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I Artėja birželis
Jau įėjo į tradiciją kiekivenais metais apie birželio 15 d. pri

siminti genocido pradžią Lietuvoje ir taip pat sovietų okupacijos 
pradžią. Kanadoje šios skaudžios sukaktys beveik visose koloni
jose paminimos kartu su latviais ir estais, nes visas tris tautas 
šitos nelaimės palietė beveik tuo pačiu metu. Visų trijų kraštų 
okupacija įvykdyta tik poros dienų skirtumu (Lietuva okupuota 
birželio 15 d., Latvija ir Estija birželio 17 d., 1940 m.), o pirmo
sios masinės deportacijos buvo vykdomos visuose trijuose kraš
tuose tą pačią dieną. Ruošiamų šių skaudžių įvykių paminėjimų 
pagrindinis uždavinys parodyti pasauliui komunizmo praktiką 
gyvais pavyzdžiais. Parodyti kaip propagandinės deklamacijos 
skaudžiai skiriasi nuo gyvenimiškos tikrovės, parodyti, kaip 
propagandoje linksniuojamoji tautų laisvė gyvenime virsta jų 
pavergimu, kaip deklamuojamas žmogiškumas praktikoje virsta 

•teroru ir kankynėmis. Mes, atstovai pavergtųjų tautų, daugelis 
savo akimis matę komunistinės valstybės praktiką, .galime būti 
geriausiais liudytojais. Ir tai nėra mūsų privilegija, bet mūsų 
pareiga. Neužtenka žinoti ir būti patenkintu, kad galėtume, bet 
liudyti yra mūsų pareiga ir mūsų misija laisvajame pasaulyje.

Šiemet Kanados lietuviams šią savo misiją vykdyti teks ypa
tingose sąlygose, nes tai turės vykti tuoj aus pat po federalinių 
rinkimų. Rinkimų įtampa visus politikus bus nepaprastai išvargi
nusi, jie visi jausis reikalingi poilsio. Vieni džiaugsis laimėję rin
kimus, kiti liūdės patyrę nenumatytą pralaimėjimą. Patraukti 
juos šitokiose nuotaikose susidomėti dar mums rūpimais daly
kais nėra jokios vilties. Jei kurie pakviesti ir ateis į minėjimą, 
tai nebent padėkoti už paramą, pasidžiaugti bendradarbiavimo 
vaisiais. Įsijungti į mūsų pergyvenimus jiems tada bus visiškai 
neįmanoma.

Bet užtai mums palankus yra priešrinkiminis metas. Tada 
visi politikai nori įsiklausyti į rinkikų balsą, nuoširdžiai nori 
perprasti, kuo kuri grupė gyvena, nes kiekvienai nori surasti tin
kamą ir patrauklų žodį. Dėl to i mums šiemet su savuoju žodžiu 
reikia išeiti truputį anksčiau. Tuos liūdnuosius minėjimus ruoš
ti žymiai anksčiau yra nepatogu, tačiau politikus su mus vargi
nančiomis problemomis supažindinti visiškai tinka ir anksčiau, 
kai jų ausys dar atlapos. Kas įeis į jų galvą tada, liks visam lai
kui. Taigi ruošiantis genocido pradžios ir okupacijos minėji- 

‘ mams, atrodo, nereikėtų- šiemet dėti didelių vilčių į politikų at
silankymus, bet kreiptis j juos su informacijomis kuo anksčiau,

yra sunku, nepaprastai sunku patraukti jų dėmesį, užimtą, mūsų 
manymu, labai menkais dalylkais, bet visdėlto užimtą. Kaip ga
lima būtų jas sudominti mums rūpimomis problemomis, yra 
klausimas, kurį reikėtų vieną kartą rimtai pasvarstyti.

Mirė ministeris P. Zadeikis Savaitės įvykiai
Kolumbijos gyventojų pasipriešinimas privertė pasitraukti ka

rinį diktatorių gen. Gustavo Rojas, kuris 1953 m. buvo atėjęs val
džion >.per karinį sukilimą. Kariuomenėj jis turėjo pasitikėjimą ir 
dabaržbet sukilo civiliniai gyventojai krašto, turinčio 11 mil. gyv. 
ir linkusio demokratinėn santvarkon. Pagal veikiančią konstitu- 

r. , .. . ciją, g«n. Rojas baigęs savo kadenciją nebegalėjo būti kandidatu į 
Zadeikis prc2j(jėntus. Jis betgi to nepaisė, sušaukė savo patikimųjų vad. 

... /T'’ ””’Įsteigiamąjį seimą, kuris, žinoma, išrinko Rojas antrai kadencijai, 
nisteriu. Jo ministeriavimo_me- gav0 konkurentą, demokratinių grupų žmogų, kuris bandė statyti 
tu buvo likviduotas lenKų PO w sav0 kandidatūra i prezidentus, suimdino. Šitoks elgesys sujaudi- 

! kariškos organizacijos Tengtas no krašto gyventojus. Pirmieji viešai pasipriešino studentai, prisi- 
pucas. 1920-21 m. jis lankėsi JA -jgi0 '.verslininkai, prekybinių- “ 
V-bėse kaip Lietuvos Misijos kai bankai ir t.t. Sąjūdis persi- 
narys, atstovavo Lietuvą kituo- me(-g į visa krašta, ir beveik vi-, 
se kraštuose karinio pobūdžio 
derybose. 1922 m. jis perėjo į už
sienio r. ministerijos tarnybą, o 
1923 m. gruodžio 1 d. paskirtas 
konsulu Čikagoje. Lietuvos gen. 
konsulu jis tapo 1928 _m. vasa
rio 1 d. ir juo išbuvo iki 1935 m. 
liepos 1 d., kai prez. A. Smeto-. 
nos aktu buvo paKeltas Lietuvos' 
nepaprastu Pasiuntiniu ir Įga
liotu ministeriu JAV. Šiose pa
reigose jis ir išbuvo iki mirties. 
Kiek sveikata leido, rūpinosi jis 
pavergtąja Lietuva, lankė trem
tinių stovyklas Vokietijoje, da
lyvavo 1947 m. VLIKo pasita-. 
rime Paryžiuje ir daugybėj pir
maeilės reikšmės kitų pasitari
mu.

Su P. Žadeikio mirtimi reikš
mingiausias Lietuvos diplomati
nis postas neteko žmogaus, ku
rio laikysena daug sveria kovo
je už Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą.

Žadeikis perėjo į civilinį gyve
nimą,-dirbo kurį laiką vilniškės 
Lietuvos Tarybos tarnyboj kaip 
repatrijacijos komiteto sekret. 
Petrapily. 1919 m. jis įstojo Lie
tuvos kariuomenėn. Pasitrau- , 
kus A. Merkiui iš IV M. Šleže
vičiaus kabineto, P. f 
buvo pakviestas krašto aps. mi-:

tu buvo likviduotas lenkų P0W

sas ūkinis gyvenimas liko para
lyžuotas. Gatvėse prasidėjo su
sirėmimai su policija i kariuo
mene; žuvo kelios dešimtys žmo 
nių. Tai paveikė diktatorių Ro
jas,’ir jis pasitraukė Ispanijon 
perdavęs valdžią penkių karių 
iuntai, vadov. gen. Paris. Junta 
žada atstatyti konstitucinę tvar
ką 1958 m.

•f Krizė Italijoje
Signi vyriausybė, sudaryta 

iš* krikšč. demokratų, antikomu
nistinių socialistų ir liberalų 
atstovu, išsilaikė 22 mėn. Ji 
sugriuvo dėl socialistų pasitrau
kimo, kurie bando atstatyti jau 
senokai iširusią vienybę su ko
munistams palankiais Nenni 
vad. socialistais. Ateinančiais 
metais bus seimo rinkimai, ir, 
atrodo, socialistai eis į juos vie
ningai. Tuo tarpu Italijos prez. 
Gronchi bando sudaryti naują 
vyriausybę. Nors krikšč. demo-

TARtsrmmtsiiRtfPis
Gegužės 5 d. įvyko pasitari- Po platesnio motyvavimo, VL 

mas politinės veiklos konsohda- IKe dalyvaujančių grupių var-

nuo širdies smūgio mirė Įgalio
tas Lietuvos ministeris Vašing
tone'. Dar kovo 14 d. iškilmingai 
šventė jis savo 70 metų sukaktį. 
Pašarvotas Lietuvos atstovybės

"’Kantrybės kraštas”
“Gerai atsimenu vieną lietuvį, 

smulkų ūkininką, išvežtą Sibi
ran. Dirbo labai sąžiningai ir 
gaudavo pilną atlyginimą, bet 
visuomet buvo alkanas. Nežiū
rint to jis labai lėtai ir nepati
kimu užsispyrimu sutaupė apie 
200 rb., kuriuos jis pasiuntė į 
Lietuvą savo žmonai.

Po kiek laiko jis-gavo iš na
mų laišką, kurį ir man davė per 
skaityti; parodė ir fotografiją 
savo šešių vaikų: penki berniu
kai ir viena mergaitė; stovi visi 
vienoj eilėj, visi išbalę ir labai 
rimtai nusiteikę...

Ir jo akyse pasirodė ašaros; jis 
tarė: “Aš niekad nebuvau tur
tingas žmogus, niekad neturė
jau daug pinigų; turėjau dvi kar 
ves, bet vaikai buvo visada so- 
tūs. Mes turėjome pakankamai 
pieno, duonos, bulvių. Jie neba
davo, buvo sveiki. Žiūrėk, kaip 
jie atrodo dabar...

O jo žmona laiške rašo: “Mes 
esame labai dėkingi už tas gra
žias gėles, kurias prisiuntei. Šie 
žiedai pas mus neauga..Tai 
ištrauka iš naujai pasirodžiu
sios knygos anglų kalba, kurią 
parašė norvegas Otto Larsen ir 
kuri vadinasi “Nightmare of 
the innocents”. Jis grįžo iš Ru
sijos 1953 m.

Parašė norvegas, kuris Karo 
metu dirbo rusų naudai prieš 
vokiečius. Kai po karo pateko 
pas rusus, tai jie jį nuteisė 10 
metų kalėjimo kaip Vakarų šni
pą, nors jis buvo komunistas.

Knyga parašyta labai papras
tai, duodant faktus apie gyveni
mą vergų stovyklose su visa ei
le aprašymų iš susitikimo su su
imtaisiais. O ten buvo jų iš vi
sų tautų: rusai, ukrainiečiai, 
lenkai, suomiai, švedai, norve
gai, vokiečiai, austrai, gruzinai, 
korėjiečiai, afganistaniečiai, da
nai, olandai ir tt. Daug buvusių 
komunistų.

Rusai, kurie buvo vokiečių 
nelaisvėje, visi pateko į vergų 
stovyklas. Jie dar vaikais būda
mi su savo tėvais buvo išbėgę į 
Europą ir vėliau tarnavę pran
cūzų legijone. Atsidūrė stovyk
lose ir tie, kurie sugebėjo pa
sprukti iš vokiečių nelaisvės.

Lenkas, dalyvavęs sukilime 
prieš vokiečius Varšuvoj, ru
sams atėjus kaip pavojingas

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

žmogus buvo suimtas, apkaltin
tas šnipinėjimu anglams, ame
rikiečiams ir nuteistas 8 me
tams.

Rusai, kurie buvo ejnigravę 
per pirmąją revoliuciją, jų vai
kai net ir tie, kuriems buvo leis 
ta sugrįžti į Rusiją, po kiek lai
ko buvo suimti apkaltinti ir nu
teisti į stovyklas.

Daug buvo stovyklose ir rusų 
jūreivių, kurie karo metu kelia
vo ir daug matė svetimų kraš
tų.

Apie stovyklų gyvenimą au
torius nieko naujo neduoda. 
Bendras vaizdas ir čia susidaro 
baisus. Darbų daug, maisto ma
žai. Elgesys bjauriausias. Daug 
sunkumų sudaro kriminaliniai 
nusikaltėliai išimtinai rusų tau
tybės. Tarp svetimšalių buvo 
kažkokia bendra draugystė ir sa 
vitarpis pasitikėjimas. Kilnoji
mai stovyklose buvo nuolatinis 
dalykas—tokia sistema, kad ne
susidraugautų nei su suimtai
siais, nei su sargybiniais.

Pabėgimų buvo, nes jis buvo 
visoj eilėj stovyklų apie Ar
changelską, bet retai kam pasi
sekdavo ištrūkti iš šio žvėries 
nagU. .. h.

Autorius mini ir keletą kitų 
lietuvių, kurių šitame rajone 
daug nebuvo. Daug buvę estų.

Tokios knygos labai naudin
gos Amerikos publikai. Ne vie
nam ir ši knyga atidarys akis, 
nes daug kalbama aipe kitų tau
tų komunistus, kurie pateko į 
stovyklas.

Autorius sugrįžo normaliu 
keliu Norvegijos vyriausybei 
įsikišus. Tai nebuvo lengvas ke
lias ir atgal, nes kol neatskri- 
do į Hamburgą, jis nesijautė 
saugus ir vis dar galvodavo ar 
tai nėra koks bolševikų triukas. 
Tokia yra tikrovė apie šalį, ku
rią vienas iš stovyklos pasmerk
tųjų rusų pavadino “Kantrybės 
kraštu”.

Sov. Sąjungoj nėra ramu!
Rusų dienraštis “Novoje russ- 

koje slovo” kažkokio Žukovo 
(tik ne maršalo!) straipsny duo
da daug žinių apie neramumus 
Sov. Sąjungoj. Ar tai tiesa, ar1

P. Žadeikis gimė 1887 m. Že
maitijoj Pareškečio k. Jo tėvai 
— Juozas ir Teofilė Klimaitė be 
Povilo išleido į mokslus vyriau- 
sįjį sūnų Praną tapusį kunigu 
ir pasižymėjusį poaušrio spau
doj. Povilas mokėsi Palangos 
progimnazijoj, Mintaujos gimna 
zijoj ir Petrapilio un-te ,kur 
baigė organinę chemiją. Baigęs 
mokslus jis buvo pašauktas caro 
kariuomenėn. Patekęs į Gvardi
jos Lietuviško pulko atsarginį 
dalinį turėjo progos buvoti Lie
tuvoj ir kai reikėjo trauktis Ru
sijon, apsisprendė pasilikti sa
vame krašte. Frontui pairus, P.

tai jau yra kiek ir apsenę ži
nios, nesiimam tvirtinti.

Jis tvirtina, kad rusai atvažia- 
žiavę geležinkeliu ligi Daugpi
lio jaučiasi gerai ir saugiai, nes 
jie važiuoja per saugią teritori
ją. Atvažiavus į šią tvirtovę 
traukiniai leidžiami į vakarus 
yra ypatingu būdu sustiprina
mi kariniais daliniais ir specia
liomis apsaugos priemonėmis.. 
Tvirtinama, kad dar nuo karo 
laikų nors kurį laiką ir buvo nu
rimęs, paskutniu metu ir vėl su
stiprėjęs partizaninis judėji
mas: veikia estai, latviai, lietu
viai, lenkai, užsilikę vokiečių 
kareiviai ir rusų armijos dezer
tyrai.

Jie ne tik užpuldinėja trauki
nius, bet terorizuoja vietos rau
donąsias valdžias.

Rygoje buvo uždarytas uni
versitetas tiktai dėl studentų 
nusistatymo, kuris pasireiškė 
boikotu komunistinių organi
zacijų viešomis demonstracijo
mis.

Estijoj buvo užmušti “depu
tatas” ir jo pagalbininkas vieno 
rajoninio sovieto. Kas užmušė 
— taip ir nesusekė. Sakoma, kad 
ir pačiame Taline yra nesaugu.

Panašiai yra ir rytuose. Kas 
vakaruose yra Daugpilis, tas ry
tuose — Semipąlatinsk. “Yra tai 
tvirtovė neramumų ir sukilimų 
krašte” — sako Žukov.. Prade
dant nuo šitos stoties ir miesto 
prie visų traukinių kabinami 
specialūs šarvuoti vagonai su 
sargyba, nes čia prasideda par
tizanų “karalystė”.

Tas pats yra Kazakstane, kir- 
kizų respublikoj. Dar daugiau 
netikrumo esą jaučiama apie 
miestą Mary, kur gyvena tau
telė besmači, maždaug Šveica
rijos didumo. Šamojėdų krašte, 
arba kaip dabar juos vadina nen 
cai, kurie gyvena tarp upių Ob 
ir Jenisejaus taip pat vyksta ko
vos su bolševikų valdžiomis. So
vietu lakūnai, skraidą iš Igar- 
kos, kur yra nemažai lietuvių, ir 
Dušinsk — į tolimą šiaurę ir pa
laiką nuolatinį susisiekimą su 
šiaurės tyrinėtojais ir jų bazė
mis bijo nutūpti tundrose, nes 
gresia tikras pavojus patekti į 
priešo rankas.

Buvę paskutiniu laiku nėra-(maru — bolševizmu.

KAS NAUJO
Duchaborų sektos narių grupė 

kreipėsi į sovietų ambasadą pa- 
reikŠdami norą grįžti Rusijon, 
kurią paliko prieš beveik 60 me
tų. Kanadoje jie nerandą žadė
tosios tikybinės laisvės, ir tikisi 
ją rasti Sov. Sąjungoje. Ypač 
jie priekaištauja Br. Kolumbi
jos vyriausybei už vertimą leisti 
vaikus į mokyklas, prieš kurias 
jie nusistatę, nes ten esą moko
ma patriotizmo ir militarizmo. 
Sovietų atstovybė Otavoje davė 
teigiamą atsakymą, kuris esą 
būsiąs pagrindu tolimesnėm de
rybom. Tai liečia tiktai apie 
3.000 griežtųjų duchaborų iš 13 
tūkstančių. Jie nuo pat atvyki
mo pradžios reiškė savo nepasi
tenkinimą ir bandė išvykti į dau 
gelį kraštų, bet niekas nesutiko 
jų įsileisti.

Montrealio universitetas, ku
riam buvo paskirta $1.798.439 
pašalpos, grąžino čekį feder. vy
riausybei. Mat, Quebeco provin
cija autonomijos vardan, kurią 
ypač gina prov. min. pirm. Du
plessis, atsisakė priimti pašalpą 
iš feder. vyriausybės ir pasiry
žo išlaikyti un-tus savo jėgomis. 
Grąžino čekius ir kiti Quebeco 
prov. un-tai, išskyrus McGill.

m urnų ir totorių ir Komi respub 
likoj prie Volgos, ir Armėnijoj 
ir Gruzijoj.

Nors autorius ir optimistiškai 
baigia, “kad šis procesas nėra 
pasibaigęs ir dabartiniu metu 
jis nėra dar pasiekęs kulminaci
nio taško”, bet tam sunku pati
kėti. Kol pati centrinė tauta ir 
pati didžioji rodo pritarimą sa
vo tautiečiui Nikitai, kitoms 
tautoms nuversti bolševizmą 
yra^ sunku. Nesijudina kol kas 
didžiosios tautos nei Rytuose nei 
Vakaruose kovoti su žmonijos

Ml

vimo reikalu.
Dalyvavo trys komisijos:
1. VLIKo — K. Škirpa, J. Ka

minskas, P. Vainauskas;
2. LNT — V. Rastenis, V. Alks 

ninis, B. Bieliukas;
3. L. Fronto — J. Brazaitis, J. 

Šlepetys, V. Vaitiekūnas.
VLIKe dalyvaujančių grupių 

vardu buvo padaryti du įvadi
niai pareiškimai, liečią pasitari
mų tkslą ir paskirų grupių ke
liamų specifinių klausimų svars 
tymo metodą.

KANADOJE?
Literatūrinę premiją, skiria

mą gen. gubernatoriaus, laimėjo 
29 m. amž. rašytoja A. Wiseman 
už romaną “The Sacrifice”, ku
riame ji vaizduoja iš Ukrainos 
atkilusios žydų šeimos įsikūri
mą Winnipege. Šiuo metu auto
rė gyvena Britanijoj ir dirba žy
dų mergaičių socialinėj įstaigoj.

(Nukelta į 9 psl.)

du buvo pareikšti į septynis 
punktus suformuluoti dėsniai, 
kuriuos pasiūlyta dėti tarimosi. 
pagrindan.

LNT delegatų pasiūlymu, su
tarta kitą pasitarimą daryti bir
želio 8 d. 7 vai. vakare, visoms 
pasitarime atstovautoms gru
pėms davus laiko susižinoti su 
platesniais jų atstovaujamais 
sluogsniais ir parengti jų pažiū
rą išdėstytais klausimais.

10 METŲ BALFui
1947 m. gruodžio mėn. JAV 

buvo pradėta organizuoti pabė
gėlių šalpa. Per tą laiką į JAV 
atvyko 33.000 liet, pabėgėlių ne 
be BALFo pagalbos. Dešimtme
čio sukakties minėjimas supla
nuotas rengti lapkričio 23 d. 
Niujorke Commodore viešbuty. 
Numatyta kviesti prez. Eisenho
wer}, Niujorko valst. guberna
torių ir miesto majorą, kardino
lą Špellman ir kt. įžymybes. 
Programoje dalyvaus liet, rink
tinės meno pajėgos.

Atitraukia laivyną iš Baltijos
APagentūros žiniomis iš Oslo, 

sovietai pradėję atitraukti savo 
laivyną iš Baltijos jūros ir gal
būt iš arktikos ir telkti jį Ra
miojo vandenyno bazėse. Nors 
sovietai Baltijos jūrą kariniu 
požiūriu laiko svarbia sritimi, 
tačiau kartu mato, kad ji nėra 
saugi, nes sovietų laivynas galįs 
būti užblokuotas užėmus Skage
rako ir Kategako sąsiaurius, be 
to, jis čia lengvai pasiekiamas 
bombonešių iš Britainjos ir V. 
Vokietijos bazių. Atrodo, sovie-

tai apsisprendė telkti didžiąją 
savo laivyno dalį Ramiajame 
vandenyne, kur karo atveju 
prieš JAV įvyksią lemiamieji 
mūšiai. Ikišiol stipriausia sov. 
laivyno bazė buvusi Baltijos jū
roj; kiti laivyno vienetai buvę 
išdėstyti: Ramiajame vandeny
ne, arktikoj ir Juodojoj jūroj. 
Daugiausia rūpesčių vakarie
čiams kelia sparčiai augąs so
vietų povandeninių laivų skai
čius, kuris 1960 m. sieksiąs 700 
ir tuo būdu rimtai gresiąs vaka
riečių jūrų keliams.

kratai turi 262 atstovus iš 590, 
t.y. 119 daugiau nei komunistų 
partija — H savo didumu, — 
tačiau nesudaro daugumos. Ga
limas daiktas, krikšč. dem. su
darys vyriausybę vieni remda
miesi žadama kitų grupių para
ma seime arba ieškos naujos 
koalicijos.

Reformos Sov. Sąjungoj
Siekdami kaip nors pakelti 

krašto gamybą, sovietai viską 
tvarkė iš centro. Dabar Chruš- 
čiovas paleido apyvarton naują 
receptą — decentralizuoti, nes 
krašto ūkis esąs perdaug apsės
tas prižiūrėtojų bei įstaigų; esą 
reikia duoti daugiau laisvės -at
skiroms sirtims, kurių sudaryta 
?2. Jų ūkį ateity turės planuoti 
atitinkamos komisijos. Visa eilė 
centro ministerijų, išskyrus kraš 
to gynybai reikšmingas, panai
kinama. Per paskutinį Vyr. So
vieto posėdį, projektas patvir
tintas formaliai ir pradedamas 
vykdyti. -į 'fYfSj 
—e*E8aJ12.Čia-Lil£p§a OSuwag-
“parlamentas priėmė atsišau
kimą į vakariečių parlamentus 
sustabdyti atominių bombų ban 
domuosius sprogdinimus. Užs. r. 
min. A. Gromyko pareiškė: “Jei 
gu jūs sprogdinsite, ir mes 
sprogdinsime”. Vakariečiai tuo 
tarpu reikalauja įvesti pirmiau
sia tarpt, kontrolę, kuri laiduo
tų sovietų pažadų vykdymą. So
vietai gi to nepriima ir pvz. at
metė britų pasiūlymą registruo
ti JT bandomuosius atominius, 
sprogdinimus.

Britai - vokiečiai tariasi
Britanijos premjeras Macmil-; 

lan tarėsi Bonnoje su V. Vokie
tijos kancleriu Adenaueriu dėl ’ 
V. Europos ūkinės vienybės ir 
gynybos. Britų nusistatymas ati
traukti šiais metais 13.500 karių' 
iš V. Vokietijos paliekant 50.000, 
kurie vėliau numatomi irgi ma
žinti, Vokietijoje sukėlė susirū
pinimą. Britų premjeras bandė 
įtikinti Adenauerį, kad šis su- 
mažinmas bus atsvertas atomi
niais ginklais, bet jam tai nepa
vyko. Abu premjerai betgi su
tarė, kad sovietų grėsmė tebe
kybo ir kad bendras gynybos 
planas reikalingas stiprinti 
drauge siekiant glaudesnės V. 
Europos ūkinės ir politinės 
nybės per apjungimą visų 
tinkamų organizacijų.

Reikia 30 divizijų
Strasburge, Prancūzijoj,

ko septynių V. Europos unijos 
parlamentų — VEU posėdis, ku
riame buvo nuspręsta, kad V. 
Europos gynybai reikia mažiau
sia 30 divizijų, ginkluotu tradi
ciniais ir atominiais ginklais; 
kiekvienas karinių dalinių ati
traukimas iš V. Europos esą su
daro pavojingą spragą gynybos 
sistemoj. Posėdis rekomendavo 
suvienodinti karinę tarnybą, 
jos laiką ir strategiją.

Pertvarkė vyriausybę
Susirinkus pirmą kartą po su

kilimą Vengrijos “seimui”, Ka- 
dar pranešė apie vyriausybės 
pertvarkymus: prie 12 mįniste- 
rių pridėti dar 9. Buvo bandy
ta įtraukti ir nekomunistinių, 
partijų vieną kitą žmogų, bet 
nepavyko. Užtat Kadar pasisa
kė prieš daugpartinę vyriausy
bę, esą, tai kenktų Vengrijos 
Vienybei. Nors šiemet turėjo 
būti nauji seimo “rinkimai”, 
bet to nepaisant šis seimas pra-; 
šitęsė savo kadenciją dviem me
talu.

Vid. Rytuose lankėsi JT gen. 
sekret. Hammarskjold ir tarėsi 
su Izraelio premjeru Ben Gu
rion. Arabų kraštų valdovai su
važiavo į Bagdadą tartis dėl 
naujos arabų vienybės palie
kant nuošaly Egiptą ir Syrijį.

vie- 
ati-

įvy-

Išvarė diplomatinius atstovus
Sov. Sąjungos užs. r. ministe

rija pranešė JAV ambasadai 
Maskvoje, kad Martin S. Bowe, 
II sekretorius, esąs nepageidau- 
jamas asmuo, ty. turi išvykti is 
Sov. Sąjungos. Pranešime netgi 
nenurodyta, kodėl, tik minima, 
kad jo elgesys buvęs nesuderi
namas su diplomato pareigomis. 
Tai jau penktas JAV diploma
tas išvaromas iš Maskvos. JAV 
užs. r. ministerija pareiškė pro
testą ir pareikalavo nurodyti iš
varymo motyvus.

D. Britanija įsakė Rumunijos 
ambasados attache Londone Pe- 
rianu per vieną savaitę išvykti iš 
Britanijos, nes agitavęs rumunų

pabėgėlius bei vertęs juos grįž
ti. Jis buvo sekamas iš seniau, 
kai pabėgėliai pasiskunddė jo 
veikla.

Civilinės teisės — Common 
Law skyrius įsteigtas Otavos 
un-to teisės fakultete. Ikišiol 
Ontario prov. teisę buvo galima 
studijuoti tiktai Osgood Hall ir 
Toronto un-te, nors teisininko 
praktika verstis gali tik baigę 
studijas Osgood Hall. Tom pa
čiom teisėm veiks ir Otavos tei
sės fakultetas. Jį baigusieji ir 
norėdami praktikuoti turės dar 
studijuoti Osgood Hall ir atlikti
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MARIJA IR PASAULIS
Visos tautos šiandien sergą, 

žmonės blaškosi kaip karštine 
užsikrėtę. Daugiau vertinamas 
žibalas negu brolių kraujas. Iš
gąstingos lenktynės atominių, 
ginklų- gamyboje. Ar visa tai ne

• žmonijai sunaikinti?
Modemiškasis žmogus, jei ir 

gražiai apsirengęs ir automobi
liu. važiuoja, vis tik yra savotiš
kai laukinis, šimtą kartų pavo
jingesnis už strėle apsiginklavu
sį girinį žmogų. Palūžo trys ci
vilizacijos stulpai: tradicija, šei
ma ir religija. Vietoj tradicijos, 
tautų išlaikytojos, jis- pastatė re
voliuciją, tyrąjį šeimos džiaugs
mą pakeitė laisvąja meile ir at
metęs kultą Dievui pasirinko ne 
apykantos vėrgiją.

Tik dešimt minučių iki vidur
nakčio.' Kiekvienu momentu ga
lėtų. būti, išmušta “dvidešimt 
penktoji valanda”, t.y. atominio 
karo valanda, kuri reikštų pa
saulio pabaigą. Tai ne fizinė, bet 
kultūrinė pabaiga, ne kosminė, 
bet moralinė, atseit, dvasinių 
vertybių užtėmis. Atominiame 
kare jau niekas nėra tikras likti

gyvu, tik viena tikrai žinome, 
kad liks nuogi apdegę akmenys, 
žmonija stovi ant paskutinio 
laiptelio, žemiau nebegalima 
nužengti. Liko dvi galimybės: 
arba kilti iš naujo, arba mirti. 
Kitais žodžiais tariant: ar Kris
tus, ar raudonasis chaosas. Bai
sesnės alternatyvos krikščioni
jos istorijoj; nėra buvę. Barbarų 
antplūdį, palyginus su komuniz
mu yra smulkmęna; Barbarus 
buvo galima gana lengvai ap
šviesti ir žmonėmis padaryti, 
bet šitų neįmanoma, kaip ne
įmanoma plėšriųjų žvėrių.

Pasaulį gaubia tamsūs ’debe
sys, nešą baimę. Bet Kristaus

Prieš trejetą metų susikūrusi 
oraginzacija, vadinama Paverg
tų Europos Tautų Seimu arba 
sutrumpintai PETSu, kiekvie
nais metais šaukia dvi sesijas — 
vieną paprastą Niujorke Jungti
nių Tautų Org. visuotinio susi
rinkimo metu, o antrą — spe
cialią — Europoje Strasburge, 
posėdžiaujant tame mieste Eu
ropos Tarybai. Š.m. balandžio 
26-30 d. įvyko jau trečioji iš ei
lės specialioji sesija Strasburge.

Kaip žinoma, PETS apjungia 
9 pavergtas Europos tautas: Al
baniją, Bulgariją, Čekoslovaki
ją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Len
kiją, Rumuniją ir Vengriją. 
Kiekvienos tautos delegaciją 
stengiamasi sudaryti galimai 
platesniu pagrindu kad visFvie- 
šosios minties ir politinių link
mių. atspalviai joje atsispindėtų. 
Todėl lietuvių delegacijoje su
tinkamas ir socialdemokratas ir 
krikščionis demokratas, valstie
tis liaudininkas ir tautininkas, 
Lietuvių Fronto ir Rezistenci
nės Santarvės narys. Patyrimas 
parodė, kad visų partijų, politi-

iyje prašoma Europos Tarybos 
paremti tautinių pavergtųjų tau 
tų tremtiniams tautinių kultūrų 
puoselėjimo ir išlaikymo planus. 
Specialinėje rezoliucijoje PETS 
kreipiasi į Europos Tarybą su 
prašymu suintensyvinti pastan
gas apsaugoti pavergtų tautų 
piliečius nuo masinių deporta
vimų, suėmimų ir mirties spren
dimų, kurie pastaraisiais laikais 
padažnėjo sovietinio teroro siau
tėjimo kraštuose.

PETS taip pat vienbalsiai pri
ėmė kreipimąsi į pavergtas tau- 
as, kuriuo visų pirmiausia len

kiamas! pavergtuose kraštuose 
gyvenančių tautiečių didvyriš
kam atsparumui ir pasipriešini
mui sovietinių režimų pastan
goms atgrasinti, ypačiai jauni
mą, nuo demokratinių nusista
tymų ir nepalaužiamos laisvės 
meilės. Pabrėžiama taip pat, kad 
Vengrijos įvykiai tragišku būdu 
patvirtino pavergtųjų tautų at
stovų nujautimus ir pramaty- 
mus, kartu atidarydami akis 
daugeliui Vakaruose.

Kreipimosi pabaigoje pabrė
žiamas įsitikinimas, kad praėju
sių metų dramatiniai įvykiai at
žymėjo Sovietų galybės galo 
pradžią, kad Budapeštas buvo 
jos Stalingradas ir kad bendro 
tikslo: išlaisvinti Centro ir Ry
tų Europos tautas bei atstatyti 
visišką jų nepriklausomybę —

LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS

Priminus visą, eilę Vakarų vals
tybių įsipareigojimų patikrinti 
visoms tautoms laisvę ir nepri
klausomybę, deklaracijos išva
doje reikalaujama, kad laisvojo 
pasaulio vyriausybės pripažin
tų, jog sovietų agresijos pasėko
je sudaryta padėtis yra gresianti 
:aikai ir saugumui ir todėl prie
šinga Jungtinių Tautų tikslams; 
prašoma, kad tos vyriausybės 
skubos keliu įrašydintų Paverg- 
.ų tautų klausimą į Jungt. Tau
tų Organizacijos visuotinio su
sirinkimo darbų tvarką, parei- 
calaudamos kartu, kad Sovietai 
atšauktų savo karines ir polici
nes jėgas iš pavergtų kraštų, ir 
tad toms tautoms būtų suteik
ta galimybė laisvai išsirinkti 
vyriausybes atitinkančias jų va
lią.

* ■ Antruoju darbų tvarkos punk
tu — Europos apjungimo, pir
moje dalyje priimamos, paremia 
mos ir sveikinamos laisvų eu
ropiečių, pastangos apsijungti, 
antroje dalyje kreipiamasi’ į Eu
ropos Tarybą, kad, kartu su Pa
vergtų Europos Tautų Seimo pa
skirtais atstovais, būtų ieškoma 
būdų bei priemonių jos ligi šiol 
rodytą susidomėjimą pavergtų
jų tautų , likimu paversti politi
nės- akcijos programa ir patik
rinti realų bendradarbiavimą 
tarp pavergtų tautų atstovų ir atsiekhnas tėra tiktai drąsos, 
Europos Tarybos, trečioje gi da- patvarumo ir laiko klausimas.

Reikia turbūt sutikti, kad esa
me dviejų istorinių ciklų susi
kirtimo laikotarpyje, kai vienas 
ciklas pasibaigia, o kitas prasi
deda. Tokiais atvejais niekas 
net pranašauti negali, kuria 
kryptimi pasuks žmonija bet 
kurioje srityje: politinėje, eko
nominėje, socialinėje.

Visur vyrauja nusivylimas ir 
nepasitenkinimas. Plinta dole
rių ir malonumų ieškojimo ka
ralystė. Žmogus aistringai sie
kia malonumų ir sensacijų. Ju 
gavęs, greit pasisotina, ir 
eško ko naujesnio.

Metai iš metų žmonijos 
žanga suvedama i technikos 
žangą. Žmcgus išrado lėktuvą, 
po to suskaldė atomą, po to da
ro kitus mandrius išradimus 
chemijos ir medicinos srityje. 
Visi šie išradimai žmogų lyg nu
girdė. Jis pasijuto galingesnis, 
negu iš tikrųjų yra, pamiršo, 
kad techniškoji pažanga yra tik 
praktiškas pritaikymas, kuris 
veda į netikrą kelią, jei jis ne
siremia esminiu dvasiniu pa
grindu.

Žmonija šimtmečiais yra gy
venusi krikščioniškose tradici
jose. Tose tradicijose išaugo 
kultūra, gyvenime papročiai, 
paremti dešimtimi Dievo įsaky
mų. Visa tai iš tradicijos pasi
darė taip nesugriaunama ir sa
vaime suprantama, kad lyg ir 
atpuolė reikalas už tai kovti tą 
ginti. O tačiau tai yra klaida. 
Krikščioniškojo pasaulio bud
rumui atbukus, iškilo piktoji 
Kremliaus dvasia. Kai krikščio
nys ramiai gyveno ir džiaugėsi 
tradicine kultūra, Kremliaus 
imperialistai rijo kraštus vieną 
po kito visame žemės rutulyje. 
Vienus Jau užgrobė, kitus tebe
siekia pagrobti gudriausiomis 
priemonėmis — pažadais, ■ eko-, 
nomine pagalba, savųjų agentų 
infiltracija. Šiandein Sov. Rusi
jos imperija, paremta istorijoje 
dar negirdėta vergija- ir kolo-

vėl

pa
pa-

rius, apie kurį jie nuolat kalba?
Tikrasis ir vienintelis agreso- 

rius yra pati Sov. Rusija. Ten. 
kur patogu, ji agresiją įvykdė 
ir tebevykdo ginklu. Kur nepa
togu tiesioginiai, vartoja ginklą 
netiesioginiai: ginkluodama sa
telitus ir ragindama juos savo 
ruožtu perleisti ginklus kitų 
kraštų komunistiniam judėji
mui remti. Taip buvo padary
ta Korėjoje, Šiauriniame Viet
name, taip dabar daroma Egip
te. Kur, pagaliau, dar nelaikąs 
ginklą ištraukti, ten daromi vi
sokie neramumai ir sumaiščiai, 
pasinaudojant visur esančia ko
munistine trečiąja kolona.

Ko gi, pagaliau, komunistai, 
neri? Kokią filosofiją skleidžia?

Pirmiausia tai yra bedievybės 
filosofija. Visomis viešomis ir 
slaptomis priemonėmis kovoja
ma prieš Dievą. Bet Dievas šių 
dienų pasaulyje nėra vienas. Su 
šuo eina šimtmečiais sukurtoji 
krikščioniškosios žmonijos mo
ralė ir gyvenimo papročiai. Su
griovus Dievo autoritetą, su
griūva ir moralinio žmonijos 
gyvenimo pagrindas — dešimt 
Dievo įsakymų. Tuo keliu eida
mi, komunistai ragina vaikus ne 
tik neklausyti tėvų, bet juos iš
davinėti. Ragina jaunimą su nie
kuo nesiskaityti ir gvyenti vien 
pagal savo užgaidas. Šitokio su
gadinto jaunimo, deja, jau tu
rime ir laisvajame pasaulyje. 
(Ne be reikalo komunistai, viso- “ 
kiais vardais prisidengę, vien 
Toronte ištaiko net septynioli-" 
ka jaunimo centrų).

Komunistai griauna Dievą.
Bet be Dievo žmogus iš prigim- "" 
ties negali gyventi. Taigi vieto
je Dieve pasistato stabą.

Jau eilė metų, kai pamažu, ~ 
bet aiškiai, rikiuojasi du kovos ." 
frontai. Vienoje pusėje stovi tie, _ 
kurie yra su Dievu, su Jo pa
skelbtaisiais dešimtimi įsakymų. “; ■' 
Kitoje pusėje — komunistinė 
Liucipieriaus gvardija. Atsimin-

vietininkas mus suramina, pri-1 nių linkmių ir socialinių padė
čių bei įvairių religijų ar religi
nių pažiūrų žmonės gali solida
riai ir kūrybiniai bendradar
biauti kovoje už visiems bend
rą laisvės ir nepriklausomybės 
idealą šiandien pavergtai Tėvy
nei.

Lietuvių delegacijai pirminin
kavo ir šioje specialioje sesijo
je Vaclovas Sidzikauskas — Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirmi
ninkas. Delegacijos nariais bu
vo: pulkininkas Lanskoronskis, 
Jenas Glemža, dr. Petras Karve
lis, Valteris Barfaitis ir Eduar- 
dar Turauskas. Dar du lietuviai 
dalyvavo tarptautinių unijų de
legacijose, būtent: Centro ir Ry
tų Europos Krikščionių Demok
ratų Unijos delegacijoje chemi
kas Adolfas Venskus ir Centro 
ir Rytų Europos Laisvojo Jauni
mo Tarybos — Ričardas Bačkis, 
abu iš Paryžiaus.

PETSo sesijos darbų tvarkoje 
buvo 3 klausimai, kurie buvo ga
limai išsamiau išnagrinėti ir pri
imtos atitinkamos rezoliucijos: 
1) paskutinieji įvykiai paverg
tose tautose ir jų atgarsiai Vaka
rų laisvų tautų politikoje. 2) Eu
ropos apjungimas (integracija) 
ir Europos Tarybos politika; 3) 
dabartiniai tremtinių proble
mos požvilgiai..

Pirmuoju klausimu įvyko pla
tūs debatai, kurių išvadoje buvo 
priimta rezoliucija arba dekla
racija, kurios motyvuose kon
statuojama, kad sovietinis yieš- 
patavmias pavergtuose kraštuo
se ir kolenijalinė Maskvos eks
ploatacija tebetrunka, kad Lėn-! 
kijos ir Vengrijos įvykiai aiš
kiausiai parodė, jog tokia padė
tis sudaro rimtą pavojų taikai, 
kad- pavergtos tautos yra apsi- 
sprendusios atsikovoti tikrą lais 
vę ir neprikalusomybę, kad iliu
zijos apie komunistinio režimo 
suliberalinimą yra išblaškytos.

mindamas, kad ši yra Marijos 
valanda, kurioje ji, kaip visada, 
išeis pergalės ženkle. Jos Sū
naus evangeliškoji civilizacija 
nežus. Žmonija šiuo metu yra 
suspaudime ir turi nors dalinai 
išpirkti užsitrauktą bausmę už 
baisias nuodėmes, bet po to ateis 
piktui galas ir Kristaus Bažny
čia su savo nariais džaugsis ra
mybe. B. Mikalauskas.

Mieli Imliai, skaitytojai
Pripažinti ir atmesti didieji

SENATORIUI JOSEPH McCARTHY PRISIMINTI

Yra kilęs sumanymas, kuris 
be platesnės skaitytojų talkos ir 
pagalbos negalės būti įvykdy
tas. Taigi kreipiamės į Jus.
- Kas buvome tada Lietuvoje, 
atsimename laikus, kada rusų 
bolševikai-atėjo į mūsų gražią 
Lietuvą, ir ją pavadino net “ma
žąja Amerika”. Daugeliui tada 
teko turėti .su jais daugiau ar ma 
žiau santykių,, pagaliau girdėjo
me kiekvienas daugybę visokių 
istorijų, kurios -kilo jiems susi
dūrus su- mūsų žmonėmis, su 
mūsų įstaigomis, su mūsų papro
čiais. Lietuvis, nors per ašaras, 
šypsnio negalėjo sulaikyti ma
tydamas tuos nelaimingus, bol
ševikinio režimo tamsoj laiky
tas žmones. Kada kiekvienas iš Į 
rytų? atvykęs išdidžiai kartodavo 
“pas- mus visko yra”,, ir kilo vi
sokių istorijų, kaip jų damos ėjo 
į balius naktiniais- marškiniais, 
kai jų vaikai atidengdavo visas 
jų nesudėtingo gyvenimo pa
slaptis.

Taigi tų istorijų: buvo daug. 
Jtos labai charakterizuoja ir mū
sų kraštą, dar geriau charakte
rizuoja bolševikišką kultūrą ir 
bolševizmo išauklėtą žmogų. Tos 
istorijos yra: šiandien labai įdo
mios, o ryt bus dar įdomesnės. 
Nes-bus dar retesnės ir todėl yra 
laikąs jas surinkti.

Bet Redakcija pati viena ar

vienas kitas žmogus šito padary
ti neįstengs. Čia reikalinga tal
ka, pagalba visų skaitytojų.

Tai mes ir prašome Jūsų visų 
pradėti, siųsti redakcijai šias is
torijas. Surinkę ir aptvarkę mes 
jas spausdinsime. Būtų gerai, jei 
prisiunčiant istoriją būtų^ nuro
dyta, kur ji įvyko ar su pačiu au
toriumi, ar tik buvo jo nugirsta, 
ar sutinka autorius pridėti ir sa
vo pavardę ar ne.

Redakcija tikisi, kad skaityto
jai bus tikrai stropūs ir tuojau 
pradės siųsti savo atminty laiko
mas šias visas “istorijas”.

Dėkodami iš- anksto visiems 
naujiems bendradarbiams, pasi-

I liekame su pagarba
‘^Tėviškės Žiburių” 

Redakcija.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis. ,

V. JUŠKEVIČIUS,
' Licenced master electrician.
‘ 251 LAUDER AVENUE

Telef. LE. 5-7714
Toronto

veidais papuošti. 150 mokslinin
kų ir istorikų suko galvas atėję 
senatoriams pagalbon, kol sura
do tuos žymiuosius.

Ir įdomiausia, kad ginčai juos 
renkant buvo taip įsiąistrinę, 
ypač svarstanti pastaruosius kan 
didatus. Buvo norėta net susi
laikyti, nestatyti kandidatūros 
vėlesniųjų senatorių. Pagaliau 
nutarus įtraukti ir 20 amžiaus 
senatorius, visgi neturėta drąsos 
pavadinti išrinktuosius Didžiais, 
o pasitenkinta tik pavadinus 
juos Įžymiais. « 1

Tokie baugštus yra nėdieniai 
valstybininkai stipriausios pa
saulyje šalies. Drąsūs jie buvo 
tik puldami gyvą... kurs ne
paisydamas nei savo nei opozi
cinės partijos balso, kovojo už 
savo įsitikinimus"7 ir karžygiškai 
puolė 'šių dienų pabaisą — ko
munizmą.

Jis žinojo, kad einant kovon 
reikia sustiprinti savųjų gretas 
ir pašalinti tą elementą, kurs 
kasa duobę saviesiems. Už tat 
jis šaukė išmesti komunistus ir 
jųjų pataikūnus iš atsakomingų 
vietų, jis juos vardino ir smer
kė. Rodė jis valstybei, kur tyko 
jai didžiausis pavojus ir kaip 
reikia kovoti su tais, kurie de- 

1 mokratine skraiste prisidengę,

.-. Ir tos laimingas, kurs už
viltas, krito kovoje, kaip tiltas, 
kitiems atsiekti garbės pilis . . ." 

A. Mickevičius.

Reta didžiųjų vyrų JAV se
nate. Tik šiomis dienomis liko 
išvilkti dienos švieson penki se
natoriai verti pagarbos ir ilges
nio atminimo. Specialus komi
tetas ilgai laužė išmintingas gal
vas, kol surado penkių vertus 
atžymėti. Tik PENKI iš 2.000 se
natorių per 168 metus liko pri
pažinti verti būti patalpinti Ka- 
pitoliuje. Tik penki yra šiuo tuo 
garsesni toj pilkoj senatorių 
masėje, kurie sprendė savo ir 
kitų kraštų likiminius reikalus. 
Daugumas jų tai valdytojai si- 

'nękūrų, kurie vietoj rūpintis pa
tikėtais balsavimų pilkojo žmo
gaus reikalais', ūž&krino sau di
džiules pajamas .ir garbę;, dažnai 
visai nepelnytą. Tik penki liko 
įamžinti ir jų portretai ar bius
tai puoš Hall of Fame—Garsių
jų salę..,

Tie laimingieji, kuriuos “choi
ces were not easy”, kai pskel- 
bia žurnalas LIFE,, yra:

1— Daniel Webster, 1782-1852 
— “Whig” iš Massachusetts at
sižymėjo “atsidavimu Unijai”.

2— Henry Clay,. 1777 - 1852 —
irgi “Whig” iš Kentucky, taip _ ______
vadinamas “resourceful expert' stengias?~ją ’nusimesti ir panai 
in the art of the possible”. •

3— John C. Colhoun, 1782 - 
1850 — demokratas iš S. Caro

nializmu, jau kontroliuoja apie-j kime paties Išganytojo žodžius: ^ 
900.000.000 žmonių — trečdalį Į “Kas ne sųmanimi, tas prieš 
žmonijos. ____  . _

Herbert A. Philbrick, buvęs vui ir mamonai.
FBI tarnautojas, sako, kad ko-1 
munistai kasdien paima į savo! čiuli 
kontrolę apie 1.000 k v. mylių. 
Rusai turi šiandien didžiausią 
kariuomenę, didžiausį povande- ..aiškiai ir galutinai apsispręsti, 
ninį laivyną, gal'net daugiausia 
lėktuvų. Kur gi yra tas agreso-

mane”. Negalima tarnauti Die- .,..

Kurioje pusėje yra tavo, bi-."_ 
i. vieta? Atsimink taip pat,“ 

kad neutralizmas taip pat yra 
komunizmas. Laikas visiems“"

neš lemiamoji susidūrimo va
landa negailestingai artėja.

Dr. Frank Ancevich - Ancevieiaus
žodis tautiečiams

(CCF kandidatas Trinity rinkiminėje apylinkėje) 
5

s

Baltic Exporting Co. '
849= Cortege St. (prie Ossington), Toronto, tel. LE. 1-3098 
Sumeta iš Kanados ir Anglijos ĮVAIRIAUSIUS SIUNTINIUS
J. LIETUVĄ, Estiją Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraš
tus, kaip sekai
JVoirių kainų laikrodžius šveicoriikų firmų "CYMA" ir "DIXTON". 

BŠ KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, 

vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.

kostiumams ^medžiagų, kurių kaina nuo $5.50 iki 
» priedus ir kitos

s
kinti. Sukilo paliestieji. ... Jie 

‘ pramatė, kad atidengdamas jų 
, , ■ , , „ , „ > užkulisius iškels dienos švieson
hna buvo master defender oijaau^eli 
minority. ta

/Turime: pardavimui vyriškiems ir moteriškiems 

$13.00 už 316 yardus, kostiimibms 
prekes/.

IŠ ANGLIJOS:
Pigiausiomis kainomis įvairius 

tus, steto&opuš, sphygmanometrus> 
tus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokšte
lių pagaminimui medžiaga, kosmetikų ir Lt. ir t.t.

Plaukams* dažyti įvairių spalvą dažus.
Kostiumams, paltams ir suknelės įvairias me

džiagas.
Dviračiams padangas ir šliaukęs įvairių išmierų.

Dėmesio! ....

Stiklui piouti peiliukus su deimantu ir meta
linius.

Parkerius "Demi - duofold" .................. $7.10
- Parkerius "51" ..........  ........... ........ $17.00

/Muitas įskaitytas/
Standartinius maisto siuntinius:

sv. brutto Sviesto ..................  .......
20 sv. brutto Rūkytų riebių lašinių 

sv; brutto Medaus 
.. 5 sv. 
„ 5 sv. 
.. 5 sv. 

. 2 sv.

20

vaistus, švirkš- 
klausos apara-

6. Cukraus 
Taukų 

s Sviesto 
Ryžių

$29.00
$31.00
$23.00

7. Cukraus .......  6 sv.
Taukų • .-h .<  10 sv.

20 sv. bruto $22.00 
moisto siuntinius.
koinos — jskoitont visus

Bruto 20 sv. $25.50 
ir kitus įvairios sudėties 

/Maisto siuntinių 
mokesčius/.

... Dėmesiai
TURTAS IR GERAS PRAGYVENIMO ŠALTINIS:

W Siunčiame Anglijoje pagamintas naujausio modelio automatiškas mezgimo-S mašinas, kuriomis galima mėgsti viską ir iš įvairaus storumo siūlų, bei keleto spal
vų, Vieno megstinio numezgjinas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite ir pamaty

si kite žurnale šią idealią mazginio mašiną ir jos gražiausius išdirbinius. Šios maši- 
nos yra du modeliai — didesnė ir mažesnė.

£ Šią mašiną gali persiųsti iš'. Anglijos tiktai mūsų kompanijaM Tad kviečiame Gerbiamus- Siuntėjus užeiti ir pamatyti musų: siunčiamų išB Anglijos gėrybių pavyzdžius- ir žurnalus, arba skambinkite bei rašykite prašydami: 
V smulkesnių informacijų —. visuomet mielai suteiksime.

S* Iš Anglijos viską galima* siųsti, ore paštu iki 20 svarų.
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršijant nestatytą svorįi 

W MŪSŲ SKYRIUS HAMILTONE, 105 CANNON STREET KAST, pas p. V.SSSS Juraitienę, telefonas JA. 8-6686. siunčia tik vaistus, maisto siuntinius, staktai piauti 
peiliukus, dažu& plaukams dažyti ir .parkerius.

Gyveną ne Toronte, gali vaistų ir maisto užsakymus bei sauo sudarytus siun
tinius iki 17 svarų* gryno ąvorio siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.
VASARIOS. DARBO LAIKAS:

Nuo. pirmo gegužio 1957, pirmadienį -penktadienį nuo 9 vai. ryte iki 7 vai v., 
. šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai vakaro.

x Sav.A.KALUZA

4— Robert La Follette, 1855 - 
1925 — progresyvus respubliko
nas iš Wisconsin, kurs, buvo ap
šauktas kaipo “ceaseless battler 
for the underprivileged in an 
age of special privilege”.

5— Robert A. Taft, 1889 - 1953 
— respublikonas iš Ohio, taip 
vadinamas “the conscience of 
the conservative movement”.

Renkant juos buvo nusistaty
ta laikytis kelių taisyklių, bū
tent — 1) turėjo būti mirę, 2) 
neatsižvelgiant į kitas jų turėtas 
pareigas, 3) turi būti atsižymė
jęs ypatingu valstybingumo 
jausmu, prašokančiu atskiro 
steito ar partijos ribas, ir 4) pri
valo būti svarstomas kandidato 
garsas vadovaujant valstybi-; 
niams ir senato interesams.

98 metai laukta nuo Kapito- 
liaus pastatymo, kol penki ova
liniai ruimai bus atitinkamais

*Nuo galvos skausmų 
ir skilvio negalavimų

PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

BROMO-
SELTZER

Tik Bromo sku
biai pagalbai

BROMS

“garbingųjų” dirbančių 
tą pragaištingą valstybei darbą. 
Pradėjo šaukti pavojų, pasiva
dinę demokratinių principų gy
nėjais, apšaukė tą drąsų kovoto
ją ne tik fašistinių tendencijų 
turinčiu, bet ir psichopatu. Mc- 
Cartizmas tapo baubu, išvilko 
ii gatvėn, demonstravo spektak
lius per televizijas miniom nu
rodinėjo kaip nusikaltėlį, drums 
čiantį ramybę... O tai tik dėl 
to. kad atkreipti tautos dėmesį 
ir šaukė pasisaugoti, nesgi, mat, 
prasilenkė, su senatoriams įpras
ta etika, kad nereikia šaukti, o 
tik tyliai pirštu nurodyti, kur 
stovi priešas...

Tie patys senatoriai, kurie jį 
pasmerkė, atėję nusilenkti jojo 

(lavonui... praregėjo, pamatė, 
r kokį milžiną paguldė karstan. 
Dabar gailisi savo vaikiškų puo
limų prieš jį gyvą.

Patarnavo jie ne savo kraš
tui, kaip senatoriams dera, bet 
savo nuožmiam priešui. Ir da
bar, kai sprendžiami istorinės 
ir gyvybinės reikšmėse įvykiai, 
nėra kas drąsiai imtųsi vadovau
ti ir stotų "priešakin. bet visi 
grūdasi už nugaros JT, to ano
niminio milžino, patys nuo sa
vęs nusimesdami atsakomybę.

Miręs didvyris guli karste. 
Bet jo idėja nemari, nemari tol, 
kol priešas, prieš kurį jis telkė 
•jėgas, grūmoja paskandinti pa
isantį kraujuje. Jo- dvasia turi 
įsiliepsnoti visų širdyse. Jam tu
ri būti pastatytas paminklas ne 
tik senate, bet ir viešoje aikštė
je. bet jo vardu turi būti sukur
tas sąjūdis. McCartizmas iš 
naujo turi kilti ir vadovauti žūt
būtinei kovai, kuriai vis^ savo 
energiją, ir net gyvybę paauko
jo nemarusis Didysis Senatorius.

Juosės Vihitis.
Varšuva. — 1956 m. gale Len

kijoje buvo 28.70,000 gyventojų 
—13.501.000 vyrų ir 14.596.000 

moterų. Varušvoj 1.023.000 gy
ventojų. Antroje vietoje yra Lo
dzė su 682.000 gyv.

B

vo laiką ir talentą parlamentaro darbui.

Dr. Frank Ancevich-Ancevičius 
■gimė Laužuose, Lietuvoje. Pra
dėjo studijuoti Kauno universi
tete, vėliau tęsė Krokuvoje, 
Berlyne-.ir Vilniaus un-tuose 
Grįžo Lietuvon kai Lenkija bu
vo okupuota ir dirbo kaip ko
respondentas “Lietuvos Žinių”,- 
“Naujienų” ir “Draugo” laikraš
čiuose iki buvo vokiečių suim
tas. Dirbęs lietuvių spaudoje 
nuo gimnazijos laikų, jis yra 
parašęs keletą knygų Rytų Eu
ropos klausimais, kurios vėliau 
buvo stalinistų sudegintos. Kaip 
komunistų persekiojimo auka, 
jis su savo šeima atvyko į Ka
nadą pradėti naują gyvenimą. 
Dr. Ancevičius paskirs visą sa-

Dr. Ancevičius sako:
AŠ ESU CCF KANDIDATAS, nes kaip socialistas gerai žinau, 

kad CCF yra pasižymėjusi kovoje su komunizmu. The 
Catholic Canadian Register yra rašęs: “CCF yra kovo
jusi prieš komunistų partiją su visa savo jėga ir poli-

• nėję dirvoje ir darbo unijose”.
AŠ ESU CCF KANDIDATAS, nes CCF laikosi nuomonės, jog 

Kanados tautą reikia ugdyti panaudojant jėgas ir ta
lentus visų tautybių, nežiūrint jų kilmės-.-Kaip Onta
rio CCF viceprezidentas ir kaip ČCF Etninės Tarybos 
pirmininkas, aš gerai žinau, kad CCF tiki į visų lygias 
teises.

AŠ ESU CCF KANDIDATAS, nes CCF sako: kad natūralizuo- 
ti piliečiai turėtų gauti senatvės pensiją nelaukiant 
20-ties metų; kovoja dėl teisių atsikviesti savo gimines; 
taip pat siuntimo siuntinių už geležinės uždangos ne

mokant tokių didelių sumų komunistams.
KAIP CCF KANDIDATAS TRINITY APYLINKĖJE, Aš nuo- i 

širdžiai prašau jūsų paramos
BIRŽELIO 10-tą paremkite CCF kandidatus vistiek kur gyven

tumėte — ir padėkite mūsų siekimams.

Balsuokite uz
CCF



1957. V. 16. — Nr. 20 (384} 
, <iBs&S3atgsxsaaaB=Bs=ssss±aBSMaea

GEGUŽIS - LITUANUS MĖNUO F KLK KRAŠTO VAUYBGS PRAIUEšNMtt
svarbias skaitytojų grupes: a), 
įtakinguosius svetimtaučius bei 
jų įstaigas ir b) čia gimusius tau 
tiečius, kurių ryšiai su tautiniu1 
kamienu yra nutrūkę arba labai 
silpni.

Reikėtų tikėti, kad lietuviai, 
ypač Kanadoje gyveną tautie
čiai, kurie neretai darbais: įrodė; 
jog lietuviškiems reikalams jie 
yra jautresni ir už Amerikos, 
lietuvius, tik jaū nepagailės to 
vieno dolerio. Kas nori, gali už 
atjaustą $1 leidinį sau užsisaky
ti, tačiau mums pirmoj eilėj tu
rėtų rūpėti, kad leidinys patek
tų į svetimtaučių rankas. Būtų 
prasminga, jei lietuviai leidinį 
užsakytų svetimtaučiams: savo 
pažįstamiems, kolegoms darbo
vietėse, vyresniesiems, įvai
riems pareigūnams, kaimynams 
tit pan.. Laukiamai atsiunčiani ir 
Adresų; pagal kuriuos būtų ga
lima pradėti “Lituanus” siunti- 
,nėti vis platesniems nelietuviš
kiems sluogsniams. Šiuo metu 
turima administracijoje- 3.000 
adresų, bet šį skaičių norima 
žymiai praplėsti, jei bus galima, 
padvigubinti. Kiekivenas, auką 
atsiuntęs tautietis gaus prane
šimą, kam jo auka įgalino lei
dinį siuntinėti. “Lituanus” lei
dėjai tikisi, kad šis vajus apims 
kuo platesnį visų lietuvių skai
čių. Vajaus metu, norima su
rinkti nemažiau $5.000. Ši suma 
įgalintų žurnalo leidimo darbą 
visiems metams.

Žodis yra tartas, prašymas pa
dėti, tikėkim, pasieks kiekvie
no skaitytojo ausis ir sąžinę. 
Mielas lietuviškųjų reikalų rė
mėjau, šio straipsnelio autorius 
savąją kuklią pareigą, kad ir ne 
pats pirmas, bet jau atliko, ar 
atlikai ir Tamsta?

AL Gimantas.

Tikriausiai visų skaitytojų ma
žiausiai mėgiamos temos yra 
tos, kurios kartojasi arba kurios 
beveik vienu metu gali būti su
tinkamos eilęje laikraščių Be 
abejo, nėra pėrdaug maloni pa
reigia ir patiems spaudos bend
radarbiams kalbėti tais pačiais 
reikalais, kurių neretas, regis, 
toks jau žinomas ir supranta
mas. Bet visdėlto yra atvejų, ka
da skaitytojas turėtų būti atlai
dus ir kantrus ir perdaug nesi- 
rūstinąs, jei šį mėnesį daugelyje 
savo skaitomų laikraščių ras be
veik ta pačia tema straipsniu
kų. To priežastis, nors papras
ta, bet labai svarbi. Lietuviško
jo išeivijos jaunimo, mūsų stu
dentijos, energijos ir pasišventi
mo kūdikis, anglų kalba leidžia
mas informacinis biuletenis- “Li
tuanus” šį mėnesį, skelbia dide
lį vajų — leidinio rėmimo vajų, 
į kurį įsijungti kviečiami visi 
geros valios tautiečiai JAV ir 
Kanadoje. Prašoma labai ne
daug: tik vieno dolerio, kurį į 
voką įdėjus ir savąją pavardę ir 
adresą pridėjus, kviečiama siųs
ti: “Lituanus” 916 Willoughby 
Ave., Brooklyn 21, N.Y.

Šiuo metu “Lituanus” iš pra
dinės leidimo stadijos nori per
eiti į antrą gyvavimo fazę — 
augti ir stiprėti. Tačiau be glau
daus ryšio su lietuviškąja visuo
mene tai neįmanoma atlikti. Ne
žiūrint gana nereto biuletenio 
paminėjimo mūsų spaudoje, pa
sirodo, , ne visi lietuviai pakan
kamai turi žinių. Redakcija yra 
gavusi laiškų, kuriuose skun
džiamasi, kad nežinomas leidi
nio adresas ir t.t. “Lituanus” 
paremti, Čikagoje‘sudaryta eko
nominė komisija, kurios užda
vinys būtų sutelkti šiam leidi
niui galimai daugiau lėšų. Tam 
darbui vadovauja inž. V. Šliu
pas, pasižymėjęs organizacine 
veikla ir gilia tos srities patir-

Iki šiol yra pasirodę 10 žur
nalo numerių. Pirmasis tebuvo 
vos 12 pusi, ir jo tiražas tesiekė 
900 egz. Gi paskutinis numeris 
jau turėjo 32 psl. ir jo buvo iš
spausdinta virš 3.500 egz. Dar 
šių metų bėgy norima svetim
taučiams išsiųsti bent 5.000 egz. 
Į šį skaičių nebūtų įskaityti lei
dinio egz/ skiriami lietuviams 
prenumeratoriams. Be to, kiek
vienas turėtų žinoti, kad sunkus 
redakcinis darbas viso kolekty
vo. (A. Landsbergis, R. Šilbajo
ris, K. Skrupskelis, G. Penikas, 
V. Vygantas).- dirbamas veltui, 
kaip lygiai nei vieno eento ne
gauna ir gausūs bendradarbių 
kadrai. Šį. darbą atlieka indivi- 
dai ^supratę tautinės aukos pras
mę. Tik pasišventusių asmeny-*mėjo katalikybė, priėmė krikštą

Krašto Valdyba gauusr eilės 
apylinkių valdybų pritarimą, 
nutarė sukviesti apylinkių pir- 
mininkų suvažiavimą; birželio. I 
d., šeštadienį. Į suvažiavimą - 
pasitarimą kviečiami atvykti vi

Kanados Federalinio* Parla
mento rinkiminė kampanija 
jau yra pilnai įsisiūbavusi. Šiuo 
įmeta* Kanados politinės partijos 
yra priverstos deklaruoti viešai 
'savo tiek vidaus tiek užsienio

bei jų rinkiminės kampanijos
vadovais ir siekt aiškaus ir vie-

mininkui negalint, atvykti, įgąe skelbti, planus ateičiau ______ ____ __ _________ ____
Me® gerai žinome;, kad šiuo ’kreėiai’ prašant aiškaus atsakys 

metu Vakarų valstybių politi- . . — .... -- •
kai vengia bet kokių viešų, so
vietus užgaunančių, pareiškimų.
Galima spėti, kad to paties prin- 

_ cipo stengsis laikytis ir Kanados 
^politinių partijų kąndidatai šios

liejamas bet kurie valdybos na
rys. Suvažiaviman kviečiami ir 
valdybų nariai, turį progos at
vykti į Torontą
. Suvažiavimo, pradžia. to vai. 
ryto, vieta — Toronto Liet. Na
mai, 1129 Dundas St. Wes. • 

s. Dienotvarkė:
1. Kr. Valdybos pranešimas,
2. Apyl. pirm, pranešimai,
3. Liet. Dienos reikalų prane

šimas,

5. Geležinio Fondo sumanymo 
svarstymas,

Suvažiavimo dalyviams padė
tys- pranešimą VLIKo Prezidiu
mo narys tema: “Lietuvos lais
vinimas ir lietuvių emigracija”. 
Vakare tas- pats prelegentas da
rys viešą pranešimą tema: “Tarp 
tautinė* politinė padėtis ir Lie
tuva”.

Po viešojo pranešimo suvažia
vimo dalyviams bendra vaka
rienė - pobūvio

Pirmininkai savo pranešimuo
se* gali kelti naujų sumanymų ir 
pasiūlymų bendruomeniniais rei 
kalais, o taip pat nurodyti pa
stebėtus netobulumus ir trūku
mus B-nės organizacijoje. Pra
nešimai apie apylinkių veiklą 
daromi nuo. paskutinio Krašto 
Tarybos, suvažiavimo dienos.

Prašome pranešti iki š.m. ge
gužės 25* d. kas suvažiavime da
lyvaus.

RELIGINIAME PASAULYJE
* Lietuvos paaukojimo Mari

jai metinių, proga — gegužės 13 
d. — vysk. V. Brizgys ir “Mėly
nosios .Armijos” lietuvių sky
rius, kuriam vadovauja dr. P. 
Kaladė, dr. J. Leimonas, kun. 
Kontautas, kreipėsi į liet, para
pijas, vienuolijas ir katal. visuo
menę kviesdami minėti tą įvykį 
artimiausią sekmadienį atskiro
mis pamaldomis meldžiant Lie
tuvai laisvės.

* Žydų katalikų kunigai, net 
6, dalyvaus savo tautiečio’ kun*. 
A. B. Klyber sidabrinio' jubilė
jaus Mišiose Niujorke Atpirkėjo 
bažnyčioje geg. 30 d. Kun. Kly- 
ber gimė Niujorko “ghetto” 
kvartale; studijuodamas, susido-

Kam eksportuoja auksą?
Vakarinis dienraštis “France - 

So ir” savo bendradarbio Jac
ques Gascuel straipsnyje prane-

mams. Vieni galvoja, kad reika- ’

pasisakymo tuo klausimu. _ _____ a
KLB apylinkių valdybos yra šia; kad Sovietų Sąjunga pirmų-- 

prašomos ir įpareigojamos pa- jų šių metų trijų mėnesių be- 
diaryti tą patį su savo apylinkių, gyje Vakarų Europos rinkoje 
Jtaandidatais. Taip pat reikėtų’----- ’
aktyviai dalyvauti priešrinkimi
niuose mitinguose ir,, jei lei- 
džiama, statyti klausimus kon-

rinkiminės kampanijos metu.
’ Tačiau, nežiūrint to, mūsų vi
sų pareiga yra dėti visas pastan
gas, kad šis jautrus priešrinki
minis momentas, kuo daugiau 
būtų panaudotas ir Lietuvos* lais 
vinimo bylos reikalui. Visais 
.galimais būdais ir priemonėmis 
mes turime reikalauti ir provo
kuoti. partijų, kandidatus, viešai 
-ir aiškiai pareikšti savo? partijų, 
nusistatymą Lietuvos ir kitų 
bolševikų okupuotų: kraštų kiaut-

• •- Ir 4 •h >4 *2 -- --- -------- -A

mo vietoje. Kandidatų pareiški
mai turi būti tiksliai ir stropiai 
užregistruojami. Šalia to, valdy
bos 'prašomos paskirti tinkamą 
asmenį, kuris stropiai sektų yie- 
,tos spaudą ir darytų iškarpas 
visų politinių kalbų, jei jose bū
tų paliestas mums rūpimas klau 
simas, ši visa medžiaga vėliau 
bus perduota KLB Politinės? 
.Komisijos žinion kaip medžiagai 
ateities veiklai.

Birželio 14-15 d. minėjimas
Ta pačia proga norime pri- 

.miniL kad liūdnųjų, birželio įvy 
kdų* minėjimo; data; jau nebetoli. 
Šį. minėjimą, reikia; pravesti kuo 
plačiau: ir efektingiau. Didžio
siose Kanados; lietuvių; kolonijo
se* šis minėjimas yra> ruošiamas

jų šių metų trijų mėnesių bė- 

pardavusi 50 tonų aukso. Tas 
auksas buvęs parduotas Šveica
ruos bankams tarpininkaujant. 
Viena jo dalis buvusi supirkta 
Įvairių Vakarų Europos kraštų 
nacionalinių bankų, kita pate
kusi Londono rinkon, o dar kita 
išemigravusi į Artimųjų Rytų 
kraštus. Atsakydamas į klausi
mą: kodėl Sovietų Sąjunga par
davė tokį palyginti didelį aukso 
kiek per tokį trumpą laiką, au
torius atsako: “tam ,kad‘ įsigytų 
angliškų svarų, dolerių ir kito- «• » • • •• “t * — *

Kiti | 
būsią | 

naudojami plataus vartojimo * 
prekėms apmokėti pačios Rusi- ‘ 
jos reikalams. Kaikas dar pri- | 
leidžia, kad rusai norėtų užritin

kursus ir iššaukti kapitalistinio 
ūkio sugriuvimą1’.’ Autorius pa
staruoju priieidimu netiki. Juo
ba, kad; pagal jį, tas masyvinis 
aukso antplūdis neturėjęs ligi; 
šio! jokios įtakos į Vakarų rin
kas. O, kad jis buvo stambus, 
Gascuel parodo- palyginimu, jog 
Sovietų Sąjunga per ištisus 1956 
m. tepardavusi tiktai 134 tonas 
aukso, o 1955 ir 1954 m. tiktai 

kios valiutos įvairiems mokėji- po 62: tonas per ištisus metus.

Ši akcija turi būti vykdoma; žesnėse kolonijose;, kur Pkb. Fe- 
kuo: pliažiausiu mastu prisideri
nant prie- vietos sąlygų; in apy- 
stovų;. ‘

' KLB Politinė Komisija: yra vių ir' Estų, organizacijomis ir 
numačiusi: sueiti į: asmenini kon- - • ~ ----  > .
•taktą; visų politinių partijų

■dėracijps skyriai: ir neegzistuo- 
;jpį. patariama imtas; iniciatyvos 
sueiti: į kontaktą su; vietos Lat- 

■ruošti šiuos- minėjimus kartu 
bendromis; jėgomis. Pi. L.

Gegužės 5> d*. Toronto LK.Mbt

sų žiemos sem. baigimo, vaišėse 
dalyvavo^ apie 150) žmonjįį.

Skirstant premijas už gedau

čius vaišina, kava ir tt. šiai sek
cijai! vadovauja p:. Dervinienė ir 
■p:. Dambrauskienė, .

Glaudesnėms; narių ryšiams 
sustiprinti^ nutarta, kad; kiėkvįe-

SOVIETINIS JAUNIMAS
Sovietų Sąjungos reikalais ra

šąs Bostono “Manitor” bendra
darbis, Paul Wohl, rašo:

“Pastaraisiais mėnesiais į Va
karus praslydo faktų apie jauni
mo nuotaikas Sovietų Sąjungo
je. Daug galima spręsti iš to, kad 
leidžiami septyni žinomi nelega
lūs leidiniai, tokiais įdomiais 
pavadinimais, kaip “Erezija”, 
ranka prirašomas leidinys Kru
pskaja instituto Leningrade, ar
ba “Nauji Balsai”, rodos, pože
mio leidinys Obrazcovo institu
to tame pačiame mieste, ir “Fy- 
gos Lapai” — nelegalus leidinys 
Vilniaus universiteto studentų.

Reikalo aštrumas patirtas kai 
Maskvą lankė Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris Pineau 
ir patyrė, kad Maskvos univer
siteto studentai buvo prispyrę 
Chruščiovą, atvykusį jiems sa
kyti kalbą, po jų audringo susi
rinkimo, diskutavusio Vladimi
ro Dudincevo apysaką “Ne vien 
duona”. Studentai taip smarkiai

-Chruščiovui katučių plojo; kad 
nebuvo galima jo kalbos girdėti.

Tokiu būdu, diktatūros viršū
nės pradėjo vajų vėl pritraukti 
ir pasižaboti savo jaunimą. Mas
kvoje sušaukta komsomolo (jau
nimo organizacijos su 19 milijo
nų narių) kongresas, kuriame 
dalyvavo 1.200 astovų, jų tarpe 
ir atstovai . jaunimo, išsiųsto 
plėšti naujas žemes. Kongreso 
garbės valdybą sudarė diktatū
ros viršūnės, išskyrus Chruščio
vą. Vorošilovas jaunimui šaukė: 
“Jaunime, saugok ir didink Le- 
nino didingą palikimą. Jam nė
ra kainos. Jis tavo!”. Komsomo- 
lui diktatūra įteikė Lenino or
diną, jau tretį iš eilės.

Šią vasarą Maskvoje kviečia
mas pasaulinis jaunimo festiva
lis (šventė), ir laukiama 30.000 
atstovų iš visų kraštų. Todėl dik 
tatūra labai norėtų, kad jos jau
nimas pasirodytų klusnus irpra 
dėjo jį į nagą imti. Ar pavyks?”.

bių dėka leidinys reguliariai pa
sirodo.

Koks “Lituanus” tikslas? Žur
nalas siekia kuo platesnės rim
tos informacijos apie Lietuvą 
jos tragediją; lietuvius, jų kul
tūrinius ir kitų sričių pasireiški
mus. Svarbu pasiekti dvi. atski
ras, bet savaimingas ir vienodai

ir vėliau tapo vienuoliu redemp- 
toristu. Jubilėjaus iškilmėse da
lyvaus ir Edith Stein d-jos. na
riai, daugiausia žydai katalikai, 
kurių yra 350. E. Stein yra gar
si. žydė, pasižymėjusi filosoftijo- 
je, tapusi, katalike, karmelite* 
vienuole ir nacionalsocialistų 
nužudyta II D. Karo metu.

CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai- sekančios savaitės^ 

futbolo' žaidynių lentelę 
pateikia

CARLING’S
t o r o n t o
METRO LEAGUE — ST. CLAIR STADlONfi

SEKMADIENI 
Belfort UN.
Avro Silverthorit

HRMADJENJ
7000 Club — Danforth

Caledonia
GEGUŽES: 19
2 vai. p.p.
3 vai p.p.

GEGUŽES 20
7 vai.. p.p.,
8.30 vai: p.p. Vikins —• Udinese

GEGUŽES. 22 TREČ1ADIENJ.
7 vai. p.p. Scottish — Fck. Estonia
8.30 vai; p.p. SilVerthorn — CNRA

GEGUŽES. 24 PENKTADIENI
7 vai. p.p.
8.30 vai; p.p. Maplb Leafs — Ookvitlb Atfcs.

Croatia — Victoria

NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON- 
PARK. /Shaw prie Callė«W, TIK ŠEŠTADIE
NIAIS — BROADVIEW FIELDS. /Broadview
- Gerrard/

GEGUŽES 18
8 vai. p.p.

ŠEŠTADIENJ 
Ulster Unt. — Tridents

GEGUŽES 19 
3 vai. p-pi

SEKMADIEN] 
Maita Unt. — ItaUa.

'GEGUŽES 21 

8r vali
ANTRADIENI 
Hunparia East End Canadian?

GEGUŽES 22 
8 vai. p.p.

TREČIADIENI 
Ukraina — Ulster Unt.

GEGUŽES 23 
8 vai. p.p.

KETVIRTADIENI 
Tridents — White Eagle

GEGŽES 24 
8 val> p.p<

PENKTADIENI 
Italia — Olympia ■• Harmony,

* Nauja* enciklika “Fidei Do
num”, Pijus .XII kreipėsi į viso 
pasaulio* vyskupus ir šiaip tikin
čiuosius kviesdamas parodyti: 
daugiau ryžto katalikybės liki
mui Afrikoj ir nukrikščionėju
sio j e Europos dalyje. Ypač esą 
.reikia susirūpinti Afrika, kur su 
.nauja kultūrine pažanga bei ky
lančiu nacionalizmu atsiranda 
nauji pavojai: materialistinio 
ateizmo bei komunizmo,, kraštu-* 
tinio nacionalizmo ir sektantiz- 
yaoi. Afrikoje yra 23- nfil. katali
kų,. kurių dvasinė vadbvybė per 
eina. Į. vietinių dvasininkų ran
kas. Jie betgi: reikalingi naujų 
mišijbnierių ir kitų, atitinkamų 
priemonių.

* 36 vengrų kunigai; dalyva
vę komunistiniame “taikos” są
jūdyje ir priėmę bažnyt. pasky
rimus iš komunist. vyriausybės, 
pasidavė vyskupų valdžiai ir 
atnaujino paklusnumo priesaiką 
šv. Sostui. Kadaro- vyriausybė 
darė spaudimą kad* 6 “taikos” 
kunigai, būtų palikti paskirtose* 
vietose, bet į tai nebuvo' atsi
žvelgta.

* “Pažangiųjų katalikų” du 
laikraščiai Lenkijoj susilaukė 
papeikimo- iš; kardinolo Wyszyns 
ki už netiksiu jp pamokslų atpa
sakojimą bei jų paskelbimą be 
jo. žinios: Laikraščiai, bandė įžiū
rėti j p pamoksluose norą sude
rinti, katalikybę su. marksizmu. 
Jie yra. leidžiami. “Pax” grupės, 
siekiančios bendradarbiavimo su 
komunistais.

* Marijos. metai< Lenkijoje 
baigti- gegužės pradžioj milži
niškomis iškilmėmis čenstaka- 
vos Dievo-; Motinos bazilikoj. 
Kard. Wyszynski ta proga at
naujino. Lenkijos pasiaukojimą 
Marijai,, padarytą. 1656; m. kara
liaus Jono Kazimiero., Marijos; 
'metų proga Jasna Gora lankėsi: 
didėlės minios žmonių. Buvo ten 
nuvykęs ir Kanados lenkų laik
raščio “Zwiąskowiec” red. F. 
Giogowski: Iš jrr paskelbtų. įspū
džių matyti, kad lenkai savo 
.tvirtove laiko Bažnyčią ir su pa
sitikėjimu spiečiasi apie* jos va
dus. Kard. Wyszynski turi labai 
didelį žmonių pasitikėjimą. Vy
riausybė taip pat skaitosi, ir, ži
niomis iš Romos, įsakė savo at
stovybei Romoje tinkamai jį; 
priimti, kai atvyks.

* Protestantų vyskupas Ka
nadoj G. N. Luxton, valdąs Hu
ron*. vyskupiją paragino savuo
sius aukoti Windsor© katalikų 
universitetui, vadbvau j amam' 
vienuolių bazilijonų. Jo vysku
pijos sinodas 204 balsų prieš U 
priėmė rezoliuciją įsteigti: kole** 
giją, sujungtą su katalikų un-tu 
Assumption. Pradžioje angliko
nams esą būsią leista dėstyti par 
čiame un-te tikybą viduramžių 
istoriją savo konfesijos student 
tams:

ją premiją laimėjo- p:. Čepulie
nė už: Napoleono tortą, antrąją. 
— pj Čepienė už kimštą vistą,, 
trečią — pi. Abromaitienė už sil
kes.. Premijos tokios: t-jii il’gar- 
laikiš: sušukavimas pas; p- .Sve-

šaltai plaukų. sudėjimas pas- pi

pagal Gallup instituto naujau- 
sius duomenis: JAV —51%, D. 
Brit. — 147c. Į klausimą kokią 
įtaką turi religija gyvenimui, 
09% amerikiečių atsakė didė- 
jančiąi 527c — 
81% mano, kad

taip’ pat šaltas plaukų sudėjimas 
©a& p; Kaunaitę 318 Indian Rd. 
Šioms trims malonioms šukuo
to] pms, sutikusioms, yeltui atlik
ti darbą,- skyriaus'valdyba nuo
širdžiai dėkoja. Kursų lekto
rėms: p. Basalykienei, p. Gailiū- 
nienei, p. Geležiūnienei,. p. Gri
gaitienei, p. Pabedinskienei: ir p. 
Tamulaitienei, atsidėkojant už 
darbą ir sugaištą laiką buvo* 
įteikta kiekvienai po didelę teš
lai- kočioti lentą.

Kuisančių šį. pusmetį buvo 72, 
skyriaus narių ir nenarių. Jos 
susirinkdavo; kas ketvirtadienį. 
Nitą; rudens kursai bus tęsiami. 
:Šios; sekcijos vadovė p. Kerše- 
•vičienė- yra numačiusi juos- dar 
daugiau išplėsti, o; jie labai nau
dingi- ypač- jaunosioms šeimi
ninkėms.

Šiais kursais skyriaus veikla 
toli gražu’ nesibaigia. Veiklai iš
plėsti skyrius nuo- pat pradžios 
yra pasiskirstęs sekcijomis, ku
rių per pirmąjį savo gyvevimo 
pusmetį yra- jau nemažai nu
veikta;
. Socialinių reikalų Sekcija; va
dovaują p. Senkuvienės ir p. Va- 
įdauskienės, be įprastojo švenčių 
progai su dovanomis aplankymo 
ligonių,, užmezgė nuolatinį ryšį 
su tais; kurie ilgam laikui yra 
uždaryti ligoninėse. Nuolatos 
juos: lanko, nuolatos, nors ma
žomis dovanėlėmis, juos pra
džiugina. Labiausiai apleistiems 
ir dvasinio maisto reikalingiau- 
•siems. užsakė kelis egzemplio
rius katalikiškų laikraščių bei. 
•žurnalų. Be to, jos suorganizavo 
lyg ir biurą, šeimoms padėti. Jos 
registruoju moteris, ir mergai
tes; sutinkančias pabūti prie vai
kų tų tėvų, kurie, turėdami; rei
kalų kur nors išvykti, neturit 
kur palikti savo mažųjų.

Kultūrinių reikalų sekcija, va
dovaujama p. Sakalauskienės, 
rūpinasi visų šio skyriaus susi
rinkimų, agapių, vaišių ir t. p. 
menine dalimi. Artėjant vasaros 
atostogoms, yra pakviesta jauni
mo iškylose, gegužinėse praves
ti menines programas, parengti 
'paskaitas ir 1.1

Kursų ir laisvalaikio sekcija,, 
kaip- jau. minėta, suruošė ir sėk
mingai pravedė virimo - kepimo 
kursų pirmąjį semestrą.

Parengimų sekcija visas savo 
jėgas- skiria parapijos parengi
mams; Jos suruošė ir pravedė 
parapijos rudens bazarą, davusį 
vis $1-000-pelno, Naujų Metų su
tikimo balius taip pat jų kruopš
taus darbo vaisius. Parapijos, 
rengiamų koncertų metu jos; sve>

si naujagimio,, bus. apdovanota 
(tP; Abromaitienė jau gavo savo 
mažyčiui: “meškiiiką”)t Mirus 
•kuriai nors narei, užprašomos 
•jšv*.. Mišios

Veldybos ir viso- skyriaus rū- 
pesčin suruoštas Užgavėnių ba
lius davė* net nesitikėtai, daug 
pelno; Is gautų: pinigų $100 buvo 
paskirta Pririkūlimo- par. Baž
nyčios Fondui, po $25 duota' liet, 
vaikų, darželiui, literat. jaunimo 
premijoms, “Moters” žurnalui ir 
Saleziečių lieti gimnazijai,. $20 
Martyno Jankaus šeimai parem
ti, po $50 paskirta ateitininkų 
stovyklai, “Aušrai” ir skautų 
stovyklai.

Ligonių reikalams rekolekcijų 
metu surinkta virš-$150.

Valdybos posėdžiai daromi 
gan dažnai. Jų metu visa veikla 
peržiūrima, sekcijų vadovės re
feruoja savo darbus bei projek
tus. Dvasios vadas Tėvas Placi
das,. nuoširdžiai įsijautęs į sky
riaus reikalus, ypatingai: daug 
padeda savo patarimais. Dgy.

MOTERYS PRIEŠ JUNGU. 
TAUTAS

' JT komisija moterų teisėms 
ginti pasisakė prieš JT sekreto
riatą; kuriame esą nėra lygy
bės, nes. ten vyrų tarnauja žy
miai' daugiau: iš 2.672 tarnauto
jų. 1.119 moterų; be to, moterys 
esą užimančios antraeilės vie
kas, išskyrus J. Henderson, ku- 
;ri užimanti direktoriaus vietą 
socialinės gerovės įstaigoje. A. 
C. Robertson, JT personalo di
rektorius, gen. sekretoriaus var
du pareiškė, kad: JT esančios 
priverstos laikytis geografinio 
principo^ o visoj eilėj kraštų ne
są galima rasti tinkamai pasi
ruošusių moterų.

dienų problemų, D. Brik—46%;
britų; mano, kad religija— 

atgyventas dalykas, amerikiečių

LENGVO SVORIO
APATINIAI
BALTINIAI

B-FO-6

dviratis
. 7G- ' 1/■

GARSŪS
NUO 1868 METŲ

Išlaiko vėsumą, patogūs 
su apsaugoj ančių _ Pen
mans lengvo svorio Bal
briggan — tai medvilnės 
apatiniai baltiniai. Suge
ria prakaitą—pilnai pri-| 
tinką — nesilanksto — 
lengvai išplaunami. Vi
sų pageidaujamų stilių— 
vyrams ir berniukams.

Geriausias
kanadiečiu

P
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į
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Kun. ^.Kuzmickas yra .Ire
nos parapijos klebonas.

Vilniaus universiteto istorijos 
filologijos fąkulteio dekanas yrą 
Palionis, kalbininkas. Lietuvių 
•literatūros katedros vedėja Luk
šienė.

Dusetų “Aušros” .kolūky sėk
los esą neparuoštos, suplėkę, nes 

2 jomis niekas per -žiemą nesirū- 
{>inę. Nors sandėlininkas Povi- 
as Skurkis visą žiemą gavęs 

darbadienius, tačiau sandėly re
tai tesilankęs.

Trąšos neišvežtos nei Aušros, 
nei Žaliosios salos, Spindulio, 
Pažangos kolūkių. Durpes vežę 
tik Spindulio ir Kibirkšties kol
ūkiai. MTS direktorius vyr. ag
ronomas Kemėšis, direktorius 
Oleškevičiųs. . Jie nepasirūpinę 
durpėmis.

L. Mokslų Akademijos-C..bib
liotekoj, direktorių yra Bra- 
Jšiškfc/ '1-’?-;'<-*; J : \
i J. Jurgįnis išleido puošriią bro 
žiūrą apie Kaz. -Lyščinskį, -kuris 
1689 ,m. seimo buvo pasmerktas 
mirti ant laužo, .kaip bedievis. 
.Jurginis jį iškelia kaip “pirmą 
ateistą” Lietuvoje.

Lietuvos TSR Liaudies Rašy
tojo” garbės vardas įsteigtas A. 
■Tarybos prezidiumo įsaku. Pir
majam toks titulas suteiktas 
Vienuoliui - Žukauskui Anta
nui, atšventusiam 75 m. sukaktį.

“Anykščių rajono Skemonių 
apylinkės gyventojai savo rajo
no laikraštį gauna ne anksčiau 
kaip po’savaitės. Mat, jis prista
tomas į vietą traukiniu per Vil
nių”, — piktinasi “Tiesa” ba
landžio 7 d.
- Noreikiškių dvaras, 150 ha. dr. 
P. Karvelio nuosavybė, dabar 
paverstas žemės ūkio akademi
jos mokomuoju ūkiu.

Butų klausimas visoje sovieti- 
joje didelė problema. Dabar ji 
Vargina ir pavergtąją Lietuvą. 
Kaikas iš to biznį daro. Taip1

“Tiesa” puola tūlą Janusą, tu
rintį didėlį butą Telšiuose Biru
tės g. Nr. 24, kuris pats gyven
dama? kaime^ tą telšiškį butą iš- 
nuorpojąs, imdamas po 100 rub
lių -už kambarį be saulės ir po 
150 rublių mėnesiui už kamba
rį, į-kurį saulė įeina.

Kalvarijos sviesto - sūrių ga
mybos įmonės direktorius S. Si- 
bitis skundžiasi, kad patalpos jo 
vedamos įmonės esą tokios ma
žos, kad jau dabar sunkiai be
galį perdirbti pristatomą pieną, 
ypač negalį padidinti sūrių ga
mybos. O kas būsią po metų ki
tų, kai kolūkių bandos kasmet 
stiprėją. (Nugriebimo punktai 
pernai buvę pastatyti Liubave 
ir Vyguliuose, statomas separa
vimo centras Alksninėje, įren
giamas Mindauguose, praplečia
mas. Sangrūdoje .

.Su operomis esą bėdų dėl lib
reto, kurie pasirodę netinkami 
jau m’uzikoš didelę dalį parašius. 
Taip --“teomp. Klemickis ....- savo 
operą “Prie Nemuno” rašė ke
letą metų ir padarė net 5 jos re
dakcijas. Panaši padėtis buvo su
A. Račiūno “Maryte”, kurios 
libretas buvo pripažintas netin
kamu jau parašius operos kla- 

i vyrą ir teko, libretą ištaisius,
vėl darbą pradėti iš naujo, ; . 
Libreto trūkumai buvo iškelti 
visuomeninio aptarimo metu ir
B. Dvariono operoje “Dalia”.

Žinoma, kurčias niekad nepa
taikys, kai vertinama “visuo
meniniu” mastu.

Lietuvoje dabar veikia šie mė
sos kombinatai: Kaune, Vileiko
je. Šiauliuose, Panevėžy, Klai
pėdoj,' Tauragėj. Šiuo metu prie 
Vilniaus statomas naujas mėsos 
kombinatas. Didesnieji kombi
natai savo gaminius siunčia i 
Maskvą ir Leningradą, o Pane
vėžio kombinatas, kur daugiau-, 
šia gaminamos dešros. — ir ki
tur į “plačiąją tėvynę”. (E)

‘Drant Inn” Burlingtone, Ont.
PATALPOSE, 

VASAROS SEZONO ATIDARYMO PROGA, 
RUOŠIAMAS DIDELIS

BALIUS - KONCERTAS
PROGRAMĄ ATLIKS 

visų mėgiamas solistas V. VERIKAITIS 
ir jo vadovaujamas KVARTETAS.

Visų kolonijų malonius lietuvius kviečiame atsilankyti | šį pa
rengimą ir tuo pačiu parengti mūsų tėvynės laisvinimo darbą. 
Iki malonaus pasimatymo. Pradžia 7 vai. vak.

J ū s ų
TF A-bės Hamiltono Skr. Valdyba.

A. A. K. RIMKUI mirus.

p. Oonai Rimkienei, p.p. Juozui, Marytei ir Pranui Rim

kams su šeimomis reiškiame širdingą užuojautą.

Paulauskų šeima.

SUDBURY Ont
Motinos Dienos pamaldos su 

libera už mirusias motinas buvo 
iškilmingai atlaikytos pirmąjį 
gėgūžėš ' sekmadienį." Kadangi 
salės nebuvo galima anksčiau 
gauti, tai minėjimas salėje su 
paskaita ir menine dalimi įvyks 
gegužės 18 d. ukrainiečių salėje, 
Frood Rd. Pradžia 7 vai. p.p.

A. Strakauskas lietuvių kape- 
lionijos bažnytėlei paaukojo dvi 
sutanėles berniukams mišioms 
patarnauti.

Irena Eley • Vaškelytė, kurios 
vyras yra tragiškai žuvęs, pa
krikštijo savo sūnų Rolando 
Normano vardais. Kūmai buvo 
K. Ožolas ir E. Vaškelienė. Jau
kios vaišės Įvyko Nidos vasar
vietėje.

J. E. Vaškeliai ir K. Ožalas ne
seniai nusipirko tik prieš ket
vertą metų statytą vasarnamį 
Vermillion upės gražioj kilpoj, 
tarp Larchwood ir Levack, apie 
20 mylių nuo Sudburio. Vieta 
tikrai žavinga ir tam pusiasaly - 
kilpoj yra gan didelis ilgas skly
pas smėlėto miško, kur manoma

įrengti ir daugiau vasarnamių. 
Upė labai tinka maudytis, žve
joti ir plaukioti laiveliais. Per 
15 rhinučių laiveliu galima pa
siekti to paties vardo ežerą. Ka
dangi upės paplūdymy yra daug 
gražaus smėlio, tai savininkai tą 
vasarvietę pavadino Nida. Iškil
mingas atidarymas įvyks kiek 
vė'liau. Turint galvoj, kad Sud
bury yra didžiausias sunkiosios 
pramonės centras visoj Ontario 
šiaurėj ir smarkiai augantis, tai 
tokios vasarvietės reikšmė vis 
didėja ir didės. Pastačius dau
giau namukų galima tikėtis su
silaukti svečių vasarotojų iš pie
tų Ontario ir iš JAV. Malonu 
matyti, kad mūsų tautiečiai čia 
vis stipriau ekonomiškai stoja
si ant kojų ir turės vėl vieną sa
vą kampelį daugiau savaitga
liams saviškių draugėje pra
leisti.

Algis Savickas nusipirko gra
žius dviejų augštų namus prie 
Ramsay ežero, kur abu su žmo
na persikėlė gyventi. .

Sudburiškis.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamiltoh.

HAMILTON, Ont
Nepamirškime, kad sekantis kad beveik visi tėvai į ją leidžia 

— Victoria Day — pirmadienis avo vaikus. Džiugu klausytis, 
yra gegužės 20, kada įvyks mū
sų ruošiamas koncertas - balius, 
Brant Inn patalpose, Burling
ton, Ont., rengiamas vasaros se
zono atidarymo proga ir mūsų 
naujos valdybos veikimo meti
nėms paminėti.

Koncerto pelnas skiriamas mū 
su tėvynės išlaisvinimo bylai 
paremti bei lietuvybės išlaiky
mui ir krašte likusiu tautiečiu 
moralei sustiprinti.

Reikalas svarbus, ypač šiais 
netikėtumų laikais, ir todėl visų 
remtinas. Jei mes patys nesi- 
rucšime, nekovosime ir nerei
kalausime tautai priklausomos 
laisvės, svetimieji tuo labiau 
nieko neduos.

■ Tad šia proga maloniai kvie
čiame visus — Hamiltono, To
ronto. Niagaros pusiasalio ir ki
tų vietovių tautiečius atsilan
kyti Į šį parengimą, kuriame tu
rėsite puikiausią progą praleisti 
linksmai laika, pasiklausyti gra
žių dainelių ir skaniai pasivai
šinti.

Parengimo vietovė randasi 
apie 10 mylių nuo Hamiltono, 
Toronto kryptimi, prie 2-jo ke
lio. Žiūrėkite mūsų skelbimą!

Už Jūsų malonų ir gausų at
silankymą iš anskto tariame 
nuoširdžią padėką.

Jūsų TF Hamiltono sk. v-ba.
Sukaktuvinis balius. Šią va

sarą sukanka 20 metų nuo tos 
dienos, kai Hamiltono VAV pa
rapijos klebonas kun. dr. J. Ta- 
darauskas buvo įšventintas ku
nigu. Šia 20 mėtų kunigystės 
sukaktuvių proga birželio mėn. 
yra rengiamas sukaktuvinis ba
lius kun. dr. Tadarauskui’ pa
gerbti. Vieta ir laikas bus pa
skelbta sekančiame numeryje.

Visi Hamiltono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti šiame pagerbimo baliu
je, nes visi gerai žinome, kiek 
kun. dr. Tadarauskas yęa pasi
tarnavęs mūsų kolonijai. Savo 
gausiu dalyvavimu ■ mes parody
sime savo didelį pagarbos, mei
lės ir solidarumo jausmą asme
niui, kuris Į mūsų kolonijos gy
venimą yra daug darbo ir sielos 
Įdėjęs. Rengėjai.

Motinos dienos minėjimą ge
gužės 5 d. surengė apylinkės 
valdyba. Jį atidarė pirm. inž. 
A. Jazbutis, pakviesdamas pa
skaitai “TŽ” redaktorių dr. A. 
Šapoką. Po jos ėjo pagerbimas 
skaitlingų šeimų motinų, ku
rioms o-jos įteikė vertingas do
vanas.

Meninę dali labai gražiai at
liko šeštadieninės liet, mokyk
los mokiniai, kuriuos paruošė 
mokyt. A. Grajauskaitė, įdėju
si daug pasiaukojančio darbo, ir 
mokyt. Mikalauskas. Programai 
konferavo mokyklos vedėjas J. 
Mikšys. Ją gražiai užbaigė su 
eiliuota padėka, susilaukęs dau
giausiai katučių, mažasis Rūpins 
kų sūnus.

Kaip gerai, kad turime lietu
višką mokyklą, o dar geriau,

kokia’ taisyklinga lietuvių kalba 
mažieji deklamatoriai sakė eilė
raščius. ’ Garbė šios mokyklos 
mokytojams, įdedantiems tiek 
daug pasiaukojimo mūsų jauni
mo lietuviškai ateičiai!

NF metinis koncertas įvyko 
gegužės 4 d. Jo programą išpil
dė operos solistė J. Krištolaity- 
tė, išraiškos meno šokėja J. 
Kvietytė ir sol. A. Paulionis. 
Akompanavo muz. St. Gailevi- 
čius.

Programa buvo klasinio lygio 
ir atsilankiusių buvo augštai 
Įvertinta. Nuostabiai puikiai pa
sirodė J. Kvietytė.

Į koncertą atsilankė 200 žmo
nių. Jis davė apie $200 pelno ir 
iš leidinio - programos gauta 
apie $500 pelno. Viso apie $700. 
Tiksli apyskaita bus paskelbta 
vėliau.

Trumpu žodžiu koncertą ati
darė NF v-bos pirm .St. Bakšys, 
sveikino apyl, pirm. inž._A. Jaz
butis, paremdamas savo žodžius 
$100 čekiu Namų Fondui, kurį 
čia pat Įteikė. Mielajam A. Jaz
bučiui v-bos vardu reiškiama gi
liausia padėka.

Didelę ir malonią staigmeną 
suteikė tautietis iš Paris, Ont., 
Vacys Labašauskas, vakaro 
metu Įteikęs NF $200 čekį. Visa 
v-ba prašo priimti jos gražiausią 
padėką ir kartu tikisi visų lietu
vių prisidėjimo. Šio koncerto 
proga NF per M. Uikienę pasky
rė $200 Matilda Indreliūnienė-iš 
Simcoe, Ont. ir $100 Jurgis Tom- 
kevičius. Per St. Bakšį šio vaka
ro metu NF paskyrė Jonas Vi
sockis, kuris nors ir vienas dirb
damas, išlaikydamas 5 asmenų 
šeimą, ryžosi prie šio milžiniš
kos Įtampos reikalaujančio tau
tinio darbo prisidėti. “Juk ir 
mes norime, kad mūsų trys vai
kai išaugtų ir būtų lietuviais, o 
kur Jie bendraus, jei nebus 
tuvių namų?”—pabrėžė pp. 
sockiai.

Visiems prisidėjusiemS 
kartą gražiausiai dėkojame.

Po koncerto NF sveikino mū
sų klebonas kun. dr. J. Tada- 
rauskas ir Tėvas Placidas, OFM, 
nespėję dėl gegužinių pamaldų 
Į koncerto pradžią. Ypač gražių 
ir nuoširdžių linkėjimų teko iš
girsti iš Tėvo Placido. Gerb. Ga
nytojams tariame v-bos vardu 
lietuvišką ačiū!

Po koncerto NF v-ba op. sol. 
J. Krištolaitytei ir išr. meno šo
kėjai J. Kvietytei Įteikė gražių 
gėlių pokštes.

Karščiausią ir uždegančią kal
bą pasakė vakaro metu Toronto 
Liet. Namų atstovas Povilas 
Budreika. Jo puiki iškalba, gra
žus minčių reiškimo būdas, tiki
me, pasėjo daugelio širdyse pa
lankią NF sėklą. Iškėlęs Hamil
tono lietuvių pirmavimą viso 
pasaulio išeivijoje tautiniuose 
darbuose; jis patikrino, kad ir 
šiame Liet. Namų įsigijimo dar
be haųiiltoniečiai išeis nugalė
tojais ir ne bet kokiais, o įspū-

lie- 
Vi-

dar

dingais. Gerb. P. Budreikai.di 
delis ačiū! *

TF Hamiltono, sk. pirm. JJ 
Mikšys, pasveikinęs NF, pakvie
tė visus į TF koncertą Brant 
Inn, gegužės 20 d.

zes” traukimą sumaniai 4r intri
guojančiai pravedė NF v-bos na
rys A. Šimkevičius. Pagal įėji
mo bilietus net 6 svečiai laimė
jo vertingų dovanų. . .

Vakaro metu labai uoliai tal
kininkavo R. Rimkevičienė, pa
ruošusi užkandžius, prie loteri
jos padėjo mielieji pp. Sakalaus
kai ir D. Prunskytė, prie prog
ramų platinimo gražusis jauni
mas: R. Petrušaitytė ir mok. I. 
Grabošaitė, bufete gerasis J. Ba- 
jariūnas. Visiems NF valdyba 
taria nuoširdų ačiū! *

Metinio NF koncerto proga 
$100 prisiuntė buvęs hamilot- 
nietis, dabar gyvenąs Philadel
phia, Pa., Antanas Šalčiūnas.

Sukakties proga po $100 įnešė 
NF, anksčiau nei buvo pasiža- Mass, 
dėję, šie tautiečiai: H. Rimkevi-I j 
čius, J. Bajoriūnas ir Pr. Vizba- • 
ras. Visiems NF v-ba giliai dė- ‘ 
kinga.

Pasikeitimai NF v-boje. Nuo 
bal. 21 d. dėl ligos pasitraukė 
uolus jos bendradarbis Juozas 
Švabaitis. Už jo nuoširdų darbą 
v-ba prašo priimti jos gilią pa
dėką. Gegužės 6 d. jo vieton sto
jo Bronius Venslovas, 221 Otta
wa St. N.

Į v-bos parengimų kom. malo
niai sutiko įeiti Klemas Jurge- 
lys nuo geg. 8 d. Jis yra vienas 
tų entuzijastų, kuris žūt būt pa
siryžęs Namų idėją įkūnyti. 
Kaip žinome jis jau pačioje pra
džioje Įnešė į NF $200.

A.A. Kazimieras Rimkus, 73 
m. amž. mirė gegužės 7 d. Dide
liame liūdesy liko žmona Ona, 
duktė M. Pusdešrienė, sūnūs 
Pranas ir Juozas. Visi gyvena 
Hamiltone. Palaidotas gegužės 
H d..'

Pranui ir Juozui Rimkams, jų 
mamytei Onai ir M. Pusdešrie- 
nei gilaus skausmo valandoje 
reiškiame užuojautą! Sk. St.

KLB Hamiltono apylinkei nuo 
jos Įsteigimo gegužės 9 d. suka
ko devyni metai, nes bendruo
menės pirmtakūnas Kanados 
Lietuvių Tarybos skyrius buvo 
Įsteigtas 1948 m. gegužės 9 d. pri 
sirašant prie skyriaus 40 narių. 
Vėliau KLT skyrius virto Ha
miltono Lietuvių Draugija, o pa
staroji persitvarkė į KLB Ha
miltono apylinkę.

Gegužės 13 d. sukako devyni 
metai kai tapo Įkurta Hamilto
no lietuvių R.Kat. parapija. 1948 
m. gegužės 13 d. atvykęs dabar
tinis klebonas kun. dr. J. Tada- 
rauskas atlaikė pirmąsias lietu
viams skirtas pamaldas.

Apylinkės valdybos pirminin
kas inž. A. Jazbutis energingai 
imasi vietinio- kolonijos lietuvių 
gyvenimo problemas spręsti skir 
damas tam labai daug laiko ir 
vesdamas pasitarimus su orga
nizacijų vadovais ieškodamas 
naujų kelių atsiekimui geresnių 
rezultatų. Bendrai pirmininkas 
pasirodo kaip nuoširdus, darbš
tus ir visu rimtumu siekiąs ko
loniją išlaikyti tinkamoje augš- 
tumoje. '

Apylinkės valdybos narys pa
rengimų reikalams K. Žukaus
kas nuolat dalyvauja Council of 
Friendship posėdžiuose atsto
vaudamas mūsų bndruomenę 
bei Įnešdamas naujų pasiūlymų. 
Be to,-kartu su broliu filmuoja 
visus svarbesniuosius lietuviško 
gyvenimo įvykius ir jau yra pa
ruošę kronikinį filmą, kuris tę
siasi apie porą valandų.

Apyl. v-bos užsakytas “Lietu
vių Dienas” ir “Lituanus” ga
vusi radio komentatorė Edith 
Hyder prisiuntė valdybai padė
kos laišką džiaugdamasi tais lei
diniais, kurie įgalins ją praneš
ti per radiją naujų faktų apie 
Lietuvos okupaciją.

Tautos Fondo Atstovybės Ha
miltono skyrius gegužės 27 d. 
švenčia savo veiklos šešių metų 
sukaktį. Jis buvo įsteigtas 1951

Lietuviai pasaulyje !
: 4 f. '• ■ "

JA VALSTYBĖS
A, Devenienė išrinkta perim- 

imti BALFo pirmininko parei
gas kan. J. Končiui išvykus į 
Europą.

Inž. Pr. Zunde, buvęs Vokie
tijos Kr. Valdybos pirmininkas 
atvykęs į JAV apsigyveno 
Brooklyne. Jo šeima dar yra li
kusi Vokietijoje.

Birutę Silevičiūtę BALFo pir
mininkas kan. dr. J. B. Končius 
pakvietė tarnautoja į BALFo 
organizaciją, sudarė visus reika
lingus dokumentus, per Depart
ment of State parūpino vizą Lie
tuvos kvota ir per USEP su
tvarkė jos atskridimą į Niujor
ką.

Sim. Urbonas, buvęs ’’Kario“ 
redaktorius, vėl yra susirgęs ir 
gydosi ligoninėje Worcesteryje,

“Seselės Kazimicrietės

šių metų kovo mėnesį mon suėjo 70 
metų amžiaus. T© proga Lietuviškoji 
Visuomene, ne tik Amerikoje, sponta
niškai pagerbdama pUnate.isf nepriklau
somos Lietuvos diplomatinį atstovą Wa
shington^, sveikino ir siuntė man savo 
iškalbingus linkėjimus, kurtė buvo gau
ti tai žodžiu, tai gėlėmis, asmeniškais 
laiškais bei telegramomis ir formoje 
laikraštinių straipsnių lietuviškoje ii 
Amerikos spaudoje. Ypač gausiai atsi
liepė Lietuvos įstaigos ir plačios Ameri
kos Lietuvių Visuomenės organizacijos 
— laisvinimo, politikos, kultūros, savi
šalpos bei labdaros, biznio bei ekonomi
jos ir kitokios — kaip centrai taip ir jų 
skyriai, savo raštais bei pareiškimais, 
čia suminėsiu bent keletą tokių pavyz
džių: a/ Iš Romos atėjo Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos Pirmininko-Šefo gra
žus ir šiltos sveikinimas savo jr kolegų 
vardu. Panašus sveikinimai - linkėjimai 
atėjo kiek vėliau iš VLIK'o Prezidiumo 
Pirmininko, ALT Pirmininko, LLK in 
corpora Ir JAV ir Kanados Bendruome
nių; b/ Čikagos lietuvių minia, susirin
kusi, j k one ertą-banketą sukakties pro-

aloumę su dalyvių parašais ir nuotrau
komis; c/ "Ramovės“ Centro Valdyba 
atsiuntė dailiai'’surašyta brangintina de
klaracija formoje "scroll"; 4Z- Vašing
tono lietuviai, nariai .vietos Draugijos, 
atėję būriu j Legocija padovanojo man 
įspūdinga p.' V. K Jonyno piešta kūri
nį "Pavasaris Miške", gi vietos Mote-

nuo Philadelphijos, prie New- 
town miestelio, Villa ...Joseph 
Marie, ką tik. užbaigė statyti 
naują -Augštesnę mergaitėms 
mokyklą. Šioji mokykla yra mo
derniškai įrengta. Joje patalpos 
numatvtą dėl 500 mergaičių. Pa- ių Klubo delegatės atnešė žavinčių gė- 
rinktos taip pat geros mokyto- visi svečioj drauge šauniai sūdai- 
jos - pedagoges. Seseles Ka l e/ Paveiksluotas žurnalas "Lietu- 
mierietės yra baigusios augstus’ vių 6ienos" savo 1957 m. balandžio 
mokslus ir specialistes savo I laidoje pagerbė sukaktuvininką padėda.- 
mokslo šakose. Mokinių tarpe’mos jo otvaizdą ant savo viršelio ir įde- 
vrp ic Knhnę Nirarapuoc ir kt !io stroiPsni "^misteris Be Pertraukos , yra 1S ILUOOS, C .‘ kuris oremtas mano biografine medzia-
Jos, kaip ir kitų tautų mergai- gQ jr pagražino jį septyniomis nuotraų-

mių. dainų ir šiaip taip pramo
kusios lietuvių kalbos. Gaila, 
kad lietuvaičių čia yra tik kele- m<jno Qsmens otžvjlgiU/ nuoširdžiQi 
ta. Seselės jaučiasi apsivyiusios, ■ visiems tautiečiams, mano bi-
kad lietuviai čia nesiunčia savo Į tiuliams, už visą tą man suteiktą bron- 
mergaičiu ir negalima suprasti gig moralinę puotą, kuri bus man molo- 
kodėl. Gvvenimas bendrabutyje , ™™siu °Ltsiminbin^ ik! mo™ 
ir atlyginimas uz mokslą yra la- Ijr didžiousios ūkimas buvo, 
bai menkas. Todėl tai neturėtų i 
būti kliūtis. Lietuvaitėms duo
dama pirmenybė. O kai vietos 
yra, iš apylinkės ir iš toli priima 
be skirtumo tautybės visos mer
gaitės. Kitų tautybių mergaitės: 
čia turi progos susipažinti su iie-t 
tuvių kultūra ir apie lietuvių

• tautą ir tokiu būdu seselės apaš
talauja lietuvių tautos labui. Vis 
gi maloniau ir kilniau būtu, kad 
lietuvaitės pirmoj vietoj pasi
naudotų šia mokslo sįtaiga.

j "Ministeris Be Pertraukos ' 
; kuris oremtas mano biografine medžio

tės, išmokusios lietuviškų gies- i komis tš mano gyvenimo.
Giliai įvertindamas Lietuviškos Visuo

menės patriotingą jautrumą kenčiančios 
Lietuvos atveju ir parodytą širdingumą 

nuoširdžiai

VISI I

yra ir.bu$ 
atstatymas demokratiškai laisvos ir ne-? 
priklausomos Lietuvos. Tegul darbas, lie
tuvių brolybė ir jų vienybė skina mūsų 
takus į Tėvų Žemę! "Tegu meilė Lietu
vos dega mūsų širdyse", amžinai!!

Povilas Žadeikis
Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys » 

• < ’ " . ir. Įgaliotas Ministras. :•
KOLUMBIJA

Inž. Bronius Garšva, 74 m. 
amžiaus, tarnavęs finansų mi
nisterijoje ir dėstęs Augštesnio- 
joje Technikos Mokykloje, mit 
rė kovo 12 d. Medeline

LONDON, ONT.
ŠOKiy VAKARĄ.

KURIS ĮVYKS GEGUŽĖS 18 D.; ŠEŠTADIENĮ, 
ODD FELLOWS TEMPLE SALĖJ, 555 DUNDAS 
ST. (prie William St). Pradžia 7.30 V.v. vasaros 
laiku (6.30 ĖST). / .

Veiks loterija ir bufetas su visų rūšių gėrimais! Pelnas — Si
biro lietuviams. Plačiau — praeitos savaitės “TŽ”- numeryje.

Rengėjai.

63^ arba 7%
PASKOLOS ant nekilnojamo turto (mortgage) naujai 
statybai ir seniems namams.

Asmeniškos paskolos 6% (šeštu)
iki $3.000 dviems metams išsimokė j imui.

Skambinti J. S KAI ST YS, JA. 9-0163
HAMILTON, ONT.

Namų savininkų dėmesiui!
Krosnys pakeistos iš anglių į alyvą naudoja daug kuro.

„ 7 Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

kuris sutaupo apie trečdalį alyvos.
fPer dūmtraukį išeina teukan daug nesunaųdotos šilimos. Mes 
'tai p’pa t turime patį naujausią būdą tą šilimą sunaudoti, kuri 

pajėgia apšildyti name tolimiausią kambarį.
Dedame naujus, keičiame iš anglių į alyvą, visų rūšių remontai, 
rynų dėjimas ir kt. Žemos kainos. Pagal susitarimą vykstame 

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

. NORFOLK HEATING SERVICE,
275 Main St Hamilton, Ont • - Telefonas JA. 7-6281

ANTANAS SIMKEVICIUS 
President - Soles Monoger

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS: 
Suvartoja mėžiau alyvos 
Užima mažiau vietos 
Turi 10 m. garantiją 
3 m. Hsimokėjimui ir tik 6%
Šildo Jūsų kambarius aut omą t rife ai 
Duoda natūraliai drėgną orą.

24 valandų patarnavimas. 
Dėl informacijų skambinti FU. 5-7743

SHUR HEET SALES CO. LTD
GROUP BOX No. 231 RR4 HAMILTON, PHONE FU. 5-7743 

South of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.) 
Jūsų lietuviška namų apšildymo bendrovė! 

Kokybė ir Sąžiningas potornavimas žemo
mis kainomis! i

Visodo pasiruošę padėti įvairiose namų ap
šildymo problemose’

Statome alyvos burner'ius ir atliekame įvai
rius skardos darbus!

m. gegužės 27 d.. Tą dieną susi
rinko pirmo posėdžio 7 asmenų 
valdyba. Per tą laiką skyrius su
telkė dideles pinigų sumas Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Sky
rių įsteigė ir jam'pirmininkavo 
penkis metus.St. Bakšys. Dabar 
skyriui jau visi metai vadovauja 
nepailstantis visuomenininkas 
Jonas Mikšys.

Kažin kodėl viena stambesnė 
lietuvių vadovaujama verslo įs
taiga nevertina visai lietuviško
sios visuomenės nesigarsina 
lietuviškuose laikraščiuose, kai 
tuo tarpu kitos ir mažesnės tal
pina savo skelbimus. Hamilto- 
niečiai tikrai džiaugtųsi pamatę 
skelbimus savoje spaudoje. •

Buvęs apylinkės valdybos pir
mininkas agr. K. Valaitis, dąbar 
turįs tabako ūkį prie Londono, 
lankėsi pas savo pažįstamus Ha
miltone. Nors ir užimtas ūkio 
darbais, bet vistiek gyvai domi
si lietuviškaisiais reikalais ir 
nepamiršta visuomeninės veik
los.

KLB Šalpos Fondo skyrius 
gegužės 12 d. mini savo keturių 
metų darbo sukaktį. Skyriui nuo 
pat įsisteigimo dienos vadovau
ja pulk. J. Giedraitis.

Lietuvių bankelis Talka ba
landžio mėn. vėl gerokai paau
go. Dabar turi 186 narius, 15 de- 
positorių ir 72 skolininkus. Ba
lansas balandžio mėn. suvestas 
$40.410,80. Išduotų paskolų suma 
pasiekė $35.030,99. Šerų sąskai
toje yra $26.685,39. Depositoriai 
$12.280,46. Už metų ketvirtį iš
vesta gryno pelno $892,80. Pava
sariui atėjus ypačiai padidėjo 
paskolų pareikalavimas, nes 
vien tik per balandžio mėn. iš
duota naujų paskolų $12.400. 
Kuo toliau tuo aiškiau darosi, 
kokią rolę tfaidifla lietu 
bankelis kolonijos gyvenime, 
kai lietuvių taupytojų pinigai 
tarnauja tiems patiems lietu
viams skolinant ir tuo pačių ne
turtinant ir taip turtingų Finan
ce kompanijų. Lietuviška visuo
menė prašoma kuo daugiau stoti 
į bankelio narių-šėrininkų eiles

pradedant taupyti savame ban- 
kelyje.Primintina, kad čia gau
namas nemokamas gyvybės 
draudimas, indėliai ir paskolos 
apdrausti kaip ir visuose ban
kuose, o išmokamas žymiai di
desnis nuošimtis. Pinigus dėki
me į savą bankelį, kur neš nau
dą ne tik sau asmeniškai -dides
nę, bet ir tarnaus lietuvių inte
resams. Ypač reikėtų tėvams at
kreipti dėmesį turintiems vai
kus. nes dauguma vaikų taupo 
“kiaulytėse” arba kitur dėdami. 
Pratinkime iš mažens prie lietu
viško solidarumo ir taupymo- sa
vo įstaigoje. Įrašykime savo vai
kus Į narių eiles, kad iš mažens 
taupydami ir bendraudami su 
lietuviais įprastų gyventi ir 
dirbti lietuviškoje bendruome
nėje. • •

Lietuviu Enciklopedijos leidi
mo darbą labai apsunkina neat- 
siiyginūsieji prenumeratoriai; 
Tokių yra dar nemažas skaičius 
ir Hamiltone. LE leidėjas prašo 
visus atsilikusius paskubinti at
silyginti. Hamiltone pinigus ga
lima sumokėti LE atstovui St 
Daliui, 506 Sherman Ave. So., 
tel. FU. 5-8602. Paskambinus pi
nigai bus paimti iš namų.

Bedarbių gegužės 4 d. Hamil
tone pagal National Employ
ment Service pranešimą buvo 
vyrų 5.225, moterų 3.888, prieš 
savaitę buvo vyrų 6.205, moterų 
3.865. Prieš metus Hamiltone 
buvo bedarbių vyrų 3.366 it mo
terų 3.282.

Automobilių parkinimo skait
liukams nuo gegužės 6 d. pakel
tos kainos nuo 5 iki 10 centų vie
nos valandos laikotarpiui. Kito
se gatvėse paliekama 5 centai, 
bet sumažinamas laikas nuo 1 
vai. iki 30 min. J. D.

RElKAUlfGAS VYKESNIO 
AMŽIAUS ŪKVEDIS 85 akrų 
farmoje, 37 mylios nuo Hamil
tono, ‘ ant gražaus Erie ežero 
kranto. Pageidautina vyras*-s« 
žmona. . ; . •

Dėl sąlygų rašyti ar skambin
ti Br. Aselskiui, 49 Rosslyn Avė. 
S., Hamilton, OnLTeL LI.9-8630.

3.
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RODNEY, Ont.
Gegužės 5 d. gražus būrys apy 

linkės lietuvių, susirinkę mies
telio salėn, paminėjo Motinos 
dieną. Keturios seniausios ma
mytės buvo atžymėtos gėlėmis. 
Apie motiną gimdytoją ir moti
ną tėvynę labai gražiai kalbėjo 
ta proga iš Londono atvykęs L. 
Eimantas.

Pramoginę dalį atliko vietos 
vaikučiai ir “motinų kvartetas”. 
Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Po to pasivaišinta kavute su 
pyragaičiais. Ta proga tenka pa
dėkoti lietuviškos sekmad. mo
kyklos mokyt. J. Statkevičiui, 
kuris uoliai mokė vaikučius. 
Prasidėjus tabako darbams, mo
kyklėlė baigė darbą. Taip pat 
p. Mockams už patalpą ir viso
keriopą paramą.

Lillian Mazilytė, senesnės kar 
tos lietuvaitė, gegužės 8 d. Lon
done gavo reg. gailestingos se
sers diplomą. Ji buvo vienintelė 
iš 71 diplomančių. Apylinkė 
džiaugiasi ir sveikina.

Lietuviai tabako ūkininkai su 
nekantrumu laukia gegužės 21 
d. naujos organizacijos rinkimų 
teigiamų rezultatų. Pagaliau bū- 
ių pašalinta baimė ir lanksty- 

'masis prieš pirklius už savo sun
kiai užaugintą produktą. ." 
šiol tabako augintojai demokra
tiškam krašte gyveno kaip prie 
bolševikų režimo Rusijoj. .. P.

ATVYKO IŠ LIETUVOS
Iš Lietuvos atvyko į Vak. Vo-

13 metų rųsų buvo suimta Tiu- 
ringijoje ir kartu su vaikais iš
vežta į Rytus. Pro Silezija ir Vii 
nių ji pateko į Kauną. Kaip ra
šoma Holsteino laikraščiuose 
(pvz. “Ditmarsche Landeszei- 
tung” Heide), Balčiūnienė nuo-, 
širdžiais padėkos žodžiais pri
simena lietuvius, kurie, nepai
sydami savo pačių sunkumų, ir 
jai ir kitiems žmonėms iš Vo
kietijos pagelbėjo visur, kur tik 
galėjo. Jauniausias jos sūnus, 
Voldemaras, iš pradžių lankė

lietuvišką Į mokyklą, vėliau 
augšt. technikos mokyklą. Ta
čiau, kai. motina atsisakė priim
ti sovietinę pilietybę, jam nebe
buvo galimumo toliau lavintis. 
Dirbo eiliniu darbininku. Da
bar jis kartu su motina atvyko į 
Vakarus. Kitas jos sūnus sovie
tų tebėra suimtas, o duktė pa
imta darbams Sovietų Sąjungo
je. Fed. Vokietijos ambasados 
Maskvoje tarpininkavimu tik 
Balčiūnienei su vienu sūnum 
leido vykti į Vakarus, o dėl kitų 
būsią tęsiami žygiai per Rau
donąjį Kryžių. (E)

Apsvaidė policija akmenimis
Lenkijoj įvyko eilė susidūri

mų su policija. Didžiausias jų 
buvo Jaroslave prie sovietinės 
Ukrainos sienos. Suėmus polici
jai pasigėrusį kareivį, didokas 
būrys jo drdugų — karių ir ci
vilių — apsupo policijos būstinę 
ir ėmė svaidyti akmenimis pro 
langus. Policija bandė juos ra
minti geruoju, bet nepavyko. 
Tada ji pavartojo ašarines du
jas, bet irgi nesėkmingai — tu
rėjo iškviesti policijos rezervus 
ir visą pulką kariuomenės. Pa
sak “Sztandar Mlodych”, tai bu
vęs rimčiausias pasipriešinimas 

Ligi [komunistinės vyriaušybės auto
ritetui. Keliolika karių buvo su
žeista, 19 suimta. Įvykiui išaiš
kinti paskirtos net dvi komisi-

jos — karinė ir civilinė.
Mažesni susidūrimai įvyko 

Stargarde prie štetino ir Lomža 
je. Stargarde minia žmonių ap
supo policijos būstinę, kai liko 
išmesta iš buto molina su ketu
riais vaikais. 40 ašmenų buvo 
sužeista. Lomžoje ūkininkai bu
vo atžygiavę prie policijos būs
tinės protestuoti prieš dviejų 
brolių kankinimą.

Maskva. — Išėjo Sovietų En
ciklopedijos tomas skirtas rai
dei Ch. Apie Chruščiovą ten vos 
1 psl. Esą, tai “žymus komunis
tų partijos ir valstybės vadovau
jantis asmuo, ištikimas Lenino 
mokinys”. Molotovui yra skirti 
du puslapiai.

Dabartinis Vilnius
{SPŪDŽIAI IŠ VILNIAUS 1956 M. RUDENĮ

formatų (kalvinų) bažnyčios 
prieky Pilymo gatvėje, gerbtas 
net carų laikais ir skelbęs: “Duo 
kite garbę Viešpačiui”,

Atvežė juos senas vilnietis. 
1946 metais jis buvo “repatri
juotas” į Pamarį ir po 10 metų 
ilgesniam buvo apsilankęs savo 
gimtajame mieste, štai jo pasta
bos.

Miesto atstatymas ir. 
pertvarkymasRusų-vokiečių karas du kartus griovė miestą: 1941 m. biržely ir 1944 m. liepos mėn. Ypač antrąjį kartą istorinė Lietuvos sostinė virto griuvėsiais. Labiau šiai nukentėjo šios miesto dalys: 1) kvartalai tarp Uosto ir Tauro gatvių, 2) žydų kvartalai vidurmiestyje, 3) Neries pakrantės nuo Žvėryno iki Žaliojo tilto, 4) Nekurios Gedimino ir Vilniaus gatvių dalys, 5) kalniau esančioji Basanavičiaus gatvės dalis ir kaimyninės vietos. Griuvėsiai iki 1956 metų tapo nuvalyti, o tušti plotai, susidarę karo katastrofos pasėkoje, arba užstatyti iš naujo, arba paversti parkais. Prisodinta ten medžių, palikta žalių plotų ir gėlynų. Vokiečių gatvė, daugiausia sugriauta, atstatant žymiai’ praplėsta. Šiuo metu nuo šv. Kotrynos bažnyčios, išilgai visos šios arterijos, atsivėrė reginys net iki Senosios Rotušės. Ten, kur stovėjo sinagoga, dabar statomas naujas miesto val-

dybos pastatas. Didelė statyba 
vyksta kalninėje Didžiosios Po- 
gulainkos dalyje ir prie gatvių, 
vedančių užmiestin į Lydą ir 
Lentvarį. Ten statomi gausūs 
fabrikų pastatai. Tarp Vivulskio 
ir Naugardėlių gatvių pastatyti 
trys augšti televizijos bokštai.

Aikštė prie geležinkelio sto
ties žymiai praplėsta, stoties pa
statas atnaujintas ir papuoštas 
kolonomis.Žaliasis Tiltas 3 kartus praplatintas, o tilto geležinė konstrukcija paslėpta po grindiniu. Nuo to tilto ir išėjimo iš Vilniaus gatvės išilgai Neries įreng ta pasivaikščiojimui aikštė su. suoliukais, gėlynais ir t.t. Mokslo Draugijos pastatas atsidūrė aikštės viduryje. Kalnelis už Žaliojo tilto ir už Neries su Jėzaus koplytėle nukastas iki gatvės lygio. Dėl to atsivėrė reginys nuo tilto į Kalvarijos gatvę.Gedimino gatvė pavadinta Stalino gatve, o Lukiškių aikštė —Stalino aikšte. Lukiškių aikštė paversta parku, vidury aikštės stovi didėlis Stalino paminklas. Visi namai Gedimino gatvėje atstatyti, dar pristatyta nemaža naujų Žvėryno tilto kryp-

vėje, ir praeiviai dažniausia nu
siima kepures. Neveikiančios 
bažnyčios, karo metu apgriau
tos, iš oro atremontuotos ir ap
dažytos. Iš Katedros pašalinti 
visi altoriai. Šv. Kazimiero kars 
tas perkeltas į šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią, kuri dabar tapo 
katedra. Senoji katedra paskirta 
muziejui.

Pastabos apie Vilniaus 
gatvių gyvenimą ir miesto 

išvaizdąValdinių įstaigų ir krautuvių iškabos dviem kalbom: rusų ir lietuvių. Vienok viešosiose įstaigose ir gatvėse girdėti beveik išimtinai tik rusų kalba. Palyginti su buvusiu tyliu Vilniumi, judėjimas gatvėmis, ypač auto judėjimas, yra labai didelis. Gat vių pavadinimai, su retomis išimtimis, pakeisti. Katedros aikštė pavadinta Gedimino aikšte. Pilies gatvė perkrikštyta į Gorkio gatvę. Napoleono aikštė pavadinta Kutūzovo aikšte.Garsiai kalbant lenkiškai gatvėse vis rečiau begirdėti. Kada mūsų stebėtojas išgirdo kad dvi praeivės moterys kalbasi lenkiškai ir kreipėsi į jas lenkiškai, tuo sukėlė joms didelę nuosta-

PROGRESYVIŲ KONSERVATORIŲ PARTIJA IR IŠLAISVINIMAS

į Naujieji ateiviai turi teisę klausti, už ką stoja Progresyvių Konservatorių partija ir kaip jų ateities politika pa- į lies jų specialius reikalus. Progresyvių Konservatorių partija Kanadoje laikosi dviejų pagrindinių principų: ji tiki įI stiprią vieningą Kanadą ir tiki į individualią asmens lasvę.
Tautas, taip, pat ypatingai nekreipiant dėmesio pasukti aiškiai pasaulio opiniją, jog Sovietų Rusija turi įvykdyti savo pasižadėjimus ir leisti laisvus rinkimus Pabaltijo bei satelitų valstybėse. ’ x

Tai ir buvo šie du pagrindiniai principai, ant kurių Sir John A. Macdonald vadovaujama Progresyvių Konservatorių paritja suformavo 1867 m. Kanados Konstitu- | ciją. Šių dviejų principų išlaikymas yra vienas svarbiausių 
s partijos uždavinių šiandie. Progresyvių Konservatorių par-

Progresyvių Konservatorių partija po birželio 10 d. rinkimų, dinamiško humanisto John Diefenbaker vadovybėje pataisys šią blogybę — ji sustiprins Kanados tautą išlaikant stiprų balsą Jungtinėse Tautose ir pakreips pasaulio opiniją, reikalaudama, kad komunistai privalo paversti 
savo žodžius realybe. Tai atlikdama Konservatorių vy-

timi. Pylimo gatvė praplėsta iš, bą. Apskritai į nepažįstamus dešinės pusės (žiūrint nuo Jogai Į gatvėse praeiviai kreipiasi išim- los gatvės), o malkų turgus pa-! verstas miesto sodu. Netoli Tauro gatvės pastatytas didelis teatro pastatas vietoje tenai išgriautų keletos gatvių. Stebėtojas daro išvadą, kad rūpinamasi estetine miesto išvaizda.
Vilniaus bažnyčių likimasIš daugiau kaip 20 katalikų bažnyčių Vilniuje 1956 m. veikė tik 8. Būtent: šv. Teresės (Aušros Vartų), šv. Mikalojaus, šv. Kotrynos, Dominikonų, šv. Rapolo, šv. Mykolo, šv. Onos ir šv. Petro ir Povilo Antakalnyje. Sunku nepastebėti, kad veikia daugiausia tik mažos bažnyčios; visos didesnės uždarytos. Aušros Vartai nepaliesti. Pamaldos prie stebuklingo paveikslo vyks ta kaip seniau. Pravažiavimas po Aušros Vartais uždarytas, pėstiems praeiti leidžiama. Žmonės senu įpratimu meldžiasi gat-

tinai rusiškai.Slegiantį įspūdį sudaro moralinis sulaukinėjimas sovietinių prieglaudų auklėtinių. Žinomi atsitikimai, kad tie paaugliai apmėto akmenimis katalikų laidotuvių eisenas. Paprastai karstai laidotuvių eisenose nešte nešami. Neįmanoma gauti priemonių numirėliams vežti, nes tai turi religinį pobūdį.• Turime paminėti, kad 1955 m. Tarybų Lietuvos Architektūros Žinyba išleido kruopščiai pagamintą Vilniaus miesto albumą. Albumo tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Jame sudėti ryškesnieji vilniškės statybos paminklai. Tame leidinyje sudėtosios reprodukcijos patvirtina mūsų stebėtojo sieloj imąsi dėl šalinimo iš meisto vaizdo visokių lenkų kultūros žymių. Senovinis lenkiškas įrašas evangelikų - re-

, — dabar 
išnykęs be pėašaKų. Iki 1955 m. 
kaip išimtys, buvo likusios dar 
dvi lenkiškos paminklinės len
tos. Viena namo užpakalyje Pi
lies gatvėje po poeto paveikslu 
su įrašu: “Čia gyveno Julius 
Slovackis”, o kita virš durų Pi
lies skersgatvyje, kurios įrašas 
skamba: “Čia 1822 m. gyveno 
Mickevičius”.

Kaip elgiamasi su bibliote
kiniais rinkiniais VilniujeMūsų informatorius davė v pluoštą įdomių žinių apie knygų rinkinius, kuriuos buvo sudariusi daug nuopelnų turėjusi Vilniaus Mokslo Mylėtojų Drau gija, veikusi nuo 1907 metų iki antrojo pasaulinio, karo. Tos in- . stitucijos biblioteka 1939 m. turėjo 150.000 tomų knygų ir per 1.000 rankraščių. Aiškėja, kad dalis tos bibliotekos guli suversta krūvomis dviejuose kambariuose. Ir tik dabar, rodos, nau- jas Lietuvių Mokslo Akademijos direktorius ėmėsi jas kataloguoti. Kas ištiko kitas? Dalis rinkinių genda išmėtytų keliose kitose vietose, o tarp tų kitų vietų, — Pilies gatvės namo nr.11 tarpuvartėje.

Įspūdžiai iš provincijosTasai stebėtojas autobusu pravažiavo visą Tarybų Lietuvą nuo Vilniaus iki Palangos, per Vilniaus kraštą ir Žemaitiją. Plentas asfaltuotas ir daugelyje vietų padabintas skulptūromis, nekartą rodančiomis artistinį skonį. Tematika 'tų skulptūrų pritaikyta vietovės reginiui. Tuo tarpu be pėdsakų išnyko tautinio meno brangenybės, išreikštos nesuskaičiuojamais kryžiais ir koplytėlėmis (Rūpintojėliais), kurios Vilniaus krašte ir Žemaitijoje buvo išbarstytos nuo neatmenamų lai kų. Etnografai ir meno istorikai paskyrė toms senienoms daug studijų. Nors čia turėjome reikalą ne su “buržuaziniu” menu, o su labiausiai savitu lietuvių tautos menu — sovietinis okupantas sunaikino tą etnografinį turtą dėl neapykantos tematikai, kuri per daugelį kartų davė įkvėpimo to meno kūrėjams.“E. Lietuvis”.
Griežti pasiūlymai Vasario 16 gimnazijos reikalu

ratų vyriausybė Otavoje užmiršo šiuos principus spręsda- būtų suteikta milijonams, kurie dar dabar gyvena komu 
nistų dominacijoje. >ma tarptautines problemas ir Pabaltijo valstybių bei satelitų išlaisvinimą.L Liberalų vyriausybė ir jos Ministeris Pirmininkas bei užsienių reikalų ministeris parodė savo minkštumą ko- | munistų atžvilgiu — pavyzdžiui laikant viltį, jog komunis- | tinei raudonajai Kinijai bus suteikta teisė įeiti į Jungtines

Tai viena iš daugelio priežasčių, kodėl Kanadai reikia Konservatorių vyrausybės Otavoje, John Diefenbaker vadovybėje — ir jūs tai'galite padaryti — balsuodami š.m. birželio 10 d. už Konservatorių —- Diefenbakerio — kandidatą savo apylinkėje. w||
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LAIKA

DIEFENBAKER
vyriausybei!

KANADOS PROGRESYVIŲJŲ KONSERVATORIŲ PARTIJA
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išgydyti, negu leisti jam palengva numirti. •Gimnazijos ateitis yra mūsų visų rūpestis. Jos išlaikymas yra mūsų visų reikalas. Mes negalime apleisti to mūsų vieninte- ’io I’et”wbės židinio, ir negalime apleisti to mums taip brangaus jaunimo, kufiam neturi būti peršamos vilkinės ar šerinės pažiūros, bet krikščioniškai lietuviškos. Atrodo, kad dėl to negalėtų būti jokių ginčų. Tad mažiau susismulkinimo, o daugiau platesnio masto galvojimo, platesnių pažiūrų ir daugiau tolerancijos. Ir daugiausia iš visko mums reikia, tai geros valios, o visa kita išsispręs labai lengvai”.

jungoS pirmininkas ir buvęs Vasario 16 gimnazijos kuratorijos pirmininkas M. Bajorinas “Europos Liet.” Nr. 13, kovo 28 d. pasidžiaugęs dideliu gimnazijos atliekamu darbu, toliau rašo:“Tačiau gimnazijoje yra ir liūdna. Liūdna žiūrėti į vos besilaikantį namų stogą, nusilupusiu tinku sienas, liūdna vaikščioti niūriais ir nedažytais koridoriais ir sėdėti šaltose klasėse, liūdna stebėti jaunus berniukus ir mergaites vargstant tokiose sąlygose, liūdna kalbėtis su skolose paskendusiais mokytojais, kurie dėl labai mažos gaunamosios algos negali suvesti galų su galais. Ir liūdniausia matyti gim naziją virstant grupinių ginčų ►objektu.Vieną tų liūdnumų gali pašalinti pasaulio lietuviai, dosniau aukodami. Nors gimnazijos ekonominė padėtis nėra gera, ji nėra visdėlto desperatiška. Kad būtų galima galus su galais suvesti, reikia apie 4.000 svarų pajamų per metus daugiau, negu iki šiol buvo gaunama. Tai yra maža suma sudėti visiems pasaulio lietuviam., ir tai neturėtų sudaryti sunkumų, jeigu pirmiau būtų pašalinta antroji liūd numų dalis: gimnazija ištraukta iš partinių-4takų. Nesvarbu, kiek kas protestų parašys dėl šios mano pastabos, nuo savo teigimo neatsisakysiu, nes pats kuo"*aiškiausiai įsitikinau, kad dabar gimnazija pasidarė dviejų priešingų Vokietijos lietuvių blokų ginčų objektu. Vokietijos lietuviai - gali dalytis į kiek tik nori blokų, gali tarpusavy kiek nori ginčytis, tai yra jų reikalas, bet gimnazija yra viso pasaulio lietuvių reikalas, nes ji yra viso pasaulio lietuvių išlaikoma ir remiama '“’^Gimnazija turėtų stovėti virš betkokių partinių ar -kitokių susigrupavimų, ji turi traukti į save pačias geriausias mokymo pajėgas, visiškai neat- sžvelgiant į partinius ar grupi
nius- interesus.' Gimnazija turi bandos atestatais rankose i§ei- 
išlfrikyti visėt pasaulio lietuvių ■ * ” ”
pasitikėjimą. - Jeigu Vokįetijos’ 
lietuV&i dėltsavo susiškaldymo 
į blokus nepajėgia tų sąlygų iš- 
valdymą perleisti platesnės ap
imties pasaulio lietuvių organui. 
. Bfetkokių negerumų kėlimas 

fra Susiję* Ai tam tikrais pavo
jais. Kaikas ir mane apkaltins, 
kad aš tuo kenkiu gimnazijai.
Nelengva buvo apie tai rašyti, 
bet aš esu nuomonės, kad visuo
menė turi žinoti ne tik tai, kas 
yra gera, bet ir kas yra bloga, 
kad tą blogį būtų galima patai
syti. Geriau yra padaryti tei-

Reikia radikalaus sprendimoVėl 5 jaunuoliai Vasario 16 gimnazijoj gavo brados atestatus. Išleistuvių pobūvyje kalbėtojai linkėjo jiems laimės ateičiai. Buvo įteiktos ir vertingos dovanos; Lietuvių Kalbos Vadovas (Vokietijos LB) ir Lietuvos vaizdų albumas (Liet. Katalikų Sielovados Vokietijoje). Patys absolventai netarė nė žodžio. Pobūvyje jų tedalyvavo tik 3.Tą pačią dieną gimnazijos patalpose karštai posėdžiavo PLB Vokietijos- -Krašto Tarybos nariai. Daugiau negu kada nors buvo svaidomas! karčiais priekaištais vieni kitiems. Blokas tvirtai stovėjo-prieš bloką. Vargais negalais buvb Sulipdyta bendra rezoliucija, papeikianti negerovių autorius ir išreiškianti norą siekti bendradarbiavimo gyvybiniuose Bendruomenės reikaluose. Tik nenori?^ kilo rankos rezoliucijai priimti, o veiduose likosi neišdildomi, nepasitikėjimo ženklai... Posėdžio pagrindinę temą sudarė sunki Vasario 16 gimnazijos būklė.
Džiugu matyti kasmet vis nau 

jas lietuvių jaunuolių eiles su

nančius į gyvenimą. Tačiau ky
la susirūpinimo, kai išgirstama, 
■Kad’* “gim»6žija pasidarė dviejų 
priešingų Vokietijos lietuvių 

pildyti, tada jie turi gimnazijos^ blokų ginčo objektu” (ž. “EL” 
1957 m. 13 nr. M. Bajorino

X- .^^irupinimas- Jpa^ ^ _ 
reigojantis rimtai pagalvoti. V. LB Krašto Taryba, tikrasis teisinis gimnazijos savininkas, po ilgų ginčų sutarė pasirašyti blan kią rezoliuciją, žadančią mėginti rodyti geros valios. Ar tai patenkinantis sprendimas? Kokiuos ir kieno darbus reikės laikyti geros valios parodymu? Ar ne geriau būtų tiesiai rauti blogį iš šaknų? Ar nebūtų buvę<nau- dingiau Krašto Tarybai išsamiai apsvarstyti minėtame M. Bajo- rino straipsnyje keliamą mintį perleisti gimnazijos valdymą ' platesnės apimties pasaulio lietuvių organui? Juk kol dabartinis savininkas nepasisakys ar jis sutinka atsisakyti valdžios ir atsakomybės, niekas neturi rimto pagrindo galvoti apie jos perėmimą. Gimnaziją slegia skolos ir trūksta tinkamų mokytojų. Vokietijos lietuvių bendruomenė nėra pajėgi savo jėgomis sek mingai susidoroti nei su viena nei su kita bėda. Būtinai reikia, kad galimai greičiau nuolatiniai gimnazijos rėmėjai atgautų pasitikėjimą^ jos administratoriais ir pedagogais. Reikia, kad gimnazija labiau susidomėtų viso pasaulio lietuvių kultūrinio ir kaptatyvinio pobūdžio organizacijos ir surastų būdų ’sudaryti jai pastovų ir tvirtą pagrindą. Reikia griežtai atriboti gimnaziją nuo betkokių tarpusavio ginčų ir rietenų.Vasario 16 gimnazija viso pasaulio lietuvių pasididžiavimas. Retos kurios tautos pabėgėliai sugeba išlaikyti savo jėgomis tokio pobūdžio ir lygio instituciją. Jos išlaikymui suaukota milijoninės sumos. Tačiau gresia pavojus, kad tas pasididživimas gali virsti didžiule gėda. Ar ne laikas sukaupti visas jėgas palaikyti taip kruopščiai, vargingai ir sutartinai statytai lietuvybės tvirtovei?

Kun. Br. Liubinas (ELI).

i£ 
pasitikėjimą.

Stockholmas. — Princesė Si
bylla, kilusi iš Coburgo princų, 
karaliaus Gustavo Adolfo vyr. 
sūnaus irgi Gustavo Ad. našlė 
ir sosto įpėdinio motina, priėmė 
Austrijos pilietybę, kad galėtų ’ 
reikšti pretenzijų į giminės tur
tus esančius Austrijoje.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. (prie Dufferin)

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS AUTOMOBIUŲ REMONTAS.
SPEC. FORDOMATIC - HYDROMATIC TRANSMISIJOS.

Savininkas ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130 Telefonas LE. 5-9130
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Mutrealio “Melagėlis” Toronte
atvyksta gastrolėms Montrealio 
Dramos Teatras ir duos du vai
dinimus:

Gegužės 18 d. 3 vai. p.p. Prisi
kėlimo parapijos auditorijoje 
bus vaidinimas vaikams — pa
saka. Didelė staigmena mokyk
linio amžiaus vaikams bei jau
nimui.

“Melagėlis” yra komiška pa
mokanti pasaka, turinti didelės 
auklėjamosios reikšmės. Ji su 
malonumu žiūrima ir suaugu-

mų pasaka. Ji bus pastatyta pir
mą kartą Toronte.

Montrealio Teatro kolektyvą 
reikia tik sveikinti, kad jis prem 
j erą stato ne Montrealyje, bet 
Toronte.

Režisorius Juozas Akstinas, 
Scenovaizdis K. Veselkos ir J. 
Akstino. Vaidina: Jurgelis — J. 
Akstinas, Barbutė — V. Vaičiū
naitė, Morta — B. Malaiškienė, 
Kepėjas — V. Sabalys, Kalvis— 
L. Barauskas.

Gutkės “Melagėlis” savo turi
niu primena vysk. Mot. Valan
čiaus pamokančius vaikų pasi
skaitymus: Mikę, Paukštvanagį 
ir Gerąją Onelę. Ši pasaka tinka 
pasižiūrėti ir tėvams, kurie ne
sirūpina savo vaikų auklėjimu 
dėl apsileidimo ar perdidelio už
siėmimo darbais.

“Melagėlio” svarbiausia idėja 
pamokanti, kad vaikams neleis
ti meluoti ir to melavimo pa
sekmės.

Brendimo amžiuje jaunimas 
yra linkęs į melą ne tiek iš blo
gos valios, kiek vyraujančio jų 
būde fantastiškumo. Todėl vai
kų už melą smarkiai bausti ne
reikia.

Kepėjo sūnus Jurgelis auga 
vienas ir turri didelį įprotį me- 

1 lūoti. Jis neklaužada ir įkyrus. 
•Jo tėvas didelis tinginys ir ėdū- 
'nas visai vaiko auklėjimu neši- 
■ rūpina ir tiki jo visais melais. 
-Jurgelis suvalgo sriubą, skirtą 

.’senelei burtininkei Mortai,, bet 
-apskundžia gerąją Barbutę, kad 
’ ji tai padariusi. Barbutė paklys-

th miške. Senelė Morta nubau
džia melagius tėvą ir sūnų. Už
rakina jiems lūpas. Geroji Bar
butė jų pasigaili ir prašo sene
lę nuimti užraktus jiems nuo lū
pų. Abu pasižada daugiau nebe
meluoti. Senelė jiems dovano
dama įspėja: “Meluoti negali
ma, Jurgeli, nes melas yra nuo
dėmė”.

Senelė Morta yra ne piktoji 
ragana, bet geroji moterėlė, gy
domų žolelių rinkėja. Barbutė 
yra iš jos išmokusi daug gražių 
maldelių.

Sugarmant melagius dalyvau
ja ir žiūrovai. Susidaro daug ko
miškų situacijų.

Pirmą kartą profesionalų pa
ruoštas vaikų teatras Toronte ir 
dar premjera! /

Jokie pamokslai bei tėvų ba
rimas neveikia vaiko vaizduo
tės, kaip gyvas savo charakterio 
ydų pamatymas scenoje ir dar iš 
komiškosios pusės.

Veikalo pastatymas reikalau
ja talentingų aktorių ir daug 
darbo. . _ ’ -

Toronto kolonija, neturėdama 
savo teatro, gali pasidžiaugti 
Toronto “Caritas” kultūrine 
veikia. Dar neseniai; Mokytojų 
Dienų metu, matė “Brandos ates 
tatą” iš CleVelando, dabar ma
tys Montrealio Liet. Teatro ko
lektyvą ir tai su dviem veika
lais. Mūsų mokyklinio amžiaus 
jaunimas turėtų būtinai pama
tyti šį nuotaikingą ir jaunimo 
sielai pritaikintą veikalą - pa
saką. Iz. M-tė. j

I Amerikos Ir Kanados lietu
vių tautinių šokių šventė ren
giama Čikagoje 1957 m. birželio 
30 d. International Amphitheat
re, kuris gali sutalpinti ligi 10 
tūkstančių žiūrovų, šokėjams 
daug erdvės, puikios grindys, 
modernūs šviesų efektai. Žiūro
vams puikus matomumas iš 
kiekvienos vietos, veikia šaldo
moji oro sistema, dailg įėjimų. 
Gretimose salėse puikios užkan
dinės, e lauke didelės aikštės 
mašinoms pasistatyti

Šventėje matysime apie 1.000 
šokių šokėjų iš Amerikos, Kana
dos ir Čikagos parapijinių ir li
tuanistinių mokyklų auklėti- 
niusx kurie pasirodys su atskira 
programa; Irena šilingienė, ži
noma tautinių šokių vadovė ir 
programos komisijos narė, jau 
aplankė ir patikrino visas tau
tinių šokių grupes už Čikagos 
ribų. Visur rasta džiugi nuotai
ka ir ryžtas;

Šventei atženklinti išleidžia
mas Vadovas. Visos tautinių Šo
kių grupės Vadovo redaktoriui 
tuojau siunčia savo grupės veik
los aprašymus ir nuotraukas, 
Redaktoriaus adresas: Mr. J. 
Kreivėnas, 1602 So. 48 Court, 
Cicero 50, III. Tautinių šokių 
grupės, kurios dėl susidėjusių 
aplinkybių šventėje dalyvauti 
negalės, prašomos taip pat siųs
ti savo veiklos aprašymus ir 
nuotraukas. Vadove tilps visa

LtETUVIfl YAUTINiy šOKiy ŠVENTĖ
ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAS

eilė straipsnių apie lietuvių tau
tinius šokius. Vadovas pasiro
dys šventės išvakarėse.

į lietuvių tautinių šokių šven
tę atvykstantiems išrūpinti ke
lionės papiginimai, kai vyksta
ma grupėmis ne mažiau kaip iš 
30 asmenų. Grupės organizuoti- 
nos prie vykstančių tautinių šo
kių grupių.

Vietų kaincs jau nustatytos ir 
bilietai atspausdinti. Ložėse vie
no bilieto kaina $5. Pavieniai 
bilietai ložėse neparduodami. 
Reikalihga užsisakyti visą ložę, 
6 vietų ar daugiau. Kiti bilietai 
4, 3, 2 ir 1. doleris. Bilietai nu
meruoti. Bilietus jau galima už
sisakyti šiuo adresu: Miss Jose
phine Miller, 1030 Central Ave., 
Evanston, Ill. Tel. Greenleaf 
5-9182.

Šventėje šokamus lietuvių 
tautinius šokius palydės 28 in
strumentų pučiamųjų orkestras. 
Orkestro dirignetu pakviestas 
muzikas Br. Jonušas.

Praeities patirtis rodo, jog di
džiųjų įvykių išlaidoms padeng
ti pajamų, gautų už parduotus 
bilietus nepakanka, todėl neiš
vengiamai reikalingos ir aukosi 
Aukų lapai jau siuntinėjami.

I JAV ir Kanados lietuvių t. 
tokių šventės I Lietuvių Jauni
mo Kongreso ir lietuvių dailės 
parodos dalyviams pagerbti bir^ 
želio 30 d. vakare gražiame Mo- 
rriscn viešbutyje LB Čikagos 
Apygardos valdyba rengia ban
ketą. Dalyvauti bankete kvieti
mo kaina $7.

(Pranešimas sutrumpin
tas. Red.)

“Mano gimtinė” rašinio konkursas
KLB Kultūros Fondo Švieti-

skelbęs 3-jų asmenų M-S-V duo
tą $150 premiją. Iki š.m. gegužės 
1 d., yra gauta iš šių vietovių 
moksleivių konkursiniai dalbai:

Iš Čikagos Lituanistinės gim
nazijos, direktorė Alicija Rūgy
tė, šių moksleivių darbai: Džiu
gas Augius, D. Kolbaitė, Dan
guolė Prišmantaitė, Nariman
tas Stasiškis, Jonas Račkauskas, 
Asta Veličkaitė, Irena ■ Dreime- 
rytė, Algis Nausėdas, Vilija Vi- 
lipaitė, Nijolė Prapuolenytė, An 
tanas Breimeris, Laimutė Keru- 
lytė ir Vaidotas Vaitys.

Iš. Cicero šešt. pradžios mo
kyklos, vedėjas Benediktas Ba- 
braųskas: Giedrė Kizlauskaitė, 
Izolina Cibulskytė, Kliaudija 
Galinaitytė.

Iš Italijos Saleziečių berpiukų

•dmnazijos: Zigmas Veichertas, 
Povilas Vaišvila.

Iš Cleveland© vysk. M. Valan
čiaus Augšt. Lit. mokyklos, ve
dėjas Antanas Tamulionis: In
grida Stasaitė.

Konkursiniai darbai labai gra
žiai parašyti: juose daug lietu
viškos dvasios ir gimtosios že
mės ilgesio. Daugelis konkursi
nių darbų gražiai ir meniškai 
iliustruoti savais piešiniais ar 
nuotraukomis iš knygų.

Konkurso komisijos nariai: 
Zuzana Daugvainienė, Ona Gai- 
liūnaitė, Izabelė Matusevičiūtė, 
Antanas Rinkūnas ir Česlovas 
Senkevičius.

Komisija darbus numato per
skaityti gegužės mėn. ir birže
lio mėn. pradžioje bus paskelb
ti konkurso daviniai.

KF Švietimo sk.

DALYVAVIMAS BALSAVIME YRA JūSĮĮ LAISVĖS ŽENKLAS - NIEKAD 
NEPRARASKITE JO!

Jūsų teisė balsuoti, ir balsuoti taip, kaip Jūs pasirenkate, yra šventa Jūsų, kaip 
demokratinės Kanados piliečio teisė. Tai daugiau nei teisė, JŪSŲ PAREIGA YRA 
BALSUOTI.
Kaip balsuojate, lieka paslaptyje. Balsuojate laisvai, dėl 
savo pasirinkimo niekuo nerizikuojate. NĖRA JOKIO MO
KESČIO, JOKIO. MOKĖJIMO, JOKIŲ SĄLYGŲ PASITIK
RINTI AR ESATE BALSUOTOJŲ SĄRAŠE IKI GEGU
ŽĖS 23 DIENOS.
KAD TURĖTUMĖTE BALSAVIMO TEISŲ, REIKIA:
Būti Kanados ar Britų piliečiu, nejaunesniu 21 metų iki bal
savimo dienos, iki balsavimo dienos išgyventi nemažiau 12 
mėnesių Kanadoje.
Liberalų partija yra pasirūpinusi, kad lengvai gautumėte

visokių informacijų bei nurodymų, kaip galite pasitikrinti 
ar esate įtrauktas į balsuotojų sąrašus. Pasitikrinti galite 
sąraše, kuris yra iškabintas ant stulpo kur nors arti jūsų 
gyvenamos vietos. Jeigu jūsų pavardės ten nėra įrašyta, 
Liberalų įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas žemiau, pagel
bės jums be jokio įsipareigojimo ar atlyginimo atgauti teisę 
atiduoti savo balsą, kuris yra brangiausias turtas visų DE
MOKRATINĖS KANADOS laisvų vyrų ir moterų. Jei Jūs 
patys negalite to padaryti, prašykite savo draugų ar . gimi
nių, kad padarytų už jus.

K. Borutos “Boftaragio Malūnas’’
daryti to gūdaus neišsakomo įs
pūdžio, kurį padarė “Baltaragio 
Malūnas”. *-

■“Kokių pasakų dar tau pasekti, 
Pasakas baigiau.
Gera taip keliauti į naktį 
Ir nebematyt daugiau” —

Šiais žodžiais kadaise Kossu - 
Aleksandravičius dainavo apie' 
žmogaus buities neviltį Luna- 
parke. Ne labai gal tai vykęs ke
tureilis, bet kažkodėl jis grįžta 
atmintin, kai imi analizuoti Bo
rutos knygos poveikį į skaityto
ją. “Baltaragio Malūnas” prasi
deda pakiliai, kaip ir visos pasa
kęs, supdamos skaitytoją svajo
nių skraiste. Tikru senelio pasa
koriaus Sugėbėjfiriu Boruį;ą per
kelia muš anapus kasdiehybės, 
į fantazijos platumas, kur stovi 
užkerėtas malūnas, kurio spar
nai sukasi be vėjo, kur prieš 
akis išnyra pelkės su snūduriuo
jančiu ant kupstų Pinčiuku... 
Ir taip skyrius bėga po skyriaus, 
kol staiga skaitytojas pajunta, 
kad pasakotojas kaž-kur užlūžo 
— nebetesi čiulbėti; linksmai ir 
nerūpestingai. Tarsi jo visą 
džiaugsmą kurti ir kerėti būtų 
pakeitęs gaižus nujautimas, kad 
jo žodis neberanda kelio į tuos, 
kurie jo klausosi ar kurie skai
tys jo knygą, prieš atiduodami 
raidžių rinkėjams. Todėl antroj 
daly nei iš Šio hei iš to atsiranda 
“partinio kamįsalo”. Tačiau ati
davęs “ciesoriui duoklę”, epilo
ge Boruta tikro kūrėjo ryžtu
mu pareiškia giliuosius moty
vus nulėmusius šios knygos tei
sę gimti. Kūrybinės laisvės troš
kimas, noras kalbėti į savo žmo
nes apie tai, kas sielą maudžia, 
protestas prieš agitacinį propa
gandos elementą mene — bene 
ir bus vieni iš svarbiųjų šios kny 
gos motyvų.

Labai brangu, kad šio veikalo 
manifestacinį pobūdį teisingai 
pajuto MLD teatro kolektyvas 
ir sumaniai pritaikė scenai. Nu
braukę šalin kas lėtina veiks
mo plėtotę ir be reikalo vargina 
klausytoją nereikalingu sukimu 
į šuntakius, jie sugebėjo nauja 
mūsuos inscenizavimo forma 
perteikti visa, kuo Boruta kai
po rašytojas mus verčia didžiuo
tis. Su didėliu nugąstavimu jie 
lauką kaip reaguos žiūrovas į 
aktorius be grimo, kostiumų ir 
butaforijos. Montrealiečto kul
tūringa auditorija jų neapvylė. 
Priešingai — “Baltaragio Malū
nas” buvo galbūt pirmas spek
taklis iššaukęs žiūrrovų tarpe 
tokį nemeluotą ir šiltą priėmi-

Borutos “Baltaragio Malūnas” 
buvo viena pirmųjų knygų, ku
ri, kad šio kontinento leidėjai 
skelbia, buvo pralaužusi “gele
žinę uždangą”. Šiuo metu nepa
lyginamai daugiau spaudinių at
eina iš pavergtosios tėvynės. 
Skelbiama, kad netrukus išei
siąs iš spaudos Čikagoje Putino 
Mykolaičio “Sukilėlių” roma
nas. Tačiau kažkodėl nė vienas 
tų leidinių neįstengia mums pa

Kanados valstybinis 
herbas

Kiekvienos Kanados 50 
centų monetos antrojoje 
pusėje iškaltas Kanados 
valstybinis, herbas.

Tuoj po Ontario, Quebe- 
co, Nova Scotia ir New 

Brunswick konfederacios, 1867 m. karališku 
dekretu buvo patvirtintas didžiojo antspaudo 
piešinys, kuris buvo priimtas valstybiniu Ka- 

' nados herbu.

Kai kitos provincijos prisidėjo prie Konfede
racijos, jų herbai buvo įjungti į oficialų her
bą. Šito buvo vaisius, kad herbe buvo vaiz
duojami devynių provincijų herbai. Tai buvo 
nepraktiška. Todėl 1921 metais lapkričio 
mėnesį buvo patvirtintas naujas herbas.

Kadangi Kanadą sukūrė keturių tautų žmo
nės — prancūzai, anglai, škotai ir airiai, — 
todėl į naują herbą įkomponuoti trys Ang
lijos liūtai, vienas Škotijos liūtas, Airiją sim- 
bolizuojačios kanklės ir Prancūzijos Fleur- 
de-lis. Iš Kanados puses pridėta klevo lapų 
šakelė

Šiandien į valstybinį herbą žiūrime kaip į 
tradicinį simbolį, kuris mus įkvepia didžiuo
tis Kanada ir viskuo kas kanadiška.
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LTRADITIOH

Che J^ouse of Seagram
Distilkrs since 1857

Mūsų draugai naujieji kanadiečiai, gal būt, atiduos savo laisvę balsę pirmę kartę 
savo gyvenime. Pasinaudojimas šia teise sudarys jiems didelį malonumę. 
Liberalų Partija nori jums padėti pasinaudoti šia privilegija.

Toronto & York’s Liberal Association.
LIBERALŲ KOMITETO BŪSTINĖS:

ROSEDALEDAVENPORT — 1203 Bloor W. — LE. 4-8895 
HIGH PARK — 2991 Dundas W, — RO. 6-1141, 

RO. 6-1142-3-4-5 
LE. 2-3013PARKDALE — 1349 Queen St. W.

1616 Dupont St. — RO. 6-3141 
SPADINA — 738 Bathurst St. — LE. 5-9444

ST. PAUL’S 
TRINITY

— 227 Carlton St. — WA. 4-4881
416 A. Parliament St.
292 Queen St E.

— 1207 Bay St. — WA. 4-3324
— 777 St. Clair Ave. W. — LE. 3-7929 

863 Queen St. W. — EM. 8-1323
■d

Mes perkame didėliais kiekiais, todėl garantuojame, kad
I MŪSŲ KAINOS YRA PAČIOS ŽEMIAUSIOS

už betkurios kitos krautuvės Toronte.

Kodėl neužeiti į mūsų krautuvę ir nepažiūrėti kainų, tai dar neįpareigoja pirkti.
s

Keptuve Vamzdžiai

Kibiras Replės Kavai virti puodas

Prekės žemiausiomis kainomis
Įv. obliai

Arbatininkas Šiupelėlis

didėlis, gražus ir prasmingas, ak 
tūriai sugebėjo perduoti andito- 
rijai taip, kad jis smigo į klau
sytojo širdį, nežiūrint amžiaus 
ar išsilavinimo skirtumų.

Elektros 
mechanikas

TetefoMt LI. 4-14,97

V. HORUS

. I

Gėlių sėklos
• - ♦ * - - - x •.

Žolių sėklos Daržams kastuvai Sienoms tinkas

Toilėtai ir sinkos Skalbyklai sinkos Dažai Virimo puodai

Grindims vaškas Viftys Kavos virduliai
f

Piūklai

Darome raktus Lėkštės Plaktukai Vaikų triračiai.

Baltiniams džiauti 
viela

Skystis grindims 
valyti

ŽirklėsX
...... .........mil..........................  I .Irt. IB

•

Daržams laistyti 
žarnos

teh r* iini.« ii i

SHERMAN’S HARDWARE LTD.
531 QUEEN WEST (kampas Augusta) Telefonas EM. 8-2919

Prekiavimo valandos: kasdien atidaryta'iki 7 vai. vak. Penktadieniais iki 9 vai. vak. 

Atidaryta visę dieną šeštadienį.
VELTUI PARKINIMAS VELTUI PARlpNIMAS

/ «
\»



ST. CATHARINES, Out.
Šalpos Fondo komitetas, iš

rinktas balandžio 7 d. apylinkės 
susirinkime, pasiskirstė pareigo
mis: pirm. J. Šarapnickas, vice- 
pirm. J. Alis, sekr. J. Alonderis, 
kasininkas J. Lelevičius ir narys 
-A. Pclgrimas.

Komitetas savo pirmajame 
posėdyje nutarė nedelsiant ap
lankyti visus St. Catharines lie-; 
tuvius prašant aukos Mažosios: 
Lietuvos Patriarcho Martyno 
Jankaus vaikams sušelpti. Kas: 
nežino M.. Jankaus nuopelnų ’ 
Lietuvai? Jo aklas sūnus ir ne
laimės ištikta duktė šiandien

- vargsta Toronte. Kiekvienas su-i 
sipratęs lietuvis turi ir nori 
jiems padėti. Tą pareigą galėsi
te atlikti atsilankius šiomis die
nomis bet kuriam komiteto na
riui pas jus.

Komitetas numato telkti lė
šas bendram šalpos reikalui šo
kių vakarų, gegužinių, bei lo
terijų būdu ir mielai paimtų 
bet kokį daiktelį tinkamą lote
rijai. -

Visus st. cathariniečius šalpos 
reikalu prašom kreiptis į betku- 
rį komiteto narį. Raštus siųsti 
sekretoriaus adesu: J. Alonde- 
is, 39 Thomas St., St. Cathari
nes, Ont. Apyl. ŠF komitetas.

Motinos dienos minėjimą su
ruošė apylinkės valdyba. Jis 
pradėtas 10 vai. pamaldomis, 
kurias laikė ir tai dienai pritai
kintą pamokslą pasakė klebonas 

. Tėvas Juvenalis Liauba, OFM.
Per pamaldas maloniai nutei- 

,kė klausytojus Veronikos Pau- 
iionienės ir Kazimieros Šukie
nės duetu sugiedotos giesmės: 
“Avė Maria” ir “Malda”.

Po pamaldų apie 11 vai., toje 
pat pranciškonų salėje, prasidė
jo minėjimo programą. Pirm. A. 
Allis - Ališauskienei atidarius 
minėjimą, pačioje pradžioje, su
sirinkusieji atsistojimu pagerbė 
mirusias motinas. Po įžanginės 
pirmininkės kalbos skaitė moti
nos garbei parašytą savo kūrinį 
Stasė Zubrickienė. Didesnę dalį 
programos užpildė šeštadieninės 
mokyklos mokiniai. Tam dau
giausiai pasidarbavo ir rūpes

čio padėjo dabartinė mokytoja 
Polė Racevičienė, pirm. A. Allis 
-Ališauskienė ir mokyt. J. Na- 
vasaitienė paruošiant mokines 
plastikos šokiai. Vienu iš įdo
miausių numerių buvo Regi
nos ir Eleonoros Bušauskaičių, 
Nijolės ir Irenos Grigaičių, Bi
rutės Bogušytis,, Dalės Polu- 
j anskaitės ir Audronės Pavil- 
čiūtės atliktas “Snaigės” plasti
nis žaidimas ir “Motulė mano” 
pratimas. Deklamavo: Regina 
Bušauskaitė, Irena Grigaitė, Bi
rutė Bogušytė, Audronė Pavil- 
čiutė, Rimantas Paulionis,. Algi
mantas Gverzdys ir Liaksas. Pi- 
janinu skambino: Irena Grigai
ty tė liaudies dainelę “Pas mo
čiutę augau” ir Danutė Pilipo- 
nytė tris dalykėlius: “Avė Ma
ria”, “Tango” ir Borgumolerio 
“Kregždę”. Programą paįvairi
no V. Pauliukonienė ir K. Šu
kienė sudainuodamos duetu 
dvi liaudies dainas: “Ant marių 
krantelio” ir “Sėdžiu prie lange
lio” ir bisui papildomai V. Pau- 
lionienė padainavo solo “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka”. Forte- 
pionu palydėjo J. Vyšniauskas. 
Dainininkės V. Paulionienė ir 
K, Šukienė ir mokyt. J. Na va
sarienė buvo apdovanotos gė
lėmis, o motinos garbei visoms 
minėjime esančioms motinoms

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
— VAISTAI 

Greičiausiai ir pigiausiai per
siunčiami siuntmiai j Tėvynę

• ----------------------------------------------------------A

OamiensmJ
L*? . JAKIQUE TRAOlNG CC.

835 QUEEN ST.W>ĮGROBTO3-EM4:4025 
Skyriai: Hamiltone, St. Catharines 

ir krtar.

prisegta po rožę.
Programa bendrai pasakius 

buvo neilga, gan įvairi, įdomi ir 
nuoširdi. Atsilankiusieji skirs-, 
tesi patenkinti ir su pasididžia
vimu aptardami šį minėjimą, 
kad st. cathariniečiai kultūrinėj 
veikkij yra padarę pažangą.

’ Rtanovėnų susirinkimas.. Bal. 
28 d. Bieliūni ūkyje įvyko LV 
S-gos “Ramovė” Niagaros pu
siasalio skyriaus visuotinis na
rių susirinkimas, ši organizaci
ja stengiasi apjungti visus bu
vusius lietuvius karius. Niaga
ros pusiasalyje tas tikslas dali
nai yra atsiektas. Nemažai yra 
jau prisijungę ir yra vilties, kad 
ir kiti prisijungs į bendras gre
tas prie bendro darbo buv. ka
rių gerovei. Paaiškėjo, kad pra
ėjusiais metai sskyrius yra įsi
gijęs skyriaus tautinę vėliavą, 
kuri pagal sudarytą krikšto ak
tą, atėjus laikui galėtų suplevė
suoti išlaisvintame Vilniuje. Be 
kitų svarbių organizacinių apta
rimų buvo perrinkta skyriaus 
valdyba. Į naują valdybą išrink
ti: St. Janušionis — pirm., J. 
Vyšniauskas — sekr., J. šarap
nickas — ižd. ir J. Skelvela — 
kultūrinių reik, vadovas. Vien
balsiai susirinkusieji pritarė rei
kalui paremti Skautus ir rengia
mai V-ios Kanados Lietuvių Die i 
nos sportininkams dovanų nu- 
pirkti skyriaus vardu taurę. Po 
susirinkimo visi dalyviai nusi
fotografavo, kad galėtų nuotrau
ką įdėti į ruošiamą šventės met-; 
rasti. jd.

ŽVILGSNIS I ATEITI!
. • ’ ‘e - ' ■ ' 2 -

(PAGRINDINIAI NURODYMAI IMIGRANTAMS)

WINNIPEG, Man. r EDMONTON, Alta
■ ...v. W I

iant E. Kalasauskui, balandžio 
27 d. suvaidino linksmą komedi
ją “Uošvė į namus, ramybė 
namų”. Vaidino: Zigmą Rainį — 
E. Kalašauskas, jo žmoną Emi
liją — T. Tįmermanienė, uošvę 
Mortą Kumštięnę — S. Dieli- 
ninkaitienė, dėdę Grigą Rainį 
J. Vaitekūnas, tarnaitę Katrę 
E. Januškienė. Sufleravo — V. 
Rutkauskas.

Po vaidinimo smagiai pasišok
ta. Gautas pelnas $42.05 paskir
tas bažnyčios statybos fondan.

Ona ir Juozas Demereckai nu
pirko iki šiol nuomojamą mais
to krautuvę. Be to ,dar mipirko 
tame pačiame bloke esančią rū
bų krautuvę ir už jos esančią ka
vinę. Dabar Demereckams pri-
klausys visas blokas.

Bažnyčios statybai aukojo:
195$ m. gale:

dr. Kurau$kos,$35 rnž. Maciū
nas; po $25: J. Btizntnkas, V. Šerkšnys, 
L. Radzevičius; po $20: J. Vidžiūnas .K 
J. Jonušo; $10 A. Miniota; $5 Samu- 
laitTs.^ . ;

1957 metais: -
fro $1M; Bhjsius ir Sabaliauskas; po 

$30: U. JaūniŠkienė, Stanevičius, Ghn- 
kuvienė /šv. Kazimiero statulai/ ir De- 
mereckai; $30 A. Miniota; po $20: V. 
Molius ir Serepinaš; po $15: Hryciawttz 
ir Vaitkevičius; po $10:. Marytė Kriau- 
Čnhtfenė J J Kvederavičiehė, ‘Difko, J. 
Baitninkas, Vaškevičius, Zavadskienė, 
Krcčikas, Savickas ir Lėsky* $8 V.. Vir- 
kutis; $6 T. Umicky; po $$: Kuzinos, 
A. Virkutis, V. Virkutytė ir L. Liauke- 
viČius.

Edmontono lietuviai ir vėl tu
ri lietuvį kunigą Izidorių Gri- > 
gaitį, kuris yra kilęs iš Raginė- 
nų km., Šeduvos v., Panevėžio 
ap. Mokslus ėjęs Lietuvoje, Ita
lijoje, Vokietijoje, Brazilijoje. 
Kunigu įšventintas 1951 metais 
Argentinoje ir ten pat darbavo
si. šiemet balandžio 17 d. lėktu
vu iš Buenos Aires atskrido į 
Edmontoną, kur sutiko aerod
rome gausus lietuvių būrelis.

Edmontono lietuviai yra pa
tenkinti nauju kunigu ir linki 
Viešpaties, palaimos darbuojan
tis Edmontono lietuvių tarpe.

P. Lietuvis.

✓

KANADOS Lt 
STUDENTŲ S-GOS

Rinkiminė komisija buvo iš
siuntinėjus! 68 balsavimo lape
lius. Balsavimo teise pasinaudo
jo 43, taigi apie % visų KLSS 
narių. ,

Balsavime balsų gavo: 
Išrinkti į Centro Valdybą*
1. Ina Šipelytė, 32,
2. Vytautas Petrulis, 31,
3. Birutė Grigaitytė, 30,
4. Kęstutis Šalkauskas, 30,
5. Milda Bilevičiūtė, 22. 
Lieka kandidatais:
1. Romas Knystautas, 18,
2. Romas Vaštokas, 17.
Išrinkta į Revizijos Komisiją:
1. Judita Matulionytė, 36,
2. Angelė Kuolaitė, 31,
3. Rimantas Jurkus 30. 
Lieka kandidate: 
Nijolė Bersėnaitė, 29.
Naujai valdybai linkime sėk

mės. Rinkiminė komis.

TILLSONBURG, Ont
TUsonburgo Liet, ūkininkų 

Klubas gegužės 18 d., šeštadienį, 
8 vai. vak. Tillsonburgo Colum
bus Hall rengia PASILINKS
MINIMĄ. Bilietai atpiginti, o 
jaunimas įleidžiamas veltui.

Gros geras orkestras ir veiks 
bufetas su įvairiais gėrimais.

Kviečiame lietuvius skaitlin
gai atsilankyti, nes šis parengi
mas yra paskutinis prieš taba
ko sodinimą. Rengėjai

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 
DRAUDIMAS

Kai prieš 8 mėnesius mažame 
Eglinton Avė. būste įsikūrė Uni 
versal Auto Bonders Limited, 
jos personalas susidėjo vos iš 2 
asmenų, šiandien yra "64 tarnau
tojai ir 6 skyriai — Halifaxe, 
Quebece, Montrealy, Winnipe- 
ge, Calgary ir Vancouvery. Da
bar su šia kompanija ryšius tu
ri per 400 automobilių pardavė
jų, yra apdrausta per 10.000 au
tomobilių. Tokių automobilių 
taisymo visas sąskaitas metų bė
gyje apmoka draudėjas. Ap
draustosios mašinos yra drau
dėjų apžiūrimos, sutvarkomos 
ir inspektuojamos. Pirkėjai gali 
nusipirkti taip pat 15 mėnesių 
garantiją, kaip priedą prie fab
rikų duodamos metų garantijos 
naujoms mašinoms.

Kompanijos dabartinis vedė
jas yra John Stephens, prezi
dentas yra žinomas Toronto fi
nansininkas Garfield Simpson, 
viceprezid. James Manley ir di
rektoriai John Stephens, Robert 
E. Fasken irr W. V. Robinson.

Aukso kasyklos skundžiasi di
deliais nuostoliais; esą nuolati
nis -Kanados dolerio kilimas 
joms labai žalingas. Pagal tarp
tautines sutartis, jos negali par
duoti aukso brangiau kaip 35 
JAV dol. už unciją. Už tą patį 
kiekį aukso jos gauna $33,48 - 
$33,44 Kanados dol. Jų apskai
čiavimu, 1956 m. turėta $4.560. 
0,00 nuostolio.

ODOS! ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms į tėviškę! 
Mes siūlome geriausios kokybės juchto ir kitų rūšių oda batams 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO 
KAINOMIS .

ENCHIN LEATHER SUPPLIES
466 BATHURST ST. (Į pietus nuo College)

Atidaryta ir šeštadieniais visą dieną.

RESTORANAS “ROTA”* z ' - .
Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 Vai. vak. Visi fnolonioi kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI ’’

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ '•

OSSINGTON TEXTILES
1173 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 4-8753
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. t ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

Jūsų naujojo krašto balsas 
aiškiau skamba..,

/ DIENRAŠTYJE

THE GLOBE AND MAIL
Kaip didžiuosiuose Europos- laikraščiuose, jo 
puslapiuose spausdinamos tik svarbesnės 
krašte ar pasaulyje įvykusios žinios, bet ne 
paprastos sensacijos.
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Jau daugiau kaip šimtmetis naujieji ateiviai t 
iš šio dienraščio puslapių mokosi pažinti savo 
pąsirinktą kraštą, žmonių mintis ir geriau su
pranta jų charakteri. _
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Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaity- 
dami šį laikraštį, kuris išaugo kartu su Ka
nada.
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KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

Kai jūs atvykstate į Kanadą, pirmiausia daugelis dalykų jums gali atro
dyti keistai. Kanadiečiai, lygiai kaip ir kiti žmonės, turi savo ypatingumų. 
Jūs, betgi, pamatysite, kad jūs greitai priprantate prie tų skirtingumų ir 
jaučiatės labiau “namie”, nes pagrindinės Kanados gyvenimo šaknys eina 
iš to paties Europos kultūros kamieno. Tos kultūros šaknys nuolatos buvo 
praturtinamos naujų ateivių plaukimu prie Kanados krantų, atsinešant 
čia savo talentus, tradicijas ir savo tėviškės kultūrinį paveldėjimą.
Sugebėjimų, patyrimo, žinojimo įnašas padėjo padaryti Kanadą tuo, kuo 
ji yra šiandieną — jauna, gyvastinga tauta .teikiančia jos žmonėms ne
palyginamas galimybes beveik kiekvienoje veiklos srityje.
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Jūs taip pat esate širdingai kviečiami prisidėti pHe Kanados augimo ir 
išsivystymo - Išsiskiėldimo

pilnai dalyvaudami jūsų, bendruomenės gyve

nime,

• teikdami savo žinojimą, gabumus ir sngebėji-
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duodami idėjas ir pastangas, kad tuo būdu pa
darius Kanadą geresne šalimi gyventi visiems, 
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• tapdami Kanados piliečiais, jei jūs to dar ne
padarėte, Ir prisiimdami visas pilietybės teises 
ir pareigas.
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DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI Į ŽEMĘ

Br. SERGAUTIS, Realtor
TEL. LE. 4-2426 817 BLOOR ST. W.

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 
Namų iškeitimas

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI, 

ttod mielai esoĮe kviečiami atsilankyti į

5 ROBERT STREET, TORONTO
/prie Spadina-College/

Čia sava kalboje Hziaižkiitsife viską su prityrusiais mechanikais.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktą pinigą, WALLY'S garažas lietuviams 

duos kreditan, už visus atliktus didesnius mažinės remonto darbus. 
KEIČIAMA ALYVA IR ATLIEKAMI VISI DARBAI 

MAŠINOS PARUOŠIMUI VASARAI.
TEL NAMUOSE: LE. 3-T215 DARBE: WA. 1-9541

A. MORRIS

PABALTIEČIŲ SPORTO 
ŠVENTĖS PROGRAMA

- Jau septinti metai Pabaltiečių 
Sporto Federacija Toronte ren
gia įvairias sportines varžybas 
Pabaltijo sportininkams. Pagrin 
dinė šių metų sporto šventė 
įvyksta gegužės 17-18 d. Toron
te, centrinės YMCA patalpose. 
Šventės programa:

Penktadienį, gegužės 17 d.:
vyrų krepšinis: 7 vai. estai - 

lietuviai, 8.30 vai. lietuviai - lat
viai, 10 vai. estai - latviai;

moterų tinklinis: 7 vai. estės - 
lietuvės; 7.45 vai. estės- latvės; 
8.30 yal. lietuvės - latvės;

vyrų tinklinis: 9.15 vai. estai - 
latviai; 10 vai. lietuviai- latviai; 
10145 vai. lietuviai - estai.

Šeštadienį, gegužės 18 d.:
1 vai. jaunių krepšinis lietu

viai - latviai; t
2.15 oficialus šventės atidary

mas;- ------ ; ’
2.45 vai. moterų tinklinio fi

nalas; ‘ .
3.30 vai. vyrų tinklinio finalas;
4.30 vai. moterų krepšinio 

rungtynės lietuvės - latvės;
5.25 vai. vyrų krepšinio fina

las.
Šeštadienį 8 vai. vak. Prisikė

limo parapijos salėje bendras 
pasilinksminimas.

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
priklausąs Toronto Real Estate Board & Notionol Assoc, of Real Estate Boards. 

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko mergi
šius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORKIS, teL LE. 4-8459. P. BUDREIKA, teL LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tel. EM. 4-9641, arba LE. 4-8459

Nauja tekstilės krautuvė

Queen’s Textiles and Linen Shop
787 QUEEN ST. W. ,TORONTO TEL. EM. 8-9438
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją,
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. ŽEMOS KAINOS.

/ ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galimo užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus. ,

ZUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

P.S.F.
Sporto Apygardos žinios1956 m. geriausiu Kanados lietuvių sportininku, sporto apygardai ir sporto klubų atstovams bendradarbiaujant, išrinktas vytieti? A. Supronas.Sporto apygardos dovana, skiriama labiausiai sporte pasižymėjusiam jauniui, už 1956 metus paskirta Montrealio. Tauro krepšininkui A. Gražiui.Ontario lietuvių krepšinio pirmenybes numatoma užbaigti gegužės 19 d. Nors dar liks keletas nežaistų rungtynių, tačiau jos lemiamos reikšmės pirmenybių padėčiai neturės. Pirmose ateinančio sekmadienio rungtynėse Prisikėlimo p. salėje 12 vai. 30 min. susitinka Vyčio ir Aušros mergaitės; 1.30 vai. Aušra ž. - Vytis ž. ir 3 vai. Vytis g - Kovas II. Vyrų rungtynės išspręs pirmųjų trijų vietų laimė-’ tojus. Po rungtynių bus įteiktos laimėtojams bei pasižymėjusiems krepšininkams dovanos.Ateinantį savaitgalį įvykstančioj Pabaltiečių olimpiadoj lietuvius atstovaus: vyrų ir moterų tinklinyje — Vyčio tinklinin- kės ir tinklininkai; vyrų krepši- nyje — Aušros ir Vyčio krepšininkai; moterų krepšinyje —

Vyčio, Aušros ir Tauro krepši
ninkės; jaunių krepšinyje — 
Aušros ir Tauro jaunieji krep
šininkai.

Ateinančiam sezone sporto 
apygarda yra numačiusi praves
ti sekančias varžybas: plaukimo 
pirmenybes, lengv. atletikos pir 
menybes ir atviras individuali
nes lauko teniso pirmenybes.

Be šių varžybų Kanados spor
tininkai dar galės dalyvauti: 
lauko teniso komadinėse varžy
bose (Čikaga?), ŠAL Vasaros žai 
dynėse (Rochester?), Lietuvių 
Dienos proga ruošiamose spor
tinėse varžybose (Niagara Foils, 
rugsėjo 1 d.); PSF ruošiamose 
futbolo Jauko teniso ir lengv. 
atletikos varžybose, kurios visos 
greičiausiai įvyks Toronte.

K.A.S.
Septintosios Pabaltiečių 

Žaidynės
jeu ne už kalnų, šį penktadienį 
ir šeštadienį rinksis Kanados 
lietuvių sportininkų ir sporti
ninkių būrys krepšinio ir tink
linio aikštėse vėl susitiks su lat
vių bei estų sporto elitu.Galimybė, jog mūsų vyrų krepšinis pavers iš latvių “tradicinę” meisterystę (šfeši praėję metai!) rimtai svarstytina. Mūsų krepšininkai sudaryti iš Vyčio, Audros ir Montrealio Tauro rinktinių sportininkų, laikomi tikrais laimėtojais prieš estus ir latviams tikrai bus sunkiai perkandamas riešutas. Tikėkimės, jog mūsų kaimynų laimė laimėti žaidynes vienu taš ku (1956 m.) jau išseko ir kad komandos treneris, S. Mackevičius jau žino taip laukiamos per galės “receptą”.Mūsų jauniai didžiumoje sudaryti iš Aušros ir Tauro komandų žaidėjų, vargu ar šį kartą užleis taurę latviams. Komandos treneriui D. Laurinavičiui ir daug žadančiai komandai sėkmės žaidynėse!“Dailioji” lytis, turinti stipriausias Amerikos žaidikes Kanadoj (Vytis, Aušra ir Tauras) sudarys stiprų vienetą, šeštadienio baigminės rungtynės galimybę pergalei prieš latves. Komandai ir jos treneriui A. Sup- ronui — daug laimės!Vyrų bei moterų tinklinio perspektyvos, mūsų komandų atveju, gan aiškios. Žaidžiant prieš Kanados meisterius estus- es ir vicemeisterius latvius-es, turime aiškią progą gauti... trečią vietą. šeštadienio baigminės rungtynės garantuoja žiūro- voms įtemptą augštos (teisingiau —' augščiausios!) klasės kovą.

Y Ligi pasimatymo Centrinėje 
Vytis laimi

Laimėję pirmąsias futbolo 
pirmenybių rungtynes prieš Mt 
Carmel, vytiečiai pratęsė laimė
jimų grandinę dar dvejomis 
pergalėmis. Praėjusį pirmadienį 
po sunkios ir kietos kovos nu
vainikavo Aleksandrą Didįjį 3:1 
pasekme. Šis Vyčio laimėjimas 
yra labai reikšmingas, kadangi 
makedoniečių komanda šiais 
metais Continental lygoje yra 
laimkoma viena iš pajėgiausių. 
Nors persvara daugumoje buvo 
makedoniečių rankose, tačiau 
įvarčius mušė lietuviai (Vėly- 
vis 2, Preikšaitis 1) ir tik artė
jant žaidimo pabaigai priešui iš 
labai arti pavyko įsprausti vie
nintelį įvartį.

Trečiąją pergalę vytiečiai pa
siekė Consoles Cup turnyro var 
žybose nugalėdami Oakville FC 
5:1. Jau pirmam kėliny vytie
čiai Preikšaičio ir Šimkaus įvar
čiais veda 2:6., Antram puslaiky 
įsiterpia H. Rožaitis, o po to vėl 
seka Preikšaitis ir Šimkus. Ap
rimus rungtynių įkarščiui prie
šas paskutinėse minutėse gra
žiai įskelia įvartį ir rungtynės 
baigiamos aiškia vytiečių per-

Consols Cup varžybos, kurio- 
se šiais metais dalyvauja 32 ko
mandos, yra faktinos miesto pir
menybės. Kaip atsimenam pra
ėjusiais metais Vyčio vienuoli
kė šiose varžybose dalyvavo la
bai sėkmingai, tapdama vice- 
meisteriu. Kaip seksis vytie- 
čiams šiais metais? A. S.

Mann & Martel
1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481

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

$17.900 pilna kaino, 8 kambarių 
mūrinis narnos, 3 modernios virtu
vės, vandeniu olyvo apšildomos, 
šoninis įvažiavimas, garažas. Ron-j 
dosi ant Havelock prie pat naujo
sios bažnyčios.

$16.300, atskiros mūrinis 6 kamba
rių, kvadratinio plono narnos, aly-- 
vo apšildomos, dvi modernios vir
tuvės, privatus įvažiavimas, dvi
gubos garažas.

$9.500 pilna kaina, 6 kambarių na
mas, $2.000 įmokėti, viena skola 
10-čiai metų balansui. Namas rei
kalingas remonto.

$18.500, 6'kambarių modernus bun
galow su žaidimų kambariu rūsy. 
Dvi 4 gabalų prausyklos, privatus 
įvažiavimas, garažas. Puikus vie
nai šeimai namas. Randasi gražia
me "Kingsway" rajone.

$18.500, 7 kambarių, šiurkščių ply
tų, kvadratinio plano namas, dvi 
modernios virtuvės, labai švarus 
viduje; yra garažas. Randasi St. 
Clair ir Oakwood rajone.

Skambinti
Ant. Mičiūnas

Telef. LE. 4-8481

$3.500 įmokėti, Rusholme - College, 
ger ųplytų, lobai didelių 9 kamba
rių, 2 virtuvės, vandeniu alyva šil
domas, kietos grindys visuose 
kambariuose.

$2.800 įmokėti, College - Brock, at
skiras, 6 kambarių, dvi modernios 
virtuvės, geras planas, alyva šildo
mas, didelis kiemas, garažas.

$9.800 pilno kaina, College - Brock, 
6 kambariai per du ougštus, dide
lis kiemas, garažas. Namas reika
lingas patvarkymo. Būtų viena at
viro skola 10 metų.

$7.000 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
labai arti Bloor St., atskiras mūri
nis, gero plano, 6 kambarių per 2 
ougštus, dvi modernios virtuves, 
platus įvažiavimas, garažas, geras 
pirkimas.

$4.500 Porkdole rajone, mūrinis as
tuonių didelių kambarių* ultra 
moderni virtuvė, modernus šidy- 
mas, su alyva. Rec. room rūsy, įva
žiavimas į kiemą. Seimininkas 
kraustosi į Ameriką.

Skambinti
Kuzmas

Telef. LE. 4-8481,

Dėmesio namų savininkams!
Skubiai reikalingi Roncesvalles—High Park ir Bloor rajon- 
nuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų sutinka 
duoti kerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome skambinti 
dar šiandien:

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
“PARAMA” <

INDELIAI APDRAUSTL AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont <• Telefonas LE. 2-8723

,rJ. J. ELLilS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambinkite j šią 
lietuviams gerai žinomą firmą. . Sukeliami morgičiai bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namą, biznių, formų, sklypų 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

Vasarvietė, $5.000 įmokėti, 12 
didelių kabinų. Krautuvė, 8 laivai, 
10 akrų žemės, 1000 pėdų privataus 
smėlėto ežero kranto. Geros žuvavi- 
mas. Viena skola 10-Čioi metų. La
bai skubus pardavimas.

$4.000 -įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, išilginis plonas, vande
niu šildomos, 3 virtuvės, viena skola 
10-čiai metų, randasi Parkdale ra
jone.

$5.000 įmokėtu 8 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, 2 vonios, vande
niu alyva šildomos, garažas, vieno 
skola 10-čiai metų. St. Clair - Lau
der rajone.

$6.000 įmokėti, 9 kambarių otski-B 
ros mūrinis namas, kvadratinis pla-‘ 
nos, alyva šildomas, mod. virtuvė, 
garažas, namas be skolų, randasi In
dian Rd. - Bloor rajone.

7.000- įmokėti, 12 kambarių at
skiras mūrinis namas, vandeniu aly
va šildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 2 
garažai, privatus įvažiavimas, šei
mininkas išvyksta iš Toronto. Ran
dasi Rusholme Rd. rajone.

$7.000 įmokėti/ 12 kambarių at
skiras mūrinis nomas-dupleksas, 2 
mod. virtuvės, 2 Vonios, vandeniu 
alyva šildomos, dvigubas garažas, 
randasi High Perk - Roncesvalles ra-

J«i/ turime nemą perdavimui eu 
$600 įmokėjimu ir eugžčieu.

P. KERBERIS
Binto totof.: U. 1-2471, 
Namą tol.: U. 5-1S84

$3.000 įmokėti, 8 kambarių atski
ras mūrinis namas. Vienas morgičius 
balansui. Geroj nuomavimui vietoj, 
Parkdale rajone.

$4.000 įmokėti, 8 kambarių gero 
mūro narnos su dviem moderniškom 
virtuvėm, dvigubu garažu, neperei
nami kambariai. Namas randasi arti 
Bloor gatvės.

$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, grožių plytų namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu. 2 kamba
riai rūsyje, didelis sodas, viena sko
la, vandeniu alyva šildomas. Tuojau 
galimo užtimti. Jane • Baby Point 
rajone.

11 kambarių dupleksas visai arti 
Roncesvalles. Pilna kaina $24.500. 
Atskiros mūro namas su garažu.

$6.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiros mūrinis namas:, 3 virtuvės, 
alyvo šildomas, garažas ir vieta ant
ram, orti Bloor ir High Pork.

$10.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du ougštus, atskiros mūrinis namas 
su garožu, 2 modemiškos virtuvės, 
vandeniu alyva Šildomas, orti susi
siekimo.

$10.000 įmokėti, 9 didelių kam
barių per du ougštus, garažas, van
deniu alyva šildomas, viena skola 
balansui. Tuojau galima užimti. Oak
wood - St. Clair rajone.

B. SAKALAUSKAS
K... MM.: U. 1-1471,

Greitai ir pigiai siunčiame siuntinius 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus.

“OKBIS” SIUNTINIAI
pasiekia Lietuvą per 3-4 savaites.Siunčiame tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai augštos kokybės, o kainos žemos. 100% garantija siuntiniams. Sekite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaip kainaraščius.

SKELBIMAS Nr. 1
Siunčiame maistų, medižagos rūbams, gatavus rūbus avalynę, odų, vaistus ir 
kitus reikmenis. Kiekvienas siuntinys gali būti sudėtas iš anksčiau paminėtų da
lykų, t.y. siuntiniai savo turiniu GALI BŪTI MAIŠYTI. Mūsų siuntiniai yra 
10 KILOGRAMŲ arba 22 SVARŲ BRUTO. Jei siuntinyje nėra skardinių dėžių 
— tai gryno svorio galime dėti 9J/1 kg. arba 21 sv. /pov., jei vien cukrus, 
miltai, ryžiai/. Jei yra skardinių dėžių siuntinyje yra gryno svorio /netto/ 
9 kg. arba 20 svarų. Mūsų siuntiniai pakuojami kilogramais, tai prašome ger
biamų klijentų daryti užsakymus kilograminiu apskaičiavimu /1 kg., Vi kg-/ 
14 kg., o ne svarais/. Šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros 
orientacijos, nes daugumo firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramas—2,21 svaro.

LEVACKp OntSudburio bei jo apylinkės lietuviams džiugi naujiena — A. ir V. Vaškeliai su K. Ąžuolu nupirko bendrai gražią vasarvietę Larchwood tarp Levacko ir Sud būrio. Atrdo lyg būtų saloje, nes iš trijų pusių graži Neries dydžio upė Vermilion river. Savininkai šiai puošniai vasarvietei parinko gražų lietuvišką vardą — Nida. Ir ištikrųjų atrodo kaip Nidos pliažas gražus, smėlėtas, patogus saulėje pasideginti bei skaid riame bėgančiame vandenėlyje pasimaudyti.Nidos savininkai numatę vasarvietę žymiai praplėsti, dar šie met rengiasi pastatyti kabinų, o kitais metais ir šokiams paruoš platforbą. Džiugu, kad mūsų lietuviai sugeba puošniai įsikurti ir sudburiškiams liteuviams nereiks galvos sukti, kur gauti vietelę gegužinei surengti, nes Nida yra patogi ir daug vietos, o be to, pp. Vaškeliai su K. Ąžuolu yra malonūs ir vaišingi žmonės, niekuomet lietuviams neatsakys.Tad lietuviai, visi kaip vienas į lietuvišką Nidą liuoslaikį praleisti, gražiai pasimaudyti ir pasidžiaugti gamta. Kas mėgsta, galima ir žuvauti. Šeimininkai išnuomos laivus su motorais ir be jų. J. J.
■ Pa dėka. -

Mielai mamytei ir uošvienėlei, C. 
Venckienei, mielai sesutei ir švogerkėlei, 
I. Venckutei, ir mieloms Toronto po
nioms bei panelėms: A. Kriščiūnienei, B. 
Koreckienei, E. Girėnienei, A. Mikučio- 
nienei, V. Žemaitienei, A. Kazlauskie
nei Br. Maziliauskienei, S. Laurinavičie
nei, M. Tamošiūnienei, H. Krasauskie
nei I. Jučaitei r A. Gvazdaitytei už at
siųstą mudviejų naujagimiui sūneliui 
ypatingai gražią dovaną reiškiame kuo 
širdingiausią padėką.

A. P. Skilandžiūnai.
Levack, Ont.

WELLAND, Ont
KLB Wellando apylinkės val

dyba šaukia visuotinį narių su
sirinkimą birželio 2 d. 10.30 vai. St. Columbus salėje tuoj po pamaldų. Nesusirinkus reikiamam narių skaičiui už 1 valandos įvyks antras susirinkimas toj pat vietoj ir jis bus skaitomas teisėtu nežiūrint dalyvaujančių skaičiaus.Susirinkimui numatyta dienotvarkė: 1. Susirinkimo atidarymas, 2. Prezidiumo rinkimas, 3. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas, 4. Valdybos pranešimas ir atsistatydinimas, 5. Tautos Fondo atstovybės pranešimas, 6. Revizijos komisijos pranešimas, 7. Naujos valdybos rinkimas, 8. Tautos Fondo atstovybės rinkimas, 9. Revizijos komisijos rinkimas, 10. Klausimai ir sumanymai.Be šio paskelbto spaudoje, kiekvienam bendruomenės nariui yra išsiuntinėti pakvietimai paštu. Jei kas tokio pakvietimo nebūtų gavęs dėl pakeisto adreso ar kitokių kliūčių, prašome pasitenkinti šiuo skelbimu. Visi kaip vienas susirinkime apsvarstyti tolimesnių mūsų organizacinių reikalų.

Apylinkės valdyba.
Aukojo. Motinos dienos minėjimo pro

ga pravestoj rinkliavoj pardavinėjant 
"Vargo mokyklos" ženkliukus sušelpi- 
mui pasilikusių motinų Vokietijos sto
vyklose aukojo: po $2: K. Stankevičius, 
A. Stankevičius, J. Senkus, A. Rama
nauskas, M. Kuzavas ir Staskevičienė; 
po $1: J. Lekavičius, V. Zinaitis, Pivo
riūnas, 
Bersenas, A. r Zinaitis, S. Kalvaitis, R. tOS.

Sinkevičius, J. Kutka, V. Karalius, K. 
Žukauskas, P. Šidlauskas, M. Šalčiūnas, 
V. Šurka, A. Čepukas, J. Skudutis, I. 
Luomanas; 55 et. A. Bieliūnas, be to, 
jaunieji Šurkai ir Bieliūnas 25 et. Viso 
surinkta $30,80.

Visiems- prisidėjusiems aukomis su- 
šelpimui pasilikusių tautiečių Vokietijoje 
reiškiame nuoširdžią padėką. Taip pat 
nuoširdžiai dėkojame mūsų jaunimui už 
taip gražiai pasakytus eilėraščius pa
gerbiant mamytes. Visiems prisidėju
siems betkokiu darbu prie šio motinų 
pagerbimo reiškiame gilią padėką, ypa
tingai p. M. Šidlauskienei už paruošimą 
gėlių ir pavaišinimą motinų savo lėšo
mis pagamintu tortu.

Apylinkės valdyba.

Sault Ste. Marie, Ont.Apylinkės valdybos pastangomis suorganizuota šeštadieninė litunistikos mokykla. Mokslas prasidėjo neperseniausiai, bet kaikurie mokiniai yra padarę gerą pažangą, tad jau sudarytas ir augštesnis skyrius. Čia yra 
nemaža dalis- ir tėvų nuopelnų. 
Mokytojų ir. mokinių nuptaika 
gera. Mokinių skačius dar ne
prašoka dvidešimties.

Bernas. — Šveicarų spauda reiškia pasipiktinimą, kad Šveicarijos atstovas Maskvoje buvo nuėjęs į aerodromą pasitikti atskridusio Kadaro. Spauda vadina tai paspaudimu kruvinos rankos.
Vašingtonas. — JAV yra aprūpinusios atominėmis vairuojamomis raketomis ir savo oro bazes Formozoje. Raketos kinų
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arbata kg. $1.40, Yi kg. $2.75 
muilas 1-05 0.48
omerik. cigaretės Phillip Morris 200 
št. /10 pokelių/ si? muitu . $4.25

Maistas kaina už kg. už svarą

cukrus $0.72 $0.33
ryžiai 0.95 0.43
miltai kvietiniai 0.75 0.34
manu kruopos 0.95 0.43
mokaroniai /verm./ 0.95 0.43
pieno mitleliai 2.35 1.07
valg. alyva 2.30 1.04
margarinas 2.00 0.91
sviestos 2.65 1.20
sūris "šveicariškas" 2.50 1.14
taukai kiauliniai 1.90 0.87
bekonas daniškas 2.60 1.18
kumpis 3.25 1.47
kumpio dešra 2.50 1.14
salami dešra 2.80 1.28
kilkės /anjouvis/ 2.30 1.04

kaina už kg. už svarą
$2.60 $1.18 
2“ ‘ 1.25 

1.50 0.68

Maistas
kepeninis paštetas
pipirai
citrinai šviežus
apelsinai Šviežus kaina nepastovi

2.75

džiov.. vais. "kompot." 1.90 0.82
razinkos 1.50 0.68
fygos 2.10 0.96
datulės vaisiai 2.40 1.09
bičių medus 2.25 1.02
šokolados 3.55 1.63
kakava 3.90 1.77
kava 3.60 1.64
arbata 5.50 2.50

PASTABA: valg. olyvo, sviestos, taukai, bekonas, kumpis, kep. paštetas, kilkės 
ir pan. yra skardinėse dėžėse: tokio siuntinio grynas /netto/ svoris yra 20 sv., 
o su įpakavimu pilni 22 svarai /10 kg./ brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpa
kuoti kartonuose, jų grynas /netto/ svoris 21, o brutto — 22 sv. —10 kg. 
šiose kainose yra įskaitytas muitas ir sovietų 10% mokestis. Sudarius ir susu
mavus siuntinį reikia dar pridėti: licencijos mokestį, persiuntimo garant., pašto 
persiuntimo išlaidas, kas kartu sudaro $6.50.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI;
$6.45 

$17.10 
$17.90

1.
2.
3.

5.
$18.00

$23.50

plius 
plius 
plius

plius

plius

$6.50 viso
$6.50 viso
$6.50

$6.50

$6.50

viso

viso

viso

$12.95
$23.60
$24.40

$24.50

$30.00
$10.95
$12.90

Siuntiniai Lietuvon ir anapus 
Pigiausiai siųsti per “ANAPUS”!

Tuojau rašyk, reikalauk kainaraščių iš.

“ANAPUS” Mail Order, 
17070 Ludlow St., Granada Hills, Cal., USASiunčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatingai pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.

Dr. G. Valančius — ved.

VAISTAI LIETUVON!
ISGELBEKITĖ GYVYBES. PASIŲSKITE SAVO

IYhL I M Aria ;l»lWiWBOEbRUG STORE 
h Namus)

eOi. s 6-2139 A S <■'. ,.Ųs

Cukrus brutto 10 kg. /22 sv./
Toukai brutto 10 kg.
Stori lašiniai sūdyti, sausi
1.000 amer. cigarečių "Phillip
Morris", 50 pok. ir 7 kg. /15J4 
sv. / cukraus 
60 gr. streptomycino, 1.000 tabL 
isoniazid /rimifono/ ir 7 kg 
/1514 sv. / cukraus

Stiprūs geri moteriški batukai /daniški/ su muitu
Stiprūs geri vyriški batai /tufliai/ su muitu

Sekite mūsų skelbimus ir naudokite kaip kainaraščius.
Gyvenantieji už Toronto rybų siųskite užsakymus paštu pri
jungdami money order (pašto perlaidą), o mes prisiusime 
Tamstoms visus reikiamus pakvitavimus. Nedarome skirtu
mo tarp JAV ir Kanados dolerių.

CENTRAS: 298 Bathurst St, Toronto 2B, Ont, tel. EM. 4-2810 
Darbo valandos 9 ryto — 8 vai. vak.

HAMILTONE skambinkit tel. JA. 8-5257 (42 Brodick St), mūsų

Mūsų skyriai Čikagoje, Kenošoje ir Waterburyje.

CrissXCross
Prancūziškos 

kelnaitės
/Patentuotos 1945 m./ 

Specialiai padarytos lenpvam 
pritaikymui — patogus elastinis 
liemens raištis, patentuotas pats 
užsidarąs "CrissXCross" priekis 

v suteikia patogią iSvaizdą — pa
darytą iš puikios rūšies šukuotos 
medvilnes. Lengvai issKOioia- —• 
mi — nereikia lyginti. Ilgai ne
šiojasi. Tinka prie Jerseys.

W-18-56

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

bumerius. 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. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

V ar iety T exti les
948 DUNDAS ST. TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų .pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.

T*



T8VI8K8S ŽIBURIAI

VAS1S
REAL ESTATE 

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 jmo* 
kėti 9 kombarioi, 3 virtuvės, mūrinis 
namas alyva šildomas.
Bloąr - Dufferin, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, 
garažas. 
High Park - Roncesvalles, $4.000 
jrnokėti, 6 didelių kambarių, mūrinis, 
alyva šildomos, garažas. 
Glenlake Avė., $2.500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, van-

dens alyvos apšildymas, gero mūro 
namas.
High Park, $5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kambarių, atskiras, mūrinis, 
alyva šildomas namas, garažas.
College /netoli lietuvių bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų, butų/, at
skiras, mūrinis narnoj.
St. Clair - Spadina Rd., 7 -nių dide
lių butų, geros mūrinis pastotas su 
garažais, metinės pajamos $8.500, 
likviduojamas palikimas.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
Namų tel. LE. 2-7391

KAS NAUJO KANADOJE?
(Atkelta iš 1 psi.)

Šeimų paramai 1956-7 fiska
liniais metais išmokėti $1.128. 
315. Vad .šeimų paramos planas 
pradėtas vykdyti 1956 m. balan
džio mėn. Jo paskirtis: padėti 
įsikurti Kanadoje naujiesiems 
ateiviams bei padėti susijungti 
perskirtoms šeimoms. Iš šio fon
do mokama ir tie $5 nuo kiek
vieno nepilnamečio vaiko nau
jiesiems ateiviams pirmaisiais jų 
buvimo Kanadoje metais, kol 
dar nemokamas jiems normalus 
priedas. Šia parama jau yra pa
sinaudoję 26.000 šeimų. Dau
giausia išmokėta Ontario prov., 
net $640.670, toliau seka Que
bec su $186.115, Br. Kolumbija 
su $132.480, Alberta su $76.260, 
Manitoba su $52.390 ir t.t.

rios dažnai vartoja čekius iš
mokėjimams bankai rengiasi 
nuo birželio 1 d. įvesti naują 
sistemą — “personal chequing 
account”. Išmokėti čekiai bus 
grąžinami paštu jų savininkams 
Kas 2 ar 3 mėn. su atitinkamu 
pranešimu apie taup. sąskaitos 
stovį. Kaikurie bankai apmokė
ti šiems patarnavimams parda
vinės čekių knygeles — 20 už 
$2, kiti gi atskaitinės po 10c nuo 
čekio ir duos č. knygeles nemo
kamai.

Kviečių pardavimo klausimas 
šiuo metu Kanadoje labai jaut
rus. Ūkininkai nekantriai lau
kia, kada pagaliau jų kviečių at
sargos liausis kaupęsi ir kada jie 
galės gauti pinigus. Vienas toks 
pirkėjas buvo jau atsiradęs. Tai 
buvo Lenkija .su kuria dėl kvie
čių pardavimo jau kuris laikas 
deramasi. Vyriausybė labai no
rėtų dar prieš rinkimus parduo
ti kviečių kuo didesnį kiekį ir 
tuo būdu, patraukti sau ūkinin
kų simpatijas. Bet štai atėjo ži
nia, kad JAV parduoda Lenki
jai kviečių skolon it, gal būt, 
būsimos pašalpos sąskaiton. Ka
nados vyriausybe dėl to pareiš
kė nepasitenkinimo. Šiuo metu 
vyksta abiejų vyriausybių aiš
kinimasis ir, be abejonės, bus 
susitarta taip, kad JAV duos 
Lenkijai kviečių mažiau, paliks 
dar galimybę ir Kanadai. Ofi
cialios JAV sferos jau yra pa
reiškę, kad jos nenorį gadinti 
gerų kaimyniškų santykių at
imdamos Kanadai rinka.

Imigracijos problemą artėjan
čių rinkimų proga kreipdamiesi 
į naujuosius kanadiečius palie
čia visos partijos. Taip balan
džio 20 d. CCF konvnecija pa
skelbė tuo reikalu rezoliuciją, 
kurioje sakoma, jog imigracija 
gali būti naudinga Kanadai ir 

' patiems imigrantams, kad imi
grantai turi būti globojami ir 
saugomi nuo išnaudojimo, Kon
vencija siūlo tuo reikalu 8 punk
tų programą: visų aprūpinimas 
darbu, globojimas naujai at
vykstančių, nemokami kalbos 
bei krašto pažinimo kursai, nau
jųjų ateivių įjungimas į Kana
doje veikiančią globą nuo pat 
jų atvykimo dienos, tįraukimas 
į savo srities darbą kituose kraš
tuose pasiruošusi ųspecialistų, 
įjungimas į unijas bei pasirū
pinimas, kad nebūtų skriaudų 
daroma neunijinėse įmonėse, su- 
kūrirųas priežiūros komiteto iš 
visų ūkinių bei socialinių sluogs 
nių ir naujųjų ateivių atstovų.

Viešėdamas Toronte konser
vatorių lyderis Diefenbaker pa
sikalbėjime mažumų laikraščių 
atstovams pereitą penktadienį 
taip pat užtikriio savo partijos 
nuomonę, kad “mes turime gy
ventojų skaičių padidinti arba 
žūti”. Imigrantam nereikią pa
miršti savo kilmės. Paklaustas 
dėl bolševikų pavergtu tautų iš
laisvinimo, Diefefnbaker pareiš
kė, kad niekas negalįs siūlyti to
kio kelio, kuris tuojau vestų į 
karą, tačiau pavergtosioms tau
toms reikią duoti suprasti, kad 

' jų palaikoma laisvės kibirkštis 
“negali būti užspausta mūsų in
diferentiškumo”.

Endicott nesąs komunistas
Pasaulio Bažnyčių Taryba tu

ri padalinį Kanadoje, kuris tarp 
kitko daro mėnesines kunigų 
konferencijas Toronte. Priešpas
kutinėje vienas United Church 
dvasiškis' referavo apie Jehovos 
Witnesses. Ji buvo apibūdinta, 
pagal vienos knygos aprašymą, 
kaip “nekrikščioniška religinė 
organizacija, pavojingumo po
žiūriu stovinti greta bolševikų 
organizacijų”. Buvo nutarta se
kančioje konferencijoje leisti 
pasisakyti buv. United Church 
dvasiškiui Endicott dėl jo pasi
traukimo motyvų.

Endicott pasisakė gegužės 1 
d. konferencijoje. Nuo 1927 m. 
jis buvęs tos susiviejinimo tiky
binės organizacijos misij eme
rius Kinijoje. Po revoliucijos jis 
pasidaręs Čiangkaišeko patarė
ju. Nuo tų pareigų atsisakęs, ne
pritardamas jo linijai. Po to pa
sidaręs MacArthur© štabo bend
radarbis Japonijoje, bet atsisa
kęs politiniais sumetimais. Kai 
United Church jam prikišo pro
komunistinę laikyseną, jis pasi
traukęs iš jos dvasiškių. Jis ne
sąs komunistas, bet smerkiąs 
karinę laikyseną. Dabar jis vei
kiąs kaip Pasaulio Taikos Ta
rybos bendradarbis. Tos organi
zacijos centrinis pirmininkas 
esąs žymus prancūzas, priklau
sąs komunistų partijai. Endicott 
sakėsi esąs tos organizacijos pir
mininkas Kanadoje. Jis opera
vo laikraščių iškarpomis ir dali
nai spaudoje neskelbtais doku
mentais, darydamas toli sie
kiančias išvadas apie revoliuci
ją pasaulyje. Jis pasisakė už ko
egzistenciją, kuriai esančios prie 
šingos pabėgėlių organizacijos, 
prieš atominį pasirengimą ir 
bandymus. Pernai rudenį jis ap
važiavęs Kiniją ir prieš dvi sa
vaites Berlyną. K. !

O jei JAV kapituliuos?
Įsitempus santykiams dėl Ga

za uosto JAV ambasadorius at
vyko pas Izraelio premjerą Ben 
Guricną ir pagrasino, kad JAV 
spaus ūkiškai, jei Izraelis rfeiš- 
ves savo kariuomenės iš Gaza.

— Mes negalime badu mirti, 
— atsakė Ben Gurion. — Mes 
griebsimos kraštutinių priemo
nių.

— Kokių? — paklausė amba
sadorius.

— Pasiųsime savo lėktuvus ir 
subombarduosime Vašingtoną. 
Tada JAV turės paskelbti mums 
karą, turės okupuoti kraštą, ta
da, žinoma, turės jį maitinti, o 
pagaliau ir ant kojų pastatyti...

— Jūsų planas gali nepasisek- 
, — pastebėjo ambasadorius.
— Kodėl?
— O kas bus,., jei JAV prieš 

jus kapituliuos? Z
Džiunglėse

Kanibale motina su vaiku ei
na per girią. Virš jų galvos pra
lekia lėktuvas.
'—Galima valgyti? — klausia 

vaikas, rodydamas į viršų.
— Kai© vėžius, — atsako mo

tina. — Valgoma tik tai, kas yra 
viduje.

• Dėl skubėjimo
— Vitai, Vitai, tu šįryt vėl pa

vėlavai į darbą, - 
bosas. — Kokį pasiteisinimą da
bar sugalvosi?

— Šį kartą taip skubėjau, kad 
nebuvo laiko galvoti apie pasi
teisinimą, —■ prisipažino Vitas.

Paieškojimai
Juozas Miknys, kilęs iš Rokiš

kio miesto, studijavęs mediciną 
Vilniuje ir Innsbrucke, Austri
joje, prašomas atsiliepti arba 
apie jį ką žinantieji pranešti 
šiuo adresu: Br. Dubauskienė, 
296 Windermere Ave., Toronto 
3, Ont. Tel. RO. 2-6413.

Poviiaitienės Magdės - Navic
kaitės, gim. 1908 m. ir jos sūnaus 
Leono, gim .1935 m., ieško tėvas 
Navickas Jonas. Kreiptis: K. Le- 
lešiūtė, 102 Quebec Ave., Toron
to, Ont.

Stasės Palaimaitės - Batulevi- 
čienės, jos vyro Aleksandro Ba- 
tulevičiaus ir jų vaikų: Vlado, 
Vytauto, Elenos ir Onos, prieš 
H pasaulinį karą gyvenusių; To
ronto mieste, '(turėjo nuosavus 
namus), ieško sesuo Prakseda 
Palaimaitė - Puzinienė iš Lietu
vos. Jie patys ar žinantieji jų 
adresą prašomi pranešti: K. Pu- 
zinaitė - Petruševičienė, 5304 
Marine City Hwy, Marine City. 
Michigan, USA.

Vaclovas Salykas, kil. iš Stai- 
darių km., Lazdijų valse., Seinų 
ap., ir broliai Stasys ir Česlovas 
Surdokai, kilę iš Miklausių km., 
Punsko valse., Seinų ap:, prašo
mi atsiliepti šiuo adresu: Jonas 
Petruškevičius, 4421 Clarissa 
Ave., Los Angeles 27, Califor
nia, USA.

Žebrauskaitės Mildos, dukters 
Juozo, gyvenusios Marijampo
lėje, ieško Kazys Žebrauskas. 
Atsiliepti šiuo adresu: 76 Mount 
view Ave., Toronto 9, Ont. tel. 
RO. 2-3831, po 6 vai. vak.

Draugų susitikimas
— Sveikas, Nikodemai !
— Drūtas, Pilypai!
— Seniai nesimatėm, 

tau?
— Blogai, Pilypai.
— Kas nutiko?
— Žmcną vedžiau su 

pinigų.
— Tai gerai, Nikodemai.
— Gerai, tai gerai, bet ne vi

sai. Mat, žmona pinigus laikė na 
mie. Kilo gaisras ir ... sudegė 
žmona.

— Oo, tai tikrai nelaimė, Ni
kodemai!

— Nelaimė, žinoma, bet pini
gai buvo nedegamo j spintoj, tai 
bent jie- išliko.

— Jei jau taip, Nikodemai, tai 
galima laikyti laime.

— Taip, laikyčiau ir aš tai lai
me, bet nelaimė, kad aš jau ant
ru kartu vedžiau.

— Oo, tai tikrai tau nesiseka, 
Nikodemai!

Be jokio pinigo
— Žinai, — guodžiasi draugui.

— Norėčiau padaryti žmonai 
malonų netikėtumą. Mat, rytoj 
jos gimtadienis, bet nenoriu lai
dyti pinigu.

—.Tai gali padaryti be jokio
• pinigo. Pasislėpk už durų ir, žmo 
j nai žengiant prieblandoj j vidų,

Kaip

daug

_ 1 išmetinėja stai#’ai sušuk kukū. Garantuo
ju, bus abiem staigmena.

ŽINOJIMAS PALENGVINA
Kad žibalinė lempa nerūktų, 

reikia naują knatą pavirinti ac
te.

Veidrodžius laikyti tokioje 
kambario vietoje, kur jų nepa
siektų saulės spinduliai. Nuo jų 
jie genda — darosi nebeaiškūs - 
migloti.

Kad kilimukai ant grindų ne
slidinėtų, prie kiekvieno kampo 
iš apačios prisiūti plonas gumos 
juoseteles.

Kilimas išsilaiko du kart il
giau, jei po juo padedamas vel
tinis ar guminis pamušas. Be to, 
vilnonių kilimų gyvenimas pra
ilginamas, jei kambario oras nė
ra persausas. Paprastai natūra
lioje vilnoje yra trečdalis drėg
mės; jei drėgmė išnyksta, vilna 
lūžta.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamas turtas a p-: 
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londoną, Windsora, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

LIETUVIS MATININKAS 
/Ontario Land Surveyor/

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Tel. TU. 4-3988 — Richmond Hill 

Iš Toronto — Long distance.

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

Motery ir. vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roncesval- 
le - Dundas St./. Tel. IE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiad., penktad. 2-4 vai. 
p.p., antrod. ir ketvirtod. 6-8 v. v.# 
šeštod. 10-H vai.

Ui <■■111 I 1 ■ — .............

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

Įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W
Room 107

Telefonas EM 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904
Say. D. KAUNAITĖ

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

TeL EM. 4-2715

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Ave.
Telef. LE. 4-4778

Priėmimo valandos:
12-2 ir 6-8. Trečiadieniais 

šeštadieniais 12-2.
ir

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.) 
• h . • K ‘ .

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794
Toronto

Dr. N. No vo sick is
’ DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo* 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE.' 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ. GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

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

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo valandos. 10 - 12 va* , 2 ■

4.30 vol. ir 7-9 vol. vok.
606 BATHURST ’TREET 

Toronto 
Telefono* LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specie!istes. 

Noujos adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spūdina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Td. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
A 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. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUM ■
DANTISTAS - CHIRURGAS:
838 Dundas St. W. Toronto ;

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimą. •

Telef. EM. 8-9822 Z

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, - 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

Tautinis teatras įsteigtas Mont- 
realy dramaturgo Gratien Geli
nas iniciatyva, Jis puoselės ypač 
kanadiečių autorių scenos vei
kalus anglų ir prancūzų kalbo- 

■ mis. Oficialus jo vardas — Le 
Theatre de la Comedic Cana- 
dienne, angliškai — All-Cana- 
dian Theatre. Jo patalpos — Ra
dio City Theatre St. Catherine 
St. Lėšas duos — Quebeco prov. 
vyriausybė: $100.000 per ketu- 
rius m., Dow Brewery — $250. 
000.

ŠEŠIŲ MYLIU TUNELIS 
JĖGAINEI

(CSc) Šiauriniame Quebece, 
Roberval rajone, kasamas šešių’ 
mylių tunelis per kalnynus? 
Šiuo tuneliu, kuris bus baigtas 
1959 m., tekės nukreipta Peeri-į 
bonka upės srovė į naujai stato
mą jėgainę, kuri teiks 1.000.000 
arklio jėgų energiją aliumini- 
jaus kompanijai.

Šio tunelio kasimas pareika
laus daug išlaidų. Kadangi vie
tovė yra tolima ir nuošali, pir
miausia tenka pravesti per gi
rias apie 100 mylių plentą ir 
pastatyti 1.500 darbininkų gyve
namas patalpas. O tai sudarcTvi- 
są miestelį. _

Darbininkai, praktiškai yra 
beveik izoliuoti nuo viso liku
sio pasaulio, bet jie gyvena mo
derniuose namuose kaip ir kur 
kitur. Telefono linija, jungianti 
vietovę su pasauliu, kaštuoja 
$500.000. Įstaigos susisiekia te- 
letypu.

Tunelį užbaigus ir elektrinei 
pradėjus veikti, 30 mylių ilgu
mo kabelis teiks 300.000 voltų 
elektrą Aluminium Company of 
Canada Arvida įmonei.

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt.

2231 DUNDAS ST. W.
> . Toronto ;

.-.Telefonas LE. 4-4644

A. STANČIKAS, baigęs National Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami J na** 
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai . *

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sov. V. DUNDYS

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto
Telefono?: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

Lietuviška

moterų kirpykla

ALDONA
275 WINDERMERE AVE.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
ištirk! akių nervus, kurie daž

nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas

A. BERESNEVIČIUS
t - r ,

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 56 procentų.

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT.
i Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai.' Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros, šaldytuvai — 
gazo ar. elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerradr St. E.

Savininkai ZALECKIAI
... . . / . TELEFONAS HO. 6-1623

- Pas mus pigesnės kainas ir didelis pasirinkimas

INTERSECTION RAD REPAIR
8 arba 10 OLD WESTON RD., TORONTO 

Taisome ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus.
Telefonas RO. 6-1509.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečiu ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

TeL EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas

Garantuoti siunti
niai Į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j musų san
dėli ar prašykite musų kainoraščio

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. Wj» TORONTO 

Tetefenet EM. 8-9527.

Vienintelė firma, tiimčienH sitmHitim

Pr. Čeponis, P. E n g.
STATYBOS INŽINIERIUS

Planai, specifikacijos, reportai. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams. 

Žemės gręžimai ir tyrimas.
145 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
'. WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
RONCESVALLES ĄVE.
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

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

274

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

9

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikto 24 vdondos.

DĖMESIO! -
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

Tateaa, patikrina, prijungia ar 
pertfafau:

europietiškus ir vietinius radijo aporo- 
tus, patefonus, visų paskirčių automa
te. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
•a to, oplmu namus piinam instolia- 
vimui ar pakeitimui srovės, duoda 

techniškus patarimus.
Skambinti teief. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO .

STANLEY SHOE STORE
Augščioustos rūšies moterų, ve>kų « 
vyrų botoi, normolous dydžio ir pietūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

Advokatai •— Notarai
- 35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-097$

Nauja lietuviška įstaiga
International U 

Service Bureau :
91 Roncesvalles Avė., Toronto'

Įstaigos direktorius
A. LIPDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis— t

WALTER C. DEAKON, ;
B.A.Sc., R.P.E.

vietos Advokatas. Notaras. -
Statybos Inžinierius. ;

Kreipdamiesi į šią Įstaiga Jūs 
galite sutvarkyti visus savo Z 
teisinius ir kitus reikalus. »•

Taupomosioms sąskaitoms, ku
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TORCNTCe Cnt.
; Šv. Jono Kr. parapijos žinios r

— Gegužinės pamaldos darbo 
dienomis 7.30 vali vak., o savait
galiais—7 v.v. Ryšium su Mont- 
reąlio Liet. Dramos Teatro vai
dinimai “Baltaragio malūnas”, 
kuris statomas sekmadienio va
kare, šį sekmadienį gegužinės 
pamaldom 'atkeliamos į rytines 
sekm. 9.30 vai. pamaldas, šį sek
madienį pamokslai kun. B. Pa- 
cevičiaus.

— Kun. dr. J; Gutausko 25 m. 
kunigystės paminėjimas įvyks 
sekmadienį gegužės 26 d. — 5 
vai. pamaldos par. bažnyčioje ir 
pobūvis salėje. Visos iškilmės; 

' yra viešos ir. visi maloniai kvie
čiami į jas,atsilankyti. Pakvieti
mai^ į pobūvį gaunami sekma
dienį po pamaldų par. salėje, “T. 
Žiburių”- administracijoje ir pas 
pobūviui rengti komiteto narius.

— Vietoje iki šiol veikusio “T. 
Žiburių” knygyno par. patalpo
je .atidaromas. šv. Jono Kr. par. 
knygynas, kuriame artimoj atei 
ty bus vėl galima gauti knygų, 
o taip pat ir įvairių devociona- 
Ifjų. Parapijos knygyno vedėju 
pakviestas Vytautas Aušrotas.

— Parapijos vaikų katekizaci- 
ja- vykdoma trečiadieniais ir 
penktadieniais 6-8 vai. vak.

— Marijos vardo mergaičių 
sodalicijos susirinkimas, pasku
tinysis prieš mokslo metų už
baigimą, įvyks šį sekmadienį 
tuojau po 9.30 vai. pamaldų.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pasibaigus Velykų atosto

goms, religinės pamokos neka
talikiškas gimnazijas lankan
čiam jaunimui tęsiamos. Pamo
kas praveda T. Steponas. Kiek
vieną sekmadienį, tuoj po pas
kutinių Mišių jaunimas renkasi 
į muzikos studiją ar į kitas iš 
anksto paskelbtas patalpas. Tė
vai teatkreipia didžiausią dėme
sį, kad jų vaikai iš šių pamokų 
neišsisukinėtų, o jaunimas te
gu įsisąmonina, kad šiose pamo
kose dalyvauti yra pareiga.
- —Pirmos Komunijos einan
tiems vaikučiams pamokos vyks 
ta kiekvieną antradienį ir ket
virtadienį 6.30 vai. vak. Laiko 
liko labai nedaug, ir visi vaiku
čiai religines pamokas turi lan
kyti reguliariai.
- "—Orkestro studijos mokiniai 
bendrai repeticijai renkasi šį 
trečiadienį tuoj po gegužinių pa 
maldų. Dalyvavimas būtinas.

— Motinos- Dienos Mišių No
vena laikoma kiekvieną rytą 8 
valandą.

— Gegužinės pamaldos—kiek
vieną vakarą 7.30 vai.

— Parapijos tėvams talki
nant, Aušros sporto klubo ren- 
giamon vaikučių stovyklon jau 
pradėta registracija. Stovykla 
bus nuo liepos 28 iki rugpjūčio 
11 d. Registruotis parapijos raš
tinėje asmeniškai arba telefonu. 
Jaunimas arba tėvai, kurie sa
vaitgaliais gali pagelbėti su
tvarkyti stovyklavietę, prašomi 
paskambinti T. Pauliui ar kle
bonijos raštinėm

J. Vaičeliūnas, autorius kny
gos “Tėvynės sargyboje” (atsi
minimai Lietuvos kariuomenė
je 1932-1941 m.), vykdamas 
atostogų į JAV, buvo sustojęs 
Toronte ir ta proga aplankė “T 
Ž” redakcija. Jis yra parašęs ki
tą knygą “Žymieji karo vadai”, 
kurią žada išleisti šių metų pa
baigoje. Šioje knygoje telpa ap
rašymai dešimties žymiųjų pa
saulinių karo vadų; pradedant 
Aleksandru Didžiuoju ir bai
giant Manerheimu.

Imigracijos ir pilietybės de
partamento Toronto įstaiga, bu- 
busi 737 Church St., persieklia 
nuo gegužės 21 d. į naujas patal
pas — 175 Bedford Road, kiek 
į šiaur nuo Davenport Road.

Pasikeitė “TŽ” administratorius 
Ilgametis “TŽ” administrato

rius Jonas Prakapas, baigęs Ka- 
■ nados kariuomenės Ryšių Kor- 

po rezervo radistų mokyklą ir 
Civ. Aviacijos Ihstitutą Kansas 
City, JAV. nuo gegužės 11 d. iš
vyko civilinės aviacijos tarny
bon. Administratoriaus pareigas 
nuo tos dienos perėmė Antanas 
Saulis.

“TŽ” leidėjai, redakcijos ir ad 
ministracijos artimieji bendra
darbiai su išvykstančiu p. Pra- 
kapu atsisveikino pereitą ket
virtadieni jaukiame pobūvy 
virš redakcijos esančiose patal
pose. Atsisviekinimo proga lei
dėjai ilgamečiu! administrato
riui, dėkodami už nuoširdų ir 
pasišventimo pilną beveik pus
aštuntų metų darbą organizuo
jant “TŽ” ūkinį pagrindą, atmi
nimui įteikė dovanėlę — gražų 
odinį portfelį.

Į premjerą “Melagėlis” 
Toronto Maironio vardo šešta
dieninės liet, mokyklos mokiniai 
bilietus gali gauti ateinantį šeš
tadienį mokykloje pas mok. ve
dėją mokyt. J. Širką, sumokant 
po 50 centų. Patirta, kad ry
šium su Montrealio Dramos Te
atro jaunimui statoma premje-. 
ra, šeštadieninė mokykla šį šeš
tadienį pamokas baigs anksčiau, 
kad tuo davus progą visiems 
mokiniams kartu su namiškiais 
jau iš namų atvykti 3 vai .į vai
dinimą.

Ateitininkų šventė 
buvusi numatyta šį sekmadienį, 
gegužės 19 d., nukeliama į rug
sėjo mėnesį. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau.

At-kų sendraugių v-ba.
Pabaltiečių sporto šventė

Šį penktadienį ir šeštadienį 
Centrinėje YMCA vyksta meti
nė pabaltiečių sporto šventė. 
Šventėje dalyvauja stipriausios 
krepšinio ir tinklinio sporto pa
jėgos. Šventės programa aptar
ia sporto skyriuje.

Šauliams ir šaulėms 
pranešama, 

kad gegužės 18 d., šeštadienį, 
130 vai. rengiama ekskursija į 
observatorijos stotį, kurioj, jei 
bus gražus oras, galėsime per 
teleskopus matyti Arend-Roland 
somėtą. Registruotis pas šaulį 
lasiūną LE. 3-4370. Išvyksime 
punktualiai 8.30 vai. iš 1050 Dun 
las W., lengvomis mašinomis. 
Pavėlavusių nebus laukiama.

Šaliams, dalyvavusiems pir
mame priziniame Šaudyme, pra
nešama, kad antras prizinis šau
dymas iš 50 metrų įvyks gegu
žės 19 d., sekmadienį. Išvyksime 
1 vai. p.p. iš 1050 Dundas Sa. W.

Pakartotinai Šaulių klubo na
rių prašome sekti visus “Tėviš
kės Žiburiuose” skelbiamus mū
sų klubo pranešimus.

Joninių išvakarėse 
birželio 22 d., Toronto Šaulių 
klubas rengia didelę gegužinę - 
šventę. Klubas maloniai prašo 
visas lietuviškas organizacijas 
nerengti pobūvio nei gegužinės. 

Gegužinė - šventė įvyks gra
žiam parke, 12 mylių nuo To
ronto. Apie parką teka upelis ir 
yra šokių salė.

Toronto ŠK valdyba.
Jungt. Liuter. Bažnyčios apy- 

gardinis kunigų ir pasauliečių 
suvažiavimas įvyko Hamiltone 
gegužės 2 d. Einamųjų reikalų 
tarpe svarstytas didelio kunigų 
trūkumo klausimas. Vakare du 
pasauliečiai iš Niujorko infor
mavo apie naujai pradėtą pini
gų sudarymo vajų, vad. Užvaiz- 
davimo planu.- Jame dr. Kavo
lis pristatė lietuvių parapijos 
atstovus Vilių Stanaitį iš Toron
to ir Otoną Stasiulį iš Hamilto
no.

MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRO GASTROLES 
. ; TOR O N T E

režisuota akt. J. Akstino,

II. SEKMADIENI, gegužės 19 d., 730 v. v. K. Borutos lietųvišKa/ 'legpnda, scęuai parengta > 
rašyt. B. Pūkelevičiūtės, -

ABU VAIDINIMAI ĮVYKS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE
įėjimas: į “Melagėlį” suaugusiems $1, mokykliniam jaunimui 50/, vaikams iki 5 metų veltui. 
Į “Baltaragio Malūną“ $1.50, $1.00, jaunimui pusė kainos.
Toronto ir apylinkių tautiečiai maloniai kviečiami į šią didžiulę lietuviškos scenos veikalų 
šventę! Pelnas — šalpai

Toronto Lietuvių Caritas.

“Dainos” kartūno balius 
geg. 11 d., Prisikėlimo salėje 
praėjo gražiai ir nuotaikingai. 
Trys ketvirtadaliai ponių ir pa
nelių buvo pasipuošusios kartū
no suknelėmis. ,

Svečių bendru balsavimu pre 
mijas laimėjo: I — Žėkaitė Ona
— gintaro karolius, dovanotus 
K. Motušio Atlantic Export Im
port Co., II — Sabačinskienė 
Regina — kosmetikos setą, do
vanotą vaistininko J. V. Margio; 
III — Ščepavičiūtė Danutė — 
gintaro auskarus, dovana p. Mo
tušio ir Virimo knygą — Oxfor- 
do un-to leidyklos dovanotą per 
p. Empakerienę. Laimėjusias 
sveikiname, o visoms kitoms dė
kojame už pastangas.

Loterijai dovanos gautos: iš 
J. Miliušio — Montrose Grocery
— kalakutas; iš J. Aukštaičio — 
Mohawk Furniture Ltd.. — di
delis paveikslas; iš J. Beržinsko
— The Times — odinė piniginė 
ir lietuviškas odinis bloknotas; 
iš p. Demikio — High Park Food
— 2 dėžės saldainių. Visiems au
kojusiems dovanomis ir pinigais 
širdingai dėkojame. Džiaugia
mės ir mielos publikos gausiu 
atsilankymu.

Salėje rasti balti auskarai ir 
vienas gintarinis. Atsiimti- pas 
p.. Empakerienę, 334 Runnyme- 
de , tel. RO. 2-8989.

“Dainos” susirinkimas įvyks 
gegužės 26 d. 3 vai. p.p. pas Br. 
Ziobienę ir J. Empakerienę, 334 
Runnymede Rd. Visas nares ir 
viešnias . prašome atsilankyti, 
nes bus daug reikalų aptarti 
prieš vasaros atostogas.

M. F. Y.
Velykų bobutės atsilankymas
Pereitą sekmadienį, gegužės 

12 d., į Prisikėlimo parapijos 
salę atvažiavo Velykų bobutė, 
lydima dviejų margų kiškučių. 
Sekdami juos, atbildėjo ir du 
mažyčiai gyvi kiškučiai, kurie 
sukėlė vaikams daug malonaus 
juoko bei džiaugsmo.

Pradžioje Velykų bobutė vi
sus susirinkusius pasveikino, 
papasakodama pavėlavimo prie
žastį, kelionės nuotykius ir pa
žadėjo kitais metais Toronto lie
tuvių vaikučius aplankyti Atve
lykio sekmadienį. Maršui gro
jant, Velykų^ bobutė su kišku
čiais iškilmingai įvažiavo į salę, 
dalindama visiems vaikučiams 
lauktuves. Kiek daug džiaugsmo 
ir meilės Velykų bobutė parodė 
mūsų vaikams. Ji kartu su ma
žaisiais žaidė, dainavo ir šoko. 
Gražu buvo mums visiems, su
augusiems, stebėti mažųjų pri
sirišimą ir džiaugsmą Velykų 
bobute.

Prieš atsisveikinant su vaiku
čiais Velykų bobutė įteikė pre-

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

šį šeštadienį, gegužės 18 d.,
Į PABALTIEČIŲ SPORTO FEDERACIJQB^ 

RENGIAMUS TRADICINIUS * ’

Metinius sokius
Šokiai įvyks Prisikėlimo parapijos salėje,

Gros vengrų orkestras Pradžia 8 vai vak.

P.S. Federacija.

MCNTREAL, Cue-

DĖMESIO!

Dekoruotojams imamų savininkams!
NAUJAI ATIDARYTA KRAUTUVĖ

BABY POINT PAINT and WALLPAPER 
351 Jane St (prie Annette). RO. 2-4931
Didelis pasirinkimas: įvarių dažų, vietinių ir importuotų šie- 
noms popierių, grindims tii’ių, linoleumu ir kitų reikmenų.

» « •

, . ....... LIETUVIAMS NUOLAIDOS.

Atidarymo proga pirkėjams duodamos dovanos.
Atvykite arba skambinkite tel RO. 2-4931

Sav. GALDIKAI

mijas trims gražiausiems kostiu
mams: I-ji premija teko druge
liui — D. Dalindaitei, II-ji mus
mirei — V. Gataveckaitei, III-ji 
pajacui — A Valiūnui.

Mes tėvai esame ypatingai dė
kingi Nekalto Prasidėjimo sese
lėms už tokią turtingą ir gražiai 
suruoštą vaikams popietę.

D. Remys.
Pilietybės reikalu

Toronte gyvenančių senelių 
paskutinė grupė į įstaigą vyksta 
šį penktadienį, gegužės 17 d., 8 
vai. ryto. Visi, kurie buvo užsi
registravę minėtu - reikalu, ma
loniai prašomi penktadienio ry
tą 8 vai. susirinkiti į šv. Jono 
Kr.' kleboniją, iš kur automobi
liais bus nugabenti į imigraci
jos įstaigą. Prašoma taip pat 
pasiimti reikalingus dokumen
tus, o taip pat turėti pilnas in
formacijas, liečiančias atvyki
mą, laivo vardą, vedybų datą ir 
kt. Jei kas minėtą dieną turėtų 
laiko pagelbėti įstaigoje vertėju, 
maloniai prašomi pranešti tele
fonu klebonijom

Apylinkės valdyba dar 
nesusitvarkė

Ji neturi iždininko. Sausio 6 d. 
laikinai prisiėmęs tas pareigas 
P. Budreika jų neperėmė, o per
eitą savaitę nuo pareigų visai at
sisakė. Perimti laikinai parei
gas pavesta vald. nariui A. Liu- 
džiui. Kviestas Iždininko parei
goms P. Lelis nesutiko, nes turi 
pareigas Krašto Valdyboje. Yra 
projektas sudaryti apylinkės fi
nansų skyrių, kuris turėtų dau
giau savistovumo ir atsakomy
bės. L,

Viską darykim suplanavę 
iš anksto *

Jeigu norite puikiai praleisti 
šeštadienio vakarą, turit iš anks
to sudaryti planą. Mes jums siū
lome (amerikonišku stilium) 
vieną iš tokių šeštadienio vaka
rų gegužės 25 d. Tai bus pasku
tinis šio sezono parengimas. 
Programoje girdėsite sol. Vaclo
vą Verikaitį, o mes visi sudai
nuosime 'specialiai parašytą 
kvartetui tango, kuriam prana
šaujamas greitas išpopuliarėji
mas. Bus turtingas bufetas, salė 
papuošta balionais, kurie; vaka
ro pabaigoje bus šokėjams krykš 
tau j ant sunaikinti. Malonumų 
bus daug. Užsisakykite vietas 
iš anksto. Vietos bus numeruo
tos. Kurie užsisakys bilietus iš 
anksto turės pirmenybę jas pa
sirenkant.

Bilietų galima gauti pas kvar
teto vadovą tel. WA. 2-2449 arba 
kvarteto narius: J. Zubrickas — 
tel. LE. 6-7155, V. Bigauskas — 
RO. 2-0026, A. Brazys RO. 7-7214 
ir H. Rožaitis —■ EM. 6-1038.

Pelnas eis lietuviškų plokšte
lių pagaminimui, todėl tikimės, 
jog rasime šiltą jūsų pritarimą.

Kvartetas.
Motinos dienos minėjimą 

gegužės 5 d. suruošė Toronto 
apyl. y-ba Prisikėlimo parapijos 
salėje. Dalyvavo apie 300 žmo
nių. Prie įėjimo surinkta aukų 
$84.11. Sumokėta už salę $25, už 
gėles $8.70 ir segtukus 30ė. Viso 
$34. Liko pelno $52.11. Prie įėji
mo aukojusiems buvo prisegti 
gėlių žiedai. Tam jos ir buvo su
naudotos.

Aukas suskaitė Tamulionienė, 
Razgaitienė ir apyl. v-bos na
rys P. Lelįs.

Pinigai įnešti Krašto Valdy
bos kason, nes apyl. v-ba šiuo 
metu neturi iždininko. P.L.

Šv. Juozapo ligoninėj jau ant
ra savaitė sunkiai serga Valen
tina Staškevičiūtė. Sekmadienio 
naktį ilgonė išgyveno krizę. Bu
vo iškviestas ir brolis Jonas; 
lankąs Toronto kųn. seminariją; 
Paskutinėmis žiniomis ji, jau
čiasi kiek geriau.

Toje pat ligoninėje sveiksta J.‘ 
Pusvaškis, o šv. Mykolo ligoni
nėje sunkiai serga Andriušis.

Skautų ir skaučių vasaros sto
vyklos. Paskutiniame abiejų stam
bų posėdyje gegužės 5 d., abu
du Montreal^ skautų ir “Nerin
gos” skaučių Tuntai nutarė ir 
Šiais metais ruošti stovyklas vie 
ną šalia kitos ,tuo sutaupant 
transporto išlaidas. Stovyklos 
birmą kartą truks dvi savaites, 
būtent nuo liepos 20 iki rugpiū- 
eio 4. d. Stovyklinis mokestis, 
įskaitant transporto išlaidas, yra 
nustatytas toks: vienai savaitei' 
$15.000 asmeniui, dviems savai
tėms $25 asmeniui. Esant iš-, šei
mos dviems, stovyklautojams šis 
mokestis sumažinamas iki $25 
savaitei arba $40 dviems savai
tėms. Iš šeimos esant trims sto
vyklautojams mokestis yra $30 
savaitei arba $50 dviems savai
tėms. ;
Į Stovyklavietės bus pradėta 
ieškoti už kelių savaičių. Yra jau 
gauti keli pasiūlymai prie Dai
navos ežero ties St. Jerome, p. 
Januškevičiaus vasarvietėje ir 
lenkų skautų-.stovyklavietėje. 
Būtų malonu, kad ir daugiau, lie- 
•tuvių pasiūlytų mūsų skautams 
stovyklos vietas. Geraširdžiams 
tautiečiams iš anksto dėkojame. 
. Dr. O. Labanauskaitė šį sek
madienį LKMot. D-jos susirin
kime skaitys paskaitą “Lietuvos 
moters uždaviniai užsienyje”. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Susirinkmas įvyks po 10 vai. 
pamaldų už motinas AV para
pijos klebonijos salėje.

Mielą “Moters” administratorę,
BRONĘ P ABEDINSKIENĘ,

jos mylimai mamytei Lietuvbjė mirus, nuoširdžiai užjaučia

KLK Moterų D-jos Centro Valdyba.

“Sūnų ir Dukterų Kanadoj 
Lietuvių Savitarpinės Pašalpos 
Draugija” balandžio 28 d. at
šventė 45 m. gyvavimo sukaktį. 
Ji atsiradusi skilus anksčiau vei
kusiai Šv. Juozapo Draugijai. 
Dabar ši savišalpos draugija yra 
visiškoje raudonųjų įtakoje Jr 
sudaro jų veiklai ūkinį pagrin
dą. Draugija turi namus 160 
Claremont St., kurie yra pasi
darę visų raudonųjų centru. Čia 
yra ir Liaudies Balso redakcija.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti du 
vaikus 2-4 metų nuo 8 vol. ryto iki 4.30 
vol. p.p. Tel. LE. 1-1717. Bortusevičie- 
nė. Skambinti po 5 v. pp.,‘ šeštad. ir sekt 
modienj betkuriuo laiku.

Nuoširdiię padėką reiškiame Tėvams 
Pranciškonams bž leidimį veltui nou- 
ęiotis puikiąją sale. Ypatingai dėkojome 
Velykų Bobutei — P. Stepaifienei už 
nepaprastai puikiai atliktą Bobutės rolę.

Taip pat dėkojame ponioms: Razgai- 
tienei, Krivickienei, Čėsekienei, Duo- 
baitienei ir kitoms VD rėmėjoms už nuo
širdų bendradarbiavimą ruošiant Velykų 
bobutės sutikimą. t ..

N. Pr. Švč? M. Merijos" Seserys.

PARDUODAMI 2 vosornomiai Wasago- 
je, arti liet, bažnyčios ir ežero. Kreiptis: 
I. Petrulis, R.R. No. 2, Stoyner, Ont.

PARDUODU SKLYPĄ lietuvių kolonijoj 
prie Wasagos — 100 iš 140 pėdų. Tel. 
LE. 5-7714.

REIKALINGAS didelis kambarys, ir vir
tuvė be baldų suauiisių porai. High' Pork 

Sunnyside rajone. Skambinti telefonu 
LE. 1-2129. . j

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Yra 
garažas. LE. 5-8671, po 6 vai. vak.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė bei 
vonia. Be baldų. Yra garažas. Tel. RO, 
7-3433. (

Otava. — Čionykštės sovietų 
ambasados platinamas “USSR 
Illustrated News” skundžiasi 
kad Kanados valdžia uždraudu
si išvežti į Sov. Sąjungą užsaky
tus medžio apdirbimo įrankius. 
Kanados valdžios sferos betgi 
tvirtina, kad uždrausta išvežti 
tik kariškai svarbius įrankius.

J.Em. kardinolas P. E. Leger 
viešu laišku priminė arkivysku
pijos tikihtiesįenąs, kad gegužės 
13 d. yra maldos už Lietuvą die
na ir paprašė pasimelsti už Lie
tuvą. < ,5 ’ •

Choro vakaras gerai pasisekė. 
Gegužės 11 d. Caiserman Memo
rial Bldg, salėje įvykęs MLB 
choro vakaras praėjo kukliai, 
bet gražiai, publikos buvo.susi-: 
rinkę apie 250 žmonių. Ši nau
jai atrasta salė labai jauki tiktai 
visiškai neturi rezonanso ir kon
certams netinka. Didžiuma pub- 
.likbSA<^^p pasirodymą sutiko 
palankiai ir sakėsi turį gerus įs
pūdžius. Patys choristai, ku
riems šį vakarą ruošiant atski
rų išlaidų ifebuvo, nes patys vis
ką tvarkė, vakaru liko pilnai 
patenkinti, nes papildė jau ge
rokai aptuštėjusią kasą.

“Tauro” šachmatininkai per
keliami į Montrealio lygos “A” 
klasę. Kaip pranešė “The Gazet-' 
te”, Montrealio lietuvių ekipa— 
J. Viliušis, V. Žilinskas, J. Šiau- 
čiulis, A. Mylė, J. Malaiška — 
laimėjo šių metų “B” klasėj pir
mąją vietą ir ateinančiam sezo
nui perkeliami žaisti “A” klasėj.

Protestuoja dėl per didelių 
muitų siuntiniams. Geg. 1 d. The 
Gazette vedamųjų puslapyje til
po latvio E. Grintals laiškas, ku
riame jis pasisako prieš sovieti
nių agentūrų- uždedamus perne
lyg augštus muitus siuntiniams 
už geležinės uždangos. . Grin
tals rašo: __

“Šis muitas yra pasakiškai 
augštas. Jei jūs siunčiate rūbų 
už, sakysime, $50, jum? tenka 
sumokėti daugiau negu $150!’’.

“Visas siuntinių susisiekimo 
transportas yra dar neperseniau 
šiai suorganizuotas oficialių ir 
neoficialių sovietinių įstaigų ir 
tokių bendrovių, kurios, turi so
vietines licencijas, tačiau "dar 
gauna savo atskirą pelno dalį. 
Štai kaip yra čia Kanadoje. Ko
lei Kainados vyriausybė neįsiki- 
ša ir nesutvarko šio begėdiško 
geraširdžių Kanados piliečių 
įpiplėšimo? Tokio stambaus 
masto labdara turėtų neabejo- 
inai eiti per plačiai žinomas ir 
pasitikėjimą turinčias orgariiza- 
cijas, kaip CARE ar Tarptauti- 
iis Raudonasis Kryžius. Be to, 
savaime aišku, Kanados vyriau
sybė turėtų panaudoti visą gali
mai įmanomą moralihį bfei dip- 
’omatinį spaudimą į Sov. Sąjun
gą. kad šioji sustotų “kraujo ir 
mėsos” kaina prievartauti tuos, 
kurie tetrokšta nušluostyti ba- 
laujančiųjų ašaras”. .

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė Į 
augšte ir 2 kambariai ir virtuvė II ougš- 
te. Tel. LE. 1-4973.

WASAGOS> SPRINGHURST vasarvietė
je išnuomojamas -vasarnamis. Tel. LE; 
1-1602, po 6. vai, vak.

TAISAU 

auto radio, televizijos ir radio aparatus 
Garantuotas darbas ir dalys.

J. STANIONIS 
115 MONTROSfi AVĖ. c - / TĘLEĘ. LE. 1-5142

NAUJAS, PIGUS VISŲ ŠEIMOS NARIŲ

DRAUDIMAS.
• Senatvės pensijos planai.
• Morgičių panaikinimo planai.
• Vaikų mokslo lėšų taupymas.

PRANAS BARAUSKAS
JOHN HUNTER, M.P.

PARKDALE LIBERALŲ KANDIDATAS
Birželio 10 d., pirmadieni, Pariedate apylinkėje balsuokime už

atstovauja 
EMPIRE LIFE INSURANCE CO. 

Kreiptis: Įstaigos tel. WA. 4-2129, Namų tel. LE. 4-3608

JOHN HUNTER
Ištrinkime, liberalus ix išlaikykime Kanados gerbūvį!
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TAUPYK, SKOLINKIS ,
• savo kredito kooperatyve “t 1 T A S

SanfMpos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai Ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” vėlkia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartij” 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280


