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Nemarieji žmonės
LIETUVOS KANKINIŲ ATMINIMUI ĮAMŽINTI

Lietuvos kankinių turime daugybę, tačiau jų atminimas 
blėsta metai iš metų. Auga nauja karta, kuri apie juos nedaug ir 
nedažnai begirdi. Gali atsitikti, kad mūsų nemarieji tautiečiai, 
atidavę didžiausią auką — gyvybę, — išnyks iš viešojo mūsų

■ gyvenimo, likdami tik archyvų registruose. O jie juk yra tikra 
mūsų dvasinio gyvenimo dalis! Jie dalyvavo jame būdami gyvi, 
jie turi teisę dalyvauti ir mirę. Tiesa, jų dalyvavimas tegali būti 
tylus, be prakalbų, bet jis yra realus. Jų pavyzdys, jų kančia ir 
auka yra daug realesni nei šimtai prakalbų, atsišaukimų, dekla
racijų. Jų pasiaukojimas gali uždegti idealui net ir tuos, kurių 
neveikia joks žodis; jų kraujas gali sugėdinti ir kietuosius sava
naudžius, o jų drąsa gali įkvėpti ir bailiuosius. Tik reikia ,kad 
mūsų kankiniai nuolatos būtų gyva mūsų dabarties dalimi, kad 
jie savo testamentu ir auka rodytų didžiuosius idealus, kurie 
teikia prasmę kiekvienam gyvenimui. Ir kol kankinių dvasia 
bus gyva mumyse, galime būti tikri, kad jokie kiti mokytojai 
bei netikri pranašai nesuvedžios ir neužliūliuos savanaudišku
mo miegu.

Likusieji Lietuvoje, būdami arčiau kankinių pėdsaku, te
begyvena jų šviesiu atminimu. Tiesa, negali jie pareikšti to vie
šumoje, tačiau širdies gelmėse nešiojasi nemarią ugnį, žėrinčią 
kankinių auka ir jų puoselėta viltimi. Aplirikui jie temato bu
deliams pastatytus paminklus, tačiau savo širdies tyloje viliasi, 

' kad ateis laikas ir jie subyrės, o jų vietoje išdygs kankinių pa
minklai. Jie gyvai tiki, kad tie tūkstančiai kryžių Sibiro plo
tuose, kurie dabar taip kukliai liudija gyvybės auką, persikels 
Lietuvon ir sušvis didžiuoju išaugštinimo liudijimu.

Gyvenantiems betgi tolimuose užsieniuose tas artumas kan
kinių dvasiai tolsta: kas išnyksta iš akių, blėsta ir iš širdies- 
Nors nėra pagrindo manyti, kad kankinių atminimas visai išdil
tų, visdėlto jų nuolatinis palaikymas yra būtinas. Jei būtų, sa
kysime, kur nors šiapus Atlanto impozantiška šventovė, skirta 
Lietuvos kankinių garbei, amžiais liudytų jų auką, gaivintų 
mūsuose pasiaukojimo dvasią, įkvėptų jaunimą idealų žygiams. 
Jeigu tai nėra įmanoma, tai visose kolonijose yra galima pasta
tydinti bent kuklius kryžius, paminklus ar įmūryti dievnamiuose 
atitinkamas paminklines lentas. Lietuvių namuose ir panašiuo
se pastatuose galėtų būti įrengti atskiri kambariai su atitinkama 
medžiaga kankiniams pagerbti. Pastoviose jaunimo stovyklose 
derėtų įrengti aukurus bei pastatydinti, kryžius. Rašytojams bū- 

atskleisti žymesniii kankiTMų vardus hęi gyvenimą.
* -^uėf;%ūdu-būtų-s«da«yta aplinka; ^Iojaiii?'apie^iaujaugiųUaiku^ 

didvyrius ir kartu siejanti; mus su jais.
Sveikintina yra Kanados Liet. Katalikų Federacijos inicia

tyva šia linkme. Ji nusprendė pastatydinti Lietuvos Kankiniams 
paminklinį kryžių Midlande, 90 mylių nuo Toronto, kur yra pa
laidoti pirmieji Kanados kankiniai. Ten jau senokai garsėja 
kankinių šventovė, kurią kas vasarą gausiai lanko maldininkai 
iš visos Amerikos. Prie jos išdygęs lietuviškas kryžius liudys 
savo krašto kankinių garbę, o mus įpareigos nepamiršti jų aukos 
testamento. Kasmet ten galės būti organizuojama speciali Lie
tuvos kankinių šventė, kurion turės progos suvažiuoti tautie
čiai netik iš Kanados, bet ir JAV.

Reikia tikėtis, kad Kanados lietuviai, įpratę viskam aukoti, 
nepagailės savo duoklės ir šiam reikalui. Pr. G.

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO KANADOJE?
Rinkimus į feder. parlamen-Į 

tą laimės, pagal Kanados viešo- I 
sios nuomonės instituto duome- 
■fiis, liberalų partija, kurią dau
giausia remia pajūrio ir Quebe- 
co provincijos- Visdėlto, ji gau
sianti mažiau balsų nei 1953 m., 
nes pagal-gegužės’mėn. duome
nis, ji netekusi 3 taškų ir nu
smukusi iki 47'a visų balsuoto
jų; konservatorių partija paki
lusi vienu tašku ir pasiekusi 33 
%; CCF— socialistų partija ne
pakitėjusi ir pasilikusi su 11%; 
socialinio kredito partija laimė
jusi 8% — ypač vakaruose, kur 
už ją pasisakė 24*/{ visų balsuo
tojų; kitiems kandidatams — 
nepriklausomiems teko 1%. On
tario prov. 48% apklaustų asme
nų pasisakė balsuosią už konser
vatorius, 40%; — už liberalus, 
11% — už CCF, už kitus — 1-2 
%. Quebeco prov. 70% apklaus
tųjų pasisakė balsuosią už libe
ralus, 22% — už konservatorius, 
2%. — už CCF. 6% — už kitus.

868 kandidatai iš visų partijų 
dalyvauja feder. parlamento rin 
kimuose. Pagal taisykles, visi 
jjė yra įmokėję po $200 užstato, 

. . kurį galės atsiimti tik laimėju
sieji. Liberalų partija išstatė 
kandidatus visose 265 rinkimi
nėse apylinkėse, konservatorių 
p. — 257, socialistų p. — 162, 
nors 1953 m. turėjo 172, soc. kre- 
ditistųp. — 116 — praeituose 
rinkimuose turėjo tik 71, komu
nistų p. — Progressive Labor 
Party — 10 Be to. yra 58 kan
didatai, einą įvairiais vardais— 
darbininkų, demokratę nepri
klausomų ir kt. Kandidatų tarpe 
yra- 30 moterų, t.y. 10 nfažiau 
nei 1953 m.

Ontario automobilistams iš
leistas naujas įstatymas, kuris 
įsigalioja nuo birželio 5 d. Juo 
padidintos trigubai ir net ketur
gubai baudos už nesilaikymą

Į vairavimo taisyklių. Ikišiol 
' didžiausios baudos buvo $10 už 
pirmą prasižengimą, $25 — ant
rą ir $50 — trečią. Dabar — $50, 
$1.00 ir $200. Teismui duodama 
teisė atimti vairavimo leidimą 
iš asmens, nusižengusio pergrei- 
tu važiavimu du ar tris kartus. 
Už nusikalstamą neatidumą iŠ 
vairuotojo automatiškai atima
mas leidimas 3 mėn., jei tai su
rišta su nelaime — 6 mėn. Taip 
pat padidintos baudos, skiria
mos eismo policijos, už smulkius 
nusižengimus, pvz. už nesilaiky
mą dešinės kelio pusės: buvo $3, 
dabar $10 ir t.t.

.ik ■ /.
Ateivių įsijungimą į Kana

dos gyvenimą svarstė Ontario 
viešosios sveikatos draugija spe 
cialiame posėdyje. Tarp kitų da
lyvavo dr. Kaczanowski, Whit
by ligoninėj dirbąs psichiatras, 
lenkas, dvejus metus vargęs so
vietų priv- darbo stovyklose. Jo 
nuomone, naujas ateivis sveti
mame krašte pereina tris tarps
nius: I — jis yra egocentrikas, 
besidomįs tik savo problemo
mis, II — jis bando pritapti, bet 
nežino vietinių papročių, įstaty
mų ir susiduria su daugybe 
kliūčių; jaučiasi prislėgtas ir 
netekęs pasitikėjimo savimi; at
sitinka, kad jis palūžta nerviš
kai. Patenkančių i psichiatrines 
ligonines esąs virs vidutinio. III 
— jis jaučiasi daugiau ar ma
žiau susigyvenęs su aplinka. 

.Gydytojo nuomone, nauj. atei
viams galėtų padėti specialiai 
paruoštos gail. seserys, nors pa
brėžė, kad ateiviai nemėgstą 
perdidelės globos, labdarybės ar 
pasigailėjimo, nes tai pažeidžia 
jų savigarbą ir iniciatyvą.

. * ■ ■
100.000 namų esą numatoma 

pradėti statyti 1957 m„ pareiškė 
viešųjų darbų min. Winters. 
Juose apsigyvens 400.000 kana
diečių. Kažkuriose vietovėse sta

Midlando Kankinių šventovė, kur statomas kenčiančiai Lietuvai ir Lietuvos kankiniams pa
minklinis kryžius. Nuotraukoje iš lėktuvo matyti bažnyčia ir dalis aplinkos. Kryžiaus vieta yra 
kiek augščiau už čia matomų kryžiaus kelių kairėje.

prie Atstovų Rūmų 
veikia Prieš-ameri-

Amerikoj
(Congrese) 
koniškai Veikiai Tirti komite
tas. Jo viena pakomisė buvo sa
vo laiku išgarsėjusi, kada jai 
vadovavo miręs senatorius J. 
McCarthy. ' Ši komisija, dabar 
vado vau j ama respubliko no F. 

TŠr’Walfer“isjfzensilvamgoš,’tpa- 
skelbė metini pranešimą. Tai 
savotiškas perspėjimas visai 
Amerikai, jos vyriausybei ir vi
saivisuomenei. '

“Kiekvienas, kuris galvoja, 
kad komunizmas JAV-se nesu
daro rimto pavojaus, turėtų įsi
dėmėti, kad Amerikoje šiuo me
tu yra bolševikų įsijungusių į 
‘laipinėjimo, propagandos, ir 
visokio ardomojo darbo paren
gimus tiek, kiek sudaro 20 ko
vos priešo, divizijų, ir kurios 
laikosi išimtino lojalumo tik

tybininkai turį sunkumų su pa
skolomis, bet būsią imtasi prie
monių jiems padėti, kad norma
laus masto statyba būtų tęsia
ma. 1956 m. esą 47.000 kanadie
čių tapo namų savininkais pasi
naudodami National Housing 
įstatymu; didesnės jų pusės sa
vaitinės pajamos nesiekė $100.

160-000 ateivių š.m. pasieks 
Kanadą iki liepos 1 d. Per tris 
pirmuosius mėn. atvyko 62.460. 
Pernai per visus metus atvyko 
164.857. Iki š.m. pabaigos laukia
ma atvykstant virš 200.000 atei
vių. Tai didžiausias skaičius nuo 
1913 m., kai atvyko 400.870. Š.m. 
atvykusiųjų didesnė pusė yra 
britai ir vengrai. Pastarųjų 
skaičius nuo praeito lapkričio 
mėn- jau pasiekė 28.239.

306.000 bedarbių buvo balan
džio mėn., t.y. 49.000 daugiau 
nei 1956 m. - Statistikos biuro 
duomenimis, dirbančiųjų buvo 
5.442.000, t.y. 116.000 daugiau 
nei tuo pačiu metu 1956 m. Be
darbių padidėjimas buvo jaučia
mas ypač žiemos mėnesiais su
stojus statybos darbams.

Ištrėmė Vengrijos diplomatą
J A V, atsilygindamos Vengri-’ 

jai už vieno savo karinio atsto
vų išvarymą, pranešė vengrų 
kariniam attache Vašingtone,ftai imam aiiavuc v aou cunc, pclbluil Ulij Ut'b pviOViiaict v idu 

kad jis tapęs nepagidįaujamas | trečdaliu. Po Sov. Sąjungos JA 
ir turįs nedelsiant išvykti iš JA V-bės pasiuntinybės personalas
V-bių. Tai rodo, kad J A V-Veng
rijos diplomatiniai santykiai po 
sukilimo negerėja. JAV amba
sadorius, atvykęs Vengrijon po 
sukilimo, nesiteikė prisistatyti 
Kadaro vyriausybei ir grįžo į 
JAV. Likęs charge d’affaires ir
gi vengia betkokių oficialių su
sitikimų su Kadaro pareigūnais. 
Kadaras gi iš savo pusės bando ^U11^ 
taip pat “atsilyginti”, juoba, kad 1 tuojamos..

20 KOMUNISTU DIVIZIJŲ AMERIKOJE
Rašo J. M. ŠIUGŽDA 

iš Niujorko

Sovietų Sąjungai’’.
“... jeigu Amerikos žmonės 

vieną kartą pamatytų šitą visą 
būrį svetimose uniformose lais
vai. žyghmjaptį ji^tarpą, ni^fe.o. 
nelaukiant pakeltu dideų/aBar-* 
mą. Šis aliarmas neturi būti 
mažesnis, nors uniformos den
gia ne kūną bet d, asią.”

Taigi nors oficialus komunis
tų partijos narių skaičius yra 
sumažėjęs,‘ypač po Vengrų su
kilimo, bet tie visi “pareigūnai” 
svetimos jėgos yra pasilikę. Jie 
yra rusiškojo bolševizmo jėga, 
kuri veikia užsimaskavus, bet 
pasirodys reikalui atėjus. Ar ne
bus per vėlu?

Komunizmo pavojus specia
listų tvirtinimu, nėra sumažė
jęs. Pavojus slaptos jėgos didė
ja. Tarptautiniame gyvenime 
JAV yra svarbiausia kliūtis 
bolševizmo tikslams siekti. Ne
galėdami šios jėgos aplenkti, 
nei jos sugriauti atvirame kon
flikte, ty. kare, jie deda didžiau 
sias pastangas ją pakirsti iš vi
daus. Tam visos subversyvės jė
gos mobilizuojamos. Todėl labai 
teisingai šio Komiteto pirminin
kas sako, kad “nekreipimas dė
mesio į atvirai pareikštą Mask
vos programą siekiant pasaulio 
pavergimo neišvengiamai turi 
vesti prie sunaikinimo mūsų 
laisvų institucijų ir mūsų pačių 
kaipo laisvos tautos”.

Kaip matome ir Amerikoj 
suprantamas ir pats bolševiz
mas ir jojo pavojus. Tik gaila, 
kad šitoks supratimas nėra vi
suotinis. Čia dažnai kairė nežino 
ką daro dešinė. Vieni varo vie- 
na politiką, kiti, žiūrėk, visai metodus ir dar kai ką pats pri- 
kitą. Nesutariama dėl jų verti- dės. Ir todėl Amerikos blaivūs
nimo. pavojingumo, pajėgumo 
dėl jų traktavimo. Vieni mano, 
kad galima susikalbėti net ir su 
bolševikais, o kiti sako, kad bol
ševikai vistiek, nors ir būtų pa
sirašyta sutartis, ateity Ameri
ką apgaus.

Kruščiovas Stalino keliais
Paskutiniu laiku visai aiškėja, 

kad Nikita Chruščiov aiškiai

JAV pasiuntinybėj tebesilaiko 
prisiglaudęs kard. Mindszenty. 
Jis pareikalavo sumažinti JAV 
pasiuntinybės personalą visu

Budapešte pats gausiausias — 
21 asmuo su diplomatų teisėmis 
ir 13 neuniformuotų jūrininkų 
apsaugai.

Lenkijos’ vyriau-Varšuva — 
sybė priėmė muitų tarifo pakei
timus, pagal kuriuos siunčiami 
giminėms vaistai, vaisiai ir kaž
kurios rūšys maisto nebus mui- 

lenda į Stalino kruviną sostą. 
Visos jo kalbos, pilnos pasitikė
jimo savimi, pilnos arogancijos, 
aiškiai rodo jo išskirtiną rolę 
raudonųjų skerdikų tarpe. Už
tenka tik pamatyti fotografiją 
iš bet kurio baliaus Maskvoje, 
kaip jis su vodkos stiklu rankoj, 
kita rafcika atrėmęs į kokio Va
karų diplomato krutinę, su pa
niekos žvilgsniu ir didybės pa
jautimu sako pamokslus man
dagiems vakariečiams.

Viskas rodo,' kad Nikita pava
duos Staliną. Jis lenda j visas 
sritis ir diktuoja. Jis kalba vi
sais klausimais: žemės ūkio, 
pramonės, maisto, karo, takti
kos su vakarais, ir visur išveda 
savo programinius punktus. 
Šiandien dar jis tariasi ir su vi
sa kita 11 klika. Bet kai jie ne-' 
pritars jam, tada ir prasidės. O 
kada tas gali ateiti, niekas ne
žino.

Tad visokį optimistiški lūkes
čiai, kad Maskva ateis į protą, 
kad ten sušvelnės, kad ten irgi 
vengs karo ir norės tikrai siekti 
taikos, kad ir ten ateis laisves
nės dienos ir atskiriems asme
nims ir ištisoms tautoms, — vis
kas yra graži svajonė žmonių, 
kurie susidaro išvadas ne iš da
vinių, bet iš savų norų. Taktiški 
Maskvos ėjimai gali vienam ki
tam momentui atleisti vadžias, 
kuriam laikui suliberalėti, bet 
tai tik atskiras ėjimas. Tai ne 
sistemos keitimas. Ir jau prak
tika paskutinių metų rodo, kad 
liberalėjimas sustabdomas ir 
prasideda senos, išmėgintos en
kavedistų priemonės, kurios 
faktiškai yra vieninteliai tikras 
bolševizmo esimo pagrindas.

Nikita grąžins visus Stalino 

balsai dėl boševistinio pavojaus 
yra labai ir labai laiku pasakyti. 
Ar jie bus išgirsti, ar jų bus 
paklausyta, tai jau kita byla.

A. Devenienė, einanti Balfo 
pirmininko pareigas, dalyvavo 
kanclerio Adenauerio priėmime, 
kurį suruošė CARE valdyba ir 
Taryba. Kancleris atvyko į JAV 
gegužės 24 d. ir tą pačią dieną 
lankėsi CARE organizacijos 
centre, kur pasakytoje kalboje 
kancleris pareiškė nuoširdžią 
padėką CARE organizacijai už 
suteiktą didelę pagalbą vokie
čių tautai jos sunkiu metu. Vo
kiečių tauta tos pagalbos nieka
da. neužmirš..

Kobalto bomba Lenkijai
Kanadoje gaminama vad. Ko

balto bomba, naudojama vėžio 
gydymui. Iš čia ji parduodama 
kitiems kraštams. Birželio mė
nesį viena “bomba” bus nuga
benta pademonstruoti Poznanės 
parodoje. Kanados lenkų Len
kijos Paramos Fondas nutarė

Vakarų Vokietijos suvienijimo klausimas vėl suaktualėjo, kai 
JAV ėmė rodyti norą susitarti su sovietais dėl nusiginklavimo. 
JAV atstovas E. Stassen gavo prez. Eisenhowerio- sutikimą pri
imti sovietų pasiūlymus dėl pradinio nusiginklavimo, jeigu jie 
vyks atitinkamoj kontrolėj. Tuo ypač susirūpino V .Vokietija, nes 
tai siejasi su krašto vienijimo klausimu. Jos kancleris Adenauer 
išsiderėjo Vašingtone, kad JAV vyriausybė tarsis su Bonna visais 
klausimais, liečiančiais ir Vokietijos suvienijimą. JAV pasižadėjo: 
nedaryti nieko, kas galėtų peribotai užtęsti Vokietijos padalini
mą; neatitraukti savo divizijų iš V. Vokietijos, kol nepraeis so
vietinė grėsmė. Adenaueris iš savo pusės pažadėjo vykdyti senąjį 
planą — suorganizuoti 12 divi-<----- —:-------- ------------—------- •
zijų. Abiejų kraštų vyriąusybių 
galvos pareiškė nuomonę, kad 
pradiniai nusiginklavimo žings
niai galėsią vesti į platesnės ap
imties susitarimą. Visdėlto jiedu 
mano, kad Atlanto S-gos nariai 
turi būti apginkluoti moder
niausiais ginklais, kad pajėgtų 
atremti sovietų puolimą. Kancl. 
Adenaueris, galbūt ir rinkimi
nių nuotaikų vedamas, pasiūlė 
keturių didžiųjų kraštų užsienio 
r. min. susitikimą, kuriame spe
cialiai būtų svarstomas Vokieti
jos suvienijimo, klausimas.

Britai savais keliais
Prieškomunistiniame ^fronte 

vėl papūtė nauji vėjai — britai 
pasiskelbė pradedą laisva pre
kybą su kom. Kinija, isskyrus 
karinio pobūdžio prekes. Ilgai 
jie derėjosi Paryžiaus tarptaut. 
konferencijoj, kurioj JAV kie
tai laikėsi savo nusistatymo — 
boikotuoti ir toliau kom. Kiniją 
neleidžiant jai sustiprėti nei ka
riškai, nei ūkiškai. Britai gi, dar 
neatsigavę nuo pažeminimo Su- 
ezo kanalo byloj, gynė priešin
gą nuomonę: atleisti varžtus ūę, 
leisti prekybą su Kinija tuo pa
čiu pagrindu kaip su sovietais 
bei jų satelitais. Nepasiekus 
kompromiso, kurį siūlė Kana
dos delegacija, britai pasuko 
savais keliais, o juos tuojau pa
sekė norvegai ir rengiasi pasek
ti kiti kraštai. JAV Valst. De
partamentas pareiškė, kad šis 
britų žygis'esąs labai apviliantis 
ir pavojingas pasaulio sąugu-

Puolimas 1960 metais
Atominės energijos žinovas C. 

Shafer, pateikdamas savo tyri
mų duomenis JAV atstovų rū
mų ir senato atominės energi
jos komisijai, pareiškė, kad nuo 
1960 m. sovietai būsią pajėgūs 
pulti JAV vandenilio bombo
mis, atitinkančiomis 2.500.000.- 
000 tonų dinamito jėgai. Jų lėk
tuvai galėsią pulti 144 centrus 
su 250 bombų po 10 mil. tonų 
dinamito jėgos. Tuo atveju jie 
sunaikiintų 82 mil. žmonių; pu
sė jų mirtų nuo radiacijos, kita 
pusė — nuo ugnies; 24 mil. bū
tų sužeistų ir 60 mil. nukentėtų 
daugiau ar mažiau nuo radiaci-

Neužrašė, kad iš Lietuvos
Imigracijos departamentas 

paskelbė paskutiniojo pusmečio 
— pereitųjų metų paskuįįnio ir 
šių metų pirmojo -ketvirčio — 
imigrantų lentelę pagal tautybę, 
paskutinį gyvenamąjį kraštą ir 
pagal pilietybę. Išviso per tą 
laiką atvyko 62.460 imigrantų.

Lentelėse lietuvių tautybės 
asmenų, atvykusių 1956 m. pas
kutiniam ketvirty pažymėta 32, 
o šių metų pirmam ketvirty 37. 
(latvių — 45 ir 75, estų 19 ir 49). 
Pagal pilietybę lietuvių nurody
ta tik 13 pernykščiam ketvirty 
ir vos 5 šių metų ketvirty (Lat
vių ir estų nei vieno).

Paskut. gyvenamu kraštu Lie
tuva nenurodyta nei vienam. O 
mes visdėlto tikrai žinome, kad 
iš Lietuvos, kad ir per Maskvą 
ir, turbūt, su soviet, pasu, tik
rai yra atvykusių tame laiko
tarpy. Kad ir pa v. studentė Ba- 
dikonytė į Windsorą. Koks kraš
tas užrašytas jos paskutiniu gy
venamu kraštu? Greičiausiai 
pagal pasą — Sovietų Sąjunga* 

pasinaudoti ta proga nuolaidonts 
išgauti, į Lenkiją jau nuvežtą 
“bombą” nupirkti ir dovanoti 
Lenkijai. Ji visdėlto dar kainuo
sianti $40.000. Lėšos tam bus 
paimtos iš kardinolo Wyszynski 
dispozicijon perduodamo fondo 
ir su jo žinia.

jos. Šiuos nuostolius esą galėtų 
gerokai sumažinti atitinkama 
civilinė apsauga.

Gal šios grėsmės akivaizdoj 
JAV ir Britanija pradėjo naują 
eilę atominių bei vandenilio 
bombų bandomųjų sprogdini
mų, nežiūrint Indijos ir Japoni
jos protestų.

Skerdynės Alžerijoj
Sukrėtė visą Prancūziją žinia 

apie alžėriečių nacionalistų žy
gį į Melouza miestelį, kur jie 
išžudė visus vyrus — 302. Atvy
kę nacionalistai apkaltino gy
ventojus bendradarbiavus su 
prancūzais ir kaip neištikimus 
matometonus išrikiavę prie sie
nos sušaudė. Pašaukti prancūzų 
legijonieriai rado tiktai layo- 
nus. Prancūzijos prezidentas R. 
Coty vidurnaktį kreipėsi per 
radiją į pasaulį, kviesdamas pa
smerkti tokias žudynes, nutrau
kiant betkokius santykius su 
Alžerijos nacionalistais, kurie 
nepaisą nei “Dievo, nei žmonių 
įstatymo. O Prancūzijos politi
kai tuo tarpu derasi dėl val
džios. Buvęs premjeras G. Mol- 
let, R. Pleven, A. Pinay, arsisa- ■ .- 
kė sudaryti vyriausybę. Ją su
daryti pavesta P^ Pflimlin MRP

Riaušės Libane
Artėją rinkimai birželio 9 d. 

šiame mahometonų ir krikščio
nių krašte įkaitino politines 
aistras. Opozicinio tautinio fron 
to vadovai, buvę premjerai, pa
reikalavo provakarietinę vy
riausybę atsistatydinti ir suda
ryti neutralią vyriausybę, kuri 
pravestų rinkimus. Kai šis rei
kalavimas nebuvo išpildytas, jie 
paskelbė visuotinį streiką ir mi
nios ėmė demonstruoti Beiruto 
gatvėse. Įsikišus policijai ir ka
riuomenei kilo kruvinos riau
šės. 8 asmenys buvo užmušti, 
70 sužeista ir 340 suimta. Ka
riuomenė betgi yra ištikima vy
riausybei, kuri vėl atstatė tvar
ką ir organizuoja rinkimus, ku
riuose dalyvauja 200 kandidatų 
į 66 atstovų parlamentą. Šiuos 
rinkimus bando nulemti sovie
tinės linijos politikai. Nasserio 
šalininkai, ir tuo būdu išjungti 
Libaną iš provakarietinės poli
tikos. '

iš kurios atvykusių užrašyta 3 
ir 7. Lygiai nėra užrašyta nei 
vieno atvykusio -iš Latvijos ir 
Estijos, o taip pat žinome tokių 
buvus. Juk ir “TŽ” buvo užre
gistruota, kad pereitų metų ga
le atvyko dvi moterys iš Estijos 
ir viena iš Latvijos, o šių metų 
pradžioje viena iš Latvijos.

Kad atvykę iš Pabaltijo kraš
tų užrašomi atvykusiais iš So
vietų Sąjungos, yra prasilenki
mas su bendru Kanados vyriau
sybės nusistatymu nepripažinti 
Pabaltijo valstybių aneksijos. 
Mūsų visuomeninių organų bus 
uždavinys į tai atkreipti imigra
cijos ministerijos dėmesį-ir pa
siekti, kad atvykstantieji iš 
okupuotos Lietuvos būtų užre
gistruojami kaip iš jos atvykę, % 
bet ne iš Sovietų Sąjungos.

BALSAVIMO TEISĖS 
ĮRODYMAI

(CSc) Politinės partijos turi 
teisę laikyti rinkimų būstinėse 
savo atstovus, kurie gali patik
rinti kiekvieno balsuotojo bal
savimo teisę. Atsiminkite, kad 
balsuoti gali tik Kanados ar Bri
tų piliečiai, sukakę 21 metus.

Išvengimui galimų nemalonu
mų, ateidami balsuoti birželio 
10 dieną atsineškite pilietybės 
popierius ar kitokius balsavimo 
teisės pažymėjimus. Vien gautų 
rinkiminių lapelių gali nepa
kakti.
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Kanados partijos apie pavergtųjų tautų išlaisvinimą
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NIAGARA FALLS, Ont.

Prenųmarete Kono&ie ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur: mėtoms $4.50, pusmečiui $2.50

|mok>jf nemožiou $ 10 taikomi gorbės prenumerotortois ' 
Už skelbimų turini reftakcijo neotsoko.
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Atsiminkit patys ir kitiems pasakykit
UŽ KĄ ŽUVO BROLIAI IR SESERYS...

rašau

Vienas tautietis, gyvenantis 
> šiame kontinente, gavo laišką 
I per rankas iš Lietuvos, rašytą 
artimo giminaičio:

.. Pasitaįkius progai
keletą žodžių. Mūsų gyvenimas 
nelengvas; mieste gyvenantieji 
užsidirba dar šiek tiek duonos, 
o kolchoze ir tos neužsidirba. 
Bendrai aprašyti ir atpasakoti 
apie pergyvenimus po Jūsų iš
važiavimo (1944 m. • rugpjūčio 
mėn.) yra labai sunku. Tą patį 
rudenį komunistai pradėjo šei
mininkauti Vyrus ėmė į ka
riuomenę. Daugumas nėjo, bėgo 
į mišką. Vietos valdžia su parti
zanais nesusitvarkė. Privažiavo 
kariuomenės. Garnizonai stovė
jo kiekvienam miestelyje, o kai- 
kur ir kaime (išbuvo iki 1950 
m.). Kareiviai siautėjo dieną ir 
naktį ,darydavo kratas po kra
tos, išsivesdavo žmones, įvykda
vo susišaudymai. Žmonės gyve
no siaubingas kruvinas dienas. 
Tiek senas, tiek jaunas nežino
jo kada jį išsives, o kada grįš, 
žinojo tik vienas Dievas. Su 
daugeliu atsiskaitytdavo tėviš
kės laukuose, pasiųsdami kulką. 
Kaime beveik nerasi tokio žmo
gaus, kuris nebuvo paimtas tar
dyti, o per tardymus taikydavo

dymo priemones, bet nepabug- 
davo senutės motinos ir jaunos 
seserys, neišduodavo savo bro
lių. Jaunų vyrų, amžiuje 25 m. 
iki 35 m., beveik neliko; daugu
mas žuvo kaip partizanai, kitus 
išvežė į Sibirą, tik maža dalis 
išsisuko.”

Toliau laiške smulkiai aprašo
mas adresato artimųjų likusių 
Lietuvoje likimas, kurių daugu
ma žuvo arba buvo išvežti į Si
birą. Pabagioje laiško prideda
ma:

. Tai matot kaip žmones 
išblaškė, ką priglaudė savo že
mė, kas paguldė savo kaulus Si
bire. Kurie gyvi liko, tai ir Si
bire neblogai įsitaisė ir gyvena 
geriau už vietinius, jie neuž
mirš savo kančių. Todėl ir Jūs 
tenai labai neišponėkit! Atmin
kit patys ir pasakykit kitiems už 
ką žuvo broliai ir seserys!...”

Laiško gale dar yra pridėta 
pastaba: “...Jei kartais laiš
kuose kviesim grįžti, tai ne
grįžkit. Apie tai praneškit ir ki- 
times artimiesiems...”

Po Stalino mirties politiškai 
biskį pasikeitė, bet ekonomiškai 
nieko. Prie duonos eilės, viskas 
brangu ir nieko nėra pirkti.

Taip yra baigiamas laiškas iš 
pavergtos Lietuvos. Komentarai

žiauriausias komunistines tar-'juk nereikalingi.

Social Credit atsakymas
Social Credit Association pro- 

grama remiasi trylika nepaju
dinamų ir neatšaukiamų princi
pe. Mes norėtume atkreipti jū
sų dėmesį į 10-tąjį:

“Turi būti pripažįstama kiek
vienai šios žemės tautai apsi
sprendimo teisė. Kiekviena tau
ta privalo turėti suverenumo 
teises, kurias vykdydama betgi 
neturi pažeisti kitų tautų bei 
kitų kraštų tokių pačių teisių.”

Akivaizdoje besiplečiančio 
tarptautinio socializmo, kuris 
ardo tautinę dvasią bei žmonių 
ištikimybę savajai tautai ir sie
kia pajungti pasaulį tarptauti
nio autoriteto valiai, Social 
Credit siekia, kad šis reikšmin
gas faktas būtų pripažintas. Tai 
gal būtų atgaivinimas demo
kratijų šimtmečiais pripažinto 
principo. Šitą principą žodžiais 
pripažįsta net totalitariniai re
žimai, bet jis atmetamas prakti
koje ir šimtai tūkstančių žmonią 
šiandien gyvena kraštuose, kur 
pagrindinės individo teisės yra 
paneigiamos, taip pat paneigia
mą apsisprendimo teisė ir sveti
mos jėgos pagalba yra pastato
mos priešiškos vyriausybės.

Sovietų Sąjunga, kuri garsiai 
smerkia bet kokios formos ko
lonializmą, pati vykdo šetoniš- 
kiausios formos kolonializmą/ 
bjauresnį kaip kada nors kur 
buvo praktikuotas. Plėsdama 
savo įtaką į kraštą po krašto, 
kąikurias valstybes ji visiškai 
absorbavo ir pavergė * plačias 
Europos ir Azijos sritis. Karo 
metu pradėjusi aneksavimU Es
tijos, Latvijos bei Lietuvos, taip 
pąt dalies Lenkijos, Rumunijos, 
Siaurės Vokietijos ir Čekoslova
kijos, maždaug 200.632 kv. my
lių ir beveik 25 milijonų gy
ventojų. Po karo jai tęsiant tą

Tęsinys iš pereito Nr

„Atominė bomba '
: Tai ne paprastas įvykis, bet

^didelio pasiryžimo, didelio mas- 
■to. darbas. Šią “atominę bombą” 
-dirba ne kokie nors mokslinin
kai ąr šio darbo žinovai, bet St. 
Catharines, Wellando, Niagara 
Palls ir Port Colborne miestų ir 
apylinkių lietuviai. Ji nesu
griaus miestų, neužmuš žmonių 
ir nepaleis jokių mirtinų dujų 
ar dulkių, bet uždegs Kanados ir 
Amerikos lietuvių širdis lietū-

' viškumui. Ji sprogs lietuvių šir
dyse. - '

• Kaip jau žinome iš spaudos 
yja ^rengiama V-ji Kanados Lie- 
tuvių~Diena arba Šventė.' Ši V-ji 
Kanados Lietuvių Diena svarbi 
ne tik Niagaros pusiasaly gyve
nantiems, bet svarbi visiems 
Kanados ir JAV lietuviams, to
dėl visi mes' turime šiai dienai 
rengtis ir V-jai Kanados Lietu
vių Dienos Rengimo Valdybai 
kas kuo galime padėti.

Be to, ši šventė įvyks visam 
pasauliui žinomoje vietoje, Nia 
gara Falls, Ont., kur suvažiuoja 
iš viso pasaulio turistai, keliau
tojai, mokslininkai, inžinieriai, 
ršytojai, poetai, visi nori pama
tyti ir pasigrožėti šiuo gamtos 
stebuklų. O pąmatyti ir pasižiū
rėti yra ko. Ne be reikalo kas 
metai Niagarą Falls aplanko mi
lijonai žmonių. Vieni jie neju
čiomis nusiima kepurę ar skry
bėlę, kiti fotografuoja dar ki
tiems ašarą .nurieda per skruos
tą, koks didelis ir nepaprastas 
stebuklas. Tą viską pamatyti 
verta.

M. ŠALČIŪNAS
Niagara Falls, Ontario

Nuo Kolumbo laikų Ameriko
je daug kas pasikeitė. Per kelis 
šimtus metų išaugo dideli mies
tai su galingais fabrikais ir dan
goraižiais, išsitiesė moderniški 
keliai ir tiltai, bet Niagaros 
krioklys visuomet toks pats. 
Nors ir kaip labai inžinieriai 
suka galvas pakeisti jo veidą, 
įkinkyti į darbą, bet nesiseka. 
Teisybė, inžinieriai pastatė elek 
tros jėgaines, didžiules turbi
nas, ištiesė vielas ir paleido 
elektrą tolimoms apylinkėms, 
kuri varo šimtus fabrikų, bet 
savo širdyje, savo gelmėje Nia- 

’ garos Krioklys pasilieka toks 
pats, koks buvo prieš tūkstan
čius metų.

Yra žinoma iš spaudos, Nia
garos Krioklys prieš porą metų 
sugriovė didžiulę elektros jėgai
nę ir padarė šimtus milijonų 
nuostolių. Šis Vandens Žirgas 
nepažabojamas. Jis ošia didin
gai nepabaigiamą, neatpasako- 
j amą paslaptingą pasaką. Jos 
niekas atpasakoti negali, reikia 
pačiam nuvykti, išgirsti ir pa
matyti, o pamatyti yra ko.

Nesvarbu iš kur važiuoji: Ro- 
chesteerio, Clevelando, Niujor
ko ar iš Kanados Hamiltono, To 
ronto ar iš kitų miestų, pergy
veni tą patį.

Pamažu mašina rieda Niaga
ros Fails miesto gatvėmis, pir
ma tavęs, užpakalyje tavęs iš 
dešinės ir iš kairės dar tūkstan
čiai mašinų. Jau girdi didingą 
ūžimą, dairais, bet vistiek nieko 
nematai. Širdis kaž kodėl plaka

VAISTAI LIETUVON!
fiUMiAUdAiiiŠ VAISTŲ.
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Jei jūsų kūdikiui užkietėję 
viduriai, vartokite švelnų

<Į

CASTORIA
Jei jOsy kūdikiui užkietėję viduriui, neduokite 
Suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi
kiams. Nepakenks mažiesiems — jie mėgsta 
GERĄ SKONĮ. Švelniai išvalo vidurius. Pra
šykite savo vaistininko ar gydytojo.

CASTORIA
Uu«ut yoMta* kūdikio*™ ir voikomt.

neramiai, akys ieško krioklio.
Kur gi jis?
Pradedi galvoti, gal ne tuo 

keliu važiuoji ir kada galva pil
na Įvairių minčių, koja automa
tiškai užmina stabdį. Mašina su
stoja, pasvyri į priekį ir išplėti 
akis.

Tai jis. Krioklys. Begalinė ma 
sė vandens, rodos, krenta ant 
tavęs. Užmiršai viską, nebegirdi 
nieko, nors šimtai mašinų už
pakalyje triūbiną įvairiais bal
sais. Užkirtai joms kelią! 'Po ge
ros minutės atsidūsti ir pradedi 
važiuoti, bet akys nenukrypsta 
nuo krioklio.

Neatpasakojamas grožis.
O kur dar kitos įvairenybės? 

Puošnūs hoteliai, šimtais nusi
tiesę moteliai, pilni gėlių parkai 
ir fortai, kur baltasis su indėnu 
kariavo.

Jeigu kam nors nusibos gro
žėtis kriokliu iš tojo ir jį foto
grafuoti, gali užeiti į prie pat 
krioklio stovintį pastatą, iš kur 
keltas nuleidžia prie pat van
dens, čia krentantį vandenį gali
ma paliesti rankomis. Šiame pa
state yra gaunami guminiai ba
tai, guminis neperšlampamas 
apsiaustas ir tokia pat kepurė. 
Tokioje uniformoje, keltas su 
būriu žmonių ir vadovu prieky
je, nusileidžia žemyn. Išlipus iš 
kelto ir Kiek paėjus koridoriu
mi, atsiduriama prie pat kriok
lio. Pakeli galvą ir nustembi,, 
tiesiog per galvą krenta visas 
Niagaros vanduo, milijonai ga
lionų vandens per sekundę. Čia 
stipriai įsikibęs geležinės atra
mos. ištiesi ranką ir pajunti 
krioklio šaltą srovę. Per kūną 
nueina kažkokia elektros srovė, 
širdis smarkiau suplaka krūti
nėje, o vanduo galinga srove lei 
džiasi žemyn ir sudužta į uolas.

Koks didingas vaizdas...
Krioklys ošia, nežinai kada 

pradeda niekuomet nepabaigia
mą pasaką. Žiūri nustebęs, ne
žinai ar tai sapnas ar tikrovė.

Nakties metu krioklys, ap
šviestas galingomis prožektorių 
šviesomis. Tos šviesos įvairių 
spalvų ir jos keičiasi iš vienos 
spalvos į kitą, kas sudaro nie
kuomet nematytą vaizdą. Į ku
rią pusę nežvelgsi minių minios 
žmonių. Galingų prožektorių 
šviesoje, jie atrodo tartum šešė
liai, tdrtum nemirtingos dva
sios susirinkę pamatyti nemirš
tantį grožį.

Tą viską galima pamatyti vel
tui, tik reikia atvažiuoti ir pasi
grožėti. Šitą progą jums sutei
kia V-ji Kanados Lietuvių Die
na, kuri įvyks šių metų rugpjū
čio 31 d. ir rugsėjo 1 ir 2 die
nomis.

Niagaros pusiasalio lietuviai 
lauks jūsų su muzika, su daina 
ir vaišėmis. Mes visi nuo ma
žiausio iki didžiausio jūsų patar
navimui.

Mes dirbame, planuojame, 
rengiamės išsprogdinti lietuviš
ką atominę bombą. .

Tad iki pasimatymo, Niagara 
Falls, Ont,. Canada. Il

Salon Earl Low 
Social Credit partijos lyderis

patį, į sovietų rankas pateko 
Albanija, Bulgarija, Rumunija, 
Rytų Vokietija, Lenkija, Veng
rija ir visa Čekoslovakija. Kiti 
laukia savo eilės. Ir nežiūrint 
visų Sovietų Sąjungos priešin
gų tvirtinimų, komunizmas vir
to pasaulio užvaldymo šūkiu, 
paneigiant tautų apsisprendimą 
ir griaunant jų suverenumą. 
Kai Vengrija panoro tomis tei
sėmis pasinaudoti, laisvės kovai 
sutriuškinti buvo panaudota so
vietų karinės pajėgos.

Tuo būdu mes matome lais
vas tautas valdomas ne tik ne 
jų pasirinktų vyriausybių, bet 
tokių vyriausybių, kurios vyk
do Kremliaus valią ir paverg
tiesiems primeta svetimą val
džią.

Social Credit reikalauja, kad 
tautos galėtų laisvai pasirinkti 
savo valdymosi formą, kad lais
vų rinkimų keliu pakviestų 
tuos, kurių valdžios nori.

Social Credit tiki tautų suve
renumą ir kad mes čia Kanado
je turime teisę tvarkytis pagal 
savo tautos valią.

Pasiliekant šitokias teises sau 
patiems, iškyla prievolė prisi
dėti prie kolektyvinių priemo
nių užtikrinančių šitokias tei
ses ir visoms tautoms. Savano
riškas dalyvavimas tautų pa
stangose siekiant šito įgyvendi
nimo yra principas kurį- mes 
nuoširdžiausiai priimame ir dėl
to pasisakome už Kanados daly
vavimą tokiuose projektuose 
kaip JT Skrajojančios Pajėgos,

1,1 ----- ------------------------

kaip ir priemones moralinio ir 
karinio spaudimo norint garan- 
utoti tautoms teisę gyventi tai
koje ir ramybėje,

įvairūs asmenys ir tarptauti
nės institucijos yra iškėlusios 
reikalavimą JT perorganizuoti į 
pasaulinę vyriausybę su ginkla
vimosi ir karinių pajėgų kont
rolės teisėmis. Taip pat siūloma 
JT chartą pakeisti ta prasme, 
kad kuriai valstybei kartą įsto
jus nebebūtų galima išstoti.

Šitokie siūlymai 'tiesioginis 
laužymas tautų suverenumo 
principo, tad Social Credit par
tija yrą priešinga tokiems pa
keitimams. Kanada negali ne
tekti suvereninių teisių kontro
liuoti savo pajėgas bei panau
doti jas taip, kaip ji pati 'ras 
tinkamiausia savo gyvenimo 
būdui apsaugoti. Mes turime 
pasilikti sau teisę įsijungti ąr 
išstoti iš betkokios valstybių or
ganizacijos, vistiek ar jos pa
skirtis būtų karinė, politinė ąr 
ūkinė.

Social Credit partijos vyriau
sioji būstinė čia aptaria princi
pus įšeinan iš pačios Kanados 
interesų. Mums įdomiu klausi
mu svarbus tik pasisakymas už 
laidavimą tautų suverenumo 
bei jo gynimą tarptautinėmis 
priemonėmis. Pabaigoje užak
centuojamas palikimas sau vi
siškai pilnos teisės betkada iš 
betkokio tarptautinio susibūri
mo išstoti, neatrodo, kad galė
tų laiduoti sėkmingą tokių už
simojimų įvykdymą.

CCF partijos atsakymas
Pereitos savaitės pabaigoje 

mes gavome CCF vyr. būstinės 
sekretoriaus Lorne Ingle laišką.

Motinos dienos minėjimas 
. Nedaug lietuvių susirado sau 
vietą prie to garsaus Niagaros 
krioklio. Tik keliolika šeimų. 
Betgi visuomeniniame darbe 
gan stipriai pasireiškia. Nors 
atskiros B-nės apyl. nėra suda
ryta, priklauso Welland apyl., 
bet turi įsisteigę Niagaros klu
bą ir moterų klubą, turi ir šeš
tadieninę mokyklą vadovauja
mą energingo mokyt. P. Balso. 
Dėka jo darbštumo ir atsidėji
mo ji veikia gerai ir turi kelioli
ka mokinių. Jam padeda Valė 
Siurblienė.

Labai gražiai pasirodė, prieš 
dvejus metus Niagaroje įsistei
gęs lietuvių moterų “Vienybės” 
klubas, gegužės 12 d. suruošda- 
mas motinos garbei minėjimą, 
kokių retai kur pasitaiko įjun
giant į bendrą darbą mūsų jau
nimą.

Minėjimo iškilmės . pradėtos 
11-30 vai. St. Patricko salėje pa
maldomis, kurias laikė T. Juve
nalis Liauba, OFM. Po pamaldų 
toje pačioje salėje, dalyvaujant 
arti šimto asmenų, įvyko mi
nėjimas, kurį atidąrė ir prave
dė mokyklos vedėjas* P, Balsas.

N u© galvos skausmų 
ir skilvio nsgoLavimų >

PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

Tik Bromo sku 
Lioi pagalbai

W BROMO

laišką Mr. Coldwell nebuvo 
anksčiau atsakyta, Mr. Ingle ci
tuoja pereitų metų lapkričio 
mėh. tuo reikalu paruoštą atsa
kymą Pabaltiečių Federacijai:

“Aneksavimą tų teritorijų 
CCF vertina kaip Sovietų Są
jungos imperialistinį žygį, kuris 
vėliau praplėstas į satelitinius 
rytų Europos kraštus — Lenki
ją, Bulgariją, Rumuniją, Veng
riją ir .galiausiai Čekoslovakiją. 
CCF visada buvo priešinga ši
tokiai imperialistinei Rusijos 
ekspansijai ir sveikins kiekvieną 
šitokio plėtimosi sulaikymą bei 
rusų pasitraukimą iš šių sričių, 
leidžiant šių kraštų žmonėms 
patiems nuspręsti savo likimą.

Tačiau betkokios šitų tautų 
“išlaisvinimo karo” sugestijos 
būtų didelė atsakomybė ir CCF 
nėra pasiruošusi tai remti. CCF 
nepąrems žygių, kurie vestų 
prie pasaulinio konflikto. Dėl to 
tai yra svarbu pavergtose Rytų 
.Europos tautose nekelti jokių 
nepagrįstų vilčių, kurių Vakarų 
tautos negalėtų įvykdyti. ‘

Kanada, kartu su kitomis ne
komunistinėmis valstybėmis, pri 
valo daryti viską, kas yra jų ga
lioje, paremiant pavergtųjų išsi
vadavimą iš Maskvos priklau
somybės. Ypač kad nuo karo pa
baigos komunistinių kraštų, 
ypač Rytų .Europos, ūkis yra la
bai surištas su Sovietų ūkių. 
Mums atrodo, kad Vakarų poli
tika šią raidą yra parėmusi ir 
sustiprinusi. Dėl to CF nuomo
ne. mes turime imtis priemonių 
priešingų šiai linkmei ir parem
ti pasireiškusią tendenciją nuo 
Rusijos atsigrįžimo į Vakarų 
kraštus. Mes, be to, turime im
tis taurios ūkinės paramos . po
litikos šiems kraštams be jo
kio betgi kišimosi į jų vidaus 
reikalus. Šitokia prekybinė po
litika ir ūkinė parama įgalins

juos pataisyti savo desperatišką 
padėtį ir tuo pat metu atsipa
laiduoti nuo ūkinės priklauso
mybės Sovietų Sąjungai.

CCF taip pat yra siūliusi, kad 
būtų siekiama susitarimo su 
Sovietų Sąjunga dėl atitrauki
mo karinių pajėgų iš "šitų sri
čių. Įsakmiai mes siūlėme, kad 
Vakarai pasiūlytų išvesti visas 
NATO pajėgas iš Vakarų Vo
kietijos su sąlyga, jei sovietai iš
ves savo pajėgas iš anų okupuo
tų kraštų. Mes turime vilčių, 
kad ištraukus iš tų kraštų rau
donąją armiją jie ne po ilgo pa
siektų nepriklausomybės _ nuo 
Maskvos.

Dėkoju už jūsų paklausimą ir 
turiu vilčių, kad šitam pareiški
mui apie mūsų politiką ir jūs 
pritarsite”...

Pradžioje sugiedota “Marija, 
Marija” ir Jūratė Balsaitė pa
deklamavo eilėraštį “Neapleis
ki, motinėle”. Prisegus visoms 
susirinkusioms motinoms po 
gėlę, sekė V. Gverzdienės pa
skaita apie motinos reikšmę tau 
tiniai patriotiniame gyvenime 
išeivijoje.

Apie dvi vai. trukusi progra
ma, sudaryta iš mokyklinio ir 
ne mokyklinio Amžiaus jauni
mo, savo įvairumu sugebėjo 
žiūrėtojams užimponuoti. Vis
ką atliko: iš didesnių Irena Če- 
porytė, Lyda Jonaitė, Jūratė 
Balsaitė ir Dalė Siurblytė, iš 
mažesnių Rūta Nausėdaitė, Lai
mutė Siurblytė, Marytė Čepo- 
rytė, Aldona Grunytė, Vytautas 
Gudaitis, Viktoras Jonaitis ir 
Jonas Minelga. Nepaprastai įdo
mu buvo žiūrėti į keturius pipi- 
rukus deklamatorius. Po vieną 
nesugebėjo, tai nors pakaitomis 
visi keturi vieną eilėraštį, bet 
savo ištesėjo. Be akordeono dar 
buvo perpinti dainomis lietuviš
ki šokiai: Suktinis, Ar mes ne 
gražios?, Audėjėlė, Ar aš tau, 
sese, nesakiau ir Pučia vėjas; 
gyvasis paveikslas, vaizduojąs 
Lietuvos prisikėlimą. Kiekvie
nas tada mintimis buvo bran
gioje savo tėvynėje. Tarp mer
gaičių apsirėdžiusių vaidilutė
mis viena buvo su tautiniais dra 
bužiais ir sukaustyta retežiais. 
Po deklamacijos ir tam tikros 
plastikos trūksta retežiai ir iš
kyla Lietuvos vėliava, seka Tau
tos himnas- Tam daugiausiai pa
sidarbavo jau ne pirmą kartą su 
mūsų mažučiais pasirodžiusi, Z. 
Ulbinienė. Nors dar pilnai nėra 
po automobilio nelaimės atsiga
vusi, kelius mėnesius atsidėjus 
su vaikais dirbo, dažniausiai už
leisdama repeticijoms net savo 
patalpas. Jai padėjėja buvo duk
tė Rita, pritardama visas dainas 
pijaninu. Nors ji dabar randa
si Toronte, bet esant reikalui 
niekuomet neatsisako padėti.

Netolimas.

Įvairūs siuntiniai Į U ETŲ VĄ;
1 Latviję, Estiją, Ukrainą ir kt. kraštus per %
\ LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Wonder Valley Drive Inn
Grožioje vietoje, 2 mylios šiouriou Barrie, prie kelio Nr. 1 1, arba važiuojant 
keliu Nr. 400 pusė mylios į pietus nuo kelių susikirtimo Nr. 400 su Nr.

R. R. L BARRIE, ONT. Tel. BARRIE, PArkw^y 6-6S47

Savininkai BUDVILAIČIAI.

IŠNUOMOJAMI VASARNAMIAI
šeimoms ir poyienienis — 1 komb. ir 2 ko m b .sw virtuve ir be virtuvės, su 

šaldytuvois. Yra patogumai ir dušai
Tekantis upelio vanduo ir baseinas maudytis. Veikia restoranas. Vaikams žai
dynių aikštė ir įrankiai. Taip pat galimo ruošti gegužines /piknikus/. Upely 

ir gretimuose ežeruose galima meškerioti.

11.

| Baltic Exporting Co, j
849 College St. (prie Ossington). 

J . Toronto, tel. L.E. 1-3098 _.
Siunčiame iš Kanados: < ;

Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vąistų- 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. (Turime. pardąvi- ££ 
mui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams 
medžiagų, kurių kaina nuo $5.50 iki $13.00 už 3%yardo), 
kostiumams priedus ir kitas prekes ' ' b

SIUNČIAME IŠ ANGLIJOS: g
• Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, ste-

toskopus, sphygmanometrus, IcIžrasOs' aparatus, chi- . 
Turginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga- L5 
minimui medžiagą (cementą, porcelaną, sidabrą), 
kosmetiką ir t.t. ir t.t. / vįį

• Kostiumams, paltams ir suknelėms įvair. medžiagas.
• Dviračiams padangas ir- šliaukąs Įvairių išmįerų.. v
• Stiklui piauti peiliukus -su deimantu ar metalinius. w
• Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus. " • W
• Įvairių kainų laikrodžius ir žadintuvus - šveicariškų 

firmų “Cyma” ir “Dixton”.
• . Parkerius “Demi Duofold” (su muitu) .......
• Parkerius “51” (su muitu) .........     .......
• ’ Moteriškus sportiškus arba išeiginius batu

kus (su muitu) .... ......................
• Moteriškus augštus žieminius šiltus batus su 

ziperiu ir vidus kailio (su muitu)
• Vyriškus batus (tuflius) (su muitu)’
• Vyriškus batus (su auliukais) (su muitu)...
• Standartinius maisto siuntinius:

20 svarų
20 svarų
16 svarų

Cukraus
Taukų
Sviesto
Ryžių

*

6

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
«

x RADIJO ★ 

ŠALDYTUVAI * 

SIUVIMO MAŠINOS * 

SKALBIMO MAŠINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI ★

★ KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 

ivamūs KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

★

★

$ 7.00 
$17.00

$10.80

brutto 
brutto 
brutto

sviesto ................
rūkytų riebių lašinių 
medaus 
...  5 sv. 
.... 5 sv. 
.... 5 sv. 
.... 2-sv.

Brutto 20 sv. — $25.50

7 Cukraus
’.f'.

Taukų ......

Brutto- 20 sv.

$14.50 
$12.50 
$12.30

$29.00 
$31.00 
$23.00 

J. 6 sv.

10 sv,

.$22.00
ir kitus įvairios sudėties maisto siuntinius. (Maistai siun
tinių kainos — įskaitant .visus mokesčius)

Dėmesio! Dėmesio!
Pradėjome siųsti iš Anglijos 38-nių modelių HOH- 

NER AKORDEONUS, kurių kaina nuo $48.50 iki $1.169.- 
50. O taip pat Anglijoje pagamintas naujausio modelio 
MEZGIMO MAŠINAS, kuriomis galima megzti viską, iš 
įvairaus storumo siūlų, bei keletos spalvų. Vieno megs- 
tinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite 
ir pamatykite žurnaluose šią idealią mezgimo mašiną 
ir gražiausių modelių AKORDEONUS.

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų 

neviršyjant nustatyto svorio.
Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon St. E., pas p. 

V. Juraitienę, tel. JA. 8-6686, siunčia tiktai įvairius vais
tus, maisto siuntinius, stiklui piauti peiliukus, dažus 
plaukams dažyti, parkerius, žadintuvus ir mezginio ma
šinas

Gyveną ne Toronte, gali vaistų, maisto ir kitus už
sakymus bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svarų gry
no svorio siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.
VASAROS DARBO LAIKAS: Nuo 1957 m. gegužės mėn. 
1-mos d.: pirmadienį - penktadienį nuo 9 vai ryto iki 7

i — nuo 9 fRl. ryto iki 5 vai. vak.vai. vakaro, šetšadieniais
W Šiais metais vasaros atostogoms ši įstaiga bus

S uždaryta liepos mėnesyje nuo 8 iki 20 dienos V
imtinai. J

J Sav. A. KALUZA 9

f



Pagerbtas Wmnipego klebonas kun. Bertąsias
Winnipego lietuviai giliai su- 

pmdami ir atjausdami savo 
klebono kun. J- Bertašiaus rū
pesčius statant naują lietuvių 
katalikų bažnyčią, nepraleido

salėje įvyko kun. J. Bertašiaus 
pagerbimo iškilminga vakarienė 
jo 15-kos metų kunigystės su
kakties proga ir drauge įkurtu
vės, jam persikėlus į naujai 
įrengtą butą prie Šv. Kazimie
ro bažnyčios.

Gal dar nei karto ši lietuvių 
salė nebuyo mačiusi tokio gau
saus susirinkusių lietuvių skai
čiaus, kaip šį kartą.

Susirinkus prie gausiai ap
krautų valgiais ir gėrimais sta
lų, įėjo kun. J. Bertašius drauge 
su Immaculate Conception baž
nyčios klebonu, pas kurį jis iki 
šiol gyveno. Jiems einant per 
salę buvo grojama vietos lietu
vių mokinių orkestro iškilmin
gas maršas.

Minėjimą pravedė energingas 
klebono talkininkas M. Bukaus
kas, taip vadinamas bažnyčios 
maršalka, kuris daugiausia pa
sidarbavo, žinoma, ir kitiems 
lietuviams padedant, prie šio 
pobūvio parengimo, aukų rinki
mo ir klebono buto įrengimo.

Visiems pasistiprinus skaniais 
lietuviškais valgiais sukaktuvi
ninką sveikino Imm. Conc. baž
nyčios klebonas, po jo Manito 
bos vyskupijos Carito direkto
rius. Liet, bažnytinio k-to vardu 
sveikino M. Januška, Bažnyčios 
Statybos k-to vardu — V. Ja
nuška. Kanados Liet- Kat. Mo
terų Dr-jos Winnipeg© skyriaus 
ir drauge visų lietuvių moterų 
vardu (pritariant čia susirinku
sioms pasiūlymui) sveikino B. 
Bujokiepė, Winnipego Lietuvių 1 
Bendruomenės vardu — p. De- 

. mereckas. Iš seniau imigravusių 
lietuvių sveikino p. Steponavi
čius ir iš toliau atvykęs p. Liau- 
kevičius.

Sveikinimuose buvo iškelta, 
tarytum apvainikuota kun. J. 
Bertašiaus pastangų ir kilnaus, 
našaus darbo. vaisiai. Pabrėžta; 
kad jis dirbdamas tokioje ma
žoje kolonijoje, niekuomet ne
siskundė trūkumais ir visą ener
giją dėjo į bažnyčios statybos 
darbus. Tiesiog stebėtinai daug 
surinkta' jo aukų iš vietos ir ki
tu kolonijų lietuvių ir dėka jo 
pastangų per taip trumpą laiką

dantis grožiai 
tus.

vei- 
>1-

Atsiminkit -— 
kio dvigubai 
giau už dantų 

postų.

Dantų milteliai išlaikys jūsų 
dantis BALTESNIUS

Tuoj padarys jūsų 
k\4apQ malonų. Pa
dės apsaugoti 
dantis nuo gedi
mo ir išlaikys jūsų 
dantis gražiai bal-

Dr. Lyon’S
TOOTH PQWDEt

pastatyta bažnyčia ir jąu įreng-! venimo Winnipege.
tas klebonui butas. j
• bažnyčios statybos darbų ta jubiliatui '“iigiausių metų”.

Po visų sveikinimų sugiedo-
ir klebono pareigų, jis nuošir
džiai dirba kultūrinį tautinį bei 
visuomeninį darbą, be kurio bū
tų tamsu ir nejauku lietuviams 
išeivijoje. Jis dirba ir lietuvių 
šeštadieninėj mokykloj, dėda
mas pastangas, kad jaunoji kar
ta nepamirštų savo tėvų kalbos, 
nenutautėtų ir nepražūtų tarp 
svetimųjų.

Be to sveikinimuose buvo lin
kėta jam daug laimės ir ilgo gy

Už gausius linkėjimus ir vi- 
seims prisidėjusiėms darbu ar 
auka prie šio parengimo klebo
nas nuoširdžiai padėkojo, kvies
damas lietuvius ir toliau nepa
ilstant dirbti bažnyčios vidaus 
įrengimus.

Nors ganą ilgai užsitęsė vaka
rienė, bet vis dėlto teko sve
čiams ir pašokti grojant lietuvių 
mokiniu orkestrui. B. B.

KAS KALBAMA PARYŽIUJE
LAIŠKAS IS PARYŽIAUS

Ir Kinija šiaušiasi ’ Pekino priklausomybėje asmens 
Ryšium su Nikitos Chruščio- • teisės butų gerbiamos... Čia 

vo pareiškimu “New York Ti-įgalima įžiūrėti posūkį, kurį so- 
mes' atstovui savotišku lyg ir; vietinė exspansija Azijoje isšau- 
paneigimu prieš beveik metus: kė dviejų Pasaulinės Kevoliu- 

: paskelbto visame pasaulyje jo ..... "—»
paties slaptojo pranešimo apie

i Stalino nusikaltimus teksto, Pa
ryžiaus dienraštis “Les Dėbats

I de ce Temps” vedamajame reiš- 
■ kia dėl to savo nusistebėjimą, 
rašydamas: “Mes abejojame 
Chiuščiovo paneigimo nuošir
dumu. Ne gi leidžiama per be
veik metus laiko plisti visame 
pasaulyje, į tai nereaguojant, to
kiam sprogdinančiam tekstui, 
jei jis tikrai būtų padirbtas”.

Tas pats dienraštis “Les Dė
bats”, kitame vedamajame ko
mentuoja Varšuvos laikraščio 
“Atandar Mlodych” paskelbtą 
komunistinės Kinijos vado Mao 
Tse-tungo kalbos, pasakytos va
sario mėn., tekstą. Toje kalboje 
Mao Tse-tungas aštriai kriti
kuoja Sovietų pasielgimą Veng
rijoje ir įspėja Maskvą, kad 
“jei komunistinio bloko valsty
bės nesuteiks didesnių asmeniš
kų laisvių savo tautoms, jų re
žimas baigsis sugriuvimu”. “Les 
Dėbats” šitokį griežtą Mao Tse- 
tungo pasisakymą aiškina kinie
čių nepasitenkinimu, kad Mask
va kišasi visur ir dedasi visų 
Azijos ir kitų žemynų tautų už
tarėja. Pagal dienraštį^ iš seno 
tarp Maskvos ir Pekino buvę 
susitarta, kad Azijos tautos pa
liekamos Kinijos įtakoje, bet 
Maskva tą susitarimą sulaužiu
si. “Užsistodamas šiandien so
vietinio bloko tautas, — rašo 
“Les Dėbats” Mao Tše-tun ne
tiesioginiai užsistoja ir Azijos 
tautas, duodamas suprasti, kad

Komunistų lietuvių leidžia
mas Liaudies Balsas visaip ieš
ko būdų pateisinti rusiškąjį Lie
tuvos pavergimą ir įrodyti, kad 
Lietuvoje nesą taip bloga, kaip 
sovietų priešai, esą, vaizduoja.

Savo šitai tezei įrodyti gegu
žės 17 d. numery LB išspausdi
no esą P. Bepirščio iš Lietuvos 
gautą laišką, kuriame pasako
jama apie gyvenimą kolūky.

Jų kolūky esą 1.300 ha žemės 
ir apie 120 šeimų. Atseit šeimai 
tęnka daugiau kaip 10 ha. Esą, 
iš “metinių pajamų atskąitome 
valstybei mokesčius, , draudimą 
ir" prievolę”, b likusias pajamas 
skirstome ūkio reikalams ir kol
ūkiečiams už darbadienius, kas 
išteina maždaug ligi 1 kilogramo 
grūdų ir ligi 50 kapeikų už vie
ną darbadienį...

Bet tai dar nesą visos paja
mos. Kiekviena šeima turinti 
dar 60 arų žemės pasisodinti 
bulvėms ir daržovėms”. Taigi 
prie to, ką gauną už darbadie
nius “reikia priskaityti ir tai, 
kiek mums užauga ant to paso
dinto sklypo, kiek užauginame 
nuosavų gyvulių, išganome per 
vasarą ir iššeriame per žiemą iš

0 “Liaudies Balsui” vistiek gerai
gauto pelno už darbadienius, tai Į visdėlto prisimename su pasi- 
išeitų gal iki dešimties kartų I baisėjimu, prisimename kaip 
daugiau. Tai priklauso nuo žmo- vargo ir priespaudos laikus. O 
nių darbėtumo ir nuo sėkmės su Liaudies Balsas ir panašūs rau- 
gyvuliais”— donieji laikraščiai nori įtikinti.

Liaudies Balsui tai atrodo i kad dabar tai prasidėję tikrieji 
tvarkoje. Jo redaktoriai nenori i liaudies laimės laikai.
pastebėti, kokį vargą ir skurdą 
liudija Šis laiškas. Kaip sakyta, 
šeimai tenka apdirbti apie 10 ha 
žemės, bet už tą vargą ji gauna 
pasak laiško autoriaus ašaras 
— vos apie dešimtą dalį to, ką 
gauna iš savo mažyčio 60 akrų 
sklypelio bei vargais negalais 
užsiauginamų .gyvulių. Tai už 
ką ta šeima apdirba tą 10 ha? 
Anksčiau, jei ūkininkas apdirb
davo 10 ha, tai ir visą naudą 
gaudavo iš savo darbo vaisių. 
Dabar devynios dešimtosios jo 
naudos iš kitur, iš tų 60 akrų. 
Juk ir skriaudžiamas dvaro ku
metis seniau daug daugiau gau
davo už savo darbą dvare.
darželio gyventi jo šeimai ne- kos vandentiekius vadovėly. Tai 
reikėjo. Dabar kolūkietis kol- J doc. St. Vabalavičiaus “Vanden- 
ūkio žemę apdirba kaip bau- į tiekis ir . kanalizacija”. Išleista 
džiauninkas, gaudamas ašaras.! Valstybinės Politinės ir Moksli- 
Baudžiauninkai bent turėdavo nės Literatūros Leidyklos Vil- 
nemažą žemės plotą, nuo kurio niuje 1954, 464 pusi. Kaina 11,10 

, , . . . . . ivisa derliu sau pasiimdavo. Daž- Tiražas 2.000 egz. Spausta
kolūkio laukų ir visam metui - * 5 \ .. valst. K. Požėlos vardo spaus-r>ociaaminamo Vnra ič knlnkin nas baudžiauninkas turėjo po . •• rr -X J • t,pasigaminame ęurą is koiukio j y tuveje Kaune. Redaktorius V.
durpynų bei miškų. Tas viskas pusę, o kiti net po pilną valą- gijinskas. Techn. redaktorius A. 
veltui. Tą viską priskaičius prie i ką. Mes tuos baudžiavos laikus i Perevičius, korektorius S. Lie-

Išgelbėk Viešpatie, nuo tokios 
gerovės ir tokios laimės, kurios 
nudriskusių vyžų apyvarų ne
pajėgia paslėpti nei jos apaš
talai.

cijos Didžiųjų santykiuose, 
baigia Paryžiaus dienraštis.

V yriausybės socialistų parti
jos dienraštis “Le Popuiaire de 
Paris”, rašydamas apie Chruš
čiovo pranešimą, jog Sovietų 
vyriausybė, iš vienos šalies atsi
sako, pradedant 1958 m., nuo vi
daus paskolų pravedimo, iš ant
ros gi, kad senosios paskolos te- 
būsiačios atmokėtos tiktai per 
20 metų, pradėjus mokėti už 20 
metų, 1977 metais, vadina visus 
tuos finansinius sovietų vadovų 
ėjimus “daliniu Sovietų valsty
bės bankrotu”.

Katalikai Lenkijos seime
Prancūzijoje šiuo metu vieši 

įžymūs naujęjo Lenkijos seimo 
katalikų grupės nariai: Stoma ir 
Kisielewski. Vienas ir antras 
skaitė Paryžiuje viešas paskai
tas apie dabartinę padėtį Len
kijoje — pirmasis — Katalikų 
Intelektualų centre, o antrasis 
— žurnalo “Preuves”, leidžia
mo Europos Kultūros Kongreso, 
rengiamoje paskaitų serijoje. 
Vienas ir antras kalbėtojų pa
žymėjo, kad katalikų grupė Len
kijos seime nelaikanti savęs jo
kia partija. Jie save laiką Len
kijos katalikų masių “liudinin
kais” arba “išpažintojais” sei
me. Vienas ir antras pabrėžė, 
kad atsiklausiant tėvų ar jie 
nori, kad vaikai būtų mokomi 
religijos, 90^ pasisakė už. Ta
čiau seime katalikų grupė tepri 
skaitanti 8 atstovus. Nėra ma
žiausios abejonės, kad laisvoje 
rinkimų sistemoje katalikų gru
pė būtų keliolika ar keliasde
šimt kartų skaitlingesnė...

Paryžiuje, be to, vieši Lenki
jos Valstybės Tarybos narys 
Zawiejski vienintelis katalikas 
tame “augščiausiame prezidiju- 
me”. Jis suteikė pasikalbėjimą 
dienraščio “Le Monde” bendra
darbiui, kuriame pareiškė, kad 
nuo pr. metų spalio mėnesio, 
vadinamoji PAX (Piaseckio, 
grupė “nustojo buvusi išimtiną 
katalikų atstove”, ir' kad “ji iš
gyvena krizę”. Zawiejski dar 

' pažymėjo, kad “lenkų tauta sa- 
ivo milžiniškoje daugumoje yra 
1 kataliku tauta”.

Sovietu melas studentams
Rusijoje bei komunistų pa

vergtuose kraštuose kiekvienas 
spausdintas žodis turi garbinti 
komunstų partiją, nesiskaitant

laikinoje vakarų Europoje ir 
Amerikoje darbininkų gyvena
muose didmiesčių prięmiesčiuo- 

.. • ... .. . ,se sanitarinės sąlygos vis dar tesu tiesa. Klaidingos žinios per- bėra Iabai žemame& j gvje.
’ Tinkamas miestų sanitarinės 
’ būklės klausimo sprendimas te-1 

•e. Iš apie vakaru Europos ir Ameri- ^a,irnas socialistinėje vals-

duodamos pradžios mokyklose 
ir universitetuose. Štai kokios 
žinios teikiamos studentams

valst. K. Požėlos vardo spaus
tuvėje Kaune. Redaktorius V.

GEORGE FEYER” ŽVILGSNIS Į KANADĄ

♦George Feyer itvyko iš Vengrijos 1948 metais ir pasirinko sovo 
gyvenamo vieta Kanadą. Šioje paveikslų serijoje jis stebi šio 
krašto gyvenimo iš linksmosios pusės; paveikslus užsakė Molson's 
Brewery Ltd.. 1786 metų naujieji kanadiečiai.

Valgymas yra mankšta
Dauguma europiečių stengiamės išmokti kanadiš- 

ku papročiu valgyti. Tai neįmanoma. Reikia būti 
tam gimus. Kanadiečiai niekada nenaudoja peilio, 
jei gali apsieiti be jo. Jie naudoja šakutę maistui 
atpiauti. Tai yra ne tik sunku, bet ir reikalauja 
daug laiko, judina stalą, išbarsto žirnius po kamba
rį, ir kartais įvaro dešinės rankos skausmus. Ši 
mankšta tačiau sukelia sveiką apetitą. Naudojant 
peilį maistui atpiauti yra reikalinga panaudoti su
dėtingų veiksmų, padėti peilį, keisti šakutę iš vienos 
rankos į kitą. Pamirškite tai!

MOI SON S

CROWN
ANCHOR

1 A (. F k

gus.
■ Knygos įžangoje. “Apsigink
lavę marksizmo-leninizmo moks 
lų, tarybiniai mokslininšai, ben
draudami su gamyba,. sėkmin
gai sprendžia Tarybinės Vyriau
sybės ir Komunistų Partijos 
jiems pavestus uždavinius. Jie 
sukuria naujas našias mašinas, 
mechanizmus ir prietaisus pa
lengvinti ir pasaprtinti darbo 
procesams įvairiose liaudies 
ūkio srityse, kuria naują prie
šakinę darbo technologiją atski
rų darbo procesų našumui pa
kelti ir t.t.

Šie uždaviniai sprendžiami 
pasiremiant naujausiais moks
lo laimėjimais, plačiai įgyvendi
nant mechanizacijos ir automa
tizacijos principus, taikant nau
jausius organizacinius ir stacha- 
novinius metodus.

Tuo metu, kai mūsų Tėvynės 
ekonominė galia diena iš dienos 
kyla, gerėja tarybinės liaudies 
materialinė padėtis, auga kultū
rinis lygis, kapitalistiniuose kraš 
tuose didėja nedarbas, skurdas, 
kyla kainos, mažėja dirbančiųjų 
realusis uždarbis. (Palyginti su 
sovietų dirbančiaisiais!). Dir
bančiųjų masės priverstos gy
venti nepakenčiamose antisani
tarinėse sąlygose. Stambiausiuo
se JAV miestuose jaučiąmas di
delis vandens trūkumas, taiko
mas vandens ekonomijos rėži
mas, dėl pasenusiųjų vandentie
kio įrengimų ir jų intensyvios 
eksploatacijos vandens kokybė 
blogėja, — išdavoje blogėja sa
nitarinės sąlygos, didėja susir
gimų skaičius, auga mirtingu
mas ir t.t. Nepaisant to, ameri
kiniai - angliškieji imperialistai 
kasmet skiria dideles pinigų su
mas ginklavimuisi ir naujo ka
ro ruošimui, visiškai nesirūpin
dami dirbančiųjų gerbūviu. Šiuo

tybėję, kur nuolatos rūpinama
si žmogumi ir sudaromos visos 
sąlygos materialiniams bei kul
tūriniams jo poreikiams paten
kinti”. . -

Skaitydami tokią “tiesą” da
bartinėse sovietų universitetų 
knygose, išleistose specialiai 
mokslo reikalams, galime prisi
minti vieno amerikiečio pasaky
mą apie sovietų spaudą: “Prav- 
doje nėra žinių, o “Izvestija” ne
turi tiesos. V. P.

Diskusijos laisvės reikalais
Neperseniausiai, Albion (Mi-,ševikai turi pilną kontrolę, be 

chigane) Kolegija suruošė iš ei
lės jau šeštąsias diskusijas po
litiniais klausimais, šiemetinė' 
pokalbių tema buvo pavergtųjų 
tautų reikalai ir visos diskusi
jos buvo pavadintos “Freedom 
Forum” vardu. Puikūs ir pasi
ruošę kalbėtojai, aktuali tema 
ir akademinė aplinka, diskusijas 
- aptarimus padarė išimtinai 
plačiais ir įdomiais. Mums, lie
tuviams, be abejonės, įdomu ir 
tai, kad ekspertų tarpe (pro
gressive panel) buvo ir Lietu
vos konsulas Čikagoj, dr. Dauž
vardis. Be to, tarpe kitų Paverg
tųjų Tautų Seimo atstovų da
lyvavo ir sekretoriato narys Al
girdas Landsbergis. Mūsiškių 
pavardės figūravo diskusijų 
programos punktuose. Taip pat, 
A. Landsbergis kalbėjo tema 
"The writers ferment and crisis! 
of Communist philosophy”. Pa
žymėti, kad “Laisvės Forumo” 
diskusijos buvo kasmet atžymi
mos the Freedom Foundation 
instituteijes, kaip labai vertin
gas įnašas į amerikinio gyveni
mo būdą.

Visapusiškai išgvildenus pa
vergtųjų tautų padėtį, buvo 
prieita neabejotinos nuomonės, 
kad laisvų rinkimų metu bent 
95% visų gyventojų pasisakytų 
prieš komunizmą ir jo sukurtą
ją sistemą. Tas lygiai galiotų 
net ir prieš taip vadinamąjį 
“tautinio pobūdžio komuniz
mą”. Atsieit pavergtieji griežtai 
atmestų bet kurios formos ko
munistinio gyvenimo būdą, ir 
aplinkybes. Tas mintis itin iš
ryškino Lewis Ė. Revey, augštas 
pareigūnas United States Infor
mation Agency, čia atstovavęs 
Valstybės Departamentą. Jo pra 
nešimas ir nuomonės buvo itin 
būdingos, nes jis tik ką sugrįžo 
iš inspekcinės kelionės po Len
kiją ir Čekoslovakiją. Tuo bū
du, jis turėjo visiškai tikras ir 
nepasenusias žinias, bei tų kraš
tų gyventojų nuomones. Jo žo
džiais, vienu metu intelektua
lams pačioje komunistų parti
joje atrodė, kad tautinis komu
nizmas bus pakankamai geras 
atsakymas į visas iškilusias pro
blemas, bet dabar paaiški, kad 
toji idėja klaidinga. Jo žodžiais, 
štai, dabar Lenkija nuėjo net 
toliau už tautinį komunizmą ir 
ten yra bent sąlyginis susipra
timas tarp valdžios ir Katalikų 
Bažnyčios. Bet to, kaip visi ži
no, dar nėra tokioje Jugoslavi
joje, kurioje kard. Aloyzas Ste- 
pinac tebesėdi namų arešte.

Nenatūralus dabartinės Eu
ropos padalinimas sovietams su
daro visą eilę rūpesčių jų sateli
tų kraštuose. Tą, aišku, jaučia 
ir patys sovietai. Šioje pusėje 
stiprėja akcija, kad per Jungti
nes Tautas reikėtų priversti so
vietų atsitraukimą iš pavergtų
jų valstybių. Bet, Jungtinėse 
Valstybėse^ tuo pačiu prisibijo- 
ma, jog bet kuris rusų karinių 
pajėgų atsitraukimas iš Europos 
bus lydimas reikalavimo ir ame 
rikiečiams trauktis iš Vakarų 
Europos, tuo pačiu paliekant tą 
kontinentą netikėtai sovietų 
ofenzyvai.

USIA turimomis žiniomis iš 
Maskvos, sakoma, kad tenai bol-

skaitomasi su galimybėmis, ka i 
ir ten, bet kada gali įvykti stai
gus sprogimas, žinoma, jei bus 
ir toliau tęsiami stalininiai te
roro metodai.

Radijo “Free Europe” atsto
vas William T. Rafael, pažyinė- 
io, kad vengrų revoliucija jokiu 
būdu nebuvo inspiruota to ra
dijo transliacijų. Esą kanc, K 
Adenauer pats tikrinę?. “Lais
vosios Europos” rankraščius ir 
kitus tekstus ir sutikęs, kad ten 
nebuvo jokios kurstomos revo
liucijai pradėti minties. Užtat, 
tas pats Rafael paminėjo vieną 
vengrų kunigą, kuris teigė, jog 
tuo metu krašte buvo tokios 
nuotaikos, jog per radiją gyven
tojams išgirdus perduodant “Tė
ve mūsų” maldą, kiekvienas sa
vo širdyje girdėjo, nė, “ne duo
nos kasdieninės duok mums 
šiandien, bet ginklų”...

Dar kitas kalbėtojas, perskai
tė Ch. Emmet, International Res 
cue Committee organizacijos 
direktoriaus pareiškimą, kuria
me labai apgailima, jog JAV 
tiek maža padarė padėti Veng
rijos sukilėliams. Esą, JAV tū
rėjo tuč tuojaus pritaikyti eko
nomines ir politines sankcijas 
prieš Sovietų Sąjungą. Be to, 
pagrasinimas rusams pasiprie
šinti jėga, būtų atbaidęs juos 
nuo įsikišimo į vengrų sukilimą. 
Žinoma, jei tai būtų buvę atlik
ta pačiomis pirmomis sukilimo 
dienomis.

Diskusijas stebėjo ir< girdėjo 
virš 500 studentų ir Albion mies 
to gyventojų. Aišku, užtenka
mai buvo ir didžiosios spaudos 
astovų, kurie nepašykštėjo vie
tos to “Laisvės Forumo” aprašy- 
muL-Tuo būdu, vėl tam tikras 
skaičius amerikiečių buvo su
pažindintas su pavergtųjų rei
kalais ir pačia Lietuva, nes kons. 
P. ■ Daužvardis, kaip tik- apibū
dino dabartie Lietuvos padėtį.

Al. Gimantas.

DAN1EL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir t.t.
21 DUNDAS SQUARE < 

Suite 501 — Herman Building' 
Toronto

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

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

¥ %.

"te

p% MEDŽIAGOS -r- MAISTAS
— VAISTAI

Greičiausiai ir pigiausiai per- 
siunčiami siuntiniai i tėvynę

JKAMIENSK!
UANIQUE TRADING CO.

• ."'t . 'J

835 QUEEN SI W.«TORONTO 3*EM 4-4025
Skyriai: Hamiltone, St. Catha- 

rines ir kitur.

*

Trinity (Nuo Bathurst iki Dovercourt apylinkėje)

Jūsų oficialus LIBERALŲ kandidatas į 
Parlamentą Otavoje yra ~

Dr. Stanley
HAIDASZ

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

♦ •

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

N esu klysi t e balsavimo kortelėje pažymėdami

Tuo būdu išlaikysite imigracijos duris atviras ir 
išlaikysite gerovę Kanadoje!

Informacijos: LE. 3-7929, EM. 8-1323
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Jei jį išrinksite, jis pažada 
atidaryti įstaigą, kurioj bus 

J 

stengimasi padėti visiems 
Pairkdale rinkiminės apy
linkės gyventojams.

RTHUR

MALONEY, q.c
PROGRESSIVE CONSERVATIVE 

PARKDALE
Lai jis apgina mūsų teises 

parlamente.
Spausdina Porkdale rajono Progresyvių Konservatorių Organizacija

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus - 

TALKOJE.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

Ukrainska Knyha
jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų ir vartotų 
rūbų bei maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos 
nustatytas kainas.

Pos mus galite įsigyti geriausios rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi
nių kurtkfų, batų su kailiukais, odos ir kitų dalykų pigiausiomis kainomis.

To»p pat galime pasiųsti iš Kanados oro paštu lokrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagas. Iš Švedijos standartinius maišto pakieteiius.

Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvz, 5 kg. šokolado $27; 5 kg. rnuslo ■ 
$8.75; 10. kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. Cukraus $14.00; Sveicariš- j 
kas laikrodis, 17 jsw. $27.00.

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

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

kuris sutaupo apie trečdali alyvos.
Per dūmtrauki išeina laukan daug nesunaudotos šilimos. Mes 
taip pat turime patį naujausią būdą tą šilimą sunaudoti, kuri 

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

i Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

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

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

' ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

HAMILTON, Ont
Sukaktuvinis balius. Laikas 

bėga, artėja birželio 22 d. Tą 
dieną įvyks sukaktuvinis balius 

ikun. dr. J. Tadarauskui pagerb
ti, jo 20 metų kunigavimo su
kakties proga. Visi iki vieno įsi- 
gykime kvietimus iki birželio 16 
d. Jų kaina tik $3- Kvietimus 
galima gauti pas komisijos na
rius: J. Giedraitį — 117 East- 
borne Avė., J. Kšivieką — 491 
Dundurn St. S., K. Stanaitį — 
95 Delaware Ave., A. Mikalaus
ką — 57 Garfield Ave. S., M. 
Vaitonienę — 212 Emerald St. 
N., K. Mikšį — 18 Barton St. W-, 
I. Gaižauskaitę — 212 Ewen Rd.

Tikimės visų šilto pritarimo 
ir gausaus atsilankymo.

Rengimo Komisija.
, Mokslo metų užbagimas vysk. 
M. Valančiaus vardo liet, šeš
tadieninėj prad. tmokykloj įvyks 
birželio 8 d., šį šeštadienį, Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioj Jr 
salėj, 58 Dundurn St. N., šia 
tvarka:

1. 9.30 vai. iškilmingos pamal
dos banyčieje, kuriose visi mo- , , .. . -
kiniai su mokytojais dalyvauja kolonijų apsilankyti j sį musų

i organizuotai ; parengimą, o.tuo pačiu pnside-
2. po pamaldų, apie 10.30 vai., !51te Prl? sustiprinimo mūsų tė-

I salėje užbaigimo aktas, i vjmes išvadavimo bylos.
! 3. po iškilmingosios dalies vai L Sekite musų pranešimus spau 
kučiams ir svečiams vaišės ir; ?°J.e-, ™oskites n- pažįstamus 

į pasilinksminimas. ‘ kvieskite į bendrą linksmą po-
; Mokinių tėveliai prašomi tą bu^‘
dieną nepalikti mokiniu na-! . , . TT ... ; ■,
muose. Visus mokinių tėvus bei; TF A-bes Hamiltono sk. v-ba. 
globėjus ir plačiąją visuonemę ’ NF praėjusią savaite sušilau-

Hamiltone bedarbių dar yra, 
bet norintiems gauti darbo yra 
galimybės Ontario Hospital. Pra 
dinis atlyginimas $205 mėn. 
Kreiptis į ligoninę pas Mr. Gil- 
got. J. D.

Romantiškoj aplinkumoj, pir
moji š.m. gegužinė įvyks liepos 
1 d., “Dominion Day”, pirma
dienį, gražiausioje vietovėje, ant 
ežero kranto — “Brant Inn”, 
Burlington, Ont.

Atsilankę tikrai ras didelį ma
lonumą ir džiaugsmą, nes turės 
puikiausią progą geriausioj nuo
taikoj praleisti kelias valandas.

Prie gaivinančio alučio, prie 
puikios muzikos šokiams, laimės 
šaltinio atsilankiusieji galės už- 
megsti naujas pažintis, senas su
stiprinti, su araugai-ėmis pra
eitus gyvenimo kelius prisimin
ti ir savųjų tarpe draugystės 
ryšius pagilinti.

Mes viską padarysime, kad 
tik atsilankiusiems būtų jauku 
ię malonu.

Nuoširdiai kviečiame visus - 
visas iš visų plačiųjų apylinkių

KOMUNIZMUI 
joKiy 

NUOLAIDŲ!
Balsuokite už 
Progresyvius 

Konservatorius

Ellen 
Fairclough 

in 
Hamilton 

West

Quinto 
Martini 

in 
Hamilton 

East

Jau nuo • 1951 m. Vokietijoj 
kasmet ruošiamos Europos lie
tuviams kunigams rekolekcijos 
ir pastoraciniai pasitarimai. 
Šiais metais kunigų rekolekci
jos ir pastoraciniai pasitarimai 
įvyks liepos " 15-20 d., Koenig- 
steine / Taunus, į kurias kvie
čiami visi Europoje gyveną lie
tuviai kunigai. Rekolekcijas 
pravesti sutiko Tėv. Dr. J. Vaiš
nora MIC.

Lietuvių Sielovadai Vokieti
joj tokius kunigų suvažiavimus 
pasisekdavo suorganizuoti už
jūriuose esančių konfratų ir ti
kinčiųjų nuoširdžia pagelba. Vi
siems suprantama, kaip svarbu 
bent kartą metuose dvasios va
dams susitikti, atsinaujinti dva-

Liet, kunigų suvažiavimas
šioje ir pasitarti rūpimais klau
simais. Išdrįstame ir šiais me
tais kreiptis į brangius konfra- 
trus ir tikinčiuosius prašydami 
bent mažos paramos šių metų 
kunigų suvažiavimui. Brangiuo
sius Geradarius prisiminsime 
savo maldose prie Dievo alto
riaus!

Dieburg / Hessen, Germany 
Kapuzinerkloster

Tėv. Alf. Bernatonis

JA VALSTYBĖS
Prel. L. Tulaba pereitą savai

tę atvyko iš Italijos į JAV.
J. Laučka, Liet. Am. Balso 

Europoje vedėjas, šią savaitę at
vyksta į JAV.

PALAIKYDAMI DlEFENBAKERį
Balsuokite už

M. D. MORTON
PROGRESYVŲ KONSERVATORIŲ.
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maloniai kviečiame atsilankyti į 
mokslo metų užbaigtuves ir pra
leidžiant jaunuomenės tarpe 
laiką pasidžiaugti jos laimėji
mais. Mokyklos Vedėjas r

Tėvų Komteitas.
Birželio trėmimų minėjimo 

proga radio komentatorė Mrs. 
Edith Hyder paskyrė savo radio 

i pusvalandį pabaltiečių reikalui 
birželio 11 d. 9.30 vai. vak. per 
CHML radio ‘ stotį banga 900, 
vardu Baltic Memorial. Visi pra
šomi tą dieną pasiklausyti E. 
Hyder pranešimo per radio ir po 
to parašyti jai keletą padėkos 
žodžių, nes ji jau kelinti metai 

jis eilės radio bangomis mini šią 
skaudžią sukakti.

Bendras pabaltiečių trėmimų 
i minėjimas ir demonstracijos 
i įvyks birželio 16 d. Demonstra- 
j ei jų eisena prasidės tuojau po 
j pamaldų nuo lietuvių bažnyčios. 
Čia atvyks estai ir latviai, kurie 
prisijungs prie bendros eisenos. 

; Nuo bažnyčios bus einama Dun- 
■i durn, Main ir John gatvėmis į 
Gore Park prie Žuvusiųjų Karių 
paminklo, kur bus trumpos kal
bos ir po to minėjimas persi
kels į Royal Connaught Hotel 
salę. Eisenos metu bus nešamos 
vėliavos ir plakatai. Moterys 
prašomos kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti tautiniuos drabužiuos.

Motinos dienos minėjimas, 
apyl. v-bos rengtas, davė apie 
$30 gryno pelno, kuris įteiktas 
Šalpos Fondui persiųsti į Vo
kietiją pasilikusioms vargstan
čioms motinoms.

į Apyl. v-bos pirm. inž. A. Jaz- 
; būtis pasiuntė Hamiltono kan
didatams į parlamentą laiškus 
i pažymėdamas, kad lietuviai bal 
‘suotojai laukia iš kandidatų vie- 
i šo pasisakymo pavergtų kraštų 
reikalu ir deklaravimo savo nu
sistatymo ką numato padaryti. 
Iš Hamiltono yra išstatyta 11 
kandidatų ir jiems visiems iš
siųsti laiškai.

Apylinkių pirmininkų ir Kr. 
Valdybos suvažiavime iš Hamil
tono dalyvavo pirm. inž. A. Jaz
butis ir vicepifm. St .Dalius.

Hamilton Main Pubic Library 
jau gauna bendruomenės užsa
kytas ’’Lietuvių Dienas” ir ”Li- 
tuanus”. Leidiniai randasi žur
nalų skyriuje antrame augšte.

Bankeliui Talka gegužės mėn. 
buvo darbingiausias paskolų iš
davime, indėlių gavime ir nau
jų narių skaičiaus žymiu padi
dėjimu. Bankelis dideliais šuo
liais auga ir visuomenės tarpe 
randamas vis didesnis pritari
mas ir jo darbo įvertnimas.

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

South of Mohowk Rd., Highwoy 6, (Jomes St. S.)

Jūsų lietuviško namų apšildymo bendrove! 
Kokybė ir sąžiningos patarnavimas žemo

mis kainomis?
Visodo pasiruošę padėti įvairiose namų ap

šildymo problemose!
Statome alyvos burner'ius ir atliekame įvai

rius skardos darbus!

* 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★

AUTHORIZED DEALERS 
of CONTINUE-FLO FURNACES
CONTINUE - FLO ALYVOS* KROSNYS:
Avgščfausios kokybės 
Ekonomiškiausios 
Tvirtas įmontavimas 
Tykus veikimas 
Puošni išvaizda 
10-^iai metų garantija 
Duoda natūraliai drėgnų orų

President - Soles Manager
cm; 24 valandų patarnavimas.
Dėl informacijų skambinti FU. 5-7743

Bob 
McDonald 

in Hamilton South
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kė net 7 naujų narių. Stasevieius 
Mečys, atskaitęs šimtinę gry
nais, palinkėjo geriausio pasi
sekimo ir patikino, kad, prasi
dėjus konkrečiam namų įsigiji
mo darbui, jis prisidėsiąs dau
giau. Vasiliauskas Vytautas, 
skirdamas $100 paprašė nariu, ta jau ir antra vertinga ”Door 
įrašyti jo 3 m. Robertėlį. Ar ne-į prize” — tai naujintėlaitė leng- 
vertėtu pasekti visoms šeimoms i vai mašinai ’’Good Year’ padan- 
šiuo gražiu pavyzdžiu. Juk L.Jga ‘‘De Luxe Super Cushion” 
Namus statome,“turėdami dau- $22 vertės, kurią paskyrė Z. 
giau mintyse mūsų jaunąją kar-’Belskis ir P. Armonas, savinin- 
tą. Pasigėrėjimo verta mielosios i kai Concession Garage, 430 Con- 
Jūratės Pilypaitienės pastaba, i cession St. Z. Bolskis labai 
Ji, palikusi Lietuva 1944 m . bū-j džiaugiasi ir nuoširdžiai dėkoja 
dama tik 7 m. Skirdama $100 ji I visiems lietuviams, kad jie su- 
pareiškė, kad neturėtų būti to-i daro daugiau kaip pusę jo dide- 
kios šeimos ar pavienio asmens, [lės klijentūros. Na, bet miela- 
kurie neišskirtų bent šimtinės 
šiam lietuviškam tikslui.

Gera ir malonu padėkoti mie
liesiems Žilvyčiams Kaziui ir 
Alinai, Lukšai Titui,, Juozui 
(atvyk, i Kanadą 1927 m.), Z. V. 
ir B. G., kurie. visi su dideliu 
pritarimu paskyrė NF po $100. 
* Petrinių balius, rengiamas NF 
birželio 28 d., bus vienas iš gra
žiausių ir originaliausių iki šiol 
buvusių. Jis bus gražiausoje sa
lėje. Garden Centre, 20 mylių 
nuo Hamiltono St. Catharines 
kryptim, prie Queen Elizabeth 
autostrados.

Įdomiausia, kad praktiškai 
įėjimas kainuos tik 50 centų, 
nes NF v-bos nario A. Šimkevi- 
čiaus pastangomis yra susitarta 
su Sparkle Cleaners savininku, 
ir jis sutiko suantspauduoti vi
sus įėjimo pakvietimus, kurie 
atstos $1 tuo atveju, kai jo pir
kėjas duos į šią valyklą išvalyti 
drabužius ar virš, marškinius. 
Pav- jūs paskambinate JA. 7- 
2043 (Sparkle Cleaners skelbi
mas per visą puslapį yra NF 
metiniame leidinėlyje), atva
žiuoja valyklos mašina į namus, 
paima drabužius, sutartu laiku 
juos išvalytus vėl pristato ir 
jums reikia sumokėti 2, 3 ar dau

giau dot Jei jūs turite NF ba
liaus pakvietimą, jis jums ga
lioja, kaip $1.

Šiam jaukiam pobūviui gau-

Isis p. Zenonas ir vertas visų mū
sų palaikymo, nes yra labai są
žiningas, malonus ir, be to, nie
kad neatsako stambesnės para
mos mūsų liet, o-joms.

Šio vakaro loterijai v Tomas 
Apanavičius paaukojo net 6* nau 
jus ir įdomius fantus, už $18. 
Nuoširdus ačiū. -

Žodžių, busimasis birželio 28 
d. NF parengimas bus vienas tur 
tingiausių ir Įdomiausių. Visi 
i jį ruoškimės, iš anksto įsigyda
mi pas platintojus pakvietimus.

NF metinis leidinys išsiunti
nėtas visiems terminuotai pasi
žadėjusiems NF nariams. Gra
žiai prašome visus jį gavusius 
įdėti į vokelį 25c ir įmesti jį su 
4c ženklu į pašto dėžutę. NF 
v-ba visiems iš anksto dėkoja.

Saleziečių g-jos vardu malo
niai dėkojame Verutei Stanai
tienei, prisidėjusiai nuo š. m. 
gegužės 1 d. prie šios liet. įstai
gos išlaikymo $1 auka kas mė
nesį. V. Stanaitienė yra jau 
vusi anksčiau ilgesnį laiką 
g-jos rėmėja ir dabar, ačiū 
vėl tęsia šį gražų darbą.

Ji yra Kat. Mot. būrelyje, 
ris vienas seniausių ir gyvuoja 
be pertraukos jau eilęmetu.

Sk/St

WINNIPEG Man.
Motinos Dienos minėjimas įvy

ko gegužės 12 d.
Iš ryto ta intencija atlaikytos 

šv. Mišios, kuriose vaikai daly
vavo organizuotai. Mišių metu 
R. Maršalas smuiku išpildė 
“Avė Marija”, Elena Januškie
nė ir Valentinas Simanavičius 
pagiedojo “Jau neverk, vaike
li’1. Bažnytinis choras tap pat 
buvo parinkęs gražias giesmes.

Tuoj po pamaldų parapijos 
salėje įvyko minėjimas, kurį su
ruošė liet., šeštadieninė mokyk
la. Minėjimui vadovavo moki
niu tėvų komiteto pirm. Pr. Ma
tulionis. Paskaitą skaitė agr. J. 
Malinauskas. Sešt. mok. mokyt. 
Lina Čingytė paskaitė “Laišką 
mamytei” ir keletą dalykėlių iš
pildė pianinu. Parapijos vargo
nininkė D. Januškaitė paskam- 

ibino pianinu. D. Matulionytė 
padainavo solo “Pas močiutę 
augau”. R. Maršalas keletą da
lykėlių išpildė smuiku. Birutė 
Jančiukaitė ir Danutė Demerec- 
kaitė padainavo “Saulelė rau
dona”. Irutė Rutkauskaitė pasa
kė eilėraštį “Aš myliu mamy
tę”. šeštad. mokyklos mergai
tės, vadovaujamos J. Kriščiū- 
nienės ir E .Januškienės, išpildė 
nlastikos dalykėlį “Audėjėlė”. 
Vaiku tautinių šokių grupė, va
dovaujama T. Lukoševičiaus, 
akordeonu grojant D. Januškai- 
tei, pašoko “Noriu miego” it 
“Suktinį”. Vaikų choras, vado
vaujamas EI. Januškienės, pa
dainavo “Oi tu ieva”, “Išėjo tė
velis”. “O čia, o čia” ir “Mes 
Marijos vaikai. Baigiamąjį žodį
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M. D. (Doug) Morton yra aktyviai da
lyvavęs II Pasaul. Kare: Jis yra teisi
ninkas ir Davenport apylinkėje švie
timo tarybos pirmininkas, vedęs ir turi 
šeimą su trimis vaikais.
Doug Morton yra už aktyvią imigraciją 
į Kanadą ir labiausiai stovi už įsileidi
mą jau Kanadoje gyvenančiųjų gimi
nes, ir pagelbėti naujai atvykusiems.
Doug Morton tiki, kad senatvės pensi
ja būtų lygiai visiems mokama išgyve
nus Kanadoje tik 10 metu.
Doug Morton tiki, kad turėtų būti im
tasi žygių prieš komunizmą namuose 
ir užsienyje.

Balsuokite už M. D. (Doug) MORTON
DAVENPORT APYLINKĖJE BIRŽELIO 10-tą dieną.

Issued by P.C- Assn. 1047 Bloor St. W., tel. LE. 4-5453

HIGH PARK rink, apylinkės balsuotojai!
RINKIMUOSE Į DOMINIJOS PARLAMENTĄ OTAVOJE
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yra oficialus progresyviųjų 
konservatorių partijos
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Dr. John
Kucherepa

bu- 
šios 
jai,

ku

pasakė klebonas J. Bertašius.
Vaikų chore dainavo ir tauti

nius šokius šoko šie vaikai: G. 
ir V. Gusčiai, R. Vidžiūnas, Im., 
Alg. ir R. Timermanai, B. ir K. 
Bartninkai, D., I. ir L .Rutkaus
kai, A. Dielininkaitis, Alg. ir V. 
Januškos, V. Virkutis, R. Ra- 
manšauskas, V. Kriščiūnas, A. 
Stankevičius, D. Čingaitė, D. 
Matulionytė. B. ir A. Jančiukai- 
tės, Galinaitytė, L. Federavičiū- 
tė. Galminaitė ir Kazlauskaitė.

Lietuvių parapijoje gegužės 
18 d. buvo didelis sujudimas, 
klebono persikraustymas į nau
ją kleboniją, prie lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčios, 432 Elgin 
Avenue.

Ta proga parapijos maršalka

Jis gimė šioje apylinkėje ir taip pat čia lankė mokyklą. Da
bartis 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
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. 1-5725

Mykolas Bukauskas suorgani- į tų ūkiškų reikmenų mašinėlę 
zavo klebono įkurtuvių “staig- ■ ,zoJeį Pja.u^'. vandeniui 
menos balių”, kuriame dalyvavo ^^irą ir kitką. EL Ginku-

J. Vaitekūnas dovanojo do- deltos ūkį, vedė ir laimingai su 
kumentams laikyti geležinę spin žmona Lidija gyvendamas susi- 
tą ir spintą raštinėms reikalams, laukė 6 vaikučių, kuri ųvisi jau 
Dar žadėjo dovanoti rašomąjį lanko mokyklą.
stalą. Stasys Simanavičius —! Nors ir toliau gyvenadamas, 
elektrinę krosnį ir kaikurių ki-jjis jungėsi į Winnipego lietu

vių parapijos gyvenimą, daly
vaudamas šventėse, buvo šv. 
Kazmiero bažnyčios statybos rė 
mėjas. Taip pat jis noriai pada
rydavo garantijas naujai atvyks 
tantiems.

Gegužės 11 d., dalyvaujant 
lietuvių parapijos klebonui, bū
riui lietuvių ir labai 
skaičiui vietinius Lbau 
gyventojų, palaidotas 
kapinėse.

Nuoširdžiai
organizavusiam mono noujon k I ebon i - 
j on įkurtuvių ir 15 metų kunigystės su- 

A.A. Antanas Gajauskas mirė proga pogerbimg. Taip pot nuo:
i - -
daktarą į Selkirką patikrinti Į 
sveikatos, automobilyje ištiktas 
širdies priepuolio.

1930 m. jis atvyko Kanadon,

vienė, St. Aleliūnienė, U. Jau- 
niškicnė, Br. Bujokicnė, O. Ži- 
minskienė ir Gustienė dovano
jo medžiaginių dalykėlių. M. Bu 
kauskas dovanojo safą j valgo
mąjį kambarį. Algis Lingė ir me 
nminkas Bruno Zakins išdažė 
klebonijos kambarius.

Naujas klebonijos adresas: 432 
Elgin Ave., Winnipeg 2, Man. 
Telefonas: 93-8925; birželio 16 d. 
bus pakeistas į WH. 3-8925.

apie 150 svečių. Ta proga klebo
nui įteiktos labai vertingos ir 
gražios dovanos: saliono ir mie
gamojo kambario visi baldai.

Klebonui švenčiant ir 15 metų 
kunigystės jubiliejų jam įteik
tas odinis rašomoj stalo servi
zas. 8 vai. vak. parapijos salėje 
buvo suruošta M. Bukausko va
dovaujama vakarienė, kuris įve
dė kleboną į naujai apstatytus 
kambarius ir pilną žmonių salę. 
(Žr. atskirai 3 psl. Red.).

Vakarienės proga pirmą sykį 
pasirodė saviškių orkestrėlis. 
Groio: smuiku — R. Maršalas, 
pianinu ar akordeonu — D. Ja
nuškaitė, akordeonu — Alg. Ja- ............
nuška. Po vakarienės smagiai nusipirko netoli Libau, Man.,

I miestelio, prie Raudonosios upėspasišokta.

dideliam
mostelio

Libaus

dėkoju M. Bukauskui su-

gegužės 6 d. važiuodamas pas pr‘e to
- - - ------------ r jusiems: šeimininkėms, ruoiėioms, kvie

tėjams, visiems dalyvavusiems, sveiki
nusiems ir pinigine auka prie dovanos 
prisidėjusiems — nuperkont: 4 dalių 
saliono ir 3 dalių miegamojo puošnius 
baldus.

Didtioi dėkingos
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V KANADOS LIETUVIŲ DIENOS METRAŠTIS
PASKTINIS PRANEŠIMAS ORGANIZACIJOMS

Ryšium su ruošiama Penktąja 
Kanados Lietuvių Diena Niaga
ra Falls, Ont., visoms KLB-nės 
apylinkių valdyboms ir organi
zacijoms (kurių adresus turėjo
me) buvo išsiuntinėtas aplink
raštis, kuriame buvo prašoma, 
iki gegužės 15 d- prisiųsti KLB 
apylinkių ir organizacijų veik
los apžvalgas, valdybų sudėtį ir 
fotografijas ruošiamam Penkto
sios Kanados Lietuvių Dienos 

I Metraščiui.
Deja, atsiliepė labai mažas 

skaičius KLB apylinkių ir kitų 
organizacijų.

Šiuo norima priminti KLB 
apylinkių valdyboms ir kitoms

Kanadoje veikiančioms organi
zacijoms, kurios dar nėra pra
šomos medžiagos atsiuntusios, 
paskubinti tai padaryti, nedel
siant nė vienos dienos.

Visos tos organizacijos, kurios 
randasi Montrealio apylinkės 
ribose, jei joms tai būtų pato
giau, savo veiklos apžvalgą ir 
nuotraukas gali perduoti “N.L.‘‘ 
red. J. Kardeliui arba siųsti tie
siog V-tos Kanados Lietuvių 
Dienos Metraščio redaktoriui: 
K. Žukauskas, 231 Wallace Ave. 
So., Welland, Ont.

Toronte esančios organizaci
jos, jei tai būtų patogiau, gali 
visą medžiagą perduoti P. Lė

liui, 123 Beatrice St., Toronto, 
Ont., arba siųsti tiesiog metraš
čio redaktoriui, augščiau nuro
dytu adresu.

Iš kitų Kanados vietovių KLB 
apylinkės ir jų ribose veikian
čios organialijos savo veiklos 
apžvalgas, fotografifjfas ir val
dybų sudėtį siunčia tiesiai met
raščio redaktoriui.

Medžiagos gautos po birželio 
15 dienos, metraštyje nebus ga
limybės patalpinti- Todėl visi 
pavėlavusieji prašomi jokių pre 
tenzijų Metraščio redaktoriui 
nereikšti.

K. Žukauskas, 
V-tos KLD Metr. red.

________ ' _________________\_______________________ .

IŠGIRSKITE PATI MINISTER! PIRMININKĄ

įspūdingame Liberalu • * .
mitinge

Ką galima kviesti iš Lenkijos?
Centrinės Kanados lenkų or

ganizacijos Kongres Polonji Ka- 
nadyjskej' Toronto skyrius pa
skelbė pranešimą visiems, kas 
norėtų pradėti bylą dėl atsiga- 
benimo giminių iš Lenkijos. Ka
dangi tokių asmenų yra labai 
daug, tai Ontario imigracijos įs
taiga esanti Toronte, pavedusi 
užrašymą - registraciją pravesti 
pačiai lenkų organizacijai Tą 
darbą dabar atliekąs dr. J. K. 
Michalskis. Jam galima rašyti 
tokiuo adresu: The Endorsing 
Officer Canadian Polish Con
gress, Box 370, Toronto (Adelai
de St. Sta.), Ont.

Jis interesantus priiminėja 
kas pirmadienį, antradienį ir tre 
čiadienį 7-8.30 vai. vak.- 206 Be
verley St., Toronto, Ont. Atly
ginimo už patarnavimą nebūsią 
imama, tik susirašinėjimo išlai
doms būsią paimama po $1. Šis 
ryšininkas tik padės paruošti 
prašymą ir jį persiųs imigraci
jos įstaigoms, kurios toliau vis
ką pačios tvarkys.

Per ryšininką gali savo gimi
nes kviesti tik Kanados piliečiai. 
Kviesti gali vyrus arba tėvus 
neturinčius dar 65 metų, moti
nas dar neturinčias 60 metų, vai 
kus, ir vedusius jau, bet kurių 
vaikai dar nevedę ir yra išlai
komi tėvų; taip pat sužadėtines 
ar sužadėtinius, brolius ir sese
ris, net ir vedusius, jei jų vai
kai dar nevedę ir tėvų išlaiko
mi tebėra (Vyrus ir tėvus virš

IŠRINKTA NAUJA VLIKo VADOVYBĖ
. TELEFONINIS PRANEŠIMAS IŠ NIUJORKO

VLIKo posėdžiai įvyko perei
tą savaitgalį — gegužės 31 - bir
želio 2 d. Niujorke.

Pirmą dieną buvo išklausyti 
visi pranešimai: VLIKo pirmi
ninko J. Matulionio, Vykd. Ta
rybos pirmininkės Devenienės, 
Rytų S. Komisijos pirmininko 
dr. Trimako, Vakarų s. Komisi
jos pirmininko p. Brako, Atsta
tymo Komisijos pirmininko p. 
Audėno, Lenkų Komisijos nario 
dr. Trimako, Pavergtų Europos 
Tautų Lietuvių Delegacijos pir
mininko p. Sidzikausko, Vliki^ 
nių grupių komisijos dėl konso
lidacijos pirmininko pulk. Škir
pos ir referatai: dr. Trimako 
“Tarptautinės politikos raida” ir 
prof. Krivicko “Lietuvos lais
vinimas naujose sąlygose”.

Sekė diskusijos. Labai gyvos, 
brandžios, turtingos naujais pa
siūlymais ir pabrėžtinai džentel
meniškos. Partinių rietenų, apie 
kurias pasakos pasakojamos kai 
kurioj spaudoj, nebuvo pastebė
ta nei šešėlio.

bartinę vad. repatriacijos akci- ( Antroji ir trečioji sesijos die- 
ją, atrodo, dar daugiau atsiras, nos buvo skirtos aptarimui įvai- 
tai ir jiems vertėtų šitas gali-(rių principinių ir gyveniimo iš- 
mybes smulkiau išsiaiškinti. keliamų reikalų, taip pat išspręs

65 m., motinas virš 60 m- ir vai
kus iki 18 m. gali kviesti ir ne 
Kanados piliečiai, bet bylą turi 
pradėti ne per šį ryšininką, o 
stačiai imigracijos įstaigoje).

Bylą užvedant pirmiausia rei
kia užpildyti formuliarą App
lication for Admission of Nomi
nated Immigrants, kurį lenkai 
galį gauti KPK apygardiniuose 
biuruose arba pas minėtąjį ryši
ninką. Prie užpildyto formulia
ro reikia pridėti: prašytojo 
darbdavio pažymėjimą kiek už
dirba, banko pažymėjimą, kiek 
sąskaitoje turi pinigų, pažymė
jimą apie nekilnojamo turto 
mokesčių apmokėjimą (jei to
kio turto turi), kurios nors len
kų organizacijos rekomendaci
nį raštelį, fotografiją dokumen
to arba patį originalą, kuris ro
dytų kvietėjo ir kviečiamojo gi
minystę. Jei kvietėjas tokių do
kumentų neturėtų, jie gali būti 
pateikti kviečiamųjų Lenkijoje 
Kanados konsulatui.

Visi pateiktieji dokumentai 
bus laikomi paslapty.

Kadangi Lenkijoje yra nema
žai ir lietuvių giminių, o per da

tas vykdomųjų organų sudary
mo kląusimas. Tik politinių gru
pių susitarimo klausimas liko 
dar atviras. Buvo tik išklausy
tas VLIKo tam reikalui skirtos 
komisijos pirm. pulk. Škirpos 
pranešimas. Atrodo, kad šis 
klausimas dar tebėra neaiškioj 
padėty.

Į VLIKo prezidiumą išrinkti: 
dr. Ant. Trimakas, pirmininku, 
p. Stikliorius ir Blazas nariais.

Vydomosios Tarybos pirmi
ninku išrinktas Glemža, o na
riais dr. Karvelis ir Kairys.

Tatos Fondo valdybon išrink
ti: prel. J. Balkūnas, A. Devenie- 
nė, Jak-Styris, dr. Budzeika. 
Kontrolės komisijon: Norkaitis, 

-Simonaitis ir kun. dr. Gronis.

Min. St. Lozoraitis tebėra dar 
Vašingtone, kur aiškinasi gali
mybes pertvarkyti Lietuvos at
stovavimo reikalus. Pasiteiravus 
sužinota, kad VLIKo sferose 
apie jo planus nežinoma nieko. 
Lygiai taip pat jo nesitarta tuo 
reikalu ir su AJLTo žmonėmis. 
Esą, įjungti į darbą ąik vadina
mosios Talkos bei tautininkų 
sferų atstovai.

MAPLE LEAF GARDENS

BIRŽELIO 7-tą DIENĄ-

Ministeris Pirmininkas pasakys vieną iš pasku- 

tinių priešrinkiminių kalbų .. . Dalyvaus ir kabi

neto ministerial, taip pat jūsų vietos kandidatai 

pasirodys scenoje. Bus taip pat daug kitų įspū- 

dingų dalykų-šiame

Liberalu mitinge.

Išnyks žydai? ....  MMįLL a-M
Garsiojo Harvardo universi

teto profesoriai O. Handlin ir J. 
Marcus, abu žydai, paskelbė 
straipsnį žydų žurnale B’nai 
B’rith, kuriame įrodinėja, kad 
žydų tradicija pamažėl nykstan
ti ir apie 2000 metus visai išnyk
sianti. Prisitaikymo procesas esą 
didėja ir jis baigsis žydų kultū
ros išblėsimu. Į šį samprotavi
mą atsiliepė Niujorko vyr. tri
bunolo teisėjas M. Moss. Toron
to žydų auklėtojų susirinkime 
jis pareiškė, kad anie du prana
šai nieko nepasimokę iš istorijos, 
nors ir esą jos dėstytojai. Esą, 
jeigu’ žydai neišnyko per išti
sus šimtmečius sunkiausiose są
lygose, neišnyks dabar laisvaja
me pasauly, kur jie gali nevar
žomai rūpintis savo kultūra ir 
kur dargi susilaukia paskatini
mo ta linkme.

1

Komiteto butinės:
2993 Dundas St. W., 
tel. RO. 6-1141 ir RO. 3-4175.
1701 St. Clair Ave. W., -
tel. RO. 7-1147-8.

HIGH PARK APYLINKĖJE 
perrinkite

Jau 8 metai atstovaujantį High Park apylinkę.

1. Imigraciją, reikalingą Kanados kilimui,
2. Kad pensija būtų mokama išgyvenus tik 10 

' metų.

PAŽYMĖKITE JŪSŲ KORTELĖJE PERRINKTI

IŠLAIKYKITE HIGH PARKĄ LIBERALŲ IR KLESTINTĮ.

Authorized by J. T. Skells Off. Agent

Sėdimų vietų bilietų galite gauti veltui jūsų apy

linkės Liberalų < komiteto būstinėje. Pasiimkite 

tuojaus ir užsitikrinkite sau vietą šių metų įspū

dingame mitinge.

Sale atidaryta nuo 7 vai. vak.

IŠNIEKINTI ŽYDŲ KAPAI 
VOKIETIJOJE

Civilinės ir tikybinės įstaigos 
susirūpino atgimstančiu antise
mitizmu Vokietijoje. Pastaruo
ju metu keliose vietose buvo iš
niekinti žydų kapai minint Hit
lerio gimtadienį. Prieš tai pakė
lė balsą protestantų vyskupas 
Otto Dibelius pabrėždamas, kad 
tai reiškinys ne tik atgimstan
čio antisemitizmo, bet ir pagar
bos netekimo, kuris esąs bū
dingas mūsų laikams. Esą tokie 
reiškiniai neturėtų būti toleruo
jami. Policija yra paskelbusi 
premijas už kaltininkų sura
dimą.

Neieškokite kitur, pas mus yra 
AUTOMOBILIS JUMS.

ĄUTOMOBIUAt DARBININKAMS 
už prieinamą kainą ir geras išsimo- 

kėjimo sąlygas.
NEW-ERA AUTO RINKA 

1660 Queen St. W.

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

NUSTEBINSITE

NUOTAKĄ

PUIKIA IR

Priimami prašymai 
įsūnijimui Įvairios tautinės kilmės i 
vaikų.ONTAPIO

Vaikai, kurių tėvai pripažinti nepajėgūs teikti savo 
vaikams tėvišką globą, gali būti įsisūnijami per vietos 
Vaikų Globos Draugijos /Chuldrens -Aid Societies/.

Kažkurie iš tų vaikų, ypatingai iš rasiŠkoi mišrios kilmės 
vaikų, kuriems įsūnyti yra reikalingi tinkami tėvai. Jų 
tarpe yra Europos, Eurazijos ir Azijos kilmės, protestan
tų, R. katalikų ir kitų tikybų. Pagal amžių yra nuo kū
dikių iki 16 metų. Kažkurie iš vyresniųjų fr talentingų 
vaikų yra reikalingi ypatingai gerų namų su mylinčiais 
tėvbis. *

Šių vaikų saugumas gali būti užtikrintas tik pastovių 
šeimų. Jei jūs esate vedę ir turite intereso įsūnyti vieną 
iš jų, jūs turite nebūti senesni kaip 45 metų amžiaus, 
turite būti geros sveikatos ir fiziškai pajėgūs užtikrinti 
vaiko ateitį. Jūsų charakteris, sudarymas šeimyniškos 
atmosferos ir pajėgumas suteikti vaikui tinkamą aprū
pinimą, yra svarbios sąlygos parenkant kam vaiką 
atiduoti.

Prašymai dėl įsūnijimo Žemiau išvardintų vaikų — ir 
kitų vyresnių ar talentingų vaikų — turi būti siunčiami 
į Minister of Public Welfare, Parliament Building, To
ronto, Ontario.

Tipiškiausi iŠ voikų, kuriems ieškoma nuolatinio įsisū- 
nijimo namų:

Kilmė: tėvas — japones, motina *— Italijos airių,
TONY — R. katalikas, gražus 17 mėnesių berniukas,

ONTARIO DEPARTMENT

rudų akių, tamsių plaukų. Jis truputį rytietiškos išvaiz
dos. Tony yra nepaprastai mielas ir malonus berniukas. 
Stipraus sudėjimo. Jis fiziškai ir protiniai tinkamas Įsi
sūnyti šeimai, kuri norėtų prisiimti iš dalies rytietišką 
vaiką.

Kilmė: Pakistano ir Airiu,
JOE —- R. katalikas. Gražus, šviesus, žvalus 18 mėnesių 
vaikas su tamsiomis akimis, juodų plaukų ir tamsios iš
vaizdos Jo pakistanišką kilmę primena įo išvaizda. Vai
kas yra sveikos ir gerų tėvų.

Kilmė: Rytų Indijos ir Kanadiečių,
BILLY — protestantas. Potraukius, žvalus, vienų metų, 
su didelėmis rudomis akimis, juodų plaukų ir neper- 
tamsios išvaizdos berniukas. Jis judrus ir sveikas ir psi
chologų nuomone daug žadantis berniukas. Reikalingi 
tėvai, kurie mylėtų Billy, kaip nuosavą ir priimtų jo Ry
tų Indijos kilmę.

Kilmė: Kiniečių ir Kanados,
JANE — protestante. 11 metų, žavi ir sveika mergaite, 
normalios inteligencijos. Ji tamsių plaukų, gelsvos odos 
ir tamsiai rudų akių. Jane reikalinga tėvų, su kuriais 
ji ištikrųjų gelėtų susigyventi.

Jūsų vietinė Veikų Globos Draugija savo laikų 
ir energijų skiria vaikų ir jūsų bendruomenės 
tarnybai.

OF PUBLIC WELFARE
K., U.k f. CICIU. Q.C..

•S

ADAMONIS & BUDRIONAS
NARIAI: Montreal Real Estate Board, 

Corporation of Real Estate Brokers of the Province of Quebec. * 
PATVIRTINTI: Insurance Brokers Association of the province of Quebec, 

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai, žemė, ūkiai-pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. N. BALTRUKONiS, CR. 6-7634. F. YASUTIS, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6152

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

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

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. .

.. t ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS! į
» 1 ‘ * jl_ ’ * i.f . ... : .......... *-■ ž________ : . » _______ . _____________ -

■ •»•’ t r

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

AAvstindiousc
DOVANA.

PRAKTIŠKA

PATOGUS MAIŠYTUVAS 
staigiai išvystus pilną jėgą. Gauna- 

-mas įvairių spalvų: ružavos/ gelto
nos, baltos ir melsvos.

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

:£•

O-

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

Galite pasitikėti... jei tai Westinghouse



Kun. V. Rudzinsko 30 metų

Kun. Vincentas Rudzpnskas 
šiemet mini 30 metų kunigavi
mo sukaktį. Windsoro lietuviai 
birželio 16 d. rengia Jam viešą 
pagerbimą. Šia proga tenka 
trumpai peržvelgti sukaktuvi
ninko gyvenimą.

Kun. R. gimė 1901 m. liepos 
26 d. Šiaulių mieste. Pradžios 
mokyklą ir dvi gimnazijos kla
ses baigė Šiauliuose dar caro 
valdžiai esant, o 1923 m. jau lie
tuvių gimnaziją. Teologijos 
mokslus baigė Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune 1927 m. ir 
tais .pačiais metais birželio 14 
d. įšventintas kunigu.

Kartena .buvo pirmoji para
piją, kur jaunas energingas ku
nigas V. R. padeda senam para
pijos klebonui, kartu su dideliu 
nuoširdumu dirbdamas ir orga
nizacijų darbą: pavasarininkų, 
angelaičių, skautų ir moterų 
draugijos. Daugiausiai energijos 
įdėta į jaunimą — pavasarinin
kus. -

1929 m. paskirtas Švėkšnos 
vikaru, o vėliau ir Saulės gim
nazijos kanelionu. čia atsidarė 
dar platesni darbo laukai. Tel
šių vyskupo J. Staugaičio pa
skirtas Švėkšnos rajono pavasa
rininkų Dvasios Vadu. Žodis į 
jaunimo širdis buvo jautrus ir 
smingantis, dėlto jaunimo buvo 
mylimas ir gerbiamas.

Nuo 1931 m. kunigavo Viekš
niuose. Parapija didelė todėl ir 
darbo daug. Dirbo su jaunimu, 
mokyklose ir visose veikusiose 
organizacijose. Suorganizavo 
procesiją į Telšių . Eucharistinį 
Kongresą, o kitą į Žemaičių 
Kalvariją. Kunigų Viekšniuose 
maža, todėl visą veikimą paima

WHDS0R, Ont.
į savo rankas.

Grįžęs savon Kauno arkivys
kupijom paskiriamas Joniškio 
parapijon. Parapija didelė apie 
15.000 sielų. Visuose parapijos 
kampuose gausu gražių koply
čių. Lanko mokyklas, ligonius, 
veikia su pavasarininkais, ange
laičiais ir šauliais. Surengia pa
vasarininkų kongresą. Nuo pat 
Šaulių Sąjungos įsikūrimo buvo 
jos narys, vėliau garbės narys. 
Priklausė Vilniui Vaduoti Są
jungai.

1935 m. paskiriamas klebonu į 
naują Alėjų parapiją, Raseinių 
š^skrityje. Čia daug ko trūksta, 
dėlto reikia dirbti ir kurti. Kaip 
tik čia ir parodo kun. V. R. savo 
pajėgumą. Nenuleisdamas ran
kų, tik pirmyn ir. nei žingsnio 
atgal, gražiai tvarko naujai ku
riamą parapiją. Prie klebonijos 
pastato ūkio trobesių. ----------
parapijos salę, kurios gale gy
vena vargonininkas ir zakristi
jonas. Jaunimas renkasi, tvar
kosi ir organizuojasi. Veikimo 
dirva plati ir didelė. Reikalin
ga nustatyti parapijos ribas su 
kaimyninėmis parapijomis. Jo 
pastangomis įkuriama visai at
skira pastovi su savo ribomis 
Alėjų parapija. Reikia statyti 
naują bažnyčią, bet nėra lėšų.

Kauno arkivyskupo metropo
lito leidžiamas 1936 m. vyksta į 
Ameriką, plaukia į naują pa
saulį. Apsigyvena pas savo gi
mines Čikagoj. Amerika tik po 
depresijos, vietos klebonai de
juoja ir kun. V. Rudzinskas jo
kių rinkliavų nedaro. Išbuvęs 
Amerikoj 6 mėnesius, giminėms 
ir geradariams lietuviams pade
dant, nusiperka laivakortę ir 
grįžta tėvynėn.

1938 m. ryžtasi lietuviškomis

jėgomis pastatyti naują bažny
čią ir ją 1940 m. užbaigia. Čia 
darbo ir rūpesčių buvo daug, 
bet energija nugalėjo. Per dve- 
jis metus stojosi graži gotiško 
stiliaus, mūrinė Sv. Trejybės 
bažnyčia. Bažnyčios pastatymas 
atsiėjo apie 100.000 litų, neskai
tant žmonių darbo ir talkos. Vi
siems buvo aišku, kad kun. V. 
R. yra netik didelis organizato
rius, bet kartu yra ir sumanus 
statybininkas. Kaimyninėms 
.parapijoms liko tik stebėtis, kad 
bažnyčia pastatyta ir įrengta be 
jokių skolų. J.E. vysk. V. Briz- 
gys 1940 m. bažnyčią pašventi
no.

Vos baigus bažnyčios statybą 
užgriuvo bolševikų okupacija. 
1941 m. kovo 19 d. kun. R. Šiau
liuose buvo suimtas ir žiauriai 
tardytas. Taigi puikiai pažino 
visus komunizmo metodus.

Alėjų parapijoj išbuvo 10 m.
Pastato kokonu, visų buvo mylimas ir 

[gerbiamas. Daugeliui yra padė
jęs su savo patarimais. Vokiečių 
okupacijos ~ 
išrenkamas 
derėtis su 
vyriausybe 
tikriesiems 
kalbėdamas vokiškai 
esant būdavo vertėju, padėda
mas lietuviams. Gelbėjo ir žy
dams, keletą jų pakrikštyda
mas, kad tik apsaugojus nuo 
sunaikinimo, kartu statydamas 
save Į pavojų.

1944 m. nuo artėjančių bolše
vikų pasitraukia į Vokietiją,

metu Raseinių aps. 
delegatu į Kauną 
vokiečių kariškąja 

dėl ūkių grąžinimo 
savininkams. Gerai 

reikalui
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BIZNIO PARTNERIŲ DRAUDIMAS, 
PENSIJŲ SUTARTYS, 

kurių mokėjimai atleidžiami nuo income taksų.
Insurance Departmento licensijūotas atstovas

PRANAS BARAUSKAS
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

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

Jūsų naujojo krašto balsas v 
aiškiau skamba,.
DIENRAŠTYJE

THE GLOBE AND MAIL
Kaip didžiuosiuose Europos laikraščiuose, jo 
puslapiuose spausdinamos tik svarbesnės 
krašte ar pasaulyje įvykusios žinios, bet ne 
paprastos sensacijos.

Jau daugiau kaip šimtmetis naujieji ateiviai’ 
iš šio dienraščio puslapių mokosi pažinti savo 
pasirinktą kraštą, žmonių mintis ir geriau su
pranta jų charakterį.

Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaity- 
dami šį laikraštį, kuris išaugo kartu su Ka
nada.

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

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

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

europietiška m e ir kanadiškame stiliuje.
* Įvairiausių rūiių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių 'išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

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

Telefonas EM. 3-5520
MES SIUNČIAME J LIETUVĄ 

įvairių rūšių vaistus trečdaliu pigiau negu Originali 
jų kaina Kanadoje.
Taip pat siunčiame įvairių rūšių standartinius MAISTO 
siuntinius. Kur begyventumėte, Pietų Amerikoje, JAV,- 
ar provincijoje, jūs galite .užsakyti per mus, ar sudarę 
savo siuntinį atsiųsti mums, mes viską sutvarkę, sąskai
tą atsiųsime jums vėliau.

Pageidaujant siunčiame siuntinius 
ORO PASTŲ.

Siunčiame ir pinigus į LENKIJĄ. Už kiekvieną dolerį 
ten bus išmokama 100 zlotų. Galite siųsti pradedant nuo 
dolerio iki neribotos sumos. Garantuojame, kad prista
tymas neužtruks ilgiau 3-jų savaičių.

Mes suteikiame greitę ir sęžiningę pa- 
tarnavimę visuose siuntimo reikaluose

vėliau į Austriją — Vieną, o 
paskui į Bavariją, Kempteno 
miestą.

1947 m. kun. R. atvyksta Ka- 
nadon, iš pradžių į Torontą. 
Nuo 1948 m. yra Londono vys
kupijoje. Londone paskiriamas 
Švč. Kraujo Seserų vienuolyno 
kapelionu, kartu rūpinasi ir pa
maldomis lietuviams. Suorgani
zuoja lietuviams pamaldas Rod
ney ir Delhi, Ont. Vėliau vie
tos vyskupo skiriamas Šv. Juo
zapo ligoninės Samia, Ont. ka
pelionu. Dabar kunigauja Wind 
sore Šv. Pranciškaus bažnyčioj. 
Windsore lietuvių yra apie 300, 
skaitant kartu su vaikais. Kiek
vieną sekmadienį 12 vai. turime 
lietuviams pamaldas su savo 
choru ir vargonininku. Naudo
jamės kroatų bažnyčia. Tikima
si, jei bus gerų norų, su laiku 
pasistatyti savo salę. Joje sek
madieniais būtų ir pamaldos. 
Greta savo tiesioginių pareigų 
kun. R. padeda lietuviams su
rasti darbus, paieško jiems bū
tų, verčia vertimus anglų kal- 
bon. Gerai moka anglų ir kitas 
kalbas.

Gerbiamojo kup. klebono V. 
Rudzinsko 30 metų kunigystės 
sukaktis yra švenčiama sekma
dienį, birželio 16 d., 12 vai. Šv. 
Pranciškaus bažnyčioj, 1479 Al
bert Rd. jubiliatas laikys iškil
mingas šv. Mišias. Bus keletas 
kunigų svečių; jų tarpe kanau
ninkas Stasys Grigaliūnas iš 
Uragvajaus — Montevidea, kun. 
Ipolitas Račys iš JAV, Oshkosh,

Vis., kun. Bronius Dagilis ir 
kun. Kazys Simanavičius iš 
Detroito. Šv. Mišių metu giedos 
mūsų -choras. Po pamaldų baž
nyčios salėje KLB Windsoro 
apylinkės v-ba rengia pobūvį — 
pietus. '

Gerbiamam jubiliatui kun. V. 
Rudzinskui linkėtina gražiausių, 
geriausių ir darbingiausių metų 
darbuojantis Kristaus vynuogy
ne. P. J.

Varšuva — Anglija užsakė 
Lenkijoje už $10.000.000 bėgių.

Nusilpęs, pavargęs, nervingas?

IRONIZED I 
YEAST

Tuojaus padės jums atgauti 
jėgas ir energiją.

Per 24 valan
das IRONIZED 
YEAST pavers 
geležies taiks
tantį krouję į 
normalų raudo
nę kraują — į 
tokį kraują, 
kūris suprąžins 
jums . normalų 
tvirtumą ir 
energiją.
PER 7 DIENAS 
jausies stiprės-

P "5*-
120 tobl. $2. 60 tobl. $1.25

Johannesburg — Pietų Afri-<kotą su valždios sferomis susi- 
kos negrai pradėjo ūkinę kam- rišusių krautuvių. O negrų ten 

...u 9.306.000.paniją prieš valdančią naciona
listų partiją. Jie paskelbė boi-

/.

Tinkamiausias 
uvisai šeimai” 

gėrimas

GERAI ATLIKTAS
DARBAS

Nuo 1945 metų virš 1.400.000 naujų ateivių iš įvairių pasaulio kraštų at- 
yvko į Kanadąz atsinešdami su savim didelį žinojimo, sugebėjimo ir 
patirties kraitį. , >■

Šiandien, kaip irpraeityje, naujieji ateiviai duoda didelį įnašą Kanados 
augimui ir plėtotei: •

• gerindami bei kultivuodami neišnaudotus dirbamos 

žemės plotus.

padėdami ugdyti ir išplėsti pramonę bei kurdami 
naujas jos šakas.

• naudodami savo sugebėjimą ir patirtį milžiniškų šiau 

rėš plotų kasyklose ir miškuose.

duodami naujo įkvėpimo ir talentų meno, muzikos, 
dramos ir kitose kultūrinio gyvenimo srityse.

• Ir, kas svarbiausia, kurdami šeimos židinius, kur šei
mos saitai yra labai pastovūs ir tvirti, kur vaikai —- 
ateities Kanados stiprybė — gali turėti laimingą, 

sveiką gyvenimą.

Dirbdami lygiose gretose su kitais kanadiečiais, naujieji ateivai užsipelnė 
visų dėkingumą už jų pastangas, padedant paversti Kanadą laimingesnio 
gyvenimo šalimi.

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS BEMRTAMENTAS
J. W. PICKERSGILL, LAVAL FORCIER, Q.C. 

i Ministeris Vice-ministeris



TĖVIŠKĖS žiburiai

BALSUOKITE UZ LIBERALUS

dideliems darbams

metus

LIBERALAMS VALDANT:

rrz------

Tikrasis vyras

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... jr tolimesnis valstybės 
kilimas kiekvienam krašto kampeliui atneš žymios 
naudos. *

Pirmiausia Louis St. Laurent gerai žino 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. 
Laųrent darbe, padėdami jam sukurti geresnį gyve- 

* nimą visiems kanadiečiams.

M

Už didesnę Kanadą . ... Už rytojaus gerovę

Balsuokite už liberalus

LIETUVIAI!
Birželio 10 d. balsavimuose jūs turėsite teisės 

pasisakyti už partiją, kuriai norėtumėte pavesti 

tvarkyti Kanados reikalus per sekančius penkis

Spręsdami už kurią partiją balsuoti, apsvarsty

kite, ką liberalų partija yra padariusi Kanadai.

I. Kanada veda plačię imigracinę politikę, 
2« Kanadoj veikia draudimas nuo nedarbo,
3. Kanada turi visuotines senatvės pensijas,
4. Kanada turi nepriklausoma užs. politikę,
5. Kanada turi motinų paramos įstatymą,
6. Kanada turi tarnautojų apsaugos įstatymą,
7. Kanada tuojau turės sveikatos draudimą.

Kanada įsigijo pagarbos 
pasaulyje.

LEISKITE LIBERALŲ PARTIJAI T^STI GERA DARBĄ. PAREMKITE LIBERALU PARTIJOS KANDIDATUS JŪSŲ APYLINKĖJE.

77^

CAMERON A. J. P.

IŠLAIKYKITE HIGH PARKĄ LIBERALŲ IR KLESTINTĮ. 
BALSUOKITE UŽ TAUTOS PARTIJĄ.

SPADINA apylinkėj išrinkite

PHIL GIVENS

&

HAIDASZ

Išrinkime liberalus ir išlaikykime Kanados gerbūvį!

John Hunter, M.P., PARKDALE Liberalų kandidatas 
Birželio 10 d., pirmadienį, Parkdale apylinkėje balsuokite už

1. Imigrantų tėvų sūnus, tad gerai žino nau 
jųjų kanadiečių reikalus.

4. Jis stropiai tarnavo jums miesto iaryTuo būdu išlaikysite imigracijos duris atviras ir išlaikysite gerovę Ka- 
Mdpje. Informacijos: LE. 3-7929, EM. 8-1323

X Jis kovos dėl 10 metų laukimo minimu
mo senatvės pensijai gauti

TRINITY (nuo Bathurst iki į
Dovercourt apylinkėje) , |

Jūsų oficialus Liberalų kandidatas į i 
Parlamentą Otavoje yra

2. Yra dirbęs prie liepsnojančių krosnių plie
no liejyklose, tad žino darbo žmogaus 
vargus.

Davenport rink, apylinkėje išrinkite

PAUL T. HELLYER
-s- Vienintelis torontietis kabineto nūnisterįs,
— Kanados jauniausias kabineto ministeris,
— Leiskite jam toliau likti jūsų tarnyboje.

Jis supranta jūsų reikalus.

Dr. Stanley HAIDASZ | 
Birželio 10-tą dieną, pirmadienį—balsuokite ** 
ir išrinkite žmogų, kurio balsas bus girdi- ||| 
mas. — Žmogų, kuris tarnaus jums! |||

Liberalų partija padidino imigraciją — se- O 
natvės pensijas — vaikų priedus — nedarbo g|| 
draudimą. Liberalų partija įves ir sveikatos fe- 
draudimą.

NESUKLYSITE ' ■

BALSAVIMO KORTELĖJE PAŽYMĖDAMI B

HIGH PARK Apylinkėje perrinkite

A. J. P. CAMERON, M. P:
Jau 8 metai atstovaujantį HIGH PARK apylinkę.

. Jis yra už: .
1. Imigraciją, reikalingą Kanados kilimui,
2. Kad pensija būtų mokama išgyvenus tik 10 metų.

PAŽYMĖKITE JŪSŲ KORTELĖJE PERRINKTI

Skelbimą parūpino ir apmoka lietuviai liberalai žinant ir pritariant kandidatų agentams.



X JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381 <

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.

Tvarkome visus morgičių reikalus.

SUDBURY Ont.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI Į ŽEMĘ

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

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 
Namų iškeitimas

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI, 

tad mielai esate kviečiami atsilankyti j

WALLY'S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spūdino-Colles®7

Čia sava kalboje tžsiaHkinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Nauj^^tebd^i^Jdėįima^tilcU&OO
Nenusiminkite, jei kortais ir pritrūktų pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 

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

MAŠINOS PARUOŠIMUI VASARAI.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 • DARBE: WA. 1-9541

Motinos dienos minėjimas, ge
gužės 18 d., praėjo labai puikioj 
nuotaikoj. Minėjime dalyvavo 
gana gražus lietuvių skaičius.

Minėjimą atidarė vald. pirm. 
Stasys Krivickas, pakviesdamas 
prie garbės stalo motinas: pp. 
Mackevičienę, Poderienę, Sprin 
dienę. Vakarui pritaikintą puikų 
žodį tarė p. Jasiūnas.

Labai puikiai pasirodė šešta
dieninės mokyklos mokinės: R. 
Jakobonytė padekdamavo pui
kų eilėraštį, Laiškas mamytei, 
V. Jasiūnaitė padeklamavo eilė
raštį Motina. Be to, jos abi pa
šoko puikų baleto numerį. Bai
giant programą R. Jakobonytė, 
V. ir D. Jasiūnaitės įteikė mi-

A. MOR[KIS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Real Estate Board & National 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 įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORRIS, tel LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tek LE. 4-8459 

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

nėtoms motinoms po puikią ro
žių puokštę.

Toliau sekė šokiai grojant pui 
kiam ukrainiečių orkestrui.

Apyl. v-ba širdingai dėkoja 
visiems prisidėjusiems prie to 
vakaro surengimo. Didelė padė
ka'vokiečių baldų krautuvės sa
vininkui už skirtą mums puikią 
dovaną, .kurią laimėjo p. Labuc- 
kienė, pp. Balčiūnams, kurių do
vaną laimėjo p. Bagdonienė. O’ 
Keeffe alaus parduotuvės dova
ną laimėjo p. Sprindy s.

Taip pat didelė padėka K. A. 
žviežikams, L. J. Kulniams, J. 
Aniok A. Gataučiui, L. Urbai, p. 
Semežienei ir visiems kitiems 
prisidėjusiems prie to parengi
mo. St. Krivicką8.

šiam sezonui yra paskirtos 
Campbell parke aikštelės Nr. 1 
ir 2 antradieniais ir ketvirtadie
niais nuo 7 vai. vakaro; šešta
dieniais aikštelė Nr. 2 nuo 9 ▼. 
ryto iki 12 v. dienos.

Campbell parkas randasi prie 
Wallace gatvės į vakarus nuo 
Lansdowne. L. T. Sekcija

Vytis - Austria 4:1
Praėjusio pirmadienio antrojo 

rato Consols Cup varžybose Vy
čio futbolininkai supylė austrų 
vienuolikę 4:1. Po pralaimėjimo 
graikams šį kartą vytiečiai ne
bando juokauti ir nuo pat pra
džios susiima —• J. Vėlyvio ir 
Preikšaičio įvarčiais laimi pir
mąjį puslaikį 2:0. Antrojo pus- 
laikio pradžioj, esant susigrūdi
mui prie vartų, Vėlyvis lengvai 
kelia pasekmę iki 3:0. Žaidimas 
vyksta daugumoj priešo pusėje, 
tačiau priešas pasiniaudodamas 
proga, išgriuvus vienam iš Vy
čio gynėjų, švelnina pasekmę 
iki 3:1. Visų pasigėrėjimui toli
mu, bet tiksliu šūviu į viršutinį 
kampą P. Rožaitis šauna ket

virtąjį įvartį. Deja, teisėjas, įsi
kišus linijos teisėjui, dėl neži
nomų priežasčių jo neužskaitė. 
Žaidimui einant prie galo mū
siškiai neatleisdami spaudžia ir 
dažni Preikšaičio šūviai vos, vos 
neįkrenta į priešo tinklą. Paga
liau vienas jų užkliudęs stulpą 
grįžta atgal aikštėn, bet spėjęs 
pribėgti Preikšaitis grąžina ka
muolį į priešo vartus.

Nors komandoj nesimatė ke
lių nuolatinių žaidėjų, tačiau 
sužaista žymiai geriau negu pas
kutinėse rungtynėse. Po šio lai
mėjimo Vyčio futbolininkai vėl 
artėja prie praeitų metų laimė
jimo — Star taurės. Teliko lai
mėti dar tik 2 rungtynes, kad 
ir šiems metams ji pasiliktų vy- 
tiečių rankose.

Po šio rato varžybų. Consols 
Cup, turnyre yra likusios tik 8 
komandos. Kada įvyks sekan
čios rungtynės, dar nepaskelbta.,

A. S.

Plaunant tailų (tile) grindis į 
vandenį įmesti saują krakmolo 
— priduoda gražų blizgesį.

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 !

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik 1 . j&ii i

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

Vienybėje — galybė I -

Taupyk ir skolinkis^Kredito Kooperatyve
"PARAMA"

INDĖLIAI APDRAUSTL AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

ir tat* visuose Toronto rajonuose.

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

$2.000 įmokėti, 9 kambarių mū
rinis namas, kvadratinis planas, 2 
virtuvės, kietmedžio grindys, geras 
šildymas, randasi Bloor - Dovercourt 
rajone.

$3.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, 3 virtuvės, vandeniu šil
domas, viena skola 10-čiai metų, Sei
mininkas išvyksta.

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

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

$6.000 įmokėti, 8 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, mod. virtuvė, vandeniu alyva 
šildomos, garažas, 10-metų skola, 
tikroi puikus pirkinys, Bloor - Pacific 
rajone.

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

$8.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ros mūrinis narnos, kvodrottnis plo
nos, w vandeniu olyva šildomas, gra
žus viduje, garažas, arti susisieki
mo, geros išsimokėjimo sąlygos.
Taip pat turime namų pardavimui tu 

$600 {mokėjimu ir ougščiau.

P. KERBERIS

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, grožių plytų namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu. 2 kamba
riai rūsyje, didelis sodas, viena sko
la, vandeniu alyva šildomos. Tuojau 
galima uŽtimti. Jane - Baby Point 
rajone.

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

$6.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiras mūrinis namas, 3 virtuvės, 
olyva šildomas, garažas ir vieta ant
ram, 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 ougštus, garažas, van
deniu alyva šildomas, vieno skcia 
balansui. Tuojau galima užimti. Ode- 
wood - St. Clair rajone.

B. SAKALAUSKAS

Šaunios užbaigtuvės. KLB-nės. 
Sudburio apyl- ir Tumo Vaiž
ganto šeštadieninė mokykla ge
gužės paskutinį sekmadienį Kris 
taus Karaliaus parapijos didžio
joj salėj suruošė smagų paren
gimą septintųjų mokslo metų 
užbaigimo proga. Pradžioje bur 
vo oficialioji dalis. * Mokyklos 
vedėjas kun. A. Sabas tarė žodį 
lietuvybės išlaikymo ir puose
lėjimo reikalu, pabrėždamas 
glaudaus bendradarbiavimo rei 
kalą tarp mokyklos ir tėvų, ir 
lietuviškų pamaldų bei lietuviš
kų parengimų lankymo svarbą. 
Drauge su mokytoja Marija 
Venskevičiene išdalino moki
niams pažymėjimus ir dovanas. 
Tuoj po to tarė žodį uolusis 
bendruomenės pirm. Stasys Kri
vickas ir įtekė mokytojams pi
nigines dovanas. Su džiaugsmu 
ir pasididžiavimu reikia paste
bėti, kad šiemet bendruomenė 
tikrai pavyzdingai remia ir vi
siškai pati viena išlaiko šešta
dieninę mokyklą: užmoka mo
kyklos nuomą, skiria mokyto
jams pinigines dovanas ir ap
moka net mokinių dovanų iš
laidas. Bepigu tėvams turint to
kią bendruomenės valdybą. 
Bendradarbiavimas su mokykla 
visą laiką puikiausias. Po to dar 
kalbėjo A. Jasiūnas, vienas iš 
pirmųjų mokyklos kūrėjų, ir 
mokyklos atstovas bendruome
nėj. Šiemet pas mus veikė ketu
rios grupės, kurių dvi savo ruož
tu dar buvo pasidalinusios į ki
tas dvi grupes. Šiemet labiau 
negu bet kada, ypač vyresnėse 
grupėse buvo jaučiamas lenkty
niavimas. To pasėkoje mūsų 
mokykla buvo dvynučių ženkle. 
Pirmaisiais mokiniais išėjo Vio
leta Jasiūnaitė ir Danguolė 
Kriaučeliūnaitė, Dalytė Jasiū
naitė ir Algis Kusinskiš, Irena 
Gližickaitė ir Stasys Venskevi- 
čius ir Danguolė Remeikytė-

Buvo dar įteiktos dovanos 
daugiausiai pasirodžiusiems sce
noje — Reginai Jakubonytei ir 
•Violetai Jasiūnaitei. Be to, dar 
buvo įteiktos dovanos nepralei- 
dusiems per metus nė vienos pa 
mokos ir uoliausiai lankiusiems 
lietuviškas pamaldas. Visos do
vanos buvo įteiktos lietuviško
mis knygomis.

Po to ėjo meninė dalis. Dan
guolė Remeikytė pasakė eilėraš
tį, V ir D. Jasiūnaitės pašoko. 
Laima Permmaitė pasakė eilė
raštį “Tau, mamyte”. Algis Ku- 
sinskis pagrojo akordeonu du 
dalykėlius. Danguolė Kriauče
liūnaitė išpildė vieną baleto nu
merį. V. ‘ Jasiūnaitė ir R. Jaku- 
bonytė išpildė du. Virginija 
Kriaučeliūnaitė pranešinėjo.

Paskui buvo šokiai ir skam
bėjo lietuviškos dainos. Šokiams 
grojo A. Kusinskis ir retkarčiais 
lietuviškų plokštelių muzika- 
Veikė turtingas bufetas. Loteri
joj laimė nusišypsojo V. Skvi
reckui. Salė buvo gražiai išpuoš
ta ir vakaras praėjo tikrai lie
tuviškoj šeimyniškoj nuotaikoj. 
Publika pageidavo, kad ir dau
giau būtų tokių vakarų.

Prie parengimo daugiausiai 
prisidėjo Marija ir Jurgis Kriau 
čeliūnai, Danguolė Kriaučeliū
naitė, Elena Sprindienė, Juozas 
Kručas, Elena Šviežikienė ir 
Stasys Tolvaišą.

Apyl. valdyba paaukojo mo
kytojų dovanoms $100 ir $30 
mokinių dovanoms.

J. Bakšys iš Blind River, Ont., 
padovanojo mokyklai $5, kurie 
panaudoti mokinių dovanoms.

Šudburiškis.

. Balsuokime už lietuvį
Birželio 10 d. įvyksta į fede- 

ralinį Kanados parlamentą rin
kimai. Kiekvienas lietuvis, tur 
būt, žino, kad tuose rinkimuose 
dalyvauja ir jnūsu tautietis Dr. 
PRANAS ANCEVIČIUS. Tai 
pirmas Kanados lietuvių gyve
nime atsitikimas, kad į tokią 
aūgštą vietą pasiūlytas lietuvių 
bendruomenės žmogus. Jį pa
siūlė CCF (Cooperative Com
monwealth Federation) partija, 
tai yra Kanados Socialdemok
ratų partija. Ji netik pasiūlė, 
bet deda visas pastangas, kad 
mūsų tautietis Dr. Ancevičius 
būtų išrinktas. Jokia kita parti
ja nei liberalai, nei konservato
riai lietuviams nepasiūlė ir ne
davė pastatyti lietuvio kandida
to ir jį išsirinkti, bet siūlo gra
žiausių pažadų, kurių niekad po 
rinkimų nei negalvoja pildyti 
ne tik lietuviams, bet ir savo 
kanadiečiams. Lietuvos paver
gimo ar jos išlaisvinimo klausi
mas jiems rūpi tiek, kiek per
nykštis sniegas. Liberalams ir 
konservatoriams rūpi draugingi 
santykiai su Sovietų Rusija, 
prekyba - biznis - doleris. Dėl 
to jie Lietuvos klausimą įdės į 
grabą, jei jiems seksis biznis. 
Tik lietuvis Lietuvos ir kitų 
mažų pavergtų tautų reikalą

supranta ir dėl jos kovos iš par
lamentarinės tribūnos, ieškos 
parlamento narių tarpe paramos 
pirmoj eilėj CCF partijoj ir ki
tur už pavergtų tautų išlaisvi
nimą. Tik laisvas žmogus ir 
laisva tauta gali kurti kultūrin
gą gyvenimą sau ir kitiems

Išrinkimas lietuvio Dr. Ance- 
vičiaus į parlamentą būtų isto
rinis dalykas, pasididžiavimas 
ir garbė visiems Kanados lietu
viams. Tautietis tautos ir savo 
krašto neapvils.

. Dr. Ancevičius kandidatuoja 
Toronto - Trinity rinkiminėj 
apygardoj .tirščiausiai apgy
vento j pavergtų kraštų kilmės 
žmonių. Birželio 10 d., daugelis 
iš jų balsuos už mūsų tautietį, 
todėl kiekvienas toje apygardo
je gyvenantis lietuvis prašomas 
balsuoti už lietuvį —- už Dr. P. 
Ancevičių. Lietuvis balsuoda
mas už lietuvį, parodys savo 
supratimą pareigos tautai, kraš
tui ir lietuvių bendruomenei.

Kviesdamas balsuoti lietuvius 
už lietuvį, noriu priminti, kad 
šiuose rinkimuose yra išstatytas 
ir kažkoks Maskvai parsidavė
li skomunistas John Weir. Nei 
vieno balso lietuvių tautos bu
delių atstovui.

. ' Senas kanadietis

ODOS! ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms į tėviškę! 
Mes siūlome geriausios kokvbės 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.

Bhwfo IX 1-2471 Biznio HUf.: IX 1-2471
Namą tai.: Lt. 4-1410 Varšuva — Lenkijoje dabar 

esą 40.000 kurčių nebylių.

Mann & Martel
REALTORS

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 augštu įmokėjimu. Prašome skambinti 
dar šiandien:

CARLING’S

CARLING’S
BREWERY LIMITED

CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

TORONTO
METRO LEAGUE — at St. Clair Stadium

BIRŽELIO 8

9
11
12

ŠEŠTADIENĮ /Oakvillėje/ 
Oakville Aths. - Silverthorn 
Nuo SEKMADIENIO iki 
ANTRADIENIO - Consols Cup 
TEČIADIENĮ, 
Caledonian - Scottish

BIRŽELIO 
BIRŽELIO 
BIRŽELIO 
7 vai. vak.
8.30 vai. vak.Udinese - Oakville Aths.
BIRŽELIO 14 PENKTADIENĮ, 
7 vol. vak. Vikings - Avro
8.30 vai. vak. 7000 Club - Thistles

BIRŽELIO 12

13BIRŽELIO

BIRŽELIO 14

BIRŽELIO 8 
8 „vai. vak. 
BIRŽELIO 9 
3 vai. p.p. 
BIRŽELIO 11

NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON 
PARK /Shaw - College/

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 
/Broadview - Gerrard/

ŠEŠTADIENĮ,
Hungaria - Ulster United 
SEKMADIENĮ,
White Eagles - Italia 
ANTRADIENĮ,
Ulster Un. - Olympia-Harmony 
TREČIADIENĮ, 
Italia - Ukraina 
KETVIRTADIENĮ,
Malta United - Tridents

HAMILTON SENIOR SOCCER LEAGUE 
At H.A.A.A. GROUNDS, Charlton St. West

TREČIADIENĮ,
Ham. United - Ham. Turuls 
KETVIRTADIENĮ,
Slovakia - Hamilton City 
PENKTADIENĮ,
Ukrainia - Italo-Canadians

BIRŽELIO 12 
8 vai. vok. 
BIRŽELIO 13 

yoI ^0
BIRŽELIO 14 PENKTADIENĮ,
8 vai. vak. East End Can. - White Eagles

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

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

2385 JOLiCOEUR ST

Chateauguay miesto centre

KURKITE LIETUVIŠKĄ KOLONIJĄ

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

Smulkesnių informacijų teikia mūsų at
stovas lietuviams B. TVARONAS, telef. 
HE. 9918 arba AV. 8-5736.

Kam mokėti nuomą, 
jei galima įsigyti nuosavus namus

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

projektas tik ką pradėtas vykdyti.

LABAI 
SVARBU!

Už kiekvieną pirktą 
sklypą iš Imperial 
Gaidens Ine. pirkė
jas gauna teisę į ku
poną, su kuriuo gali 
laimėti “svajonių na
mą” arba kitų laimė
jimų.
Asmuo, kurio pata
rimu parduodamas 
sklypas iš Imperial 
Gardens Inc.,turi tei
sę gauti kuponą, su 
kuriuo gali išlošti 
“svajonių namą” ar
ba kitus laimėjimus.

ŠTAI MŪSŲ GARANTIJOS:
1. Nuosavybės dokumentai kiekvienu metu. 

“Certificate of Search” išlaidas apmokame mes.
2. Sklypai paženklinti — nėra jokios abejonės 

dėl jų tikros vietos.
3. Niekur mūsų sklypuose nėra pelkės.
4. Žemė niekad nebuvo ir nebus apsemta van

dens.
5. Sklypai paruešti statybai.
6. Raštiškai garantuojame, kad vanduo ir kana

lizacija bus įvesta nustatytu laiku.
7. Mokyklos ir didžiosios krautuvės (Super Mar

kets) jau veikia.

TIK 5 MYLIOS NUO MERCIER TILTO
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.

MONTREAL 20. * 
■. 9918 and AV. 8-5736
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V. VASIS
REAL ESTATE

872 Bloor St W
Didelis,pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

dens alyvos apšildymas, gero mūro 
namas.
High Purk, $5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kambarių, atskiros, mūrinis, 
alyva šildomos nomos, garažas. 
College /netoli lietuvių bažnyčios/, 
14 komborių /3-jų atskirų butų/, ot-J 
skiras, mūrinis nomas.
St. Cloir - Spūdino Rd., 7-nių dide
lių butų, geras mūrinis pastatas su 
garažais, metinės pajamos $8.500, . 
likviduojamos palikimas.

Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 įmo
kėti 9 kambariai, 3 virtuvės, mūrinis 
narnos alyva šildomos.
Bioor - Dufferin, $3.000 įmokėti, 8 

virtuvės,komborių mūrinis nomas, 2 
garažas.
High Pork • RanccswaUes, 
įmokėti, didelių kambarių, 
Olyva dildomas, garažas.
Gleaiake Avė., $2.500 įmokėti 8
kambarių, 2 virtuves,. 2 vonios, van-

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V, VASILIAUSKAS
Namų tel. LE. ^-7391

$4.000
mūrinis,

NUOŠIRDUS AČIŪ ! 
visiems mane sveikinusiems 25 m. ku
nigystės sukakties proga, dalyvavusiems 
gegužės 26 d. padėkos Mišiose, pobū
vyje, įteikusiems dovanas, adresus.

Jo šventenybei Popiežiui Pijui XII 
už apaštalini .palaiminimų; Jo Eminen
cijai Kardinolui J. C. McGuigan už ap
lankymų ir pasveikinimų sukakties pro
ga, taip pat jo sekretoriui Msgr. J. A. 
O'Mara.

Reiškiu padėkų sveikinusiems raštu: 
J. E. Vysk. Dr. V. Brizgiui, VLIKo 
pirm. p. J. Matulioniui, kan. F. Kapo
čiui., Nekalto Prasid. Seserų Vyr. M. 
Aloyzai, Toronto Skaučių Šatrijos Tun
to vadovėms sktn. V. Kolendrienei ir 
sktn. O. Gailiūnaitei, Fort William Apy
linkės Valdybai, Hamiltono Vyr. Atei
tininkų Kuopos Valdybai, dr. J. Girniui, 
dr. R. Zalubai, dr. E. Jasevičiūtei, p. 
A J. Kasulaičiui, kun. dr. V. Balčiū
nui, kun. dr. J. Prunskiui, dr. A. Va- 
ladkai, kun. dr. T. Narbutui, kun. dr. 
V. Skilandžiūnui, kun. J. Ruokiui, žurn. 
A. Šalčiui, kun. A. Spurgiui, kun. Br. 
Dagiliui, T. Placidui Bariui, O.F.M., 
T. Juvenaliui Liaubai, O.F.M., kun. J. 
Petrėnui, mano buv. stud. Kauno Kun. 
Seminarijoj kunigams Jonaičiui, Grigo
niui, Balčiui, Šv. Augustino Sem-jos 
stud. L. Januškai ir J. Staškevičiui, 
Mrs. A. Evask, mono seseriai ir švoge- 
riui M. P. Rudžiams, dėdei A. Gukui, 
kun. A. Sabui, kun. J. Danieliui. Mano 
giminėms N. A. Gutauskams, J. V. 
Pilkauskams, B. L. Gutauskams, E. Ru- 
.dytei už atsilankymų, sveikinimus, do
vanų.

Dėkoju sveikinusiems žodžiu: Gen. 
Konsului Min. V. Gyliui, KLB Krašto 
Valdybai ir jos pirm. V. Meilui už svei
kinimų, dovanų, adreso; KLK Federaci
jos Valdybai ir jos pirm. dr. A. Šapo
kai už visų vardu sveikinimų ir reikš
mingų simbolinę dovano —— kryžių; 
KLB Kultūros Fondo Valdybai ir jos 
pirm. p. I. Matusevičiūtei už perduotus 
linkėjimus, adreso; Kanados Ateitinin
kų Centro Valdybai ir jos pirm. iriž. P. 
Razgoičiui už pareikštus linkėjimus, 
dovanų. K.L.Kat Moterų Dr-jos šv. Jo
no Kr. skyriaus Valdybai ir jos pirm, 
p. O. Jonaitienei už nuoširdžius svei
kinimus, dovanų, visu narių pasidarba
vimų beruošiant pobūvį. Šv. Jono Kr. 
Pašalpinės Dr-jos Valdybai už dovanų 
ir p. A. Čirūnui už sveikinimą. Toronto 
Skautų Rambyno tunto vardu sveikinu
siam ir medžio drožinių knygą įteiku
siam p. V. Abromaičiui — ačiū. Merg. 
Marijos Sadolicijos narėms V. Jurguly-

I tei, J. Dailydoitei, J). Eižinaitei už svei
kinimą ir dovanų dėkoju. Kun. dr. J. 
Kubiliui už sveikinimų sovo, Kunigų 
Vienybės ir montreoliečių vardu, pasa
kytų pamokslų — broliško padėka. De- 
ktngas esu už sveikinimus ir nuoširdžius 
linkėjimus: L.K. 'Kult. ;Dr-jos pirm. p. 
B. Sakalauskui, Toronto Caritas pirm. 
J. Valiuliui, kun. dr. J. Tada ra usku i, 
Trinity opyl. CCF kond. į feder. parla
mentų dr. Pr. Ancevičiui, Parkdale apyl. 
P.C. kond. į feder. parlam. Mr. A. 
Moloney, Moterų "Dainos" pirm. p. 
Empakerienei, p. M. F. Yokubynienei, 
Gyv. Rožančiaus brolijos narėms, kun.

Rickui.
i Mūsų mieliems menininkams, giedo
jusiems per padėkos Mišias bažnyčioje 
ir per pobūvį salėje: p. sol. A. Ščepavi- 
čienei, jos dukrai p. Danutei, sol. p. 
V. Žemelytei, sol. p. Br. Morijošiui, 
smuikininkui prof. St.? Kairiui, p. V. 
Bikauskui, p. Pusvoškioms, parapijos

• chorui ir jo dirig. kun. Br. Jurkšui — 
nuoširdus ačiū.

Organizacinio komiteto nariams — 
p. V. Sližienei, prof. dr. A. Zubriui, 
teis. K. Grigaičiui, p. L. Rudaičiui, vh 
soms ponioms daug dirbusioms paruo
šiant vaišes, kun. B. Pacevičiui, kun. 
kleb. P. Ažubaliui, Šito pagerbimo or
ganizatoriui ir sielai, visiems prisidė
jusioms prie jubiliejaus minėjimo — 
dar kortą nuoširdus ačiū.

Kun. J. Gutauskas
SENELIAI DĖKOJA

Mes, lietuviai seneliai, gyveną Vaka
rų Vokietijoje, Muencheno mieste, vo
kiečių prieglaudoje, nuoširdžiai dėko
jome Toronto Lietuvių Moterų Šalpos 
Grupės "Daina" vadovybei ir narėms, 
už suteiktą mums Velykų švenčių proga 
piniginę pašalpą, kuri žymiai palengvi
no mūsų šiandieninę medžiaginę būklę.

Dėkojam ir tiems geraširdžiams lie
tuviams, kurie aukų rinkliavos metu 
neatstūmė šios organizacijos moterų 
rankos, paaukodami keletą centų, tuo 
palengvindami mūsų šiandieninę nepa
vydėtiną būklę. Mes esame tikri, kad 
jų gailestingos moteriškos širdys neap
leis mūsų ir toliau, kol mus vieną . po 
kito priglaus Bavarijos žemė.

Mes linkime jums ištvertnės^rir pasi
ryžimo nenuilstamai dirbti k toliau tą 
taip didį ir humanišką darbą savo tau
tiečių gerovei.

Ar tai būtų ištisos tautos arba pa- 
vienniai asmens, didžiuojasi savo augš-- 
ta kultūra, kurie šelpia ir gerbia savo 
tautiečius senelius, ir jiems mirus, puo
šia jų antkapius. Lietuviai seneliai.

* Nekalbus
N. buvo labai nekalbus. Kal- 

| bėdavo tik tada, kai būdavo 
rimtas reikalas. Kartą užėjo pas 
jį jo žmonos draugė, nebuvusi 
jau trejetą metų.

— Ar Morta namie? — klau
sia viešnia.

šeimininkas tik pakratė nei
giamai galvą. .

— Ar galiu palaukti? — vėl 
klausia viešnia.

Šeimininkas truktelėjo pečiais 
ir įsigilino į savo darbą. Vieš- 

;nia atsisėdo ir laukia. Po geros 
į valandos ji klausia:

— O kada Morta (grįš?
— Niekad. Pernai mirė, — pa

aiškino vyras.

Siųsti tik cigarą...
Danijoje buvo paskelbtas apy

sakos konkursas. Viena jauna 
rašytoja, norėdama užintriguo- 
ti/kritikams su rankraščiu pa
siuntė cigarą. Po kurio laiko ji 
7avo rankraštį atgal su laišku
čiu:

./‘Tamstos apysaką ir cigarą 
gavome. Cigaras buvo puikus. 
Jį surūkėme pasigardžiuodami. 
Rankraštis betgi nebuvo toks

Smalsumas
Smalsumas kartais brangiai 

kainuoja. Štai liūdna istorija 
apie keturis draugus, kurie jo 
nesuvaldė.

Jonas, važiuodamas mašina ar 
tėjo prie geležinkelio pervažos. 
Geležinkeliu visu greičiu per
važos link skubėjo traukinys. 
Jonui parūpo išmėginti, ar jis 
spės pralenkti traukinį per per
važą. Jenas nespėjo...

Petrui, keliaujant nakties me
tu, sustojo mašina. Jis užsidegė’ 
degtuką, pažiūrėti, ar benzino 
tankas tuščias. Tankas nebuvo 
;uščias...

Kazys paglostė svetimą šunį, 
kad įsitikintų, ar šuo tikrai yra 
toks ramus, kaip atrodė. Deja, 
šuo toks nebuvo...

Simas, žinodamas visų drau-- 
gų nelaimes, tvirtai nusprendė 
niekados nepasiduoti smalsu-1 
mui. Deja! Jis paprašė merginą 
tekėti už jo, vien tik dėl to, kad 
sužinotų, ar ji ištekėjusi ar ne. 
Mergina nebuvo ištekėjusi...

< Sakoma, kad visi žmonės 
broliai. Matyt dėl to jie tarp sa
vęs taip pešasi.

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA k CHIRURGE

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roncesval- 
le - Pundas S*./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
prmad., trečiad., penktad. 2-4 vaL 
p.p., antrad. ir ketvirtad. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vol.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

* 129 GRENADIER RD» 
(2-rgs namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 va’ , 2 -' 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST *TREET

Toronto
Telefonas LE. 3-4323

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

Telef. LE. 6-9622

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
‘ vai. pp. ir 6-9 vai. vak. 
■ ■

Lietuvio advokato 
įstaiga

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. .ikį.
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr
Odos ir Veneros ligų specialistes. 

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

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

pagal susitarimų.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-3015

SIMON

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CH1RURGB

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp * feladsfbne ir Rusholme)
* ■ -w * .. -
1 -i €

Priima ligonius
.iš anksto susitarus.

•■■■i -/■ ... ,,«■« : ■■ I y

. TelefoMs LE. 4-6851 .

Siuntiniai į Lietuvę per 3-4 savaites!
SIUNČIAME PIGIAUSIA KAINA AUGŠTOS KOKYBĖS 
PREKES, TRUMPAS PRISTATYMO LAIKAS. 100% GA
RANTIJA. j

SKELBIMAS N r. 2
Ankstyvesnio skelbimo Nr. 1 kainos ir toliau galioja. Šiame' 
skelbime patiekiame kainas mūsų tekstilės medžiagom. Šiose 
kainose yra įskaitytas Sovietų muitas. Išsirinkus medžiagas -1 
prekes ir susumavus reikia dar pridėti licencijos, apdraudimo ir 
pašto persiuntimo išlaidas sumoje $6.50. < ;
Mūsų siuntiniai yra 22 svarų (10 kg.) svorio. 'Siuntiniai pagal • 
sudėtį gali būti maišyti, t,y. maistas ,medžiagos, vaistai ir kitos 
reikmenės gali būti viename siuntinyje.-

Medžiagos vyriškiems ir moteriškiems kostiumams;
58-59 col. pločio; kaina už jardą:

EI Angliškas worsted, didelis pasirinkimas; jardas - 18 unc. sv.
E2 Angliškos tweed, didelis pasirinkimas, 1 jardo, svoris 18-21 uncija

šios medžiagos 100% vilnones su štampais "Made in England"
01 Worsted vilnonė mėlyna ar ruda su dryžėmis 
M3 Tweed, įvairių spalvų 60% viln. ir 40% raj. 
M9 Pick & Pick ivair. spalvų, vilnonė medžiaga 
M10 
Ml 1 
Ml 2

$11.70
$6.65

Ml 6 
M17 
•Ml 8 
M19 
■M20

N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
N6

Gaberdines įvairių spalvų viln.
Gabardinas įvairių spalvų 60%* viln. 40% raj.
Serges tamsios spalvos vilna

Medž. mo’teriškiemss paltams vilnonė;
56-57 colių pločio; kaina už jardą:

Viln. Flannel įvairių spalvų
Boucle tik tamsiai mėlynos spalvos
Boucle įvairių spalvų
Paprasto polto medžiaga įvairių spalvų
Georgette tik juodos spalvos

Moteriškoms suknelėms ir bliuskutėms medžiaga įvairių spalvų
Georgette viln. 52-53 col. pločio
Rajonas 36 col. pločio
Raj. vistra įvairių spalvų 36 col. pločio
Medv.
Medv.
Medv.

$6.05
$2.74
$4.20’
$4.70’
$3.65’
$4.47

$2.83 
$3.42 
$3.20 
$2.74 
$4.65

$5.60 
$0.96 
$1.32 
$054

$0.89 
$0.93

medž. gingham įvairių spalvų 28 col .pločio 
medž. print įvairių spalvų 36 col. pločic 
medž. Poplinas bliuskom 36 col. pločio

Standartinis medžiagų siuntnys N r. 1:
3 metrai vyr. kostiumui, vilnonė medžiaga, 3 metr. mot. košt. medž. vilnonė, 
3 metrai paltui viln. medž., 3 metr. graži raj. medž. suknelei, 5 metrai pa
mušai. medžiagos., 1 Vi metr. viln. "interfacing", 2metr. medvil. inter., 2 metr. 
kišenėm medž., 3 poros vyriškų kojinių, 3 por. mot. nylon kojinių, 2-ji vyr. 
sportiniai marškiniai, 3 dideles špūlės siūlų.

Kaina už siuntinį Nr. 1 $79.00 plius $6.50 persiuntim., licencija,
Kaina su persiuntimu — $85-50.

Standartinis siuntinys Nr. 2:
3 metr. viln. medž. kostiumui, 3 metr. poltui medž., 4 metr. pomuŠolų, 3 poros 
nylon mot. kojinių ir m. povilkinys « slip.

Kaina ;$35.50 plius $6.50. Viso $42.00.
Gyvenantieji už Toronto siųskite užsakymus su money order. 
Mes prisiusime visus reikalingus pakvitavimus. Rašykite lietu
viškai:

298 BATHURST ST., Toronto 2B. Tel. EM. 4-2810
Darbo valandos nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadien. 9-6 v. v.
HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257 (-Brodick Str.), mūsų 
agentas atvyks paimti jūsų užsakymą.

Siuntiniams į Sibirą ekstra priemoka $1.40.

geras. Ateity prašome siusti tik , ? Žmonija yra pasidalinusi į 
cigarą ...

Ieško draugės •
Viename Kailfornijos laikraš

ty pasirodė toks skelbimas: .
“Nevedęs, turiu 40 akrų geros 

dirbamos žemės, norėčiau susi
pažinti su mergaite ar našle, ku
ri turėtų traktorių. Pažinties 
tikslas— draugystė”.

Aptartos sąvokos
■Vienas suomių laikraštis 

teikė naujus aptarimus šių 
vokų:

Kapitalizmas: Turi dvi kar
ves. Vieną parduosi, kad galė
tum nusipirkti bulių.

Komunizmas: Turi dvi kar 
ves. Valstybė jas atims abi ,o ta
ve sušaudys.

.Fašizmas: Turi dvi karves. 
Valstybė jas abi suženklins ir 
leis parduoti pieną, kiek iš- 
melši.

Planingas ūkis: Turi dvi kar
ves. Valstybė paima jas abi, 
vieną paskerdžia, paskiria du 
valdininku antrajai melžti ir lei
džia pienui surūgti.

Vaikologika
— Vaikuti, nekalbėk netiesos. 

Tavo amžiuje aš niekad netie
sos neskaydavau.

— O kada, tėveli, tu pradė
jai ir netiesą sakyti?

>>

pa- 
sa-

172 Palmerston Ave. EM. 8-6472
Moteriškų rūbų 

siuvėja
Baigusi Paryžiaus madų mokyklą.

J. BLUMBERGS
Kolba: angliškai, vokiškai, latviškai, 

rusiškai, prancūziškai.

LIETUVIS MATININKAS
'/Ontario Land Surveyor/

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

Is Toronto — Long distance.

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

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

Skambinti telef. -LE. 1-1602.

dvi stovyklas - vieni neaiškiai 
išsireiškia, o kiti jų nesupranta.

Siūlė akcijas Molotovui
JAV ambasadorius Kanadai 

L. T. Merchant z kanadiečių stu
dentų sąjungos Princetone susi
rinkime papasakojo, kaip jis dar 
būdamas investavimo patarėju 
J. P. Morgan bendrovėje turėjęs 
progos susitikti Molotovą Euro
poje prieš trejus metus viename 
diplomatiniame priėmime ir pa
siūlyti jam pirkti Morgan b-vės 
akcijų-šėrų. Molotovas atsakęs, 
kad neturįs kapitalo. Neturėjęs 
jo būdamas jaunas ir dėlto kal
bėjęs brieš kapitalizmą. Jo nuo
mone, kapitale esą kažkas “liūd
no bei tragiško.”

Paieškojimai
Juozo Gružinsko, kilusio iš 

Laukuvos miestelio, ieško moti- 
*na Sibire. Pranešti: P. GudJur
giui, 9302 - 155 St., Edmonton, 
Sub. P.O. 22, Alberta .

Dr. Vytautas Čėsna, kilęs iš 
Krosnos, prašomas atsiliepti ar
ba apie jį žiną prašomi rašyti: 
V. Grabauskas, Redcliff, Altą, 
Box 300, Canada .

Pranas Dovydaitis, kilęs iš Pa 
novių kaimo.- Sintautų valsčš.J 
gyvenęs Toronte, ieškomas mo
tinos iš Lietuvos. Prašomas atsi
liepti arba apie jį žinantieji pra- 

■ šomi pranešti: Juilius Miliušas, 
- tel. LE. 1-9714.

Norėčiau rimtai susipažinti su 
tautiete 35-42 m. amžiaus, vidu
tinio išsimokslinimo. Esu ne
vedęs. Jei vienas antram patik
sime ir laisva vedybom. Šeimos 
padėtis nesvarbu. Rimtas atsi-, 
liepimas bus pagarboje ir dėko
jama. Adresas: Mr. J J., 800 Ste
wart Ave., Columbus 6, Ohio, 
USA. jg

Elektros 
mechanikas

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

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

vak., kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

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 “Gumey” — 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. 6-1S23

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. 6-1509.
Sav. A. GUŽAUSKAS

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI 

įstaigos: 
EM. 2-2585.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

■ ui nu mm ^«rIMr.m- -¥irf . Tvi*

Dr. John REKAl
Chirurgas ir akušeris

Namų:' 
ST. 8-5088.

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

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6*4182
Toronto

■

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904 
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

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN $T., LE. 3-6149
(Įvažiavimas iš Geary Avė.)

Sov. V. DUNDYS

VEDYDOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečiu ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai i

VEDYBŲ BIURĄ "WALDK* 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

veltui*

Garantuoti siunti-
niai j Sovietu Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš musu sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai 
tykai.

Atvykite asmeniškai į 
dėlį ar prašykite musų 
paštu.

Busite patenkinti musų tarnyba 
100%

ir kt. do-

musų son- 
koinoroščio

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonai EM. 8-9527.

Vienintelė firma, tiunžienti tiuntiniui 
ii Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

j

280 Roncesvalles Ave, 
Telef. LE. 4-4778

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

šeštadieniais 12-2,
ir

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 

40-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794
Toronto

Dr. Ne Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valondosr nuo 9-12 ir nuo 
2-9'vai. vok. (pagal susitarimą). >

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą r

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X. RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų (
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS - CHIRURGAS 

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave. 

Priima vakarais Daga! susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY R.O.

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — į 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

i
i

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
omk. Khria akių nervus, kurie daž
nai sukelia gnlvos skaudėjimą ir ner
vingumą." Kalba slavų kalbomis.
470 College St, W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS

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

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

Br. BUKOWSKA- 
BEJNAR, R.O.

WIKTOR1A 
BUKOWSKA, R.O.

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

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

DŪDA GENERAL
LIETUVIO ADVOKATO 

ĮSTAIGA 
NEIMAN, BISSETT

INSURANCE
42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar

europietiškus ir vietinius rodijo apara
tas, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės sravės 

motorus.
Ra to, opimu namus pilnam instalia
vimui or pakeitimui srovės, duodi 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYHHE AVE., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, veikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—tEE
1438 Dundas St W. Toronto

■Hm

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

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

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

■Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalus.

— Telef. LE. 6-5613 —

■hSliAič
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TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį Sekminės — 

šv. Dvasios atsiuntimo šventė. 
11 vai. pamaldų metu šventina
ma L. Kat. Mot. Draugijos šv. Jo 
no Kr. parapijos skyriaus, vėlia
va. Pamokslai kun- P. Ažubalio 
“Viešpaties Dvasios dvelkimas 
mūsų laikais”. Po pamaldų pa
rapijos salėje bendra agapė - 
pusryčiai, kuriuos rengia parap. 
moterys D-jos šventės proga.

— Šį penktadienį, pirmąjį bir 
želio mėnesį, 7.30 vai. vak. šv. 
Mišios už deportuotus mūsų tau
tiečius. Tuo būdu birželio mėne
sį šios pamaldos laikomos pas
kutinį kartą, vykdant devynių 
mėnesių noveną į Švenčiausiąją 
Jėzaus Širdį.

— Parapijos vaikučių pirmo
sios Komunijos priėmimo iškil
mės daromos sekmadienį birže
lio 16 d, 9.30 vai. pamaldų metu. 
Atsiradus daugiau kandidatų, 
ypač nemokančių lietuvių kal
bos, kun. dr Gutausko rūpesčiu 
jie parengiami privačiai.

— Metinės kunigų rekolekci
jos šv.- Augustino seminarijoje 
vyksta šią ir sekančią savaitę. 
Parapijos kunigai jose dalyvau
ja pasikeisdami dviem grupėm.

— Dėkojama ponų Banelių 
šeimai už nuoširdžią auką pa
rapijai.

— Sutuokta: Kenneth J. Mc- 
Kenny ir Birutė Kriaučiūnaitė.

— Pakrkštyta Rasa Magdale
na Draugelytė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Birželio 7 d., kaip pirmą 

mėnesio penktadienį, vakarinės 
Mišios bus laikomos 7.30 vai. Po 
Mišių birželinės pamaldos. Ki
tom dienom trumpos birželinės 
pamaldos rytais tuoj po 8 vai., 
o sekmadieniais po 9 vai. Mišių.

— Šį šeštadienį Sekminių vi
gilija — visi katalikai susilaiko 
nuo mėsiškų valgių ir tik vieną 
kartą sočiai pavalgo.

— Šį šeštadienį 7.30 vai. vak. 
pirmoji vaikų išpažintis, o sek
madienį per 9-tos vai. Mišias 28 
mūsų jauni parapijiečiai pirmą 
kartą priims šv. Komuniją. Nuo
širdi padėka mūsų seselėms ir 
vaikučių tėvams už rūpestį ir 
pagalbą ruošiant jaunuosius 
prie Dievo stalo. Būtų labai gra
žu, kad ir tėvai kartu su jau
niais pasinaudotų tais pačiais 
Sakramentais, nes Pirmosios 
Komunijos Diena tai visos šei
mos. bendra šventė. Po Komuni
jos -trumpi bendri pusryčiai mū
sų kavinėje.

— Vaikučių, einančių pirmos 
Komunijos, pamokos šią savai
tę yra antradienį, ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį 6.30 v. 
vak. Dėl pirmos Komunijos iš
kilmių pradžios mokyklą lan
kantiems katechetinių pamokų 
ateinantį sekmadienį po 10 vai- 
Mišių nebus. Gimnazistams po 
11 vai. Mišių pamokos bus kaip 
paprastai.

—-Kad dėl pirmos Komunijos 
ilgesnių pamaldų nesusitrukdy- 
tų bendra tvarka, 10 vai. Mišios 
bus prie šoninio altoriaus ir grei 
Čiausiai be pamokslo. Tą dieną, 
kaip ir praėjusį sekmadienį, 
mums vėl talkininkaus kunigas 
iš šv. Jono Kr. parapijos.

— Šalpos Fondas šį sekmadie
nį po visų Mišių rinks aukas Vo
kietijoje likusiems liet, džiovi
ninkams ir Vasario 16 gimnazi
jai paremti. i

— Nekalto Prasidėjimo sese
lių vesti rankdarbių kursai iki i 
rudens nutraukiami. Apie jų i 
pradžią bus pranešta vėliau.

— Pakrikštyta Rita Ramūnė i 
Jonaitytė ir Nijolė Eugenija Či- 
žikaitė. ;

Birželio L įvykių minėjimas 
įvyks kitą sekmadienį, birželio 
16 d., 4 vai. p.p. Carlton gatvėje 
prie Yonge.

Prieš minėjimą yra organi
zuojamas automobilių paradas 
per miestą su plakatais. Polici
jos leidimas jau gautas. Kas turi 
mašinas, prašomi atvykti tą 
dieną 2 vai. į Lablows krautu
vių didžiąją mašinoms pasista
tyti aikštę Dufferin g. tarp Col
lege ir Bloor g. Ten bus formuo- 
jąmas paradas ir uždedami pla
katai. Ten pat atvyks ir estų bei 
latvių automobilistai. Iš ten 
pramatytu maršrutu bus va
žiuojama per miestą į minėjimo 
vietą.

P. J. Matulionis, 
perdavęs pareigas naujajam VL 
IKo pirmininkui dr. A. Trima
kui, kitą savaitę grįžta pas šei
mą į Torontą. (Apie VLIKo po-l 
sėdį žiūr. 5 psl.).

Toronto apylinkės reikalai
Šių metų pradžioje nebuvo 

pradėta rimtai tvarkyti apylin
kės finansiniai reikalai. Solida
rumo mokestis silpnai buvo, 
rinktas ir kasos knyga nebuvo 
vedama. Praeitą penktadienį, 
geg. 31 d., valdybos posėdyje aš 
prisiėmiau iždininko pareigas,1 
kaip jas turėjau 1955 metais,; 
bet su sąlyga, kad solid, mokes- i 
čio rinkimas būtų vykdomas vi
sų B-nės pareigūnų: valdybų, ta
rybų ir komitetų narių. Sutvar
kius kasos knygą sudaryta iki 
š.m. birž. 1 d- apyskaita rodo: 
pajamos: likutis iš 1956 m. $111, 
85; apyl. v-bos parengimo sau-

Mokslo metų užbaigimas 
šeštadieninėje Toronto Mairo
nio vardo lietuvių mokykloje 
įvyks šį savaitgalį, šeštadienį 
paskutinį' kartą pamokoms mo
kiniai renkasi į mokyklą įpras
tu laiku. 10 vai. iš mokyklos or
ganizuotai vyksta į šv. Jono Kr. 
liet- bažnyčią mokslo metų už
baigimo pamaldoms. Oficialus 
mokslo metų užbaigimo aktas ir 
mokyklą baigusiems pažymėji
mu įteikimas įvyks sekmadienį, 
birželio 9d. 3 .vai. Prisikėlimo 
par. salėje.

Į mokslo metų užbaigimo iš
kilmes kviečiama visa lietuvių 
visuomenė gausiai atsilankyti.

Šalpos Fondo rinkliava
Maloniai sutikus lietuviškųjų 

parapijų klebonams, šį sekma
dienį Šalpos Fondo Toronto apy 
linkės skyrius prie lietuviškųjų 
bažnyčių daro viešą rinkliavą 
paremti Vasario 16 gimn. Vokie
tijoje ir ten pat sergantiems lie
tuviams sušelpti. Šalpos Fondo 
valdyba maloniai prašo mielus 
tautiečius pagal išgales paremti 
Šią pavasarinę ir, gal būt, pas
kutinę prieš vasarą, rinkliavą. 
Prisiminkime anapus Atlanto 
esančius brolius, kurių likimu 
daugelis mūsų patys neperse
niausiai dalinomės.

ŠF Toronto apyl. v-ba.
Trijų dailininkų paroda 

birželio 8 d. atidaroma Prisikėli
mo parapijos muzikos studijos 
patalpose, III augšte, 32 Rushol- _ _
me Pk. Cr. Dalyvauja dailinin- • sio 19 d. pelnas $150,03; Vasario

16 d. už programas $58,08; Mo
tinos dienos minėjimas $52,11; 
solidarumo mok. surinkta $42. 
Viso pajamų $494,04. Išlaidos: 
Kultūros Fondui už 1956 m. 
$114,80; Baltų Fed.'atstv. $8,46; 
telefonas $18,85; Krašto Vald. 
atsiskait. $52,11- Viso išlaidų 
$194,22. Kasoje yra $299,82.

Solid, mok., kiek atsiskaityta 
su kasa, surinko J. Simanavičius 
$10, J. Strazdas $16, J. Dvilaitis 
$10. P. Budreika $6. Iš šių men
kų lėšų paskirta šeštadieninei 
mokyklai §100.

Dabar, beveik įpusėjus me
tams, visiems reikia sukrusti — 
tiek mokesčio rinkėjarrfs, tiek 
mokėtojams, kad nesugriautu- 
mėm pasitikėjimo savo bend
ruomene, kuri vistik yra lietu
viško gyvenimo šaltinis.

Todėl, apylinkės valdybos 
vardu, kviečiu visus vietos ben
druomenės pareigūnus (apyl. 
tarybos narius, Šalpos k-to na
rius), šeštad- mokyklos moky
tojus ir - < _ .
(ypač tų, kurios prašo iš bend- Į

kai: Galdikas, Jonynas ir Pau- 
tienius.

Parodoje bus išstatyta 60 pa
veikslų- Pirmą kartą Toronte šie 
dailininkai daro savo parodą. 
Juos lietuvių visuomenė pažįs
ta dar iš nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo.

.Toronto visuomenė turėtų pa
matyti šią augšto meninio ly
gio parodą.

Paroda bus prieinama lankyti 
visa savaitę iki birželio mėn, 
16 d. KLB Kultūros Fondas.

Į ateitininkų vasaros stovyklą 
įvykstančią liepos 20-28 dieno
mis TT Pranciškonų stovykla
vietėje, N. Wasaga, registraci
ja iau pradėta. Mokestis už visas 
8 dienas $13. Priimami ir moks
leiviai neateitininkai nuo 13 m. 
amžiaus. Registruotis pas T. Ste
poną LE. 3-0621. Po šios seks 
“Aušros” sporto klubo stovykla 
jaunesniesiems.
SLA 236 kuopos susirinkimas, 

paskutinis prieš vasaros atosto
gas, įvyks šį sekmadienį; birže
lio 9 d-, 2 vai. p.p. Toronto Liet. 
Namuose. Kuopos nariai ir besi
domi SLA veikla, kviečiami da
lyvauti.

Esant gražiam orui šis susi-i ^^”'Kas"turi'’kvitu’knvgelę, 
rinkimas įvyks gamtoje — atvi- tas igaliotas mokesti rinkti. At- 
rame ore Port Credit vietovėje, siskaitvti su jžd. kiekvieno mė- 
12 mvliu nuo Toronto, taigi bus nesįo <,aie 
kartu ir graži iškyla į gamtą. & ' i§duotos kn gelės ir
Po, susirinkimo praleisim laiką: fenka šie; j Simanavi.
linksmai: pašoksim, padamuo- , Us j/strazdas, J. Cicėnas, J. 
sim nusifotografuosiu! ' širka. j. Kriščiūnas, P. Duda, V.

Visi kuopos nariai, kurie turi!petrait p Lelis y Rač A. 
lengvas masinas, prašomi jomis i Kuol j Bubelis A. Liudžius. 
atvykti prie Toronto Liet. Na-j Lengviausia mokestį sumokėti 
mų, is kur visi bendrai vyksime { ir na^nsti na5tn
į Port Credit. Koresp.

Gauti laiškai iš Lietuvos, Kal
varijos rajono, P. Venskui ir M. 
Venskui. Atsiimti “TŽ” admi
nistracijoje.

Pakeistas paltas. Kun. dr. J. 
Gutausko pagerbimo vakarienės 
metu, šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje. pakeistas juodas šilkinis 
moteriškas paltas. Prašome atsi
liepti tel. WA. 2-8980, V. Any- 
sienė.

1957 m. birželio 10-tą dieną

Parkdale apylinkėje balsuokite už

John Boland,
i 7

Jis tik vienintelis kandidatas, remiamas 
Mutual Co-operation League, atstovaujan
čios 18 etninių grupių.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE
lietuvių rajone, išnuomojama vasaros sezonui

krautuvė ir užkandinė
su visais įrengimais.

Teirautis: Toronto, Ont., tel. LE. 5*3453

LABAI ĮDOMI GEGUŽINĖ
ĮVYKS Š.M. BIRŽELIO 9 d., 2 vaL p.p.

Vytauto Narušio ūkyje
Šokiams gros puikus orkestras, veiks bufetas su skaniais 
valgiais ir gaivinančiais gėrimais. Vieta visiems jau-gerai 
žinoma. Laukiame svečių iš arti ir toli.

Rengėjai.
P.S. Ateityje gegužinės numatomos rengti kas sėkmadieni.

TORONTO ISTORIJOJE 
DIDŽIAUSIAS PASILINKSMINIMAS
PAREMTI KANADOS DRAMAI, OPERAI, BALETUI 

THE ALLIED ARTS 
rengia

Monte Carlo
KARK AVALA
AUTOMOTIVE BUILDING — PARODOS AIKŠTĖJE 

PARKINIMAS VELTUI.
Ketvirtadienį ir penktadienį, < 

1957 m. birželio 6-7 d.d.
pradžia nuo 5 vai. vakaro.

Galite laimėti $5.000
arba dviejų savaičių apmokėtą kelionę dviems asmenims 
MONTE CARLO ir daugybę kitų premiijų.

UŽ $1.00 GAUNATE:
ĮĖJIMO BILIETĄ .VELTUI BINGO BILIETĄ, 
GALIMYBE LAIMĖTI KELIONĘ VELTUI ar 

$5.000.
TAUTINIAI ŠOKIAI — SQUARE DANCING — ROCK 
N’ROLL — BINGO — LAUKO KAVINIŲ PRAMOGOS.

Pasinaudokite vienintele proga, kuria teikia 
ALAUS DARYKLŲ — DESTILERIU — 
VYNUOGIŲ AUGINTOJŲ SĄJUNGA.

Bilietai gaunami vietoje kasoje.
Taip pat sekite penktadienio - pirmadienio Toronto dien
raščių pranešimus apie bilietų platinimą.

l

MONTREAL, Oue
Tragiškųjų birželio dienų mi

nėjimas kaip kasmet, ruošiamas 
drauge su latviais ir estais bir
želio 14 d., penktadienį, 7.30 vai. 
vak. (punktualiai) Dominion 
Square, prie žuvusiųjų už Kana
dos laisvę paminklo. Po trumpo 
susikaupimo, padėjus vainiką, 
visi vyksime į YMCA salę 1355 
Dorchester W., kur įvyks visų 
trijų tautybių bendras susirin
kimas dalyvaujant Kanados val
džios atstovams.

Birželio 16 d. 11 vai. abiejose 
lietuvių ^parapijų bažnyčiose ta 
intencija pamaldos.

Nors biržeelio 14 d. yra dar
bo diena ir mes būsimę pavargę 
po kasdieninių sunkių darbų, 
bet raskim galimybę minėjime 
dalyvauti ir pašvęsti porą valan
dų paminėti žuvusius mūtų tau
tiečius sovietų terorizuojamoje 
Lietuvoje. Juk retas iš mūsų ne
turi savo giminės aukų Lietuvo
je ir tolimoje Rusijoje. Lietuvių 
tautos didelė kančia skaudžiai 
palietė dažną lietuvių šeimą. Ir 
šiandien tas teroras tęsiamas. 
Tad dalyvaukime visi!

KLB Mcntr. Seimelio Prez.
Lietuvių inžinierių PLIAS M. 

skyriaus metinis narių susirin-

kimas šaukiamas birželio 7 d., 
penktadienį, 8 vai- vak., pas sky
riaus pirmininką, 2085 Beaudet 
Place, Ville St. Laurent, (į va
karus nuo Laurentian Blvd.). 

<. Nariams dalyvavimas btūinas, 
ypač kviečiami susirinkime da
lyvauti visii šiais metais baigę 
inžinierijos mokslus. V-ba.

Albinas Patašinskas, vilasališ- 
kis, statosi trijų šeimų namus 
Broadway gatvėje, o jaunasis J. 
Šulmistras, kuris už savaitės 
rengiasi tuoktis, su savo svainiu 
Leipum pasistatė puikius rūmus 
Ville Lasallėje, La Charitė gt.

Pasirodė per radiją. Praeitą 
šeštadienį mūsų klarnetistas A. 
Ambrozaitis buvo vienas iš so
listų vaikų programoje 10.30-11 
vai. ryto .per CKVL radijo sto
tį. Antruoju solistu buvo rusų 
tautybės smuikininkas.

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS 
ANTANAS ŽUKAS 

976 Church Ave., Verdun
Taisau ir parduodu įvairius laikrodžius, 
žiedus ir papuošalus, žemesnėmis kaino-' 
mis kaip kitur. Telefonas YO. 4538. 
Priimu prenumeratų ."Tev. Žiburiams".

Išganytojo liut. bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, Sekminių sekmadienį, 
birželio 9 d., 1.30 vai- p.p. lietu
vių pamaldos.

Kun. d r. M. Kavolis.

Apyl. pirm, suvažiavimas 
įvyko T- Liet. Namuose pereitą 
šeštadieni dalyvaujant Krašto 
Valdybai, 8 apylinkių (Montre- 
alio,, Hamiltono, Londono, Oak- 
vilės. St. atharines, Wellando,

Toronto komunistai rinkimuo
se į federalinį parlamentą gegn
ės 24 d. nominacijų suisrinki- 
muose pastatė du savo kandida
tus: Trinity apylinkėje John 
Weir, kuris vadinamas žurna
listu ir Spadina apylinkėje Mrs. 
Annie Buller Guralnik, kuri re
komenduojama kaip buvusi 
veikli unijų veikėja; prieš 20 
metų.

Kitose apylinkėse Toronte 
komunistai savo kandidatų ne
stato ir mieste skleidžia lapelius 
visose kitose apylinkėse savo 
nariams siūlydami balsuoti už 
CCF kandidatus. Dėl to CCF 
Ontario lyderis paskelbė pareiš
kimą, kad jo partija su kortiu- 

■ nistais neturi nieko bendra ir< 
kad tokiuos lapelius jie • sklei
džia tik savais sumetimais.

Padėka
Širdingai dėkoju už dovanas ir man 

padaryta staigmena mano vardinių pro
ga: pp. Simanavičiams, Aukštaičiui, 
Rickevičiams, Kazlauskams, Valiuliams, 
Rovams ir Bešaspariams.

Iš širdies esu dėkinga.
V. Kudirkienė.

Padėka

WELLAND, Ont.
Birželio 16 d. KLB Wellando 

apylinkės valdyba ruošia liūd
nųjų birželio 14-15 dienų minė
jimą; Minėjimas įvyks St. Co
lumbus salėje, kur laikomos 
apylinkės lietuviams pamaldos.

Minėjimas prasidės pamaldo
mis už išžudytus ir vargstančius 
vergų stovyklose mūsų brolius 
ir seseris. Po pamaldų svečio iš 
Buffalo Romo Masiulionio pa
skaita.

Kviečiame visus tautiečius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
minėjime . B-nės valdyba.

INDĖNAI VARGINGAI 
GYVENO

,(CSc). Apie senovinius žmo
nes dažnai pasakojama daug le
gendų. Tas pasakojama ir apie 
indėnus, gyvenusius Kanadoje 
dar prieš baltojo žmogaus atvy
kimą. Neseniai Toronto prie
miestyje Scarboro buvo rasti ir 
ištirti indėnų senkapiai. Tyrinė
jimai išsklaidė daug mitų apie 
indėnų pajėgumą ir stiprumą.

Tai buvo senkapiai Iroquois 
giminės indėnų iš 13 šimtmečio. 
Kaip rodo tyrimai, tie indėnai 
buvo mažo ūgio ūkininkai. Kau- 
lai paliesti reumatizmo, kaulų 
tuberkuliozės ir kitų ligų, dan
tys blogi. Kaip galima iš radinių 
spėti, apie pusę mirusiųjų buvo 
ne vyresni, kaip 21 metų amž.

Malonės liut. bažnyčioje, i Windsoro ir Toronto) ptrminm- 
1424 Davneport Rd„ ši Sekminių i ar jų atstovams ir V Kan. 
sekmadienį, pamaldos'! vai. p.p'. Į Lietuvių Dienai ruošti komiteto

Buvo išklausyti; pranešimai: j K-r. jų savonorių pcrengimos gegu- 

do, apylinkių atstovų, V Liet. ! praėjo su pasisekimu. Nežiūrint sušilu- 
Dienos rengimo komiteto bei a p- šio oro ir viliojančios pavasarinės gam- 
tartas Kr. V-bos paruoštas Ge- tos- ptsilonkė oipe 200 žmonių. Vokoro 

jgrupė, vadovaujama A. Kalūzos, kuri, 
suvaidino nuo

taikinga komedija "Teodolinda".
Skyriaus valdyba dėkinga veikalo re- 

žisoriųi J. Jagėlai ir aktoriams: D. Kon- 
drataitei, Ir. Linkytei, V. Merkelienei, 
Br. Sapltui, J. Šulcui ir A. Kalūzai už 
malonų tdlkininkavima savišalpos dar
be. Taip pat nuoširdžiai dėkojame šv. 
Jono parapijos klebonui kun. P. Ažuba
liui už suteikimų nuolaidos už salę bei 
visokeriopą savanoriams parama ir vi
sada ’rodomo nuoširdumo. Dėkingi esam 
Tėvams Pranciškonams, paskolinusiems 
scenai apšviesti prožektorius; didelis 
ačiū visada paslaugiam šauliui M. Pet
ruliui, Karių S-gos pirm. H. Stepaičiui, 
J. Žodovičiui ir kitiems savo darbais 
prisidėjusiems prie šio parengimo.

Skyriaus valdyba.

Pamaldų metu bus konfirmuo
jamos 4 mergaitės: Martha Gre- 
L? . .

„ Lili Kįlotaitytė ir Elytė Donna 
organizacijų atstovus Į Olga Naujokas; krikštijami bus 

(ypač tų, kurios prašo iš bend-Į Peter Harry Gridius ir Vytau- 
ruomenės paramos), atvykti į tas John Brigmantas. Iškilmin- _ nranpSjm., buvo wna ovviw18’7’"' ■ ~ y■ ” gu pamaldų metu gros triūbi- s?r PranesimU ,\° režisuojant j. Jogelai,

ninku orkestras. diskusijos. Jei laiko butų buvę
' Kun. L. Kostizenas. įau^a“: Jos,, be abejones butų 

itt r v. v,Wv..dar labiau issipletusios. Trūks
tant laiko kaikuriais klausimais 
diskusijas teko trumpinti, ta
čiau, kad ir nesuformuluotos 
nuotaikus bei nuomonės išryš
kėjo. O daugiau nebuvo ir sie
kiama. Krašto Valdyba norėjo 
supažindinti apylinkių valdybas 
su savo rūpesčiais ir pajusti apy 
linkių nuotaikas, bei tuos rū
pesčius, kuriais jos serga. Jo
kių nutarimų ir nebuvo numa
tyta padaryti. Suvažiavimo pa
skirtis buvo grynai pasiinfor- 
mavimo reikalas. Bene opiau
sias daugelio liestas klausimas 
buvo kaip grumtis su visuome- 
ninin gyvenimam įsimetančia 
apatiškumo negerove ir nevie
ningumo, skaldymosi reiški
niais. Recepto visiems tinkame 
betgi nebuvo pasiūlyta- Tik Ha
miltono apyl. pirm. inž. Jazbu
tis priminė, kad vietiniams ne
sutarimams išblaškyti gal ge
riausia tiktų apylinkių valdybų 
tarpininkavimas, Hamiltone jau 
praktikuojamas.

Kad svečiai neperalktų, rėn- 
i gėjai toje pat posėdžių salėje 
pateikė gerus pietus su kavute, 
kurią geriant vėl buvo grįžta 
prie pranešimų bei diskusijų. 
Taip pat prie kavutės dr. A. Ša
poka kalbėjo apie kaikurias ten
dencijos politiniame, ūkiniame 
ir kultūriniame pavergtos Lie
tuvos gyvenime.
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ta Kinciūtė, Hilda Lorencaitė. Kr. Valdybos bei Kultūros Fon- Uęs 25 d. šv. Jono Kr. poropijos salėje __  —... . rlo onvlinl’ln Sjfctnvil V T .1£>f 1 e.i imi i MoTif-irint

_ į ležinio Fondo : projektas. Po vi-
Lietuvių Namus, paiimti iš ma- 

, nes solid, mok. kvitų knygeles 
o. i ir patalkininkauti tą mokestį šu

tas įgaliotas mokestį rinkti. At-

Įdėjus į voką $2 ir pasiųsti paštu 
šiuo adresu: P. Lelis, 1129 Dun
das St. W.. Toronto, Ont. Palai
kyti lietuviškas mokyklas ir 
jaunuomenės auklėjimą tautinėj 
dvasioj yra visų mūsų pareiga 
ir visi turime prisidėti savo dar
bu ir pinigais.

P. Lelis, apyl. iždininkas.

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

TORONTO

Kun. L- Kostizenas.
Vyt. Meilus, KLB Kr. Valdy

bos pirmininkas, perėjo į vals
tybinę tarnybą, imigracijos įs
taigoje.

Monte Carlo karnavalas
Pirmą kartą Torontas pasida

rys ’’kontinetalinis” parodos 
aikštėje birželio 6-7 d.d. Allied 
Arts ‘komitetas, paremdamas 
Kanados dramą, operą ir baletą, 
rengia Monte Carįo karnavalą, 
sukelti lėšų šioms svarbioms 
kultūrinės veikios šakoms pa
remti.

Norėdamas pasiekti visų To
ronto gyventojų paramos, ko
mitetas ruošia įvairią pramogų 
programą kartu su proga laimė
ti dviems asmenims kelionę 
veltui į Monte Carįo arba $5.000. 
Bus taip pat daug kitų laimėji
mų. Rengėjai paruoš alaus dar
želį, vyninę ir Paryžiaus tipo 
oro kavinę. yaidins Kanados 
geriausi televizijos talentai. Bin 
go žaidėjai turės progos laimėti 
geriausių premijų.

Penktadienį vakare bus taip 
pat žaidimų laimikiai, tautiniai 
ir suqare šokiai rock ’nroll jau
nimui.

Nieko panašaus Toronte dar 
nebuvo. Mes sveikiname šį užsi
mojimą šio didžiojo naujo mies
to, kurį mes visi kartu ugdome, 
ir kartu su Toronto dienraščiais 
Monte Carlo karnavalą karštai 

' remiame.

daugiau. jos, be abejonės, būtų
Ypatinga proga

Dėl sveikatos stovio sovininkos pri
verstos perduoti

SELF SERVICE

didelę krautuvę,
su geromis pajamomis, lietuvių rajo
ne. Tinko dviems partneriams. Rei
kalui esant, sutinka keisti į namą.

Skambinti LE. 3-6398.

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

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

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

"Rūta*" restoranui, 994 Dunda* St. W., 
REIKALINGA PADAVĖJA nuolatiniam 
darbui. Gero* darbo tglygo*. Teirautis 
vietoje arba skambinti LE. 1-0183.

Ižnuomojama* butas II augžte ii dviejų 
kambarių, virtuvė* ir saulė* kambario. 
Be baldų. Tel. LE. 2-3768.

VASARVIETĖJE MERCURY LODGE
ant gražaus Simcoe ežero kranto, viena mylia j šiaurę nuo KESWICK, Ont., 
nuomojami: vasarnamis, kabinos, laiveliai ir parduodamos meškeriojimui žu
velės. Graži vieta poilsiui ir meškeriojimui.

Tefof. Roches Point 184M Savininkai L. P. KRILAVIČIAI.

PARDUODAMI 2 SKLYPAI prie W«k>- 
90s arti lietuvių bažnyčios, Kennwood 
Ave. Tel. EM. 3-2853, po 6 vai. vok.

PARDUODAMAS NAMAS 6 kamb., sta
tytos prieš pusantrų metų, lietuvių mė
giamam Warren Perk rajone. NHA il
galaike hipotekinė skola H 5%. {reng
tos rūsys. 52 Van Stassen Blvd. Tdef. 
RO. 2-6437.

Dunda* E. - Sherbourne rajone PIGIAI ir 
SKUBIAI PARDUODAMAS 9 KAMB. 
MŪRINIS moderniftoi įrengta* NAMAS. 
Užleidžiamą* tuojau sudariu* dokumen* . 

tu*. Narna* be skolų. 183 Seaton St. I

Išnuomojamas kambarys III augšte su 
baldais, bendro virtuvė, yra Šaldytuvas. 
2 arba 1 asmeniui. Arti Prisikėlimo baž
nyčios. Tel. LE. 4-5972.


