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Viešpats interesas
Nuo amžių pasaulis skundžiasi, kad gražių žodžių pynėmis 

stengiamasi pridengti savo tikruosius kėslus bei nusistatymus. 
Ypatingai politikoje. Kiek daug mes esame girdėję skelbiamų 
taurių šūkių, didelių pažadų, skambių deklaracijų, o gyvenimas 
kaip ėjo savo vaga, taip ir tebeina. Deklaracijomis ypač gausus 
buvo pereitojo karo ir keli pirmieji pokariniai metai. Tada buvo 
paskelbtos bent dvi stambios pasaulinės chartos (Atlanto ir Jung
tųjų Tautų), bent kelios laisvės deklaracijos. Visa tai buvo žada
ma ne kuriam vienam kraštui, bet visam pasauliui. O kur visa 
tai šiandien? Šiandien pamirštos ir chartos, ir laisvės punktai, 
nebent oratorių kada beprisimenami.

Tiesa, jokių anųjų laisvių niekas nėra paneigęs, nei vieno iš 
anų dokumentų atmetęs, bet. niekas nei nemano dėl jų grumtis, 
visomis jėgomis siekti jų įgyvendinimo. Kraštams bei valstybėms 
nėra intereso... Nes gi Viešpats interesas lemia pasaulio politi
kos kelius.

Politinių, bangavimų keliuose pasakoma daug skambių žodžių. 
Paviršutiniškieji pasaulinės politikos komentatoriai dažnai tam
po juos įsikibę, darydami* toli siekiančių išvadų, spekuliuodami 
prielaidomis, kol koks nors atsakingas politikas dėbteli naują 
posakį, dažnai priešingą ir dezorientuojantį. Vieni tokie posakiai 
kaiką užkelia į optimizmo augštumas, kiti gramzdina į pesimiz
mo gelmes. O dažniausiai tai yra paprastas žaidimas, iš anksto 
kaikurių momento reikalavimų — kartais viešai matomų, kartais 
vos tespėjamų, o kartais ir visai neįžiūrimų. Tikrasis pasaulio 
valstybių politikes vairuotojas viešpats interesas kasdieniniuose 
politikų samprotavimuose dažnai taip ir pražiūrimas.

Ir mes lietuviai labai dažnai girdime įvairiausių priminimų 
apie šio ar ano krašto vadovaujančių politikų pasisakymus Lie
tuvos bylos reikalu, svarstome iš tų pareiškimų išplaukiančias 
ar galimas išvadas ir* labai nustembame, kad gyvenimas kartais 
pasuka visiškai kita linkme. O mes turėtume vieną kartą suprasti 
iš kur mūsų byloje kokių vėjelių galima laukti, kokios konjunk
tūros kokiuos vėjelius gali sukelti ir ką jie mums ištįkrųjų gali 
žadėti. Mes negalime pamiršti, kad dėl jokių pažadų niekas labai 
nesivaržys, kad su principais taip pat bus prasilenkta, jei neiškils 
kokio intereso. Mes patys, žinoma, niekam didelio intereso su
daryti negalime, bet mūsoji byla priklauso didelių interesų vi
sumai ir gali įsilieti į bendrą srovę. Mūsų politinė išmintis ir 
tttrętų savo vyždį smeigti įšjas painiavas. Gražių žodžių gaudy-&,'•
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”3 savaitės
Po dešimtmečio stagnacijos 

įvykiai, vedą į neabejotiną Lie
tuvos išlaisvinimą, dabar rieda 
tokiu tempu ir tokiais posūkiais, 
kad laikraštininkas, paklydęs 
tarptautinės diplomatijados ir 
lietuviškos politijados akligat- 
viuose klausia: “Viešpatie, ne
jaugi tikrai?”. Tikį Didžiąja Tie
sa ir Teisingumu, o tokių dau
guma, tikriausiai sutiks, kad pa
saulis yra likiminių įvykių išva
karėse. Už trijų savaičių Žene
voje, liepos 18 d., daug kas pa
aiškės. Miela, jog lietuviškieji 
politikai nesnaudė. VLIKas ne
žiūrint jo politinės krizės atsi
statydinus pirmininkams, Jung
tinėms Tautoms San Franciske 
siuntė telegramas, JAV lietuvių 
senieji veikėjai budėjo Vašing
tone, o visuomenė nekantriai 
laukė ir baiminosi, dėl pirmojo 
“Lithuanian American Commu
nity of the USA, Inc.” susivažia
vimo Niujorke liepos 2 d. (Ši
toks pavadinimo vertimas skam
bėjo rėžiančiai Amerikos įstai
goms ir visuomenei, lygiai kaip 
lietuviams būtų skambėjęs sa
kysim toks organizacijos vardas 
Lietuvoje: “Lenkiškų lietuvių 
Bendruomenė Lietuvoje, Ine.”). 
Nepaisant užkulisinės “pripa
žintų” ir užsimaskavusių “de
mokratinių” vadistų, ypač Čika
goje, opozicijos, Niujorke tikima 
pirmosios, visuotiniu balsavimu 
rinktos, lietuviškos išeivių ats
tovybės /^Amerikoje idealizmu,

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS
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Lietuviai, latviai ir estai San Francisco geležinkelio sto
tyje piketuoja į JT konferenciją*^* ykusį Molotovą.
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kryžkelėse, siekiant atkreipti 
“pasaulio dėmesį, kad šios tau
tus jau seniai nepriklauso lais
vųjų tautų šeimai”.

Niujorke didžiojoje spaudoje 
skaitėme ir matėme nuotrauką, 
kaip olandas perspėjo Kubos de
legatą Dr. Emilio Nunez - Por- 
tuondo neužgaulioti Tarybų Są
jungos primenant Pabaltijo 
valstybes. Generolas Carlos Ro
mulo dėl tokio pirmininko elge
sio protestavo, klausdamas, ko
dėl olandas leidęs Molotovui ųž- 
gauliot laisvąsias tautas. Triukš
meli^ buvo didelis, o po jo dele
gatai plojo visiems pasireišku- 
siems! Kai kas Niujorke todėl 
net spėliojo, kad netoli diena, 
jog po šitokio “laipsniško” pa
ruošimo Amerika iškels Jungt. 
Tautose Kersteno komiteto tyri
nėjimus. Kai olandas Van Klef- 
fens (pats praėjusio karo metu 
pabėgėlis Molotovo - Ribbentro- 
po draugystės dėka) ir sekančią 
dieną stabdė nacionalistinės Ki
nijos delegatą, kritikuojantį 
Maskvą, amerikiečiai žurnalis
tai teisino ji — girdi, jei jis bū
tų leidęs visiems mažiesiems ko- 
lioti didžiuosius JT šventėje, kas 
iš to būtų išėję? O jei didiesiems 
būtų neleidęs išsišnekėti, mažie
siems nebūtų buvę įdomu klau
sytis. Tylos sąmokslas Lietuvos 
byloje Jungtinėse Tautose tapo, 
lyg pralaužtas. Tai visų nuopel
nas: didvyriškos tautos tėvynė
je, lietuvių politikų, suorganiza
vusių Pavergtąsias Tautas, mū-

-j^litikų-žr ALTė. *? -■
Situacija Sovietijoye
Niujorke, turbūt ir Vašingto

ne, manyta, kad.Maskvoje tiro
nai vis labiau įsisąmonina jog 
jie klydę praeityje (!?); kad pa
saulis vis labiau įtikįs jų bjau
rumu ir kad laisvojo pasaulio 
įieks nenagąlės nei idėjomis, 
nei karine gaĮia. “Life” rašė, jog 
“dabartinė TSRS taip vadinama 
“pastovi” vyriausybė, Stalinui 
mirus, sukrėsta daktarų išdayi- 
kiškumo, Berijos likvidacijoj 
Malenkovo periodo ir dabar 
Chruščiovo su Bulganinu, elgėsi 

ri netrukus bankrutuotų, jei tik 
rastų tinkamą teismą”. Ekono
mistai gi šaipės, kad sovietiškoji

(Nukelta į 6 psl.)

Ginklai vokiečiams
JAV yra pažadėjusios duoti 

ginklus vokiečių kariuomenei, 
kai tik Bonos parlamentas pri
imsiąs atsiginklavimo įstatymą. 
Kancl. Adenaueris tikėjosi, kad 
toks įstatymas bus netrukus pri
imtas ir pirmieji uniformuoti 
vokiečių kariai pasirodys dar 
šią vasarą. Atsiradus stipresnei 
opozicijai parlamente atsigink
lavimo įstatymo priėmimas liko 
sulėtintas. Manbma betgi, kad 
oarlamentas dar prieš liepos 15 
d. priims bent savanorių ėmi
mo jstatymą, kurio projektas pr. 
savaitę buvo pateiktas. Tai esą 
būsiąs pirmas žingsnis į priva
lomą karo tarnybą. Pagal jį nu
matoma suorganizuoti 150.09C 
savanorių, kurie būsią -vėliau 
panaudoti pašauktiems naujo
kams apmokyti.

JAV teiksiančios V. Vokietija-’ 
i ginklus pačiai specialią sutartį.

organus rinks asmenis ne pagal 
išskaičiavimą, o pagal tinkamu
mą. Taip pat viliamasi, kad JAV 
bendruomenės suvažiavimas bus 
liudijimas, kad ir po 1926 metų 
esame savyje išlaikę meilę de
mokratiniams idealąms, gerbia
me pagrindines žmogaus teises 
ir laisves; kad poetinės krizės 
kaikuriuose mūsų? veiksniuose 
jokiu būdu nereiškia, jog lietu
viai visuomenininkai (o gal ir 
kultūrininkai) yra užgimę anar
chistais, totalistais, težiną tik 
save ir savo grupę,; Buvo nuro
doma, kad eventūĮ 
can Lithuanian Congress, Inc.” 
(Bendruomenė) taps tikruoju i 
JAV-bių lietuvių kalbėtoju.

Įvykių plėtuotė didžiose 
ir mažose tautose
Pasak NY Times, didžiosios 

valstybės rūpinęsi, Įtikti pašau-, 
lio, ypač Europos, viešajai opi
nijai ir dėlto tiek Valstybės De
partamentas, tiek Londono Už
sienių reik, ministerija, žinoda
mos, jog “negalima sovietais pa
sitikėti”, vengė pareiškimų, ku
rie galėtų kieno nors aiškinami 
kaip kategoriškas atmetimas. 
Tas pats NYTiries, sekmadieni 
aprašydamas 1955 “Vienos Kon
gresą” San Franeisko mieste gy
rė mažąsias tautas, kurios taip 
drąsiai pasisakė,prieš veto, prieš 
tironus ir t.t. Praėjusios savaitės 
įvykių plėtotėje^įautėsi tarytum 

ne į tironų laisvųjų santykių 
suderinimą. JAV spaudos dėme
sys lietuvių antikomunistinei 
veiklai (NYTimes. HTribune, D. 
News, Time, Newsweek - šis su 
didžiule nuotrauka), Kongrese 
komitetų susidomėjimas Mask
vos išlaikoma tautinių mažumų 
spauda Amerikoj rodė, kad nor 
- nenori Valstybės Departamen
tas turėsiąs skaitytis su lietuvių 
ir kitų tautų ryžtingumu būti 
laisvomis. Atrodo, kad net ir lie
tuvių politikų suorganizuoto 
Baisiojo Birželio minėjime paša- . ..... ..
kyta kongresmeno iš Ohio Mi- ■ tarytum direktoriai firmos, ku- 
chael A. Feighan kalba, kriti- ‘ .
kuojanti Dulles “padėjėjus” už 
“nenorą” įtraukti Lietuvos bylą 
i svarbiuosius tarptaut. klausi
mus irgi galėjo prisidėti prie vis 
augančio viešosios opinijos spau
dimo užtikrinti pagrindines 
žmogaus teises visoms tautoms? 
didelėms ir mažoms. Antradienį 
ir trečiadienį didžioji Amerikos 
spauda rašė apie “pabaltiečius 
San Franciske, kurių motorizuo
ta demonstracija stabdė rusus
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Savaitės įvykiai

ir manomą kad j

REIKALAUJA LIETUVAI NEPRIKLAUSOMYBĖS
Pavergtųjų Europos Tautų 

Seimas, Jungt. Tautų dešimt
mečio proga birželio 20 dieną 
Niujorke buvo susirinkęs posė
džio, kuriam pirmininkavo al
banas Hasan Dost!.

Visų pirma buvo svarstoma 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo deklaracija. Tuo klausimu 
pasisakė visų Europos Sovietų 
pavergtųjų valstybių atstovai, 
reikalaudami, kad šioje tarptau
tinėje institucijoje būtų atsto
vaujama pavergtosioms valsty
bėms jų tikrųjų atstovų, nepa
liekant tų kraštų visiškai be at
stovavimo (Pabaltijo valstybės) 
ar neteisėtai pakeičiant jį Sovie
tų Sąjungos jėga pastatytų ma
rionetinių vyriausybių atstovais. 
Lietuvos vardu atitinkamą kal
bą pasakė Martynas Brakas.

Politinei Komisijai pasiūlius, 
Seimas vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią atstatyti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybę. Ji baigiama ši
taip: “Reikalaujama, kad lais
vojo pasaulio didžiosios valsty
bės tesėtų Jungtinių Tautų De
klaraciją. priimtą 1942 m. sau
sio 1 d., siekiančią “atstatyti su
verenumą ir nepriklausomybę gė 98 mil. žmonių.

tų kraštų, iš kurių tatai buvo 
agresingųjų tautų jėga išplėšta”, 
bei “,.. pasirinkti tokią valdy
mo formą, kokios jie nori”; rei
kalaujama, kad šis dėsnis būtų 
pritaikytas Pabaltijo valsty
bėms, totalitarinio sąmokslo ir 
sąmoningos sovietų agresijos 
aukoms. Dr. A. Trimakas buvo

pagrindinis šio klausimo refe
rentas.

Taip pat Seimas patvirtino 
Bendrųjų Reikalų Komisijos 
priimtąją rezoliuciją, kuria pa
smerkiama profesinių sąjungų 
teisių suvaržymas S. Sąjungos 
pavergtuosiuose Europos kraš
tuose.

KUBIETIS GINA LIETUVA
Kubos 

toms Dr 
ondo, kalbėdamas iškilmingame 
posėdyje San Francisco mieste, 
kur buvo minima JT dešimtme
čio sukaktis, aštriai priminė S. 
Rusijos grobuoniškumą. Jis su
minėjo eilę Vakarų valstybių, 
kurios pastaraisiais metais davė 
nepriklausomybę savo buv. ko
lonijoms, pvz. JAV — Filipi
nams; Britanija — Indijai, Pa
kistani, Burmai, Ceylonui, Ne- 
paliui, Airijai; Prancūzija — La
os, Kambodijai, Vietnamui ir t.t. 
O Rusija? Ji “okupavo Lietuvą, 
Latviją, Estiją be jokios prie
žasties ir teisės, vien tik jėga”. 
Ji taip pat okupavusi visą eilę 
kraštų. Vien Europoje jie paver-

atstovas Jungtin. Tau-
Emilio Nunez Portu-

Kai Kubos atstovas ėmė skai
čiuoti Sovietų kaltes, posėdžio 
pirm, olandas Van Kleffens-pa
darė pastabą, bet kubietis, dargi 
Filipinų atstovo C. Romulo už
stotas ,tęsė savo kalbą iki galo.

— Niujorkas. — Vid. Europos 
Krikščionių Dem. Sąjunga į San 
Francisco pasiuntė padėkos tele
gramas Kubos ir Filipinų atsto
vams už tai, kad jie taip drąsiai 
pasmerkė sovietų žygius, kurie 
nesiderina su JT charta. Abu at
stovai yra katalikai ir jau nuo 
seno Vid. Europos Krikšč. Dem. 
Sąj. bičiuliai. Minima sąjunga 
kurios narys yra ir Lietuvos 
krikšč. dem. partija, dar prieš 
JT konferenciją San Franciske 
išsiuntinėjo visoms JT delega
cijoms memorandumą JT char
tos pataisymo reikalu.

Argentinbs diktatorius Juan D. Peron su krašto apsaugos 
min. ir visų karinių pajėgų vadu gen. Franklin Lucero. Iš
tikimos kariuomenės remiamas Peronas valdo kraštą toliau.

Duokit balsuoti!
Kanados parlamentas pami

nėjo Jungt. Tautų dešimtmečio 
sukaktį. Kalbas pasakė min. pir
mininkas St. Laurent ir politinių 
partijų vadai. Ypač atvirai kal
bėjo opozicijos vadas Mr. Drew, 
priminęs Jungt. Tautų chartą, 
pasirašytą prieš 10 metų, kuria 
garantuojamas laisvas tautų ap
sisprendimas. Esą valstybės, pa
sirašydamos JT chartą, tikėjo 
kad sovietų okupuoti kraštai — 
Lenkija, Ukraina, Čekoslovaki
ja, Pabaltijo valstybės ir kt. ga
lės laisvai išsirinkti sau patinka
mą vyriausybę. “Tai nieko nau
jo. Tokie balsavimai buvo daro
mi po I D. Karo Tautų Sąjungos 
priežiūroj. Kodėl gi tai negalėtų 
būti padaryta dabar?... Kodėl 
*ai turėtų būti perdideliu reika
lavimu? Jeigu yra moralinė 
sankcija Jungt. Tautų deklara
cijai, kuri yra atremta į visų 
tautų lygių teisių ir laisvo apsi
sprendimo principus, tai dabar 
San Franciske Rusija turėtų bū
ti prašoma pareikšti, kad ji leis 
laisvus balsavimus savo okupuo
tuose kraštuose”. Esą ir Kinijoj 
turėtų būti tas pat padaryta.

Neleidžia streikuoti
R. Vokietijos komunistiniai 

vadai pajungė darbininkų uniją 
sovietinei kontrolei. Kaip Sov. 
Rusijoj, taip ir Rytų Vokietijoj 
streikuoti draudžiama. Įvyku
siame unijos kongrese buvo ne
va priimtas naujas statutas, ku
ris įpareigoja kiekvieną narį 
aukoti savo jėgas sovietiniam 
ūkio planui. Nors R. Vokietijos 
konstitucija XIV par. pripažįsta 
streiko teisę, tačiau jos niekas 
nepaiso. Senajame statute dar 
buvo minimas streikas, o nauja
jame — jau ne.

KONFERENCIJA BEDARBIU REIKALU
Otavoje buvo susirinkę Kana- 

ios 10-ties provincijų atstovai 
svarstyti naujo plano bedar
biams šelpti. Ikišiol bedarbių 
pašalpa priklausė provincinėms 
vyriausybėms. Ernus didėti be
darbių skaičiui buvo pradėta 
reikalauti’ paramos ir iš feder. 
vyriausybės. Pastaroji 1945 m. 
buvo linkusi perimti visą bedar
bių šelpimą, bet tai nebuvo 
vvkdyta. Š.m. balandžio mėn. 

min. pirm. St.-Laurent pasiūlė 
provincijoms planą, pagal kur 
feder. vyriausybė ateitų i pagal
bą tuo atveju, jei bedarbių skai
čius prašoktų 1% krašto gyven
tojų; pradžioje ji mokėtu 30% 
nustatytos pašalpos ir didintų 
ją iki 50% pagal kylantį bedar
bių skaičių. Likusią gi dalį turė
tu mokėti provincinės vyriau
sybės. šiam pasiūlymui,- kaip

paaiškėjo praėjusios savaitės 
konferencijoj, provincijų vy
riausybės nebuvo palankios. Esą 
tai perdaug šykštus pasiūlymas 
ir praktikoj sunkiai įvykdomas 
Buvo pageidaujama paprastes
nio bei aiškesnio plano. Be to. 
buvo girdėti balsų, esą bedarbių 
šelpimas yra viso krašto reika 
las, ir todėl turįs priklausyti 
vien feder. i vyriausybei. Paga
liau min. pirm, sutiko pakeisti 
savo plana ir pasiūlė, kad feder. 
vyriausybė mokės 50% pašalpos, 
jei kurioj;,provincijoj bedarbių 
skaičius sudarys 0.45% gyvento
jų skaičiaus. Susitarimas turė
siąs būti pasirašytas su kiekvie
na provincija atskirai. Kol kas 
feder. vvriausvbės pasiūlymas 
provincinių vyriausybių studi
juojamas.

San Francisco mieste, kur buvo pasirašyta Jung. Tautų charta, 
įvyko iškilmingas dešimtmečio sukakties minėjimas. Jame daly
vavo 60 valstybių atstovai. Kiekvienos valstybės atstovas pasa
kė.atitinkamą kalbą. Vienas pirmųjų kalbėtojų buvo prez. Eisen- 
howeris. Jis palinkėjo, kad-JT per antrąjį savo dešimtmetį sukur
tų pasigėrėti vertą gyvenimą ir pajungtų atominę energiją žmo
gaus tarnybai. Visi kalbėtojai, neišskiriant nė sovietų Molotovo, 
garsiai dejklayąjgp taiką. Vakariečiai siūlė statyti ją ant JT princi- 

.pų, o Moist - ■ ■ -
talką, *■ rėik’aTSuc amas priimti 
Raud.. Kiniją į JT, atiduoti jai 
Formozą, Uždrausti atominius 
ginklus ir pan.

Iškilmių proga buvo susirinkę 
posėdžio ir keturių didžiųjų užs. 
reikalų ministeriai. Vakariečiai 
pasiūlė Molotovui busimosios 
keturių d. konferencijos prog
ramą, kurią jis priėmė.

Taikos nuotaiką San Francis
ke ir visose JAV sudrumstė nau
jas incidentas prie sovietų sienos 
Beringo sąs.: sovietų naikintu
vas pašovė amerikiečių žvalgy
binį lėktuvą, kuris skridęs virs 
tarptautinių vandenų ir vos spė
jęs nusileisti šv. Lauryno salo
je, priklausančioje JAV. Septy
ni įgulos nariai buvo sužeisti. 
Pareiškus protestą sovietai suti
ko apmokėti pusę nuostolių.

Nehru Sov. Rusijoj
Indijos min. pirmininkas Neh

ru per 17 d. aplankė įvairias S<jv. 
Sąjungos vietoves. Jam bu ve 
leista aplankyti netgi atominės 
energijos įmonę, be to, pasakyt 
viešą kalbą Maskvoje. Žinoma 
jis nesigailėjo pagyrų “taikinga- 
jai” Sov. Rusijai ir drauge sv 
Bulganinu paskelbė deklaraciją, 
reikalaudami priimti Raud. Ki
niją į Jungt. Tautas, atiduoti ja’ 
Formozą ir tt. O kad milijonai 
velka nežmonišką baudžiavą so
vietų vad. darbo stovyklose, apie 
kurias liudija pereitą savaitę 
grįžę austrų belaisviai, Nehru 

t nematė arba nedrįso prasitar
ti ... Iš Sov. Rusijos Nehru iš
skrido į Varšuvą. Britanijos min. 
lirm. Eedeno pakviestas jis 
tiko aplankyti ir Londoną.

Italija be vyriausybės
Min. pirm. Mario Scelba, 

iovavęs "koalicinei vyriausybe’ 
15 mėn., įteikė valst. prezidentu 
Gronchi atsistatydinimą. Jam 
vadovaujant buvo sutvarkyta? 
Triesto klausimas, Italija priim
ta į V. Europos Uniją ir Š. At
lanto Sąjungą. Tolimesniam j< 
vadovavimui atsirado kliūčii 
pačioj krikšč. dem. partijoj. Ne 
pasitikėjimas juo dešiniajam? 
nartijos sparne privertė jį pasi 
traukti. Be to. atsisakė balsuot 
už jo vyriausybę ir mažytė res 
publikonų partija, turinti 5 at 
stovus. Kadangi krikšč. demok 
-ątai oarlamente turi 262 atsto
vus iš 590 jr nesudaro dau«m 
m?'*, turi ieškoti kitų Partijų 
kad ir mažų, paramos. Iki šiol 
vyriausybė rėmėsi centro parti- 
iomi* — kr. dem., liberalais, res
publikonais, nuosaik. socialde
mokratais. Pastaruoju laiku 
ypač nuo prezidento rinkimu, 
kr. dem. kairysis sparnas rodo 
linkimo blokuotis su Nenni so
cialistais, o dešinysis sparnas,

šu

va-

vado v. Pella,’ linksta' dėtis su 

 

monarchistais, turinčiais 39 at
stovus, ... • \ '

Peronas neatsistatydino
Po ilgesnės tylos Argentinoj, 

kur cenzūra buvo sulaikiusi ži
nių teikimą, prabilo per radiją 
pats Peronas ir pareiškė, kad 
buvo bemanąs atsistatydinti, ta
čiau atsižvelgdamas į tokio mos
to padarinius, nusprendęs likti 
ir toliau pareigose. Buvo kalba
ma apie jo ministerių atsistaty
dinimą ir naujos vyriausybės 
sudarymą, tačiau ikišiol tai ne
pasitvirtino. Peronas tebevaldo 
kraštą, matyt, karinės juntos re
miamas. Kreipdamasis į savo 
partijos šalininkus—darbo kon
federaciją ragino laikytis ra
miai. Įtempimas tarp K. Bažny
čios ir Perono pamažėl atslūgs
ta. Užsienio reik. min. J. Remo- 
rino esąs pavestas kalbėtis su 
nuncijum dėl galimo susitarimo 
- konkordato. Peronistinėj spau
doj nebėra puolimų, nukreiptų 
prieš K: Bažnyčią. Jievos Pero- 
nienės priminimas per radiją 
vėl atnaujintas. Pranešėjas, 
prieš pradėdamas skaityti ži
nias, taria: “Dabar yra lygiai 
20.25 vai. Tai momentas, kai Jie- 
va Peronienė ižengė nemary- 
bėn”.

Kovos už laisvę
Alžerijos ir Maroko arabai 

praėjusią savaitę vėl paaštrino 
savo ginkluotus puldinėjimus 
prieš prancūzų valdžios pareigū
nus ir vietinius jų šalininkus. 
Atsiųsti prancūzų parašiutistai 
nušovė 16 teroristų ir keliolika 
jų sužeidė. Trys teroristai kari
nio teismo buvo pasmerkti su
šaudyti. TaL pirmoji teroristų 
byla kariniame teisme, kuriam 
neseniai pavestos šios rūšies by
los. Ikišiol žuvo 129 prancūzų 
kariai ir civil, asmenys ir 202 
sužeisti. Alžerijai Prancūzijos 
vyriausybė "yra jau sutikusi duo
ti autonomiją. Numatoma duoti 
ją, kad ir siauresnės apimties, 
taip pat ir Marokui. Pastarojo 
gen. gubernatorius Lacoste yra 
atšauktas ir paskirtas Prancūzi
jos ambasadorium Kanadai. Jo 
vieton paskirtas diplomatas G. 
Granval, atstovavęs Prancūzi
jos reikalus Saaro krašte.

Atsinaujino teroristiniai veiks
mai ir Kipro saloje, kurią valdo 
britai. Kadangi dauguma gyven-

voja už .susijungimą su Graiki-

Otava. Premjeras St 
Laurent pareiškė turįs vilties, 
kad karinės prievolės Kanadoje
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TIESOS IR LAISVĖS OPERACIJA
ATSAKYMAS J SOVIETINĘ ‘SNIEGO OPERACIJĄ

Su dideliu pasipiktinimu lais
vojo pasaulio lietuviai sutiko so
vietų melo ir propagandos pada
rinį “sniego- operaciją”, kuri 
yra vykdoma pačių Kremliaus 
diktatorių klastingai kviečiant 
pabaįtiečius sugrįžti į gimtuo
sius ^raštus. Jie taip pat vilioja 
ir sepųosiųš išeivius.

' Lietuvių būv. Politinių Kali
nių Sąjunga Čikagoje, atstovau- 
damą-’bplšęVįkų ir nacių kalėji
muose įr koncentracijos stovyk
lose 'kalintus ašmenis, prieš ši
tokią begėdišką Lietuvos oku
pantu melo kompaniją reiškia 
protęstą ię imasi konkrečių žy
gių prieš, minėtą bolševikų su
galvotą *į$įiėgp operaciją” atsa
kydama į tai TIESOS IR LAIS
VĖS OPERACIJA.
” Tuo tikslu LbPK Sąjungos Či
kagoje Valdyba, nusistatė prašy
ti paskirų sričių žinovus arti
miausiu laiku paruošti doku
mentuotas brošiūras — prane
šimus šiomis temomis:
-.1. Lietuvos istorijos santrau
ka.
- 2. Spymtų Sąjungos melo poli
tika ir Lietuvos užgrobimas bei 
prijungimas prie Soviąįu Ru
sijos.

3. Nepriklausomos Lietuvos 
kultūriniai ir ekonominiai lai
mėjimai, kuriuos sugriovė sovie
tinis režimas.

.4. Religinio gyvenimo perse
kiojimas ir sugriovimas bolše
vikų okupuotoje Lietuvoje.

.Lietuvos gyventojų naikini
mas juos kalinant, deportuojant 
ir žudant.

6. Lietuvos rezistencija prieš 
krašto okupantus - bolševikus.

Išvardintos brošiūros, pirmo-

je eilėje anglų kalboje, gausiu 
tiražu bus paskleistos angliškai 
kalbančiuose kraštuose. Numa
toma taip pat išversti ir į kitas 
kalbas.

Lietuvos okupantų sugalvota 
“sniego operacija” yra taikoma 
ne bėgliams nuo komunistinio 
režimo, bet jo nępąžinusiems de
mokratinių kraštų gyventojams 
kaip apgaulingą propagandos 
priemonė. Sovietų Sąjungoje ir 
jos pavergtuose kraštuose jau 
dešimtys metų kaip vyksta ne 
sniego, bet kraujo operacija ir ji 
privalo būti tinkamai nušviesta 
vakarų demokratinių kraštų gy
ventojams, kad Sov. Sąjunga:

a. savo melo ir klastos politi
ka užgrobė Lietuvą įr Mitus 
kraštus, kuriuose vykdo ąugš- 
čiausio laipsnio sovietizaciją,

b. slaptosios ir viešosios poli
cijos pagalba vykdo krašto, gy
ventojų persekiojimą, kalinimą, 
deportacijas ir žudymųą plėš
damas Iš jų visas žmogaus'bei 
tautų laisves,

c. tiesioginiai ir per sayo agen
tus skverbiasi į vakarų demok
ratinius kraštus ir varo melo ir 
klastos propagandą klaidindama 
tikrosios padėties nepažinusią 
laisvų kraštų visuomenę.

Tie paminėti sumetimai ir 
verčia LbPK S-gą imtis virš mi
nėtų žygių.

Lietuvių buv. Politinių Ka
linių Sąjungos Čikagoje val
dyba:

Jonas Rimašauskas, 
Valerijonas Šimkus, 
Juozas Šlajus, 
Br. Taujenis.
Juozas ŽiČkus.

Čikaga, 1955 m. birželio 15 d.

Komunistinė Rusija sujudo 
lyg prieš rugiapjūte. Jį padarė 
eilę žygių, kurių nębuvo galimą 
iš anksto numatyti. Visi tie žy
giai tarnaują vienąm tikslui — 
sustiprinti savo politinę ir kari
nę paiiėtį. Ji siekia įnešti nera
mumų nusistovėjusioje lygsva
roje, susidariusioje po pastarojo 
karo. Šis taktinis žaidimas yra 
priderintas strateginiams tiks
lams — komunizmui įsigalėti 
pasaulyje. Rusai komunistai, 
nuolat keičia taktiką, veiklos 
būdus, kad jais fustiprinus sa
vąją įtaką.

Tariamas taikingumas
Pasirašius Austrijos taikos su

tartį, Maskva pakeitė dialektinę 
taktiką. Anksčiau jie įrodinėjo, 
kad komunistinė vergija tolygi 
demokratijai, aiškino, jog laisvė 
tolygi jų vergijai. Jie teigė? kad 
komunistinių ' kraštų skurdas 
reiškia tą patį, ką laisvojo pa
saulio ūkiškas tarpimas. Jie mi
lijonus metė propagandai ir. 
ginklu rėmė tuos, kurie kurstė 
ar vedė pilietinius karus. Visa 
tai buvo daroma dar taip nese
nai, talkininkaujant vadina
miems tarptautiniams taikos 
kongresams, organizuotiems tos 
pat Maskvos.

Nikita S. Chruščev pasirinko 
neįtikėtiną kelią. Pavykus už- 
megsti kalbas sū austrų kancle
riu Julius Raab, jas tęsė su Jo
sef Broz - Tito. Pasitarimų išva
dos tepaaiškės tąda, kai prasidės 
trečias pasaulinis karas.

Iš Belgrado grįžę, ’ pakvietė 
vokiečių kanclerį K. "Adenauėrį 

:į Maskvą pasitarti Kancleris 
vieton vykti į Rusiją atsidūrė 
Vašingtone. Nors jis pasisakė 
prieš vykimą į Kremlių, tačiau 
vokiečiai socialistai jau nerimas- 
tąųja dėl tokio kanclerio nusi
statymo^ Jie mieliau norėtų jį 
matyti Maskvoje, nors ir pralai
mėjimo ženkle.

Santykių pagerinimas
Rusija buvo bloguose santy

kiuose sų daugeliu kraštų, kurie 
visomis jėgomis kovojo prieš 
komunistinį pavergimą. Kai
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Dominijos dienos iškilmės
Penktadienį, 1955 m, liepos 1 dieną

WIUOWDALE PARKE (Bloor-Christie kampai
PARADAS:

Gyvieji paveikslai, kariniai orkestrai, spalvingi žygiuoją 
daliniai.

SPURTAS;
softball, futbolas, judo ir gimnastikos grupės, Hockey Hall 
of Fame.

SCENOJE: ’
Tautinių šokių grupės ir chorai tautiniuose rūbuose, daly
vauja austrų, btiltgudžių, kinų, estų, suomių, vokiečių) 
vengrų, «japonų, lenkų, slovakų, ukrainiečių ir kt. tautinės 
grupės.

Klovnai - suvenyrai veltui - loterijos - gėrimai.
GIGANTIŠKI FEJERVERKAI

GLOBĖJAI:
.Miesto burmistras NATHAN PHILLIPS,
THE TORONTO BOARD OF CONTROL,
AND CITY COUNCIL. 7

šventę organizuoja The Better Citizens Committee
Pres. ELIAS GREY, Publicity, R. de BOER
Vice-Pres., R. J. FLEMING Program, ROY CADWELL
Sec’y, JAS. HUTCHISON Co-ordinator,’ HOWARD tylLSOM
Sports, JAMES STEELE ' ' ‘ r ' ’ " . g
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CALGARY, Alta.
Calgary katedroje birželio 19 

d. maldos dięna už kenčiančią 
Lietuvos bažnyčią paminėta la
bai ryškiai. Atlaikytos 9 vai. šv. 
mišios už Lietuvą, prisiminta 
lietuvių kančios per pamokslą. 
Sekmadieniniame biuleteny ra
šoma: “9 vai. šv. Mišios aukoja
mos už lietuvių tautą. Tai yra 
paminėjimas kaip 15 metų šią 
tautą persekioja rusai, ir padėka 
Viešpačiui už jo išsaugojimą ka
talikų tikėjimo, nežiūrint per
sekiojimų ir netekimo daugelio 
vyskupų bei. nužudytų kunigų”.

Turkijos užsienio reikalų minis- 
teris Męnderes įspėjo dėl komu- 
nįstinės grėsmės, Maskvos žmo
nas pradėjo kalbas apie ūkinį 
sąntykiavimą. Rusai nęt pamir
šo Dardapelus. dėl kuriu vedė 
kovą per kelis šimtmečius. Jie 
siekia užliūliuoti turkus — tuo
met jų rankose atsidurs Bosfo
ras su^ Dardanelais.

Prieš kelerius, metus Rusija 
vedusi karą Graikijoje, šiandie
ną pataikauja Atėnams. Vakar 
Italija tesulaukė tik pasmerki
mo žodžių, šiandieną nors ir an
tikomunistinė vyriausybė, bet 
jau gera. Prancūzija staiga pa
tampą net tiek draugiška, kąd 
Molotovas pirmiausia jos vy 
riausybei praneša apie keturių 
pirmūnų pasitarimą vietos ir 
laiko priimtinumą.

Kai Izvestijos įspėjo suomių 
tautą dėl tinkamo prezidento 
(suprasti, promąskvinio) išrin
kimo, tarp Helsinki ir Porkkala 
traukinių nuimamos grotos. Ira- 
nui įsisenėjusi skola dabar Mas
kvos nęt auksu sugrąžinta.

Ko siekiama?
Komunistinė Rusija, per pas

tarąjį dešimtmetį, įtempusi eu
ropiečių nervus, dabar siekia 
juos užmigdyti. Po karo Krem
lius pažadais užliūliavo vakarie
čius ir tapo vieninteliu karo lai
mėtoju. Rusija dabar siekia už- 
megsti glaudesnius ūkinius san
tykius, kad vakariečių parama 
galėtų sparčiau ginkluotis. Ji 
siekia atstatyti pasitikėjimą kai- 
kuriuose kraštuose Europoje, 
kurie nenoromis įsijungia į bend 
rą apsiginklavimą prieš komu
nistinės Rusijos užpuolimą. Ji 
siekia, kad Europos kraštai pa
lys' pareikalautų, jog amerikie
čių ir kitų tautų kariuomenė 
būtų atitraukta ir paliktos atvi
ros durys toliau spraustis, kai 
Maskvai bus paranku.

Dabartinė Rusijos taktika pri
mena buvusią prieš pastarąjį 
karą. Anuomet ji ne tik sudarė 
santarvę su nacine Vokietija, 
bet net ją rėmė maistu ir žalia
vomis. Prieš pat Suomijos už
puolimą ' rusai _ siuntė didelius 
transportus grūdų — siekdami 
jos gyventojus užliuliuoti.

Šiandieną tarptautinė padėtis 
žymiai^ labiąj^..įtęmpta, ;kaip 
ątriipmet. 1939 m. Rusi j a tebūva 
viena galybių tarp eilės kitų. 
Nūdieną ji patapo varžovu dėl 
pirmavimo pasaulyje.

Rusija visur siekia kraštus 
neiitralinti, kad jie liktų neap
siginklavę. Europoje jie patys 
be atodairos siekia šio tikslo, 
kai Azijai nuteikti patalkinin
kauja Indijos ministerį pirmi
ninką Nehru ir naująjį piligri
mą V. K: Krišna Menon, kuris 
už 4 amerikiečių belaisvių palei
dimą siekia komunistams gauti 
įtakos visoje Azijoje.

Pavojus Europoje
Daug turime pavojingų sri

čių, tačiau didžiausiame pavoju
je atsidūrė vakarinė Europa. 
Todėl visai suprantamas Mask
vos nepaprastas spaudimas, kad 
vakarinė Vokietija liktų neap
ginkluota. Dėl to ji siekia vaka
rinę Vokietiją suneutralinti.

Europos gynybos generalinio 
štabo viršininkas A. M. Gruen- 
ther neseniai nurodė, kad vaka
rinė Europa gali būti ginama tik 
patalkininkavus vokiečiams.

Šiomis dienomis Šiaurinio At
lanto organizacijos generalinis 
štabas paskelbė, kad vakarinę 
Vokietiją paskelbus neutralia 
Europos likutis nėra ginamas. 
Karui prasidėjus vakarinė Vo
kietija būsianti sugriauta. Dani
ja ir Skandinavijos valstybės to
liau negalėsiančios rusų povan
deninių laivų sulaikyti Zundų 
sąsiauriuose. Anglija turėsianti 
pakelti nepaprastą raketomis 
apšaudymą iš Prancūzijos.

Baltijos jūroje sutelkti 300 ru
sų povandeninių laivų prasi
veržę į Šiaurinę jūrą pasiektų 
vakarinį Atlantą. Ten jie galėtų 
žymiai pakenkti prekybiniams 
ir karo laivams, kurie rūpintųsi 
laisvų kraštų gynyba ir jiems 
būtinu gėrybių tiekimu.

Olandija ir Belgija turėtų ka
pituliuoti, kaip tai nutiko pra-

lijos kariuomenė iš Europos 
mynp greičiausiai būtų atšauk
ta.

Amerikiečiu kariuomenė tu
rėtų iš vakarinės Vokietijos pa-

že-

Labai abejotina, nes prancūzų 
ėauta yra idėjiškai suskilusi ir 
nemaža tautos dalis yra linkusi 
bendrauti su komunistais. Itali
ja būtų atkirsta ir tik svetimųjų 
teginama. Vargu ar turima pa
grindo prileisti, kad Italija galė
tų ilgai ištverti, kai vidinis ir 
išorinis spaudimas būtų sutipri- 
namas demokratinei santvarkai 
palaužti.

Galime prileisti, kad Olandi
joje, Belgijoje ir Prancūzijoje 
komunistinė kariuomenė galės 
į>ūti sulaikomos. Tarkime, kad 
ir Italijoje susidarytų kaikurie 
žiedai. Karo atveju visa tai lai
koma įprastu dalyku. Nei vienas 
karas nelaimimas be pralaimėtų 
mūšių. Tačiau svarbiausias da
lykas, kad vakarinė Europa var
giai apginama, vakarinei Vokie
tijai pravėrus duris komunis
tams. ’

Išdavos būtų tiesiog apgailė
tinos. Amerikiečiams, greičiau
sia, tektų trauktis j Ispaniją, o 
gal net šiaurinę Afriką. Ten per
tvarkius kariuęmenę, po ilges
nio. laiko, būtų pradėdamas Eu
ropos laisvinimas. JAV atkurto
ji vakarinės Europos pramonė 
ir tūkstančiai geriausių amati
ninkų patektų Rusijai ir varu 
jai talkininkautų ginkluotis. Gi 
visų blogiausia, kad Lietuvos 
laisvinimas būtų atidėtas ma
žiausia keleriems metams. Štai 
ko siekia Rusiją įtartinu taikin
gumu, kuriuo dabar peršasi va
kariečiams.

Ir šiemet, Pabaltiečių federa
cijos suruoštas minėjimas pra
ėjo, labai iškilmingai. Publika 
rinkosi gana punktualiai, jog 
programa galėjo prasidėti 115 
vai Kad minėjimas neperilgiąu- 
siai užsitęstų, kalbėtojų skaičius 
ię jų kalbų ilgis buvo apibrėžtas, 
nebuvo daroma net pertrauka. 
Kalbos • visų trijų federacijos

’ tautų atstovų buvo sujungtos su 
jų chorų pasirodymais. Pabal
tiečių chorai, kaip iš daugel ži
novų jau anksčiau teko girdętį, 
neginčytinai užima pirmas vie
tas Toronto muzikiniame gyve
nime. Šitą dieną buvo įdomu 
juos pamatyti greta vienas kito 
savo išorine išvaizda ir savo mu
zikiniu sugebėjimu.
' Estų kompozitoriaus p. Kąsa- 
mets sukomponuotas jr jo paties 
diriguotas, estų moterų choro 
sudainuotas “Requiem” buvo la
bai gerai pritaikintas minėjimui 
ir rodė kompozitoriaus muzikini 
gabumą. Publikos jis buvo iš
klausytas dideliu įdomumu ir 
šiltai priimtas. Tik, deja, nesu
prasdami estų kalbos, negalėjo
me pilnai įvertinti jo turinio, 
ners ir buvo padalinta vertimų 
į anglų kalbą.

Dėklamatorė giliu dramatiniu 
balsu meta skausmo ir despera
cijos šauksmą į pasaulį: Tautos 
kūnas naikinamas, laisvė paima
ma, tironai žudo ir tauta vaikš
čioja kelią desperacijos. Choras 
pritaria: Maža, tauta neša sunkų 
kryžių. Rauda ir tragiškas so
lisčių klausimas: kodėl, už ką, 
nepalieka be atsakymo: Dievo 
valiai atiduodama viskas. Cho
ras užbaigė bažnytine ekstaze 
garbindamas Dievą.

. Šitas Requiem yra didelis įna
šas į ėstų mužiką.

Latvių moterų choras, vado
vaujamas Erikos Freimanienės, 
gražiai sudainavo tris latviškas

dainas: Eik su Dievu, sūnau; 
Karaliaus duktė ir Berželis, su 
įprastu lavių chorams subtiliš- 
kumu.

Minėjimą baigė Lietuvos gen. 
konsulo Gylio trumpa bet šir
dinga kalba ir kompozitoriaus 
St. Gailevičiaus vadovaujamas 
mišrus choras “Varpas”, pasiro
dęs su trimis dainomis: Apsau
gok, Augščiausias, Gimtas kraš
tas ir Lietuviais esame mes gi
mę. Choras ir šį kartą žavėjo 
savo suderinimu ir kontrastais, 
kuriais dirigentas moka pagy
vinti išpildymą ir išsaugoti jį 
nuo monotoniškumo.

Visų chorų moterys dėvėjo 
tautinius kostiumus, kas darė 
gražų paveikslą scenoje. įspū
dingiausiai betgi pasirodė “Var
po” choristės, ką publika ypą- 
tingai pastebėjo.

Nors po anų nelaimingųjų 
1941 metų dar nepraėjo daug 
laiko, ir Kanadoje gyvenančių 
pabaltiečių turbūt nėra nei vie
nos šeimos, kuri būtų nepaliesta 
bolševikinio žiaurumo, reikia 
konstatuoti vis didėjanti pabal
tiečių atšalimą minėtam iškil
mingam protestui. Galima įsi
vaizdinti, kad šitas faktas sulai
ko ir pačią federacijos valdybą 
nuo tolesnių ir didesnių užsimo
jimų. V. Anysienė.

KITCHENER, Ont,
Padėka

Reiškiu nuoširdžią padėką už aplan
kymą, bei dvasinį sustiprinimą -man 
esant ligoninėje: Hamiltono Lietuvių 
Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 
dr. J. Tadarauskui, Toronto T.T. Pran
ciškonams: tėvui Pauliui; Kithenerio lie
tuviams p.p. Šmatavičiui B.; Žazeckui 
J." Buškevičiams/ Addškevičiams, Če- 
paičiams, Degučiui E., Jonikui P., Juš
kai J. Šlioniui O., Mr. Gordon Hickson.

Atskirą padėką reiškiu p.p. Barščiams, 
Paškoniams, Mr. ir Mrs Simon.

Jūsų lankymas ir rūpestis sustiprina 
mane ne tiktai dvasiniai bet ir fiziniai.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū.
Stasys Saldžiūnas.

Akies nuotraukos Ispanijoje
(Tęsinys iš praeito nr.)

Ispanijos dvasininkas
Juodbruvis, -dažnokai nesisku

tęs, asketinės išvaizdos, plokščią 
juodą skrybėlę ir didelius ame
rikoniškus akinius dėvįs, apie 
kaklą apišaltę dieną užmestas 
plątus|jKįlgįį$ - apsiaustas,. baiaL 
beveik niekad šepečio nepalies
ti, juodos pirštinės ant rankų.

Tai Ispanijos dvasiškis, kurį 
lengvai sutiksi kiekvienoj mies
to vietoje.

Iš tolo matai kaip Reverendo 
Padrė, išbalusiu veidu, didelė
mis juodomis akimis, stumiasi 
iš lėto — it koks kupstas. Mūsų 
kaimo vaikas jį pamatęs, ne sa
vo balsu sukliktų, pasileistų 
kiek išgalėdamas bėgti, ir tik 
atsidūręs po krosnimi arba po 
lova atgautų kvapą.

Jeigu išoriai Ispanijos kuni
gas nepatrauklus, tai jį arčiau 
pažinus negalima jo nepagerbti 
ir jame nerasti gan augštos kul
tūros.

Visų pirma, jis perdėm tiesus 
ir nuoširdus: dviveidiškumo — 
vieno sau, kito žmonėms — vel
tui jame ieškosi. Malonus ir 
kuklus savo neturtu: 1-3 margai 
akmenuoto lauko; keletas vište
lių, asiliukas ir ožkutė, — tai jo 
visas nekilnojamas turtas. Porą 
pintų kėdžių, medinis paprastas 
stalas, siaura lova .ir nedidelė 
bibliotekėlė, — tai jo visas kil
nojamas turtas. Kalboje gyvas, 
nuolatos gerai nusiteikęs, apie 
save mažai tekalbąs (vargšas 
neturi kuo pasigirti: nei pinigų, 
nei dvaro, nei mūro namų, nei 
automobilio, nei “kitų regimų 
Dievo malonės ženklų”). Kas ki
ta augštoji dvasininkija — jie 
Ispanijos turtuoliai — donai. 
Progai pasitaikius nepamirš pa
brėžti savo ispaniškumą; pri
mins savo tėvynės turtingą pra
eitį: jos kultūrą, istoriją, meną. 
Jam atrodo, kad Ispanijoje vis
kas didžiausia, gražiausia, ge
riausia. Kitur pasaulyje pana
šaus visai nėra. Abejoti neban
dyk — gins savo posaki kiek iš
galėdamas. Nors panašioje gal
vosenoje tėra šiek tiek fanatiz
mo, bet tas dovanotina: geriau 
daugiau tėvynės meilės nei ma

čiusiame kare. Tuo atveju Ang:žai. arbi visai nieko. Pamaldus
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KAZYS GEČYS

TtViŠKtS lia.URlU KHYGįYNE 
birfeDo mšn. genia: 

J. Voičeliūnds TAtys^s sargyboje 
uovyaenos rMiKryi

P. Gaidamavičius Milžinas, Svy
ris, iveeiasle —

A. Baronas Sachs už hori<Mta
2.00
2.50
4.00
2.50

Sensacija knygų rinkoje
DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS^ žodynas*

litas didžioutiot ir vienintelis mūsų kolSos lobynas, jau spaudoje ir rugpiūlio 
mbnesj pasieks skaitytoju*. Žodynų paruoli prof. J. Balčikonis ir kt. Didžiulio 
formato, viri 1000 f»l., apie 45.000 Žodžių, 1954 m. Vilniuje iileista žodyno 
antroji pataisyta laida. Knygos savikaina didelė, ir leidykla, nesiryždama di
desnei rizikai, žodyną leidžia labai ribota tiražu. Užsisakantiems Ir pinigas 
sumokantiems' H anksta kaino $B.bO, vėliau žodynas' bos Žymiai brangesnis.

- Vi,; preumerotoriai garbės WU>R7 '

Užsakymams ir informacijoms adresas:

3333 So. Hoisted Street, Chicago 8, I U.

su tam tikra doze sauso forma
lizmo. Proto sukempėjimo ne
realiomis formulėmis, savotiško 
įbūdp g^yojijno,q noro diktuoti 
’ viešam ’’ gyvismmui, ’ beveik "ne- 
pastebėsi, Dvasminko politiką— 

ktiešioginis darbas,'tėvynes mei
lė, ištikimumas. Kritikuoti val
džią, ieškoti tamsiame kamba
ryje juodo katino, kurio visai 
nėr, turėti kokius nors politi
nius užsimojimus, siūlyti parti
nio šulinio vandens, rūšiuoti 
tautiečius į geriausius avinėlius 
— katalikus ir kažin kokius 
ožius, — Ispanijos dvasininkas 
nemoka. Tas darbas būtų jam 
nesuprantamas ir sunkus. Jis 
žino tik viena, tai — una gran
de libęre Ispanai Jis pažįsta tė
vynės priešus, kurie jo manymu 
yra kartu'ir Bažnyčios priešai, 
o tai yra komunistai, anarchis
tai, masonai. Save vadina kanki
niais. Tame — daug tiesos..Už 
savo patriotiškumą, už pasitikė
jimą tikinčiųjų masėse, jie gero
kai nukentėjo nuo marksistų. 
Nors į rankas nebučiuojami, bet 
žmonių yra augštai gerbiami: 
piktos kritikos, pravardžiavimo, 
nepagrįsto įtarimo, — neužgirsi. 
Vyresnieji sutikę dvasininką pa
sveikina: “Buenas dias!”; pokal
byje tituluoja “padre“ arba 
“don”. Vaikai, pamatę bėga pa
sitikti, žiną gausią mažą dova
nėlę.

Dar vieną jų būdo bruožą rei
kia pabrėžti — augštą savigar
bą. Kada popiežius Pius XI, ilgą 
laiką palaikydamas vyriausybi
ninkų pusę, sukėlė ispanų pat
riotų tarpe nusivylimą, atsirado 
drąsuoliui kurie nuvažiavę į Va
tikaną, išdėstę popiežiui fakti
nę Ispanijos pilietinę vidaus 
padėtį, nesidrovėjo priminti ti
kinčiųjų nusistebėjimą. Kada 
Dievo Kūno eisenoje Madride 
(birželio 13 d.) dalyvavo tik ką 
atvykęs augštas Prancūzijos 
svečias — Gąlijos primas ir Li
jono arkivyskupas - kardinolas 
Gertier, tai nei dvasininkija, nei 
katalikų laikraščiai (ABC ir 
Hoy) neparodė jokio ypatingo 
susidomėjimo.

Vardan teisybės reikia pasa
kyti, kąd Ispanijos kausimu ka
talikai toli gražu nebuvo vie
ningi. Ypač Prancūzijos platūs 
katalikų sluogsniaį aiškiai sim
patizavo kairiems - vyriausybi
ninkams. Prancūzų katalikų nu
sistatymas reiškė visišką nebę- 
skyrimą gėrio, nuo blogio.

Ilgai dar Ispanijos dvasinin
kai to, jiems nepamirš...

Suprasime, kodėl mąrksisti- 
nės revoliucijos laikais žuvo 
5 485 kunigai ir vienuoliai, ko
dėl buvo skaldomos dinamitu ir 
deginamos bažnyčios ir vienuo
lynai?

Miesto parapijas aptarnauja 
keli kunigai. Yra parapijų tu
rinčių 20 ir daugiau kunigų. Ku-

nigų Ispanijoje netrūksta, jų ir 
šiandien priskaitoma į 35 tūks
tančius. Pastoracinio darbo ne- 
perdaugiausia — į mokyklas ir 
ligonines eiti nereikia. Daugu
ma iš jų važiuoją. į Pietų Ameri
kos yaįsįybes, kur pašaukimų. į 

. kunigus mažių, .ir ten, be ti^Or. 
giniof dąribp, ;pi^aiko pelinių gy
ventojų tarpe tamprius ryšius 
su jų senąja tėvynę, su jos isto
rija, kultūra, papročiais ir tra
dicijomis. Jie yra privatūs Ispa- 
nios ambasadoriai. Šiuo atžvil
giu Ispanijos dvasininkų nuopel
nai yra labai kilnūs ir dideli.

Į dvasines seminarijas priima
mi berniukai 12 metų amžiaus 
ir jose mokomi ir auklėjami Ju- 
došiaus metodu (gaudymu iš pa
salų per durų langelį neužlai
kančius regulos) per gerus 12 
metų. Pašaukimų netrūksta. 
Vien tik Madrido kunigų semi
narijoje yra 800 auklėtinių. O 
kur kitų 40 diecezijų seminarijų 
auklėtiniai?

Vyrų ir moterų vienuolynų 
Ispanijoje begalė. Per Dievo Kū
no eiseną suskaičiau jų net 32 . 
rūšis. Vienuolynai nepalygina
mai turtingesni už turtingiausią 
parapiją.

Gražiuose ir didinguose vie
nuolynuose sudaryta visos sąly
gos, kad iki nepasiekiamų viršū
nių pražystų mistika, teologija 
ir filosofija. Moterų vienuolynai 
yra dviejų rūšių: aristokratėms 
— pasišventusioms maldai ir 
kontempliacijai, ir vidutinio 
luomo moterims — pasišventu
sioms biednuomenės šalpai, li
gonių slaugymui, misijoms. Šios 
rūšies vienuolės elgetauja po 
namus, krautuves ir kavines.

(Bus daugiau)

VISUS 
mięlai kviečiame 

atvykti ir susipažinti su naujomis

FORD ir MONARCH
1955. metų modelio 

automdpnpm&* .

Visas informacijas suteiks ir mielai 
patarnaus ° ‘ '

v. rmom
ToL OL 2371, namų RE. 0067.

Betkurioje grožio šakoje esu 
pasiruošusi Jums patarnauti 
žemiausiomis kainomis;

pusmetiniai, trum
palaikiai sušukavi

mai ir kt
IRENA NACEVIČIENt 
17 Carling Avo^ Toronto 

Telefonas LO. 7155 
(Bloor ir Ossington rajone).



Kodėl taip yra?
Ne vien Montrealyje, bet,|kių, nukankintųjų ir kankina- 

kaip matyti * lietuviškosios mųjų Tautos vaikų aimanas,spaudos, ir neyien Kanadoje, o taip pat ir kituose kraštuose, lietuviški parengimai vis mažiau ir mažiau susilaukia lankytojų. Lietuviška knygk vis mažiau ir mažiau perkama, laikraščių prenumeratos nedidėja, kaip turėtų didėti.Nejaugi mes išmirštame?... O ne! Mes, fiziškai, nemažėjame; bet dvasiškai... to pasakyti negalėčiau.Kada mūsų kaime mokančių skaityti tebuvo vos keli, o galinčių laišką šiaip taip parašyti, gal vienas kitas per kelis kaimus, tuomet mūsų knygų, garbingos atminties knygnešiai žymiai daugiau išplatindavo, nors už jas ir katorga grėsė. 'Šiandien, kuomet naujosios emigracijos eiles sudaro tautiečiai, kurie daugiau ar mažiau turėjo laimės lankyti mūsų mokyklas, pasiekti didesnio ar ma-

proteste dalyvauti turime.Šiais metais Montrealyje, Vasario 16 d. šventėje, didis kovotojas už Lietuvos laisvę, kentėjęs dar caristinės Rusijos katorgoje, socialdemokratų partijos veikėjas, Kipras Bielinis, pareiškė: “... mes savo bylą dėl Lietuvos. išlaisvinimo tik tuomet pralaimėsime, kuomet šion salėn neateis nei vienas lietuvis...” LTaip, tai šventa tiesa. Bet jei» gu taip laikysimės ir toliau, taij ... net baisu pagalvoti, gali' at4 sitikti greičiau, nei mes manome. Ne, ir dar kartą ne, tai nęį privalo atsitikti. Kol gyvas bent vienas būsime šioje žemėje, n& nuleisime rankų, nepaliksimę bejausmiais tam didžiajam tikslui, savai Tautai, savai Tėvynei; o kartu ir visam lietuviškajam, reikalui.Rinkliavos. Nors jos nemalo-ą nios, bet be jų negalime apsieiti.^ Winnipeg© pabaltiečių eisena prie paminklo žuvusiems 1955 m. birželio mėn. 12 d.

Iš “Tiesos” puslapių

Portretas prie gintar^jiros

žesnio mokslo lygio, kuriems pasidarė lengviau prieinami platesni pasaulio horizontai, turėtų, o ypač šiuo metu, retą ir sunkiose sąlygose išleistą knygą graibstyte išgraibstyti, o... tenka prisipažinti, to nėra. Tūkstančio tiražas, ir tai retos knygos, gana sunkiai išleidžiamas rinkon.Laikraščiai — negeresnė padėtis. Šventėme neseniai 50 me- tų sukaktį spaudos atgavimo, o ar daug rasime šeimų, kuriose būtų nors du lietuviški laikraščiai. Neretai, net inteligentų bute, nerasite nei vieno. Bet už tai Life, Time ir panašių žurnalų, anglų ir prancūzų kalba laikraščių užtenkamai. Pasiteisinama, kad esą, lietuviški neįdomūs, žinios pavėluotos. Bet juk juose yra to, ko nerasime ir geriausiame svetimųjų žurnale. Jame nerasime savos tautos pulso, nerasime to artumo mūsų gimtinės laukams, neprimins jie mums jaunystėje numinto takelio, pasvirusios samanotos bakūžės, ir sodybą saugonjančio rūpintojė- ; liO. ..... .Dėl parengimų lankymų kaltiname vieni kitus. Lankytojai kaltina rengėjus, kad neparuo- šiama gera programa, rengėjai ištiktajam padėti. ' atsikerta, kad jie ir taip rizikuo-j Dar nėra buvę atsitikimo, kad ■ ją savo sunkiai uždirbtu doleriu, sušelpusis nelaimingąjį būtų li- kad nereikėtų ji atiduoti būti- kęs dėl to neturtingesnis. Ne, to niausios parengimo išlaidoms nebuvo ir nebus. Niekas nerei- apmokėti, mes--dankytojm' trinja mažai. T'Prisimenu 1948 m. vasario 16 d. šventę Montrealyje — netik bažnyčia, bet ir salė netalpino! lankytojų. Birželio 13-15 d. tra- ’ giškųjų įvykių minėjime vienų lietuvių einsena susidėjo daugiau kaip iš 1000 asmenų. O tuo ■ tarpu naujųjų ateivių buvo dar visai maža. Atbukome. Kovos už Tautos laisvę, kritę karžygiai, karo invalidai, šiandieniniai par- tizanai, mūsų nejaudina. Nejau- j dina vaikų, tėvų aimanos vergų į stovyklose. Jeigu jų kančių ne-! galime palengvinti materiališkai, tai bent protesto susirinkimuose, protesto prieš tavo tėvo, brolio, sesers išniekinimą, prieš žmogaus laisvės sutrypimą, iš- ‘ plėšimą iš motinos rankų kūdi- i

Gyvename turtingame konti- ! nente, bet ar nors vienas savaitgalis apsieina be rinkliavų, ir vis kilniam tikslui, šalpai, invalidams, mokykloms, ligoninėms. Krašte, kurio materialiniai resursai dar nėra apskaičiuoti, bę rinkliavų neapsieinama.O mes? Mūsų tautos ištekliai;- su miligramine išimtimi, patekę' plėšikui. Ir tas pats likutis nau-; do j amas nevisuomet tam tikslui^ kuriam turėtų būti naudojamas. O be lėšų nei mokyklos neišlaikysime, nei spaudos, knygos neišleisime, nei svetimųjų apie mums primestas kančias nepainformuosime. Be pinigo nei žingsnio nenueisime. O iš ko gyvens, kad ir labai ir labai kukliai, dar keli likę gyvi Širvintų - Giedraičių, Klaipėdos ir Radviliškio kovų didvyriai - invalidai? Iš ko leis paskutines dienas pamainom — dieną ir naktį. Ši- kacetuose iškankintieji tautie- taip dirbant, nespėsi nė apsidai- kentėję dėl žmoniškumo,: ryti — ir jau apsėta. Tačiau jie tesybės? O seneliai, išmesti iš nenujautė, kad ilgai dar teks savo amžiais gyventų sodybų ir, jiems dairytis... _ _ _likimo pasityčiojimui, atiduoti tam pačiam viso kaltininkui? Ar jiems nereikia padėti?!Kaip begalvotume, kokią pasaulėžiūrą beturėtume, kiekvienas esame įpareigoti nelaimės

Du neina, o trečias stovi“Gegužės Pirmosios” kolūkis yra vienas iš atsiliekančių rajone. Ne perdaug jame yra arklių, o ir tie patys silpnoki. Ignalinos MTS vadovai dar metų pradžioje pradėjo raminti naujai išrinktą kolūkio pirmininką:— Nieko, nesirūpinkite, atsiųsime į kolūkį visą traktorinę brigadą, kaip matai, ir pasėsime.Gegužės 2 d. į kolūkį atriedėjo žadėtieji traktoriai. Tiesa, tik du vietoje keturių, bet pradžiai ir tai gerai. Visi kolūkiečiai apsidžiaugė.Jie ne kartą patys matė, kaip kitur traktoriai dirba net dviem

IŠ “TIESOS” FELJETONOšildė padus prieš saulę.

ciai

kitasDirbti naktį? Ne, jokiu būdu, šalta rasa, nušals kojeles...Ketvirtasis traktorius iš MTS vis nesirodė — jį ten dar teberemontavo.Atvyko į kolūkį MTS partinės organizacijos sekretorius Dem- janovas. Girdi, jis, — kolūkio valdybos nariai kalbasi tarpusavy. ’— Pasižiūrėk, atrodo, jau vėl abudu stovi? — sako vienas narių- ' •••— Stovų — atsako kitas.— O iš MTS traktorius keliu ar neina?— Neina, — sako, pasižiūrėjęs i kelią, trečias valdybos narys ir piktai mostelėjo ranka.

Demjanovas pasiklauso, pasiklauso ir apsimeta negirdėjęs.Panašių naujienų galima išgirsti ir kituose rajono kolūkiuose. Traktoriai dažnai dėl nežymių sugedimų stovinę j a ištisas dienas. MTS kilnojamos remonto dirbtuvės iš viso nemėgsta kilnotis, jos traktorinėse brigadose, retai pasirodo.O “Gegužės Pirmosios” kolūkio valdybos nariai, padedant buhalteriui, susirūpinę sprendžia painų uždavinį: “Jei per 16 dienų MTS įdirbo 26 hektarus, tai per kięk dienų įdirbs sutartyje įrašytus 200 hektarų? Ir per kiek laiko bus tada užbaigta kolūkyje pavasario sėja”?
J. BulotaIgnalinos rajonas,“Gegužės Pirmosios” kolūkis.

duokime po nedaug, nebus nei vienam sunkumo, o mus įpareigojanti kilni pareiga bus atlikta,, vargstančiojo padėtis palengvinta.Užtenką griaunančios kritikos, daugiau pozityvaus darbo, dirbančiųjų ir nelaimingųjų atjautimo.
Petras Baronas, “TŽ” skaitytojas, buvo Argentinoje sukilimo metu arti diktatoriaus Perono rūmų. Jis yra Canadian Pacific Airlines pareigūnas ir tarnybos reikalais lankėsi Argentinoj. Grįžęs į Kanadą davė pasikalbėjimą ČP agentūrai; papasakojo savo pergyvenimus apie’ Buenos Aires bombardavimą. M W i |

Nuo burzgiančio “Belorusj” traktoriaus mikliai nušoko traktorininkas Jatkelė ir išdidžiai pareiškė:— Ot, aš dabar jums parodysiu, kaip reikia sparčiai dirbti...Kolūkiečiai pagarbiai apžūri- nėjo naują traktorių ir traktorininką.Traktorius pasuko į laukus. Netrukus traktoriaus burzgimas: ’ritftild.- --Per - -kalnelį; -vieškelio- link, pro nustebusius kolūkiečius, švilpaudamas nužingsnia-! vo traktorininkas Jatkelė.— Kur tu žmogau, juk sėti, reikia?,..— Sėti, sėti... — supyko traktorininkas. — Suspėsim.., Matot, kad iš padangų oras išėjo. .'.Traktorius taip ir stovėjo vagoje apie tris dienas. Pagaliau į pagalbą atvažiavo trečias vikšrinis traktorius, užkabino Įstrigusį draugą ir išvilko jį taisyti.Su trečiuoju vikšriniu traktoriumi atvyko net du traktorininkai, mat, ruošėsi dirbti dviem pamainom. Tačiau kelias valandas padirbėjus, sugedo plūgas.Plūgą pataisė, bet iš dviejų pamainų vistiek nieko neišėjo: kai vienas traktorininkas dirbo,

Ponų S T R I P I N 1 Ų šeimas ir 
ponią A. V A L A D KI E N Ę .liūdinčius dėl jų žmonos ir mamytės mirties, nuoširdžiai užjaučia .

Vaidotų ir Valickių šeimos.

Didž. Gerb
Poniai ir Dr. V A L A D K A M S , netekusiems motinos, giliausią užuojautą reiškia

Danutė ir Osvaldas Rautinšai

A. A. PLACIDAI STRIPINIENEI mirusjos vyrui, dukteriai, sūnums ir visai šeimai reiškia gilią užuojautą
Br. Dubauskienė.

“Tiesos” puslapiuose gausu rašinių, kuriuos redakcija vadina feljetonais, nors juose linksniuojamos tikros pavardės ir vietovės. Mes juos būtume linkę pavadinti reportažais. Tuose reportažuose keliamos vien tiktai susovietinto gyvenimo negerovės. Tai yra lyg ir policinio pobūdžio “Tiesos” mėginimas sutvarkyti sovietinio gyvenimo pikįnaudojimus, kada kitos priemonės, jau nepadeda. Po kelių savaičių toje pačioje “Tiesoje” randi pastabą, kad ryšium su tokiu ir tokiu “feljetonu” toks ir toks žymus sovietinis pareigūnas pašalintas iš pareigų.
Prie žydriųjų marių“Tiesos” korespondentas L. Kiauleikis, apsilankęs Rusnės Telmano vardo kolūkyje, parašė feljetoną — “Prie žydriųjų marių”, kuriame gana linksmai piešia žvejų kolchozo pirmininko nuotykius.Kolūkio pirmininkas drg. Žu- bikas užsimanė įsiamžinti drobėje. Jeigu jau esi žvejų kolchozo. pirmininkas, aišku, portretas ūiri, būti nutapytas prie gintaro jūros.— Šitaip, tu mane, — judindamas skruostikaulius, sako pirmininkas paslaugiai prieš jį tūpčiojančiam dailininkui. — Iškilmingai.. . supranti?... Maždaug kaip kapitoną, plaukiantį į audringą jūrą...— Hm, — neryžtingai varto tarp pirštų teptuką dailininkas,— kaip čia dabar... be laivo...— Tu tik nesijaudink, — pakreipia ant šono skrybėlę Žubi- kas. — Aš atsistosiu ant valties. Štai, šitaip, irklą iškėlęs, gerai?— ir matydamas, kad dailininkas su drobe dar ne visai ryžtasi bristi į vandenį, paragina: — Tavo reikalas, brangusis, mažas. Aš moku grynais...Savo žodį drg. Žubikas išlaikė— dailininkui jis sumokėjo 10.- 000 rublių.

Pareigos atliekamos 
pertraukų metu 10.000 rublių sovietų sukol- chozintoje Lietuvoje šiandien yra didelis pinigas. Tačiau drg. Žubikas nenusimena — negi, būdamas kolchozo pirmininku, 10.- 000 rublių nesugebėsi sukrapštyti. Durnių į kolchozo pirmininkus niekas neskiria. Kol dai- lininkas, itegiįoja meną, ant kranto jau krūva kolchozininkų susirinkusi. Kada pavargsta dailininko pirštai, pertraukos metu, drg. Žubikas nulipa nuo valties. Kolchozininkai norėtų šienelio pirkti... Puikiausia proga, Drg. Žubikas jiems atiduoda po 90 rublių už toną. Buhalteris mėgina prieštarauti, kad truputį per pigu. Drg. Žubikas rodo į žaliuojančias pievas — šieno iki valios. Po kolchozininkų prie drg. Žubiko prisistato rangovai— drg. Žubikas norėtų privačios vilos su balkonėliais į marias. Kaina nesvarbu. Kada rangovai nusiskundžia, kad negalima gauti statybinės medžiagos, drg. Žubikas juokiasi — kolchozo san

dėliuose statybinės medžiagos yra pakankamai. Bene kas susigaudys kada ir kokiems reikalams ji buvo panaudota. Statykite. Juk, iš tikrųjų, vila su balkonėliais į jūros pusę, nors ir kapitalistinis išradimas, bet malonus. Argi kolchozo pirmininkas ne žmogus?...
Karvės kelia revoliuciją...Žiemai prasidėjus, kada drg. Žubiko portretas ant gintaro jūros kranto jau buvo pakabintas naujoje viloje, pradėjo kelti revoliuciją susovietintos karvės — jos, nesuprasdamos kolchozo pirmininko palinkimą į meną, užsimanė šieno, už kurį buvo nutapytas drg. Žubiko portretas. Drg. Žubikas galvoja. Pirmiausia jis pamėgino iš kolchozininkų šieną atpirkti, bet iš to išeina monkey business — kolchb- zininkai dabar už toną prašo 600 rublių, nors jis jiems tą patį šieną buvo pardavęs po 90 rublių toną... Drg Žubikas suranda išeiti: “Jeigu, vadinas, to pašaro jau nebėra, reikia ir tas karves parduoti. Kam žvejų kolūkiui tos karvės? Ar pienu žuvis girr dysim? Mes pelną šėmiam ne iš pieno, bet iš vandens”... Karvės buvo parduotos tą pačią dieną — be pelno, už savikainą. Kad kolchozininkai nebruzdėtų, drg. Žubikas 8 karves paliko sriubai paskaninti.. . .
Portretas, vila ir limuzinasPasikabinęs savo pertretą viloje su plačiais balkonėliais į jūrą, drg. Žubikas susigalvojo, kad / kolchozo pirmininkui pėščiom vaikščioti lyg ir nepritiktų. Už savaitės jis įdardėjo į kolchozo kiemą “Zima” mašinoje. Nustebo kolchozininkai — iš kur gi tas pirmininkas pinigų tiek sutaupo? Drg. Žubiko būta atviro žmogaus: — “O už karves ar mažai gavom?...Supyko lietuviai kolchozininkai ant savo valdovo — tuo labiau, kad jo ir pavardė nelietuviška, vadinasi, kaip gi čia toks atėjūnas vietinius žmones už nosies vedžioja. Pradėjo rašyti skundus Šilutės rajono vadovams, valstybės kontrolės ministerijai, žvejų sąjungai. Rezultatas: “Ir kai jau reikalai prie žydriųjų marių įgavo visiškai rimtą pobūdį, atvažiavo žvejų sąjungos pirmininkas Čipkus. Tikrino, gilinosi į šiuos reikalus, ilgai posėdžiavo, bet galiausiai padėjo plunksną ant stalo ir giliai atsiduso: — Žinote ką. Nieko aš su juo negaliu padaryti...” .“Tiesos” korespondentas L. Kiauleikis, nustebintas tokiu sprendimu, klausia: — Nejaugi?... Su šituo drg. L. Kiaulei- kio “nejaugi?” visas reikalas bent tuo tarpu ir pasibaigia, bet jis mums atskleidžia bent dalinai vaizdą, kaip dabar gyvena kolchozų pirmininkai. Nenuostabu. kad kolchozuose dvęsia karvės ir kad kiaulių šėrėjos grobsto bulves iš kiaulėms skirto lovio, ką mes jau buvome anksčiau pastebėję.Vyt Kastytis.

Džiaukis Coke... ledo šaltumo

MALONŪS PRISIMINIMA!....
LAZIENKI SODAI VARŠUVOJETai tikras Varšuvos pasididžiavimas, nes Lazienki sodai yra gyvas garbingos Lenkijos praeities liudininkas. Įsteigti aštuonioliktojo šimtmečio pabaigoje karaliaus Stanislovo Poniatowskio, sodai supa imperatoriškas vilas, teatrus ir Lenkijos didvyrių paminklus, išdėstytus paliai pasivaikščiojimo takus. . jBeveik trijų šimtmečių laikotarpyje Lazienki sodai kartu su Varšuva • pergyveno nesuskaitomas svetimųjų pavergimo dienas, tačiau jų grožis nepasikeitė. Net ir šiandien jie yra buvusios laisvosios Lenkijos priminimas, kuri vėl bus laisva... tačiau šiandien jie primena anuos malonius laikus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA . . .

Tariama BREDINGS
BRADING BREWERIES LIMITED 

Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

A A. PLACIDAI STRIPINIENEI mirus,jos vyrui, sūnums, dukteriai Poniai Valatkienei ir žentuiDr. A. Valadkai gilią užuojautą reiškia
Br. Kašponas.

Sovietinis pasaulis ginkluojasiSovietų Sąjungos vad. gynybos — kariškasis biudžetas 1955 m. yra 12% didesnis kaip pernai. Tas pats yra ir satelitiniuose kraštuose.Kaip pranešė Varšuvos radijas, Lenkijos karinis biudžetas 1955 m. siekia 11.9 bilijono zlotų, t.y. 13% daugiaiu kaip pereitais metais (10.6 bil. zl). Čekoslovakijos karinis biudžetas, kaip pranešė Prahos radijas yra 10.4 bilij. kronų, t.y. het 37%. didesnis negu 1954 m. — buvo 7.8 bil kronų.Tuo pat metu Čekoslovakijoje labai pagyvinta karinė propa-

ganda. Kovo 19 d. partijos laikraštis “Rude Bravo” reikalauja išplėsti Svazarm, t.y. organizaciją, -kurios uždavinys, pasak to laikraščio, kuo daugiau piliečių suburti ir paruošti juos karinei tarnybai, o be to, darbininkus auklėti. “socialistinio patriotizmo dvasioje”. Esą, reikią padidinti ir- Svazarm instruktorių skaičių. Jų ypač trūkstą “tam tikroms sporto šakoms, kaip važinėjimas motoYvežimiais ir skraidymas”. Atseit, jaudinamasi? kad organizacija neatliekanti savo uždavinio! paruošti motorizuotų dalinių ir aviacijos tarnybai.

MK

suvenirą Ir Įvairią reikmenų krautuvėn

fskoitont federolinrus mokesčius.
> * - y ’

"Coke" yra registruotas ženklas. COCA-COLA LTD.

1212 DVNDAS STW. Tat LA-9S47 
J. Beržinskas, 

Užsakymai priimami ir paitu.
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P aver g toje tėvynėje
Telšiuose veikianti taikomo-1 lyso”. Kaimynai siūlę pašarų, 

sios dailės mokykla ruošianti tačiau kol. pirm. Dėdinas, nepa- 
keramikos, tekstilės, medžio ir siruošęs parsivežti. Jo > vieton 

— dabar esąs išrinktas . jau kitas 
pirmininkas, bet pareigų dar ne- 
perėmęs. Kolūky stovi 7 trakto
riai, nes neatveža degalų. MTS 
direktorius yra Urbonavičius.

Valst. paskolos 1955 m. laida 
32 milijardų rublių pasirašinėja
ma, kaip ir visada, masiškai — 
suvaro darbininkus, vienas pa
sako kalbą, ir visi turi pasirašy
ti, kiek skirta, “Tiesoje” pilna 
korespondencijų apie pasirašy
mus, ir nuotraukų.

“Tiesa” giriasi, kad dabar Lie
tuvoje esą “18 respublikinių 
laikraščių ir žurnalų, 97 rajoni- 
niai, miestų bei daugiatiražiniai 
laikraščiai. Jei, jie visi panašūs į 
“Tiesą”, tai gelbėk Viešpatie 
nuo tokių laikraščių.

Išėjo iš spaudos albumas. “Vil
nius”, pavaizduojąs senąją Vil
niaus architektūrą — “apie du 
šimtai vertingų miesto archi
tektūros paminklų, sukurtų XIV 
- XIX šimtmečiais ir XX šimt
mečio pradžios talentingiausių 
lietuvių liaudies meistrų ranko
mis”. Albume esanti “trumpa 
Vilniaus architektūros vystymo
si apžvalga ir atskirų iljusįraci- 
jų paaiškinimai lietuvių ir rusų 
kalbomis”. Esą, numatyta išleis
ti. ir “tarybinio laikotarpio Vil
niaus architektūros” albumą.

Marksizmo - leninizmo vaka
rinio universiteto direktorius, 
anksčiau buvęs Vilniaus miesto 
Lenino rajęno kom. sekr., pas
kiau LKP Vilniaus m. kom. pro-, 
pagandos ir agitacijos skyr. ve
dėjas, mirė gegužės 4 d. Jis bu
vęs kilęs iš Gudijos, 1945 m. par
tijos pasiųstas į Lietuvą.

Nerimi iš Vilniaus į Valakum- 
pius - Verkus ir atgal plaukioja 
dizeliniai garlaiviukai “S. Ne
ris”, “Vilnius” ir “Kijevas”. 
Esanti valoma Neries vaga ir 
pradėsią taip pat plaukioti, že
myn iki Vingio parko.

metalo dirbinių dailininkus. 
Baigę mokyklą mokiniai dirbą 
“pramkombinatuose, fabrikuose 
bei artelėse”.

Veisiejų rajono komitetas, pa
sak Tiesos, padarė didelį nusi
kaltimą. Rajono laikraščio “Ta
rybinis žodis” redaktorių Ba- 
barską ir red. sekretorių Rud- 
zinską komitetas išsiuntė sėjos 
metui į “Kovo 8-sios” kolūkį ug 
28 kilometrų nuo rajono centro, 
juos išsiuntęs partijos rajono 
sekret. Mudrikas. Komjaunime 
raj. komitetas taip pat sėjos me 
tųi išsiuntęs “laikraščio darbuo
toją Saliuną. Laikraščio išleidi
mas paliktas vienam redakcijoj 
literatūriniam darbuotojui ir 
korektoriui”. O tai esą padary
ta, kai yra laikas kovoti “už viį- 
dinių rezervų mobilizavimą, už 
sėjos atlikimą laiku ir augštų 
ągrotechnikos lygiu”.

“Amerikinių - angliškųjų ag
resyviųjų planų Baltarusijoje 
1917-1918 m. žlugimas” — taip 
“Tiesa” verčia tik ką pasirodžiu
sios Minske gudų knygos ant; 
raštę, kurioje esą kalbama, kaip 
anie “organizavo baltųjų lenkų 
legionų puolimus prieš Baltaru2 
siją ir Lietuvą”. Knyga esanti 
paremta archyvine medžiaga.

Į “kolūkinį, kaimą” iš Žemės, 
ūkio akad. mokslo personalo 
“vyksta”: vyr. dėstytojai J. Ado
maitis, P. Janina, asistentė J. 
Rorkytę, aspirantas A. Vlasovas, 
mokomojo ūkio agron. J. Šulga, 
studentų mokslinės dr-joą pirm. 
K. Purvinakas ir kt. Gegužės 3 
d. akademijoje J. Kriščiūnas, V. 
Ruokis, P. Vasinauskas ir kiti 
dėstytojai pradėjo skaityti pa
skaitas “150 patriotų grupei, par
tijos šaukimu vykstančiai dirbti 
į kolūkius”. Akademijoje jie bu
vo išlaikyti tris savaites.

Dieną ir naktį reikią dirbti 
pavasario darbus — šaukia “Tie
sa“ gegužės mėnesį. Pavyzdžiu 
nurudo Vilijampolės rajono “Sa
lomėjos Neries” kolūkio trakto- 
rinę brigadą — Albertą Čepą ir 
Kazimierą Galijotą. Dieną ir 
naktį dirbdami, jie prašokę nor
mas. Tai dyvai!

Gižų kolūky, Vilkaviškio raj. 
arkliais negalėsią dirbti, “nes 
pritrukus pašaro jie visiškai su-

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Jtusiją
ir užimtus kraštus

ir k.t. da-

mūsų son- 
kainoraŠčio

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Natiji ir 
vartoti dalykai: medicinos dolykoi, 
batai, maistas, soldainiai 
lykai.

Atvykite osmeniškoi į 
dėlį ar prašykite mūsų 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tornyba 
100%. L

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 

įsigyti naują

Oldsmobile,
Chevrolet

ar vartotą auto mašiną

Weston Motors
LTD.

Šimtai mašinų pasirinkimui

SUDBURY Ont
Gegužinė. Pirmoji šių metų 

lietuvių gegužinė įvyko aną sek
madienį gražiausiame apylinkės 
paplūdimy Moonlight Beach. 
Visi vaikai buvo vežami specia
liu autobusu nemokamai. Šįmet 
pas mus vasara nepaprastai 
karštą, tai ypač jaunimas, bet ir 
suaugusieji daugiausiai plaukio
jo ir žaidė ežere, kiti pavėsiųos 
vaišinos, šnekučiavo ir dainavo. 
Tikrai gera progą’ lietuviams 
susitikti ir praleisti laiką gra
žioj gamtoj. Gegužinėje dalyva
vo gana daug, tautiečių. Auto
busą neverta samdyti, nes jau 
užtenka lietuvių mašinų.

Violeta Jasiūnaitė anglų mo
kykloj laimėjo pirmą premiją už 
geriausią rašinį apie Lincolną. 
Medžiagą ėmė iš “Eglutės” Ji 
taip pat gražiai pasirodė drauge 
su kitomis šokėjomis mokslo 
metų užbaig.tuvėse.

— Per apsirikimą buvo nepa
minėtas V. Beniušis, kuris taip 
pat baigė šeštadieninės mokyk
los pirmąjį skyrių pirmuoju mo
kiniu ir laimėjo premiją.

— J. Arminas iš Niujorko 
praleido vasaros atostogas pas 
savo dukterį Daną ir žentą Juo
zą Stankevičius, šeštadienio va
kare buvo suruoštos jaukios iš
leistuvės.

HAMILTON (hl
Sutivirtinimo sakramentą bir

želio 19 d. 3 vai. Aušros Vartų 
bažnyčioje priėmė 51 lietuvis, jų 
tarpe 13 suaugusių. Jį suteikė 
vysk. Turner, kuris komunistų 
buvo ištremtas iŠ Kinijos.

“Ecce Sącerdos Magnus” gra
žiai sugiedojo parapijos choras, 
vedamas Šturmaičio!

Po apeigų kun. dr. J. Tada- 
rauskas klebonijoje surengė pri
ėmimą, kuriame dalyvavo JE 
vysk. Turner, vyskupijos kanc
leris, prel. O’Brien ir 6 apylin
kės parapijų klebonai.

Bažnyčios skoloms dengti kle
bonas kun. dr. J. Tadarauskas 
pats asmeniškai renka aukas. 
Norima jau galutinai baigti baž
nyčios statybos skolas, tad kle
bonas maloniai prašo visus pa
rapijiečius dar kartą paskirti 
stambesnę auką.

Šio vajaus ligšioliniai daviniai 
yra gražūs: tikintieji prisideda, 
palyginti stambiomis aukomis, 
skirdami šiam reikalui po $100 
ar $50.

A.a. Berta Pietarienė, gyvenu
si 86 Charlton Ave. E., mirė bir
želio 16 d., sulaukusi 79 m. Ve
lionė gyveno pas dukterį Lidiją. 
Į Kanadą atvyko prieš penketą 
metų. Kilusi iš Lietuvos ir prieš 
bolševikmetį gyvenusi Marijam
polėje, a.a. Berta buvo evange
like.

Skaudi eismo' nelaimė. Bolskis 
Zenonas, gegužės 28 d., bandy
damas savo darbovietės visai 
naują, mašiną, 8 kelyje tarp Sto
ney Creeek ir Hamiltono mirti
nai suvažinėjo 59 m. kanadietę 
moterį. Nelaimė įvyko važiuo
jant 45 mylių greičiu. Prieš jį 
važiuojanti mašina pradėjo stai
giai stabdyti, priversdama nau
doti visu staigumu stabdžius ir 
Z. Bolskio mašina slydo į šalį, 
mirtinai kliudydama čia pat 
ėjusią moterį

Birželio 15 d. įvykęs teismas 
pripažino. Ž. Bolskį nekaltu ir 
jį išteisino.

Sąryšy su šia nelaime Z. Bols
kis užpirkto garažo, apie kurį, 
buvo “TŽ” rašyta, neperėmė, nes 
nebuvo tikras, kaip baigsis teis
mas.

Vestuvės. Birželio 18 d. įvyko' 
Vestuvės hamiltoniečiams gerai 
pažįstamos Albinos. Grajauskai, 
tės ir čikagiškio Alfonso Lietuv
ninko. Moterystės sakramentą 
suteikė kun. dr. J. Tadarauskas, 
parapijos klebonas.

Vestuvinės vaišės svečiams, 
kurių buvo apie 50, įvyko jau
nosios namuose, 113 Čannon St. 
Nuotaka mums pažįstama, kaip 
didelė lietuvė patrijotė, nuoširdi 
mūsų oganizacijų narė ir aktyvi 
Visuomenininke. Vasario 16 g-jąi 
remti k-joje ji ėjo sekretorės pa
reigas, priklausė ateitininkams 
ir Kat. Moterų D-jai, eidama jų 
valdybose vienokias ar kitokias 
pareigas. Ji niekad neatsisaky
davo jokiai organizacijai padėti 
renkant aukas po butus. Žodžiu, 
Hamiltono lietuviai, išleisdami 
ją į Čikagą (tikisi išvykti po 6 
mėnesių, kada žada būti paruošą 
ti dokumentai) netenka didelės 
ir atsidavusios lietuviškam rei
kalui jėgos.

Linkime jaunajai porai gra
žios ateities jų asmeniškam gy
venime, o mielajai Albinai ne
pamiršti tautinių reikalų ir nau-

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

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

susitarimą.

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

joje vietoje — Čikagoje.
Šį ketvirtadienį, birželio 30 d., 

visi renkamės į nuotaikingą Jo
ninių ir Petrinių gegužinę Bur- 
lingtone, Brant Inn. Pradžia 8 v.

Maloniai prašome visus tau
tiečius skaitlingai atsilankyti Į 
šią gegužinę, kurią rengią TE 
skyrius. Reikėtų, kad į ją suva
žiuotų visi tėvai, kurių vaikai 
lanko lietuvišką mokyklą, nes 
TF skyrius stambiausiai remia, 
šią lietuvišką instituciją. Tėvų, 
pareiga būtų nors maža dalimi, 
pareikšti prielankumą skyriaus 
valdybai, kad ji ir ateity kuo 
daugiausiai dėmesio šiam reika
lui skirtų.

Neatsakę TF skyrius pagalbos 
nei skautams, nei ateitininkams, 
nęi Šalpos Fondui, nei B-nei. Ši 
gegužinė tebūnie geriausią, pro
ga parodyti visiems lietuviams 
ne tik moralinę, bet ir materia
linę paramą. “Ranką rauką maz
goja” — tad jei skyriaus v-ba 
susilauks visuomenės paramos, 
jį bus pajėgi ir ateity tenkinti 
jos reikalavimus. Tad iki pasi
matymo gražiausioj gegužinėj!

Esant blogam oruį gegužinė 
įvyks ten pat esančioje saljėjė.

Sk. St. 
Padėką

Nuoširdžiai dėkojome Dr. Valoitienei, 
kun. L. Kostizenuiį p.p. Milkeroičioms, 
Pilviniams, Puodžiūnams, Pauloič-iams, 
Martinkams, Antonovičiams. ir jų rrjo- 
tinoi, Močioms, tyertins, Von Žudięnei 
ir visiems kitiems, kurie mus užjautė ir 
padėjo palaidoti mūsų mylimo mamytę, 

Duktė ir sūnus su šeima

SAHLT STE,
100 metų sukaktuvės. Negausi 

mūsų lietuvių apylinkė, gavusi 
pąkviętimą dalyvauti vietos ka
nalų šimto metų sukaktuvėse, 
dėjo pastangų šią progą išnau
doti ir bent kartą šiame mieste 
tinkamai lietuvius atstovauti. 
Apylinkės valdyba, įgaliotą vi
suotinio susirinkimo, susirišo su 
visais prieinamais meniniais vie
netais prašydama jų pagalbos J 
Malonu pastebėti, kad beveik 
nevienas neatsisakė, tik, deja, 
dėl tolimo kelio stambūs savo 
sudėtimi ansambliai liko mums 
neprieinami. Toronto “Varpas” 
buvo mums prieinamiausias. Su
prasdamas sunkią mūsų mate
rialinę padėtį bei bendrą lietu
višką reikalą, sutiko, susirasti 
atitinkamą skaičių lengvų ma
šinų ir atvykti mums į pagalbą, 
be jokio honoraro. Bet čia vėl 
iškilo bėdą. Juk varpiečiai pel
nosi duoną kasdieniniu darbu ir 
jiems tinkamiausią diena būtų 
tik šeštadienis (liepos 23 d.). De
ja, iškilmių rengimo komitetas 
pranešė, kad šeštadienį mums 
žadėtos valandos, dėl laiko sto
kos duoti negali, pasiūlė pasi
tenkinti tik 30 minučių. Mūsų 
valdyba, apsvarsčiusi trumpą 
laiką priėjo išvados, kad 60-ties 
asmenų choras per tą laiką voą 
suspės sueiti į sceną, sudainuoti 
porą dainų ir vėl turės apleisti 
laiptelius. Tai sudarys daugiau 
vargo nei naudos. Ir taip tas 
trumpas laikas privertė atsisa
kyti “Varpo” pagalbos. Mūsų 
atstovas prie organizacinio ko
miteto, dalyvaudamas posėdžiup 
se ir girdėdamas visų tautinių 
grupių pranešimus, liko tos nuo
monės, kad “Varpo” chorui čia 
nebus lygaus meninio, vieneto. 
Nebent tik ukrainiečiai, kurie ti
kisi atsigabenti savo banduris- 
tus. Nors mums ir nepavyko at
sigabenti “Varpo”, bet liekame, 
dėkingi už jų gerą norą mums 
padėti.

Nenorėdama praleisti nė šio 
trumpo laiko neišnaudoto, val
dyba susirišo su Sudburio taut, 
šokių grupe ir prašė juos mus 
atstovauti. Sudburiečiąi sutiko 
atvykti. Tuo būdų liepos 23 d. 
nors porašokių lietuviai bus-at
stovaujami- *

Dėmesio Kanados ir 
režimo aukoms

“TŽ" aukojo:- $5 — kun. Riekus, 
Simcoe, Ont,; $4 — kun. P. Lekešis, 
Męspeth, N.Y.; po $2 — J. Požemec- 
kas^ Ozone Park/ P. S. Čečku^,
Detroit, Mich-J J- DųrpŠą, Simcoe; Ont.; 
Ė. Gudzjauskas, Toronto, Ont.; V. Juo
delis, Edmonton, Altą.; E. Baltulis, 
Windsor, Or)t.; PO — N. Kordeiif, 
Leduę, Alto.; Č. Spaichis, Montreal, 
Que.; kurį. B. Suginta^, Chicago, 111^; 
A. Allis, St. Catherines, Opt.; A. Ru
binas, Quebec City, Q*-ie.; J. Kalinaus
kas, Toronto, Onf.; J. Bajoroitis, Hamil
ton, Opt,; B. Kašinskos, Toronto, Ont,; 
J. Laugaiys, Toronto, Ont.; J. Škėmą, 
TirpmfnSj Ont.; J, Alęliūpos, Forget, 
Sosk.; S. Smolipskas, Detroit, Mich.; A. 
Banili^, Toraptp, Opt.; J. Dombrauskos, 
Langton, Opt,; K? Geginos, Montreol, 
Que,; L. Rudzevičius, Montreal, Que,; 
A, Moękęyi^ius, Pittsburgh, Pa.; V. 
Gęnčius, Toronto, Opt.; v, ■ J ančiukas; 
Winnipeg, Mpp.; V. Treigis, Simcoe^'1 
Opt.; Ą. BruŠkevičius, Sudbury, Ont.;
A. Vijimo?, Montreal, Quej B. Abror 
rporiis, Montreal. Que,, N. N., Tillson- 
burg, Ont,; T; vilbjkaitis, London, Ont.;
B. Sjąčkus, Ozone fjqrk, Gurs
kis, Philadelphia, Po.; St. Buiokas, Win
nipeg, Man.; J. Svągždyš, Brockton, 
Mass.; kųp. V.- Paulauskas, Thompson, 
Conn.; P. Mickus, Montreal, Que., P. 
Kiškis, Pembroke, Ont.; - V< Giriunas, 
Montreol, Que.; J. Sabaliauskas, Dry
den, Ont.; Frank Ciparis, Rodney, Ont.

Visierrjs aųkotojorpš nuoširdžiai dę- 
kojafpe', Ądnjįnistra’cija.

EDMONTON, 4Ra.
Edmontono TF aukotojų sąra

še įsivėlę labai, nemaloni klaida; 
aukojo po $2 ne VI. Leleckis, bet 
Zaleskiai, pp. Zaleskius už. taį 
atsiprašau.

TF ir Šalp. Reik- įgaliotinis.

MARIE, M
Pilietybė. Jau nedaug pąs mus 

: likę lietuvių, kurie išgyvenę 
virš 5 metų, neturėtų Kanados 
pilietybės arba nesiektų, jos gau- Į 
ti. Su paskutine grupe, gegužes 
25; d, tapo, kanaęLięęiąis; P. O. 
Motuzai, J. Malskis, Ž. Girdvai
nis, B. Fridriką?- ir. J. Skąržins- 
kai. Pilietybės egzaminus, laikė 
kun, Kemėšis ir A. Daugirdas.

P. Q, Motuzai draugę, su pilie
tybės priėmimų šventė b? savo. 
15-kos. metų vedybinės, sukaktu
ves. Ta progą pas jubiliatus su
sirinko draugų būręlis su dęva- 
nom ir linkėjimais. O šeiipininr 
kai, iš savo pusės nepašykštėjo 
svečius, priimti?

Apylinkės, valdyboje įvyko 
pasikeitimų: buvęs, pirmininkas 
R. Galinis užėmė sekretoriaus 
vietą, o A. Vanagas pirmininko. 
Valdybps paryš. V. Mockus pa
sitraukė ir' liko tik savo tiesio
ginėse Tautos, Fondo įgaliotinio 
pąręigosę. Papildyti valdybos 
sudėčiai buvo pakviestas kandį-, 
datas. St. Dručkis,

P.p. Skaržinskų gimipė nese
nai pastatė kryžių ant kapp savo 
pereitais metais mirusio tėvęlio. 
Kryžiaus šventinimo apeigas at
liko kun. L. Kemėšis.

Nedaug iš lietuvių šiais me
tais turi apmokamas atostogas, 
bet, kas turi, naudojasi — A. 
Skardžius dvi savaites praleido

Jaučiame malonią pareigą, pranešti apie naujai sukurtą, 
pirmąją lietuvišką, nekilnojamo turto prikimo, bei par? 
davimo bendrovę — REAL Ę S T AT E *— Hamįltonę. 
Kadras gerų, pąįyrų^ių. pardavėjų, yra pasiruošęs Jums 
nedelsiamai patarnauti.

Suteikiam visokeriopą pagalbą, paskolų (mortgičių) iš- 
lūpiųimui, įmokėjiniams (Dawn Payment) ir L t

Visas savo problemas nąniii, biznių, ūkių pirkimo, parda
vimo atžvilgiu., su pasitikėjimu paveskit mūsų įstaigai:

Steadman, 
Kronas & 

Valevičius 
REAL ESTATE 

BROKERS

įsidėmėkite mūsų adresą:
761 MAIN ŠT. E., HAMILTON, ONT.

(prie Sherman - Main)
ir mūsų telef. LI. 9-2448.
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Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBBS

BALFO pirm. Ran. dr. J. B. 
Končius iš Munęheno rašo: “Jau 
keletą ątoyyklų aplankiau ir įsi
tikinau, jog jų būklė nepagerė
jusi, Vienam kambariuky ir da
bar dar .gyveną po 5. ir 7 asmenis. 
Vaikučiai suguldyti sienose ant 
lentynų- Dėį blogo maisto, ir oro 
trūkumo, jie pageltę ir sunygę ir 
apsęrga džiova. Dvasiškiai - ka
pelionai ir organizacijos daro žy
gių vasaros' metu išgabenti iš tų 
nelaimingų stovyklų vaikučius 
į erdyę, į miškus jų sveikatai pa
taisyti. Neturintieji lėšų kręipia- 

,si L mane, kaip BĄLLFo Pirmi
ninką, prašydami materialinės 
pagalbos šiam svarbiam reikalui.

Nuoširdžiai kreipiuos į geros 
Širdies, ir valios Amerikos lietu
vius, po kiek kas galite, pasiųs
kite per, BALFo Centrą, 105 
Grand St-, Brooklyn lį, N,Y., 
aukų Vokietijoj, tremty tębęsan- 
ęių vaikučių vasaros stovykloms 
išlaikyti”.

Ant. a.a. kan. Antano Petrai
čio, Čęp/enės kankinio, kapo šv. 
.Kazimiero kapinėse Čikagoje, 
ruošiamasi pastatyti paminklą. 
Komitetą sudaro; J. Rimąšaus- 
kąs, kinį dr. A. Jušką, V. Šiną- 

:klišį A. Oškeliūpąs ir St. Džiup' 
gąs. Renkamęs paminklui ąūr 
ko$.

Geriausiai perkamos knygos 
Niujorke šiuo' metų, kąįp rodo 
knygyną. “Laimą.’ apyvarta, yra 
Alės Nakaitęs “Trumpa diena’' 
iĮj Juozų Vaičęliūno "“Tėvynės 
Sargyboje”.

Niujorko Lietuvių Filatelistų 
Draugiją renką medžiagą išleis
ti specializuotą Lietuvęs Pašto 
Ženklų katalogą. Jeigu kas tū- 
rį žąnklų/kurie nėra pažymėti, 
Baltijos arba Šęofto kataloguo-. 
se, malonėkite prisiųsti aprašy
mą šiųp ądrešų:: Ą. Vizbarą, 855, 
Linwood St, Brooklyn 8, N.Y., 
U.S.A.

bęsidaįrydąmaą po * Amerikos 
didmiesčius. Jo pėdomis nusekė 
H. Matijošaitiš.

Nepamirštamas birželis šiais 
mętąis likę gerai vietos visuo
menei išaiškintas. Buvo patal
pinti du strąįpsriiai Daily Star 
ęĮiėnra^tyję įdomu pastebėti, 
kad vieną iš jų redakciją įsidėjo 
viętoje savo vedamojo. Per CK 
CY radijo stotį buvo, pravestas 
tai dienai, pritaikytas, anglų kal
boje. pusvalandis, paįvairintas 
lietuviškom plokštelėm.

Vokiečių bendrovė prie Steel 
Plant netrukus pradės statyti 
gana neemažą įvairių vamzdžių 
fabriką. įnvstųos virš 20 milijo
nų dpi. Statybą žadą baigti kitą 
vasarą. Prie produkcijos dirbs 
virš 400 darbininkų, čia jau ge
ras reiškinys. Gal šį' rudenį ne
darbas netiek mus palies.

Ąrtojąs.

/

Prof. J. Brazaitis, porą savai
čių išbuvęs Europoje, birželio 16 
d, grįžo į Bręoklyną, kur dirba 
“Darbininko” redakcijoje.

Baisiojo birželio minėjimui 
organizuoti Niujorke buvo J Nu
darytas bendras Pabaltijo vals
tybių Laisvės Komitetas, į. kztrį 
iŠ, lietuvių pusės įėjo ALT ir LL 
K-to atstovai. Minėjimas įvyko 
birželio 19 d. 4 v. Šv. Patriko 
katedrą pripildė tūkstantiė lie
tuvių minią. Pamokslą sakė Niu
jorko vyskupas auxil. J. F. Flan- 
nelly, pareikšdamas drąsių min
čių, stiprinančių pavergtųjų 
laisvės, ryžtą, 5.30 vai. lietuviai 
persikėlė iŠ katedros į bendrą su 
latviais ir estais susirinkimą 
Town Hali salėje. Po atitinka
mų kalbų čia priimta rezoliucija 
JAV Prezidentui ir Valst. Sek- 
retoriuį reikalaujanti remti Pa
baltijo. valstybių išsilaisvinimo 
koyą, visomis progomis keliant 
Šį klausimą, tarptautinėse insti
tucijose ir konferencijose. Po to 
liętųvių, latvių ir estų męno pa
jėgos atliko meninę dalį.

Dainų šventės organizacinis 
komitetas pasiskirstė pąreigo- • 
mis: Alice Stephens pirm., Juzė 
Daužvardienė, Vyt. Radžius ir 
justas Kudirka vicepirm., Juo
zas Kreivėnas ir Andrius Juške
vičius sekretorius.

Komitetas paskelbė oficialų 
Dainų Šventės vardą: Bendroji 
JAV ir Kanados lietuvių dainų 
šventę, Ji įvyks 1956 m, liepos 1 
d. Čikagoje, Chicago Coliseum 
patalpose, Kęmitetas prašo cho
rus pasiskubinti registruotis. 
Repertuaras jau yra nustatytas 
ir spausdinamas.

Šventės išvakarėse bus chorų 
varžybos. Skelbiamas taip pąt 
konkursas kompozitoriams pa
rašyti dainą šiai dainų šventei.

Baltosios Meškos alaus bravo
ras Čikagoje, suorganizuotas I. 
Sadausko šėrų pagrindais, bąnk- 
rotavo.
VOKIETIJĄ

Kun. V. Šarkos sveikata po 
auto katastrofos tiek pagerėjo, 
kad jis jau vėl gali kartais ap
lankyti lietuvių kolonijas Vo
kietijoje.

Gautingo sanatorijoje gegu
žės 14 d. mirė a.a. Jasutienė Eu
genija. Palaidota Mūncheno ka^ 
pinėse gegužės 6 d.

Lenkų “N” kuopa (St. The 
s mas) ST. ZAVACKIO farm \ 

j.e, (lietuvių nuolat ruošiamoj 
aikštėj) prie Rodney, Ont., š. 
m. liepos 3 d., 3 vai. pp. rengia

GRANDIOZINĘ
Gegužinę.

Esant nepalankiam orui gegu
žinė įvyks liepos 17 d.

Kviečiame apylinkės lietu
vius dalyvauti.

r Rengėjai.

Kreiptis J. VAINAUSKAS
Telefonas RO. 2-3008

Perkant ar parduodant namus
K

HAMILTONE '
kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didibali.
1294 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LI. 9-3558

R. TESLIA Real Estate

Nauju 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.
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VEDA Stasė Prapuolenytė. Visą medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: 194 Charion West, Hamilton, Ontario.
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Moderni lietuvė motina ir jos vaikai
Bendrai apie modernizmą

Žodį “modernus” galima api
būdint lietuvišku žodžiu “nau
jas” dar nebuvęs. “Moderniški 
laikai” reikia suprasti, kad žmo
nių gyvenimo formos, socialinės 
sąlygos kalbamam laikotarpyje 
yra pasikeitusios, kitokios negu 
buvo anksčiau. Pasikeitusios gy
venimo sąlygos dažnai keičia ir 
žmonių galvoseną. Naujų gyve
nimo sąlygų paveikti žmonės, 
kai kada pradeda perkainuoti 
savo pasaulėžiūrinius ir morali
nius Įsitikinimus.

Gyvenimo sąlygos keičia daug 
faktorių — būtent: mokslas, iš
radimai, technika, karai, politi
nės sąlygos ir kt. Su kiekviena 
nauja karta ateina į gyvenimą 
šis tas naujo. Jaunieji nori gy
venti ne taip kaip jų tėvai gy
veno. Visi amžiai praeityje yra 
buvę skirtingi nuo senesniųjų, 
atseit, yra buvę modernūs, tik 
vėlesnių amžių pralenkti ir pa
vadinti pasenusiais — nebemo- 
derniais.

Modernizmas, tai amžina evo
liucija, nors pats žodis “moder
nus”' ir nėra senas. Jis pradėtas 
taikinti tik vėlyvesniems lai
kams. Modernizmas neišvengia
mai artimai liejasi su civilizaci
jos ir kultūros raida. Moderniz
mo, kaip žmonių gyvenimo for
mos, nereikia maišyti su tokiom 
vertybėm kaip tauta, sava kal
ba, moralė, religija. Šios verty
bės yra amžinos ir nekintamos, 
nežiūrint, kaip keistųsi žmonių 
gyvenimo formos. Tautybė, mo
ralė, religija, tai-vertybės,- kurių 
vertė nekrito per visus amžius 
ir nekris, nežiūrint, kaip gyveni
mas pasikeistų. Tos vertybės 
turi būti amžinas turinys formų, 

. kurias nauji laikai kuria.
Ką reiškia moderni motina?
Modernia motina reikia su- 

_ prasti moterį, kuri auklėdama 
savo vaikus, nesiremia vien pra- 

litres tradicijomis,- bet seka teo- 
(> ^ne ir praktine auklėjimo pa- 
\ i&nga ir pažangiai juos auklėja.

Moderni yra tik motina, gi 
vaikai gimsta visai nemodernūs, 
tokie, kokie gimė ir prieš dau
gelį amžių — silpni, reikalingi 
priežiūros ir be jokio dvasinio 
ar protinio patyrimo.

Vos vaikui gimus, moderni 
motina tuoj susiduria su maiti
nimo problema — dirbtinu būdu 
ar natūraliu. Tai tipiška moder
ni problema, nes seniau sveikai 
motinai nereikėjo dėl šio klau
simo sukti galvą. Sumodemėju- 
si motina dažnai atsisako parei-

gos dėl paties modernizmo, nes 
maitinti -pačiai yra nemoderniš
ka. Maitinimą paliečiu tik pa- 
iliustravimui, kaip šie laikai sie
kia pakeisti net pačią prigimtį, 
nors ir nevisada naudingi vai
kui.

Vaikui augant, bręstant jo 
protui, motina daug ką įrašo į 
vaiko sielą, kas visą jo gyveni
mą pakreipia vieną ar kita link
me.

Į ką kreipti daugiau dėmesio
Kaip naujose sąlygose išau

ginti sveikus, dorus lietuvius?
Pažiūrėkime, kokiose sąlygose 

mums tenka vaikus auginti.
Didelį sąmyšį į motinos ir vai

ko santykius įnešė tremtis. Dar 
daugiau jucs pakeitė tremtinių 
įsikūrimąs Naujajame Pasauly
je. Šiąme krašte net teoretiškai 
tėvų ir vaikų santykiai kitaip 
pagrindžiami negu Europoje. 
Čia vyrauja natūralinė — vaiko 
centrinė teoriją. Ta teorija nėra 
Amerikos išradimas. Ji buvo su
kurta Europoje, ir žymiausi jos 
autoriai buvo europiečiai. J. J. 
Rouseau, Ę. Key, Levas Tolsto
jus. Bet ten ji neprigijo ir auk
lėjimo revoliucijos nepadarė.

Europoje perdaug stipriai pri
gijusi kultūros bei vertybių per
davimo teorija. Europoje stip
riai nusistovėję patriarchališki 
šeimos santykiai ir revoliuciniai 
šūkiai auklėjime ten nebuvo 
vertinami. Pagal šiame krašte 
prigijusią natūralinę teoriją, 
auklėjimo supratimas yra pa
grįstas vaiko savarankišku paty
rimu ir paties vaiko interesais.

Auklėtojai jame vaidina tik 
pagalbinį vaidmenį, sudaryda
mi tik daugiau vaikui palankias 
sąlygas veikti pagal jų paties in
teresus, veikti su jo paties pa
sirinkta medžiaga, ir tuo būdu 
įsigyti savarankiško patyrimo ir 
savarankiškai susiformuoti sau 
principus. Nei tėvams, nei ki
biems auklėtojams neduodama 
teisės veikti taip kad vaikas pa
sisavintų jų įsitikinimus, jų pa
žiūras ir principus. Suaugusių
jų pastangos patiekti vaikams 
savo pažiūras, čia vadinamos in- 
doktrinacija (įteigimas, įtaka į 
vaiką), smerkiamos, kaip žąlin- 
gos jo individualybės išsivysty
mui. Todėl tie tėvai, kurie ne
klaužadas vaikus su diržu norė
tų indoktrinuoti, kartais čia su
siduria su policija, kuri visada 
užstoja vaiką. Ta teorija faktiš
kai išlaisvina vaiką iš tėvų ir 
mokytojų autoriteto ir įtakos, 
kad ko mažiausia liktų vietos

B. ŠVEDAITĖ

ĮKVĖPIMAS

Tu man buvai lyg gūdžią, 
Tamsią naktį mėlynas dangus. . .
Tu man buvai lyg milijonai 
Danguje bemirksinčių žvaigždelių,

Pasivaidendavai man tu 
sapnas nuostabus. . . 

uždainuodavai many 
besprogstąnčiam kleve paukštelis!

atnešdavai, iš pradingusiųjų

Elena Bieliauskaitė

išaugti ir

mokyklos 
beto, šęi-

tėvų įtakoms ir indoktrinacijai. 
Kadangi ši pedagoginė filosofija 
yra plačiai prigijusi Amerikos 
auklėtojų sluogsniuose ir dau
giausiai dėstoma populiarioje 
pedagoginėje literatūroje, todėl 
ji čia yra praktiškai labai pavei
kusi tėvų ir vaikų santykius.

Pagal tą teoriją per daug ska
tinamas jauno žmogaus savaran
kiškumas ir sugebėjimas prasi
mušti, o per maža tevertinami jo 
santykiai su tais asmenimis, iš 
kurių jis biologiškai ir dvasiškai 
yra išaugęs ir su kuriais darnus 
sugyvenimas sudaro, jam palan
kiausią dirvą sveikai 
subręsti.

Kadangi šeimos ir 
įtakos pašalinamos, o,
moję ir mokykloje savarankiš
kumui maža vietos, nes ten bo
sais yra tėvai ir mokytojai, tai 
amerikoniuko savarankiškumo 
pasireiškimo sritis lieka gatvė ir 
vieniptelis indoktrinątorius — 
policininkas, kolei jis mato. O 
kur ir jis nemato, ten tokiems 
vaikams jokio autoriteto nebėra.

Beieškant būdų apsaugoti vai
kui nuo nemalonumų bei įtem
pimų šeimoje ir mažinant šei
mos vaidmenį, tuo pačiu čia at
jungiama nuo savo pareigų pati 
svarbioji auklėjimo institucija 
— šeima. Todėl Amerikoje už
augęs jaunimas, visai nejaučią 
pagarbos tėvams. Ką tėvai žino 
viskas pasenę ir neįdomu. Tai 
sistema, kuri padeda greit nau
jųjų imigrantų vaikus nutautin
ti, gal būt todėl ji čia ir prigijo.

Leokadija Gailiušienė.

Lys
Tu
Lyg

Tu
Metu, man jaunystę. . . 
Tu skardendavai žaliųjų pievų 
Piemenėlio rageliu,

Tu išskeldavai mano gelmių 
Nemirštantįjį žodį,
Nelauktai pragysdavai many 
Tuo sopuliu giliu!.

Nušvisdavai Tu manyje
Lyg besiartinančios aušros auksinės 

žaros, 
Nušviesdavai mane lyg patekančios 
Saules spindulys. . .

Tu mane pa r vesdavo i į Lietuvą, 
Kur buvo dienos gražios. . .
Ten kur dabar beliko 
Tautus gilusis sopulys.

Tat įkvėpime, brangus, 
lt žemčiūgas mielo rankoj, 
Sustok, pabūk, su manimi, 
Kai. nyksta auštanti dieno,

Kai tamsi šiurpioji nykuma 
Gamtos pavasarėly lonkos. . .
Aš be tavęs jaučiuos 
Vienui vienų viena!. . .

’f <

Moterų gyvenimas
Iš KLK Moterų veiklos

Į pasiųstus LKMD suvažiavi
mo sveikinimus gauti atsaky
mai iš: Kanados Min. Pirminin
ko Louis St. Laurent, JE kardi
nolo P. E. Leger, Jungtinių Tau
tų Žmogaus Teisių Komisijos, 
VLJKo Pirm. pręl. M. Krupavi
čiaus ir Ateitininkų Federacijos 
Centro. ,

Hamiltonu L. Kat. Mot. D-jos 
skyriaus Saleziečių gimnazijos 
rėmėjų būrelis turi 17 narių. 
Būrelio vedėja M. Tumaitienė, 
164 Stanley Ave., JA. 9-3207. 
Narės rėmėjos aukoja pagal iš
gales po $1 mėnesiui ar mažiau. 
Juo didesnis rėmėjų skaičius tuo 
lengvesnė našta. Paremkime vi
sos pagal išgales šitą gražų dar
bą.

Montrealio LKM skyrius yra 
pati veikliausia vietos organiza
cija; ji randa energijos ir lėšų 
šalpos darbui, bažnyčios staty
bai, ji randa kelius į gan apatiš
ką Montrealio lietuvių visuo
menę. Tai viena ir vertinga 
grandis to retežio, kuris padėjo 
Vakarų civilizacijai iškopti į- 
kultūros ir socialinės tiesos Vir
šūnes”. P. R.
(iš kalbos LKMD suvažiavime)

AG U ONA

BALSAI IŠ TOLI

Žali verteliai; sodan pro darželį, 
Išmintas per žoles vingiuojąs! takelis 
Link, obelų pavėsyje, balto suolelio. 
Čia vakarais kvepėdavo razetos 
Saulės laidoj —
Kariūnams giedant "Tėve mūsų". . . 
Pakilęs nuo sušilusio vandens 
Lengvutis rūkas
Siautė pakrantes, lauką, ąžu.olyną 
Į permatomą, fėjų austą, šydą. . . 
Visi daiktai pavirsdavo tylėjimu, 
Tiksėdavo minutės saldžiu laukimu. . . 
Kol patylioi varteliams prasivėrus 
Skubėjo džiaugsmas sodo takelių . . . 
Senai; jau nebėra
Nė sodo, nė takelio
Nė obelų žiedų ant liepinio suolelio 
Tik balsas pasiliko girgždančių 

vartelių

GVAZDIKAS

Kuklus, tartum darbo žmogelis, 
Ir gobšo akies nepatraukia, 
Jo prastas, karpytas rūbelis, 
Bet sa.ulė jį myli šviesiausia.

Konstancija LelešiūtėSesuo Marija Ostiara —- 
Agota Dęrlikaitė

Sigutė. ZubrickaitėLiucija Maurušaitytė Aldona Stikliūtė

Mokslą baigusios gailestingos seserys torontietės
Eleną, Bieliauskaitė dar Lie

tuvoje baigė Kauno Raudonojo 
Kryžiaus Gail. Seserų mokyklą, 
Anglijoje — akušerijos mokyk
lą. Atvykusi į Kanadą kurį laiką 
dirbo Šv. Mykolo ligoninėje. 
Siekdama aųgštesnio mokslo 
pereitais metais įstojo į Toronto 
universitetą, kur šiemet sėkmin
gai baigė klinikinės administra
cijos kursą. Dabar vėl dirba.Šv. 
Mykolo ligoninėje.

Sesuo Marija Ostiara - Agotą 
Dęrlikaitė sėkmingai baigė Šv. 
Mykolo ligoninėje Gail. Seserų 
mokyklą, ir jau šį rudenį išvyks
ta į Otavos un-tą studijuoti. Se
selė Ostiara gimnaziją baigė Vo
kietijoje. Kanadoje kurį laiką 
darbavosi Nekalto Prasidėjimo 
seserų vedamajame lopšelyje 
Toronte, eidama atsakingas pa
reigas. Ir dabar nenutolsta nuo 
savojo lietuviškojo vienuolyno 
ir kiek laikas leidžia darbuojasi.

Konstancija Lelešiūtė, gimusi 
Marijampolėje, baigė “Saulės” 
gimnaziją Kaune; studijavo Vii-

niaus ir Pinnebergo universite
tuose humanitar. m., Kanadoje 
įstojo į St. Michael’s ligoninės 
gail. seserų mokyklą, kurią šį 
pavasarį baigė. Rudenį ruošiasi 
Otavos un-te pradėti studijuoti 
Public Health Course.

Lucija Maurušaitytė, kilusi iš 
Kibartų, ten lankė ir gimnaziją. 
Vokietijoje, Kemptene baigė G. 
Seserų kursus. Šiemet baigė To
ronto Women’s College ligoni
nėj g. seserų mokyklą, įgydama 
registruotos sesers vardą. Kaip 
labai gera mokinė, gavo premi
ją ir, be to, taip pat stipendiją 
tolesnėms studijoms, kurias ža
da tęsti Toronto universitete.

Aldona Stikliūtė baigė Kauno 
“Aušros” gimnaziją. Vokietijoje 
kurį laiką studijavo mediciną.

Atvykusi į Kanadą įstojo į Wit- 
by, Ont. ligoninės Gailest. Sese
rų mokyklą, kurią baigė 1953 m. 
gaudajna aukso medalį. Šiemet 
baigė klinikinės administracijęs 
kursą Toronto un-te geriausiaįs 
pažymiais. Dabar darbuojasi 
Mount Šinaį ligoninėje.

Sigutė Zubrickaitė baigė Wo
man’s College ligoninėj g. seserų 
mokyklą pirmąja mokine. Už 
pažangumą moksle gavo premi
ją, o taip pat ir stipendiją Toli
mesnes studijas tęs Toronto uni
versitete. Malonu, kad tokia ga
bi ir darbšti mergaitė randa lai
ko dalyvauti ir lietuvių visuo
meniniame gyvenime. Gimnazi
ją lankė Kaune ir Eichstaette, 
Vokietijoje. Jai linkėtina daug 
sėkmės ir ištvermės.

Motina ir vaikas

Atgaivinkime “Moterį”

stebėti, kad vienas nesijaustų, 
kaip “juodas ančiukas”, kai mo
tina savo meilę lieja kitam.

Nėra nieko nenatūralaus ta
me, jei tu vieną vaiką myli la
biau už, kitą. Tačiau reikia kont
roliuoti išorines šitokios meilės 
apraiškas ir niekuomet nenau
doti favorizmo tam, kad privers
tum vaiką geriau elgtis ar klau
syti.

Pakistano moterys 
prieš premjerą

Pakistano min. pirm. Moha
med Ali, muzulmonas, vedė ant
rą žmoną Aliya Saadi, libaniečių 
kilmės kanadietę, 28 metų savo 
buvusią sekretorę. Pakistano 
moterys, ypač tos, kurios pri
klauso organizacijoms, pradėjo 
reikšti nepasitenkinimą bei pro
testus. Moterų teisėms ginti ly
ga buvo nusiuntusi delegaciją 
pas min- pirmininką Ali, bet šis 
gana aštriai atkirtęs, kad tai esąs 
privatinis jo reikalas. Pirmoji jo 
žmona Hamilda, jau dviejų vai
kų motina, kurios teises bandė 
ginti moterų organizacijos, irgi 
neparodė susidomėjimo. Moterų 
teisėms ginti lyga, kurią sudaro 
8 organizacijos, nutarė sustabdy
ti savo protesto akciją prieš 
premjerą, bet boikotuoti ir to
liau antraia io žmona.

Kalbėdama apie vaikų pavy
dą, Dr. Mary O’Neil Hawkins 
klausia: “Kaip tau patiktų, jei
gu tavo vyras vieną vakarą par
vestų gražios išvaizdos blondinę 
ir maloniai tau paaiškintų: 
“Brangioji, aš taip džiaugiuosi 
turėdamas vieną žmoną, kad 
nutariau paimti ir antrą. Ar ne 
puiku? Tu nesirūpink, mieloji, 
aš tave myliu lygiai taip, kaip ir 
anksčiau. Aš jus mylėsiu 'abidvi 
vienodai”.

Jinai sako, kad visai panašiai 
gali jausti ir kentėti tavo vaikas, 
kada tu parveži namo naują se
sutę ar broliuką. Pavydas stip
riausiai reiškiasi tarp 2%-3 me
tų. Pirmasis instinktas esąs pul
ti įsibrovėlį ir juo atsikratyti. 
Tai yra primityvaus vaikiško 
pavydo instinktas. Jisai kovoja 
dėl tėvų meilės, vieninteliu jam 
žinomu būdu.

Tad nereikia perdaug rūpintis, 
jeigu tavo vaikas reikalauja, 
kad tu “nųneštum jį atgal”. Ta
čiau reikia jį atsargiai pripra
tinti prie naujo žmogaus šeimo
je, kuris reikalaus iš vyresniojo 
meilės ir globos.

Vaikams augant pavydas ne
išnyksta. Vaikai ausis nelygūs 
savo išvaizda, sveikata, sugebė
jimais. Tai yra normalu iki tam 
tikro laipsnio, tačiau tėvai turi
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viai ir konkrečiai prisidėti prie 
šios gražios idėjos įgyvendinimo.

Žurnalo, kad ir neperiodinio, 
išleidimas, neturint tam reika
lingo kapitalo, yra nelengvas 
uždavinys, tačiau Kanados LK 
M D-ja, tikėdama į šio uždavi
nio svarbą, dės visas pastangas 
jį įgyvendinti, padedama D-jos 
narių, skaitančios lietuviškos 
bei pąvięnių pasišventusių šiam 
reikalui asmenų.

Turime vilčių susilaukti para
mos ne vien tik iš moteriškos, 
bet if iš vyriškos pusės. Tad ma
loniai kviečiame talkon.

Ir rašančių prašome straips
nelių, poezijos, beletristikos, ži
nučių, sąmojingų bei jumoristi
nių pasisakymų. Iš fotografų, 
firmų, bei profesinių asmenų ti
kimės sulaukti fotografijų, skel
bimų etc. Turime davinių tikė
tis., kad susilauksime garbės lei
dėjų, rėmėjų, bei prenumerato
rių, kurie vienu ar kitu būdu 
panorės įrašyti savo žodį “Mo
ters” puslapiuose.

Malonų, kad per trumpą lai
ką esame, sulaukę daug padrą
sinančių atsiliepimų, J E vysk. 
V. Brizgys, atsiuntęs straipsnį 
pirmam projektuojamo žurnalo 
numeriui jį baigia šiais žodžiais: 
“Viso pasaulio lietuvės katalikės 
moterys susiburkite aplink “Mo
terį” į neišardomą katalikišką 
lietuvišką šefmą. Tadą bus ga
limą iš jūsų tikėtis mūsų tautai 
didelių dalykų”.

Visais šį klausimą liečiančiais 
reikalais rašyti “Moterų žodžio” 
adresu.

Vitaliją Giriūnięnė,
Kanados L K Moterų D-jos 

Centro V-bos Pirmininkė

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos ketvirtajame 
suvažiavime Montrealyje š. m. 
balandžio 30 d. buvo nutarta 
pradėti leisti neperijodinį žur
nalą moterims, kuriam vardas 
pasiūlytas “Mpteęis”. Redakci
niais ir administraciniai^ reika
lais rūpintis pakviestos S. Pra
puolenytė iš Hamiltono ir K. 
Juozapavičienė, iš Toronto,

Moterims skiriamos spaudos 
trūkumas jaučiamas senai. Tarp 
gausių mūsų spaudos puslapių 
specifinėms šeimos, namų, vaiko 
ir visai eilei kitų lietuvei mote
riai arčiausia širdies esančių te
mų yra skiriama per maža vie
tos.

Kanados. Liet. Kat. Moterų 
D-jos C. Valdyba, pradėdama 
konkrečius žygius šiai spraga; 
sumažinti, kviečia talkon 
ves moteris, esančias ne. 
Amerikos kontinente, bet 
tuose, pasaulio kraštuose,

lietu- 
tiktai 
ir ki- 
akty-

Didžiausia Lietuvių Prekybą Toronte

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas KE. 3884

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . . 
Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms —— 
europietiškome ir kanadiškame stiliuje.
Įvairiausiu rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Marytė Raguckaitė Toronto
Central Commerce mokyklos 13 
skyriaus mokinė, laimėjo pir
mąją vietą ($10) rašto darbų 
konkurse, paskelbtame Tautinės 
Parodos moterų skyriaus.

Konkurse dalyvavo daugiau 
3000 mokinių iš visos Kanados.

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-0977

Pilnas namų apstatymas baidais
RADIJO

★ KROSNYS,
★ ŠALDYTUVAI>

* SKALBIMO MAŠINOS.,
★ TELEVIZIJOS APARATAI,

★ SIUIMO MAŠINOS,
★ ĮVAIRŪS KILIMAI,

★ LINOLEUMAS,
★ VAIKŲ BALDAI,

★ VEŽIMĖLIAI.

Atsiliepimai dėl “Moters”
Jūsų sumanymas — žurna

las puiki gyvybės kibirkštėlė! 
Sveikinu ir džiaugiuosi”

Petrė Orintaitė.
“Tai linksma'naujiena, mote

rų pasauliui”.
K. Keblinskienė.

“Moters’ išleidimo klausimas 
juda”. M. Galdikienė.

——------O” ■—:

“Moters” 1 Nr. straipsnius, ko
respondencijas, fotografijas ir 
kitokią medžiagą prašoma siųsti 
ligi liepos 15 d. “Moterų Žodžių” 
adresu.

Nudegėte saulėje!
Naudokite įsigeriančią

NOXZEMA
skubiai vėsinančiai

pagalbai.
Netepo — netaukuojo! Nuo įdegimo pa
raudusią odą nepaprastai skaudo. Kam 
kankintis be reikalo ar vartytis ant šonų 
naktį. Nenaudokite poties išsigalvotų 
priemonių. Skubiai pagalbai paipnkite 
įsigeriančios, išbandytos NOXEMA. Toi 
iš puikių medikamentų pagamintas vais
tas, kuris dažniau vartojamas, negu vi
sos kitos saulės nudegimo gydymo prie
monės sudėjus.
NOXEMA netaukuoja, netepa rūbų. Ga
lima tuojau po įsitepimo vilktis rūGus.

26$, 65$, $1.69
NAUJA! NOXEMA dabar patogiose 
tūbose tik 65$.

Long Beach Patrol gelbėjimo pa
reigūnas Joe Sapinsky sako: Mes 
isuomet laikome Noxema, nes zi- 

home, kad tai greitai pagelbsti 
sauėlje per daug nusideginusiems
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A. MORKIS

V. MORKIS, tel. OL. 8459, 
J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

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

Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 
National Association of Real Estate Boards.

Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės 
į didžiausią lietuvišką įstaigą

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 Jums visada patarnaus
skambinant telefonu skambinant telefonu

OL. 7996: OL. 6381:
F. SENKUS, R. ŽULYS,
V. PLIOPLYS, B. SERGAUTIS,
P. BUDREIKA, • B. MARIJOŠIUS,
J. RINKEVIČIUS,

S. JUCEVIČIUS,
J. BALTAKYS,
BARCEVIČIUS, A. PALECKIS,

B. POSIUS, P.KRILAVJČIUS,

BERŽANSKIS, J. KAŠKELIS,

B. KRIAUČELIŪNAS, J. KARPIS.

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo 
mi kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai 
KLAUSKITE J. K A R P I S.

ąr įmokėjimo padidinimo nieko neatidėlioda- 
įstaigai tarpininkaujant. SKAMBINDAMI

Atliekame visus draudimus prieinamiausiomis sąlygomis. KLAUSKITE B. SERGAUTIS.
PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS 

REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

TODĖL:
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 

{mokėjimais ir įvairiomis kainomis.
2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, — prieš perkant ar pacduodant bet kokią nuosovybę molonėkite 

pSskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450,

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

Vandens ir oru apšildymo, 
Paprastas ar “Air Condi* 
tionning”,
Perstato apšildymą iš anglių 
į 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.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, farmų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

j

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

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

motorus.
Ba to, aplmu namus^pilnam instalia
vimui or pakeitimui srovės, duodu 

techniškus ’ patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Mann & Martel „3 savaites”
REALTORS

1199 BLOOR ST. W., TORONTO. TELEF. OL. 8481•9

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. -Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$3.000 įmokėti, Roncesvalles rajo
ne, 8 kamborių mūrinis, geras vidus, 
3 virtuvės, alyvos šildymas, garažas, 
geros išsimokėjimo sąlygos. Skambinti 
Ant. Mičiūnui.

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

$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.

$3.900 įmok. Bloor-Morguoretto, 
$3.900 įmokėti, Bloor - Morguaretto, 
otskiros, mūrinis, 8 k., 2 virtuvės 
privatus įvažiavimas, garažas, 
binti Kuzmos.

$8.500 pilna kaina. Bloor 
vercourt, nepaprastai gerome 
je, 6 k. namas. Kietos grindys, mod.

Skambin-

Skom-

- Do- 
stovy-

virtuvė, kambariai dožyti. 
ti Kuzmas.

$2.500 įmokėti, Bloor 
mūrinis, 7 k,, gero plono, 
ves, garažas. Mūra yra 
reikalinga valymo viduje.

• Kuzmas.
$2.000 įmokėti. Bloor - 

rinis, gero plano, 6 k.
vandeniu ir olyva šildomos, 2 gara
žai. Skambinti Kuzmas.

High Park rajone, visoi prie Blobr 
parduodamas 4 butų postą tas, geras 
investmentas, dėl informacijų skam* 
binti Kuzmas.

- Brock,
2 virtu- 

geros, bet 
Skambinti

Show. Mū- 
, 2 virtuvės,

$14.900 pilna kaina, 7 kambarių, • 
per du augštus mūrinis atskiras no
mos. Sklypo dydis 50 pėdų iš 150 pė
dų. Privatus įvažiavimos, yra vietos 8 
mašinoms postatyti. Tinka kontrakto- 
riui. Skambinti Ant. Mičiūnui.

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

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

’ Kuzmos.

(Atkelta iš 1 psl.)
Vargo kapitalistinio pasaulio 
bankroto per nuolatinį jo laiky
mą karo baimėje teorija pati su- 
bankrutijo. Juk Vakaruose pro- 

I blemą sudaro gamybos pertek
lius, todėl sovietinio imperializ
mo sukelta- ginklavimosi panika 
Amerikai kaip tik padeda ga
mybą atitinkamai reguliuoti. So- 
vietijoje per socialistiškas teori- 

|,jas yra amžiams garantuotas ne- 
dateklius, kurį ginklavimasis tik 
dar labiau paaštrina. Todėl so
vietai ir sugalvoję “pagrindinai” 
pakeisti savo dogmas, kad iš
saugotų nors “matušką Rosiją”. 
Santykiai su Kinija Maskvą ir
gi nedžiugina. NYTimes Sulz
berger spėliojo, kad ar tik ne 
dėlto Chruščiovas taip energin
gai stengėsi TSRS - Kinijos pa
sienius Kazachstane apgyven
dinti sovietiniais baltaisiais ver
gais. “Ar jis dėlto neatgaivin
siąs caro politikos šitokiu būdu 
skubindamas Azijos tautų rusi
fikaciją? Ar ne dėlto MVD vy
riausias bosas Kruglov (malši-

SAVININKAMS I
SUMODERNĖKITE!

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
PATARIMAI DUODAMI 

VELTUI
Pilnas DUCO ir DELUX 

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

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

TEL. junction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

Mes įrengiame automatinį 
šildymą

GAZO ar ALYVOS
Mūsų specialus pasiūlymas 

lietuviams, šio laikraščio 
skaitytojams:

ALYVOS KROSNIS (burner) 
su pilnu įrengimu $260 ir dau
giau. Su alyvos sutartimi 5 m.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

PERKANT - PARDUODANT
KREIPKITĖS

NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto 
579 College St. (kampas Manning)

OL. 8443 - OL. 8444
OL. 2324, - OL. 2325

Mūsų šios savaitės pasiūlymai
$2.500 įmokėti, 6 nepereinami k., 

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

$5.500 įmokėti, 8 k. ant dviejų augš
tų, mūrinis, pusiau atskiros, neperei
nami kombariai. Alyva apšildomos, 2 
virtuvės. Yra garažas. Pilna kaina 
$ 16.500. Dovercourt Rd. - Dundas.

Skambinti
GARNEY & CO.

15 BARTON AVE., Toronto 
ME. 2554

Kainos apskaičiuojamos veltui

Į nęs partizanus Lietuvoje 1943 
m.) neseniai važinėjo po Alma 

Į Ata apylinkes prižiūrėdamas 
“didžiąsias statybas”?' Mums 
betgi įdomu, Amerikos . vyriau
sybė nors ir sutinka, kad pa
vergtosios tautos Maskvai" -yra 
jei ne Nr. 1, tai Nr. 2 rūpeslvL 
Amerikos visuomenė ir spaj ~ J 
pavergtųjų reikalą vis dėlto/y 
džiumoje tebeignoruoja. Jie 'ik
šiol nepajėgia atskirti Rusijos 
nuo TSRS, ukrainiečio nuo ruso.

Amerika laikysis principų
Kažkurie lietuviai Niujorke 

rūpinosi, kodėl senatas vienbal
siai atmetė garsiojo senatoriaus 
iš Wisconsin Juozapo McCarthy 
rezoliuciją, kurioje šis reikalavo 
Prezidentą nevykti Ženevon, jei 
sovietai iš anksto neprižadėtų 
išlaisvinti pavergtųjų Europos 
tautų. McCarthy savo kalboje 
praėjusią savaitę senate primi
nė, kad jau ir 1926 m. TSRS bu
vo su Lietuva pasirašiusi nepuo
limo sutartį, o 1940 metais vis- 
dėlto buvo inkorporuota į Sov. 
Sąjungą. Tačiau Prezidentui už
sigavus tokiu nepasitikėjimu, o 
Valstybės Departamentui nuro
džius jau ir taip didelį europie
čių sąjungininkų nepasitenkini
mą, kam prieš konferenciją su
rišamos didžiųjų rankos, rezo
liucija buvo atmesta. Iš savo pu
sės betgi turime pripažinti, kad 
ir ši rezoliucija prisidėjo prie 
garantijų, kad Lietuvos reikalas 
nebus išduotas. Penktadienio 
kalboje pats ministeris Dulles 
kartojo, kaip ir anksčiau, kad 
JAV nepakęs, kad buvusios lais
vos valstybės Rytų Europoje 
liktų pavergtos ir jų likimas 
būtų sprendžiamas neatsižvel
giant į sprendžiamųjų nuomonę, 
(kas šitokiu atveju atstovautų 
lietuvius?). Iš Paryžiaus NYT 
taipgi rašė, kad Strassburge su
sirenka pabėgėlių veiksniai Pa
vergtųjų Jungtinių Tautų for
moj ir žada didiesiems formaliai 
priminti savo likimą, (gandai 
sako, jog Pavergtųjų Seimo po
litinės komisijos pirmininkas V. 
Sidzikauskas liepos 18 d. būsiąs 
Ženevoje, kur su kitais vadovau
jančiais pavergtųjų diplomatais 
seks Rytų Europos tautų bylą). 
Pats Molotovas nedrįso liesti 
Maskvos pavergtųjų problemos; 
tik “Izvestija” tvirtino Maskvo
je, primindama, esą gal Dulles 
ir buvęs teisus sakydamas, jog~ 
galiausiai prispausta Maskva 
nusileistų. Tik lenkas ir čekos) >~ 
vakas — maskolberniai tęi4k 
San Franciske Maskvą ir puolė 
kubietį, kad “satelitai” niekad 
nebuvę tokie “laisvi” ir nepri
klausomi kaip dabar.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montrealio dalyse;
Paskolos — naujiems namams ir statybos eigoje — 5J/į%.
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardavimui — Montrealio opylinkėje;
Draudimas — pastatams ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

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

Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro?

Res.: P. ADAMONIS PO. 6-4781. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690

CIGAR STORE,
$6.900 pilna kaino su prekėmis, 
laboi geros biznis, '1 1 -kai metų 
nuomos sutartis,” už krautuvę ir 5 
grožių kambarių butą — $100 
mėnesiui. Savaitinė apyvarta — 
$600 - $700, galima dar pagerin
ti. Geriausia proga perkont biznį.

LIPPINCOTT - COLLEGE,
$1.900 įmokėti, 6 kambarių, pu
siou atsk., švarus, radiatoriais šil
domos, nomos. Labai didelis kie
mas, garažas.

WALLACE - SYMINGTON,
$2.000 įmokėti, galima ir su ma
žesniu, 6 didelių nepereinamų k., 
labai gero mūro narnos, moderni 
virtuvė, gražiai dekoruotos,, geros 
kietmedžio grindys, ypatingoj gra
žus kiemas.

EDNA - HIGH PARK,
$4.000 įmokėti, 8 gražių kamba
rių, labai gero mūro nomos, 3 mo
dernios virtuvės, geros kietmedžio 
grindys, alyvos šildymas, gražus 
kiemas, geros pajamos.

CRAWFORD - COLLEGE,
$3.000 įmokėti, 8 grožių kamba
rių, tikro mūro namas, švarus iš, 
lauko ir vidaus, geros kietmedžio 
grindys, 2 modernios- virtuvės, pp- 
jomingas namas.

GRENADIER RD. - INDIAN RD., 
$5.000 įmokėti, 11-kos gražių k., 
visai atskiras, gero mūro duplek
sas, naujas karšto vandens alyvos 
šildymas, 2 modernios virtuvės, 2 
ttoaletai, platus įvažiavimos iŠ 
gatvės, dvigubos garažas.

P. MALIŠAUSKAS
Bus.: ME. 2471, Res.: KE. 7425

I mū-

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

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

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

$6.000 įmokėti, 10 k. mūrinis, pu
siau atskiros. Vandeniu - alyvo apšil
domos, 2 virtuvės, garažas. Geros iš
mokėjimo sąlygos. Crowford - College.

$6.000 įmokėti, 
skiras, 2 virtuvės, 
- Roncesvolles.

10 k. mūrinis, at- 
gorožas. Geoffrey

HAVELOCK - BLOOR,
$2.000 įmokėti, 5 kambarių 
rinis namas, kietmedžio grindys, 
moderni virtuvė, gražūs dideli 
kombariai, didžiulis kiemas, prašo
mo kaina apie $10.000.

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

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

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

DURIE - BLOOR,
$4.000 įmokėti, 7 kombarių, ot
skiros mūrinis namas, olyva Šildo
mos, kietmedžio grindys, kvadrati
nis plonos, kambarys rūsyje, gra
žus didelis kiemas, garažas.

•DURIE - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, 2-jų 
apšildomų saulės kambarių, atski
ras, šiurkščių plytų namas.. Kvad
ratinis planas, vandeniu alyva šil
domas, garažas su privačiu įvažia
vimu, viena skola 10-čiai metų, 
puikus pirkinys.

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

P. KERBERIS
Bus.: ME. £471 - - Res.: LL. 1584

3.000 įmokėti, 6 k. mūrinis, nou- 
joj atremontuotas nomas. Goražui ga
limybės. Pilna kaino $13.900. Emer
son - Dupont.

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

$2.500 įmokėti, 6 k. mūrinis, aly
va apšildomas, 2 modernios virtuvės, 
garažui galimybės. Pilna 
900. Porkdale rajone.

koina $12.-

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

$5.000 įmokėti, 8 k. ont dviejų 
ougštų, mūrinis, pusiou atskiras, van
deniu - olyva apšildomas, 3 virtuvės, 
2 garažoi. Pilno kaina $17.000. 
Grace St. - Bloor.

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

$7.000 įmokėti, 8 komb., mūrinis, 
otskiros. Vandeniu, alyva šildomos. 
3 virtuvės. Privatus įvažiavimas. Bat
hurst - St. Clair rajone.

$8.000 įmokėti, 1 1 k. mūrinis, at
skiras, vandeniu alyva šildomas, 2 vo
nios, 3 modernios virtuvės, 3 garažai, 
privatus įvažiavimas. Sunnyside - 
Roncesvolles.

$10.000 įmokėti, 9 k. ant dviejų 
ougštų, mūrinis, atskiras, vandeniu 
olyva šildomas. 2 garažai, privatus 
įvažiavimas. Lengvos išmokėjimo są
lygos. Oakwood - St. Clair rojone.

ant dviejų 
Alyva šil-

$10.000 įmokėti, 8 k. 
augštų. Mūrinis, otskiros. 
domas, 2 virtuvės, yra garažas. Bloor 
- Dovercourt rajone.

8 nepereinamų k., 
virtuvės, garažas. 

Pilna kaino

$5.000 įmokėti, 
pusiau atskiras. 2 
Geros išsimokėjimas. 
$16.500. Groce - 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
mo kaina $15.500. Bloor - Lansdowne 
rajone.

$6.000 įmokėti, 18 kambarių, at
skiras, mūrinis narnos. Alyvo - vande
niu apšildomas, dvigubos garažas. Pil
no kaina $31.000. Grac - College ra
jone.

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

$6.000 įmokėti, 10 k. dupleksas, 
mūrinis, atskiros. Vandeniu olyva ap
šildomos, 2 virtuvės, 2 vonios. Gara
žas. Bloor- High Pork rajone.

Turime dougelj kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimois nomų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. JUČAS
OL. 2324

R. Kuprevičienė
OL. 8443

V. PALIULIS
D. KAROSAS

OL. 8444

OL 2325 J. BUCANTAS
OL. 8443

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
įrengia naujas, visu apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas onglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šokas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St., Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

SAVI PAS SAVUS ! !
Sąžiningas ir greitas patarnavimas: taisome auto mašinas, kei
čiame alyvą, aprūpiname degalais ir kt. auto reikmenimis, taip 
pat plauname ir dedame mašinoms stiklus. Darbas garantuotas.

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE
(WHITE ROSE GAS STATION)

35 SCARLETT RD. TELEFONAS RO. 2-6591
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS.
Įsitikinkite — neapsivilsite.

JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI.

VL. ANDRIJAUSKAS (W. Andrews)! 
Active Mortgages Sales Brokeris %s

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

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI,
* ATNAUJINAMI.
TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.
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V. VASIS - Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (wh Owtagton Aye.) Telef. ME. 4605 - 4606

1. Bloor - Crawford, $1.000 įmokėti,
6 gražių kambarių atskiros, didelis 
kiemas, garažui vieta.

2. Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 
įmokėti, 8 dideli kambariai, mūri
nis, 3 virtuvės, geros pajamų na
mas,

3. Bloor - Ossington, $3.500 įmokėti,
7 didelių kambarių, atskiras, gero 
mūro, alyva šildomas, didelis kie
mas ir garažas, labai geras pir
kinys.

4. Rusholme Rd. - Bloor, $5.000 įmo
kėti, 9 kambarių, atskiros, gero* 
mūro, kvadratinis planas, alyva 
šildomas, lobai 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-

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Ęeal Estate Board.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms; Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

V. KRtVfcS KAPO PAMINKLUI 
STATYTI

per Z/TŽ/Z red. surinkta $95.50. Vajų 
užbaigus pinigai persiųsti prof. A. Jurs- 
kiui, paminklo komiteto kasininkui Phi- 
ladelphijoje.

Pagal atskirus aukų lapus daugiausia 
surinko J. Žemaitis Delhi ūkininkų ra
jone — $33.75.

Aukojo: po $2 — Ignas Vainavičius, 
kun. K. Riekus, M. Grincevičiai, B. 
Guogo; po $1 — J. Vorkavičius, J. Vie- 
raitis, J. Rastopkevičiai, Norgėlas, Na
ruševičius, Laurikaitis, J. Janušauskas, 
P. Lileikis, K. Valaitis, L. Radzevičius, 
Radauskas, P. Augaitis, M. Račys, J. 
Liutkus, A. Mažeika, Algis Riekus, St. 
Augustinavičius senj., St. Augustinavi- 
čius-jn, A. Žiogas, V. M. Miceikai, T. 
Normantas, K. Lukošius, V. Kastytis, L. 
Ulbinas, J. Žemaitis; $0.50 — M. Nor
kus; $0.25 ■ — P. Ozolas.

TORONTE surinkta $29 (daugiausia 
K. Grigaitis — $21).

Aukojo: po $5 — Vyt. Meilus, J. 
Strazdas, A. Pabedinskas; po $3 —A. 
Pacevičius, K. Grigaitis; po $1 — A. 
KirŠonis, Aug. Kuolas, J. Strazdas, P. 
Budreika, St. Bone!is, A. Šapoka, L. Šal
na, J. Prakapas.

IŠ WINN1PEGO St. Bujokas prisiuntė 
$1.

1Š FORT WILLIAMS, Ont. po $2 — 
aukojo A. Mitalas ir E. Jasevičiūtė.

EDMONTONE, Altą surinkta $ 14.
Aukojo: po $1 — Jogaldas Henrikas, 

kųn. Br. Jurkšas, Albertas Mažionis, Jo
nas ,Bafeys, P. šiugž^nis4 A. Kantautas, 
J z Gustainis,, A. Dudarrivičiuš, K1 2dfpis, 
W. Juodelis, /. Pilipavičius, K. Sadaus
kas, E. Meiikauskas; po $0.50 —- A. 
Sidaravičius ir V. Zelenkevičius.
— LONDONE, Ont. p. Eimantas surinko 
$8.75, bet aukų lapo pasiuntė tiesiai į 
Philadelphia, tad aukojusių pavardžių 
išvardyti negalime.

SUDBURY apylinkės valdyba pati pir
moji prisiuntė $5 auka.

Tuo būdu išviso surinkta $95.50. Ka 
dangi be jau minėtų iondoniškių, taip 
pat tiesioginiai pasiųsta $14 iš Edmon- 
tono, tai pereitę trečiadienį pasiųsta 
$72.75.

Rinkėjams ir aukojusiems nuoširdus 
ačiū!

Margis Vaistinė 
408 RONCESVALLES AVE.

(kampas Howard Park Ave.)

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI T 
VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS
Muitas ir persiuntimo išlaidos užmokamos čia.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonas EM. 4-4025. 
SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Telefonas 927*95.

HAMILTON, ONT , 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264.
J ST. CATHARINES, Ont., 78 Geneva St. Telefonas 5-7480. 

EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y., U.S.A., 1162 Broodway, Tel. Fl. 1272 
ir kitose vietose. '

1 Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $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.

ŠILDYMO KONTRAKTORIDS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius. 

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. TeL OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

Per 15 m. bolševikinės Lietu
vos sukaktį numatyta suruošti 
didelę “spartakiadą” ir sportines 
varžybas. Skelbiamą, kad “pre
liminarinėse visų spartakiadų 
varžybose dalyvaus daugiau 
kaip 150.000, o galutinėse varžy
bose daugiau kaip 5000 sporti
ninkų”^

Šiemet Kaune įvyks visos S. 
Sąj ungos krepšinio pirmenybės 
ir kt.

Vilniuje gegužės 1 d. buvo pa
žadėta atiduoti, “eksplotuoti” 
nauja sporto žaidimų salė, liepos- 
mėn. ) “atviras plaukiojimo ba
seinas, dešimtys naujų krepši
nio, tinklinio, teniso ir kitų spor
to šakų aikštelių. Sparčiais tem
pais statomas didelis, modernus, 
uždaras plaukiojimo baseinas. 
Kaune liepos mėn. bus baigtas 
statyti 5000 vietų žaidimo stadi- 
jonas”.

PARDUODAMA: 
va šildomas, atskiros, gero mūro, 
privatus įvažiavimas, didelis kie
mas ir garažas.

6. Roncesvolles - Wright, $3.500 
įmokėti, 6 didelis kambariai, mo
derni virtuvė, alyva šildomas, lo
bai gero mūro, didelis kiemas.

. 7. High Pork - Roncesvolles, $3.900 
įmokėti, 6 dideli kambariai ir 2 ap
šildomos verandos, 2 ougštų, at
skiras, apynaujis namas, vande
niu alyva šildomas, 4 gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

8. Bloor - High Park Ave., $5.900. 
įmokėti,- 10 didelių kambarių, ge
ro mūro, 2-įų butų, 2 vonios, 2 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
2 garažai, prie pat Bloor, geros pir
kinys. \

9. Dundas - Duff erin, 2 apynauji * 
atskiri namai. Vienas 2-jų atski
rų būtų, antras 4-rių atskirų bu

III Kanados Liet. Dienos Ren
gimo K-teto pranešimas sporto 
reikalu. Susitarus su FASKtu ir 
Kanados Sporto Apygarda III 
Liet. Dienos metu Montrealyje 
pravedamas Šiaurės Amerikos 
vyrų ir jaunių krepšinio turny
ras. Šio turnyro rengimas ir 
vykdymas yra pavestas Mont- 
realio Liet. Sporto klubui “Tau
ras”, kurio vadovybė ir sudaro 
sporto sekciją prie Liet. Dienos 
Rengimo komiteto.

Visi Kanados ir JAV lietuvių 
sporto klubai kviečiami su savo 
krepšininkų komandomis minė
tame turnyre dalyvauti, iki rug- 
piūčio 1 d. įsiregistruojant pas 
A. Blauzdžiūną 1096 Stephans

VKLS Toronto skyr. pranešimos Nr. 3
Gegužės 21 d. Garden City Beach, 

Port Weller, VKLS St. Catherines skyr. 
rengtoje gegužinėje aukojo leidinio 
"Vilnius Lietuvos gyvenime" angliško
joj laidai:

po $2 — J. Pleinys, Hamilton; L. 
Mačikūnas, Niagara Falls; V. Janule- 
vičius ir A. Gačionis, neGnomi adresai; 
$1.50 Atačfltūf^H^ibgbrcr Fallsf
po $1 —- J. Morkuškis, L. Puslys, A. 
Panumis/ J. Kavolis — visi iš St. Cathe
rines Br. Soplys, Toronto; S. Normantas, 
/Jurgis Isinauskas?/, J. Naujokaitis — 
nežinomi adresai. Be to, sumesta pa
laidais į urna $21.22. Viso $38.72.

Toronto aukotojų sąrašas
Po $5 — P. Sidaras, J. Pikšilingis; 

$4 -— M. Zubrickas; $3 — P. Lelis; 
po $1 — Riekus, J. Urbonas, J. Prutulis 
ir Alg. Palionis. Viso $26.00.

Visiems aukojusiems Vajaus komite
tas tarta nuoširdų vilnietiška ačiū!

Vajaus komiteto adresas: J. Cicėnas, 
138 Shaw Str. Toornto, Ont. Canada.

Vajaus komitetas. 

tų, po 4 gabalus modernios vo
nios, vandeniu apšildomas, geras 
pirkinys, parduodamas lobai gero
mis sąlygomis.

10. High Park Blvd., 14 labai dide
lių kambarių, atskiras, lobai gero 
mūro, centrinis planas, vandeniu 
alyva šildomas, 3 vonios, moder
nios virtuvės, didelis gražus kie
mas ir 2 garažai, parduodamas su 
visais gerais baldais, mėnesinės 
pajamos $680, labai geras pirki
nys geromis sąlygomis.

11. Indian Rd. - Geoffrey, *11 didelių 
kambarių, gero mūro, atskiras, 4 
modernios virtuvės, 2 vonios po 4 
gabalus, vandeniu alyva šildomas, 
grąžys kiemas, šoninis įvažiavi
mas ir garažas, vertos dėmesio 
pirkinys.

Ave., Verdun, Montreal, P.Q.
Turnyras prasidės rugsėjo 3 d. 

11 vai. ir baigsis rugsėjo 4 d. 6 
vai.

Smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliau. Sporto sekcija.

Lauko teniso turnyras. Šį šeš
tadienį Toronte turėsime pirmą 
kartą išeivijoje lauko teniso ko
mandines varžybas ir su dideliu 
susidomėjimu tenka laukti iš
aiškinant, kuris lietuvių sporto 
klubas Š. Amerikoj turi geriau
sius lauko teniso žaidėjus. Tur
nyras prasidės šeštadienį iŠ ryto 
ir tęsis per visą dieną. Finalą 
yra numatoma nukelti į sekma
dienį. Bus žaidžiama pagal Da
vis Čup sistemą: du vienetai, 
dvejetas ir vėl du vienetai. Šiam 
turnyrui yra užsiregistravusios 
5 komandos. Detroito Kovas, Ro- 
chesterio Sakalas, Hamiltono 
Kovas ir Toronto Vyties 2 ko
mandos. Žinant praėjusių Žai
dynių Toronte lauko teniso pa
sekmes’ tenka laukti stiprios 
konkurencijos iš amerikiečių 

‘t>ušė§. Detroitiečiai Račka, Mi
siūnas; Rochesterio atstovai Ar- 
monas, Ramonas — visi praėju
sių žaidynių finalistai.

Bet žinant, kad vytiečiai Gvil
dys, Žukas ir Rautinš randasi 
“savo žemėje”, o taip pat yra 
pasiekę gražių pergalių, be ko
vos neatiduos svečiams Toron
to Lietuvių Namų šiems turny
rams skirtos pereinamosios tau
rės. Taip pat reikia manyti, kad 
Hamiltono Paltarokas ir Gra
jauskas, gavę pastiprinimų savo 
komandai iš Paris, bus lygūs 
varžovai šiai taurei. -

Lauko teniso mėgėjai kviečia
mi atsilankyti prįe St. Clair - 
Lansdowne esančių teniso aikš
telių ir pasigrožėti baltuoju 
'sportu. Ą. S.

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, 
telefonas LL. 7714

Licenced master electrician.

Kad būtų didesnė
Moteris nulipa ynuo svarstyk

lių.
— Na, kokia ištarmė? — klau

sia vyras. — Ar tu ne persunki?
— Ne, — atsako žmona. — Ta

čiau pagal ūgio lentelę aš turė
čiau būti šešiais coliais augštes- 
nė.

Katras kvailiausias?
Beprotnamy lankytojas pasi

teirauja paciento:
— Kuris čia iš jūsų kvailiau

sias?
— Anas! — . parodo pirštu į 

prižiūrėtoją.
— O kodėl jis?
— Už tai, kad jis turi raktus, 

galėtų atsidaryti duris, bet bū
ną čia.

Tai nieko!
Garsus austrų dainininkas 

Leo Slezak kartą dainavo kalė
diniame vaikų pastatyme. Be 
vaikų teatre greta vienas antro 
sėdėjo du rimti’ ponai — vienas 
buvo teatro kritikas, o antras 
Amerikos filmų pramonės me- 
nadžeris, Europoje medžiojus 
talentus. .Kai Slezak baigė vieną 
kalėdinę giesmę, amerikietis sa
ko:

— Visai neblogas balsas. Jei 
kaip, tai iš jo Amerikoje gal 
būtų galima ką nors ir padaryt...

— Bet ar Tamsta jo nepažįs
tat? Jo vardas Leo Slezak... — 
pastebėjo nustebęs kritikas.

— Tai' nieko. Vardą galima 
pakeisti...

Atkeršijo
Paryžiaus policijos viršinin

kas Lamoignon uždraudė vai
dinti Moliero Tartiufą. Jam, 
mat, atrodė, kad Molieras Tar
tiufo asmeny yra jį patį atvaiz
davęs. Draudimas buvo prisiųs
tas tik tada, kai teatras jau buvo 
pilnas. Įsiutęs Molieras išėjęs Į 
sceną publikai paskelbė: i

— Tartiufo pastatymas yra 
uždraustas. Ponas Lamoignon 
nenori, kad jis būtų parodytas 
scenoje...

Teatras sugaudė nuo katučių 
ir .pritarimo šauksmų, kai Mo
lieras ypatingai pabrėžė žodį 
jis» ■■ ■' K '"t.

’ "VIENYKJE — GALYBĖ"!
THWTK 

savo kredito kooperatyve "PARA
MA". Indėliai apdrausti. Augštos pa
lūkanos. r 
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.

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS 

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

ME. 5142. 
115 Montrose Ave., Toronto.

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TATRAI!

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

PLASTERIAVIMAS 
senos ir^ndujas.

Greitas ir gerai atliekamas darbas. 
Tel. RO. 7-1948 po 6 vai. vak.

Mr. STASSEN
48 BOUSTĖAD AVĖ., TORONTO.

PARKDALE VAIRAVIMO 
MOKYKLA

419 RONCESVALLES AVĖ. 
Ekspertei teikio instrukcijas įvairiomis 
kolbomis. Dviguba kontrolė. Daug lie
tuvių per mus įsigijo šoferio leidipną. 
Tel. įstaigos KE. 8573, namų RO.

Telefonas įstaigos KE. 8573, 
namų RO. 7-5663.

HENRY URBANSKI.

UITER - CITY 
Heating 

Installation
Atlieka namą apšildymo, gazo, van
dentiekių, drenažo įrengimus bei pa
taisymus, pavasario sezonui išvalo 
krosnis su vacuum cleaner.

JONAS POTERIS 
67 ESSEX ST. Tel. OL. 8010.

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 
Siuvėjas 

A. BERESNEVIČIUS
Dideli* pajirinkimot importuotų me- 
džiugų moterų ir vyrų kottiumom* k 
poltom*. UŽMkymu* atlieku žemiau-

1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 
TeL LL. 3222.

Gerės patarimas
Jaunas gydytojas senukui:
— Šiandien atidariau kabine

tą. Ką turiu daryti, kad turė
čiau pasisekimą?

— Reęeptus, sūneli, rašyk vi
sada neįskaitomus, bet sąskai
tas labai aiškiai.

Lygios teisės vyrams
Kanadoje esą 19 įstatymų, 

saugojančių moterį nuo vyro ir 
nė vieno — vyrą nuo moters.

Kanadietis vestuvių dieną, 
šalia jo stovinčiai lėlei, turįs pa
žadėti net 90%, bet visas jo tu
rimas gėrybes, kai tuo tarpu ji
nai neįpareigojama jam duoti 
nieko.

Vyras turįs ją išlaikyti, kai 
tuo tarpu ji, nors būtų milijo
nierė, neįpareigojama dėl jo iš
leisti nė dešimt centų.

Moderniškas vaikas .
— Jonuk, sakyk, kas yra sap

nas?
— Sapnas?... Tai televizija 

miegant...

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!
Vandos Žukauskienės 

MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmętiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiau

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvolles Avė,. Toronto

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto.

Tel. OL. 6415.
Sav. I. VILIŪNIENĖ

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE-—EĘE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto 

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

Advokatai, Notarai 
91 Yong-e St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter,
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalles Ave.
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 vai.: 10 ryto iki 9 vak., sek- 
mad. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet.

Seymour Hermąnt
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912 
arba EM. 4-8532.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St W., Toronto 
Telef.: OL 8431 ir OL 8432.

DR. W. K. WLODKOWSKI 
buvęs Varšuvos ir Gdynės ligoninių 
ordinatorium ir Vienos bei Paryžiaus 

universitetų klinikų asistentu.
DARBO VALANDOS: 

10-12 vai. ryto ir 3-8 vai. vok.
223 SHAW ST., TORONTO

(tarp Queen ir Dundas) 
Telefonas KL 5885.

Bendra praktika, genekologija ir gim
dymo pagalba.

Dr. M. Arštikaltytė 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priimu B anksto susitarus
Telef.: offiso WA. 1-3584 

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.

Dr. A. Paceyičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS
280 Roncesvolles Avė.

Telefonas OL 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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 t r e- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr.XJ^VJNGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ J
1 BEAVERBROOK - KIPLING AVE.

KAMPAS.
ISLINGTON, TORONTO, ONT.

Telefonas BE. 1-1310.

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 šešta dienia is 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NĘRYV LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Claw Ave. W.
Darbo vai. 2-ifc vai. pp. ir pagal 

susitarimcf.
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.

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuvižkoi kalbančius prašoma kreip
tis: pirm. Ir treč. 6-8 v.v.; antr., kefv. 

•r Šeštod. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. LO. 5613

STANLEY SHOE STORE
Aupščioustos rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie- Gladstone

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10-12 vol., 2 - 

4.3Q»vol: ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST STREET

Toronto.
Telefonas KE. 4323.

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

3 Spūdino Rd., Toronto 
(Bloor - Spodino kampos) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-B011

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse-
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto ..

Tel. WA. 1-6708 •>«

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

i 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., kitulaiku pagal susi
tarimų. —

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)
219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ 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 

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 
s - Telef. EM. 8-3754 --------------------------- -  — -

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

-Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

. (at Dundas)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
Tek EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-0978

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir tt 

PERKĖLĖ 
savo biurą į 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

Toronto 
Telefonas EM. 6-1681*2 
Ketvirtadienio vakarais: 

■575 Queen St. W. • 6-8 val. v.
Telef. EM. 8-2646

• f ■ .



Atvirame ore, p. Bieliūnų akyje, R.R. L tarp Niagara Falls ir Welland. Lietaus atveju viskas 
vyktM šeštadienio dienos patalpose. 11 vai. ryto iv. Mišios, giedant Niujorko chorui. Pamoksiu 
pasakys T. Juvenalis Liauba, O.F.M. Nuo 1 vai. iki 3 vai. pp. sportas su premijomis laimė
tojams. 3 vai. pp. koncertas, kurį išpildys lietuvių choras iŠ Niujorko, vadovaujamas mus. Po
vilo Sako. Dalyvauja du solistai: p-lė A. Skarulytė ir Dr. J. Skarulis. Paskaita L. Eimanto. Nuo 
5 vai. lietuviškas kermošius su riestainiais ir saldainiais, šokiams gros orkestras iš Buffalo, N.Y. 
Baigiama montažu prie laužo.

St. Stephen's Hott, Main Street East ir Port Robinson Rd. kampos, WELLAND. Pradžia 2 vol. 
pp. Vaidinimas 6 vol. vak., statant scenoje Čiurlionienės operetę "Kuprotą Oželį". Stoto Meno 
Mėgėją Ratelis, režisuoja Br. Simonaitis, šokiams gros vienas geriausių orkestrų, lietuvių 
'Trimitas" iš Toronto. Šlagerius dainuos p-lė V. P j na vartė. Veiks turtingas bufetas su skoniai 
pagamintais valgiais k įvairiausiais gėrimais. Loterija su vertingais ir skaitlingais laimėji- 
mas. Susipažinimas tarp Kanados ir Amerikos jaunimo. *

MIELI LIETUVIAI, atvykite j šios šventės iškilmes, kur 
rasite tikrų džiaugsmų ir malonumų! Pelnas — {rengti 
Švš. Marijos ’ Šiluvos koplyčių Pranciškonų vienuolyne 
St. Catharinėje.____________________ Tėvai Pranciškonai.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI Nr. 26 (286)
=

NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIŲ ŠVENTĖ .u nepaprastai didele ir labai įdomia programa 
per abį dienas. Sekmadieni:

TORONTO, Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos globėjo šv. Jono 

Kr. šventė praėjo iškilmingai ir 
nuotaikingai. Jo Eksc. vysK. V. 
Brizgys ankstyvųjų pamaldų 
metu sutvirtino 45 parapijos vai
kus, atlaikė šv. mišias ir pasa
kė du pamokslus. Laike Eksce
lencijos pamaldų parapijos vai
kai priėmė pirmąją Komuniją.

— Šį penktadienį, liepos 1 d., 
7.30 vai. vak. laikomos vakari
nės mišios.

— Liepos ir rugpiįįčio mėne
siais panaikinama 12 vai. pamal
dos. Vasaros metu sekmadieniais 
taip pat nebus vakarinių pa
maldų.
‘ — Kurijos dispensu šį penk
tadienį, liepos 1 d., leidžiama 
naudoti mėsiški valgiai.
1—Praėjusį šeštadienį iš pa
rapijos bažnyčios palaidota a.a. 
Placidą Stripiniene Toronto Vil
kes Kalno kapinėse. Nuoširdi 
užuojauta velionės vyrui, duk
ros ir sūnaus šeimoms.
*—Wasagoje parapijos pasta

to statybos darbai veik baigti. 
Ateinantį šekmadienį 11 vai. pir
mą kartą kurorte atostogaujan
tiems lietuviams bus laikomos 
pamaldos, kurios reguliariai 
vyks kas- sekmadienį per visą 
vasalą. Atidarymo iškilmės bus 
kiek vėliau. Apie pastatą aikš
tei sutvarkyti šį penktadienį ir 
šeštadienį labai reikalinga talka. 
Pirmadienį vasarvietę ir naujai 
pastatytą pastatą aplankė sve
čias vysk. Brizgys, susipažinda
mas su lietuvių vasarviete.

— Praėjusį sekmadienį Vilties 
Kalno kapinėse pašventintas 
Ankudavičių šeimos mirusiems 
tėveliams gražus antkapis.

— Sutuokta: Algirdas Drau
gelis ir Stasė Šileikytė.
Ceylono ministeris pirmininkas 

atsako
Mes džiaugėmės, kada Ban- 

dungo konferencijoj Ceylono 
premjeras išdrožė raudonie
siems teisybę į akis, ir įspėjo vi
są pasaulį dėl gręsiančio raudo
nųjų vergijos pavojaus.

.Už tokią ryžtingą laikyseną 
Ceylono premjerui daug kas iš 
lietuvių parašė padėkos laiškų. 
Jų buvo ir iš Toronto. Birželio 
20 d. žurn. Pr. Alšėnas ir dar 
keli torontiediai gavo atsaky
mus. Žurn. Alšėno skamba ši
taip: “Prime Minister Ceylon, 
Colombo. 13th June. 1955. Dear 
Mr. Alšėnas, I thank you very 
much for your letter of 6th May,: 
and for the kind sentiments you 
have expressed therin. Yours 

. sincerely, (Ministerio pirm, pa
rašas).”

Be to, persiųsdamas laiškus, 
min. pirm, asmeninis sekreto
rius Mr. P. Nadesan visiems pri
siuntė po seriją Ceylono pašto 
ženklų, norėdamas supažindinti 
su tuo kraštu, nors iš pašto 
ženklų charakterio. p

Gautas laiškas
Konst. Anskiui iš Lietuvos. At
siimti “TŽ” administracijoje.

Prl si'alinio parapijos žinios
— Parapijos statyba vyksta 

pilnu tempu. Visas darbas su- 
.o.iccniruolas vidaus įrengimui. 
Pamaldų salė galutinai pareng
ta tinkavimui. Tinkavimui pra
dedama ruošti ir didžioji salė. 
Pradėti taip pat “terrazo” dar
bai laiptuose, vestibiuliuose ir 
^avinėje. Tose pat patalpose bei 
chore vyksta paruošiamieji dar
bai tinkavimui. Talkon kviečia
me pagalbininkus darbams, 
ypač šeštadienį.

— Vaikučiai jau paruošti pir
mai komunijai, kuri pačių tėve
lių pageidavimu atidėta po va
saros atostogų.

Naujose patalpose- rudeniop 
parapijos vaikučiams ir suaugu
siems bus teikiamas sutvirtini
mo sakramentas.
— Choro repeticijos: antra

dienį moterims, ketvirtadienį 
vyrams. Visi choristai kviečiami 
dalyvauti laiku, nes rengiamas 
naujas repertuaras pradinės sta
tybos pašventinimo iškilmėms.

Bendra orkestro studijos 
pamoka ketvirtadienį nuo 6 iki 
i vai. p.p. Visi orkestrantai turi 
laiku susirinkti ir neužmįršti 
savo instrumentų ir muzikos 
knygų.

— Šis penktadienis yra pir
mas mėnesio penktadienis, skir
tas Švenčiausios Jėzaus Širdies 
garbinimui. Tą penktadienį Ka
nados tautinės šventės proga šv. 
Tėvas dispensavo nuo pasninko 
ir susilaikymo nuo mėsiškų val
gių-

— Jaunimo stovyklavietė Wa
sagoje jau gerokai aptvarkyta, 
padaryta didelė sporto aikštė, 
pastatytas namelis ir pamažu 
valomas ir tvarkomas miškas, 
kuris ilgainiui bus paverstas 
gražiu parku. Stovyklai reikėtų 
didoko gazinio pečiaus, jei kas 
turėtų nenaudojamą ir galėtų 
padovanoti, prašome mttms pra
nešti. Taip pat kviečiame vyrus 
ir didesnį mokyklinį jaunimą į 
talką šeštadieniais.
' — Moterystės sakramentą no
ri- priimti Vladas Melnykas ir 
Petronėlė Protosevičiūtė.

— Pakrikštytas Vfncas Alber
tas Čižikas.

— Rudenį naujose patalpose 
ivyks didžiulis rudens bazaras. 
Kiekvieną parapijietį iš anksto 
prašome paaukoti bazarui bent 
vieną fantą. '

— Parapijiečiams primenama, 
kad ir išvykus atostogų sekma
dieniais pasistengtų išklausyti 
šv. Mišias.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Dr. J. Yčui, rū

pestingai gydžiusiam bei globojusiam 
mane sergant ligoninėje ir namuose. 
Taip pat dėkoju Tėvams Pauliui ir Ra
fael iu i OFM, ir visiems, kurie mane 
sergančią aplankė.

Valerija Zarienė.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė (Col- 
cge - Ossington), 261 Roxton Rd., Telef. 
LO. 3470.

Išnuomojama II ougšte kambarys ir Vir
tuvė arba 2 kambariai ir virtuvė. Telef. 
EM. 3-9014.

Vasarvietė “Mercury Lodge“
109 Orchard Beach, randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj, 1 mylia 
į šiaurę nuo Keswick, Ont Autobusai privažiuoja prie vietos. 

LAIVELIAI, KABINOS, KAMBARIAI.
• Sav. L. P. KRILAVIČIAL

Telefonas Rochers Point 184-M.

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 
T!K

/. Berzinskas
1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547 

čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:
12 kambarįą atskiros mūrinis namas su garažu, vandeniu alyva šildomas, 

St. Clair ir Oakwood rajone. Namas išmokėtos. Prošo $21.000. Latxji gera vieta 
išnuomavimui

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

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

B. Sakalauskas
Telefonai: KE. 3216, namų LO. 1410

Čia Jūs rasite daugybę visamė Toronto mieste parduo
damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausį pasirin-

* kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.
8S6 COLLEGE ST. (netoli Ossington)

L BRKOVICH REALTOR.

Šv. Andriejaus liut. bažnyčioje 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, lie
pos 3 d., 2 v. p.p. lietuvių pa
maldos, kurias laikys vietos ku
nigas ir kunigai svečiai iš Čika
gos: Martynas Preikšaitis ir An- 
sas Trakis. Giedos Čikagos para
pijos choras ir gros dūdininkai.

Kun. dr. M. Kavolis
Lietuvių Evangelikų 

suvažiavimas -
įvyks Toronte liepos 2-3 d. Ja
me dalyvaus JAV ir Kanados 
lietuviai evangelikai, kurie vei
kia krikščionybės visuotinio są
jūdžio Pasaulio Liuterionių Są
jungos padalinio rėmuose. Die
notvarkėje numatyta tarpkitko 
liepos 2 d., 8 vai. vak. kultūrinis 
pobūvis YMCA salėj, College ir 
Dovercourt kampe. Meninę pro
gramą išpildys Čikagos solistai, 
choras ir dūdininkai bei atskiri 
pranešėjai, o vaišės yra Toronto 
parapijinio moterų ir jaunimo 
ratelių rankose.

Iš kitų vietovių atvažiuojan
tieji dalyviai sustoja Atlantik 
restorane, 1330 Dundas Str. W., 
ir iš čia paskirstomi po butus.

Lietuvių Liuterionių Taryba 
Amerikoje

liepos 2 d. 5 vai. p.p. posėdžiaus 
Redeemer Lutheran Church, In
dian Road ir Bloor kampe. Da
lyvaus kunigai ir atstovai lietu
vių parapijų JAV ir Kanadoje, 
kurios veikia Lutheran World 
Federation žinioje.

Anglų kalbos kursus 
Ontario Švietimo vadyba ruošia 
nuo liepos 4 iki rugpiūčio 12 d. 
Universiteto Economics Build
ing— 273 Bloor St. W. Kursai 
vyks 5 dienas per savaitę vaka
rais 7.30-9.30 vai. Mokestis $6. 
Užsirašyti: Universiteto Exten
tion Office — 65 St. George St. 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. pp.

Aldona ir Antanas Jamdoliai 
susilaukė gražios dukrelės. Dai- 
vutė džiaugiasi mažąja “lėlyte”.

Baleto vasaros studiją
. Nuo birželio 27 d. Volkovo Ba
leto Studijos patalpose, 782 
Yonge St., prie Bloor, atidaryta 
baleto vasaros studija. Dėstyti 
pakviesta Lietuvos valst. teatro 
baleto šokėja Zinaida Smolskai- 
tė - Orantienė. Informacijų lie
tuviškai kreiptis kasdien į jos 
butą tel. HU. 8-6988 tarp 11 ir 5 
v. v. arba nuo 7 vai. vak. studi- 
jon telefonu WA. 2-2918, išsky-. 
rus penktadienius, šeštadienius 
ir sekmadienius.

Padėkos laiškai
JT jubiliejinėse iškilmėse San 

Franciskė atvirą tiesos žodį Ru
sų bolševikų adresu pasakiusiam 
Kubos atstovui Dr. Emilio Nu
nez Portuondo visa eilė torontie- 
čių yra parašę padėkos laiškų. 
Kadangi San Franciskė posė
džiai jau pasibaigė, tai laiškai 
rašytini į Vašingtoną, kur Dr. 
Portuondo yra Kubos respubli
kos (Republica de Cuba) amba
sadorius.
IEŠKOMAS nemažos kembo rys ir virtuvė 
l-me ar ll-me augite. Telef. RO. 9-7269. 
IŠSIKELDAMi parduodame pigiai varto
tus baldus. Tel. RO. 9-7269.

({nuomojami 2 kambariai, virtuvė /be 
baldų/ ir veranda II augite. Telefonas 
RO. 2-3940.

Unuomoįami 2 kambariai ir virtuvė, ar
ba 1 kambarys ir virtuvė su baldais ar 
be baldų. Yra garažas.. High Park prie 
Bloor. 28 Oakmount Rd., RO. 7-3944.

Ižnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-m« 
augžte. 262 Rusholme Rd. Tel.LA.2269, 
po 6 vai. vak.

Ižnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augžte. Tel. RO. 7-7915. 10 Abbott.

IŽnuomojemi 2 kambariai, viename yra 
baldai; virtuvė ir saulės kambarys ll-me 
augžte, taip pat vienas kambarys su bal
dais lll-me augžte, yra sinka ir elektra 
nė plytelė, dvi vonios ir karžtas vanduo, 
garažas. 360 Sorauren Avė., prie Dun
das.Telef. OL. 3013.___________ i

Ižnuomojamas didelis frontinis kamba
rys ir virtuvė ll-me augžte . 2 asmenims. 
53 GoreVole Ave. Tel. EM. 8-0948.

Ižnuomojamas dviejų augžtų namas, 8V4 
kambario, alyva žildamas. 45 Lakeview 
Ave. Telef. LL. 0793.

Ižnuomojamas front, kambarys ir virtu
vė. su baldais arba be baldų II augžte. 
108 Geoffrey St., telef. LO. 6846.

Ižnuomojamas kambarys, su arba be 
baldu, galima naudotis virtuve. Telef. 
RO. 6-5738.

Kviečiame Torontieeius!
Šį ketvirtadienį, birželio 30 d., 

8 v.v. mums pavyko gauti re
prezentacinę šokių ir gegužinių 
vietą Burlingtone, žinomą dau
geliui kanadiečių Brant Inn var
du. Tai puiki šokių salė ir šalia 
jos specialiai įrengta šokių aikš
tė vad. Sky Club. Ji yra ant 
ežero kranto, po atviru dangu
mi.

Esant gražiam vakarui, šokiai 
vyks lauke, o lietaus atveju — 
salėje.

Maloniai kviečiame visus To
ronto lietuvius į Šį puikų pobū
vį, kur, tikimės, suvažiuos tau
tiečių iš plačių apylinkių.

Pradėkime ^ ilgąjį savaitgalį 
vienoje gražiausių gegužinių!

TFA Kanadoje Ham. skyrius. 
Toronto policijos, departamentas 
pakartotinai skelbia draudimą 
auto mašinų vairuotojams dary
ti bereikalingą triukšmą. Re
miamasi Highway Traffic Act 
17 sky r. 2 pastraipa. Draudimas 
ypač taikomas vestuvininkams, 
kurie daro ypatingai didelį 
triukšmą. Policija praneša, kad 
toliau tai nebus toleruojama ir 
tokių mašinų vairuotojai bus 
baudžiami.

Ižnuomojemas didelis kambarys ir vir
tuvė su baldais. Tel. RO. 2-9301 iki 
8 vai. vok.

Ižnuomojamas front, kambarys I augžte 
1 asmeniui. 339 Ossington Avė., telef. 
LO. 4566.

Ižnuomojomos 1 kambarys ir virtuvėlė 
v<*naunaiui-«i. «u baldais Geravale g-je 
telef. EM. 3-5404.

IŽnuomojemi 2 atskiri kambariai lll-me 
eugite, teie* naudotis garažu. 693 Do
vercourt Rd. /arti Bloor/, tel. LO. 8951.

Lietuvių radijo 
“Tėvynės prisiminimai” 

PAKEIČIA LAIKĄ 
nuo liepos 2 d. (šeštadienio).

Programa visuomet prasidės 
šeštadieniais pusvalandžiu vė
liau, t.y.. 3.30 vai p.p. ir vyks 
iki 4.45 vai. p.p. iš CHUM Ra
dijo stoties bangą 1050. Ši prog
rama būdavo transliuojama taip 
pat kas šeštadienį 3-4.15 yal. p.p.

Sol. Vaclovas Verikąitis, 
šiemet baigęs Toronte universi
teto Muzikos Fakultetą ir gavęs 
artisto diplomą, liepos 14 d. su 
Toronto Simfoniniu orkestru 
dalyvaus vad. Promenade kon
certe. Įsidėmėtina, kad mūsų 
jaunašis solistas^ programą įra
šė taip pat ir vieną liętuvišką 
dainą — Št. Šimkaus “Oi kas?”.

Mūsų lietuviškajai publikai 
vertėtų šiais aųgšto lygio kon
certais, vykstančiais kas ketvir
tadienį “University Arena”, dau
giau susidomėti, o ypač, kai pa
sirodys savas solistas.

Dominijos dieną 
Toronte organizuojamas didžiu
lis paradas, uis prasidės Queen 
Parke 1.30 vai. p.p., eis Bloor 
gatve į Willowdale Parką prie 
Christie gatvės. Parade daly
vaus daug orkestrų, jų tarpe ir 
kariškų, o be to apie 15 grupių, 
pavaizduojančių Toronto, istori
jos įvairius momentus: senųjų 
Toronto gyventojų indėnų gru
pė, prancūzų tyrinėtojų, įvairių 
kariuomenių ir t.t.

Persikėlė Torontan
Senas “TŽ” skaitytojas J. Vait

kaitis iš Port Radium (šiaurės 
Vakarų Teritorijų) praeitą sa
vaitę persikėlė nuolatiniam ap
sigyvenimui į Torontą.

Šv. Jono Kr. Draugijos ir 
parapijos šventė

Pereitą šeštadienį šv. Jono 
šventės proga šv. Jono Krikšty
tojo Pašalpinės Draugijos 35 me
tų ir parapijos įsteigimo 27 me
tų sukakčiai'- paminėti draugijos 
valdyba ir 'parapijos komitetas 
parapijos salėje suruošė iškil
mingą bankietą, kurį aplankė 
taip pat augštieji svečiai: J. E. 
Toronto arkivyskupo padėjėjas 
vysk. F. V. Allen, J.E. vysk. V. 
Brizgys, gen. konsulas min. V. 
Gylys, KLB -Krašto Valdybos 
pirmininkas J. Matulionis, o Do
ros šimtų svečių tarpe buvo be
ne visų Toronto lietuvių organi
zacijų pirmininkai ar valdybų 
nariai.. -

Visiems gerokai pasistiprinus 
prie rūpestingai šeimininkių 
gausiai apkrautų stalų, klebonas 
kun. Ažubalis angliškai pasvei- 
tkino augštuosius svečius, pri
mindamas bankieto tikslą, pa
prašydamas J.E. vysk. Alleną 
perduoti nuoširdžią padėką Jo 
Em. kardinolui už nuolatinę pa
rapijos globą ir moralinę bei ma
terialinę paramą vykdant baž
nyčios perstatymo darbus. Atsa
kydamas Jo Ekscelencija vysk. 
Alien pasidžiaugė parapijos pa
žanga, linkėjo jai sėkmingo toli
mesnio darbo ir savo bei kardi
nolo vardu pasveikino vysk. V. 
Brizgį, atvyki*^ suteikti'lietu
viškam jaunimui sutvirtinimo 
sakramento..

J.E vysk. Brizgys pirmiausia 
padėkojo angliškai vysk. AHen, 
prašydamas perduoti oėdėką Jo 
Em. kardinolui už malonų leidi
mą atvykti pas savo tautiečius 
atlikti vyskupinių aktų, pabrėž
damas, jog tas kontaktas su sa

vuoju vyskupu teigiamai pavei
kia lietuvių dvasią. Jau lietu
viškai kalbėdamas, Ekscelenci
ja pasidžiaugė, kad nuo 1948 m. 
aplankydamas kasmet spėjęs 
susigyventi su torontiečiais, juos 
pažinti ir suprasti jų rūpesčius. 
Pasveikinęs parapijos pirmuo
sius kūrėjus — jubiliatę šv. Jo
no Kr. pašalp. draugiją bei da
bartinius darbuotojus, Jo Eksc. 
ilgesnėje kalboje kėlė reikalą 
lietuviams kuo plačiau veržtis j 
kanadiškąjį gyvenimą, ieškoti 
platesnių- ryšių bei pažinčių, 
ypač augštesniuosiuose sluogs- 
niuose, kurios gali būti išnaudo
tos Lietuvos vardo išgarsinimui. 
Lietuvių vardas pasauly nėra 
blogas. Žurnalo “Exile Europe” 
tremties tautų charakteristiko
se lietuviai vertinami augščiau- 
siai, kad jie susiklausą, esą ak
tyvūs ir objektyvūs, t.y. nesigai- 
nioją fantazijų, neturį nerealių 
pretenzijų. Mūsų reikalas šį ge
rą vardą išlaikyti ir išnaudoti sa
vo tautos labui. Ekscelencija ta 
proga priminė visą eilę pavyz
džių iš kitų pasaulio kraštų lie 
tuvių veiklos bei jų panaudoja
mų metodų, ypač iš JAV ir Ko
lumbijos.

Min. V. Gylys, pasveikinęs šv 
Jono d-jos ir parapijos kūrėjus, 
ypatingai užakcentavo keliau
jančio vyskupo Brizgio darbo 
reikšmę lietuviškajai išeivijai. 
Krašto Valdybos pirmininkas J. 
Matulionis, po tokių pat sveiki
nimų, iškėlė vaidmenį ir keliau
jančio kapeliono kun. Kulbio, S.
J. , aplankiusio jau po kelis kar
tus ir toliausiuose užkampiuose 
išbarstytus lietuvius, neperse
niai grįžusio iš eakimiškų pa
sviečių.

Toliau jubiliatę šv. Jono d-ją 
ir parapiją sveikino: K. Juoza
pavičienė — Kan. Liet. Kat. Mo
terų D-jos Centro ir skyriaus 
valdybų vardu; dr. A. Šapoka — 
Kan. Liet. Kat. Federacijos, K. 
Liet. Kat. Kultūros D-jos ir “T. 
Žiburių” vardu; p. Banelis — L.
K. Kūrėjų Savanorių vardu; ke
liaujantis kapelionas kun. Kul- 
bis, S J; p. Strazdas — SLA var
du; p. Saplys — Vilniaus Krašte. 
Liet. S-gos vardu.

Bankieto šeimininkas p. Pus
vaikis. pakviestas kun. klebono, 
kalbų protarpiais vis pakviesda
vo dainininkus kokią dainelę su
dainuoti, pagaliau visiems ma
loniai padėkojo, atskirai — ir 
pradžioje ir pabaigoje — prisi
mindamas pirmuosius parapijos 
ir šv. Jono Kr. pašalp. D-jos kū

rėjus. Iš draugijos kūrėjų, pasi
rodo, Toronte besą likę vos trys 
— Jurcas, Ivaška ir Bepirštis. 
Deja, tą dieną jie visi trys jau
tėsi blogai ir bankiete dalyvauti 
negalėjo.

Sveikinimams pasibaigus pra
sidėjo šokiai ir pravesta loterija. 
Apskritai didelė šventė praėjo 
labai gražioje ir smagioje nuo
taikoje. Rengėjai, ypač šeiminin
kės, beabejo, turėjo daug vargo . 
tačiau pasisekimas ir svečių ge
ra nuotaika buvo geras atpil
das ...

Dail. T. Valius dalyvauja da
bar vykstančioje Otavoje Kana
dos meno galerijos parodoje gra
fikos skyriuje. Mūsų žymusis 
grafikas yra išstatęs linoleume 
rėžinį “Keturios figūros”, kurio 
reprodukcija parteko ir į parodos 
katalogą. <!f

Stasys Petrulis prašomas pa
skambinti i Montreali telefonu 
RA. 20976 Juozui Macikui.

Svetys iš Kalifornijos
Viešėdamas Toronte mus ap

lankė svetys iš Kalifornijos j>. 
Pranas Rimkus, kilimo joniškie
tis, jau senas amerikietis. Ne
priklausomos, Lietuvos laikais p. 
R. buvo grįžęs į Lietuvą, kur 
tarp kitko mokytojavo Palangos 
ir Šiaulių gimnazijose dėstyda
mas piešimą ir muziką, buvo 
taip pat vienas iš “Šiaulių nau
jienų” leidėjų; į Ameriką išvyko 
vėl 1934 m., kur gyveno Niujor
ke, o prieš 12 m. persikėlė į Ka
liforniją.

Lietuvišką radijo programą 
pereitą šeštadienį transliavo CF 
RB Toronto radijo stotis, kas 
šeštadienį 7.30-8 vai. vak. trans
liuojamoje programoje “Cana
dian All” Ją veda žurnalistas 
John Collingwood Reade, šį 
karta buvo transliuojamas jo pa
sikalbėjimas su J. R. Simanavi
čium apie Lietuvą bei lietuviš
kas dainas, nr dainavo torontie- 
čiams gerai pažįstamas ir jų mė
giamas baritonas sol. Vaclovas 
Verikąitis ir Vaclovą Žemelytė, 
contraltas, studijuojanti daina- 
vima Toronte. Berods, tai buvo 
jos pirmas pasirodymas Toronte, 
padaręs malonaus įspūdžio, v

MONTREAL, Oue.
Apyl. seimelio prez. pirminin

kui S. Naginioniui išvykstant 
atostogų, jo pareigas nuo liepos 
1 iki 17 d. eis vicepirmininkas D 
Norkeliūnasr 5637 Jeanne d’Arc 
St., telef. RA. 7-3120.

Neringos skaučių tunto sto
vykla prasideda birželio 30 d. p. 
Skruibio ūkyje, 6 mylios nuo Ri- 
gaud, prie 17 kelio. Pirmasis sto
vyklos laužas — Pasveikinimas 
Tėvynei — įvyks šį šeštadienį, 
liepos 2 d., 8.30 vai. Sekmadienį 
10 vai. ryto pamaldos, po pamal 
dų vėliavos pakėlimas ir stovyk
los atįdarymas. Penktadienį — 
liepos 8 d., 8.30 vai. — įdomus 
laužas, šeštadienį — liepos 9 d., 
3.30 vai. — paskutinis stovyklos 
'.aužas — Tėvynės Ilgesys. Sek
madienį, liepos 10 d , 10.30 vai. 
pamaldos, po pamaldų vėliavos 
oakėlimas, įžodis, specialybių 
įteikimas ir tt. Po pietų pasiro- 
lymai, žaidimai, 4 vai. vėliavos 
nuleidimas ir stovyklos uždary
mas.

Montrealio skautų vasaros sto
vykla įvyks liepos 23 —• rūgpiū- 
iio 1 dienomis, Inglewood vieto
vėje, 40 mylių nuo Toronto. Sto
vykloje dalyvaus apie 150 skau-1 
tų-čių iš daugelio Kanados mies
tų. Joje gali dalyvauti kiekvie
nas skautas, vilkiukas, ir jūrų 
skautas.

Stovyklos mokestis yra $15, 
įskaitant kelionės išlaidas. Nę- 
skautams stovyklos mokestis 
yra tas pats, tačiau jie turi patys 
apsimokėtu kelionės išlaidas. 
Neturtingiems vaikams mokes
tis gali būti dalinai sumažintas. 
Prašymus reikią įteikti draugi
ninkams.

Pirmose stovyklos dienose

dalyvaus ir tuntininkas psktn. 
St. Naginionis, kuris taipgi rū
pinsis ir kelione ten ir atgal. 
Visą stovyklavimo laiką daly
vaus Kanados Rajono Dvasios 
Vadovas psktn. Tėvas S. Kulbis, 
SJ, ir rajono vadeiva sktn. J. 
Bulota.

Registruotis galima pas psktn. 
S. Naginionį, tel. TU. 8166 ir s.v. 
vyr. skilt. J. Piečaitį, tel. RA. 2- 
4449, įmokant po $5 asmeniui iki 
liepos 17 d.

Tėvai prašomi išnaudoti šią 
progą ir leisti savo vaikams ne 
tik pastovyklauti, bet taipgi pa
žinti Kanadą ir susitikti su vi
sais Kanadoje gyvenančiais lie
tuviais skautais.

Psktn. St. Naginionis, tunt 
Jo Em .Kardinolas P. E. Leger 

sutiko pašventinti A V naują 
bažnyčią rugsėjo 25 d. Ta pačia 
proga Jo Eminencija sutiko taip 
pat dalyvauti Lietuvių Dienoje 
ir rugsėjo 4 d. atlaikyti iškil
mingas pamaldas lietuviams.

AV Bažnyčios šventinimo iš
kilmės galvojamos taip praves
ti: prieš šventinimą maldos no
vena, kurią praves kun. Graus- 
lys; rugsėjo 24 didelis koncertas; 
rugsėjo 25, 10.30 vai. bažnyčios 
šventinimas; 11 vai. iškilmingos 
pamaldos — šv. Mišias laikys JE 
vysk. V. Brizgys; Po pamaldų 
Sutvirtinimo sakramentą su
teiks JE vysk V. Brizgys ar ki
tas kuris vyskupas. Po to, nau
joje salėje bendri pietūs.

Padėka
Augustinas Kudzma, gyv. Ville La 

Šalie, Montrcaiyje, paaukojo $1 1 Me- 
mingeno vargo mokyklai, Vokietijoje. 
Pinigai persiųsti per BALFę. Tiek vai
kučių, tiek ir savo vardu reiškiama jam 
n u oš i rdi padėka. P. . šimel<MtŽ3>

Lietuvių Evangelikų PRANEŠIMAS SKAUTĖMS •
Sąskrydis IR SKAUTAMS

Liepos 2 ir 3 d. Toronte., savo į Primenama skaučių ir skautų 
naujoj Grace liuterionių bažnv-! vadovams, kad Pasaulio Lietu
čio j,l 424 Davenport Rd., telef. vių Skautų S-gos korespondęn- 
OL. 4813., įvyksta didelis sąskry- cinio suvažiavimo atstoyįi 
dis, į kurį kviečiame visus Ka- gistruojasi iki š.m. birželio 30 d. 
naci oje gyvenančius lietuvius šiuo adresu: Dr. J. Gimbutas, 4 
evangelikus. Sąskrydyje daly-' Rutledge Street, Boston 32 (W. 
vau j a trys kunigai: J. Pauperas. Roxbury), Mass.
Iš Čikagos, P. Dagys iš Niujor- ■ _ . ___ _ — -
ko ir L. Kostizenas iš Toronto, i TILLSONBURG, Ont
Giedos stiprus 50 žmonių Čika
gos Ziono Parapijos bažnyčios 
choras. Sąskrydžio dicnotvąkė: 

šeštadienį, liepos 2 d.. 8 vai. v.
pamaldos, dalyvaujant kuni
gams ir chorui. Po pamaldų —- 
bendra vakarienė.

Sekmadienį, liepos 3 d...9 vai. 
30 min. iškilmingos pamaldos, 
kuriose dalyvauja tai pat mi
nėti kunigai bei Čikagos Ziono 
parapijos bažnyčios choras.

Parapijų Komitetai.
Joninės

Birželis gausus vardinėmis. 
Kartais tą pačią dieną bent ke
lių išpuola. Neseniai atšventė 
vardines visas būrys Antanų, 
pereitą penktadienį taip pat bū
rys Jonų, o šį trečiadienį švęs 
Petrai su Povilais. Bene sma
giausios vardinės Tclccnte at-
švęstos keturių Jonų iš karto — 
bendrai suruoštos šv. Jono Kr. 
parapijos salėje. Ruošėjai buvo 
keturi Jonai KLB Krašto Val- 
^vbos nariai torontiečiai — kun. 
dr. Gutauskas, pp. Jokubynas, 
Matulionis ir Simanavičius. Sve
čių" tarpe buvo dar du Krašto 
valdybos nariai Jonai iš Hamil- 
'o”n. tai inž. Kšivickis ir Mikšys,
o iš torontiečių Jonų matėsi pp. 
vaistininkas Margis, dr. Mauru
kas, beabejo, šimtinės svečių 
tarpe buvo jų ir daugiau. Buvo 
programėlė — Al. Kuolas,-»Algis 
ir Jonas Simanavičiai padaina
vo, o žurn; Vyt. Kastytis per
skaitė humoristini reportažą.

TILLSONBURG, Ont
: Liepos 3 d., sekmadienį, Till- 
souburgo Liet. Ūkininkų Klubas 
ruošia visų apylinkių lietuviams 
susiartinimo dieną. Ta proga pa- 

j sižadėjo atvykti daugelis svečių 
; iš Amerikos ir iš įvairių Kana- 
idos vietų. Numatyta paruošti 
i įvairių pramogų, kaip: sportas, 
Į žaidynės ir kita. Taipgi bus iš
mėgintos jėgos ant storos virvės 
tarp amerikiečių ir kanadiečių, 
bei kitų dalinių. Tad apylinkių 
lietuviai, kas gyvas, skaitlin
giausiai atsilankykite!

Visos iškilmės įvyks St. Au- 
gustinavičiaus ūkyje (piknikų 
aikštėje). R.R. 4, Tillsonburg, 
Ont. Pradžia 2 vai. pp. Bus gera 
muzika. Pelnas skiriamas Lietu
vių namams.

Rengėjai Tillsonburgo Lietu
vių Ūk. Klubas.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimą 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę | Mont
real;, Londonę, Windsor^, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur. , .

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403
> TORONTO

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
RONCESVALLES AURORA $2.000 įmokėti, viso $10.500, pusiau ot- 

skitas rvAmos. 6 kamb., oro-onghu šildvmas. aarožos. Namas be skolų.
WESTMINSTER - RONCESVALLES, $3.000 įmokėti, pusiau atskiras, 

tų narnos, 6 kamb., modemus, alyvos Šildymas, garažas. Viso $14.500.
GROCERY - MEAT krautuvė, $7.000, Roncesvolles gatvėje, pilnai įrengta, 

nuoma $100 menesiui, apyvarta — apie $1000 savaitėje, 2-jų augšty nomat, 
galimo jį numirkti. •

GARDEN • RONCESVALLES, $4.000 įmokėti, viso $13.800, 7 nepereinami 
komb., vnndens-olvvos šildymas, be garažo.

KING - SUNNYSIDE, $4.000 įmokėti, viso $25.000, 13 kamb. su baldais, 
pajamų noma>, vandens-alyvos Šildymas, 3 garažai, išmokėjimas ilgom laikui, 
atviros morgičius. ' - -

AL GARDENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WE«T. TORONTO. ONTAI 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vokarsis HU. 9-1

Visata turto pirkimo or pardavimo reikalais kraiokitts vtaf 
RETKĄL1NG1 NAMAI PARDAVJ

t
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