
Baisusis birželis
Jei kas čia išeivijoje gauna laiškų iš Lietuvos, žino kiek jo 

artimųjų nebegyvena 'tėviškės pastogėje, nebegyvena savajame 
krašte, bet vargsta tolimo Sibiro laukiniškoje aplinkoje. Kas 
gauna laiškų iš tenai, nustemba dėl gausybės giminių, pažįstamų 
ir kaimynų, dirbančių Sibiro taigoje prie miško kirtimo darbų, 
tenykščiuose kolchozuose arba ir pramonėje. Kai skaitai tokiuos 
laiškus, tiek ten suminima lietuvių, jog atrodo lyg visa Lietuva 
ten Imtų atitremta.

Ne sava valia jie ten atsidūrė, ne geresnės duonos išvyko 
ieškoti, bet buvo atitremti, nes okupantas nenorėjo jų paliktr 
gyventi jų tėvų žemėje. Kiek jų ten ištremta, niekas šiandien ne
pasakytų. Gal net patys bolševikiniai saugumiečiai to nežino. 
Žinome tik, kad trėmė kelis kartus masiškai, o pavieniai bei ma
žesnėmis grupėmis ir dabar dar tebetremia. Pirmuosius masi
nius trėmimus pirmosios okupacijos metinių išvakarėse daugelis 
iš mūsų patys matėme ir niekad jų nepamiršime. Pakartotinai 
okupantas tai vykdė dar keletą kartų iki pat 1949 m. Nuo to 
meto masinių deportacijų viso krašto mastu jau nebuvo. Ta
čiau tai šen, tai ten po nakties išnykstančios šeimos kiekvienam 
krašto gyventojui primena, kad nei vienas žingsnis nėra tikras, 
kad guldamas į lovą niekad nežinai ar pats iš jos kelsi ar atplė
šęs akis pamatysi čekisto atkištą pistoleto vamzdį.

Ir niekas iš tremiamųjų nesužinojo, kodėl jis tremiamas — 
nes toks kažinkieno, kažinkokiais sumetimais padarytas spren
dimas. Niekam nebuvo pasakytas jo “nusikaltimas”, nei kas su 
juo ištikrųjų yra daroma. Kraukis leidžiamą pasiimti kiekį daik
tų ir sėsk su visa šeima į sunkvežimį apsuptas su nuogais dur
tuvais MGBistų, tarytum ir tu ir tavo seimą bei vaikučiai būtų 

z kokie didžiausi piktadariai, kriminalistai.
Kas šitų vaizdų nematė, ištikrųjų sunkiai gali patikėti, kad 

išviso kur nors pasaulyje gali šitaip būti. Prieš 16 metų pama
tę juos savo akimis, iš susirašinėjimo su giminėmis žinodami 
vėlyvesnių tokių trėmimų vaisius, mes prisimename juos kas
inėtai, stengdamiesi visam pasauliui atskleisti tą okupanto da
romą mūsų tautai dangaus keršto šaukiančią skriaudą. Kas 
1941 m. birželio 14 d. naktį buvo pradėta vykdyti Lietuvoje, buvo 
ne kas kita, kaip naikinimas tautos atsparumo ją fiziškai palau
žiant. Šiandien tai vadinam genocido vardu. Dėl jo dug buvo 
kalbėta Jungtinėse Tautose, dėl jo buvo surašyta speciali kon
vencija, bet sovietinėje; valstybėje jis neišnyko ir virš kiekvieno 
jos gyventoje kabo .lyg Daipi^Io. kardas.

minti mes rengiame ano baisiojo birželio minėjimus, kartu jung
dami ir 1 metais., senęsnę'bolševikinės okupacijos pradžią. Męs 
norime atskleisti bolševizmo baisųjį veidą pasauliui, norime gy
vais pavyzdžiais parodyti jo teroro baisenybes. Pasaulis, kuris 
jaudinasi ir dėl vienos žmogžudystės, turi pagaliau atkreipti akis 
į žudomus milijonus.

Kas naujo Kanadoj?
/ PIRMADIENIO 

RINKIMAI *
Kanadai atnešė staigmeną. Prie
šingai visiems pranašavimams, 
22 metus valdžiusi liberalų par
tija prakišo, vietoje turėtų per
eitame parlamente 170 vietų, te- 
laimėjo tik 103, o konservatoriai, 
kurie pereitame parlamente tu
rėjo 51 vietą, gavo net 110 vietų. 
CCF, kuri turėjo 23 gavo 24 vie
tas, Soc. Credit, kuri turėjo 15, 
gavo 19 vietų. Kitos vietos teko 
nepriklausomiems. Jų tarpe yra 
2 liberalai ir 1 konservatorius.

Vyriausybei didelis smūgis, 
kad liko neišrinkti net 9 kabine
to nariai, jų tarpe prekybos min. 
Howe, finansų min. Harris, dar
bo Gregg ir torontietis gynybos 
vicemin. Hellyer.

Pąvienių balsų daugiausia su
rinku betgi liberalai — 42% bal
suotojų, kai konservatoriai su
rinko 39%, CCF — 10%, Soc.
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Savaitės įvykiai
Kremliaus pasiuntiniai vėl pradėjo lankytis užsienio kraštuose. 

Vorošilovas aplankė eilę Azijos kraštų, o Bulganinas su Chruščio
vu ir gausia delegacija atvyko į Suomijos sostinę Helsinkį. Prieš 
Vengrijos sukilimą šio dvejeto vizitai buvo gana populiarūs — 
buvo pasiekę net Londoną, — bet po sovietinių žiaurumų kurį 
taiką nedrįso Kremliaus valdovai rodytis užsieniuose. Bulganiną - 
Chruščiovą Helsinky visuomenė priėmė šaltai, nors vyriausybės 
sluogsniai stengėsi būti malonūs bei vaišingi. Sovietams rūpi lai
mėti suomių palankumą, o šiems — ūkinių ir politinių lengvatų. 
Labai norėtų suomiai atgauti 1944 m. prarastą Karelijos sritį, kur 
dabar sovietai bando įkurdinti ir lietuvių grupes, bet dar nedrįs
ta tikėtis. Tuo tarpu jie nori iš-*---------------- ---------- ------------ -

LIETUVIU BIČIULIS iš SIBIRO
16 METŲ KOVOJĘS PRIEŠ SOVIETUS. NELAISVĖJE SU 
GEN. ČERNIAUS SŪNUMI. ESTIJOS PARTIZANŲ EILĖSE.

SIBIRE SU LIETUVIAIS.
naujos ir naujos jų grupės buvoPrieš mėnesį atvyko į Toron

tą estas Erik Heine, 37 m. amž. 
vyras, ketverius metus kovojęs 
kaip partizanas prieš sovietus 
Estijoj, 8 metus kalėjęs įvai
riose koncentracijos stovyklose 
Sov. Sąjungoje ir 1956 m. gruo
džio mėn. patekęs į laisvąjį pa
saulį. Kadangi tai vienas pasku
tiniųjų liudininkų, artimai ben- 
drvausių su lietuviais, “TŽ” ben 
dradarbiui rūpėjo su juo pasi
kalbėti. Štai jo informacijos.

Nuo mokinio iki partizano
E. Heinę, gimusį Talinne, so

vietinė okupacija užklupo mo
kyklos suole, kur ėmė organi
zuotis jaunimo pasipriešinimas. 
Jo dvasia buvo uždeganti, ir H. 
nuvedė į karių eiles. Kaip leite
nantas estų daliniuose 1944 m. 
buvo sviedinio kontūzytas ir pa
teko į sovietų rankas. Pasprukęs 
iš vienos stovyklos Urale, grįžo 
Estijon ir prisidėjo prie partiza
nų, besislapstančių miškuose. 
Tuoj po karo jie iki 1947-8 m. 
buvę daugelyje vietų nakties 
viešpačiai, ir sovietai nedrįsdavo 
pasirodyti. 1950 m. vėl pateko į 
sovietų rankas. Ilgokai buvo lai
komas Talinno kalėjime, vėliau 
perkeltas į Leningrado “pere- 
silką” — pereinamąjį kalėjimą, 
iš čia į Archangelsko priversti
nio darbo stovyklą. Bandė jis 
pabėgti, bet nesėkmingai; už 
bausmę buvo perkeltas į bau
džiamąją Solikamsk stovyklą. 
Paskutinė jo stovykla buvusi 
Poitmoj. Iš čia jis liko repatri
juotas kaip Vokietijos pilietis pa 
gal kancl. Adenauerio susitari
mą su sovietais. Jis pasirėmė 
tuo. kad jų šeima 1941 m. buvo 
repatrijuota. Atvykęs V. Vokie
tijon Heine sužinojo, kad jo mo
tina ir kt. giminės esą Kanadoj, 
ir todėl gavęs kol kas lankytojo 
vizą atvyko į Torontą. Dabar ti
kisi imigracijos vizą vietoje su- 
tvarkvti. z

Lietuviai — geriausi draugai
H. pakartotinai pabrėžė, kad 

kalėjimuose bei stovyklose su
tikęs įvairių tautybių žmonių, 
bet draugiškiausi buvę lietuviai. 
Pirmuosius" lietuvus jis sutikęs 
Leningrado “peresilkoj”, kur vis

atsiunčiamos ir po kurio laiko 
gabenamos toliau Sibiro link. 
Bendrose celėse, kur būdavo 
įvair. tautybių vyrų, lietuviai ir 
estai padarydavo ant sienos sa
vo valstybių herbus šalia vienas 
kito. Įspūdingiausias betgi susi
tikimas buvęs su Napoleonu Čer 
nium kažkokiame buvusiame 
vienuolyne netoli Maskvos. Jis 
žinojo, kad Č. buvo Lietuvos 
gen. štabo viršininko sūnus, ko
vojęs su lietuvių daliniu Ukrai
noj. Čia buvo patekęs į bandu- 
ristų partizanų rankas, nugink
luotas ir vėliau pakliuvo į rusų 
nelaisvę. Stovykloj, kur buvo 
laikomi Č. ir H. buvo apie 800 
belaisvių. Po 3 mėn. belikę apie 
270; mirtis šluote šlavė. H. jau
tėsi pajėgus ir rizikavo bėgti, o 
Č. kojos buvo ištinusios, ir jis 
nebegalėjo bėgti. Kas su juo at
sitiko vėliau, H. nežino, tik atsi
mena ,kad atsisveikinimas su 
juo buvo graudus.

Vytis ant krūtinių
E. Heine, kilnojamas iš vienos 

stovyklos kiton, rado šimtus lie
tuvių, daugiausia jaunimo: stu
dentų, moksleivių, suimtų už 
pogrindinį veikimą. Jų tarpe 

(Nukelta į 7 psl.)

Cred. — 6%, kiti 3%. Pagrindinė 
liberalų pralaimėjimo priežas
tis, atrodo, bus buvusi CCF kon
kurencija. Anksčiau didžiojoje 
dalyje apylinkių CCF kandidatų 
nestatė, šiuose rinkimuose jų 
kandidatų’ visur buvo, o už juos 
balsavo daugumoje buvę libera
lų balsuotojai.

Toronte liberalai prakišo visas 
vietas, išskyrus Trinity apylin
kę, kur išrinktas lenkas dr. Hai- 
dasz. Toje pačioje apylinkėje 
kandidatavęs CCF kandidatas 
lietuvis dr. Ancevičius liko tre- 
čiuoju, surinkęs - 4.291 balsą 
(Haidasz gavo 6.940). -

Nei vieną . -part»at -^įgugumos 
negavo %isvW^«l&ente 265 
vietos), tad kpkia bus ^sudarytą 
vyriausybė, tuo tarpu sunku 
spėti. Pirmiausia, be abejonės, 
bus pavesta ją sudaryti konser
vatorių lyderiui Diefenbake- 
riui, bet konsrevatoriams tinka
mo partnerio koalicijai nesima
to. Konservatorių koalicija su 
CCF atrodo neįtikėtina, juoba, 
kad CCF lyderis Coldwell jau 
pareiškė, jog jo partija neis į jo
kią koaliciją. Soc. Credit žada 
bendradarbiauti su betkokia vy
riausybe, tačiau jos balsų per- 
maža, kad kuri didžioji partija 
su jais galėtų sudaryti vyriausy
bę. Būtų įmanoma abiejų di
džiųjų partijų koalicija, bet var
gu ar ji galėtų būti pastovi.

Ar neteks skelbti ne po ilgo 
naujų rinkimų?

* ■
Daugiausia žmonių miršta nuo 

širdies ligų jau peržengus 40 
metus. Džiova yra pirmųjų mir
ties priežasčių eilėje moterims 
tarp 20-50 m. amž., vyrams 20- 
60 m. Jaunuolių iki 20 m. di
džiausia mirties priežastis — 
įvairios nelaimės.

Pilietybę priimančių tarpe vy
rauja lenkai. Praėjusiais metais 
iš 55.404 ateivių, gavusių pilie
tybę 7.380 buvo lenkai. 1955 m. 
iš 58.711 naujų piliečių 10.661 
buvo irgi lenkai. Po jų eina ita
lai, britai, olandai, buvę Sov. Są
jungos piliečiai, vokiečiai ir kt.

4 milijonai vaikų buvo įskie
pyti nuo polio ligos, pareiškė 
sveikatos min. Martin. Iki gegu
žės 25 d. polio susirgimų pasi
taikė 37, t.y. 60% pereitų metų 
skaičiaus. Susirgusių paraly
žium skaičius praėjusiais metais 
tesiekęs 23, o metais prieš tai 
— 40.
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Projektas kryžiaus, kurį Kanados Fede-
racija, pagerbdama Lietuvos Kankinius, stato Midlands, Ont 
Projekto autorius — architektas dr. A. Kulpavičius, jo vyk
dytojas — meisteris J. Varneckas. Šiuo metu renkamos au
kos. Statytojai maloniai prašo tautiečius siųsti aukas KLK 
Federacijos iždininkei: Br. Pabedinskienė, 287 Indian Rd., 
Toronto, Ont.

plėsti prekbinius mainus su S. 
Sąjunga ir jos satelitais.

$95.000.000 Lenkijai
Po keturių mėnesių derybų 

komunistinės Lenkijos delegaci
ja Vašingtone pagaliau pasirašė 
sutartį su JAV, pagal kurią šios 
įsipareigoja teikti Lenkijai ūki
nę pagalbą už 95 mil. dol. Dalis 
šios sumos — $30.000.000 — duo
dama kaip paskola iš 4,5% dvi
dešimčiai metų, pradedant jos 
grąžinimą 1962 m.; $18.900.000 
duodama kaip dovana pirkti JA 
V-bių žemės ūkio gaminiams už 
zlotus; $46.000.000 pažadėta vė
liau, kai JAV kongresas priims 
atitinkamą įstatymą. Be to, su
sitarta: pradėti derybas' dėl 
Lenkijos sulaikytų turtų JAV ir 
dėl JAV nuosavybių Lenkijoj, 
kurios buvo nusavintos po IT D. 
"Karo; leisti Lenkijos piliečiams 
priimti pinigus, siunčiamus iš 
JAV pašto perlaidomis bei če
kiais ir juos išmokėti zlotais san
tykiu — -1 dol. — 24 žl.; paleng- 
vinti "lėidin^«dąvHną^.JAV- 
prekybininkams, eksportuojan
tiems, prekes į Lenkiją. Pagal šią 
sutartį, Lenkija netrukus gaus 
pirmąsias siuntas iš JAV: med
vilnės gaminių, mašinų anglių 
kasykloms, riebalų ir kt. Tai

įvyks po metų nuo Poznanės 
sukilimo, kuris reikalavo dau
giau duonos ir laisvės. W. Go
mulka, kalbėdamas Poznanės 
darbininkams, betgi nepažadė
jo pakelti atlyginimo. Paklaus
tas dėl Lenkijos brangenybių, 
laikomų Kanadoje, Gomulka 
pažadėjo daryti žygių po bir
želio 10 d. rinkimų.

Boikotuos Izraelį
Arabų lygos nariai, kuriai pri

klauso 9 -kraštai, nutarė boiko
tuoti Izraelio gaminius, kad šie 
nepatektų į arabų kraąįus nei 
tiesioginiu nei aplinkiniais ke
liais. Taip pat jie nutarė boiko
tuoti ir tas užsienio firmas, ku
rios turi sutartis su Izraeliu ir 
teikia šiam autovežimius arba 
kitokius gaminius. Žibalo eks
porto klausimą nutarė svarstyti 
vasario mėn. Kaire ir bandyti 
suvienodinti savo politiką, orga
nizuoti bendrą prekybinį laivy
ną ir. tX Didžiausi žibalo ga- 
mintoiai,<.yra S^di Arabija ir

Lunatikas ar kriminalistas?
JAV spaudos ir televizijos 

žmonės' susigalvoja keistų da
lykų: rodo žvėris^ nusikaltėlius,

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

visokius išsigimėlius, tat kodėl j ate, kad komunistinė. sistema 
jiems neparodyti ir Nikitos. Sa-jtam tikrose šalyse yra palaiko-
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Dailininkų trijulė: J. Pautienius, A. Galdikas, V. K. Jonynas. 
Jų kūrinių paroda atidaroma birželio 13 d. Toronte Prisikėli
mo parapijos muzikos studijoje.

ko, turėję didelį pasisekimą, 
nes visas 10 milijonų amerikie
čių turėjo progos ne tik pasi
klausyti, bet ir jį stebėti.

Korespondentai nėjo su juo į 
ginčus, kaip ir .patys pastebėjo, 
bet tik klausinėjo. Nikita atsa
kinėjo tikrai bolševikiškai drą
siai su jiems įprastu įžulumu, 
kada nesiskaitoma su jokia tei
sybe, nei su faktine padėtimi iš
einant iš savo generalinės lini
jos. Savo frazeologija tąikėsi 
prie Vakarų žmogaus, ją pateik
damas priimtinam padaže, bet 
esmė liekasi vis ta pati.

Kokie atsiliepimai bus JAV 
plačiojoj publikoj, sunku bus ir 
suvaikyti, bet spauda, kaip NY 
Times, jau duoda savo pastabas. 
Jis rašo: “Žmonės, kurie sklei
džia netiesą, nėra garbingi”. Tai 
dėl Nikitos išsirešikimo,. kad ir 
jie bolševikai pretenduoja būti 
garbingais žmonėmis.

Paklaustas dėl dabar vis la
biau garsėjančios neutraliosios 
zonos Europoje ir atitraukimo 
kariuomenių iš jos,‘Nikita atsa
kė: “Galbūt mes galėtumėm at
šaukti mūsų kariuomenes iš R. 
Vokietijos, iš Lenkijos, gal iš 
Vengrijos, iš Rumunijos. Kitur 
nes kariuomenės neturime”.

Kas tas “kitur”?
O Lietuva?

O Lietuva, Latvija, Estija? 
Taigi Nikita, kaip daugelis ir 
Vakarų politikų, užmiršo visą 
Pabaltijį. Jis čia parodė savo vi- 
ą imperialistinę politiką; savo 
aiku pasmerkė Staliną, jo kru
tinus .darbus, bet jo kruvino dar 
x> vaisiais nori ir toliau pasi- 
iaudoti. Mes žinome, kad cari- 
lės Rusijos laikais Lietuva taip 
’at buvo priskirta prie “neda- 
'omos” Rusijos.

Dar įdomesnis klausimas: “Ar 
neturite baimės, kad atitraukus 
kariuomenes iš tam tikrų Eu
ropos kraštų, jie išliks komunis
tiški?”

“Tai pasaka!”, — atsakė Niki
ta, — “Jūs irgi, matyt, esate tuo 
užsikrėtę. Jūs, atrodo, galvoja-

ma ir išlaikoma tik mūsų kariuo 
menės. Aš tokios komunistinės 
sistemos neginčiau. Komunisti
nė sistema yra atsirėmusi į žmo
nių valią, ir jei žmonės nepano
rėtų šios sistemos, galėtų įsives
ti kitą sistemą. Ir dėlto mes ne
bijome atitraukti mūsų kariuo
menės iš betkurio R. Europos 
krašto ar R. Vokietijos. Hes esa
me tikri, kad patys žmonės gins 
savo sistemą ir galbūt dar ge
riau”

“Pone Chruščiovai, ar jūs esa
te įsitikinę, kad visos tautos da
bar turinčios komunistinę siste
mą remiasi tautos valią?” — pa
klausė amerikietis.

“Absoliučiai! Absoliučiai! — 
Kaip gali būti kitaip?”, — šaukė. 
Nikita.

Koresp.: “Norėčiau paklausti 
— kaip ilgai išsilaikytų Kadaro 
režimas Vengrijoje be sovietų 
armijos ir be jos tankų?”

Nikita: “Kadaro režimas, ku
ris yra vengrų tautos režimas, 
žydės per .amžius... dėlto, kad 
jis yra vengrų tautos tarnas”.

Bet Nikita nebūtų vyriausias 
bolševikų “bosas” ,jei kalbėtų 
tik apie pavergtas ir jau virški
namas tautas. Jis “patiešijo” ir 
amerikiečius: “ “Aš pranašauju, 
kad jūsų anūkai Amerikoj gv- 
vens socializmo gadynę,” — ki-

kurie yra daugiau negu šlykštūs; 
pačioje savo esmėje. Juk jis vi
sus kriminalinio pobūdžio veiks
mus aiškina kaipo teisingus ir 
šventus. Jis dangstosi tautų va
liomis, kurias jis brutaliai lau
žo ir.gniuždo ligi jų absoliutaus 
iškreipimo. Mes tą viską seniai 
vadiname paprasta bolševikine 
propaganda, kuri neverta jokio 
pasitikėjimo, ir kuri neužsitar
nauja mažiausio dėmesio, nes ji 
išjungia tikrovę, teisybę, sąžinę 
ir pagaliau patį protą. Bolševi
kams, kaip ir bendrai visiems 
diktatoriams - fašistams, atro
do, kad jei netiesą pakartosi 
šimtą ar tūkstantį kartų, tai ji 
virs tiesa.

Nei viena tauta pasaulyje be 
raudonosios armijos bolševisti- 
nės idėjos neprisiėmė. Tai yra 
didelė, šventa tiesa, kurios vie
nos užtenka sugriauti visus Ni
kitos blūdijimus. Ir kada čekis
tų armija paliks betkurį kraštą, 
nereikės nei 24 valandų ir “palai 
mintoji” sistema nudardės į pra
eitį. \

VLIKo sesijai praėjus
VLIKo narių tvirtinimu, ši 

VLIKo sesija žymiai skyrėsi nuo 
kitų 2-jų buvusių čia, Niujorke.

Dauguma pranešimų buvo pa
teikti raštu. Tai rodo pasiruoši
mą. Kaip vienas kalbėtojas pa
brėžė, ši sesija pradėjo svarsty
ti problemas. O jas svarstyti pri
vertė gyvenamojo momento pa
sikeitimai. VLIKas ir jo nariai,

taip sakant, už kokių 50 metų sekdami politinį gyvenimą, ne- 
Amerikoj įsigalės bolševzimas. ,gali pasilikti sektantais ir su*

Nikita kalbėjo apie taiką, apie 
karą ir jo baisumus, apie geleži
nę uždangą, kurią įsivedė ame
rikiečiai, bijodami rusų virėjų, 
anie kultūfinį bendravimą, 
“Amerikos Balsą”, nusiginklavi
mą, apie žlugimą kapitalizmo no 
trečiojo karo, nes liks tik bolše
vizmas. apie’ Amerikos žmones 
kapitalistų pavergtus, Amerikos 
vergiją, apie stebuklingą mėsos, 
sviesto, pieno padauginimą so
vietuose. anie rusų armiją, kuri 
sumušė Hitlerį, apie laimingus 
žmones sovietuosee...

Liūdna, kad laisvasis pasaulis 
randa riekalo klausytis Maskvos 
satrapų grasinimų ir visų niekų,

! stingti viename taške. Ši sesija 
parodė, kad taip ir nėra.

Labai gyvai pasirodė pati 
jauniausia VLIKo grupė — vil
niečių sąjunga. Pirmininkas Juk 
nevičius jau pat pirmose disku
sijose išryškino lenkų egzilinės 
vyriausybės imperialistinius už
simojimus dėl Vilniaus ir Lvivo 
ir pateikė savo samprotavimus. 
Prie rezoliucijų jis ir kitas jų 
grupės narys — p. Kulbokienė 
— karštai ir Vvkusiai gynė savo 
pasiūlymus. Vilniečių grupė pil
nai pateisino jau pat pirmame 
susitikime dėtas į juos viltis.

Labai opus klausimas — lė- 
(Nukelta į 4 psL)

nesutaria, yptcTlagdado sąjun
gos’ atžvilgiu. Irakas yra šios na
rys, kiti —- daugiau ar mažiau 
priešingi. Po Eisenhowerio dok
trinos paskelbimo Bagdado s-gos . 
reikšmė padidėjo, juoba, kad 
TAV tano jau ir karinio komite
to nariu.

Mokslininkai ar komunistai?
2000. JAV mokslininkų pasira

šė atsišaukimą, reikalaujantį 
vyriausybes sudaryti tarptauti
nę sutartį, draudžainčią bando
muosius atominių bei vandeni
linių bombų sprogdinimus. Esą 
kiekvienas sprogdinimas didi
nąs radiacijos kiekį erdvėje ir 
galįs padidinti nenormalių vai
kų skaičių. Pasak dr. L. Pauling, 
Nobelio laureato, atom, sprog
dinimų dulkės būsiančios 200 
tūkstančių nenormalių vaikų 
priežastimi per 20 kartų.

Amerikiečių 'mokslininkų at
sišaukimas, labai sutampąs su 
sovietų propaganda, sukėlė įta
rimų. Net prez. Eisenhoweris 
spaudos konferencijoje pastebė
jo, kad už to atsišaukimo, ma
tyt, slepiasi tam tikra organi
zacija ir kad kaikurie moksli
ninkai peržengę savo srities ri
bas. JAV senato saugumo komi
tetas pareikalavo atsišaukimo 
autorių dr. Pauling, Kaliforni
jos technikos instituto prof., at
vykti birželio 18 d. į posėdį, ku
riame jis bus apklausinėjamas. 
Savo pareiškime spaudai dr. 
Pauling pareiškė, kad atsišauki
mas pasirašytas vien kompeten
tingų mokslininkų, kurių tarpe 
esą kiti du Nobelio laureatai: J. 
Muller ir J. Erlanger. 9

Sovietai prie Anglijos
Trys sovietų povand. laivai, 

lydimi vieno minų naikintojo, 
buvo pastebėti Lamanšo kanale. 
Britų laivyno vadovybės atsto
vas pareiškė, kad tai neįprastas 
įvykis, tačiau sovietų kariniai 
laivai turį teisę naudotis šiuo 
vondens keliu. Galimas daiktas, 
kad tai turi ryšio su britų karo 
laivų projektuojamu vizitu Tur
kijai Juodosios jūros uostuose. 
Britų užš. r. ministerija ta pro
ga davė raminanti pareiškimą, 
esą britų vizitas būsiąs draugiš
kumo parodymas Turkijai ir ne- 
reikšiąs nedraugiškumo Sov. Są
jungai. Sov. laivyno organas 
“Sovietski Flot” betgi tą vizitą 
įvertino kaip nedraugišką veiks
mą, siekianti išbandyti Juodo- . 
sios jūros sąlygas.

Roma. — Vatikano sargai su
čiupo šv. Petro ir Povilo bazili
koje ir perdavė Italijos policijai 
vagį, kuris bandė pagrobti Liud
viko II kryžių ir 1904 m. visų 
pasaulio tikinčiųjų aukomis pa
gamintą karūną Nekaltai Pradė- 
tajai vainikuoti.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
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Kremlius stvėrėsi eilės prie
dangų senajam turiniui paslėp
ti. Vienas stabas — Stalinas —

elemento” patvarkyti
kosios tikrovės. Veik prieš 40 jo “priešrevoliucinio ir buržu- 
metų įvykusi revoliucija įvelka- azinio
ma į didvyrių rūbą. Jai garbin- Jam ištiesų gi rūpėjo ne komu- 

pakeičiamas kitu — Leniniu ti skirti tomų tomai. Anuometi- 
Vien valdinė s * diktatūros vieton niai žiaurumai ir kraujo pralie-

Tėviškės Žiburiai
GEDIMINAS GALVA.

Maskvos naujosios priedangos
i. - Kanojoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50

Kitur: metams $4 50, pusmečiui $2.50 
įmokėję nemažiau $ 10 laikomi garbės prenumeratoriais 

;3bJ. skelbimų turinj redakcija neatsako.
. ( ; 941 Toronto, Ont. .Canada Telef. EM. 8-6813.
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PERSKIRTOS SESERYS
IŠTRAUKOS IŠ DVIEJŲ LAIŠKŲ

Senwi tamsū^ū^iango blaškos vėjas, į lose teliūškuoja vanduo. Pučia 
ir miego bĮė,r^s koimo žiburiui, t nešaltas pietų ir vakarų vėjelis.

■ . . iii. Galima sakyt, kad ir pavasa- ti, kitos pramones jmonems Si-
Bran^.Sese! /’J Iris,, bet kas iš tokio pavasario,'bire kurti, o trečios bus priemo-

šešeliaik' apgaubė ‘ viską aplin- 
kui;'zTa'rrišu,' tik. retkarčiais nu- 
sileid^'^iena po kitos snaigės, 
apklpdarno^ žem^; bė)tu žiemos 
patelio?Visur balta, tik namų ir 
mėd|ji/,5fc»ntūrai • išsiskiria bal- 
tanėe.<Tbn^;-'Nuoštabus vakaras. 
Šiš >,;VaWniš mari7 ' primena ...

;šio 5gražauš vakaro 
mfritiįlfc^1' nūskrendū ‘ į praeitį. 
Prišfinenii/ kada*' 4nžs' visos dar 
buri>Įn^’: D-liškittbše? kaip su 
džiėdgsĮhu'^aūkęm'e tų švenčių, 
KalTOU?i>yenčiif Tačiau vis
kas* pra&jV prąeftięš nesugrąžin
si /:’?V'ęyefčiasr^gy^ennno lapa(s 
po‘lapo Ir ąhtrąrkartą jie nebus 
vef^ižih.r.Ą’<’' .

Tad ^pkbudusi i|* Svajonių nu
tariau ‘sudrumsti ramybę Tau, 
sesutė, Šiuo ‘laiškeliu ...

stoja daugasmeninė. Teisinė san 
tvarka pakeičiama. Teisynai 
peržiūrimi. Tačiau lieka stalini
nė konstitucija ir priverčiamųjų 
darbų stovyklos. Palaipsniui gal 
ir jos dings, bet jų vieton atsi
ras didžiajai tėvynei “pasiauko
jimo tarnybos”. Vienos iš jų tar
naus Azijos žemės ūkiui pakel-

-

: Iris,, bet kas iš tokio pavasario,
'.’Temti. Sutemos savo ! had negirdėt linksmos vieversė- 
». n.*.. dainei^ miške nesigirdi

skambaus gegutės kukū... Tik 
kartais šmėkšteri pilkame fone 
vanagas, ar per purvą nustriksi 
kelios porelės apiplyšusių žvirb
lių ...

Mes dar pakol kas gyvenam. 
Dar sveiki ir gyvi. Labai gerai, 
kad žiema tokia lengva, nešalta, 
tik nežinia kaip bus iki pavasa
rio, duok Dieve, kad ir toliau 
taip būtų. Labai širdingai dėko
jame už laiškelį, linkėjimus ir 
atvirutę, kad ir žodžių neturi
me, kaip atsidėkoti už visa tai, 
tai po nuotrauką nors įdedame. 
Pasižiūrėsi, kokios sesutės buvo 
ir mamytė.

Parašyk, sesute,, kaip gi Jūs 
gyvenate, koks pas Jus oras? Ar 
šilta, ar šalta? Ką darbuojatės 
abu, kaip gyvena sūnelis, ir ar 
gerai mokosi Dalytė?

Aš taip Jūsų pasiilgau ... taip 
pasiilgau ..., kad vaizduotėje 
atskrieju pas Jus, rodosi jau Jū
sų tarpe... sveikinu, bučiuo-, 
j u ... Klausausi tokių brangių ir 
mielų man žodžių. Ir rodosi 
klausiu visko klausių... Bet, 
deja, klausimas lieka be atsaky
mo..., tik lauke ūžia vėjas ir 
stambūs lietaus' lašai barškina į 
langus, plaukdami stiklais že
myn, tarsi gausios ašaros ...

Temsta, jau vakaras, baigiu 
rašyti, Tau Sesutę, dovanok, 
kad tiek mažai parašau ...

Sesute, išbučiuok visą šeimy
nėlę, mano šeimos vardu.

Lauksiu Tavo atsakymo, kaip 
išdžiūvusi žolė lietaus ... .

.Noręčiau Tau rankq paduoti,
’ Bet gaila esi pet toli, 

Tai1 nors per šj morgą laiškelį
•i. ; Tau džiaugsmo,ir laimės linkiu.
Brangioji Sesutei
Ūkanotos ir' vienodai tamsios 

žiemos dienos. Ne žiema, o pa
vasaris, * beveik kiekvieną dieną 
lyja. Pasiilgome "saulutės, jos 
jaukios ir džiugios šypsenos. Tik 
deja, niekaip mėš jos negalime 
prisivilidtį. Jau gal ir mėnuo 
tuoj'tms?- kaip -vienodos, liūdnos 
dienos, monotoniškai slenka vie
na paskui kitą nepalikdamos 
nei džiaugsmo, nei liūdesio.

Sniego laukuose beveik visai 
nėra nebent kur miškuose. Ba-

ne tautiškai susipratusiems iš 
savo krašto išvežti.

Dar įdomesnės ūkinė ir admi
nistracinė reformos. Rusų va
dovybėje esantis ūkio planavi
mas ir toliau liks. Nerusai ma
žai ką laimės. Gal ir nerusai 
komunistai įgys kiek didesnio 
svorio. Maskva nemalonią tau
tinių syvų siurbimo pareigą ne
va iš malonės primes nerusams 
komunistams. Numanu, jie tu
rės kiek .ūkinės laisvės veikti, 
tačiau už ją gyventojai brangiai 
sumokės. Jų gerove mažai kas 
nūdieną rūpinasi. Ir ateity ma
sėms skirta ta pati dalia: skurs
ti ir kišeniųje kumštį gniaužti.

Taip vadinamą ūkinę decent
ralizaciją seka administracinis 
pertvarkymas, kuris, neva, res
publikoms ir savistoviems vie
netams suteiks tam tikrų teisių. 
Šios'teisės tėra tik priemonė pa
tiems įsijungti ir ištirpti rusų 
masėse. Ko rusai neatsiekė prie
varta, užsimoja pajungti klasta: 
jūs patys rikiuokitės į rusų 
žingsnį.

Lenino pavėsyje
Ispanas poetas Manrique ta

rė: praeitis visuomet geresnė už 
dabartį. Juk visi, o ypač nega
lintieji šaknų įleisti dabartyje-ir 
nesumoją sparnus išskėsti atei
tyje visa būtybe grįžta į praei
tį. Tai nėra vien tik išvykėliu 
nuotaika, kuri pakerpa ir taip 
silpnus jų sparnus.

Stalino nuvainikavimas tebu
vo sąmoningas mostas rusus 
grąžinti į praeitį, kai jo auksinis 
rytojus vis dar taip toli žemiš-

jimas dabar nutylimi, nes rusų 
istorija tarnauja ne tiesai, bet 
agitpropui. Asmeninis saitas su 
anuo audringu tarpsniu jau žy
miai apkarpytas. Naujosios žiau 
rūmų bangos 1927-30 m. ir vė
liau nustelbė revoliuciją. Vė
lesnysis teroras rusuose bei sve
tur revoliucinę pabaisą pada
rė dar mažesne. Ir daugelis pa
šnabžda: tai buvo neišvengia
mas siaubas atsikratyti carinės 
satrapuos:

Priešginiškasis Leninas ir 
mauzolėjuje daug kam rodosi 
šimpatiškesniu už Staliną! Pir
masis tebuvo eksperimentuoto- 
jas, teroro organizacijos kūrė
jas. Antrasis teroro tobulybės 
puoselėtojas. Leninas nerusų 
tautoms žadėjo laisvę, nors jo 
metu buvo pradėtas karas Kau
kazo tautoms pavergti. Lenino 
Rusija buvo per silpna vienu 
mostu daryti ką šiandieną yra 
užsimojęs Kremlius. Anuo metų 
ji naudojo taip vadinamą svies
tainio, pradą: atkąsti kiek gali- 
ma, sukramtyti ir nuryti .

Leninas pripažinęs tautų ap
sisprendimą tuojau jį apkarpė 
Pabaltijo valstybėms, Kaukazo 
respublikoms ir Centrinės Azi
jos emiratui. Stabtelkime ties 
Azerbeidžanu. 1920 m. balandžio 
mėn. įvyko priešrusinės riau
šės, nelyg Vengrijoje spalio 
mėn. 1956 m. sukilimas. Komu
nistų būrelis gelbėdamas savo 
kailį kreipėsi pagalbos į Mask
vą. Ir Lenino patvarkymu- rau
donarmiečių 11 armija pajudė-

Justai, ne prieštaringas “elemen
tas”, bet Baku žibalas. Tai buvo 
maskvinio imperijalizmo pra
džia.

Leninas nebuvo tiek smulk
meniškas, kaip Stalinas. Nerusų 
tautoms jis nepavydėjo žaislų. 
Ir dabartinė daugasmeninė dik
tatūra palinko į seną kelią. Ru
sijos respublikos gali savo tei
synais rūpintis ir deleguoti at
stovus į augščiausius teismus. 
Atskiros respublikos turi savo 
piatelietkos vykdytojus — sov- 
narchozųs. Visų sovietinių res
publikų ministerial pirmininkai 
dalyvauja sovietiniame minis- 
terių kabinete. Ir visa tėra tik 
blanki forma, kurią siekiama 
nustelbti tautinių komunistų 
pyptelėjimą: mes esame rusų 
priespaudoje. Dabar jie gali sė
dėti šalia ruso ir daboti kada 
ir kaip augštai ranką reikia pa
kelti.

Laikina apgaulė
Visos sovietinės ‘‘reformos’’ 

puikiai nuteikė laisąjį pasaulį,; 
komunistų valdomus kraštus ir 
net skaitančius komunistinį 
spaudą, tačiąų negalinčius iki 
logiškos atomazgos pagalvoti. 
Visur girdimas šauksmas: kinta 
sovietinė santvarka! Taip, so
vietinės santvarkos forma kei
čiama, tačiau palieka ta pati es
mė. Laisvas bendravimas, laisva 
spauda, laisvas žodis ir laisvas 
tikėjimo išpažinimas lieka pa
ženklinti baudžiamojo Jteisyno 
nuostatais ir kalėjimo vienučių 
numeriais. Ir jei kam dar neaiš
kų, tebūnie leista priminti 1956 
m. liepos 6 d. “Pravdos” žodžius:

Pasiteiraukite jūsų .daktaro 
ar

Č es n a kas|ĮG) 
yra jums naudingas
Per šimtmečius milijonai žmonių var
tojo česnako kaip gydomąją priemo
nę tikėdami jo gydomam ir stiprinan
čiam veikimui. Česnakas yra natūrali 
priemonę, kuri apsaugo jūsų kraują 
nuo Įvairių nešvarumų. Daugybė 
žmonių jį įvertino kaip pagėlbstintį 
vaisto nuo artęičio jr reumatizmo. Jei 
jūs jaučiatės Silpnas, išvargęs arba 
jei kenK huo* reumatizmo, prašyki
te savovaistininko1 pakelio 'Adams 
Garlic Pearl e's dar šiandien ir pama
tysite, kaip jūs jausitės daug ge
riau. Be kvapo ir skonio lengvai nau
dojamas kapsulių formoje.

sekretorius Kjričenko. Jis vie
noje kalboje tvirtina, kad uk- 
rainiečia nacionalistai esą su- 
naikinti, Ritoje skeričojasi, kad 
pasaulio reakcijos budeliai vė< 
kelią galvas. Tai trio. Jų sutarti
nė turi tą pačią prasmę: tautof 
ramios, bet kurstytojai veikia.

Apgaulinga taktika
Rusija yra padariusi eilę tak

tinių žaidimų, kurie tam tikrą 
tkslą savo metu turi atsiekti. Ir 
šiuo metu tėra tik žaidimas ku
riant vadinamas nacionalines 
institucijas Rusijoje. Veik per 
W m. teroru negalėjo palaužti 
ukrainječių. Nelengvai vyksta

“Tik komunistų partija yra ir 
bus vieųinteliu sovietų valdyto
ju”. Si sena tiesa patvirtina ki
tą tiesą, kad sovietai, esmėje 
Rusiją, užkirs kelią betkuriam 
tąųtiškumo pasireiškimui, 
Tiepis, kurie nesusigaudo komu
nistų taktikoje ir strategijoje, 
kurie neskiria esmės, kurie net 
nesusigaudo dėl “Sovietskaja 
Rossija” 1957 m. vasario 27 d- 
graudennųo, kad augščiausiąiąė 
soviete nesą opozicijos, Lietuvo
je rodosi kąžinkąs ypatingo ber 
vykstą. \ i ' ■ ‘i
- Tautinis komunizmas tegali 
būti pakęstas iki tam tikro -laipš 
■nio. Tito tegalėjo.išsigelbėti dė
ka savotiškos geopolitinės pądė- 
ties, nors jo visa sindikatinio ko-4 
munįzmo sistemą dar mažiau lo
giška už Mąskvoę žaidimą res
publikų tautiškumu. Ir kai Vil
niaus universiteto studentai iš- 
leido “Fįgos lapelį”, įvyko di
džiausias sprogimas ne tik V*6" 
tiniam erusų pareigūnų tvarko
mame saugume, bet ir Maskvo
je. Stalių oįšmiklintą priešręli- 
gįnė propagandą vėl daro prįąšr 
puolįųs. Vienas jų buvo 195 m- 
Antrasis prasidėjo šiemet. - •

Visai nereikia stebėtis, kad, 
Šiame prieštaravimų tarpsnyje 
jaučiamas tam tikras susijaudi
nimas. Komunistai j siūdinasi, 
jog iki šio meto dar nėra išno- 
yyti visi buržuaziniai naciona
listai, kurie vėl bąndo jėgas ri
kiuoti prieš mažumos d&tatū- 
rą. Antanas Sniečkus jaudina
si, jog buržuaziniai nacionalistai 
galvas kelia. Sniečkus ir latvių 
komunistų partijos sekretorius 
Arvid Pelše šūkauja, kad užsie
nyje esą buržųąziniai riąciona- 
lis krašte drumsčią rim tį— ne- 
daug ką tesako. Mes žinome, 
kad leituvįų tauta yrą gyvą; 
■Ėįors ir nuolatinių smūgių iš prie 
■šb sulaukia. Juokingiausias yra 
Ūkrąniečįų komunistų partijos

mirties,''kai gyvenimas tampa 
beprasmis. Didvyriai yrą gyve
nimo paruošiami, išugdomi. Nuo 
lątinė įtampa turi surasti pra- 
varžas. Maskvai telieka uziiū- 
'iūotį nepatenkintus, kurie ša- 
kemšami į vieną buržuazinių 
nacionalistų dešrą. Vėliau ją 
raiko, tautos pajėgoms skaldyti. 

Šiųę metų Maskvos komunis
tai neį taškelio nėra išsižadėję 
leninistiniųose ar stalininiuose 
svarstymuose. Komunistu par
tijos pirmavimas, komunistinė 
pasaulio revoliucija telieka kam 
pinįais akmenimis. Jei jie pa
kriko sukrėtimuose, jei jie mo- 
Ifiėjo išsigelbėti beviltiškoje pa
dėtyje vakariečių parama, ber^ž 
džia laukti, kad žūtų nūdieną 
dėl vidinio nesutarimo. Juk to
kių pranašų buvo prieš kelias 
dešimtis metų ir tuo tarpsniu, 
kai revoliucijai įsisiūbuojant, 
Londono patvarkmu, Murmans
ke išsėdo 2.000 karių. Ir ,galbūt, 
Maskva7 ypač dėkinga saloni
niams bolševikams —r “prana
šams”, kurie ir šiandieną para
kas porina: po nūdienio diktato
riaus mirties žus raudonasis 

' Kremlius. Daug buvo pasakorių, 
naivių ir parsidavėlių, kurie kal
bėdami apie pavergtųjų laisvi
nimą pavergimo grandis dar la
biau sutvirtino. Ir kiekvienas 
klastingas Maskvos posūkis 
jiems buvo nauju įrodymu, nors 
jis nevertas nei netikro pinigo.

I jvairūs siuntiniai jLIETUVĄ, fe 
fe Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt kraštus per A

Vilniečiai stiprina savo veiklą
Šiuo, laiku augštesnieįi lenkų 

sluogsniai, kaip Anglijoje, JAV, 
Kanadoje ir net Varšuvos rau
donieji parodo, kad pretenzijų 
pasigrobti lietuviškas žemes ne 
atšaukė. Mitingai ir jų rezoliu
cijos Varšuvoje, Poznanėje, 
Liubline, Gdynėje ir kitur, taip 
pat išeivijoje Londone, Čikago
je, Buffalo, Detroite, Mon trea
ty j e ir net nedidelėje St. • Ca
tharines kolegijoje yra aiškiau
sias atsakymas gerų santykių 
ieškotojams. Tai parodo, kad pri 
valome jau dabar nemigdyti sa
vęs įpirštomis brolybės iliuzijo
mis, o suaktyvinti apsigyni
mo veiklą. Atsispirti prieš di
desnio kėslus bei puolimus rei
kalinga vieningo, ilgo ir gero 
pasiruošimo. ' •.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga, stovinti Vilniaus krašto 
sargyboje, norėdama labiau su
aktyvinti Kanadoje skyrių vei
kimą bei suderinti pastangas 
šaukia visų skyrių atstovų pasi
tarimus. Toks pasitarimas ba
landžio 27 d. įvyko St. Cathari
nes -Harding viešbučio patalpo
se. Dalyvavo Toronto, Londono 
ir St. Catharines skyrių atsto
vai. Jį atidarė St. Catharines sk. 
pirm/ K. Bogušis, pasitarimą 
pravedė ir jam pirmininkavo To 
ronto skyr. pirm. K. Baronas, 
kuris taip pat plačiai susirinku- 
'sius painformavo apie spalio 12 
ir 13 d. Toronte numatomą Ka
nadoje gyvenančių Vilniaus kr. 
lietuvių suvažiavimą ir apie VK 
LS-gos Kanados Centrinių or
ganų rinkimą. Prieita vieningos 
nuomonės, kad rengiamas suva
žiavimas yra svarbus visiems 
kiniečiams ir visiems remtinas, 
siektina, kad suvažiavime da
lyvautų net ir nuošalesnėse vie
tovėse gyvenantieji. Tuo reika
lu įvairius sumanymus ar pagei
davimus jau dabar prašoma siųs 
ti VKLS Toronto skyr. pirm. K. 
Baronui, 131 Kensington Ave. 
N., Hamilton, Ont.

Svarstant vilniečių atskiro 
leidinio ir bendrai jų spaudos 

Buenos Aires. — Argentinoje klausimą gan praktišką ir svarų 
rinkimai įvyks liepos 22 d. • pasiūlymą pateikė vienas iš se-

ATSARGIAI VAMDENY!
(CSc) Jau pradėjome skaityti 

laikraščiuose apie nuskendimus. 
Tai rodo, kad pavasario sezonas 
prasidėjo, nebetoli ir vasara.

Nors saugumui vandenyje pa
kanka tik dviejų dėsnių_— at
sargumo ir šalto- galvojimo — 
tačiau duodame eilę patarimų,' 
ypač tiems, kuriems šio krašto 
vandenys yra nauji.

Jei maudotės naujoje vietoje, 
kur vanduo jums nežinomas — 
pasiteiraukite. Gal būt, kad toje 
vietoje yra sūkurių ar kitokių 
pavojingų dalykų. Atkreipkite 
dėmesį į perspėjamuosius ženk
lus ir juos vykdykite. Jei nėra

Mauji, visiems prieinami 
visų šeimos narių draudimai.

Pensijų planai, kurie atleidžiami nuo income taksų.
> Visu rūsiu draudimai

At stov a s

PRANAS BARAUSKAS
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

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

Wonder Valley Drive Inn
Gražioje vietoje, 2 /Mylias šiauriau Barrie, prie kelio Nr. 11, arba važiuojant 
keliu Nr. 400 pusę mylios į pietus nuo kelių susikirtimo Nr. 400 su Nr, T"

R. R. 1, BARRIE, OHT. Td. BARRIE, PArkway 6-6947

. Savininkai BUDVILAIČIAI.

IŠNUOMOJAMI VASARNAMIAI
šeimoms ir pavieniams -— 1 leamb. ir 2 kamb .su virtuve ir be virtuvės, su 

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

ir gretimuose ežeruose galimo meškerioti.

u.

ženklų, bet vanduo neskaidrus, 
susilaikykite nuo nėrimo iš kar
to: pirma patikrinkite dugną 
atsargiai eidami ar plaukdami.

Jei nemokate tikrai gerai 
plaukti —- pasimokykite iš anks
to, nelaukite vasaros. O jei esa
te geras plaukikas — visyien ne
plaukite per toli iš pirmo karto. 
Pagaliau žinokite savo sveika
tos stovį. Net geriausias plauki
kas gali nuskęsti, jei jo sveikata 
šlubuota..

Jei nuomojate valtį — žiūrė
kite, kad ji būtų saugi. Valčių 
nuomotojai įpareigoti duoti vi
sus reikalingus priedus, prie ku
rių priklauso ir gelbėjimosi prie 
monės. Jei tai yra motorinis lai
velis, pasitikrinkite benzino kie
kį — juk turėsite grįžti, ne tik 
nuplaukti.

Nestokite valtyje ar motorlai
vyje. net užvesdami motorą. 
Prieš išplaukdami pasitikrinkite 
orą, o ir išplaukę nesiliaukite 
stebėję oro pasikeitimus.

Jei tik pastebėsite pirmuo
sius audros ženklus, sakysime 
šiurkštų' vandens paviršių, grįž
kite arčiau kranto ir laikykitės 
tokiame nuotolyje, kad nelai
mės atveju galėtumėte patys iš
plaukti.

Jei pasitaikytų su valtimi ap
virsti, laikykitės jos įsikibę, kol 
prisišauksite pagalbos. Neban
dykite plaukti į krantą, jei jau
čiate, kad nepriplauksite.

Yra, žinoma, ir daugiau van
dens saugumo tisyklių, bet, 
kaip sakyta., jas galime suvesti į 
dvi: atsa‘rgumą ir šaltą galvo-

■ • ‘V .•»’/* ..

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

XT* ” _ _____

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

«IUXW MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

*

KROSNYS

LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRUS KILIMAI

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI
VARTOJAMA IR PATIKIMA 17 00 LIGONINĖSE

vaiku pudra sustabdo 
vystyklų nutrynimą.

vaikų pudra išlaiko 
vaikų odą sausą.

vaikų pudra turi 
savyje alyvų.

• MOTINOS! \
vartokitZ.B.T.kŠSS?^

nesnių ateivių hamiltoniškis p. 
Paukštė, 6 aptariant Kanadoje 
gyvenančių vilniečių ryšį su JA 
V-bėse ir jų padėtį VLIKe p. 
Sapiys papildė žiniomis iš To
ronto skyriaus veikimo, kuris 
laikinai eina Kanados VKLS C. 
Valdybos pareigas.

Susirinkusieji pasidžiaugė šei
mininkų birželio 22 d. ruošia
mom didesnio masto Joninėm 
Wellahde ir jau įėjusį į tradici
ją tą gražų paprotį pažadėjo so
lidariai paremti. Pasitarimas 
baigtas laisvais sumanymais.

Po pasitarimo ten pat įvyko 
arbatėlė, kurioje be vilniečių 
dalyvavo KLB St. Catharines 
apylinkės pirm. A. Allis - Ali
šauskienė, Wellando apyl. pirm. 
St. Ulbinas ir vietos organizaci
jų atstovai. Beužkandžiaujant 
tarp pašnekėsiu atsiranda ir rim 
tų minčių ir viešų kalbų. Pir
mas, kaip ir atidarė arbatėlę, 
kalbėjo K. Baronas. Po jo svei
kino apyl. pirm. A. Allis - Ali
šauskienė, patarusi nebūti per
daug kukliais, leisti daugiau iš 
savo pergyvenimų atsiminimų ir 
palinkėjo nenuilstamos ištver
mės dirbti, kad susitiktumėm 
Gedimino, kalno papėdėje. Pirm. 
St. Ulbinas sveikindamas papa
sakojo porą epizodų iš praėjusių 
laikų. St. Catharines SLA kuo
pos vardu kalbėjo pirm. Z. Pi- 
liponis, Niagaros pusiasalio LV 
S.-gos “Ramovė” skyriaus vardu 
pirm. J. Vyšniauskas. Senesnės 
kartos ateivių veiklus veikėjas 
J. Allis - Ališauskas sveikinda
mas kalbėjo: “Aš myliu vilnie
čius už jų veiklumą. Dėl to vi
suomet rėmiau ir padėjau ir kai 
tik reikės viusomet padėsiu”. 
Dar kąlbėjo B. Sapiys, iš Toron
to Skrebutėnas, K. Skrebutėnas 
iš St. Catharines, J. Cicėnas ir 
daug kitų.

Viskas buvo baigta VKLS St. 
Catharines skyriaus pirm. K- 
Bogušio padėka skyrių atsto
vams ir visiems atsilankiusiems 
svečiams bei kalbėtojams už pa
sakytus taip gražius ir jautrius 
žodžius.

Bendrai, suvažiavimas ir ar
batėlė praėjd draugiškoje ir pa
kilioje nuotaikoje ir bus atnešęs 
nemažai organizacinės naudos. 
Visi skirstėsi su viltimi spalio 
12-13 d.d. susitikti Toronte.

St.-ietis.

m Baltic Exporting Co. į
t 840 College

Toronto, tel. LE. 1-3098
Siunčiame iš Kanados:

Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų 
Sir kitų reikmenų įvairius siuntinius:'(Turime pardavi

mui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams 
% mėclžiagų, kurių kaina nuo $5.50 iki $13.00 už SVžyardo), S kostiumams priedus ir kitas prekes

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

toskopus, sphygmanometrus, klausos aparatus, chi- 
Turginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga-

™ minimui medžiagą (cementą, porcelaną, sidabrą)., 
kosmetiką ir t.t. ir.t.t.,

• Kostiumams, paltams ir suknelėms įvair. medžiagas.
• Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų.
• Stiklui piauti peiliukus su deimantų ar metalinius.

& • Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus, 
fe? • Įvairių kainų laikrodžius ir žadintuvus 

firmų “Cyma” ir “Dixton”.w • Parkerius “Dėmi Duofold” (su muitu) ...SO Parkerius “51” (su muitu)
• Moteriškus sportiškus arba • išeiginius batų 

kus (su muitu) ž..\..;....: .t—..
« • Moteriškus augštųs žieminius šiltus batus su 
Sziperiu ir vidus kailio (su muitu) ............

• Vyriškus batūs (tuflius) (su muitu) .....
• Vyriškus batus (su auliukais) (su muitu)
• Standartinius maisto siuntinius:

20 svarų brutto sviesto .... $29.00
20 svarų brutto rūkytų riebių lašinių ... .......; $31.00
16 svarų brutto medaus

Cukraus .. .. . ...... . 5 sv.
Taukų ...... ....... .... 5 sv.
Sviesto .................... 5 sv.
Ryžių ................... 2 sv.
Brutto 20 sv. — $25.50

metalinius.

šveicariškų

... ... $ 7.00
... $17.00 g
i- 3

.... $10.80
i- v- K. ‘

.... $14.50

.... $12.50
... $12.30

7. Cukraus6

Taukų 10 sy.

Brutto 2Q.sv. $22.00

TELEVIZIJOS

KARUŽA

.... $23.00 
...... .  6 sv.

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

LIETUVIS MATININKAS 
'Ontario Land Sapreypr/ 

P. ŠALNA
95 Mill Rd., Ypngebur* P.#., Oat. 
Tel. TU. 4r3»88 — RMmwM

li Toronto — Lm*0 diatpace.

RADIO RATUS
Aparato! paimami Ir grąžioomi i na
mu* veltui. Darbut ir dalyt sarau- 
tuoto^
Skambinti telef. LE. 1-1662.

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

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

NER AKORŲJEONUS, kurįų kaina nuo $48.50 iki $1.169.- 
50. C 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 grąžįąųsįų modelių ĄKORDEONUS. '

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

neviršyjant nustatyto syorip.
Hamiltone, 105 Cannon St E., pas p. 
JA. 8^6686, siunčia tiktai įvairius vais

tus, maisto shmtUHiis, stiklui pjauti peiliukus, dažus 
plaukams dažyti, parkerius, žadintuvus ir mezgimo mą-

Gyveną ne Toronte, gali vaistų, maisto ir kitus už
sakymus bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svarų gry
no svorio siųsti mums paštu. Apmokėsite £avę mūsų

IS DABPO LAIKAS: Nuo 1957 m. gegužės mėn.

šiais metais vasaros atostogoms ši įstaigą bus 
uždaryta liepos mėnesyje nuo 8 iki 20 dienos 
imtinai.
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Juodosios dienos
' JUOZAS NEVĖŽIS1941 m. birželio 13 d. Lietu- moteris, ligonius, vaikus, tikri- voje buvo tokia puiki, auksinė, kaip liepos pabaiga Kanadoje. Laukuose skambėjo dalgiai nešdami mirtį pražydusiems dobilams. Paukščių dzazai pavasario n; vasaros pradžios procesijoje, linksmino plovėją, pavargusį nuo karštų spindulių ar skuban- M maldininką ir šiaip atlaidųėgėją į šv. Antano šventę.Gyvenimas ėjo iš lygsvaros, lyg įprasta vaga, nors labai slėgė lietuvį išdraskytos žemės, atimti namai, turtas, tūkstančiai patriotų areštuotų ir pavergėjų tamsios įgulos, su palaidinėm ligi kelių ir kuoduotom, lyg pempės, apdriskusiom kepurėm.Ant išdraskytos žemės, apmatuotų stulpų, stulpelių — nutūpus kielė palinguodavo, palinguodavo ir sakydavo: netaip čia bus, neilgai bus...Gegutės tėviškės soduos, nesutrumpinę savo gaidos,' guodė motiną, tėvą, kad sūnūs iš kalėjimų grįš, raudonieji iš Lietuvos išsineš, Lietuva vėl kvėpuos, dainuos, dirbs ir kurs.

no dokumentus ir skelbė NKVD sprendimus ištrėmimui į Sibirą. Davę valandą pasiimti ką su savimi, ką paskui atėmė, grūdo kaip, gyvulius į sunkvežimius, mėtė ligonius, vaikus kaip sviedinius. Apsupti durtuvais, klyks me ir ašarose, riedėjo žiaurūs sunkvežimiai Sibiro Imk—į geležinkelio stotis.Tą rytą tikrai nuo skausmo Pabaltijo saulė aptemo, verkė ir kukčiojo Lietuvos žemė, o debesys krauju lijo...Kas nėjo, tą. išnešė su durtuvais, kas bėgo — tapo pakirsti savoje, brangioje Lietuvos žemėje. ,Vagonuose girdėjosi mirties agonijos himnai, psalmės, nes žinojo, kad laukia badas, troškulys, kančios ir mirtis.Sodybose staugė palikę šunys, rodos, raudojo savųjų šeimininkų. Žemė Liteuvos, kaip mažas kūdikis, ašarojo.Juos išvežė tą juodąją naktį, kad buvo lietuviai, mylėjo savo žemę ir laisvę jos.

Mao praplečia komunizmo mokslą“New York Times” specialus bendradarbis Harrison E. Salisbury maždaug šitaip rašo:Komunistų pasaulį jaudina nauja, drąsi pažiūra, kurią kinų diktatorius Mao paskelbė dviejose kalbose saviesiems. Jos pagrindinė mintis yra, kad gali iškilti (ir iškyla) prieštaravimų tarp komunistinės valstybės gyventojų ir jos vadų. Ši mintis dalge nukerta Maskvos “marksizmą-leninizmą”, kuriuo bolševikų diktatūra nuo 1917 m. operuoja, buk jokių prieštaravimų raudonoje valstybėje būti ne-

Vakarop saulė brido dangaus skliautais tuo pačiu keliu, ta pačia skuba ir tais pačiais rūbais pasipuošusi, kaip vakar, kaiu visad.Per Žaliosios, Aukštakalnio mišką, tryško nekalti, švelnūs jos spinduliai ir gęso tolumoje strazdų ir lakštučių muzikos palydėti. Tik tetervinas susapnavęs, lyg pablūdęs, kartais suabejodavo: — Netaip šiąnakt, netaip šiąnakt!.. .Užgulusi tamsa, rods, nepranašavo lietuvių tautai, kad kas sudrums gražiąją birželio mėnesio nakties ramybę ... ir kraujas, kaip putino uogos, sulapuos rytmečio idilijoje.Jautri motina užkėlė kiemo vartus, kaip kas vakarą, kad neįsibrautų koks gyvulys į rūtų darželį, kuriame pilnavidurės pinavijos su visu vestuvių puošnumu, kaip mergaitės balerinos, mosavo kvapais ir sakė: ramios nakties, tylios nakties, ilsėkite po dienos darbų, žmonės!...Tačiau vidunaktį, prieš rytą, sudulko Lietuvos, Latvijos, Estijos yiėškeliai, sustaugė žalios ■-trumpos mašinos ir* puolė, kaip išalkę liūtai, žiaurūs NKVD b&- riaiį šū parsidavėliais vietiniais, nežinančiais net ką darą, tylias, nekaltas ūkininkų sodybas, suvargusią darbininko grįtelę, miestiečio namą, butą ir veržėsi 'į vidų su atkištais nuogais durtuvais, automatais. Kaip budeliai, puolė prie lovų, vertė iš jų su naktiniais baltiniais, suklup- dę vyrus su iškeltom rankom,

Įbauginti likusieji, paliko sodybas ir kėlėsi į miškus.Miškas, kurį taip gražiai vyskupas Baranauskas apdainavo, miškas, kurį taip plačiia Simonas Daukantas aprašė, tapo lietuviui užuovėja, šilima, ramy-. bė dabar. Miškas priglaudė tūkstančius nežinios ir baimės jausmo kamuojamų gražiausią Lietuvos mėnesį — birželį.Širdy, dar kaip šiandie, stovi miškas. Eglės, pušys, beržai, rodos, ošia ir kalba apie tą baisųjį birželį.Aš girdžiu, kaip ten ūkia laukiniai, karveliai pliauškėdami sparnais, lyg patruliai, apskren- dą rajoną ir vėl grįžtą suraminti palikusius, sodybas, ištrėmimą, nežinią ir laukiančius išsigelbėjimo.Pavasario idilijoje paukščiai apkurtina mišką ir vasarotojai— stirnelė - ožys dažnai užbėgę ant netikėtų svečių iš išgąsčio sustaugia: o kam jūs, nauji drau gai, okupavot mūsų vietoves?Piemenys - ryšininkai ir maisto tiekėjai, dažnai varydavo karves “melžti”, kad atneštų užkandžių ir naujų žinių ne iš'miš- ko pasaulio.•" NKVD, žinodama, kad Lietuvos miškai pilni, atvažiuodavo, nuo vieškelio pašaudydavo miško link ir nešdavosi atgal, nes jųjų “protingu” įsivaizdavimu— miškiniai turi artileriją ir kitus sunkiuosius ginklus.Tas stiprino miško gyventojus! Garbė Biliūno Niūronių herojams, kurie nušlavė pirmąją (Nukelta į 6 psl.)

Mao pažiūros jau veikia Lenkijoje ir, be abejojimo, paveiks kitus pavergtus kraštus, kuriems Maskvos geležinė ranka nemaloni. Mao žodžiai, pasakyti vas. 27 d. ir kovo 12 d. pilnumoje nepaskelbti, kaip nepaskelbta Kruščiovo kalba nuvainikavusi Staliną. Tačiau, jie plačiai dabar Kinijoje diskutuojami ir atkeliavo Lenkijon. Jų santrauką paskelbė Kinų Liaudies Balsas bal. 13 d., o dviems dienoms vėliau ir Maskvos Pravda. Sovietų spauda, tačiau, kolkas dar ją praleido be komentarų.Santrauką pastudijavus, pa- aiški, kad Mao praplečia marksizmo doktriną. Kinų’ Liaudies Balsas pasakoja:“Socialistinei santvarkai besivystant, gali iškilti prieštaravimų arba nesutikimų tarp gamybos pajėgų ir jų savitarpio santykių, tarp ekonominio pagrindo ir jo viršūnių, ir tarp visokių ryšių ekonominėje ir politinėje santvarkoje. Liaudyje veikia visokie prieštaravimai, kaip, pav. tarp išsilavinusių ir atsilikusių žmonių, su teisingomis ir žmonių su klaidingomis pažiūromis, tarp vieno žmonių sluogsnio ir kitų, ypač tarp liaudies ir jų vadų.”Šitokia pažiūra marksistą sutrenkia it perkūnas. Pagal Marksą ir Leniną prieštaravi-

mai žydį tik kapitalizmo kraštuose, ir jie jiems galą padarysią. Mao dabar nuosakiai žengia toliau ir pareiškia, kad ir komunistų pasaulis nuo prieštaravimų nelaisvas, kad žmonijos istorija nesustoja. Nors raudonas pasaulis vieningesnis ir ne toks susiskaldęs, bet ir jame, pavyzdžiui, masės dirba daugiausiai raumenų darbą, o vadai sėdi ir kontroliuoja. Tokiu būdu, vadai, kaip kada, atitolsta nuo liaudies, neįsiklauso jos reikalavimams ir net žiauriai siekia jos norus užgniaužti.Mao, sakoma, norįs, kad vadai suartėtų su liaudimi, dalyvaudami jos raumenų darbuose. Sako “tegul visos gėlės žydi” — reiškia, tegul bus leista liaudžiai laisvai savo norus reikšti. Dalykas tegul vyksta tartum “švelnus lietus ar minkštas vėjelis“. Jo. tikslas yra “pasimokyti iš praeities, kad ateityje būtumėm apdairesni ir, ligą laiku apval- dę, pagydytumėm žmogų.”Sakoma, Mao šią vasarą lankysiąs Maskvą ir Varšuvą. Jo žodžiai, gali būti, žygis iškopti į komunizmo teoretikų viršūnes ir stoti greta Markso ir Lenino..Vyt. Sirvydas

TARPTAUTINIAI ĮVAIRUMAI
Latvių spauda primena. Retas mūsų bus nepastebėjęs to viso triukšmo ir dėmesio, kurį skyrė, galima sakyti, visa Amerika tam nelaimingąjam septynmečiu! berniukui įkritusiam į gilų šulinį ir beveik parą kovojusiam su mirtimi. Žinoma, tai parodo gilų amerikiečių humaniškumą ir savotišką jautrumą dėl vienos gyvybės. Aišku šis mostas yra itin gražus. Visa tai teigiamai įvertinęs Niujorke leidžiamas latvių laikraštis “Laiks”, visdėlto primena, jog nederėtų užmiršti ir tų milijonų sovietų pavergtų tautų narių, kurie yra kasdien ir visada ne- mažesniame pavojuje. Savo tėvynėse, Sibiro nežinioje ir koncentracijos stovyklose siaučia toks teroras, kurį turi patirti viso eilė niekuo nekaltų tautų, nei kiek nekaltesnių už nelaimingąjį amerikietį bernuiką. Ir deja, dėl tų milijonų likimo, regis, nesustoja nei vienam momentui Amerikos dėmesys, neparodoma bent konkretaus noro kaip nors nelaimingiesiems padėti. Jaudinamas! dėl vienos gyvybės, bet tylima ir nieko nedaroma dėl milijonų gyvybių.

Bent kiek pravėdinta sovietų 
spauda. Naivu būtų kalbėti apie betkurį didesnį laisvėjimą sovietuose, bet jų spaudoje, kad ir retkarčiais vis jau galima pastebėti savotišką prasivėdinimą arba, kad ir labai nedrąsų, bet vis jau kiek laisvesnį žodį bendrosios informacijos plotmėje. Tokių dalykų kaip ir nepasitaikydavo Stalino laikais.Štai, visi dar prisimena sovietinio premjero laiškus Norvegijos ir kitų kraštų vyriausybėms, kuriuose Bulganinas grąso atomine bomba nušluoti tas valstybes, jei tik kiltų pasaulinis karas. Kaip žinia, į tuos laiškus buvo paruošti ir atsakymai. Va, “Pravdoje” buvo išspausdintas Norvegijos ministerio pirmininko E. Gerhardseno atsakymas Kremliui ir, reikia stebėtis, buvo pateiktas pilnas tekstas, -.kuriame norvegas valstybininkas labai sumaniai ir taikliai atkirto Bulganino priekaištus. Be ko kito, sovietinėje spaudoje buvo palikta ir ši laiško vieta: .. savaime suprantama, ' kad galimybės stiprinti ryšius tarp tautų tiesioginiai priklauso nuo to, kas vyksta tarptautinėje politikoje.- Antai, Sov. Sąjungos po-

VYRIAUSYBĖS KRIZĖ PRANCŪZIJOJEGuy Mollet vadovaujama vyriausybė atsistatydino dėl to, kad parlamente jos pateikti finansiniai pasiūlymai tesurinko 213 balsų, o 250 atstovų pasisakė prieš. Pagal konstituciją vyriausybei pareikšti nepasitikėjimą reikalinga absoliutinės viso parlamento narių daugumos, atseit 298 balsų. Tačia uminis- teris pirmininkas Guy Mollet apsisprendė atsistatydinti. Respublikos prezidentas to atsista- dynimo tuojau nepriėmė, kad vyriausybė reikale galėtų ir toliau veikti su pilnomis teisėmis ligi bus sudaryta nauja. Įprasta

LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS

Nuo galvos skaudėjimo ir reumatizmo -

ASPIRIN
TRADE MARK REG.

A PRODUCT OF

Greitai sustabdo skausmus 5E

Jei jūs kenčiate galvos skausmą, nuo nušalimo, neu
ralgijos, muskulų skausmų, reumatizmo ar nugaros 
dieglių, atsimink —

Jūs negausite nieko geresnio... 

Net dvigubai daugiau mokėdami!

100 tobl. 79c. 48 tobl. 49c. 24 tabl. 29c. 12 tobl. 19c

fMsrniuff
headaches 

COLDS

Darbo reikalai kiek taisosiCanadian Press žinių agentūra Ottavoj gegužės 21 d: paskelbė apžvalgą, kiek šiuo metu dar yra bedarbių įvairiose Kanados vietovėse. Pasiremiant Statistikos Biuro ir federalinio Darbo Departamento duomenimis, šiemet dėl sumažėjusios namų statybos, o taip pat dėl mažesnio miško kirtimo, bedarbių skaičius yra kiek didesnis, negu 1956 m. Statistikos biuro duomenimis, šių metų balandžio 20 d. Kanadoje dirbančiųjų skaičius pasiekė 5.442.000 (116.000 daugiau, negu 1956 m. tuo pačiu laiku), gi bedarbių skaičius — 306.000 (49.000 daugiau, negu prieš metus), taigi 16% prieauglis.Darbo Departamentas duoda truputį skirtingą statistiką, būtent: balandžio 18 d. per darbo įstaigas visoje dominijoje buvo suregistruota darbo ieškančių 545.000 (56.000 daugiau, negu 1956 m. balandžio 19 d.), taigi išeitų bedarbių tik 10% daugiau, kaip prieš metus. Dirbančiųjų skaičius siekė 5.748.000, bet iš to skaičiaus tik 3.134.000 (maždaug %) dirbo pilną laiką ir 2.166.000 (apie %) dirbo nepilną laiką.Skaičiuojant darbo perspektyvas ateičiai, neužtenka vien vadovautis krašto turtais ar žaliavų rezervais, bet negalima užmiršti, kokia bus Kanados gaminių paklausa pasaulio rinkoje, o taip pat, kiek gali pasiūlyti tų pačių išdirbinių Vo-

kietija, Japonija ar JAV. Gi tie duomenys visada svyruoja ir tas apsunkina tikslų ateities “išpra- našavimą”. Vidaus rinka taip pat sviruoja, pasaulio 'rinkos įtakoje, iš to gaunasi kreditų suvaržymas bankuose, o suvaržius kreditus, sumažėja ir naujų namų statyba. Stambios Amerikos firmų investacijos betgi tuo pačiu laiku išpučia Kanados dolerio pareikalavimą Wallstreeto biržoje ir neša infliacijos pavojų. .Ekonominis atoslūgis seka JAV pavyzdį, buvo šiems 1957 m. iš anksto numatytas ir TŽ mūsų buvo perduotas 1953 ir 1954 metais.Amerikos ūkiniai ekspertai dabar tikisi, kad paskutiniai trys 1957 m. mėnesiai vėl atneš kiek pagyvėjimo, bent mažiausiai tolimesnis gamybos kritimas — stabilizuosis. (St. B.)

tvarka tuojau buvo pradėti parlamento abiejų rūmų pirmininkų ir politinių grupių lyderių pasitarimai arba konsultacijos pas Respublikos prezidentą. Pas tarąjam prieš akis stovėjo oficialus vizitas JAV, .kuris turėjo prasidėti birželio 3 d. Krizės pradžioje dar buvo tikima, kad ji galės būti greitai išspręsta ir kad sakytas vizitas galės įvykti. Tačiau, jau po pirmųjų poros dienų, paaiškėjo, kad krizė užtruks ilgesnį laiką ir todėl buvo pranešta, kad prezidento vizitas atidedamas vėlesniam laikui.Krizei prasidėjus, dienraščiai “Le Figaro”, “L’Autore” ir kiti pasisakė už tautos vienybės vyriausybę, kurioje dalyvautų visos parlamento grupės arba frak cijos, pradedant nuosaikiaisiais arba nepriklausomaisiais dešinėje ir baigiant socialistais kairėje. Tuo būdu tebūtų išskirti tiktai du kraštutiniai sparnai: pužadistai ; dešinėje ir komunistai kairėje. Deja, toki užsimojimai tikrovėje susidūrė su beveik neįveikiamais sunkumais. Visų pirmiausia, socialistai, kurie 15 mėnesių vadovavo vyriau sybei ypatingai sunkiu metu, parodė aiškaus noro pasilikti nuošaly, nurodydami, kad krizę išspręsti ir naują vyriausybę sudaryti priklauso nuosaikiesiems, kurių didesnioji dauguma: 52 iš 88, balsavo prieš vyriausybę.Iš kitos gi šalies, liaudies respublikonų arba krikščionių demokratų grupė pareiškė, kad ji

nedalyvaus tokioje vyriausybėje, kurioje nebūtų sosialistų. Panašiai pasisakė taip pat maža grupė radikalsocialistų, atskilusių nuo Mendes - France vadovautojo senojo kamiėno, ir dar kaikurios. Tuo būdu labai greitai paaiškėjo, kad krizės išspren dimo raktas yra pas socialistus. Pastarieji yra taip susitVarkę viduje, kad apie jų partijos dalyvavimą vyriausybėje tegali spręsti tiktai nepaprastas partijos kongresas, o apie parėmimą savo balsais vyriausybės, kurioje jie neturėtų savo ministerių — Partijos tautinė Taryba. Vienai ir antrai institucijai sukvięs- (Nukelta į 7 psl.)

zicija liaudies sukilimo Vengrijoje atžvilgiu sukėlė spontanišką ir stiprią norvegų tautos reakciją ir apsunkino galimybes toliau vystyti ryšius tarp mūsų abiejų šalių organizacijų bei įstaigų ...”Mažoji Norvegija išdrįso sovietiniam milžinui tarti tiesos žodžius, kurių dar ir šiandien neretai tenka pasigesti didžiųjų valstybių vyrų pareiškimuose.
Rusų filmas “Keturiasdešimt- 

pirmasis”. Cannes filmų festivalyje, Prancūzijoje, dalyvavo ir sovietiniai filmų gamintojai. Ypač ten savotiško susidomėjimo susilaukė rusų filmas “Ke- turiasdešimtpirmasis”, apie kurį, didysis “Time” žurnalas pasitenkindamas pabrėžia, kad ir rusų filmininkai pagaliau suprato, jog kartais ir erotinis motyvas filme gali būti vis jau įdomiau žiūrimas už įvairias stachanovines ar panašias temas. Flmo herojė, jauną bolševikinė snaiperė, pasižymėjusi 1917 m. revoliucijos metu ir jau spėjusi nušauti keturiasdešimt baltagvardiečių, aplinkybėms susidėjus, patenka vienon Kaspijos jūros salon, kartu su patraukliu caro kariuomenės karininku. Tarp jų įsiliepsnoja didelė meilė, kuri kažin kaip ten būtų pasibaigusi, jei filmo kūrėjas nebūtų prisiminęs, kad sąžiningam bolševikui nevalia nukrypti nuo marksistinės linijos. Ir taip, filmo kulminaciniame taške, herojė savąją pareigą stato augščiau asmeninių reikalų ir numylėtinis krenta nos rankų keturiasdešimt pirmąja auka. Iš čia ir filmo vardas. Komentuodami šį filmą, Va karų kritikai nurodo, kad čia įaų rusai padarė tam tikrą pažangą. Mat, anksčiau jų filme niekad tiek daug nebuvo iškeltas meilės motyvas, kaip šiame ir tik tyčia surežisuota pabaiga vėl grąžino sovietinį filmą į įprastus rėmus ir tvarką.
AL Gimantas. ;

nuo mergi-

Keliaujantis pirklys

Jūsų naujojo krašto balsas

DIENRAŠTYJE

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

THE GLOBE ANO MAILKaip didžiuosiuose Europos laikraščiuose, jo puslapiuose spausdinamos tik svarbesnės krašte ar pasaulyje įvykusios žinios, bet ne paprastos sensacijos.
3 - —

PLB REIKIA AUKUPasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo ir jo proga įvykstančių parengimų reikalams, visai kukliai skaičiuojant, reikalinga apie $34.000. Dalis jų ateis už parduotus “tikietus”. Bet didžioji dalis išlaidų šaukiasi lietuvių visuomenės paramos.Netenka aiškinti kultūrinių tautinių parengimų vaidmens ir reikšmės. Kiekvienas lietuvis supranta, kad mūsų tautiniai kūrybiniai laimėjimai, parodyti amerikiečiams ar kitų tautų žmonėms mūsų meno parodoje, muzikos dainos vakare, spaudos ir filatelijos parodose, sporto žaidynėse yra akivaizdus mūsų tautinio kultūringumo įrodymas ir labiausiai įtikinąs argumentas, kad mūsų Leituva verta nepriklausomybės.Organizacinis komitetas ir jo finansų komisija tvirtai tiki, kad kiekvienas lietuvis savo asmenine auka parems komiteto pastangas. Aukos prašomos siųsti

į žemiau nurodytas bankines įstaigas arba tiesiai komiteto iždininkui A. S. Trečiokui.Fidelity Union Trust Company, Citizens — Clinton Office, 505 Clinton Ave., Newark 8, N.J.Liberty Federal Savings and Loan Association, 202 N. Broad St., Philadelphia 2, Pa.Schuyler Savings and Loan Association of Kearny, 24 Davis Ave., Kearny, N.J.Standard Federal Savings and Loan Association of Chicago, 4192 Archer Ave., Chicago 32, Illinois. zA. S. Trečiokas, 311 Walnut St., Newark 5, N.J.Siųsdami savo auką neužmirškite pažymėti, kad siunčiate PL B-nės Seimo reikalams.Aukotojams iš anksto tariame nuoširdžią padėką.Msgr. Jonas BalkūnasPLB Seimo Org. Kom. pirm.Adv. C. S. CheledonFinansių Kom. pirm.

Antroj pusėj kiekvieno Kanados si-, dabrinio dolerio' yra iškaltas “keliaujančio pirklio” (“Voyageur”) pa- čiagimis irkluotojas.veikslas, jo laivelis irTai scena iš ankstyvojo Kanados gyvenimo. ’Augant Kanados kailių prekybai, iškilo jų transporto problema. Kadangi vieninteliai keliai buvo upės, problema buvo išspręsta beržinių laivelių. Toks laivelis tiko ir tolimoms kelionėms ir sunkiems kroviniams... jis buvo pakankamai lengvas taip, kad žmogus ant kupros lengvai galėjo jį iš vienos upės ar ežero pernešti į kitą... jis galėjo pakelti šešis žmones ir šešias tonas krovinio.Tik tam tikros rūšies žmonės tegalėjo pasinaudoti tokiuo laiveliu1— žmonės, kurie gerai žinojo vandens kelius miškuotame krašte. Tolcs žmogus buvo “keliaujantis pirklys”.... keliautojas vandenų keliais.

Jau daugiau kaip šimtmetis naujieji ateiviai iš šio dienraščio puslapių mokosi pažinti savo pasirinktų kraštą, žmonių mintis ir geriau supranta jų charakterį.Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaity- dami šį laikraštį, kuris išaugo kartu su Kanada.
MEDŽIAGOS — MAISTAS 

— VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai per
siunčiami siuntiniai Į tėvynę

UKAMIENShlJ
JANIQUE TRADING CO.

835QUKN ST.W-T0R0NTO3-fM4-4O25

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS S Skyriai: Hamiltone, St. Catha
rines ir kitur.

Lysenko jau reabilituotasStalininės epochos žemės ūkio!ir klydę jo kritikai, srityje didžiausias autoritetas “T- ----- -------buvo Trofimas Lysenko, pakilęs net iki mokslų akademijos pirmininko vietos. Jo žodis buvo įsakymas visoms sovietinėms įstaigoms bei ministerijoms. Stalino nuvainikavimo laikotarpy tie patys sovietų mokslininkai akivaizdžiai parodė jo nemokšiškumą ir jis buvo pašalintas iš visų augštųjų vietų. Bet štai balandžio 11 d. Chruščiovas žemės ūkio specialistų suvažiavime vėl pasisakė už Lysenką. Esą, iš Akademijos prezidento pareigų vyriausybė Lysenką atleidusi, kai jo sistemą labai kritikavę mokslininkai bei žemės ūkio specialistai. Dabar gi pasirodę, kad teisus buvęs Lysenko

Su savo laiveliu toks keliautojas pirklys galėjo per dieną nukeliauti 70 mylių. Į vieną galą keliaudamas veždavo maistą, namų apyvokos reikmenis ir žvėrių gaudymo prietaisus, o grįždamas veždavosi kailius.
“Ir jeigu jūs manęs paklaustumėt, ką aš labiau vertinu Ly- senką ar jo kritikus, aš atsakyčiau, kad Lysenką”.Na, žinoma, jei Chruščiovas sako, kad teisus Lysenka, tai juk prieštarauti nedrįs niekas, kaip niekas nedrįso neklausyti Stalino žodžio.
Niujorkas — Lindbergas iš Niujorko į Prancūziją nuskrido per 33 vai. 29 min. ir 20 sek. Jo skridimo 30 metų sukakties proga lakūnas Rysner tą patį kelią nuskrido per 6 va?, ir 37 min.Otava. — Kanada nusprendė užmegsti diplomatinius santykius su Tunisija, pernai pripažinta suverenine valstybe.

Keliaujančių pirklių sistema padėjo-Kanadai išaugti. Ji atidengė ir tolimas vakarų sritis iki pat Pacifiko. Už tai kanadiečiai prisimena ir gerbia tuos šauniuosius keliautojus.

JHouse of Seagram
Distillers since 1857
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Pavergtoje tėvynėje
Julė Maceinienė, prot Ant. kaikurių prekių: dribsnių, vai- 

Maceinos žmona, su trim vai- kiškų miltų, daržovių konservų, 
kais gyvena Vilniuje. Jų sūnus'*-------
Augis lanko Vilniaus konserva
toriją ir dalyvausiąs fortepijono 
festivalio konkurse. Jo fotogra
fiją išspausdino “Vienybė”, kar
tu su ją prisiuntusios Onos 
Pakštienės, jo krikšto motinos, 
laiškeliu,

' “Knygų kapinynas”. Valsty
binės grožinės literatūros lei
dyklos direktorius J. Čekys 
“Tiesos” geg. 7 <L numeryje tk. 
skundžiasi: “LTSR kultūros mi
nisterija... negali bent kiek žy
mesnio dėmesio skirti knygų 
leidimo bei platinimo klausi
mams... Mūsų respublikoje kny
gų platinimas kaimo vietovėse 
pavestas vartotojų kooperacijai, 
kurią drąsiai galima pavadinti 
knygų kapinynu ”.

Nuo Palemono stoties Kauno 
link pradėta statyti nauja gėle-

HES (vandens jėgainę) bus pri
statomos statybinės medžiagos 
ir įrengimai.

Beveik 300.000 radijo abonen
tų esą dabar Lietuvoje, pranešė 
Vilniaus radijas gegužės 7 d. Gi 
gegužės 6 d. tas pats Vilniaus 
radijas pranešė, kad “šiuo metu 
mūsų respublikoje yra daugiau 
kaip 110.000 radijo imtuvų ir 
apie 125.000 radijo taškų”. Bend 
ras skaičius, tokiu būdu susida
rytų 235.000. Sunku tikėti, kad 
radijo imtuvų skaičius per vie
ną parą galėtų padidėti 65-iais 
tūkstančiais. Gegužės 7 d. buvo 
minima “Radijo diena”.

Lietuvoje dabar išeina 137 pe
riodiniai leidiniai, leurių bend
ras vienkartiriis tiražas siekia 
859.000 egz. Vilniaus “Tiesa” tu
rinti arti 200.000 skaitytojų. 
Tuos skaičius paskelbė Vilniaus 
radijas gegužės 5 d. Tąją dieną 
•kup. Lietuvoje buvo “spaudos 
diena”.

Į Lenkiją išvyko sovietinių 
. Lietuvos kultūros darbuotojų 

delegacija, kuriai vadovauja 
kultūros ministerio pavaduoto
jas Juozas Banaitis.

Kėdainiuose numatyta pasta
tyti superfostato fabriką.

Papluščių dvare, priklausiu
siame Hurčinūi, dabar Kelmės 
rMjono Malenkovo vardo . kol
ūkio brigados centras.

Dvarčionių plytinė pradėjusi 
gaminti didesnių išmierų plytas. 
Jos esą pusantro karto stores
nės. Jos naudojamos vieno nau
jo pastato Antakalnyje statybo
je. Taip 12% paspartėjęs darbas 
ir kiekvienai 10 kubinių metrų 
mūro sutaupoma pusė kubinio 
metro skiedinio.

Ukmergėje įsteigtas mokyto
jų klubas, kuris ruošiąs vaka
rus, pasilinksminimus, paskai
tas, įvairius susitikimus. Buvęs 

t toks susitikimas su “pedagogi
nės mokyklos” auklėtiniais ir 
Vilniaus pedagoginio instituto 
studentais.

Paskelbtas kainų sumažinimas

kruopinių* patiekalų, eilės rūšių 
odekolonų, kvepalų, spynų, au
tomatinių plunksnakočių, pate
fonų. Sumažinimas siekia nuo 
15 iki 35%.

Kainos sumažintos nuo ba
landžio 25 d. Liet. TSR ministrų 
tarybos nutarimu.

Prof. K. Vasiliauskas išrink
tas Sovietų Sąj. Statybos ir Ar
chitektūros Mokslų Akademijos 
tikruoju nariu.

Kauno Giedrio vardo kailių 
fabrike' buvo byla. Cecho virši
ninkas F. Stračianskas 1955 m. 
su sandelio vedėju A. Katkum 
ir buhalteriu P. Jovaiša susita
rę su Vilniaus kailių siuvimo 
fabriko rūšiavimo cecho virši
ninku B. Kąsimovu pagrobę 74 
kailius, vertus 16.227 rb. Kasi
movas, susitaręs su kooperaty- 

v i . .' TrZ„„«ivo šoferiu K. Braziu ir krautu-zmkeho saka, kur^a ! Kauno] vės davėja .Narinkevičiene
kailius parduoti perdavę speku
liantams I, Kačerauskienei ir V. 
Kazlauskui, kurie juos paslėpę, 
bet per tardymą reikalas buvęs 
išaiškintas ir dalis kailių atras
ta.. Kasimovas, Katkus ir Brazys 
nuteisti po 10 metų “pataisos 
darbų”, Jovaiša ir Kazlauskas 
po 5 m., Narinkevičienė 3 m. ir 
Kačerauskienė 1 m. “laisvės at
ėmimo”.

“Tarybų Lietuvos” kolūkio 
kolūkietė G. Žukauskienė ba
landžio mėn. Zarasų ligoninėje 
pagimdė trinukus.

Lunatikas ar 
kriminalistas?

(Atkelta iš 1 psl.) 
šos. Dėl jų buvo smarkiai susi
rūpinta norint išlaikyti, dabar 
dirbamus VLIKo Vykdomosios 
Tarybos darbus. Visuomenė bus 
kviečiama aktyviau paremti lais 
vinimo darbus.

Išrinkta nauji organai. Atsi
statydinus prezidiumui su ka
nadiečiu J. Matulioniu prieky, 
išrinktas naujas, jau paskelbtas 
anksčiau. Išrinkta Vykdomoji 
Taryba, Tautos Fondo Valdyba. 
Kontrolės Komisija. Taigi visos 
krizės nugalėtos, ir VLIKo orga
nai atnaujinti. Tenka tik palin
kėti, kad būtų pasiektas susita
rimas su dabar nuošaly stovin
čiomis grupėmis, kad ir visuo
menėj neliktų tuščių ginčų ir ji 
visoj visumoj Įsitrauktų vienin
gai! darban.

Ryšium su Chruščiovo pareiš
kimais per “Columbia Broadcas
ting System“, P JT birželio 3 d. 
paprašė JAV Ryšių Komisijos 
pirmininką patvarkymo, kad 
CBS duotu P JT tiek pat per sa
vo televiziją ir radiją nemokamo 
laiko atsakyti Į Chruščiovo me
lus, kiek davė laiko jam savo 
melais klaidinti JAV visuo
menę.

Do wntown - Barbers
263 King St. East, Hamilton

(šalia Irene’s Import Store)
Tel. JA. 9-4169

Kirpėjai — vokiečiai specialistai. 
Atydi plaukų priežūra. Plaukų garbanavimas.

Sav. HELMUT SEELE

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus *

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

ANTANAS SIMKEVICIUS 
President - Soles Monoger

HAMILTON, Ont
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Birželio trėmimų demomtra- 
rijos. Birželio 16 d., sekmadienį, 
Baltų Federacija Hamiltone ren 
gia birželio trėmimų minėjimą - 
demonstracijas. Demonstracija 
prasidės 12 vai. dieną nuo lietu
vių bažnyčios, 58 Dundum St. 
N. Čia atvyks estai ir latviai, ku
rie prisijungs prie bendros ko
lonos, Iškilmingų pamaldų metu 
bažnyčiojee giedos solistė A. 
Ščepayičienė. Po pamaldų eise
na nešdama vėliavas ir plakatus 
žygiuos prie Žuvusių Karių pa
minklo Gore Park. Čia bus įrum 
pos kalbos ir po to minėjimas 
persikels į Royal Connaught 
Hotel, kur visos trys tautybės 
išpildys programą. Pasirodys 
iatvių ir estų chorai, lietuvių so
listė p. Ščepavičiėnė.

Prašome visus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti demonstraci
jų eisenoje. Moterys prašomos 
apsirengti tautiniais rūbais.

Apylinkės valdyba.
Sukaktuvinis balius. Laikas 

bėga, artėja birželio 22 d. Tą 
dieną įvyks sukaktuvinis balius 
kun. dr. J. Tadarauskui pagerb
ti, jo 20 metų kunigavimo su
kakties proga. Visi iki vieno įsi- 
gykimė kvietimus iki bįrželk) 16 
d. Jų kaina tik .$3-. Kvietimus 
galima gauti pas komisijos na
rius: J. Giedraitį — 117 East- 
borne Avė., J. Kšivicką — 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,
Didžiųjų trėmimų minėjimo 

proga žinoma CHML radijo ko
mentatorė E. Hyder kalbėjo per 
šią stotį birž. 11 d. 9.30 vai. vak. 
mūsų tautos laisvinimo klausi
mais. Mūsų pareiga parašyti jai, 
nors ir trumpą, padėkos žodį. 
Laiškūs neatidėliodami siųskite 
šiuo adresu: Mrs. E .Hyder, CH 
ML Radio Station, Hamilton, 
Ont.

Namų Fondas paskutinę sa
vaitę padidėjo 5 nariais. Po $100 
paskyrė Perkauskai, įrašydami 
savo 5 metų vienturtį sūnų Gin- 
tautėlį, toliau lietuviško orkest
ro “Aidas” vadovai Vytautas 
Babeckas ir Justas Vaičius, Eu
genijus Meškauskas ir J. R. Vi
siems naujiesiems nariams NF 
v-bos vardu gražiausiai dėkoja
me! . •

Dalis tautiečių — pesimistų 
samprotauja, kad esą, jei ir pa
vyktų suorganizuoti visus Ha
miltono lietuvius nariais ir su
kelti didesnį kapitalą,, vargu ar 
galėtų Liet. Namai už 150 ar 
daugiau tūkstančių patys išsilai
kyti, o juo labiau nešti pelną. 
Čia norėčiau pabrėžti vieną šio 
reikalo pusę: Liet. Namų joagrin 
dinė salė tūrėtų būti "to paties 
dydžio (apie 500 sėdimų vietų), 
nežiūrint kiek pinigų pavyktų 
sutelkti. Didesnė suma duotų 
galimybę įrengti Liet. Namuose 
daugiau šalutinių patalpų, ku
rios kainuotų mažiau, bet duo
tų didesnes nuolatines pajamas. 
Pav., jei namai už $100.000 duo
tų metinių pajamų $15.000, tai 
esu tikras, kad prie šios sumos 
pridėjus $50.000 iš namų paja
mos padidėtų mažiausiai d vigu-, 
bai. Čia man prisimena čikagie-

čių, lietuvio inž. architekto Ston
kaus įsakmus pabrėžimas. Jis 
primygtinai užakcentavo, kad i 
šutant Liet. Namus nereikėtų 
daryti principinės klaidos — ne-' 
sibazuoti ^pagrindinės salės pa-Į 
jamomis, bet būtinai planuoti 
šalutinių komęrc. patalpų, ku
rios sudarytų pajamų branduolį. 
Jų įrengimas kainuotų žymiai 
mažiau negu pačios salės.

Tik daugiau drąsos ir veržlu
mo, o Liet Namus Hamiltonas 
pasistatyti pajėgus.

Petrinių baliui, kuria įvyks 
Garden Centre birželio 28 d., 
Alfonsas Kybartas, turįs mėsos 
gaminių prekybą 142 James St. 
N., dovanojo puikų kumpį. Jis 
teks vienam iš svečių, pagal įėji
mo bilietą, kaip “Door prize”. 
Meilajam A. Kybartui nuoširdūs 
ačiū!

Baliaus salė yra, viena pui
kiausių ir karščių metu šaldo
ma. Atvykę tikrai būsim malo
niai nustebinti visa gražia ap
linka.

Gegnužės 2 d. teko lankytis 
pas Hamiltono, apylinkės lietu
vius ūkininkus. Malonų įspūdį 
padarė mielieji Plaušiniai, turį 
stambų 250 akrų (apie 120 ha) 
ūkį Caistor Centre, * Ont. Teko 
Susipažinti su ' jų jauna dukre
le,, kuri šiuo metu mokytojauja 
netoli savo tėvų ūkio. Malonu 
buvo su ja kalbėtis gražia lietu
vių-kalba, kuri, nors čia gimusi, 
nesiskyrė nuo tėvų kalbos. Mie
lasis Viktoras Plaušinis šio ap
silankymo proga užsisakė “TŽ”.

Pp. Keziai gegužės 13 d. susi
laukė trečiojo vaiko ir antrojo 
sūnaus Vytauto Roberto. Linki
me mažajam Vytautėliui gražios 
ateities.

Tai reto kuklumo ir dar retes
nio gerumo šeima. Nors tik vie
nas vyras tedirba, jie niekad ne
atsako aukos: p. Onutė Kezienė, 
yra nuolatinė Saleziečių gimn.j 
rėmėja. Kezys Vladas jau sausio 
7 d. įnešęs šimtinę N. Fondui.

Skripkuvienė Sofija gegužės 
15 d. staigiai greitosios pagalbos 
mašina buvo išvežta į šv. Juoza
po ligoninę, kur jai padaryta 
tulžies operacija. Ligonės svei
kata gerėja ir tikimės ją vėl 
greit matyti sveiką mūsų tarpe. 
/ Į Saleziečių gimn. rėmėjus įsi-

jungė nuo gegužės 1 d. aukoda
ma po $1 kas mėnesį, jaunoji.p. 
Emiliutė Kybartienė - Kačins- 
itaitė. Gimnazijos vardu jai ta
riame gražų ačiū! Sk. St.

Patikslinimas. “T2” Nr. 22 til- 
pa mano rašinys ‘’Sukaktuvinis 
koncertas Hamiltone”, kuris už
sibaigė sakiniu “Jei ir toliau apa 
tinėse salėse (prie barų) bus 
tiek žmonių, tai namai bus, ir 
dar neprasti...” Dauguma skai
tytojų suprato tai, kaip pašie-, 
piančiai taikoma Lietuvių Na
mų Fondui, ko tikrai nenorėjau.

Jei buvo kam taikoma, tai pa
čiai visuomenei (aišku nevisai), 
kuri vis mažiau ir mažiau krei
pia dėmesio į mūsų kultūrinius 
pasirodymus. Juos suruošti ne
maža idarbo ir laiko paima iš 
dalyvių, o taip pat ir iš rengėjų, 
bet artodo, kad mes to neįver
tiname.

Laikas, deja, parodė, kad net 
su geriausiomis programomis 
(ne vien tik LNF valdyba, bet 
ir kitų grupių rengėjai) publi
kos neprivilioja. Daugiausia pri- 
viliojama su šokiais ir baru, o 
tai yra tikrai liūdna.

Kai dėl LN Hamiltone, tai pil
nai tikiu, kad kultūrinis veiki
mas dvigubai turės padidėti. To
dėl visai LNF valdybai nuošir
džiausiai linkiu sėkmės.

NiDa.

Skausmo valandoje dėl mano vyro ir 
mūsų tėvo a.o. K. Rimkaus mirties ge
gužes 7 d. Hamiltone, Ont., reiškiame 
nuoširdžia padėkų: kun. dr. J. Tado- 
rouskui už rožančiaus atkalbėjimų kop
lyčioje ir už iškilmingas šv. Mišias, kun. 
Pacevičiui iš Toronto ir kun. vikarui iš 
katedros, seselei už vargonavimų ir mer
gaitėms už giedojimų bažnyčioje.

Ypatinga padėka A. Kerutytei už tė
vuko rūpestingų slaugymų ir priežiūrų 
ligos metu; p. Mažučiams, J. Astuj, Žio- 
bai, Lukoševičiams, Zubrickui ir kt. už 
dažnų ligonio lankymų.

Padėka už šv. Mišių aukas ir gėles: 
A. Kerutytei, Mažulaičiams, Astui, Lu
koševičiams, Senkams, Volungėms, L. 

I P. Kažėmėkams, Mikšiams, Kybartams, 
Bubniams, Virkiečiams, Baronienei ir jos 
mamytei, Mr. Mrs. Lieder, P. Giedrai
čiui, Močiulaičiams, Pauliukams, Žio- 
bams, Andrulėnams iš Simcoe, Gode
liams, E. B. Milašiams, Dervaičioms, 
Gerčams ir vyrams iš Rod. Mill Steel 
Co'., karsto nešėjoms: Karaliūnui, Romi- 
kaičiui, Mikšiui, Mulioliui, Šakaliui ir 
Griniui. Reiškiame širdingą padėka vi
siems pareiškusiems užuojautą žodžiu ir 
raštu ir visiems visiems taip gausiai da
lyvavusiems. palydint tėvuką Į amžinų 
poilsio vietą. Žmona ir vaikai.

Birželio 22 d. jau čia pat.
-.TĄ DIENA WELI.ANDE VYKSTA

TRADICINĖS JONINĖS
Kokios šiame dideliame parengime vyksta įdomybės, ga- • 
lėtų papasakoti jose dalyvavę praeitais metais. Bet geriau
sia Įsitikinti patiems atvykus. Šiais metais programos dalį 
atliks garsi modernaus išraiškos šokio šokėja JONĖ

Vieta: St. Stephans Hall, Main East St. ir Port Robinson 
Rd. kampas. Pradžia 4 vai. p.p.

VKLS-gos St. Catharines skyrius.

ŠVENTO JONO NAKTIS
Šiandien lietuvis, gyvenda 

mas šiapus Atlanto, dažnai min
timis lekia pas brolius vargdie
nius, kurie dūsauja prie banguo
jančio Nemunėlio, prie ošiančios 
Baltijos, kurie ašaras lieja prie 
parymusio -pakelės rūpintojėlio 
maldaudami palengvinti vergi
ją. Tokios pas lietuvį mintys at
siranda dažniausiai didžiųjų 
švenčių ar šiaip iškilmingesnių 
bei įspūdingesnių dienų progo

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

Mes turime išrastų naujų būdų 
perstatyti krosnį 

kuris sutaupo apie trečdalį alyvos.
Per dūmtraukį 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 

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

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

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

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

Kokybė ir sąžiningos patarnavimas žemo
mis koinomis!

Visada pasiruošę padėti įvairiose namų ap
šildymo problemose1

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

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS:
* Suvartoja mėžiau alyvos
* Užima mažiau vietos
* Turi 10 m. garantija
* 3 ta. iisimokėjimui ir tik 6%
* šildą Jis» kambarius automatHkai
* Duoda aatfirollai drėgnu orą.

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

Lietuviai pasaulyje

mis.
Viena iš Įspūdingiausių lietu

vio širdžiai tradicijų yra šv. Jo
no naktis. Čia naktigonių pasa
kos, jaunimo dainos, šokiai, lau
žai, ieškojimas paparčio žiedo ir 
daugybė kitokių pramogų. Čia 
vainikavimas šv. Jono koplytė
lių, ėjimas bent už dešimties 
kilometrų į atlaidus, Jonų vaini
kavimas, Joninių sūris ir neiš
skaičiuojama eilė dar visokiau
sių tradicijų pasiliko lietuvio 
širdyje ir esant už tūkstančių 
mylių nuo savo tėvynės. Norė
dami likti ištikimi savo didvy
rių ir kankinių žemei visuomet 
i-enkamės prisiminti mūsų tėvų 
ir protėvių šimtmečius išsaugo
tus papročius.

Todėl ir šiais metais birželio 
22 dieną iš plačių apylinkių su
sirinksime į Jono naktį WEL- 
LANDE, St. Stephens Hall sa
lę, kur jau kelinti metai vilnie
čiai rengia Jonines ir šimtai 
žmonių išsiveža gražiausius įs
pūdžius ir gražiausių Lietuvoje, 
švęstų Joninių prisiminimus. 
' , Artimas.

JA VALSTYBES
BALFas gegužės mėnesį aukų 

yra gavęs $2.250,70. Tame tarpe 
iš Kanados $176,70. Prisiuntė: 
K. Mankauskas iš Bradford, 
Ont., $8.70 G. Adams iš Calgary 
.ir O. Rojus iš Lethbrdige, Altą, 
po $15; A. Puida iš LongĮac, 
Ont., $2; A. Lukoševičius iš 
Oakville, Ont., $5; Iš Prince 
George, B .C., K. Dulskis $2, A. 
Karpavičius, W. Lapienis ir P. 
Vosyluis po $16; M. Venskus iš 
Sudbury, Ont., $21; C. Kuraus- 
kas iš Swan River, Man., $15; 
J. Vaitkus iš Toronto, Ont., $30.

Tuo pat metu jūrų transpor- 
tacijai gauta $379 ir narių mo
kesčio $134.

Vasario 16 gimnazijai gauta 
$2.290,88.

Rūbų ir avalynės gauta 929 
sv., iš federalinės valdžios gau
ta 163.200 sv. maisto.

BALFo adresas yra: 
Grand St., Brooklyn 11, 
USA. ■ *

Kennebunkport, Me., 
pranciškonų vienuolynas liepos 
14 d. mini savo 10 metų sukak
tį. Ta proga rengiama Lietuvių 
Diena - piknikas. Liet. Dienos 
metu bus iškilmingos Mišios, 
pietūs ir meninė programa, ku
rią išpildys sol. Verikaitis ir jo 
vadovaujamas Toronto Vyrų 
Kvartetas. Berniukų stovykla 
šoks tautinius šokius. Juos pa
ruoš Ona Ivaškienė.

Vilius Bražėnas atliko solo 
partiją, tenoro, nesenai ameri
kiečių statytoje Dubois kanta
toje Springdale, Conn.

Suzana Šalnienė ir Liucija 
Jakimavičiūtė - Sakalauskienė 
Augščiausiojo. Teismo Vašingto
ne priimtos advokatūron prak
tikuoti. S. Šalnienė „yra Lietu
vos garbės konsulo Bostone 
žmona. Ji gimusi Lietuvoje Ba
takiuose, Tauragės apskr., į JA 
V-es atvežta 6 metų, Bostono 
universitetą baigė 1921 m.
VOKIETIJA
' A-A. Birutė Radzevičienė-Mi- 

liūtė mirė TB sanatorijoje Švei
carijoje didžiosios savaitės ant
radienį, palikusi vyrą ir dvi dūk 
relės— Dalytę 13 ir Kristutę 5 
m. gyvenančias Memmingene. 
Ten atvežtas ir jos. lavonas pa
laidoti. - .

Ji buvo gimusi 1924 m. sausio 
1 d;. Skuode. Sirgo ilgai. Apie 9 
metus išgulėjo įvairiose sanato
rijose Vokietijoje ir Šveicarijo
je, mirė po sunkios plaučių ope
racijos. \ ‘
ITALIJA

Italijos Liet. Bendruomenėje 
yra apie 110 suaugusių ir apie 
50 vaikų (įskaitant ir Liet. Sale
ziečių gimnazijos auklėtinius). 
Didžioji Italijos lietuvių dalis 
gyvena Romoje arba jos apy
linkėse. Krašto V-ba, pirminin
kaujant V. Mincevičiui, išvystė 
gyvą veiklą tiek savų tautiečių 
tarpe, tiek skelbiant Lietuvos 
laisvės reikalą svetimųjų tarpe. 
Valdybos suruoštuose parengi
muose dažnai dalyvauja daug 
žymių Italijos valstybininkų ir 
šiaip svarbių asmenų. Italijos 
Lietuvių Bendruomenė sugebė
jo surasti daug Lietuvos draugų.

Naujoji krašto taryba išrinkta 
š.m .gegužės mėn. koresponden- 
ciniu būdu: kun. V. Balčiūnas, 
prof. dr. Z. Ivinskis, kun. V. Min 
cevičius, St. Baranauskas, kun. 
V. Bitinas, kun. dr. J. Zeliaus- 
kas, kun. J. Navikevičius, kun. 
R. Krasauskas, kun. dr. J. Bičiū
nas. Kandidatais liko: kun. J. 
Riaubūnas, kun. Pr. Gavėnas, 
Elena Bergaitė, Ir.* Pacevičiūtė, 
Č. Cironka, kun. V. Pomanskis, 
Janina Liustikaitė. Kontrolės 
komisijon išrinkti: kun. prof. P. 
Rabikauskas, prel. L. Tulaba, 
kun. dr. J. Sakevičius.
D. BRITANIJA ’ *

D B L Sąj. metinis suvažiavi
mas šaukiamas per Sekmines, 
kai bus švenčiamas ir dešimt-

105

tėvų

metis. Tuo pat metu šaukiamas 
ir L. Namų šerininkų susirinki
mas. Suvažiavimai prasidės šeš
tadienį, birželio 9 d., Londone 
Liet. Namuose. Sekmadienį bus 
vykstama atšvęsti dešimtmečio 
į Liet. Sodybą, o pirmadienį vėl 
tęsiami posėdžiai Londone.

DBLS pereitais metasi paja
mų turėjo sv. 749.4.8, išlaidų — 
sv. 546.11.7, tad sutaupyta sv. 
202.13.1. Daugiausia pajamų 
gauta iš ^skyrių įnašų iš nario 
mokesčio :sv. 643.6.5.

A.A. Vladas Petravičius mirė 
balandžio 24 d. Bradforde, kur 
turėjo savo namus. Jis buvo gi
męs 1900. X. 16. Tauragės apsk., 
dirbo Šiauliuose kaip geležinke
lio statybos darbininkas.

A.A. Vladas Žemeliauskas žu
vo Rochdale per pačias Velykas, 
balandžio 17 d., susidūręs su 
sunkvežimiu motociklu skubė
damas į darbą. Kilimo buvo ku
piškėnas. Karo metu kaip karei
vis pateko Italijon; Venecijoje 
po karo vedė italę.

Londone įsteigta lietuvių mo
terų seklyčia. Steigiamame su
šutinkime gegužės 5 d. dalyvavo 
apie 70 moterų. Į valdybą iš
rinkta: pirm. Jurkonienė, sekr. 
Mamaitienė, kasininkė Užkurai- 
tienė,-valdybos narės Jurienė ir 
Namajuškienė. (E)
BRAZILIJA

Motinos Dienai Brazilijoj ski
riamas gegužės mėn. antrasis 
sekmadienis. Tą- dieną visos 
Brazilijos radijo stotys skiria 
programas imtinai motinai pa
gerbti, tai — didelė ir jaudinan
ti šventė kiekvienoj Šeimoj. Ne
atsiliko ir S. Paulo Lietuviškoji 
Mokykla ir draug su ateitininkų 
kuopa surengė gegužės 12 d. V. 
Zelinos gimnazijos salėje šaunų 
pagerbimą.

Motinos Diena pradėta šv. 
Mišiomis V. Zelinos bažnyčioj, 
kurių metu jaunimas .piriėmė 
šv. Komuniją už gyvas ir mirų- . 
sias motinas.

3 vai. p.p. Seserų Pranciškie- 
čių gimnazijos salėje įvyko mi
nėjimas su turtinga ir įvairia 
programa, kuriai jaunimas jau 
išanksto rūpestingai, ruošėsi va
dovaujamas savo mokytojų.

Įžanginį žodį pasakė Seserų 
vyresnioji M. Urbana. Po to 
jungtinis diet. mokykjųs..ir 
tininkų choras sugiedojo moti
noms “Ilgiausių Metų” ir kiek
vienas vaikas ėjo į salę prisegti 
savo motinai gėlę — simbolį pa
dėkos ir meilės.

Meninėj programoj pirmiau
sia pasirodė lietuvių k. lankyto
jai seselės M. Urbanos klasės, 
atvaizdavę jos pačios sukurtą 
montažą “Motina”. Mokytojos J. 
Valeikienės klasė (patys mažie
ji!) parodė žaidimą “Liūtas”. 
Kunigo Juozo Šeškevičiaus pa
rengti vaikučiai suvaidino in
scenizuotą “Du gaideliai”. Mo
kytojos M. Kinderienės pareng
tas liet, mokyklos choras, ber
niukų ir mergaičių kvintetai su
dainavo šešias liaudies dainas. 
Akordeonų orkestras, vadovau
jamas Ž. Paukštytės, pagrojo 
porą smagių šokių. Be to pavie
niai deklamavo lietuviškų pa
mokų lankytojai. Mokytojos H. 
Mošinskienės klasės moksleiviai 
suvaidino, jos pačios parašytą ir 
režisuotą scenos vaizdelį “Moti-* 
nos dalia”, kuriame autorė vaiz
duoja Lietuvoje likusios vieni
šos motinos regėjimą gegužės 
pirmąjį sekmadienį.

Ateitininkų choras vadovau
jamas E. Kilčiauskaitės, sudai
navo nuotaikingai dvi dainas: 
“Siuntė mane motinėlė” ir “O 
čia čia...” Užbaigai ateitininkų 
taut, šokių grupė, paruošta J. 
Guigos pašoko “Vėdarą” ir “Ma
lūną”. Pastarasis ypatingai su
žavėjo publiką ir teko kartoti.

Minėjimui vadovavo kun. J. 
Šeškevičius. Salė buvo pilna 
publikos, kuri nenoromis skirs
tėsi po taip sklandžiai ir įspū
dingai praėjusios šventės H. D.

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.

Pcs mus galite įsigyti geriousios rūšies ongliškos dryžuotos medžiagos, odi
nių kurtkių, botų su koiliukois, odos ir kitų dolykų pigiousiomis koinomis.

Tolo pot galime pasiųsti iš Konodos oro poštu lakrodžius, foto epo rotus, 
kojines, skarutes, medŽiogas. Iš Švedijos stondortinius moisto pokietėlius.

Visokios rūšies veistus, vitaminus. Fvz. 5 kg. šokdodo $27; 5 kg. muilo 
$8.75; 10 kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. cukrous $14.00; Sveicoriš- 
kos loikrodis, 17 jsw. $27.00.

■

Maker d Cmda’s Freest Shirts

Jou dougiou 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytą 

garantiją apie jų kokybę ir rūšį, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirkaite.

VAISTAI LIETUVON!
ISGELBEKlTEg^VYBES^PASIŲSKITE SĄV^ 
.■f. GIMINĖMS IR-DRAUGAMS VAISTŲ. t

WALTMAN’S
1117 Dundas St. W'.. (h -ington kampas (prieš Lichivm Nanius)
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Lietuviu Jaunimo Kongresas
Susiburkit krūvon, Lietuvos so- 
kaldioi, išbtaškykit miglos Jūs 
galingais spornois!

Lietuvos Jaunime, buvo lai
kas, kada keletas švisuolių kal
nus nuversdavo, šiandien kelių 
negana, šiendien reikia visų ryž
to ir darbo. Mūsų tėvų žemė guli 
paslika po okupacijos jungu, jos 
vaikai nyksta Sibiro taigose ir 
emigracijos materializmo dumb
le. O Ji, kas dieną vis silpstan
čiu balsu šaukia.

Lietuvos Jaunimo, karštų šir
džių ir tvirtų tvirtų rankų šian- 
dein reikia. Tėvų — senųjų dar
buotojų getos retėja ir jų pečiai 
jau nebeteki tvirti. Ko vertas 
tas, kuris motiną palieka mirties 
patale, ko vertas jaunimas ne
klausąs engiamos tėvynės balso, 
užmirštus gimtą kalbą ar metąs 
į šalį mūsų garbingas tradicijas? 
Jau pribrendo laikas nors dalį

LITU
Dažnai studentiškoje spaudo

je minimas lietuvių studentų lei 
dinys anglų kalba Lituanus, sie- 
lojąmasi, kad studentai mažai 
teparodo jam dėmesio talkinin
kaudami, kad yra finansinių 
sunkumų ir panašiai. JAV stu
dentija gal yra geriau susipaži
nus su šiuo sielvartu. Kanados 
studentai tik vienas kitas tėra 
.girdėję, kad iš viso toks Litua
nus egzistuoja. Pravartu tad 
šiame Kanados studentų skyre
lyje pateikti platesnių žinių apie 
tą lietuvių studentų atstovą sve
timtaučių studentijos ir profe
sūros tarpe.

Lituanus leidžia ir redaguoja 
tebestudijuoją bei jau studijas 
baigę lietuviai talkininkaujant 
rašytojui A. Landsbergiui. Re
dakcinį kolektyvą sudaro: A. 
Landsbergis, R. Šilbajoris, K. 
Skrupskelis, G. Penikas ir V. 
Vygantas. Administraciniam 
darbui talkininkauja G. Mičiū- 
naitė ir S. Sinusas, o archyvinę 

- .medžiagą .tvarko R. Ingelevi- 
čiūtė. -

Iki šiol yra pasirodę 10 žurna
lo numerių. Pirmasis buvo 12- 
kos puslapių ir jo tiražas siekė 
900 egz. Paskutinis numeris jau 
32 puslapių ir išplatinta 3.500 
egz. Tikimasi tiražą dar padi
dinti..

Lituanus siekia kuo platesnės 
rimtos informacijos apie Lietu
vą, jos tragediją, lietuvius, jų 
kultūrinius ir kitokius pasireiš
kimus. Jis bando pasiekti įtakin
guosius svetimtaučius bei jų įs
taigas ir čia gimusius tautiečius, 
kurių ryšiai su lietuviais yra nu 
trūkę arba labai silpni. Redakci
jai rūpi skaitytojui pateikti rim
tos medžiagos; vengiama inten
syvių, agitatorinių informacijų.

Lituanus siuntinėjamas be
veik visoms Amerikos univer
sitetų bei kolegijų bibliotekoms, 
be to, visai eilei viešųjų bib
liotekų, pagrindinių rimtų žur
nalų redakcijoms, įtakingiems 
politikams, profesoriams ir t.t. 
Kanadoje berods Lituanus dar 
negalima atrasti nei vieno un-to 
bibliotekoje.

Gegužės mėnesį buvo praves
tas Lituanus žurnalui remti va
jus (Vajaus laikas pratęstas iki 
Jaunimo Kongreso. Red.), no
rint sukelti pakankamai lėšų Li
tuanus tolimesniam leidimui.

PAČIŪŽOS - TRIRAČIAI
DVIRAČIAI

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

ATIDARYTA
VAKARAIS

egzistencijos kovos paimti ant 
jaunųjų pečių, jau pribrendo 
laikas atsakyti į tėvynės šauks
mą, ir todėl, i

Lietuvos Jaunime, šių metų 
birželio 29 ir 30 dienomis Čika
goje šaukiamas Jaunimo Kon
gresas. Reikia aptarti dabarti
nes mūsų problemas, išsiaiškinti 
ir susiderinti laisvinimo kovos 
būdus ir išreikšti lietuvių jauni
mo ištikimybę kovojančiai Lie
tuvai. Susiburkim visi į šį Kon
gresą, tenelieka nei vieno prie 
svetimo krašto pastogių židinio. 
Stokime visi skaitlingai, kad 
prieš savo pranokėjus ir prieš 
savo palikuonis galėtumėm pa- 
sišventusiomis širdimis ir galin
gu balsu paskelbti: MES — LIE
TUVAI!

Iki pasimatymo Kongrese !
Jaunimo Kongresui ruošti 

Komitetas.

A NU S
Vajaus metu siekiama sukelti ne 
mažiau $5.000. Ši suma įgalintų 
Lituanus darbą visiems me
tams; būtų įmanomas tiražo di
dinimas, leidinio technikinis ge
rinimas ir kitoks tobulinimas. 
Nei Lituanus redakcija, nei- ad
ministracija, nei bendradarbiai 
nei platintojai negauna jokio 
atlyginmio; net simbolinio ho
noraro neįstengiama skirti.

Lituanus leidėjai džiaugiasi ir 
kartu didžiuojasi, kad Lituanus 
yra berods vienintelė konkreti 
plotmė, kurioje savo pasireiški
mais šalia vienas kito atsistoja 
visi lietuviai. Lituanus apjungia 
visų pažiūrų studentus ir įgali
na surasti bendro darbo plotmę. 
Lituanus leidėjai tikisi, kad pla
čioji bendruomenė ir studentija 
supras šio žurnalo svarbumą ir 
tikslą ir padės visus užsimoji
mus realizuoti.

Lituanus adresas: 916 Wil
loughby Ave., Brooklyn 21, N. 
Y., USA. I

- - A P Ž V
Kanados universitetuose pasi

baigus mokslo metams gausus 
būrys lietuvių studnetų ir stu
denčių įsigijo laipsnius.

Toronto universitete bakalau
ro laipsniu įvairius fakultetus 
baigė septyni lietuviai studen
tai: Kazimieras Manglicas — so
cialinius mokslus (social work), 
Gintautas Mitalas — mechaninę 
inžineriją, Romas Mitalas—ma
tematiką ir fiziką, Birutė Petru
lytė — humanitarinius mokslus, 
koncentruodamasi psichologijo
je, Gražina Račytė — humani
tarinius mokslus, koncentruoda
mas! filosofijoje, Leonida Ra
manauskienė — humanitarinius, 
moksl., koncentruodamas! pran
cūzų kalboje, Juozas Stankevi
čius — inžineriją.

McGill universiteto, Montrea- 
lyje, statybos inžinerijos fakul
tete šeši lietuviai įsigijo baka
lauro laipsnius: Eugenijus Dai
nius, Česlovas Januškevičius, 
Algirdas Kličius, Rimas Lapi
nas, Vytautas Paulius ir Alfre
das Puzarauskas.

Montrealio universiteto, Mont 
realyje, inžinerijos fakultetą ba
kalauro laipsniu baigė Algirdas 
Jurkus.

Toronto un-te šiemet pasižy
mėjo Romas ir Gintautas Mita-

Algirdas Juodagalvis, šiais me
tais McMaster universitete Ha
miltone baigęs ekonomijos moks 
lūs, įsigydamas bakalauro (BA) 
laipsnį. Algirdas gimė 1929 m. 
vasario 4 d. Gimnaziją pradėjo 
lankyti Lietuvoje, baigė Vokie
tijoje. Prieš studijas ilgesnį lai
ką dirbo geležinkelių bendrovė
je (CNR) Britų Kolumbijos ir 
Ontario provincijose. Baigęs 
mokslus iš keleto' pasiūlymų pa
sirinko dirbti didžiausiame Ka
nadoje plieno fabrike — Steel 
Company of Canada Ltd.

ALGA -
lai. Romas baigė matematikos ir 
fizikos kursą pirmuoju, o Gin
tautas su pagyrimu (honours).

KLSS Rinkiminė, Komisija 
praneša rezultatus: į Kanados 
Lietuvių Studentų Centro Val
dybą išrinkti: Ina Šipelytė, Vy
tautas Petrulis, Birutė Grigaity- 
tė. Kęstutis Šalkauskas, Milda 
Bilevičiūtė. Į Revizijos kpm. iš- ( 
rinkti: Judita Matulionytė, An
gelė Kuolaitė, Rimantas Jur
kus. ■ •

Toronto Akademikų skautų sk. 
paskutiniu metu dažniau pradė
jo ruošti sueigas ir jau pradeda 
planuoti šių metų vasaros sto
vyklą. Skyrius turi įsteigęs skau 
tiškų knygų ir spaudos biblio
tekėlę, kuria rūpinasi B. Grigai- 
tytė. Regina Kulienė sutiko bū- 
.ti “Mūsų Vyties” korespondente.

Toronte gegužės 11 d. Lietu
vių Namuose, įvyko finis se- 
mestri.

Kęstutis Ječius, Illinois uni
versitete, Urbanoje, JAV, archi
tektūros fakultete, gavo pirmąją 
premiją už architektūrinius pro
jektus.

Vida Klibaitė, biržietė, sėk
mingai baigė ir įsigijo bio-che- 
mijos magistro laipsnį Niujorko 
un-te, kur pakviesta būti asis
tente. -

CCM ŽAISLAI
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI

DUKE’S
CYCLE & RADIO LTD.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Rimvydas Bajoras, Edmonton, 
ĄJta, š-m. gegužės 17 d. baigęs 
■Chemijos inžinierių universite
tą ir apdovanotas mokslo diplo
mu, gegužės 19 d. išvyko dar
buotis į Imperial Oil Co., Samia, 
Ont. Naujam inžinieriui Edmon- 
tono lietuviai linki daug laimės 
ir pasisekimo naujoje vietojee.

Dar kartą į studentiją
Kai vyresnioji mūsų karta 

retkarčiais neigiamai atsiliepia 
apie akademinį jaunimą, kai kar 
tais mums tenka aštresnis žodis, 

, dažnai piktinamės, nes esame 
! įsitikinę, kad tokie priekaištai 
neteisingi. Manome, kad dau
giau reikėtų vyresniuosius bar
ti. Tačiau šį kartą norisi trum
pai sustoti ties vienu reiškiniu, 
kuris be dvejojimų parodo, kad 
ir akademinio jaunimo tarpe la
bai maža susidomėjimo lietuviš
komis problemomis.

Šio skyriaus • skiltyse prieš 3 
mėnesius pasirodė B. Vaškelio 
rašinys, kuriame trumpai buvo 
iškeltos problemos, liečiančios 
studentų leidžiamą žurnalą ang
lų kalba. Skaitytojui buvo nuro
dytos trys konkrečios galimybės 
kaip prie Lituanus leidimo dar
bų prisidėti: a) bendradarbiau
ti rašiniais, b) padėt telkti lėšas 
prenumeratų bei aukų būdu ir 
c) padėti administracijai sutelk
ti daugiau prasmingų svetim
taučių adresų. Buvo pridėtas ir 
Lituanus adresas, žodžiu, viskas 
buvo sukramtyta. Tereikėjo pa
rodyti tik truputėlį pastangų. 
Suprantama, žurnalui straipsnį 
parašyti nėra lengvas darbas. Ir 
finansinis parėmimas studentui 
sunkesnė problema — jo kiše
nėje dažnai švilpauja vėjai. Ta
čiau berods jokio pasiteisinimo 
nebūtų galima rasti (tikrai rei
kėtų pamiklinti galvelę, kad to
kį suradus) adresų telkimo at
žvilgiu. Tad logiška išvada bū
tų — po tokio rašinio administ
racija tikriausiai bus gavusi ne
mažai adresų ir tokiu būdu Li
tuanus Kanadoje tikrai jau pla
čiau paplis.

O koks vaizdas tikrovėje? De
ja, tenka konstatuoti, kad adre
sų gauta iš... vieno asmens, bū
tent paties rašinio autoriaus B. 
Vaškelio. Nei vienas kitas Kana
doje studijuojąs lietuvis akade
mikas nerado reikalo bent to
kiu mažu veiksmu pasitarnauti 
bendram darbui. Būtų galima 
išvardinti visą eilę sarkastiškų 
priežasčių kodėl akcijon neįsi- 
iungiama. Tačiau tai padėties 
nepakeis; tegalima tik liūdnai 
nusišypsoti ir apgailestauti, kad 
tiek maža sąmoningumo.

Tačiau konkrečiam darbui tal
ka visuomet reikalinga. Nevėlu 
bus, jei ir šiandien Kanados lie
tuviai studentai įsijungs į Litua
nus akciją. Tačiau neatidėkime 
tų dalykų rytojui, nepalikime jų

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

Redakcijai prisiųsta
Kun. Stasys Yla, Vainikuotoji 

Šiluvė. Leidinys paruoštas sta
tulos pašventinimo proga. Spau
dė Immaculate Press, Putnam, 
Conn., 1957, 16 psl. Viršelis T. 
Valiaus. 4. iliustracijos. Kaina 
nepažymėta.

Aidai, 1957 m. gegužės mė
nuo, Nr. 5 (100), 193-240 psl.

Turinys: K. Pakštas, Filosofo 
St- Šalkauskio brangiam atmi
nimui; P. Jurkus, Girių mergai
tė (ištrauka ik Juodvarnių poe
mos); F. Jucevičius, Hėgelis ir 
Marksas; Ant Vaičiulaitis, Trys 
trumpi pasakoj ima Dr. R. Zalu- 
bas, žvaigždės gyvenimas, L. 
Žitkevičiaus eilės. Platūs ap
žvalgos skyriai.

Ateitis, 1957 m. gegužis, Nr. 
5, 97-120 psl.

Šiame numery rašo: T. J. Bo- 
revičius SJ, Ang. Katelytė, Aid. 
Baužinskaitė, J. Vaitkevičius, B. 
Dabušytė, D. Brazytė, Dx Sadū- 
naitė, N. Narutė, E. Ubartaitė, 
J. GailiuŠytė, *J. Petrėnas, A. 
Sušinskas, R. Kriaučiūnas ir kt. 

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

Variety Textiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

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

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

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

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

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

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

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

Atidaryta ir šeštadieniais visą dieną.

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

burnerius. Duodu išsimokėjimųi iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau’ rhdiatoriųs, Van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

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

kitam. Kas paskaitys šias eilu
tes, tejaučia konkrečią ir aiškią 
pareigą prisijungti savo veiks
mu prie šios akcijos. Ko gi iš 
kiekvieno norima? O gi bent 
tiek: a) peržiūrėti savo adresų 
knygutes, pagalvoti apie savo 
profesorius, universiteto bei 
miesto bibliotekas, įtakingus 
vietos pareigūnus, mums palan
kius komentatorius, žurnąlistus, 
žurnalų bei dienraščių redakci
jas, kaimynus ir 1.1., b) iš jų iš
rinkti tuos, kuriems vertėtų 
bent vieną Lituanus numerį su
sipažinimui pasiųsti; c) pasiųsti 
šiuos parinktus adresus Litua
nus leidėjams: 916 Willoughby 
Ą.ve., Brooklyn 21, N.Y., USA. 
Galima siųsti kad ir šimtą adre
sų, o kiekvienas akademikas tu
rėtų surasti bent po 5 adresus. 
Nejaugi nepažįstame nei 5 žmo
nių, kuriuos savo krašto ir tau
tos problemomis galėtumėme 
sudominti, Dėl adresų pasikar
tojimų nėra reikalo jaudintis; 
administracija , sugebės tokius 
netikslumus pastebėti;

Lituanus leidėjai nuoširdžiai 
kiekvieną šio skyr. skaitytoją 
prašo talkon. Nejaugi jų prašy
mas liks neišklausytas? Juk ne 
jiems padedame, bet savo men
ku, vienkartiniu veiksmu prisi
dedame prie svarbaus informa
cinio darbo. Tolimesni aiškini
mai nereikalingi.

P. Gantvydas.

Kultūros ir knygy pasauly
Mergaičių vasaros stovyklą, 

ALRK Fbderacijos stovyklavie
tėje, Manchester. Mich., šiemet 
ves Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserys. Jos kviečia visas lie
tuvaites 7-16 metų amž. susi
burti bendriems vasaros džiaugs 
mams. Jos žada mokyti lietuvių 
kalbos, dainų, šokių, žaidimų ir 
rankdarbių. Čia kursite laužus, 
savais talentais ruošite progra
mėles ir praturtinsite savas ži
nias pašnekesiais.

Stovykla' veiks nuo liepos 14- 
28 d. Stovykla baigsis Lietuvių 
Švente, kurioje programą išpil
dys stovyklautojos, padėmonst- 
ruodamos tėveliams stovykloje 
išmoktus šokius ir dainas.

Stovyklautojų registracija pri 
imama iki birželio 25 d. Regist
racijos mokestis $5; jis įskaito
mas į savaitinį stovyklos mokes
tį. Vietos rezervuojamos tik' ta
da, kada prisiunčiama registra
cijos kortelė ir mokestis. Įsire- 
'gistravus ir neatvykus, pinigai 
negrąžinami. Kiekviena stovyk
lautoja pristato gydytojo liudi
jimą. Registracijos adresas: 
Lithuanian Girls’ Camp, c/o 
Mrs. V. Kundrotienė, 3768 Ken
dall Street, Detroit 6, Mich.

Savaitinis stovyklautojų mo
kestis $20. Esant kelioms sto
vyklautojoms iš vienos šeimos, 
daroma $5 nuolaida kiekvienai 
už dvi savaites.

PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

BROMO-
SELTZER

Sūnaus žodis apie motiną
“Motina Gailestingoji”) 
tinos širdimi nejučiomis

t (Kun. dr. J. Prunskio
I. Žemiškosios motinos 

žodžio tęsinys
Autorius, paėmęs plunksną 

Dievo Motinos garbei, pirmiau
sia prisimena savo motiną, Si
biro kankinę, kuriai jis skįria šią 
savo naujausią knygą. Iš moti
nos jis išmoko mylėti Mariją ir 
ieškoti sustiprinimo ir vilties 
Jos gailestingume (p. 7). Filo
sofijos, teologijos, teisių, lite
ratūros ir žurnalistikos erudi
tui, sėsliam redaktoriui, vik
riam žeme ir padangėmis kėliau 
ninkui motinos širdies tarto žo
džio jokie įgyti mokslai ir paty
rimai nepakeis.

Toliau iš “Motinos Gailestin
gosios” aiškėja Motinos reikšmė 
išganymo plane. Išganytojui at
eiti į šį negailestingą pasaulį 
reikėjo motinos talkos: prie Jos 
Šridies formavosi Dievas ir Zmo 
gus, Jis augo išmintimi ir malo
ne pas Dievą ir žmones, žengė 
pirmuosius ir paskutinius žings
nius motinos lydimas: Ji—išga
nymo dalininkė, Sūnaus širdis, 
mūsų visų Motina — Marija Ji 
yra pilnutinio motiniškumo ide
alas, žemiškoji motina — to ide
alo atspindys (p. 16), kurio 
spektre nušvinta tikrasis žmo
gus, jo kelias ir gyvenimas.

II. Kūdikiškos meilės 
palaima

Gyvendami žemiškosios mo-

Prof. Al. Kačanauskas gegu
žės 19 d. atšventė savo amžiaus 
75 metų sukakt.

Dr. Aldona Balčytė, panevė
žietė, jau daug kartų yra kvie
čiama į medikų konferencijas, 
kur tenka daryti. pranešimus 
apie medicinos tyrimus Syra
cuse un-te. Ji ten yra tyrimų 
direktorė bei patalogijos asis
tentė.

Čikagos lyrinėje operoje vie
ną sezoną yra truputį dainavęs 
A. Brazis, jos chore dainupja P. 
Brėkienė, J. Vaznelis, A. Pleš- 
kis ir Masliauskienė.

Al. Kučiūnas pasirašė su šia 
opera sutartį ir paruoš chorą 
bei .-„orkestrą. Jis be to dėstys 
Cosmopolitan Sschool of Music 
operos klasėje.

Joseph Ehret išleido “Abshied 
von Europa?” (Atsisveikinimas 
su Europa?). 24 psl. Luzern 1957 
m. Ši brošiūra išėjo dabar jau 
trečioje laidoje. Akivaizdoj bol
ševikinės grėsmės autorius ragi
na europiečius susimąstyti ir 
dar* glaudžiau, negu iki šiol, su
sijungti. (E).

“Handbuch der litauischen 
Sprache”. šis žinomo- kalbinin
ko Alfred Senn veikalas Hei
delbergo leidyklos Carl Winter 
leidžiamas dviejuose tomuose. 
Pirmiau išeis antrasis tomas: 
“Lesebuch ' und Glossar”, 279 
pusi. Iki š.m. birželio 1 d. lei
dykla priima prenumeratas pa
piginta kaina: susegtas tomas 28 
DM, drobėje įrištas 32 DM. Pir
masis tomas: “Historische Gra- 
matik”, išeisiąs 1958 metais.

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

Telefonas EM. 3-5520
MES SIUNČIAME Į LIETUVĄ 

įvairių rūšių vaistus trečdaliu pigiau negu Originali 
jų kaina Kanadoje.
Taip pat siunčiame Įvairių rūšių standartinius MAISTO 
siuntinius. Kur begyventuYnėte, 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 dojerį 
ten bus išmok:ima 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

----------------- 5 PUSI* 
taHHMMMMBMHaMMMl

pajun-
tame dangiškosios Motinos pul-

“Kas stovi arti motinos, nega
li būti svetimas Sūnui. Viešpa
ties Jėzaus patarimas būtų: 
“Jūs turite dvigubą pagrindą 
mano Motiną palaimingai gar
binti: viena, mane su ja riša 
kraujo giminystė, iš tikėjimo ji 
yra mano sielai gimininga... 
Ten, kur po “Tėve mūsų” dar 
kalbama ir “Sveika Marija”, juk 
dėl to nebuk^mažiau sukalbėta 
“Tėve mūsų”, ir kur Marijos 
paveikslą supa ' šviesų spindu
liai, ten juk dėlto nebus Kris
taus paveikslas į tamsų kampą 
pastatytas” (p. 25), — Kard. 
Faulhaberis.

Taigi' meilė mūsų motinoms 
tiesiogiai mus jungia su visų mū ’ 
sų Motina, tuo bekraščiu gailes
tingumo šaltiniu, trykštančiu iš 
paties Kristaus: “Kas mane 
(Mariją — T.Ž.) randa, randa 
gyvenimą ir semia Viešpaties iš
ganymą” (Iš Patarlių knygos).

Šiai pagrindinei tiesai pailiust 
ruoti autorius parenka autentiš
kus pavyzdžius iš įvairių luo
mų, pažiūrų, tikinčiųjų ir neti
kinčiųjų gyvenimo. Taip pat ci
tuojamos įvairiausių autoritetų • 
bei garsenybių ištraukos: Baž
nyčios Tėvų, mokslininkų, No
belio laureatų, moderniųjų sa
vų ir svetimtaučių rašytojų, mu
zikų, dailininkų ir t.t. Nežinau, 
kokio granito turėtų būti to 
žmogaus širdis, kurio autoriaus 
mintys, išreikštos gražiu stiliu
mi ir gyvais pavyzdžiais, neža
vėtų.

Užvertęs paskutinį knygos 
puslapį jautiesi lyg naujai Mari
ją pažinęs, artimai Jos ir Sū- . 
naus balsą išklausęs, sustiprini
mo ir vilties pasisėmęs. Tada ir 
Kristaus kryžius darosi supran
tamesnis, nes jis apšlaktytas Sū
naus krauju ir Motinos ašaro
mis. ..

Taip kalba sūnus apie savo 
motiną ir mūsų visų Motiną, gy
vai prakalbinąs Ją kiekvienu 
savo knygos puslapiu. Veltui čia 
ieškotume sentimentalumo, šal
to nagrinėjimo, enciklopedijos 
ištraukų — ikišiolinės įkyrios 
rutinos. Kun. dr. Juozas Pruns- 
kis apie Mariją parašė mariolo- 
giškai, ko mes seniai pasigedo
me. Knyga skirta gegužinėms 
pamaldoms, bet ji nemažesnės 
reikšmės turės privačios dva
sios šventovėje, norintiems at
sigauti žydinčioje dvasios misti
koje, kaip anuomet — Lietuvoje 
prie žiedais išpuošto namų alto
rėlio (p. 7). Pamokslininkai, 
paskaitininkai, straipsnių rašy
tojai šioje knygoje ras dėkin
giausios talkos.

Kun. dr. Juozas Prunskis: MO
TINA GAILESTINGOJI. Viršely
je—Fra Angelico /l387-1455/., 
O.P., Nukryžiavimo freskos dė
ta. Knyga išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje; 119 
pusi., kaina $1.30.

T. V. Žiūraitsi, O.P.

Daugiau kanadiečių 
VAŽIUOJA CCMš 

negu kitos rūšies dviračių sudėjus. 
C.C.M. gamina geros rūšies dvira
čius ir vaikų vežimėlius. Aplanky
kite savo artimiausią C.C.M. par- 

v davėją

38K
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Mann & Martelx.. Vyčio žinios 
.Pradedamos lengvosios atleti

kos treniruotės: pirmadieniais ir

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, 

ted mielai esate kviečiami atsilankyti j

WA L L Y' s G A RASE 
5 ROBERT STREET, TORONTO

Nenusiminkite, jei kerteis ir pritruktų pinigų, .WALLY'S gereŽM Uetuviems 
dues krejiten, ui visus etfikhss didesnius mėtines, remeate darbus. 
KEIČIAMA ALYVA IR ATLIEKAMI VISI DARBAI 

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

Mm'I 111 !■ "S1

f
Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 

duodame ir perkame morgičlus!
Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgiČių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik. čia, nes męs turime ilgametį biznį su. geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Musų biznis remiasi geru’jr sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rosite tikrą jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MERKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 Bloor St W. ----- Telef. LE. 4-8459
'Jums patarnaus: •.

V. MORKIS, P. BUDREIKA, A. BLlUDŽIUS, F. JONYNAS

Rennie parke šuoliai ir metimai. 
Bėgimuose bus treniruojamasi 
Varsity stadijone. Kviečiame vi
sus vytiečius išbandyti savo ga
bumus, kad galima būtų pada
ryti gerą atranką vasaros žaidy
nėms. ) •

Lauko teniso sekcijos naujuo
ju vadovu yra J. Valiukas, tel. 
EM. 4-6719.

Sekančios futbolo pirmenybių 
rungtynės Vytis - Austria įvyks 
Millen stadijone sekmadienį, 
birželio 16 d. 2 vai. p.p. A.S.

Vytis pirmauja (
Continental futbolo lygos fa

voritas ASC vienuolikė, praėju
sio pirmadienio pirmenybių 
rungtynėse prieš Vytį, tik pas
kutinėse minutėse pajėgė iš
plėšti lygiąsias 2:2.

Nuo pat žaidimo pradžios aus
trai, būdami tikri būsimu laimė- 
jimu, užgulą, vytiečių vartus. Jų 
greiti ir techniškai geri puolė
jai pasinaudodami dažnomis 
Vyčio gynėjų klaidomis sukuria 
daug pavojingų momentų. Taip 
kėlinio vidury prasmukęs kraš
tinis puolėjas įspraudžia pirmąjį 
įvartį. Bet netrukus ateina ir 
vytiečių eilė. Dar nenutilus aus
trų džiūgavimams, centro puolė
jas Xulysp naudodamasis krepši-

nio technika, iškovotą iš priešo 
vartininko kamuolį nukreipia į 
tinklą. Žaidimas išsilygina ir da
rosi permainingas — abi pusės 
energingai kovoja dėl lemiamo 
įvarčio.

Antro puslaikio pradžioj aus
trai vėl pavojingai lankosi prie 
vytiečių vartų. Bet neatsilieka ir 
vytiečiai. Nuo dažnų H. Rožai- 
čio ir Preikšaičio bombų varti
ninkas gelbsti nukreipdamas 
kamuolį į kampinį. Pagaliau at
eina ir didysis momentas—Šim
kus tiksliai permeta kamuolį per 
gynėjų galvas ir užbėgęs Preik- 
šaitis aštriu smūgiu kerta ant
rąjį įvartį. Atrodė, kad toji pa
sekmė liks iki žaidimo pabaigos. 
Tačiau, likus vos 5 minutėms 
žaisti, austrams laimingu būdu 
pasiseka įsprausti išlyginamąjį 
įvartį. Iš baudos lengvą per gy
nėjų galvas keltą kamuolį, per- 
anksti pašokęs vartininkas, ne- 
ųžgriebia ir jis atsiduria tinkle. 
Likus kelioms minutėms iki 
žaidimo pabaigos nei vieniems 
nei kitiems nepavyksta pasiekti 
pergalės įvarčio.

Rungtynės buvo įdomios, per
mainingos ir davė abiem pusėm 
jaudinančių momentų. Po šių 
rungtynių vytiečiai tvirtai lai
kosi lygos viršūnėse ir atrodo 
išsilaikys iki pirmenybių galo. 

. Džiugu yra matyti naujus vei
dus žaidėjų tarpe, tačiau ar ne-

JUODOSIOS DIENOS

vertėtų juos pirmiau gerai tech- 
niskai apdirbti, o po to tik ban
dyti rungtynėse. A. S,

Padėka
TL Sporto Klubo Vytis voldybo šir

dingo! dėkojo musų norioms - rėmėjoms 
aukojusiems klubui:

TL Kredito Koop. Poroma
Statybos B-vė Talka 
Leonardas Kirkilis 
Vytautas Vaitkus 
Antanas Supronos 
Vytautas Baliūnas 
Dr. Aleksos Volodko 
Onytė Krioučiunaitė 
Pronos Berneckos 
Pranas Gvildys 
Vincas Poulionis 
Eduardas Kondrotas 
Algimantas Bonelis 
Atlantis Export - Import 

/K. Motušis/
Jūsų parodytas didelis musų klubo 

reikalų supratimas ir įvertinimas duoda 
mums dar daugiau ryžto dirbti lietuviš
kam sportuojančiam jaunimui.

Valdyba.

Lietuvos fechtavimo pirmeny
bėse pirmą vietą užėmė Kauno 
rinktinė, pasiekusi 84 pergales. 
Vilniečiai liko antroje vietoje. 
Kovose elastingu durtuvu Lie
tuvos meisterio vardą laimėjo 
kaunietis M. Mackevičius, susi
tikimuose špaga geriausiai pasi
rodė vilnietis V. Macijauskas. 
Varžybose espadronu nugalėto
ju liko pereitų metų meisteris 
kaunietis J. Subačius. Šiaip dar 
fechtavimo varžybose gerai pa
sirodę P. Braziulis, H. Moročki- 
nas, Z. Tulisevskis, B. Rusteika.

(E) Lietuvos futbolo pirme
nybėse tebepirmauja Kauno In
karo” futbolininkai, laimėję iki 
šiol visas rungtynes.

$100,00 
200,00 
147,00 
40,00 
10,00 
40,00 
10,00 
13,75 
12,00 
18,40 
7,00 

15,00 
‘ 4,65

Ltd. 
10,00

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- 
nuošė 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų sutinka 
duoti kerą kainą su augštu {mokėjimu. Prašome skambinti 
dar šiandien:

CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

CARLING'S

Nauja tekstilės krautuvė

Queen’s Textiles and Linen Shop
787 QUEEN ST. W. ,TORONTO T^L ĖM. 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

1212 DUNDAS ST. W. . - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.
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Vienybėje —galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI 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 betkakig nekifnajamg miOMvyhf, paakambinkite į 
lietuviams gerai žinomg firmą. Sukeliami mergišiai bei sudarėme* paskėlė* 
labai mažu procentu. Turime didėli pasirinkimą Mmą, biznią, fermą, sklypą 

ir t.t. visuose Toronte rejonuose.

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

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

$4.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, 2 modernios virtuvės, 
kietmedžio grindys, vie|a garažui, 
viena skola 10-čioi metų, geros, Šva
rus namas, Crowford - Dundas raj.

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

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

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

$••000 įmokėti, 9 kambarių atski
ros mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandeniu alyva šildomas, gra
žus viduje, garažas, arti susisieki-' 
mo, geros išsimokėjimo sąlygos.
• R**WWvIWNWI V V

$600 įmoksimu ir MgKhu.

P. KERBERIS
Bftnio tahf.: U. 1-2471, . 
.N-iW WL lX 5-1 $84 < k 
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$3.000 įmokėti, 8 kambarių atski
ros mūrinis namas. Vienas morgičius 
balansui. Geroj nuomavimuF vietoj, 
Parkdole rajone. ,

$4.000 įmokėti, 8 kambarjų 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 sodos, viena sko
la, vandeniu alyva šildomas. Tuojau 
galima užtimti. Jone - Baby Point 
rajone.

11 kemborių dupleksas visai arti 
Roncesvalles. Pilna kaina $24.500. 
Atskiras mūro narnos su garažu.

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

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

$10.000 įmokėti, 9 didelių kam
barių per dr ougštus, garažas, van
deniu alyva šildomas, viena skola 

^balansui. Tuojau galima užimti. Ocfc- 
wood • St. Clair rajone.

B. SAKALAUSKAS
.. ttzuto Lt. 1-2471,

A

(Atkelta iš 3 psl.) 
vorą NKVD puolusią tą kaimą 
prįe Anykščių.

Radio žinios, rodos, pranašau- 
tė pranašavo, kad turi būti per
mainė tari būti karas ,kad grį
šim į savus namus' ir vėl būsim 
žmonės...

Ir kai Londono radijas prane
šė, jog Rumunija ir kitos kaimy
ninės valstybės naktimis aptem
domos, kai dar papildė, jog 100 
vokiečių divizijų sutraukta ry
tuose, miško gyventojams buvo 
aišku, jog karas valandų klausi- 
msi«. ■ •

Koks džiaugsmas apėmė, kai 
nuotaika pragiedrėjo, jog eina
ma ta krytimi.

Karas, baisiausia pasaulio ne
laimė, prapultis ir milijonų gy
vybių, auka, lietuviui buvo karš
čiausią malda. Ir suplikacijas 
būtų keitęs. “Nuo bado, maro 
gelbėk, bet duok, Dieve, .grei
čiau karą, nes šitaip mes žūsim 
visi!..;” < '

Ir viltys išsipildė. Išaušo auk
sinis, birželio 22 d. rytąs ir iš
sipildė Lietuvos pranašų žo
džiai, jog bolševikai bus Lietu
voje metus ir 7 dienas.

Menu dar kaip šiandie ilga- 
barzdį senąjį Abromą, kuris dar 
prieš 6 mėnesius, atvažiavęs 
prekybos reikalais tėviškėn, sa
kė: “Ui, .pamatysi; » bus metus 
ir 7 dienas tie neprieteliai”...

Jis išpranašavo tikrai.
Apsvaigau iš džiaugsmo, kai 

pasigirdo šūviai ir bombonešiai 
Lietuvos padangėj. 100.000 Lie
tuvos patriotų partizanų išėjo 
išvalyti Lietuvos nuo to rusiško 
šlamšto.. <

Sukilėlių buvo Lietuva išva
lyta ir vokiečių kariuomenė ėjo 
be šūvių į Lietuvos miestus ir 
kaimus. Skambėjo per radiją 
himnas: Lietuva, tėvyne mūsų, 
tu didvyrių žemė... Laidojom 
didvyrius, herojus, padėjusius 
galvą už laivę. Tūkstančiai nau
jų kapų išdygo, kad Lietuva bū
tų laisva.

Sesės išskynė visas gėles iš 
savo darželių išvaduotojams. 
Birželio, liepos mėnesio saulėje 
plevėsavo mūsų trispalvė...

Naujos marmuro lentos su 
didvyrių vardais ir viltimis bu
vo pašventintos mūsų šventyk
lose:

Už gimtąją šalį jie krito 
Troškūnų miestely, > 
Duok, Viešpatie, amžiną rytą 
Vėlėms jų ir mūsų žemelei.

Deja, po 2 mėnesių, naujasis 
okupantas įsakė nuleisti trispal
vę; pradėjo tremti veikėjus ir 
areštuoti patriotus. Jis neturė
jo Sibiro, bet turėjo žiaurias 
koncentracijos stovyklas. Tauta 
vėl pradėjo liūdnai kurti:

Oi gaila, gaila Lietuvos 
jaunimo,

Kad juos neteisingai 
kariuomenėn ima.

Ir naujasis okupantas susilau
kė savo galo. O į jį iš pradžių 
lietuvių tauta tiek gražių vilčių 
buvo sudėjusi.

1944 m. liepos mėnesį vėl pra
dėjo drebėti Lietuvos žemelė ir 
tas pats rytų hunas, su tom pa
čiom nudriskusiom gaujom, pa
valgydintam amerikonų konser
vais, plūdo į mūsų Lietuvą.

Ir šimtai birželio 13-14 dienų 
vėl^ atėjo į mūsų nelaimingą, 
gražią , mylimą Lietuvą. Ir vėl 
Lietuvos girios, kaip bičių avi
liai, prisipildė gelbinčių gyvybę, 
mylinčių laisvę sūnų. Ir vėl sun-

kūs švino debesys pakibo virš 
Lietuvos padangės.

Žinios prasiskverbusios mums 
dviprasmiškai kalbėjo: “Džiau
giamės, kad esame išlaisvinti iš 
buožių pavergimo... atsigau- 
nam... nes anie viską buvo iš 
mūsų atėmę... pusę išvežė į 
Saksoniją... kitus sušaudė... 
kitus numarino badu... prigrū
do kalėjimus... pražilom ir nu- 
plikom ... tai tikras pragaras... 
laukiam pavasario... gal su
šils...”

Metai po metų bėga riščia... 
Kartojam viens kitam, jog grį
šim tuojau. Tūkstančiai lietuvių 
pasklido viso pasaulio šalyse: 
mano širdy Lietuva, nužudyti, 
išvežtieji, palikę ir viltis ne
mirštanti: sugrįšim dar kartą 
namolia.

Tačiau kas prikels išžudytus, 
kas prikels partizanus žuvusius 
už laisvę? Kas surinks iš Sibiro, 
Vorkutos, Kazachstano?!!

Mes laimingieji, pasitraukę 
laisvose šalyse, blėstam, dukso- 
jamės, kaip atkimštas alus. Pa
miršom, kad mes turim augš- 
čiausią priedermę: dirbti, kovo
ti, būti vieningais, užmiršti 
šmeižtus, nesantaiką, ir pasitei
sinti prieš tuos, kurie nupliko ir 
pražilo, prieš tuos, kurie gyvena 
tikram pragare.

Kuom mes nuraminanti girdi
mą balsą sapnuose brolių ir se
sių Sibire?

Niujorkas — JT statistikos 
duomenimis 1955 m. pasauly 
buvo 2.700.000.000 . žmonių. Kas 
met priauga 43.000.000, kas va
landą — 5.000. - /

Prirūkyto kambario tabako 
dūmus galima panaikinti su ac
tu. Pamirkius rankšluostį arba 
skudurą acto ir vandens lygių 
dalių mišiny, pamojuoti - pavė- 
dinti virš galvų; arba pastatyti 
lėkščioje lėkštėje acto.

Broliai ir sesės lietuviai!
Nubridom per toli, privalgėm 

per daug, apsirėngėm per sto
rai, prabangiai ir pamiršom bir
želio 13-14 baisiąją, juodąją nak
tį, šauksmą išvežtųjų, kančias 
stovinčių Tėvynės sargyboje ir 
aukas žuvusiųjų. Pamiršom tą 
didžiąją birželio nelaimę, kuri 
automatiškai padarė broliais es
tus ir latvius, užmiršom kas 
jungė mus tada Lietuvos miš
kuose, kautynėse dėl laisvės...

Mes lenkiam ir lenksim am
žiais galvas prieš tų mūsų tautos 
didvyrių didžiąsias aukas ir už- 
girsim balsą —

Už girių, marių, už upių, 
vandenėlių, Kur šlama ošia 
girios ir gieda vieversiai...

Vienybė, darna, darbas ir. ko
va yra mūsų laidai į Tėvynės 
laisvę. Laisvė visad grįžta 
tiems, kurie kovoja dėl jos. Lie
tuviai, tos juodosios dieno? te
stiprina ryžtą į kovą!
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BIRŽELIO

BIRŽELIO

BIRŽELIO

BIRŽELIO

BIRŽELIO

b RE W E B Y LIMITED

J* 
Victoria - Danforth 
CNRA - Udinese 
PIRMADIENĮ, 
Croatia - Caledonian

TORONTO
METRO LEAGUE — ot St. Clair Stadium 
BIRŽELIO 15 ŠEŠTADIENI /Oakvillėje/

Oakville - Maple Leafs 
/ BIRŽELIO 16 SEKMADIENI

2 vai. p.p.
3.30 vai. p.p. 
BIRŽELIO 17 
7 vai. vak.
8.30 vai. vak. Silverthorn - Maple Leafs 
BIRŽELIO 19 TEČIADIENĮ,
7 vai. vak. Belfast Un. - Scottish 
8.30 vai. vak. Germania - Oakville 
BIRŽELIO 21 PENKTADIENI,
7 vai. vak. 7000 Club - Victoria 
8.30 vai. vak. Caledonia - Thistles 
NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON

PARK /Shaw - College/ 
TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 
BIRŽELIO 15
8 vai. vak.
BIRŽELIO 16
3 vai. p.p.

8 vai. vak. 
BIRŽELIO 19 
8 vai. vak. 
BIRŽELIO 20 
8 vai. vak. 
BIRŽELIO 21 
8 vai. vak.

HAMILTON SENIOR SOCCER LEAGUE 
15 ŠEŠTADIENI /vakare/

18 ANTRADIENI

19

ŠEŠTADIENI, 
Olympio-Harmony - Hungoria 
SEKMADIENI, 
Sparta - Ukraina 

BIRŽELIO 18 ANTRADIENI, 
East End Can. - Ulster United 
TREČIADIENI, 
Malta United - Sparta 
KETVIRTADIENI, 
Hungaria - White Eagles 
PENKTADIENI, 
Ukraina - Olympia-Harmony

British Imp. - Hamilton Hung.

Hamilton United • Ukraina 
TREČIADIENĮ, 
Hamilton Hungarians -Slovak 
KETVIRTADIENI, 
Hamilton Turuls - italo-Can.
PENKTADIENĮ, 
Hamilton City - Br. Imperials

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtos. 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

SKLYPA1

2.

3.

■; ’

5.
6.PIRKITE ŠIANDIEN UŽ ŠIMTINES — 

RYT PARDUOKITE UŽ TŪKSTANTINES!
$2.0000.000 bungalovų, split level ir dupleksų 

projektas tik ką pradėtas vykdyti.

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

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

Kam mokėti nuomą, 
jei galima įsigyti nuosavus namus !

GRĄŽINAME PINIGUS, 
jei Imperial Gardens Inc. kurią nors šių 

garantijų neišpildytų.

.'.I

IMPERIAL GARDENS, INC.
2385 JOLICOEUR ST., 

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

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

SVARBU!
Už kiekvieną pirktą 
sklypą iš Imperial 
Gardens 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 Ine.,turi tei
sę gauti kuponą, su 
kuriuo gali išlošti 
“svajonių namą” ar
ba kitus laimėjimus.

ŠTAI MŪSŲ GARANTIJOS: 
Nuosavybės dokumentai kiekvienu metu. 
“Certificate of Search” išlaidas apmokame mes. 
Sklypai paženklinti — nėra jokios abejonės 
dėl jų tikros vietos.
Niekur mūsų sklypuose nėra pelkės.
Žemė niekad nebuvo ir nebus apsemta van
dens.
Sklypai paruošti statybai.
Raštiškai garantuojame, kad vanduo ir kana
lizacija bus įvesta nustatytu laiku.

7. Mokyklos ir didžiosios krautuvės (Super Mar
kets) jau veikia.

t
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V. VA SI S 
REAL ESTATE 

873 Bloor St, W. Telefonas LE. 1-4605

Lėti 9 kambariai, 3 virtuvės, mūrinis 
namas alyva šildomas.

. IMfetia, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, 
paražas.
Hjgb Fark - RaaęesvalUs, $4.000 
įmokėti, 6 didelių kambarių, mūrinis, 
gjyya šjldonfos, garažas,

. $2:500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuvės, 2 vonias, van-

dens alyvos apšildymas, gero mūra 
namas.
Migli Pgrk, $5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kambarių, atskiras, mūrinis, 
alyva šildomos namas, garažas.
Cplteg* /peteli lietuvių bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų butų/, at
skiras, mūrinis namas.
St. Cįair - Spadina Rd., 7-nių dide
lių butų, geros mūrinis pastatas su 
garažais, metinės pajamos $8.500, 
likviduojamas palikimas.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
Hun Nl. U. 2-7311 • J. ' ■
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Vyriausybės krizė Prancūzijoje

Škotas vis toks pat
Vieno škoto žmona susirgo 

glandų uždegimu.
— Glandas reikės pašalinti,— 

sako pakviestas gydytojas. — 
ištikrųjų Tamstos žmonos glan- 
dos turėjo būti išpiautes jau vai
kystėje.

— Sakai vaikystėje! — pra
džiugo škotas. — Tai puiku, po
ne daktare, Tamsta kuo greičiau 
padaryk operaciją, o sąskaitą 
pasiųsime uošviui,..

Užbaigta rąmybė
Dievas, sutvėręs pasaulį, il

gai ilsėjosi. Paskui sutvėrė 
rą ir vėl ilsėjosi. Pailsėjęs

Humoras Lenkijoje
Mano pusbrolis dirba valsty

binėje alinėje. Tai tikras mičiu- 
rininkas,'.. kryžiuodamas alų 
su vandeniu gavo namuką...

Tikriausia mirtis: šokti į be
dugnę tarp partijos ir tautos.

Kada pirmą kartą sustreikavo 
fabrikantai? — Birželio 28 d. 
Poznanėje.

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

Moterų ir vaikų' ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /pria Ronca»v«l- 
t« - Dunda* St./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiod., penktod. 2-4 vai. 
p.p., antrad. ir ketv.irtod. 6-8 y. y., 
šeitad. 10-11 vai.'
•n-. . ' ...    — -......

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

Telef. LE. 6-9622

Dantų gydytoja
129 GRENADIER RD.

(2-ras namas nuo Roncesvai- 
ies), Toronto. ;'-’-

Telefonas LE. 1-4250 '
Priėmimo valandos^ nuo 9-1B 
ir 3-8 vaf^vakZ.(pagal susii 
tarimą). ? ’

■I 1 ' ■,W 1 • ■1WII IM ■ ■ ■■III

ii n. i .

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST.W. ;'

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
MA. W0-. LM.C.C.

Gydytojas ir chirurgas • 
Priėmimo vpiondos: 10-12 vol, ^* 

4.30 vol', ir 7-9 ved. vok. 
606 BATHURST *TREET

. T«te^wnS%t4323 ,

l « I. J 1 u I III ' II

Dr. L. SIMON
DM balaudži, 1 d. 

CLAW AVI. W., 
. /prt, Spadin, Rg./

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

TeL WA. 1-6614 ,rb« WA. 2-801$

N«ujM

(Atkeltą iš 3 psl.) • 
ti; reikalinga bent savaitės laiko. 

- Pastatytas prieš tokią padėtį 
respublikos prezidentas Renė 
Coly apsisprendė pavesti vie
nai iš mažos parlamento gru
pės =- Demokratinė Socialisti
nė Rezistentų Unija — nariui, 
buv. ministeriūi pirmininkui 
Rene Pleven “ieškoti kokios ga
lėtų būti susitarimo tarp gru
pių, galinčių sudaryti vyriausy
binę daugumą bazės”. Tai anaip 
tol nereiškią, kad p. Pleven pa
vesta sudaryti ar bent bandyti 
sudaryti vyriausybę. Nors visa 
spąųda rašė, kad jo kandidatū
ra į būsimus ministerius pirmi- 
ninkųs yra įvairiuose politiniuo
se sluogsniuose palankiai sutin
kama, tačiau jis pats pareiškė, 
kad tokių užsimojimų neturįs. 
Pągąl nepriklausomą socialisti
nį dienrąštį “Franc - Tireur”, 
kuris remiasi vienu paties Ple- 
y,en straipsniu, pastarojo noras 

, būtų palikti ministeriu pirmi
ninku Guy Mollet tiktai “išplė- 

' ■ tus vyriausybės sudėtį” arba, 
kaip rašo “Franc-Tireur”, “Guy 
Mollet vyriausybė dalyvaujant 
joje Liaudies Respublikonams”. 
Tačiau tas pats dienraštis paste
bi, kad “krizė bus ilga ir užsi
spyrimai nesušvelnės anksčiau 
kaip po kelių savaičių”.

BULGANINO 23 PUSL. 
NOTA,

atsiųsta Guy Mcliet trejetą die
nų prieš pastarojo atsistatydini
mu susilaukė gana, šalto sųtiki- 
mo^Rjmidoje. Socialistinis dien
raštis “Le Populaire de Paris” 
ąpie ją rašė: “Aišku, kad Bul
ganinas, kreipdamasis iš eilės 
Anglija^ o vėliau Prancūzijai 
mandagius raštus, siekia įvaryti 
kylį Atlanto santarvėn. Marša
las Bulganinas su tam tikru nai-

vumu konstatuoja, kad nepasiti
kėjimas, šaltumas ir įtempimas 
praėjusiais metais pasireiškė 
prancūzų - sovietų santykiuose 
tariamai be jokios Sovietų Są
jungos kaltės. Ar gi ne vengrų 
tragedija, įvykusi dėl Sovietų 
Sąjungos kaltės, atžymėjo tą 
įtempimą tąrp Vakarų ir Sovie
tų Sąjungos?” — klausia laik
raštis. “Pastaroji, — tęsia toliau 
socialistų dienraštis, — šian
dien vaidina pamiršusi Vengri
ją. Aiškų, kad norėdami išeiti 
iš karantinos, į kurią jie buvo 
padėti praėjusių metų gale, so
vietų vadovai šiandien ieško at
gaivinti prancūzų - sovietų san
tykius”, — baigia “Le Populaire 
de Paris”. •

Vakarinis dienraštis “Paris - 
presse - Intransigeant” tuo pačiu 
ręikalu, priminęs prancūzų ko
munistų partijos laikyseną Al- 
žiro klausimu, Sovietų vyriau
sybės suteiktą paramąz Nasse- 
riui Suezo kanalo krizėje, Bul- 
ganino grasinimus pr. metų lap
kričio 5 d. notoje, rašo: “Todėl 
neįmanoma kitaip žiūrėti į 23-jų 
puslapių Bulganino laišką mūsų 
ministeriūi pirmininkui, kaip į 
banalįnį propagandos straips
nį...” “Ne mūsų kraštas pažei
džia Europos saugumą ir ne at- 

isįsakydama savo vakarietiškų 
draugysčių Prancūzija padėtų 
taiką išlaikyti”.

Dienraštis, tačiau randa, kad 
Bulganino pasiūlymas pagyvin
ti'kultūrinius santygiųs yra ver
tas dėmesio, tik su sąlyga, kad 
“Sovietų vyriausybė leistų Mas
kvoje įsisteigti prancūzų leidyk
lai, kuri laisvai leistų rusų kal
ba prancūzų rašytojų veikalus, 
panašiai kaip Prancūzijoje yra 
komunistinių Įstaigų platinančių 
sovietinę literatūrą”.

su- 
' galvojo sutverti moterį. Po to 

poilsio neturėjo...
Ne taip suprato

Jaunąs muzikas savo koncer
to išvakarėse susitikęs savo my
limąją sako: ,

'—Rytoj aš skambinsiu tik 
tau, vienai...

— Nebūk toks pesimistas, 
drauguži. Bent keletas žmonių 
vis dar ateis ir be manęs...

• Mūsų santvarka yra tobula, 
nes iš ankstyvesnių epochų pa- 

'siėmė viską, kas ten buvo išban
dytą. Iš primityviojo gyvenimo 
pasiėmė darbo įrankius, iš kapi
talizmo — žirfogaus išnaudoji
mą, iš socializmo — vardą.t

— Gražiausias vaizdas j Var
šuvą iš Kultūros rūmų 32rrojo 
aukšto. iv

— Kodėl?
— Nes iš ten: nesimato pačių 

rūmu. s

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerkles ligonius.

K *♦

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

KABINETAS

UŽDARYTAI y n
U. ’'f J ' -* 

nuo birželio 16 iki liepos 8 d.

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

SKELBIMAS Nr. 2
Ankstyvesnio skelbimo Nr. 1 kainos ir toliau galioja. Šiame 
skelbime patiekiame kainas mūsų tekstilės medžiagom. Šiose 
kainose yra įskaitytas Sovietų muitas. Išsirinkus medžiagas - 
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 ^nedžiagos, vaistai ir kitos 
reikmenės gali būtį viename siuntinyje.

Medžiagos vyriškiems ir moteriškiems kostiumams;

$11.70 
$6.65

$6.05 
$2.74 
$4.20 
$4.70' 
$3 65 
$4.47

58-59 col- pločio; kaina už jardą: 
EI Angliškas worsted, didelis pasirinkimas; jardas - 18 unc. sv. 
•E2 Angliškas tweed, didelis pasirinkimas, 1 jardo svoris 18-21 uncija

Šios medžiagos 100% vilnonės su štampais "Made in England" 
01 Worsted vilnonė mėlyno or ruda su dryžėmis 
M3 Tyveed, įvairių spalvų 60% viln. ir 40% raj. 
M9 Pick & Pick įvair. spalvų, vilnonė medžiaga 
M10 Gabardinas įvairių spalvų viln. 
MII Gabardinas Įvairių spalvų 60% viln. 40% roj. 
Ml2 Serges tamsios spalvos vilna

Medž. moteriškiemss paltams vilnonė; 
56-57 colių pločio; kaina už jardą: 

M16 Viln. Flonnel įvoirių spalvų 
Ml7 Baudė tik tamsiai mėlynos spalvos 

Baudė įvairių spalvų 
Paprasta palto medžiaga įvairių spalvų 
Georgette tik juodos spalvos

Moteriškoms suknelėms ir bliuskutėms medžiaga jvoirių spalvų
Georgette viln. 52-53 col. pločio
Rajonas 36 col. pločio <
Roj. vistro įvairių spalvų 36 col. pločio 
Medv. medž. gingham įvoirių spalvų 28 col .pločio 

N5 Medv. medž. print įvoirių spalvų 36 col. pločic 
N6 Medv. medž. Poplinąs bliuskom 36 col. pločio

Standartinis medžiagų siuntnys Nr. 1:
3 metrai vyr. kostiumui, vilnone medžiaga, 3 metr. mot. košt. medž. vilnonė, 
3 metrai paltui viln. medž., 3 metr. groži roj. medž. suknelei, 5 metrai pa
mušai. medžiagos., 1 Yt 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 didelės 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. paltui medž., 4 metr. pomušolų, 3 poros 
nylon mot. kojinių ir m. pavilkinys - 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:

MI8
M19
M20

$2.83
$3.42
$3.20
$2.74

LIETUViy BIČIULIS Iš SIBIRO
(Atkelta iš 1 pust) j čia nepasitikima. Pvz. Poitma 

netrūko mergaičių bei moterų.: stovykloj Nr. 5 buvę 16 jeho- 
Ant beveik visų vyrų krūtinių, j vminkų, 5-6 sentikiai, 5-6 orto- 
ant pačios širdies, jis pastebėjęs doksų kunigai. Pastarieji su ki- 
įdegintą - tatuiruotą vytį. Jauni tais nebendravę.
vyrai bandydavo pabėgti. Taip Atsiduso po Stalino 
Poitma stovykloj bandę bėgti mirties
trys studentai, bet buvę sučiup- Į Apie Stalino mirtį buvę pra- 
ti ir nukankinti. Jų lavonai bu- nešta per radiją 4 vai. ryto. Gir- 
vę atgabenti į stovyklą; vienas dėję žinią pažadinę kitus, ir 
jų dargi rodęs gyvybės ženklų. (džiaugsmo banga nudvelkusi 
Jų draugai surašė mirties aktą,'per visus barakus. Dienos metu 
kurį pasirašė įvykį matę liūdi- buvo įsakyta 5 min. tyla. Netru- 
ninkai ir tą raštą perdavė išva-Įkus pradėta reikalauti didesnės 
žruoįančiam H./kad perduotų laisvės. Daugelyje stovyklų įvy- 
giminėms. H., atvykęs į Bonną kę kruvinų sukilimų, bet paga- 
Si dokumentą su visa kita me- liau buvę laimėta: pagerintas 
džiąga — nuotraukomis ir kt. maistas, nuimtos grotos, leista 
perdavė JAV atstpvybei. Nu- rašyti laiškus namiškiams, leis- 
kankįntojų pavardžių H. neatsi-, ta apsilankyti šeimos nariams 
mena, tik žino, kad vienas jų; kartą per metus, pradėta išmokė 
buvęs sūnus Lietuvos aviacijos j ti “atlyginimas” už’darbą, įsteig- 
pulkininko,’ dabar gyvenančio Či 
kagoje. Apskritai, H. iš sutiktų 
lietuvių Sibiro stovyklose susi
daręs įspūdį, kad pasipriešini
mo dvasia lietuviuose yra gy
viausia ir kad partizanų veiki
mas Lietuvoje buvęs stipriau
sias visame Pabaltijyje. Jis gir
dėjęs iš lietuvių partizanų apie 
jų organizuotus -dalinius, kari
nio apmokymo mokyklas > miš
kuose ir t.t.

“Duona” degtukų
.dėžutėse

E. Heine yra evangelikas, bet 
bendraudamsa su lietuviais ma
tęs jų slaptas degtukų dėžutes, 
kuriose jie turėdavę “baltos duo 
nos” gabalėlį, gautą iš katalikų 
kunigo. Suprantama, tai buvo 
Komunija, apie kurią' yra kal
bėję ir ankstyvesnieji liudinin
kai. Stovyklose, kur nėra kuni
gų, yra vad. “propusninkų” — 
ryšininkų, kurie turi leidimą 
keliauti Į tam tikras stovyklas, 
ir jie atneša “degtukų dėžučių” 
iš kitų stovyklų, kur yra kuni
gas. Ten, kur yra lietuvių grupė, 
rytais ir vakarais giedamos gies
mės bei maldos. Esą visi stebėję
si lietuvių religingumu ypač tie, 
kurie religijai buvę indiferen
tiški. Liet, kunigai buvę labai 
paslaugūs ir savų žmonių bran
ginami: jiems buvo iškombinuo- 
jama lengvesnis darbas ir kt. 
lengvatos. Drąsiausiai reiškęsi 
jehovininkai, kurių visur buvę. 
Jie viešai sakydavę pamokslus 
nepaisydami nei sargybinių. Be 
to, buvę nemažai baptistų, ma
hometonų ir kt. Tai daugiausia 
.rusai ir lenkai, suimti neva už 
šnipinėjimą JAV. Sektų Sov. 
Sąjungoje esą daug ir tai įvai
rių; oficialia ortodoksų bažny-

tos kantinės, kur buvę galima 
pirkti duonos.. Ypač padėję ba
daujantiems leisti siuntiniai iš 
'Pabaltijo kraštų. Juose ateiną 
lašinių, kumpių, sūrių, o rusų 
siuntiniuose iš- tėviškių — svo
gūnai. sausainiai, žuvis. Stalino 
laikais stovyklose gyvenę kar
tu kriminaliniai nusikaltėliai .ir. 
politiniai tremtąoiąi; vyravę bet 
gi kriminalistaCir vidaus tvarką 
jie diktavę. Buvę leidžiami di
džiausi nusikaltimai, ištvirkavi
mai; už žmogaus nužudymą — 
tik 20 dienų karcerio. Tarpusa
vyje nuolat mirtinai grumdavęsi 
Įvairios grupės dėl vadovavimo. 
Buvo stovyklų, kur vieni lietu- 
viia vadovavo, kaikur drauge vi
si pabaltiečiąi.

Pasak H., visi ’pavergtieji, 
ypač pabaltiečiai, visą viltį de
dą Į laisvąjį pasaulį ir jin pate
kusius tautiečius.

Paieškojimai
Buv. Joniškio gimnazijos drau 

ges-us ir bedraklases-ius malo
niai prašo atsiliepti Aldona ir 
Genė Švėgždaitės. Kreiptis į R. 
Šomkaitę, 9 Maple Ave., Morris 
Plains. N.J. USA.

Vitolęlas Ignas Stukas, sūnus 
Igno, gimęs 1926 m., paieškomas 
motinos iš Lietuvos. Prašome 
atsiliepti šiuo adresu: A. Stik- 
liūtė, 250 Hallam St., Toronto.

Vytautą^-Mikoliūnas (ar Mai- 
keliūnas), kųrfe 1949 m. gyveno 
Camp Long Lace, Ont., ieško
mas pusseserės’* iš Lietuvos.

Kreiptis “TŽ” ’redakcijom
Širmanas Meinardas, sūnus 

Roberto, gimęs ,1922. IX. 10, pra
šomas pranešti savo adresą. Yra 
žinių iš Lietuvos. Ed. Degutis, 
257 Guelph Stf Kitchener, Ont.

N1 
N2 
N3 
N4

$5.60 
$0.96 
$1.32 
$054 

$0.89 
$0.93
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Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A., BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą, iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų vyrų ir motetų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos
Tąip 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,

■ < ■ 1 ’■■ ■■■■—■ ■ .......... . '■ .............—   —"L«..I.IIUN^

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

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ąve. Krautuvė — 723. Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas
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.

—r—^-ff

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

Taisome ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus.
Telefonas BO. 6*1509.
Sav. A. GU2AUSKAS

Victor D. ALKSNIS
. ADVOKATAS - NOTARAS /

62 RICHMOND'ST. WEST
ROOM 503- ,

• /korhpos Boy & Richmond/

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6*4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Doma 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, Onte 

TeL EM. 4-2715

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

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

Sov. V. DUNDYS

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

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

Tel. EM. 8-9281 
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. 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 ir kt da-

Atvykite osmeniškoi { musų son- 
1į or prašykite musų kainoraščio

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%. - •

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

eninteU firma, siunčianti siuntinius 
Kanados. Didžiausias prekių past- 

rinkimės.

".- -į.:" -,į;SZ
Dr. A; Bacevičius
Gydytojas; ir chirurgas ' vi •', *.■ ,• j* t* y ■r ■ j ’
2Sfi Roncesvalles Avė.

'^;Tėlęf.'<LŪ.'TF4778

Priėmimo vąiandos(\ >-<
12-2 ir 6-8. Trečiadieniais ir 

šeštadieniais 12-2.

Dr, Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAslsT.%.

(tarp Gladstone ir Rusho.lme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
10-12. Kabinetais - > uždarytas, 
trečiadieniais:- • Kitu- laiku pa
gal susitarimų-.' ‘ -

Telefonas LE. 6-1794 •
. > Toronto

Dr, N. Novošickiš
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003
Pri^^nįyolanios: nuo 9-12 Ir nuo 

2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
OAHTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal SusitaYimt}

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

DANTISTAS * < 
Dr. ĘLIAS WACHNA 

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

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

GEORGE BEN, B.A.
_ teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba.sląvų kalbfuhis.

L •» ' į .
1147 Dundės St.'W.^Tbr^fe

Telefonai: LE. 4-B43k ir LE. ^-8432

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS, I^INIERIUS. . 

•Planai, specifikacijos; rėptoetai? Me
džio, plieno ir ’gfeižbetOftfd-'pasraFom^

Žemės gręžimai if 'tythr>‘<Čs.-r'-'* ’ 
145 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151 

■■Iii.inwi t .. jj I . I,IN I Bh ■ -| mu i
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DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612* :
-ff- •- - r • . ?» -

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS ’ 

ToiMU, patikrinu, prijungia w 
pamatau:

europiatiJkus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės sravės 

motorus. *'** • '

techniškus patarimus. -
Skambinti teief. LE. 3*1080 

.44 GWYNNE <AYE., TORONTO ■

STANLEY SHOE STORE
AugŠčiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE .*
1438 Dundas St W. Toronto

Dr. K.Žymantienė
GYI#t6JA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
į -Toronto

(tarp ęk^stone ir Rusholme)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus,

'■' <■ 'Telefonai LfcM-6831

Dr. John REKAI 
Ctiipirgas k akitieri* 

Dr^aulREKM

Susitarti t«lefoiHiWA;.$-239$’

Dr. F. Tfokett
Gydytojas

. cmrurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir .

- 7-9 po pietų
U Gore Vale Avė. Toronto

Telef. EM. 8-3754

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagol susitarimų. 

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)

AKIŲ SPECIALISTAS •.

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
.m. ištiria akių nervus, kurie daž

nai sukelia grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. ... > Kolba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto 

telef. WA. 1-3924

OKULISTES
Br. BUK0WSKA- 
.BEJNAR, R.O. t

. * - wiktOkia
BUKQWSKA, R.O.

274 RbftCESVALLES AVĖ.
. (ĮM-ie Qep^rty

Telef. LR 2-54»3
Darbo Valarldožr kasdien 10 y. 
ryto, iki'9 yąL vak.; Šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

LIETUVIO ADVOKATO 
.' ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: ' Telef. namų: 
WA. 4-950U BE. 3-0978 
=asnss=sa=sss= 

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronte

Įstaigos direktorius - 
, A.. LICDŽIUS:, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių

'.’ Patarėjai
, < Bendradarbis —• 
WALTER C. DEAKON,

: ” BX&:, R.PX ;
vietos Advokatas, Notaras.

Statybos Inžinierius; 
Kreipdamiesi į šią Įstaiga Jūs

teisinius ir kitus reikalus.
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TORONTO, Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį 11 vai. pa

maldų metu pagerbiami depor
tuoti mūsų tautiečiai. Tuojau po 

. šių pamaldų procesijoje su vė
liavomis einama prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
kur, po trumpo susikaupimo, pa
dedama gėlių ir sugiedarųas Lie
tuvos himnas? Eisenos metu pa» 
rapiios choras gieda specialiai 
šiai progai paruoštą naują gies
mę. Oficialiems Bendruomenės 
bei organizacijų atstovams baž
nyčioje vietos rezervuotos.

— Šį sekmadienį 9.30 vai. pa
maldose įvyks parapijos vaikų 
pirmosios Komunijos iškilmės. 
Pamaldos paįvairinamos specia
lių giesmių, solo ir smuiko re
pertuaru. Po to bendri vaikų su 
jų tėveliais užkandžiai muzikos 
studijoje.

— Parapijos bažnyčia pasipuo
šė" nauju Aušros Vartų altoriu
mi. Dailų ir kruopštų Madonos 
skulptūros medyje išpiaustymą 
atliko skulptorius Jonas Vai
nauskas, kuris skulptūra dova
nojo parapijai. Garbiam Gera
dariui gili padėka parapijos 
vardu.

;—Dar piršte peršasi skulptū
ra bažnyčios išorėje iš Dundas 
gatvės. Projekte yra numatyta 
šviesioje spalvoje Šiluvos Ma
dona su Kūdikiu rankose. Ji bū
tų apie 9 pėdų augščio. Skulptū
ra labai prisidėtų prie atnaujin
tos bažnyčios papuošimo. Jau 
yra pagaminti projektai ir pa
sitarta su lietuve skulptore. Są
mata — $500. Kadangi parapi
ja dar turi užtenkamai remonto 
skolų, gera būtų, jei rastųsi ge
radaris, kuris savo kilnia auka 
papuoštų lietuviškąją šventovę.

— Wasagos vasarvietėj Spring 
hurste lietuviškos pamaldos pa
rapijos patalpose pradedamos 
birželio 23 d. sekmadienį.

— Šią savaitę kun. dr. J. Gu
tauskas ir kapelionas kun. B. Pa 
cevičius išvyksta savaitei reko
lekcijų į šv. Augustino semina
riją-— Šį sekmadienį 8.15 vai. ryto 
gedulingos pamaldos už Vincen
to Puniškos vėlę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Birželio 3-4 d. parapijos 

klebonijoje lankėsi augštas sve
čias iš Vašingtono didžiai ger
biamas tėvas Paschal Kinsel OF 
M. Jis pranciškonų vyriausybės 
Romoje yra paskirtas delegatu 
visoms tautinių grupių pranciš
konų bendruomenėms Šiaurės 
Amerikoje. Klebonas T. Placi
das jį supažindino su parapijos 
komiteto pirmininku V. Užupiu 
ir kitais komiteto nariais, su ku
riais delegatas turėjo progos ar
čiau pasikalbėti. Apžiūrėjęs pa
rapijos pastatus ir inventorių, 
pasidžiaugęs mūsų nuveiktais 
darbais ir atsiektais rezultatais, 
po to trumpai aplankęs St. Ca
tharines pranciškonų vienuoly
ną, delegatas patenkintas su
grįžo atgal į JAV.

— Vyskupijos kunigų semina
rijai surinkta $102,25.

— Pirmoji vaikučių Komunija 
praėjo labai gražiai ir iškilmin
gai. Tenka pasidžiaugti nepa
prastai dideliu skaičiumi suau
gusių tą dieną ėjusių prie šv. Sa
kramentų. Mūsų nuoširdžiausia 
padėka seselėms ne tiktai už 
paruošimą vaikučių Komunijai, 
kurie dar niekad nebuvo taip 
gerai prirengti, kaip šiais me
tais, bet ir už visą katechetinę 
paramą parapijos darbe. Taip 
pat dėkojame ponioms organiza
vusioms iškilmių pusryčius ir 
vaikų tėvams nepagailėjusiems 
darbo ir išlaidų. Pirmos šv. Ko
munijos priėjo: Akelaitytė V., 
Aleknaitė E., Astrauskas J., Bar- 
zevičiūtė L., Bogar N., Budrec- 
kaitė I., Bušinskas A., Čepony
tė A., Česėkas A., Garbas A., 
Guoba J., Keršytė V., Krasaus
kas A., Kryžanauskas A., Kušli- 
kytė D., Olekaitė I., Petrauskas 
R., Rogers O., širkšnys S., Šir- 
vinskaitė K., Urbonaitė J., Ur
bonavičius A., Vaišnoraitė I. ir 
Vaškevičius J. Urbaitis V. buvo 
ligos sutrukdytas. Jis prieis vė
liau.

— Birželinės pamaldos bus tę
siamos visą šį mėnesį šiokiadie
niais po 8-tos valandos, o sek
madieniais po 9 vai. Mišių.

— Šį sekmadienį dėl praside
dančių vasaros atostogų kate
chetinės pamokos bus paskutinį 
kartą po 11-tos vai. Mišių gim
nazistams lankanttiems nekata
likiškas gimnazijas ir po 10-tos 
vai. Mišių lankantiems nekatali
kiškas pradžios mokyklas ir pra
ėjusį sekmadienį priėmusiems 
pirmąją komuniją. Paskutinieji 
prašomi ateiti pasirėdę tais pa
čiais drabužiais, kaip Pirmos 
Komunijos dieną. Čia bus gali
ma atsiimti ir Pirmos Komuni
jos pažymėjimus, kurie jų dar 
nėra gavę.

— Sutuokta: Irena Goceitaitė 
su dr. Eginhart Ehlers.

— Pakrikštyta: Tomas Barna
bas Augustauskas ir Dainius To
mas Abromaitis.

Dailės paroda atidėta
Dailininkų Galdiko, Jonyno 

ir Pautieniaus kūrinių paroda, 
kuri turėjo būti atidaryta Prisi
kėlimo parapijos muzikos stu
dijos patalpose, buvo atidėta, 
nes pervežant paveikslus per 
sieną atsirado kliūčių su muiti
ne, kurių greitai sutvarkyti ne
pasisekė ir pavekislai laiku ne
buvo gauti.

Paroda bus atidryta šį ketvir
tadienį, birželio 13 d., 8 vai. vak. 
tose pačiose patalpose. Parodą 
bus galima lankyti kasdien nub 
12 vai. dienos iki 10 vai. vak. 
Taip pat šeštadienį ir sekma
dienį.

Parodos organizatoriai prane
ša, kad vienas paveikslas yra 
paskirtas dovana lankytojams. 
Jis teks vienam iš lankytojų, 
kurie aplankys parodą ir pasira-. 
šys į svečių, knygą. Todėl kvie
čiami visi apsilankyti ir j knygą 
pasirašyti.

LIETUVOS KANKINIŲ 
PAMINKLINIAM KRYŽIUI 

pirmąją individualinę auką — 
$5 —■ prisiuntė Kazys Baronas 
iš Hamiltono.

KLKat. Fed? jam reiškia nuo
širdžią padėką ir prašo kitus au
kotojus pasiskubinti, nes laiko 
nedaug, o darbai jau pradėti ir 
lėšos reikalingos.

Aukas siųsti K. Liet. Kat. Fe
deracijos iždininkei Br. Pabe- 
dinskienei — 287 Indian Rd., To
ronto 3, Ont. •

Jei kam patogiau galima siųs
ti ir per “TŽ” administraciją.

Dr. A. Valadka 
birželio 16 d. išvyksta į metinį 
Kanados gydytojų suvažiavimą 
Edmontone. Į Torontą grįš ir 
darbą pradės liepos 8d.

DIRB1TINIS KVĖPAVIMAS
(CSc) Kiekvienais metais Ka

nadoje nuskęsta apie 1.000 žmo
nių. Paskutiniajame -ilgajame 
savaitgalyje nusknedo tiek pat, 
kiek ir užsimušė auto nelaimėse. 
Taigi pats laikas susirūpinti 
skenduolių gelbėjimu. Vienas iš 
pirmųjų žingsnių tuo reikalu 
yra mokėjimas sužadinti dirbti
nį kvėpavimą.

Žinomi dirbtinio kvėpavimo 
mokytojai yra St. John Ambu
lance Brigada. Jie yra jau iš
gelbėję daugelio žmonių gyvy
bes. Šiuo metu jie pradeda “nau į 
jokų” mokymą — grupėmis ir 
pavieniui.

Jei kas norėtų tuo mokymu 
pasinaudoti arba suorganizuoti 
savo grupės apmokymą — susi
siekite su jūsų apylinkės St. 
John Ambulance tarnyba. Mo
kėjimas sužadinti dirbtinį kvė
pavimą skenduoliui dažnai yra 
gyvybės ar mirties klausimas. 
Jis taip pat reikalingas gaivi
nant apsinuodijusius dujomis, 
pritrenktus elektros ar žaibo ir 
visais kitais atvejais, kai turime 
reikalo su dar gyvu, bet jau ma
žai bekvėpuojančiu žmogumi.

Trėmimų minėjimas 
įvyks šį sekmadienį birželio 16 
d. kartu su estais ir latviais šia 
tvarka:

Ryte visose bažnyčiose specia
lios pamaldos.

2 vai. p.p. visų trijų tautybių 
automobilistai renkasi į didžią
ją Lablows krautuvių aikštę 
Dufferin St. (tarp College ir 
Bloor), kur bus formuojamas 
paradas. Iš čia 2.30 vai. p.p. va
žiuojama šiuo maršrutu: Duffe- 
rin gatve iki Queen St., Queen 
į rytus iki University, Universi
ty į šiaurę iki College prie par
lamento rūmų, kuriuos apsukus, 
College gatve važiuojama prie 
Odeon teatro (priešais teatrą 
yra automobiliams patalpinti 
aikštė).

Visi lietuviai automobilistai 
kviečiami tą dieną stoti į parado 
eilę su pilnomis mašinomis ke
leivių ir uždegtomis šviesomis 
pervažiuoti miestą numatytu 
maršrutu. Miesto policija lydės 
ir globos paradą.

4 vai. p.p. Odeon teatro salėje 
(Carlton prie Yonge) iškilmin
gas minėjimas. Pagrindinis kal
bėtojas Kanados krašto apsau
gos vicęminist. PAUL T. HEL- 
LYER ir amerikietis JOHN H. 
NOBLE, kuris 10 metų išbuvo 
Vorkutos koncentracijos stovyk
loj. Dalyvaus ir tik ką iš Sibi
ro atvažiavęs estas Heine, matęs 
ir pažinęs daugelį lietuvių.

Meninėje lietuviškoje dalyje 
Toronto “Varpo” choras, vadov. 
muz. St. Gailevičiaus kartu su 
sol. V.- Verikaičiu. Estų ir latvių 
chorai.

Visi Toronto lietuviai kviečia
mi kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti parade ir minėjime. Priešingu 
atveju būtų labai nepatogu prieš 
estus ir latvius.

Kan. Pabalt. Fed. pirm.
Per radiją 

birželio įvykiai birželio 15 d. bus 
paminėti 12 vai. “Tėvynės Pri
siminimų” valandoje, specialia 
lietuvių, latvių ir estų progra
ma. Lietuvių kalbėtojas bus Kr. 
Valdybos pirm. V .Meilus. Ban
ga 1400.

“Canadian All” programoje 8 
vai. vak., banga 1010, išvežimai 
bus paminėti angliškai. J. Col
linwood Reade praves pasikal
bėjimą su Pabaltiečių Federa
cijos pirm. J. R. Simanavičių. 
Meninėje dalyje iš lietuvių da
lyvaus sol, A. Paulionis.

Susivienijimo evnagelikų 
parapijos 

pamaldos įvyks birželio 16 d. 1 
vai. p.p. Grace Lutheran bažny
čioje 1424 Davenport Rd.

Pamaldas atlaikys kun. P. Da
gys iš Niujorko.

Susivienijimo parap. v-ba.
Šalpos Fondo rinkliava 

praėjusį sekmadienį pravesta 
prie šv. Jono Kr. parapijos baž
nyčios davė $65.50 ir prie Prisi
kėlimo par. bažnyčios $63,38. Vi
so surinkta $128,88. Rudenio se
zonui Šalpos Fondo valdyba yra 
pakvietusi Detroito liet. Dramos 
Teatrą.

Vėliavos pašventinimas
Kanados Liet. Kat. Mot. D-jos 

šv. Jono Kr. parapijos skyrius 
pereitą sekmadienį pašventino 
savo vėliavą. Kūmais buvo St. 
Prapuolenytė ir dr. A. Valadka. 
Pašventino klebonas kun. P. 
Ažubalis. Vėliava yra mėlynos 
spalvos, vienoje pusėje Katali
kių Moterų D-jos žeklas ir šū
kis “Tiesa ir Meilė”, o kitoje pu
sėje metrika. Piešiniai atlikti 
dąil. T. Valiaus.

Po pamaldų parapijos salėje 
vėliava krikšto kūmų buvo 
įteikta skyriaus pirmininkei, ku
ri padarė viešą paZadą skyriaus 
vardu ją gerbti, saugoti ir auko
tis. Skyriaus sekretorė perskai
tė šventinimo aktą. Dalyvau
jant gausiems svečiams, prie ska 
niai paruoštų pusryčių moteris 
sveikino “Moters” redoktorė St. 
Prapuolenytė, nušviesdama mo
ters gyvenimą čia ir Lietuvoje, 
dr. A. Valadka, kuris pasveiki
nęs įteikė ir piniginę dovaną. Šv. 
Jono Kr. Pašalp. D-jos pirm. A. 
Čirūnas, Prisikėlimo parapijos 
Kat. Moterų D-jos atstovė Z. 
Daugvainienė, dr. A. Užupienė, 
kun. B. Jurkšas, Sodaliečių mer
gaičių d-jos atstovė p. Staškevi- 
čiūtė ir klierikas Staškevičius. 
Be to, sveikino svečias iš JAV 
dail. Pautienius, atvykęs orga
nizuoti dailininkų paveikslų pa
rodos.

Vaišių programą pravedė sky
riaus pirm. O. Jonaitienė, o sve
čius vaišino skyriaus narės.

L. Š.
Su Lietuva i.«l Toronto telefo

nu kalbėjo, berods, pirmieji pp. 
Mikučioniai. Pereitą sekmadienį 
10 vai. rytą iš centrinės buvo 
pranešta, kad lauktų paskabi- 
nant “iš Sovietų Sąjungos”. Už 
poros valandų ištiktųjų paskam
bino ir pasigirdo p. M. sesutės 
balsas iš Kauno. Deja, buvę blo
gai girdima.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

Baby Point Paint & Wallpaper
Jvoirūs dožai, stėnoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 20 % nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2*4931.

Sav. A. F. GALDIKAI
351 JANE ST. /prie Annette/

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

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

TAISAU 

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

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

IŠ KLB BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO

Krašto Valdybos pirmininkas 
V. Meilus ir nariai dr. J. Sun- 
gaila, V. Vaidotas ir Iz. Matu
sevičiūtė pereitą savaitgalį buvo 
išvykę į Clevelandą dalyvauti 
bendram posėdy su JAV Bend
ruomenės Kr. Valdyba. Ten 
svarbiausia buvo aptarti Pasau
lio L. Seimo reikalai, dėl kurių 
jau anskčiau buvo planuota 
vykti.

Apylinkės valdybos svarbiau
sias dabartinis rūpestis yra kaip 
pagerinti savo finansinę būklę. 
Kasoje liko tik apie $150. Arti
nantis atostogoms solid, mokes
čio rinkimas sunkiau vykdomas, 
parengimų taip pat nenumato
ma. Manoma rimčau pasiruošti 
ir po atostogų padaryti solidaru
mo mokesčio rinkimo vaju, į ku
rį įtraukti bent 160 rinkėjų. Da
bar yra verbuojami rinkėjais ir 
jau turima virš 20. Visi Bend
ruomenės pareigūnai ir. organi
zacijų vadovai prašomi tam dar
bui neatsisakyti patalkininkauti.

Šalpos Fondo posėdis įvyko 
pereitą ketvirtadienį p. Indre- 
lienės bute. Aptarti einamieji 
reikalai. Ižd. Indrelienė pranešė, 
kad kasoje yra $722. Visi Vasa
rio 16 gimnazijai surinkti pini
gai išsiųsti. Nutarta pasiųsti liet, 
motinoms Vokietijoje $100 (pri
dėjus iš Fondo kasos $70 prie 
gautų iš Wellando lietuvių tam 
tikslui surinktų $30). Vasario 16 
gimnazijai bus dar pasiųsta 
$156: Toronto gydytojų būrelio 
(vadov. dr. Norvaišienė) $111, 
būrelio Nr. 13 (vadov. P. Lelis) 
$45. Anksčiau pasiųsta vargo 
mokykloms $300. Vokietijos Kr. 
V-ba pranešė, kad ji dalį iš tų 
pinigų paskyrusi studentams. 
Nutarta atsiklausti Kr. Valdybą 
kokiais sumetimais ji pakeitė Š. 
Fondo nurodymą skirti visą šią 
sumą vargo mokykloms.

Visi ŠF nariai gavo kvitų kny
geles solid, mokesčiui rinkti.

Vasario 16 gimn. būreliai. Š. 
metais pradėjęs veikti gyd. bū
relis jau parodė gražius vaisius. 
Beveik visi gydytojai sumokėjo 
savo įnašus su kaupu už visus 
metus": dr. Arštikaiytė, dr. Va
ladka po $15, dr. Barkauskas, dr. 
Yčas. dr. Urbaitis ir dr. Vingilis 
po $12, dr. Pacevčiius ir dr. Užu
pienė po $6, dr. Sungaila $5, dr. 
Žymantienė $4 ir būrelio vado
vė dr. Norvaišienė $12. Viso 
$111.

Būrelio Nr. 13 (vadov. P. Lė
lio) narių skaičius dviem padi
dėjo. Nuo birželio 1 d. Įstojo 
nauji rėmėjai: O. Indrelienė ir 
V. Bubelis. Dabar yra 18. Būre
lio pirma auka $45 įteikta ŠF 
ižd. Indrelienei.

Miškininkų būrelis Nr. 9 vei
kia silpnokai. Reikėtų aktyves
niems nariams sukrusti.

Sudburio būrelis Nr. 195 (va
dov/ K. Rimas) yra vienas iš pal 
vyzdingesnių. Jis veikia kaip 
laikrodis. P. L.

Gustaičio laiškas, siųstas iš 46 
Delaware Ave. kovo 15 d. A. 
Giedraičiui į Kauną, Mažyydo 
gt. 13 Nr., yra grąžintas atgal. Jį 
atsiimti galima “TŽ”.

P o dėka
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 

Draugijos šv. Jono Kr. parapijos skyrius 
vėliavos šventinimo proga dėkoja: vėlia
vų šventinusiam Dvasios vadui klebonui 
kun. P. Ažubaliui, dailininkui T- Valiui, 
kūmams S. Prapuolenytei ir dr. A. Va- 
ladkai, Prisikėlimo parapijos L. Kat. Mo
terų D-jos Skyriui, kun. B. Jurkšui, dr. 
A. Užupienei, dailininkui I. Pautieniui, 
Sodalicijos d-jos atstovei Staskevičiūtei, 
šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos atstovui A. 
Čirūnui, klierikams Januškai ir Staške
vičiui ir visiems dalyvavusiems.

Skyriaus valdyba.

J. H. Noble, amerikietis, kuris 
kalbės birželio trėmimų minėji
me Odeon teatre, yra 10 metų 
išbuvęs sovietų kalėjimuose ir 
Vorkutos darbo stovykloje, taip 
pat dalyvavęs po BerijoS likvi
davimo kilusiame kalinių maiš
te. Savo pergyvenimus J. H. 
Nolde \yra aprašęs specialioje 
knygoje. Jos santrauka ’ buvo 
spausdinta ir Reader’s Digest.

, Šeštadieninė liet, mokykla • 
praėjusį savaitgalį užbaigė moks 
lo metus. Šeštadienį, po trumpų 
paskutinių pamokų, šv. Jono Kr. 
liet, bažnyčioje buvo padėkos 
pamaldos, kuriose dalyvavo visa 
mokykla. Sekmadienio popietę 
Prisikėlimo parap. salėje įvyko 
iškilmingas mokslo metų .baigi
mo aktas ir pažymėjimų įteiki
mas. Gražiai gėlėmis papuošto
je scenoje sėdėjo šešiolika šeš
tojo skyriaus mokinių (mergai
tės tautiniuose rūbuose). Kal
bėjo mokyklos ved. mokyt. J. 
Širka, gen. konsulas min. V. Gy
lys, mokyklos globėjas kun. P. 
Ažubalis, apyl. pirm. J. R. Sima
navičius, mokyklos tėvų komit. 
vardu J. Tamulionis ir šeštojo 
skyriaus klasės auklėtojas mo
kyt. J .Jankaitis. Mokyklą bai
gusiems mokiniams pažymėji
mus įteikė min. V. Gylys. Kiek
vienam taip pat buvo / įteikta 
Sruogienės “Lietuvos Istorija”, 
o mokyt, sesuo Margarita prise
gė po rožę, kurias dovanojo E. 
Stepaitienė.

Po oficialiosios dalies įvyko 
trumpa pertrauka, kurios metu 
tėvų komitetas visus mokinius 
pavaišino. Meninėje programo
je dalyvavo patys mokyklos mo
kiniai: deklamacijos, tautiniai 
šokiai, smuikas ir pi j artinas.

Mokyklos užbaigimo akte da
lyvavo gražus skaičius- Toronto 
liet, visuomenės. Po minėjimo 
Prisikėlimo parapijos kleboni
joje įvyko gražios vaišės, kur be 
mokytojų, dalyvavo ir keletas 
mokyklai nusipelniusių. bičiulių. 
Pobūvio metu kiekvienam mo-, 
kytojui tėvų komitetas įteikė po 
kuklią dovaną vokučiuose.

St. Augustinavičius, senj., ži
nomas lieutvių tabako ūkinin
kų veikėjas ir Tillsonburgo liet, 
ūkininkų klubo garbės narys, 
pereita savaitgalį praleido To
ronte. Ta proga p. A. aplankė “T 
Ž” redakciją, apmokėjo' savo ir 
giminių prenumeratas ir dar pa
aukojo $4, Mielam svečiui nuo
širdžiai dėkojame.

Toronto viešoji biblioteka
Padidėjus naujų imigrantų 

skaičiui atkreipė į tai dėmesį ir 
suskato organizuoti specialų 
skyrių sutelkti knygas naujųjų 
ateivių gimtąja kalba.

Gegužės 14 d. buvo sušauktas 
etninių grupių atstovų posėdis, 
kuriame buvo diskutuojama 
praktiškas šio didelio užsimo
jimo įyyvendinimas. Šio naujo
jo skyriaus vedėja Mrs. Mary 
Finch, pateikė ir statistinių duo
menų rodančių, kad skyrius jau
turi arti 16.000 knygų 46 kal
bom. Vyrauja prancūzų (5.890), 
tpliau seka vokiečių (2.934), 
lenkų (1.712), gi lietuvių kalba 
vos 138 knygos.

Įstojimas nariu kainuoja tik 
10 et. ir knygos gali būti skai
tytojo laikomos iki 2 savaičių. 
Nors pagrindinis centras sveti
mų kalbų knygyno yra 1115 
Queen St. W., bet knygų paskirs 
tymo sistema yra taip sutvarky
ta, kad pareikalavus betkuria- 
me skyriuje knyga pristatoma 
poros dienų laikotarpyje.

Greitu laiku numatoma padi
dinti ir lietuviškąjį skyrių, taip 
kad tautiečiai galės pasinaudoti 
liet, knygomis lengvomis sąly
gomis.
Važiuojantis į Clevelandą čia savaitę, 
kas galėtų paimti 1 asmenį* prašau 
skambinti RO. 2-1858.

^nuomojamas kambarys, galima nauda
is bendra virtuve. 523 Dovercourt Rd. 

inuomojomas didelis gražus kambarys 
amiame name. High Park rajone. Tel. 
10. 2-2137.
------------- f-------- -------------------------------------  
^nuomojamas kambarys ir virtuvė II 
lugšte su baldais, Tel. LE. 3-3045.

{nuomojamas frontinis kambarys Bloor 
- Delaware rajone. Tel. LE. 4-6075. «

PARDUODAMI 2 BIZNIO SKLYPAI
'prinahurst vosorvietėje, prie perka. Te
lef. RO. 2-9558.

’ARUDODAMI SKLYPAI New Wo*ogoj 
•>rie Prisikėlimo parapijos stovyklos. Tel. 
RO. 9-0688.

VARDUODAMAS NAMAS 6 komb., sta
tytos priež pusantrų metų, lietuviu mė 
^tarnam Warren Pork rajone. NHA ii 
’alo’kė hipe»ekmė stalo iž 5%. !•*»»« 
*as rūsys. 52 Van Stassen Blvd. Telef. 
20. 2-6437.

Ypatinga proga
Dėl sveikotoe stovio sovininkos pri
verstos perduoti

‘ SELF SERVICE

didelę krautuvę,
su geromis oojomomis, lietuvių rojo- 
re. Tinko dviems portnerioms. Rei- 
kolui esont, sulinko keisti j nomg

Skambuti LE. 3-6398.

MONTREAU Cue.
Tragi&ųjų birželio dienų mi

nėjimas kaip kasmet, ruošiamas 
drauge su latviais ir estais bir
želio 14 d.,<penktadienį,‘7^0 vai. 
vak. punktualiai, Dominion šqu 
are, prie žuvusiųjų už Kanados 
laisvę paminklo. Po trumpo su
sikaupimo, padėjus vainiką, vi
si 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.

Tradicinė Joninių vakarienė ir 
K gerbimas Tėvo Jono Kubi-

us ir. visų Jonų ir Jonių įvyks 
birželio 22 d. 7 vai. vak. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Maloniai 
kviečiame visus varduvininkus 
dalyvauti ir visus montreališ- 
kius lietuvius gausiai ątvykti.

Programoje menine dalį išpil
dys Bendruomenės cnoras, ved. 
A Ambrozaičio.y Šeimininkės 
paruošė turtingą vakarienę. Įė
jimas $1.50. Po vakarienės pasi
linksminimas. * * j

Lituanistikos kursų užbaigi
mas įvyko birželio 8 d. 11 mo
kinių" buvo įteikti pažymėjimai. 
Po to buvo vaišės ir pasilinks
minimas.

Mokyklų užbaigimo aktas įvy
ko praeitą sekmadienį, .birž. 9 d., 
Aušros Vartų parapijos salėje 
po sumos. Dalyvių susirinko gau 
šiai — apie 300. Juk 155 moki
nukai užbaigė savo mokslo me
tus ir buvo apdovanoti pažymė
jimais, o abiturientai ir dovano
mis. Dovana kiekvienas gavo 
puikų Augustino Lietuvos vaiz
dų albumą.

Posėdį pradėjo Verduno mo
kyklos vedėja- St. Vaišvilienė, 
pakvietusi į prezidiumą AV pa
rapijos kleboną T. J. Kubilių, 
SJ, Pr. Rudinską, J. Kardelį, Se- 
seĮę Feliciją, Lukoševičienę, 
Petrulį, Rimkevičienę; .Pirmas 
taręs žodį klebonas Kubilius pa
sidžiaugė tokiuo dideliu šių mę- 
tų mokinių skaičiumi. Tačiau 
apgailestavo, kad taip mažai tė
vų leidžia savo vaikus į vietines 
prancūziškąsias mokyklas, o visi 
tik į angliškąsias. Prancūziško
se mokyklose mokiniai gerai iš
moktų abi krašto kalbas, kada 
angliškosiose teišmokstą tik vie
ną. Be to, klebonas pastebėjo, 
kad prancūziškųjų mokyklų mo
kymas labiau gravi tuo j a į euro
pini mokyklinį dėstymą ir yra 
oficialiai pripažintas augščiausio 
lygio visoj Kanadoj. Taip pat 
klebonas painformavo susirin
kusius, kad kitais metais, prie 
parapijos seselės statysis namus, 
kuriuose bus mokykla lietuvių 
tėvų vaikams. Toje mokykloje

TĖ ATSTOVYBĖS TORONTO SKYRIAUS 
VASARIO 16-to MINĖJIMO IR PRA

VESTO TAUTOS FONDUI VAJAUS 
APYSKAITA

Pajamos:
1. Surinkta prie įėjimo $558,86
2. Išpldtinta pasų ir ženklų už 76,50
3. Už programas surinkta 58,08
4. Atsilankant į namus surinkta 1200,00
5. Surinkta viešose rinkliavose:

Prie Prisikėlimo par. bažn. 203,78
Prie šv. Jono Kr. par. bažn. 26,82

Viso pajamų $2124,04
Išlaidos:

1. College teatrui už salę $47,00
2. Už vainikų prie City Hali

žuvusiems paminklo 30,00
3. Už medžiagą scenai papuošti 35,98
4. Menininkams 55,75
5. Už programas 31,46
6. Kitos išlaidos 44,66
7. Apylinkės valdybai 58,08

Viso išlaidų 302,93 
Grynų pajamų 1812,11

Balansus: $2124,04
TFA Toronto skyrius. 

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

REAL ESTATE KLAUSIMO, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus ’

PRAŠAU KREIPTIS I

A L G ARBENS
REALESTATE

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 94M3

Reikalingi namai pardavimui

mokslas bfašl^s dėstomas trimis 
kalbomis.

Kalbėjęs Montrealio Seimelio 
prezidiumo^/vardu Pr. Ručins
kas išreiškė pasitikėjimą, kad 
šeštadienines mokyklas lanką 
vaikai ne taip greitai nutautės 
ir bus atsparesni lietuvybėje. Jis : 
palinkėjo vaikams vasaros atos
togose gerai pailsėti, nudegti sau 
Įėję ir fiziškai sustiprėti. Kul
tūros Fondo vardu kalbėjęs J. 
Kardelis, pranešė, kad jis tas 
pareigas perdavė Pr.'Ručinskui. 
Pasidžiaugė šių metų darbo 
sklandumų^ šeštad. /mokyklose. 
Seselė Felicija palinkėjo vai
kams vasaros atostogų metų iš
mokti skaityti lietuviškas kny
gas. Po kalbų, skyrius po sky
riaus su savo mokytojais pasiro
dė scenoje ir mokinukai atsi
ėmė atestatus, pažymėjimus ir' 
dovanas. Seselei Felicijai moki
niai įteikė raudonų rožių puokš
tę. B. Kerbelienė padarė visų 
bendrą foto nuotrauką;

. .Šiuo metu Moptrealyje yra 
trys šeštadieninės mokyklos:’ 
Verdune — su 68 mok., Roše- 
mounte — su 64 mok., Longue- 
uil — su 23 mok. Dėstė šie mo- 
kytojąi: Verdune '— St Vaišvi
lienė. ved., seselė Felicija, sės. 
Celestina, J. Jokūbaitytė, R. Si- 
niūtė. Rosemounte — Rimkevi- 
čienė, ved., Navikienė, Paškevi- 
čienė, Gurčinienė. Longueuįl — 
Kavaliūnaitė, ved. ir Birieta.
Pakrikštyta-pp. Povilaičių duk

ra Monika, pp. Braginetz sūnus 
Steponas ir pp. Guzevičių sūnus.

Skelbiami užsakai AV bažny
čioje: Jūratė Elena Ciplijdus- 
kaitė su Charles Ewart Tanner.

Latvė atsikvietė į Kanadą sa
vo motiną. Tai Elvira V.Muchks, 
gyvenanti kasyklų miestelyje 
Kirkland Lake, Ont., atsikvietė 
iš Latvijos savo motiną Katriną 
Bentz 76 m: amž. E. V. Muchks 
į Kanadą atvyko . 1949 m. ir. tuo
jau pradėjo rūpintis savo moti
nos parsigabenimu į Kanadą: Pa 
galiau 1955 m. ji susisiekė- šif 
Kanados Raudonuoju Kryžium 
ir pasiprašė šios organizacijos 
pagalbos. Kanados RK, pade
dant Kanados vyriausybei,’ susi
siekė su Raudonuoju Kryžium 
ir jo šaka Red Crescent (Mos
lem) Maskvoje. Vėliaii dr. W. 
S- Stanbury, Kanados Rattd. 
Kryžiaus pirmininkas vedė ^de
rybas su rusų- Raud. Kryžiaus 
vadovais. Pagaliau, birželio'6 d.; 
senutė. K. Bentz, išlipo, iš TįCA; 
lėktuvo Montrealio Dorvalio Ae
rodrome į glėbį ją pasitikti; at
vykusio žento Muchks. M- P.

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS 
ANTANAS ŽUKAS - V ’ . 

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

NAUJA JUDĖJIMO 
PABAUDŲ LENTELĖ

(NCP) Toronto mašinų vai
ruotojai, kurie pažeis judėjimo 
taisykles ateityje turės mokėti 
didesnes pabaudas. Pagal naują 
Kelių judėjimo įstatymą šios 
pabaudos įsigaliojo birželio 5 d. 
Anksčiau, nusižengę taisyklėms, 
mokėdami be teismo, mokėjo 
daugiausia $5 už daugumą nusi
žengimų pagal pirmą pranešimą 
ir $8, jei reikėjo raginti antrą 
kartą. Ateityje didžiausia bauda • 
sieks $20, o antrą kartą ragi
nant $23. ‘ ./ . . ’

Kur baudos buvo $5, dabar 
dažniausiai yra $20; kur buvo 
$3 daugumoje atvejų yra $10, 
kaikuriais atvejais $5; kur buvo 
$1, dabar $5.


