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Mūsų dabartinėje kovoje dėl tautos teisių yra daug uždavi
nių, daug kelių, tačiau galutinoje sąskaitoje viskas susiveda į 
vieną reikalą, būtent, iškelti Lietuvos vardą pasaulio akyse, 
įtikinti pasaulį, kad lietuvių tauta yra lygiavertė su kitomis tau
tomis, kad ji turi savo gražią praeitį, savą kultūrą, kad yra paro
džiusi, jog sugeba savarankiškai tvarkytis ir yra verta būti nepri- 
klausoma. Šiandien Igtokio mūsų bylai naudingo darbo neiaug 
beliko ir visos jėgos pirmiausia tam turėtų būti sutelktos. Šis 
reikalas privalo saistyti ir visų mūsų vad. poltiinių veiksnių 

.-darbą.
Deja, nepaslaptis, kad visos tos jėgos yra perdaug blaško

mos nenaudingiems ginčams, o tikrasis reikalas lieka apleistas, 
į visos problemos platumas nesigilinant, šį kartą sustokime ties 
akadem. šio kontinento sferų informavimo reikalu, kurio ėmėsi 
mūsų akademinis jaunimas, pradėjęs leisti JAV ir Kanados aka
demikams lietuviškąsias problemas aiškinantį žurnalą “Litua
nus”. Kaip leidėjai praneša, tas žurnalas yra priėjęs liepto galą 
— jei nebus surasta jMtujų šaltinių, jis turės sustoti dėl lėšų sto
kos. Su juo žlugtų paskutinis Lietuvos vardą kėlęs ir jos rūpes
čius svetimiesiems aiškinęs leidinys. Jo žlugimas būtų tuo skau
desnis, kad būtų apleistas labai reikšmingas akademinių sferų 
informavimo baras ir kad tai būtų didelis ir skaudus smūgis 
mūsajam jaunimui, kuris su tokiuo entuziazmu atėjo dirbti tautos 
laisvės fronte. Jis savo darbe ištesėjo. Argi jo entuziazmas turi 
būti sugniuždintas vyresniųjų šaltumo nepadedant suorganizuoti 
lėšų?!

Mūsų akademinis jaunimas savo taikinį pasirinko labai tei
singai, nes akademinių sferų nuotaikos bei nuomonės persiduoda 
visai visuomenei. Tai mums puikiai rodo kad ir susiformavimas 
dabartinių amerikiečių pažiūrų į Rusiją. Preš 40 metų amerikie
čiai apie ją nedaug težinojo ir tuo nesirūpino. Kai Rusijos revo
liucija išsviedė į pasaulį tūkstančius rusiškosios aristokratijos, 
biurokratijos ir šviesuomenės atstovų, • jų nemažai atsidūrė ir 
Amerikoje. Kniazus ir grafus čia gaudė turtuolės vedyboms, o 
galvojantieji žmonės panoro sužinoti ką nors daugiau apie tą 
nesuprantamąjį kraštą ir pasikvietė šimtus rusų šviesuolių pro
fesoriauti įvairiausiuose universitetuose, institutuose ir kolegi
jose. Ne kas kitas, bet tie rusai profesoriai suformavo nūdienio 
amerikiečio pažiūras į /rytų Europos problemas. Jas trumpai 
būtų“ galima aptarti šitaip: iki I Pasaulinio karo rytų Europoje 
■buvusi ramybė didžiosios. Rusijos pasparnėje, o viską sugadinęs 
bolševizmas. Jį pašalinus vėl Rūtų . tvarka ir vėl suklestėtų di
džioji rusiškoji kultūra — menas, literatūra, muzkia, — o prie 
jos;da’rniai glaustųsi mažosios tautos. Amerikietis šiandien maž
daug taip galvoja. Apie tautų kalėjimą, apie rusiškąjį imperia
lizmą ir kolonijalistinę politiką amerikietis dar turi tik sužinoti. 
O šitos tiesos į plačiąsias mases gali ateiti tik per akademines 
sferas, nes tik jos masėms yra autoritetas. Mūsų Lituanus laužia
si į tą autoritetą. Argi jis nevertas gyventi?

Lituanus buvo paskelbęs gegužės mėnesį vajaus mėnesiu. 
Deja, vaisiai buvo menki. Prenumeratos ir aukų jis tegavo $198. 
Leidėjai nusprendė pratęsti vajų iki jaunimo kongreso, t.y. dar 
visą birželio mėnesį. Ar šis mėnuo atitaisys gegužio apsileidimą?

Lituanus adresas yra: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, 
N.Y., UŠA. Tuo adresu prašoma siųsti aukas pavienius asmenis 
ir organizacijas. Tiktų jį prisimįnti. ir bendruomeniniams orga
nams ir vad. politiniams veiksniams. Jei dėl mūsų vsų abejngumo 
Lituanus sustotų, būtų neišlyginamas nuostolis visam lietuviš
kajam reikalui. - “r -

Torontiečių lietuvių, estų ir latvių automobilių vilkstinė su plakatais, vedama policininko mo- 
tociklisto, apsukusi Ontario parlamento .rūmus, artėjo prie College gatvės.

T : ■ ■■. Nuotrauka J. Dvilaičio.

Dėmesio centre rusai

NUŽUDĖ 800.000 ŽMONIŲ
buvo pradėtas radijo programo
mis pereitą šeštadienį: per Tė
vynės Prisiminimų valandą iš 
lietuvių kalbėjo KLB Krašto 
V-bos vicepirm. dr. J. Sungaila 
ir Pabaltiečių fed. pirm. J. R. 
Simanavičius. Canada All pro
gramoje vakare angliškai buvo 
pravestas pasikalbėjimas, kur 
liet, atstovavo J. R. Simanavi
čius, o meninę programą išpildė 
E o vieną solistą iš visų trijų Pa- 

altijo tautų — iš lietuvių sol.
Al. Paulionis.

Sekmadienį visose bažnyčiose 
buvo atlaikytos pamaldos už ge
nocido aukas, o 2.30 vai. iš Lab- 
lows aikštės Duffėrin gatvėje iš
važiavo automobilių vilkstinė,' 
gal apie 200 automobilių su ati
tinkamais plakatais, lydima po
licijos motociklistų. Ji važiavo 
Dufferin - Queen - University 
gatvėmis, apsuko apie Queens 
parką bei parlamento rūmus ir 
toliau College g-ve iki Odeon 
teatro, kur 4 vai. prasidėjo mi-

J. H. Noble, amerikietis, apie de
šimtį metų išbuvęs Sibiro vergų 
stovyklose, kalba Pabaltijo tau
tų trėmimų minėjime.
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Savaitės įvykiai
-F . . ' J

Je sudaryta nauja vyriausybė, vadovaujama radikal- 
socialisto. Bourges - Maunoury. Parlamente ji patvirtinta 240 bal
sais 194 — vos 46 balsų dauguma. Naujasis premjeras vos 
spėjo ti darbą ir jau susilaukė pranašysčių, kad jo valdymas 
būsiąs tn pas— tik iki rudens. Pirmas jo politinis žingsnis bu
vo — as Prancūzijos laivams naudotis Suezo kanalu. Toliau 

! laukia 5 ndimo — Alžerijos klausimas. Premjero receptas —
kovoti : , nežiūrint milžiniškų nuostolių bei išlaidų. Tam jis
rengia _ projektą, kuriuo bus padidinti mokesčiai. Projek
tas netrukus bus pateiktas svarstyti parlamentui, kuris tam dera 
palankus. Net paties premjero partijos draugas Mendes - France 
Kartu sųvI2 savo šalininkų bal-ė------------------- ------ —----------- -

Erik Heine, buv. estų partiza- 
- nas, 1956 m. gruodžio mėn. grį

žęs iš Sibiro, kalba birželio trė
mimų minėjime. Pasikalbėjimą 

' su juo žiūr. “T2” Nr. 24.

nėjimo aktas su menine progra
ma. Vilkstinė buvo stebima gau
sių miesto gyventojų būrių. Gai
la tik, kad permažai buvo pa
ruošta plakatų. Dauguma auto
mobilių neturėjo net vėliavė
lių.’..

Minėjimas šiemet pranešė 
kitų metų tokiuos minėjimus 
ne tik automobilių paradu, bet 
buvo įspūdingesnis ir dėka ne
eilinių kalbėtojų, buvusių bolše
vikiniu vergų stovyklų kalinių— 
esto E. Heine, su kuriuo pasi
kalbėjimą mes spausdinome per 
eitame “TŽ” numery, ir ameri
kiečio J. H. Noble, kuris pusde- 
šimtų metų išbuvo tose stovyk
lose, daugiausia Vorkutos rajo
ne, yra plačiai pagarsėjęs savo 
knyga “I was slave in Russia” ir 
savo antikomunistinėmis kalbo
mis. Ypač jautriai palietė klau
sytojus nuoširdus Noble pasako
jimas savo pergyvenimų. Savo

Chruščiovas, kalbėdamas per 
televiziją Amerikoj birželio 2 d. 
bus padaręs didelę sau rekla
mą. Teisybė, jis išgarsėjo, bet iš 
neigiamos pusės. Dėmesys buvo 
sukeltas labai didelis. Firma, 
kuri tą visą užvirė, tikrai padą- vodka.- Bet visuomenė buvo šat
re didelę reklamą ir Nikitai ir j ta kaip Suomijos granitas. Pro- 
saų. Kaip prezidentas pasakė, I f esmių- sąjūng 
tai buvo padaryta komercihiaisj '

Prežidentas spaudos konfe
rencijoj buvo i^laūstas, ar jis 
nepasirodysiąs taip pat per te
leviziją sovietams.. Jis gudriai 
atsakei esą. Nikita nėra valsty
bės galva, kad jis privalėtų “re- 
vanšuotis”. Antra -,tai padaryta 
privačių bendrovių ihičiafyva.

Ir senatoriai apsigalvojo nie
ko’ nedaryti; Televizijos Rusijoj 
tėra .14 stočių; -betką'tai įeiškia 
tokiems plotams?' Kalbėti ■ per 
radiją 'būtų gdlroįa; bėt/k-as' klau 
sysis- ir kas jgįrd^’^Jūk' vfekaš 
čekistų rankose?’* ; ’

Tad iš viso kyla klausimas ko
kia prasmė tokių “kultūringų” 
pasikeitimų? Nikitos pasirody
mas amerikiečiams nepaliko ža
viu įspūdžių. Įdomu, kad pačio
je Rusijoje ištisos Nikitos kalbos 
dalys yra išleistos. Ką gali kal
bėti Nikita kapitalistams, nega
li kalbėti savo tautoms, nes ver
gais būdami dar labiau pasipik
tins tironu.

Nikitai Suomijoje nesisekė
Tai bolševikiškų monarchų 

pirmas išlindimas į pasaulį po 
Vengrijos skerdynių. Niekas ne
norėjo jų priimti ir jų matyti. 
O išvažiuoti ir pasirodyti kapi
talistiniam pasauliui yra reika
linga. Reikia juk pakelti presti
žą savo tautose: jeigu su jais 
kalbasi laisvojo pasaulio valsty
bės vyrai, reiškia, ir jfe dar šio 
to verti.

Suomiai šiandien gali pasiti
kėti išimtinai savo išmintimi. 
Reikia žinoti, kad niekas tiek 
nekenčia rusų kaip suomiai. Ir 
tai. už carinius laikus, už senas 
okupacijas, kurios, palyginus, 
buvo labai lengvos. Prieškari
niais laikais suomis, kad ir mo
kėdamas rusų kalbą, užkalbintas 
neatsakydavo.

Vyriausybės nariai sutiko juos 
kuo mandagiausiai, su orkest-

Rašo J.: M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

rais, su paradais, su cilinderiais, 
su baliais, ir, reikia manyti, su

didžiuliame su- 
nekreipė dė-

— v iRusij»y>-če=-
kistus, Set if kai ti nepakvietė. 
Užtat Nikita ciniškai konstatuo
ja, kad suomis yra “baisus prie
šas”. • '* ' ’ / į

Lietuvaitė atsako Nikitai
Po Nikitos, televizijos kalbos 

Amerikos: laikraščiai paskelbė 
lietuvaites ’ D. jArmonaitės at- • 
vaizdą, ir jos- vargus: Tai buvo; 
tarp kitko, ir Nikitos kalbos grio
vimas, todėl ji ir rado taip pla- 
.taus atgarsio; " ■ ’ * .
' Ji. yia -22'm> studentė; gyvena 
su- tėvų Amerikoje; o- motina su 
jos' broliuku likę Lietuvoje ir 
atsidūrę Sibire. Ji pati buvusi 
Lietuvoj užklupus bolševikinei 
okupacijai!. Kai iš Lietuvos iš
leido tik Amerikos piliečius, 
Armonienė kaip Lietuvos pilie
tė, turėjo pasilikti. Armonui su 
dukra pradėjus rūpintis Armo- 
nienės išleidimu iš Lietuvos, 
bolševikai ją nuteisė 25 metams 
į Sibirą.

Dabar išgirdusi Nikitą kal
bantį apie laisves, Armonaitė 
nuvyko į Vašingtoną sovietų at
stovybėm kur ją priėmė atstovy
bės sekretorius Solomatin.

“Visa Amerika girdėjo Nikitą 
kalbant. Jūs’ girdėjote irgi? Tai
gi, dabar jau mano motinai ke
lias laisvas atvažiuoti į -Ameri
ką? — sako Armonaitė.

Sekretoruis. atsakė nieko ne
žinąs, žadėjo kalbėtis su Maskva, 
kuri jau du metai neatsako į jos 
prašymą išleisti jos paliegusią 
motiną.

“Jūs esatee tik Maskvos lėlės! 
Esate žmonės be širdies!” — už
baigė savo kalbą lietuvaitė če
kistų ambasadoje.

Nikitos kalbos apie laisvę, 
apie taikų ir kultūringą sugyve
nimą, apie kultūrūą ir visa kita 
subiro į dulkes palietus Lietuvės 
Motinos kančias ir jos kalinimą 
pavergtoj Lietuvoj.

GRUPĖS TARIASI
Birželio 8 d. vėl buvo susiti

kusios liet, grupės ir VLIKo ko
misijos ieškant bendro susipra
timo. šį kartą buvo raštu pateik
tos ir Talkos ir L. Fronto pažiū
ros ir punktai dėl bendro darbo. 
Buvo apsiribota tik bendro po
būdžio klausimais ir pastabo

mis..' . , > ' . .’k .

vlikinių 9 grupių atstovai. išklau 
syti komisijos pranešimo ir pa
sisakyti dėl pateiktų punktų. 
Konstatuota, kad Talkos pasiųly 
niai griauna esamą sistemą, kuri 
veikia nuo 1943 m. ir norima 
kurti kažką naujo. Jų pasiūly
muose. nesitenkinama politinių 
grupių sudaromų’ organu, bet 
įvedamas’ rinkinių’. momentas, 
aiškiai dar nenustatantis visų su 
tuo susijusių reikalų. L. Fronto 
pasiūlymai sistemos nekeičia. .

Sekantis susitikimas paskir
tas birželio 21 d., kada bus dau
giau aiškinamasi dėl visų pateik
tų pasiūlymų.

Vilkinės grupės tvirtai laikosi 
VLIKo 1944 m. vasario 16 dienos 
deklaracijos, kurią pasirašė ir 
dabartinės esančios opozicijoj 
grupės ir mano, kad sudarinėji- 
mas naujų organų kad ir kitaip 
pavadintų, iš esmės nieko ne
duotų. Tvirtai laikysis dėl maž- 
lietuvių ir vilniečių dalyvavimo 
laisvinimo darbe. Tolimesniuose 
pasitarimuose bus bandoma ieš
koti tų bendrų visiems priimti
nų punktų, kuriais pasiremiant 
būtų galima siekti tolimesnio 
susipratimo.

Užėjus karščiams Niujorke vi
suomeninis gyvenimas smarkiai 
sulėtėja, taigi ir pasitarimai ir 
tolimesnės derybos greičiausiai 
bus atidėtos rudeniui.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS TORONTE
Maotsetung paskelbė spaudo

je eilę svao kalbų, kurias atpa
sakojo lenkų komunistų laikraš
tyje “Trybuna Ludu”. Būdinga, 
kad šis raudonųjų vadas oficia
liai prisipažinę, jog Kinijos ko
munistai nuo 1949 m. spalio 
mėn. iki 1954 m. pradžios “likvi
davo” 800.000 asmenų. Kartu jis 
pažymi, kad Kihiios metinis gy
ventojų prieėuglis siekia 15 mi
lijonų; reiškia — žmogaus gyvy
bė nebrangi. Negana to — jo 
vyriausybė pradėjo propagandą 
prieš šeimų gausėjimą, legali
zuodama atitinkamas priemo
nes. Esą gyventojų skaičius ne
turįs prašokti 600 mil. Stalino 
terorą Mao pasmerkė ir nuo šiol 

45 min. trukusią kalbą jis bai-'įsakė nebenaudoti jo Kinijoj;
(Nukelta į 6 psi.) I vietoje to reikią žmones auklė-

ti komunistiškai bei juos įtikin
ti, duodant šiek tiek laisvės ir 
kitokioms nuomonėms. Tarp 
vadų ir ilaudies turįs būti glau
dus -ryšys; vietinio pobūdžio 
streikai leistini, nes jie rodą tai, 
kas taisytina. Vengrijoj esą to 
nebuvę paisyta, ir liaudis suki
lusi; o partija subyrėjusi per 
kelias dienas. Dėlto Kinijoj da
bar cenzūros varžtai yra kiek 
atleisti ir ketinama skelbti 
Čiangkaišeko leidinius bei kaž
kurias “Amerikos Balso” kalbas 
siekiant parodyti komunizmo - 
kapitalizmo grumtynes. Iš kitos 
pusės betgi jau pasigirdo balsų, 
kad jau pertoli einama ir kad 
komunizmo gynėjai nebeįsten
giu laisvose diskusijose apginti 
savo idėjų.

savo prięš-Bourges - Maunoury. 
Vargu ar jie kitaip balsuos spren 
džiant mokesčių klausimus.

Atmetė sovietų planą
Sovietai, nepajėgdami išstum

ti vakariečių iš Vid. Rytų, su
galvojo gudrybę — išvilioti juos 
iš ten taikos pažadais. Jie pa
siūlė vakariečiams nesikišti į V. 
Rytus, atsisakyti Bagdado są
jungos už sovietų pažadą nesi
kišti į tą reikalą. Vakariečiai 
betgi atmetė šį sovietų planą 
kartu apkaltindami juos dvivei
diškumu, kad čiulbėdami apie 
taiką sąmoningai drumsčia ją V. 
Rytuose ir kituose kaimyniniuo
se kraštuose grąsindami juos ato 
miniu sunaikinimu.

Sovietai betgi planų netrūks
ta. Nusiginklavimo komitetui 
Londone jie pasisakė sutinką su 
JAV pasiūlymu. priimti pradinį 
nusiginklavimo planą, jeigu va
kariečiai sutiks sustabdyti ato
minius

pagalba beliko JAV, kurios jau 
atsiuntė pirmuosius $5 mil. iš 
paskirtų $10 mil.

Pražūtis sovietams
Š. Atlanto Sąjungos karinis 

vadas gen. Lauris Norstad, pa
teikdamas savo samprotavimus 
JAV senato užs. r. komisijai, pa
reiškė, kad sovietų puolimas 
būtų jų pačių pražūtis. Esą At
lanto Sąjunga šiuo metu esanti 
tiek pajėgi, kad gali bematant 
sovietus sutriuškinti. Ji turinti 
250 JAV ir 150 Atlanto S-gos ka
rinių bazių, iš kurių galinti kiek
vienu momentu smogti sovie
tams bei pasiekti taikinius bet- 
kurioje Sov. Sąjungos dalyje. 
Ryšiai tarp atskirų bazių Euro
poje dabar esą sumoderninti 
įvedus radaro tinklus ir veikia 
ištisą parą. / ..

Apšaudė amerikiečius
JAV karinio laivyno vienetas 

su lėktuvnešiu buvo gerokai pri- 
ąrtėjęs prie loom. Kinijos kran-

Laisvosios Europos Komiteto 
spaudos skyrius pertvarkytas ta 
prasme, kad panaikinti atskirų 
tautybių skyriai ir jie įjungti į 
bendrą skyrių, tvarkomą pagal 
dalykus. Jame dirbs ir toliau V. 
Rastenis ir J. Aistis.

Pavergtųjų Jungt. Tautos rink 
sis posėdžio birželio 27-28 d. ir 
svarstys: Vengrijos bylos pa
kartotinį iškėlimą JT, Chruščio
vo televizijos kalbą, priverčia
mąjį darbą Sov. Sąjungoj ir kt. 
JPT atstovybė sudaryta Urug
vajuj. Lietuvius atstovauja Vaš- 
tokas, kaip stebėtojas dalyvau
ja K. Čibiras, Lietuvos atstovy
bės spaudos attache.

Pragyvenimas pabrango ba
landžio mėn. dviem dešimtojom 
taško ir statistinis rodiklis pa
siekė 121.1; kovo mėn. buvo 120. 
9 (imant pagrindu 100 taškų 
1949 m.). Pabrango ne maistas 
ir ne apdaro gaminiai, bet kiti 
įvairūs verslai bei tarnybos: te
atrai, tramvajai, autobusai, laik
raščiai, alus, automobilių ap- 
drauda, kirpėjai. Pabrango tru
putį ir daržovės, bet tai išlygi
no atpigintos kainos — kavos, 

! arbatos, kaikurių rūšių mėsos.

rolę Chruščiovas pavadino “ko
miška”. Pasiūlymas, studijuoja
mas kaip ir šimtai ligšiolinių 
bergždžių pasiūlymų.

Diplomatinės peštynės
Arabų garsioji vienybė iširo. 

Jordano karalius ikišiol dar slė
pė savo rūstybę prieš Nasserį, 
bet karaliaus Šatidi lankymosi 
proga viešai ją parodė išvyda
mas diplomatinius ir. karinius 
Egipto atstovus. Esą jie organi
zavę sąmokslą prieš “oficialius 
asmenis”, skleidę žalingą kras? 
tui propagandą. Egiptas išvijo 
Jordano ambasadorių, o Jordano 
vyriausybė uždarė ambasadą. 
Syrija palaiko Nasserį ir prane
šė Jordanui nemokėsianti sutar
tos $6 mil. paramos. Negaus, ži
noma, Jordanas jos1’ nė iš Egipto, 
kuris tuo būdu norėjo jį sau 
palenkti bei atitraukti nuo bri
tų įtakos. Vienintelė Jordano

pakrančių patrankų. L< 
šis ir vienas lėktuvas buvo'Su
žaloti, be didesnių nuostolių ne- 
pardaryta. • Raudonieji skelbia, 
kad buvo pašauta ir daugiau lėk 
tųvų, kurie skraidę virš jų teri
torijos ištisomis eskadrilėmis.

Vargas su vyriausybėm
Italijos premjeras Zoli, vos 

keliolika dienų išbuvęs pareigo
se, atsistatydino, nors buvo ga
vęs reikalingą daugumą parla
mente. Jis, mat, nepanorėjo fa
šistų partijos paramos, kurie už 
jį Balsavo — visą laiką buvo 
griežtas antifašistas.

Haiti resp. prezidento parei
gas einąs Fignoli buvo pašalin
tas iš pareigų naujos grupės ka
rininkų. Krašte vyksta riaušės. 
Tuo tarpu prezidento pareigas 
eina karininkų junta ir žada rin
kimus, o Fignoli apsistojo Niu
jorke.

KAS NAUJO KANADOJE?
Naujos vyriausybės sudarymo 

laukiama šią savaitę. Suskaičius 
karių ir jų šeimų balsus rasta, 
kad iš 74.437, 64.6% balsavo už 
liberalus ir tuo būdu konserva
torių balsų daugumą sumažino, 
o Yukon rinkiminėj apylinkėj 
liberalai atgavo pralaimhėtą at
stovą, Pagal paskutinius duome
nis, konservatoriai gavo 110 at
stovų, liberalai 104, CCF 25, kre- 
ditistai 19. Mirus vienam kon
servatorių atstovui, jų liko 109, 
liberalų — 104. J. Diefenbaker 
tikisi netrukus tapti premjeru.

'334 kandidatai į feder. parla
mentą pralaimėjo užstatą po 
$200, nes nesurinko nei pusės 
balsų, kiek surinko laimėjęs to
je apylinkėje. Tuo būdu valsty
bės iždui teks virš $67.000. Pen
ki kandidatai, pasitraukę iš rin
kimų dar prieš balsavimus, taip 
pat prarado užstatus. Daugiau
sia tokių pralaimėjusių kandi
datų buvo Ontario prov. — 106, 
Quebeco — 32. Socialdemokratų 
- CCF 108 kandidatai prarado 
užstatus, kreditistų — 78, kon
servatorių 56 iš 256, liberalų 41 
iš 262. 1945 m. 462 kandidatai iš 
952 prarado užstatus valstybės 
iždo naudai — $92.400; J953m.— 
405 kandidatai iš 897 — $81.000.

Rinkimai į feder. parlamentą 
valstybės iždui atsiėjo $7.000.000. 
Tai rekordinė suma. 1930 m. rin
kimai atsiėjo $2.800.000, 1949 m. 
- $4.400.000, 1953 m. — $5.850. 
000. Į šias sumas neiėina partijų 
ir jų kandidatų rinkiminio va
jaus išlaidos.

Karalienė Elzbieta II su savo 
vyru atvyks Kanadon spalio 
mėn. vidury atidaryti naujai iš
rinkto parlamento, ir po to lan
kysis JAV — Jamestown, kur 
įsikūrė pirmoji britų išeivių ko
lonija, Vašingtone ir Niujorke.

Grožio karalienių rinkimus iš- 
Seikė tarptautinė moterų tary- 

a savo kongrese, įvykusiame 
Montrealy, kur dalyvavo 450 at
stovių iš 37 kraštų. Ji rekomen
davo auklėtojams skiepyti mer
gaitėse moralinį veržlumą sie
kiant augštesnių tikslų ir tuo 
reikalu priėmė atitinkamą rezo
liuciją. Kongresas taip pat pa
sisakė prieš pornografinę spau
dą, kuri griauna jaunimo doro
vę ir žemina moterį, pasmerkė 
prostituciją, K kvietė pagerinti 
dirbančių moterų būklę ir kar
tu neužmiršti vaikų auklėjimo 
tais atvejais, kai motinoms ten
ka dirbti įmonęse bei įstaigose.

Gyventoju skaičius padidėjo 
ypač vaikų ir jaunimo grupėse. 
Pagal visuotinio 1956 m. surašy
mo duomenis, didžiausias prie
auglis buvo 5-9 m. amž. grupė
je, kuris padidėjo. 409.228 arba 
293% ir sudaro 1.807.053 arba 
11.2% viso gyventojų skaičiaus 
1956 m., kai tuo tarpu 1951 m. ši 
grupė sudarė 10%. Gyventojų 
virš 65 m. amž. pagausėjo 157.665 
arba 26.6% ir sudaro 1.243.938. 
Daugiau moterų nei vvrų yra 
Šiose amž. grupėse: 30-34, 35-39 
ir virš 70. endras gyventojų skai 
čius — 16.080.791.

&



Tėviškės Žiburiai

Prenumeroto Kanadoje ir JAV metanas $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur metams $4.50, pusmečiui $2.50 

įmokėję nemažiau $10 laikomi aorhės prenumeratoriais 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

41 Duadas St. W., Toreate, Got. Ceneda Teiet. EM. 8-681$.

RELIGINIAME PASAULYJE
* Popiežius galėtų būti ir pro- ’ pirmas tokio pobūdžio kongre- 

testantinių bažnyčių galva, — 
pareiškė anglikonų Canterbury 
arkivyskupas G. Fisher. Esą ga
lėtų būti sudaryta taryba, ku-, 
rion įeitų anglikonų bažnyčios 
Britanijoj, didžiosios JAV pro
testantų b-os ir katalikų. Tuo at
veju esą popiežius galėtų būti 
tarybos pirmininku. Iš katalikų 
pusės .kun. Worlock, Westmins- 
terio. arkivyskupo sekrtorius, 
pareiškė, kad į tokį projektą ne
sirengiama atsakyti. Tai rodo, 
kad Katalikų B>ią nuo protes- 
tantinių skiria esminiai dalykai 
ir-kad vienybė negali būti at
statytą tarybų sudarymu.

•* Britanija neprašys Vatika
no, dipl. atstovo, pareiškė užsie
nio-]:. min. S.. Lloyd, nors š-m. 
pradžioje buvo žinių, kad tokiai 
galimybei rengiamasi. Diploma
tiniai santykiai tarp Vatikano ir 
Londono yra užmegsti, nuo 1916 
m. ir Londonas turi savo atstovą 
Vatikane Marcus Cheke; Vati
kanas gi Londone teturi apašta
liškąjį delegatą, kuris diploma
tinių teisių neturi.

* Krikščionių skaičius JAV
siekia 60% visų gyventojų, li
kusius 40% sudaro: budistai, 
mahometonai, žydai, nepripa
žintos protestantų-sektos. Pagal. . - — . v _ x
1957’ m duomenis, krikščioniu1 kesi Romoje. Išėję is sv. Petro ir 
JAV esą 100.162.529. ‘tPovilo bazilikos prisijungė prie

u. i: -j minios, kuri buvo susirinkusi* Maskva domisi misijomis ,. .
Afrikoje - valstybinė. Lenino 
biblioteka užsisakė misijome- , "L/niaus R. W. Wiltgen veikalą apie v0 darb<> kamba™ lango. 
Aūksd Kranto, dabar Ghana, 
praeitį: “Gold Coast Mission His 
tory ‘ 147 i-1880’\ Matyt, Krem
liaus propagandistai ruošia savo 
'“mišijoniefiūs”, kuriems prirei
kė informacijos.

* Jugoslavijos . vyskupas G. 
Būkdtkb, valdąs rytų apeigų ka
talikų ’vyskupiją 
kėsK Kanadoj ir 
la&kė Vatikina’

Krizevei, lan- 
grįždamas ap- 

Jis pareiškė,

TSUH-sektis uzsie- 
kūmų.

* Sveikatos kongresas, orga
nizuojamas viso pasaulio katali
kų gydytojų ir visuomenininkų 
įvyks Belgijos sostinėj Briusely 
1958 m. liepos 27 - rugpjūčio 3 
pasaulinės parodos metu. Tai

GEDIMINAS GALVA.

Decentralizacija
AMERIKOS KATALIKAI

Bet specialių ligoninių yra dar 
133. Su 150.114 ligonių per me-

Amerikos katalikai seniai jau 
įdaro kaikam didelio rūpesčio, 

lie auga savo įtaka, savo dar
ais ir skaičiais. Ir yra vienin- 

; ji. Jie yra darbštūs ir todėl ne- 
ebėtina, kad 1956 m. konver

titų į katalikų tikėjimą buvo 
nes tiek buvo pakrikš- 

;yta suaugusių asmenų. Katali
kai suaugę nekrikštinami.

Šiuo metu priešaky Katalikų 
Bažnyčios Amerikoj yra 3 kardi
nolai, 33 arkivyskupai ir 180 
Vyskupų. Tikinčiųjų yra 34-563. 
151 iš apie 160 milijonų gyven
to; ų. Tai pati didžiausia atski- 
.a bažnyčia Amerikoj!
. Įtaka katalikų auga, nes jie 

reiškiasi’daugely gyvenimo sri
čių. Pažymėtinos ligoninės. Jų 
katalikai turi 801. Jose per 1956 
m. gydėsi 10.865.622 ligonys.

Ir Stalinui mirus Maskvos pro 
paganda rusus vis pristatė pa
vergtiems nerusams, kad jie esą 
vyresnieji broilai. Ji nuolat pri- 
mnė, kaip ^vyresnysis brolis’ 

pasiaukojo ir jaunesniuosius rė
mė. Nei žodeliu negalėjo prisi
minti apie 14-kos respublikų vi
suotinį ūkišką išnaudojimą ir 
/pač jų tautų nuolatinį rusini
mą. Raudonosios Rusijos vidaus 
□olitika dar aršesnė už carinę 
Ir jos išdavos negeresnės. Prie
spauda mažai ką gero davė, 
kiekvienai respublikai dabar 
uždedama pareiga save pakarti 
ant maskviškio kablio.

Stalino metu rusai veikė pri
sidengdami socializmu ir fede- 
rališkumu. Kai šiuo metu pradė
ta kalbėti apie “respublikas” pa
stebėta, kad rusų federalinė res- 

“vyresnysis brolis”

sas. Jo pagrindinė tema: “Krikš 
čionybė ir sveikata”.

* Lenkijos vyriausybė rengia
si grąžinti K. Bažnyčios brange
nybes, kurios buvo pagrobtos 
karo metu. Vokiečių kariuome
nė buvo surankiojusi daūg bran
genybių ir išgabenusi Vokieti
jon. Dalis jų buvo paslėpta Gras 
heben druskos kasyklose prie 
Berlyno. JAV kariuomenė jas 
rado ir nugabeno į Wiesbadeną. I 
Lenkų komisija, vadovaujama1^1..3 ~ vysk Fr. Jediabski, jas suka- E01“131““ neorgatouota. 
talogavo ir įrodė, kad 625 meno 
dalykai priklauso Lenkijos baž
nyčiom. Tada jie buvo pasiųsti 
Varšuvon kard. Hlond adresu, 
bet pakliuvo į komunistų rankas 
ir buvo sudėti Vavelio pogrin
džiuose. Netrukus numatomos 
derybos su V- Gomulkos valdžia 
dėl jų grąžinimo. Jau grąžinti 
kitur saugoti turtai: kard. Hlond 
archyvas, 15 š. garsusis Veit 
Stoss darytas altorius Kroku
vos Marijos b-ai, neįkainojamos 
vertės 1000 metų senumo šv. 
Adalberto kielikas" ir kt.

* Vokietijos katalikų kongre
sas įvyks 1958 f. rugpiūčio 14-17 
d. Berlyne. Tuo norima pabrėžti 
R. ir V. Vokietijos vienybę.

* Rusų turistai — 450 — lan-

is jų buvo paslėpta Gras

Pijus XII visus palaimino iš sa-

* Katalikui nedera balsuoti 
už socialistus, — pareiškė Muens 
terio vysk. M. Kellęr, kalbėda
mas katalikų prof, sąjungoms. 
Socialistų partijoj esą ir geru 
užsimojimų, bet visa jų pasap- 
lėžiūra, ypač esminiuose klausi
muose, nesuderinama su katali
ku tikėjimu.

* Elvis Presley pašalinti iš te
levizijos ir radijo programų rei- 
IdįJauja QuebeSo > proy. Kolum- 
tjib vyčiai. Tud" reikalu priimta 
rezoliucija 1000 dalyvių metinia
me kongrese.

sirodė neturįs savo politinės or
ganizacijos net komunistų par
tijoje. Tik 1956 m. buvo sukur
tas specialus rusų komunistų 
partijos organas, kuris įprasti
niu būdu jaunesniuosius “bro
lius” alkūnėmis nubaksnoja. Ir 
teritoriniu požiūriu rusai savo 
“respubliką” didina ne tik Kare
lų - Suomių respubliką, bet ir 
Kaliningrado sritį paglemždami.

Komunistų partijos centro ko
mitetas taip pat pertvarkytas. 
Anksčiau jį ir jo padalinius — 
žemės ūikio, pramonės, švieti
mo, kultūros, agitpropo, kadrų, 
o ypač centrinį kontrolės komi
tetą sudarė vien rusai. 1956 m. 
į eilinius komitetus įvesdinti ir 
nerusų “respublikų” atstovai. 
Tačiau sprendėjais lieka rusai, 
nes atskiriems komitetams jie 
pirmininkauja ir vykdo rusiš
kosios partijos linkmę. Nerusai 
dabar negali kištis į rusų reika
lus, gi rusai ir toliau lieka visų 
respublikų šeimininkais.

Ne kitaip dedasi ir ūkiškoje 
decentralizacijoje. Apie 11.000 
įmonių pervesta atskiroms res
publikoms. Jų tarpe užtinkame 
ir labai svarbias — žibalo, sun
kiosios pramonės, transporto 
sritis. Ar čia kas nors pakitėjo? 
Ne. Ir nerusų respublikoms įmo 
nes pervedus, rusai visiems rei-

Otava. — Kanados gynybos 
ministerija pranešė, kad jau 
veikia ir antra radaro apsaugos 
linija paliai 55 paralelę.

Puikios šeštadienio iškylos 
traukiniu ar autobusu
Jūsų klubams, organizacijoms — 

\ . tik jums ir jūsų šeimai
į Niagara Falls

speciali iškyla praves jus pro svarbiausias 
Kanados istorines ir puikių vaizdų vietas. 
Traukinys išvažiuoja iš UNION STATION, 
Bay ir Front St., Toronto, 9 vai. ryto ir grįž
ta 9 vai. vak. Traukinyje jus pasitiks “Tour 

L Hostess”, kuri nulydės jus iki St. Catharines. 
LIš ten jus paims CNR autobusas, kuris nuveš 
: į Niagara-on-the-Lake ir Queenston Heights, 
į kur sustosite piknikinių priešpiečių. Jūs pa- 
! matysite garsiųjų 1812 m. kautynių vietas, jų 
; tarpe ir Fort George; pravažiuosite pro di- 
• džiulę naują Hydro jėgainę; o likusią dienos 

dalį galėsite praleisti su savo grupe ar šeima apžiūrėdami gra
žiuosius. Niagaros krioklius.

Jęi jūsų grupė būtų 24 asmenų ar daugiau, galite užsisakyti 
specialų .'autobusą, su kuriuo visi kartu galėtumėt atlikti visą 
kelionę ; -

Tąi yra specialus kvietimas jums. Kadangi važiuojančių susi
daro' daug, mes patariame užsisakyti vietas iš anksto paskam- 
binant į Uanadian National Railways bilietų įstaigą King ir 
Yonge St: Union Station, arba į Canadian National Railways 
tel. ĘM. 3-7011 TUOJAUS PAT. v

Stos specialios Šeštadienio iškylos yra 
‘■fr'S rengiamės ^afc negirdėta kaina:

Suaugusiems ...._......... .—.... . $4.70
Vaikams ----- —---- ------------- - $3.10

(Nuo 5-11 m. imamai)

junginė vidaus vandenų 'trans
porto ministerija staiga likvi
duota. Tačiau tas pats Zosima 
šaškov ir ta pati ministerija, nei 
vieno tarnautojo neatleidus, tam 
pa rusiškosios respublikos ad
ministraciniu vienetu.

Rusų vyravimas
Prieš dvidešimt metų tokia 

ūkinė ir administracinė decent
ralizacija buvo neįmanoma, nes 
pav. Ukraina ir Azerbeidžanas 
nusvėrė Rusijos “respubliką”. 
Anuomet Ukraina buvo sunkio
sios pramonės telkiniu. Azerbei- 
džano žibalo šaltiniai buvo veik 
vieninteliai. Nuo 1940 m. rusai 
stvėrėsi naujos politikos. Ūki
niai centrai perkeliami iš Euro

pos ne vien strateginiais sume
timais. Jei 1920 m. Ukrainoje 
buvo iškasta keturi penktada
liai Sov. Rusijos anglies, dabar 
tik kiek daugiau trečdalio. Plie
no gamybos monopolis jau yra 
seniai išslydęs iš ukrainiečių 
rankų, nes jo gamyba dabar te
siekia 37%. Juk ir žibalo gamy
ba 1940 m. tebuvo sutelkta ap
link Baku, kurio srityje dabar 
žibalo tik 20% tepagaminama. 
Gyventojų susitelkimas vyksta 
ypač rusiškoje respublikoje. Per 
pastaruosius penkiolika' metų 
net 9 miestai pasiekė pusę mili
jono gyventojų.

Rusijos “respublika“” ištiesų

LIETUVIS MATININKAS 
/Ontario Land Surveyor/

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

li Toronto — Long distance.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

Radijo * 
ŠALDYTUVAI * 

SIUVIMO MAŠINOS * 

SKALBIMO MAŠINOS *

• TELEVIZIJOS APARATAI *

* KROSNYS

* LINOLEUMAS

* VAHCV BALDAI

* (VAIRŪS KILIMAI

* VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

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

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rviių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu ialdytuvus, skalbimo 
molinas, elektros plytas ir slyvos pe
nius.

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

vok., kitomis dienomis betkado.
V. NORUS

nėra rusiška. Ten užtinkame %, o Kazakstane net 68%. Lie 
tuvių kietumą pralenkia tik ar 
menai, kurių tik 9% vaikų tesi 
moko rusiškai.

Rusai kreipia ypatingą dėme 
sį surusinti kraštus, kurie tur 
lemiančio vaidmens ūkyje. I. 
Ukrainos buvo milijonai ištrem
ti. kad rusai turėtų vietos įleisti 
šaknis. Rusų budeliai nuolat ka
pojo ukrainiečių galvas, kai jos 
bent kiek nuo žemės buvo pa
keliamos. Nikita Chruščev buvo 
vienas ištikimiausių Stalino bu
delių ir aršiausiu ukrainiečių 
naikintoju. Ir kai jis Staliną kal
tina už jo nusikaltimus dalimi 
siekia save išteisinti Jis. elgiasi 
panašiai, kaip teisme atsidūrę 
nacių gauleiteriai, kurie teturi 
vieną dalyką pasakyti: unser 
Fuehrer hat' befohlen — taip 
fiureris buvo įsakęs.

Doneco apylinkės patapo ru
siškomis. Aišku, anglies ir sua-

bent 12-kos tautų priemaišų, ku
rias didžiausiu spartumu sten
giamasi surusinti ir sulydinti su 
savaisiais.

Rusai nedaro jokių nuolaidų 
r nesavose respublikose. Baški- 
ijos žibalo šaltiniai ir Jakutijos 

anglis tuojau buvo- nacionali- 
:uoti ir priskirti visasąjunginei 
espublikai. Taigi Maskva elgia

si kaip tinkama. Ir šie naujieji 
adiniai vietinėms respublikoms 

alogai patarnavo, nes ten ypač 
labar paspartintas respublikų 
surusinimas. *

Formalus skelbimas, kad de
centralizacija siekiama prisitai
kyti prie vietinių - klimatinių ir 
psichologinių skirtumų — Mask
vos naujasis išmislas. Rusams 
kuo mažiausia terūpi įvairūs 
skirtumai, nes ir juos visais bū
dais stengiasi savo labui panau
doti. Tam tiklui jiem tarnauja 
apstybė priemonių. Pirmaujanti 
— kultūrinis spaudimas.

Rusai panaudojo įvairius bū
dus kitas tautas išnaikinti. Fizi
nis naikinimas sulaukia priešin
go atoveiksmio. Net pačiuose ru
suose jaunimas praaėjo šnektą, 
kuri taip nemaloni. Jaunimo 
priešrevoliuciniai šūkiai greitai 
policijos nutildyti. Rusinimo 
mašina ir toliau veikia. Jei pa
čių rusų duomenimis nerusai su
daro 25% visų gyventojų Rusi
jos respublikoje, Didžioji Sovie
tinė Enciklopedija skelbia, kad 
tik 6% mokinių mokosi nerusiš- 
koje mokykloje. Ten tvirtinama, 
kad tik 2% laikraščių ir 1.3% 
visų knygų išleidžiama ne rusų 
kalba.

Jei nerusai ten neturi net tiek 
laisvės, kiek ja gali naudotis To
limųjų Vakarų Kanados indėnai, 
jei jie ūkiškai yra išnaudojami 
rusų respublikai kapitalą krauti, 
jei mokesčiais ir kitokiomis 
rinkliavomis išspaudžia paskuti
nę kapeiką, ją skiria ir dvasiškai 
nerusus pavergti.

Kiekvienas numano, kad va
dinamoji Lietuvos respublika iš 
decentralizacijos ūkiškai nieko 
nelaimės. Tačiau Lietuvos rusi
nimas gali būti paspartintas pa
čių lietuvių komunistų ranko
mis. Lietuviams privilioti Mas
kva ' gali pahaffBoti n&ūjus bū
dus, pav. Kaliningrado sritį pri
skirti prie Lietuvos, nes tą rei
kalą liečianti žinia taip vaikiš
kai pradžiugino laisvąją lietu
viškąją spaudą. .

Lietuvių tauta yra kiečiausias 
riešutas iš rusų pavergtųjų tau
tų. Pačių rusų duomenimis tik 
11% visų lietuvių vaikų mokosi 
rusiškose mokyklose, kai estuo
se ir guduose 22%, latviuose 33

Kaukazo srityje, Centrinėje 
Azijoje ir Tolimuose Rytuose 
neturi nei vieno dienraščio sa
vo kalba.

Daugasmeninės diktatūros me
tu Kazachstanas yra dėmesio 
centre. Žemės ūkio gamybos 
skatinimas, nepaprastas pramor

nauja ne vadinamai kazokų res
publikai, bet rusams. Prievarta 
ten sugrūdo daugelio tautų jau
nimą. Tačiau tik rusai šeiminin
kauja šioje kolonijoje. Esmėje 
kuriamas naujas rusiškas kraš
tas, kai rusiškas nacionalizmas 
ten puoselėjamas, du trečdaliai 
rusiškose mokyklose mokosi, ru
siški laikraščiai’kasdieną vis la
biau įsigali ir rusiškoji biuro
kratija šeimininkauja. Net ir ko
munistų vadovybėje tik trijose 
nereikšmingose srityse užtinka
me vietinių gyventojų pavardes. 
Rusų kalba, vadinamoji jų kul
tūra yra tik papildiniu ūkiškai ir 
politiškai įsitvirtinti. Tautų ap
sisprendimo reikalą reikia pa
miršti, nes Rusijoje net patys 
rusai neturi tokios laisvės. Ta
čiau rusai turi daug ūkiškų pri-. 
vilegijų. Kitų tautų komunistai 
dėl jų į rusus šnairuoja. “De
centralizacija” ir “jauniesiems 
broliams” suteiks tam tikrų pri
vilegijų už. savo tautų užparda- 
vimą Maskvai. Tačiau jie liks 
tik įrankiu iki komunistų parti
ja ir raudonoji armija bei poli
cija bus centralizuota. Apie tau
tų lygybę Rusijoje negali būti

ir kalbos. Visi gyventojai ten 
broliai, nes yra beteisiai. Bet tik 
rusiškoji biurokratija yra palai
minta, kai .kitiems telieka savojo 
kepalo trupiniai ir maskvinė 
propaganda, kuri sutapdinama 
su rusiškąją kultūra ir rusų filo
sofija.

Rusijos kolonij alinėje imperi
joje visi yra “lygūs”. Tačiau “ly
giausi” yra tie, kuriems rusas 
pastoviai kasa duobę šiandieną 
dar esant gyviems, rytdieną lai
doti, rusiškuoju maršu palydint. 
T.aip elgėsi ir carinė Rusija, ku
ri nugarmėjo. Naujosios kruvi
nosios Rusijos likimas mums ne
žinomas. Apie jos kolonijalinę 
politiką niekas nekalbėtų lais
vuose vakaruose, jei rusiškas 
kūjis netvotų smūgiu į jų var
tus, Čia glūdi didžiosios tragedi
jos užuomazgą ir galima ato
mazga, kai Maskvos augimas 
ypač pareina nuo vakarietiškų 
-klaidų O tuo metu “pavergtų 
tautų laisvinimas” tėra šydas ir 
apgaulingas, pasacharinintas sal 
džialiežuvavimas be jokio ryžto 
ir atsakingo veiksmo.

nines laike metų perėjo dau
giau kaip 11 milijonų ligonių, 
kas rodo, kad jose gydėsi ne vien 
katalikai. Lovų tose visose ligo
ninėse buvo daugiau kaip 146. 
000. Katalikų seserų mokyklose 
buvo 1956 m. 34.993 studentės.

Namų invalidams ir seneliams 
katalikai turi 303, kuriuose šiuo 
metu yra 26.655 gyventojai

Sekanti didelė darbo sritis 
yra mokytos. Katalikiškose mo
kyklose įvairių tipų ir rūšių mo
kosi 7.192.147 mokiniai. Kunigų 
Amerikoje yra 49.725, klierikų 
18.392. dijecezinių seminarijų 
turi 83. '

Parapijų yra 16.345. Universi
tetų k kolegijų 259. Augštesnių- 
jų mokyklų (High School) 1.539 
ir 846 privačios tokio pat tipo 
mokyklos. 9.274 parapijinės pra
džios mokyklos ir 498 privačios 
katalikiškos pradžios mokyklos.

Katalikų augštose mokyklose 
šiuo metu mokosi 259.277 stu
dentai.

Vienuolių vyrų priskaitoma 
Amerikoje 9.300, o vienuolių se
selių 162.657. Taigi nepalygina
mai daugiau. Jos daugumoje ir 
aptarnauja ir ligonines bei mo
kyklas. .

Tai toks katalikų veikimas 
skaičiais. Iš jų matyti tas dižiu- 
lis dėmesys, kuris yra nukreip
tas į jiaunuomenės auklėjimą. 
Tai yra visos stiprybės šaltinis.

Čia visai nepaliečiama katali
kų spauda ir visos kitos gyveni
mo sritys. Nepaliečiama ir po
litika. Ligi šiol Amerikos kata
likai politikoj eina su senomis 
partijomis, nekurdami nieko sa
vo. Tąip rado patogiau. Ligi šiol 
dar nebuvo nei vieno valstybės 
prezidento iš katalikų. Nors pro 
tėstonai savo tarpe yra labai su
siskaldę, bet prieš katalikus 
veikia vieningai. J. Š.

įvairūs siuntiniai į LIETUVĄ, W 
Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt. kraštus per

Visu draudimų reikalais kreipkitės
PIRMIAUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRAHA BARAUSKĄ
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

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

Wonder Valley Drive Inn
Gražioje vietoje, 2 mylios šiauriau Barrie, prie kelio Nr. 11, arba važiuojant 
keliu Nr. 400 pusė mylios j pietus nuo kelių susikirtimo Nr. 400 su Nr.

R. R. 1, BARRIE, ONT. Tel. BARRIE, PArkway 6-6947

Savininkai BUDVILAIČIAI.

IŠNUOMOJAMI VASARNAMIAI
šeimoms ir pavieniams — T kamb. ir 2 kamb .su virtuve ir be virtuvės, su 

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

ir gretimuose ežeruose galima meškerioti.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei (vairioms kitoms progoms — 

europietiška me Ir kanodtškame stiKuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bet vazonai su gėlėmis. 
A Mes turipe gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kolbcme taip pat vokiškai ir rusiškai.

11.

ADAMONIS & BUDRIūHĄS
NARIAI: Montreol Reol Estate Board, 

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

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

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

D. N. BALTRUKONIS, CR. 6-7434. F. YASUTS, LA. 1-7B7R
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-41 SI

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

| Baltic Exporting Co,
S 849 CoHege St. (prie Ossmgton),

' Toronto, teL LE. 1-3098
Siunčiame iš Kanados:S S

 Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. (Turime pardavi
mui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams 
medžiagų, kurių kaina nuo $5.50 iki $13.00 už 31&yardo}, 
kostiumams priedus ir kitas prekes

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

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

minimui, medžiagą (cementą, porcelaną, sidabrą}, 
kosmetiką ir t.t. ir t.t.

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

• Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus.

S e Įvairių kainų laikrodžius ir žadintuvus šveicariškų 
firmų “Cyma” ir “Dixton”. ’

• Parkerius “Demi Duofold” (su muitu) ...• 
L • Parkerius “51” (su muitu) .....

St Moteriškus sportiškus arba išeiginius batu
kus (su muitu) . . ........... ..... ......

% • Moteriškus augštus žieminius šiltus batus su 
SSSS ziperiu ir vidus kailio (su muitu) \....................

• Vyriškus batus (tuflius) (su muitu)
• Vyriškus batus, (su auliukais) (su muitu} .....
• Standartinius maisto' siuntinius:

2t svarų brutto sviesto. .... . .............. :
28 svarų brutto rūkytu riebių lašinių

> 16 svarų brutto medaus
S 6. Cukraus .....—........ 5 sv. 

Taukų .  5 sv
Sviesto    ......... 5 sv.

£ Ryžių :.......----- ...... 2 sv.

... $ 7.00

... $17.00

7. Cukraus

Taukų .

$10.80

$14.50
$12.50
$12.30

$29.00
$31.00

*$23:00
.. 6 sv.

...10 sv.

Brut to'29 sv. — $22.00Brutto 28 sv. 
ir kitus įvairios sudėties maisto siuntinius. ^Maisto siun
tinių kainos — įskaitant visus mokesčius)

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

NER AKORDEONUS, kurių kaina nuo $48.50 iki $1.169.- 
50. O taip pat Anglijoje pagamintas naujausio modelio 
MEZGIMO MAŠINAS, kuriomis galima megzti viską, iš 
įvairaus storumo siūlų, bei keletas spalvų. Vieno megs- 
tinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite

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

neviršyjant nustatyto svorio.
Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cknmm St K* pas. P- 

V. Juraitienę, teL JA. 8-6686. siunčia tiktai rvafarins vais
tus, maisto siuntinius, stiklui piwti peikukw, dažus 
plaukams dažyti, parkerius, žadfaatnvus h 'moagimo. 
šinas

Gyveną ne Toronte, gali- vaistų, maisto ir kitus už
sakymus bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svarų gry- 
no svorio siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.
VASAROS DARBO LAIKAS: Nna 1951 m. gėgoMs hml

vaL vakaro. Setšadieniais
Šiais metais vasaros atostogoms ši įstaiga bus 
uždaryta liepos mėnesyje nuo 8 iki 20 dienos 
imtinai.
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Reikia verkti, ne džiaugtisnorint išvengti pasaulio katastro fos (ne tik abipusės savižudys- tės). Tačiau, gal tenka pro pirštus pažiūrėti į kaikurių taikos entuziastų džiūgavimą, tarsi tai būtų didelis laimėj imas, kuris amžinai pašalina visas JAV problemas. Išskyrus “šypsenų diplomatus” labai daug ir rimtų amerikiečių visada rodė didelio susirūpinimo — parodyti publikai ir antrąją medalio pusę. US Newsi& World Report, 1951 m. lapkričio 2 d. laidoje štai ką rašė: “Pasaulio karas Nr. 3, rusų stiliaus, jau vyksta. Nauja strategija, jau spėjusi užkariauti 600 milijonų žmonių (Kiniją), vis rieda tolyn. Pasaulio karas Nr. 3, einąs rusų stilium, Amerikos yra pralošiamas, laimi Rusija. Žemyn rankas. Jų laimėjimai iki šiandien yra didžiausi, kokiuos tik istorija žino: 600 milijonus galvų per 5 metus.-Penktoji kolona, revoliucija, žudynės, propaganda, valymai, satelitų karai, — štai Rusijos ginklas naujam karui išlošti. Atomo bombos gal niekada ir nebus panaudotos. .Amerika, besiruošdama fantastiniam ateities karui, kurio Rusija gal nei nepradės, pralošia realų karą, kurį savotiškai veda Rusija aplink save jau dabar”. Gi 1955 n\. gruo džio 2 šis žurnalas įtalpino jau 7 pusi, raportą, išvardydamas naujus rusų laimėjimus, pasi- . stūmėjimus bei milžiniškas zonas, chroniškai nuodijamas propaganda. Kas kaltas? Truma- nas, sakoma, pridaręs stambių klaidų, patarėjų įtakoje, bet visdėlto drįso pastoti kelią rusų agresijai Korėjoje. Prezidentas Eisenhoweris gi padarė viską, kad kuo greičiau tą “klaidą” atitaisyti, pasirašant taiką visai užmiršdamas, kad 1953 m; buvo paskutinis laikąs užgniaužti Mas kvos apetitus. Ar tai — laimėjimas?Look, 1956 m .rugpjūčio 15 d. plačiai rašė, kaip Averell Harriman, girdi, paniekinančiai kritikuoja Eisenhowerj. Esą, “kai kiti demokratai kalba apie kabineto valdininkus ir respublikonų veikėjus, Harrimanas asmeniškai puola Ike už kiekvieną plyšį Vašingtono, Londono, Pa- ryžiaus^ Bonnos ir kit. pasaulio centrų gatvių grindimuose”. Girdi, “geležinkeliai (Harrimanas dviejų geležinkelio linijų savininkas) pamokino mane, kad “bosas” yra atsakomingas. Ike yra — bosas, dėlto jį ir tenka kaltinti už jo administracijos klaidas”.Taip mano ambasadorium done ir dabar na torius. Matomai, jis reagavo į Bullito, kito JAV diplomatijos veterano ir buv. pasiuntinio Paryžiuje bei Maskvoje, rūstų žodį US News & World Reporte 1955 ir 1956 m. prieš “šypsenų

jo administraci'žmogus, buvęs Maskvoje, Lon- Niujorko guber-

diplomatiją”, kuri vienpusiškai naudinga — tik Maskvai. Savo laiku feldmaršalas lordas Allan- brook savo dienorašty labai augštino gen. MacArthurą, kaip didelio talento JAV karo vadą. Šio nuomonę apie prezidentą Trumaną visi žinome. O Truma- nas gi buvo daug kietesnis rusams, kaip jo įpėdinis.Ar bereikia aiškinti, kokių niekų prirašo mūsų ‘'taikos entuziastai” šiandien, kaltindami, girdi, tik lietuviški naujieji ateiviai kritikuoją genialią šypsenų politiką Maskvai. Taika, taip. Bet ar Maskva nori jos? Amerikiečių - rusų svarstyklėse taiką atsverti gali ne tik amerikiečių geri norai, kai rusai ardo taiką arabų kraštuose ir Azijos, Afrikos kontinentuose. Ko jie nori, ar taikos? Ar jie bijo atominio karo, didelis klausimas. Juk maskuotais ėjimais 1949 m. paglemžė Kiniją, nepaisydami, kad jankiai prieš 4 metus tik dviem atomo bombom parklupdė Japonijos milžiną. Vėliau, nepaisydami atomo bombų ėmė raustis Korėjoje ir Indo-Kinijo- je, paglemžė vėl naujų teritorijų. Pagaliau gi 1956. m. rudenį atvirai grasindami vairuojamom raketom sukėlė Vašingtone kinkų drebėjimą ir padarė. Egiptą laimėtoju. Kad Amerika dabar kariauti negali net prieš nykštuką, jei jam už nugaros stovi Rusija, visiems aišku, bet ar tai JAV laimėjimas? Ar bijo Rusija karo, kažin? Rusija kartą jau aukojo Napoleonui Maskvą, Hitleriui dar didesnius plotus, kažin, ar vėl nesiryš keli Kremliaus karštakošiai avantiūrai, patys pasislėpę už Uralo. Juo labiau, kad sunaikinimai kristų Pabaltijui, Gudijai, Ukrainai ir satelitams, bet. daug mažiau pačiai rusų tautai. Reuteris pranešė, kad Mikojanas, vizituodamas Austriją, gegužės 1 proga, reiškęs susirūpinimo, kur teks padėti atomo ir vandenilio bombas, kad jos po 10-15 metų; ar vėliau — nesprogtų pačios savo sandėliuose (nieko nėra amžino, tik laiko klausimas) . Išvada peršasi, kam laukti, kol jos išsprogdins močiutę Rusiją, kai galima jas nugabenti toli ir numesti ant kapitalistinės Amerikos, patiems rizikuojant tik tolimos radiacijos pavojumi. Kas gi atspės dostojevskišką vidutinio ruso psichologiją. Kremliuje sėdi ne geraširdžiai filosofai, o raudoni fanatikai, moką net vieni kitiems durtuvus į nugaras smeigti. Po 39 metų praktikos 'laikas jau labai būtų—ir šypsenų diplomatams juos pažinti, nuplėšiant “socializmo’’ ir “demokratijos” kaukę, kuria jie prieš neišmanėlius dangstosi.Kaikas nori net džiūgauti “kokia Maskva galinga”, o vistik rusai — gerai žengia pirmyn”, užmirštant, kad net po 39 metų (Nukelta į 7 psl.)

Kun. dr. Tadarausko sukaktis

Kun. dr. J. Tadarauskas, Hamiltono VAV parapijos klebonas, šią vasarą švenčia 20 metų kunigavimo sukaktį.Jubiliatas gimė 1914 m. spalio 23 d. Pašilės miestely, Ukmergės apskr. Baigęs pr. mokyklą, lankė Ukmergės valstyb. gimnaziją, kurioje baigęs 4 kl. persikelia' mokslo tęsti į T. Jėzuitų gimnaziją Kaune. Gavęs brandos atestatą įstojo į Telšių kunigų seminariją, kurią baigė 1937 m. ir tų pačių metų birželio 6 d. buvo įšventintas kunigu. Vikaravo Ylakių parapijoje. Po 8 vikaravimo mėnesių vyskupo siunčiamas į VD un-tą Kaune, studijuoti Teologijos - Filosofijos fakultete. Įsigijęs diplomą ir licenciato laipsnį, jaunas kun. Tadarauskas Telšių vysk. Staugaičio paskiriamas Klaipėdos Vytauto D. gimnazijos kapelio-- nu, kur dėsto tikybą, filosofiją ir lotynų kalbą. Vokiečiams okupavus Klaipėdos kraštą, kun. Tadarauskas skiriamas Mažeikių gimnazijos kapelionu. 1942 m. vysk. Reinio kviečiamas vyks ta į Vilnių, kur eina Birutės gim nazijos kapeliono ir Mokytojų instituto lektoriaus pareigas.Tremtyje, būdamsa Švedijoje, redaguoja laikraštį “Spinduliai”. Be to, išleidžia maldaknygę vaikams “Eik pas Jėzų”. Kanadon atvyksta 1947 m., kur imasi kruopštaus darbo ir 1948 m. Otavoje įsigyja teologijos - filosofi-

jos daktaro laipsnį.Tais pačiais metais atvyksta į Hamiltoną, kur įkuria lietuvišką parapiją. Tų pačių metų rudenį jo pastangomis ir rūpesčiu atidaroma vysk. M. Valančiaus vardo šeštadieninė lietuvių pr. mokykla, kuri iki šiol stipriai laikosi.Kiek vėliau kun. dr. J. Tadarauskas per Hamiltono vyskupą išsirūpina patalpas lietuviškai koplyčiai — seną sporto halę, o 1952 m. organizuoja ūkiniu būdu naujos bažnyčios statymą. Po metų sunkaus ir įtempto darbo Hamiltone iškyla graži lietuviška bažnyčia su sale po ja, apie kurią ir dabar Hamiltono lietuviai spiečiasi.Be savo tiesioginių bažnytinių pareigų, kun. dr. J. Tadarauskas daug laiko aukoja ir lietuviškam kultūriniam darbui. Visoms lietuviškoms organizacijoms, kurių Hamiltone yra. net 12, nuoširdžiai talkininkauja ir kiek tik išgalėdamas padeda. Daug laiko paaukoja ir privatiems lietuvių reikalams. Važinėdamas po fabrikus ir darbovietes ieško ir aprūpina lietuvius darbais, naujai atvykstantiems ieško butų ir pan.Kun. dr. J. Tadarauskui, jo 20 metų kunigavimo sukakties proga, nenuilstamai tęsti tą didelį ir gražų religinį ir lietuvišką kultūrinį darbą. A. M.

KANADOS FINANSINĖ POLITIKADažnai sakoma, kad Kanada yra ateities kraštas. Artėjant parlamento rinkimams kandidatai piršosi su visokiausiais pažadais bei numatyto gerbūvio programomis. Žmonių gyvenimo gerbūvis didžia dalimi priklauso nuo krašto- - valstybės ekonominės padėties ir jos ūkinės politikos. Kanados lietuviams dar neseniai tapus piliečiais ir sėkmingiau įsijungus į krašto ekonominį gyvenimą yra svarbu daugiau susidomėti Kanados finansine politika, idant visi planavimai bei prekybiniai apsižvalgymai būtų racionalūs ir sėkmnigi. Kanada yra JAV didžiausias ir tampriausius ekonominius ryšius turintis kaimynas. JAV ekonomijos mokslų ekspertai bei biznio - pramonės plėtotės žinovai dažnai prasitaria (duodami savo argumentų) apie JAV ekonominį apsunkinimą, kuris veda prie infliacijos. O kaip gi tai atsispindi Kanados ūkiniame gyvenime?Savo, metiniame pranešime Kanados Banko valdytojas yra konstatavęs, kad kreditų kontrolės problemos per praėjusius metus priklausė nuo vis didėjančios paklausos, kylančių gamybos produktų bei fizinių resursų kainų. Per ištisus metus buvo pastebėta vis kylantis investavimų skaičius į pramonės įmonių išplėtimą bei joms reikiamų mašinų įsigijimą. Visa tai pakilo net 25% nuo 1955 m. Namų statyba taip pat buvo išplėsta nors statybų išsiplėtimo santykio indeksas buvo mažesnis už 1956 m. Reikia pastebėti, kad asmeniškų pajamų santykis kas kart augo? pakeldamas pirkimo pajėgumą ilgiau užsilaikančių prekių net 10%, o trumpalaikių produktų 7%. Žmonių santaupos bankuose taip pat pakilo. Ekonominėj terminologijoj priimtas vad. ūkinio pažangumo laipsniavimas — pagrindinis valstybinio produkto indeksas — pakilo 7.4% realioje gamyboje. Kanados bedarbių skaičius nukrito net 1.7% nuo viso darbininkijos skaičiaus. (Paskutinių mėn. didesnė kvalifikuotų darbininkų imigracijos banga iš Anglijos tą % truputį pakeistų). Kanados pramonės gamybos pakėlimas didžia dali- mi priklauso turimų kreditų išplėtimo. Paskolos lakštų (ne valstybinių) pirkimas - pardavimas Kanados biržoje ir pir-

kėjuose pakilo net iki $1,7 bilijono, kai 1955 m. tebuvo $1,3 bil. Kreditai pramonei ir vartotojams pakilo iki $2,5 bil. per praėjusius metus. Daugialaikių kreditų išplėtimas priklausė nuo palankaus taksų bei ratų išdėstymo. Bankinių kapitalų augimas priklausė nuo augančių san taupų depozitų bei Kanados valstybinių, paskolos lakštų iškeitimo į pinigus iš susikrovusių bankinių rezervų, tačiau piniginių fondų paklausa biznyje vis daugiau kilo, kas žinoma, tuo ■ pačiu iššaukė ir bankinių paskolų per greitą pakilimą. Per 1956 m. paskolos išaugo net 12% lyginant su 1955 m. Nenormali ir per greita bankinių fondų paklausa iššaukė ir pelno procento pakėlimą. Žinoma ,tas vedė prie prekių - produktų kainų pakėlimo, vidutiniai siekiant 4% valstybinio ekonominio produkto lygmens. Gi gyvenimui būtinų prekių - produktų kainos per 1956 m. pakilo 3%, o reguliuojamų investicijų (kur paklausa buvo itin augšta) kaštai pakilo net 6% anksčiau buvusių.Drastiškas investicijų kapitalų pareikalavimas bei kylantis pelno procentas vedė prie naujų paskolos lakštų išpardavimo užsienio biržose už $500 milijonų. Tuo tarpu kiti užsienio kapitalai išviso sudarė $1,4 bilionų įplaukų per visus 1956 m. Daugiausia tų kapitalų atėjo iš JAV, didele dalimi prekėmis bei visokiausiais patarnavimais. Per praėjusius metus Kanados dolerio užsienio valiutos pakeitime vertė pakilo apie 4%.Infliacijos greiti galimumai (daugumoje iššaukti augšto ir per greito kapitalų išsiplėtimo) buvo apstabdyti iki tam tikro laipsnio Kanados Banko drastiškomis operacijomis. Nors buvo leistą išsiplėsti didesnei pinigų apyvartai, tačiau Kanados viešosios rinkos operacijos buvo Kanados Banko reguliuojamos ta prasme, kad visuomet čarte- riuotų bankų aktualus pinigų stovis (cash) būtų ribotas. Kanados Banko išskaitos rata buvo pakelta iki 3.92% 1956 m. pabaigoje. Skolinimo politika taip pat buvo aiškiai nustatyta K. Banko, kad bankai išlaikytų % % virš esamos savaitinės pasko-

lų ratos visose neseniai išleistose Kanados iždo piniginėse notose (žiūr. F.I.N.S. VoL IX. p. 155). Kanados Banko vadovybė taip pat neseniai neoficialiai turėjo pasitarimus su Kanados biržos vadovais, kad būtų kiek galint daugiau suvaržoma kreditų davimas biržoje akcijų pirkimui. Iš kitos pusės Kanados Bankas.tarėsi su atskirų bankų viršūnėmis, kad būtų greičiau surandami keliai, kaip galint daugiau suvaržyti kreditų davimą visokiausiom finansinėm kompanijom ir tuo daugiau stabilizuoti “morgičinių” paskolų bankinius pirkinius.Apžvelgiant bent trumpai pra eitų metų Kanados finansinę veiklą ir vestą ekonominę politiką tenka konstatuoti, kad Kanados Banko pastangos sustabdyti fondų bei kreditų ekspansiją visdėlto nepasisekė, nes mes visi pastebėjome, kad kreditai ir 1957 m. plečiasi virš nustatytos bankinės ribos ir kelia žinovams bei ekonomistams didesnių rūpesčių. Tačiau, nors dabartinė finansinė krašto politika nėra ideali, bet staigios infliacijos nenumatoma, nors ta linkme žymių ir surandama. JAV yra tuo klausimu dabar rimtai susirūpinusios ir daromi žygiai ūkinę bei tarptautinę krašto ekonominę padėtį įtraukti į saugesnius kelius. Žinoma, tas negali būti atliekama per trumpą laiką, nes tarptautiniai politiniai faktoriai vadina didelę reikšmę ir krašto ekonominiame gyvenime. Kanados spartus paskutinio dešimtmečio augimas verčia ir to krašto finansinės bei ekonominės politikos vadovus rimtai persvarstyti krašto bankinius dėsnius ir daugiau juos pritaikinti prie esamos krašto ekspansijos. Finansiniu atžvilgiu naujiems ateiviams — krašto piliečiams veržimasis į biznį esmėje yra palankus, tačiau netenka pamesti iš akių momento reikalavimų, konkurencijos bei eilės kitų su bizniu surištų faktorių. Rizikos pradas dabartinėje Kanados ekonominėje ekspansijoje yra ir mūsų konservatyvaus charakterio žmonėms gana palankus .
V. K. BaneHs, New York Cfty.

Tai vienas iš informacinių pranešimų serijos, padedan- 
čių jums suprasti ir paminėti kaip švenčiamosJau daug laiko praslinko, kai lietuviškoje spaudoje pasirodė pirmieji pranešimai apie ruošiamą tautinių šokių šventę. Atrodė, kad ir birželio mėnuo dar taip toli, kaip lygiai tolima ir pati šventė. Regis nespėjo nuslinkti žiema, neteko ilgiau pasigėrėti pavasariu ir štai, jau esame visiškai išvakarėse birželio

Vienas iš Ontario vyriausybės tarnybų parengtų straipsnių

Nuo brėžiniu
parengimo iki
aprūpinimo
Ontario viešųjų darbų ministerijos reikalas yra spėti patenkinti iškilusius daugėjančio Ontario gyventojų skaičiaus ir besiplėtojančio ūkio iškeliamus reikalavimus. Viešųjų darbų ministerijos Architektūros skyriaus darbas yra tipiškai susijęs su parūpinimu įrengimų sveikatos ir švietimo ministerijų veiklai. 

r tSveikatos departamento reikalams viešųjų darbų ministerija rūpinasi programa pagerinti psichinių ligų gydymo galimybes visose Ontario ligoninėse, statant naujus pastatus ar praplečiant jau esančius. Neseniai, kaip buvo pastatyti švietimo departamentui Mokytojų kolegijos Toronte ir Hamiltone ir kitose vietose, buvo pristatyta ar atremontuotos jau esančios kolegijos bei kitokie centrai.Kai kuris iš Ontario valdžios departamentų yra reikalingas naujų pastatų ar priestato prie jau esančio, darbas pradedamas viešųjų darbų ministerijos braižykloje. Po to visi statybos darba ivyk-

Hon. Wntlam Grfcttagw, MX4 V»D., LLD»domi šios ministerijos architektų ir inžinierių priežiūroje. Užbaigtas pastatas apstatomas baldais ir aprūpinamas mechaninėm priemonėm tos pačios ministerijos ir pasamdytų šių pastatų priežiūros tarnautojų.Departameto inžinerijos skyrius paruošė planus lentpiūvių statyboms, vandens statyboms, kelių ir pėsčiųjų takų priežiūrai, taip pat atsakingi už pastatymą ir užlaikymą vandens šliužų, už- , tvankų ir plaukiojimo kanalų, vidaus ^vapdens kelių. Šis skyrius taip pat nu- i perka ar išnuomoja nuosavybes reika- Įlingas valdžios ministerijoms. Jis sude- Irina veiklą Ontario Vandens Energijos ■Komisijos ir kitų departamentų.
ONTARIO DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS

Henourable totll* M. Frost, Q.G. LLD.Honourable William Griotlngof, M.C., V.D., LLD. 
MMSTIR

Pasisakymai dėl tautiniy šokiu šventėspabaigos ir pirmosios jungtinės Į tis nakvynėn. Būtinai vyksiu!”. JAV ir Kanados lietuvių tauti- Toledo, Ohio, gyventojas: nių šokių šventės.Kaip ir prieš kiekvieną stambesnio masto sumanymą kyla visa eilė minčių ir klausimų.— Kaip sutinkate, ko tikitės iš tos lietuviškojo meno demonstracijos? Ar žadate vykti Čikagon?Atsakymų gauta iš įvairių vietovių.Niujorkietė Z.: “Gaila, dėl šeimyninių aplinkybių vykti nega-. lesiu, bet vyras tai jau būtinai vyks. Žada sudaryti kompaniją iš philadelphiečių ir brooklynie- čių. Tenka tik gailėtis, kad tokio masto įvykis neruošiamas Niujorke”.Čikagietis J.: “Brolau, mes, Čikagos lietuviai, laimingi, kad pas mus ruošiamos tokios šventės. Buvo Dainų šventė, Kultūros kongresas, operos, parodos, va, dabar taut, šokių festivalis ir Jaunimo kongresas. Pastaraisiais dviem įvykiais susidomėjimas yra nei kiek nemažesnis už dėmesį Dainų šventei.. Reiškia, tūkstančiai užplūs amfiteatro salę, kurioje bus taut, šokiu festivalis”.Toron tie tis N.: “Dar neteko būti Čikagoje, kaip sakoma, pasaulio lietuvių sostinėje. Dabar jau neteks praleisti šios progos. Vyksime visi, mūsų šeimos pažįstami ir giminės. Žadame sutilpti į keturius automobilius”.Clevelandietė S.: “Svarbu tik, kad kuo plačiau šventė būtų išreklamuota amerikinėje visuomenėje. Tegu amerikiečių ir mažiau atsilankys, bet būtina, kad ta proga lietuvių ir Lietuvos vardas galimai plačiau nuaidėtų Čikagos, o jei yra galimybių, ir kitų vietovių didžiojoje spau- Detroitietis B.: “Turėjau būtinų reikalų Čikagoje dar balandžio mėn. Pavyko man taip susitvarkyti, atidėti, kad galėsiu ir tuose reikalus atlikti ir šokių šventėje dalyvauti. Aš pats, buvęs savo metu gana aktyvus šokėjas, tik jau negaliu praleisti šokių festivalio. Pagaliau, kas žino, kada bus galima pakartoti panašų įvykį”. tDetroitietė M.: “Stebiuosi mūsų čikagiečių energija ir svetingumu. Kiek ten ruošiama švenčių, spektaklių, parodų, visados mielai esi laukiamas ir gražiai priimamas. Čikagoje esu gana dažnai, bet ir šį kartą teks pažįstamiems vėl įkyrėti ir prašy-

“Kai dabar pravedė tiesioginį, beveik be jokio sustojimo kelią - autostradą į Čikagą, labai dažnai nuvykstame į įvairius lietuvių parengimus. Visą laiką galvojau vykti ir į taut, šokių šventę, bet, lyg tyčia, nepasisekė susitvarkyti tarnyboje, nes kaip tik tą savaitgalį turėsiu būti dar bovietėje. Na, bet žmona su se- serim ir jos vyru, tikrai vyks. Pagaliau, kas pajėgtų juos sulaikyti?”Hamiltonietis K.: “Gal tų “didžiųjų įvykių” jau ir perdaug? Kiekvienais metais vis ruošiamos bent dvi didesnės šventės, be to, mūsų, kanadiečių lietuvių kasmetinės dienos irgi turi būti būtinai aplankytos. Visdėlto, nors ir neturėdami savo automobilio, kaimynų pakviesti, pajudėsime taut, šokių šventėn”.Montrealietis Y.: “Pats, deja, negalėsiu vykti. Bet, girdėjau, kad gražus būrys mūsų miesto lietuvių vyks Čikagon traukiniu. Dėl šventės pasisekimo galvočiau, kad jei tik bus gera lietuviams reklama amerikinėje spaudoje ir per televiziją ar radiją, aišku, kad šventė bus pilnai pasisekusi. Skaičiau spaudoje ir televizijoje mačiau panašų estų festivalį Toronte. Galvoju, kad tikrai gerai pasigarsinta sve timųjų tarpe. Panašiai turėtų būti ir su mūsiškių pasirodymais”.Iš Winnipego atsiliepė E.: “Iš mūsų kolonijos labai daug vykstančių nebus, na, bet iki dešimties, o gal net ir daugiau, vis jau išspausime. Teko būti pernai Dainų šventėje, tad, kaip nenuvyksi, lyg ir natūralion lietuviškųjų įvykių tąson — taut, šokių šventėn“.Windsoriete B. R.: “Regis, mū siškių būrys vyksta Čikagon. Bus malonu prie jų prisidėti. Vis vien vasaros metu turiu atostogas, tad ar gali būti prasmingesnis jų sunaudojimas, kaip nuvykus tokion didelėn lietuviškojon šventėn. Be to, jaučiu, bus puiki proga pasimatyti su seniai matytais veidais, kurie juk suplauks iš įvairiausių kolonijų”.Jei panašios mintys vyrauja ir kitų lietuvių tarpe, jau dabar galima drąsiai teigti, jog bus tikrai stiprus ir visuotinis lietuvių susibėgimas, kuris negalės likti nepastebėtas ir amerikinės visuomenės. Al. Gimantas. S

Kanados šventės

DOMINIJOS DIENA1867 m. liepos 1 d. pirmoji Dominijos diena buvo švenčiama pagerbiant Konfederaciją — susijungimui keturių provincijų — Nova Scotia, New Brunswick, Quebec ir Ontario — sukurti Kanados Dominiją. Kiekviena iš jų ir prieš tai turėjo šiokią tokią savivaldą Kolonijalinės Įstaigos Londone priežiūroje. Vėliau ir kitos provincijos, kaip mes šiandien matome — įsijungė į šią pirmą ketveriukę? Todėl Domiinjos diena yra švenčiama kaip Kanados valstybės gimtadienis.
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JONĖ K VI ET Y TĖ, CBC televizijos ibkėja,

Hamiltonas pašventino vargonus padėkodamas duosniająi pirma
jai kuinai p. Rakštienei ir jos 
vyrui, visiems kūmams ir kū
moms, pp. Kriaučiūnams ir vi
siems, kurie prisidėjo prie tų iš- Į 
kilmių, čodį po to tarė pirmasis 
kūmas in£ Jonas Kšivickas, * 
apyl. pirm. inž. Jazbutis. Vargo-

dalyvauja programos išpildyme BIRŽELIO 22 d. WELLANDE %
x vilniečių ruošiamose

TRADICINĖSE JONINĖSE.
Joninių pradžia 4,vąl. p.p.

' Vieta: St. Stephan’s Hall, Main East Street ir
Por,t Robinson Road kampas.

Be JONĖS KVIETYTĖS bus dar daugelis kitų 
Joninių nakčiai pritaikytų įvairenybių. ♦ ■ » r .

VISI MALONIAI KVIEČIAMI PAGELBĖTI
SURASTI PAPARČIO ŽIEDĄ!

' . ' VKLSSt, Catharines Skyrius.

EDMONTON, Alta

Šventinimo procesija prie vargcnų ant viškų

kalauskas padėkojo visiems. Ypa 
tinga padėka tenka kūmai p.1 
Rakštienei ir jos wrui už vaišių 
suruošimą, pp. Kriaučiūnams, 
kūmoms ir kūmams? o ypatingai 
iniciatorių komitetui.

Pavergtoje tėvynėje

Prieš metus susidarė idealistų 
iniciatorių komitetas AV para
pijos bažnyčiai vargonams nu
pirkti: J. Sakalauskas, M.. Laz- 
dutis ir A. Petkevičius. Jie pa
siryžo rinkti aukas naujiems- 
vargonams, nes senoji fisharmo
nija naujai bažnyčiai netiko. Die 
vas jų darbą palaimino. Dėka jų 
pasiaukojimo ir parapijiečių au
kų, • birželio 2 d. pašventinti 
nauji vargonai Šiluvos Panelės 
Marijos vardu. Šitas įvykis ha- 
miltoniečių lietuvių gyvenime 
yra nepaprastas, nes įgytas ne
mažas dalykaš, kuris kainavo 
apie $3.000.

Tikintieji bažnyčioje rodė di
delį susikaupimą, kada chorui 
giedant Marija, Marija ėjo ku
nigas klebonas su vaikų asista 
lydimi krikšto tėvų. Jais buvo 
inž. Jonas Kšivickas su p. Rakš-

tiene, Jonas Mikšys su Zita Vai
nauskiene, p. Didžiokas su Vero
nika Stanaitiene ir Kostas Meš
kauskas su p. Jazbutiene.

Po krikšto prasidėjo iškilmin
gos šv. Mišios, kurias laikė kun. 
klebonas dr. J. Tadarauskas ir 
pasakė pritaikintą pamokslą.

Pp pamaldų krikšto tėvai su 
kitais svečiais nuvyko į p.p. 
Rakščių ir Kriaučiūnų gražų 
ūkį, kur pirmoji kūma p. Rakš- 
tienė paruošė turtingas vaišes. 
Kūmos sunešė pyragus, kūmai 
skystimėlį ir taip prasidėjo gra
žioje nuotaikoje vaišės. Svečiai, 
pajutę pp. Rakščių ir Kriaučiū
nų nuoširdumą, nenorėjo skirs
tytis. Tik saulei leidžiantis, iš
vyko kiekvienas į savo namus.

Vaišių metu kun. klebonas dr. 
J. Tadarauskas sukalbėjo mal
dą ir pasakė gražų įžanginį žodį,

S. m. liepos 1 dieną, pirmadienį, 
“DOMINION DAY” 

rengiama

DIDELĖ GEGUŽINĖ
modemiškai įrengtoje vietoje, ant pat ežero kranto

“Brant-Inn”, Burlingtone, Ont.

Veiks įvairus gaivinantis bufetas, turtinga loterija, šokiams 
linksma BENNI FERRI muzika ir tt. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame visų kolonijų lietuvius atsilankyti į šį parengimą, 
nes tikrai reta proga jaukioje aplinkumoje praleisti linksmai 
laiką .

TF A-bės Hamiltono sk. valdyba.

Lietuviai pasaulyje

Dabartinio tarnautojo 
Lietuvoje uždarbis ir išlaidos 
Viename laiške iš Lietuvos 

mokytoja gyvenanti su sūnumi 
rašo: “Dėdė rašėt paskutiniame 
laiške, kad mes daugiau uždir
bam Lietuvoje, negu jūs. Nega
liu nusiskųsti, uždirbu nemažai 
— 26 rb. į dieną, maždaug, 2,5 
kg. cukraus. Darbo diena 6-7 vai. 
Išlaidų turim mėnesiui: 70 rb. 
butas ir elektra, 90 rb. pienas 
(kasdien perkam po 1 ltr.), 50 
rb. grietinė (po % ltr. į savaitę); 
duona 40 rb., sviestas ir riebalai 
180 rb., mėsa, miltai, kiaušiniai, 
daržovės — 200 rb. Na, ir dar 
lieka puspadžiams ir smulkioms 
išlaidoms. Produktai, kaip ma
tot, ’pas mus Nebrangūs ir kas
met juos pigina”. Apskaičiuoki
te patys kiek lieka.

Toliau rašo: “Kad galėčiau nu
sipirkti sau ir vaikui batus ir 
po vasariui paltą, tai man rei
kia dirbti ir nieko nevalgyti 3 
mėnesius”. ,

Augščiau suminėtos išlaidos 
parodo ir kaikurias kainas: pie
no litr. 3 rubliai, grietinės litras 
25 rb.! Tos mokytojos alga mė
nesiui 780 rb. Nuo buto ir mais
to jai lieka 150 rublių. O dū pal
tai ir batai kainuotų apie 2.500 
rublių.

Biurokratijos rekordo pasie
kęs Kauno butų skyrius rašo 
“Tiesa”. Jaunas specialistas Jur 
gis Gečys 1953 m. liepos mėn. 
paprašęs buto. Jam pasakę, kad 
tuo reikalu priimą pareiškimus 
tik sausio mėn. Kai sausio mėn. 
kreipęsis, po 8 mėn. gavęs pra
nešimą, kad neduosią. Dar po 
eilės prašymų jis 1955 m. sausio 
mėn. gavęs pranešimą, kad “Ko
misija ... nustatė, kad jūs gy
venate Kalniečių g. Nr. 50”. Ka
dangi jis ten tenuomoiąs vos 
mažiuką kambarėlį, tai vasarą 
atvykus komisija nustačiusi, 
kad šeimai ten gyventi netinka 
ir Gečui pasiuntusi raštą, jog 
jis bus aprūpintas butu pagal 
eilės Nr. 131. Po keleto mėnesių 
į jo skundą atsakiusi, kad eilė
je jo vardo niekad nei nebuvę.

Tokia išvada atsiradusi po ke
lių metų susirašinėjimo Gečio 
rankose atsiradus daugiau kaip 
200 įvairiausių raštų.

Vilniaus mieste vykdoma šva
ros palaikymo akcija. Gatvėse 
negalima numesti net nuorūkos 
nei degtuko. Viskas turi būti 
metama į dėžes. Milicininkai pri

eina ir priverčia numetusi šiukš 
les surinkti, o jei ginčijasi dar 
baudą išreikalauja.

Gyd. P. Erelis gegužės 7 d. 
Vilniaus universitete gynė di
sertaciją mokslų kandidato 
laipsniui įgyti. Tema: “Hiperto
ninės ligos paplitimas ir kaiku- 
rios patogenezės, klinikos bei 
ligos savybės Mažeikių rajone”.

(E) Nauja grupė lietuvių re- 
patrijantų grįžusi šį kartą iš Ar
gentinos, gegužės 5 d. pranešė 
Vilniaus radijas. Kaikurie išbu
vę emigracijoėj 28 ir daugiau 
metų.

Augustinaitis, tarybinių ūkių 
ministras, karo metu dirbęs 
kažkokio junginio tiekimo sri
tyje įvairiose pareigose.

Doc. Lesienei - Mackevičaitei 
Janinai, Kauno medicinos insti
tuto pataloginės anatomijos ka
tedros vedėjai, LTSR Augščiau- 
šios Tarybos aktu suteiktas nu
sipelniusios gydytojos vardas.

Dotnuvos selekcijos stotis iš
vedusi kviečių, miežių ir žirnių 
naujas veisles. Bet kolūkiuose 
tos veislės neprigiję. Stoty jos 
davę iš ha po 30-40 centnerių, o 
kolūkiuose vos trečią - ketvirtą 
grūdą.

Bėda esanti ta, kad kolūkie
čiai neinstruktuojami, kaip augš 
tą derlių pasiekti. Dabar “se
lekcijos stoties bazėje” įsikūręs 
respublikos žemdirbystės insti
tutas, kuris turįs ekonomikos - 
organizacijos skyrių vedamą 
mokslinio darbuotojo Šabanavi- 
čiaus. Jis dirbąs taip pat Karolio 
Požėlos vardo kolūky kaip ag
ronomas. Institutas nutaręs pa
imti savo globon Dotnuvos MTS 
aptarnaujamą zoną — 14 kol
ūkių, kurių specialistai tampą 
instituto bendradarbiai ir visi 
ieškosią naujų kolūkių organi
zavimo formų. ,

LONDON. Ont.
Maž. Liet. Bičiulių susirinki

mas. Birželio 23 d., sekmadienį, 
šv. Juozapo parapijos salėje, 
Charles St., tuoj po lietuvių pa
maldų, apie 1 vai. p.p. vasaros 
laiku, įvyks metinis Mažosios 
Lietuvos Bičiulių D-jos Londo
no skyriaus narių susirinkimas. 
Darbotvarkė: naujos valdybos 
rinkimas ir kiti aktualūs klau
simai. Kviečiami dalyvauti visi 
nariai ir visi kiti tautiečiai, ku
rie domisi svarbiąja Mažosios 
Lietuvos problema. V-ba.

Kūmai pp. Rakščių ūkyje

JA VALSTYBĖS
JAV L Bendr. Tarybos III se

sija šaukiama Čikagoje rugpiū- 
ęio 31 - rugsėjo 2 d.

Susivienijimas Liet. R. Katal. 
Amerikoje stato savo reikalams 
naują namą Wileks-Barre, Pa., 
71-73 S. Washington St. Jį nu
matoma užbaigti apie spalio 15 
dieną.

Am. L. Tautinės Sąj. seimas, 
vykęs Clevelande birželio 1-2 d., 
išrinko naują valdybą: inž. E. 
Bartkus pirm., advokatas A. La
pinskas, T. Blinstrubas, dr. J. 
Paplėnas ir inž. —“ Jurkūnas 
nariai. Tarybon išrinkti: adv. V. 
Abraitis, J. Ginkus, K. S. Kar
pius, J. Kasmauskas, V. Raste- 

visomis katalikiškomis apeigo- nis, A. S. Trečiokas ir inž. P. J. 
mis, kurias atliko kun. I. Grigai- Ziūrys. Be to, išrinktas vyriau- 
tis. Laidotuvėse dalyvavo velio- sias organas — triumviratas, ku- 
nio 3 seserys atvykusios 2 iš rio reikalas būsiąs prižiūrėti, 
Montrealio ir viena iš Čikagos, ’ ’ ’ " ' ’ ’ “ *•
artimi giminės ir gausus Ed
montono lietuvių būrys.

Vincas Taraškevičius auto ka
tastrofoje birželio 2 d. buvo sun
kiai sužeistas ir paguldytas Uni
versity Hospital Edmontone. 
Ligonis pamažu sveiksta.

Vincas Rudinskas turėjo atsi
gulti į University Hospital Ed
montone ligos tyrinėjimams.

Petras Druteika rimtai buvo 
apsirgęs ir jau 3 savaitės kaip 
guli Royal Alexander Hospital 
EH mon tone. Ligonis pamažu ge
rėja. .

A. A. Albertas Mažionis birželio 
4 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Jis buvo gimęs 1914 m. Šakinių 
km. Kulių valse., Kretingos ap^ 
atvykęs į Kanadą prieš 8 metus. 
Buvo geras katalikas ir lietuvių 
bendruomenės veikėjas. Jis pa- 
švęsdavo savo jėgas po darbo 
valandų lietuviškiems kultūri
niams reikalams, kurį laiką bu
vo lietuvių bendruomenės pri- 
mininku ir vėliau valdybos na
riu. Negailestingoji mirtis per 
anksti išplėšė jį iš Edmontono 
lietuvių tarpo.

Palaidotas birželio 8 d. Ed
montono katalikų kapinėse su 
visomis

Alvina Buivydienė, inž. K. 
Buivydo žmona, staiga mirė nuo 
širdies smūgio BAoklyne, me
todistų ligoninėje, birželio 5 d., 
besiruošiant birželio 16 d. at
švęsti vedybinio gyvenimo 35 
metų sukaktį.
ITALIJA

Tautos Fondui Italijos LB per 
1955 ir 1956 m. pasiuntė $40. Su
ma nedidelė. Bet visoje bend
ruomenėje tesą 110 suaugusių ir 
apie 50 vaikų, įskaitant ir Sale
ziečių gimnazijos mokinius. Be
veik visi Italijos lietuviai pa
stovaus darbo nei pajamų šalti
nio neturi.

Prof. Z. Ivinskis birželio 22 
d. Romoje susituokia su Paulina 
Talanskaite, gyvenusia Londo
ne, Anglijoje. ■

HAMILTON, Ont
Sukaktuvių balius. Šį šešta-! jau prisidėjo, kiek išviso mano- 

dienį, birželio 22 d. 7 vai. vak. V. jma prisidės) ir $185 inkorpora- 
ĄV parapijos salėje įvyks su- cijos mokesčio. • 
kaktuvių balius kun. dr. J. Ta-j Adv. A. Agro patikrino, kad darbo, 

zdarausko 20 metų kunigavimo ; pats čarteris bus gautas 2 sa- 
sukakčiai paminėti. Visi Hamil-j vaičių bėgyje. Jis už savo dar- 
tono ir apyl. lietuviai kviečiamiIbą paėmė $100. 
gausiai atsilankyti. Dalyvavimo! Naujais NF nariais įstojo įneš- 
mokestis tik $3. darni po $100: Riekus Juozas, Lą-

Rengimo komisija, i tauskas Petras. Lepąrskas Vy-
Lietuvių šeštadieninė mokyk- tautas ir Vėnckaitis Algirdas.

la birželio 8 d. iškilmingai už
baigė mokslo metus. Pamaldas 
atlaikė ir pasakė šia proga gra
žų pamoksią kun. dr. J. Tada
rauskas.

Pažymėjimų įteikimas įvyko 
tuojau po pamaldų parapijos sa
lėje. Geresnieji skyrių mokiniai 
buvo apdovanoti liet, knygomis.

Hamiltono lietuvių tėvų pa
reigingumą savajai tautai, rodo 
ne tik’pati mokykla, bet ir fak
tas, kad iš 130 mokyklą lankan
čių vaikų net 42 nepraleido nė 
vienos pamokos.

Linkime liet, mokyklai ir 
vadovams - mokytojams su 
vedėju J. Mikšiu priekyje 
riausio pasisekimo . '

Lietuvių Namai gauna čarterį. 
Valdžios raštu adv. A. Agro pra
nešta, kad sutinkama duoti Liet. 
Namų akc. b-vei čarterį ir pra
šoma papildomų žinių (kiek yra 
lietuvių Hamiltone ir artimose 
jo apylinkėse, koks nuošimtis

. NF valdyba maloniai prašo vi
ešus geruosius tautiečius apsi- 
svarstyti, kada kuris pramato 
galės Įnešti savo dalį Liet. Na
mų šėrų pirkimui ir apsilankiu
siam NF v-bos atstovui konkre
čiai pasakyti.

Bent kiek nuoširdaus atjauti-

jos 
jos

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

South of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.)

ANTANAS ŠIMKEVIČIUS 
President - Sales Manager

Dėl

Jūsų lietuviško namų apšildymo bendrovė! 
Kokybė ir sąžiningos patarnavimas žemo

mis kainomis!
Visada pasiruošę padėti įvairiose namų ap

šildymo problemose!
Statome alyvos bumer'ius ir atliekame įvai

rius skardos darbus!

CONTINUE-FLO ALYVOS KROSNYS:
* kokybės
t Ekoaemiškiausioc
* Tvirtos įmontavimas
* Tykos veikimas
* Ruošai išvaizda
* 10-šiai metų garantija
* Duoda natūraliai drėgnų orų

AUTHORIZED DEALERS 
of CONTINUE-FLO FURNACES

24 valandų patarnavimas, 
informacijų skambinti FU. 5-7743

Loterija vakaro metu turės 
daug brangių fantų, nes NF val
dybos nariai nepagailėjo savo

kad būtų vykdomi seime priimti 
nutarimai. Tą triumviratą su
daro: A. A. Olis, dr. S. Biežis ir 
J. J. Bačiūnas.

St. Lūšys, kaip praneša Dar
bininkas, iš^BALFo reikalų ve
dėjo pareigų netrukus pasitrau
kia.

Kun. A. Nekrašius, kuris pa
vasarį Romoje Angelicum insti
tute gavo fil. daktaro laipsnį už 
disertaciją “Tautos sąvoka” yra 
atvykęs į Ameriką, žada aplan
kyti ir Kanadą, o po to važiuos 
į Seatie, Wash.

Dr. K. Račkauską, kuris pro
fesoriauja Fordham universite
te, buvo ištikęs suknus širdies 
smūgis. Jis sveiksta namfe.

SKAUTŲ VASAROS 
STOVYKLA, 

kurią organizuoja Hamiltono 
skautų ir skaučių tuntai, įvyks 
nuo š.m. liepos 27 d. iki rugp. 5 
d. prie Erie ežero, Evans Point, 
South Cayuga vietovėje, apie .40 
mylių nuo Hamiltono pp. Braso 
ir Aselskio ūkyje. Stovykla bus 
lapuočių miškelyje, apie mylią 
nuo ežero kranto. Stovyklos mo
kestis 1 asmeniui $15, iš šeimos 
2 asm. $25, ir 3 asm. iš vienos 
šeimos $30. Kas stovyklautų 
trumpiau — dienos mokestis 
$1.50.

Į stovyklą priimami berniu
kai ir mergaitės ir neskautai.

Hamiltono ir apylinkių jauni
mas, norintieji stovyklauti, pra
šomi registruotis pas tuntinin- 
kus Juozą Trečioką, 354 Herki
mer St., JA. 8-2682 ir Antaniną 
Vilimienę, P.O. Box 1246, Sto
ney Creek, Ont., tel. NO. 2-2617.

Registracijos mokestis $2, ku
ris bus įskaitytas į stovyklinį 
mokestį.

Nemuno ir Širvintos tuntai.

Pradžiugink savo 
svečius

gaivinančiu 7 up

Tad visi birželio 28 d. suva
žiuokime į Garden Centre pabu
voti keletą valandų prabangioje 
ir jaukioje aplinkoje!

Sunkiai sirgo ir kurį laiką gy
dėsi ligoninėje (ant kalno) NF 
narys Rakauskas Pranas. Dievui 
dėkui, jo sveikata žymiai page
rėjusi ir jis sveiksta namuose. 
Linkime mielajam P. Rakaus
kui greitai pasveikti. Sk. St.

Vladas Kažemėkas, Artistic 
Stone 
ir šios b-vės direktorius papil
domai dovanojo Namų Fondo

Centre,' dar du sidabrinių peilių 
servizus po $72.50 vertės. Miela
jam Vladui už tokią stambią pa
ramą LN v-bos vardu tariame 
giliausią padėką.

Tokiu būdu iki šiol gauta ir 
burtų keliu pagal įėjimo bilietus 
bus paskirstyti 6 vertingi laimė
jimai: 3 sidabro setai (VI. Kaže- 
mėko Artistic Stone), nauja pa
danga (Concession Garage), 
kumpis (Alf. Kybarto mėsos 
prekyba) ir 3 setai stiklinių 
(Dow Brewery).

Visi dalyvaukime birželio 28 
d. Petrinių baliuje ir išbandy
kime savo laimę! Sk. St.

stambiausias šėrininkas,

mo parodykime ir NF v-bos na- baliui, birželio 28 d. Garden
riams, kurie be krislelio nau
dos sau skiria šiam darbui šim
tus valandų, o prie to kiek dar 
kantrybės.

“Gražiausiam baliui gražiau
sioje salėje” rengėjai — NF val
dybos parengimų komisija—Įdė
jo tikrai daug nuoširdaus darbo. 
Bus 5 laimėjimai pagal įėjimo 
bilietus. Tas pats bilietas galios 
kaip $1 duodant Sparkle Clean
ers valyklai drabužius išvalyti.

Dow alaus darykla birželio 28 
d. NF baliui dovanojo tris setus 
gražių stiklinių, kurios teks vie
nam iš svečių pagal įėjimo bi
lietą.

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 ųolitc įsigyti geriausios rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi
nių kurtkių, batų su kailiukais, odos ir kitų dalykų pigiausiomis kainomis.

To«o pat got ime pasiusti iš Kanados oro paštu lak rodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagas Iš Švedijos standartinius maisto pakietėlrus.

Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvz. 5 kg. šokolado $27; 5 kg. muilo 
$8.75; 10 kg kiauliniu tauku $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; Šveicariš
kos laikrodis, 17 jsw. $27.00.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus - 

TALKOJE.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

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

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

Ttlef. Roches Point 184M Savininkai L. P. KRiLAVIČIAI.

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

Mes turime išrastų naują būdą 
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. Hamilton, Ont • - Telefonas JA. 7-6281
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Kultūros ir knygy pasauly
MOKSLEIVIŲ RAŠINIO “MA-hei konkursas teigiamų vaisių 
NO GIMTINĖ*’ KONKURSAS ’neduotų- — rengti jau turimų 
KLB Kultūros Fondo Švieti- liet, kantatų koncertą su simfo- 

mo skyriaus skelbtą “Mano gim-! ninįu orkestru. Dauguma balsų 
tiaės” rašinio konkursą laimėjo' pasisakė už antrą galimybę. Pa- 
šie mokiniai:

I-oji premija $75 teko Povi
lui Vaišvilai, Saleziečių gimn. 
mokiniui Italijoje.

Dvi antrąsias premijas po $50 
laimėjo: Irmgrida Stasaitė — 
Cleveland© Augšt. Lituanistinės 
mokyklos mokinė ir Džiugas Au 
gitis — Lituanistinės gimnazijos 
Čikagoje 4 kl. mokinys.

Tris premijas po $25 laimėjo:
Zigmas Teichertas — Saleziečių . ...
gimnazijos mok. Italijpje. Irena ‘'os statutas. Tuo reikalu turės 
Breimerytė — Lituanistinė gim-i dar pasisakyti posėdy nedalyva- 
nazija Čikagoje. Dalia Kolbaitė 
— Lituanistinė gimn. Čikagoje.J Premijų davėjai:

$150 — trijų asmenų M-S-V iš 
Toronto. $50 Toronto Prisikėli-j 
mo parap. Kat. Moterų D-jos ■ 
skyrius. $50 KL Kultūros Fon-: 
das..Viso $250.

Premijas paskirstė konkurso 
jury komisija šių narių: Zuzana 
Daugvainienė, Qna Gailiūnaitė, 
Iz. Matusevičiūtė, Antanas Rin- 
kūnas ir Česlovas Sinkevičius. 
Posėdžiui pirmininkavo Iz. Ma
tusevičiūtė ir sekretoriavo Č. 
Sinkevičius.

Buvo gauta 18 labai gražių ir 
turiningų darbų, meniškai iliust
ruotų. Dėl šios priežasties padi
dintos ir premijos.

KLB Kultūros Fondas.
Fordham universitete šią va

sarą pradedamas lituanistikos 
semestras. Bus dėstomi visi li
tuanistikos dalykai. Tai pirmą 
kartą JAV. Lig šiol tik kaiku- 
riuose JAV universitetuose bu
vo dėstoma lietuvių kalba. Jau 
užsiregistravę 18 klausytojų — 
13 seselių mokytojų ir 5 civiliai 
studentai. 17 studentų prašo pa
ramos — stipendijų. Joms dar 
trūksta $600. Vadovybė paskel
bė atsišaukimą prašydama aukų.

Panevėžio vyskupijos parapi
joms ir kunigams šelpti suda
ryta komisiją. Į ją įeina: kun. K. 
Balčys, Amsterdam, N.Y., kun. 
J. Gutauskas, Toronto; kun. A. 
Juška, Čikaga; kun. T. Narbu
tas, Brooklyn, N.Y.; kun. J. Pet 
rėnas, Brooklyn, N.Y. Komisija 
rūpinsis telkti ir persiųsti į Lie
tuvą bažnytinių rūbų, liturginių 
bei kitokių reikmenų pamal
doms laikyti. Jei bus lėšų, siųs 
taip pat vaistų ir maisto siunti
nių.

Dėl P LB seimo meninės dalies 
Seimo LOK gegužės 18 d. po
sėdy svarstė du projektus: reng
ti simfoninės muzikos .koncer- 

- . tą ar statyti tautinę misteriją, o

statymo darbams vadovaus JA 
V-bių LB Centro Vald. narys 
kult, reikalams Čiurlionio an
samblio meno vadovas muz. A. 
Mikulskis. Į pastatymo techninę 
komisiją pakviesti kun. V. Da- 
bušis ir J. Makauskas.

Ateitininkų Federacijos Tary
bos posėdis įvyko birželio 8 d. 
Brooklyne, Darbininko redak
cijoje. Aptarti aktualieji federa
cijos reikalai ir priimtas tary-

vusieji tarybos nariai.
Sekantis muzikinis sezonas 

Čikagoje bus labai gyvas. Gruo
džio 8»d. vyrų choras pakartos 
Verdi operą Rigoletto, o kovo 
15, 16 ir 17 d. pastatys Gouncd 
Faustą. Margaretos rolę dainuos 
P. Bičkienė, Faustą latvis Šalna, 
Mefisto V. Citvaras ir J. Vazne- 
lis, Zibelio A. Stempužienė, Va
lentiną A. Brazis ir V. Baltru
šaitis. Operą statys- V. Baltru
šaitis, diriguos A.' Kučiūnas.

Vyrų choras galvoja ir apie 
pastatymą V. K. Banaičio “Jū
ratė ir Kastytis”. Tačiau šioji 
opera dar nėra baigta. Kad 
kompozitorius galėtų tam dar
bui atsidėti, choras iš Rigoletto 
pelno jam pasiuntė $300. •

Lietuvių Saleziečių gimnazijai 
Castelnuovo Don Bosco mieste
lyje (30 klm. nuo Torino) gegu
žės 8 d. suėjo penkeri gyvenimo 
metai. Iškilmingai sukaktis bus 
atšvęsta vasarą kalnų vasar
vietėje.

P. Babickas, Liet, pasiuntiny
bės sekretorius Rio de Janeiro, 
birželio 5 d. atskrido į Niujorką.

Knyga, kurioje , daug rašoma 
apie Lietuvą. Romoje išėjo iš 
spaudos didelė, apie 500 pusla
pių, knyga, pavadinta ‘:Tylos 
Bažnyčia žiūri į Romą”. Tai di
delis kolektyvinis ir gerai do
kumentuotas darbas apie Baž
nyčios padėti komunistu domi
nuojamuose kraštuose, išleistas 
Šv. Tėvo garbei jo 80 metų am- 

! žiąūs ir 40 metų nuo konsekra
vimo vyskupu sukakčių proga.

Įžangos žodis italų sociologo 
ir parlamentaro Igino Giordani.

Knyga padalinta į skyrius, 
liečiančius Bažnyčios ir katali- 
likų persekiojimus 2Lkoj Euro
pos tautų. Pats didžiausias, virš 
100 puslapių, skyrius apie Lie
tuvą. Jis taip pat atspausdintas 
atskiru leidiniu, pavadintu “Lie
tuvių tautos ištikimybės Šven
tajam Tėvui Pijui XIĮ-jam liu
dijimas”;

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Aušros Vartų Dievo Motinos skulptūra Toronto šv. Jono Kr. 
lietuvių parapijos bažnyčios šoniniame altoriuje. Skulptūros 
projektą ir išdrožimo darbą atliko skulptorius Jonas Vainaus
kas. Foto J. Pilipavičiaus.

Semper Vigilans, Nr. 2, 8 psl.
Tai egzilinių skautų sąjungos 

leidinys. Jo vyr. redaktorius V. 
Bražėnas, prie kurio yra dar 5 
tautiniai redaktoriai. Lietuvius 
šiame kolektyve atstovauja L 
Sabaliūnas. Straipsniai spaus
dinami anglų, prancūzų ir vo
kiečių _ kalbomis.

Žibintas, 1957 m. gegužis - 
birželis Nr. 3(15), 65-96 psl.

Šiame numery rašo: J. Jur- 
konienė, I. A. Nasvytytė, J. De
ver, M. M-is, A. N. Dičpetris, 
Mgr. K. Razminas, R. Cranston, 
sės. Agnietė, J. Kuzmickis, L. 
Venckus. ...

Jaunimo žygiai, 1957 m. Nr. 1 
(10), 32 psl.

Šiame nr. rašo A. J. Kaziulai- 
tis, A. Gražiūnas, D. Lauky tė, 
St. Alšėnas, A. Vedeckas, J. 
Virpša, J. Gravrokas.

Šv. Pranciškaus Varpelis, Nr.

Prisiųsta paminėti
5, 1957 m., 129-160 psl.

Assembly of Captive Europ
ean Nations, Second Session, 
September 1955 - November 
1956. Organization, Resolutions, 
Reports. ACEN Publication No. 
16, 1957, New York. 222 pls.

Muzikos Žinios. 1957 m. I ket
virtis, Vol. XXILI, Nr. 1(158), 
24 psl.

Priedai: Liet. Muzikos Var
dynas, VII sąs.. apima Butrimas 
-Dambrauskas.

Kun, VI. Budreckas, M.M., 
Giesmė už tėvynę. Mišriam 
chorui. B. Dvarionas, Šokis, sku 
dučių-
Vai eičiau. Žodžiai'Putino, vie
nam balsui su fortepionu.

Laiškai Lietuviams. 1957 
birželio mėn., Vol. Vili. Nrr 
161-192 psl.

m
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KAIP PASITARNAUJAMA ISTORIJAI
Buvę mūsų žymieji vyrai pra

dėjo rašyti savo atsiminimus, 
norėdami praturtinti Lietuvos 
istoriją. Neatsilikdamas nuo ki- 
tų ir p. J. Kardelis prieš kiek 
laiko ‘’Nepriklausomoj Lietuvo
je” papylė visą eilę savo atsimi
nimų.

Kad atsiminimai praturtins 
istoriją, visiems aišku. Žinoma, 
jei jie yra teisingi. Deja, p. J. 
Kardelis paėmė visai kitą kryp
ti. Aprašydamas savo atsimini
mus, panaudojo daugeliu atvejų 
netiesą.

Savo atsiminimuose p. J. Kar
delis daugiausiai pasistengė iš
niekinti generolus Glovackį - 
Grigaliūną, Raštikį, 1919 m. kū
rėjus savanorius ir bendrai to 
meto Lietuvos kariuomenę. į

Štai “NL” š.m. 10 Nr. aprašy
me ‘’Ties Raštikio atsimini
mais”, be kitų visokių prisimi
nimų taip rašo:

“Aš pats atsimenu kai jo (Glo 
vackio) vedamas pulkas buvo 
atėjęs į Zarasus. Pirmąją gi 
dieną apiplėšė gyventojus, iš
laužė krautuves. Žmonės verkė,- 
vaitojo ir skundėsi. Buvo ir su
žalotų. Kareiviai- tesinosi, kad 
jiems vadas leidžiąs kiekvieno
je naujai užimtoje vietoje pasi
plėšti . ... Kai pulkas išėjo, na
mai, kuriuose kūrėsi Zarasų 
gimnazija, buvo užteršti — par
ketai, laiptai... Teko šauktis 
dezinfektorių”.

Man tuo laiku kaip tik visą 
laiką teko būti fronto pirmose 
linijose, generolo Glovackio - 
Grigaliūno vadovaujamame pul 
ke, o taip pat minimti laiku būti 
ir Zarasuose. Aš galiu paliudy
ti, kad tai netiesa. Paliudytų ir 
kiti ten buvusieji kariai. Iš ku
rių keletas yra ir šiapus Atlanto. 
Visoks plėšikavimas ar vagilia
vimas griežčiausiai buvo drau
džiamas ir niekur panašių atsi
tikimų nėra buvę. Jei kas butų 
pamėginęs, būtų skaudžiai nu
kentėjęs. Kad po mūsų išėjimo 
reikėjo šauktis dezinfektorių, 
nėra ko stebėtis ir p. J. Karde
liui perdaug šaipytis. Būnant 
fronte, reikia pripažinti, parazi
tų visi turėjome apsčiai, dau-^ 
giausia dėlto, kad prieš 4ą “vi
daus priešą” (taip mes tada va
dindavom) neturėjom tinkamo 
ginklo (miltelių ar skysčių pa
vidale). Abejoju ar p. J. Karde
liui yra žinoma tokia kariuome-

lestauti ir versti kaltę tiems, 
kurie nėra to pelnę,*

Daug kas šiandien iš gyve
nančiųjų Lietuvoje pasakytų, 
cad bereikalo pesušaudė Snieč
kaus ir kitų, bet .jei būtų su
šaudę vėl sakytų be reikalo.

Kiek,gen. Glovackis - Griga
liūnas yra Lietuvai nusipelnęs 
nepriklausomybės kovose, tik 
tie tinkamai gali įvertinti jo 
nuopelnus, kurie su juo buvo 
fronte, ir jo vadovybėje. Jokiu 
būdu ne p. J. Kardelis.

Kaikas iš buvusių vadų, kaip 
gen. Žukauskas, kritiškiausiais 
Lietuvos laikais rado laiko po 
miškus medžioti. Pulk. Žukas 
būdamas Kr. Aps. ministeriu tu
rėjo laiko po Kauno gatves tik
rinti, kuris karys tinkamai ati
duos pagarbą. Tuo laiku gen. 
Glovackis - Grigaliūnas nėrėsi 
iš kailio, kad tik visur pavaldi- 
diniai tinkamai eitų jiems pa- 

. vestas pareigas. Be savo kaip 
vado tiesioginių pareigų rasdavo 
laiko vidurnakčiais patikrinti 
net lauko sargybas. Tik toks 
vado darbštumas, pasiryžimas, 
narsumas ir drausmingumas 
grūdindavo kovoti iki pergalės. 
Visos čia suminėtos jo gerosios 
ypatybės ir padėjo nugalėti 
daug stipresnį priešą.

Rašydamas apie gen. Raštikį, ____________
p. J. Kardelis, be visų kitų prie-1 žmonių šaudymu, 
kaistų jam drįsta prikišti, kadi Sav. kūr. J. Malčiulaitis.

“STALININĖ KOPIJA”

mažas būdamas kalbėjęs lenkiu
kai. Juk ir dr. Vincas Kudirka 
prisipažįsta būdamas gimnazis
tu gėdindavęsis prisipažinti mo
kąs lietuviškai. Nors gen. Rašti
kis mažas būdamas kalbėjo len
kiškai, bet paaugęs pasijuto esąs 
lietuviu ir, atėjus reikalui Tė
vynę ginti, nesvyruodamas sto
jo savanoriu į kariuomenes ei
les ir aplaistė savo krauju Lie
tuvos žemelę. Gi p. J. Kardelis, 
būdamas irgi maždaug to pat 
amžiaus, vistik nestojo į Tėvy
nės gynėjų eiles, žinodamas, be- 
abejo, kad ten reiks pernešti 
daug vargo ir skurdo, o kartais 
ir gyvybės atsižadėti.

Visiems yra gerai žinoma, kad 
gen. Glovackis - Grigaliūnas ir 
Raštikis yra tikį žmonės ir prak
tikuoją katalikai- Ar ne dėl to p. 
J. Kardeliui yra nepakenčiami, 
kad norėdamas juos pažeminti 
griebėsi pačių negražiausių pra
simanymų.

Ir šios nešvarios savo kritikos 
pabaigoje p. J. Kardelis sako
si norįs pasitarnauti istorijai 
(manau, kad ne Lietuvos. M.). 
Neduok Dieve, kad Liet, istori
kai pasinaudotų tokiais raštais. 
Tąsyk busimosios kartos skaity
tų ir stebėtųsi, kad dar XX am
žiaus pradžioje Lietuva turėjo 
tokią kariuomenę, kuri užsiimi
nėjo tik plėšikavimu ir nekaltų

Varšuva. ■— Mokslinių tyrimų 
sustiprinimui Fordo fondas pa
skyrė $500.000. o Rockfellerio 
fondas 475.000. Šių sumų Sunau
dojimui sutvarkyti į Lenkiją jąu 
atvyko abieju fondų po atstovą. 
Sumos yra skiriamos mokslinei 
aparatūrai, mokslo priemonėms 
pirkti ir mokslininkų stipendi
joms.

Roma. — Italijoje pirmą kar
tą istorijoje paskirtos net 7 mo
terys teisėjos. ✓

“Nepr. Liet.” redaktorius p. 
Kardelis savo redaguojamame 
laikraštyje per kelis numerius 
nagrinėjo gen. Raštikio atsimi
nimus, ištiktųjų prie jų sustoda
mas tik retkarčiais, o daugiau
siai nagrinėdamas mūsų tautos 
praeities politinius įvykius, 
ypač 1926 metų. Jausdamasis di
deliu autoritetu p. K. duoda py
los visiems: karininkams, kuni
gams, partijų vadams ir t.t. Kai 
dėl jo perdėjimų ir vienpusišku
mų pasisakiau spaudoje, nemi
nėdamas jo pavardės, jis man 
trumpai atkirto: “Bet nėra pras
mės atsakinėti Į J. Vaičeliūno 
kaikuriuos užsipuolimus, nes jie 
yra tikra stalininė kopija”.

Kaip redaktoriui, frazė per
daug nuvalkiota. Jei kalbėti 
apie stalininę kopiją, tai kažin 
kuris esame arčiau jos. Stalinas 

sus norėjo mokyti. O čia, kas 
mėgina prieš neteisingumus pa
sisakyti, tai jau užsipuolimai ir 
stalininė kopija.

Savo atsiminimuose iš kelio
nės po Sovietų Sąjungą nesu tei 
giamai pasisakęs apie tą kraštą, 
nes Sovietų Sąjunga yra tautų 
kalėjimas. Gi p. Kardelis,-kelia
vęs po Stalino valdomą Sovietų 
Sąjungą, tenai pastebėjo ir tei
giamų reiškinių. Katram tad ar
čiau ta stalininė kopija?

Redaktorius pasipiktino, kad 
viename, berods, juokų laikraš
tyje buvo parašyta: “Kardelis 
durnius”. Bet kai ne juokų laik
raštyje mūsų nepriklausomybės 
kovų veteranai generolai išva
dinami puskarininkiais, lenkiš
kai gaidiškos išvaizdos ir kitais 
įžeidžiančiais vardais, tai viskas 
tvarkoje. Kodėl dvejopas ma
tas? Vienas taikomas sau, o ki-

fiS; "■RilM 'apletifiiama patalpas, laikė save viską žinančiu ir vi-, 
parketus išvaškuotų, ypatingai “ ’ "
karo metu fronte.

Kitoj vietoj p. J. Kardelis, 
niekindamas gen. Glovackį - 
Grigaliūną, rašo:

“Be reikalo buvo sušaudytas 
socialdem. Smalstys ir kiti”.

GaT būt ir be reikalo Lietu
voje buvo sušaudyti Smalstys, 
pulk. Kleščinskas ir kiti? Gal 
būt be reikalo JAV nugalabino 
Rosenbergus? Gal būt be reika
lo JAV kalina SaboleviČius? 
Gal būt be reikalo ten pat perse
kioja Bimbą, Prančulį ir kitus? 
Jeigu teismai randa kaltais ir 
pagal kaltę paskiria bausmę, ne 
gi gali kas už tai kaltinti vieną 
ar kitą iš vadų. Nebūtų ko čia 
perdaug p. J. Kardeliui apgai

NAUJA TEKSTILES 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!

tas kitiems, ypač kuriuos nori
ma suniekinti. -

Taip pat p. Kardelis pasisako 
prieš kunigų ir karininkų poli
tikavimą, nes jų mokyklose ne
buvus dėstoma politika. Kokią 
politikos mokyklą yra baigęs 
pats p. Kardelis? Rimšės? O vis 
dėlto politikai jis panaudoja ne 
tik savo žurnalistinę plunksną, 
bet lipo ir ant bačkos sakyti po
litinių kalbų...

P. J. Kardelis sakosi esąs de
mokratas, bet siūlo uždaryti mo
kinių organizacijas, kaip tai bu
vo diktatūros laikais. Jis mano, 
kad tik jo galvojimai ir pasiūly
mai yra teisingi, o kitų — ne. 
Kadaise jis aiškino, kad išleidi
mas Kanadoje antro lietuviško 
laikraščio būtų savižudybė. Bet
gi toks laikraštis eina jau kelin
ti metai ir dėl to niekas nenu
sižudė. ' _ ’ '

Nepatenkintas p. Kardelis, 
kad 1926 m. studentai demonst
ravo prieš kairiųjų valdžią, kai 
ta nuėjo su mažumomis, plės
dama Lietuvoje lenkiškų mo
kyklų tinklą, kai lenkų užgrob
tame Vilnijos krašte lietuviškos 
mokyklos buvo uždarinėjamos. 
Argi studentija neturėjo teisės 
galvoti ir vertinti įvykius pagal 
savą lietuvišką širdį. Tai kas gi 
yra studentai? Avių banda? Iš 
tų studentų šiandieną turime 
daug profesorių, daktarų ir ki
tokių diplomuotų žmonių. Ar jie 
turėjo klaustis nuomonės bei 
nurodymų kokių bemokslių agi
tatorių, nors turinčių didelių 
pretenzijų? . • .

Dėj imąsis už visus mokytes- 
niu ir pranašesniu kažin ar ne
atskleidžia tcs stalininės kopi
jos? J. Vaičeliūnas.

Baby Point Paint & Wallpaper
{vairūs dožai, sienoms 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/

PHILLIPS’
MILK OF

MAGNESIA
Nuo vidurių užkietėjimo

Milk of Magnesia teikia ir kitoniškos 
naudos, ne vien ir nuo užkietėjimų. Ji 
palengvina užkietėjimą ir taip pat pa
deda virškinimui.

4 uncijos .30<
12 uncijų .60/

6ENUINE

■PHJLUPS'
MILK OF

MAGNESIA
i

* l.'5
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ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

J
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
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DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI Į ŽEMĘ

Br. SERGAUTIS, Realtor

epg* *

<
»

TEL. LE. 4-2426 * 817 BLOOR ST. W.
Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 

Namų iškeitimas

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI 

tad mielai esate kviečiami atsilankyti į

5 ROBERT STREET, TORONTO
• /prie Spodino-College/

1 Čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mėchanikeis.^

’ Naujų stabdžių (dėjimas tik $18.00
Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktų pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 

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

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

Mes skoliname {mokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
paiduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
fi.moms ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų bizniu remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. HCLLIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

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

• Nauja tekstilės krautuvė

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

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

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

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

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

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

————' m ■■■■■— ■«■■■■ -r—

J. J. ELLIįS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamų nuosavybę, paskambinkite j šią 
lietuviams gerai žinomų firmų. Sukeliami morgičiai bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime dideli pasirinkimų namų, biznių, farmų, sklypų 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

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

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

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

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

$6.000 įmokėti, 8 kambarių at
skiros mūrinis narnos, kvadratinis 
plonos, 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 šildomos, kietme
džio grindys, garažas, geros išsimo
kė j rmo sąlygos, High Park.

$8.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ros mūrinis namas, kvadratinis plo
nos, vandeniu alyva šildomas, gra
žus vkkije, garažas, orti susisieki-

$600 {mokėjimą ir oogfčiou.

P. KERBERIS
Kol. NM.: lt 1-M7I,

$3.000 įmokėti, 8 kombarių atski
ras mūrinis namas. Vienas morgičius 
balansui. Geroj nuomavimui’ vietoj, 
Parkdole rajone.

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

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

11 kombarių dupleksas visai arti 
Roncesvalles. Pilna kaina $24.500. 
Atskiros mūronomos su gorožu,

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

$10.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du augštus, atskiros mūrinis namas 
su garažu, 2 moderniškos virtuvės, 
vandeniu alyva šildomos, orti susi
siekimo.

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

B. SAKALAUSKAS
Uralo HM.: UI. 1-24H,

=

Savaigalio futbolas
Praėjusį savaitgalį Vyčio fut

bolininkai žaidė dvejas rungty
nes, iš kurių vienas laimėjo ir 
vienas pralaimhėjo. Penktadie
nio vakare Consols Cup varžy
bose pralaimėta prieš Lions 2:1, 
o sekmadienį pirmenybių rung
tynėse laimėta prieš Austria 3:0.

Penktadienio rungtynių pra
džioj atrodė, kad laimėjimas bus 
nesunkiai pasiektas, ypač kai H. 

[Rožaičio kirstas kamuolys atšo- 
Ika nuo stulpo ir pribėgęs Kulys 
įkerta pirmąjį įvartį. Vytiečiai 
planuoja naujus antpuolius, ta
čiau nesant geroj sudėty jiems 
tai nelabai vyksta. Tik įsidrąsinę 
gynėjai iš tolo apšaudo priešo 
vartus. Žaidimas po truputį iš
silygina. Netrukus priešas, pasi- 

: naudodamas blogu vytięčių gy- 
: nėjų poziciniu žaidimu, iš kam- 
! pinio pakeltą kamuolį lengvai 
nukreipia į tinklą. Artėjant pus
lankio pabąįgai, naudodamasis 

I tomis,pat gynėjų klaidomis, įker 
ta ir antrą įvartį.

Antrasis puslankis praeina be 
naudos ir pasekmė lieka 2:1 
Lions naudai. Po šio pralaimėji
mo vytiečiai iškrito iš Consols 
Cup varžybų. Nors vytiečiai ir 
būtų laimėję šias rungtynes, ta
čiau sekančių susitikimų koman
dos būtų sunkiai įkandamos. Tad 
nedaug nustota ir pralaimėjus.

Panašų vaizdą turėjo ir sek
madienio pirmenybių rungtynės 
prieš Austria. Pirmas kėlinys 
priklausė vytiečiams, įstengu
siems sukelti 3 įvarčių persva
rą, kuri liko iki rungtynių pa
baigos. Karštis atėmė jėgas ir no 
rą kovoti, tuo labiau turint už
tikrintą laimėjimą.

RODNEY, Ont.
.Didelę gegužinį - pikniką ruo

šia apylinkės valdyba šį sekma
dienį, birželio 23 d., 2 vai. p.p. 
pp. Zavadskių ėkyje.

Visi maloniai kviečiami at- 
atvykti. Apylinkės v-ba.

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
— VAISTAI 

Greičiausiai ir pigiausiai per
siunčiami siuntiniai j tėvynę

JKAMIENSKI
- JANIQUE TRADING CO. i

•TH

835 <?Uf EN ST W-TOROJfTO 3'fŪ4 4025

S Skyriai: Homiltane, St. Catha- 
rincs ir kitur. *

Jau pirmoje minutėje krenta 
pirmasis įvartis. Kraštu prasi
veržęs Lietuvininkas šauna įstri
žai vartų, o užbėgęs A. Kaspe
ravičius kerta pro išbėgusį var
tininką į tuščius vartus. Neilgai 
trukus H. Rožaitis iš baudos to
limu šūviu kerta antrąjį įvartį. 
Artėjant kėlinio pabaigai ‘ deši
niu kraštu prasiveržęs Kulys ke
lia centrui ir priešo gynėjui su
sipainiojus, Preikšaitis nesulai
komai skelia tretįjį įvartį.

• Antrame puslaiky vytiečiai 
palieka kelias neišnaudotas pro
gas, žaidžia labai palaidai ir nau 
jų įvarčių pasiekti nepavykstą. 
Pasinaudodami vytięčių nesėk
mėmis austrai kartais grasina 
vytięčių vartams, tačiau pavojų 
daugiau sukelia savi gynėjai pa
suodami vartininkui, negu prie
šo antpuoliai.

Abejos rungtynės sužaistos

blogai. Daug prie to prisidėjo 
karštis, tačiau didelė kaltės , da
lis krenta ir patiems žaidėjams.

Nesudarytos geros komandos, 
kadangi keli žaidėjai savališkai 
neatvyko į rungtynes. Pora žai
dėjų turi didelį norą žaisti dau
giau žodžiais negu kojomis — 
tas išbarsto visą komandą ir kar 
tais verčia žaidėjus daryti klai
dingus žingsnius. Taip pat turi 
atprasti žaisti rankomis — visos 
komandos darbas nueina niekais 
dėl vieno žaidėjo mandrybių. Ne 
labai sportiškas Kulio žygis ap
leisti aikštę ir palikti karštyje 
žaisti likusus dešimt žaidėjų, o 
pačiam įsjungti į žiūrovų eiles. 
Ar nevertėtų vartininkui keisti 
išmušimą. Beveik visi jo dabar
tiniai išspyrimai eina į-užribį.

Po šo laimėjimo Vytis pirme
nybių lentelėje, su 9 taškas, da
linasi pirmąja vieta su ASC ko
manda. Sekančios pirmenybių 
rungtynės įvyks šį penktadienį 
8.45 vai. vak. prieš Lions. A. S.

gė

TRĖMIMU MINĖJIMAS TORONTE
(Atkelta iš 1 pust)

šauksmu: O ką tokių baise
nybių akivaizdoje daro laisvasis 
vakarų pasaulis?! Kai baisusis 
slibinas naikina tautas ir žmo
nes, krikščioniškasis pasaulis ne 
gali likti neutralus, nes tai išda
vimas principų,

Šiaip minėjimas sirgo ta pa
čia kalbų liga. Rezultatai buvo 
tokie, kad salėje teko išsėdėti 
be jokios pertraukos 3 vai., o 
tiems, kurie dallyvavo automo
bilių parade, viskas užtruko net 
5 valandas. Tiesa, pagrindiniu 
kalbėtoju kviestas gynybos vice 
ministeris Hėlleyer kalbėjo la
bai trumpai. Programoj nenuma 
tyti kalbėtojai buvo parlamen
taras Maloney, kuris sveikino ir 
rinkimus laimėjusios konserva
torių partijos lyderio Diefenba- 
kerio vardu, Ontario premjero 
L. Frost vardu sveikinęs parla
mentaras J. Yaremko, miesto 
burmistro ir tarybos pirminin
kės vardu sveikinęs dr. Kuche- 
repa — taip pat tik ką laimėjęs 
rinkimus konservatorius; toliau 
CCF Ontario lyderis D. MacDo
nald. Buvo atvykęs ir vieninte
lis Toronte išrinktas liberalas 
dr. Hajdasz, kuris betgi buvo tik 
pristatyfintas, nekalbėjo. Visi 
kalbėjo gražiai ir kaip momen
tui tiko, bet tik jų .gausus su- 

SIMCOE - DELHI - LONG POINT apy
linkės liet. FARMERIAI! (ieškau šeimai 
/3 asm./ 1-2 kamb. vietos pernakvoti 
vasaros savaitgaliais ir atostogauti lie
pos 13-28 d.d. už sutartą atlyginimą. 
Maistas — nebūtina. Rašyti: "Tėv. Ži
buriai", 941 Dundas St. W., Toronto.

WINDSOR, Ont.
— Pereitą šeštadienį būrelis 

windsorieciu buvo nuvykę į AL 
RK Federacijos stovyklavietę, 
Manchester, Mich., patalkinin
kauti stovyklos aptvarkymo dar 
buose. Už talką stovyklos vado
vybė windsorieciams širdingai 
dėkojo. Stovykla randasi tik 65 
mylios nuo Windsoro, už tai mes. 
patogiai galėsime ja naudotis. 
Norintieji šeštadieniais stovyk
los darbuose . patalkininkauti, 
prašomi pranešti Br. Barisai ar 
J. Urbonui.

— Minėtoje ALRK Federaci
jos stovykl’avietėje nuo liepos 
14-28 d. Nekaltai Pradėtosios se
serys ruošia 7-16 m. amž. mer
gaitėms stovyklą. Registruotis 
iki birželio 25 d. pas V. Kundro- 
tienę, 3768 Kendall St., Detroit 
.6, Mich. Po to seeks jaunučių 
at-kų ir at-kių stovykla. Wind- 
^oro liet, prieaugliui geriausios 
sąlygos lietuviškoje ir labai gra
žioje aplinkoje pastdvyklauti.

— Lietuvių Frontas birželio 22 
d. toje pačioje vietoje ruošia 
JONINIŲ LAUŽĄ, o birželio 23 
d. REZISTENCIJOS DIENĄ. Iš 
ryto ten pas bus pamaldos, po to 
minėjime kalbės prof. J. Brazai
tis ir L. Prapuolenis. Bus sve
čių iš Čikagos, Cleveland©, To
ronto ir kitur. Windsorieciai, 
tiek jaunimas tiek senimas lau
že ir minėjime nuoširdžiai kvie
čiami skaitlingiausiai dalyvaut. 
Stovykla pasiekiama iš Detroito 
važiuojant keliu 112, vėliau, pa
sukant į Manchester miestelį (3 
mylios už miestelio). Po minė
jimo bus laiko pailsėti, pasi
džiaugti stovyklos lietuvišku 
gamtovaizdžiu, bei susitikti pa
žįstamus. Jei šilta — tai ir ežere 
pasimaudyti. Prašoma neuž
miršti pasiimti su savimi užkan
džių ir atsigaivinimui gėrimų.

Windsorietis.

ar tik nebus netrukus naujų rin
kimų? Neskirti jiems laiko kal
bėti, žinoma, buvo neįmanoma, 
bet užtai bent puslavalandį buvo 
galima sutaupyti išleidus visų 
trijų tautybių atstovų kalbas, 
nieko naujo nepasakiusias ir 
niekam neimponavusias. Jos gi 
angliškai buvo išspausdintos pro 
gramoje. To būtų ir užtekę.

Programoje jos išspausdintos, 
turbūt, svečių informacijai. Iš- 
tikrųjų tik vienoje tepatiekiama 
šiek tiek žinių, bet klaidingai. 
Taip deportacijų data nurodo
ma birželio 13-14 d., kai jos vyko 
štikrųjų birželio 14-15 d.; sako
ma, kad “in a couple days” bu
vę išvežta apie 60.000 nekaltų 
pabaltiečių, kai visur dticialiai 
šios tautybės skelbia, jog tada 
buvo išvežta 59.967 estai, 34.250 
latvių ir 30.385 lietuviai, išviso 
124.602. (Pagal kitus duomenis 
lietuvių buvo išvežta per 34.- 
000). Išspausdinta, kad 1945 m. 
daugelis pabaltiečių liudiję apie 
bolševikinę klastą JAV Kong
reso komisijai, tyrusiai komu
nistinio pasaulio agresiją, kuri 
atsirado tik 1953 m. Pamačius 
1945 m. datą programoje teko 
apgailestauti korektūros klaidą. 
Bet pasirodė, kad spaustuvė čia

niekuo nekalta — kalbėtojas ir 
gimtąja kalba paskaitė vėl 1945 
m. Ši data, be abejonės, paklius 
ir į laikraščius (mažumų laik
raščių atstovų tikrai buvo) ir 
niekas negalės suprasti apie ko
kią kongreso komisiją čia kalba
ma. Gaila, kad rengėjai progra
mos kritišku žvilgsniu neper- 
metė.

Meninę programą išpildė vi
sų trijų tautybių chorai, kiek
vienas po savo atstovo (estų ir 
lietuvių konsulų, latvių federa
cijos pirmininko) kalbos sugie
dojo savą himną ir dar po porą 
dainų. Tik mūsiškis “Varpas” 
pridėjo dar trecią — palydėjo 
sol. V. Verikąitį su Verdi ope
ros Simon Bačanegro arija.

Pranešėju minėjime buvo lat
vis Al. Stašens. Dalyvių buvo 
apie 1.500.

Apskritai tenka pasakyti, kad 
lietuviai šį kartą visur pirmavo 
— automobilių parade jų buvo 
mažiausiai dvigubai tiek, kiek 
latvių ir estų kartu. “Varpas” 
pasirodė nepalyginamai. Šaltas 
jo dirigentas Gailevičius nero
dė tokių didelių pastangų kaip 
jo du kolegos, bet buvo junta
ma, kad, choras puikiai valdo
mas. Estų ir latvių chorus klau
sant atrodė, kad ir salės akusti
ka daug jęenkįa, “Varpui” to jau 
nesijuto.i '5V’ t T T

Sol. Verikaitis buvo tikrai 
puikus, nustebinęs ne tik kita
taučius, bet ir net senus savo 
gerbėjus. Kaikurie svetimtau
čiai čia pat pradėjo teirautis apie 
jį smulkesnių žinių.

Minėjimą, kaip kiekvienais 
metais, organizavo Pabaltiečių 
federacija, kurios pirmininkystė 
šiemet priklauso lietuviams. 
Pirmininku yra J. R. Simanavi
čius, kuriam ir teko šio minėji
mo organizavimo didžiausia naš
tos dalis.

Iš Toronto dienraščių šį minė
jimą plačiau kiek paminėjo “The 
Telegram”, įdėjęs didelę nuo
trauką kalbančio esto Heine ir 
kelias dešimtis eilučių parašęs 
apie Noble kalbą, pridėdamas ir. 
jo vienos skilties nuotrauką.

Atskiromis žinutėmis minėji
mą paminėjo ir Globe and Mail 
ir Star.

1ST Stayner Ave. Tel. RU. 1-0492 
Toronto

Lynas Kilius
Darome pagal užsakymus įvairius 
baldus, taip pat ir krautuvių ir įs
taigų įrengimus.

LAKE SHORE SUMMER RESORT
GRAFTON, ONTARIO /arti Coburg/ - - - Tel.: Ring 3-2. 

PRALEISKITE VASAROS ATOSTOGAS SU MUMIS.
Mes užtikriname jums lobai laimingos ir malonios atostogos.

Užsisakykite vietos jau dabar. „ Galimo žiūrėti televizijos.
Skambinkite: Mr. Gross, 582 Indian Rd., Toronto, tel. LE. 3-2287 arba 

Mr. Pedashev, 5 Glen Morris St., Toronto, tel. WA. 3-4333.

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

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

A ->jf5

i

Taisomi įvairiausi laikrodžiai
pas K. ,ČINČIŲ

484 ROXTON RD. Telefonas LE. 6-8663.
Geriausi šveicariški įrankiai. Elektroninis laikrddžių tikrinimas, 

Narys Ontario W.A.

B

mus. 'O

WALTMAN’S
'1147 Namus)

' ' ' ~ "" "  ■ ■ - - . • ,■ ....       ....  
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Mann & Martel
1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481

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

Skambinti
Ant. Mičiūnas 

Telef. LE. 4-8481 

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

Bonna. — V. Vokietija visdėl- Pernai ji buvo pareiškusi nebe- 
to sutiko apmokėti dalį svetimų mokėsianti nieko, tik duosianti, 
kariuomenių išlaikymo išlaidų, kareivines ir pratimų aikštes.

CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

CARLING'S

25

26

BIRŽELIO 28

BIRŽELIO

BIRŽELIO

Italia - Sparta 
PENKTADIENI, 
Ukraina - Tridents

Sparta - Italia

Ulster Un. - East End Canadians

Tridents - Hungorio

CARUNGS
X 8 R E W E B Y L I M IT e D

— ot St. Clair Stadium 
ŠEŠTADIENI /bokvillėje/ 
Oakville - CNRA 
SEKMADIENJ, 
FCK Estonia - Croatia 
Vikings - Oakville Aths. 
PIRMADIENJ, ... 
Thistles - Belfast Un.

TORONTO 
METRO LEAGUE - 
BIRŽELIO 22

BIRŽELIO 23
2 vai. p.p.
3.30 vol. p.p. 
BIRŽELIO 24 
7 vol. vak.
8.30 vai. vak. CNRA - AVRO 
BIRŽELIO 26 TEČIADIEN], 
7 vcl. vak. Scottish - Croatia
8.30 vai. vak. Germania - Silverthorn 
BIRŽELIO 28 PENKTADIENĮ,
7 vai. vak. FCK Estonia - Danforah
8.30 vai. vak. Maple Leafs - Udinese

NATIONAL LEAGUE — FRED .HAMILTON 
PARK /Shaw - College/ 

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 
/Broadview - Gerrard/

BIRŽELIO 22 ŠEŠTADIENĮ,
8 vai. vak. Sparta - Italia 
BIRŽELIO 23 SEKMADIENĮ,
3 vai. p.p. wisrer vn. - ----
BIRŽELIO 25 ANTRADIENĮ,

vol voIc
BIRŽELIO 26 TREČIADIENĮ,
8 vol. vak. White Eagles - Malta United 
BIRŽELIO 27 KETVIRTADIENĮ, 
8 vai. vak. 
BIRŽELIO 28 
8 vai. vak.

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

ANTRADIENĮ, 
'Ham. Hungarians - Ham. Un.
TREČIADIENĮ, 
Slovak • Ukraina 
PENKTADIENĮ, 
Itala-Can. - Hamilton City

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

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

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 dien^f.

}
i

t

.t
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V. VAŠI S
REAL ESTATE

872 Bloor St W. Telefaaa* LE. 1-4805
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Usnių, žemės statyboms, 

dens olyvos opšiMymos, gero mūra 
namas. t
High Perk, $5.000 įmokėti, 9-nių <£- 
dėlių kambarių, atskiras, mūrinis, 
alyva šildomas namas, garažas. 
Grfbge /netoli lietuvių bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų butų/, at
skiras, matinis aamas.

Moor - Dovercsurt Rd., $2.500 įmo
kėti 9 kambariai, 3 virtuves, mūrinis 
namas alyva šildomas.
Wear Daffetin, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūnrus namas, 2 virtuves, 
garažas.
High Pack - ReacesveUes, $4.000 
įmokėti, 6 didelių kambarių, mūrinis, 
alyva šildomas, garažas.
Gtenlake Avė., $2 500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, van-

lių butų, garas, mūriais pastatas su 
8 garažais, metinės pajamos $8.500, 

imas.

Jūsų patarnavimui prašau skąmMnti LE. 1*4695 >

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
Namų teL LL 2-7391 . . , * /■ c-

Reikia verkti, ne džiaugtis;
pasišaipyti, kad" gyvulių vago
nais vežami vyrai ir moterys ' 
(10% visų kacetininkų, anot D. 
J. Dalino) į šaltąjį Sibirą. Apie 
tai kitą kartą.

Turbūt niekam nekils abejo
nių, kaip smarkūs vyrukai — 
vienpusiškai fasuoja .tikrovę, 
kai ignoruodami prieš pasisaky
mus, kemša tik nuotrupas, “kaip 
gera” . šypšęhų diplomatiją . ir 
taika (bolšeyizmūi) —. betkuria 
kaina, nors šiandien ir nebėra. 
reikalo tai siūlyti. St B-nas.

(Atkelta iš 3 psl.) 
tokios “pažangos”, piliečiams 
dar reikalingi net maisto siun
tiniai, ne tik vaistų ir rūbų. Tai 
tau ir gerovė, ir pažanga! Yra 
tiesa, kad jie išplėtė sunkiąją 
pramonę ir ypač metalurgiją,' 
nes tai tarnauja ginklų pramo
nei ir jų svajonėms užkariauti 
pasaulį. Anot US & World Re
port, 1956 m. gruodžio 2, “Indija 
svyruoja. Taip pat ir Indo-Kini- 
ja, Malajai, Indonezija, Iranas 
braška. O taip pat ir Egiptas, 
Jordanas, Syrij a, Maroko. Ame
rikoj, Britų imperijoje, Prancū
zijoje, Italijoje ir kitur — penk
tosios kolonos, dirba, išnaudoja
mi betkokie nepasisekimai. Ru
sija laimėdama žino, ko dar 
siekti. JAV, pralaimėdamos, at
rodo sumišę, apsvaigę (punchy 
drunk), juda link infliacijos (fi- _
nansinės) supleišėjimų (crack-Lyt^TmOcT^aikJ 
11TY1 PocoiiliA Varno NT r* Q rrnli * •» •

Varšuva. —- Mętinės Monte 
Cassino mūšio, kuriuo didžiuo
jasi lenkai kariai išeivijoje, šie
met pirmą kartą buvo paminė
tos ir Lenkijoje — laikraščiuo
se ir. specialiose akademijose.

Otava. — Kanadoje nuo polio

Tikras pragaras
Kartą numirė girtuoklis ir at

sirado pragare. Tuoj pat prisi
statė šlubas velnias, kuris pasi
siūlė aprodyti pragarą. Pirmiau
sia girtuokliui krito akin didžiu 
lės lentynos, pilnos pristatytos 
įvairiausių bankų su įvairiaspal
vėmis etiketėmis.

— Čia tikriausiai turi būti ko
kia nors klaida, — nustebo gir
tuoklis. — Čia negali būti pra- 

*1 garas!
— O, brolau, klysti! — atšovė 

velnias. — Čia tikras pragaras! 
Matai, visos bonkos tuščios...

Nemandagus vyras
Supykusi žmona tik ką baigė 

savo pamokslą vyrui.
— Amžinai savo žmonai prieš

tarauti, pagaliau ir nedžentel
meniška ir nemandagu... — ji 
pabaigė savo kalbą.

— Prieštarauti?... Bet aš gi 
neištariau nei žodžio!... — pa
stebėjo vyras.

— Ne, — atkirto žmona, — bet 
kaip tu laikeisi klausydamas!...

Abu sutaria
Tapytojas rodo poniai užsa

kytą paveiksią.
— Kaip poniai patinka? — 

klausia jis.
— Atvirai kalbant, man ne

patinka nosis, — sako kiek pa
galvojusi ponia.

— Man taip pat ji nepatinka, 
—atsako dailininkas, — bet, de
ja, tokia Jūsų nosis ir yra...

Ereliai apie lėktuvą
Du ereliai stebi skrendantį 

sprausminį lėktuvą.
— Bet tas paukštis tai siunta! 

— sako vienas.
— Kas čia nuostabu. Jei tau 

taip ugnis pauodegy degtų, ir tu 
pasiųstum/..

Meksikietišfka meilė
Vienas iš ilgiausių meilės laiš

kų buvo parašytas vieno mek
sikiečio kareivio savo merginai. 
Laiškas susidėjo iš 126 abiem 
pusėm prirašytų lapų. Žodis 
•‘meilė” kartojosi. 407 kartus, 
“bučkis” 68 kartus, ^‘brangioji” 
309 kartus, žodžiai “ištikimybė” 
ir “vedybos” nebuvo paminėti 
iš viso.

SUNKU?
UŽKIETĖJĘ
VIDURIAI?

Paimkite 
gydančios

ANDREWS
LIVER SALT

KEPENŲ DRUSKOS

SS
7 PUSL.t

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA to CHIRURGE

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roucetval- 
le - Duadai St./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirpiad., trečiad., penktad. 2-4 vai. 
p.p., antrad. ir ketvirtod. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vai.

Dr. V. Sadauskienė Dr. WILLIAM J. ZINCHES1N

į

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

Telef. LE. 6-9622

Dantų gydytoja
129 GRENADIER RD.

(2-ras namas nuo Roncesval
les), Toronto.

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

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W-

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius. *

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS ‘

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503 

/kampos Bay & Richmond/

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

KABINETAS

UŽDARYTAS

nuo birželio 16 iki liepos 8 d

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 vai, 2 

4.30 vol. ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST HTR6ET 

Toronto.
Telefonas IX 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir veneęos lig^ spwiaUabu. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVI. W., 

/priu Spūdino Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimų.
TeL WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

............... .................. 1,1 1 1 1 ■■■■W » m ■ ■»■■■■. i ITM

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CH1RURGB

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir Rusholme)

Prijma ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851

up).. Pasaulio karas Nr. 3 gali 
būti praloštas vien dėl apsileidi
mo pareigose”.

Gi tiems, kurie mėgsta “filo-___
sofuoti” apie Rusiją, pasiskaitę { 
25 centų knygeles, pravartu bū
tų nuraminti savo karštį pasi- 
skaitant David J. Dalino 10 to-

* mų apie Rusiją, kalėjimų vals
tybę. paremtas statistika ir mil
žiniška pačios Maskvos litera
tūra (pav., 223 konclagerių są
rašas po 40.000 kacetininkų ir 
daugiau}, kur mokoma “laisvės” 
ir “pažangos”. (Išleido Yale Uni 
versity Press). JAV turi, pasiro- 

~ do, gerų-knygų apie Rusiją, kur 
blanksta net kraštutinių antiko- 
munistų rėksnių poezija. Bet, ar 
jos įtikins ir tuos, kurie sėdė
dami šiltose raštinėse žino, kad 
“mainos rūbai margo svieto”, 
“bet diktatoriai — juk miršta”, 
(atseit, ko čia jų bijoti) ir moka

Iki gegužės pabaigos Kanadoje 
tėra buvę 37 susirgimai polio, 
t.y. 60% mažiau kaip pernai tuo 
metu.

Paleškoiimal
Kalvakienės Kastulės, iš Vir

balio, ieško sesuo Karpavičienė 
Sibire. Rašyti: D- Kazlauskienei, 
315 Houghton Ave. S., Hamil
ton, Chit. Tel. LI. 5-2885.

Elenos Morkūnienės, dabar 
gyvenančios Kanadoje, gim.-Ry
goje, 1944 m. gyven. Vilniuje, 
ieško Marija.Maliauskienė, gyv. 
12 Grosvenor Square, Saldorf 7. 
Nr., Manchester, England.

Vaclovas Mulevičius, sūn. Jo
no, gimęs Įffil m. Balalių km., 
ieškomas motinos iš Lietuvos. 
Jis pats arba žinantieji prašomi 
pranešti jo adresą “TŽ” admi
nistracijai.

FUTBOLAS TELEVIZIJOJE
?*J Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

1618 BLOOR ST. W. 
(netoli Dundas) 

Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KAUNAITĖ

100 Adelaide St W
Room 107

Iš kairės į dešinę: W. J. Freer, Nat. Soccer lygos pre
zidentas; F. Thirkettle, Nat. Soccer lygos iždo sekreto
rius; Paul Henderson, John Labatto prekybinis direk
torius; Art Lennox, John-Labatto skelbimų vedėjas.

*• u’"**0""**:*.*/
• -*.*. .*.

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling

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

šeštadieniais 12-2.
ir

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Taranto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Dr. F. Tickett
Gydytojas
'■ir'

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto

Telef. EM. 8-3754

NAUJAS ADRESAS:

Ur. Chas. OKUN
DANTISTAS-CHIRURGAS 

1580 EGUNTON W., priešais Oak- 
wood A ve., Toronto. 

Priima vakarais pagal susitarimą. 
Telef< RU. 1-5454

Siuntiniai Į Lietuvę per 34 savaites!
SIUNČIAME PIGIAUSIA KAINA AUGŠTOS KOKYBĖS 
PREKES, TRUMPAS PRISTATYMO LAIKAS. 190% 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, ty. maistas ,medžiagos, vaistai ir kitos 
reikmenės gali būti viename siuntinyje.

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

Angliškas worsted, didelis pasirinkimas; jardas - 18 unc. sv. $11.70 
Angliškas tweed; didelis pasirinkimas, 1 jardo svoris 18-21 uncija $6.65 

Šios medžiagos 100% vilnonės su štampais "Made in England" 
Worsted vilnonė mėlyna ar rudo su dryžėmis

M3 Tweed, įvairių spalvų 60% viln. ir 40% ro’j. . .
M9 Pitk & Pick jvpir. spalvų, vilnonė medžiaga
M10 Gabardinas įvairių spalvų viln.
MII Gabardinas įvairių spalvų 60% viln. 40% raj.’ ‘
M12 Serges tamsios spalvos vilna

EI
E2

01 $6.05
$2.74
$4.20
$4.70.
$3.65

Serges tamsios spalvos vilna

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

Viln. Flonnel įvairių spalvų 
Boucle tik -tamsiai mėlynos spalvos 
Boucle įvairių spalvų z
Paprasta palto medžiaga įvairių spalvų 
Georgette tik juodos spalvos .

Moteriškoms suknelėms ir bHuskutėms medžiaga įvairių spalvų
Georgette viln. 52-53 col. pločio ♦
Rajonas 36 col. pločio *
Raj. vistra įvairių spalvų 36 col. pločio
Medv. medž. gingham įvairių spalvų 28 col .pločio
Medv. medž. print įvairių spalvų 36 col. pločic
Medv. medž. Poplinas bliuskom 36 col. pločio

Standartinis medžiagų siuntnys Nn 1:
3 metroi vyr. kostiumui, vilnonė medžiaga, 3 metr. mot. kast. medž. vilnonė, 
3 metroi paltui viln. me<£, 3 metr. graži raį, medž. suknelei, 5 metrai pa
mušai. medžiagos., 1 Y* 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 $7B.Q0 plius $6.56 parsiuntim., Ikeaciįa, 
Kaina su persiuntimu — $85-50.

Standartinis siuntinys Nr. 2:
3 metr. viln. medž. kostiumui, 3 metr. paltui medž., 4 metr. pamušalų, 3 poros 
nylon mot. kojiniu ir m. pavilkinys - slipk

Kaina ;$35.50 plius $630. Viso $42.00.
Gyvenantieji už Toronto siųskite užsakymus su money order. 

/Mes prisiusime visus reikalingus pakvitavimus. Rašykite lietu
viškai:

John Labatt Ltd. pasirašė su
tartį su National Soccer League 
gaudamas teisę televizijoje, ro
dyti per 12 sekmadienių futbolo 
žaidynes, kurios bus žaidžiamos 
Toronte Fred Hamilton aikštė
je. Šiuos žaidimus bus galima 
matyti televizijoje per 12 sek
madienių iš eilės per Channel 2, 
WGR Buffalo.

Serija pradėta sekmadienį, 
birželio 7 d. 3 vai. p.p. Komen
tuojant šiuos žaidimus Ed Fit- 
kinui ir Ward Cornelliui juos 
plačiau išplečiant.

Dalyvaują klubai (kiekvienas 
kitos tautybės) . parodo savo 
techniką mūsų scenoje. Jų tar
pe yra airiai, lenkai, čekoslova- 

; kai, vokiečiai, ukrainiečiai, ško
tai ir vengrai. Dauguma žaidėjų 
yra buvę profesionalai ir žvaigž
dės savo kilimo kraštuose.

Lentelė žaidimų, kurie bus ro
domi televizijoje per Channel 2, 
WGR Buffalo 3 vai. p.p. sekma- 
dienais: *
‘ Birželio 9 d. White Eagles — 
Italia; Birželio 16 d. Sparta — 
Ukraina; birželio 23 d. Ulster — 
Canadian Scots; birželio 30 d.

Malta — Hungaria; liepos 
Ukraina — Canadian Scots; lie
pos 14 d. White Eagles — Olym- 
pia-Harmony; liepos 21 d. Hun
garia — Olympia-Harmony; lie
pos 28 d. Italia — White Eagles; 
rugpjūčio 4 d. Tridents — Ukrai
na; rugp. 11 d. Sparta — Ulster; 
rugp. 18 d. Italia — Olympia - 
Harmony; rugp. 25 d. Tridents 
— Olympia-Harmony.

Betkokių kitokių informaejių 
prašoma kreiptis į: Brian C. 
Grėggains, J. Walter Thompson 
Company Limited, 600 Univer
sity Avenue, Toronto. Tel. EM. 
3-9402.

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes., Sutaisau 

iširusius galus ir "pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

t
i

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Potikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L HUSKY. B.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
-tba’ss. »4t!rla akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skoudėiimg ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

M16
M17
M18
M19
M20

N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
N6

$2.83 
s $3.42

$3.20 
$2.74 
$4.65

$5.60 
$0.96 
$1.32 
$054

$0.89 
$0.93

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.

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparėtai paimami ir grųžuiaml į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

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

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

- Sav. V. DUNDYS

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telefonai: LE. 4-S431 ir LE. 4-8432

I

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų-vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos
Taip pat’ čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų, me
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

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

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623'

- Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

INTERSECTION RAD REPAIR,
8 u4>» 14 OLD WESTON RD., TORONTO

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

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, tetefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALD!" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

v e I t u i. .

Garantuoti siunti
niai r Sovietu Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sondė- 
1 tių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt.. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

▼ WmWTTwWw TTvmvl/ > f V ff vfwfl < • fli iff f w«

H Kanados. Didžiausiai prekių pasi
rinkimas.

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

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

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

OKULISTĖS
B r. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

(prie, Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

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

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta tau:

europietiškus ir vietinius radijo oporo- 
tus, patefomis, visų paskirčių automa
tus. Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, oplmu nomus piinom instalia
vimui or pokeitfrnui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. IX 3-1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vo«kų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platus 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIU S, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — • • •■

WALTER C. DEAKON.
B.A.Sė., R.P.E. 

vietos Advokatas. Notaras. 
Statybos Inžinierius. 

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

— Telef. LE. 6-5613 —
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TORONTO. Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį pradedamos 

lietuviams pamaldos Wasagoje. 
Šį sekmadienį bus laikomos šv. 
Mišios tik 11 vai. Nuo šio sekma
dienio šv. Jono Kr. bažnyčioje 
12 vai. pamaldų nebus.

Šį ketvirtadienį, birželio 20 d., 
Dievo Kūno šventė. Vakarinės 
Mišios 7.30 vai. prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

— Jono Vainausko didelių pa
stangų dėka, išvežtųjų pagerbi
mo šventei, gražiai atliktas dar
bas prie paminklinės lentos, kuri 
yra įrėmuota į specialiai paga
mintą altorėlį. Praėjusį sekma
dienį po iškilmingų pamaldų 
pirmą kartą po pertvarkymo 
prie paminklo buvo pagerbti 
mūsų brangūs išvežtieji.

— Padėka Vyt. Bigauskui už 
solo giesmes pamaldų metu.

— Sekmadienį rytinių pamal
dų metu įspūdingai pravesta pir 
mosios Komunijos iškilmės: vai
kai, procesijoje atlydėti į baž
nyčią, kiekvienas individualiai 
padėjo gėlę prie naujo Aušros 
Vartų Marijos altoriaus. Pamal
das laikė ir įspūdingą pamokslą 
mažiesiems taikomą pasakė kun. 
dr. J. Gutauskas, kuris šiais me
tais pravedė katekizaciją. Po 
apeigų salėje įvyko jaukūs pus
ryčiai, kuriuose dalyvavo vai
kučiai su savo tėveliais ir arti
maisiais.

— Šv. Jono Kr. Pašalpinės 
Draugijos užsakytos pamaldos 
už mirusius draugijos narius 
Įvyks šį sekmadienį 9.30 vai. 
ryto.

— Parapijos knygynas yra ga
vęs naujai išleistų maldaknygių. 
Jos gaunamos sekmadienį po pa
maldų knygyno patalpose.

—Gedulingos pamaldos už a.a. 
Aleksandrą ir Antaną Ankuda- 
vičius šį šeštadienį 8 vaL

— Pakrikštyta: Juta Elena Ši- 
’ mukaitytė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį ketvirtadienį, birželio 20 

d., yra Dievo Kūno šventė. Nors 
pareigos tą dieną išklausyti šv. 
Mišių nėra, tačiau, sekant lietu
viškom religinėm tradicijom, 
būtų labai gražu ir gera tai pa
daryti. Mūsų koplyčioje Mišios, 
kaip ir šiokiadieniais: 7, 7.30 ir 
8 vai. rytą.

— Prasidėjus vasarai kateche
tinių pamokų, choro ir orkestro 
repeticijų, kino, jaunimo šokių, 
sporto pratybų ir šeštadienio 
pasilinksminimų daugiau nebe
bus iki rugsėjo mėn. pabaigos.

— Šį sekmadienį pietūs mūsų 
salėje bus duodami paskutinį 
kartą. Nuo spalio mėnesio jie 
vėl bus tęsiami įprasta tvarka.

— Praėjusią savaitę klebonas 
T. Placidas sušaukė parapijos 
komiteto posėdį, kuriame buvo 
apspręsta visa eilė svarbių klaū- 

• simų. Ypatingas dėmesys skirtas 
salės ir bufeto administravimui. 
Iš dviejų komiteto narių F. Sen
kaus ir A. Pabedinsko sudaryta 
komisija salės ir kavinės našu
mui tirti. Nuspręsta, kad kiek
vieno parengimo metu kleboną 
salėje atstovautų vienas iš ko
miteto narių. Nutarta griežčiau
siai žiūrėti, kad salėje įvairių 
kolonijos organizacijų vykstan
čiuose parengimuose vartojami 
alkoholiniai gėrimai būtų par
davinėjami tik savikaina, kaip 
to reikalauja įstatymai.

— Greitai prasidės ateitininkų 
ir sportininkų vasaros stovykla 
jaunimui. Paruošiamiesiems sto 
vykių darbams atlikti reikalingi 
talkininkai tiek iš ateitininkų, 
tiek iš sportininkų pusės. Sava
noriai registruojasi parapijos 
raštinėje.

•—Moterystės sakramentą pri
imti ruošiasi mūsų parapijietis 
Vytautas Genčius su Aldona 
Vizgirdaite iš Aušros Vartų pa
rapijos Hamiltone.

— Pakrikštyta: Jonas Peter 
Pačėsa ir Astra Audronė Marija 
Zdancevičiūtė.

Evangelikų iškyla su 
pamaldomis 

jvyks Lutheran Summer Camp 
Edgewood Eden Mills, Ont., vie
tovėje. Ji yra prie Highway 7, 
tarp Acton ir Rockwood, maž
daug 40 mylių nuo Toronto. Pa
togesniam važiavimui, susiren
kama 8.30 vai, ryto prie 71 In
dian Grove. Iš ten automobiliais 
važiuojama į sakytą stovyklavi
mo vietą. Pamaldos prasideda 11 
vai. Po jų bus gegužinė. Kadan
gi ten yra ne vien tik gražaus 
miško su upe, bet ir patalpų, tai 
iškvla su pamaldomis įvyks ne
priklausomai nuo oro.

Kun. dr. M. Kavolis.
• Dail. J. Pautie”ius 

vadovavęs parodai, keletą dienų 
praleido pas savo seserį p. Oną 
Jonaitienę. Lankydamas Spring- 
hurst vasarvietę dailininkas su
kūrė porą paveikslų iš nuotai
kingųjų paežerio kopų, būdamas 
Toronte domėjosi Šv. Jono Kr. 
bažnyčios išore. Pradėjo piešti 
■naują paveikslą "Bokštų simfo
nija”, kurio pagrinde kaip tik ir į 
yra vaizduojama ši bažnyčia.

Dovanos lietuviškoms 
mokykloms

Mokslo metų baigimui atžy
mėti duota šioms mokykloms 
dovanų:

Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje Toronto Liet. Bankelio “Pa
rama” skirta dovana per KLB 
Kultūros Fondą $100;

Hamiltono vysk. Valančiaus 
vardo liet. šešt. pr. mok. $25;

Montrealio šešt. liet, pradžios 
mokykloms $25;

Toronto Maironio vardo liet, 
šešt. pradžios mokyklai $25. Vi
so $175.

KLB Kultūros Fondas.
Toronto skautų ir skaučių 

stovykla
(sks) Šatrijos ir Rambyno tun 

tai šiais metais stovyklaus nuo 
liepos 27 d. iki rugpiūčio 5 d. La 
Salette, Ont., vietoj, A. ir E. Au- 
gustinavičių ūkyje, apie 90 my
lių nuo Toronto. Vieta labai gra
ži ir patogi stovyklai: sausas pu
šynėlis, čia pat upelis ir plentas, 
kiek atokiau švari upė maudy- 

’ muisi. Į stovyklą kviečiami visi 
Toronto skautai-ės, vadovai-ės 
nuo 7 m. amž. Taip pat nuo to 
paties amžiaus stovyklon bus 
priimami ir neskautai. Stovyk
los mokestis: už 10 dienų $15.00 
arba vienam asmeniui $1.50 die
nai: dviem asmenim iš tos pa-j 
čios šeimos — $25; trims — $30. 
Stovyklaujantieji ' savaitgaliais 

(moka $2 dienai. Norintieji vykti 
stovyklon skautai-ės nedelsdami 
registruojasi pas savo vienetų 
vadovus- es. Skautai-ės, vado
vai-ės ir nepriklausantieji tun
tams, registruojasi tiesiog pas 
tuntininkus: ps. Danutė Kerše- 
vičienė, 84 Bartlett St., tel. LE. 
6-2781 arba jūr.v.s. VI. Šarūnas, 
34 Varsity Rd., tel. RO. 7-4821. 
Registruodamiesi įmoka $2, ku
rie bus įskaityti į bendrą stovyk
los mokestį. Dėl svarbios prie
žasties nebegalint vykti stovyk
lon, registracijos mokestis grą
žinamas.

Registracija vykdoma iki lie
pos 15 d. Tolimesnės bei smul
kesnės informacijos bus paskelb 
tos spaudoje ir specialiai tam 
tikslui išleistame biuletenyje, 
kurį bus galima gauti pas vie
netų vadovus, tuntininkus ir 
Skautams Remti D-jos valdybos 
narius.
Buriavimo sezono atidarymas
Toronto skautų-čių “Vande^ 

nių!”, “Vaidoto” ir “Herkaus 
Montės” vienetai, susitvarkę sa
vo laivus, birželio 23 d., 2.30 vai. 
p.p. atidaro burialvimo sezoną 
Ashbridges Bay (už Woodbine 
Park).

Po oficialiosios sezono atida
rymo programos 7 vai. vak. šv. 
Jono Kr. salėje arbatėlė.

Visi jūrų skautų-čių bičiuliai 
maloniai kviečiami atsilankyti.

J.s. korespondentas.

Į Europą atostogų yra išvykę 
inž. Eug. Čiuplinskas, inž. G. 
Šernas ir Br. Vaškelis, “TŽ” 
“Studentų Žodžio” redaktorius.

Prieš porą savaičių taip pat iš 
Europos grįžo St. Mašalaitė, lan
kiusis Šveicarijoje, Italijoje ir 
Vokietijoje.

Pirmą kartą Kanadoje Toronto Šaulių Klubas Joninių EI vakarėse BIRŽELIO 22 D., ŠEŠTADIE
NI, rengia RIVER VALLEY parke didelę tradicinę

Gegužinę - šventę
Pradžia 10 vaL ryto. Pabaiga 10.30 vai. naktį.

Veiks turtingas su šiltais ir šaltais užkandžiais bufetas. Gros linksma muzika, kuri bus perduo
dama per garsiakalbius. 6 vai. vak. šauliams, laimėjusiems šaudymo varžybose, įteikiami prizai. 
9 vaL vak. Joninių laužas, prie kurio bus vaidilutės.
VAŽIUOTI Highway 27 ir pervažiavus Highway 7 už poros mylių kairėj pusėj prie įvažiavimo 
bus iškabinta mūsų tautinė vėliava. Nuo Toronto iki gegužinės tik 12 mylių. Turintieji laiko 
vyksta iš ryto, nes ta vieta yra vasarojimo vieta, apie kurią, tarp šlamančių medžių ir žaliuo
jančių lankų, teka, liūliuoja gražus upelis. Be to, jaunimui yra šokių salė, mūsų mažiesiems — 
sūpynės ir kitos pramogos, taip, kad bus linksma visiems, jauniems ir seniems, vedusiems ir 
mažięms, todėl maloniai visų prašome atsilankyti ir įsitikinti. Tad iki malonaus pasimatymoxšį 
šeštadienį šaulių gegužinėje. T. Šaulių Klubo Valdyba.

“Tėvynės Prisiminimai”
Joninių, vakare, birželio 24 d., 
pradeda antrą programą. Ji bus 
transliuojama kiekvieną pirma
dienį 9-10 vai. vak. iš stoties 
CHUM Toronte banga 1050.

/ Dailės paroda
Trijų dalininkų — Ad. Galdi

ko, Vyt. K. Jonyno ir Juozo Pau 
tieniauns — darbų paroda buvo 
atidaryta pereitos savaitės ket
virtadienį 8 vai. vak. Prisikėli
mo parapijos muzikos studijoje. 
Į atidarymą susirinko arti šimto 
svečių. Ją atidarė KLB Kultūros 
Fondo pirm. Iz. Matusevičiūtė, 
paskiau kalbėjo gen. konsulas 
min. V. Gylys ir dail. J. Pau- 

jtienius, kuris atstovavo čia visus 
tris parodos dalyvius.

Paveikslų išstatyta išviso 44— 
Galdiko ir Jonyno po 12, Pautie- 
iaus 20. Pavikslai gana įvairūs 
tiek nuotaikos, tiek technikos 
atžvilgiu — grafika, rėžiniai, ak
varelės. bet daugiausia-tapybos.

Paroda gausiai lankyta ir šeš
tadienį ir paskutinę dieną sek
madienį. Išviso ją aplankė apie 
500 torontiečių. Paroda uždary
ta sekmadienį 10 vai. vak. Daili- 
/ūnkai gavo keletą užsakymų 
paveikslams. Už parodos katalo
gą surinkta $225. Tiek pat buvę 
ir išlaidų. Lankytojams skirtą 
dail. Pautieniaus paveikslą bur-

JOįlINIįl GEGUŽINĖ
Įvyks birželio 23 d. Vyt. Naruššo ūky

Dalyvaus lietuviai, latviai, estai, vokiečiai 
ir kiti. Bus naktiniai laužai, dainos, šokiai. 
Veiks gaivinaitis bufetas su gėrimais ir 
užkandžiai Bus pagerbti Jonai ir Antanai

Rengėjai.

MCNITEEAL. Que.
Lituanistikos Augšt. Kursai 

šiemet išleido antrąją laidą. 
Kursus baigė 11 klausytojų. Kur 
sų užbaigimui birželio 8 d. įvy
ko Aušros Vartų parapijos sa
lėje iškilmingas aktas, po kurio 
sekė meninė dalis, vakarienė ir 
šokiai.

Aktą pradėjo kursų direkto
rius H. Nagys. Sveikino šešta
dieninių mokyklų globėjas AV 
parapijos klebonas »T. J. Kubi
lius, SJ, KLB Seimelio prezidiu
mo pirm. St. Kęsgailą, buvęs 
Kultūros Fondo įgaliotinis J. 
Kardelis, naujasis įgaliotinis Pr. 
Ručinskas, tėvų vardu—J. Tau- 
teris, baigusių vardų — G. Vaza- 
linskas.

Vaišes suruošė baigusių tėvai, 
tačiau daugiausiai darbo ir rū
pesčio įdėjo p. Mažeikienė.

Jaukus pasilinksminimas už
truko net iki 12-tos nakties. 

, Kursų tvarkymo reikalais 
. ypač energingai praeitais me- 
: tais darbavosi B. Lukoševičienė, 
i Reikia pasidžiaugti, kad kuo
■ toliau, tuo daugiau jaunimo kur- 
i sai sutraukia, suburia juos į lie- 
i tnv;ška glaudų vienetą ir pra-.
plečia jų lituanistinį akiratį.

Tradicinė Joninių vakarienė ir 
pagerbimas Tėvo Jono Kubi
liaus ir visų Jonu ir Jonių įvyks 
šį šeštadieni, birželio 22 d., 7 vai. 
vak. Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Maloniai kviečiame visus 
varduvininkus dalyvauti ir vi
sus montreališkius lietuvius 
gausiai atvykti.

Programoje meninę dalį išpil-!
■ dys Bendruomenės choras, ved.
A. Ambrozaičio. Še’mininkės pa
ruošė turtingą vakarienę. Įėji
mas SI .50. Po vakarienės pasi
linksminimas. Salė yra maloniai 
vėsi, tad bus galima atsigauti 
nuo karščio. '

K. Liet. Kat. Mot. D-jos sk.
Masinių išvežimų minėjimas 

įvyko birželio 14 d. 7.30 v. v. 
prie Nežinomo kareivio kapo, 
Dominion Square aikštėj, daly

vaujant būreliui atstovų iš visų

kalbą angliškai pasakė dr. H. 
Nagys. Po jo savomis kalbomis, 
kalbėjo estų komiteto pirminiu-f 
kas A. Lattik, latvių A. Spur- 
manis ir liet, seimelio prezidiu
mo pirm. Stp. Kęsgailą. Antro
je dalyje fortepijonu porą no
stalgiškų dalykėlių paskambino 
esetė D. Norak, dvi, Br. Budriū- 
no stilizuotas liaudies dainas, pa 
dainavo sol. E. . Kardelienė, 
akomponuojant Smilgevičiui, ir 
pagaliau latvių vyrų chorelis, 
diriguojamas D. Vitols, išpildė 
dvi patrijotines latvių choro dai
nas. Minėjime dalyvavo apie 150 
asmenų. *

“Jų balsas 1961 m. bps 
lemiamas”

Tokia antrašte “The Gazette”, 
birželio 6 d. įsidėjo latvio Edgar 
V. Saks laišką, kuris gali būti 
iešmus ir mūsiškiams skaity
tojams. Edgar Saks rašo:

“Dabartinė rinkiminė kampa
nija parodė, kad visos politinės 
partijos stengiasi įsipiršti , neo- 
kanadiečiams. Neo - kanadiečių 
balsas bus ypatingai stiprus' ir 
net lemtingas 1961 metų rinki
muose. Susiorganizavę etninėse 
grupėse, neo-kanadieciai bude 
riai seka Kanados politinį gyydf 
nimą ir yra aišku, kad jie bal
suos tik už tą asmenį ir tą parti
ją,’kuri yra griežtai antikomu
nistinė ir neseka koegzistenci
jos politika.

“Įvykiai aiškiai pailiustravo, 
kad teisiniu atžvilgiu komunis
tas yra Kanadoj toleruojamas 
asmuo, nors jis ir dirba pogrin
džio darbą ir planuoja demokra
tiją pakeisti proletariato dikta
tūra. ... * '

“Įvykiai pamokančiai parodė, 
kad negalvojanti viešoji opini
ja lengvai sukiršinama ir kad iš 
komunisto per vieną naktį gali 
būti padarytas kankinys (mar
tyr). Tieji, kurie jį aitdengia ir 
jį persekioja ta proga apskelbia
mi raganiais ir šmeižikais.
“Pagaliau, slaptieji komunistų 

rėmėjai be atvangos augštinš ir 
populiarina komunistinio raugo 
“taiką”.

“Būtų visai visuomenei nau-. 
dingą, kad būtų sudaryta .parla
mentinė tyrimų komisija ir .bū
tų suorganizuotos viešos disku
sijos liečiančios komunizmą 
Kanadoie. Taio pat praverstų, 
jei būtų ieškoma priemonių, 
kaip sustabdyti šios pavojingos

VKLS SUVAŽIAVIMAS 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są- 

ĮmP.or" į jungos Toronto skyr. valdyba 
j“ “ šim. spalio 12-13 d. Toronto Pri- 

gariizatorius ir steigėjas yra K. sikėlimo parapijos salėje šaukia 
Motušis, žinomas jau Lietuvos Vilniaus krašto lietuvių Kana- 
nepriklausomybės laikais kaip j doje suvažiavimą. Ryšium su 

i tuo, visi Kanadoje gyveną vilnie 
S čiai, prašomi pranešti savo ad
resus valdybos vicepirmininkui 
Br. Sapliui, 952 Ossington Avė., 
Toronto, Ont., kad galima būtų 
išsiuntinėti suvažiavimo dieno
tvarkę ir pakvietimus. Taip pat 
kviečiame visus vilniečius siųs
ti savo pageidavimus ir suma
nymus suvažiavimo proga pirm. 
K. Baronui, 131 Kensington Ave. 
N., Hamilton, Ont.

Sekmadienį, spalio 13 d., ren- ____________ _
giamas Vilniaus Dienos minėji-! trijų tautų, buvo padėtas gedu- 
mas su paskaita ir menine dali
mi, kuria atlikti sol. J. Krišto- 
ląitytė ir sol. St. Cit varas. Pra- i 
šome visu Kanados -lietuvių pa- !• ,

I rapiju gerbiamus klebonus tos “asu nuotrauka buvo įdėta anglų 
dienos pamaldas skirti už Vii- /r Prancūzų dienraščiuose.
nių ir Vilniaus kraštą. . Pla^e rn.ne.unlo programa

" | įvyko po pusvalandžio centnne-
VKLS Toronto sk. v-ba. ijė YMCA salėje, kur pagrindinę

Atlantis Export - Import 
Limited

Ši lietviška eksporto - I 
to firma pradėjo savo prekybinę! 
veiklą Kanadoje 1952 m. Jos or-

gabus ir energingas prekybinin- į tl 
kas - teisininkas. K. Motušis ir 
šiandien yra šios firmos vyriau
siu vairuotoju - direktorium.

Pagrindinis šios firmo's tiks
las yra — gamyba ir importas 
geros kokybės radio aparatų, 
muzikos kabinetų, televizijos 
aparatų, magnetofonų, patefo
nų, plokštelių, gintaro išdirbi
nių, odos gaminių ir k. prekių iš 
Vokietijos, Anglijos, Japonijos 
ir JAV. Firmos veikla dėl savo

- - augštos kokvbės gaminių yra iš-
tų keliu laimėjo dr. M. Anysas. siplėtusi visoje Kanadoje.

Kun. L. Kostizenas savo para- Centrinė prekyba yra Toronte 
pijos vardu įteikė KLB Toronto 
Apyl. Šalpos Fondo valdybai 
$30 Vasario 16 gimnazijai su
šelpti.

Joninių gegužinė ruošiama 
birželio 23 d. Vyt. Narušio ūky. 
Be lietuvių joje dalyvaus lat
viai, estai, vokiečiai ir kit. Veiks 
bufetas su gaivinančiais gėri
mais, užkandžiais. Šokiai grojant 
puikiam orkestrui. Vakare užsi
degs tradicinis Joninių laužas, i 

, 
kviečiami r laukiami. Pradžia 2 i 
vai. p.p.

— 380 College St., WA. 3-3833.
Skyriai: 626 Bloor St. W., To

ronto. '’veikia Trans-Ocean Ra
dio Co. vardu; 926 Dundas St. 
W., Toronto, Atlantic Export -! 
Import Co. vardu; 423 Yonge; 
St., Toronto, Fidelio Electronics 
Co. vardu; 4123 Verdun Ave., 
Montreal, Trans-Ocean Radio 
Co. vardu. 3585 St. Lawrence 
Bldv., Montreal, Trans-Ocean. 
Radio Co. vardu. i

, r - . . . -TT. . —i Agentūros vra visuose dides-1damos, žaidimai. Visi maloniai; »uiiiiuo, <uu.ua. - niuose Kanados miestuose ir Či
kagoje, JAV., D. Jurjonas & Co.. | 

j Ine., 3251 So. Halsted St, Chica-
■ ■ i po 8, III. '—i

Susirgo p. Kupčiūnas
Otavoje gyvenąs buv. Lietu

vos seimo narys Kupčiūnas stai
ga susirgo ir patalpintas ligo
ninėje. Jį ištiko paralyžius. Li
gonio lankyti iš Toronto išvyko 
jo žmona.

A.A. S. Butkienė
Po ilgos ir skaudžios ligos 

vakare mirė 
namuose, sulaukusi 81 m. metų 
amžiaus a.a. Salomėja Butkienė. 
Velionė Kanadon atvyko po ant- 
ropo Pasaulinio karo su vaikais, 
kurių turėjo devynis. Velionė 
buvo pašarvota Odette laidotu
vių namuose, palaidota iš šv. Jo
no Kr. liet, bažnyčios antradie
nį Toronto šv. Kryžaius kapinė
se. Didelio nuoširdumo ligonei 
ligos metu parodė Toronte gyve
nančios abi dukros.

sekmadienio savo

PARDUODAMI 2 BIZNIO SKLYPAI 
Springhurst vasarvietėje, prie parko. Te- 
Icf. RO. 2-9558. '

PARUDODAMI SKLYPAI New Wasogoj 
prie Prisikėlimo parapijos stovyklos. Tel. 
RO. 9-0688.

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

kj

Žmogaus namas - jo mašina
Būdami kanadiečiais turite suprasti, kaip yra svar
bu turėti nuosavą mašiną. Europoje jei mes turėjome 
pinigų, juos geriau pastirdavome namui pirkti... 
bet Kanadoje mašina svarbiau.
Žmogus, kuris turi nuosavą mašiną, mano vaizduo
tėje pradėjo nuo didžiulio namo ir dviračio. Laikui 
bėgant palaipsniui kraustėsi vis į mažesnius namus 
ir į didesnes mašinas. Jo dabartinė mašina yra tokia 
didelė, kad gali sutalpinti 16 žmonių pusryčiauti ir 
tokia moderni, kad pašaukta pati privažiuoja. Jis 
tikisi, kad sekanti mašina bus tokia didelė, kad galės 
talpinti visą namą bagažinėje.
♦George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metois ir posirinko savo 
gyvenamo vieta Kanadą. Šioje paveikslų serijoje jis stebi šio 
krašto gyvenimą iš linksmosios pusės; paveikslus užsakė Molson's 
Brewery Ltd,. 1786 metų naujieji kanadiečiai.

- MOLSON S ' 

CROWN 
ANCHOR 

LAGER

lo kaspinais perrištas vainikas, 
o kitą dieną trijų merginų tau
tiškuose drabužiuose su vainiku 
prie paminklo ir atitinkamu pa-

Liūdesio valandoj pp. A. L. Pakarnams, B. P. Dzecevičiams 
ir anūkėms Rūtai ir Irenai

motinai SALOMĖJAI BUTKIENEI mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškia

• P. V. Gudaičiai, G. I. Morkai.
S. M. Petruliai ir O. V. Ruėai.

REIKALINGA MOTERIS pasaugoti du 
vaikus. St. Clair - Oakwood rajone. Tel. 
LE. 6-6033.

REIKALINGA MOTERIS ar mergaitė pa
saugoti 2 vaikus nuo 3 iki 6 vai. p.p. 
Tel. RO. 6-7300.

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS

ANTANAS ŽUKAS
976 Church Ave., Verdun

Toisou ir parduodu įvairius laikrodžius, 
žiedus ir papuošalus, žemesnėmis koino- 

IEŠKOMAS PUSININKAS eurapietiškam kaip kilur. Telefonas YO. 4538. 
restorano biznyje. Teirautis tel. LE. ĮPritmu prenumerata Tev, Z.bunoms ■ 
6-4393.____ ;------------ ---- -------- -------— I
WASAGA - SPRINGHURST lietuviškoje1 
vasarvietėje išnuomojami kambariai su 
atskirais Įėjimais nuo liepos pradžios iki 
liepos 13 d. Skambinti RO. 2-1214, po 
6 vai. vak.

Išnuomojamos frontinis kambarys ll-mc 
augšte 1 ar 2 asmenims. High Park ra
jone. Tel. RO. 6-6023.

Išnuomojamas kambarys su baldais III 
augšte 1 ar 2 asmenims. Yra virtuvė ir 
Šaldytuvas. Tel. LE. 4-5972.

Išnuomojamas vasarnamis Springhurst 
vasarvietėje. Tel. LE. 1-1602.

Išnuomojami 3 kamboraii ir virtuvė H 
augšte. Be baldu. Yra garažas. Telef. 
RO. 7-3433.

Išnuomojamas butas iš 2 kamb. ir virtu
vės II augšte. Be baldų. Yra vieta pa
statyti mašinai. Tel. LE. 6-8864.

Išnuomojami kambariai su baldais ir be 
baldu. Galima naudotis virtuve. Labai 
‘ramus namas. Tel. LE. 2-2765, po 7 v.v.

Važiuojantis į Čikagą birželio 28 d. 1 il
gąjį savaitgalį/ ir galintis paimti 1 as
menį, skambinti RO. 6-1563.

Padėka
Nuoširdus očiū už oplonkymą ir mo

ralini palaikymą manęs ligoninėje po 
įvykusios nelaimės: kun. kleb. P. Ažuba
liui, kun. dr. J. Gutauskui, Tėv. pran
ciškonams Steponui ir Vytautui, pp. A. 
ir P. Kvedarams, D. ir V. Petroniams, 
S. ir J. Beržinskoms, P. Morkūnui, S. ir 
B. Morijošioms, L. Pocienei, T. Stoniu- 
liui, J. ir P. Jankauskams, S. Remeiky- 
tei, L. Goilevičiūtei, J. Morkūnui, dr. dr. 
J. Yčui, A. Voladkai, A. Pacevičiui ir 
kitiems.

Ypatingos ačiū pp. M. ir J. Miliū 
nums už jų draugiškumą ir rūpesčius 5 

i savaičių mano ligoninėje buvimo laiko
tarpy;A. Portofejus. !

PADĖKA
Širdingai dėkoju Statybos 

B-vės “Talka" pirmininkui p. 
Jurgiui Strazdui už sudarymą 
darbo garantijos mano uoš
viui atvykstant iš Anglijos.

Iš širdies esu dėkingas
B. Brigmantas.

žiedus ir papuošalus, žemesnėmis koino-

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real?, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

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

Uzsakymai priimami ir paštu.

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

PRAŠAU KREIPTIS f

AL GARBENS
1611 BLOOR ST. WEST. TORONTO. ONT.

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LR 2-8772, vakarais HU. 9-1543

Reikalingi namai pardavimui

uu.ua

