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PAGERBKIME KANKINIUS KRYŽIUMI!
Gal niekados mūsų Lietuva neturėjo tiek kankinių, kaip 

pastaraisiais dviem dešimtmečiais. Tebesiautėjanti bolševikinė 
okupacija Tėvynėje neleidžia mūsų tautiečiams jų tinkamai pa
gerbti ir tebelaiko^ j uos paniekinime. Gyvendami laisvajame 
pasaulyje turime tad pirmieji susirūpinti viešu savo kankinių 
pagerbimu bei jų aukų įvertinimu.

Kanados Lietuvių Katalikų Federacijos Valdyba vadovau
damasi šia mintimi, ryžgsį pastatydinti Lietuvos Kankiniams 
tautinio stiliaus pami 
kankinių vietovėje. Ji 
Wasagcs, kur jau^ 
stovyklavietė ir da 
sąrą suplaukia minios maldininkų iš visos Amerikos, o kaikurios 
tautinės grupės čia organizuoja didžiąsias savo šventes. Nuo šios 
vasaros Midlandas taps ir lietuvių lankoma vieta.. Čia, ties savu 
kryžiumi, galės būti organizuojama kasmet kankinių pagerbimo 
šventė, kuri garsins Lietuvos kankinius Kanadoj ir JAV, o lie
tuviškąjį kryžių matys šimtai tūkstančių kasmet čia atsilan
kančių maldininkų.

Kryžiaus projektą padarė archit. inž. dr. A. Kulpavičius. 
Jį. KL Katalikų Fed. - Valdyba priėmė ir pavedė vykdyti To
ronto skyriaus valdybai, kurią sudaro abiejų Toronto liet, pa- 

*. rapijų klebonai ir katalikiškų organizacijų pirmininkai.
Kryžiaus pašventinimo iškilmės įvyks rugpjūčio 4 d. sek

madienį, dalyvaujant augštiems svečiams. Ta proga KL Katalikų 
Federacijos Valdyba, susitarusi su jai priklausančiomis organi
zacijomis, šaukia suvažiavimą rugpjūčio 3 d., šeštadienį, kurio 
metu katalikės moterys ir ateitininkai turės dar atskirus savo 
posėdžius. Suvažiavimo programa ir kt. bus paskelbta vėliau.

Ryždamieši statyti paminklinį kryžių, gerai žinome, kad mū
sų sąlygomis,tai neįmanoma be plačiosios mūsų visuomenės tal
kos. Kreipiamės todėl į visus tautiečius Kanadoj ir JAV prašy
dami paremti šį sumanymą duosnia savo ranka. Nors projektas 
nėra didelio masto, tačiau jo įvykdymas, įskaitant ir kryžiaus 
vietos aptvarkymą, atsieis apie $2.500. Kadangi kankinių pager
bimas yra visų Lietuvių reikalas, neabejojame, kad visi prisidės 

. savo duokle.
Aukas nedelsiant maloniai prašome siųsti KL Kat. Federaci

jos Valdybos- iždininkei: Br. Pabedinskienė, 287 Indian Rd., To
ronto, Ont. Aukos taip pat priimamos “T. Žiburių” administra
cijoje.

• Dvasios Vadas kun. dr. J> Gutauskas,

&į kryžių Midlande, garsioje Kanados 
a apie 100 mylių nuo Toronto netoli 

‘^lietuvių vasaros kolonija su koplyčia, 
įis savų vasarnamių. Į Midlandą kas va-

Lietuvos atstovavimas Vašingtone
i.a. P. Žadeikio, ilgamečio Į mas Amerikoje bus tęsiamas ir 

■ • • • • - ’ toliau visiškos ištikimybės Lie
tuvai dvasioje. Bus tęsiama bu
dėti dėl Lietuvos ir lietuvių tau
tos gyvybinių, nepaliečiamų ir 
šventų teisių būti laisvais ir ne
priklausomais ... Kilniausias 
būdas prisiminti velionies Minis 
terio atmintį, tai vykdyti jo dva
sinį testamentą, tai yra dirbti 
suglaustomis gretomis, įkūnyti 
jo laisvos, nepriklausomos Lie
tuvos siekimą ir taja diena pri
artinti”. (“Vienybė” Nr. 21).

Lietuvos diplomatai drauge 
su šefu min. St. Lozoraičiu, da
lyvavę laidotuvėse, paskelbė pa
reiškimą, apgailestaujantį min. 
P. Žadeikio mirtį ir konstatuo
jantį JAV “vyriausybės ir viešo
sios nuomonės pastovų palanku- 
ma lietuviu tautos laisvės sie
kiams. Šis palankumas, taip pat 
pasireiškęs Lietuvos ministerio 
Vašingtone mirties proga, yra 
svarbiausias elementas Lietuvos 
laisvės bylai tarptautinėje plot
mėje teisingai, išspręsti”._

Tolesnio Lietuvos atstovavi
mo reikalas šiame pareiškime 
neprisimenamas iš viso. Tas 
klausimas, be abejonės, bus aiš
kinamas toliau ir bus paskirtas 
nuolatinis atstovybės reikalų ve 
dejas, gal būt, tas pats p. 
jeckas ar kas nors kitas.

Nepr. Lietuvos ministerio parei
gas Vašingtone, laikinai perėmė 
pasiuntinybės patarėjas Juozas 
Kajeckas. Vals. Departamentas 
oficialiu raštu pranešė jį laikąs 
Lietuvos atstovu ad interim 
charge d’affaires titulu. Ta pro
ga jis yra, padaręs viešą pareiš
kimą, kuriame išreiškia apgai
lestavimą dėl min. P. Žadeikio 
mirties ir sako: “Lietuvos atsto
vas mirtingas, bet jo tauta ne
mari. Ji nemari savo aspiraci
jose tiek pavergtame krašte, 
tiek laisvame pasaulyje. Ji ne
mari, kaip nemarūs kilnieji 
principai, kurių Amerikos vy
riausybė kietai laikosi. Tais prin 
cipais sekant, Amerikos vyriau
sybė nepripažįsta Sovietų smur
to Lietuvos atžvilgiu. Gausiais 
atvejais ji yra tą principą pa
brėžusi. Ji jį pabrėžė ir Lietuvos 
ministerio Žadeikio mirties ir 
laidotuvių proga. Augštieji Ame 
rikos pareigūnai pareiškė užuo
jautą dėl Lietuvos pasiuntinio 
mirties... Su velionies mirtimi 
Nepriklausomos Lietuvos oficia
lus atstovavimas Amerikoje ne
nutrūksta. Tas pareigas laikinai 
man tęsti tenka. Aš norėčiau 
Lietuvos žmones užtikrinti, kad 
suvereninės Lietuvos atstovavi-
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Nedaug tokių kryžių beliko bolševikų okupuotoje Lietuvoje.

Kard. Mindszenty 
likimas

Žiniomis iš Budapešto, komu
nistinės Kadaro vyriausybės re
liginio skyriaus direktorius pa
reiškė, kad jie nesidomį kard. 
Mindszenty likimu. Esą, jeigu 
amerikiečiai yra linkę laikyti jį 
savo atstovybės rūmuos*' i’"’ 
mirties, jie galėsią tai pakęsti. 
Jei betgi amerikiečiai iškrausty
tų kardinolą iš ambasados, ji 
vėl atsidurtų kalėjime. Tuo at
veju betgi vakariečiai esą šauk
tu. kad amerikiečiai atidavę kar
dinolą budeliams. Ikišiol kardi
nolo likimas .nepaaiškėjo. Komu 
nistinė Italijos spauda anksčiau 
rašė, kad Kadaro vyriausybė 
esanti linkusi išleisti kardinolą 
užsienin. Nei Vatikanas, nei 
pats kardinolas Mindszenty šia 
galimybe ikišiol susidomėjimo 
neparodė.

PA agentūros žiniomis, Bu
dapešte esąs įsteigtas sąjūdis 
“Opus paeis”, kuris esąs remia
mas katalikų vyskupų ir kad 
ten santykiai su K. B-a esą su
sitvarkę. Katalikų laikraščiai, 
pranešdami šią žinią, reiškia sa
vo abejojimų, nes ji atėjusi iš 
nevisai patikimo šaltinio.

Komunistinės vyriausybės re
liginio skyriaus direktorius pa
reiškė pasitenkinimą dėl kun. 
Horwath ekskomunikos nuėmi
mo. Pastarasis buvo aktyvus 
vad. kunigų “patrijotų” sąjūdy.

Kaina 100 
fru

The Lights of 
Homeland
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Savaitės įvykiai
Prancūzijos vyriausybė, vadovaujama socialisto Mollet, atsista

tydino. Braškėti ji buvo pradėjusi po nesėkmingo žygio prie Suezo 
kanalo, o dabar, kai paaiškėjo, kad Suezo byla galutinai pralaimė
ta, premjerui Mollet teko pasekti Edeno pėdomis. Šį pralaimjėimą 
Prancūzuose parlamentas gal dar būtų pakėlęs, jeigu nebūtų pri
sidėjusi Alžerijos byla, kurios sprendime vyriausybė irgi nė kiek 
nepasistūmėjo priekin. Kai vyriausybė paprašė pakelti mokes
čius ir sudaryti papildomus $428 mil. Alžerijos karui, parlamento 
ciauguma pasakė ne. Kadangi tai buvo kartu ir pasitikėjimo klau
simas^ vyriausybei teko pasitraukti po 16 mėn. darbo. Ši krizė 
sukliudė prezidento Coty vizitą JAV ir gali sukliudyti Europos 
ūkinės vienybės sutarčių ratifi-®----------------- ---------------- ———

- r1 Niekur nėra tiek prieštaravi
mų ir keistų dalykų kaip politi
koj. Kas vieną dieną buvo tie
sa, kitą — jau neteisybė. Kas 
vakar buvo draugai, šiandien — 
didžiausi priešai. Kas vakar bu
vo teigiama, šiandien — neigia
ma. Kas vieniems yra principas, 
kitam — šlamštas. Vieniems po
litikas X yra genijus, kitiems — 
niekšas. Taip buvo senais lai
kais, taip yra šiandien.

Nesigilindami į praeitį, paim
kim šių dienų politikos gyveni
mą ir pamatysim tuos visus ne
nuoseklumus ir nesuprantamus 
keistumus.

Admirolas prieš generolą
JAV admirolas Radford dėl 

paskutinių pasitarimų dėl nusi
ginklavimo, kuriuose dalyvauja 
tarp kitų ir JAV ir sovietai, sa
ko: “Mes negalime pasitikėti ru
sais nei šiame klausime, nei ki
tuose.” Tuo tarpu prez. Eisen
hower is tuos pasikalbėjimus 
skatina ir pareiškia net noro su
sitikti su sovietų vadovais. Jis, 
atrodo, tiki, kad galima su ru
sais ir šiandien dar derėtis ir 
susiderėti.

Mums atrodo, kad yra teisin
gas admirolas. Sovietų ilgametis 
laužymas visokių sutarčių, tarp
tautinio masto apgavystės, iš
naudojimas tarptautinio gyveni
mo savo bolševikiškai propa
gandai, klasta ir amžinas melas 
duoda visai pagrįsto pagrindo 
admirolo tvirtinimui. Visi, ku
rie pasirašys su jais sutartis bus 
apgauti. Bet šiandien tvarką da
ro‘generolai ir jie, deja, eina į 
derybas...

Komunistas prieš Marksą
Antras keistumas vyksta su 

kiniečiu Mao Tse-tungu. Po Sta
lino mirties jis yra skaitomas 

' komunistų pasaulio žymiausia 
galva. Jis gi skelbia naują dokt
riną, už kurią iki šiol galvas že
myn ritindavo. Ji prieštarauja 
visai ligšiolinei Maskvos prakti
kai. Esą, žmonės turi būti pa
drąsinti kalbėti ką galvoja. Jie 
negalį būti baudžiami už laisvą 
savo nuomonės pareiškimą; tu
rįs būti gyvas nuomonių pasi
dalinimas: “leiskit visoms gė
lėms žydėti”.

Tvirtinama, kad jis dar spalio 
mėn. įspėjęs Maskvą nenaudoti' 
jėgos Lenkijoj, kada Gomulka 
pasipriešino Chruščiovui. Jo už- 

isien. r. ministeris esą įspėjęs jo 
IŠ kur tad tiek daug tokių tos vardu lenkus ir vengrus.

Kai Mao Tse-tung kalba apie;
tarp

Politikos keistenybės
nėra tiek prieštaravi • Rašo Jfr-lt^ŠIUGŽDA 1 prieškarinės rytų sier

Ka-

Naujosios Lenkijos žemės
Tokias žinias skelbia vokiečių 

spauda, tačiau pagal lenkiškus 
šaltinius.

Lenkija, karo metu praradu
si nelenkiškas rytines žemes, 
gavo istoriškai iš dalies lenkiš
kas, tačiau daugumoje jau su
vokietintas sritis vakaruose: Si
leziją, rytinį Brandenburgą, Pa
marį, Dancigą, vakarų Prūsiją 
ir dalį Rytprūsių. Didžioji dalis 
čia gyvenusių vokiečių buvo sta
čiai išvaryti į Vokietiją, o į šias 
žemes buvo atvežti ir čia įkur
dinti pabėgėliai ir repatrijan- 
tar iš Sovietų Sąjungai priskir-

< tų sričių, tarp kitko ir iš buvu
sios okupuotos Lietuvos.

Tačiau šios žemės tebėra dar 
palyginus skystokai gyvenamos. 
Kai prieš karą čia 1 kv. klm. te
ko 87,2 gyventojai, tai dabar jų 
tėra vos 30, o daugely sričių ir 
to nesiekia. Pav. Pamary, kur 
prieš karą gyventojų “ k v. kilo
metre buvo 53 gyv., dabar tėra 
vos 21 iki 28. Pramoninėje Sile
zijos srityje, kur 1 kv. klm. prieš __ ................ ___ ____
karą teko 152 gyv., dabar tenka j klinikoje. O kiek visoje Sovietų įmenėj, apie priešingybes tarp 
vos 104.

SOVIETŲ ATOMINIŲ 
TYRIMŲ AUKOS

Vokietis gydytojas Schmidt 
išrado gydymo būdą nukentėju- 
siems nuo atominės radiacijos. 
Jis pasiūlė papildyti paciento 
baltuosius kraujo kūnelius, ku
riuos radiacija naikina. Prane
šęs tą atradimą sovietų gydyto
jams, dr. Schmidt gavo po kurio 
laiko Kijevo poliklinikos direk
toriaus Bogdasarovo atsakymą, 
kuris rašo, kad tas metodas bu
vęs pritaikytas jau 200 tos kli
nikos pacientų ir pasirodęs sėk
mingas.

rūšies pacientų vien Kijevo po
liklinikoje. Juk dabar ne karas, galimus prieštaravimus 
Išeina, kad tai sužalotieji ato- masių ir jų vadų socialistinėj 
minių tyrimų. Tiek vienoie poli- t.y. bolševikinėj, beklasėj visuo-

i Sąjungoje?

iš Nfltjorfco 
■ ' ■ — 

sutikimus ekonominėj struktū
roj socialistinėj visuomenėj, 
apie galimus konfliktus tarp 
įvairių visuomenės grupių, tai 
padoriam bolševikui išmokytam 
iš marksizmo ir leninizmo va
dovėlių, plaukai ant galvos 
šiaušiasi. Juk tai didžiausia ko
munistinė herezija, už kurią tu
rėtų autoriai žiauriai atsakyti. 
O Maskva tyli ir. turbūt, tylės.

Žandaras nesikeičia
Bulgarijoj iš sostinės yra iš

tremta 10 000 asmenų į šalies 
gilumą. Kodėl jie ištremti, nie
kas nežino. Tai eilinis bolševiz
mo triukas. Visoj bolševikijoj 
taip vyko seniau.. Tuo ir buvo 
žmonės terorizuojami ir tuo lai
kosi bolšveizmas. Jei bulgarų 
komunistai turėtų Sibirą, jie 
tuos žmones tremtų ten. Lietu
va neturi taip vadinamų sateli
tinių teisių ir todėl Lietuvos 
žmonės yra tremiami Sibiran. 
Dabar Lietuvoj, jau kuris laikas 
vyksta “savanoriški” jaunimo 
išvykimai į pelkes, tundras, dy
kumas. To negana. Projektuo
jama, kad patys žmonės galėtų 
daryti nutarimus ką nors iš
tremti iš savo nuolatinės gyve
namos vietos. Pvz. kolchozas nu 
taria Joną Petraitį nubausti 
kaip nepageidaujamą elementą 
ištremiant jį 5 metams į “plėši- 
nines” Sibiro žemes. Žinoma, tai 
yra tik teatras, kurį režisuoja ir 
vykdo komunistų partija atvi
rai organizavusi trėmimus. Es
mėje yra tas pats. Įdomu, kad 
senovės carinėj Rusijoj buvo 
panašūs nuostatai, kada kaimų 
ar valsčių sueigos galėjo nutarti 
išsiųsti nepageidaujamus asme
nis į Sibirą. Ir siųsdavo. Tokių 
išsiuntimų yra daug buvę ir Lie
tuvoj. Reiškia, valdžia nekalta 
— patys žmonės taip nori, o val
džia tik vykdo žmonių valią. 
Buvo tai patogu caro žanda
rams, bus dabar patogu ir Mas
kvos okupantams. Jie nutars, 
bet panaudos žmonių valios 
priedanga. Taigi, ir baltasis ir 
raudonasis žandaras veikia tais 
pačiais metodais.

Lenkų svaičiojimai
Lenkų tremties vyriausybė 

Tpndone sausio 29 d. paskelbė 
deklaraciia. kurioje sakoma: ”... 
teisėta Lenkijos vvriausvbė krei 
piasi į tautas it ju vvriausybes 
Vakaruose ir reikalauja: 
. 1. neatidėliojant pripažinti O- 
derio - Neisės upes Lenkijos va
karine siena; teisėta Lenkijos 

. . - . . vyriausvbė tęs toliau savo reika-
i darbininkų ir vadovų, apie ne-davimus dėl atstatymo Lenkijos

:arinės rytų sienos, turi 
remiasi rusų - lenkų taikos su
tartimi pasirašyta Rygoje 1921 
m.; Vilniaus ir Lvivo miestai tu
ri būti priskirti Lenkijai”.

Vasario 9 d. ta vyriausybė pa
siuntė memorandumą vakarų 
valstybių vyriausybėms, nors 
apie tai tik dabar praneša savo 
biuleteny Nr. 2/13, 1957 m. ba
landžio mėn.

Nepriklausomybės lenkai - ne
turi, bet jų tremties vyriausy
bė, pati būdama svetimose že
mėse. jau planuoja naujus už
grobimus ir naujus svetimų tau
tų pavergimus. Gomulkinė len
kų vyriausybė reikalauja tų pat 
vakarinių sienų, kurias faktinai 
ir turi. Taigi ir bolševikinė len
kų vyriausybė imperialistiniu 
atžvilgiu savo nusistatymu su
tinka su tautine vyriausybe. 
Dėl rytinių sienų Gomulka lai
kosi Maskvos diktato. Bet kaip 
ilgai? Jau girdėjome ir dabarti
nėj lenkų spaudoj reikalavimų 
dėl rytinių sienų revizijos. Ži
nant, kad bolševikinėj sistemoj 
tik tas rašoma, kas valdžios lei
džiama, galima spėti, kad ir bol
ševikinė Lenkija yra už revizi
ją rytinių sienų.

Tą viską matant tenka pasiū
lyti mūsų veiksniams mesti pa
sikalbėjimus su lenkais ir nu
kreipti visą energiją ieškant tik
ros draugystės ir bendro apsi
saugojimo su tais lenkų kaimy
nais, kuriems gresia lenkų gro
bikiški planai.

KAS
Prof. A. Ramūnas, dėstąs Ota

vos un-te ir vadovaująs lygina
mosios pedagogikos centrui ga
vo iš Kanados socialinių mokslų 
tarybos stipendiją parašyti stu
dijai apie Amerikos ir Europos 
auklėjimą. Tuo tikslu jis aplan
kys svarbiuosius Europos peda
goginius centrus. Prieš porą me
tų jis išleido prancūzų k. dido
ka studiją “Fizinis auklėjimas 
pilnutiniame humanizme”, kuri 
rado atgarsio daugely kraštų.

Kanados vyriausybė ketina 
nebekliudvti ryšių su Sovietų 
Sąj. Nuo Vengrijos sukilimo tas 
bendradarbiavimas buvo nutrū
kęs; nors vyriausybė formaliai 
nedraudė savo piliečiams vykti 
Sov. Saiungon, bet nesfcatino 
ir nepatarė ten vykti, pvz. ledo 
rutulio žaidėjams ir pan. Bend
radarbiavimo iniciatyva priklau 
svsianti nuo pačių Kanados kul
tūrinių bei sportinių organizaci
jų. Pastaruoju metu Sov. Sąjun
goje sėkmingai koncertavo jau-

kavįįmą, kuris buvo numatytas 
birželio mėn. Nesitikima, kad 
naują vyriausybė greit bus su
daryta, ir todėl Mollet vyriausy
bei pavesta valdyti kraštą su pil
na galia. Tuo tarpu rūpintis nau 
jos vyriausybės sudarymu pa
vestą R. Pleven, vadui nežymios 
rezišientų partijos, kuri dėl gru
pių ^susiskaldymo pasidarė reikš 
mihga. Tokioj padėty laukia at
sakymo ir sovietų pasiūlymas 
pradėti derybas dėl nusiginkla
vimo ir atominės energijos pa
naudojimo.

’ Turtėjant! Vokietija
Tuo tarpu, kai Prancūzija bai

gia išsekti, V. Vokietija turtė
ją, jos eksportas auga. Biudže
tinės jos atsargos jau siekia $5 
bilijonus, t.y. 50% daugiau nei 
britų. Prisibijoma, kad tai gali 
sukelti infliaciją sterlingo ir 
franko kraštuose. Ekonomistai 
mano, kad V. Vokietija savo at
sargų dalį turėtų perkelti Pran- 
cūzijon ir tuo būdu ne tik jai pa
dėti, bet išlyginti pavojingą 
Vi .Eur^paJRs&riumą. Yra ženk/ 
lų, iš kurių galima spręsti, kad 
kancl; Adenauerio vyriausybė 
tam esanti palanki, nes ji suin
teresuota Prancūzijos dalyvavi
mu ūkinėj V. Europos vienybėj. 
Esą V. Vokietijos pagalba pa
skatintų Prancūziją veikiau ra
tifikuoti atitinkamas sutartis.

Nežiūrint turtėjimo, V. Vo
kietija turi savo rūpesčių ypač 
ryšium su artėjančiais rinki
mais. Sovietai manevruoja no
rėdami išstumti kancl. Adenau- 
erį ir jo vietoje matyti socialis
tų Ollenhauerį. Jie įteiką notą, 
kurioje grasina paversią V. Vo
kietiją kapinynu, jeigu ji įsileis 
sąjungininkų atominius ginklus, 
kancl. Adenaueris atsakė, esą 
V. Vokietijoj tuo tarpu jokių 
atominių bazių nėra, bet jeigu 
jos ir bus kada nors, tai Š. At
lanto S-gos rėmuose, kurios tiks 
las yra vien gynimosi pobūdžio. 
Kad užsitikrintų JAV paramą 
ateityje ir suderintų savąją po
litiką su Vašingtono, Adenaue
ris atskrido į JAV.

Minia prieš amerikiečius
Formozos sostinėj Taipeh ki

niečių minia įsiveržė į JAV am
basados ir informacijos rūmus 
sunaikino įrengimus, išmėtė raš. 
mašinėles, dokumentus ir kt. ir 
sumušė 13. tarnautojų. Vėliau ji 
susirinko prie policijos rūmų 
reikalaudama paleisti suimtuo
sius. Minia reiškė nepasitenki
nimą poliicininkais, ir kaikurie 
jų buvo sužeisti akmenimis de
monstracijų metu. Vyriausybės

NAUJO KANADOJE?
nas pianistas Gould.

Universitetus baigę nemoka 
angliškai — pareiškė dr. E. For
sey, Kanados Darbo Kongreso 
tyrimų sekcijos direktorius. Esą 
jis skaitęs daugybę un-tą bai
gusių studentų ir profesorių 
rankraščiu bei veikalų ir radęs, 
kad jų kalba labai bloga. Pasak 
jo, j un-tus eina perdidelis nuo
šimtis negabiųjų, nepasiruošu
sių, o un-tų vadovybės išleidžia 
juos be atitinkamo išsilavinimo, 
nors ir su akademiniais laips
niais. Daugvbė mokinių, kurie 
gabūs mokslui, nepatenka į un- 
tus. Ontario pedagoginės kole
gijos profesorių Jackson ir Fle
ming surinktais duomenimis, iš 
šimto mokiniu 25 tinka univer
sitetui, bet į jį eina tiktai 5.

Tabakn augintojai Ontario 
nrov. nubalsavo pakeisti 23 me
tus veikusią paruošto tabako su
pirkimo sistemą, kuri buvo pa
tekusi fabrikų visiškon įtakon ir

galva Čiangkaišekas tuo metu 
iš sostinės buvo išvykęs ir kai 
sužinojo apie padėtį atsiuntė 33 
tūkstančius kariuomenės, kuri 
tuojau atstatė tvarką ir įvedė 
karo stovį. Nacionalistinės Ki
nijos vyriausybė apgailestavo 
įvykį ir pareiškė atsiprašymą 
JAV, kurios karinėse bazėse 
yra apie 10.000 karių.

Minią įsiutino amerikiečių ka
rinio teismo sprendimas, kuriuo 
buvo išteisintas seržantas Rey
nolds, nušovęs vieną kinietį. 
Reynolds, žmonos šaukiamas 
nuvyti nuo prausyklos lango pa
salūną, sutiko šio pasipriešini
mą ir šovė. Žuvusiojo žmona, 
paskelbus teismo sprendimą, at
vyko prie JAV ambasados su 
plakatu, kaltinančiu amerikie
čius.

Vašingtonas yra linkęs aiškin
ti, kad tai buvo proginis jausmo^ 
išsiveržimas, tačiau nuošalesni 
stebėtojai mano, kad tai buvo \ 
kartu minios reakcija ne tik 
prieš amerikiečius, bet ir 
dančiupsįus^kit:4iėiųs, prieš pri
vilegijuotus; Juk ir pats užs/ri 
min. G. Jeh gavo akmenį į kak
tą! Kaikurie JAV senatoriai jau 
siūlo nukreipti pagalbą į netur--V 
tingųjų mases.

Suirutė Haiti respublikoj
Karibų jūroj yra Antilų di

džioji sala, kurioje, yra įsikūru
sios dvi valstybės — Haiti ir Do
minikonų respublika. Pirmoji 
yra buvusi Ispanijos kolonija, 
vėliau atitekusi Prancūzijai ir 
1804 m. tapusi nepriklausoma, 
nors prancūzų kultūra pasiliko. 
Gyventojai—2.300.000 — negrai 
ir metisai; oficialioji kalba — 
prancūzų. Valstybės herbe yra 
užrašas: “Vienybėje galybė”, ta
čiau pastaruoju metu ji visiškai 
pairo. Atsirado 10 kandidatų į 
prezidentus ir prasidėjo aštrios 
kovos. Laikinis prezidentas bu
vo pašalintas, o jo vietą per
ėmė civilinė taryba. Ją nuvertė 
kariuomenės vadas gen Canta- 
ve su savo karine taryba. Šią 
gi bandė nuversti policijos va
das pulk. Armand, remiamas 
kariuomenės dalies. Abiem pa
rodžius nuolaidumo, buvo susi
tarta laikinai atiduoti preziden
to pareigas D. Fignole, kuris pa
sižadėjo organizuoti rinkimus, o 
gen. Cantave su pulk. Armand 
— pasitraukti iš pareigų.

Iš Jordanijos, karaliui Hus- 
sei prašant, syrų kariuomenė 
pasitraukė. Jų vietą užėmė sau- 
di-arabai.

Britanija - Egiptas pradėjo 
derybas dėl ūkinių santykių at
naujinimo.

nesiskaitė su augintojais. Du 
trečdaliai balsavusių pasisakė 
už naują supirkimo sistemą, ku
rioje paruoštas tabakas bus par
duodamas varžytynių būdu pa
gal Ontario Farm Products įsta- 
tmyą. *
Ūkininkų pajamos, statistikos 
biuro duomenimis, padidėjo 13 
% lyginant su 1955 m. siekda
mos $2.66 bilijonus. Ypač padi
dėjo kviečių pardavimas—40%, 
pieno gaminių ir sėmenų; svies
to pagaminta 1956 m. 15 mil. sv. 
mažiau, suvartota 15 mil. sv. 
daugiau ir tuo atsargos suma
žėjo iki 20 mil. sv. Ūkininkai bet 
gi skundžiasi, kad pramonės ga
minių kainos daugiau pakilusios 
ir todėl jie nejaučią didesnio 
pagerėjimo. Kviečių augintojų 
federacija priekaištauja JAV, 
kad jos dideles kviečiu atsargas 
pigiom kainom metančios į pa
saulinę rinką ir tuo kenkiančios 
Kanados kviečių ūkiui.
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Kanados partijos apie pavergtųjų tautu išlaisvinimą

RELIGINIAME PASAULYJE
Enciklika apie kankinį Į Bažnyčia ėmėsi priemonių įjung

Popiežius Pijus XII tarsi pa- ti katalikiškas porgramas.. Tam 
brėždamas B-os kovą prieš ko- ■ reikalui yra sudaryta pontifika- 
‘ ...—- j i—i ]įnė komisija iš dvasiškių ir eks

pertų, kuri dirba drauge su tarp
tautine katalikų organizacija 
UNDA. Pastarajai priklauso 
įvairių kraštų radijo - televizi
jos programų paruošėjai, kurie

munizmą, gegužės 15 d. paskel
bė encikliką apie, jėzuitą palai
mintąjį Andrių Bobolą paminė
damas jo nukankinimo 300 me
tų sukaktį. Enciklika iškelia šio 
vienuolio didvyriškumą kovoje 4 o r_____
už katalikybę ir skatina ypač derina savo darbą. Organizaci- 
Lenkijos vyskupus sekti “did- ’ ~

’• yyrišku jo liudijimu”.
' ' Andr. Babola gimė Silezijoje 

1592 m., įstojo pas jėzuitus Vil
niuje, čia buvo įšventintas 1622 
m. kunigu, kurį laiką buvo pa
mokslininku šv. Kzaimiero baž
nyčioje, vėliau paskirtas Bob- 
ruisko jėzuitų vienuclyno vy
resniuoju. Čia jis garsėjo savo 
misijomis. Jis buvo nukankin
tas kazokų vadinamojo Tvano 
metu 1657 m. Janove, paliai 
Pinską Gudijoje. Jo kūnas bu
vo palaidotas Pinske, iš kur 1808 
m. perkeltas į Polocką, o bolše
vikai 1920 m. nugabeno į anti
religinį muziejų Maskvoje. 1923 
m. bado metu amerikiečių jėzu
itų pastangomis buvo išgautas 
leidimas jo kūną išvežti iš Mas
kvos. Taip 1924 m. gegužės mėn. 
jis buvo palaidotas ai Gesu baž
nyčioje Romoje. Tuo pat metu 
pradėta kanonizacijos byla. Pa
laimintuoju jis paskelbtas 1835 
m. Kaip matome, A. Bobola bu
vo lenkų kilmės jėzuitas, mokę
sis ir veikęs Lieu tvoję bei jos 
rytinėse srityse.

* “Muensterio liūtas” — kar
ančias von Galen ruošiamasi 
paskelbti šventuoju; jau pradė
ti paruošiamieji darbai beatifi- 
kacijai. Jis išbuvo 13 metų 
Muensterio vyskupu ir garsėjo 
šventu gyvenimu bei nepapras
ta drąsa .prieš nacionalsocialistų 
valdžią, kuri persekiojo tikin
čiuosius, .žudė nepagydomus li-

- genius ir t.t. Jo sąmokslai bū-: 
davo slaptai platinami net už
sieniuose. 1946 m. jis buvo pa
keltas kardinolu, bet mirė ką tik

. gsįžęs ši ;Rowio£.>I -P.-į^arę ,me- Clja/
’ tu jis yra ,.buVęs ir Lietuvoje- proteštantinių' gnipi

jos pirm. — kun. Kors, olandų 
radijo - televizijos direktorius, 
sekret. kun. Schnewly — 6, Av. 
de la Gare, Fribourg, Switzer
land. Pažymėtina, kad JAV 
1952-1955 m. įsirengė 413 telev. 
stočių ir turi 40 mil. priimtuvų; 
Britanija turi 6 mil.

* Prancūzijos hierarchai — 4 
kardinolai, 20 arkivyskupų, 90 
vyskupų, buvo susirinkę posė
džių Paryžiuje svarstyti proble
mų: kunigų trūkumo, kunigų - 
darbininkų, religinio auklėjimo. 
Šiuo metu Prancūzijoj yra 56. 
700 katalikų kunigų, o 1901 m. 
jų buvo 71.300. Ypač jų stokoja 
parapijos: yra 16.000 parapijų 
be kunigų, o 1903 m. jų buvo 
4.772. Tose vietovėse kunigas 
turi gyventi iš savo fizinio dar
bo — žmonės nepadeda. Vadi
namų kunigų - darbininkų klau
simas tebėra nebaigtas: popie
žiaus patvarkymu jų veikla 1954 
m. buvo sustabdyta bei modifi
kuota, bet iš 100 jų paklausė tik 
25. Jie varo propagandą prieš 
Vatikaną kairiojoj katalikų 
spaudoj, kuriai daro įtakos Pran 
cūzijoj įsikerojęs marksizmas. 
Mokyklinis jaunimas valstyb. 
mokyklose neturi tikybos pamo
kų ir auga bereliginėj dvasioj. 
Vyskupų konferencija nutarė 
imtis naujų priemonių pašau
kimams gausinti, marksistinei 
įtakai mažinti ir kreipėsi į tė
vus prašydami perimti religinį 
savo vaikų auklėjimą.

Sv.vicnyfo protestantizmo šie-, 
kia 43 didžiosios grupės JAV ir 
Kanadoj. Rugsėjo 3-10 d. Ober
lin, Ohio, šaukiama konferen
cija, /kurioje < bųf nagrinėjami

Prieš Vasario 16 d. “TŽ” re
dakcija kreipėsi į vyriausybės 
galvą Hon. L. St. Laurent, pra
šydama pasisakyti dėl Pabaltijo 
ir Lietuvos priverstino įjungi
mo | Sovietų Sąjungą. Ministe- 
rio pirmininko atsakymas su jį 
paaiškinančiais dokumentais jau 
buvo spausdintas “TŽ”. Pagyvė
jus rinkiminei kampanijai ge
gužės 2 d. mes kreipėmės su pa
našiu klausimu į kitų trijų par
tijų lyderius — konservatorių, 
Social Credit ir CCF. Į liberalų 
lyderį šį kartą jau nebuvo 
kreiptasi, nes juo yra tas pats 
premjeras, o jo atsakymas 
mums jau žinomas.

Kiekvienam iš partijų lyderių 
buvo pasiųsta po laišką prašant 
pareikšti kaip atitinkama parti
ja žiūri į Lietuvos ir kitų Ry
tų Europos tautų pavergimo 
faktą bei pavergtųjų tautų pa
stangas iš tos vergovės išsiva
duoti. Ar partijos nuomone yra 
vilčių* toms tautoms išsivaduoti 
ir kokių priemonių galėtų im
tis kitos valstybės, jų tarpe ir 
Kanada, tų tautu išsilaisvinimui 
paremti bei pagreitinti.

Konservatorių atsakymas
Iš partijų lyderių pirmasis at-

tautų išlaisvinimą ir*a§’jus už
tikrinu, kad mūsų nusistatymas 
šiuo reikalu liks nepasikeitęs”...

Paskutiniame sakiny lyderis 
greičiausia turėjo galvoje pir
miausia savo paties pareiškimą 
mažumų laikraščių atstovams 
Toronto Seaway viešbuty ba
landžio 26 d., kurio tekstas 
mums buvo prisiųstas tik ką iš
siimtus lyderiams laiškus.

Paklaustas, koks konservato
rių nusistatymas tautų Slaisvi- 
nimo reikalu, apie kurį nesenai 
buvo kalbėjęs Mr. Dulles, Mr. 
Diefenbaker tada atsakė šitaip: 
(laisvas sutrumpintas vertimas)

“Mūsų pažiūra kaip ir anks
čiau yra labai paprasta — turi 
būti suteikiamas visoks galimas 
padrąsinimas toms tautoms, ku
rios atsidūrė už Geležinės Už
dangos, kad Pabaltijo ir satelitų 
tautos tikėtųsi, jog vieną .dieną 
jos bus išlaisvintos. Niekas ne
turi drąsos dabar pasakyti, kaip 
tas išlaisvinimas įvyks, ypač, 
kad šis išlaisvinimas vestu į ka
rą, bet mes turime pavergtoms 
tautoms įrodyti, kad mes- rūpi
namės jomis ir, kad jos privalo 
išlaikyti laisvės viltį. Prieš ke
letą metų aš buvau Rytų Vokie
tijoje ir turėjau progos pasikal
bėti su žmonėmis iš už gelež. už
dangos. Dažnai manęs jie klau
sė: “Ką jūs dėl mūsų padarysi
te — ką jūs galite padaryti?” 
Aš atsakiau: “Mes tik galime 
parodyti jūsų reikalų supratimą,

iš S. Sąj. sakyti, kad ši valstybė 
nuduoda jog keičia kryptį: “Jei 
norite įrodyti, jog koegzistenci
ja yra galima — yra tik vienas 
kelias — leiskite pavergtiems 
žmonėms laisvus rinkimus. Vi
sos kitos kalbos apie žmonių 
laisvę vra tik tušti žodžiai ir 
tikra gėda”. Mobolizuojant lais
vojo pasaulio nuomonę per 
Jungtines Tautas, reikia visuo
met Sov. Rusijai priminti, jog 
neduodant pavergtoms tautoms 
’aisvės. kalbos apie demokrati
ją yra bevertės.

Aš prisimenu, Jungt. Tautose 
kartą Višinskis trumpos kalbos 
metu sakė laisvajam pasauliui: 
“Nesvarbu, ką aš darau, jūs vis- 
tiek nepriimsite. Nesvarbu kaip 
aš nuoširdžiai kalbėčiau, jūs 
manimi nepasitikėsite”. Tada 
Jungtinės Karalijos delegatas 

. »tsakė: “Jūs visuomet panaudo
jate alegorijas, tedėl leiskite 
man pasakyti pasakėčią apie sli
biną. Kur tik jis pasisukdavo 
miške, paukščiai ir žvėrys pra
dingdavo. Jis nuvyko pas Jupi- 
erį ir tarė: “Labiausiai aš vi

suomet norėdavau gražaus bal- 
■o”. Jupiteris jam. jo prašymą 
:špildė — gavo daug gražesnį 
balsą už lakštingalos. Slibinas 
vėl patraukė į mišką. Jis čiul
bėjo, gražiai skambėjo, bet 
paukščiai ir žvėrys slėpėsi. Jis 
nuėjo pas gegutę ir klausia: 
“Kas yra? Nors aš turiu gra
žiausia baisa miške, visi nuo

KITU DEŠIMTMEČIU
SS sukūrė antrąją stipriausią 
pasaulyje pramonę,' kuri jau 
veik prilygsta Vakarų Europos. 
Jos kariškos pajėgos moderniš
kos ir techniškai pajėgios. Ji 
skųbomis vysto visų savo dide
lių gamtos turtų išnaudojimą. 
Švietimo sistema jau pasiekė 
laipsnį, kad dusyk tiek inžinie
rių kasmet parūpina, negu mes. 
Maskvos santykiai su Kinija 
geri. Ji padeda jai ir kitiems at- 
silikusiems kraštams. Tokie dar 
bai įspūdį daro, nes prieš 40 
metų SS gyvenimą pradėjo kru
vina revoliucija, o po to pergy
veno vieną žiauriausių pasauli
nių karų.

Didžiausia SS silpnybė yra 
nesugebėjimas sukurti žmonijai 
patrauklios ideologijos. Maskvai 
juk nepavyko net Rytų Europos 
prisikalbinti, nes visos tautos 
ten tegyvena vienu troškimų: 
kuo greičiausiai pasitraukti iš 
komunizmo politinės sistemos. 
Nežiūrint -visokios propagan
dos, Maskva net neįstengė savo 
žmonėms įdiegti neapykantą 
Amerikai. Nepavyko sukurti nei 
to “naujo, socialistinio žmo
gaus”. Visas idėjinis darbas pa
siliko bergždžias.

Mano nuomone, SS nėra nei 
monolitinė, nei nesikeičianti. Ji 
jau nebejauna, nes turi 40 me-

Amerikos ambasadorių Indi
jai buvęs (1951-1953 m.), Ches
ter Bowles, žymus diplomatas 
ir autorius knygos “Amerikos 
politika revoliucijų pasaulyje”.
New York Times Magazine” 

žurnale, straipsnyje “The Chal
lenge fo the Next Decade”, pa
sakoja:

Visiems aišku, kad Amerika 
siekia taikos. Būtų gražu, jei 
būtų tiek pat aišku, kad jos ve
damoji politika tikslui atitinka.

Per paskutinius trejus mėne
sius pervažiavau 30 tūkst. my
lių Azijoje ir Europoje. Teko iš
sikalbėti su Nehru Indijoj, su 
Pakistano vadais, su vadais Af
ganistane, su Chruščiovu Mask
voje, su Tito Jugoslavijoje ir 
daugeliu pareigūnų Lenkijoj ir 
Vokietijoj. Susidariau įspūdį, 
kad pavergtuose kraštuose ir 
pačioje Sovietų Sąjungoje vyks
ta gilus bruzdėjimas. Tokiu 
svarbiu momentu, gaila, Vašing
tone aštriai varžosi dvi nesude
rinamos pažiūros Amerikos už
sienio politikai nustatyti. Todėl 
dažnai išrodo, it mes tupinėja- 
me ant negyvo taško ir* niekur 
nežygiucjame.

Vieni komunizmą skaito mo
nolitine (vieno akmens), nesi
keičiančia uola. Sako, turime ją 
sunaikinti, nes kitaip mus su-
naikins. Politika ir ekonominiai Į tų. Be abejojimo, Maskva siekia 
reikalai čia * nepadėsiu, nes visa sukemunistinti pasaulį, kaip 
cvarha kariškame naiė^ume Sa- • mes siekiame ji. padaryti laisvu paruuyu jusu.kimiu ^upidumą, ziausia oaisa miSKe, visi nuo.svaroą Kariškame paje&ui e. o , r dpmnkratiškn žvarbu knkin- 

kad mes darysime viską per manęs šalinasi?” Gegutė atsakė:. k°- n’ums Pr‘va'u X!su SS.Pay n demokrata*u. Sywrta
■ ...... šalinkis nuvisu kuo toliau irubeziu spausti karišku pajėgu- mis priemonėmis ji savo tiksodllilKlS DUo VISU KUO lOllctu, i . ~A v atominiu

i.
imtasi išlaisvinimo reikalu ak- pražioji savo burną čiulbėti, mes

tarptautines organizacijas pav.
per Jungtines Tautas, jeg būtų

eijos”. Mes galime, be atvangos' pamatome tavo nasrus”. ( B.d.)

Atvirai apie federalinius rinkimus

būk kuo toliau, nes kaskart, kai

< kaip kairucmenės kapelionas, 6 
-- II D. Karo metu daug padėjo lie

tuviams tremtiniams.
* Religinė drama “Suniekin

tos sielos”, vaizduojanti tikėji
mo persekiojimą Rusijoj, buvo 
pirmą kartą pastatyta Muenche- 
ne. Žiūrovai tiek buvo sujaudin
ti, kad užuot ploję po vaidinimo 
visi suklaupė ir meldėsi už per
sekiojamuosius. Dramos auto
rius — ukrainiečių poetas kūn. 
Vladimir Vlad.

* Radijo ir televizijos tinklui 
plečiantis visame pasaulyje. K.

grinėjami 
susivieni- 

jimo klausimas religinėje ir vi
suomeninėje srityje. Iš Kanados 
konferencijjoe dalyvaus: United 
Church, anglikonai, presbiteri- 
ninkai, baptistai, “Kristaus mo
kiniai”, “Draugų Sąjunga”, Iš
ganymo Armija, reformuoti 
episkopalininkai.

* Kaip mirties poetas pagar
sėjo Belgijoj kun. Delestrė, nor- 
bertinas, klebonaująs nuo 1923 
m. prie Briuselio .Apie kiekvie
ną mirusį parapijietį jis parašė 
po poemą, apibūdindamas jų li
kimą bei dvasinį veidą.

siliepė konservatorių Diefen- 
baker, po poros dienų prisiuntė 
tuo reikalu pareiškimą Social 
Credit Asso. vyr. būstinė, atsi
prašydama, kad pats lyderis So
lon Low tuo tarpu važinėjąs po 
kraštą su pranešimais ir greit 
negrįšiąs. Iki šiol mes dar ne
sulaukėme jokio atsakymo iš 
CCF lyderio Mr. Coldwcl. Rei
kia spėti, kad priežastis yra ta 
pati, tik jo štabas nesiryžta at
sakyti. I

'Konservatorių 'partijds lyde
ris ir. opozicijos vadas ^gegužės 
5 d. laišku atsakė labai trumpai. 
Po mandagumo bei padėkos 
formulės Mr. Diefenbaker rašo:

“Aš galiu jus užtikrinti, kad 
kaip progresyvių konservatorių 
partijos lyderis aš ir toliau ne
siliausiu skatinęs Kanados poli
tiką siekiančią kuo greitesnio 
išlaisvinimo Rytų Europos pa
vergtų tautų, kurios buvo pa
jungtos komunistų valdymui. 
Konservatorių partija jau dau
geliu progų yra pakartotinai pa
sisakiusi stipriai remianti šitų

n
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/■įstaiga Baltic Exporting Co.
84S College St. (prie Ossington) , Toronto, tel. LE. 1-3098 
Siunčia iš Kanados ir Anglijos ĮVAIRIAUSIUS SIUNTINIUS 
Į LIETUVĄ, Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraš
tus, kaip seka:
Jvatrtų kainų laikrodžius šveicariškų firmų "CYMA'

Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.

/Turime pardavimui vyriškiems 
kostiumams medžiagų, kurių kaina 
$13.00 už 316 yardus, kostiumams 
prekes/.

ir moteriškiems 
nuo $5.50 iki 
priedus ir kitas

Pigiausiomis kainomis įvairius 
fus, stetoskopus, sphygmonometrus,

ir "DIXTON".
Stiklui piouti peiliukus su deimantu 

linius.
Parkerius ''Demi - duofold"
Parkerius "5T" ........... .....................

/Muitas įskaitytas/
Standartinius maisto siuntinius:

sv. brutto Sviesto .............. .......... ..
sv. brutto Rūkytų riebių lašinių . . .... 
sv. brutto Medaus

5 sv.
5 sv.
5 sv.
2sv.

7. Cukraus 
Taukų

ir meta-

$7.10
$17.00

$29.00 
$31.00 
$23.00 
.. 6 sv. 
. 10 sv.vaistus, švirkš- 

_r _ r ______ klausos apara
tus, chirurginius dirjus, dantų taisymui bei plokšte
lių pagaminimui medžiagų, kosmetikų ir t.t. ir t.t. 

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

džiagas.
Dviračiams padangos ir Šliaukąs įvairių išmierų.

Dėmesio! ...
TURTAS IR GERAS PRAGYVENIMO ŠALTINIS:

Siunčiame Anglijoje pagamintas naujausio modelio automatiškas mezgimo || 
mašinas, kuriomis galima mėgsti viską ir iš įvairaus storumo siūlų, bei keleto spal- V 
vų. Vieno megstinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite ir pamaty- 
kite žurnale šią idealią mazgimo mašiną ir jos gražiausius išdirbinius. Šios maši- 
nos yra du modeliai — didesnė ir mažesnė.

Šią mašiną gali persiųsti iš Anglijos tiktai mūsų kompanija
Tad kviečiame Gerbiamus Siuntėjus užeiti ir pamatyti mūsų siunčiamų iš J 

Anglijos gėrybių pavyzdžius ir žurnalus arba skambinkite bei rašykite prašydami 
smulkesnių informacijų ■*- visuomet mielai, suteiksime.

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršijant nustatytą svorį.
MUSŲ SKYRIUS HAMILTONE, 105 CANNON STREET EAST, pas p. V. J

Juraitienę, telefonas JA. 8-6686. siunčia tik vaistus, maisto siuntinius, stiklui piauti B
peiliukus, dažus plaukams dažyti ir parkerius. k

■ Gvveną ne Toronte, gali vaistų ir maisto užsakymus bei savo sudarytus siun- J
tinius iki 17 svarų gryno sjvorio siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų B
pranešima. B
VASARIOS DARBO LAIKAS: £

Nuo pirmo gegužio 1957, pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. 
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. B

Sav. A. KALUZA K

20 sv. bruto $22.00

įskaitant visus

20
20
16
6. Cukraus

Taukų
Sviesto
Ryžių x

Bruto 20 sv. $25.50
ir kitus įvairios sudėties maisto siuntinius.

/Maisto siuntinių kainos - 
mokesčius/. ■

..... Dėmesio!

Reikalai taip susidėjo, kąd 
man tenka būti pirmutiniu lie
tuviu kandidatuojančiu rinki
muose į federalini parlamentą 
CCF, t.y. darbo partijos, sąrašo 
Trinity Rinkiminėj Apygardoj 
Toronte. Ryšium su tuo norė
čiau, kad tie iš mūsų, kurie esa
me tais rinkimais užinteresuoti, 
sugebėtume skirti esminius nuo 
šalutinių reikalų.

Faktas, kad gimtinėj priklau
sėm įvairiom pclitinėm srovėm, 
kurios tarpusavy vedė gan at
kaklią kovą. Tų skirtingumų dar 
nesame galutinai, išgyvenę/ Bet 
tai priklaus^ nesugrąžinamai ir 

Tfį- Kanadoj abso- 
Kumaį esame dar- 
SBty ir kaip tokie 
užinteresuoti įgy

vendinimu kaip tik tokios socia
linės politikos, už kurią, visu at
kaklumu kovoja CCF. Būtent, 
pastoviu ir žmoniškai apmoka
mu darbu, pilnu socialiniu drau
dimu, apimančiu ligos, invali
dumo, nedarbo atvejus, tinkama 
senatvės pensija visiems, nežiū
rint kaip ilgai Kanadoje gyve
na, planinga imigracijos politi
ka nedaleidžiančia jokios diskri
minacijos ir naujų ateivių išnau
dojimo ir eilę kitų socialinių 
pagerinimų, kurie jau yra įgy
vendinti daugely laisvojo, pasau
lio krašttų. Ir todėl man teko 
nekartą pabrėžti, kad CCF sto
vi arčiau krikščionybės sociali
nės politikos negu senosios Ka
nados partijos, nes tarp Katali
kų Bažnyčios ir CCF socialinių 
doktrinų nėra esminio skirtu
mo. Abiejose doktrinose žmo
gus, o ne doleris yra visų ver
tybių mastas ir siekimų tikslas.

Iš tų principų išeidama CCF 
visu griežtumu atmeta komunis
tinį totalizmą, kapo sistemą pa
vergiančią žmogų, ir stovi už 
tautų laisvės bei apsisprendimo 
prneipus. Mr. Coldwell CCF 
vadas, aiškiai yra pasisakęs už 
pavergtų tautų laisvę ir valsty
binį apsisprendimą. Atseit ir tuo 
atžvilgiu turime CCF mūsų pu- 

;sėj, kiek tai liečia lietuvių tau
tos laisvės kovą. Galiu jus pa- 
tikrinti, kad asmeniškai būtų 

Si didžiausias džiaugsmas matyt 
į gimtinę demokratiškai besitvar

bendruomenėje. Iš to seka, kad 
niekas negali turėti jokių abejo
nių dėl CCF santykių su komu- 
nzmiu. . Asmeniškai dar prieš 
antrąjį pasaulinį karą teko ra
šyti straipsnius ir knygas de
maskuojančius bolševizmą.

Todėl manau, kad turiu pilną 
teisę raginti visus tautiečius pa
sinaudoti demokratinės santvar
kos mums teikiamomis teisėmis 
ir — nematydamas tarp mūsų 
jokių esminių skirtumų — dar 
kartą kviesti į rinkiminę talką

tolimai pra< 
liuti mūsų 
bo Amoniu 
labai gyva

didžiausias džiaugsmas matyt

kančią laisvų pasaulio tautų

PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

BROMO-
SELTZER

mo, kuo ir kaip tik kas gali. Esu 
tikras, kad mano laimėjimas 
birželio 10 d., bus jūsų visų lai
mėj irfiu? Te^ul Jnan bus Leista 
priminti, kad panašiai tą reikalą 
vertina ir VLIKo pirmininkas 
p. Matulionis, kuris leido man 
naudoti jo man rašytą laišką ra
ginantį visus lietuvius paremti 
mane rinkimuose.

Dr. Ansevich - Ancevičius.

mu ir skatinti pavergtas tautas lo sieks. Ar rizikuos atominiu 
sukilti. Taip vadinamoms “ne- Į karu? Man rodosi, visa kova 
priklausomo” komunizmo vals-‘ 
tybėms, kaip Lenkijai ir Jugo
slavijai, neduokime nieko, kaip 
neduokime net neutralioms, 
kaip Burmai, nes “kas ne su 
mumis, tas prieš mus”. Pasida
rykime, girdi, savą geležinę už
dangą ir neįsileiskime iš komu
nizmo kraštų delegacijų bei sve
čių. Neleiskime ir saviems pilie
čiams ten keliauti. Slopinkime 
visas kalbas apie tarptautinį 
atoslūgį, taikų sugyvenimą ir 
nusiginklavimą, nes tai bergž
džios svajonės.^ :

Mano nuomone, šitokie sam
protavimai be sveiko pagrindo 
ir mus tik į karą nuvestų. Prie 
sienos prispirta Maskva atsikirs 
tų visomis turimomis priemo
nėmis. Maskva neprisileistų jo
kių “besąlyginių pasidavimų”. 
Tačiau, tas nereiškia, kad turi
me tebesirūpinti pavergtaisiais 
ir minti tik pacifizmo ir nūolai- 
davimo politiką. Ne — mums 
privalu sugalvoti tokią politiką, 
kuri atitiktu, ko kitas dešimtme
tis iš mūsų pareikalaus.

Pasižiūrėkime į Sov. Sąj. stip
rias ir silpnas puses. Per 30 m.

Savaitinis uždarbis yra šeimos 
pragyvenimo šaltinis.

Kas išlaikytų šeimą, jeigu ankstyva mirtis atimtų tėvą?
Dėl naujo, pigaus šeimos apsaugos plane 

informacijų gausite pas

PRANĄ BARAUSKĄ
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

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

835 QUEER ST.W-TORONTO 3

vyks politikos ir ekonomijos 
priemonėmis. Ypač Azijai ir Af
rikai reikia taikinti ilgametė, 
taikingo, demokratinio, ir nepri
klausomybę gerbiančio darbo 
programą.

Pastovi, tarptauitniu pagrin
du pasaulinė taika pasidarys 
galima, kada Maskvą įtikinsime, 
kad jos revoliuciniai tikslai ne
įmanomi.

Čia mums gal geriausiai pa
tarnautų lenkų kardinolo Vi
šinskio savo tautai tarti žodžiai: 
“Linkiu kiekvienam kantrybės. 
Tik kantrybe pasidarysime savo 
sielų viešpačiais”.

Tokiu būdu, Amerikos kelias 
kitu dešimtmečiu privalėtų bū
ti: stiprinti demokratiškus lai
mėjimus Europoje ir kitur, pa
remti savarankiškus sąjūdžius 
SS viduje ir palaipsniui padėti 
gerove?, kilti Ažljoj Tr~

Vyt. Sirvydas. *

172 Palmerston Ave. EM. 8-6472
Moteriškų rūbų 

siuvėja
Baigusi Paryžiaus madų mokyklą.

J. BLUMBERGS
Kolba: angliškai, vokiškai, latviškai, 

rusiškai, prancūziškai.

'3
% MEDŽIAGOS — MAISTAS

— VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai per- 
siunčiami siuntiniai į tėvynę

JAM,QUE TRADING

SM 4-4025
Skyriai: Hamiltone, St. Catha- 

rines ir kitur.rrnes ir kituf. W
1

Geriausias
kanadiečiu

dviratis

•PAČIŪŽOS - TRIRAČIAI - WiW

. DVIRAČIAI j

t v PIRKITE DABAR, KOL DAR YRA SANDĖLYJE.
Apžiūrėkite mūsų televizijos aparatus, radijo, patefono plokšteles.

DUKE’S
VAKARAIS CYCLE & RADIO LTD.

ŽAISLAI
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI

625 QUEEN ST. W. 
prie Bathurst, 
Toronto, Ont



Žymių j u š.m. įvykių belaukiant
5 m. lietuviškajame šio rudens sesijos metu.1956 m. lietuviškajame__

kontinento gyvenime buvo itin 
našūs. Pirmoje eilėje minėtina 
Dainų šventė ir Kultūros Kon
gresas, Vašingtono sąskrydis, 
Jaunimo peticija, na ir jokiu 
būdu ne paskutinėje vietoje 
IV-oji Kanados lietuvių diena 
Windsore, pravesta susiartini
mo su JAV lietuviais ženkle. 
Visi šie ar ir čia nesuminėti įvy
kiai paliko žymų antspaudą ne 
vien tik mūsiškėje visuomenėje, 
bet rado gražaus atgarsio ir 
amerikiečių bei kanadiečių ma
sėje. Užtat, nesunku suprasti, 
kaip daug ir kaip plačiai buvo 

• išgarsintas lietuvių ir Lietuvos 
vardas ir tuo pačiu milijonai 
svetimųjų daugiau sužinojo apie 
karštuosius ir bėgamus lietuvių 
tautos reikalus.

Tenka nuoširdžiai džiaugtis, 
jog stambiųjų parengimų gran
dinė nesustoja, bet bandoma 

- tęsti ir toliau. Jau yra aišku, 
kad ir 1957 m. bus pakankamai 
reikšmingi lietuviškųjų reikalų 
plotmėje. Tokie nekasdieniniai 
dalykai, kaip pirmoji išeivijos 
gyvenime taut, šokių šventė ir 
lygiagrečiai šaukiamas Jauni
mo kongresas, tik jau suteiks 
teigiamo impulso ir naujo ryž
to visai lietuviškajai veiklai. Gi 
jei dar bus spėta bent pradėti 
vykdyti, ALTo galvojamoji mi- 

. - liono parašų peticija Lietuvos 
laisvės atstatymo problemomis, 
šie metai bus galimi laikyti tik
rai darbingais ir aktyviais. Dar 
kiti veiksniai, kaip spaudoje jau 
buvo rašyta, tikisi Lietuvos ir 
kitų pavergtų tautų reikalus iš
kelti Jungtinių Tautų forume,

Ant uranijaus kyla miestai
didžiulis parkas puikioje vieto
je ,tar p dviejų ežerų, dviejų^ pa
plūdimių, mokyklos ir bažny
čios. 1600 gyvenamųjų namų 
sklypų jau išparduoti. Mokyk
loje jau dabar mokosi per 350 
mokinių.

Prieš 25 metus uranijus Ka
nadoje buvo beveik visai neži
nomas. Prieš. 10 metų vyriausy
bė turėjo tik vieną mažą kasyk- 
lėlę. O dabar tikimasi, kad se
kančių poros metų laikotarpyje 
uranijaus pramonė tiek pakils, 
kad užims vieną iš pirmųjų vie
tų Kanados mineralų produkci
joje. Ir- visa tai Blind River( 
dėka.

(CSc) Prieš 4 metus Blind Ri- 
’ ver buvo mažas miškakirčių ir 

vasarotojų kaimelis Huron eže
ro pakrantėje, Šiaurės Vakarų 
Ontario. Šiandien čia pilna gy
vybės, o gretimas Elliot Lake 
miestelis auga į modernų mies
tą, su 15-25.000 gyventojų.

Artimiausių dviejų metų lai
kotarpyje čia veiks 12 kasyklų, 
iš kurių 8 dar šiais metais. Blind 
River kasyklų įrengimas jau da
bar kainuoja apie $250.000.000, o 
ateityje ši suma, numatoma, pa
kils iki bilijono dolerių.

Visas šis pakilimas prasidėjo 
nuo to, kad 1953 m. ieškotojų 
grąžtas užtiko šioje vietoje tur
tingus uranijaus klodus. Šios 
brangios žaliavos čia yra už bili
jonus dolerių. Elliot Lake mies
tas gražiai planuojamas. Tam 
yra ir itin geros sąlygos, nes 
miestas auga pasigėrėtinai gra
žioje vietoje — tarp dviejų eže
rų. Ateityje šis miestas savo pa
togumais galės rungtyniauti su 
daugeliu didmiesčių. Numatyta 

rudens sesijos metu. Aišku, 
kiekvienas bet kur gyvenąs lie
tuvis patriotas su nekantrumu 
laukia visų tų reikšmingųjų pa
sireiškimų.

Kalbant atskirai apie Kana
doje gyvenančius tautiečius, 
tenka prisiminti, kad ir to kraš
to lietuviai dirba gražiai, sutar
tinai ir bendroje veikloje tikrai 
palieka gražų įnašą. Ypač gra
žus ir jau tradicija spėjęs virsti 
paprotys yra kasmetinės Kana
dos Lietuvių Dienos, kurią, iš 
eilės jau penktąją, šį rudenį pa
sišovė suruošti Niagaros pusia
salio lietuviai. Ir nors laiko, re
gis, dar yra pusėtinai, organiza
toriai jau visu rimtumu ir pasi
šventimu imtasi pirmųjų pasi
ruošimo darbų. Prieš šventę nu
matoma išleisti dviejų lapų in
formacinis biuletenis ir jį rek
lamos reikalams išplatinti tau
tiečių tarpe. Jame būtų išspaus
dintos informacinės žinios, vie
tovių orientacinis žemėlapis ir 
rengėjų vardu atsišaukimas — 
kvietimas šventėn.

Kiti šventės ruošimo darbai 
eina gana sparčiai ir kolkas vi
siškai sėkmingai. .Koncertui ir 
meno parodai gauta didžiulė ir 
patogi College salė Niagara 
Falls. Gi šokiams ir sportui gau
nama keletą tūkstančių talpi
nanti Memorial arena. Jau už- 
megsti tamprūs ryšiai su miesto 
administracija, kuri pažadėjo 
visą paramą lietuviškajam pasi
rodymui. Tvarkomas ir metraš
tis, kuris po mėnesio jau bus 
atiduotas spaustuvei. Problemą 
sudaro suradimas tinkamo cho
ro koncertui. Artimiausias ir

Otava. — Kanadoj šiemet bus 
pagaminta 167.500 automobilių 
ir 32.500 sunkvežimių.

Otava. — Br. Kolumbijos ve
teranų sąjunga nutarė protes
tuoti, kad, kai jų mėnesinė pen
sija tėra $60, vengrams imigran 
tams kas dieną išmokama po $3.

pajėgiausias Toronto “Varpas”, 
deja, turėjo atsisakyti, nes diri. 
gentas kaip tik tuo metu išvyks
ta Vokietijon. Bet ir šie visi rei
kalai bus tinkamai išspręsti.

Darbams vykdyti sudaryta 
net 12 atskirų pakomisijų, ku
rios rūpinasi atskirais specifi
niais klausimais. Kai kurių pa
komisijų atsišaukimai jau buvo 
išspausdinti spaudoje ir po tru
putį pradedamas jausti vis di
desnis tautiečių susidomėjimas 
V-ja Kanados Lietuvių Diena. 
Žinoma, dar daug, labai daug 
stambių darbų teks nuveikti ne
tolimoje ateityje, bet turint ge
rą pradžią, atrodo, ir toliau vis
kas galės riedėti numatytąja 
tvarka ir laiku.

Svarbu tik, kad stambesnių 
kolonijų lietuviai, ne tik kana
diečiai, bet ir iš artimesnių kai
myninių vietovių Amerikos lie
tuviai, visi išgirstų vaišingųjų 
Niagaros apylinkių tautiečių 
kvietimą ir prašymą: gausiai, 
galimai gausingiau, atsilankyti 
ir dalyvauti šiemetinėje Kana
dos Lietuvių Dienoje.

Al. Gimantas

(CSc) Viešoji globa valstybi
niu mastu Kanadoje nėra taip 
plačiai išsiplėtusi, kaip kaiku- 
riose kitose valstybėse. Naujie
siems kanadiečiams, atvyku
sioms iš kraštų su plačia valsty
bine viešąja globa, tai gali su
kelti nusistebėjimo. Tuo tačiau 
nenorima pasakyti, kad Kana
doje viešosios globos nėra iš vi
so. Trys valdžios laipsniai — sa
vivaldy binė, provincinė ir fede
ralinė valdžia — yra viešąją 
globą pasiskirsčiusios. Pirmai
siais metais imigrantui atvykus 
Kanadon, jo viešosios globos rū
pesčiai priklauso federalinei val
džiai. Po metų, naujasis kana
dietis patenka į tokią pačią pa
dėtį, kaip ir senasis: pirmoj ei
lėje savimi turi rūpintis pats, 
tačiau visada po ranka jis turi 
valdiškas ar privatines institu
cijas, kurios pasiryžusios jam 
padėti.

Kanadiečiui tenkanti viešoji 
globa yra gana įvairi. Pasisteng
sime čia ją bent kiek suminėti.

Pirmiausia Dominijos valdžia 
skiria kiekvienam vaikui, gi
musiam Kanadoje, ar bent me
tus Kanadoje išgyvenusiam, Šei
mos Priedą (Family Allovance). 
Ši pašalpa pradedama mokėti 
tuojau vaikui gimus ($5 į mėne
sį) ir mokama kylant iki vaikas 
sulauks 16 metų. (Nuo š.m. rug
sėjo 1 d. šie priedai padidinami: 
iki 6 metų $6, nuo 10-12 metų— 
$8. Nepadidinti priedai tik vai
kų grupėje nuo 13-16 metų. Jie 
kaip ir dabar gaus $8).

Jeigu vaikas gimęs už Kana
dos ribų, tai jam pirmaisiais me-

Tikrasis vyras
dideliems darbams

v?

Kaimyninės lietuvių kolonijos—Detroito tautinių šokių šokėjai 
vyrai su grupės vadove Galina Gobiene.

VIEŠOJI GLOBA KANADOJE
tais skiriama pašalpa vadinama 
Family Assistance. Šią pašalpą 
tvarko imigracijos įstaigos. Pa
reiškimai jai gauti įteikiami tė
vams tik atvykus Kanadon, uos
te. Be to, jų galima gauti imi
gracijos įstaigose bet kurioje di
desnėje Kanados vietovėje.

Šios pašalpos didumas yra $5 
į mėnesį, mokama kas trys mė
nesiai. Kiekvienu atveju reikia 
užpildyti pareiškimą, kurio 
blankas prisiunčiamas su mo
kėjimo čekiu. Po metų, kai vai
kas turi teisę gauti Šeimos Pa
šalpą, Family Assistance pašal
pa nutraukiama.

Šeimos pašalpai gauti pareiš
kimą reikia užpildyti tik vieną 
kartą —- pradžioje .Po to ji mo
kama automatiškai, lygiai kaip 
automatiškai ir padidinamą, vai 
kui sukakus nustatytą metų 
kiekį.

Kita viešosios globos pašalpa 
yra Senatvės Pensija. Ją gauna 
kiekvienas Kanados pilietis, su
laukęs 70 m. amžiaus ir išgyve
nęs šiame krašte 20 metų. Pen
sijos didumas — $40 mėnesiui. 
Tam lėšos imamos iš specialios 
sąskaitos, sudarytos iš dalies as
meninių mokesčių, kuriuos mo
ka visi kanadiečiai. (Ši pensija 
bus padidintą iki $45 nuo š.m. 
liepos 1

Asmenims, nesulaukusiems 70 
metų, t.y. tarp 65 ir 70, gali bū
ti mokama Old Age Assistance 
pensija, taip pat $40, tačiau ji 
gali būti mažinama, atsižvel
giant į žmogaus turimą turtą ar 
darbą, arba didinama pagal at
skirų provincijų nuostatus.

Toliau visoje Kanadoje mo
kama Motinų pašalpa (Mothers 
Allowance), motinoms, liku
sioms su vaikais be šeimos mai
tintojo. Pašalpos didumas įvai
ruoja pagal reikalą.

Daugiau kaip pusė Kanados 
dirbančiųjų gali gauti Nedarbo 
Draudimą. Išskyrus darbus, ku
rių Nedarbo Draudimas neap
ima, kaip žemės ūkio darbai, 
namų patarnavimus ar mokyto
jų darbas. Visiems kitiems dir
bantiesiems šis draudimas pri
valomas.

Į Nedarbo Pašalpos Fondą 
nuolatinius įnašus moka po ly
giai dirbantysis ir darbdavys. 
Įnašai pareina nuo atlyginimo 
didumo. Įnašus iš dirbančiojo 
algos atskaito darbdavys ir pa
žymi tai į .Nedarbo knygelę, 
kurią saugo darbdavys, bet kuri 
turi būti dirbančiajam tuoj pat 
grąžinta, kai tik jis iš darbovie
tės išeina.

Likęs be darbo, dirbantysis 
turi tuoj pat užsiregistruoti arti
miausioje Valstybinėje Darbo 
įstaigoje (National Employ
ment Service). Nedarbo pašal
pai gauti, reikia, kad dirbanty
sis būtų mokėjęs įnašus nema
žiau kaip 30 savaičių dviejų pa
starųjų metų laikotarpyje. Tie, 
kurie nėra mokėję įnašų 30 sa
vaičių, bet mokėjo nemažiau 15 
savaičių, gali gauti sezoninę pa

tik 
iki

savaičių, gali gauti sezoninę 
šalpą, kuri tačiau mokama 
laikotarpyje nuo sausio 1 d. 
balandžio 15 d.

Susižeidimų darbovietėje
(Workmen’s Compensa- 

mokama visose provinci-

pa-
šalpa 
■tion) 
jose darbininkams susižeidu- 
siems darbovietėje arba apsirgu 
siems specialia kurios nors pra
monės šakos liga. Pašalpos didu- 

I mas įvairuoja atskirose provin
cijose. Pašalpa apima nemoka
mą gydymą ir, darbingumo ne
tekimo atvejyje, didesnį ar ma
žesnį vienakrtinį išmokėjimą.

Kiekviena vietos savivaldybė 
turi šalpos skyrių, kuris rūpina
si visais į vargą patekusiais ir 
dirba glaudžiame kontakte su 

(Nukelta į 7 psl.)

Prancūzuos tolerancija auga
LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS

Prancūzų spauda gyvai svars
tė respublikos prezidento Renė 
Coty vizitą Italijoje ir Vatikane 
arba, pasak dienraščio “Le Mon
de”, “dviem Romom”...

Jai vizitas Italijos respubli
kos prezidentui Gronchi rado, 
išskyrus komunistinę spaudą, 
bendro pritarimo ir davė progos 
pabrėžti haujosios demokratinės 
Italijos, tos, anot “Le Figaro”, 
“kaimynės, draugės ir sąjungi
ninkės ’’apsisprendimą jau nuo 
eilės metų ‘‘vis su didėjančiu 
pasitikėjimu bendradarbiauti su 
Prancūzija”, tai, vizitas Popie
žiui sukėlė gyvos polemikos 
tarp vadinamųjų laicistų ir ka
talikų bei neutraliųjų. Tačiau 
teigiamieji pasisakymai už vizi
tą Vatikane aiškiausiai nusvėrė 
ir savo gausumu ir savo argu
mentais. Palikdami nuošaly ka
talikų spaudos pasisakymus, pa
minėsime tik kelis neutralių ar 
net laicistinių organų balsus.

Radikalsocialistų (Mendės - 
France) savaitraštis “Express”, 
priminęs, kad, pagal 1920 metų 
susitarimą tarp Šv. Sosto ir 
Prancūzų vyriausybės Prancū
zijos Respublikos Prezidentui 
lankantis Romoje, pastarasis, 
“po vizito Kvirinale, apsilankęs 
Vatikane, vykdamas ten iš 
Prancūzų Ambasados prie Šv. 
Sosto”, pastebi, kad “vizitas Va
tikane, kuris būtų buvęs neįma- 
nomfas prieš 50 metų, beveik 
neįmanomas prieš 20 metų, yra 
rodyklis prancūzų viešosios nuo 
monės raidos tolerancijos link
me...” Oficialus Prancūzijos 
protestantų savaitraštis “Rėfor
me” ta pačia proga rašo apie 
santykius tarp Bažnyčios ir 
Valstybės, pasisakydamas prieš 
1905 metais Prancūzijoje vyra
vusį, o vėliau hitlerinio nacio- 
nalsocializmo ir sovietinio ko-

munizmo priimtą pradinį teigi
mą, kad “religija yra privatus 
dalykas.” “Mokslinis tyrimas — 
rašo “Rėforme” — sugriovė tą 
teigimą. Pati valstybė, kitų pa
tyrimų šviesoje, atsisakė min
ties, kad tauta tesusideda iš pa
skirų asmenų. Mes įsigijome 
daugialypį tautos supratimą ir 
žinome, kad ji susidaro iš įvai
rių, organiškai susijusių kolek
tyvų - grupių, kurių tarpe ir 
dvasinės bendruomenės ir kad 
Valstybės vaidmuo yra patik
rinti pusiausvyrą tarp *tų įvairių 
kolektyvų, norminti tarp jų 
santykius ir patikrinti jiems ga
limumą reikštis...” “Rėforme” 
savo straipsnyje toliau pabrė
žia: “Mūsų liberalinė Respubli
ka. .. kadangi ji yra laicistinė 
(pasaulietiška), kadangi ji ne- . 
privalo pasirinkti tarp įvairių 
grupių pagrindinių nusistaty
mų, nes kitaip ji taptų totalita
rine (o tai kaip tik yra priešin
ga laicizmui), turi skaitytis su 
įvairių reikšmingiausių grupių 
troškimais (aspiracijomis). Jei 
ji to nedarytų, Valstybė atsi
skirtų nuo “realios tautos” ir 
išsigimtų į sauvalę.”

Liberalų dienraštis “Le Mon
de” tuo klausimu rašo: “Santy
kiuose tarp respublikinės ir lai
cistinės Prancūzijos ir Bažny
čios niekas nebegalėtų pateisin
ti pakartojimo mosto, kokią pa
darė 1904 metais Emile Loubet, 
ignoruodamas Popiežiaus būvi
mą”. Kaip žinoma, Prancūzijos 
Respublikos Prezidentas Lou
bet, lankydamas sakytais me
tais Italijos karalių, visiškai ne
kreipė dėmesio į Popiežių, iš ko 
kilo didelis santykių įtempimas 
tarp Vatikano ir Prancūzijos.

Dienraštis “Combat” pastebi, 
kad “vizito Vatikane reikšmė 
prašoka vizito Kvirinale reikš- „ _ n mę.

SHINWELL PUOLA EISENHOWERI
Reuter is iš Londono praneša, 

kad gegužės 16 d. anglų Žem. 
Rūmuose Emanuelis Shinvell, 
darbiečių šulas ir buv. karo mi- 
nisteris, debatuose dėl Suezo 
kanalo, aštriai puolė JAV pre
zidento pasiūlymą, kad, girdi, 
ir Izraelis turįs teisę bandymui 
pasiųsti vieną iš savo laivų pa
žiūrėti ar Egiptas sutiks pra
leistų bet jeigu — ne, tai Ame
rika nepritaria jėgos panaudoji
mui, o pasiūlysianti perduoti 
bylą Tarptautiniam Teismui.

E. Shinvellis, pasak Reuterio, 
viešai iš parlamento tribūnos 
net šitaip išsireiškė: “Preziden
tas Eisenhower is ir pasako ir 
padaro kaikurių labai kvailų 
dalykų. Ir vienas iš labiausiai 
kvailų dalykų yra jo pasiūly
mas Suezo kanalo nekalu Izra
eliui”. Plojant konservatorių at
stovams Shinvell dar pridėjo: 
“Ar begali būti didesnis absur
das, kaip šis (Suezo kanalo rei
kalu pasiūlymas). Atrodo, kad 
jis čia turėjo galvoj, kad Egip
tas ir 1949-1956 m. nebijojo tarp
tautinės teisės laužyti, visai už
darydamas žydų Izraelio laivų 
praplaukimą Suezo kanalu, kol 
šie, nebegalėdami nieko pasiek-

ti tarptautinės teisės ir diplo
matiniais kanalais, griebėsi gink 
lu “įrodyti” savo teises 1956 m. 
rudenį.

Staiga Rusijai užsistojus Egip 
tą ir padrąsinus konrol. rakie- 
tom, Izraelis, o taip pat jį ka
riškai rėmusi Anglija, Prancū
zija, JAV stipriai protestuojant 
— turėjo nutraukti karinius 
veiksmus, absoliučiai nieko ne
pasiekė, tik dar pabloginę savo 
padėtį. Kaip žinoma, Rusija ne 
tik užsistojo Egiptą, bet tuoj su
teikė ginklų transportus, pri
siuntė Egipto diktatoriui Nasse- 
riui karinių instruktorių ir tech
nikinių patarėjų kadrus. Per
eitą rudenį Shinvell, nežiūrint 
darbiečių protestų, pritarė ir 
viešai gyrė Anglijos - Prancū
zijos karinį žygį Egipte, siekiant 
suvaldyti Nasserio sauvaliavi
mus. Ir" dabar jo šiurkštūs, gal 
kiek peraštrūs ir visai nediplo- 
matiški pareiškimai apie “šyp
senų prezidentą”, nesivaržant 
įžeisti labiausiai draugingos 
valstybės galvą, greičiausiai ne
turės jokių reikšmingų pasėkų, 

. kadangi kalbėtojas priklauso 
opozicijai, o ne valdančiai kon-

(Nukelta į 7 psl.)
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LOUIS ST. LAURENT Kanados ateičiai pramato di
dingą kilimą, kuris užtikrins daug geresnį mūsų žmo
nių gyvenimą šiame turtingame krašte.

Jam vadovaujant gyventojų skaičius pakilo virš 
25 procentų... milijonai naujų namų buvo pastatyta ... 
gyvenimo standartas pakilo... ir tolimesnis valstybės 
kilimas kiekvienam krašto kampeliui atneš žymios 
naudos.

Pirmiausia Louis St. Laurent gerai žįno ir su
pranta mūsų tautos reikalus. Vyriausybė, kuriai jis 
vadovauja yra suteikusi didesnę socialinę apsaugą 
visiems Kanados gyventojams... socialinio draudime 
išmokėjimai buvo padidinti... federalinis parlamen
tas yra paskelbęs visam kraštui ligonių kasos draudi
mo sistemą

Kanados kilimas rodo, kad Louis St. Laurent 
yra tikrasis vyras dideliems darbams.
Balsuokite už Liberalų kandidatą ir palikite Louis St. 
Laurent darbe, padėdami jam sukurti geresnį gyve
nimą visiems kanadiečiams.

Trinity (Nuo Bathurst iki Dovercourt apylinkėje) 

Jūsų oficialus LIBERALŲ kandidatas į 
Parlamentą Otavoje yra -

Dr. Stanley
HAIDASZ

Birželio 10-tą, pirmadienį, - balsuokite 
išrinkite žmogų, kurio balsas bus girdimi 
- Žmogų, kuris tarnaus jums!

Liberalų partija padidino imigraciją — senatvės pensijas — vaikų priedus 
— nedarbo draudimą. Liberalų partija įves ir sveikatos draudimą.

Nesuklysite balsavimo kortelėje pažymėdami

Už didesnę Kanadą Už rytojaus gerovę . » ■ • • | K H

Balsuokite už liberalus
Tuo būdu išlaikysite imigracijos duris atviras Ir 

išlaikysite gerovę Kanadoje!
Informacijos: L E. 3-7929, EM. 8-1323
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Aritanas Banionis, laisvės ko- nės literatūros leidyklos Vilniu
je dabar išleistas atsiminimų 
rinkinys “Už Ispanijos laisvę”. 
Tai atsiminimai iš kovų Ispani
joje 1936-39 m., parašyti Lietu
vos komunistų, dalyvavusių to
se kovose. Jų ten būta apie 50. 
Kai kurie kevose žuvo.

Atidarytos naujos tarprespub
likinės ir vidaus autobusų lini
jos. Jij tarpe Vilnius - Brasta, 
Žagarė - Rvga, Kaunas - So- 
vietskas (Tilžė). Esą paleisti pa
pildomi autobusai tarp Vilniaus 

reikią ir Klaipėdos; be to. tarp Kauno 
>‘r Kaliningrado (Karaliaučius), 

i — J Daug nauju autobusų liniių bū- 
75 rubliai ir iie galioią visuose Į šią įvesta su vasaros tvarkaraš-

vų savanoris, iš Ukmergės ap., 
Skominų km., mirė Sibire nelai
mingo atsitikimo metu.

Vilniaus įgulos viršininkas 
vra gvardijos pulkininkas A. 
Žukas. Jis priėmė gegužės 1 d. 
paradą Vilniuje.

Spaudos kioskai Vilniuje vei
kią 9-18 vai. su pietų pertrauka. 
Dirbantieji taip ir negali įsigy
ti laikraščiu ar žurnalų. Reikią 
nors pietų pertraukos metu 
kioskus laikvti atvirus.

“Pareikštais Bilietais” i 
naudotis Vilniaus mieste važi
nėjant autobusais. Jų kaina
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miesto susisiekimo autobusuose, Ičiu. iu tarne tarp Klaipėdos ir 
skelbia Vilniaus keleivių susi-1 Rusnės. Iš Vilniaus Į Palanga 
siekimo kontora. Tačiau ar tiek 
kainuoja metams ar mėnesiui, 
nęnasakvta.

M'nisteri’u reformos. Mask
voje posėdžiavusi Sovietu Są
jungos augšč. tarvba. kuri baigėjlanga ir iš Šiaulių bei Panevė- 
savo sesiia gegužės 12 d., nutarė ižJo. Veiks sezoninė autobusų li- 
panaikinti eile sąjunginiu pra-!niia Vilnius - Druskininkai. Šia 
menės ir statvbos ministeriu ir J vasara veiks 129 tarpmiestinio

kasd*en kursuosią 3 autobusai, 
iu tarpe vienas greitasis. Iš 
Keuno i Palangą autobusai eis 
dukart i diena. Atnaujinamas 
tiesioginis susisiekimas su Pa-

nrinažino reikalinga panaikinti 
tas ministeriias ir atskirose res- 

. publikoje. Atitinkamus įstaty
mus galėsiu pravesti tu resnub-

susisiekimo autobusu linijos, 
kuriu bendras ilgis 17.000 km.

%'s tematinis tarmių tyrinėji
mas. Lietuvos mokslų akademi-

J’ku aukšč’ausics tarvb^s. Mas-' jos L’etuviu kalbos ir literatū- 
kvos nutarimu panaikinamas: ros institutas ruošia lietuvių 
šios visasąjunginės - resčubli-| kalbos tarm’u atlaša. Visa Lie- 
kinėc ministeriins: Popieriaus ir tuva tam t’kslui padalinta 700 
medž’o andirbimo pramonės, punktu, išdėstvtu vienas nuo 

kito maždaug 12 km atstumu, 
ištir+uiu bei aprašytųjų punktu 
skaičius siekias jau netoli 300. 
Tarmių me^žia^a renka ekspe
dicijos ir atskiri asmens. J. Bal
čikonis. V. Grinaveckas, K. Kor
sakas. J. Kruopas. B. Larinas,

medž’o andirbimo i . 
miestu ir kaimu statvbos, leng
vosios Pramonės, miško pramo
nės. mėsos ir pieno produktų 
pramonės. mai«tn prekių pra
monės. statvbinių medžiagų 
pramonės, žuvies pramonės, sta
tvbos. anglies, metalurgijos ir ... . ... _____ .
chemiios pramonės min’steriios. E. Mikalauskaitė. J. Palionis. J. 
Panaikinamu ministerial ime 
nės pereis vadinamu “ 
ūkio tarybų” (Lt”tT) žinion. jla”. nr. 2. paskelbė atsišaukima 
Kaip tos ministeriiu reformos: “Aprašvkime gimtąją tarmę”, 
pasireikš okupuotoje Lietuvoje, į Tame darbe talkininkaująs ir 
dar nežinoma. i Vilniaus universitetas bei Vil-

Ani“ L’etuvius kovotojus už i niaus vals+vhinis pedagoginis 
Ispanijos laisvę. Valstyb. groži- institutas. (ELTA).

Senkus. K. Ulvvdas ir Z. Zinke- 
liaudies virus žurnale “Tarvbinė mokvk-

Jei ji išrinksite, jis pažada 
atidaryti Įstaigą, kurioj bus 
stengimasi padėti visiems 
Pajkdale. rinkiminės apy
linkės gyventojams.

ARTHUR
MALONEY, q.c.

PARKDALE
Lsi jis apgina mūsų teises 

parlamente.
Spausdino Porkdole rajono Progresyvių Konservatorių Orgonizocija

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

Hamiitono 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 knygvne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

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

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

kuris sutaupo apie trečdalį alyvos.
Per dūmtraukį išeina laukan daug nesunaudotos šilimos. Mes 
taip pat turime pati naujausią būdą tą šilimą sunaudoti, kuri 

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

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK HEATING SERVICE,
275 Mam St. W., Hamilton, Ont. - - Telefonas JA. 7-6281

Nepaprastai įdomi gegužinė 
ivyks birželio 2 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Vyt. Narušio ūkyje, 
Lake Medad. Ypač šioje geguži
nėje bus įvairi programa vai
kams: bėgimo lenktynės, bėgi
mas maišuose, kiaušinio neši
mas Šaukšte, obuolių rinkimas ir 
t.t. Laimėtojai bus apdovanoti 
įvairiomis dovanomis. Taip pat 
bus prizinis šaudymas, šokiams 
gros Bennie FMirie orkestras. 
Veiks bufetas. Maloniai kviečia
me visus — Hamiltono, Toron
to, Niagaros pusiasalio ir kitų 
vietovių lietuvius atsilankvti 
šią įdomia ir linksmą gegužine, 
kur praleisite laiką linksmoje 
pavasario nuotaikoje.

Hamiltono At-kų Kuopa.
Sukaktuvinis balius. Laikas 

bėga nesulaikomai. Ir nepajusi
me, kaip pribėgsime birželio 22 
d. Tą dieną įvyks sukaktuvių 
balius kun. dr. J. Tadarauskui 
pagerbti jo 20 metu kunigavimo 
sukakties proga. Visi, be išim
ties. įsipvkime kvietimus iki 
birželio 16 d., kurių kaina tik $3. 
Kvietimus galima gauti pas ko
misijos narius, kurių pavardės 

' iau buvo paskelbtos praėjusia
me numervie. Kviečiame visus 
atsilankvti ir laukiame visu šil
to pritarimo ir gausaus dalyva
vimo. Rengimo k-ja.

Inž. J. Kšivickas tarpe kitų 25 
kanadiečių pagerbtas iam sutei
kiant “Bene Merenti” ordiną, 
teikiama nusipelniusiems kata
likų veikėjams.

Namu Fondo narių gretos vėl 
padidėjo 5 naujais nariais, 
skyrusiais po $100:

Banevičius Jonas, auginąs
vaikučius ir vienas tedirbdamas, 
neseniai pasistatęs naują gražų 
narna ant kalno, surado galimy
bę išskirti iš savo pajamų šim
tinę ir investuoti į bendrą tau
tinę nuosavybę — Lietuvių Na- 
inus. • _ ■ - '

Malonu buvo užsukti pas Jad
vyga ir Antaną Gedrimus, au
ginančius tris savo mažuosius, 
kurie irgi su dideliu pritarimu 
įsijungė į NF narius, paskirda
mi šėrų pirkimui $100.

Malonią staigmeną teko patir
ti pp. Demos ir Petro Bružų šei
moje, turinčioje gražų ūkį Fruit 
land, Ont. Ponia Bružienė yra 
čia gimusi lietuvaitė, sukūrusi 
šeima su naujuoju ateiviu P. 
Bružu ir augina du vaikučius. 
Jie mielai paskyrė $100. Ir kas 
nuostabiausia, kad ir p. Bružie
nės mamvtė p. Savickienė Do
micėlė, būdama jau vyresnio am

kienę, kuri, ilgesnį laiką sirgusi, 
dabar džaiugiasi gera sveikata ir 
nuo rudens žada grįžti į liet mo
kyklą mokytojauti. D. Slavins-

Komiso* H 
Nuošimčioi 
Nuošimčioi

pa-

tris

tęs 50 m. sukaktį, jaunatviškai 
žiūri į ateiti ir po darbo valandų 
Steko raštinėje jau antrus me
tus studijuoja McMaster univer
sitete metalurgiją.

Tautos Fondo vakaras - kon
certas. dalyvaujant Verikaičio 
kvartetui, gee. 20 d. Brant Inn, 
nraėio su dideliu pasisekimu. 
Vakaras turėjo 300 svečių ir pra
ėjo gražioje nuotaikoje.

Ngmn Fondas ian turi 230 na
riu. Dažnai tenka, išbristi iš tau
tiečiu pesimistiniu samprotavi
mu ir priekaištu NF v-bos pa
skiriems nariams. Pagalvokime, 
ar tas sunkina ar lengvina šį 
darbo? Juk milžiniškos ap
imties lietuviškas darbas. Su
vyti rnū«i atskiras nuomones i 
viena taško — Litouviu Namus 
— nik reikia ir laikn. ir darbo, 
<r ištvermės. Mūsų v’sų pareiga 
voiavbos ^<»»'ba remti, ’stojant 
visiems i NF narinis. Vienvbė 
daū«r aali. n iai tikriau^as r>a- 
oriMas — Lietuviu gražūs Na
mai! ' Sk. St.

/VtUoicvmas. Praėjusios savai
tės “TŽ” Nr. 21 žiniose iš Hamil 
tono vra dvi nemalonios klai
dos. Vienoie žinutė’e atspaus
dinta. k»d “An<ml Stone savi
ninkas Vladas ■ Kažemėkas iau 
dabar naskvrė šiam bal’U’ 1 
“Door nrize” — $40 vertės”. Tu
rėto būti Artistic Stone savinin
kas VI. Kažemėkas paskvrė N1*' 
halių’ iwkstanč»am birželio 28 
d. “Door pri-zg” $72.50 vertės 
(sidabrini peiliu servizą). Ge
roji VI. Kažemėką labai atsipra
šai’’

Žinelėje anie Saleziečių1 gimn. 
rėmėiūs atspausdinta: “Ji (M. 
Purlienė. Sk. St 1 priklauso LK 
Mot. D-jos .skyriui, kuriam va- 
dovaųia F. M’katonienė”. Turė
jo būti; M. Zurlienė priklauso 
T,KM D-tos būreliui, kuriam va
dovauta F. Mikalonienė. Mielą
ją o. M. Zurliene už šią klaida 
maloniai atsiprašau! Sk. St.

HAM H TOMO LIFTUVJU NAMŲ 
FONDO APYSKAITA 

1956 m. gruodžio 31 d.
Pnlomos: 
2 Q(E^ noriai Įnešę po 

do $500 
in nariu įnešusių oo $200 
76 nariai rneše po $100 

1 narys įnešęs $5p

viso novų įnašai $10.650.00 
p^rarainf)u Delnas:

v. _ - ’ė Atidoromoio kone. qeq. 21 d. $R57.RR
žiaus, neatsiliko nuo jaunųjų ir Jjaun. menininku kone. sp. 26 d. 234.37 
pati pasiūlė šimtine L. Namams. " • j

Malonu turėti NF nariu tarpe 
gerb. Stasę ir Domą Slavinskus, 
kurie taip pat paskvrė $100. 
Mielieji Slavinskai tikrai savo 
šeimoie vra laimingi: sūnus Da
rius, baigęs inžineriją, šiuo me
tu turi gera tarnybą, duktė Ire
na Juodgalvienė, baigusi gail. 
seserų mokykla, dabar dirba sa
vo specialybėje St. Joseph' li
goninėje. Jos vyras praėjusią 
savaite gavo ekonominiu moks
lu diplomą su BA laipsniu. Kaip 
reto gerumo ir nuoširdumo as
menį pažįstame p. S. Slavins-

$1.000.00
7 000.00
7.600.00

50.00

p/irora imu dp!nos:

Royal Conn. vak. lapkr. 17 d. 112.55

Viso triįu parengimų pelnas $1.204.80 
Kitos noiamos:
Perimta rš loik. NFV-bos $22.79

Išlaidos: 
Gražinto 

noriai

Dow olcus daryklos 43.75 
Con. Perm, banke 44.58 

"Talkoje" 31.12

Viso kitų pajanyj $142.24

Viso pajamų $11.997.04 

positroukcfsiam

TF už salės perleidimą 25% 
pelno geg. 21 d. koncerto

ŠFondui 10% pelno to paties 
vakaro pelno

Susirašinėjimo ir telef. HI. 
Spaustuvei už kvitų knyg. 
Važinėjimo išlaidos 
Metraščio knyga 
Auka Ha m. šešt. 
Reprezentacijai 
Vertimos įstatų j 
Smulkios išlaidos

mokykloj 

angly kolbq

$100.00

34.12
57.72
36.91
32.20
23.93
15.00
12.00
10.00 
23.89

$300.00

4.400.00
50.00

Viso išlaidų $459.49

Saldo 1956 m. gruod. 31 d. $11.537.55 
Terminuoti čekiai: 
3-ju nariu po $100 
Terminuoti pasižadėjimai: 
44 nariai oo $100

1 narys $50

Viso term, oasižadėįimu 4.450.00 
Viso 134 noriai ir $16.287.55

Postaba:
1. Pagal susitarimg su Tautos Fondu 

25% koncerto pelno buvo išmokėta TF 
už salės- ir datos perleidimą NF gegu
žės 21 d. 1956 m. LNF leido taip pat ir 
leidinį su atidaromojo koncerto progra
ma. Poaal susitarimo visas šio leicftnio 
pel^o*: ėio Namu Fondui.

2. Visos išlaidos yra daromos iš Na
mų Fondo sukeltų pinigų iš parengimų.

St. Bakšys, nirmininkas.
K. Žokaeskas, iždininkas.

Padėka
Nuoširdžių padėka norime išreikšti p. 

Vyt. Babeckui ir p. K. Baronui už didelį 
oasidarbavima pritaikant muziko ir at
liekant įkalbėjimus į filmus "Lietuviai 
Hamiltone. BroHar Žukauskai.

Hom. L .Kot. Moterų D-jos voidybo 
širdingoj dėkoja talkininkavusiems prie 
vakarienės paruošimo, įvykusios gegu
žės 11 d. Tariame ačiū mūsų dvasios va
dui kun. dr. Tadarauskui už leidimų po- 
sinoudotit sale rr daug gerų patarimų, 
p. K. Mikšiui,, kuris ne tik vadovavo lo
terijoj bet ir padėjo vaišinti svečius. Di
delę padėka reiškiame p. ogr. Z. Šukie
nei ir p. Breichmanienei už paruošimų 
meninės dalies ir jos gražų provedimų, 
visoms mergaitėms už dalyvavimų me
ninėje programoje, vyrams tvarkiusiems 
sale, narėms už prisidėjimo maistu ir 
svečių vaišinimų; fantų aukotojams- 
oms, ir svečiams taip akistlingoi 
lankiusiems ir mus parėmusiems.

Jūsų parodytos simpatijos Kot. 
1 • 
dirbti lietuvybės ir labdaros darbo.

Valdyba.

Otsi-

Mot.
D-jai duoda mums dar daugiau ryžto

Fort William, Ont.
H. Poškus kovo mėn. išvyko 

Amerikon. Jis visada mums mie 
lai padėdavo. Linkime sėkmės 
naujame krašte.

Medicinišką paskaitą af>iė tu
berkuliozę su demonstravimu 
filmų skaitė dr. E. Jasevičiūtė 
pp. Kaminskų bute. Filmus de
monstravo P. Kajutis. Prožekto
rių atgabeno V. Semaška. Žmo
nės pageidavo daugiau tokių pa
skaitų įvairiais klausimais.

Siuntinis i Vengriją
(CSc.) Kadaro valdžia Veng

rijoje yra paskelbusi naujas 
taisykles siuntiniams į Veng
riją.

Be muito įleidžiami vartoti 
rūbai ir avalynė, jei jie neturi 
rinkes vertės. Eilei kitų dalykų, 
įsileidžiamų be muito, nustatyta

ST. CATHARINES, Ont
pažadėjo, jei jis bus išrinktas, 
Įeisiąs lietuvių šalnos reikalams; 
pravesti vieša rinkliava. Jam iš
einant iš salės, pagerbdami vi
si susirinkusieji atsistojo ir pa
lydėjo rankų plojimu.

Pavasario balius-šokiai B-nės 
rengti gegužės 18 d. praėjo ne 
visai sėkmingai. Į parengimą 
parduota tik 65 iėiimo bilietai. 
Neseniai teko girdėti nusiskun
dimą st. cathariniečiais, būk jie 
nusistatę prieš lietuviškus pa- 

• rengimus. Atrodo, kad ta paska
la dalinai buvo teisinga. Nors 
tikrai svarbu buvo palaikvti šį 
parengimą ir sustiprinti bend- 

, ruomeninį veikimą, st. cathari- 
niečių atvvko labai mažai. Jei 
ne apylinkės svečiai, rengėjams 
vietoj pelno būtų teke patekti į 
nuostolius. Dėka-apylinkės tau
tiečių paramos teko išeiti lygio
mis.

Retai pasitaiko, kad kas iš ne 
lietuvių augštesnių asmenų atsi
lankęs būtų i lietuvišką paren
gimą. Šį karta, matomai dėl at
einančių rinkimų, atsilankė St. 
Catharines miesto majoras 
John Smith su savo palvdovu 
Mr. J. M. King. Mr. John Smith 
Lincoln apskrityje (county) 
vra progresyviųjų konservato
rių kandidatas. Todėl savo trvm 
no’e sveikinimo kalboje prašė 
birželio 10 d. visus lietuvius 

! balsuoti už io kandidatą. Be to, 
i lietuviu šalnos komiteto valdy
bai iteikė auką—$10 čekį ir dar

T. pats.

Ont.
šventė.

Lietuviai pasaulyje

WELLAND,
Tradicinė Joninių 

gausiu mūsų senovės papročių 
yra užsilikusi tradicinė Joninių 
nakties šventė. Tai burtų ir pa
sakų naktis, jaunimo svajonių 
naktis. Čia išeivijoje, kad išlai- 
kvti savus papročius, Vilniaus 
Krašto. Liet. Saiunga iau tre
ti metai Wellande, St. Stephans 
Hall pataluose, rengia didelio 
masto tradicines Jonines. Šiais 
metais bus birželio 22 d. Jau 
vra žinoma, kad Joninėse da- 
Ivvaus vienas šioje apvlinkėje 
iš geresniųjų orkestras “Aidas” 
ir programoje sutiko dalvvauti 
garsi modernaus šokio atstovė - 
specialistė Jonė Kvietvtė Kaip 
kiekvienais metais į vilniečių 
ruošiamas Jonines susirenka 
šimtai iš tolimiausiu apylinkių, 
tai ir šiais metais tikimasi su
laukti gausaus svečiu atsilan
kymo. St-ietis.

Iš

metinė kvota. Vienas asmuo į 
metus be muito gali gauti: mil
tu ar kepsnių 4 kg, mėsos 5 kg, 
pieno miltelių 2% kg, kūdykių 
maisto 5 kg, priejuosčių ar kom- 
binzonų 2, kūdykių drabužėliu 
6, vystyklu 12. vaikiškų batų 2 
poras, muilo 3 gabalus ir du 
žaislus.

Kiti dalykai leidžiami siųsti 
apmokėjus muitą, bet ir tuo at
veju nustatyta metinė kvota: 
Pavyzdžiui, muitas kavai ar šo
koladui yra 701£, vienas asmuo 
i metus gali gauti kavos Vk kg, 
šokolado 3 kg.

Visiems drabužiams ir teks
tilei muitas yra 60%. Metinė tu 
dalykų kvota vienam asmeniui 
yra: 1 paltas, 2 kostiumai, 1 
suknelė, 1 2 vaikų suknelės, 2 
megztukai, 3 marškiniai.

Sviestui, valgomajai .alyvai, 
taukams, rvžiams ir cukrui mui
tas yra 25%, kvota vienam as
meniui i metus 3 kg. (kiekvie
nos prekės).

Apskritai paėmus naujieji 
muitai sumažina įvežamųjų pre
kių kieki, tačiau palieka vis dar 
labai dideli pelną valdžiai mui
tų pavidalu.

klausimais ir jautriai išgyvena 
savo tautos nelaimes. Kiek sąly
gos leidžia, daug skaito ir mo
kosi. Žada dabar parašyti dvi 
knygas.
“Hospice de la Solpetriėre”, Pa
ryžiuje, jau antri metai, gydosi 
76 m. amžiaus lietuvis Paužas.

Atvyko jis į Prancūziją prieš 
30 metų. Anksčiau gyveno Vil- 
lęrupt, kur dirbo geležies lie
jyklose.

Lietuvių būstinė Paryžiuje. 
Jau kelinti metai, kai Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenė turi 
savo būstinę, kaip anksčiau bu
vo iprasta vadinti, svetaine.

Čia dirba ir Pr.LB Reikalų 
Vedėjas, kuris atlieka raštinės 
darbus ir pagelbsti tautiečiams 
•vairiuose reikaluose.

Būstinėje yra lietuviškų kny
gų biblioteka. Yra taip pat lie
tuvišku iliustruotų žurnalų ir 
laikraščių. ’
AUSTRALIJA

(E) ALB Krašto valdyba nu
tarė sudarvti prie Krašto valdy
bos Švietimu - kultūros tarybą, 
kuri, glaudžiai bendradarbiau
dama su Lietuviu Kultūros Fon
du, rūpinsis savaitgalio mokyk
lų tinklo plėtimu, švietimo ir 
kultūros reikalams lėšų telki
mu irlituanistiniu švietimu ap
skritai. Tarvba derins savo dar
bą su Kultūros Fondu ir pasta
rajam jo darbe teiks visokerio
pą paramą. Lėšų telkimui nutar
ta prašvti apylinkių valdybas ir 
organizacijas,' iš rengiamų pra
mogų- skirti “našlės skatiką” 
švietimo ir kultūros reikalams. 
Kaip pastebi “Mūsų Pastogė”, 
pridėti 6 penai prie pramoginių 
parengimų bilieto kainos šiam 
reikalui neaosunkins tautiečių, 
o per visą Australiją susirinks 
žymios sumos.

Tame pačiame posėdyje bal. 
5 d. nutarta galutinai išleisti 
metrašti Australijos lietuvių pir 
moio dešimtmečio gyvenimui ir 
visokeriopam tautiniam reiški- 
muisi atvaizduoti. Metraštį nu
matoma išleisti dar šiemet. Bus 
didelio formato, gausiai iliust
ruotas, apie 300 puslapių. Lėšas 
numatoma telkti prenumeratos 
keliu. Metraščio vyr. redakto
rium pakviestas J. Kalakftus- 
kas - Kalakonis, kuriam talki
ninkaus redakcinė kolegija.

Melbourne parapija jau ,ųž-_s 
pirko namus ir renka lėšas jiems 
išmokėti bei pritaikvti lietuvių 
reikalams, kad nereikėtų su vi
sa veikla bastytis po svetimas 
patalpas. Namuose gyvens ir 
kunigai, kuriems tada nebus pa
voju įkliūti į australiškųjų pa
rapijų darbus, bet galės dau
giau dirbti lietuviams.

Name tuo tarpu bus įrengta 
pora salikių įvairiems susirin
kimam^ bei repeticijoms, taip 
pat gyvens kunigas.' Didelę salę 
teks perdirbti iš didžiulio gara
žo, kurio priekinė patalpa nu- ' 
matoma taip pat netrukus įreng 
ti. Visam projektui reikėsią apie 
2000 svarų. O ju dar nėra.

Melbourne -taip pat ruošiasi 
namus pirkti ir aukas renka M. 
Lietuviu Klubas, kuris jau tu
ris surinkęs 7000 svaru 0 yra 
užsimojęs surinkti 10.000 svarų.

Dr. L. Petrauskas iau keli 
metai vra Naujojoje Gvinėjoje 
apskrities ‘gydytoju. Šiuo metu 
jis Sydneiaus universitete klau-' 
so tropinių ligų kursą. Išlaikęs 
egzamenus gaus atitinkamą dip-

(E) Sydneiaus lietuvių inži
nierių ir architektu draugija tu
ri apie 20 nariu. Ji vra skyrius 
Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
architektu sąjungos, kurios cent 
ras vra Čikagoje. Beveik visi lie
tuviai inžinieriai ir architektai 
Australijoje yra gerai isikūrę. 
Lietuvos universiteto technikos 
fakulteto liudiiimai apie baig
tus Kaune mokslus Australijoje 
yra pripažįstami. Australijoje 
vra dar du tos sąjungos skv-

Antanas^ Sužiedėlis Vašingto
no katalikų universitete įgijo 
psichologijos daktaro laipsnį. Jis 
gimęs 1932 m. Lietuvoje, kole
giją baigė 1953 m. Bostone.

Kun. Aloyzas Klimas Švento 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
Lawrence, Mass., vikaras, ge
gužės 19 d. atšventė kunigystės 
25 metų sukaktį.

Prel. J. Mendelis, šv. Alfonso 
bažnyčios Baltimorėje klebonas, 
labai džiaugiasi nauju popie
žiaus patvarkymu, kad galima 
eiti prie Šv. Komunijos praslin
kus trinas valandoms po valgio. 
Savo pareiškime, duotame jų 
diecezijos laikraščiui “T h e 
Catholic Review” prel. Mende
lis informuoja, kad dabar dau
gelis darbininkų, dirbę keletą 
valandų, pietų metu ateina į 
bažnyčią, priima Šv. Komunija, 
tada užvalgo ir vėl eina dirbti. 
Jo vadovaujamoje, bažnyčioje 
dabar taip per šiokiadieniais 
laikomas vidurdienio šv. Mišias 
prieina iki 200 žmonių prie Ko
munijos. kai anksčiau tebūdavo 
30-40. Tos lietuvių bažnyčios' 
nuotrauka ir ilga anraŠymą mi
nėtas laikraštis įsidėjo į pirmą 
puslapį.
VOKIETIJA

Lietuviu sąskrvdšs Memmm- 
gene rengiamas šių metų Sek
minėms su plačia religine ir 
kultūrine nroprama. Prasidės 
Sekminių išvakarėse žuvusių 
pagerbimu vietos kapinėse. Sek
madienį prieš piet įvyks iškil
mingos pamaldos, po pietų pa
skaita su koncertine dalim ir va
kare susipažinimo pobūvis. Ant
rąja Sekminių diena taip pat pa
maldos, paskaita ir koncertas 
didžio je pilies salei e. Yra paža
dėję atvykti NCWC direktorius 
kun. Kaiser, BALFo direktorius 
prof. dr. kan. J. B. Končius, Sie
lovados Tvarkytojas Tėvas Alf. 
Bernatonis, dr. Aviža, dr. Pet
raitis ir kun. Liubinas. Paskai
tas skaitvs prof.' dr. Eretas ir V. 
Natkevičius. Muzikinę progra
mą atliks dainininkas St. Bara
nauskas, panelės Eretaitės (pia
nistė ir smuikininkė) ir “Dar
nos” choras.
PRANCŪZIJA

Mirė buv. Lietuvos pasiunti
nio min. Petro Klimo žmona. 
Soyietįi^ ištremtas P. Klimas 
prieš kuri laiką gražintas i Lie
tuvą. Kaip tik tą dieną jis pa
skambino žmonai iš Lietuvos ir 
sužinoio apie jos mirtį.

PrLB-nės Studentų Sekcija 
dalyvauja tarptautiniame gyve
nime. Šm. vasario mėn. Pary
žiuje įsikūrė “Studentų Pabė
gėlių Federacija”, į kurią aktin
gai įsijungė Lietuvių Studentų 
sekciia.

Federacijos valdybos vicepir
mininku vra Ričardas Bačkis.

Ši Federacija š.m, balandžio 
23-24 d. surengė studijų dienas. 
Jau išleido laikraštį “L’Ėtu- 
diant Libre”.

Federacna suėio i artimą kon
taktą su Prancūzijos Naciona
line Studentu Sąjungą, kuri tu
ri 94.000 nariu. Minėta Sąjungą 
pakvietė Federacija dalyvauti 
savo kongrese Paryžiuje š. m. 
balandžio 23-26 d.

NORD apylinkė seneliu prie
glaudoje yra trvs seneliai: Da- 
midavičius Albinas, Dielininkai- 
tienė Uršulė ir Gervickaitė Ona. 
Ju adresas: 188. rue de Marou- 
ėtte, Lilie-La Madeleine (Nord).

Bordeaux ligoninėje jau 12 
m. gvdosi dar jauno amžiaus 
lietuvis Lukšys Vytautas. 1928 
m. teturėdamas vos penkerius 
metus, i is atvyko su tėveliais iš 
Vilkaviškio į Prancūziją. Pa- 
£«ėies dirbo kasykloje netoli 
Lon«wy. kur apsirgo nepagydo
ma “scrofule” liga.

Nors ir užaugės Prancūziioie, 
be* savo tėvu kalbos neužmiršo. 
Rašo gražiai lietuviškai. Yoač' ,,a «« onjunvus on.v-
džugu, kad domisi lietuvybės ’ riai: Melbourne ir Adelaidėje.MBHM^_MMaaMaHHHaBaaataaMBaaMMaBaMBaBaBaaaaaaaaHaBM^IMMI^aMB^Miaaa^B,

V ar iety T ex ti les
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. fi-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.

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 lietuviško nomų opšildymo bendrovė?

Kokybė ir sąžiningos potomovimos žemo
mis koinomis!

Visada pasiruošę podėli įvairiose nomų op
šildymo problemose'

Statome olyvos bumer'ius ir ottiekome įvai
rius skardos dorbus!

*

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LlNCOtN ALYVOS KROSNYS: 
Suvartoja mėžiau alyvot 
Užima mėžiau vieta* 
Turi 10 m. garmttijg
3 m. Hvmol'ėjimui if tik 6% 
5:ldo Jūsų kambarius automatiškai 
Duoda natūraliai drėgną orą.

ANTANAS SlMkEVIČIUS
President - Sales Manager

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

(
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SHKAKTUVmiS KOHCERTAS HAMILTONE

TtVISKES ŽIBURIAI ffr

Hamiltono Lietuvių Namų 
Fondo valdyba savo veiklos vie
nų metų sukakčiai atžymėti ge-

i koncertą su šokiais.
Koncertas prasidėjo pavėluo

tai, o malonioji publika dar la
biau vėlavo. Tik koncertui įpu
sėjus, atrodė, salėje žmonių ge
rokai padaugėjo. Hamiltone 
kultūriniai pasirodymai vis re
tėja. Manyčiau, kad publika tu
rėtų pirmiausia į juos atsilanky
ti. šokiai bei kt. yra tik priedas 
prie programos, o ne priešingai.

Sukaktuvinis koncertas pra
ėjo tikrai gerai, į jį neatvykęs 
hamiltoniškis nustojo gražaus 
dvasinio poilsio.

Koncerte dalyvavo išraiškos 
šokėja Jonė Kvietytė, operos so
listė Juzė Krištolaitytė ir solis
tas Aleksas Paulionis. Akom- 
ponavo muz. Stasys Gailevičius.

Šokėja Jonė Kvietytė padarė 
puikų įspūdį. Kiek prisimenu iŠ 
anksčiau, jos rankos visuomet 
buvo grakščios ir elastingos, bet 
to dar neužteko. Šiandien mes 
ją matome visapusiškai subren
dusia (šiek tiek sumoderninta) 
išraiškos meno šokėja.

Kas yra išraiškos šokis? Sun
ku atsakyti, nesant tos srities 
tikru žinovu, bet kiek mano su
pratimas leidžia— pabandysiu.

Mano kaimynas, girdamas J. 
Kvietytę, vadino ją balerina. 
Taip ją vadinti būtų neteisin
ga, nes išraiškos šokis griežtai 
skiriasi nuo baleto. Baletas turi 
kiekvienam judesiui pavadini
mą ir sujungimus, kurių baleri
na turi griežtai laikytis. Tas ją 
žinoma, suvaržo, apriboja ir 
trukdo išvystyti jos individualų 
supratimą tam šokiui. Panašiai, 
aktorius, išmokęs eilėraštį, ne
turi teisės pridėti savo žodžių, 
jam palikta tik savaip tuos žo
džius perduoti. Todėl balerina 
nėra kūrėja, ji yra išpildytoja.

Išraiškos šokėja, savaip su
prasdama muzikos kūrinį, ban
do išreikšti savo judesiais mu
zikos kūrinio nuotaiką arba 
prasmę. Žinoma, ji savaip su
kuria šokį. Taip, kaip ji tai su-

.prato, pajuto... todėl 
kūrėja.

Tos rūšies šokėjai 
sceniškos išvaizdos, 
paprasto muzikinio

ji—- šokio

neužtenka 
reikia ne- 
pajutimo, 

didelės fantazijos, geros tech
niškos kūno mankštos ir vaidy- 
biškumo.

J, Kviety tė tuos visūs duome- 
. nis senai turėjo, o per didelį 

—-“darbą dar daugiau juo išvystė ir 
mums pateikė tikrai puikius re
zultatus.

Su I šokiu “Saulėlydis Kana
doje”, muz. Heywood, J. Kvie
ty tė sugebėjo patraukti žiūro
vą. Ypač nuotaikingai praėjo 
“Linksmas pasivaikščiojimas”, 
muz. Levant. Visai paprastais, 
šelmiškais judesiais ir linksma 
veido išraiška visus smagiai nu
teikė. Atrodė, kad tai jaunas ne
rūpestingas berniokas, kuriam 
gyvenimas atrodo nepaprastai 
smagus. Jis visai be baimės, net 
švilpaudamas į jį žengia. Šiam 
šokiui norėtųsi ne aptempto 
triko, bet gal stilizuoto pieme
nuko apdaro.

II dalį pradėjo su Granados 
“Playera”. Ispaniškas išdidu
mas, ritmingai juda klubai ir 
temperamentingai pinąsi ran
kos. Paskutinis šokis “Calypso 
ritme”. Šokėja, beveik per visą 
šokį vieną ranką laikė kišenėje. 
Bet ir be jos užteko .turtingų 
naujų judesių. Negriškas lauki
nis ritmas, iškvietė ir ne vieną 
žiūrovą į bananų plantacijas.

Linkėdamas J. Kvietytei ge
riausio pasisekimo, norėčiau pa
prašyti, kad prie modernios mu
zikos kartais pasirodytų su kla
siška. Ačiū!

Solistė Juzė Krištolaitytė — 
koloratūrinis sopranas. Pasku
tinį kartą ją girdėjau dar Vil
niuje Verdi op. “Rigoleto”. Nors 
jau daug metų praėjo, bet, atro
do, kad ir išvaizda, ir balsas lai
kui mažai pasidavė.

Švelniai praskambėjo Kača-

nausko “Abejonė” ir St. Gaile- Muz. St. Gailevičius, kaip ir 
visuomet meistriškai akompo- 
navo.

is-us liečia šokius ir kt. nesi
imu nagrinėti. Tik gaila, kad va
karas buvo dvejose salėse. Vir
šui šoko, o apačioje svaiginosi. 
Kuri salė turėjo didesnį pasisė
simą? Žinoma — apatinė. At
rodo, kad blaivininkų draugija 
Hamiltone neatrastų didelio pri
tarimo. Na, bet jeigu visos prie
monės pateisinamos, kurios ve
da prie tikslo ir žinant, kad 
tikslas Lietuvių Namai — tai ir 
nereikia. Jeigu ir toliau apatinė
se salėse bus tiek žmonių, tai 
namai bus ir dar neprasti/..

NėDa

vičiaus “Klajūnai”. Kavecko 
“Na tai kas” balse girdėjosi stū
mimas ir ne visai laisvai skam
bėjo II d. Rusini “Piemenaitė” 
ir Rosinos arija iš operos “Se
vilijos kirpėjas”. Gražiai skam
bėjo vidurinės gaidos, o taip pat 
ir žemos, nors ir nevisai stiprios, 
bet augštose gaidose, ypač Rosi
nos arijoje, dingdavo švelnu
mas balso, o kartais, net rėžda
vo ausį. Puikiai padainavo 
‘Paukštelis” muz. Eva DeH’Ac- 

qua. Daina plaukte plaukė. At
rodė, kad ir pati dainininkė kar
tu su publika smaguriauja, dai
nos gražiu skambesiu. Daugiau 
tokių' dainų. J. Krištolaitvtės 
traži išvaizda, skoningais rūbas 
ir laisva sceniška laikysena, 
kartu su geru dainų išpildymu, 
maloniai nuteikė žiūrovą. Ačiū' . t

Aleksas Pauhonis — bosas — 
turi tikrai gražų balsą (ypač ie
nose gaidose) Atleiskit, jei 
dystu, bet, atrodo, stoka prati
nu, nes kai kur jaučiasi netik
rumas, dainininko nepasitikėji
mas savimi. Žinoma, iš to gau
nasi suvaržyta laikysena, o taip 
pat ir balsas. Atrodo, kad tu
rint tokį didelį ir gražų balsą, 
būtų galima daugiau padaryti 
pačiame išpildyme. Tik drąsos.

I d. visos trys dainos gražiai 
išėjo. Gal tik kai kuriose gaido
se (ypač. “Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka”) skambėjo nelygu
mas. Harmonizuotos dainos tu
rėtų skambėti, kaip galima ly
giau ir paprasčiau, bet, gink 
Dieve, nefarsuoti su balsu. II d. 
solistas dainavo: “H SaceVoto 
spirito” (iš operos Simon Boc- 
canegra) — G. Verdi; “In diesen 
heiligen Hallen” (iš op. Užbur
toji- Fleita) — W. A. Mozart; 
Si la rignem (iš op. Žydė) — 
J. F. Holevy. Čia jo balsas pa
sirodė pačioje platumoje ir stip
rume. Visas arijas solistas dai
navo originalo kalboje. Man at
rodo, kad p. Paulionis daugiau 
laimėtų dainuodamas jas lietu
viškai. Klausytojas suprasdamas 
daugiau pajustų arijos grožį. 
Dabar gi, pagavęs svetimžodį, 
stengiasi savo galvoje jį išvers
ti ir pamiršta patį dainavimą. 
O dainininkas (ypač II daly) 
turėjo ne vieną sužavėti savo 
gražia balso spalva. Dažniau į 
Hamiltoną! Ačiū!

Commentationes Balticae, Jahr 
buch dės Baltischen Forschungs 
instituts, III, 1955, Bonn 1957, 
286 psl.

Turinys: Ev. Blumfeld, Stock
holm, Uber die Freibauern in 
Jerwen zur Ordens-und Schwe- 
denzeit; J. Grinius, Munchen, 
Die Herkunft der litauischen 
Kreuze; H. Pohlhausen, Buch- 
halz bei Hamburg, Zum Prob
lem dec nordgermanisch - lappi- 
schen Beziehungen; K. Senkus, 
Hechingen, Die Formen der li
tauischen Volkslieder; A. Soom, 
Enskede, Schweden, Die Land- 
handwerker in Estland im 17 
Jahrh.; K. Straubergs, Stock
holm, Die Epiphanie der Seele; 
E. Sturms, Bonn, Der Ursprung 
der Kamm- und Grubchenkera- 
mischen Kulturen Osteuropas; 
H. Biezais, Upsala, Einige un- 
bekante Gedichte von Georg 
Mancelius; Tatigkeitsbericht des 
BFI; In memoriam.

Kun. Dr. Juozas Prunskis, 
Motina Gailestingoji. Išleido L. 
Knygos Klubas. Spaudė Drau
go spaustuvė, 1957 m. Chicago, 
Ill., 120 psl., Kaina $1.30.

Kan. dr. Ottavio Musumeci, 
Verkianti Dievo Motina Syra- 
kuzucse. Pirmieji pranešimai 
apie neįprastą įvykį gausiai do
kumentuoti ir paveiksluoti.

Vertė M. Paulauskas, MIC, iš
leido Marijonu kongregacija, 
Chicago,, Ill, 1957, 112 psl. Kai
na nepažymėta.

Aidai, 1957m. balandžio mėn.,

Ateitininkę Fed. Valdybos rinkimai
Skelbiama, kad kandidatu į 

Ateitininkų Federacijos Vadus 
išstatytas Sužiedėlis Simas, 
Brooklyn, N.Y.

Kandidatai į Ateitininkų Fe
deracijos valdybą: Alinskienė 
Regina, Ridgewood, N.Y.; Bau
žys Juozas, Brooklyn, N.Y., Ben 
dorius Antanas, Brooklyn, N.Y.; 
Dabušis Viktorąs, kun., Brook
lyn, N.Y.; Lūšys Stasys, Brook
lyn, N.Y.; Rygelis Juozas, Mon
roe, Conn.; ir Vygantas Vytau
tas, dr., Ozone Park, N.Y.

Kandidatai į Ateitininkų Fe
deracijos Kontrolės Komisijos 
-urmininkus: Masionis Antanad. 
Peterson, N.J.; ir Pažemėnas

Juozas. Brooklyn. N.Y.
Kandidatai į Ateitininkų Fe

deracijos Kontrolės Komisijos 
narius: Ambrozaitis Kazys, Cle
veland, Ohio; Mažiulis Antanas, 
Brooklyn, N.Y.; Staniškis Ju
lius, Cleveland, Ohio.; ir Vebe- 
liūnas Vytautas, Richmond Hill,

HIGH PARK rink, apylinkės balsuotojai!
RINKIMUOSE J DOMINUOS PARLAMENTĄ OTAVOJE

. 1957 M. BIRŽELIO 10 D.

Estų gmnastikos, tautnių šokių h* dainų festivalis įvyks ge
gužės 30 - birželio 2 d. Toronto parodos aikščių patalpose. 
Programa: gegužės 30 - birželio 2 d. dailės bei tautodailės 
paroda CNE Art Gallery patalpose; birželio 1 d. 3 vai. p.p. 
festivalio programa Coliseum patalpose; tą pačią dieną 8 
vai. vak. šokiai automobilių rūmuose.

Iš balsavimo taisyklių:
1. Balsavimo teisę turi visi 

ateitininkai, kurie turi teisę 
rinkti savo padalinių vadovy
bes.

2. Kiekvienas ateitininkas ga
li balsuoti: a) už vieną kandida
tą į Federacijos Vadus, b) už 
oenkis kandidatus į Federacijos 
Valdybą, c) už vieną kandidatą 
i Kontrolės Komisijos pirminin
kus, ir d) už du kandidatus į 
Kontrolės Komisijos narius.

4. Kadangi į Federacijos Va
dus tėra tik vienas kandidatas, 
tai balsuotojai, jei nori, gali bal
suoti ir prieš. Jei šis kandidatas 
gautu daugiau balsų prieš negu 
už, tai jis būtų laikomas neiš
rinktu. - '

7. Kraštuose, kur veikia rin
kiminės komisijos, balsuotojai 
savo balsus turi siųsti tiktai sa
vo krašto rinkimų komisijai. 
Kanadoj — komisijos pirm. A. 
Pabedinskas, 287 Indian Rd., 
Toronto 3.

12. Atžymėti balsavimo sąra
šai rinkiminėms komisijoms tu
ri būti grąžinti iki 1957 metų 
liepos mėnesio pirmos dienos. 
Vėliau gauti balsai nebus už
skaityti.

Ateitininkų Fed. Vyriausioji 
Rinkinių Komisija.

P.S. Balsavimo sąrašai su ati- 
tinkamias vokais bus išsiuntinė
ti visiems ateitininkams asme
niškai. Ateitininkai, negavę šios 
balsavimo medžiagos iki šių me
tų birželio 15 d., turi tuojau pa
reikalauti savo krašto rinkimi
nės komisijos, kad ši medžiaga 
būtų jiems prisiųsta.

yra oficialus progresyviųjų 
konservatorių partijos 

kadidatas.

Dr, John
Kucherepa

Jis gimė šioje apylinkėje ir taip pat čia lankė mokyklą. Da
bar jis gyvena su savo šeima šioje apylinkėje ir dirba kaip 
gydytojas. Jis žino šitos apylinkės reikalus. Dėl to
JIS GERIAUSIAI GALI ŠIĄ APYLINKĘ ATSTOVAUTI.

• Jis yra veiklus narys įvairių organizacijų ir kaip Toronto 
miesto tarybos narys yra y
ĮGIJĘS VISIŠKO PASITIKĖJIMO.

BIRŽELIO 10 DIENĄ (nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.)

VISI BALSUOKITE UŽ

Kucherepa x
JOHN WILLIAM, Physician

Informacijų galite gauti 403 Roncesvalles Ave., tel. LE. 1-5723.

COLOUR AND FORM SOCIETY PARODA
Nuo balandžio 27 d. iki gegu

žės 22 d. Toronto universiteto 
Hart House pastatuose vyko 
Colour and Form Society vaiz
duojamo meno (skulptūros ri 
tapybos) paroda. Įdomu, kad 
minėtoji draugija, įkurta maž
daug prieš 5 metus naujųjų at
eivių pastangomis (Paavo Airo-

Prhiusta paminėti

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

burnerius. Duodu išsimokėjhnui 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

Nr. 4(99), 145-192 psl.
Turinys: J. Ališauskas, Dva

sių išsiskyrimas ir susiskaldymo 
žaismas; F. Jucevičius, Hėgelis 
ir Marksas; L. Andriekaus eil.; 
Pr. Pauliukonis, 60 metų tėvy
nės sargyboje; H. Nagys, Kaip 
Tel. Valiaus grafikon atėjo spal
va; Th. St, Eliot ,Pelenų Diena.

Platūs apžvalgų skyriai.
Lietuvių Dienos, 1957 m. ba

landžio mėn., ,26 psl.
Numeryje paminėta min. P. 

Žadeikio 70 m. sukaktis, apta
riamas egzilinių lenkų projek
tas buferinės zonos tarp Rytų 
ir Vakarų, spausdinami J. Jano
nio sesers atsiminimai apie bro
lį, laiškas iš Lietuvos apie Kau
ną dabar ir t.t.
The Baltic Review, 1957, March 

29, No. 10, New York, 80 psl.
Turinys: Dr. Lothar Schulz, 

The Soviet Concept of the Oc
cupation and Incorporation of 
the Baltic States; Al. Kutt, Re
flections on Economic Aid to 
Captive Countries; More Stu
dent Unrest in Lithuania; Ant. 
Maceina, Western Illusions 
about Communism; Report by 
Communist Lithuanian Emig
res; Al. Kutt, The Rate of So
viet Economic Expansion; Bal
tic Political Parties; The Lithu
anian Peasant Populist Union; 
The Lithuanian Peasant Union; 
The Lithuanian Farmers Par
ty; Dr. A. Trimakas recenzuoja: 
N. L. Chirowsky, The Economic 
Factors in the Growth of Rus
sia.

ACEN News, Nos. 21-24, De
cember 1956 — March 1957, 54

la, buv. prez.), šiandien jau yra 
apjungusi ir didoką skaičių vie
tinių kanadiečių menininkų, ku
rie sudaro dalinai skirtingą dai
lės atstovų grupę. Šios draugi
jos nariai be jokio skirtumo pa
žiūrose sutilpsta ir susieja toli
mose ekstremose, užfiksuodami 
žemiškąją tikrovę piešinyje, 
spalvoje, medyje ar akmenyje. 
Malonu taip pat, kad tarpe Col
our and Form'. Soc. vadovauja
mųjų asmenų '(D. Osborne, A. 
Lee) sutinkame ir lietuvių (E. 
Docienė, skulp.).

Nors pati paroda buvo gana 
kukli skaičiaus atžvilgiu (kele
to narių pasigesta!), tačiau iš
statytieji darbai stiprūs savo ko
kybėje, kupini dinamiškumo ir 
transformatiškumo. Tematika 
plati. Gal nebus suklysta teigia
mai beįvertinant menininkų pa
stangas perduoti vaizduojamąja 
priemone savitus išgyvenimus 
bei patirtį (naturmortai, ab
strakcijos, portretai, figūrėlės), 
aplinkinį pasaulį (įvairūs peiza
žai, skulptūra). Įvairus techni
kos panaudojimas (akvarelė, 
aliejus, tipografija, pastelė), ne 
vieną parodos lankytoją galėjo 
nukelti į dailės platybes, į dva
sinį pasaulį. <

Nebereikalo visi drobės ir ak
mens ar medžio meisteriai ne- 
iškrypsta iš meno darnos dės
nių, o atvirkščiai — glaudžiasi 
išgyvenamąjam momentui. Pa
grindinę stipri impresijonistinė 
dvasia, lyg (visa) parodos kel
rodė, ir daugelyje atvejų primi
nė netolimus kubizmo, Matisse 
laikus.

Iš 17 dailininkų bei skulpto
rių, minėtini taip pat ir du daly
vavusieji lietuviai.

Skulptorius A. Dagys, išstatęs 
bareijefą (Welcome to Canada) 
ir 3 skulptūras medyje, pasireiš
kė kaip vienas iš produktingiau- 
sių dailės atstovų. Jo kūryboje 
galima buvo įžvegti nors ir na
tūralinėmis simbolių priemonė
mis' ir elegantiška drožinių to
nacija atpalaiduojančias nuo 
daiktiškumo tendencijas ir ieš
kojimą mintinės esmės pačioje 
formoje.

Dailininkas Alf. Docius — kū
riniu “Prakeikimas” (pastelė) 
atkreipė parodos lankytojų dė
mesį, kaip unikumas, nuskaidri
nęs ją spalvingumu ir atviru
mu. Jis pažįstamame paveikslo 
spalvyne nepasimeta, atvirai gi
liai pasineria temoje ir charak
teringais objektais sugestijonuo- 
ja simboliniai tamsiosios žmo
gaus kelionės gelmę. Tačiau ne
būtų galima nuneigti, kad kūrė
jas visiškai pražūsta tragiška
me siužete: jis ieškojo ir rado 
pragiedrulių, kuriuos perdavė 
stebėtojų aplinkai spalva ir li
nija, pabrėždamas kad ir maža 
gėlele, gerųjų daigų neužsibai
giančią jėgą. Šiai spalvingai sim 
bolinei kompozicijai Docius ar
timas ir lietuviškajai dvasiai, 
lyg kur ne kur primenantis Ši
monio pamėgtuosius vaizdavi
mo būdus, tik čia — “Prakeiki
me” dailininkas beturįs savitą 
bražą ir savitą coloritą, naują 
temos vystymą, iškylantį iš pil
kos aplinkumos, kasdieninio gy
venimo dūmų. Lankęsis.

Kultūros ir knygy pasauly

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. ' " ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

NUSTEBINSITE

NUOTAKĄ

PUIKIA IR

PRAKTIŠKA
AUTOMATIŠKAS 
ELEKTRINIS 
VIRTUVAS užver
da vandenį greičiau 
nei per 3 minutes.

a ®

DOVANA.

Skautų Aidas, 1957 m. gegu
žės mėn., Nr. 5, 24 psl.

Literatūros lankai, Nr. 7, Bu
enos Aires 1957 m., 32 psl., fol. 
formato.

Teisininku Žinios, sausis - bir
želis Nr. 19-20, 1957; 32 psl.

Popiežiškame “Angelicum” In 
stitute, koreferuojant prof. De
los, kovo mėn. 27 d. kun. Alek
sandras A. Nekrašas apgynė di
sertaciją “11 Concetto di Nazio- 
ne” (tautos sąvoka) filosofijos 
daktaro laipsniui gauti. .Darbas 
buvo įvertintas “cum Įaudė”. 
Savo darbu autorius bandė duo
ti tautos apibrėžimą ir nusakyti 
jos esmę. Eksklusyviniu metodu 
naudodamasis, kun. Nekrašas 
nagrinėjo dešimt taip vadinamų 
“tautos faktorių” (fattori di na- 
zione), su kuriais nuo pat de
vynioliktojo amžiaus vidurio 
yra bandoma identifikuoti pačią 
tautą. Tautos esmę kun. Nekra-

Birželio 10-tą dieną, 1957 m

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

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

Atidaryta ir šeštadieniais visą dieną.

Parkdale apylinkėje balsuokite už

John Boland, «c
KONSERVATORIŲ KANDIDATĄ

“Esi draugas ar priešas mirtinoje kovoje su komunizmu?” 
Neutralus negalite likti

šas randa kultūrinėje bendruo
menėje. Pati tauta yra apibū
dinama kaip “agregatas toj pa
čioj teritorijoj gyvenančių žmo
nių, kurie tik jiems būdingo 
gyvenimo įtakoj sudaro speci
finio charakterio kultūrinę ben
druomenę”.

Skulp. Dagio 
figūra “Nulenkiu galvą prieš 
Tave” metinėje Kanados meni
ninkų parodoje Montrealyje lai
mėjo pirmą vietą kitų skulpto
rių tarpe. Už ją pasisakė dau
gumas parodos lankytojų kaip 
už simpatiškiausią statulą. Ta 
proga ji buvo reprodukuota 
“Montreal Gazette”.

Čia Toronte jau uždarytoje 
grupinėje parodoje Hart House 
skulpt. Dagys irgi turėjo pasi
sekimą. Iš jo išstatytų trijų fi
gūrų dvi nupirko latvių dr. A. 
Tuters. Be dail. Dagio šioje pa
rodoje dar dalyvavo antras lie
tuvis dail. Alf. Docius su pa
veikslu “Damnation”. (Apie šią 
parodą žiūr. 5 psl. Red.).

“Eglutę”, kurią leidžia Liet. 
Kultūros Institutas, perėmė re
daguoti dr. A. šerkšnas. Išėjo 
jau antras jo redaguotas nr.

įvairių spalvų: ružavos, gelto- 
baltos ir melsvos.

AUTOMATIŠKAS KAVOS 
VIRDULYS, ištisas valandas 2-9 
puodelius kavos išlaiko šiltą ir 
šviežią.

PATOGUS MAIŠYTUVAS 
staigiai išvystus pilną jėgą. Gauna, 
maš 
nos,

AUTOMATIŠKA KEPTUVĖ, 
iškepa, iššutina, apkepina ir 
išverda viską puikiausiai 
Gaunama su metaliniu arba 
stikliniu dangteliu.

Galite pasitikėti... jei tai Westinghouse
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DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI Į ŽEMĘ

Br. SERGAUTIS, Realtor
TEL. LE. 4-2426 "*17 BLOOR ST. W.

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos.
Namų iškeitimas *

- ____________________________ e _____________

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI, 

tod mielai esate kviečiami atsilankyti j

WALLY'S GARAGE 
S ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadma-Colleg©/

čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Naujiį stabdžiu |<iėjinias tik H8,00
Nenusiminkite, Jei kartais ir pritrūktų pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 

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

MASINOS PARUOŠIMUI VASARAI.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541m

A. MORRIS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

priklausųs Toronto Real Estate Board & Notionci Assoc, of Real Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. ' — TELEF. LE. 4-8450

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

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

SPORTAS
Vytis - Heilas 0:2

. Praėjusį penktadienį, po ketu
rių laimėjimų futbole, Vyčio 
vienuolikė pagaliau patyrė pir
mąjį pralaimėjimą. Žaisdama 
ne visiškai geriausioj sudėty ne
galėjo tinkamai kovoti prieš 
gausaus būrio savų žiūrovų ra
ginamus, graikus. Rungtynės 
buvo nulemtos pirmoj minutėj, 
kuomet lengvas, bet netikėtai 
atšokęs, kuomuolys tarp varti
ninko kojų įsmunka į vartus. 
Vytiečiai, norėdami atsigriebti, 
visą laiką spuaažia priešą, ta
čiau praradus nuotaiką žaidimas 
sunkiai derinasi. Antram kėli
ny atsiranda proga pasekmę iš
lyginti: pavyksta derinys ir 
Preikšaitis siunčia aštrų smū
gį į vartus, kuris deja atsimuša 
į šoninį stulpą. Pribėgęs Šimkus 
nori kartoti, tačiau suklumpa 
ant sviedinio vos pora metrų 
prieš tuščius vartus. Po to vėl 
ateina priešo eilė — prasmu
kęs dešinysis kraštas nesulaiko
mai įmuša antrąjį įvartį. Tik po 
šio įvarčio graikai perima žaidi
mo iniciatyvą į savo rankas, ta
čiau pasekmė lieka ta pati iki 
žaidimo pabaigos.

Nors rungtynės ir pralaimė
tos, tačiau Vytis ir 
taškais p mirjua 
taškais pirmauja.

Poliomeličio liga pernai susir
go tik 600 kanadiečių — 59% 
mažiau nei 1955 m. Tai rodo, 
kad Salk serumas, kuriuo buvo 
įskiepyti 3 mil. asmenų, yra sėk
minga apsaugos priemonė. Iš

įskiepytųjų polio ligą buvo su
sirgę tik 11, bet nė vienas nemi
rė. Salk serumą gamina Con
naught laboratorijos. Nedideli 
jo kiekiai buvo pagaminti Čeko
slovakijai ir Jamaikai.

Mann & Mąrtel

LONDON

toliau su 6 i. 
a.dasMeP:o į

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 !

Ont.
Šeštadieninės mokyklėlės tė

vų komitetas birželio 1 d., šešta
dienį, rengia labai linksmą šokių 
vakarą Londono vienoj gražių 
salių — Odd Fellows Temple, 
Dundas g-vė 555 nr.

Gros gera kapela, veiks tur
tingas bufetas, bus loterija ir 
kt. Pradžia 7.30 vai. vak. Pelnas 
skiriamas mokyklėlei paremti. 
Visus londoniškius ir artimes
nių apylinkių lietuvius tėvų ko
mitetas maloniai kviečia atsi
lankyti. Tai būtų paskutinis pa
rengimas prieš vasaros iškylas - 
piknikus, kurie jau bus gamtos 
prieglobstyje, ne salėje. Tautie
čiai prašomi kviesti savo drau
gus ir pažįstamus. L. E-tas

ARKTIKĄ 
kanadiečiai

ZUKLAV1MO A Iii 
ir įvairius kitus SPORTO REIKME- f V*
NIS su atitinkamomis nuolaidomis

'gausite tik I

J. B E RŽI N S K A S \>^Sįfįį*d
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
"PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTL AUGŠTOS PALŪKANOS.
D a r b o v a 1 a n d o s:

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

EKSPEDICIJA Į
(CSc.) Aštuoni 

mokslininkai išvyko į arktiką 
keturių mėn. tyrimo darbams 
geofizikos, geologijos, klimato
logijos ir gynybos srityse.

Ekspedicijai . vadovauja Dr. 
Geoffrey* Hattersley-Smith, le
dynų specialistas. Jo padėjėjai 
yra -iš Krašto Apsaugos Tyrimų 
Tarnybos. Ekspedicijos buveinė 
bus šiauriausioje Kanados teri
torijos saloje — Ellesmere 
Island.

Karališkoji Kanados Aviacija 
nuskraidins į šį punktą apie 6% 
tonų; įvairiausių reikmenų bei 
maisto, reikalingo tam laikotar
piui praleisti. Vienas iš ekspedi
cijos tikslų bus įkurti čia nuo- 
latihę metereologijos stotį. Nu
matoma ,kad sekančiais metais 
i tą vietą vyks panaši ekspedici
ja, tik kitokios sudėties, kuri 
praves šios srities biologinius 
tyrimus.

J. J. ELLIS
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 bet sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namų, biznių, formų, sklypų 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

$2.000 įmokėti, 9 kambarių mū
rinis narnos, kvadratinis plonas, 2 
virtuvės, kietmediio grindys, geras 
šildymas, randasi Bloor - Dovercourt 
rajone.

$3.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, 3 virtuvės, vandeniu šil
domas, viena skola 10-čioi metų, šei
mininkes išvyksta.

$4.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, 2 modernios virtuvės, 
kietmedžio grindys, vieta garažui, 
viena skola 10-čiai metų, geros, šva
rus namas, Crowford - Dundas raj.

$5.000 jmokėti, 7 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, moderni virtuvė, mod. vonia, 
alyva šildomas garažas, Bloor- Run- 
nymede.

$6.000 įmokėti, 8 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, mod. virtuvė, vandeniu alyva 
šildomas, garažas, 10-metų skola, 
tikrai puikus pirkinys, Bloor • Pacific 
rajone.

$6.000 įmokėti, 11 kambarių at
skiros mūrinis namas, dvi virtuvės, 2 
vonios, vandeniu šildomas, kietme
džio grindys, garažas, geros išsimo- 
kėjimo sąlygos, High Park .

$8.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandeniu alyva šildomas, gra
žus viduje, garažas, arti susisieki
mo, geros išsimokėjimo sąlygos.
Taip pof turime namų pardavimui su 

$600 {mokėjimu ir augžčiau.

P. KERBERIS
Binto falef.: 14. 1-2471, 
Mamų tol.: LE. 5-1584

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

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

$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, gražių plytų namas su gara
žu ir, privačiu įvažiavimu. 2 kamba
riai rūsyje, didelis sodos, vieno sko
la, vandeniu alyva šildomas. Tuojau 
galima užtimti. Jone - Baby Point 
rajone.

11 kambarių dupleksas visai arti 
Roncesvolles. Pilna kaina $24.500. 
Atskiras mūro namas su garažu.

$6.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiras mūrinis namas, 3 virtuvės, 
alyva šildomas, garažas ir vieta ant
rom, arti Bloor ir High Park.

$10.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du ougštus, atskiras mūrinis namas 
su garažu, 2 modemiškos virtuvės, 
vandeniu alyva Šildomas, arti susi
siekimo.

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

B. SAKALAUSKAS
Birute »elef.: LE. 1-2471, 

. Nam, tol.: LE. 4-1410 
imi ..i ii n i............... —ii.......... ■ i .

@

10 gT.

@ 0.25 mgm.

@ 
@

$ 
$ 
$
8 
$

MAZAR TRADING CO.
852 Dundas St. W., Toronto, Ont 

Telefonas EM. 3-5520
VAISTAI YRA SVARBIAUSIA JŪSŲ GIMINĖMS.

Apačioje mes duodame keletą vaistų kainas į kurias įei
na ir rusų muitas.
Anthisan ......... .:........ .......
Achromycin ............11........
Aureomycin........ .
Benadril .......... . .....
Butazolidine .........
Compolon Liver Extract . 
Compolon Liver Extract Forte 6 amp. 
Chloromycetin ....  ........... 12 kaps.
Coraminc .... .... . . . ........ 1x30 cc
Penicillin Procain Oily ....  ......
Rimifon ........................  1000 tabl.
Streptomycin... ............... :. .... 30 gr.
Serpasil ....   ..........  100 tabl.
Vitamin B-12 ......................... 25 amp. @ 100 mgm.
Persiuntimo išlaidos, draudimas ir patarnavimas $6.50 
atskirai prie kiekvieno siuntinio. Visos kainos pažymė
tos kanadiškais doleriais.
Už nedidelę kainą mes SIUNČIAME VAISTUS ORO 
PAŠTU dėl greitesnio pristatymo. Mes patariame siųs
ti ORO PAŠTU, nes vaistai yra pageidaujami kuo grei
čiau gauti.
Siunčiame ir pinigus j LENKIJĄ. Už kiekvieną dolerį 
ten bus išmokama 100 zlotų. Galite siųsti pradedant 
nuo dolerio iki neribotos sumos. Garantuojame, kad pri
statymas neužtruks ilgiau 3-jų savaičių.

Kaip ir paprastai siunčiame įvairius rūbų, maisto siutimus.

100 tabl.
16 kaps.
16 kaps.

200 kaps.
50 tabl.
12 amp.

@ 0.10 $ 3.00
@ 250 mgm. $10.00

250 mgm. $10.00
25 mgm. $

100 mgm. $
2cc $

$
250 mgm. $

4.00 
3.00 
3.50 
4.70 
4.60 

$ 2.00 
9.50 
9.50 
9.50 
3.00 
2.50

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

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

Savininkas ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130 Telefonas LE. 5-9130

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
2446-8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO ★ 

ŠALDYTUVAI ★ 

SIUVIMO MAŠINOS ★ 

SKALBIMO MAŠINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI ★

* KROSNYS

* LINOLEUMAS

* VAIKŲ BALDAI

* ĮVAIRŪS KILIMAI

* VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

V;

•
gi

Neieškokite kitur, pas mus yra 
AUTOMOBILIS JUMS.

AUTOMOBILIAI DARBININKAMS 
už prieinamą kainą ir geras išsimo* 

kėjimo sąlygas.
NEW-ERA AUTO RINKA 

1660 Queen St. W.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
realį, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

Elektros 
mechanikas

Toisou visų rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai. 

vok., kitomis dienomis betkodo.
V. NORUS

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

1199 Bloor St. W., Toronto. Tel. LE. 4-8481
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iŠ* bankų.

Skambinti 
Ant Mičiūnas 

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 augstu įmokėjimu. Prašome skambinti 
dar šiandien:

»
CARLING, SOCCER LEAGUE 

Jūsų informacijai sekančios savaitės 
futbolo žaidynių lentelę 

pateikia

CARLING'S

Thistles - Scottish 
Avro - Udinese

TORONTO 
METRO LEAGUE — at St. Clair Stadium 
BIRŽELIO 2 SEKMADIENI, 
2 vol. p.p. CNRA - Maple Leofs
3.30 vol. p.p. Danforth - Croatia 
BIRŽELIO 3 PIRMADIENĮ, 
7 vol. vak.
8.30 vol. vak
BIRŽELIO 5 TREČIADIENĮ, 
7 vai. vak. 7000 Club - Belfast United 
8.30 vai. vak. Silverthorn - Oakville 
BIRŽELIO 7 PENKTADIENĮ, 
7 vai. vak. C_____
8.30 vai. vak. FCK Estonia 
NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON

PARK /Shaw - College/
TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 

/Broadview - Gerrard/ 
ŠEŠTADIENĮ, 
Olympia-Harmony - White

Eagles 
SEKMADIENĮ,
Ukraina - East End Canadians 
ANTRADIENĮ, 
Sparta - Hungaria 
TREČIADIENĮ, 
Malta United - White Eagles 
KETVIRTADIENĮ, 
Italia - Tridents 
PENKTADIENĮ, 
East End Canadians - Ukraina

Germanio - Vikings 
i - Victoria

BIRŽELIO 1 
8 vai. vak.

BIRŽELIO 2 
3 vai. p.p. 
BIRŽELIO 4 
8 vai. vak. 
BIRŽELIO 5 
8 vai. vak. 
BIRŽELIO 6 
8 vai. vak. 
BIRŽELIO 7 
8 vai vak

HAMILTON SENIOR SOCCER LEAGUE
H.A.A.A. GROUNDS, Charlton Street West 

BIRŽELIO 1 
vakare 
BIRŽELIO

BIRŽELIO

BIRŽELIO

BIRŽELIO

3

5

ŠEŠTADIENĮ, 
Italo-Canadians - Hamilton 
PIRMADIENĮ, Hungarians
Italo-Canadians - Hamilton 
TREČIADIENĮ, United
British Imperials - Slovak 
KETVIRTADIENJ, 
Hamilton City - Hamilton 
PENKTADIENĮ, Hungarians 
Ukrainia - Hamilton Turuls

6

CARUNG’S
BREWERY LIMITED

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393 

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

IMPERIAL GARDENS, INC.
2385 JOLICOEUR ST., 

MONTREAL 20.
Tel.: HE. 9918 and AV. 8-5736

SKI Y PAI

KURKITE LIETUVIŠKĄ KOLONIJĄ !

2

6

1

Jau daug lietuvių čia nusipirko sklypų. 
Paskubėkite, kol yra pasirinkimas.

PIRKITE ŠIANDIEN UŽ ŠIMTINES — 
RYT PARDUOKITE UŽ TŪKSTANTINES !
$2.0000.000 bungalovų, split level ir dupleksų 

projektas tik ką pradėtas vykdyti.

Kam mokėti nuomą, 
jei galima įsigyti nuomavus namus ’

GRĄŽINAME PINIGUS, 
jei Imperial Gardens Inc. kurią nors šių 

garantijų neišpildytų.

Chateauguay miesto centre!
TIK 5 MYLIOS NUO MERCIER TILTO. TIK 359.oo.
Įmokėti $50.oo, likutis išsimokėjimui po $2 savaitei be nuošimčių ir be mokesčių 
Sklypai šalia 3 kelio. Vanduo, kanalizacija, gatvės, elektra, žemė paruošta sta 
tybai. Nauja mokykla čia pat šalia sklypų. Sklypai vaismedžių sode.

ŠTAI MŪSŲ GARANTIJOS:
1. Nuosavybės dokumentai kiekvienu metu. 

“Certificate of Search” išlaidas apmokame mes. 
Sklypai pažneklinti — nėra jokios abejonės 
dėl jų tikros vietos. 
Niekur mūsų sklypuose nėra pelkės.
Žemė niekad nebuvo ir nebus apsemta van
dens.
Sklypai paruošti statybai.
Raštiškai garantuojame, kad vanduo ir kana
lizacija bus įvesta nustatytu laiku.
Mokyklos ir didžiosios krautuvės (Super Mar
kets) jau veikia.
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REAL ESTATE

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4W5
Didelis pasirinkimas gyvenamų ntmtį biznių, žemes statyboms*
Wear • Dovercourt Rd., $2.500 įmo
kėti 9 kambariai, 3 virtuvės, mūrinis 
narnos alyva šildomas.
Bhor • Dufferin, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūrinis nomos, 2 virtuves, 
gorožos.
High Park - Rances va Iles, $4.000
įmokėti, 6 didelių kambarių, mūrinis, 
alyva šildomas, garažas.
Glenlake Ava., $2.500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, van-
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dens olyvos opšildymos, gero mūro 
narnos.
High Park, $5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kambarių, atskiros, mūrinis, 
olyvo šildomos nomos, garažas.
CoHege /netoli lietuvių bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų butų/, at
skiros, mūrinis namas.
S*. Oair - $»«4im> R<L, 7-nių dide
lių butų, geros mūrints pastotas su

Ji neskaičiuoja
Kaimynė Ona •'atėjo pas tur

tingesnę Marijoną. Toji viešnią 
pavaišino obuoliais.

— Kodėl nebevalgai? •— klau
sia šeimininkė.

— Ačiū, porą obuoliukų su
valgiau, užteks...

— Tamsta jau ne porą, o tris 
suvalgei, bet valgyk ir daugiau. 
Aš gi neskaičiuoju...

Pažanga

7 PUSL.

likviduojamos palikimas.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1*4605

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

VIEŠOJI GLOBA KANADOJE
<_ (Atkelta iš 3 psl.) 

privatinėmis šalpos Organizaci
jomis.

Privatinių šalpos organizacijų 
Kanadoje gausu. Kaikurios iš jų 
operuoja stambiomis pinigų su
momis, surinktomis viešų rink
liavų metu. Tų organizacijų yra 
visokios apimties, pradedant 
nuo didžiųjų viso krašto mastu, 
iki mažų — parapijinių, besirū
pinančių savų parapijiečių rei
kalais.

Tiesa, Kanada dar neturi vie
šo draudimo ligoje. Tuo tarpu 
kanadietis turi pats atsiminti, 
kad gali kada nors susirgti. Bet 
tai nereiškia, kad sergantis varg 
šas būtų paliktas gatvėje. Ne
galintieji už gydymą užsimokėti 
gydomi viešosiose ligoninėse sa
vivaldybių lėšomis. Kanadiečiai,

Dr. A. Užuplenė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pogolbo.

41 HEWITT AVL /prie Roncesval- 
le - Dundas St./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod, trečiod., penktad. 2-4 vol. 
p.p., antrod. ir ketvirtod. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vai.

i Dr. WILLIAM J. Z1NCHES1N 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volandos. 10-12 vo>, 2 

4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHŲRST nREET 

T pronto
Telefonas LE. 3-4323

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Atitaisė:,.
Senelė apsilankė pas savo 

dukterį. Bežaidžiant mažai anū
kėlei išsprūdo:

— Senelytė kvaila!
" Senelė nepatenkinta metė 
žvilgsnį į savo dukrą. Toji pasi
šaukus dukrytę sudraudė ją ir 
liepė senelės atsiprašyti.

Dukrelė sakėsi nežinanti, kaip 
atsiprašyti. Motina pakuždomis 
pamokino ją:

— Sakyk: senelyte, man labai 
nemalonu, kad aš tave taip pa
vadinau ...

Mažoji, paskutinių žodžių ne
nugirdo, prišoko prie senelės ir 
atsiprašė:

— Senelyte, man labai nema
lonu, kad tu kvaila ...

Škotų šeimoje
.Žmona . serga. Vyras išeina 

kviesti gydytojo. Kiek susigal
vojęs jis užeina pas ligonę ir 
sako; »

— Žinai, brangioji, jei tau dar 
pablogės, tai nepamiršk užgesy- 
ti šviesą...

Tikras nuostolis
jonas pamato ateinantį bičiu

lį ir pagalvoja:
— Vėl paprašys paskolinti, o 

dar tų $5 negrąžino.
valandų dirbama ir 12 vai. ne-’ . į^bas, drauguži, — užkal

to. bina bičiulis. — Gerai, kad su
tikau. Ar turi $5?

— Deja, ne.
— Gaila. Jei būtum turėjęs 

penkinę grąžos, būčiau grąžinęs 
skolą.

Jonui buvo tikrai gaila, bet 
atitaisyti vistiek nepatogu.

i

garofais, metinės pajamos $8.500, j" Priešrinkiminiame sovietinia- 
me mitinge agitatorius aiškina, 

t kad sovietinėje santvarkoje gy
venimas nuolat gerėja. Esą caro 

. laikais Rusijoj darbininkas dir
bo 6 dienas ir tik septintą dieną 

» gaudavo poilsio. Sovietų Sąjun
goje tuojau būsią dirbama tik 5 
dienas ir po jų 1 diena busianti 
gaunama poilsio. Kai socializ
mas labiau įsigalėsiąs būsią dir-_ 
bama 4 dienos ir po to 1 diena 
poilsio. Dar vėliau būsią dirba
ma 3 dienas ir po to viena die
na poilsio, paskiau 2 dienas dir
bama ir 1 poilsio, 1 dirbama ir 
T ilsimasi. .

— O kaip gi bus, kai bus įgy- 
parlamentas svarstė, visuotinio-vendintas komunizmas? — pa- 
sveikatos draudimo . įstatymą? 
Tikimasi, kad netolimoje atei
tyje įstatymas įsigalios, ir 
daugumas kanadiečių feus įtrauk 
ti į ligos draudimo schemą. 
Šiuo metu svarstomasis. įstaty
mas apima tik globą ligoje, bet 
neapima gydytojų ir dantų gy
dytojų sąskaitų.

Kaikurias sveikatos draudimo 
rūšis jau turi įsivedusios atski
ros provincijos: Britų Kolumbi
ja, Alberta, Saska tche wahas.

i kurie uždirba, didele dalimi yra 
1 apsidraudę vienoje ar kitoje li- 
gos draudimo įstaigoje, kuri už 
nedidelį nuolatinį įmokėjimą 
duoda aprūpinimą ligos atvejy. 
Tokių draudimo įstaigų turime 
daug. • •

Pastaruoju’ metu Dominuos

klausė vienas iš darbininkų.
— O kai bus pasiektas komu

nizmo laipsnis, - tai bus tik 12 

dirbama, — paaiškino agitato
rius.

O pavojaus buvo...
104 metų motina išleido už 

vyro 78 metų dukterį. Vestuvių 
metu motina pasakoja:

— Labai gerai, kad Marė iš
tekėjo. O aš jau bijojau, kad 
liks senmergė... x .

SHINWELL PUOLA EISENHOWERj
(Atkelta iš 3 psl.) 

servatorių partijai. Žinoma, de-! taip jau dideli pasauliniu mas- 
mokratinė žodžio laisvė nedrau- tu, jei čia nesikištų Maskva,, 
džia manyti vienaip, ar kitaip pasauliui, kaip ir Amerikai- 

daug labiau turėtų rūpėti — pa
smerkti rusų kolonializmą ir 
tautų grobimą. Juk Amerika 
mato ir “skaudžiai pergyvena” 
arabų ir kitų barbariškų Azijos, 
Afrikos tautelių skriaudas >— 
iš anglų, prancūzų pusės, bet žy
miai “santūresnė”, kai rusai šau-

Izraelio reikalai, kurie nėra

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

42 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

I
I

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.

■n 1,1 II

Dr. L. SIMON
„ (Mos «r veneree ligų specialistes.
Naujos adresas nuo balandžio 1 d.

288 ST. CLAIR AVE. W., 
/prie Spa dina Rd./

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

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-H15

Į

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUtįlDA$ ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme) 
ir 
i

t
Priima ligonius 

1lš anksto sttsitarus.

Tetafeno. LE. 4-6851

D r. A. Pacevlčius /
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė-.
Telef. LE. 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.

.......

Dr. John REKAI
Chirurgas ir ąkušerW

Dr. Paul REKAI
’ Vidaus ligų specialhtas, 

t X RA.T (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

ir toks Shinveil, juo labiau turi 
teisę, kaip buv. karo ministeris, 
turėti savo numonę, apie gene
rolus, jų sugebėjimus, visai ne
žiūrint, jei tarp jų poetiškų bi
čiulių jie būtų ir “dideliais ge
nijais” laikomi.

Logiškai imant, pagaliau čia
nėra įžeidimo nei tautai, nei j dėBerlyne bei Poznanėje vokie- 
prezidentui, kaip asmeniui, o čius, lenkus, ar neseniai skerdė
tik — jo klaidoms, nes klaidų 

^nematyti ar joms pataikaujan
čiai džiūgauti — niekam nėra 
prievolės, nes — šysenom pa
saulio istorijos nesukuriama. 
Kokie yra kiti “labai kvaili da
lykai” Shinvell nebeišvardijo.

žmones Vengrijoje.
Ir dabar Amerikai pono Dū

les lūpomis vėl saldžiai prabi
lus apie “rusų pavergtų tautų 
išlaisvinimą”, net žadant viso
kią paramą — taikiom priemo
nėm, labai tiktu iškelti viešu- 
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Greitai ir pigiai siunčiame siuntinius 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus.

“ORBIS” SIUNTINIAI
pasiekia Lietuvą per 3-4 savaites.

Siunčiame tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai augštos 
kybės, o kainos žemos. 100% garantija siuntiniams. Sekite mū
sų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaip kainaraščius.

SKELBIMAS Nr. 1
Siunčiame maistą, medižagas rūbams, gatavus rūbus avalynę, odą, vaistus ir 
kitus reikmenis. Kiekvienas siuntinys gali būti sudėtas is anksčiau paminėtų da
lyką, t.y. siuntiniai savo turiniu GALI BŪTI MAIŠYTI. Mūsų stuntinioi yra 
10 KILOGRAMŲ arba 22 SVARŲ BRUTO. Jei siuntinyje nėra skardintą dėžių 
— tai gryno svorio galime dėti 9Vi kg. arba 21 sv. /pav., jei vien cukrus, 
miltai, ryžiai/. Jei yra skardinių dėžių siuntinyje yra gryno svorio /nerto/ 
9 kg. arba 20 svarų. Mūsų siuntiniai pakuojami kilogramais, tai prašome ger
biamu klijentų daryti užsakymus kHogramimu apskaičiavimu Z1 kg.. Vi kg., 
!4 kg., o ne svarais/. Šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros 
orientacijos, nes daugumo firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramas=2,21 svaro.

Maistas 
cukrus 
ryžiai 
miltai kvietiniai 
manu kruopos 
mokaroniai /verm./ 
pieno mitleliai 
volg. alyva 
margarinas 
sviestas 
sūris "šveicariškas" 
taukai kiauliniai 
bekonas daniškos 
kumpis 
kumpio dešra 
salami dešra 
kilkės /onjouvis/

PASTABA: volg. alyva, 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 įskaitytos muitas ir sovietų 10% mokestis. Sudarius ir susu
mavus siuntinį reikia dar pridėti: licencijos mokestį, persiuntimo gorant., pašto 
persiuntimo išlaidas, kas kartu sudaro $6.50.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
$6.45 plius 

$17.10 plius 
$17.90 plius

kaina už kg. už svarų
$0.33 

0.43 
0.34 
0.43

$0.72 
0.95 
0.75 
0.95 
0.95 
2.35 
2.30 
2.00 
2.65 
2.50 
1.90 
2.60 
3.25 
2.50 
2.80 
2.30

1.07 
1.04 
0.91
1.20
1.14 
0.87
1.18
1.47 
1.14 
1.28
1.04

ko-

UŽ svarą
$1.18

1.25
0.68

Maistas kaina už kg.
kepeninis paštetas 
pipirai 
citrinai šviežus 
apelsinai šviežus 
džiov. vois. "kompot 
razinkos 
fygos 
datulės vaisiai 
bičių medus 
šokoladas 
kakava 
kova 
arbata 
arbata Vi kg 
muilas
omerik. cigaretės Phillip Morris 200 
št. /10 pakelių/ su muitu $4.25

$2.60
2.75
1.50

kaino nepastovi
1.90
1.50
2.10
2.40
2.25
3.55
3.90
3.60
5.50

$1.40, 1/2 kg. $2.75
1.05 0.48

0.82 
0.68 
0.96 
1.09 
1.02 
1.63 
1.77
1.64 
2.50

1.
2.
3.
4.

5.
$18.00 plius

$23.50 plius

$6.50
$6.50
$6.50

$6.50

$6.50

viso 
viso 
viso

viso

viso

$12.95
$23.60
$24.40

$24.50

$30.00
$10.95
$12.90

Cukrus brutto 10 kg. /22 sv./
Taukai brutta 10 kg.
Stari lašiniai sūdyti, sausi
1.000 amer. cigarečių "Phillip
Morris", 50 pok. ir 7 kg. 115 
sv. / cukraus 
60 gr. streptomycina, 1.000 tabl. 
isoniazid /rimifono/ ir 7 kg 
/15Vį sv./ cukraus

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

Sekite mūsų skelbimus ir naudokite kaip kainoraščius.
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), musų 
agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo. 

Mūsų skyriai Čikagoje, Kenošoje ir Waterburyje.

mon kaikurių ankstyvesnių pa
žadų “užmiršimą”.

Taip garsioji Kersteno byla, 
užsimojusi pasmerkti bolševikų išdžiūti.
agresiją, pradedant Pabaltijo 
užgrobimo tyrinėjimu — taip 
staigiai nutraukta ir padėta į 
archyvą, be abejo, paliko visam 
pasauliui, nekalbant apie Indiją 
ir. afro-azijatus, “neišlošiamos 
bylos” įspūdį, kur — “sunku 
įžiūrėti rusų kaltę”. Senas prie
žodis ne be reikalo sako, — “ge
riau nepradėti, negu nebaigus 
mesti”. Visokį lietuvšiki veiks
niai ir ypač p. Sidizkausko “Pa
vergtųjų Tautų Komitetas”, at
rodo, turėtų dabar ypač gerą 
progą ponui Dulles priminti — 
taip nesėkmingai užmirštą Kers 
teno bylą, kuri gi skamba dide
liu disonansu jam dabar užve
dus iš naujo Rusijos pavergtų 
tautų išlaisvinimo kampaniją, 
tikrovėje, niekais praleidžiant 
progas, įrodymo medžiagą ir 
garsiųjų tarptautinių intelektu
alų bendradarbiavimą, netgi už
grobimų įrodymo —- nepasisten- 
ginat pravesti ligi galo. St. B.

VILNONIAI DRABUŽIAI
Jei apdare kur jau blizga vil

nonė medžiaga, reikia ilgokai pa 
trinti benzino ir amoniako skie
diniu. Po to lyginama per sku
durėlį. Audeklas paliekamas 
dar drėgnas ir taip pakabinamas

Blizgančias vietas galima taip 
pat išvalyti šepečiu, jį padažant 
karštame acte. Po to medžiaga 
ištrinama iki sausumo ir lygina
ma taip pat per skudurą.

Mėlyna spalva atrodo lyg nau
ja išplovus vandeny pusiau su 
amoniaku.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIS MATININKAS 
/Ontario Land Surveyor/

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

Iš Toronto — Long distance.

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

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami J na
mus veltui. Darbas ir dalys gera n - 
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

Paieškojimai
Antanas Pielis, sūnus Petro, į * 

JAV išvykęs-apie 1930 m. ir gy
venęs 2543 W. U. St., Chicago 
29, Ill. USA, prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: Pielaitė Vanda, d. 
Juczo, Vienybės aikštė Nr. 23, 
Panevėžys, LTSR. '

Andriaus ir P. Brazaičių ieš
ko jų motina. Atsiliepti: A. Gon
tą. 43 Indian- Rd., Toronto 3, 
Ont. Telef. LE. 2-8459. I

Juozo Gružinsko, kilusio iš* j 
Laukuvos miestelio, ieško moti- j 
na Sibire. Pranešti: P. Gudjur- Į 
giui, 9302 -155 St., Edmonton, Į 
Sub. P.O. 22, Alberta 2 . I

Eugenija Ramanauskaitė, d.
Antano, gimusi 1924 m., gyve- | 
nusi Kaune; Albinas Virbickas, j 
sūnus Kazio, gyvenęs prie Vii- J 
kaviškio, yra ieškomi giminių 
Lietuvoje. Jie patys arba apie 
juos žinantieji prašomi rašyti: 
D. Mališka, 5441 Bannantyne 
Avė., Montreeal 19, Que.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE._3-4912
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

i

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir-t.t.
21 DUNDAS SQUARE 

Suite 561 — Herman Building 
Toronto

Telefonas EM. 6-1681-2
Ketvirtadienio vakarais:, 

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

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.)
Sav. V. DUNDYS

F

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

(torp Glodstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 .
Toronto <

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo volghdos: nuo 9-12 ir nyo, 
2-9'Vat vtfc tbčgal štįsitarimą).

Roštinė: 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

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas —. ■ 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

b' • ' ■ 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

r

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 

-'838 Dundas St W. Toronto
kampas Eu-:lid Avė;

Priima vakarais oagal susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFAHUK .

(optometrist)

i

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST M EDI C A J. BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių dėfek- 
>rtlrio akių nervus, kurie daž

nai *sukel»a gn.’vos skaudėjimą ir ner- 
- vingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 College St. W. Toronto 
Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas

A. BERESNEVIČIUS
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 50 procentų.

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT. 
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 kainos ir. didelis pasirinkimas

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

Taisome Ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus.
Telefonas RO. 6-1599.
Sav. A. GUŽAUSKAS

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

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

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

veltui.

Garantuoti siunti
niai į Sovietu Rusiją 
ir užimtus kraštus

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

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
691 QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefono. EM. 8-9527.

Vieninteli firme, tivnžioRti siuntiniu.
H Kanalo*. Oitiwuimi prekiiį pnsi- 

rinkiuM*.

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Plonoi, specifikocijos, reportoi. Me
džio, plieno ir gelžbetonio postotoms.

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

Br. BUKOWSKA- 
BEJNAR, R.O.

WIKT0RIA 
BUKOWSKA, R.O.

274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.;- šėštadie- 

h niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungiu er 

perstateu:
europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automo- 
tjs. Kintamos or tiesioginės srovės 

t motorus.
Be to, apimu namus piinom Instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVL, TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vo>kų h 
vyrų botai, normalaus dydžio Ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

i

SEGUIN
Advokatai Notarai

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

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

i

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

įstaigos direktorius 
A. LIDDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER G DEAKON, 
B.A.Sc., R.P.E. 

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius it kitus reikalus.

______
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį iškil

mingai pagerbtas ilgametis pa
rapijos kunigas dr. J. Gutauskas 
sidabrinės kunigystės sukakties 
proga. Pagerbimo iniciatyvos 
ėmėsi parapija, pakviesdama 
skaitlingą pagerbimui ruošti ko
mitetą.

— Praėjusią savaitę ryšium 
su kun. dr. Gutausko kunigys
tės sukaktimi parapiją aplankė 
J. Em. Toronto Kardinolas. Emi 
nencija pasidžiaugė parapijos 
pažanga, palinkėdamas jai dar 
daugiau stiprėtu

— Šį sekmadienį per visas pa
maldas daroma rinkliava pa
remti šv. Augustino kunigų se
minarijai Toronte. Kaip žinome, 
seminarijos auklėtiniai tik sim
boline suma teatsiteisia už 
mokslą ir pragyvenimą. Visa 
seminarijos išlaikymo našta gu
la ant vyskupijos pečių. Semina
rijai paremti todėl kartą/ me
tuose daroma parapijose rink
liava. Šioje įstaigoje mokosi 
taip pat trys lietuviai klerikai.

— Šį ketvirtadienį šeštinės.
Šv. Mišios 7.30 vai. vak. Jos au
kojamos už vėlę a.a. kun. J. Staš 
kevičiaus, mirusio Sibire. Ge- . .
gūžinės pamaldos kasdien 7.30 Laurinaitis.
kevičiaus, mirusio Sibire. Ge-

kos studijoje.
— Orkestro studijos mokiniai 

renkasi į pamoką šį ketvirtadie
nį 8 vai. vak.

— J. Em. Toronto Kardinolas 
i kreipiasi į visus tikinčiuosius 
prašydamas aukų kunigų semi
narijos išlaikymui. Mūsų para
pijoje rinkliava tam tikslui bus 
šį sekmadienį po kiekvienų Mi
šių išeinant iš bažnyčios. Para
pijiečiai prašomi į šį prašymą 
atsiliepti duosnia auka.

— Šią savaitę, penktadienį, T. 
Placidas ir T. Paulius išvyksta 
j savo centrinį vienuolyną Ken- 
nebunkpoite, Me., JAV, metinių 
rekolekcijų. Atgal Torontan 
grįš apie birželio 13 d. Parapijos 
klebono pareigas tuo laiku eis 
T. Vytautas.

s,— Parapijeičiai, kurie savo 
darželiuose turi gėlių, labai pra
šomi jų paaukoti altoriams pa
puošti. Neturį galimybės jų at
gabenti, prašomi skambinti kle- 
bonijon, ir gėlės bus paimtos 
mūsų pačių.

— Salėje šeštadieniais visą 
vasarą jokių parengimų nebus, 
nes ji perleista vestuvėms.

— Pakrikštyta: Ramona Biru
tė Kiaunytė, Tomas Paulius

Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 
mėnesiniai susirinkimai vasaros 
metu vyks kiekvieno mėn. pir-' 
mosios savaitės ketvirtadieniais 
8 vai. vak. Sekantis susirinki
mas įvyks birželio 6 d. 8 vai. v. 
šv. Jono Kr. par. patalpose.

Vyčio pobūvis
Šį penktadienį, gegužės 31 d., 

7 vai. vak. Toronto Lie|. Namų 
viršutinėje salėje Vytis rengia 
pobūvi - susipažinimą su Vyčio 
laimėjimais bei laimėtoiais.

LSK Vytis.

— Kaip jau anksčiau skelbta, 
šiais metasi T. Pranciškonų sto
vyklavietėje N. Wasagoje" ren-

vai. v. jos baigsis šį penkta
dienį.

— Šv. Jono Kr. parapijos kny- . . _ ...
gynas jau atidarvtas. Knygyną giamos dvi stovyklos: pirmoji 
numatoma gerokai praplėsti, yra rengiama ateitininkų ir ski- 
kur, be knygų, taip pat bus ga- į riama labiau jaunimui, o antra, 
Įima gauti ivairiu religiniu reik-; rengiama parapijos sporto klu- 
menų. Knygynui‘vadovauja Vy- bo Aušra, skiriama vaikučiams 
tautas Aušrotas. ” -j—.- io — —

— Wasagoje ir šią vasarą pa

riama labiau jaunimui, o antra,

nuo 7 iki maždaug 13 metų am
žiaus. Nors iki stovyklos yra

rapijos kunigai aptarnaus dvi dar pora mėnesių, ja susidomėji 
vietoves: Springhurstą ir Col- j- - -
lingwooda ,laikydami abiejose 
vietovėse po dvejas Mišias kas 
sekmadienį.

— Pakrikštyta: Paulius Pra
nas Laurinaitis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį ketvirtadienį, gegužės 30 

d., Dangun Žengimo šventė. Vi
si katalikai po sunkia nuodėme 
Bažnyčios įpareigojami tą dieną 
išklausyti šv. Mišių. Mūsų baž
nyčioje Mišios 7 ir 8 vai. ry
te ir 7.30 vai. vak. Po 8 vai. 
šių ryte Trečiojo Ordino 
riams Gen. Absoliucija.

— Gegužinės pamaldos -baigia 
. mos šią savaitę. Kadangi beliko 

vos kelios dienos, visi parapijie
čiai raginami kuo skaitlingiau
siai jose dalyvauti.

— Su gegužinėm pamaldom 
baigiasi ir Motinos Dienos Mi
šių novena. Noveninės Mišios 
laikomos kiekvieną rytą 8 vai.

— Visą birželio mėnesį, po 8 
vai. Mišių, ryte šiokiadieniais ir 
po 9 vai. Mišių sekmadieniais 
laikomos trumpos pamaldos 
Švenč. Jėzaus Širdies garbei.

— Vyskupo parėdymu, kiek
vienoje parapijos bažnyčioje 
pravedama Novena į šv. Dvasią. 
Mūsų bažnyčioje ji bus laikoma 
po 8 vai. Mišių šiokiadieniais ir 
po 9 vai. Mišių sekmadienį. No- 
venos pradžia šį penktadienį ir 
pabaiga birželio 8 d.

— Pirmos Komunijos pamo
kos tęsiamos . toliau antradie
niais ir ketvirtadieniais 6.30 vai. 
vak. Vaikučių Pirma Komunija 

. bus birželio 9 d. per 9 vai. Mi
šias. Po iškilmių bažnyčioje — 
trumpi bendri pusryčiai kavinė
je. Tą dieną 10-tos vai. Mišios 
prie šoninio altoriaus. Klausan
tiems šių Mišių Komunija bus 
duodama po Mišių.

— Katechetinės pamokos Pir
mą Komuniją anksčiau priėmu- 
'simes vaikučiams vyksta kiek
vieną sekmadienį po 10 vai. Mi
šių artistų kambariuose.

— Gimnazistams, lankantiems 
nekatalikiškas gimnazijas, reli
ginės pamokos kiekvieną sek
madienį po 11 vai. Mišių muzi-

Mi-
na-

mas labai didelis, ir antrajai sto
vyklai jau yra užregistruota ne
toli 50 vaikų.

Stovyklavietė, nors ir savo
mis jėgomis, puošiama ir ruošia
ma pilnu tempu. Taip pat jau 
sudarytas gausus ir patyręs sto
vyklos štabas, kurį daugumoje 
sudarys patys tėvai. Paskutinio- 
se dienose stovyklos rajone įves
ta elektra. Susitarta su filmų 
bendrovėmis ir gauta visa eilė 
pedagoginių ir linksmo pobū
džio filmų. Be to, nors vaikučiai 
šiais metais dar turės stovyklau
ti palapinėse, kiekviena palapi
nė turės medines grindis.

Stovyklos mokestis yra nu
statytas labai nedidelis —. tik 
pačiom išlaidom padengti: vie
nam vaikui į dieną kainuos 1.50 
dol., o visas stovyklavimo , lai
kas — $20; dviem vaikam į die
ną — $2.50 ir visam stovyklavi- 
no laikui — $33; trim ar dau
giau vaikų — už vieną dieną $3, 
o už visą stovyklos laiką — $40. 
Registruotis stovyklon prašom 
‘elefonu: LE. 3-0621.
Genocido pradžios minėjimas 

įvyks birželio 16 d. Odėon teat
re, Carlton ir Yong gt. kampas.

Į minėjimą nuvažiuoti orga
nizuojamas automobilių para
das su plakatais. Visi, kurie tik 
turi mašinas, prašomi tą dieną 
2 vai. atvažiuoti į Lablows di
džiąją mašinoms pastatyti aikš
tę Dufferin gatvėj (tarp College 
ir Bloor). Ten bus formuojamas 
paradas ir uždedami plakatai. Į 
tą pačią aikštę atvyksta estų ir 
latvių automobilistai.

Dr. M. Arštikaitytė 
birželio mėnesį išvyksta atosto
goms. Kabinetas per tą laiką 
bus uždarytas.

Ta pačia proga ji dalyvaus 
Kanados akių specialistų suva
žiavime Banss, Albertoj, ir skai
tys paskaitą tema: “Naujas me- 
tėdas žvairų akių chirurgijoje’’.
High Pork rajone REIKALINGA ateinan
ti MOTERIS pasaugoti 5 metų berniuką. 
Skambinti po 7 vai. v. tel. RO. 9-4291.

Išnuomojamos kambarys II augšte, ra
miam name. High Park rajone. Tclef. 
RO. 2-2137.

BALSVOJOJ Al

Phil GIVENS 
Liberalų partijos 

kandidatas.

Išlaikykite 
Kanadą 

klestinčią.

Balsuokite 
vėl 

už Liberalus!

apylinkeje.
Birželio 10 d., pirmadienį, savo balsavimo kortelėje pažymėkite 

... .
PHIL G.

GIVENS, Barister

Linksma ir įdomi gegužinė
ŠĮ SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 2 d. 3 vaL p.p. 

. Vyk Narušio ūkyje įvyks įdomi

GEGUŽINĖ
SU ŠOKIAIS IR DAINOMIS.

TAIP PAT VAIKAMS BUS ĮVAIRI PROGRAMA.
GROS BENNIE FERRIE ORKESTRAS. VEIKS BUFETAS.

Tad Hamiltono, Toronto, Niagaros pusiasalio ir kitų vietovių 
lietuvius kviečiame atsilankyti į šią gegužinę.

Hamiltono At-kų Kuopa.

KLK Moterų D-jos šv. JonoKLK Moterų D-jos šv. Jono į T. vyrų kvarteto parengimas 
par. skyriaus susirinkimaš įvyks paskutinis šį sezoną, buvo gerai 
šį ketvirtadienį 8 vai. v., tuojau j paruoštas. Ir salė papuošta šim- 
po šeštinių pamaldų bažnyčio-1 Įaįs balionų ir programa pa-
je, muzikos studijos patalpose. 
Susirinkime bus aptarti įvairūs 
klausimai ryšium su vasarą 
įvykstančiu Kanados Liet. Kat. 
Moterų D-jos suvažiavimu, o 
taip pat nustatoma programa 
skyriaus vėliavos šventinimui.
PARDUODAMI 2 SKLYPAI prie Woso- 
gos arti lietuviu bažnyčios, Kennwood 
Ave. Tel. EM. 3-2853, po 6 vai. vak.

Paskaitą apie Vytauto kovas 
su Auksine Orda, kaikuriems as
menims pageidavus, dr. M. Any 
sas pakartos birželio 2 d., sek
madienį, 5 vai. p.p. L. Namuose. 

Bus aptariami sekantieji įvy
kiai: Vytauto atsimetimas nuo 
lenkų karūnos ir Salyno sutar
tis, Vytauto paktavimas su buv. 
Auksinės Ordos chanu Tochta- 
mišu, mūšis prie Vorsklos; Toch 
tamišo sūnų panadojimas sprog
dinti Auksinę Ordą, Vytauto, il
gamečio priešo emiro Edigey 
nugalėjimas, taikingo Krimo 
chanato įsteigimas ir Lietuvos 
priėjimas prie Juodųjų jūrų.

Visi susidomėję istoriniais 
klausimais prašomi kuo skait
lingiausiai atsilankyti.

KUN. DR. J. GUTAUSKO KUNIGYSTĖS SIDABRINĖ 
SUKAKTIS 

vardu A. Čirūnas. / 
j Raštu sveikino J.E. vysk. V. 
i Brizgys, VLIKo pirm. J. Matu
lionis, sesuo iš Čikagos, visa ei
lė buv. kurso draugų, buv. mo
kinių ir šiaip koniratrų: kun. 
St. Yla, kun. dr. J. Prųnskis, 
kan. F. Kapočius, kun. Dagilis, 
kun. Rutkauskas, kun. Danie
lius, kun. A. Sabas, kun. T. Nar
butas, kun. Petrėnas, kun. V. 
Skilandžiūnas, kun. dr. V. Bal
čiūnas, St. Catharines klebonas 
T. Juvenalis liaubia, OFM, To
ronto Prisikėlimo par. klebono 
par. einąs T. Placidas Barius, 
OFM, ir kun. Riekus. Abu pa- 
starieji taip pat dalyvavo ir pa
gerbimo vakarienėj. Toliau raš
tu sveikino Toronto skaučių 
tuntas, Nekalto Prasid. seselių 
vyresnioji s. Aloyza, Hamiltono 
ateitininkai, buvę sukaktuvinin
ko 4 mokiniai iš Amsterdamo -- - .
kun. Jonaitis, kun. Ruokis ir kt., JP°nu>, T- Plocidui, taipgi ir šv Jono Kr. 
tain na t naraniiipeiai klerikai porapijos klebonui kun. P.taip pat parapijiečiai KieriKai kun Gutouskui/ kun. pocevičiur — vi- 
JanųsKa ir Staskevičius. sierns toriu nuoširdžiousį ačiū. Taip pat

Eilė sveikintojų atminimui dėkoju Prisikėlimo parapijos LK Moterų 
įteikė adresus arba dovanėles, i D-joi už suteiktos dovonas ir tos drou- 

i gijos norėms mane aplankiusioms: p.
benkuvienei ir p. Goiliūnienėi. Taipgi 
dėkoju šv. Jono Kr. Pošalpinei D-joi už 
suteiktą mon piniginę pašalpą, kaip 
sergančiam tos draugijos nariui. Taipgi 
dėkoju draugijos norioms už lankymo 
namuose ir ligoninėje: V. Streitui, F- 
Pikiui, J. Grinskui, A. Diržiui, B, Du- 
bauskienei, M. Borškėčiui. Taipgi dė
koju visiems mono geriems prietelioms

pereitą sekmadienį atšvęsta šv. 
Jono Krikštytojo parapijoje iš- i 
kilmingai ir įspūdingai, daly
vaujant būriui tautiečių, sukak
tuvininko gerbėjų ne tik iš tos 
pačios parapijos, bet ir iš viso 
Toronto, o taip pat ir tolimes
nių vietovių, o ypač iš Hamil
tono. Susirinko jų apie 300.

Iškilmės buvo pradėtos 5 vai. 
p.p. šv. Mišiomis, kurias laikė 
pats sukaktuvininkas, asistuo
jant abiems kitiems parapijos 
kunigams — klebonui kun. P. 
Ažubaliui ir kun. B. Pacevičiui. 
Įspūdingą pamokslą apie kuni
gystę apskritai ir taurųjį sukak
tuvininką pasakė Montrealio 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. J. Kubilius, SJ, spe
cialiai atvykęs į šias iškilmes. 
Pamaldos buvo paįvairintos 
klieriko Januškos solo, pp; Pus- 
vaškių bei p. Bigausko trio, cho
ro ir p. Kairio su smuiku, vargo
nais grojant kun. Br. Jurkšui. 
Jos baigtos Te Deeum Rauda
mus padėkos himnu.

Pamaldų dalyviai tuojaus su
sirinko į salę iškilmingai sukak
tuvininko pagerbimo vakarie
nei, kurią taip puikiai ir puoš
niai paruošė parapijos L. Kat. 
Moterų D-jos skyrius. Vakarie
nė buvo pradėta trumpu para
pijos klebono kun. P. Ažubalio 
pasveikinimo žodžiu, kuris per-- 
skaitė šv. Tėvo palaiminimą su-' k 
kaktuvininkui ir paprašė jį patį ■ padėkodamas ir kukliai ginda- 
sukalbėti maldą. ‘ ■ masis nebuvęs vertas tų visų

Visiems užkandus, , sukaktuvių i pagyrimų, kad iš to matąs, kaip 
rengimo komiteto vardu, iškel-į dar didelis atstumas tarp idealo 
damas kunigystės nelengvą naš- - ir tikrovės. .
tą ir sukaktuvininko taurią as- i Tiesa, eilė kalbėtojų pasakė 
menybę, sveikino dr. A. Šapo- daug gražių žodžių, tačiau šį 
ka, pabaigoje paprašęs šio va- .<artą gausūs dalyviai, atrodo, 
karo atminimui priimti kuklią nelaikė jų išpūstu tuščiažodžia- 
visu susirinkusių dovanėlę — vimu, bet visada rėmė juos sa- 
gražiai drožinėtą lietuvišką kry- : vo pritarimo katutėmis. Kuklu- 
žiu - koplytstulpį ir, berods, ne
tuščią voką,- kuriuos čia pat su
kaktuvininkui įteikė p. Jonai
tienė. Tuojaus po to sugaudė 
nuoširdus Ilgiausių Metų!

Toliau vakaro tvarkymą per
ėmė tuose reikaluose įgudęs 
Stp. Pusvaškis, pirmiausia pa
prašęs menininkus išpildyti sa
vąją programą. Čia po parą dai
nų sudainavo sol. V. Žemelytė, 
Br. Marijošius, A. Ščepavičienė, 
o abi solistės dar sudainavo dvi 
dainas duetu. Visiems akompa
navo kun. Br. Jurkšas, o sol. 
Ščepavičienei dukra Danutė. 
Toliau sekė sveikinimų kalbos. 
Jų visų turinio čia neatpasakoti. 
Suminėsime tik jų eilę: gen. 
Konsulas min. V. Gylys, KLB 
Kr. Valdybos pirm. V. Meilus, 
L. Kat. Moterų D-jos parapijos 

i skyriaus pirm. O. Jonaitienė, 
KLB Kultūros Fondo pirm. Iz 
Matusevičiūtė, Trinity apyl- 
CCF kandidatas feder. parla
mento rinkimuose dr. Pr. Ance- 
vičius, Parkdale apyl. PC kan
didatas Maloney, Toronto apyl. 
pirm. J. R. Simanavičius, Mont
realio Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. J. Kubilius, kuris 
sveikino taip pat Kunigų Vieny
bės pirm. kun. Bobino vardu ir 
perdavė linkėjimus Montrealio 
apyl. seimelio pirm. Stp. Kęs- 
gailos, L. Kat. Mot. D-jos CVal- 
dybos pirm. V. Giriūnienės. 
Nepr. Lietuvos redaktoriaus J. 
Kardelio su ponia ir Montrealio 
ateitininkų. Toliau sveikino sa
vo globėją parapijos sodaliečių 
D-jos atstovės — Jurgulytė, Dai- 
lydaitė ir Eižinaitė, K. Liet. Kat. 
Kultūros D-jos pirm. B. Saka
lauskas. Hamiltono AV parap. 
klebonas kun. dr. J. Tadaraus- 
kas, Kanados ateitininku centro 
vald. pirm. inž. Pr. Razgaitis, 
Carito pirm. J. Valiulis, “Dai
nos” grupės vardu M. F. Yoku- 
bynienė, prijungusi ir savo šei
mos linkėjimus, Toronto skautų 
tunto vardu Vyt. Abromaitis ir 

Išv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos J

Kad nepadarytume klaidos, kad 
.<o nepraleisįume, jų geriau ne
bandysime suminėti.

Sukaktuvininkas savo padė
kos kalboje prisiminė visus ren
gimo komiteto narius, kalbėju
sius ir savo darbu bei kitaip pri
sidėjusius prie sukakties iškil-

ka, pabaigoje paprašęs šio va

visu susirinkusių dovanėlę

MONTREAL. Cue
, Šį ketvirtadieni yrą į Dangų 

Žengimo šventė. Kiekvienas ka
talikas turi išklausyti šv. Mi
šių. A V bažnyčioje Mišios bus

rengta. Tik su orkestru jiems šį 
kartą nepavyko. Jis ne lietu
viams šokdyti.

Kvarteto programa susidėjo iš 
populiariosios muzikos, vadovo 
V. Verikaičio solo pritariant —---------— —----------—-~
kvartetui ir lietuviškų dainų. Jie zidiumas ’pasiskirstė pareigomis: 
daro pažangą šuoliais ir džiugu, Kęsgailą Steponas — pirminin- 
kad yra nutarę išleisti plokšte- kas, Rudinskas Pranas — vice- 
lių atminimui. Pagrindinis pro- ’
gramos punktas buvo naujasis 
Mrozinskio tango, kuris skamba 
labai familiariai (vienoj ar kitoj 
vietoj gali išgirsti visų pokario 
Europos langu melodijas), turi 
lietuviškus žodžius ir vietomis 
skamba kaimu, kas mums itin 
įdomu.

Kvarteto gerbėjai suaukojo 
keliasdešimt dolerių jų planams 
paremti. _ V.

Pad ė k a
Šiuom treiŠktu nuoširdžiausią padėką 

dr. A. Paceviaui, suteikusiam mari sku
bią medicinišką pagalbą netikėtai ap- 
sirgus ir rūpestingai mane globojusiam 
esant šv. Juozapo ligoninėje, taipgi ir 
namuose ir rūpestingą manės gydymą. 
Tariu taip pat širdingą ačiū gydytojui 
Sparks ir gydytojai poniai Žymantienei 
ir visiems kitiems ligoninės gydytojams 
ir seselėms, kurios mane taip nuošir
džiai slauge. Taip pat dėkoju visiems 
mane aplankiusiems ligoninėje ir sutei
gusiems man paguodos žodį, parodžiu- 
siems tiek daug Širdies ir palankumo 
man sergant Prisikėlimo parapijos kle
bonui T. Bernardinui, T. Pauliui, T. Ste-

P. Ažubaliui, 
kun. Gutauskui, kun. Pacevičiur — vi
siems tariu nuoširdžiousį ačiū. Taip pat

Puikų Bostono choro pasiro
dymą, dar ilgai atsimins ir šil
tais žodžiais .minės montreališ- 
kė publika. Sunku išreikšti tą 
entuziazmą, kurį iššaukė choro 
pasirodymas, jo dinamiškas, 
nuostabiai jautrus, kūrybiškas 
dirigentas komp. J. Gaidelis ir 
puikios jaunos solistės: St Dau
gėlienė ir Daiva Mongirdaitė 
(St. Liepas dėl ligos negalėjo 
atvykti). Daina sekė dainą, o 
publika vis norėjo daugiau ir 
daugiau.

Tąi tik įrodo, kad mūsų lietu-’, 
viškoji visuomenė yra išsiilgusi 
rimtos, subtilios lietuviškos pro-: 
gramos.

Choras atliko lietuvių kompo-. 
zitorių M. Petrausko, V. Jokū-! 
bėno, J. Strolios, J. Žilevičiaus,: 
Rr. Budriūno. B. Banaičio, S.

8, 9, 10 ir Ū vai. ir 8 vai. vak. 
Nors šventė yra privaloma, bet 
galima dirbti." ;

Šį sekmadienį 3.30 vaL p.p. A. 
Vartų parapijos* salėję vaidini
mas “Melagėlis”. 'Šis vaidinimas 
yra taikomas specialiai vaikams.

Ateitininkų dėmesiui Birželio 
1 d. ^eštadeinį, 7 vai. v. įvyks 
Susirinkimas su įdomia progra
ma ir vaišėmis pas Nekalto Pra
sidėjimo seseles — 1476 Emard 
(buvusi Rockland) gatvė, Cote 
St. Paul. Kviečiami dalyvauti 
visi moksleiviai ir vyresnieji 
ateitininkai. Asmeniški pakvie
timai nebus siunčiami. V-ba.

Šv. Jono liuter. bažnyčioje J Šimkaus, J. Švedo, ir paties di- 
3594 Jeanne Mance ir Prince' 
Arthur gt. kampe, birželio 2 d., 
12.30 vai. p.p., lietuvių pamal
dos. Kun. dr. M. Kavolis.

Naujas KLB M. Seimelio Pre-

pirmininkas, Rukšėnas Gedimi
nas — iždininkas, Kličius Al
girdas — sekretorius, Andriuš
kevičius Kostas — šalpos reika
lų vedėjas, Lukoševičius Jonas 
— ryšiams su kitomis tautybė
mis ir Ladyga Jonas - 
girnų reikalams.

Kandidatais liko

paren-

D. Norke- 
liūnas, p, Gabaliauskienė ir p. 
Kerbelienė.

Revizijos komisrion išrinkti: 
J. Viliušis, J. Valiulis ir p. Čės- 
na. Kandidatai" liko n. Ivaške
vičius ir p. Rimkevičiūtė.

Prezidiumo rinkimai vyko la
bai sunkiai. Pirmame seimelio 
posėdye prezidiumą išrinkti vi
sai nepasisekė. Jo tąsoje, gegu
žės 19 d., pavyko išrinkti tik po 
to, kai buvo priimtas Toronto 
pavyzdžiu pasiūlymas — rinkti 
iš visų atstovų seimelyje, nesta
tant jokių kandidatų.

Prieš rinkimus daug kalbėta 
dėl seimelio vardo pakeitimo į 
statutinį apylinkės Tarybos var
dą. Galutinai klausimas dar ne
išspręstas.

P. Paukštaitis ir J. Viliušis 
iškėlė Revizijos komisijos pami
nėtus trūkumus vietiniam Tau
tos Fondo skyriuje. P. Rudins- 
kas paaiškino, kad perdavimas 
tiktai buvo padarytas netvar
kingai ir pasiūlė, kad dabartinė 
Tautos Fondo skyriaus vadovy
bė tuos trūkumus išaiškintu.

Pr.
Gražus vaikų darželio pasiro-~ j  ------------- j —■ ------------------------------ .   FsUJU VIOiCUij ----------- --------- ------------------------ --------- ----------------------- - *

mių rengimo, visiems gražiai už tokį nuoširdų manęs lankymo, už at-i mos. Gegužės 26 d. AV parapi- 
' J " jos salėje įvyko Nek. Prasid.. 

seserų vadovaujamo vaikų dar
želio pasirodymas. Gražiai pa
ruoštoje programoje dalyvavo 
per 20 mergaičių ir berniukų, 
kurie suvaidino įscenizuotą A. 
Giedriaus pasakėlę “Kur dingo 
antelė?”, deklamavo, šoko, ėjo 
ratelius, dainavo ir programą 
užbaigė Tautos himnu.

Programai pasibaigus Kultū
ros Fondo atstovas J. Kardelis 
tarė padėkos žodį seselėms už jų 
didelį darbą auklėiant tautinėje 
dvasioje mūsų mažuosius, o V. 
Giriūnienė tėvų vardu įteikė se
selėms gražių gėlių. A-V.

Susituokė Juozas Piečaitis su 
E. A. Rudžiauskaite ir Donatas 
Baltrukonis su Marg. Knitch.

Pakrikštyti pp. Krujelskių 
dvynukai.

Skelbiami užaskai AV bažny
čioje: Jono Biliūno su Valerija 
Užčinaite ir Eugenijaus Kucino 
su Marija Stankaityte.

vimu, bet visada rėmė juos sa- 

sis sukaktuvininkas savo abejo
nėmis žavėjo, bet neįtikino ir 
dalyviai netrukus skirstėsi su 
pakilia nuotaika, žinodami, kad 
pagerbė didelę ir taurią asme
nybę, nuoširdžiai linkėdami jam 
sveikatos ir sėkmės kelyje į auk
sinę kunigystės sukaktį.

Kun. dr. J. Gutausko pasvei
kinti 25 metų kunigystės sukak
ties proga pereitos savaitės 
ketvirtadienį buvo atvykęs į pa
rapijos kleboniją pats J. Emin. 
kardančias McGuigan su savo 
sekretorių Mons. Omara.

įnešimą gėlių ir taip įvairių dovanų ir 
suteiktus paguodos žodžius, kurie mane 
ligoje lobai stiprino. Visiems žemiou mi
nimiems asmenims tariu širdingą ačiū: 
p. Užupiui, p. Goiliūnienei, p. Senkantis, 
p Goiliūnoitei, p. Bortkoms, p. Barškė- 
čioms, p. Dapkoms, p. Jasionytei, p. Ja- 
kėloičiui, p. Šiukštai, p. Karoliui, p. Ge- 
rosimavičiams, p. Stulpinams, p. Ole
koms, p. Stasiūnams, p. Kašponui. Vi
siems ačiū už tokį Tamstų parodytą 
nuoširdumą.

Juozas ir Julija Dauniai.

"Rūtos" restoranui, 994 Dundas St. W., 
REIKALINGA PADAVĖJA nuolaHniam 
darbui. Geros darbo sąlygos. Teirautis 
vietoje arba skambinti LE. 1-0183.

Išnuomojamas kambarys II augšte. 62 
Kenneth Ave. Tel. RO. 9-5866.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte su baldais. Tel. LE. 3-3045.

Išnuomojamas butas 2 kamb. ir virtuvė* 
II augšte; yra garažas. Skambinti po 6 
vai.v. tel. RO. 6-3925.

Dundas E. ■> Sherbourne rajone PIGIAI ir 
SKUBIAI PARDUODAMAS 9 KAMB. 
MŪRINIS moderniškai įrengtas NAMAS. 
Užleidžiamas tuojau sudarius dokumen
tus. Namas be skolų. 183 Seaton St.

rigento J. Gaidelio dainas. Cho
ras nuostabiai išniuansuotas, 
darnus, drausmingas ir solidus. 
Labai idomiai nraskambėjo dai
nos: “Tėvvnei”, Br. Budriūno, 
žodžiai B. Brazdžionio; “Tylėk”, 
T. Gaidelio, žodžiai F. Kiršos ir 
“Grybai”, J. Gaidelio. Bet įspū
dingiausios ir labiausiai publi
kos plotos buvo dainos dainuo
tos bisui. k.a. “Piaun broliukai 
lankoj šieną” ir nuostabiai gra
žiai atlikti maršai, kaip “Jojau 
dieną, jojau nakti”. arba Vil
niaus kariūnų daina: “Plaukia 
Nemunas ištvinęs”...

Abi solistės buvo geros ir bu
vo publikos šiltai priimtos. S. 
Daugėlienė parodė gražų, pilnai 
išsiplėtojusį ir nuostabiai šir
dingą mezzo sopraną. D. Man- 
girdaitės, dar jaunutės, bet daug 
žadančios dainininkės lyrinis 
sopranas skambėjo tarytum si
dabrinis varpelis. Ypač gerai jai 
tiko instrumentiniam išpildy
mui pritaikyta “Indų daina”, 
Rimskio - Korsakovo. S. Daugė
lienė atliko J. Tallat - Kelpšos, 
Chopino, Ch. Gounod ir kit. 
komp. dainas ir operines arijas, 
o D. Mongirdaitė Kačanausko, 
R. Korsakovo, K. Banaičio, Puc
cini kūrinius. Kiek teko nugirs
ti, Daiva Mongirdaitė, kuri da
bar studijuoja muziką Bostono 
universitete, ketina vykti toliau 
savo balsą, lavinti į Europą, Pa
ryžiaus konservatoriją arba Ita
lija- -k

Koncertui pasibaigus, chorą 
sveikinusieji pasidžiaugė vis 
glaudesniais ryšiais tarp Ment- • —• 
realio ir Bostono. Kažkas gimi
ninga mus riša, riša abu mies
tus. Bostoniškiai iš Montrealio 
išvyko, kaip patys sakė,-su ma
loniais įspūdžiais. O jie Mont- 
realyje visada laukiami. J.P.

Kun. Keleris neatvažiuos. Jis 
važiuoja į Pasaulio Liuterionių 
Sąjungos yisuot. suvažiavimą 
Mineapolyje, Lietuvos Evang. 
Liuter. Bažnyčiai tremtyje at
stovauti. Tik paskutiniu momen 
tu teko pakeisti maršrutą. Į 
Ameriką jis atplauks per Niu
jorko uostą. Todėl jo pravažia
vimo proga Montrealy planuo
tasis subuvimas tuo tarpu ati
dedamas.

Montrealio liet, šachmatinin
kų komanda — J. Viliušis, J. 
Šiaučiulis, A. Mylė, J. Malaiška 
ir V. Žilinskas, laimėjo Montre
alio šachmatų lygos B klasės 
čempionatą ir sekančiam sezo
nui pakelta į A klasę.

Žaibo rungtynėse Ig. Žalys 
laimėjo penkias partijas, tame 
tarpe ir prieš čempioną Fox, 
bet surinkęs iš 8 galimų taškų 
5% turėjo pasitenkinti trečia 
vieta.

NAUJAS LIETUVIŠKAS RESTORANAS
ATIDAROMAS ŠĮ SEKMADIENĮ, birželio 2 d

Maistas skoningai gaminamas prityrusio virėjo.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
469 QUEEN ST. W. (prie Spadina) 

Savininkai ADOMAITIS ir RINKEVIČIAI

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

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

suvenirą ir įvairią reikmenų krautum

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.


