu neturi sau lygių pasaulyje. Toledo, Sevilijos, Sa- lamancos, Burgoso katedros ir garsus EI Escoerialo vienuolynas — tai tikri meno šedevrai. Bažnyčių Ispanijoje daug: miestelyje -y fcefįoą.ba^ųyę^^ir keli vienuolynai; didesniame khime — bažnyčia; miestuose viertų ir kitų begalės. Garsiausia ispanų šventovė — Taragonos katedra, jų antroji Roma, kurioje sudėti apaštalo Jokūbo Vyresniojo pa-! laikai. Jis yra Ispanijos patronas.Bažnyčių* viduje rasi meniškus vitražus, stovylas, paveikslus. antkapius — nerasi tik reikalingos švaros. Kiekviena bažnyčia turi kelius altorius Marijos garbei skirtus. Švenčiausioji Mergelė papuošta tautiškais rūbais, su auskarais, pęr petį perjuosta tautiniu kaspinu. Jos veido bruožai, akys, plaukai — ispanės. Ji yra sava, jų Ponia — Nūestra Seniora! (Kad taip Šiluvoje pamėginus Kristaus Motiną papuošti žemaitiškais rūbais; manau, būtų gražesni už įvežtus iš užsienio). Madonos kultas ispanų tautoje judrus ir gyvas. Praktikuojąs ispanas, būtinai, kasdien atkalbės rožančių. Jos vardo draugijas, brolijas ir kongregacijas sunku būtų išvardinti.Miestuose, darbo dienomis, mišios laikomos iki 12 valandos, sekmadieniais ir šventadieniais iki 2 vai. Sekmadieniais, per pakėlimą, vargonais arba orkestru tyliai griežiamas tautos himnas. Tauta pagerbia Nukryžiuotąjį... Pamokslai ir evangelijų ištraukos. išskyrus didesnes šventes ir novenas, kurių čia daug, nuo birželio 1 d. iki spalio 1 d. visai nesakomi ir neskaitomos, kad ir pilniausia būtų bažnyčia tikinčiųjų.Ispanija — šalis gausių Bažnyčios privilegijų ir papročių. Moteris vienplaukė į bažnyčią jokiu būdu neis. Būtinai galvą pridengs juodu trumpu šaliku, arba nevisuomet švaria nosinaite. Liturginiai rūbai kitoki. Visur zakristijose iškabintas užrašas — prohibido fumare — rūkyti draudžiama, iča pat, po tuo užrašu, kunigai susėdę skaito laikraščius, kalbasi su parapijiečiais ir kartu traukia ne labai malonų tabako dūmą.

Sakramentų teikime yra nemažai mums neįprastų papročių. Socialinė tarpluominė prapultis yra ispanų bažnyčios ne slopinama, bet palaikoma. Katalikai rūšiuojami kategorijomis. Šiuo klausimu dvasininkai marksistinės revoliucijos metais nieko neišmoko. Viskas paliko po senovei.Krikšto teikime yra net 12 kategorijų. Pirma kategorija krikš tas teikiamas labai iškilmingai, griežtai prisilaikoma tradicinio ritualo: bažnyčioje pilna gėlių, uždegamos žvakės ir elektros lemputės, per bažnyčią pratiestas raudonas platus patiesalas, • trys kunigai liturginiuose rūbuose (kapa ir dalmatikos) laukia naujagimio prie didžiųjų durų, vargonai groja maršą. Kategorijai augant nyksta pamažu bažnyčioje kunigų skaičius,' liturginiai rūbai, gėlės, šviesa, vargonai: paskutine* kategoriją krikštas' teikiaffias zakristijoje. vien6 kunigo, prie dviejų žvakelių.Jungtuvės turi taipgi dvyliką ; kategorijų. Teikiamos iškilmin- ' gai, panašiai, kaip ir krikštas — visada su mišiomis, nežiūrint kategorijos ir su pamokslu atsižvelgiant kategoriją. Anksčiau surašytas sutuoktuvių protokolas guli per mišias ant altoriaus, kurį jaunavedžiai po iškilmių pasirašo: tą patį daro vienas arba trys kunigai. Apsigalvojus, galima nepasirašyti, rūkti, kiek išgalint, per duris, kur raudoni kartūs pipirai auga, tik jaunoji verkšlena. Jaunavedžiai per mišias laiko laiko augštas žvakės, jų gaivus apgobtos ilgu tiuliniu velonu. Ir taip klūpo jie — it balandėliai susiglaudę — po saldžiu ir lengvu Dievo jungu. Apeigoms pasibaigus prasideda j aunavedžių garsūs sveikinimai, pokalbiai, pasibučiavimai. Prie- teliau, jeigu turi drąsos ir noro, gali į minią įsimaišęs iki valiai prisibučiuoti su gražiomis senjoritomis. Negreitai, įsismaginę, pastebės vilką svetimoje avydė- je.Laidotuvių yra 7 kategorijos. Ką daugiau su negyvu piliečiu galima išgalvoti? Pirma kategorija: iš bažnyčios į mirusiojo namus išeina procesija, trys kunigai liturginiuose rūbuose ir trys kunigai giedoriai, su gerais balsais. Mirusis randamas karste, įvyniotas į drobę — kaip Lozorius (Praktiška, ypač karo metu: nereikia rūbų, batų baltinių; o ir religijos atžvilgiu protinga: ką ten po mirties puoštis, nežinant kur pakliūsi; galima juokų tik pridaryti). Bažnyčioje egzekvijos, mišios, paskui vėl visi eina į kapines. Kategorijai augant po mažu viskas nyksta. Paskutinė kategorija: kunigas į bažnyčią atneštą karstą pašlaks- tęs šventintu vandeniu sunkiai atsidūsta. Nežinia, ar iš gailesčio, ar dėl mirusio neturto?Pirmų kategorijų kaina Madride 1 200 pesetų, paskutinės — 1 peseta. (Bus daugiau)
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LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai” 

kiekvieną šeštadienį nuo 3 vai. iki 4.15 po pietų iš 
galingos TORONTO stoties CHUM

BANGA 1050.
Programos vedėjas

J. R. SIMANAVIČIUS
77 Salem Avė., Toronto. Telefonas OL. 1274.
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(KLB KR. VALDYBOS RAŠTAS KANADOS LIETUVIAMS)
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Balty Tarybai dešimt mėty Iš “Tiesos” puslapių

Mieli Tautiečiai,
■ Daug kas iš mūsų jau yra ga

vę rusų kalba laikraštį, kuris 
ragina grįžti namo. Jis spausdi
namas Rytų Vokietijoje ir siun
tinėjamas iš Dresdeno. Jį leidžia

• komitetas, vadovaujamas gen. 
Michailovo. Į komitetą įeina, 
bent jau pavardės įrašytos, įvai 
rių rusų bolševikų okupuotų 
tautų atstovai — lietuviai, lat
viai, estai ir t.t. Neva lietuvius 
“.atstovauja” Vosyliūtė - Daugu- 
vietienė. Aišku, kad pirmuoju 
smuiku tame komitete groja ge
rai išmiklinti čekistai. Laikraš
čio tikslas — vilioti grįžti į tė
vynę tuos, kurie pasitraukė nuo 
bolševikinio teroro į laisvuosius 
Vakarus, kad grįžusius nužudy
tų arba paverstų priverčiamų 
darbų vergais. Laikraštis kelia 
į padanges Rusijos, didžiosios 
vergų stovyklos, gyvenimą ir 
šmeižia demokratišką laisvąjį 
pasaulį.

KLB Kr. Valdyba, apsvars
čiusi susidariusią padėtį, nutarė 
parašyti viešą laišką visiems

* Kanadoje gyvenantiems lietu
viams ir paaiškinti, kaip reikia 
laikytis dabar, kai vilkai avies 
kailyje ėmė kalbėti apie gailes
tingumą ir nepadarytų kalcių 
“dovanojimą”. Šis viešas raštas 
teesie atsakymas mūsų krašto 
okupantams ir jų sudarytam 
propagandos komitetui.

1. Šis komitetas laiko mus sa- 
' x vais, t.y. Sovietų Rusijos pilie

čiais. Mes tokiais nebuvome, ne
esame ir niekados nebūsime, 

. . kaip jais nėra ir okupuotos Lie
tuvos gyventojai. Mes esame 
Lietuvos piliečiai. Jeigu kas iš 
mūsų ir priima Kanados piliety
bę, tai ją gauna laisva valia. Čia 
nėra prievartos, čia nėra apgau
lės, čia nėra net ir propagandos. 
Yra Kanadoje gyvenančių lie
tuvių, kurie ir po 20-30 metų te
bėra Lietuvos piliečiai. Ir dėlto 
jie neturėjo ir neturi jokių ne
malonumų valdžios įstaigose ir 
darbovietėse. Rusai bolševikai 
okupavo mūsų kraštą, suvaidino 
prisijungimo komediją ir pa
skelbė mus Sovietų Rusijos pi
liečiais. Įsidėmėtinas okupante 
ciniškumas!

Kas mus-laiko sovietiniais pi-

liečiais, tas mus įžeidžia ir pa
žemina. Sovietuose nėra laisvų 
piliečių, ten yra vergai ir blo
giausios rūšies baudžiauninkai, 
policinės - diktatūrinės valsty
bės valdiniai — pastumdėliai be 
jokios įtakos į krašto valdymą, 
Kurie atiduoda savo balsus už 
Komunistų partijos sudarytą 
Kandidatų sąrašą, jai įsakius 
‘balsuoti”.

2. Laikraštis spausdinamas ru
sų kalba, nors siuntinėjamas 
įvairių okupuotų tautų žmo
nėms. Čia ir pasirodo visu ryš
kumu bolševikiškai - rusiškasis 
imperializmas, kuris nepaken
čia viso to, kas nėra rusiška ir 
bolševikiška. Kaip traktuojama 
pavergtųjų tautų kalba ir jų 
kultūra, jei net kviečiant grįžti 
i tėvynę kreipįamasi į lietuvius, 
latvius, estus rusiškai! Mums 
rusų kalba primena žandaro na- 
gaiką, knygnešių pralietą krau
ją, 120 metų vergiją ir tūkstan
čius nužudytų bei deportuotų 
vergų darbams mūsų brolių ir 
seserų dabartinėje mūsų krašto 
okupacijoje. Arba tai yra netu
rėjimas nei krislelio takto, arba 
visiškas apsvaigimas “didžiosios 
rusų tautos” tvaiku.

3. Kai vilkai lieja ašaras' dėl 
avių vargo. Komitetas savo at
sišaukime rašo: “Mes žinome, 
kaip sunkiai jūs gyvenate. Dau
gelis iš jūsų nedavalgo, neturi 
žmoniškų patalpų, neturi ir pa
čio svarbiausio kas reikalinga 
žmogui —■ doro darbo”.

Kiekvienas Kanados lietuvis 
perskaitęs šitą ištrauką turi nu
sišypsoti. Jis. žino, kad čia val
gio kiek tik nori. Kanadoje nė
ra žmogaus, kuris nedavulgytų. 
Čia žmonės greičiau persivalgę, 
negu alkani. Čia lašiniai ir tau
kai laikomi pigiausiais ir pa
prasčiausiais valgiais. Tuo tarpu 
jie Lietuvoje du kartus branges
ni už mėsą.

Su butais, tiesa, kurį laiką po 
karo buvo sunkumų, bet kana- 
dišku, o ne bolševikišku supra- ? 
timu. Čia niekas nematuoja gy- Į 
venamųjų patalpų kvadratūra Į 
ir neskiria žmogui 9 kv. metrų. 
Kanados , darbininkas ’ praban- 
giškąi gyvena ir buto atžvilgių 
palyginus su tokiu pat darbinin-

SUTAUPYK NEREIKALINGAS
KELIONES.
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Dažnai, kai jūs norite padėti taupomojon 
sąskaiton čekį, jūs esate labai UŽIMTAS. Ne
kreipkite į tai dėmesio — savo depozitą galite 
pasiųsti paštu į Canadian Bank of Commerce. 
Tai jums bereikės tik minutės ir sutaupysite spe
cialią kelionę, rūpestį, kur pastatyti automobilį, 

. ir tt.
jūs galite taip pat pasiųsti paštu savo tau

pymo knygelę. The Canadian Bank of Com
merce jon įrašys paskutinius duomenis. Jei tu
rite einamąją (current) sąskaitą,'jums gali būti 
paštu pasiųsti sunaudoti čekiai ir mėnesinė apy
skaita

Visiškai lengva , the Canadian Bank of Com
merce skyriuje atidaryti einamąją ar taupomąją- 
— didelę ar mažą — sąskaitą. Ir kai jūs taupote 
paštu — jums dar patogiau.

• Prašykite patogios specialios depozitų for
mos taupymui paštu artimiausiame skyriuje. 
Jūs įsitikinsite, kad kiekvienas mūsų personalo 
narys jums mielai patarnaus.

ku sovietuose. Mūsų žmonės, 
padirbę Kanadoje 3-4-5 metus, 
perkasi namus. Šiandien 80% 
visų lietuviškų šeimų jau gyve
na * savo namuose. Ir gyvena 
kaip nori, o bolševikėliai kalba 
apie neturėjimą patalpų.

Dėl doro darbo irgi nušnekė
jo. Čia nėra priverstinio, t.y 
katorginio darbo. Čia niekas ne
baudžia darbininko kalėjimu, 
jei pavėluoja darban du ar tris 
kartus, kaip Sovietų Rusijoje. 
Čia nėra darbininkas pririštas 
prie kolūkio ar fabriko, bet turi 
teisę pasirinkti geresnį darbą: 
Net ir nedarbo metu kiekvienas 
Kanados bedarbis gauna bedar
bio pašalpą, kuri yra didesnė už 
sovietinio darbininko algą, gau
namą devynis’ prakaitus išliejus 
įvairiešė soclenktynėse.

Daugelis iš -mūsų jau turi įvai
rius verslus: krautuves, valgyk
las, valyklas (apie ką bolševikai 
neturi iš viso supratimo, nes jų 
kraštuose nėra ką valyti, nes vi
si apdriskę), įvairių amatinin
kų dirbtuves, statybos bendro
ves ir t.t. Mes turime laisvę dar
bą ir verslą pasirinkti, apie ką 
negali net ir svajoti okupuotos 
Lietuvos* gyventojas.

4. “Juk mes esame laisvi” — 
jie rašo. Kas nežino bolševikiš
kos “laisvės”, tą galima mulkin
ti, bet ne mus, kurie ją matėme 
ir pergyvenome. Ten kiekvienas 
yra “laisvas” būti suimtu, nu
kankintu, ištremtu, nors ir ne
būtų nusikaltęs. Apie kokias 
laisvės bolševikai gali kalbėti? 
Apie spaudos laisvę? Kaipgi 
priespaudos ir diktatūros šali
ninkai gali duoti kokią nors 
spaudos laisvę? Jos ir neduoda. 

■ Kur komunistai vięšpatauja, ten 
tėra tik komunistinė spauda. 
Apie religijos ir sąžinės laisvę? 
Juk jiems religija nuodai, su ku
ria jie visomis priemonėmis ko
voja. Susirinkimų, draugijų, su
sisiekimo laisvę? Ten galimai 
dalyvauti tik bolševikų šaukia
muose susirinkimuose, būti na
riu tik jų įkurtose draugijose, 
keliauti į kitą vietą tik gavus 
policijos leidimą. Graži bolševi
kų valdomose šalyse laisvė, jei 
nuo tos laisvės žmonės bėga net 
gyvybe rizikuodami. Tegu bol
ševikai leidžia iš savo krašto, 
žmonėms laisvai išvažiuoti į ki
tas valstybes nors vieną mėne
sį, tai jų kruviname “rojuje” ne- 
liks 'nė vieno padoraus piliečio 
— visi stengsis išsigelbėti. Bol
ševizmas ir laisvė du nesuderi
nami dalykai. Bolševizmas re
miasi visų laisvių atėmimu, o ne 
jų davimu.

Pagaliau, argi Lietuvoje jau 
išnyko kalėjimai, priverstinos 
deportacijos į kitas sovietines 
respublikas? Ar pasitraukė rusų 
kariuomenė su kruvinais enka
vedistais? Ar Lietuvoje vaikai 
nėra verčiami šnipinėti savo tė
vus? Ar mokyklų vaikai nėra 
verčiami išdavinėti savo žaidi
mų draugus? Lietuvis matė bol
ševikišką tikrovę, matė prievar
tos siaubą, matė teroro aukas, 
matė ir bolševikiškos propagan- 
'dos metodus, todėl jo neapgaus 
joki komiteto kvietimai ir vilio
jimai. Be melo ir propagandos 
bolševikai negali gyventi. Tik
rumoje gyvenimas ten yra toks 
sunkus, žiaurus, siaubingas, ne
pakeliamas, klaikus iki beproty
bės. klastingas ir netikras, kad 
ir pats gyvenimas darosi nebe
mielas. Nuo amžinos baimės ir 
netikrumo ten nėra nė vieno 
laisvo. Ten bijo tėvas savo vai
kę, vaikas savo draugų, eilinis 
pilietis savo bendradarbių ir če
kistų, čekistas savo aukų ir vir
šininkų, viršininkas savo paval
dinių, o patys didieji komunistai 
savo tautos keršto. Todėl ten 
amžinas vienas kito įtarinėji
mas,, amžinas vienas kitu nepa
sitikėjimas. Tai yra melo, prie
vartes ir baimės karalystė.

5. “Mes esame namie”, rašoma 
atsišaukime. Kas tie mes? Ru
sai, komunistai? Jei taip, tai jūs 
nesate namie. Jūs esate atėjūnai 
ir svetimų žemių grobikai. Jūs 
pirmieji turite grįžti namo, iš
sikraustyti iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Vokietijos ir kitų už
grobtų kraštų į savo plačiąją tė
vynę. Kai Lietuvoje nebebus 
jūsų ir jūsų teroro, tada mes ir 
be jūsų kvietimo sugrįšime į sa
vo gimtąją šalelę. Kol .to nebus,

Ryšium su Eltoj įdėtu Baltų 
Tarybos įspėjimu nepasiduoti 
suviliojamiems Sovietų propa 
gandes, masinančios tremtinius 
grįžti, o būti atspariems Sovietų 
mėginimams sprogdinti mūsų 
laisvinimo frontą, sėjant mūsų 
tarpe nesantaiką ir keliant 
bergždžius tarpusavio ginčus, 
kai kurių politinių organizacijų 
atsakingi asmens' įžiūrėjo, kad 
tuo esą jie paliesti, ir pradėjo 
pulti per spaudą ir Baltų Tary
bą, ir — tai ypač nemalonu — 
asmenis, atstovaujančius ten 
mūsų kaimynus pabaltiečius. 
Taip Tapt. Sąjūdžio pirminin 
kąs V. Rastenis yra paskelbęs, 
esą, gcn. štabo pulk. Jakobsen, 
vienas iš estų atstovų Baltų Ta 
r y boję, esąs artimas Estijoje 
veikusiai VABSO osganizacijai,-

kuri, pasak p. Rastenį, buvusi 
lygi Geležiniam Vilkui Lietu
voje.

Iš autentiškų šaltinių teko pa
tirti, kad šis p. Rastenio teigi
mas neatitinka tiesą. Pulk. Ja- 
kobsen niekad nieko bendro su 
p. Rastenio jam primetama or
ganizacija nėra turėjęs. Lietu
vių atstovai Baltų Taryboj yra 
pareiškę pulk. Jakobsenui ap
gailestavimą, kad mūsų spaudoj 
apie jį yra pasirodę neteisingų 
žinių.

Ta pačia proga tenka pastebė
ti, kad Baltų Taryba šiais me
tais minės 10-ties metų sukakti 
nuo to laiko, kai ji, tęsdama tri
jų Pabaltijo valstybių politinės 
veiklos koordinaciją, pradėjo 
reikštis tremtyje. ELTA

Palaidojo Marijampolę

The Canadian 
Bank of Commerce

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS
VIRŠ 680 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

KARŠČIAMS AR1ĖJANT
(feljetoniškai)

Su artėjančiu liepa ii' rugpiū-1 kad ir kiti jai tą primintų. Gi, 
iu, atslenka pas mus didoki ’esą, jeigu apie karštį negalvosiciu.

karščiai. Pasirucškim juos su
tikti. Gal ne bereikalo visuose 
laikraščiuose, kaip angliškuose; 
taip lietuviškuose pasipylė rek
lamų glėbiai, peršą visokius “ap- 
sišaldymo aparatus” —- “aircon
ditioning” įrengimus ir t.t. Ga
limas daiktas, kad mūsiškis V. 
ir šiemet rekomenduos savo pa
mėgtos firmos aparatus, kurie 
ir šildo, ir- šaldo — pagal rei
kalą ...

Karščių problema, be abejo
nės, nėra iš paskutiniųjų. Šal
tam gegužiui beslenkant, niekas 
jais nesirūpino, galvodami, jog 
Kanada — tai šiaurės kraštas. 
Kanadiečiai, jų tarpe ir mūsiš
kiai lietuviai, tik tuomet paša 
ko, kad karšta, kada jau prade 
da tirpti. -
Kaip apsisaugoti nuo karščių?

Pirmiausia, moderniškieji pa
tarėjai gal sakytų: įvesk i namą 
“air-ccnditioning” .sistemą. Ta
čiau toks patarimas gali tikti 

! tietris, kurie turi atliekamų pi
nigų. Bet kaip su tais, kurie vos 
sumezgieja galą su galu?. .,.

Tokiems, štai, eilę patarimų 
duoda “The Glob and Mail” ko- 
lumnistas Bruce West, kuriuos, 
išvertęs į lietuvių kalbą, pateik
siu ir mūsiškiams “TŽ” skaity
tojams, tuo labiau, kad Bruce 
West nededa prie savo patarimų 
“copyright”.

Pirmasis autoriaus patarimas 
norint apsisaugoti nuo karščių 
— sudaužyti 'čiais, o visus ter
mometrus, netgi' ir tuos, mažy- : 
čius, kurie kartais esti instaliuo
jami į kalendorių lenteles; nes. 
niekas nėikaitiną taip žmogaus 
pakaušio, kaip oficialus fakto 
konstatavimas. Kai sėdėdamas 
kur nors pavėsyje žvilgteri Į ter
mometrą ir pamatai, kad tas j 
“šelmis” rodo... 90 laipsnių, j 
žmogus imi iš karto ir išprakai
tuoji ligi kulnų...

Daugelis ramios sielos žmo
nių, esą, pakol nepažiūri i ter
mometrą, sėdi sau ramūs kur - 
nors pavėsyje ir apie karštį nė 
negalvoja. Na, o jeigu jiems pa
simaišo tuo laiku termometras 
prieš akis — sudiev ramybei....

Antras jo patarimas — negal
voti apie karštį ir nesileisti, kad 
kas nors primintų: “Žiūrėk, kaip 
šiandien karšta”... Karštis, esą. 
kaip ir graži moteris — negana 
to, kad ji žino, jog graži, reikia.

ir niekas apie tai neprimins, 
nors ir karštoj dienoj — nebus 
kąršta.... *

Bruce West prisimenąs vieną 
įvykį, jo manymu, karščiausioj 
pasaulio vietoj — Vašingtone 
Amerikoj. Jis žingsniavęs te 
miesto gatve ir kryžkelėj užklu 
pęs laikraščius pardavinėjant: 
berniuką. Buvę karšta. Deja, tą 
karštį minimas berniukas dar 
padidinęs..; Jis, vietoj kac 
šaukti didžiąsias laikraščio ant
raštes; visa gerkle rėkęs: “O. 
kaip karšta!,.. O, kaip karšta!... 
Praeiviai tuojau išprakaitavę...

Nežiūrint berniuko šitokios 
provokacijos, o gal ir suokalbis- 
vimo su karščiu, kaip paskuti 
nes žinios teigia, jis ir šiandien 
tebesiverčiąš tuo bizniu, o ame
rikiečiai ir nesikėsinę jam ne
malonumų padaryti....

Karščiams užpuolus, anot B. 
West, nėra blogas dalykas nusi
leisti Į vėsoką rūsį ir tenai pa- 

(nukelta į 7 psl.)

Knygų rinkoje pasirodė J. 
Vaičeliūno knyga “Tėvynės 
Sargyboje”. Tai Lietuvos ka- 
rininko-lakūno atsiminimai iš 
1932-41 m. Knyga turi 230 psl., 
atspausdinta gerame popieriu
je su 15 kariškų nuotraukii ir 
menišku dail. T. Valiaus vir
šeliu. Knygoje patalpintas 
1932 m. karo mokyklą baigu
sių karininkų sąrašas. 4 p. pul
ko karininkai 1932 m. ir žuvu
sieji bei mirusieji karo lakū
nai. Knygos kaina $3. Gauna
ma pas autorių 195 Drink
waler St., Sudbury, Ont., ir 
pas knygų platintojus.

Mėsos kombinatas Stalinas
Nors komunistai skelbia, kad 

nėra Dievo ir nėra amžinybės, 
jie patys vis dėlto mėgina “įam
žinti” vienas kitą. Kol buvo gy
vas Stalinas, jo vardu Sovietų 
Sąjungoje buvo perkrikštyta, 
berods, trisdešimt su viršum 
miestų ir miestelių: Stalingrad, 
Stalin, Stalino, Stalinobad, Sta- 
linogorsk ir t.t. Sovietams oku
pavus Lietuvą, kiekviename 
mieste atsirado Stalino gatvės 
ir alėjos. Čia . prisimena juo
kinga istorija apie Kauno žyde
lį, kuris savo mėsos krautuvėlę 
papuošė didinga iškaba raudo
nomis raidėmis: “Mėsos kombi 
natas Stalinas”. Jeigu jau mies 
tai ir jų gatvės krikštijamos 
Stalino vardu, kodėl gi tuo pa 
čiti vardu mėsos produktų krau 
uvėlės nepavadinti? Deja, pa

slaugusis žydelis smarkiai apsi 
skaičiavo, jis nepagalvojo, kad 
komunistų partija jo “Mėsos 
kombinatą Staliną” gali kitaip 

■ si vaizduoti ir tuose žodžiuose 
'žiūrėti nuodėmingą fašistinę 
mint|. Argi visa Sovietų Sąjun
ga nebuvo Stalino mėsos kom- 
jinatas? Prisiminkime tik masi
nes deportacijas ir nesuskaito
mas koncentracines stovyklas 
Sibire, kur žmonės traktuojami 
blogiau už gyvulius skerdyklo
se. Po poros dienų žydelio krau- 
uvės iškaba buvo perreformuo
ta: paliko tik “Mėsos kombina
tas”, o žodį “Stalinas” uždengė 
baltų dažų tirštas sluogsnis ...

Ką turi galvoti lietuvis?
Šiandien “Tiesa” mums pra

nešė naują komediją: V. Micke
vičiaus - Kapsuko 75 m. gimimo 
sukakties proga, LTSR augš- 
čiausios tarybos prezidiumas 
nutarė pakeisti Marijampolės 
miesto ir rajono pavadinimus ir 
vadinti juos Kapsuko miestu bei 
rajonu, o “TSR Sąjungos Mi
nistrų Taryba nutarė suteikti 
Vinco Kapsuko vardą Vilniaus 
Valstybiniam universitetui” ir 
t.t.

Mums jau nekartą teko stebė
tis komunistinės logikos naivu
mu. Pavadinę Marijampolę 
Kapsuku, jie Kapsuko neįam
žins. nes Marijampolė buvo pir
ma Kapsuko ir ji liks-'Mariiam- 
pole. kada Kapsuko “įamžinto- 
jams” teks išsinešdinti iš Lietu
vos. Dar liūdniaus komunistai 
pasielgė su Vilniaus universite- 

į tu. Šiuo atveju įsakymas atėjo 
I iš Maskvos. Kokią teisę turi'drg. 
J Bulganinas kaitalioti Lietuvos 

: universitetų pavadinimus? Vil- 
niaus universitetas yra Įėjęs i i

istorijos bėgyje mūsų tautai da
vė daug nuoširdžių kovotojų dėl 
jos laisvės ir nepriklausomybės. 
Universiteto perkrikštijimas iš
gamos ir parsidavėlio vardu, be 
abejo, yra skaudus šios mokslo 
įstaigos išniekinimas. Pamink
las Vilniuje Vincui Kapsukui 
taipgi yra nereikalingas. Pa
minklus turi statyti tauta. Tada 
jie stovi šimtmečius. Tačiau lie
tuvių tauta apie Kapsuką yra 
kitokios nuomonės. Ji jam pa
minklo niekada nestatytų. No
rima restauruoti sodybą, kurio
je gimė Kapsukas. Argi nejuo
kingas pasiūlymas, kada visos 
sodybos Lietuvoje šiandien 
griaunamos ir lietuviai ūkinin
kai suvaryti į kolchozus. Sovie
tinis komunizmas nemėgo lietu
viškų sodybų. Kolchoziniam ka
lėjime MGV agentams lengviau 
savo aukas kontroliuoti.

Pora žodžių Lietuvos 
komunistams
Savo laiku, kada Lietuvą už

ėmė sovietai, ir Justas Paleckis 
pasidarė “prezidentu” per oku
panto malonę, sovietų kontro
liuojamo Kauno radijo pageida
vimų koncertui jis užsakė plokš
telę — “Išsiveržė jūra plačiai”, 
tuo duodamas pavyzdį Lietuvos 
komunistams. Galima daleisti— 
tada ir Paleckis ir dalis kitų ko
munistų tikėjo, kad prie sovietų 
Lietuva gali susilaukti geresnio 
gyvenimo. Šiandien jų širdyse 
turėtų viešpatauti didelis ir 
žiaurus nusivylimas, nes šiaip 
ar taip jie nėra visiški idiotai., 
Tačiau jie neturi kelio atgal. 
Kelią atgal galėtų surasti drąsus 
žmogus, kuris komunistų parti
jos suvažiavime išdrožtų aud
ringą kalbą, pasakytų, kad jis 
klydo, buvo suvedžiotas. Aišku, 
jį tuojau sulįkviduotų saugumo 
policija, bet jis atpirktų kaltę ir 
šiuo žingsniu, nepavadindamas 
miestų savo vardu, save įsiam
žintų Lietuvos istorijos pusla
piuose. Liūdną, bet nei Palec
kis, nei Gedvilą, nei Sniečkus 
šito niekada nepadarys, nes jie 
yra bailesni už bailiausią zuiki, 
o zuikiai net savo klaidu hero
jiškai išpažinti negali. Jie .va
žiuoja į pražūtį okupanto braš
kančiam vežime...

Vyt. Kastytis.

— Varšuva. — Laisvos Euro
pos Komiteto paleisti balionai su 
buvusio* bolševikinio saugumie
čio Swlatlo brošiūra apie sau
gumo metodus, kiek žinoma, pa
siekė Lenkiją — jų sugauta Sie
tino, Dancigo, Bydgoščio, Var- 

: Lietuvos istoriją kaip žymiausia; šuvos, Krokuvos apylinkėse, o 
i Lietuvos švietimo įstaiga, kuri daugiausia Augštojoje Silezijoje.

Pirkdami C.C.M. dviračius
ar triračius, tai darykite pas seniausią dviračių pardavėją Toronte. Vartoti dviračiai $18 ir 
daugiau Mes priimame jūsų seną dviratį kaip daliną mokėjimą.

ATIDARYTA T^T Į TZ" JT' 625 QUEEN ST. W 
VAKARAIS K-z JL^JL_-A k-J (netoli Bathurst).

tol mes laikysime jūsų kvietimą 
apgaule, męlu ir tuščia bolševi
kiška propaganda. Ačiū Dievui, 
mes gyvename krašte, kur yra 
teisė ir teisingumas. Gyvename 
krašte, kur tų laisvių net per
daug, nes tomis laisvėmis nau
dojasi ir šio krašto duobkasiai - 
bolševikai, kurie dirba šios ša
lies pražūčiai. Kanados vyriau
sybė turėtų tokius gaivalus su- 
drausti ir iš padorios visuome
nės izoliuoti. Tie, kurie ruošiasi 
iš kitų išplėšti laisvę ir įvesti 
krašte diktatūrą, nėra verti nau
dotis laisve.
. Broliai lietuviai, nenusigąski
te, jei ir toilau gausite tuos 
“kvietimus'’ grįžti į tėvynę. 
Agentų jie turi ir mūsų adre
sus jie surenka. Mūsų atsaky
mas kvietėjams toks: “Mes my
lime savo nelaimingą Tėvynę, 
bet nekenčiame ten esančių oku
pantų ir jų Įvesto teroro. Grįši
me į Lietuvą, kai jūs išsikraus- 
tysite iš Lietuvos'’.

GERIAUSIAS DVIRATIS

kanadiečiams
Dviračiu važinėjimo sąlygos Kanadoje 
yra skirtingos. Nuotoliai yra dideli, kli
matas keičiasi staiga, o be to, ir keliai 
kitokie.
Bet. nežiūrint kokies bebūtų Sąlygos, su 
C.C.M. Važiuosi visuomet puikiai. Ma
žiau reikalauja jėgos, patogesnis, ilgiau 
laiko, o operavimas kainuoja pigiai, nes _ 
C.C.M. dviračiai gaminti Kanadoje ir 
pritaikinti šio krašto sąlygoms.
C.C.M. yra aprūpinti žinomu “Herkų-, 
les” Coaster stabdžiu, kuriuo galima la- • 
bai greitai sustabdyti. Pas mus yra mo
delių su įvairiais greičio prietaisais ir 
rankiniais stabdžiais, jei to pageidauja-

‘ma. Apžiūrėkite pas savo C.C.M. par
davėją.
SUPER JĖGOS rotoi — triguboj sunituoti rėmui, 
chromo plokštelės, nerūdiįončio plieno stipinai.

C.C.M. "HERKULES" Cooster stabdžiai — leng
vos stabdymas, veikia saugiai ir staigiai. Žvilga 
visa amžių, padengti specialiais geležies dožais, 
gražūs opvedžiojimoi.

GERO CHROMO, nikelio plokšteles gamina virš 
20 metų.

DUNLOP padangos — geriausios pasaulyje.

Įvedamas naujasis C.C.M. CYCO
Štai naujausios C.C.M. laidos geros rūšies, pigios kainos 
dviračiai — pagaminti, kad puikiau veiktų, ilgiau lai
kytų ir parduodami už mažesnę kainą.
Naujasis CYCO, augštos rūšies, žvilgantis, trigubai ni- 
tuotų rėmų C.C.M. gamybos dviratis . . . gaminys, ku
rio niekas kitas už šią kainą negali pagaminti.
Apžiūrėkite šiuos naujus gražius, iš žvilgančio metalo 
pagamintus, dviračius pas savo artimiausią. C.C.M. 
pardavėją.

C.C.M. tarnyba ir dalių sandeliai visoje 
Kanadoje. Yra virš 3000 C.C.M. pardavėjų.

DVIRAČIŲ. TRIRAČIŲ IR VISOKIŲ KITŲ VAIKAMS VEŽIMĖLIŲ GAMINTOJAI NUO 1899 M.
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Pavergtoje tėvynėje
nai pavasarį iš pirmininko pa
reigų buvo pašalintas už darbo 
sužlugdymą Lukaševičius. Jo 
vietą užėmė Daškevičius, kuris 
po 4 mėn. buvo atleistas iš šio 
darbo už sistemingą girtavimą 
ir chuliganizmą. Iki vasario mė
nesio pirmininku čią buvo Ste 
ponavičius. Jis taip pat nesusi
dorojo su savo pareigomis ir tu
rėjo palikti pirmininko vietą”.

I kolūkius dirbti eina iš Klai
pėdos: miesto komjaunimo sek- 
totorius Šlekys, “Trinyčių” fab
riko pamainos meistras Krutu
lis, “Artojo” fabr. energetikas 
Jagminas, “Aušros” fabr. meist
ras Simcnaitis. Iš Kauno: Vete
rinarijos akad. rektoriaus pava
duotojas Kličius, žemės ūkio 
technikumo dėstytojas Gabrila- 
vičius, Nemuno laivininkystės 
profsąjungos jungtinio komiteto 
pirm, pavaduotojas Malsis.

Gegužės 1 d. Kaune atšvęsta 
demonstracija Janonio aikštėje. 
Suminėjus demonstracijose da
lyvavusių fabrikų darbininkus. 
“Tiesa” rašo: “Aikštę vėl už
plūsta jaunimas. Tai Stalino ra- 
iono auvštujų mokyklų studen
tai. Tautiškais rūbais pasipuošę, 
dainuodami . tarybines dainas, 
šokdami, pro tribūną praeina 
Politechnikumo, Kauno Medici
nos instituto, Politechnikos ins
tituto, Kūno Kultūros instituto 
ir kitų aukštųjų mokyklų auk
lėtiniai.

Po demonstracijos prasidėjo 
masinės darbo žmonių vaikšty
nės. Kauno parkuose, soduose, 
aikštėse įvyko koncertai, pasi
linksminimai”.

Kur viešpatauja meilė
Kaip darbo žmonės myli savo 

valdžią ir kaip valdžia jais pa
sitiki, rodo prieš gegužės 1 d. 
paskelbtas Vilniaus miesto mili
cijos valdybos įsakymas apie 
demonstracijos tvarką:

“... Visų transporto rūšių ir 
pėsčiųjų judėjimas Stalino pros
pekto, Lenino aikštės (t.y. Ge
dimino g. ir Lukiškių aikštės) 
ir prie jų esančių gatvių rajone 
bus sustabdytas nuo 8 vai. 15 
min. ryto iki demonstracijos pa
baigos.

Įeiti į • šiuos rajonus' bus lei
džiama tik turintiems specialius 
’°idimus”.

A. Bunkus, ekonomijos moks
lų kandidatas, Vilniaus un-to 
politinės ekonominės katedros 
dėstytojas, “Tiesoje” iškilmin
gai praneša vykstąs dirbti į kol
ūkį ir kartu ruošias disertaciją. 

Dūkšto rajone komjaunimo esą 
apie 700. Partijos kom. sekr. J. 
Balčiūnas.

Šeduvos raj. Mičiurino vardo 
sėklininkystės kolūkis net sau 
sėklų nepagaminęs. Jo pirm, ag- . 
ronomas Niauronis.

Kretingos rajono “Kretingos” 
kolūkio pirm. Lapinskas.

Dotnuvos v. selekcinės stoties 
dir. pavaduotojas Černiauskas.

Radviliškio pelkių bandymų 
stoties direktorius Belevičius.

kai yra renkami kolūkiečių, 
praktiškai jie yra skiriami par
tijos, sakoma, rekomenduojami. 
Kolūkiečiai išgirsta tą rekomen
daciją savo susirinkime ir tai 
skaitoma išrinkimu. Praside
dant pavasario darbams partija 
suskato kolūkių prieky pastaty
ti kuo daugiau partinio aktyvo 
žmonių, kaip sako, iš “visuome 
niniam reikalui atsidavusiu 
kadrų”. Kadangi kolūkio pirmi 
ninko vieta yra pelninga ir soti 
(kaikuriuose moka po 1000-1200 
rublių mėn.), tai kandidatų ne 
stinga. Daugelis eina į kolūkius 
pirmininkauti ir iš miestų. Tie
sa, Nr. 98, vedamajame nurode 
pavyzdžių, kaip kolūkiai gerai 
tvarkąsi, kai turi gerus pirmi
ninkus. Taip esą su Kalvarijos 
rajono “Tarybų Lietuvos” kol
ūkiu, kur pirmininku nuo 1951 
m. esąs agronomas Statulevi 
čius. Pakėlę savo kolūkius: Prie
kulės raj. “Artojo” kolūkio pir
mininkas Kriaučiūnas, Šakių r. 
Lenino vardo kol. pirm. Glikas, 
Dūkšto rajono “Adomo Micke
vičiaus” žemės ūkio artelės pir
mininkas Ivanovas, anksčiau 
dirbęs pramonėje.

Partijai pašaukus, pareiškę 
norą išvykti dirbti į kolūkius: 
“TSRS Didvyris Visuomeninių 
mokslų akademijos prie TS kp 
ck aspirantas” S. Apyvala, Mė
sos ir pieno produktų pramonės 
ministro pavad. F. Gaižauskas, 
L kp Vilniaus miesto Stalino 
rajono kom. sekr.. J. Juodis, Vil
niaus Elektros skaitiklių ga
myklos techninės kontrolės vir
šininkas D. Kulijevas “ir dauge
lis kitų”.

Partijai ir TSRS ministrų ta
rybai pakvietus kolūkius sustip
rinti “vadovaujančiais kadrais”, 
Šiaulių. miesto partijos komitete 
“gauta dešimtys pareiškimų, ku
riuose prašoma pasiųsti nuolati
niam darbui į kolūkius”. Jų tar
pe: “Elnio” kombinato techni
nio saugumo inžinierius S. Bur- 
neckis, Šiaulių durpyno profsąj. 
komiteto pirm. J. Sutkus, mies
to švietimo skyr. inspektorius 
V. Vaupšas, dviračių gamyklos 
planavimo - gamybinio skyr. 
viršininko pavad. E. Červinskas, 
dviračių gamyklos vyr. inž. te
chnologas M. Šuklinas, Šiaulių 
miško pramonės ūkio direkter. 
pavad. politiniams reikalams J. 
Barkauskas, dviračių gamyklos 
vyr. mechanikas S. Jermilovas.

Vilniuje savanoriais į kol
ūkius dirbti užsirašę: pedagogi
nio instituto katedros vedėjas 
Radzevičius, partinės mokyklos 
prie L kp ck katedros vedėjas 
Ąndrijevskis, žemės ūkio minis
terijos vyr. gyvulininkystės val
dybos viršininko pavaduotojas 
Šunevičius, elektros skaityklių 
gamyklos planavimo - gamybi
nio skyr. viršininkas Bugrovas.

Ryšių ministro pavaduotojas 
Semionovas.

N. Vilnios raj. “Pergalės die- ___________ _ ____ _
nos” kolūkio, pirmininkai Tieso- Salantų raj. Stalino 70-mečio 
je šitaip apibūdinami: “.. . Per-1 vardo kolūkio pirm. Grikštas.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

i alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co.
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel OL. 8719.

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI I
VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS
Muitas ir persiuntimo išlaidos užmokamos čia.
CENTRINĖ (STAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonas EM. 4-4025.
SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas LI. 5-0264.
ST. CATHARINES, Ont., 78 Geneva St. Telefonas 5-7480. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y., U.S.A., 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272
Ir kitose vietose. _________________ _____

HAMILTON Onl
TF vietiniam skyriui gegužės I mė vienkartine $1 auka. 

27 d. sukako 4 metai. Ta proga I Eksimrsii- s <
jo valdyba pas A. Patamsį turė
jo sukaktuvinį posėdį, kuriame 
prisiminta praėjusio laiko dar
bai ir pasiryžta ta pačia linkme 
veikti ateityje. Šio organizacinio 
vieneto darbų pagrinde buvo 
kreipiamas didžiausias dėmesys 
į absoliutų sugyvenimą su vi
sais lietuviais, paremtą gera va
lia, nuoširdumu, tiesumu, atvi
rumu, sąžiningumu. Valdybos 
įdėtas darbas davė nuostabių re
zultatų. Šia proga reikėtų supa
žindinti mūsų tautiečius kas tų 
4 m. bėgyje buvo padaryta.

Skyrius įsisteigęs 1951 m. ge
gužės 27 d., iki šios sukakties 
turėjo 44 posėdžius, suruošė 28 
parengimus, pravedė 4 visuoti
nes rinkliavas po namus, išleido 
3 metų sukaktuvinį metraštį, 50 
m. spaudos atgavimo sukaktį 
pagerbė 3-mis knygų platinimo 
po butus vajais, kurių paskuti
nysis dar tebetęsiamas ir jau pa
siekė $3.000 bendrą apyvartą 
Skyriaus apyvarta per 4 metus 
yra ši:
PAJAMOS:

Aukų i ................. $4.092.43
Pareng. pelnas .... 8.013.14 
Įvairių pajamų ... 173.97

Ekskursija į Fordo fabriką 
Oakvilleje gegužės 20 d. K. Žu
kausko iniciatyva padarė 30 as
menų. Lankytojai buvo susodin- 
-ti į specialų traukinuką vežamą 
traktoriaus šr supažindinti su

TFA HAM. SKYR. APYSKAITOS: 
Sukaktuvini* koncertas - tokiai, 

1955 u*, gagužto 7 4., Crystal Mbaan 
PAJAMOS: 1

Už bilietus /184 po $1.25/ $230.00 
Aukų už programos 15 03
Bufeto pelnos 55.59

Lietuviai pasaulyje
Viso

Balansas 
IŠLAIDOS:

Persiųsta centrui 
Šalpai
Savo kolonijai .... 
Metraštis, minėji
mų išlaidos ir par. 
nuostoliai ............ 
Turto įsigijimui .. 
Įvairių ...................

$12.279.54

$8.330.25 ..
500.04
671.57

1.094.67
107.00
762.45

Viso išlaidų $11.465.98 
Saldo 1955. V. 28. 813.56

Balansas $12.279.54
Dabartinę skyriaus v-bą suda

ro: St. Bakšys, J. Giedraitis, V. 
Kazlauskas, Pr. Lesevičius, S. 
Lukoševičiūtė, Br. Aselskis, V. 
Urbaitis, A. Šimkevičius, P. Ka
noną ir Alf. Patamsis.

Skyriaus veikimui jaučiamas 
visiškas Hamiltono lietuvių pa
sitikėjimas ir palankumas, o tas, 
beabejo, davė galimumą v-bai 
pasiekti šių gražių pasekmių.

Niekados ir ateity nepailski- 
me kovoje už lietuvių tautos 
egzistenciją!

Vasario 16 gimnazijai birželio 
8 d. pasiųsta $240. Tai 4 būrelių 
nuolatinių rėmėjų kovo, balan
džio ir gegužės mėnesių* įnašai.

Nuo birželio 1.d. iš rėmėjų' 
tarpo išstojo A. Ruzgas, buvęs 
juo nuo rugsėjo 1 d. ir paauko
jęs $9. Už paramą lietuvybės iš
laikymui jam priklauso didelė 
padėka. ’

Birželio 1 d. į V. Narkevičiaus 
vadovaujamą būrelį Nr.82 įstojo 
gyd. Leonas Levinskas, pasiža
dėjęs kas mėnesį, aukoti po $3. 
Jis pakeitė pasitraukusį A. Ruz
gą. Šiuo metu minimo būrelio 
aukos sudarys $22 kas mėnesį. 
Kiti būreliai tuo tarpu be pasi
keitimų. •

Saleziečių gimnazijai Italijoj 
remti Hamiltone veikia 2 būre
liai: Katalikių Moterų D-jos, va
dovaujamas M. Tumaitienės, 
164 Stanely Avė. ir V. Laniaus- 
ko. Birželio 8 d. pasiųsta gimna
zijai JAV $123. Ją sudaro: $51 
Kat. Mot. ir $72 V. Laniaūskc 
būrelių aukos už kovo, balan
džio ir gegužės mėnesius.

Iš M. Tumaitienės būrelio iš
stojo 3 rėmėjos, o jų vieton nau
ji dar negauti. Visu nuoširdumu 
kreipiamės į geruosius hamilto- 
niečius užpildyti šią spragą, 
įstojant rėmėjais į pasitrauku
sių vietas. Šiuo reikalu prašome 
skambinti M. Tumaitienei telef. 
JA. 9-3207. -

V. Laniausko būrelis be pa
sikeitimų. Klypas Julius' parė-

Dr. Ona Valaitienė
•v

Priima ligonius ir gimdyves

Darbo valandos: 
1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal 

susitarimą.

57 Burris St., Hamilton, Ont. 
Telef. JA. 8-8275.

rėjimas tęsėsi 1 valandą, nūo 
8 iki 9 vai. vakaro.

Ruošiant tokias ekskursijas, 
reikia su fabriko vadovybe su
sitvarkyti iš anksto.

Sąryšyje su p. Edith Hyder 15 
m. darbo sukaktuvėmis radijo’ 
one, apylinkės valdyba birželio 

1 d. surengė iškilmingą vakarie- 
nę, kurioje dalyvavo visų liet, 
organizacijų atstovai Jai buvo 
įteikta taut, lėlė, kurią pasiuvo 
p. Giedraitienė. 117 Eastbourne.

Ponia E. Hyder yra didelė so
vietų okupuotų tautų užtarėja 
ir jų kančių perdavėja plačia
jai Kanados visuomenei.

Rengiamoje Brant Inn Sky 
Club gegužinėje birželio 30 d; 
Hamiltono jaunesn. ateitininkai 
rengia įvairią, turtingą ir gražią 
loteriją, ši jaunimo organizacija 
rengiasi vasaros stovyklai ir no
rėtų kiek nors gauti pajamų jos 
išlaidoms padengti. Kviečiame 
visus tautiečius į šią puikią ge
gužinę, kurioje netik puikiai 
praleisime ilgąjį savaitgalį, bet 
tuo pačiu paremsime lietuvišką
jį kovos frontą.

Birželio 30 d. visi į gražiausią 
šių metų Joninių ir Petrinių ge
gužinę! Sk. St.

IŠLAIDOS:
Salės nuoma ..........................
Orkestras .................-..........
Zonkovo studijai ..................
Programos spausdinimas .... 
Skelbimas /plakatas/ .........
Gėlės
Skelbimai TŽ ir NL po $10 
Programos ižpildytojų vaišes

$300.62

$125.00
50.00 

-50.00
17.06
10.00
12.75 
20.00 
11.00

. Viso $295.8 T
Pajamos .......... $300.62
Išlaidos ............. $295.81

Pelnos viso . .. $4.81
P.S. Šokių metu skautų pravesta 
rijo dov6 $152.65 pelno.

Gegužinė • vakaras, 1955 m 
geg. 23 d. /Victoria Day/ Braut Ine 

PAJAMOS:
Už-194 įėjimo M. po $1.25 $242.50 
Bufeto pelnas ..............  f“

lota-.
i

88.60

-Ą VALSTYBES
; JAV Tautinės Sąjungos sei- 
ifeas, jvykęs Bostone, išrinko 
naują vadovybę: Dr. S. Biežis. 
pirm., adv. A. Lapinskas, inž, J. 
Jurkūnas, Dr. J. Bartkus ir Dr. 
B. Dirmeikis. Visi iš Čikagos.
. Į tarybą perrinkti: V. Abrai- 
Hs, J. Bačiūnas, J. M. Colney, 
B. Gaidžiūnas, Br. Kalvaitis, J. 
Kasmauskas, K. S. Karpius, B. 
Nemickas, A. Olis, V. Rastenis 
|r A. S. Trečiokas.

Kontrolės kom.: M. Sims, V. 
Pauža ir J. Ginkus.

Seime neabejotinai vyrauta 
Senųjų amerikiečių tautininkų, 
kurie deklaravo vertiną “Ame- 
-tikos lietuvių vienybę, besireiš
kiančią ALTo organizacijoje",

Viso
IŠLAIDOS:

Salės nuoma ..... .......... ............
Orkestras 8 asmenų 
Spėktotor ui skelbimus .........
Doily News ui skelbimus .... 
TŽ už skelbimų .....................
NL už skelbimų ....... .............
Radijo vol. TP už skelbimų 
Už bilietų atspausdinimų ....
Už skelbimo nupaišymų ......
Važinėjimo išlaidos .............

$331.10

$150.00 
100.00 
14.00 
11.50 
15.00 
10.00 
10.00 
12.65 
10.00
1.0.00

Viso $343.15
$3-43.15
$331.10

lead toji vienybė yra būtina 
t “Lietuvos laisvinimo darbų sek- t* * •Tjaingumųi”
^ Tačiau naujieji ateiviai tauti- 
šinkai kartu išgavo sau palaimi- 
^mą triukšmauti už Amerikos 
lįbą. Ten viskas palikta vad. L. 
Tautiniam Sąjūdžiui. Suvažia
vimas - seimas pagal pastarųjų

Išloidos .
Pojomos .

Nuostolis 
j Pastaba: Jur^ skautų loterija davė 

$50:00 pelno.
Se. vedėjoj 

a Y. Urbaitis, iždininkas.

primato laisvės kovoje, visiems 
kitiems veiksniams pripažinda
mas tik “visuomeninius bei pro-

kad visi šitie maištaujančių už
simojimai neprieštaraują, esą 
“pilnai suderinami su plačiai su
prasta vienybės mintimi, kuria 
grindžiamas Am. Liet. Tarybos 
darbas"...

VLIKo Am. Liet. Tautinė Sąj. 
nelaiko sava organizacija, tad jo 
nesveikino ir p. Lozoraitį pa
sveikino tik po Žadeikio ir Ba
lučio, pridėdamas, kad “per jį 
visiems Lietuvos atstovams”, 
atseit be anų dviejų.

Taigi seime matome tą patį, 
ką kadaise A. Olis pasakė per 
“Margutį” — jūs ten peškitės, 
o mes amerikonai turim savo 
darbo formas ir dirbam.

Prof. Ignas Šlapelis, ilgametis 
Kauno meno mokyklos direkto
rius, mirė Čikagoje birželio 3 d.
VOKIETIJA

Baltų Tarybos nariai susitiko 
Stuttgarte su ukrainiečių veikė
jais ir ta proga aptarė politinę 
situaciją, drauge pasidalindami 
reikalingomis informacijomis. Iš 
lietuviu pusės šiame eiliniame 
pasitarime dalyvavo VT pirmi
ninkas K. Žalkauskas ir URT 
valdytojas dr. P. Karvelis.
BRAZILIJA

$12.05

Mielą p. ELENĄ SNIEGAITIENĘ ir jos vyrą,

liūdinčius dėl jos TĖVELIŲ mirties Lietuvoje, nuoširdžiai

užjaučia ir kartu liūdi

Stasė ir Jonas Čipkai

SUDBURY Ont
Pirmoji Komunija lietuviu

kams šįmet buvo paruošta pas
kutinį gegužės sekmadienį, ku
rią priėmė V. Adomaitis, E. Bal
tutis, A. Remeikis ir I. Glizic- 
kaitė.

Šeštadieninė mokykla oficia
liai užbaigė penktuosius mokslo 
metus birželio 5 d. Kristaus Ka
raliaus salėje ta proga buvo su
šauktas mokinių tėvų susirinki
mas. Mokyklos vedėjas kun. A, 
Sabas padarė pranešimą ’ iš mo
kyklos veiklos ir ypačiai ragino 
tėvus, kad labiau rūpintųsi, jog 
jų vaikučiai tarpu savęs kalbė
tųsi tik lietuviškai, kuo iki šiol 
tėvai negali pasigirti ir pasi
džiaugti. Iš dalies, aplinkybės 
yra gana sunkios, bet tėvai taip 
pat turėtų parodyti stipresnį 
stuburkaulį. Nors kaikurių šei
mų vaikai sueina į draugę pra
leisti laiką lietuvybės išlaiky
mo intencija, bet labai skaudu, 
kai tokiuose vien lietuviukų su
buvimuose beveik išimtinai vy
rauja tik svetima kalba. Šįmet 
pas mus veikė trys grupės su ke
turiais mokytojais. Po praneši
mo buvo išdalinti mokslo pažy
mėjimai ir premijos pirmie
siems mokiniams ir kitiems kuo 
nors pasižymėjusiems lietuviš
komis knygomis. Pirmosios gru
pės pirmasis mokinys buvo V. 
Adomaitis, antrosios — D. Jasiū- 
naitė ir A. Kusinskis, trečiosios 
— V. Jasiūnaitė. Gražina Mazai- 
tytė gavo dovaną už tai, kad lie
tuviškoj mokykloj nebuvo pa
stebėta kalbanti angliškai. R. Ja- 
kubonytė gavo premiją už ge
riausiai padeklamuotus perei
tais mokslo metais eilėraščius, o 
K. Jakubonis už stropiausią mo
kyklos lankymą. Po dovanų iš
dalinimo padeklamavo eilėraš
čių R. Jakubonytė, G. Jakubo
nis ir D. Kriauceliūnaitė. K. Ja 
kubonis gražiai pagrojo akorde
onu keletą lietuviškų dalykėlių, 
o Regina Jakubonytė labai vy
kusiai išpildė vieną gražų bale
to numerį. Po pasirodymo šven
tiškai nusiteikusius tautiečius ir 
gausų atžalyną linksmino lietu
višku plokštelių muzika ir K. 
Jakubonio akordeonas. Veikė 
jaunimui ir suaugusiems pritai
kytas bufetas. Nors diena buvo 
šiemet pati karščiausia — 82ft —

ir daugumas gynėsi nuo karščių 
ežerų paplūdymiuose, tačiau už- 
baigtuvės išėjo dar su pelnu.

A, ir O- Greblikai, pavyzdingi 
lietuviai ir geri katalikai, su šei
ma praleido Sekmines pas savo 
pažįstamus Žižius. ;

Šaunios vestuvės. Mūsų kolo
nijoje viengungių skaičius, nors, 
ir iš'lėjtp, mažėja. Pereitą šešta
dienį D. Niekus susituokė su M. 
Hoppen. Pabroliai buvo A. Sa-

mergės—A. Poderytė ir K. Hop- 
pen. Moterystės ryšį iškilmingai 
palaimino kun. A. Sabas. Ta pro
ga legijono salėje buvo suruoš
tos puikios vaišės su šokiais, ku
riems akordeonu grojo K. Jaku
bonis. Svečių buvo labai daug 
nė tik iŠ vietinių, bet ir iš North ; 
Bay ir Toronto.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zignur DidzbaliO x '
1294 KING ST. K, HAMILTON 

Telefonas IX 9-3558

seoįis

L. TESU A Leal Estatet

pagandinius lietuvių reikalus”,. 35 Tarptautinio Eucharistinio 
.ųžgyrė Tautinio Sąjūdžio “bend- Kongreso lietuvių sekcija jau 
radarbiayimą su kitomis organi- paskelbė lietuviams maldinin-
žacijomis”, bet vad. nepriklauso 
mybės fondą pavadino skirtu 
“nepriklausomybės kovai stip- 
•rinti ir savo veiklai plėsti”, tai
gi visuotinumo aureolę nubrau
kė. Po to seimas padarė išvadą,

e RODNEY, Ont
| Gegužinės
7 St. Zavackio ūky, važiuojant 
.Back Street pusė mylios nuo 
Rodney link West Lorne po kai- 
m puse — pirmajam miškelyje, 
KLB Rodney apyl. v-ba ruošia 
šiemet
į PIRMĄJĄ GEGUŽINĘ 
birželio mėn. 19 d.

Sekančioji bus toje pat vie- 
toje liepos mėn. 10 ir trečioji 

paskutinioji — priešharvesti- 
IBŠ ten pat liepos mėn. 31 d.
' Gros puikus vietinis džiazas.

Pradžia 3 vai. po pietų.
•• Kviečiame visus kuo skaitlin

giausiai atsilankyti.
Rengėjai

VANESSA, Ont
Atsiprašome

’Pereitame “TŽ” numery pa
skelbtoje p.p. A. L. Bučinskų 
padėkoje per spaudos klaidą iš
leista p.p. Rutkauskų pavardė, 
kurie kartu su Olekais buvo po
būvio rengėjai. Labai atsiprašo
me.

Tillsonburg, Ont
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų Klubas drauge su vietos apy-; 
linkės b-ne birželio 25 d., šešta
dienį, 8 vai. vak., St. Augusti- 
navičiaus ūkyje (piknikų aikštė
je) ruošia tradicinį Joninių mi
nėjimą. Prie įvairių pramogų 
bus geras orkestras. Kviečiame 
apylinkių lietuvių jaunimą ir 
senimą gausiai atsilankyti.

Rengėjai
— Tillsonburgo, Delhi, Simcoe 

tpylinkėse yra įsikūrę apie po
rą šimtų lietuvių, kurie daugu
moje verčiasi žemės ūkiu, taba
ko auginimu. Nors tabako augi
nimas ir jo apdirbimas atima 
daug laiko, tačiau šių apylinkių 
lietuviai randa dar laiko ir Ipil- 
tūriniam darbui pašvęsti Vei
kia Tillsonburgo Lietuvių Ūki
ninkų Klubas ir vietos Bendruo
menės apylinkė. )

Tillsonburgo Liet Ūk. Klubas 
yra įsikūręs prieš 6 metus ir iš
augęs į rimtą organizaciją. Nuo 
pat įsikūrimo pradžios jam te
bevadovauja nenuilstamas dar
buotojas St. Augustnavičius, 
senj., padedant kitiems, dau
giausia senos kartos lietuviams, 
kaip J. Liutkui, V. Treigiui, M, 
Tunylai, A. Mažeikai, J. Janu
šauskui, K. Pociui, Z. Mikėnui, 
P. Ožalui ir kitiems. Gi apylin
kės b-nė daugiausia vadovauja
ma yra naujųjų ateivių. Tarp 
abiejų šių organizacijų vyksta 
glaudus bendradarbiavimas. 
Drauge mini Vasario 16-tąją, 
ruošia vaikams Kalėdų eglutes 
ir Velykų margučius bei tradi
ciniai mini Jonines ir kitas švem 
tęs bei minėjmus.

Jau kurs laikas yra keliamai 
klausimas įsigyti savus namus. 
Šio darbo daugiausia imasi Till
sonburgo L. Ūk. Klubas. Šiais 
metais klubas nupirko Tflison- 
burgo miestelyje labai gražioje 
vietoje didlį žemės sklypą, ka
me ir numatė pastatyti lietu
viams namus.

Šių metų birželio 5 d. šio klu
bo v-bos inidatyva buvo su
kviestas pas St. Augustinevičių 
iniciatorių susirinkimas. Labai 
darnioje nuotaikoje buvo aptar-

ta savo namų įsigijimo reikalas, 
ras, kad savus namus kuo grei- 
Visų susirinkusių ir tebuvo no- 
Čiausiai pasistatyti- Pavesta ini
ciatoriams-susipažinti su lietu
vių bei kitų tautybių panašiais 
namais, jų tvarkymosi būdais ir 
kita. Vėliau nutarta sušaukti vi
suotinį visų apylinkių lietuvių 
susirinkimą, kad visapusiškai 
būtų galima savo namų statymą 
išdiskutuoti. Tad nenuleiskit 
rankų lietuviai, laikykitės dar
nios vienybės, statykit kultūros 
paminklą, o kartos jums bus dė
kingos! Koresp.

kams specialia programa liepos 
17-24 d.d.

Gedulo Diena už Lietuvą Rio 
de Janeiro paskelbta birželio 19 
d. 10 vai. Pamaldas laikys JĖ 
kardinolas Don Jaime Camara. 
Kun. Ignatavičius ruošia tai die
nai išleisti paveikslėlius su kan
kinio vyskupo Matulionio at
vaizdu ir atitinkama maldele 
portugalų kalba, kuri bus skai
toma visose šios Arkivyskupijos 
bažnyčiose.

Iš Sao Paulo į Kanadą gegu
žės 30 d. išvyko nuolatiniam ap
sigyvenimui muzikas Al. Am- 
brozaitis su šeima. A. Ambrozai- 
tis buvo keletą metų LKB cho
ro dirigentu, o jo žmona Jadvy
ga Ambrozaitienė vadovavo tau
tinių šokių ansambliui. DP eilės 
Brazilijoje retėja ir bene svar
biausia priežastis, tai varginan
tis klimatas, kuriame europie
čio organizmas greit nusialina 
ypatingai neturint tinkamų hi
gieniškų sąlygų.
AUSTRALIJA

Austrai. LB Krašto Valdyba 
paskelbė vajų bendruomenės 
spaustuvei steigti. Šiuo metu 
Australijoje yra dvi privačios 
spaustuvės. B e n d r u o m e n ė s 
spaustuvei įkurti pradžiai nori
ma surinkti 2.500 svarų sterlin
gų. Pinigai bus kaupiami aukų 
ir paskolų forma. Jei-iki’ 1956 m. 
liepos 1 d. spaustuvės nebūtų 
įsigyta, pinigai būsią grąžinti 
aukojusiems bei skolinusiems, o . 
spaustuvę nupirkus skolas būsią 
pradėtos grąžinti po 3 metų. Bū
sią mokama 3% nuo spaustuvės 
pirkimo dienos.
, Spaustuvės pirmoji paskirtis
— spausdinti “Mūsų Pastogę”.

Camperdovene atidaryta sa
vaitgalio mokykla, Vollongonge 
-taip pat pradėjo darbą savait
galio mokykla. Camberroje yra 
įsteigtas lietuvių sporto klubas. 
Pradėjus operų sezoną Melbur
ne, su 40 mokinių operų pasta
tymui ruošėsi ir lietuvė A. Ra
gauskaitė, kuri gegužės 14 d. jau 
pasirodė pirmajame spektaklyje
— operoje.

Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 

įsigyti naują

Oldsmobile
Chevrolet

ar vartotę auto mašiną

eston Motors
LTD.

Kreiptis J. VAINAUSKAS
Telefonas RO. 2-3008

šimtai mašinų pasirinkimui
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Štai po daug darbo valandų 
paliekate universitetą su pasi
tenkinimu ir džiaugsmu širayje 
ir diplomu lankoje. Rengiate 
drąsūs pro plač.ai pravertas du
ris į gal nuo pat vaikystės dienų 
svajotą profesinį barą, į tą sritį, 
kur troškimai bei svajonės ga
lės realizuotis. Bet kas toliau? 
Kas bus akstinu tolimesniame 
gyvenime, jei svajonės išsipildė, 
planai įvykdyti?... Ar belieka 
tik džiaugtis savo laimėjimais, 
pasitenkinant naujuoju darbu 
nieko kilnesnio daugiau nebe 
siekiant. Gal būt, nevienas pa 
galvos kad užtenka, atsiekta ko 
noiėta ir pan. Deja, būtų taip, 
jei keleivis po didelių pastangų 
perplaukęs plačią, sraunią upę 
ir susidėjęs ryšulius ir lazdą ant 
kranto ramus liktų sėdėti, nors 
tolumoje baluotų paslėpę viršū
nes debesyse kalnai, mėlynuotų 
amžinakalbės girios, plačiai išsi
driekę pilni triukšmo ir įvaire
nybių nfiestai bei subtilios, vie 
nisos ūkininkų sodybos. Kaip 
teks keleivis po tam tikio lai
kotarpio pasiilgtų naujų vaizdų 
ir žmonių, taip ir jūsų atsiektas 
idealas su laiku nubluks ir pri
artės prie paprastos gyvenimo 
realybės. Įsiprasminimas vien 
tik savo specialybės darbe yra 
vienapusiškas ir dalinis jei ne
bebus siekimų bei ieškojime 
naujų būdų, naujų kelių į nau
jus horizontus. Pasitenkinimas 
esama padėtimi reikštų kapitu
liavimą dar mūšiui heįpusėjus. 
Ir švariausias vanduo netekėda
mas pažaliuoja. Todėl atsieki- 
mas vieno dalyko neturėtų 
reikšti viską, nes prieš akis be
galinė platuma — gyvenimas su 
tūkstančiais galimybių bei neti
kėtumų. Įsigytosios žinios yra 
kaip lazda kelionėje, kaip laip
tai bekopiant į augštumas. Nuo 
jūsų pačių priklauso ateities 
šviesumas.

Šalia siekimo asmeninės gero
vės lygiagrečiai turėtų sekti ir 
lietuviškieji reikalai, kuriems 
darbininkų niekuomet nebuvo 
ir nebus perdaug. Pažintys įgy- 

. męUį ^atsiektasis 
laipsnis ir tinkamesnis anglų 
kalbos mokėjimas palengvins 
suartėti su Kanados vadovau
jančiais asmenimis, kas atneštų j---- - ----
visokiarįopą rfaudą mūsų tautį-1 skambės ir stiprės, nes daininin*

niams reikalams. Bele, senes- 
mojj Karta palaipsniui pasitrau
kia iš visuomenimnKU eilių, c 
jų vietas turi ųžpuayti Kiti. 
Kaip tik į jus yra kreipiamos 
visų akys. Naujos jėgos su nau
jomis idėjomis, galoūt, lyg nau
ji vėjai išblaškytų debesis mūsų 
politinių reikalų • rūškanoj pa
dangėj. Brolis broliui, galbūt, 
.štiestų ranką užmiršę bereiks 
mius ginčus ir buvusius titulus

Gal viena iš svarbesniųjų vei
kime sričių yra studentija, iš 
kurios teęretiškai jau pasitrau
kiate. Bet graduanto bendradar
biavimas su buvusiais kolego
mis nesibaigia su diplomo įsigi
jimu.. Jūs tik tampate vyresniai
siais broliais akademikų šeimo
je, o ne svečiais. Jūsų patirtis 
ir žinios vertingos jaunesniems 
kolegoms, jūsų žodis tiek pat 
svarus kiek ir studentų. Dar me
tai, gal antri ir studentiją suda
rys vien tremtyje pradėjęs 
mokslus , jaunimas. Lietuva’ 
jiems jau nutolusi ne vien geo
grafiškai bet ir dvasiniai, lėli
kę tik blankūs, paskiri vaikys
tės prisiminimai. Tėvų bei vy
resniųjų pasakojimai, laikraš
čiai bei knygos nepajėgia įdieg
ti tos meilės, kurią jūs nešiojate 
savo širdyse. Jie stokoja lietu
viškos mokyklos ir Lietuvos pa
žinimo, šeštadienio lietuvių mo
kyklos nepajėgia per trumpą lai
ką duoti to, ką jūs esate gavę 
lietuviškose mokyklose. Šių die
nų mokyklinis . jaunimas stovi 
už labai menkos , užtvaros prieš 
šio kontinento dvasios gaivalin
gas ir viliojančias bangas. Jūsų 
aktyvus dalyvavimas studentiš 
ko j e veikloje, žinių perdavimas 
paskaitų pobūdžiu ar tiesioginis 
draugiškas santykiavimas stu
dentų subuvimuose gali duoti 
didelę naudą jaunajai kartai. 
Čia lietuviška daina, lietuviškos 
- studentiškos tradicijos ir bend-: 
ros idėjos pritrauktų į mūsų 
tarpą nevieną net ir čia gimusį 
lietuvį studentą, jei būtų gali
ma studentiškąją veiklą išlaiky
ti tinkamoje augštumoje. Todėl 

pa’(

Duokite toną.tiek visuomeniš
kai tiek studentiškai veiklai, o 
jos daina savaime spontaniškai

. Miaona Judita Dausaitė

^ Vytautas Kvedaras

negina MiCKevičiūte-Kulienė

Kazimieras Manglicas

Eugenijus Bubehs

Klemensas Matkevičius

Pranas Gvilays

Algirdas Slapšys

Dėmesio Kanados Ir 
JAV studentams r

KiLSS Centro valdyba skel
bia, kad liepos 30, 31 ir rugpjū
čio 1 d. yra rengiamas pirmasis 
visuotinis Kanadcs lietuvių stu
dentų suvažiavimas, kuris įvyks 
netoli Honey Harbour vietovės 
prie Georgian Bay ežero (apie 
20 mylių nuo Midland, Ont.). 
Dalyviai iš Honey Harbour bus 
laiveliais nuvežti į stovyklavie
tę — vieną iš t j ūksiančio ežero 
salų. Į suvažiavimą kviečiami ir 
JAV studentai.

Vykstantieji prašomi iš anks
to pranešti KLS Sąjungai, adre
su A. P. Banelis, 230 Salem Avė. 
Torcnto, Ont., nevėliau liepos 15 
d. Užsiregistravusiems bus pa
siųsta smulkesnių nurodymų dėl 
laiko, vietos, nuvykimo priemo
nių ir t.t.

KLSS Centro valdyba.

TORONTO UNIVERSITETE BAIGĖ STUDIJAS
Aldona Judita Dausaitė

Gimusi 1930 m. Rygoje. Karo 
audros atblokšta į Vokietiją mo
kosi Hanau liet, gimnazijoje, 
kurią > baigusi - su tėveliais at
vykstą į Kanadą. Atlikusi viene- 
rių : metų 'jSrakt&ą vaistinėje, 
1951 m. įstoja į Toronto un-to 
farmacijos fakultetą, kurį šiais 
metais baigia, įsigydama Bache
lor of Science and Pharmacy 
laipsnį. Aldona pasižymi moksle 
ir baigdama gauna P. T. Moisly 
premiją už farmacijos istoriją. 
Dabar dirba kaip vaistininkė 
Bradford, Ontario, tikėdamasi 
ateity įsigyti nuosavą vaistinę.

Aldonos nuomone, augštasis 
išsilavinimas yra būtinas lietu
viškajam jaunimui, o ypač čia 
tremtyje, kada esame nuolati-

• ' - e *
kų, beabejo, bus nemažai. Ir tuo 
pačiu asmeninis gyvenimas taps 
turiningesnių ir pilnesniu.

B. Vaškelis.

KRONIKA
— KLB Toronto apylinkės 

Kultūros Fondas pagaliau suda
rė studentų šalpos komitetą ir 
priėmė jo nuestatus. Į šį komi
tetą studentai prašomi deleguo
ti du atstovus. Visuomenei at
kreipus dėmesį, studentų šalpos 
'reikalai, atrodo,- sunormalės.

— Kanados Liet. Studentų S. 
C. valdyba savo pirmame posė- 
dyje ‘pasiskirstė pareigomis: B. 
Vaškelis pirm., A. Pusarauskas 
vicepirm., B. Petrulytė sekret.,* 
V. Aperavičiūtė ižd., A. P. Ba 
nelis narys ryšiams su skyriais 
ir užsienio lietuviais studentais 
paalikyti. Visi valdybos nariai, 
išskyrus A. Pusarauską, gyvena 
Toronte. Visus raštus siųsti šiuo 
adresu: A. P. Banelis, 230 Salem 
Avė., Toronto, Ont.

— Šiuos mokslo metus Toron
to un-te su pasižymėjimais už
baigė: Juozas Gvildys ir Gintas

Liačas — architektūrą, kuris 
dar laimėjo ir premiją. A. Stik- 
liūtė — gailestingų seserų - kli
nikinę administraciją, A. J. Dau
saitė — farmaciją, I. Ancevičiū- 
tė — vokiečių ir rusų literatūrą 
(Provost Body stipendiją). Be 
to, Londono un-te Gražina Na- 
rakaitė ir Elena Bernotaitė gavo 
stipendijas.

— Pranas Gvildys Niujorke, 
įvykusiose V-se Amerikos Lie
tuvių Sporto Žaidynėse laimėjo 
1955 metų lietuvių stalo teniso 
meisterio vardą.

— Jonas Maurukas Toronto 
un-te Įsigijo daktaratą chemijos 
srityje (Platesnis paminėjimas 
jau tilpo TŽ)..

— St. Michaeles ligoninės g. 
seserų mokyklą baigė sesuo Ma
fija Ostiara, kuri ateinantį ru
deni žada stoti į Otavos un-tą. 
S. Zubrickaitė ir N. Maurušai- 
tytė, baigusios gail. seserų mo- \ 
kyklą, gavo stipendijas studi
joms universitetuose. Studijas 
dar baigė Konstancija Lelešiū- 
tė, hamiltonietė. • ’ s .

— Vidurinių mokyklų abitu
rientai šiuo metu laiko baigia
muosius egzaminus. Studentai 
būsimiems kolegoms linki daug 
sėkmės.

— Studentų organizacijos vi
suose pasaulio kraštuose prašo
mos visus savo leidinius atsiųs
ti SK redakcijai paminėti.

— Niujorke leidžiamame sa
vaitraštyje “Vienybė” įvedamas 
naujas studentų skyrius. Jau 
net šešiuose lietuviškuose laik
raščiuose studentai turės savo 
atskirus kampus: Tėviškės Ži
buriuose, Drauge. Naujienose, 
Dirvoje, Sėjoje ir Vienybėje.

Praėjusiame Stud. Keliu sky- 
relvie tilpusiame straipsnyje 
“Žvilgsnis į ateitinihkiją” ket
virtasis principas turi būti šei
myniškumas vietoje išspausdin
to žmoniškumo. Skyrelio redak
cija autorių atsiprašo.

tęsti ir baigti pradėtąsias studi
jas. Tai įrodymas mūsų jauni
mui, kad mokymuisi nėra kliū
čių, jei tik yranoro.

Klemensas Matkevičius
Gimęs Latvijoje, vidurinius 

mokslus baigęs Lietuvoje, pra
deda studijuoti Vytauto D. un-te 
statybos fakultete, statybos sky
riuje. Atvykęs į Vokietiją tęsia 
studijas Pabaltijo un-te išklau? 
sydamas dviejų metų kursą. 
Prasidėjus emigracijai atvyksta 
į Kanadą ir atlieka dešimties 
mėnesių darbo sutartį miškuo
se. Vėliau atvyksta į Hamiltoną, 
kur dirbdamas įvairius darbus 
sutaupo lėšas tęsti pradėtąsias 
studijas. 1952 m. įstoja į Toron
to un-to inžinerijos fakultetą, 
statybos skyrių. Šiais metais ją 
baigia ir įgyja Bachelor of Ap
plied Science laipsnį.

Klemensas pasižymėjo kaip 
veiklus ateitininkas ir Toronto 
Studentų Klubo aktyvus narys.

Algirdas Slapšys
Gimęs 1927 m. Skaudvilėje. 

Tauragės aipskr., mokėsi Taura
gės gimnazijoje. Rusams okupa
vus Lietuvą Algirdas su tėve
liais pasitraukia į Vokietiją. 
Lūbecke liet, gimnazijoje baigia 
aštuntąją klasę ir Pinneberge 
Pabaltijo un-te pradeda studi
juoti elektros inžineriją. Deja, 
studijas nutraukia ir atvyksta 
į Kanadą. Pirmuosius žingsnius 
pradeda kaip paprastas darbi
ninkas elektros reikmenų pra
monėje Winnipege. vėliau To
ronte. 1951 m. įstoja į Toronto 
un-to inžinerijos fakultetą, elek
tros skyrių, specializuodamasis 
elektronikų srityje. Šį pavasarį 
sėkmingai baigia su Bachelor of 
Applied Science laipsniu.

1952 m. Algirdas sukūrė šei
mą su A. Niemaite ir dabar au
gina dukrelę Renatą.

Studijuodamas Algirdas akty
viai prisidėjo prie studentiškos 
veiklos ir 1954 m. buvo išrinktas 
i Kan. Liet. Studentų Sąiungos 
Centro valdyba, kur ėjo iždinin
ko pareigas. Be to, dalyvavo 
akademikų studentų veikloje. 
1952 m. buvo Toronto Korp. Vy- 
tis valdybos sekretorių.

Šiuo metu dirba savo specia- 
Ivbėie Philips kompanijoje. Jo 
linkėjimai jaunimui nesusižavė-

nėję kovoje su svetimųjų įtaka. 
Tik būdami nežemesni išsilavi
nimu už vietinius susilauksime 
kaip lietuviai jų pagarbos ir 
įvertinimo.

Regina Mickevičiūtė - Kulienė
Gimusi Tauragėje. Jauna pa

lieka tėvynę‘ ir mokosi Hanau 
liet, gimnazijoje. Tėvams persi
kėlus į Kanadą drauge atvyksta 
ir Regina. Toronte 1952 m. bai-. 
gia augštesniąją mokyklą ir tų 
pačių metų rudenį įstoja į To
ronto un-to humanitarinį fakul
tetą, pagrindiniu dalyku pasi
rinkdama anglų kalbą bei lite
ratūrą. Šiais metais pasirinktąjį 
kursą sėkmingai užbaigia, įsigy
dama Bachelor of Arts laipsnį.

Nuo pat studijų pradžios Re
gina buvo vi lą. iš veikliausių 
Torohto St Klubo narių 
ir du metus iš eilės įėjo Į klubo 
valdybą. Tam darbui ji nepagai
lėjo savo jėgų ir taip studen
tams brangaus laiko. Be to. ji 
priklauso skautų organizacijai. 
ŠĮ pavasarį, baigus studijas, Re
gina sukūrė lietuvišką šeimos 

I židinį su A. Kuliu. Leidžiant 
sąlygoms Regina tikisi gilinti 
žinias savo specialybėje.

Eugenijus Bubelis
Gimęs 1924 metais Žemalėje, 

Tirkšlių valse., Mažeikių apskr. 
Gimnaziją pradėjo Šakiuose, 
baigė Augustdorfo Liet, gimna
ziją. Studijas pradėjo Pinneber- 
go Pabaltijo un-te, išklausyda
mas dviejų metų kursą. 1951 m. 
Eugenijus atvyko į Kanadą. To
ronte drauge su mamyte dirbo 
ir taupė, kad galėtų tęsti pra
dėtąsias studijas. 1953 m. Įstojo 
i Toronto un-tą, mechaninės in
žinerijos fakultetą. Užskaičius 
Pabaltijo un-to studijas, buvo 
priimtas Į trečiuosius metus. Ši 
pavasarį Eugenijus sėkmingai 
užbaigė mokslą, įgydamas Ba
chelor of Applied Science laips
ni, dabar dirba kaip inžinierius 
Hydro Electric Power Commis
sion of Ontario su viltimi atei
tyje gilinti studijas.

Eugenijus nuo pat vaikystės 
dalyvavo skautų eilėse ir dabar 
yra Korp! Vyties narys. Be to, 
nuo pat pirmos Toronto “Varpo” 
choro įsikūrimo dienos jis yra 
aktyvus jo dalyvis. Studentų 
tarpe žinomas kaip veiklus To
ronto Studentu Klubo narys, 
1952 m. Eugenijus sukuria šeima 
su S. Šimkute, kuri tais pačiais 
metais baigė humanitarinius 
mokslus Smith College Mass.

Apie studijas Eugenijus išsi
reiškė šitaip: “Studijas laikau 
ypatingai svarbiomis mūsų jau
nimui Mokslas, nežiūrint kurio
je srityje, praturtina žmogaus 
dvasią ir įgalina giliau įsigyven
ti i gyvenimo apraiškas”.

Pranas Gvildys
t Gimęs 1929 m. Kaune, kur 
‘pradeda pirmuosius žingsnius 
jmoksle. Pasibaigus karui Pranas 
;mokosi Vokietijoje — Lubecke 
•ir Spakenberge lietuvių gimna- 
izijose. Pastarąją baigia 1947 m. 
jTais pačiais metais atvyksta j 
’Kanadą, kur atlieka darbo su
tartį Long Lac Ontario miškuo
se. Vėliau atvyksta į Torontą ir 
sunkiai dirbdamas liejykloje 
taupo pinigus studijoms. 1951 
m. rudenį Primas įstoja į Toron
to un-t<j inžinerijos faktultetą, 
mechanikos skyrių, kurį šiemet 
baigia Bachelor of Applied

NEPAMIRŠK SAUGUMO -i

VEIK SAUGIAI

SAUGUMAS YRA TARPTAUTINIS DĖSNIS IR PAPROTYS. Kiek
viename krašte, bendruomenėje ir šeimoj yra svarbu kultivuoti saugumo 
papročius. Jie turi įsiskverbti į mūsų galvojimą— nes mes darome, ką 
mes galvojame.

ANT KELIŲ — Saugumas prasideda su mandagumu. Būdamas pasi
ruošęs duoti kitam kelią, net ir tokiu momentu, kada jūsų pirmenybė, jūs 
galite išvengti nelaimingo atsitikimo, o kartais ir mirties. Važiuojant ata
tinkamu greičiu, pagal oro jr.sųsisiekimo sąlygas, truputį apie visą tai 
pagalvojant galima išvengti pavojų gyvybei. . -

PRAMONĖJE —Darbininkai yra instruktuojami kaip saugiai at
likti savo darbą; jiems išduodamos apsaugos priemonės, kad išvengus 
nelaimingų atsitikimų.

NAMUOS- — Dažniausiai.-.nąmucse susižeidžiama parvirsiant, užli
pus ant įvairių atsineštų dalykų ar'žaislų pamestų ant laiptų ar grindų. 
Kartais įvyksta nelaimės krentant #iuo viršaus įvairiems nepritvirtintiems 
daiktams, nusideginant nuo blogai įvestų elektros laidų, nusinuodijant 
skysčiais, kurie nepažymėti aptinkamais užrašais, taip pat vaikams pra
ryjant įvairius dalykus, kurie nepadėti tokioje vietoje, kad jie nepasiektų.

MOKYKLOJE. — Saugumo mokoma mūsų dabartinėse mokyklose, 
vaikams aiškinama nepamiršti saugumo, o mokykloms, kuriose neįvyksta 
nelaimingų atsitikimų, įteikiama “Elmer Pennant” premija.

Lai saugumas būna mūsų kelrodis. Galvokite ir veikite saugiai — 
ir prisiminkite, kad Kanada, neturi nei vienos atliekamos gyvybės.

Vietą šiam straipsniui aukoja

BREWERS SINCE 1812

JOHN LABATT LIMITED

Science laipsniu.
Tenka pabrėžti, kad Pranas už
sibrėžtą tikslą atsiekė savo lė
šomis. Beto, jis rado laiko akty
viai dalyvauti Vyties sporto 
klube bei jo valdybose. Jo at
siekti laimėjimai stalo tenise 
yra dažnai minimi tiek kanadiš- 
koje tiek lietuviškoje spaudoje. 
Šiuo metu yra Toronto Lietuvių 
Studentų Klubo pirmininkas.

Šis jaunas inžinierius dirba 
Hydro Electric Power Commis
sion of Ontario. Beto, tikisi vė
liau tęsti studijas savo specialy
bėje. apie kurias gana jumoris- 
tiškai išsireiškė: “Būti antru 
Einšteinu arba sukrauti du mi
lijonus”.

Turbūt, vienintelis lietuvis 
studentas visoje Kanadoje, ku
ris šalia studijų ir mokslui bei 
pragyvenimui lėšų užsidirbimo, 
sugebėjo aktyviai dalyvauti 
sporto ir lietuvių studentų veik
loje.

Vytautas Kvedaras
Gimęs 1922 m. Kaune. Gimna

ziją baigia Šakiuose. Architek
tūros mokslus pradeda Vokieti
joje, ir, atvykęs į Kanadą, 1951 
m. įstoja į Toronto un-to archi
tektūros fakultetą. Užskaičius 
dalį studijų po trijų metų inten
syvaus darbo užbaigia penkių 
metų architektūros kursą, įsigy
damas Bachelor of Architecture 
laipsnį.

Šiuo metu Vytautas dirba žy
maus Kanados architekto — S. 
Gordon Adomson įstaigoje, kur 
savo darbštumu ir sumanumu 
yra užsipelnęs gera vardą. Pa- 
'žymėtina, kad V. Kvedaras yra 
pirmutinis naujai atvykęs lietu
vis, užbaigęs architektūros 
mokslus Kanadoje. Vytautas ak
tyviai dalyvavo skautų veikloje 
ir 1952 m. buvo akad. skautų 
Korp! Vytis Toronto skyriaus 
valdybos pirmininku. 1952 m. 
sukuria šeimą su Alija Špedery- 
te, kuri nemažai prisidėjo prie 
Vytauto sėkmingo studijų už
baigimo. /

Kazimieras Manglicas
Gimęs 1929 m. Naujamiestyje. 

Vidurinius mokslus pradėjo Pa
nevėžyje, bet 1944 m., vos bai
gės 4 klases, atvyksta į Vokie
tija. Blomberge tęsia pradėtąjį 
mokslą lietuvių gimnazijoje, 
kur 1948 m. įgyja brandos ates
tatą. Atvykęs į Kanadą dirba 
vitražų įmonėje, vėliau keityk
loje, o vakarais ima piešimo 
kursą technikos institute. 1951 
m. Kazimieras įstoja į Toronto 
un-to humanitarinį fakultetą, 
soecializuodamasis zoologijoje. 
Ši pavasarį tą kursą baigė, įsi
gydamas Bachelor of Arts laips
nį. kuris įgalina tęsti Kazimiero 
pasirinktas teisės studijas.

Kazimierui nebuvo svetima ir 
visuomeninė veikla. Nuo pat 
vaikystės priklauso ateitininkų 
organizacijai, o Toronte yra stu* 
dentu at-kų ilgametis valdybos 
pirmininkas. Scenos mėgėjų tar
pe pasižymėjo kaip gabus akto
rius bei dekoratorius.

Mirus tėveliui, Kazimieras pa
tenka į finansinius sunkumus, 
tačiau su jaunatviška energija 
ir ištverme nugali visas kliūtis. 
Padedant motinai, dirbančiai 
siuvykloje, laisvalaikiais piešda
mas plakatus, darydamas deko
racijas bei šeštadieniais dirbda
mas kaip dažytojas, įstengia

"Mitalas — inžineriją, Vacys

ti dolerių medžiokle fabrikuose, 
o siekti mokslo, kuris ne tik už
tikrina asmeninę ateitį, bet at
neš naudos žmonijai ir mūsų 
tėvynei Lietuvai.

— between 25 and 40 years af age, wanted immediately ta solicit 
advertising from major Canadian companies in Toronto and Ontario for 
a group of foreign longifoge weeklies. Excellent knowledge of English, 
both spoken and written, including abilitiy to handle correspondence, 
essential. Knowledge of other languages an asset. Higher education in 
economic* or commerce, Canadian or European will be helpful. Must 
enjoy top-level selling, possess energy, drive and initiative and own late 
model cor. This is on exellent opportunity offering permanent position, 
good salary, expense account and commission. Application giving educa
tion, experience, age, full particulars, in writing only, to
NEW CANADIAN PRESS, 73 ADELAIDE ST. WEST, TORONTO 1, ONT.
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Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės 
§ į didžiausią lietuvišką įstaigą *

Mann & Martel ST. CATHARINES. Ont

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. OL 6381 1609 DUNDAS ST. W. OL 7996
PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 

BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT.

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu*

OL. 7996:
F. SENKUS,
V. PLIOPLYS,
P. BUDREIKA,
J. RINKEVIČIUS,
J. BALTAKYS,
BARCEVIČIUS,
B. POSIUS, 
BERŽANSKIS,
B. KRIAUČELIŪNAS,

1199 BLOOR ST. W^ TORONTO. TELEF. OL. 8481

25 Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš b;
$3.000 įmokėti, RoncesvaHės rojo* 

ne, 8 kambarių mūrinis, geras vidus, 
.3 virtuvės, alyvos šildymas, garažas, 
geros išsimokėjimo sąlygos. Skambinti 
Ant. Mičiūnui.

Jums visada patarnaus 
' skambinant telefonu

OL. 6381:

$16.200 pilna kaina, 8 kambariai 
per 3 augštus, 3 virtuves, alyva šil
domas, gero mūro namas. Randasi 
prie Bloor ir Brock. Skambinti Ant. 
Mičiūnui.

R. ŽULYS,
• B. SERGAUTIS.

B. MARIJOŠIUS.

S. JUCEVIČIUS,
A. PALECKIS,
P. KRILAVIČIUS

J. KAŠKELLIS, •
J. KARPIS.

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar {mokėjimo padidinimo nieko neatidėlioda
mi kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai įstaigai tarpininkaujant. SKAMBINDAMI 
KLAUSKITE J. K A R PI S.
Atliekame visus draudimus prieinamiausiomis sąlygomis. KLAUSKITE B. SERGAUTIS.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS 
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

R. TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apip parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

W. A. LENCKI, B.A., L.UB.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

West, Toronto

MIELI HAMILTONIEČIAI*
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
13. KRONAS

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstetau:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, apimu namus^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

$5.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiras mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, moderni virtuvė, Bloor 
- Indian Rd. rajone. Skambinti Ant. 
Mičiūnui.

$2.500 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, 3 virtuvės, garažas. Ron
cesvalles ir Galley rajone. Skambinti 
Ant. Mičiūnui.

4

$14.900 pilno kaina, 7 kambarių, 
per du augštus mūrinis atskirtas na
mas. Sklypo dydis 50 pėdų iš 150 pė
dų. Privatus įvažiavimas, yra vietos 8 
mašinoms pastatyti. Tinka kontrakto- 
riui. Skambinti Ant. Mičiūnui.

$3.900 įmok. Bloor-Marguoretta, 
$3.900 įmokėti, Bloor - Marguaretta, 
atskiros, mūrinis, 8 k., 2 virtuvės, 
privatus įvažiavimas, garažas. Skam
binti Kuzmas.

$8.500 pilno kaino. Bloor - Do
vercourt, nepaprastai gerame stovy
je, 6 k. namas. Kietos grindys, mod. 
virtuvė, kambariai dažyti. Skambin
ti Kuzmas.

$2.500 įmokėti, Bloor - Brock, 
mūrinis, 7 k., gero plano, 2 virtu
ves, garažas. Mūra yra geras, bet 
reikalinga valymo viduje. Skambinti 
Kuzmas.

$2.000 įmokėti. Bloor - Show. Mū
rinis, gero plano, 6 k., *2 virtuvės, 
vandeniu ir alyva šildomas, 2 gara
žai. Skambinti Kuzmas.

High Pork rajone, visai prie Bloor 
parduodamas 4 butų pastatas, geras 
investmentos, dėl informacijų skam
binti Kuzmos.

$5.000 įmokėti, ęioor - Runny- 
mede, atskiras mūrinis, 7 k. per du 
augštus, dvi mod. virtuvės, šoninis 
įvažiavimas, 3 garažai. Skambinti 
Kuzmas.

Niagaros pusiasalio “Ramove
nų” skyrius birželio 5 d., sękma- 
dienį, suruošė pp. Bieliūnų ūky 
pirmąją nuo organizacijos įsi- 
steigimo i ršiais metais pirmą 
Niagaros pusiasaly, be alkoholi
nių gėrimų šeimyninę gegužinę, 
kuri iš šalies stebint gan gražiai 
atrodė. Vieni kamuolį per tink
lelį mėto, kiti šaudyklėlės stalą 
apsupę stebi, kas geriau sušau
dys. Visi buvo užsiėmę. Dėl to 
nukentėjo šokių mėgėjai.-Iš po
nių ir panelių pasigirdo, kad, 
girdi, vyrai tingi šokti!

Port Colborne skautai atliko
gerą darbelį patarnaudami savo 
bufetu trokštančius ir išalku
sius. Loterijos turtingumas su
darė gražų Vaizdą, o ypač p. Ei- 
žinienės paruoštas krepšys ir p. 
Naiduškevičienės tortas, už ką 
“Ramovėnų” valdyba ir laimė
jusieji nuoširdžiai dėkoja.

Varžybiniam šaudymė I-mą

šiNger I
Nauja mašina 

IŠPARDAVIMAS 
PILNA KAINA $19.50.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesyalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą sū augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Cellisien
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT.

TEL. junction 4773

Sav. G. KERAITIS

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Wo
Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-. 

S -YZjxiTUj Sll sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
baj bus rūpestingai saugomi. Kai

Specialybė: darysite rudeninį apsityarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidtį. ' firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 

30 metų valymo patyrimas

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West Toronto

Tel. KE. 388T

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Qnt 

TeL EM. 4-2715

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
į LIETUVIŠKĄ BIURĄKREIPKITĖS

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkont or parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į Šią lietuviams gerai žinąmą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formų, sklypą ir tt. * ”

CRAWFORD - COLLEGE, 
t $450 įmokėti, dar visai gerame 

stovyje, 6 komb. visai atskiros na
mas, labai geros rūsys, vieta ga
ražui. Greitos užėmimas.

CONCORD - COLLEGE,
$14.500, įmokėti apie $5.000, 8 
gerų kambarių, tikro mūro, gera
me stovyje namas, 3 modernios 
virtuvės, dvigubos garažas.

CHRISTIE - DAVENPORT,
$14.900, įmokėti $4.000, 8 gerų 
kambarių, mūrinis, alyva šildomos, 
2 modernios virtuvės, dvigubas ga
ražas. Vertos dėmesio pirkinys.

SOMMERSET - DAVENPORT, 
$14.500, įmokėti apie $3.500, 6 

didelių nepereinamų komb., lobai ge
ro mūro, alyvos šildymas, gražios 
k i et medžio grindys, lobai švarus, 
didelis kiemas, geras garažas.

BONNYVIEW - SWANSEA, 
$3.000 įmokėti, 2-jų metų senu
mo, 5 gražių kamb. bungalovas, 
vandeniu alyva šildomos, svečių 
kambarys rūsyje, 2 modernūs tua
letai, privatus įvažiavimas, didelis 
kiemas su vaismedžiais. Savininkas 
išvyksta į JAV. Papigintos parda
vimas.

EDNA - HIGH PARK,
$14.900, įmokėti apie $4.000, 8 
gražių nepereinamų komb., lobai 
gero muro ndmas, 3 modernios vir
tuvės, geros kietmedžio grindys, 
alyvos šildymas, gražus kiemelis, 
geros pajamos.

P. MALIŠAUSKAS
Ba«.: Mt. 2471, R«-: KL

visuose Toronto rajonuose.
HAVELOCK - BLOOR, 

$2.000 įmokėti, 5 kambarių mū% 
rinis namas, kietmedžio grindys, 
moderni virtuvė, gražūs dideli 
kambariai, didžiulis kiemas, prašo
ma kaina apie $10.000.

BARTLETT - BLOOR, 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, koridorinė sistema, 
kietmedžio grindys, 2 virtuvės, rei
kalingas lobai mažo remonto, pra
šoma kaina apie $13.000, geras 
pirkinys.

CONCORD - BLOOR, 
$2.500 - 3.000 įmokėti, 8 kam

barių* mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, koridorinė sistema, aly
va šildomas, 2 garažai, reikalingas 
remonto viduj, prašoma apie $14.- 
000, skubus pardavimas.

DURIE - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiras mūrinis namas, alyva šildo
mas, kietmedžio grindys, kvadrati
nis planas, kambarys rūsyje, gra
žus didelis kiemas, garažas.

DtfRIE - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, 2-jų 
apšildomų saulės kambarių, atski
ras, Šiurkščių plytų namas. Kvad
ratinis plonas, vandeniu alyva šil
domas, garažas su privačiu įvažia
vimu, vieno skola 10-čioi metų, 
puikus pirkinys.

HAVELOCK - HEPBOURNE, 
$6.000 įmokėti, 9 kambarių at
skiras puikus mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandeniu alyva šil
domos, moderni virtuvė, garažas 
su privačiu fvažiavimu, didžiulis 
puikus kiemas su vaismedžiais, li
kutis — vieno skola 10-čioi metų.

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 - - Res.: LL. 1584

išsimokėjimas dalimis.
Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta

TIK DABAR! apvali špulė su 
apdangalu $29.50.

5 metams garantija!
* Nauja šviesa ★ Naujas dangtis
★ Naujas motoras ★ Nauja kojinė

kontrolė

Paskambinkite, pademonst
ruosime Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams.
IMPERIAL 

Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St. 

TORONTO, ONT.

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$2.500 įmokėti, 6 nepereinomi k., 

mūrinis, pusiau atskiras, 2 virtuvės. 
Prašoma kaina $14.000. Grenadier - 
Roncesvalles.

$13.500 pilna kaina. 6 k., mūrinis, 
pusiau atskiras, alyva apšildomas, 2 
virtuvės, dvigubas garažas. Dover- 
court Rd. - ^Dundas.

3.000 įmokėti, 6 k. mūrinis, nau
jai atremontuotas namas. Garažui ga
limybės. Pilna kaina $13.900. Emer
son - Dupont.

$3.500 įmokėti. 8 k. mūrinis, pu
siau atskiras, geram stovyje namas. 
Garažui galimybės. Prašoma kaina 
$13.500. Lisgar - Dundas.

$2.500 įmokėti, 6 k. mūrinis, aly
va apšildomas, 2 modernios virtuvės, 
garažui galimybės. £ilna kaina $12.- 
900. Porkdole rajone.

$1.500 įmokėti, 6 k. atskiras na
mas, alyva apšildomas, didelis kie
mas ir vieta garažui, privažiavimas. 
Geros išsimokėjimo sąlygos. Bloor - 
Christie rajone.

$5.000 įmokėti, 8 k. ant dviejų 
augštų, mūrinis, pusiau atskiros, van
deniu - alyva apšildomas, 3 virtuvės, 
2 garažai. Pilno kaina $17.000. 
Groce St. - Bloor.

• v »
vietą laimėjo iš St. Catharines 
A. Visockis, 48 taškais iš galimų 
55 t.,II vietą — iš Port Colborne, 
jaunasis 12 metų amž. Eižinas 
su 47 taškais.

Ten pat įvyko ir narių susirin
kimas, kuriame buvo svarstomi 
organizacijos reikalai. Perskai
tytas Lietuvos gen. konsulo Ka
nadoje laiškas su gražiausiais, 
linkėjimais naujai organizacijai. 
Nutarta lapkričio 23-čios dienos 
minėjimą daryti keturioms ko
lonijoms kartu Niagara Falls.

Ramovėnas.

Fort William, Ont.
Juozas Jurkulionis sukūrė šei

mos židinį prieš porą savaičių. 
Vestuvės įvyko London, Ont. 
pas jaunojo seserį. Povestuvines 
vaišes suruošė vietos lietuviai 
pas p.p. Kaminskus. Šeimininkai 
gražiai ir rūpestingai paruošė 
priėmimą. Dalyvavo ir keletas 
kanadiečių šeimų — viršininkai 
iš Canada Bread Co. įstaigos, 
kurioje jaunasis pastoviai dirba 
jau keletą metų. Jauniesiems 
palinkėta laimingiausio šeimy
ninio .gyvenimo ir įteikta gražių 
dovanų. Parengimas buvo gra
žus.

Vietos miestų metinė paroda 
įvyks rugpjūčio 8-13 d.d. Lietu
viai jau yra gražiai užsireko
mendavę per praeitus porą me
tų savo gražiu skyriumi. Pa
kvietimą dalyvauti parodoje 
priėmėm ir jau ruošiamės. Vi
sus, galinčius prisidėti prie pa
rodos paruošimo, maloniai pra
šome atsiųsti laiku savo darbų. 
Už tai iš anksto dėkojame.

— V. Sibulis užsimokėjo $2 
solidarumo (nario) mokesčio už 
1955 metus. E. J.

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iŠ mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

GERB. PONIOS 1R 
PANELĖS!

Betkurioje grožio šakoje esu 
pasiruošusi Jums patarnauti 
žemiausiomis kainomis;

pusmetiniai, trum
palaikiai sušukavi

mai ir kt.
IRENA NACEVIČIENĖ
17 Carling Ave., Toronto 

Telefonas LO. 7155
(Bloor ir Ossington rajone).

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W.. TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527. <

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

$5.500 įmokėti, 8 k. ant dviejų augš- 
tų, mūrinis, pusiau atskiros, neperei
nomi kambariai. Alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Yra garažas. Pilna kaino 
$16.500. Dovercourt Rd. - Dundas.

$5.000 įmokėti. 6 nepereinamų k. 
mūrinis, atskiras namas. Alyva apšil
domas. 2 virtuvės, garažas. Pilno kai
na $14.500. Gladstone - Bloor.

$5.500 įmokėti, 7 nepereinami k., 
mūrinis, atskies, alyva apšildomas. 
Galimybė garažui. Oakwood - St. Clair 
rajone.

$7.000 įmokėti, 8 kamb., mūrinis, 
atskiros. Vandeniu, alyva šildomas. 
3 virtuvės. Privatus įvažiavimas. Bat
hurst - St. Clair rajone.

$8.000 įmokėti, 11 k. mūrinis, at
skiras, vandeniu alyva šildomas, 2 vo
nios, 3 modernios virtuvės, 3 garažai, 
privatus įvažiavimas. Sunnyside - 
Roncesvalles.

$10.000 įmokėti, 9 k. ant dviejų 
augštų, mūrinis, atskiras, vandeniu 
alyva šildomas. 2 garažai, privatus 
įvažiavimas. Lengvos išmokėjimo są
lygos. Oakwood - St. Clair raįpne. t

$10.000 įmokėti, 8 k. ant dviejų 
augštų. Mūrinis, atskiras. Alyva šil
domas, 2 virtuvės, yra garažas. Bloor 
- Dovercourt rajone.

Turime daugeli kitų labai gerų Ir Įvairiomis kainomis bei {mokėjimais

V. JUČAS
OL 2324

R. luprevičienė
OL 8443

$ r f -o - w 
noiCų,K($dų

y. PALIULIS
OL 2323

$1.500 įmokėti. 7 nepereinamų k., 
mūrinis, pusiau atskiras namas. Di
delis sklypas. Keele - Dundas rajone.

$6.000 įmokėti, 10 k. mūrinis, pu
siau atskiras. Vandeniu - alyva apšil
domos, 2 virtuvės, garažas. Geros iš
mokėjimo sąlygos. Grawford - College.

$6.000 įmokėti. 10 k. mūrinis, at
skiros, 2 virtuvės, garažas. Geoffrey 
- Roncesvalles.

$5.000 įmokėti, 8 nepereinamų k., 
pusiau atskiras. 2 virtuvės, garažas. 
Geros išsimokė j imas. Pilna kaina 
$16.500. Grace - Bloor.

$3.000 įmokėti, 8 nepereinami k., 
alyva Šildomas, garažas. Prašomo 
kaina $13.900. Dovercourt Rd. - 
Queen.

$3.500 įmokėti, 8 nepereinami k., 
mūrinis, atskiras. Yra garažas. Prašo
ma kaina $15.500. Bloor - Lansdowne 
rajone.

$6.000 įmokėti, 18 kambarių, at
skiras, mūrinis namas. Alyva - vande
niu apšildomas, dvigubas garažas. Pil
na kaina $31.000. Groc - College ra
jone.

$5.000 įmokėti, 8 nepereinami k. 
ant dvijų augštų. Mūrinis, Vandeniu - 
alyva Šildomos. 3 virtuvės, dvigubas 
garažas. Bloor - Grace.

$6.000 įmokėti, 10 k. dupleksas, 
mūrinis, atskiras. Vandeniu alyva ap
šildomas, 2 virtuvės, 2 vonios. Gara
žas. Bloor- High Park rajone.

dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

D. KAROSAS 
OL 8444 

J. BUCANTAS
OL 8443

Naujų mašinų ir sunkvežimių 
PARDAVIMAS

IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd.
2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333 

Puikus garažas, atliekami visi remonto (body) 
ir atnaujinimo darbai.

Lietuvių kalba informacijas suteikia kvalifikuotas 
auto mechanikas Br. ZOLPYS.

VL. ANDRIJAUSKAS (W. Andrews) 
Active Mortgages Sales Brokeris

1147 DUNDAS ST. W. TEL. LL. 1346 
TORONTO, ONT.-

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

A. MORKIŠ i

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.

Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board 8 
National Association of Real Estate ^oąrds.

T O D t I, : * ?
1. Didžiausios pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su ivairiaįs 

į mok ėjimą i s ir įvairiomis kainomis.
2. Parūpinamos paskolos su 6%. * * j
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, — prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, X OL 8459, V. MORKIS, tel. OL 8459,
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL 84S0. w



Auyiuime rku. - Diuor, fj.vvu pil
kėti, 9 kambarių, atskiras, gero 
muro, kvadratinis planas, alyva 
šildomas, labai didelis ir gražus 
kiemas, gražioje vietoje, geras pir
kinys.

5. Rusholme Rd . - Dewson, 15 didelių 
kambarių — 3 atskirų butų — 3 
vonios, 3 virtuvės, vandeniu aly-

8. I 
kirtumas i
^žhrpnot^ortas- ^ei neitume, jie būtų la
is dausia]kai patenkinti. Kam mum už- 

9os. Labaisileisti?
ji. Sakysi Pasižiūrėk į paukščius 
esi”, tu ūkininkė važiuoja su vyru į 

Priklauso Toronto, Ontario, i ir tu paturgų. Važiuojant pro ežerą, 
-/tikrai diprisiminusi dažnus barnius su Didelis pasirinkimas gyvenamų »protmiai' - k

nuojame paduodamas nuosavybe atveju. : kaip ramiai ir
V. BUTRIMAS ’, tu gini'žiai ten plaukioja žąsis ir žąsi-

-i vien girnas. Ar nebūtų gražu, kad ir
”"Tt.4u esi žmonės taip gražiai gyventų?... 

$JT\ "pęgąli s Vyras Tik užtraukė dūmo iš
B-"7 W-7 ■< f<rųjų esipypkės ir nieko nepasakė.

Ir man netinka, — pritaria 
lumas“tar^mona' — ®et Pamaišykim jiem 

ia'jbai patenkinti. Kam mum už-

Kanados Sporto Apygarda 
skelbia: '

Liepos 2-3 d. apygarda ruošia 
Š. Amerikos lietuvių lauko te
niso vyrų komandinį turnyrą, 
kuriame kviečiami dalyvauti vi
si sporto klubai. Turnyras įvyks 
Toronte prie St. Clair - Lans- 
down gatvių esančiose aikštelė
se. Dalyviai registruojasi apy
gardoje iki birželio 15 d. Tiksli 

- turnyro pradžia bus pranešta 
vėliau. ^Platesnės- informacijos 
reikalu kreiptis apygardon. Tur
nyro nugalėtojams - yra skirta 
Toronto Lietuvių Namų perei- 

. namoji taurė. KSA
Pabaltiečių futbolo turnyras 

įvyks šį šeštadienį birželio 18 d. 
Fred Hamilton aikštėje prie 
Show ir College gatvių. Turny
re dalyvauja latviai, estai ir lie
tuviai. Turnyro pradžia 6 v.v. 
Bus žaidžiamos trejos rungty
nės. Tai pirmas toks futbolo tur
nyras, kuomet turėsime progos 
pamatyti visas tris komandas iš 
karto. Turnyras žada būti įdo
mus, nes visos tautybės turi 
stiprias komandas ir laukiama 

i didelio visuomenės susidomėji-

Futbolo turnyro dalyviai, ku- 
• rie čia išvardinti, renkasi atei

nantį šeštadienį 5.30 v. v. Fred 
Hamilton aikštėje, kartu atsi
nešdami savo aprangą: Dūda, 
Kulys, Paukštys, Dobrovolskis, 

r Budreckas, Kasperavičius, Vėly- 
. yisL Žukas, Šimkus, Vėlyvis II, 
Preikšaitis, Lietuvininkas, Kas
peravičius II, Baliūnas I, Balio
nas II, Rušaitis I, Rušaitis II, 

Į (visi Vytis); Vaičiūnas I, Vai
čiūnas II, Dauginis, Smolskis, 
Dubeckas, Česnauskas (Aušra); 
Tėvelis (Kovas). Komandos ve- 
dovas — J. Normantas. Unifor
mos bus išdalintos vietoj. KSA

V-jų Š. A. Lietuvių Sporto 
Žaidynių pirmo rato pasekmės 

ir laimėtojai
Krepšinis. Pirmose rungtynė- 

.- se ASK Lituanica išplėšė vieno 
taške? laimėjimą prieš jauną Phi- 
ladelphijos LSK 65:64. Niujor
ko Atletai nesunkiai įveikė 
Brooklyno LSK 92:45. Sekan
čiose rungtynėse Lituanica pa
klupdė Toronto Vytį 75:57 ir fi
nale susitiko su Niujorko Atletų 
klubu, kuriam pralaimėjo 75:64.

Tinklinio varžybose moterų 
grupėje laimėjimas užskaitytas 
gintarietėms iš Čikagos, o vyrų
grupėje pirmoji vieta atiteko 
Newarko Taurui nugalėjusiam 
ASK Lituanica.

Šachmatų varžybose pirmoji 
vieta atiteko Merkiu* (Bostono 
Š.K.), antroji — Vilpišauskui 
(Brooklyno LAK).

leatin: 
4allati

ROSE HEATING & S 
Jrengra naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: cuum c,ean 
namas anglimis, alyva ar gazu. Doro pagrin^g PUT 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kure ,
nūs oil bumerius, krosnis, tvarko ir praveda i 
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stoj 
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prousy.....—-m

R MOTERĄ 
DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKLIIMO f

TAUPYK
savo kredito kooperatyve “PARA
MA". Indėliai apdrausti. Augštos pa
lūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v. 
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Ave., Toronto, Ont. Telefonas 
KE. 3027.

VICTOR 
ELECTRIC 

CO.
Lietuviška elektr. bendrovė.

Visi elektros darbai atliekami greitai 
ir pigiai: 60 Amps, heavy service — 
$60; 100 Amps, heavy service—$80 

Nauji namai — $2.30 už tašką.
251 LOUDER AVE., TORONTO
V. JUŠKEVIČIUS, tel. LL. 7714.

Licenced master electrician.

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advojkatai, Notarai
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į '

N. ČEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter, 
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

įstaiga: 220 Roncesvalles Avė.
Tel. LA. 0846.

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto.

Priimama susitarus iš anksto.

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirbo nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052

Priėmimo voK: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventod. nuo 2-4 vol. popiet.

namų WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
' 1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

;. . . Jau saulei sėdant jie grįžo tuo
geme mel!pa£ju keliu namo. Ežere vėl ma- 

kieerie.pritėsi ramiai plaukioja žąsis ir 
viar*erai “žąsinas.
jimi . pia —Žiūrėk, kaip jie vis taikiai 
tekcvl?nas laikosi. Ar nebūtų gražu, jei ir 
Niu.1USia‘-į- -tarp žmonių taip būtų — paste- 
min?neprizacbėjo žmona.
Mei; • , —Taip... — atsakė vyras. —
III, aiP ?V‘Jei tu kiek geriau įsižiūrėtum, 
kaitTe’ As j pamatytum, kad tai kitas žąsi- Niuitų-nuodpas 7 
che<4]ų- v . v, Visai švieži
®aiis tikriau —Ąr viščiukai šviežiai piau- 
rio nusišaldtį? — jauna poniutė klausia 
ofTf pardavėjo.
. .'it gerą t —Visai šviežiai, ponia. Su 

dirbtinu kvėpavimu juos dar 
meldėtumėt, ga] būtu galima atgaivinti. 
r°l6,i tai raš> ' ■■ ■ 1 1

Dr. A. Bacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.

Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p. 

Kitų laiku pagal susitarimą.

per< ■ “VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

-ftRVII 
g1u!ury lo 
T^abinos, 1 (Vv • i- A Z pnvazit 
. .^edasi rytii 
letoie; 1 mvl, 
?ieYck, Ont.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

, f R Krila

met..^.?,^.
rieč STANČIKĄ 
jaupl Radio In 
bo evizijos sky

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ J
1 BEAVERBROOK - KIPLING AVEC

KAMPAS.
ISLINGTON, TORONTO, ONT.

Telefonas BE. 1-1310.

b™
Siaijimami ir g 
ŽUDmus veltui, 

gas garantuc 

ŽaiCinti ME. V 
t 9' vai. vai

i

9 vai. iki

š'TERIAVIi 
!yru'nsTr nauij 
zias . ’
aa rai atliekai 
rausys po 6 
čiamr. STASSEI 
gamAD AVĖ., 
-au:---------------
tinge™ - i 
ir PLE VAI 
,onkOKYKLj

AtESVALI 
ia inštrukci 
juba kontre 
> įsigijo šof 
CE. 85/8, r 

ištaigos K 
u RO. 7-5< 
Y URBA

Dr. N« Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Duffer i n St.)

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vai. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 * 

namų LL. 5228.

A. LUNDY, B.A. 
Advokatas ir notaras 
V. Sleževičius 

dipl. teisininkas 
414 Bay St., Toronto 

kamb. 107 
Tel. EM. 4-0425 

vakarais: KE. 4938.

Rornharrl A Rentt i

479% Euclid Ave., Toronto 
Tel. WA. 1-6708

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO
(lėiimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kltulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGįT SPECIALISTAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave. W., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas

p *r-
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampos Euclid Ave. _ ' 
Priima vakarais nagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822 ‘

Akių specialistas
M. STEFANUK

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga • . ‘

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(ot Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
Tel. EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.
•t

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Htirta akių nervus, kurie daŽ 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT



Šių metų birželio'mėn. 19 d. 2 vaL po pietų
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TORONTO, Cnt.
S v.'Jono Kr. par. žinios n.

— Jungiantis su visais Kana
dos katalikais maldoje už perse
kiojamą Bažnyčią Lietuvoje, šį 
sekmadienį, birželio 19 d., para
pijos bažnyčioje visose pamal
dose meldžiamasi už Kenčian
čią Bažnyčią tėvynėje. Vienuo
liktos vai. pamaldų metu giedos 
solistai ir parapijos choras.

— Birželio 26 d. JE vysk. V. 
Brizgys teiks lietuviams vai
kams Sutvirtinimo sakramentą. 
Maloniai yra prašoma iki sekan
čio sekmadienio užsiregistruoti 
parapijos klebonijoje telef. EM. 
4-7646. Pasirengimo pamokos 
prasidės pirmadienį 6.30 vai. pa
rapijos salėje.

— Šį penktadienį yra Švč. Jė 
zaus Širdies šventė. Vakare pa 
maldos 7.30 vai.

JE Kardinolo parėdymu Šv 
Jono Kr. parapija paliuosuoja
ma nuo akivyskupijoje vykdo 
mo pinigų kėlimo vajaus. Už pa
rapijai parodytą palankumo ges 
tą Eminencijai nuoširdžiai dė 
kojama.

— Pagal lietuvišką paprotį 
Wasagoje parapijos pastatas pa
sipuošė žolynų vainiku. Darbų 
vadovo kontraktoriaus A. Ropės 
manymu, ateinantį savaitgalį, 
esant dideliam skaičiui talkinin
kų, esminiai pastato statybos 
darbai būtų pabaigti. Parapijos 
klebonas kreipiasi į liet, jauni 
mo organizacijas (skautus, atei
tininkus, sportininkus, jaunimo 
klubą) ir visus, kurie turi tru
putį atliekamo laiko ir prijau
čia parapijos vykdomai įsikūri
mo programai Wasagoje į talką. 
Darbai pradedami penktadienio 
rytą ir tęsiami.per visą savait- 
gal. šeštadienio rytą automobi 
liai su talkininkais nuo Šv. Jo
no Kr. bažnyčios išvyksta 8 va! 
ryto. Maistu vasarvietėje rūpi
nasi kartu vykstančios taikinio 
kės ponios.

— Šį penktadienį parapijos 
salė rezervuota jaunimo klubui.

Parapijos šventė
Šv. Jono Krikštytojo liet, pa

rapijos dvidešimt septynių mė
tų gyvavimo proga parapijos 
globėjo šventėje, birželio 25 d., 
šeštadienį, parapijos salėje ren
giamas balius - -vakarienė. Ren
gia parapijos komitetas ir Šv. 
Jono Kr. Pašalpinė Dr-ja, šios, 
parapijos įkūrimo iniciatorė.

Pobūvyje dalyvauja JE vysk. 
V. Brizgys. Tikimasi svečių iš 
Toronto vyskupijos kurijos. Pa
kviestas yra taip pat vienas iš 
pirmųjų šios parapijos buv. kle
bonų kun. Kazimieras Baronas. 
Šioms parapijos iškilmėms bi
lietai platinami per par. komite 
tą ir Šv. Jono Kr. Dr-jos valdy
bos narius. Kaina $2.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šią savaitę konkrečiai pra

dedamas Prisikėlimo parapijos 
statybos vajus. Arti 3000 Toron
to lietuvių adresų suskirstyta į 
38 rajonus, kurių kiekviennam 
paskirta keletas rinkėjų. Vajus 
siekia to, kad kiekvienas dirbąs 
parapijietis BSF aukas papildy
tų iki $100.

— Iki $100 aukojo: Paulionis 
V., Girdauskas Z. O. ir Augutis 
A.

— Prie pirmos komunijos ei
nančių vaikučių tėvų susirinki
mas fvyks birželio 15 d., trečia
dienį, 7.30 v .v. klebonijos patal
pose.

— Parapijos vaikučiams ir 
suaugusiems sutvirtinimo sak
ramentas bus teikiamos naujose 
pamaldų patalpose. Data ir pasi
ruošimo laikas bus pranešta vė
liau.

— Pakrikštyti: Viktoras Juo
zas Mačiulis, Ramunė Julija La- 
paitytė ir Linas Alfredas Brazys

Liūdnųjų sukakčių paminėjimas
Toronto lietuviai, latviai ir es

tai savo kraštų okupacijos 15 
metų sukaktį ir genocidines de
portacijas paminėjo pereitą sa- 
va’tgalį, kaip ir visada, bendrą 
minėjimą kuruosiant Pabaltiečių 
'adoracijai. Žinoma, betgi bu

vo ir bendruosius rėmus prašo
kusių įvykių.

Minėjimas pradėtas šeštadie
ni * Tėvynės prisiminimų” radijo 

alan lėlėje, kur gavo progos 
ors trumpus žodžius tarti visų 
rijų tautų atstovai, (iš lietuvių 
t Matulionis), o taip pat duota 
o poią muzikos dalykų.
Sekmadienį pirmučiausia įvy 

ko atitinkamos pamaldos visose 
r visų tikybų bažnyčiose. Y pa 
tingai įspūdingos pamaldos bu 
vo suorganizuotos šv. * Jone 
Krikštytojo bažnyčioje, kur įvy 
ko

žuvusiems už Lietuvą pa
minklo atidengimas.
Kūrėjams savanoriams, kurie 

artu su Šaulių klubu rūpinos 
šio paminklo įrengimu, taip pat 
kviestiesiems svečiams bažny
čioje buvo rezervuotos vietos. 
Šv. Mišių metu giedojo “Varpo’ 
choras. Šv. Mišias atlaikė ir 
prasmingą pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Gutauskas. Po pamal
dų sekė paminklo atidengimas. 
Sen. konsulas min. V. Gylys 
perkirpo uždangos kaspiną, o pp. 
Matulionis ir Simanavičius KLB 
vardu prie paminklo padėjo pir- 
naji vainiką. Klebonas kun. P. 
Ažubalis aptarė paminklo min
tį, jo atsiradimą, padėkojo vi- 
;iems prie to gražaus darbo pri- 
ddėjusiems ir perskaitė pamink
lo aktą.

Po to paminklo statytojai kūr. 
savanoriai, ats. kariai, šauliai ir 
kviestieji svečiai buvo susirinkę 
trumpai atsigaivinti klebonijoje.

Paminklą, kurio fotografiją 
“TŽ” jau buvo Motinos Dienos 
proga, geriausia apibūdina ak
tas:

“Minėdami 1941 m. birželio 
lietuvių žiaurų trėmimą kančiai 
ir mirčiai į tolimą Sibirą, Toron
to lietuvių ats. karių, Kūrėjų - 
Savanorių ir Šaulių organizaci
jų tremtyje pastangomis, daly
vaujant Lietuvos Generaliniam 
Konsului Kanadoje Ministeriui 
Vytautui Gyliui, Kanados Kraš
to L. B-nės V-bos Pirmininkui 
Jonui Matulioniui ir gausiai vi
suomenei, šioje bažnyčioje ati
dengiama žuvusiems už Lietuvą 
paminklinė lenta 6’0” x 2’9” dy
džio išdrožinėta tautiniais raš
tais. Vyties Kryžiais, Gedimino 
Stulpais ir Šaulių ženklais. Vi
duryje lentos išpiaustytas barel
jefas vaizduojąs Motiną ant ran
kų laikančią žūstantį. Lentos 
apačioje įrašas “Žuvusiems už 
Lietuvą” ir Žemiau Vytis. Pa
minklinės lentos projektą pada
rė arch. inž. dr. A. Kulpavičius. 
drožinėjimo darbus atliko dail. 
Dagys. Pašventinimo apeigas at
lieka tos bažnyčios klebonas ku
nigas Petras Ažubalis.

Šis kuklus paminklas tepalai
ko Kanados lietuvių širdyse am
žiną prisiminimą tų Lietuvos 
karžygių, kurie mirė, kad lietu
vių Tauta per amžius būtų gyva 
ir laisva.

Liet. Generalinis Konsulas 
Kanadoje pas. V. Gylys.

Kanados Krašto L. B-nės V-bos 
Pirmininkas pas. J. Matulionis. 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
klebonas pas. kun. P. Ažubalis.

Ats. Karių vardu 
pas. K. Aperavičius.

Kūrėjų - Savanorių vardu 
pas. S. Banelis.

Šaulių vardu pas J. Karka.
♦ P.S. Šis aktas surašytas dvie
juose egzemplioriuose, kurių 
vienas pasiunčiamas “Lietuvių 
Archyvui”, o kitas laikomas šios

HAMILTONO APYLINKES VALDYBA ruošia

Gegužinę,
kuri įvyks p. Narušio ūkyje prie Medad ežero.

/ . Ii <7# z •

Apylinkės valdyba kviečia Hamiltono, Toronto, St. Catharines
ir kitų apylinkių lietuvius kuo skaitlingiausiai dalyvauto r.t

KLB Hamiltono apylinkės valdyba.

GERIAUSIA PROGA visiems pagerbti Jonus.

ATVYK | RENGIAMAS VILNIEČIŲ

GRANDIOZINES JONINES,
kurios įvyks š.m. birželio 25 dieną, šeštadienį, 4 yąį, p.p., visai 
arti nuo Niagaros krioklio (už 2 mylių nuo Wellando) St. Ste
phan parko puikioje moderniškoje salėje, kampas East Main 

' Street ir Port Robinson Road.
- ..

Gros puiki muziko. Veiks valgių ir įvairių gėrimų bufetas. c 
Loterijoje laimėsi laimes juostų ir paparčio žieag. Be to, prog
ramų įdomiai papildys Hamiltono LDM’ Teatro "Aukuras" i 
aktoriai. Nebus užmiršti ir JONAI.

Pelnas skiriamas išleisti anglų kalboje Dr. A. Šapokos leidinį "Vilnius Lietuvos 
gyvenime". Ten pat galima bus įsigyti susipažinimui lietuvių kalboje "Vilnius 
Lietuvos gyvenime".

Tautieti, atvykęs ne tik kad galėsi gerai pašokti ir jaukiai laiką praleisti, bet 
kartu paremsi naudingą darbą Lietuvos ir mūsą sostinės labui.

VKLS St. Catharines skyrius.

MONTREAL. Que.
nos. Šį ketvirtadienį, birželio 16 
d., 7.30 vai vak. Aušros Vartų 
parapijos salėje, 1465 de Seve. 
fra šaukiamas KLB Montrealio 
Seimelio Prezidiumo, kartu su 
iii Lietuvių F 
Komitetų pirmininkais posėdis, 
kufįo metu bus padarytas pra
nešimas apie iki šiol nuveiktus 
garbus ir numatytus ateities rei
kalavimus. Taipgi bus perduoti 
Toronto ir Hamiltono valdybų 
pageidavimai.

Šiame posėdyje yra kviečiami 
dalyvauti visų organizacijų at
stovai.

S. Naginionis, pirmininkas
A. Vartų parapijos komitete 

susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 17 d., 7.30 vai. vak. Da
lyvavimas būtinas.

AV parap. paskelbti užsakai

Charles Henri Duquette su Mor
ta Nausėdaite. _ t

Montrealio skautų vasaros 
stovykla

Montrealio Skautų Tuntai
Dienai Paruošti f skelbia, kad čios vasaros Tunto

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 
TIK

J. BerzinsJeas

bažnyčios bylose”.
Iškilmingas aktas-koheertas 

įvyko 4 vai. pp. Massey Hall 
įnešus visų trijų tautų ir Kana
dos vėliavas bei sugiedojus ka
ralienės himną, Pabaltijo Fed. 
pirm. Ed. Riisna aptarė minėji- 
*mo pobūdį ir pirmuoju pakvietė 
kalbėti dar kitur skubantį mies
to merą Phillips, kuris pastebė
jo galįs giliau įsijausti į Pabal
tiečių klausimą, kaip surištas su 
tais kraštais kilme —- maždaug 
prieš 100 metų jo senelis atvykęs 
iš Lietuvos. Būdami ištikimi sau 
bei savo kraštui, būsite geri ii 
kanadiečiai, — kalbėjo meras. 
Pareiškęs džiaugsmo, kad jam 
jau ne kartą tekę susidurti Čia 
su pabaltiečiais,meras reiškė vil
ties, kad jau gal neužilgo teks 
dalyvauti ir džiaugsmo šventėje 
— pabaltiečiams švenčiant lais
vės šventę,

Ontario parlamento narys J. 
Yaremko kalbėjo kaip provinci
jos premjero atstovas. Pasi
džiaugęs neretais susitikimais su 
pabaltiečiais, iškėlęs jų įnašą 
krašto gyveniman, priminė, kad 
“Jūs tariate žodžius už tuos, ku
rių balsas užgniaužtas”.

Fed. parlamento narys Donald 
Carrick, atstovavęs imigracijos 
ministerį Pickersgill, pirmiausia 
perskaitė ministerio laišką, reiš
kiantį sveikinimus akto daly
viams, priminė Pabaltijo oku
paciją bei deportacijas, pabrėž
damas, kad “kanadiečiai šian
dien su jumis”. *

Po to dar buvo perskaitytos 
sveikinimo telegramos finansų 
min. W. Harris, opozicijos vado 
George Drew, sergančio latvių 
konsulo Bryson ir priminta, kad 
čia pat yra su sveikinimais at
ėję: Mrs. E. Hyder, kuri birže
lio 14 d. praves specialią progra
mą per radiją Hamiltone, o be 
to, lenkų, gudų ir slovakų at
stovai.

Po šitos bendrosios dalies pra
sidėjo visų trijų tautų kalbos bei 
meninė programa. Tautiį vardu 
kalbėjo Pab. Fed. garbės pirmi
ninkai: estų konsulas J. E. Mar
kus, latvių ev. kun. A. Lusis, 
Lietuvos gen. konsulas min. V. 
Gylys, o be to, dar p. Hilja Wiir- 
laid perskaitė Pabaltiečių Mote
rų Tarybos deklaraciją. Po visų 
trijų tautų atstovų kalbų (ang
liškai ir sava kalba) buvo sugie- 
damas atitinkamas tautos him
nas, o chorai išpildė trumpas 
menines programas — estų mo
terų choras išpildė paties diri
gento U. Kasemets requiem te
roro aukoms priminti, o latvių 
choras ir mūsiškis “Varpas” su-

dainavo po tris dainas. (“Var
pas” — C. Sasnausko Apsaugok 
Augščiausias, J. Sibeliauš Gim
tasis kraštas ir Št. Šimkaus Lie
tuviais esame mes gimę).

Salė, deja, toli gražu buvo ne 
pilna, gal vos pusiau teužpildy- 
ta ,bet tenka pasidžiaugti, kad 
himnas mūsų buvo geriausiai 
sugiedotas, matyt, lietuvių buvo 
daugiausia.

Kaip tik tuo pačiu metu, kai 
vyko iškilmingas aktas per C F 
RB radijo siųstuvą buvo trans
liuota speciali angliška pusva
landžio programa. Jai vadovavo 
p. J. R. Simanavičius. Apie Pa
baltijo okupavimą ir po metų 
prasidėjusias deportacijas kal
bėjo žurnalistas p. Reed, o po to 
sekė visų trijų tautų meninės 
programėlės — latvių dainavo 
oktetas, estų solistė ir mūsiškis 
sol. V. Verikaitis, sudainavęs 
tris dainas.

Taigi baisiųjų įvykių paminė
jimas buvo kad ir ne kondensuo
tas, bet daugferiopas, panaudo
jant visokias galimybės, išsky
rus spaudą. Nors tai okupacijos 
15 metų sukaktis, bet nebuvo iš
leista net jokio atsišaukimo — 
buvo dalinami senesnių metų.

Toronto dienraščiai minėjimą 
paminėjo atskirais straipsne
liais, 6 Star ir Telegram įsidėjo 
ir klišių.

Neišrinko komunistų
Ontario prov. rinkimus ir šį 

kartą laimėjo konservatoriai, 
pravesdami 83 atstovus iš 98; 
1951 m. rinkimuose jie buvo pra- 
vedę 79 iš 90. Liberalai gavo 10 
atstovų, turėjo — 7; CCF — so
cialistai— 3, turėjo — 2, libera
lai — darbiečiai — 1, neprikl. 
konserv. — 1. Konservatoriai, 
kaip ir anksčiau, turės 68 atst. 
daugumą. Komunistai neteko 
vienintelio savo atstovo J. Sals- 
berg, kuris nuo 1943 m. atstova
vo Toronto St. Andrew abylin- 
kę. Jo vieton išrinktas A. Gross
man, Toronto miesto tarybos na
rys ir apdraudos agentas. Išrink
tųjų atstovų# tarpe yra 8 prancū
zai. Imant nuošimčiais balsų ga
vo: konserv. 48%, tūrėjo 49%, 
liberalai — 33%-t turėjo 31%; 
CCF 17%, turėjo — 19% . Iš 3 mi. 
lijonų turėjusių teisę balsuoti, 
balsavę 1.710.656.

TĖVIŠKĖS ŽIAURIŲ KNYGYNE 
birželio mėn. gauto:

J. Vaičeliūnas Tėvynės sargyboje 3.00
L. Dovydėnas Naktys Karaiiškėse
P. Gaidamavičius Milžinas, didvy

ris, šventasis ........
A. Baronas Sodas už horizonto 
A. Rūta Trumpa diena ..........
F. Dostojevskis Pažemintieji ir n. 2.50
M. Vaitkus Aukso ruduo

2.00

2.D0
2.50
4.00

1.25

1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547 
pat salima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius {autuvus.

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:
12 kambarių atikuos mūrinis nomas su garažu, voixfeniu alyva šildomas, 

St. Clair ir Oakwood rajone. Namas išmokėtas. Prašo $21.000. Labai gera vieta 
išnuomavimui

8 kambarių, pusiau atskiros mūrinis, gerų plytų namas su vieta garažui, 
viena skola dešimčiai metų. Tik $3.000 įmokėti. Dideli kambariai.

5 kambarių mūrinis namukas. Viena skola*dešimčiai metų. įmokėti tik 
$2.000

B. Sakalauskas
Telefonai: K E. 32X6, namų LO. X410

Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo
damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausį pasirin
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

856 COLLEGE ST. (netoli Ossington)
I. BRKOVlCH REALTOR

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
RONCESVALLES AURORA $2.000 įmokėti, viso $10.500, pusiau at

skiras namas, 6 komb., oro anglių šildymas, garažas. Namas be skolų.
WESTMINSTER - RONCESVALLES, $3.000 įmokėti, pusiau atskiros, plf* 

tų namas, 6 kamb., modemus, alyvos Šildymas, garažas. Viso $14.500. h
GROCERY - MEAT krautuvė, $7.000, Roncesvalles gatvėje, pilnai įrengto, 

niKjma $100 menesiui, apyvarta — apie $1000 savaitėje, 2-jų ougštų namas, 
galima jį nupirkti.

GARDEN - RONCESVALLES, $4.000 įmokėti, viso $13.800, 7 nepereinami 
komb., vondens-olvvos šHdymos, be garažo.

KING • SUNNYSIDE, $4.000 įmokėti, viso $25.000, 13 komb. su baldas, 
pajamų namas, vandens-olyvos šildymas, 3 garažai, išmokėjimas ilgam laikdi’, 
atviros morgkius.

AL GARDENS
REAL ESTATE

toll BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
TeUfoirai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarais HU. 9-1543.

Vteaia turto pirkimo ar pardavimo reikalai* kreipkite viri nurodytu edrem.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

stovykla įvyks liepos 23 — rug
pjūčio 1 d., Inglewood vietovėje 
40 mylių į šiaurės vakarus nuo 
Toronto. Stovyklą organizuoja 
ir tvarko Toronto Skautų Tun
tas ir joje dalyvaus apie 150 
skautų-čių iš daugelio Kanados 
vietovių, kaip Niagara, Hamil
ton, St. Catharines, London, To 
ronto ir Montreal. Šią stovyklą 
būtų galima pavadinti Kanados 
Lietuvių Skautų /Stovykla.

Stovykloje gali dalyvauti kiek 
vienas vilkiukas, skautas, jūrų 
skautas ir skautas vytis, o taipg 
ir neskautai, vienok tarp 11 ir 16 
m. amžiaus. Stovyklos mokestis 
yra $15 asmeniui, įskaitant visas 
kelionės išlaidas. Neskautams 
stovyklos mokestis yra tas pats, 
tačiau jie turi patys apsimokėti 
kelionės išlaidas. Iš šeimos sto- 
vyklon vykstant daugiau negu 
vienam asmeniui, stovyklos mo
kestis yra sumažinamas iki $12.- 
50. Neturtingiems vaikams mo
kestis gali būti dalinai sumažin
tas. Prašymus reikia įteikti 
draugininkams.

Pirmose stovyklos dienose 
dalyvaus ir tuntininkas psktn. 
St. Naginionis, kuris taipgi rū
pinsis kelione į ten ir atgal. Visą 
stovyklavimo laiką dalyvaus 
Kanados Rajono Dvasios Vado
vas tėvas St. Kulbis, S J, ir Ra
jono Vadeiva sktn. J. Bulota.

Registruotis galima pas'psktn. 
S. Naginionį, tel. TU. 8166, s.v. 
vyr. skilt. J. Piečaitį, teT. RA. 
2-4449 ir Aušros Vartų kleboni
joje, tel. PO. 6-5755, įmokant po 
$5 asmeniui. Likusi stovyklos 
mokesčio dalis turės būti sumo
kėta iki liepos 22 d. Registracija 
baigiama liepos 17 d.

Tėvai yra prašomi išnaudoti 
šią progą ir leisti savo vaikams 
ne vien tik pastovyklauti, bet 
taipgi pažinti Kanadą ir susitik
ti su visais Kanadoje gyvenan
čiais lietuviais skautais. Šio di 
delio masto stovyklos vyksta re
tai ir gali būti, kad sekanti pro
ga tepasitaikys po 4 ar 5 metų. 
Tunto Vadovybė dėjo ir deda 
visas pastangas, kad stovyklos 
mokestis būtų kiek galint ma
žesnis. Visuomenė gausiai ątsi- 
liępė į mūsų prašymus ir savo 
aukomis pajėgė padengti kelio
nės ir kitas administracijos iš
laidas. Aukcs vis dar plaukia ir 
vadovybė tikisi, kad keliems ne
turtingiems vaikams stovyklos 
mokestis galės būtūi visiškai 
panaikintas. Aukotojų sąrašai 
bus paskelbti kiek vėliau.

Taipgi yra primenama, kad 
Pasauiinėn Skautų Jamborėn, 

I įvykstančion rugpjūčio 18-28 d., 
lietuvių skautų sąstatas jau yra 

Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui sudalytas 11 netrukus bus pa- 
Bernardinui reiškiame vieša padėka už 
suteikta mums pagalbą ruošiant gegu
žinę š.m. birželio mėn. 5 dieną.

Skautams Remti Draugijos 
Valdyba.

“Daina” grupės 
sekantis narių susirinkimas, ku
ris jau bus paskutinis iki rudens, 
įvyks birželio 19 d., sekmadienį. 
3 vai. pp.,- pas p. E. Kuzmickie- 
nę, 5 Scarboro Rd. (Važiuoti 
Queen tramvajumi į rytus). Vi
sos 
lai

narės ir prijaučiančios mie- 
kviečiamos dalyvauti.

- ■■ Valdyba.
Neoliluanų ir filįjų 

suvažiavimas 
šaukiamas liepos 2-4 d. Toronte, 
Lietuvių Namuose. Kviečiami 
Vytauto D: ir Vilniaus universi
tetų korporacijų buvę nariai.

“Neo-Lithuania” demokratiš
kojo sąjūdžio pirmininkas Jonas 
Leonas iš Clevelando mus prašo 
paskelbti, kad minėtas sąjūdis 
suvažiavime nedalyvauja.
Skautai atnaujino savo būrelį
Vasario 16 gimnazijai remti 

būrelis N r. 102 (skautų), kuris 
3 metus nebeveikė ir buvo iš 
sąrašo išbrauktas vėl atsisteigė. 
Jį sudaro šie asmenys: G. Kača- 
nauskas, V. Rusas, B. Vaškelis, 
M. Slapšys, V. Sėndžikas, A. 
Kulys, L. Vaitkus, J. Danaitis, 
J. Matulaitig, L. Kalinauskas. 
Būrelio vadovas V. Sėndžikas.

Atleidžia iš darbo
Masey - Harris - Ferguson Ltd. 

didžiulė įmonė pastaruoju laiku 
atleido 890 darbininkų. Sakoma, 
būsią atleista ir daugiau. Esą lai
kinai sumažėjęs darbas dėį blo
go derliaus Kanados vakaruose, 
ir todėl žemės ūkio mašinų pa
reikalavimas taip pat sumažėjęs. 
Yra atleista ir lietuvių.

Atvyko iš Brazilijos
Birželio 6 d. iš Sao Paulo 

Kanadon atvyko Vincas Gra
bauskas, išgyvenęs Brazilijoje. 
24 metus. Iš Toronto vyksta i 
Redcliff, Albertos prov., pas se
serį Mrs. E. Dalchau.

^Padėka ’tuvių skautų sąstatas jau yra

Vyros, 45 metų amžiaus, NORI GAUTI 
DARBO tabako ūkyje /nuolatiniu/. Ra
šyti: J. Čeponis, 563 St. Clarens Avė., 
Toronto, Ont. .

skelbtas spaudoje. Šios stovyk
los mokestis yra $69 asmeniui, 
įskaitant kelionės išlaidas. Pasi
remiant Montrealio visuomenės, 
pavienių asmenų, Kanados Lie
tuvių Skautų Brolijos bei drau
giško* Toronto Skautų Tunto au-

komis šis mokestis bus žymiai 
sumažintas.

Stovyklon vykstantieji ar jų 
tėveliai yra prašomi išsikirpti šį 
bei kitus su stovykla susijusius 
pranešimus, nes tai padės tinka
miau pasiruošti pačiam stovyk- 
lavimiri. Sekančiuose praneši
muose bus pranešta, ką pasiimti 
stovyklom kada išvykstama ir 
tt Tenelieka Montrealy nė vie
no nestovyklaujančio vaiko?

Psktn. St. Naginionis, 
tuntininkas.

Religinės muzikos koncertas 
AV parapijos bažnyčioje įvyko 
sekmadienį, birželio 5 d. Progra
mą išpildė op. sol. E. Kardelfę- 
nė, parapijos choras, vedamas 
A. Piešinos, ir čelistas H. Sieg- 
rist, vargonais pritariant M. 
Siegrist. --

Parapijos choras sugiedojo L. 
v. Beethoven, Garbė Augščiau- 
siam; St. Navicko, jesu dulcis; 
J. Zdanavičiaus, De - profundis; 
Fr. Witt, Sanctus ir J._ Damb
rausko, Malda už Tėvynį.

Op. sol. E. Kardelieiiė išpildė 
G. Gudauskienės, ; Viešpaties 
pasaulis < V. Hammarelr.. Alma
Redemptoris ir kartU su čelistu 
— C. Franck, Pariis Angelicas. 
Čelistas H. Siegrist ęolo išpildė 
G. Goltermsmn, Andante^.,**"*’

Koncertas buvo augšto lygio 
ir gražiai nuskambėjo naujosios 
bažnyčios sienose. Gailai tik, kad 
daugelis, naudodamiesi puikiu 
oavasario oru, buvo išvykę į už
miestį jr neturėjo progos šio 
gražaus koncerto girdėti.

Gražus pobūvis. Aušros Var
tų parap. klebonijoje, tuojau po 
-eliginės mu'rikbs koncerto, - 
įvyko gražus pobūvis. Dalyvavo 
solistai, nemažas skaičius lietu
vių visuomenės ir eilė augštų fe
deralinės ir provincijos valdžios 
pareigūnų, jų tarpe: Mr. Leduc 
su ponia, parlamento atstovas 
Otavoje Mr. Paul Cote su ponia į 
aūgštesniojo teismo teisėjas Mr. 
Fontaine ir ponia, naujai įsteig
to teismo pilietybės reikalams 
teisėjas ir Mr. Langiais ir ponia, 
šefas imigrac. reikalams Mont- 
realyje.

Svečius supažindino ir apibū-, 
dino parapijos kūrimąsi klebo
nas tėvas J. Kubilius, SJ, ir dr. 
S. Daukša.

Ilona Gražytė, teisėjo Antano 
Gražio duktė, šį pavasarį baigė 
Marianopolio College, Montrea- 
lyję, ir gavo Bachalor of Arts 
laipsniu .College baigė su mag- 
na eum Įaudė ir be to dar gavo 
specialią premiją už anglų lite
ratūrą. Ilona Gražytė žada to
liau tęsti studijas McGill un-tc 
ir -ruoštis magistro laipsniui;

Ilonos Gražytės pasisekimas 
rodo, kad su pasiryžimlf ir ener
gija galima ne tik susilyginti, 
bet ir pralenkti čia mokslus bai
gusį jaunimą. Ji yra pirmoji lie
tuvaitė baigusi Marianopolio 
College.

Domo Jurkaus, buv. Telšių 
banko direktoriaus, sūnus tęsia 
mokslą su pasižymėjimu. Vyres
nysis — Algis jau baigė trečią 
inžinerijos kursą Montrealio Po
litechnikume, o jaunesnysis — 
Rimas, baigė prieš paskutinę 
College Stanislas klasę.

IEŠKAU 2 kambarių ir virtuvės, kos go- 
lėtų prižiūrėti 3’/2 metų, mergaitę. Pa
geidaujama miesto vakaruose. Telef. 
QL. 8934 — prašyti Dana.

IEŠKAU BUTO 2 kambarių ir virtuvės be 
baldu. Pranešti po 5.30 vai. vak. telef. 
OL. 8042.

Išnuomojamas kambarys ir virtuve II 
augšte, su baldais; netoli Prisikėlimo 
p-jos, 31 Delaware Ave., tel. KE. 3045.

Išnuomojami 2 kambariai III augšte, be 
baldų, ir 1 kambarys II augšte su bal
dais; vra garažas. High Park rajone, 
telef. RO. 7-3944.

Išnuomojami* 3 kambariai ir virtuvė ar
ba 2 kamb. ir virtuvė be baldų; yra ga
ražas. 165 Clendenan Ave. — High 
Park rajone. Kreiptis 7-9 vol. vakare.

Išnuomojamos kamborvs 29 Rusholme 
Pk. Cr. Telefonas KE. 3625.

Išnuomojamas frontmis kambarys l-mc 
augšte su baldais. Galimo naudotis vir
tuve. Yra garažas. Telef. LO. 1357, po 
5 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais, galima virtis. Tel. LO. 2266.

Išnuomojamos kambarys vyrui ar mote
riai II augšte, duodamas maistas ar ga
limybė naudotis virtuve. 36 Mountview 
Ave., telef. RO. 9-1687.

Išnuomojamas 1 kombarvs. galimo nau
dotis virtuve. Tel. LO. 3752.

Išnuomojamas kambarys II augšte vien
gungiui. 37 Givins St., tel. LO. 6613.

Išnuomojami 4 kambariai nrie gero su
sisiekimo. 181 Manning Ave.

Išnuomojamas kambarys III augšte. yre 
garažas. 693 Doverbourt Rd., arti Bloor, 
telef. LO.89S1.

Išnuomojami 3 kambariai, virtuvė it 
saulės kambarys. Tel. LA. 9956.

Išnuomojama Ossington • Colleae rajone 
front* kambarys t ouašte, ir kambarys 
H auešte; yra rusyie virtuvė. Skambinti 
OL2635 po S vai. v.

DtMESIO!
Pieiai parduodami: o»l burners, stokers, 
radiatoriai, cinkas, vonios, tualetas bei 
k r^5si9^^l^^s ^^eis^D r^^B^if

Kr«tpH« teMoKu WA. 1-9758.

Kiekvienas darbas reikalingas' 
poilsio ir Coke

Jūs dirbsite geriau—ir 
tai darydami jausite 
’ malonumą—jei tik 

dirbsite atsigaivinda
mi. Iš tikrųjų, ge

riausias būdas atsigai*
■ vinti tik su ledo 

šaltumo Coca-Cola,
ir tai yra pasidarę 

puikiu papročiu 
pasaulyje.yc

įskoitont federolinius mokesčius.
**COKf" yra registruotas ženklas. COCA-COLA LTD
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