
Sveikiname jaunimą^
Kad ir ne nuo bėrų žirgelių dundės keliai, bet vistiek lietu

viškasis jaunimas šį savaitgalį trauks Čikagon į Tautinių Šokių 
. - Šventę ir savąjį kongresą. Aišku, šokiai ne senių reikalas. Bet 

jaunimas ten ne vien šokti vyksta. Jaunimas nori ir pasitarti, 
pasidalinti mintimis. Kažinkokių nutarimų jis ten gal nepadarys, 
naujos epochos nepradės. To ir nereikia. Reikia daugiau užside
gimo, daugiau ugnies, daugiau entuziazmo. Jo jaunimas ir tegali 
parodyti. Jaunimas, kuris neapkerpėja, bet veržiasi vedamas 
savojo idealo, kurio energija kupina, o pasiryžimas žada uolas 
suskaldyti. *

Mūsasis jaunimas šia prasme jau ne kartą yra pasirodęs. 
Pastaraisiais metais jaunimas yra aiškiai parodęs, kad jis nesi
tenkina savo darbu, savomis studijomis, kad neužsidaro sava
me kiaute bei savuose rūpesčiuose pasiruošti praktiškajam gy
venimui, bet domisi ir visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo 
problemomis. Studijų savaitės, stovyklos, sporto žaidynės bei 
olimpiados, suvažiavimai, sąjungos su gyvais rinkimais, viešos 
diskusijos ir panašūs reiškiniai rodo, kad lietuviškasis jaunimas 
yra gyvas, kad stiprėja jo eilės ir bręsta sąjūdis. Jaunimo są
jūdis !

Jaunimas dažnai išeina su karštu kritikos žodžiu, kartais ir 
neapgalvotu, jaunimas kartais karščiuojasi, bet jis nebūtų jau
nimas, jei nesistengtų pranokti savo tėvus, jei nesiveržtų į naujus 
kelius. Vėliau, apsibrūžavęs f aštrių uolų briaunas gal ir jis daug 
kur kitaip galvos, bet būtų bloga, jei jis liktų nepergyvenęs aud
rų ir nesveikinęs viesulų. ‘ -

Jaunimas nuo amžių maištavo ir ruošėsi žaibus Įskelti-ar 
žvaigždes nuo dangaus nurankioti, bet jis visada gyveno su tau
ta, gyveno ta pačia dvasia, visada buvo užsidegęs tais pačiais 
idealais ir plačiausiai juos garsino. Ir išeiviškoji mūsų tautos 
dalis štai susilaukia savojo jaunimo sąjūdžio, jaunimo kūpančio 
energija, degančio idealų ugnimi. Jei yra jaunimas, tauta nemirš
ta. Tai mūsųjų niūrių dienų švyturys ir ateities laidas. Kol-mū
sasis jaunimas reikšis kaip lietuviškas jaunimas, mūsų tautos 
šaka išeivijoje nenudžius.

Tad sveikiname jaunimą, sveikiname jo polėkius ir veržlumo 
t dvasią, sveikinsime jo priekabingumą, nes vertinimas suaugu

siųjų darbų yra laidas, kad ateis nauji darbininkai. O laikas, la
bai Laikas jiems ateiti. Jau dabar. Naujų jėgų jau yra, tik dažnai 
jos be rėkąlo perdaug jaunomis dedasi, sąmoningai šalinasi. Mū-

nenoBi^grisiphžinti subrendusiais^ met -3^35^ metus., 
savo amžiaūs^įsr^^^r^aiytuin vlsūbmėinfus"iiarbas‘ vieh sė2^ 
riiokų dirva. Priešingai, ten reikia daugiau jaunimo, nes reikia 

- jo. ugnies, reikia daug ką išsukti iš nelemtojo rutinos ir šablo- 
niffinmo rato. Mes daug ko neatsikratysime, kol neateis jauni
mas ir nesuardys nusistovėjusių rėmų, kol neatneš formų, o 
labiausiai entuziazmo ir paslankumo.

KAS NAUJO
Naują vyriausybę sudarė kon

servatorių partijos vadas John 
_ Diefenbaker. Kol kas tėra pa

kviesta 16 ministerių, kiti bus 
pakviesti vėliau, kai min. pirm, 
grįš iš Commonwealth konferen 
cijos Londone. Pažymėtina, kad 
naujų ministerių tarpe yra uk
rainiečių kilmės darbo ministe- 
teris Starr - Starčevski, buvęs 
Oshawos burmistras. Anksčiau 
jis buvo kandidatu į Ontario 
prov. seimelį, bet nepraėjo.

Vienijimosi eiga
Kaip lietuvių visuomenei jau 

žinomą, VLIKe esančios politi
nės grupės, siekdamos VLIKe 
apjungti vieningam Lietuvos 
laisvinimo darbui visas politi
nes lietuvių pajėgas, pakvietė 
grįžti iš jo išstojusias grupes ir 
įstoti jame anksčiau nedalyva
vusias. VLIKe esančių grupių 
pasiūlymas* ir pirmų pasikalbė
jimų duomenys visuomenei jau 
žinomi iš spaudoje pasirodžiu
sio tos vilkinių grupių komisi
jos ^TTT

(Rašo mūsų Niujorko korespondentas)
masis organas neturėtų toj srity 
reikštis, nors ir bendradarbiautų 
su Tarnyba. - •
.Tokį organą šios grupės siūlo 

sudaryti iš lietuvių išeivijos 
rinktų atstovų, kandidates siū
lant visiems veikiantiems lie
tuvių politiniai - rezistenciniams 
sambūriams, • įskaitant ir jauni
mo organizacijas. Kitas būdas 
esąs tam organui sudaryti — iš 
visų dabartiniuose pasitarimuo
se dalyvaujančių-grupių atsto-

VLIKe esančioms grupėms siūlo 
pačioms sugriauti jį ir jo vietoj 
organizuoti grynai emigrantinę 
organizaciją, kaip jie jau seniai 
siūlė. Ta organizacija neatsto
vautų nei valstybei, nei tautai ir

pirmininko pranešimo VLI vų, bet proporciniu būdu pagal 
Ko sesijai. Tolimesnis ta krypti- kiekvienos grupės įrodytą narių 
mi žingsnis buvo vilkinių grupių skaičių.
komisijos ir kviečiamųjų grupių Toks pagrindiniais bruožais 
atstovų susitikimas birželio 8 d. esąs tautininkų grupių siūlymas.

Savaitės įvykiai
Vengrijos sukilimas vėl keliamas tarp tau tinėn viešumon. Jungt. 

Tautų komisija, susidedanti iš Australijos, Danijos, Ceylono, Tuni- 
zijos ir Urugvajaus atstovų paskelbė saVo tyrinėjimo duomenis, 
surašytus 391 psl. Per 5 mėn. ji aplankė Austriją ir kitus kraštus, 
apklausė 111 vengrų liudininkų, dalyvavusių sukilime, jų tarpe bu
vusį Budapešto įgulos komendantą ir burmistrą. Išvadoje komi- 
■ija vienbalsiai konstatavo, kad-sukilimas niekieno nebuvo su
durstytas — prasidėjo savaimingai ir siekė nusikratyti sovietine 
vergija. Sukilimas pasibaigęs nesėkme vien dėlto, kad įsikišo 
raudonoji armija pasiųsdama net dviem atvejais 2.500 tankų. Da
bartinė Kadaro valdžia neturin-~ 
ti tautos pasitikėjimo.

Į šį JT pranešimą tuojau at
siliepė Maskva ir Budapeštas 
paneigdami faktus ir pavadinda
mi i į “melų rinkiniu”. Laisvojo 
pasaulio spauda atpasakojo tą 
pranešimą pabrėždama • Krem
liaus nusikaltimą, kurio jokia 
s'ovietinė propaganda nebegali 
nuslėpti. ‘JAV atstovas JT C. 
Lodge pasiūlė šaukti specialią 
sesiją Vengrijos bylai svarstyti- 
iš naujo, nors jo manymu, pir
miau turėtų aptarti veiklos pla
ną 24 valstybės, kurių pasiūly
mu buvo sudaryta JT komisija 
Vengrijos įvykiams tirti.

Prie JT komisijos pranešimo 
prisidėjo tarptautinės teisinin
kų komisijos pranešimas, kuris 
beveik tuo pačiu metu buvo pa
skelbtas laisvojo pasaulio spau
doj. Jo duomenys liečia posuki
liminį Kadaro valdymą, kuris 
ikišiol sušaudęs 2.000 -5.000 as
menų dalyvavusių sukilime. 
Esą patys vengrų komunistai 
skelbia, kad pvz. iš 274 teisia-

-CT"** ir '• ' - Ginklai Korėjai -
Jungt. Tautų karinė vadovybė- 

P. Korėjoj, kurią praktiškai su
daro-JAV karininkai,- pranešė Š. 
Korėja nutarusi aprūpinti savo 
karines paiėgas moderniaisiais 
ginklais, neišskiriant nei atomi
nių bombų su sprausminiais lėk
tuvais. Kol kas tie ginklai būsią 
tiekiami tik JAV divizijoms, 
saugojančioms demarkacinę li
niją, o vėliau galbūt jais bus ap
rūpinta ir P. Korėjos kariuome
nė. Tai buvę padaryta norint iš
laikyti jėgų pusiausvyrą tarp Š.

valdoma Š. Korėja nesilaikiusi 
. . i paliaubų sutarties ir visą laiką 

! tiekusi naujus ginklus savo da- 
i- x- u x ‘ x x x- liniams.tu vos pilietis, bet jj atstovauti 

pasiųstu JAV, Kanados, Austra- 
!ijos^ ir Pietų Amerikos kraštų min . irm Nabusuke Kiši ir po 
piliečiai kurie netekę jau man-:eijės^asitarįm su Eisen. 
datoL Gi .Lietuvos piliečių net, howe£u buvo Jaskelbtas komu. 
siūlytojų tarpe maža telikę. nikatas< kuria£e šakomai kad 

Pasisakymas, kuris faktiškai į JAV pasiruošusios atitraukti sa- 
paliečia mažlietuvius ir vilnie- vo sausumos kariuomenę iš Ja- 
čius, ju tarpe sukėlęs didelę re-J^os- to> yra žinių, kad JA 
akciją prieš. O dėl vienybės tarp ! V-bes studijuoja Japonijos pra- 
frontininkų • vadinamos politi-jsy^ du,otl $2°0 "J11; Pramos 
nes vadovybės ir kitų veiksnių krašto ūkinei plėtotei. Premje- 
pastebima, jog visi jos nori, tik 
nevisuomet pavyksta pasiekti — 
jei siūlytojai žino tam būdą, te- į 
gul ateiną ir Įvykdą tą vienybę.;
Visi tam pritarsią. Tik reiškiama 
netikėjimo, jog kas nors tokį bū
dą žino, kuris taip magiškai pa
veiktų, kad staiga visus nesuta-! 
rimus pakeistų pilnas sutarimas 
ir vienybė.

Susidaro įspūdis, kad vieny-1

-  - V r ------------ ---------------- --------------- ------  

;- nebūtų jokia tautos politinė va- 
s dovybė, bet tik kiek derintų įvai

rių organizacijų veiklą, kiek 
ji> liečia kovą už Lietuvos laisvę. 
Frontininkai taip pat nori kal
bėti tik apie egzilinę politinę va
dovybę, bet ne apie lietuvių tau
tos politinę vadovybę. Iš VLIKe 
dalyvaujančių grupių veikėjų 
nuotaikų atrodo, jog tos grupės 
tokio siūlymo nepriims. Kaip to
liau tokiu-atveju dalykas vysty
sis, kol kas nėra duomenų spėti.

Dėl pasiūlymų paskirais klau
simais taip pat negirdėti pritari
mo. Tautininkų grupių pasiūlyti 
rinkimai laikomi nepriimtini 
pirmiausia dėl to, kad vilkinės 
grupės, kaip minėta, nepasiry- 
žusios VLIKą padaryti tik emi
grantų eiline organizacija, o no
ri išlaikyti tuo, kuo jis turi būti 
pagal 1944 m. deklaraciją. Pa
galiau laikomi ir praktiškai ne- 
įmąnomi, nes neįmanoma nusta
tyti, net kas turėtų balsuoti. Siū
lantieji rinkimus mano, kad tu
rėtų balsuoti visi šio organo 
veiklą remti pasiryžę lietuviai. 
Tačiau nėra jokių galimybių pa
tikrinti toki dalyką, kaip pasi
ryžimas. Kaip tekė patirti, iš pa-

ras Kiši pareiškė JAV kongrese,- 
kad Japonija eisianti su laisvuo- « 
j u pasauliu prieš komunizmo 
grėsmę ir nesusiviliosianti neut
ralumu. Vienintelis jo nepasise
kimas pasitarimuose su JAV — 
Rijuku ir Bonin salų palikimas 
JAV žinioje kaip svarbūs stra
teginiai punktai. Taip pat JAV - 
Japonijos santykius drumsčia 
kareivio Girard byla už žmogžu
dystę — japonai nori patys jį 
teisti, amerikietis gi šaukiasi 
JAV karinio teismo.

Prekės sovietams
JAV paskelbė naują sąrašą ga

minių — apie 200 — kurie gali 
būti siunčiami So v. Sąjungai ir 
jos satelitams Europoje be spe
cialaus leidimo. Tie gaminiai 
esą neturi karinės reikšmės, ir 
todėl išimami iš draudžiamųjų 
gaminių sąrašo. Užsienio preky
bos skyrius betgi pabrėžė, kad 
tai nereiškia JAV politikos pasi
keitimo: kariniai gaminiai lieka 
uždrausti ir toliau, o visiškas už
draudimas- prekiauti su kom.

^Priverstinis darbas ,z « 
Ženevoje įvyko metinė tarpt. ) 

darbo konferencija, kurioje da
lyvavo 78 kraštų delegatai, at
stovaudami vyriausybes, darbi
ninkus ir darbdavius. Joje buvo 
pasiūlyta priimti tarptautinę su
tartį, draudžiančią priverstinį 
darbą kaip politikos ar ūkinės 
plėtotės priemonę. JAV darbda
vių atstovas C. G. Parker susi
laikė nuo balsavimo motyvuoda
mas, kad ši sutartis sovietams 
būsianti priedanga tęsti darbo 
vergijai. Sovietų gi atstovai rėžė 
kalbas žadėdami ratifikuoti su
tartį ir kviesdami amerikiečius 
padaryti tą patį. Sutartis buvo 
priimta vienbalsiai. '

Sovietai Viduržemio jūroj
Po britų karo laivų atsilanky

mo Turkijos uostuose sovietai 
suskubo parodyti savo jėgą Vi
duržemio jūroj, kur-pasiuntė 3 
povand. ir keletą kitų karinių 
laivų. Povand. laivus sovietai 
perdavė Egipto vyriausybei, ku
riuos ji panaudosianti Akvabos 
įlankos kontrolei blokuodama 
Izraelį. JAV 6-sis laivynas Vi
duržemio jūroj stebi naująjį so
vietų manevrą.

SOVIETAI ATŠAUKĖ VIZAS
Sovietų propaganda “už grįži- išeivių paklausė, grįžo; jų vardu 

mą į tėvynę” pastaruoju laiku pasirodė pilni pasitenkinimo laiš 
ypač buvo stipri P. Amerikoj — kai sovietų spaudoje ir per radi- 
radijas, spauda, laiškai nepa- ją. Kitais betgi keliais pasiekė 
liaujamai kvietė grįžti išeivius P. Ameriką laiškai, perspėją li- 
į “didžiąją tėvynę”. Mat, lais- kusius negrįžti. Ypač priešin- 
vajame pasaulyje išeivių veikla gas grįžimui pasirodė čia gimęs 

___ ? ___ ______ pasirodė tokia svari, kad sovie- • jaunimas.® Antai Argentions sos- 
bė lipdysis sunkiai ir lėtai, jeiĮtll melai visur buvo demaskuo-! tinėj Buenos Aires vienas 17 me
lš viso kokios pažangos bus.

komisijos ir kviečiamųjų grupių

Kaip Jūsų korespondentui te
ko patirti, šiame posėdyje VLI 
Ko grupių komisijai kviečiamo
sios grupės Įteikė savo pareiški
mus. kuriuose išdėsotma tų gru
pių pažiūros jų įsijungimo į VLI 
Ką ir kitais su tuo susijusiais 
klausimais.

Tautininkų grupių 
pažiūros

Tautininkų grupės, susijungu
sios : Lietuvos Nepriklausomy
bės Talką, kaip teko patirti, įtei
kė bendra pareiškimą. Tame pa- . v.-_ , _ ,
reiškime jie įrodinėja, jog Lie- | mis?Jos turėtų sudaryti
tuvos laisvinimo darbą nesą ga-! pasitarimų bazę. Taip pat atme
timą sukoncentruoti kokiame ■ tama ir komisijos rašte pareiks- 

. viename organe, nes esą daug' ta P^ura Liet. Darbo Federaci- 
rvairiu institucijų, organizacijų Pos klausimu (kad tai yra vidaus 
ir net paskirų asmenų, kurie šioj i ^^P^^-kurm turėtų bu- 
srity veikia. Taip pat atmeta, 

si politine tautos vhdovybe.-TacT 
konkrečiai jie siūlo, sudaryti or
ganą, kuris tik derintų ir tvar
kytų visų jų Suminėtų institu
cijų bei organizacijų darbą Lie
tuvai išlaisvinti.

Tasai organas, tautininkų gru
pių pažiūra, turėtų skelbti bei 
ginti sutarta tvarka lietuvių po-; 
litinių sambūrių išeivijoje nu-! 
sistatymus 1

Frontininkų pažiūros
Frontininkai įteikė pareiški

mą ne tik savų vardu, bet ir Lie
tuvos Darbo Federacijos, kurios 
vardu kalba grupė prieš Liet. 
Fronto išstojimą iš VLIKo jame 
atstovavusi Liet. Darbo Federa
ciją. (Ši grupė nebuvo VLIKo 
grupių pasikalbėjimams kvies
ta).

Pareiškime neigiamai pasisa
koma dėl VLIKo grupių komisi
jos pateiktų punktų, kurie, ko-

,,,! jos klausimu (kad tai vra vidaus 
: nesusipratimai, kurie turėtų bū- 
i ti pačios.LDF viduje ir išspręs- 
ti). Tuo reik ' 
•itgoka dokud 
rodo, autoria-, r
pa paskutiniojo VLIKo komisi
jos su kviečiamųjų grupių at
stovais pčsėdžio aprašymą, šio
mis dienomis išsiuntinėjo įvai
riems asmenims.

Dėl politinės vadovybei orga
nizacijos ir veiklos frontininkai 

I iškėlė tokius siūlvmus: 1. kad 
-j Lietuvos nepriklau- vadovybėje butų tik Lie- 

- - . . , , |—x.x , liečiančiais klausimais, tuVOS piliečiai; nepilieciai praia-
bntų-Rio Tinto Mining bendro-; n * medžiaga apie dabartinę dę mandatą jos vardu kaloeti; 2. 
ves Dirmimnku. Jis vadovausi Tir nroani-znntt neturi būti teritorinio atstova- 

rpan^jima kovoj dėl Lie- vimo (tai liečia mažlietuyius ir

KANA0OJE?
nerėjo dirbti Į pramonę’ir taPOj sotnybę

I

• • 1 t* ji IUMI Uitpxrminmku J.s vadovaus Lietuvoje
-i;: cky—t, kuns uzsnnta^ _ ■

tuvos nepriklausomybės, • o taip 
pat politinės lietuvių išeivijos 
vardu bendradarbiauti su visuo
meninėmis tarptautinėmis ir 
tautinėmis organizacijomis, pri-

Kanados skvriui, 
vietos žemės turtų sunaudojimu 
ir -gaus $60.090. metinės algos. 
Būdamas ministerių gaudavo 
S27.000.

Darbininkų
Kanadoje vėl

pridėta ir _ gan a 
tVSictjaJ kurią; as^ 
pridėję dar trum-

vilniečius); 3. kad joje būtų re
spektuojama moralė ir teisė (tai 
suprantama kaip nurodymas į 
Liet. Darbo Federacijos ir bu
vusio Lietuvių Fronto atstovo L Cl VA U111V1 I1XU V/ X CL VAX JL14/V4V JL | k/X X —

pareikalavimas ‘tariančiomis mūsų tikslams. Su <VLIKe klausimus); 4. kad būtųpareiKaiavunas ■ariančiomis musų UKSiams. ou - -------- -—» -------- --y®
......---- . ^. padidėjo. Pagal kitų valstybių vyriausybiniais j vienybė tarp minėtos politines
naujausius statistikos duome- organais bei j u įstaigomis Lietu- vadovybes ir Lietuvos laisvini- 
nis. gegužes mėn.. io

turi vaizdo, Kaip ufe rinkimaittH 
retų vykti. “Proporcinis” atsto
vavimas laikomas visai komišku 
— kiek kurios grupės narių atsi
dūrė išeivijoje, yra visai atsitik
tinis dalykas, ir jis nė trupučio 
nerodo tos ar kitos grupės svo
rio tautos mastu.

Dėl frontininkų reikalavimo, 
kad tik Lietuvos piliečiai tame 
organe turėtų balsą, nurodoma, 
jog, nuosekliai laikantis to prin
cipo, ir tie, kuriems tame organe 
būtu atstovaujama — taigi poli- x; a A U..r: _ afctova i pvxoxcxxxov jxq «.XF w.tine grupe, kuri savo atstovą į i Korėjos, nes esą komunistų 
tą organą siunčia, turėtų būti tik i J ......
iš Lietuvos piliečių. Nes juk bū-i 
tų truputį “linksma istorija”, ; ’ ’ 
astovas būtinai turėtų būti Lie-.

L. St Laurent, buvęs min. 
pirm., buvo sušaukęs liberalų 
partijos atstovus —- išrinktus ir 
neišrinktus į feder. parlamentą 
— specialaus posėdžio. Jame bu
vo svarstytos rinkiminės nesėk
mės priežastys ir ateities planai. 
Prancūzų spaudos žiniomis, St. 
Laurent ketinąs neužilgo pasi
traukti iš politinio gyvenimo ir 
partijos vadovavimą perleisti 
jaunesniam.

. •' - * i
Konservatorių pažadus, dažnai 

minėtus rinkimų metu, vienos 
rinkiminės apylinkės gyvento
jai surašė į albumą ir Įteikė lai
mėjimą šventusiam konservato
rių. atstovui. Tarp pažadų minė
tini yra šie: panaikinti akcizo 
mokestį 10r^ automobiliams; 
pakelti senatvės ir kt. pensijas 
rugsėjo mėn. specialioj parla
mento sesijoj; sustiprinti socia
linę apdraudą; pasiūlyti D. Bri
tanijai pirkti kviečių už $17 mil., ’ 
kuriuos ji turėtų sumokėti 2001; 
m. palūkanų forma už turimą: 
paskolą; nutiesti kelius į šiau-! 
lės sritis bei sudaryti planą i 
Krašto turtams sunaudoti re-) 
miantis ypač Kanados lėšomis; ! 
sudaryti naują sutarti su pro-"' 
vincijomis dėl mokestinių paja
mų paskirstymo ir duoti joms 
daugiau nei ikišiol; panaikinti 
parlamento debatų suvaržymus; 
organizuoti Commonwealth kraš 
tų ūkinę konferenciją ir tuo bū
du atgauti kaikurias prarastas 
rinkas; remti smulkiąsias vers- 
lamones; plėsti imigraciją ne
prasilenkiant betgi su ūkiniu I 
krašto pajėgumu ir t.t.

'3d. dirbo vos respublikos vardu turinti 
5.687.000 asmenų, t.y. 245.000 Į santykiauti Lietuvos Diplomati- 

’ ’ l nė Tarnyba. Tautininkų siūlo-daugiau nei bal. mėn.

mo bare veikiančių valstybinių 
ar tautinių veiksnių — diploma
tų, LLKomiteto ir kit.; 5. kad 
toje vadovybėje dalyvaujančių 
grupių tarpe būtų vienybė dėl 
organizacijos ir veiklos.

Reakcijos dėl pareiškimų
Kaip minėta, trumpą pasku

tiniojo grupių ir komisijos susi
tikimo aprašymą pateikė siunti- 
nėtojai LDF klausimų doku
mentacijos. Tačiau iš to aprašy
mo matyti, jog buvo tik pasi
keista kiek nuomonėmis ir su
tarta susitikti vėliau, kai komi
sija pasitars su vilkinių grupių 
atstovais jų posėdyje, kuris 
įvyks šiomis dienomis. Todėl te
ko patirti titk neoficialias kaiku- 
rių VLIKe esančių grupių vei
kėjų nuomones.

Tų veikėjų nuomone, tie pa
reiškimai nekėlią didelių vilčių, 
kad siekiamo susitarimo būtų 
pasiekta. Tautininkai iš tikro

Pasitrauks iš Japonijos
Vašingtone lankėsi Japonijos

i ti. Vienintelis būdas suvaldyti, tų rusas pabėgo nuo grįžtančių 
i tuos išeivius — paimti juos į sa-! Sov. Sąjungon tėvų ir pasislėpė. 
, vo rankas, repatrijuoti. Keletas Matyt, buvo ir daugiau pana

šių'atsitikimų, labai kenkiančių 
j sovietų propagandai, todėl so- 
I vietų atstovybė paskelbė atšau
kianti išduotas vizas ir sustab-

I danti naujų išdavimą. Prancū- 
zijos gi laivas “Bretagne” jau 

! buvo pasiruošęs išplaukti iš Bu- 
ienos Aires su 80 repatrijantų.

vra
Ka-

• H-:į

viešųjų darbų ministe- 
H. Winters, pralai- 

10 d. rinkimus,
Iš Toronto Įly. Jono Kr. ir Prisikėlimo parapijos vaikų Pirmosios Į
Komunijos iškilmių. i

AUKOKIME LIETUVOS 
KANKINIŲ KRYŽIUI

Kaip jau buvo skelbta, Lie 
tuvių Kankinių Kryžius 
suplanuotas pastatydinti
nados kankinių vietovėje 
Midlande. Parengiamieji dar
bai jau pradėti ir jų organi
zatoriai bei vykdytojai yra 
reikalingi greitos visuomenės 
paramos; nuo jos priklausys 
ir užsimotų darbų vykdymas. 
Todėl maloniai prašome visus 
taufieč:us. organizacijas, pa
rapijas nedelsiant siųsti aukas 
Kanados Liet Kataliku Fede
racijos iždininkei: Mrs. Br. 
Pabedniskienė, 287 Indian Rd., 
Toronto. Ont., arba įteikti vie
tiniams aukų rinkėjams.

Kas greit duoda, dvigubai 
duoda! ,

KLK Federacijos Valdyba.

Aires su 80 repatrijantų.

300.000 PROCESIJA > 
VARŠUVOJE

Kard St. Wyszynski, išbuvęs 
apie mėnesį Romoje, grįžo Var
šuvon Dievo Kūno šventės dieną 

Į ir buvo sutiktas milžiniškos nri- 
■ nios su gėlėmis, ovacijomis ir 
į giesmėmis. Tą pačią dieną įvyko 
' Dievo Kūno procesija, pirmą 
į kartą tokio didelio masto po II 
j D. Karo. Jai vadovavo pats kar
dinolas ir dalyvavo apie 300.000 

j žmonių. Savo pamoksle kardi-' 
nolas pareiškė, kad medžiaginiai 
dalykai yra reikalingi, tačiau jie - 
neturi nustelbti dvasinių.
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Vaistai į Lietuvą ir Sibirą

?
f ■'<

GEDIMINAS GALVA

Tautux draugystė kalėj ime

Tai daroma mūšy ateičiai
4 Irsvėl stovime didelių tautinių 

imltūrimų savo įvykių išvakarė
se: birželio 30 d. įvyksta pirmoji JAV ir Kanados lietuvių tauti-

menu., tiek organizacinių jaungi- Chruščev ciniškai pastebėjo, kad 
nių. Šitaip visų pastangomis yra Stalinas būtų ištrėmęs ir visus 
atliekamas didelės tautinės reikš ukrainiečius, jei jie nebūtų taip

. mės darbas, skiriamas ypačiai skaitlingi. ’’Slaptos” kalbos klau
totų šokių šventė: birželio 29 ir 30 mūsų jaunimo lietuviškai atei-1 sytojai kvatojosi po šios pastą-
_d;.‘A^ pirmasis JAV ir Kanados čiat bos. Juk komunistai gali kvato-
lietuvių jaunimo kongresas; bir-l Bet šitas darbas yra taip patĮtis, iei kas daroma ju ir ypač 
želia 28 . d. atidaroma visuotinė reikalingas ir visos mūsų visuo- rusų komunistų naudai Net ket-

Anoje prieštaringoje Staliną '’ardo. bet likti be duonos ir 
pasmerkiančioje kalboje Nikita pastogės.
Chruščev tarp kitko paskelbė, '„.St*„ą 
kad Sovietų Sąjunga esanti šie- ”** “ “ 
jama visų tautų draugystės. Ir 
ten pat jis paminėjo 5 tautas, 
kurias Stalinas pasmerkė mirti, 
čechčenai, ingušai, karačai, bal
karai ir kalmikai buvo ištremti. 
Chruščev ciniškai pastebėjo, kad

lietuvių dailės meno paroda.
Šitie užsimojimai, apimą visą 

Ameriką .ir. Kanadą, rodo kultū- 
mūsų- gyvumą ir veržlumą.

Tai yra tautinio mūsų pašauki- 
x md--vykdymąs, nes tauta laikosi 

jr'aiiga tik kurdama ir savo kū
rybai sąlygas sudarydama.

'•■• Malonu.' pastebėti, kad visų 
šių didžiųjų parengimų iniciaty
va priklauso. JAV Lietuvių Ben
druomenės: Čikagos Apygardai. 
Apygarda atlieka ir. didžiąją dalį 
darbų. Bet. jai į talką , atėjo ir tuvos! 
daiigelis-.kitų. — tiek paskirų as-1

Visi žinome iš savo artimųjų 
aiškų, kiek daug lietuviai ken

čia tėvynėje ir ištremti Sibire. 
Žinome, kaip labai jiems reika
linga mūsų pagalba. Ypatingai 
teug žmonių Sibire ir Lietuvoje 
serga širdies, kraujo cirkuliaei- 
os sutrikimais, nervų, džiovos 

ir - bendro nusilpimo ligomto. 
Daugelis jų įvairiais keliais šau
dėsi savo artimųjų pagalbos. 
Ypatingai Vokietijoje likę lie- 
uviai, kurių dauguma patys rei

kalingi šalpos, gavę iš savųjų pa 
galbos šauksmų, kreipiasi ir pra
šo BALFą, kad bent vaistų į Si
birą ar Lietuvą pasiųstų. Tam 
-eikia milžiniškų lėšų. BALFas 
jau yra pasiuntęs į Sibirą, Lietu
vą ir Lenkiją daugiau kaip 700 
vaistų siuntinėlių maždaug po 
$15 vertės.

Už šią pagalbą lietuviai iš už 
geležinės uždangos reiškia ne
paprastai jaudinančias padėkas. 
Kaikurias ištraukas iš gautų 
laiškų čia paduodame:

S. iš Krosnojorsko krašto rašo: "Bran
gieji, nuoširdžiai ačiū už toki brangų 
siuntinį, kurio aš nei per mėnesį nega
liu uždirbti ir gauti nupirkti. Mūsų vai
kai klausia, kas tie tokie geručiai ponai 
yra, ar jie mums gijninės, ar pažįstami. 
Jiems galėjau tik atsakyti, kad jie yra 
lietuviai. Negaliu Tamstoms kitaip pa
dėkoti, kaip tik gražiai išreikšdamas 
lietuviškų ačiū".

M. rašo: "Jūsų siuntinėlį su vaistais 
gavau. Labai dėkoju. Tai man buvo di
delė staigmena ir nei sapne nesapnuota 
dovana. Įdomu, kas Jūs?"

S. iš Sibiro rašo: "Vaistų siuntinėlį 
gavau. Ačiū. Kitaip atseidėkoti negaliu. 
Negalite suprasti, koks mūsų šeimoje 
džiaugsmas, kada sūnelis ne savaitė- 

1 mis, bet dienomis gerėja. Vaiko svei
kata man viskas, kai jis pasveiks ir ma- 
ho širdis sustiprės. Kaikuriais vaistais ir 
su kaimynais pasidalinau. Todėl ačiū, 
ačiū ir dar kartų ačiū nuo visų kas pa
sinaudojęs vaistais stiprėja".

K. ra|p: "Šiądien gavau Jūsų siunti
nėlį su įvairiais vaistais už kų širdin
gai dėkoju. Jūsų dovana mus giliai su
jaudino ir, rodos, pasidarėme sveikesni 
dar vaistų nevartoję. Ilgus metus gyve
nome pačiam šalčiausiam klimate /50 
- 60 laipsnių šalčio/, kur neauga joks 
medis nei žolė. Per 16 metų įtempto dar
bo darbo apklupome ir medicinos pa
galba mums labai reikalinga".

G. iŠ Lietuvos roŠo: "Gavę Jūsų vais
tų siuntinėlį sumišome ir pasidarėme 
kaip durniai iš džiaugsmo. Mes nemoka
me ir negalime Jums atsidėkoti ut to
kius brangius vaistus".
■ Ir daugybė kitų panašių laiš
kų yra gauta'.

Brangūs laisvėje gyvenantieji 
lietuviai, nuoširdžiai kreipiuosi 
į Jus jų ir BALFo organizacijos 
vardu prašydamas aukoti kiek 
kas išsigalite mūsų kenčiantiems 
broliams ir sesėms į didelį vargą 
patekusiems pagelbėti. Naujų 
prašymų kas kartą daugiau atei
na, o BALFas neturi lėšų jiems 
pagalbos ranką ištiesti ir vaistų 
pasiųsti.

Būkite duosnūs, o Dievas Jus 
laimins už Jūsų gailestingumą.

Kan. dr. J. B. Končius 
BALFo pirmininkas.

jų metu Maskva ėmėsi pašalinti 
.uumo suteiktas privilegijas 
truzinams. Armėnai ypač ne
kenčia rusų. Kai Erivane vykę 
utnoio rungtynės tarp rusų ir 

armėnų, teisėjas neteisingai pa 
aike rusus. Žiūrovai sukėlė 

triukšmą dėl teisėjo vienašališ
kumo. Triukšmadariai netrukus 
atsidūrė rusų įtakoje esančiame 
Armėnijos vyriausiame teisme, 
'uris triukšmadariams paskyrė 

ilgus metus kalėti.
Tautų išskaidymas

Rusai pradžioje ėmėsi plano 
paskubomis iškeldinti vietinius 
gyventojus, išblaškyti juos Sibi
ro platumose. Jų Vieton atkeldi
no rusus. Toks planas buvo tai
komas ir Pabaltijy. Pakartotini 
išvežimai įrodė, kad rusai nepa
jėgūs paskubomis tautos iškel
dinti ir sumaišyti. Vergų darbas 
negali būti našus. Gyventojų 
naikinimas, kuris užtruko išti
sus dešimtmečius, valstybei yra 
žalingas. Visa tai vertė rusus 
peržiūrėti tautų “broliškumo” 
politiką. Išvadoje pakeista for
ma. Vieton suėmimų, priverčia
mųjų išvežimų panaudojami 
“kvietimai” į Kazachstaną “pa
sišvęsti” broliškųjų tautų labui. 
Darbininkais parenkami patys 
pajėgiausi jaunuoliai. Jie veža
mi ten “aukotis” dviems me
tams, bet dažnai užtrunka ilges
nį laiką.

Rusijos ūkio politika patar
nauja sukurti didesnį gerbūvį 
savo “respublikoje” ar tiesiogi
nėje įtakoje esančiuose kraštuo
se. Kai Lietuvos žemės ūkis nu- 
gyvendintas, kai administracijo
je ir įmonių biurokratijoje susė
do rusai, kai miestai, o ypač 
Kaunas patapo rusų prieglauda 
ir ypač rusių, kurių vyrai nukel- 
dinti Kaliningardo sritin, lietu
viams pasidarė nepaprastai 
ankšta savame krašte.

Lietuvos supramoninimas vi
sai apleistas. Seni ištekliai iš
semti. Naujoji gamyba ir ypač 
gaminių paskirstymas yra nega
nėtini. Sava kultūra paverčia
ma forma, kurios turinį sudaro 
Maskvos d i k tuo j amas komuniz
mas. Jei kitose srityse pavyks 
sukurti didesnį gerbūvį, kaip 
Lietuvoje — prasidės jaunimo 
masinimas. Tačiau visi tie daly
kai reikalingi ilgesnio tarpsnio. 
Lietuvių tautos susispietimas ir 
kieta laikysena — visiems žino
ma. Jie yra sunkiai įkandami 
“rusų kultūrai” ir jų “civiliza
cijos” naujiems laimėjimams. 
Rusų sukurtame kalėjime lietu
vius ištiko karčiausia dalia. Jie 
yra praėję daugelį bandymų, 
kad galėtų pasitikėti naujomis 
rusų vilionėmis, nors jos turėtų 
patraukliausius vardus. Nualin
ta Lietuva ūkiškai nesvarbi. Ta
čiau rusai nepamiršta jos geopo
litinės padėties ir strateginės 
svarbos. Ir jei protarpiais rusas 
pradės lietuvių tautai šypsotis, 
reikia stebėti kurios rankos 
kumštis gniaužiamas naujarrr 
smūgiui. Ir kaip nepaprastai gai
la, kad šiuo likiminės kovos me
tu organizuotas laisvas lietuvis 
yra nepajėgus atlikti savo pa
reigos: bent viltį nešti rusų ka- 

tau-

nuostatą, rado, kad karačų ir 
kalmykų esą permažai vėl suda
ryti autonomines respublikas 
Karačai buvo sukimšti su čer
kesais, nors rasiniu požiūriu nie
ko bendro tos tautybės neturi. 
Kalmvkai atgavo autominės sri
ties teises — be konstitucijos, 
vyriausybės, nors ji būtų ir be
reikšmė. Jie dabar sutelkti apie 
Stavropoli, čečėnai, ingušai, 
balkarai tik popiery teturi savi
valdos teises, nes iki šio meto 
dar neaptarta net jų teritprija.

Krimo totoriai ir Pavolgio vo
kiečiai staiga išnyko ir Chrušče-

menės dėmesio, supratimo bei ven metai praslinko nuo Stalino
’ > mirties iki ištremtosioms tau-

Todėl JAV Liėtuvių Bendruo- toms vėl buvo grąžintos “tei- vo atmintyje. 1S44 m. balandžio 
menės Centro Valdyba visus lie- sės”. Augščiausiame soviete 1957 
tuvius kviečia ir prašo: gausiai j m. vasario 11 d. jo sekreotrius 
dalyvaukime.tautinių šokių švenĮ Aleksandr Gorkin nurodė, kad 
tėj, jaunimo kongrese ir dailės ' ' ...................................
parodoj. Tepajuhta dirbantieji 
mūsų visų moraliiię ir taateria-

parėmimo.

mėn. Krime siautė nepaprastas 
siaubas. Tūkstančiai totorių bu
vo išžudyti. Likę gyvi išvežti, 
kaip ir dalis lietuvių: sukimšti 
prekiniuose vagonuose bei apgy-

t

Tikėdami savo tautos amžinu
mu, atiduokime jai kiekvienas 
privalomą dalį. Vardan tos Lie-

JAV LB CVatdyba.

tautoms padaryta neteisybė turi 
būti visumoje atitaisyta. Tačiau 
šis “neteisybės atitaisymas” to- j vendinti Užuralėje, Sverdlovsko 
lygus tūkstančių lietuvių tremti- apylinkėse. Krimas dovanotas 
nių paleidimui iš vergų darbo' ukrainiečiams 1954 m., kai buvo 
stovyklų, tačiau jiems nesutei-(švenčiama trijų šimtų metų rusų 
kiant teisės apsigyventi savame' ukrainiečių bičiulystės sukaktis, 
krašte. Jie turi teisės išeiti iš 
spygliuotomis vielomis aptverto

APIE DABARTINĘ AMERIKOS POLITIKĄ
Bostono “Monitor” biuro ve

dėjas Vašingtone, Wm. B. Strin
ger, rašo: --

“Demokratų partijos vadui JV 
Senate nevisada lengva vaidin
ti nepartinio valstybingumo ro
lę. Tačiau, Texas senatorius 
Johnson šitą rolę puikiai suvai
dino Įspūdingoje kalboje Niujor
ke, kurioj, iškalbingai mus kvie
tė šiuo momentu užsienio poli
tikoje panaudoti vaizduotę, žy
giuoti į nusiginklavimo derybas 
su Maskva ir drąsiai reikalauti 
apišikeitimo idėjomis per radiją 
-- televiziją su Sovietų Sąjunga. 

> “Johnsono kalba priminė kitą 
demokratų vadą, senatorių Ge
orge, kufis savo metu parūpino 
prezidentui Eizenhoweriui taip 
vadinamą “plotį manevruoti” ir 
tokiu būdu paruošė viršūnių 
konferenciją . Ženevoje. Ateina 
mintin ir respublikonas senato
rius -Vsmdeflip, kuris savo ’’tarp 
tautiškumo” pažiūrųniis: j padėjo;

. ^un^’^lly^iuo^ Senate.
“Johnsono žodžiai ypač Įdo

mūs, nes generalinio štabo gal- 
vtų?c admirolas Radford viešai 
pareiškė, kad jokioje sutartyje 
negalima;-.Sovietų Sąjunga pasi
tikėti. O Atominės Energijos ko
misijos galva Strauss iškėlė visą

eilę techniškų kliūčių, kurios 
nusiginklavimą daro veik nega
limu. Be asmeniškos prezidento 
Eizenhowerio paramos, Stasse- 
nui būtų rankos surištos Londo
no derybose. .

“Momentas reikšmingas JAV 
- SS santykiams. Aišku, kaip vi
sada, reikia didelio budrumo ir 
atsargos. Bet čia g51i būti mo
mentas, kuriame budri ir apdai
ri diplomatija ko nors pasiektų 
nusiginklavimo reikalu. Be to, 
tai gal momentas išnaudoti 
Chruščevo padarytą plyšį gele
žinėje uždangoje ir drąsiai mes
tis Į idėjų karą. Johnsonas gal 
laiku kovon stoja su savo pen
kiais pasiūlymais: kontroliuoja
mas mažinimas kąriškių skai
čiaus, pradinė inspekcija iš pa
dangių, paieškojimas būdų su
laikyti atominių bombų tolimes
nį bandymą, sumažinimas turi
mų bombų skaičiaus ir susitari
mas būsimas atomines medžią-

’''pavesti vien'/aikdS gyveni
nio reikalams. -

“Jo kalba naudingas Įnašas 
JAV politikai. Tai senų Ameri
kos Senato išminties tradicijų, 
balsas. Paiimkime kad ir jo žo
džius apie kaikurių reiškiamą 
baimę, būk Chruščevo pasirody
mas per televiziją Amerikos vi

B
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VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 
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0 - TELEVIZIJOS APARATAI

Esu piatęnkinta 

puodeliu tikros

SALADA 
yra tikrai 
pulki

SALADA

SIUNTINYS IŠ 
LIETUVOS

Vienas skaitytojas net iš Van- 
rouverio, B.C., mums prisiun
tė jo iš Lietuvos gauto siunti
nio Kaune surašytą pareiškimą 
muitinei. Įdomios yra prekių 
kainos, pažymėtos rubliais ir 
frankais, tažiau nepažymint ko
kios valstybės frankais.

Sąraše pažymėta “užrašų kny
gutė” — 20 rublių — 15 fr. 27 s. 
Jos viršelis odinis su Gedimino 
bokšto vaizdu.

Gintariniai segtukai marški
nių rankovėm — 12 rub. — 9 fr. 
16 s. Rėmeliai fotografijai, Gin
taru kloti su tautinių juostų raš
to išdrožinėjimu — 170 rublių, 
129 fr. 76 s. Gintarinė cigarečių 
dėžutė — 70 rub., 53 fr. 43 s. Są
raše pažymėta dar klumpė — 13 
rub., 9 fr. 92 s< vaikų žaisliukas 
— 15 rūb., 11 f r. 45 s.

Anksčiau tas pats asmuo yra 
gavęs siuntinį, kuriame buvo 
graži tautinių raštų odinė lie
menė, tautinė juosta, kaklaryšis, 
gintarinis mundštukas, piniginė 
su gėlėmis ant viršelio ir užra
šu “Kaunas” ir kt.

Jis pats siuntęs į Lietuvą šv. 
Raštą ir tas buvęs gautas.

Rusai yra menininkai dovanoti 
kas jiems nepriklauso, jei rei
kia kam nors Įsiteikti.

Vokiečiai iš Pavolgio nuga
benti į Altajų ir Kazachstaną. 
Katrės II imigrantai galop iš- 
tirpdinami rusų vandenyne.

Žydai, kurie buvo bolševiki
nės revoliucijos ramsčiai ir ilgą 
meta komunistų biurokratijos 
šulais dabar jau išstumti iš bro
liškų autonominių kraštu šeimos 
ir geriausiu atveju yra trečios 
eilės pusbroliai, nors Maskvoje 
vis dar šeimininkauja Lietuvoje 
turįs giminių — Lazar Kagano- 
vič. Michail Suslov nurodė, kad 
žydų savivalda nebus atstatyta.

Kuriais sumetimais žydų ma
sės. po pastarojo visuotinio ka
ro. buvo pastūmėtos į vakarus ir 
atsidūrė laisvajame pasaulyje, 
klausimas nėra viešai • svarsto
mas. Antisemitizmas wra viešas 
reikalas. JĮ rusai atvežė'ir į da
bartinę. Lietuvą.

1956 m. spalio 5 d. Įsaku čigo
nams grasinama priverčiamais 
darbais, iei jie nesiliaus klai
džioję, neapsigyvens vienoje vie 
tovėie ir nepradėk.dirbti.

> /Kauksfcft; ' »:
Rusai tautas v/ldo jas tarpu

savyje pjudydami. Jie tai daro, 
ypač Kaukaze, kurio valstybėse 
esama apsčiai mažumų. Gruzijos 
armėnai .yra pažeminti, nes jie 
negali verstis savistoviai, o pra
gyvena tik iš patarnavimo ru
sams ar gruzinams. Jų vaikai ne
galėjo mokytis savose mokyklo
se. nes visos ar&enų mokyklos 
anksčiau buvo uždarytos. Gruzi
jos abkaziečiai, gyveną prie Juo
dosios jūros,- per pastarąjį de
šimtmetį negalėjo naudotis kul
tūrine laisve. Ir kai pastaruoju 
metu šios mažumos vėl sulaukė 
savo mokyklų, gyventojai reiš
kė padėką rusams..

Stalino globoti gruzinai kovo- 
nubiedninima.
išvežimas iš 
draudžiamas.

lėktuvai buvo

suomenei tą visuomenę “pagadi
nęs” ar propagandiniai paveikęs.- 
Johnson čia sakė; “Aš pasitikiu 
savo tautiečiais. Chruščevas ma
no augšto, padžiūvusio teksasie- 
čio, kuris mano ūkyje galvijus 
prižiūri, nepadarys komunistu. 
Mano prižiūrėtojas turi perdaug 
sveikos išminties”.

Anuosyk Associated Press 
spaudos atstovams per banketą 
Niujorke sekretorius Dulles pa
sakė prezidento Eizenhowerio 
užgirtą kalbą, kurią čia verta 
prisiminti.^ ’’Amerikos užsienio 
politika, — Dulles pasakojo, — 
grindžiama dėsniu, kad “gyveni
mas nesulaikomai keičiasi” (Mai 
ronio “mainos rūbai margo svie
to”). Todėl Amerikos politika 
toms pakaitoms siekia atsiliepti 
“taikos, teisingumo ir laisvės” 
principais. Dulles pabrėžė dabar 
Vakarų turinife karišką ir dva
sios galią, kurf veikia Maskvos 
.kietasprandžiu 
tiko/ siekimūf 
sprandžiams Įrodyti, kad jų pa
stangos Vakarus suskaldyti 
bergždžios, ir kad Maskva dau
giau pelnytų, paleisdama paverg 
tus kraštus laisvėn ir sutikdama 
nusiginkluoti su saugia inspek
cija. .

Komunistinio pasaulio širdį, 
— Dulles sakė — spaudžia lais
vės troškimai. Komunizmas tai 
slogi, atžagareiviška ir neišmin
tinga santvarka. Kam bergždžiai 
kovoti prieš nacionalizmą, kuris, 
matyti, yra viena stipriausių pa
jėgų žmonijos istorijoje? Per de
šimtį metų nacionalizmas, štai, 
sukūrė 19-ką naujų laisvų vals
tybių su 7000 milijonais gyven
tojų. “Už taiką kovoti sunkiau 
negu karą vesti. Čia niekas ne
mato taikos karžygių ir jų pasi
aukojimo. Istorija, tartum, mus 
moko, kad toks susikirtimas kaip 
dabar tarp laisvės ir nelaisvės 
kitaip nepasibaigs kaip karu. 
Tačiau mes šitą pažiūrą atmeta
me. Mūsų žmonės visada buvo 
didelių vilčių tauta. Jie širdy
je juto turį misiją ir nebijojo 
aukų kilniems siekiams. Nejau 
mūsų tauta, tiek galios, turtų ir 
atsakomybės pasiekusi, viską 
dabar baigs didelėje, ir, gali bū
ti, paskutinėje žmonijos nelai
mėje?”

Anglų liberalų “Manchester 
Guardian” korespondentas Va
šingtone, Max Freedman, atpa- vių talkos nebūtų pavykę taip 
šakodamas vieną vėliausių Dul- sėkmingai pasireikšti man Tri- 
les konferencijų su spaudos at- nity — Toronto rinkiminėj apy- 
stovais rašo: gardoj. - -

“Dulles šiandien spaudos at- kad toje apygardoje prieš mano 
stovams nušvietė Amerikos nu-1 atstovaujamą CCF partiją ir ma 
siginklavimo politiką. Jis atme- ne asmeniškai buvo išvystyta 
tė visas siūlomas neutralias ar milžiniška liberalų, konservato- 
demilitarizuotas zonas Europo
je, jei jų pagrindu būtų suskal
dyta Vokietija. Dulles sakė: “To 
kiu rimtu klausimu, kaip nusi
ginklavimas, būtų didelis apsi
leidimas mūsų pusėje, jei pasi- 
tikėtumėm vienais komunistų 
žodžiais ar pažadais. JAV atsi- 
sakvs atisidėti pažadais, kurių 
patikrinti nebus galima. , Mes į dalinio teisingumo idėjos, pa- 
siekame griežtos ir visomis pu- remtos krikščioniškosios mora- 
sėmis saugios inspekcijos”.

Vyt. Sirvydas.

yra tiems* kieta-

jo prieš krašto 
Betkuris prekių 
Gruzijos buvo 
Traukiniai ir net 
krečiami, kad Gruzijos gėrybės 
nebūtų išvežamos. Tik pastaruo-

Įėjime atsidūrusiai lietuvių 
tai.

PORINKIMINĖS REFLEKSIJOS
1. Aplinkybės taip susidėjo, i tas, mano asmeniui buvo į 

kad tiktai dabar tegaliu išreikš- f reikštas gan didelis pasitikėji- 
ti kuo širdingiausią padėką vi-(mas, nežiūrint vestos prieš ma- 
siems tautiečiams ir tautietėms. ne akcijos.

pa-

Įvairūs siuntiniai į LIETUVĄ, ' 
Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt. kraštus per

jį Baltic Exporting €o. į 
J 849 College St. (prie Ossington),S Toronto, tel. LE. 1-3098 g
S4 .v Iyr ' j k/Siunčiame is Kanados: %
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prisidėjusiems prie mano rinki
minės akcijos į federalinj Kana
dos parlamentą pinigais, savano
rišku darbu ir moraline parama. 
Be šitokio daugelio Amerikos ir 
Kanados, ypač gi Toronto, lietu-

Reikia turėti galvoje,

rių ir komunistų propagandinė 
akcija pagražinta šūkiu “nebal
suoti už svetimtautį”. Ir jeigu 
man visdėlto pavyko surinkti di
desnį balsų skaičių negu betka- 
da CCF toje apygardoje surinko 
ir apsaugoti' rinkiminę kauciją 
gaunant per 4.000 balsų, tai ro
do, kad CCF atstovaujamos so-

lės nuostatais, yra gyvos darbo 
žmonėse ir, nors nebuvau išrink-

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

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

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

2. CCF idėjų patrauklumu rei
kia aiškinti ir tą įdomų faktą, 
kad CCF nežiūrint jai pranašau
tos mirties, iš tų istoriškų rin
kimų, kuriuos daugelis kanadie
čių, reikšdami nepasitenkinimą 
padėtimi, emocionališkai nuo li
beralų metėsi prie konservato
rių, — išėjo sustiprėjusi kaip at
stovų taip ir balsų skaičiumi. 
Būdingiausia, o kartu ir simbo
liška, kad liberalų režimo visa
galintis ramstis C. D. Howe, 
Port Arturo apygardoj, buvo 
rinkimuose nugalėtas CCF at
stovo Douglas Fisher. Kaip tik
tai tokie birželio 10 d. rinkimų 
padariniai suteikė progos dau
geliui politinių komentatorių 
kalbėti apie galimą CCF atgimi
mą ir smarkų augimą liberalų 
sąskaiton, kaip kad savo laiku 
įvyko su darbiečiais Anglijoj ir 
apie tai, kad Kanados ateities 
partijomis bus tik konservato
riai ir CCF.

Nesiimu pranašauti kokia link 
me eis tolimesnis politinis gyve
nimas Kanadoje: Faktas yra, 
kad paskutinieji rinkimai iki to 
laipsnio sukrėtė liberalus, kad 
jie iau nepajėgia nuslėpti di
džiulės vidinės krizės, susijusios 
su būsimojo lyderio klausimu. 
Tolimesnis faktas yra, kad Ka
nados unijos, po to, kai atsipa- 
laidojo nuo Amerikos unijų, pra
dėjo aiškiau apsispręsti už CCF. 
Unijistai katalikai, kuriems pri
klauso didelis žodis unijų veik-

< (nukelta į 7 psl.)

Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. (Turime pardavi- v* 
mui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams 
medžiagų, kurių kaina nuo $5.50 iki $13.00 už 3^yardo), 
kostiumams priedus ir kitas prekes

SIUNČIAME IŠ ANGLIJOS:
• Pigiausiomis kainomis Įvairius vaistus, švirkštus, ste

toskopus, sphygmanometrus, klausos aparatus, chi
rurginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga
minimui medžiagą (cementą, porcelaną, sidabrą), 
kosmetiką ir t.t. ir t.t. >

• Kostiumams, paltams ir suknelėms įvair. medžiagas.
• Dviračiams padangas ir šliaukąs Įvairių išmietų.
• Stiklui piauti peiliukus su deimantu ar
• Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus.
• Įvairių kainų laikrodžius ir žadintuvus 

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

kus (su muitu) ą. ........ $10.80
• Moteriškus augštus žiemirtius šiitus batus su

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

20 svarų brutto sviesto ..... .. .................. ........
20 švarų brutto rūkytų riebių lašinių .....
16 svarų brutto medaus ......

metalinius.

šveicariškų

.... $ 7.00 
... $17.00

$14.50
$12.50-
$12.30

$29.00
$31.00
$23.00

6. Cukraus
Taukų
Sviesto __
Ryžių .....

........ 5 sv.

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

7. Cukraus ......

Taukų .;........

.......... 6 sv.

.... 10 sv.

Brutto 20 sv. — $25.50 Brutto 20 sv. — $22.00
ir kitus įvairios sudėties maisto siuntinius. (Maisto siun
tinių kainos — įskaitant visus mokesčius)

D&nesto! 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 
MEŽGIMO MASINAS, kuriomis galima megzti viską, iš 
įvairaus storutno siūlų, bei keletos spalvų. Vieno megs- 
tinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite 
ir pamatykite žurnaluose šią idealią mezgimo mašiną 
ir gražiausių modelių AKORDEONUS.'

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

neviršyjant nustatyto svorio. ' \
Mūsų skyrius Hamfltehe, 105 Cannon St E., pas p. 

V. Jutaifienę, tek JA. 8-W86, siunčia tiktai įvairius vais
tus, maisto siuntinius, stiklui piauti peiliukus, dažus

s

Stus, maisto siuntinius, stiklui piauti peiliukus, dažus V 
plaukams dažyti, .parkerius, žadintuvus ir mezgimo ma-

S Gyveną ne Toronte, gali vaistų, maisto ir kitus už- h? 
sakymus bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svaru gry-sakymus bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svarų gry
no svorio siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.
VASAROS DARBO LAIKAS: Nuo 1957 m. gegužės mėn. 
1-mos d.: pirmadienį - penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 
vai. vakaro. Setšadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

šiais meteis vasaros atostogoms ši įstaiga bus k uždaryta liepos mėnesyje nuo 8 iki 20 dienos3 imtinai.
2 Sav. A. K ALŲ Z A



TĖVISKtS ŽIBURIAI

Lietuviu tautos sukilimas
(1941 M. BIRŽELIO 23 D. PAMINĖTI)

"Iš 1941 m. birželio mėn. suki- 
limo orgonizotorių, laikinoje vy
riausybėje pramonės ministeris 
ligi jos suspendavimo. Aktyviai 
dalyvavo rezistencinėje veikloje 
Lietuvių aktyvistų fronte, vėliau 
Lietuvių fronte. Vienos iš VLI 
Ko organizatorių ir jo vicepirm. 
1943-44 m. Nacių areštuotas 
1944. VI. 16 ir kalintos Vokie
tijoje ligi 1945. IV. 16".

Liet. Encikl. IV t. 
šios LE eilutes kalba apie prof, 
dr. inž. Adolfą Domušį.

Prisimenant herojišką kovą 
prieš bolševikus ir lenkiant gal
vas karžygiškai kritusiems ka
voje už tautos laisvę, pateikiau 
keletą klausimų gyvam tų di
džių įvykių liudininkui Adolfui 
Damušiui.

— Ar lietuvių tautos 1941 m. 
birželio mėn. sukilimas yra ly
gintinas su vengrų tautos suki
limu ir kuriuo atžvilgiu?

— Jie panašūs kaip aktyvios 
ginkluotos rezistencinės kovos 
įvykiai už tautos laisvę. Tai žmo 
gaus sukilimas prieš niekšybę, 
tokią gėdingą ir taip toli nuėju
sią, kad šių laikų žmogui jau ne
bepakeliamą. Tas sukilimas liu
dijo lietuvių tautos gyvybingu
mą ir meilę laisvei. Sveikoje, gy
voje tautoje laisvės meilė yra 
taip galinga, kad jos nepajėgia
ma užslėpti ir išsiveržia ugnia- 
kalniu. Savo ryžtingumu ir sto
ka baimės ji ne tik nustebina, 
bet sukrečia aplinką, nes ji ga
linga aukos dvasia ir šventa sie
kimais.

Komunistinė vergija ir dabar 
apibūdinama kaip “raudonųjų 
budelių žvėriškumas”. Tai ne- 
perstiprūs žodžiai. Priešingai 
juos patikrinti galima paprastu 
klausimu: kieno žvėriškumas — 
žvėries ar sužvėrėjusio žmo
gaus? Žvėries žvėriškumas yra 
ribotas. Jį saisto tik kova už bū
vį bei instinktai, kurie plėšrumą 
sukelia. Žvėriškumas žmogaus 
paneigusio moralės dėsnius, pa
jungusio blogiui civilizaciją, in
telektą yra beribisz savo niekšy
bėje.

Tuo atžvilgiu lietuvių tautos 
sukilimas yra šviesus ir šventas 
pasipriešinimas XX šimt. niek-^ 
šybei.

— Sukilimas buvo spontanišl- 
kas ar iš anksto organizuotas?

— Kiekvienas sukilimas turi 
.tuos abu elementus. Lietuvių 
tautoje buvo didelis priešingu
mas komunistinėms idėjoms. An 
tikomunistinės rezistencijos po
grindis pasireiškė tą pačią dieną, 
kai komunistai pradėjo savojm- 
doktrinaciją. Lietuviai komu
nistinio galvojimo pagrindų ne
priėmė ir dar kritikavo. NKVD 
slaptoji komunistų žvalgyba 
pradėjo verbuoti šnipus, suimi
nėti ir žudyti, atsirado labai 
daug antikomunistinių pasiprie- 

' šinimo slaptų dalinių, kuriuos 
apjungė Lietuvių Aktyvistų 
Frontas.

Viso krašto rezistencija bu
vo galima paskirstyti į keturias 

' sritis: Aukštaitija, Dzūkija, Že-

Nuo žiaurių skausmų

Instantine
A PRODUCT OF BAYER

BAYER GAMINYS
Suteiks skubų, ilgai trunkantį 
skausmų nuraminimą — taip 
pat lengvai pakelia žmogaus 
nuotaiką.

Teikia greitą pagalbą nuo žiau
rių galvos skausmų, nusiŠaldy- 
mo, išijas, lumbago, reumatinių 
ir artritinių skausmų.

12 tubl. .25c 48 tabl. .75c
120 fabl. $1.39

maitija ir Suvalkiją. Tos sritys 
turėjo savo atskirus štabus. Aps
krityse veikė rezistencijos dali
niai pasivadinę savarankiškais 
vardais kaip: Lietuvos Laisvės 
Armija, Kęstutis, Geležinis Vil
kas, Lietuvos Apsaugos Gvardi
ja. Kauno ir Vilniaus štabai va
dovavo kraštui

Su užsienio Liet. Akt. Fronto 
štabu buvo palaikomas ryšys. 
Ryšininkų kelias yra kruvinas ir 
erškėčiuotas, pareikalavęs eilės 
ryžtingų vyrų gyvybių. Ceptrų 
ryšiai su Lietuvos apskričių bū
riais buvo glaudūs. Sukilimui 
ruoštasi visą laiką. Pagrindinis 
sukilimo uždavinys buvo pa
reikšti pasauliui lietuvių tautos 
norą laisvai gyventi. Vienu at
veju buvo pasiruošta sukilimą 
pradėti gegužės 1-10 d. Taip bu
vo sutarta su užsienio LAF šta
bu. Jau balandžio mėn. pabaigo
je aiškiai buvo sutarta dėl Laik. 
vyriausybės sudėties. _

Karo pradžiai užsitęsus, šis 
terminas buvo atidėtas. Po ma
sinių lietuvių trėmimų, ryšiai 
buvo apardyti, tačiau vėl ruoš
tasi naujam sukilimui.

Lietuvių pasipiktinimas ko
munistais buvo taip didelis, kad 
sukilimui susidarė palanki dir
va. Iš to galima daryti švadą, 
kad sukilimas buvo ir paruoštas 
ir spontaniškas, nes kai jis buvo 
pradėtas, įsiliepsnojo į ginkluo
tą visos lietuvių tautos antiko
munistinę kovą.

— Kaip įvyko 1941 m. birželio 
23 d. sukilimas?

— Pagal užsienio LAF štabo 
informaciją iš p. min. Škirpos 
apie birželio 15-16 d. buvo pa
tirta apie karo pradžią. Tam ter
minui ir ruoštasi. Sukilimą vyk
dė LAF įgaliotinis Leonas Pra
puolenis, jo pavaduotojas P. Z. 
ir visas LAF jungtinis Kauno ir 
Vilniaus štabas.

Laiku buvo užimtas ir sutvar
kytas veikti Kauno radiofonas. 
Paskelbta Nepriklausomos Lie
tuvos Laikinoji vyriausybė. Tai 
įvyko pirmadienį, birželio 23 d., 
apie 9 vai. ryto. Bet jau sekma
dienio išvakarėse veikė trum
pųjų bangų siųstuvas, kuris lai
kė paruosties padėtyje visus re
zistencinius dalinius.

Lietuvos nepriklausomybės at 
statymo paskelbimas Kauno ra
diofone buvo ženklas sukilimui 
pradėti. Nuo to momento sukili
mas įsiliepsnojo į spontanišką 
ginkluotą kovą prieš okupantą.

— Kaip susidarė Laik. Lietu
vos vyriausybė ir kaip ilgai jai 
sekėsi eiti savo pareigas?

— Laikinoji vyriausybė buvo 
sudaryta Lietuvoj Kauno ir Vil
niaus štabų sutarimu. Iš užsienio 
LAF štabo buvo rekomenduoti 
tiktai du asmenys, jie ir buvo 
įtraukti į vyriausybės sudėtį.

Pačioje pradžioje ministeriu 
pirmininku buvo paskelbtas 
pulk. K. Škirpa. Vokiečiai uždė
jo jam areštą Berlyne ir neleido 
išvykti į Lietuvą. Tada Ministe
riu Taryba išsirinko pirmininku 
prof. Juozą Ambrozevičių. Lai
kinoji vyriausybė perėmė visas 
įstaigas, pervedė į lietuvių ran
kas ir svarbiausia nepakluso nau 
jo okupanto pastangoms burti 
Lietuvos jaunimą ir vokiečių 
dalinius. Laik. vyriausybė griež
tai reikalavo Lietuvos nepriklau 
somybės pirpažinimo. Vokiečiai 
nesiruošė to daryti.

Laik. vyr. nesutiko keičiama į 
“Civilverwaltungą”, todėl jos 
veikla buvo sustabdyta rugpjū
čio 4 d., t. y. po 6 sav. gyva
vimo.

Laik. vyr. įteikė civilinei vo
kiečių valdžiai memorandumą ir 
savo veiklos sustabdymo dieną, 
susirinkusi prie Nežinomo Ka
reivio kapo iškilmingu aktu kon 
statavo, kad laisvės viltys, lie
tuvių tautos aukos ir ryžtingu
mo dvasia turi būti išlaikytos.

— Kaip vertinti lietuvių tau
tos sukilimą?

— Pirmiausia nereikia jį nu-

vertinti. Politinė išmintis savai
me verčia kaip sukilimą taip lie
tuvių partizanų laisvės kovas iš
kelti, kiek tik galima. Anas aud
ringas laikotarpis yra karžygiš
kas savo.aukos ir principų dva
sia.

Ši kovos dvasia nesusidarė 
ūpo įtakoje. Ji augo ir brendo iš 
lengvo aiškių apsisprendimų ir 
tvirtų pasiryžimų lydima. Pačio
je esmėje ją išugdė jaunimo tau
rumas ir paklusimas sąžinės 
balsui.

Ta prasme politikavimas, ku
ris bando tuos įvykius nuver
tinti, yra neišmintingas ir ne
tikslus veiksmas, nes sukilimo 
metu visi pritarė Liet. Akt. Fron 
to rezistencinei veiklai, kitos ini
ciatyvos ir nebuvo.

— Koks yra esminis lietuviš
kos rezistencijos bruožas?

— Pagrindiniu bruožu yra są
žinės balsas prieš smurto bai
mę. Prieš 16 metų ginkluotu su
kilimu prieš smurtinį režimą lie
tuvių tauta davė labai griežtą ir 
kietą atsakymą okupantui, pa
klusdama savo sąžinės balsui ir 
pasipriešindama niekingam ver
gavimui smurto baimėje.

Modernioji vergijos pabaisa 
netiktai lietuvių tautą, bet ir 
žmoniją stato prieš egzaminą 
pasisakyti už žmogaus prigimtą
sias teises ir sąžinės balsą ar už 
nusilenkimą, smurtui ir sąžinės 
paneigimą.

“Ar žmogui dera smurto bai
mėje atsisakyti sąžinės balso?” 
Tai klausimas, į kurį ryžtingai 
ir vienbalsiai mūsų kovotojai 
davė aiškų atsakymą — ne! Tai 
pavyzdys visoms tautoms. Juo 
pasekė Vengrija.

Už sąžinės balsą bei ištikimy
bę savai tautai ar už nusilenki
mą smurtui bei patogaus gyve
nimo vilionėms turi’ pasisakyti 
kiekvienas ir šioje ir anoje už
dangos pusėje. Budėkime ir ne
suklupkime 
gą Lietuvos 
testamentą.

vykdydami garbin- 
kovotojų už laisvę 

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

ir gretimuose ežeruose galimo meškerioti.

Montrealio Kredito Unijos “Litas” vadovybė. Pirmoje eilėje (iš 
kairės): D. Jurkus — banko vedėjas, A. Norkeliūnas — pirminin
kas, B. Povilaitis — sekretorius; antroje eilėje: J. Bulota, — Rev. 
Kom. pirm., A. Skučas — valdybos narys koop. šviet. reikalui, 
J., Juškevičius — Kredito kom. pirm., J. Lukoševičius — Kred. 
kom. narys. Nuotr. B. Kerbelienės)

Ar Kanada suka nauju keliu?
Bostono “Monitor” specialus 

bendradarbis, J. C. Harsch rašo:
Kodėl kanadiečiai balsavo, 

kaip balsavo, parlamentą rink
dami, niekas, turbūt, patenki
nančiai neišaiškins. Greičiasiai, 
veikė vietos sumetimai. Tačiau, 
prasikiša ir vienas bendras fak
tas. Pralaimėjusi vyriausybė pa
laikė tamprius ryšius su JAV, 
ypač apsigynimo klausimu, nors 
jų nestigo ir ekonominiais. Ji 
tuos ryšius praplėtė.

Pirm rinkimų kilo balsų Ka
nadoje prieš tokį tamprumą. Ta
čiau nereikia šokti prie išvados, 
kad liberalų pralaimėjimas yra 
sąmoningas kanadiečių žygis at; 
sipalaiduoti nuo to, ką liberalai 
ilgai valdydami yra padarę. To 
negalima nei įrodyti, nei nu
neigti.

Rinkimų išdava betgi gali su
laikyti 25 metų kryptį. Labai ga
li būti, kad naujoji vyriausybė 
sieks labiau laikytis Anglijos,

KAIP GREIT UŽMIRŠTAME
kąr radau ir ištisai pacituotą 
Brazdžionio eilėraštį apie tėvy
nės ilgesį... tos brošiūros apie 
rusų terorą neturiu. Ryšium su 
tuo, siūlau Tau truputį susikąup 
ti ir pagalvoti Tuo metu, kad* 
Lietuvoje pasiutusiu tempu 
vyksta liberalėjimas ir tautinės 
kultūros atgijimas, aišku su 
Chruščio žinia, parašyk Tu man, 
kodėl Tu laikai reikalinga knis
tis po seniai numestus kraujuo
tus marškinius? Man atrodo, kad 
ne tik mudu, bet ir visa lietuvių 
dauguma ne labai supranta da
bartinių problemų esmės. Ar 
mes esame kokie kapitalistų 
agentai, kurie žūt būt npri Lie
tuvoje atstatyti žydišką kapita
lizmą, kaip jis buvo Lietuvoje, 
ar mes bėgome iš Lietuvos nuo 
paprasčiausio teroro, kurio da- , 
bar jau tokio nebėra? Ar Tu esi 
nusistatęs prieš rusų tautą ar 
prieš paskirus individus? Ar Tu 
esi tikras, kad amerikiečiams 
Lietuva yra įdomesnis* objektas 
nei rusams, kurie .juk randasi 
mūsų pašonėj... Jei Tu galvoji, 
kad kiekvienas nusikaltimas, už
sitarnauja bausmės, tai pažvelk 
istorijon, kad ir tų pačių mūsų 
protėvių amerikiečių — NYT 
baisiausiai įsižeidė, kai rusai pa
rašė istoriją apie Ameriką. :O, 
pasakyk, katras dabar plačiai ži
nomas milijonierius nepaveldė- 
jo savo milijonų iš tėvų, kurie 
gal prekiavo baltosiomis vergė
mis, gal gaudė negrus Afrikoje' 
arba samdė gangsterius, kad te- x 
rorizuotų Detroito darbininkų 
vadus. Didelėmis valstybėmis 
niekad nepasitikėsiu...”

Šie žodžiai, rašančiojo išmo
ne ,tik dar kartą parodo, kokia 
yra trumpa mūsų atmintis ir 
kaip -lengvai mes kartais pati
kime, kad ir netiesiogine raudo
nųjų propaganda. Nereiktų ste
bėtis, kad tokia vilniškė “Tiesa” 
ar jos satelitas “Už sugrįžimą tė
vynėn” neatsispirtų pagundai 
pacituoti minėtojo laiško žo
džius. Bet to nies neturime bi
joti. Juk demokratinės santvar
kos ir spaudos privalumas ir 
yra, mokėjimas laisvai ir ne
varžomai nagrinėti betkokias 
problemas, kad ir kaip mums 
nemalonias.

Bet nagrinėjant tokius reika
lus vargu ar galima* užmiršti vi
sas skriaudas, terorą, .kurį paty
rė lietuvių tauta nuo^spvietinid 
milžino.-Tai, dar nėralistorij* jr 
dar nėra praeitis, tar-dar yra ši 
diena. Tiesa, būdami?' krikščib- 
nimis, turime mokėti prisiversti 
atleisti net ir didžiausiems savo 
priešams. Bet, viena yra atleisti, 
ir visiškai kita užmiršti. Kaip 
lygiai yra skirtumas tarp komu
nizmo ir to žydiškojo kapitaiiž- 
mo. Jų tarpe gi vis jau turėtų 
rasti vietos ir grynai lietuviš
kieji aspektai, apie kuriuos, at
rodo, padašiai galvoja didžiu
ma patriotų lietuvių šiapus ir 
anapus uždangos. Ir tikroji tra
gedija glūdi ar tik ne tame, jog 
su kiekviena diena mažėja ben
drojo susipratimo ryšys tarp 
laisvėje ir Lietuvoje gyvenančių 
tautiečių. Ir vieni ir kiti, regis, 
aiškiai mato ir žino, kas juos ri
ša, bet vis sunkiau beįžvelgti ir 
suprasti tai, kas tas dvi lietuviš
kojo pasaulio dalis skiria. .

Tų skirtumų, deja, yra gana 
žymių ir juos iškelti, apie juos 
kalbėti jau tektų visiškai atski
rai. Al. Gimantas.

Sunku, rodos, būtų ir patikėti, 
bet emigracinės visuomenės tar
pe vis dažniau pradeda reikštis 
nuotaikos ir nuomonės, kurios 
rodo, kad su mūsuoju galvojimu 
yra kažin kas negero. Gal tai, 
kad ir nesąmoningas, bet grei
tas prisitaikymas prie kasdieni
nės aplinkos teikiamų gyvenimo 
patogumų bei malonumų, o gal 
tik paprastas faktų užmiršimas, 
kurie išdilo skubančio laiko sū
kury. Išties, nuo 1944 m. juk pra
bėgo jau geras laiko gabalas. 
Gal būt, į mūsų naujus nusitei
kimus turi įtakos ir sovietinė 
propaganda, nors paprastai to 
ginamės visomis keturiomis, ne
prisipažįstame.

Ar tik nepavojingiausia, jog 
pradedame tikėti žymiais pasi
keitimais tėvynėje. Tiesa, Lie
tuvoje lyg ir vyksta savotiško li- 
beralėjimo procesas, bet jis yra 
toks mažas ir tiek nežymus, jog 
vargu ar gali atnešti mūsų įsi
vaizduojamus pasikeitimus. Ne
sigirdi apie masinius išvežimus, 
bet trėmimus pakeitė visa eilė 
kitų “savanoriškų” priemonių, 
kuriomis stengiamasi išvyti iš 
Lietuvos galimai daugiau lietu
vių. Užtenka ir tos “švelnios” 
prievartos. Dar galima pastebė
ti tam tikrų pastangų iš vieno 
kito lietuvio, net komunisto, 
bandyti reikšti lietuvišką inicia
tyvą kaikuriose gyvenimo srity
se. Būtų naivu to nematyti ir šio 
rašinio autorius jau nekartą yra 
akcentavęs mūsų spaudoje (dau
gelio išeivijos vadovaujančių as
menų pasipiktinimui), jog mes 
išeiviai turime skatinti ir pri
tarti visoms pastangoms dabar
tinėje Lietuvoje, kurios bent 
kiek rodo lietuviškos iniciatyvos 
ar stengiasi iškelti lietuviškosios 
kultūros pranašumus ar bent 
stato ją greta sovietinių pasireiš
kimų. Prisiminkime, kad ir 
gandus apie tariamąjį Pabaltijo 
valstybių statuso pakeitimą so
vietinių “liaudies demokratijų” 
pavyzdžiu. Mes, gyvendami lais
vėje juk piestu stojome prieš 
betkurį panašų pasiūlymą ir šau 
kėme, kad kovojame už besąly
ginį Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Tuo tarpu, pačiame 
krašte, kaip rašančiajam yra pa
reiškęs vienas šiais metais atvy
kęs iš Lietuvos asmuo, buvo 
galvota, kad iš kelių blogybių 
tektų rinktis bent kiek geresnę 
ir jei; sakykim, Kremlius būtų 
sutikęs iš sovietinių respublikų 
tarpo išleisti Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, būtų buvę tikima, kad 
pasiektas jau gana žymus laimė-

negu JAV. Kitais žodžiais, sąmo
ningai ar ne, Kanados piliečiai 
tartum apsisprendė politikos 
svorį pasukti iš pietų į užjūrį. 
Praktikoje gal nieko žymaus ne
įvyks. Bet sekr. Dulles gal tu
rės palaukti kol naujoji vyriau
sybė pastovinės pastudijuoti pla 
nuojamą oro inspekciją Arkti
koje.

Rinkimai bene dar vienas įro
dymas. kad pasaulis nori pra
skiesti dviejų galių ašigalius. Šį 
praskiedimą sustabdė įvykiai 
Sueze ir Vengrijoje, nes praskie
dimas pergreitai vyko. Dalykas 
prasidėjo po Stalino mirties. Pa
sireiškė nerimavimai; ir Sovie
tų, ir Vakarų bloke. Mažosios 
valstybės pradėjo nebnorėti, 
kad didžiosios visus jų reikalus 
spręstų.

J Kažin, kaip toli jos nueis. 
Chruščevas ieškojo ir rado būdų 
prieiti prie visuomenės Ameri
koje (pasikalbėjimas su New 
York Times redaktorių Catledge 
ir televizijos programa). Rau
donoji Kinija aiškiai stojo Len
kijos pusėn prieš Maskvą. Va-

natorius didžiavosi, kad jis bu- šingtonas taip pat atėjo Lenki- 
vęs Rusijoje pamaitintas sūriu, jaį ekonomiškai padėti. O pre- 
duona ir puikiausiom tomeitėm, 
kokius tik begali įsivaizduoti, na 
ir viščiukų sriuba bei puikiausia- 
kepta vištiena. (Atrodo, jam nei 
į galvą neatėjo, kad jam, kaip 
svečiui, tų dalykų gali būti net 
badmečiu surasta, bet milijonai 
rusų nei per 10 metų nėra raga
vę vištiennos. Kas gi jam dar
bo. St. B ). Autorius įžangos ga
le kukliai pastebi, kad šitokie tai

TEISYBĖ APIE RUSIJĄ
Yalė University Press, New 

Haven, Conn., yra išleidusi Da
vid J. Dailino 10 knygų apie Ru
siją. Tai didelis ir neprilygsta
mos vertės darbas. VLIKas, AL 
Tas ir kiti veiksniai bei spauda, 
kad matytų, kokios blyškios, ne
pilnos, tartum limonado pripil
tos yra jų informacijos apie bol
ševizmą, neišskiriant nei “poe
tiškų” Eltos biuletenių, turėtų 
nedelsiant sau įsigyti bent dvi iš 
jų: “Soviet Espionage” ir “The 
Changing World of Soviet Rus
sia”.

Štai keletas citatų iš pasku
tinės knygos įžangos, kurios pa
rodo JAV politikierių tartum 
“nesusitupėjimą”: “Mūsų spau
da, mūsų pasiuntiniai ir mūsų 
spec, misijos garbino Rusiją, 
liaupsino Staliną ir iki minimu
mo mažino jų (rusų) politikos 
pavojingumą. Stalinas nėra la
biau diktatorius, negu Chūrchil- 
lis, — rašė viena įžymybė. — 
Nuteisimas mirti tokių iškry
pėlių, kaip Bucharinas ir Zinov- 
jevas, Rusiją tik apvalė nuo 
5-tos kolonos šalininkų.” Vienas 
iš JAV ambasadorių net pareiš
kė: “SoW«tų valstybės garbės 
žodis yra taip patikimas, kaip 
Biblija”, ir “Sovietų lyderiai eis 
visą kelią taip augštoje dvasioje, 
taip altruistiškai ir nesavanau
diškai, kaip ir betkurios kitos 
pasaulio tautos”. Vienas JAV 
korespondentas rašė: “Visuose 
kraštuose, kur tik Raudonoji Ar
mija įžygiavo, neparodyta jo
kio palankumo vietos komunis
tams” (atseit, parodant nesiki
šimą). Su dideliu pasitikėjimu 
vienas politinis rašytojas užtik
rino, kad “JAV ir Rusijos užsie
nio politika niekados nėra bu
vusi konflikte”. Nuvažiavę į 
Maskvą kaikurie laikraštininkai 
dėjo visas pastangas paneigti, 
kad Rusijoje esama “darbo sto
vyklų”, talpinančių milijonus 
žmogiškų būtybių. Prieš apleis-- 
damas Maskvą 1955 m. vasarą 
senatorius George W. Malone iš 
Newados (prieš tai buvęs ener
gingu McCarthy rėmėju), vie
šai konstatavo, kad: “Nėra jokių 
įrodymų, kad žmonės ruoštųsi 
sukilti prieš sovietinį režimą, 
dėl to JAV propaganda turėtų 
būti sumažinama”. Ir ypač pa
vojingas jo pasiūlymas: “Strate
ginių medžiagų išvežimas į So
vietų bloko kraštus turėtų būti 
aprobuotas — leistas”. Kitas JA 
V-bių senatorius Allen J. Ellen- 
der iš Luizianos, vos pasiekęs 
Vieną grįždamas iš Rusijos, ra
portavo, kad kukurūzų laukai 
Sovietuose galį lenktyniuoti su 
geriausiais pavyzdžiais, kokių 
tik turime Amerikoje”. (Gi vė
liau patys rusai prisipažino, kad 
kukurūzų derlius 1955 m. buvęs 
ypač silpnas. St. B.). Toliau, su 
neslepiamu pasitenkinimu, se-

zidentas Eisenhoweris atvirai 
pareiškė abejojamų, begu bloka- 
'da* raudcmosiop -Kinijos naudą 
neša. \

Šitokie dalykai verčia spręsti, 
kad Rytų - Vakarų santykiai at- 
Ivžta. Atlvžta ir saitai, kurie blo
ko narį riša prie centro. Aišku, i jimas, bent pirmasis žingsnis, 
yra.didelė praraja tarp Veng- dalinai išsilaisvinti'iš sovietinės 
rijos noro atsipalaidoti nuo Mas- globos. Atrodo, kad šis momen- 

u . .„ v. . i kvos ir Kanados švelnaus noro tas laisvojo pasaulio lietuvių ne-
amerikiečių ekspertai vazme- į eiti savitovesniu keliu santy- buvo tinkamai suprastas ir ne- 
jasi po Rusiją, spręsdami v]en , kiuose su JAV. Bet pagrinde no

rai tie patys' — mažos tautos 
trokšta nutolti nuo galios centrų 
Maskvoje ir Vašingtone labiau, 
negu norėjo, kada Stalinas savo 
šalta kara vykdė. V.

pro vagono langą apie kraštą, 
kuris net neturi viešų statistikų 
apie gyventojų profesiją (kad 
nepaaiškėtų milijonai dykinė
jančių baltarankių trigubame 
aparate: ministerijose, kompar
tijoje ir NKVD, kai tam pačiam 
darbui užtektų tik vieno), už
darbius, sveikatą, nelaimes dar
bovietėse ir auto akcidentus.

Autorius mano, kad reikėtų 
duoti progos kiekvienam Rusi
jos entuziastui Amerikoje, kad 
realesnį paveikslą įgautų, dar 
padirbėti bent kelis mėn. fabri
kuose, kolchoze, net kalėjime 
pasėdėti, kur irgi nevienoda, 
nes kaip vokiečių medicinos 
prof. dr. Wilhelm Starlinger pa
tyrė, kuo arčiau Maskvos, tuo 
geresnis rųaistas ir lengvesni 
darbai, o kuo toliau į šiaurę, tuo 
daugiau sauvaliavimų. Yra trem 
tinių prie Led. vandenyno, kur 
birželio mėn. pasitaiko 15 laips
nių žemiau nulio. Taip girdi, 
tam “laisvam” krašte suteikia
ma progų “nemokamai pasiva
žinėti”, o gyvam nuvažiavus — 
kiek pamankštinti raumenis me
džius kertant sniege iki juostos 
po 12 vai. į dieną, 7 dienas sa
vaitėje. Girdi, taip moterys ne
atsilaiko ir parsiduodą už 500 
gramų (apie svarą) juodos duo
nos, prostitucija esanti didelė, 
ypač tarp rusų ... Dar toliau au
toriaus rašoma, kad reformų 
svajotojams, vietoj laukus ’’pro
greso”, tektų pirmoj eilėj pasi
rūpinti, ar progresuoja NKVD, 
kuri nedaug tesumažino karo 
laiku turėtą savo 600.000 vyrų 
armiją, ginkluotą patrankom, 
lėktuvais, tankais bei šarvuotais 
traukiniais, bene su trigubu slap 
tų agentų tinklu, prieš kuriuos 
dreba net pati kompartija, nebe
kalbant apie Raud. Armiją, nes 
NKVD veikia tyliai, greit ir 
efektingai (dingsta žmonės po 
nakties), kaip majėfetotiškai didi 
mašina, visur turinti akis ir au
sis. Deja, šis darbas, girdi, re
miasi negirdėta apgaule, vergija 
ir pasityčiojimu iš žmogaus, net 
geriausiu atveju, gi dažnai — 
nežmoniškom kančiom ir mir
timi. Labai rekomenduotina kny 
ga mūsų taikos “enutziastams”.

Si. B.

paremtas. O tai tik parodo, kaip 
mums trūksta diplomatinio ap
sukrumo ir šios dienos tarptauti
nių reikalų supratimo.

Bet grįžkim prie mūsų temos, 
kuriai progą sudarė gautas laiš
kas vieno asmens, kuriam priei
nami Įvairūs žinių šaltiniai ir ki
tokia informacija apie padėtį tė
vynėje. Teko net labai nustebti 
dėl kaikurių ar tik ne perdrąsių 
išvedžiojimų, kurie aiškiai pa-

Maskva. •— Tass agentūra pa
skelbė, kad Sov. Sąjungos gy
ventojų nuo 1940 m. padidėję 
8.500.000 ir dabar esą 200.200.000.

Varšuva. — Kardinolas Wy- rodo, jog mes mokame labai 
szynski iš R'omos jau grįžo į!greit užmiršti patirtas skriaudas 
Varšuvą. Jam išvykstant iš Ro
mos šv. Tėvas Paznanės arki
vyskupu paskyrė kardinolo vys
kupą padėjėją Baraniaką.

151 Stoyner Ave. Tel. RU. 1-0492 
Toronto

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

ir neteisybes, ypač ten, kur gre
ta stojasi visos tautos reikalai. 
Ar netenka nustebti, gal net ap- 
stulbti, skaitant tokius žodžius: 

vilniškė ’’Tiesa” vis tobu
lėja. Ją jau sunku lyginti su bet 
kuriuo kitu lietuvišku laikraš
čiu čia išeinančiu. “Tiesoj” gau
su istorinių aprašymų apie pilis, 
bažnyčias ir rūmus, vis daugiau 
maironiško tipo poemų, o jau va-

LIETUVIS MATININKAS 
'Ontario Lend Surveyor' 

P. ŠALNĄ
95 Mill Rd., Yongeharst P.O., Ont. 
Tel. TU. 4-3988 — Richmond HiH 

Iš Toronto — Long distance.

Geriausias
kanadiečiu

dviratis

ŽAISLAI

VAIKŲ VEŽIMĖLIAI

PAČIŪŽOS • TRIRAČIAI •
DVIRAČIAI jyjl

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

ATIDARYTA
VAKARAIS

DUKE’S
CYCLE & RADIO LTD.

625 QUEEN ST. W 
prie Bathurst, 
Toronto, Ont.
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Pavergtoje tėvynėje
■ Apie bažnyčios padėtį dabar- kupijoj atstatytos esą Punios 
tinėje Lietuvoje “Už suvrįžima” Į Darsūniškio bažnyčios, išdeko- 
Nr. 34 rašoma, esą, Kaišiadorių : ruotos Kietaviškio ir Žiežmarių 
vyskupijos kanclerio kun. Bak- bažnyčios. Valdžia, esą, tiems 
šio. I darbams, atleidžia aaug įvairių

Išskaičiavus vyskupijas ir iš- statybinių medžiagų”...
„vardinus dabar Lietuvoje esan- į Apie M. Urbšiėnę - Mašiotaitę, 
čius vyskupus, pasakojama apie paskutinio užsienio r. ministerio 
Kaišiadorių vyskupiją. Joje te- žmoną, buvusią kartu su juo iš- 
besą 9 dekanatai ir 66 parapi- tremtą, rašo “Už sugrįžimą” Nr. 
jos lei bažnyčios. Kapitulos su- ,34, kad ji dirbanti Centr. Vals- 
dėty esą: prel. Bernardas Sužie- tybinės bibliotekos rankraščių 
dėlis, prel. Juozapas Matulaiti: 
- Labukas, prel. Vincentas Vai

ir

skyriuje, kur tvarkanti savo tė
vo rankraščius. Ji esą galėtų ne-

čiulis ir kan. Rapolas Juknvs. dirbti, nes gaunanti “personali- Tr • , .. __ •• M • + :nę pensiją” ir galėtų gyventi be 
jokio darbo. Tačiau pamėgtas 
bibliografinis darbas traukiąs.

Kunigų “parapijose pastoraciją 
atliekančių” 1940 m. buvę 87, da 
bar esą 81. Pernai nemiręs nei 
vienas. Kunigų esą papildoma , iš - Jai esą 62 metai. Rašiny sakoma, 
Kauno tarpdijecezinės seminari- į kad ji “jau sena, gerai žinoma 
jos auklėtinių, kuri kasmet iš-! bibliografė, ilgus metus, dirbusi 
leidžianti “12-18 naujų darbinin
kų”. Šiemet balandžio mėn. bū
sią įšventinta 14 auklėtinių. Jų 
tarpe keletas' kaišiadoriškių.

universiteto bibliotekoje”. Kaip 
žinia, prieš karų p. Urbšienė uni
versiteto bibliotekoje niekad ne- 

__ ___ __ dirbo, tad bus dirbusi tą darbą 
(Rašoma: bus įšventinta, nors tremtyje. ■
laikraštukas spausdintas rgegu- j Jos vyras straipsny neužsime- 
žės mėn.). Šventinimai vyksią namas išviso.
Kauno Bazilikoje. Buvę numa
tyta, kad šventins vysk. Matu- dynų Pelėdos 85 m. sukaktis pa
lioms, bet “kadangi šventinimų ■ minėta Kaune specialia akade- 
apiegų atlikimas yra ilgokas, var įmija dalyvaujant jai pačiai. Jai 
ginantis ir reikalauja nemažai: ta proga gegužės 18 d. suteiktas

Marijos Lastauskienės - Laz

Gražiausi sakiai prie Hamiltono!
PENKTADIENI, birželio 28 d. visus kviečiame į įspūdingiausį 

parengimą -
d

.FETRINIU
kuris įvyks prabangioje salėje - Prudhomme’s Garden Centre, 

, , Vineland, Ont.
i.

Salė yra prie pat Queen Elizabeth autostra
dos, apie' 20 mylių į rytus nuo Hamiltono, 

St. Catharines, kryptimi.
GROS BENNI FERRI. ORKESTRAS.
10 brangių įėjimo prizų (Door prizes) 

Turtinga loterija.

Maloniai prašome Hamiltono, Niagaros pu
siasalio ir kitų vietovių tautiečius skaitlingai 

atsilankyti!
Pradžia 8 vai. 30 min. vak. 

Pabaiga 1 vai.
Hamiltono Liet. Namų Fondo Valdyba.

HAMILTON,. Ont.
Vasaros stovykla, kurią orga- valdybos.

nizuoja -ateitininkai, Įvyks š.m.: Apytikriu skaičiavimu Hamil

Skaudi nelaimė ištiko NF na
rį Vincą Iškalą. Jis iškrito iš 
sunkvežimio ir įskėlė šlaunies 

į_ kaulą. Šiuo metu gydosi namua- 
liepos 20-28 d. Wasagoje. Sto-. tono lietuviai turi apie 400 na- sė> 56 East Ave. N.
vykios mokestis vienam asme-'mų jš kurių apie 300 yra šildo- Nauji NF nariai. ----- - -----
niui $13. Stovyklon primami ne mf alyva. Jei mes būtume tiek Vladas paskyrė iš karto net 
vien ateitininkai, bet ir visi no-'vieningi, kad visi šio prašymo pa $200. Po $100 paksyrė Antanas 

—a nuo 13 m.į klausytume, tuo būdu, mums i Kuras, J. Z. ir K. G.
_...—Be įvairių pramogų į nieko nenustojant, Namų Fon-į penktadienį, birželio 28 d., 
stovyklautojams numatoma pa- das gautų iš alyvos kompanijos ''visi važiuosime į gražiausią Pet- 
skaitų jaunimo auklėjimo temo-:apie $4.000. jrinių balių, rengiamą NF v-bos
mis. Į Tad dar kartą prašome visus į ištaigingiausioje Garden Centre

HamiltonieČiai stovyklautojai' mieluosius tautiečius šiam rei- salėje.
bus nuvežti ir parvežti veltui, kalui kuo rimčiausio dėmesio, Dar vieną (devintą) įėjimo 
Norintieji stovyklauti prašomi Tuojau rašykime St. Bakšiui, 38 dovana paskyrė Barlin - Scott 

_ _ _ . . registruotis ir stovyklos reika- Stsnlev Avė, arba skambinkite į Manufacturing Co. — antlangę
(karo Rusijoje, linkėjo vienybės:Tais kreiptis pas Ant. Grajaus-'p. Rimkėvičiehei JA. 9-7633. (awning) $45 vertės. Beveik 

ja vaidyba, kuri- pareigas pasi- pr pasišventimo tautiniams rei-j kaitė, 113 Cannon St. E., telef.; Taip pat susitarta 
skirstė sekančiai: pirm. Vincas kalams, skaudžiai kaltino bend- į JA. 2-2698, arba pas. G. Bakai-' Hėet Sales Co. 
Markūnas, vicepirm, Juozas Pati į ruomenės natius, kurie užsida-j tytę.

sekr. Antanas Kalvaitis, j rę ma-erializmo kiaute. Tauti-'j
Vincas Zinaitis, kultūros'nės sąjungos vardu K. Žukaus-i 

ir švietimo;reikalams Mikas Ša1.- kas priminė, kad jau 12 metų, į 
čiūnas. šalpos, ir parengimų va- kaip deklaruota pasaulio taika, p 
doyas Petras Šidlauskas.' Susi- bet s mūsų tėvynė jos neturi ir J “Aušros”klubas. Ji įvyks po atei ^3 
rašinėjimo centras: A. Kalvaitis, . vargsta sunkioj komunizmo prie tininkų stovyklos ir tesis 2 sa-

.52 Riverbank St., Welland. Ont. spaudoj, jautriais žodžiais linkė-; vaites.'nuo liepos 28 d. iki rug- mirrnox
\ ■ Apylinkės v-ba. Jo nepalūžti kovoie už mūsų į piūčio 11 d. Priimarr ■ ■ ' " ' '

Birželio masiniai trėmimai pa- šventus tautinius idealus ir grei-pj- mergaitės nuo 7 i
minėti birželio 16 d. St. Cokun- tai sugrįžti prie Baltijos; gintaro j HamiltonieČiai ir i š
bus salėje. Minėjimas pradėtas: krantų. B-nės valdybos vicep.J gali užsiregistruoti* d 
gedulingomis pamaldomis už J-. PaųžųolĮs kalbėjo propagan- asmenis, kalu ir 
mirusius mūsų tautos kankinius. 
Pamaldas atlaikė ir įspūdingą 
pamokslą pasakė kun. Vėželis. j 
Po pamaldų bendruomenės vai-.; 
dvbos pirm. V. -Markūnas P.a-j 
kvietė garbės• prezidiųman: kun. 
Vėželi. svečią iš .Bufffalo R; Ma- 
šiulionį, savanorių kūrėjų atšto-■ 
va Pr. Naidūškėv’čių, tautinės ‘ 
sąjungos atstovą K. Žukauską. 
Po.atidaromos kalbos..tyios mį-

sveikatos, b vysk. T. Matulonis 
jau eina 84-tus metus, tai šven
tinimus teiks J.E, vysk. Julijo
nas Stepohavičius”.

Karo; metu kaikurios
čios smarkiai nukentėję, buvę ’ nerriunė- Rotušė toliau Rotušė- 
apgriautos, sudegintos. Dabar ; Viliampolė, o vėliau ir i Žalia- 
jos atstatytos. Kaišiadorių vys- < kalni.

“LTSR nusipelniusios meno vei
kėjos vardas”.

Kaime esą ruošiamasi įvesti 
troleibusu susisiekimą. Pirmiau-. . 4. . • V .

s bažny-pia pradėsianti veikti* linija Pa- rintieji stovyklaut 
ip. buvę.’npmnnp - Rotušė toliau Rotušė - amžiailS; Be įvail

WELLAND, Ont.
Birželio 2 d. KLB-nės Wei--čius primindamas lietuvių orga- 

, lando apylinkės visuotiniame nizavimąsi po pirmo pasaulinio 
nariu susirinkime išrinkta nau- -i

žuolis.

iij cannon bt. i
2-2698. arba pas . G

123 Robinson St
2-51G9.

Hamiltono at-kų v-ba.
Jaunučių stovyklą 

pt riKvcin Teverti

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYĘES

Bendras JAV ir KLB valdy-f Vok. Krašto Valdybos posėdis 
bų posėdis įvyko birželio 8 d. įvyko gegužės 1-3 d. Buvo per- 
Clevelande.* Kanados bendruo
menei atstovavo Kr.. Valdybos 
pirm. V. Meilus ir nariai V. Vai
dotas bei J. Sungaila, Kanados 
KF pirm. Iz. Matusevičiūtė, JA 
V-bių bendruomenei — visa jos 
Centro Valdyba.

Posėdžiui pirmininkavo KLB 
Kr. V-bos pirm. V. Meilus, sek
retoriavo JAV LB CV sekr K. 
Augulis.

Posėdyje buvo svarstyti šie 
klausimai: PLB Seimo organi
zavimo eiga, kultūrinis bend
ruomenių bendradarbivimas, tar 
pusavio informacija.

Susitarta PLB Seimui skirti 
kuo daugiau dėmesio, kad jis 
sėkmingai atliktų jam skiriamus 
uždavinius. Seimas turi būti tik
rai reikšmingas įvykis visais at
žvilgiais.

Sustarta taip pat plėsti kul
tūrinį bendradarbiavimą: bend
romis pastangomis organizuoti 
vadovėlių ir jaunimo skaitinių 
leidimą, plėsti akciją keistis me
nininkais ir meno kolektyvais, 
rūpintiš meninių parengimų ly- 
gio kėlimu.

Į Abi valdybos, bendrame posė- 
, t, - . Idyje konstatavusios augančius 

ai. RuŽinSkaS T +or»V-infi Irultviri-

VOKIETIJA

>.— antlangę
(awning) $45 vertės. Beveik

, telef.i Taip pat susitarta su Shur visas įėjimo dovanas gavo A. 
Bakai- Hėet Sales Co. Ltd., kuri stato šimkevičiuS, savininkas Shur 

telefk naujas alyvos krosnis, kad ji iš-Į Heet Sales Co. Ltd. Šiam baliui 
savo brutto A. Šimkėvičius įdėjo tikrai daug 

klijėntų. kurie darbo, Pav. iki birželio 20 d., jis 
5 pirks iš jos per: vienas išplatino 50 bilietų.

L-rėin- WiĮjs Motors. Ltd., Bimbrook, 
.............Ont,, paskyrė Petrinių baliui 

ami iš visų lietuvių vie- dešimtąjį prizą $15 vertės. Nuo- 
ntarimo ir pagalbos sun girdus ačiū* Sk. St.

■1 moįces u Nr 
pajamų nuo tų

j alvvGS krosnis Į
■ NF v-ba. Dėl informacijų krėip-

adresais.

. iki rug- 
bemiukai

T,R uždavinius tenkinti kultūri
nius, švietimo, sporto ir kt. rei
kalus, nutarė bendru pareiškimu 
kreiptis į bendruomenių orga
nus ir visus lietuvius vykdyti 
tautinio solidarumo pareigą, ku- 

•ri reiškiasi tautinio solidarumo 
įnašų mokėjimu ir surinkimu.

Buvo taip pat pasikeista nuo
monėmis dėl lietuvių grupių ir 
veiksnių sugyvenimo Lietuvos 
laisvinimo byloje. Apskritai tris 
valandas su viršum trukęs bend
rasis posėdis buvo darbingas ir 
draugiškas.

BALFo reikalų vedėju, pasi
traukus St. Lušiui, pakviestas 
Jonas Kruze. Pareigas jis per
ims birželio pabaigoje.

(E) Kun.. Keleris, Liet. Ev. 
Liut. Bažnyčios senjoras, atvyko 
kuriam laikui, i JAV.

•::os Teikalu, ragino kue plačiau ku ■ stovvklą DatĄnav 
informuoti, vietinius gyventojus,-j-įtj anie ja žr. 8 nfel. t 

to žinių.
Linksma gegužinė 

__ ,r” proga liepos 1 c 
ni, rengiama tikrai 
mantiškoje vietoje—“Sky Club" 
-— “Brant Inn“. Burlingtone

kiame Liet Namų ’Sig-iimo aar- • 
be. mes liekame nuoširdžiai dė- j 
kingi. Liet. N. F&ndo v-ba.

Namų Fondo nariams, laikan- Į 
tiems savo Įnašus .Canada Per-1 

iė Jūsų I

ve komunizmo vergijoje mūsų 
tautiečiai. Toliau sekė Romo Ma 
siulionio paskaita. Paskaitinin
kas savo 
jautriai priminė mūsų tautos 
karčias, ragino kuo glaudžiau-’ 
šio tarpusavio bendradarbiavi
mo, ypatingai kreipėsi i jauni
mą. kad išliktų ištikimas gimta
jai kalbai. Kun. Vėželis jautriais 
žodžiais kreiuėši į susirinkusius 
minėjimo dalyvius, kad tėvynės 
meilė būtu rodoma re žodžiais.
bet darbais. Savanorių kūrėjų | va Kanados žemelė 
vardu kalbėjo Pr. Naiduškevi- I _ ..

kąs vra komunizmas, ko jis sie
kia ir ka jis padarė su tautomis 
kurios pakliuvo į jų vergiją. re-jDav 
kedendavo kuo, daugiausiai iš 
nlatinti Krašto Valdybes išleis- 
to antikomunistinio leidinio RedĮ_

Z0 natūrinę ont. (apie' 10*'rriyiių nuo Ham 
aaij ispilaė: A- Kalvaitis impro- įono. Toronto krvptirhi, orio 2- 
vizavo A. Šalčiūno dialogą Par- 1-. * J .
iizaiio vėlė. J. Pauzuolis skaitė atviru 
B. Brazdžionio Didieji vande-' 
nys. A. Šalčiūnas skaitė savo kū
rini Tenai. Minėjimas baigtas

a stovyklą • 
s tuos pa-į 
i ateitihin- ■ 
inforrnac'i- į i"n ■»J"Banke. Pr; . , 

maloniam dėmesiui, kad visi tie 
NF nariai, kurių pinigai laikomi 
N F ėin. s-tojė Canada Perma
nent ' banke, gali savo Įnašus 
kiekvienu metų perkelti į NF 
eįn. s-tą “Taikoje”. Norintieji 
tai padarvti. prašomi siusti savo

pirmaeile 
tikrai ro:

,. TT. . - s. 'iV:imu Fondo v-bai. 38 Stanlėv Av..
eno). Visos įsknmes įvvks po j Ont.. arba skambinti

dangum, tik dangaus I pirrn Bakšiui .JA.
prozektorių apsvięšto.s 9_4662 r yF v.bx

Dėmesio! • / Dėmesio!
VISIEMS VAKARŲ ONTARIO LIETUVIAMS

KLB Londono^Apyluū^i-Valdyba kviečia visus, vakarų Ontario 
ir kaimyninius JAV lietuvius suvažiuoti Į šių metų birželio mėn. 
30 d.j sekmadienį, ruošiamą DORCHESTER - DREAMLAND’E

Didelį Petrinių
PIKNIKĄ-GEGUŽINĘ.

* ■ - T

Programoje numatyto daug linksmų ir Įdomių dalykų, be to, tautiniai žaidimai, 
laimės šulinys, turtinga loterija ir Petrų - Povilų pagerbimas. Šokiams puiki 
salė su geru orkestru. Pilnas bufetas. Vieta randasi tarpe London ir Ingersoll 
pne pct Dorchester.

' Laukiame nuoširdžiai visų iš visur ir atminkite, 
kad ant rytojaus, pirmadienį, šventė.

Pradžia 2 valandą po pietų. Londono Apylinkės Valdyba.
šviesų
ant pat ežero kranto. Jeigu pasi
taikytų lietus, visa linksmybė 
bus ten pat salė i e. Tad lietus

SU” f** Į3? r\t i *
jono Lekavičiaus į Visų kolonijų maloniuosius i Dų me.u kun. di. J. Tadaraus-; 

miitįs. Velionis sirgęs trumpą lietuvius nuoširdžiai kviečiame ka 
laiką mirė birželio 20 d., ture-j 
damas 47 metus amžiaus. Paliko ’ 
nuliūdusią žmoną ir du vaiku-; 
čius. Velionis buvo aktyvus apy-; 
linkės b-nės narys ir skautų rė-i 
mėjas. Tebūnie Tau, Jonai, leng!

turiningoje kalboje į Tautos himnu. V,
Wellaiido apyl. lietuvius 

jaudino staigi t

B-nės valdvba.

VASARVSETŽĮE MERCURY LODGE
ant gražaus Simcoe ežero kranto, viena mylia i šiaurę nuo KESWICK, Ont., 
nuomojom:: yesarramis, kabinos, laiveliai ir parduodamos meškeriojimui žu
velės. Graži vieta poilsiui :r meškeriojimui, I
Tclef. Rochas Point 184M Savininkai L. P. KRILAVIČIAI. 1
________________________________________ ___________________________________ l

Hamšstorea ir apylinkės lietuviai 
tampykite ir skoiinkštės pas savus - 

TALKO J E.
Indėliai, paskolos ir nario .gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para; 
pjjos knygyne, 58 Dundum St. N., a’rba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

žvelgtos veik visos Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės gyveni
mo problemos.

Fr. Šlenteris, gyv. Oldenbur- 
ge, ėjęs iki šiol Kr. Valdybos pir
mininko pavaduotojo pareigas, 
dėl perdidelio apsikrovimo dar
bu Lietuvių Evangelikų Bažny
tinėje vadovybėje ir didelio to
lumo, negalėdamas dėl to akty
viai dalyvauti Kr. Valdybos 
veikloje, atsistatydino iš Kr. V. 
vicepirmininko pareigų. Jo vie
ton Kr. Valdybon įėjo pirmasis 
kandidatas Karolis Drunga, gyv. 
Tiubingene, kuris perėmė tas 
pačias vicepirmininko pareigas.

VLB apyl. pirmininkų,' seniū
nų ir vargo mokyklų mokytojų 
suvažiav. numatytas liepos 20 
-21 d. Vasario 16 gimn. rūmuose, 
Huettenfelde. Jame bus aptaria
mi organizaciniai, lietuvybės iš
laikymo, vargo mokyklų ir kiti 
bendruomenės reikalai. Numa
toma, kad suvažiavime dalyvaus 
apie 60-70 asmenų.

Aleksandras Petkevičius mirė 
gegužės 6 d. Weinfieimo ligoni
nėje. Velionis buvo gimęs 1891 
m. spalio 17 d. Užgliišių kaime, 
Telšių apskr,, 1911 m. baigė Šiaų 
lių gimnaziją. Studijavo Varšu
vos Veterinarijos Institute, bet 
tas studijas nutraukė ir, persikė
lęs į Tartu universitetą studija
vo teisę. Po Pirmojo Pasaulinio 
Karo, 1918-19 m., mokytojavo 
Telšių gimnazijoje, 1919 metais 
perėjo dirbti Teisingumo minis
terijos žinybon ir iki pat bolševi
kų okupacijos dirbo teismo tar
dytojo, prokuroro padėjėjo, ir 
notaro pareigose.

‘ Velionis palaidotas Weinhei- 
mo kapinėse, prie kelio iš Wein- 
heimo į gimnaziją. Paliko žmoną 
Weinheime ir ištekėjusią dukrą, 
gyvenančią Kolumbijoje.
AUSTRIJA

Australijos lietuviai, nors la
bai sunkiose sąlygose gyvenda
mi, pereitais metais paaukojo 
per Tautos Fondą Lietuvos lais
vinimo reikalams 9100 šilingų.

Australijos lietuvių biblioteka 
pavesta tvarkyti Vytautui Motu
zui, Eberschwang b/Ried, Feich 
ter 2. Austrijos LB valdyba bus 
labai dėkinga visiems, kurie pa
aukos bibliotekai lietuviškų1 
knygų.

BALFas Austrijos lietuvius 
per pirmuosius penkius šių m. 
mėnesius sušelpė $450 pinigais 
ir keliais šimtais siuntinėlių.

Lietuvis kunigas Al. Arentas- 
Arndt, sėkmingai išlaikęs visus 
egzaminus ir apgynęs disertaci
ją, Vienos un-te gavo teologijos 
daktaro laipsni. Be to, už nuo
pelnus tvarkant Goetzendorf pa
rapiją, vietos vyskupo atžymė- ' 
tas dvasinio tarėjo (Geistlicher 
Rat) titulu.

Iš Vienos 1950 m. išvežta Ru-'. 
sijon kaunietė Klečkauskaitė. Ji 
buvusi nuteista 25 metams Sibi
ro. Likus invalide buvusi atleis
ta ir kurį laiką gyvenusi Kaune. 
Šiais metais jos vyro austro pa
stangomis vėl pasiekė Vieną.

Salzburgo lietuvių seniūnui 
kun. V. Pupiniui SJ persikėlus į 
Vieną, nauju seniūnu išrinktas 
Bronius Kižys.

Olga Rimkienė, 54 m. amž., 
austrų pilietė, kuri jau prieš ka
rą buvo ištekėjusi už inž. Rim
kos Kaune ir ne tik gerai išmo
ko lietuviškai, bet ir dukrelę 
Sniegulę auklėjo lietuviškoje 
dvasioje, mirė Riefenberge.

Duktė išvyko pas tėvą į JAV.
Ernos Kavolytės - Lerch sū

nus Manfredas 15 m. amž., Inns- 
brucke mirtinai peršautas 17 m. 
mokyklos draugo L. Schwartz,' 
kuris berniukui norėjo pade
monstruoti pistoletą.

Sault Ste. Marie, Ont.
Birželio trėmimų minėjimą 

apvl. v-bos pirm. St. Grigelaičio 
pasakė -šiam paminėjimui į pastangomis per radio pusvalan- 

nuOį;^.: di pravedė bendrai lietuviai, es- 
viSus da- j3i ir latviai. Taip pat jo inicia- 

' tyva vietos dienraštis patalpino 
tam tikslui paruoštą išsamų

Birželio trėmimų minėjimas 
>uvo. pradėtas birželio 16 d. 11 
■ai. pamaldomis bažnyčioje, ku- j

jritaikvta pamokslą 
ižiausiai kviesdamas 
vvauti protesto eisenoie.

, Tuojau no pamaldų lietuviai, -—. \ a v v
latviai Ir‘estai išsirikiavo de- apytakas
‘ monstrarliat Atvytas prie Ne- teko ■ T,"’ VSbf

■ .. . . žinomo kareivio paminklo Gore 'a(i- os paza e a pg .,FA Ham,Itor.esk. v-ba. Pnes porą menes™ Kr Valdyba
lie-i1. , . r ~ / r- . + buvo prasyta tuo tikslu padėti.I rinkosi i Roval Connaugnt sa- o ... • v ... . . .
S2' le kur ivvko oficiaii triiu tau-1 Sutiko., Pažadėjo, bet ir... neis- 
p«- /V- ’• • " t - t tesėjo. Čia jau negeras reiškinys.

I P10g Araa4-kiS’ i Kr. Valdyba savo pažadus turė-
, ; v>us atstovavo so . A. Seopavi-: - nežadėti, šis
„pene >s Toronto akompanuojant, atsijfepia apylin.

n\uiuje. o vcu.. p.M. _.u ■ • . * - kėse i nario mokesčio rinkimą,uinto sueisa parapijos salėje. PoI .Minėjimą orgamzavo Pabal-. -
jos skautu arbatėlė, meninė da-jtieeių Federacta. | Į L.luanuns skelbiamą vajų is
J ' - -■ • ' ‘ v; Jonas ir Česė Jokūbaičiai ne- musų apylinkes atsiliepe ir au^
nių iš kitu vietovių. i seniai pirkę gražų namą 82 Long kojo šie asmenys: V. Mockus g,
.. Nuoširdžiai prašome visus tau wood Rd. N., paaukooi NF lote-lR. Oį™*. g- L. Kemesis $2,

atsilankyti. Tuo paremsite ir lė
šų telkime mūsų Brangiosios' 
Tėvynės laisvinimu

Už Jūsų gausų
į širdingiausia padėka.- Iki malo
naus pasimatymo. Jūsų

“Širvintos” skaučių tuntas 
pos 7 d., sekmadieni, rengia 
vo 5 metų veikimo sukakties 
minėjimą.

Minėjimas pradedamas 11 vai.1 
pamaldomis Aušros Vartų baž-i 
nyčioje. 3 vai. p.p. iškilminga

lis ir šokiai. Bus svečiu ir’vieš
nių iš kitų vietovių.
tieč^^šioje Ventėje kkditiimį W brangų' fa'ntą.’visai7 naujai Aukštikalnis $2 ir po $1: Gird- 
gai dalyvauti. Tuntas. !elektrinę skutimosi mašinėlę. ivamis, A. Vanagas, J. Kvosciaus

NF v-ba susitarė su viena tie-J Kazys Urbonavičius, vienas iš /<as’ Mešky s.
kiančia namų apšildymui alyvą nuolatinių NF darbų rėmėjų, į Mūsų šeštadieninės mokyklos 
bendrove, kad ji išmokės Namų ■ paaukojo net 5.vertingus fantus, j mokytojas V. Skaržinskas išvy- 
Fondui po $15 už kiekvieną nau- Jiems ir visiems aukotojams : ko i Torontą tikėdamas surasti 
ją klijentą, pristatytą jai NF . gražiausias ačiū! į sau atitinkamą darbą. Nors gai-

SHQR HEET SALES CO. LTD.

ANTANAS SlMKEVfČIUS 
President - Sales Manager

GROUP BOX No. 231 RR4 HAMILTON, PHONE FU. 5-7743
South of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.)
!ū*,u lietuviško rramų apšildymo bendrovė!

Kokybė :r ęęžinir'gos patomavimes žemo- 
mis kainomis!

ccsinio^ endoti iveinose nomu op- 
šndymo problemose’

Stotorr.c olwos burr^r'ius ir ctliekame įvai
rius skardos delbus!

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS:
★ Suvartojo mcž’cv alyvos
★ Ufirro rrožteu v’ctos
A’ Turi 10 m.
★ 3 '■n. ir tOc 6%
★ A ido J6:w LemSerm outomatrfkoi
★ D k* o Jei natūralini drėęnę orę.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 EARTON 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.
Pas mus gofite Įsigyti gorinusios rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi-- 
nių kurtkiųfc batu su kailiukais; odos ir kitų dalykų pigiausiomis kainomis. 

Tam pat galime pasiųsti iš Kanados oro paštu lokrodžius, foto cfparotus, 
kojines, skarutes, medžiagas. Iš Švedijos standartinius maisto pakietėlius. 

Visokios ruš es vaistus, vitaminus. Pvz. 5 kg. Šokolado $27; 5 kg. muilo 
SS.75; 10 kg kiauliniu tauku $25.50; 10 kg.-cukraus $14.00; Šveicariš
kos laikrodis, 17 jsw. $27.00. .

Telefonas JA. 9 9370.
Darbo valandos nuo 10 vol. ryto iki 7 vol. vakaro ka$4ien, išskyrus 

sekmadienius ir pirmadienius.

la mums su juo skirtis, bet nuo
širdžiai linkime jam laimės 
gerų įsikūrimo sąlygų.

Artojas.

ir

SUDBURY, Ont.
Išvežtųjų minėjimas buvo at

žymėtas iškilmingomis pamal
domis su Libera. Progai pritai
kytą pamokslą pasakė kun. A. 
Sabas. Apylinkės bendruomenė 
užprašė Mišias iš išvežtuosius.

Kun. B. Jurkšas praleido sa
vaitę atostogų ir drauge su ka
pelionu aplankė gražiąsias Sud- 
burio apylinkes. Ta proga ap
žiūrėjo I. K. Balčiūnų ir Vaške
lių — Ozolo vasarvietes. Svečia
vosi pas M. J. Kriauceliūnus ir 
N, J. Paulaičius.

JE. Sprindienei padaryta tul
žies akmenų operacija. Neseniai 
vėl grįžo namo į savo šeimą pa
sveikus. Sudburiškis.

Downtown - Barbers
263 King St. East, Hamilton

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

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

Sav. HELMUT SEELE

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

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

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

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

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK HEATING SERVICE,
275 Main St. W., Hamilton, Ont - • Telefonas JA. 7-4281



Meno paroda Toronte
Kaip spaudoje buvo skelbta, kų Sąjunga. (Zen. Kolba pirmi- 

biržeho 13-16 dienomis, Toronto ninkas).
lietuvių visuomenė turėjo pro-j —Kokia dailininkų pažiūra į 
gos pamatyti trijų lietuvių dai-: puoselėjimą lietuviškumo savuo 
lininkų (A. Galdiko, V, K. Jo- se kūriniuose?
nyno, J. Pautieniaus) kūrinius,i —Nuomonė būtų ta, kad at- 
išstatytus Prisikėlimo parapijos stovaujamos dailės drobėje, po

pieriuje ar kitoje medžiagoje bei 
jos vartojimo būdo negalima 
suamatinti, Lietuviškos minties 
(pav. peizažai) sentimentai be- 
abejo yra artimi dailininkui, ku
ris atkuria. Tačiau kūrinys ne
gali būti vertinamas pagal te
mos pasirinkimą. Darbas bus 
daug geresnis, jei kūrėjas pieš
damas pasirenka nuoširdų kam
pelį, kuris gali atitikti jo per- 

persunktų per dailininkų - kū- gyvenimus, iš kur gali prabilti į 
rėjų sietą gamtovaizdžių - pei- širdies gilumas, o ne sentimen- 
zažų nukėlė lankytojus į dvaši- tuose pasilikus galvoti apie pel- 
nį pasaulį, lyg pabrėždami tos 
dvasios nemirtingumą. Kiekvie
nas kūrėjas prašneko ten sava 
vaizduojamąja kalba, savu kolo
ritu, savais išgyvenimais.

Parodos paruošimą globojo 
KLB Kultūros Fondas, kuriam 
nenuilstamai. vadovauja daug 
sielos ten įdėjusi Iz. Matusevi
čiūtė. Pačią parodą paruošė ir 
pravedė vienas iš dailininkų ga
lėjęs čia atvykti — dėil. Pautie- 

’ nius. Šia proga spausdiname su 
juo pasikalbėjimą.

-—Leiskite paklausti, koks pir 
mas įspūdis atvykus iš Čikagos 
į Torontą?

— Tikrai didelis, nes ten pali- 
- kau karščių bangą, o čia Kana

doje tenka šalti, nes dienomis -te 
buvo tik 60-70, o naktį vos 49-50 
laipsnių. Tiesa, dabar šilumos 
banga atslinko ir iki čia, tačiau 
visdėlto tie karščiai čia ne tokie 
jkyrūp, nes šešėliuose dvelkia 
gaivinantis oras.

Išoriniai taip pat Torontas 
daug kuo skiriasi. Čia nematyti 
to perkrauto tempo, autobusai 
važinėja dažnai, žmonių gatvė
se dienos metu nedaug! Čikagoje 
mes pratę autobusuose ir trau
kiniuose matyti krykštaujantį, 
netgi išdykaujantį jaunimą, ku
rio' dalis net susisiekimo priemo
nėse rūko. Čia to nematyti. Spal 
votų žmonių čia beveik nema
čiau. Jei Čikagoje vyraujanti : 
gatvės kalba yra anglų, tai čia ; 
greičiau kalbų mišinys — vokie- !

- čių, lenkų, rusų, lietuvių, veng- j 
rų ir kt.

— Ar teko susidurti su sunku-' 
mais parodą rengiant?

— Taip. Kliūčių būta nemaža. 
Teko nugalėti muitinės sunku
mus, kuri reikalavo $12.000 už
stato, įvairios ministerijos, ad
vokatai ir t.t. Daugiausiai padė
jo tėvai pranciškonai, kad paro
da, nors ir kelias dienas pavėla- 

' vusi, galėjo būti pateikta Toron
to visuomenei.

.— Ar parodos uždaviniai at
siekti?

— Taip. Parodą aplankė apie 
500 asmenų. Susidomėjimas bu
vo didelis. Pasidalinta su lanky
tojais nuomonėmis, kurie pasi
rodo nenaujokai meno reikale: 
skiria kas gražu, kas vertinga. 
Yra paklausa tapybinių drabų. 
Tenka pastebėti, kad lankytojų 
tarpe būta iš kaimyninių Toron
to apylinkių ir taip pat užsienie
čių. Be parduotų paveikslų vie
toje, galima džiaugtis, dailinin
kai yra gavę užsakymų.

— Kokios kūrybinės sąlygos 
išeivijoje?

— Tenka pasakyti, kad sun
kios. Iš maždaug 100 esančių iš
eivijoje lietuvių dailininkų, vos 
5-6 gali laisvai, nieko nevaržo
mai dirbti savame pašaukime. 
Kitiems tenka nešti sunkią iš
eivio dailininko naštą, bedirbant 
plieno fabrikuose ir pan. (Ant. 
Skupis). Didelę moralinę para-i tvarko ir varžo. O visą gyveni
mą suteikia Amerikos Dailinin- I mą įkėlė į kietus rėmus. Jis pul-

Po Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos vėliava

išstatytus Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje.

Nors ir per trumpą laiką pa
rodą aplankė nemaža meno ži
novų, mėgėjų ir mylėtojų, kurie 

• išsinešė šiltą, atvirą įspūdį ir gi
lių samprotavimų.

Parodoje buvo išstatyta virš 
40 kūrinių. Grafika (medžio Rė
žiniai)-, spalvų kompozicijos, pa- 
sįnešusios iki abstraktaus meno 
problemų sprendimo, gausybė

— Kokie Tamstos ateties pla
nai?

— Kurti ir dar kartą kurti. 
Kur tik atsiranda galimybė ne
praleidžiu progos.' Jau čia To
ronte teko padaryti keletą ški
cų (gamtos — Wasagoje, šv. Jo
no bažnyčios), kurie tikiu grei
tu laiku galės būti pilnai išpildy
ti. Tikiu, kad galėsiu ateityje vėl 
atvežti Torontąn kitą parodą, 
apimdamas kitus mūsų dailinin
kus.

Dailininkas Pautienius taip 
pat pabuvojęs kelias dienas To
ronte turėjo progos dalyvauti 
liet, organiz. iškilmėse bei subu
vimuose ir susidaryti palygina
mąjį įspūdį su JAV kolonijomis, 
pasidžiaugė Toronto- kultūrine 
veikla: “Nesvarbu kas tai bebū
tų — daina ar parengimas — 
viekas turi tarnauti lietuvybės 
išlaikymui”, — pasakė dail. Pau
tienius atsisveikindamas.

Po Lietuvių Katalikių Mote
rį Drauguos vėliava būrėsi de
šimtys tūkstančių mūsų sesių 
Lietuvoje. Vėliavų miškas plak- 
davosi suvažiavimų metu. Tas 
vėliavų miškas reiškė organiza
cijos jėgą, jos gyvybingumą. 
Šiandien ši svarbiausia ir galin
giausia liet, moterų organiza
cija tėvynėje yra užgniaužta. 
Iš mūsų Aušros V. ir šv. Kazi
miero Vilniuje šiandien sklinda 
ne krikščioniškas moterų švieti
mas — ten leidžiama vadinama 
“Tarybinė Moteris”, prigrūsta 
šlamšto, kurios tikslas yra iš
rauti LKM D-jos sėtą sėklą lie
tuviškoje šeimoje. Jos išleidžia
ma kas mėnesį'50.000 egzemplio
rių ir už 2 rubliu ji brukama 
žmonėms. Jos puslapiuose galite 
aptikti skelbiamų konkursų 
ateistinėm temom ... Ar gali be
būti didesnis pasityčiojimas iš 
lietuvės moters?!

Mes gyvename laisvėje. Mūsų 
kaimynei, galbūt, yra sunku net 
suprasti mūsų troškimą grupuo
tis apie šitą vėliavą. Ji gyvena 
jaunoje civilizacijoje, mes gi 
priklausome senesnei — euro
pietiškai ir nėra mums reikalo iš 
keisti savo seną puošnų drabužį 
į pigesnį, nors naują.

Mes galime pasimokyti iš jos 
to, kas yra gera ir gražu jos gy
venime. Atrodo, ji yra pajėgi 
įvesti religines praktikas savo 
šeimoje. Ji pranašesnė, pa v. už 
mus politinėje plotmėje, ji kan
didatė į parlamentą, ji užims bur 
mistro kėdę su gracija ir kom- 
petetingai.

Naujojo pasaulio moteris yra 
susilaukusi faktiško, ne žodinio, 
pripažinimo visose. srityse ne 
vien šeimoje: religinėje, kultū
rinėje, visuomeninėje, politinė
je.. Mūsų vyrija ir mes pačios, 
jūs pastebėjote, galime ir priva-

Kultūros ir knygy pasauly

Iš Lietuvių Katalikių Moterų D-jos Toronto Šv. Jono Kr. para
pijos skyriaus vėliavos pašventinimo iškilmių. Skyr. pirmininkė 
O.’ Jonaitienė priimdama vėliavą iš kūmų ją bučiuoja.

lome pasimokyti iš Š. Amerikos 
kontinento moterų. Mes turime 
pačios žiūrėti, kad šiose svar
biose' srityse nebūtume laiko
mos kaip šeimos podukros sa
vuose namuose, kurioms priklau 
so tik juodi darbai. Mūsų vyri- 
jos pažiūros šiais klausimais te
bėra seniai praėjusių amžių sta
dijoje ir dar daug laiko užtruks 
kol faktiškai, ne vien teoretiš
kai, lietuvė moteris taps pilna
teisiu žmogumi, tuo labiau da
bar, kuomet bolševikai atsuko 
laikrodį atgal du tūkstančiu me
tų visose žmogaus, kaip protin
gos būtybės, gyvenimo sferose.

Tiesos ir Meilės simbolis ap
ima visas gyvenimo sritis: reli
ginę, kultūrinę, visuomeninę, 
politinę; jei viena kuri sritis ne
bus palenkta tarnauti Tiesai ir 
Meilei, viso gyvenimo pamatai 
bus suardyti, kaip šiandien yra 
ardomi Lietuvoje, nes Tiesa yra 
viena ir nedaloma.

Lai šviečia tat Kryžius ant 
mūsų vėliavos jungdamas po ja 
visas lietuves moteris, tiek gar
bingas šios Draugijos atkūrėjas 
- veteranes, tiek jaunas jau emi
gracijoje mokslus einančias ir 
šeimas kuriančias ju dukteris.

(A-a).

PIRMOJI JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ
birželio 30 d. iškilmingai atida
roma 2.30 vai. p.p. Čikagoje In
ternational Amphitheatre, esan
čiame prie 42 ir So. Halsted gt. 

i Šventės dalyviai, atvykę į Či
kagą, tuojau registruojasi Lietu
vių Auditorijoje, 3133 So. Hals
ted St., tel. Victory 2-6172. Re
gistracija pradedama birželio 28 
d., penktadienį, vakare. Visų 
Šventės dalyvių generalinė re
peticija bus linternational Am
phitheatre birželio 29 d.

Taut, šokių šventės raštinė: 
3320 So. Halsted, Chicago 16, Ill. 
Tel. CL. 4-4096.^

Nakvynės užtikrinamos tik 
tiems t. šokių šventės programos 
dalyviams, kurių vardiniai są
rašai bus gauti ir kurie pareikš 
norą nakvynę turėti.

Tautinių šokių šventės bilietai 
platinami Čikagoje ir apylinkė
se dienraščiuose ir savaitraš
čiuose paskelbtose vietose. Iš ki
tų vietovių bilietus galima įsi
gyti pas Bruno Shotą, 7140 S. 
arba J. Milleriūtę, 1030 Central 
California Ave., HEmlock 4-1135 
Ave., Evenston, Ill., GReenleaf 
5-9182, prisiunčiant pinigus. Bi

lietų kainos: 1, 2, 3, 4 dol. Ložės 
vieno bilieto kaina $5. Pavieni 
bilietai ložėse neparduodami, 
reikalinga užsisakyti visą ložę. 
Ložėje yra 6 vietos ir daugiau.

Banketą šventės, Jaunimo kon 
gresp ir Dailės parodos daly
viams pagerbti birželio 30 d. 7 
vai. vakaro Morrison viešbu
tyje rengia Čikagos apylinkės 
valdyba. Bilietai iš anksto užsi
sakomi pas banketo komisijos 
pirmininką J. Jasaitį, 4430 So. 
Campbell Ave., Chicago 32, Ill. 
Telef. LA. 3-2180. Vieno bilieto 
kaina $7. t

(E) Padidins “Mūsų Pastogę”. 
ALB Krašto Valdybos posėdyje 
paaiškėjo, kad Australijos Lie
tuvių Bendruomenės savaitraš
tis “Mūsų Pastogė” sustiprinęs 
savo medžiaginę padėtį. Gerokai 
padidėjęs prenumeratorių skai
čius ir pakilusios pajamos už.ko
mercinius skelbimus. Nutarta 
laikraštį padidinti iki 6 puslapių, 
nekeliant prenumeratos.

Vienon dainavimo mene pasi
tobulinti atvyko iš Amerikos L. 
Baltrušaitis.

Kun. Rapolas Krasauskas, is
torijos mokslus studijuojąs Ro- - 
moję, birželio 18 d. atvyko į JA 
V-bes aplankyti savo giminių

“JAUNIMO ŽYGIAI”

Montrealio Aušros Vartų šeštadieninės lietuvių mokyklos III-oji 
laida su skyriaus mokytojd sės. Felicija. (Nuotr. B. Kerbelienės)

Vienpusiškas vertinimas
Perkratinėdamas mūsų tautos j jų vyriausybei kuri Lietuvoje 

praeities politinius įvykius, p. J. j norėjo dar įsteigti apie 100 len- 
Kardelis aštriai pasisako prieš kiškų mokyklų, kurias būtų tu- 
kaikuriuos mūsų karininkus. Ka rėję lankyti ir lietuvių vaikai, 
rininkams į politiką kištis nepa- Ar lenkiškų mokyklų steigimui 
taria, bet jis į karininkų reika
lus kišasi, nors karinio patyri- ~

, mo neturi. Nedalyvavo net ir gina?
i Nepriklausomybės kovose, bet Gen. Plechavičius ir gen. Glo- 
daro kaikurių mūsų karininkų vackis kaltinami, kad Nepriklau 
įvertinimą ir perdėm vienpusiš- somybės kovų metu be teismo 
ką. likvidavę keletą komunistų. Jei

Didesni jo smūgiai sukoncent- taip, tada tektų pakaltinti ir mū

nepritarė p. J. Kardelis, kad vi
somis išgalėmis tą vyriausybę

likvidavę keletą komunistų. Jei

GATVĖJE
“Ko liūdi, berželi?
Ko liūdi?...”

Atbudęs pavasaris išvedė ma
ne į gatvę. Oras minkštas, švel
nus, kvepiąs didmiesčio tvaiku 
ir fabrikų dūmais. Štai tau ir 
gegužis. Be žiedų, be paukščių 
giesmių, be pakilios nuotaikos, 
šalti dideli mūrai pavagia gaivi
nančios saulės motulės spindu
lius. O kokia ji gera ir teisinga. 
Ji lygiai glamonėja vargšą ir 
turtuolį, lygiai glosto jaunąs ir 
seną, lygiai bučiuoja sveiką ir 
ligonį. Jos nepapirksi riebiais 
čekiais, nesuviliosi pažadais, nes 
ji — visų . motina gaivintoja. 
Duokite oro ir saulės! Didmies
tis mane troškina. Nėra laukų 
laisvės. Net tavąjį eismą šviesos

šuo j a fabriku. Fabriko laikro
dis tau muša galinguosius dole
rius ir tu likai mažu jo mecha
nizmo sraigteliu. Niekas nepri
pažįsta nuolaidų, nuotaikų ir ta
vosios širdies skrupulų. Tu turi 
mušti jo taktą, klausyti mašinų 
žviegimo, skaičiuoti valandas ir 
bonus. Ne tau džiaugtis pavasa
riu. Prisigaudei drugelių, prisi
rinkai gėlių vaikystėje, dabar 
kvailais svaičiojimais nesuk gal
vos. Tavo, motina penėtoja yra 
fabrikas ir būk jos geru sūnu
mi, o jei ne, tai greitai atsidursi 
už vartų prie laukiančios tave 
pakeisti minios.

Sunkiai velkasi kojos šliap, 
šliap, o širdy — sunkus akmuo. 
Aplinkui klykauja vaikystė kau
bojus žaisdama, prašauna maši
nomis jaunystė, kurios vienoj

ruoti prieš gen. Glovackį. Prel. 
M. Krupavičius gen. Glovackį 
vertina kaip gabų ir darbštų ka
rininką, nes jis ir atsargoje bū
damas pajėgė įsigyti net du augš

sų partizanus, nes ir jie, kovo
dami už mūsų krašto laisvę, be 
teismo yra likvidavę tam tikrą 
skaičių komunistų. Toks minėtų 

_ I karininkų kaltinimas yra per
tojo mokslo diplomus. J. Karde- įdėm neteisingas! Jei tie karinin- 
lis gi pasisako priešingai. Esą.Į kai būtų padare nusikaltimą, 
gen. Glovackis tuos diplomus i juos būtų nubaudusi karinė va- 
gavęs per protekciją. Jei jau idovybė ar teismas. Jei jie tų in- 
skaityti, kad gen. Glovackis ne-; stitucijų nebuvo kaltinami, tai 
gabus ir tuos diplomus gavo pro- netinka juos kaltinti pašaliniam 
tekcijos dėka, tai, turbūt, pro- piliečiui, kurs ir tose kovose ne- 
tekcijos' dėka jis ir kautynes dalyvavo, ir apie karinius veiks- 
laimėjo prieš bolševikus ir ber- jmus mažai nusimano.
montininkus. Kad tos kautynės 
buvo laimėtos ir kad tada dar 
pulk. Glovackis buvo vienas iš 
žymiųjų figūrų tuose frontuose, 
nuginčyti negalima. Ar galima 
kautynes . laimėti per protekci
ją? Kautynėse vadui reikia ga
bumų, darbėtumo ir narsumo.

Dėl gen. Glovackio diplomų p. 
J. K. rašo:. “Viena, kad univer
sitetas žmogui smegenų nepride
da ir proto nepadaugina...” Su 
tuo jo teigimu iš dalies tektų su
tikti. Vienas didelis žurnalistas 
penkerius metus studijavo, bet 
jokio diplomo negavo. Universi
tetas smegenų nepridėjo ir pro
to nepadaugino. Bet negalima 
visai sutikti, kad be gabumų ir 
darbštumo būtų galima įsigyti 
augštojo mokslo baigimo diplo
mą.

P. K. primeta kaikuriems ka
rininkams lenkiškumą (Plecho- 
vič, Glovacki). Tie karininkai 
1926 m. nebuvo palankūs kairių-

P. J. K. aiškina, kad jis norįs 
istorijai palikti teisingos medžia
gos. (Tik jo medžiaga teisinga, 
o kitų — klaidinga?!). Kiek tai 
liečia politiką, tai jo reikalas, 
bet, žemindamas mūsų Nepri
klausomybės kovų veteranus, jis 
istorijai nepasitarnaus. Ko ge
ro, tos “istorijos” dėka, ateityje 
gali nebeatsirasti tiek entuzias
tų kovoti už mūsų krašto laisvę, 
kai tam bus proga, nes kaikurie 
gali pabijoti, kad ir vėl koks žur
nalistas įų kovos žygių nesumai
šytų Su žeme.

J. Vaičeliūnas.

Atitaisymas. Praėjusios savai
tės “TŽ” nr. 25 buvo straipsnis 
“Kaip pasitarnaujama istorijai”, 
kuriame atsakoma į J. Kardelio 
straipsnių seriją “NL” “Ties 
Raštikio atsiminimais”. Po str. 
išspausdinta “Sav. kūr. J. Mal- 
čiulaitis”, o turėjo būti: sav. kūr. 
J. Mačiulaitis.

Baby Point Paint & Wallpaper 
jvoirūs dažei, 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/

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

Telefonas EM. 3-5520
MES SIUNČIAME Į LIETUVĄ 

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

Pageidaujant siunčiame siuntinius 
ORO PASTŲ.

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

Mes suteikiame greitę ir sęžiningę pa- 
tarnavima visuose siuntimo reikaluose

rankoj vairas, o kitoji — kietai 
spaudžia pasirinktąją; prašlep- 
sena pensininkas, su 70 metų 
našta ir 60 dolerių mėnesine 
pensija, su užgesusiu cigaru lū
pose. Reklamos, triukšmas, tvai
kas.

“Sveikas. Kaip gyveni?” — 
švelnus balsas mane pažadina ir 
pakvimpa, o Dieve, pavasario 
gėlėmis. Tai Onutė. Aš dar žąsis 
papieviais varinėjau suskirdu
siomis kojomis, o ji jau į pus
merges piršosi. Graži, kad ją 
kur. Net širdis pradėjo kuprotis. 
Plaukai kaštanu kvepia išban- 
guoti nemunais. Sakoma, kad 
spalva ir bangavimas jau ne 
gamtos įstatymas, o savininkės 
įgeidžių. Nežinau. Riesti anta
kiai. O veidas, tai pienas, į kurį 
įlašinta raudonojo serbentų vy
no. Lūpos—prinokusios vyšnios, 
iškili krūtinė. Sumišau. Žiūrė
jau į savo blogai suklostytas kel
nes. Netekau kvapo, štai tau ir 
moterys. Jos ne tik vyrus, bet 
ir gamtą prigaudinėja. Tik tu
riu vieną širdy džiaugsmą, kad 
tų smulkių baltų perlinių dan
tukų naktį lygus likimas su ma
naisiais! Ir paėmė toks pasiu
tęs juokas! “Pakvaišęs senis!”— 
ir toliau kaukš kaukš smulkiais 
žingsneliais. Pagalvojau, kad

(Nukelta į 7 psl.) *

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (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 arba 10 OLD WESTON RD., TORONTO 

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

Vyrų Ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
modemiškų 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.

Prieš kurį laiką išėjo “Jauni
mo Žygių” žurnalas š.m. Nr. 1 
(16). Jį leidžia Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąj: Jaunimo 
Sekcija. Vyr. redaktorius Algis 
Kasiulaitis, redaktoriai Juozas 
Končius, Algis Vedeckas, Ad
ministruoja Liuda Grigaitė.

Žurnalas reprezentuoja mo
dernią krikščioniškai demokra
tiškai orientuoto lietuviško jau
nimo mintį, straipsniai liečia vi
siems aktualius politinio, socia
linio ir ekonominio gyvenimo 
klausimus.

Paskutiniame numery iššpaus 
dinti'šie straipsniai:

A. Kasiulaičio “Lietuvos lais
vinimo kryžkelė”, kuriame trum 
pai, bet išsamiai nušviečiama 
esama politinė situacija emigra
cijoje, lietuviškos vienybės kri
zė, laisvinimo organų problema 
ir mintys dabarčiai ir ateičiai.

A. Gražiūnas straipsny “Krikš 
čioniška valstybė, politika ir par 
tija” iš esmės nagrinėja minėtų 
vertybių santykius.

A. Laukytė straipsnyje “Ar 
krikšičoniui būtina visuomeninė 
veikla” vaizdžiai nupiešia visuo
meniškumo principo svarbumą 
krikščionio gyvenime.

St. Alšėno “Jaunimas ir politi
ka” nagrinėja politinio susipra

timo ir vertybių teisingo supra
timo svarbą.

A. Vedecko “Partijų ateitis 
jungtinėje Europoje” nagrinėja 
jų veiklą naujoje ekonominio ir. 
tarptautinio susiartinimo aplin
koje. /

J. Virpšos “Aš pasirinkau po
litiką” kalba apie sąžiningumo 
principą politiniame gyvenime.

J. Gravrbgko “Lietuvos jau
nimas kovoje su komunizmu” 
nagrinėja Lietuvoje likusio jau
nimo nusiteikimą, kovą dėl lais
vės ir iš šalies daromą įtaką.

J. Puškorius skyriuje “Paverg 
tojo jaunimo keliai” pasisako 
apie kitų pavergtų tautų jauni
mo problemas ir kovas. Be to, 
dar yra skyriai “Lietuviškos pe
riodikos”, “Jaunimo veiklos” ir 
kiti.- . '■■■ •

“Jaunimo Žygiai” yra įdomus 
ir aktualus jaunimo laikraštis, 
pasiskaityti vertas kiekvienam 
jaunam lietuviui, nekalbant jau 
apie krikščioniškos linkmės jau
nimą.

“Jaunimo Žygių” vyr. red. ad
resas: A. Kasiulaitis', 1224 E. 84 
St., Cleveland 3, Ohio, USA. Ad
ministracijos adresas: L. Grigai
tė, 560 Grant Ave., Brooklyn 8, 
N.Y., USA. J. Gr.

ir.iiu,ipi.Mw.ii Į     ............................................................. . „  „m —■■■ui..................

Elena Cabins Wasagos vasarvietėje
Tarp medžių pavėsyje, netoli Georgian Bay paplūdymio išnuomojamos kabinos 

1 kambario ir 2 kambarių savaitėms ir savaitgaliui. ŽEMOS KAINOS.
Rezervavimui rašykite: Elena Cabins, General Delivery, Wasaga Beach, Ont. 

Savininkė E. KUZMA

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

■ ■ X .

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS) '

Centrinė įstaiga 146, Holland Park Ave., London, W. 11
SIUNČIA: Maisto, Vaistų, Rūbų, Avalynės ir kitokius siuntinius 

į LIETUVĄ, Estiją, Latviją, Sibirą ir kitus kraštus.

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

Maisto siuntinio pavyzdys:
5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 5 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, su muitu ir visomis persiuntimo 

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

Mes atsakome ne tik už siuntinio vertę, 
bet už visas muito ir persiuntimo išlaidas. 

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius.

Medžiagų pav. prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

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

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS
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DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI J ŽEM?

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

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 
Namų iškeitimas

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI 

tad mielai etate kviečiami atsilankyti j

5 ROBERT STREET, TORONTO 
/prie Spadina-Cdlege/

čia, savo kalboje Hsiaižkinsite viską su prityrusiai* mechanikais.

Nenusiminkite, jei kartais ir pritruktų pinigą, WALLY'S garažas lietuviams 
duos kreditan, už visus atliktus didesnius mažino* remonto darbus. 
KEIČIAMA ALYVA IR ATLIEKAMI VIgl 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 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
fi.mom.s ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo w sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MVI2NŠ
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 Bloor St W. - - - Telef. LE. 4-8459
1 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 !

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

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

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

J. J. ELLIS

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piėt 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

REAL ESTATE LTD.
1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1*2471
Perkant cr perduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambinkite j šią 
lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami mergišiai bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namą, biznių, formą, sklypą 

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 komborių mū
rinis namas, 3 virtuvės, vandeniu šil
domas, viena skola 10-čioi metų, šei
mininkas išvyksta.

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

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

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

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

$8.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ros mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandeniu alyva Sildc 
žus viduje, garažas, arti 
mo, geros išsimokėjimo są 
Teip pof turime namą po 

$600 įmokėjimu ir o

P. KERBERIS
Binto Htof.: LE. 1.2471,

$3.000 įmokėti, 8 kambarių 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 kambarių, at
skiras, gražių plytų namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu. 2 kamba
riai rūsyje, didelis sodos, viena sko
la, vandeniu alyva šildomas. Tuojau 
galima užtimti. Jone - Baby Point 
rajone.

11 komborių dupleksas visai arti 
Roncesvalles. Pilna kaino $24.500. 
Atskiras mūro namas su garažu.

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

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

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

B. SAKALAUSKAS
Biznio telef.: LE. 1-2471, KB_ — - I » 9

įspūdinga Vyčio pergalė
Praėjusio penktadienio pirme- 

Įriybių rungtynėse Vytis, ataily- 
gindama už pralaimėjimą Con
sols Cup varžybose, 3:0 supylė 
daug pretenzijų rodančią Lions 
komandą.

Vytiečiai išėjo žaisti be savo 
geležinio užnugario Žuko. Pra
džia nieko džiuginančio nerodė. 
Lions komanda, žymiai sustip
rinta naujais vengrų žaidėjais, 
padaro labai įspūdingą pradžią 
ir jau pirmose minutėse prasiver

WINNIPEG Man
Birželio įvykių minėjimas.* Pa- 

baltiečių Federacija turi savo 
skyrių ir Winnipege, kuris kiek
vienais metais iškilmingai mini 
1941 m. birželio 14-15 d. Pabal
tijo valstybių, baisiuosius- siau
bingus įvykius, kur vien tik iš 
Lietuvos, per vieną naktį buvo 
suimta apie 40.000 lietuvių ir 
gyvuliniuose vagonuose išvežta 
į tolimas Sibiro taigas sunaiki
nimui.

Š.m. birželio 16 d. pirmiausiai 
Winnipego lietuviai šį minėjimą 
atliko vieni. 11 vai. gausiai rin
kosi į Winnipego parapijos šv. 
Kazimiero bažnyčią, kur prasi
dėjo pamaldos. Kleb. kun. J. Ber 
tašius atlaikė pamaldas ir pasa
kė tai dienai pritaikintą pamoks
lą. Pamaldų metu T. Lukoševi
čius laikė Lietuvos vėliavą, prie 
kurios garbės sargyboje stovėjo 
J. Demereckas ir J. Mališauskas.

Pamokslo metu kleb. kun. J. 
Bertašius paragino savo parapi
jiečius, kuo skaitlingiausiai da
lyvauti visų trijų Pabaltijo vals
tybių bendrame minėjime, kuris 
įvyks šalia parlamento rūmų 
prie Nežinomo kareivio kapo.

11.30 vai. tautybės, skaitlin
gai rinkosi su savo vėliavomis, 
kurių tarpe dar pasirodė vengrų 
ir ukrainiečių vėliavos, su savo 
atstovais. Tautybėms besirikiuo
jant, vienas iš pabaltiečių paste
bėjo, kad ant' paminklo komu
nistinių agentų išpieštas pjautu
vas ir plaktukas. Tuojau buvo 
pranešta policijai, kuri įvykį 
tiria. Toks komunistinių agentų 
darbas dar daugiau atkreipė 
žmonių dėmesį ir plačiau išgarsi
no šį minėjimą. Prie parlamen
to rūmų buvo išsirikiuota tauty
bėmis, kurios tvarkingai per 
aikštę nužygiavę prie_Nežinomo 
kareivio kapo. Tuo pat metu at
žygiavo Kanados ukrainiečiai 
veteranai su moterimis^ir vienas 
Kanados aviacijos dalinys.

Tenka pažymėti, kad šiais me
tais minėjimą pravesti iš eilės 
teko estams. Estų k-to pirm. Mr, 
Sven E.
nėjimą 
įžanginę 
giedotas 
kviestas 
raska, Deputy Mayor City of 
Winnipeg. Iškilmių metu prie 
žuvusiųjų kareivių kapo buvo 
padėtas vainikas ir sugiedoti es
tų latvių-ir lietuvių himnai. Pa
sibaigus iškilmėms pabaltiečiai 
su svečiais pražygiavo pro uk
rainiečius veteranus ir Kanados 
aviacijos dalinį, kurie atidavė 
pagarbą pražygiuojant kiekvie
nos tautybės vėliavai. Sugrįžę 
prie parlamento rūmų tautybės 
skirstėsi į namus.

Vyriausias kalbėtojas Mr. Pe
ter Taraska su ponia tautybių 
atstovų buvo pakviesti pietums į 
Holidy restoraną. Be jų dalyva
vo dar estų inž. Sven. E. Johann
son, 1957 m. Pabatliečių federa-

Johannson, atidarė mi- 
pasakydamas trumpą 
kalbą. Po to buvo su- 
Kanados himnas ir pa
kalbėti Mr. Peter Ta-

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

PRALEISKITE VASAROS ATOSTOGAS SU MUMIS.\ -
Mes užtikrinome jums lobai laimingas ir malonias atostogas.

Užsisakykite vietos jau dabar. Galima 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, kalba jvair. kolbom.

Taisomi įvairiausi laikrodžiai 
pas K. ČINČIŲ

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

Narys Ontario W.A.

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

115 MONTROSE AVE
9

VAISTAIS
■ r/. giminėms- ?.
' y Rašykite, -telefonuokitePBSS MHb
•• ■ •- Visos iYiformacijos veltui < ■

WALTMAN’S l.KrExnAB1.1:„KI<;<1oliK
1147 Dundas St. 4V. Ossin^t on kahi pas' •. A7..-... /y,-- ; ..Tu ‘A.

Telefonas LE 6-2139

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

žęs kairysis kraštas turi gerą 
progą pirmajam įvarčiui. Tačiau 
žaisdami šaltai, be triukšmo ir 
energingai vytiečiai pamažu iš
lygina žaidimą ir patys pradeda 
derinti antpuolius. Pavyksta ke
li deriniai, tačiau mūsų puolė
jams trūksta tikslumo surasti 
priešo vartus. Pagalba ateina iš 
gynėjų pusės. Tolokai nuo vartų 
pakeltas iš kampinio kamuolys 
atsiduria tuščioj vietoj ir užbė
gęs Budreckas tolimu ir žemu 
šūviu siunčia į priešo vartus.

cijos Winnipego skyr. pirm., lat
vių k-to pirm. Arturs Berzinš su 
ponia ir Martins Štauvers, lie
tuvių B-nės pirm. J. Demerec
kas ir vicepirm. K. Strikaitis.

Pietų metu atstovas Mr. Ta
raska su ponia smulkiau buvo 
painformuoti apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją ir jų tautiečių di
džiuosius vežimus į Sibirą.

Winnipego radijas C JOB tarp 
2 ir 3 vai. p.p. davė Pabaltijo 
trijų tautybių muzikos ir trum
pai paminėjo išvežimus.

Vakare 8.45 vai. per Winnipe
go radiją CKSB St. Bonifac sto
tį vėl buvo trumpas paminėji
mas. Estų atstovas Mr. Helmot 
Anniko pasakė keletą žodžių ir 
pagrojo plokštelių muzikos, lat
vių Mrs. Zigrida Klavinš padek
lamavo eilėraštį ir davė plokšte
lių muzikos, lietuvių apyl. pirm. 
J. Demereckas pasakė trumpą 
kalbą, kurios metu tyliai iš plokš 
teles dainavo Kur bakūžė sama
nota ir pabaigai Lietuvos himną.

Taip, pat buvo išsiuntinėta 82 
Winnipego įvairių tikybų baž
nyčioms atitinkami tekstai pra
šant pamokslų metu paminėti 
Pabaltijo valstybių didžiąją tra
gediją. K. Strikaitis.

SIMCOE, Ont
SIMCOE - DELHI - LONG POINT apy* 
linkės liet. FARMERIAI! Iieškau 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.
Šeštadieninė mokykla, apylin

kės valdybos išlaikoma, birželio 
1 d., dalyvaujant mokyt. Br. 
MorkeviČiui, kun. V. Rudzins- 
kui ir vadybos šviet. vadovui A. 
Juškauskui, patikrinamaisiais 
egzaminais baigė mokslo metus. 
Visi lankiusieji išlaikę egzami
nus buvo perkelti į augštesnius 
skyrius.

Sekančia diena visi mokiniai 
kartu su tėvais ir artimaisiais 
padarė smagią iškylą į J. Gied- 
riūnų ūkį Tecumseh, Ont. Čia 
jaunimas gražiai praleido laiką 
bežaisdamas puikiame sode, o vė 
liau visi iškylos dalyviai pp. 
Giedriūnų buvo tikrai nuošir
džiai pavaišinti. Giedriūnams už 
gražiai paruoštą iškylą ir tikrai 
lietuviškas vaišes mokiniai ir tė
vai yra tikrai dėkingi.

Kun. V. Rudzihsko 30 metų 
kunigystės sukaktis iškilmingai 
atšvęsta. Sekmadienį, birželio 16 
d. šv. Pranciškaus bažnyčioje 
skaitlingai dalyvaujant tautie
čiams, sukaktuvininko gerbė
jams iš Windsoro, Detroito ir ki
tur. Pats sukaktuvininkas atlai
kė iškilmingas šv. Mišias asis
tuojant diakonui kleb. kun. dr. 
L. Ivandich ir subdiakonui kun. 
K. Simanavičiui. Šv. Mišių metu 
gražiai giedojo vietos choras.

Po pamaldų bažnyčios salėje 
buvo vaišės. Jų metu apylinkės

TELEF. LE. 1-5142 

%

Dar nenutilus džiūgavimų aud 
rai J. Vėlyviui ir Preikšaičiu 
pavyksta derinys ir Preikšaitis 
sukdamasis skelia antrąjį įvar
tį. Neilgai trukus J. Vėlyvis vėl 
turi progą įvarčiui, tačiau varti
ninkui per galvą mestas kamuo
lys rieda pro šalį tuščių vartų. 
Priešas priblokštas tokių vytie- 
čių antpuoliu tik spėja gintis, 
nesudarydamas daugiau pavojų 
vytiečių vartams.

Antro kėlinio pradžioj Lions 
vėl sukrunta ir atkakliai puola 
vytiečių vartus. - Veržlūs priešo 
kraštai dažnai sukuria rimtus 
pavojus, iš kurių Baliūnas gelbs
ti dar pavojingesnėmis baudo
mis. Tačiau laimės dėka priešo 
šūviai visuomet pataiko į varti
ninką. Neturi sėkmės ir vytiečiai 
ir iki kėlinio pabaigos neišnau
doja bent trijų geriausių progų. 
Tik kėliniui slenkant į pabaigą 
H. Rožaitis vėl iš tolo gražiu šū
viu šauna tretyj įvardį.

Šį kartą vytiečiai sužaidė tik
rai pasigėrėtinai. Tiek puolimas, 
tiek gynimas dirbo ryžtingai. Vi
si trys įvarčiai buvo reto grožio 
prisiminus, kad anksčiau vytie
čiai pajėgdavo įvarčius tik stum
te įstumti iš susigrūdimo. Puo
lime gerai derinosi iš “atostogų” 
sugrįžęs J. Vėlyvis su Preikšai
čiu, o gynime nuoširdžiai darba
vosi R. Vėlyvis ir Budreckas.

Po šių rungtynių Vytis su 
ASC turi po 11 taškų ir randasi 
pirmoje vietoje. Likusios žaisti 
pirmojo rato rungtynės nebebus 
tokios kietos, kadangi teks jau 
žaisti su žymiai silpnesnėmis 
komandomis. Nesant sudaryto 
pastovaus rungtynių tvarkaraš
čio nėra žinoma kada įvyks se
kančios rungtynės, tačiau ne- 
anksčiau kaip liepos 1 d.

Birželio 30 d. Millen stadijone 
matysime žaidžiant Niujorko 
italų komandą Giuliana, kuri 
yra vietinės A-G lygos meiste
ris. Toje pat lygoje žaidžia, ir 
Niujorko lietuviai. Giuliana žais 
prieš Continental lygos rinkti
nę, į kurią įeina ir du .vytiečiai— 
J. Žukas fr V. Baliūnas. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Birželio 15-16 d. Aušros krep

šininkės viešėjo Niujorke. Lai- 

mėjimą paliko vaišingoms šei
mininkėms, o iš jų parsivežė šil
tus ir gražius prisiminimus.

Liepos 7 d., sekmadienį, klubo 
narių ir rėmėjų išvyka į Wasa- 
gą. Registruotis pas R. Šimkų 
telef. RO. 2-7764, J. Rukšį telef. 
LE. 6-3307, D. Laurinavičių tel. 
LE. 6-8346, ar T. Paulių telef. 
LE. 3-0621.

Sportinė klubo išvyka numa
toma rugpiūčio mėn. į Roches
ter}, kur įvyks Š. Amerikos va
saros žaidynės. Visi lengvaatle- 
tai ir plaukikai prašomi tam 
kruopščiai ruoštis, kad galėtume 
parsivežti jaunių klasės nugalė
tojų laurus (praėjusiais metais, 
nors dalyvavom tik viename ra
te, mums tetrūko tik keleto taš
kų).

Lengv. atletikos treniruotės 
pradedamos šią savaitę ir vyks 
kiekvieną antradienį ir ketvirta
dienį nuo 7 iki 9 vai. vak. Ren
nie (Swansea) parke. Lengvajai 
atletikai vadovauja baigęs kūno 
kultūros kursus instruktorius K. 
Batūra, talkininkaujant J. Dvi- 
laičiui ir J. Laurinavičiui. Vi
sais lengv. atletikos reikalais 
prašom kreipts pas K. ■ Batūrą 
telef. RO. 9-9726.

Lauko teniso treniruotės vyks
ta High Parke dirbtino ledo 1-je 
ir 2-je aikštėse kiekvieną trečia
dienį ir penktadienį nuo 7 iki 9 
vai. vak. Vadovai: J. Rukšys te
lef. LE. 6-3307 ir S. Kazlauskas 
telef. LE. 5-1843.

Aušros rengiama jaunučių sto
vykla vyks nuo liepos 28 iki rug
piūčio 11 d. Apie ją plačiau Pri
sikėlimo parapijos žiniose.

Medalis A. Šocikui
Už pasižymėjimus sporte ap

dovanoti 967 Sovietų Sąjungos 
sportininkai. Augšciausias Leni-

v-bos pirm. P. Januška, trumpai 
apibūdinęs sukaktuvininko gra
žią sukaktį, su geriausiais lin
kėjimais įteikė windsorieciu do
vanotą baltą rankų darbo gražiai 
išpuoštą arnotą. Susirinkusieji 
sugiedojo ilgiausių metų. Kun. 
kleb. dr. L. Ivandich savo kal
boje iškėlė sukaktuvininko ryžtą 
ir energiją išlaikant lietuviškas 
pamaldas. Kun. kleb. R. Moul- 
lin sveikindamas linkėjo geriau
sios sėkmės sukaktuvininkui ir 
visiems lietuviams. Kun. kleb. 
M. Gaspar iškėlė V. Rudzinsko 
ryžtą ir tikrai gyvenimišką kal
bą praėjusių metų protesto mi
tinge, ginant -vengrų tautos rei
kalus. Kun. K. Simanavičius su
sirinkusiuosius nukėlė į Lietuvą, 
kur jam tuo metu dar klierikui, 
teko lankytis ir pačiam stebėti 
kun. V. R. energiją organizuo
jant ir kuriant naują Alėjų pa
rapiją. Sveikino kun. J. Hal te
ns.

Gauta daugybė sveikinimų 
raštu, jų tarpe: šv. Tėvo palai
minimas sukaktuvininkui ir vi
sai parapijai, prel. V. Grespan 
Londono kurijos kancleris, šv. 
Kraujo vienuolės Londone, I. 
Astrauskas Toronto,G. Bučmys 
Chicago, S. Olekas Toronto, A. 
Stulcaitė Chicago, B. Katilius 
Montreal ir kiti. Daug sveikini
mų asmeniškai — žodžiu. Bai
giant sukaktuvininkas padėkojo 
KLB Windsoro apylinkės valdy
bai už surengimą šio paminėji
mo ir vaišių, taip pat už gražią 
dovaną, vyriausiai šeimininkei 
M. Juškauskienei ir jos pagalbi
ninkei B. Januškienei, gaminu
sioms užkandžius, V. Tautkevi- 
čienei už paruošimą ir puošimą 
vaišių stalų, A. Juškauskui ir 
Ant. ir Alb. Tautkevičiams už 
puošimą bažnyčios ir salės taip 
pat visoms talkininkavusioms 
pobūvio metu.

Rūpestingai ir gražiai ruoštas 
pobūvis baigtas pakilia ir gražia 
nuotaika. J. P.

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
t- VAISTAI 

Greičiausiai ir pigiausiai par
siunčiami siuntiniai j tčvyng

JANIQUE TRADING CO

. .
835QUff!l ST W"T0RCNT03’fM4 4025

S Skyriai: Hamiltone, St. Catha

rine* ir kitur.

T

Mann & Martel
1199 Bloor SL W., Toronto. Tol. LE. 4-8481

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

Skambinti 
Ant Mičiūnas 

Telef. LE. 4 S481

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

no ordinas teko tik 27 sportinin
kams, jų tarpe ir boksininkui Al
girdui Šocikui. Garsijai Ninai 
teliko Raudonoji Vėliava.

Kanada nugali JAV 5:1
Pasaulinių futbolo pirmenybių 

priešžaismių rate Kanada nuga
lėjo JAV 5:1. Rungtynės buvo 
žaistos praėjusį šeštadienį To
ronto Varsity stadijone stebint 
tik 7.500 žiūrovų.

Kanados laimėjimą, pirmą 
kartą dalyvaujančios pasaulinė
se pirmenybėse, tenka laikyti 
didele staigmena, tuo labiau, 
kad JAV dalyvauja jau senokai 
ir turi pasiekusi svarių laimėji
mu.

Pirmąjį puslaikį 2:1 pasekme 
laimi kanadiečiai, nors ameri
kiečiai sužaįdė žymiai geriau ir 
neišnaudojo', kelius pirmuosius 
antpuolius. . Antrame puslaiky 
kanadiečiai sukuria pasigėrėtiną 
žaidimą ir dar imuša tris įvar
čius.

Šiame priešžaismių rate dar 
dalyvauja ir Meksika. Kitą sa- 

i vaitę kanadiečiai žaidžia dvejas 
rungtynes Meksikoj, o grįžda
mi Š t Louis žais antras rungty
nes prieš JAV.

Ameriką šiose rungtynėse at
stovavo St. Louis komanda Ku- 
tis, taip pat Kanados vienuolikė 
buvo išimtinai sudaryta iš Van- 
couverio žaidėjų. A.S.

Stockholmas. — Švedijoje 
skundžiamasi, kad alkoholinių 
gėrimų pardavimo suvaržymus 
panaikinus pastebimas girtuok
lių nusikaltimų tolydus augi
mas. 1955 m. jų buvo 50.000, o 
1956 m. jau 80.000.
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CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

CARLING'S

B-

TORONTO 
METRO LEAGUE -

BIRŽELIO 29x
BIRŽELIO 30 
2 vol. p.p.

3.30 vol. p.p.

LIEPOS 1

LIEPOS 3
7 vol. vok.
8.30 vai. vok,

LIEPOS 5 
7 vol. vok.

8.30 vai. vok.

at St. Clair Stadium

ŠEŠTADIENI /Open Date' 

SEKMADIENį,
Victoria - Caledonian

AVRO - Germania

PIRM. /Holiday - Open Date' 

TEČIADIENJ,
Belfast Un. - Danforth
AVRO - Oakville Aths.

PENKTADIENJ, 
FCK Estonia - 7000 Club

Vikings - CNRA

NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON 
PARK /Show - College/

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD
'Broadview - Gerrard/ (

» ŠEŠTADIENJ,
• East End. Can. - Olymp.-Horm.

SEKMADIENį,
Malta United - Hungaria

ANTRADIENJ, 
White Eagles - Ulster United

TREČIADIENI,
Olympio-Hormony - Ukraina

KETVIRTADIENI,
Hungaria - Tridents

PENKTADIENI, 
Italia - East End Canadians

BIRŽELIO 29 
8 vol. vok.

BIRŽELIO 30
3 vol. p.p.

LIEPOS 2 
8 vai. vok.

LIEPOS 3 
8 vol. vok.

LIEPOS 4 
8 vol. vok.

LIEPOS 5
8 vai. vok.

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

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

Atidaryta ir šeštadieniais visą dieną.

r

i
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iV. VA SIS 
REAL ESTATE

Bloor St W. Telefonas LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms, i
Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 įmo
kėti 9 kambariai, 3 virtuvės, mūrinis 
nomas alyva šildomos.
Bloor • Dufferin, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūrinis namas, 2 virtuves, 
garažas.
High Park • Roncesvalles, $4.000
įmokėti, 6 didelių kambarių, mūrinis, 
alyva šildomas, garažas.
Glenlake Avė., $2.500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuves, 2 vonios, van-

Trys draugai | Rdfaa ir generolų
Parke ant suolo sėdėjo trys Karu pakulinių rezer- 

vyrai. Vidurinysis sėdėjo visai vų mobilizacija.
ramiai, bet to nebūtų galima pa- • — Ko gi drebi tamsta taip 
sakyti apie kitus du. Šie sviedė prieš priėmimo komisiją? — 
įsivaizduojamas meškeres į įsi- klausia pažįstamas Simoną Fi- 
vaizduojamą upę, vėliau išsišie- šelį. — Kas gi ims 68 metų seni? 
pę traukė lauk įsivaizduojamą1 —Kodėl ne? — abejoja Fiše- 

Juk. reikalingi ir genero-

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

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

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

-te

Sutarė grąžinti pabėgėlius
“Weinheimer Nachrichten” š.'žiaus Paieškojimų skyr. Miun- 

m. gegužės 22 d. informuoja savo 'chene namuose ir pasibaigė ofi- 
skaitytojus apie vokiečių ir so-! eialioji sovietų raudonojo kry- 
vietų raudonųjų kryžių Miun- žiaus delegacijos vizito dalis Vo- 
chene susitarimą. “kietijoje. •

“Sovietų ir vokiečių raudonie
ji kryžiai antradienį Miunchene 
pasirašė sutartį apie grąžinimą 
vokiečių ir sovietų piliečių į jų- 
kilmės kraštus. Sutartyje yra 
pasakyta: “žmoniškumas reika
lauja, kad dvylika metų po karo 
pabaigos visos priežastys, kurios 
trukdo šių abiejų tautų taikin- 

■y gam sugyvenimui, turi būti pa-
7 šalintos... Ir todėl abieji raudo

nieji kryžiai sutaria, kad jie 
. kreipsis į savo kraštų kompete- 
tingas įstaigas ir konkrečiais pa
siūlymais prašys šių kraštų pi
liečius repatrijuoti į jų kilmės 
kraštus... Raudoniejik kryžiai 
darys pastangas, kad repatrijuo
jamiems asmenims, kurie nėra 
padarę kriminalinių nusikalti
mų, būtų paskelbta amnestija”. 
Toliau abu raud. kryžiai pasiža-

...Refleksijos
(Atkelta iš 2 psl.) 

loję, reiškia nuomonę, kad 
CCF ir katalikų bažnyčios so
cialinių doktrinų nėra jokio es
minio skirtumo. O tai kaip tik 
pakirto liberalams šaknis, ku
rios buvo darbininkijoj. Abejoti
na, kad liberalams pavyktų at
gauti darbo žmonių balsus, ku
riais jie sugebėjo patikrinti dau 
gumą iki paskutinių rinkimų. 
Abejotina, kad darbo žmonėms 
būtų pakeliui su konservato
riais, kurių. Socialinė politika 
niekuo nesiskiria nuo liberalų.

3. Asmeniškai džiaugiuosi, kad 
daugelis lietuvių dalyvaudami 

da padėti surasti dingusius abie-: rinkiminėj akcijoj turėjo pro- 
jų kraštų piliečius. i gos arčiau susipažinti su kana-

Abiejų organizacijų aUgščiau- ■ diškos demokratijos mechaniz- 
sias tikslas “duoti taiką žmoni-' mu. Tas patyrimas bus pamoka 
jai”. Jos yra nusistačiusios jų i ateičiai. Esu tikras, kad lietu-

tarp

žuvį.
ro kiek laiko policininkas, ku

ris iš toliau jau ilgokas laikas 
stebėjo draugus, priėjo prie suo
lelio ir tarė viduriniajam:

— Ar jiedu yra tavo draugai?
— Taip, — atsakė šis.
— Tai, žinai, tu geriau paša

link juos iš čia, nes kitaip gali 
būti nemalonumų.

— Gerai! — atsakė viduriny-r 
sis, ir pradėjo su įkarščiu irtis...-

. z ;

Atsuko
Šaltą rudens dieną važiuoda

mas keliu motociklistas pavijo 
vieną pėsčią ir pasisiūlė jį pa
vėžinti. Kadangi vėjas buvo la
bai šaltas, motociklistas jam pa
tarė apsivilkti paltą atvirkščiai,, 
būtent, susegti paltą ant nuga
ros. taip, kad kalnieriumi galėtų 
pridengti sau veidą. Šis taip ir 
padarė. Po kiek laiko motociklis
tas už staigaus posūkio apsižiū
rėjo, kad jo keleivio nebėra. 
Tuoj pat apsisukęs grįžo atgal ir 
neužilgo pamatė ant kelio susi
rinkusį būrį žmonių, kurių vi
duryje gulėjo jo pakeleivis. Mo
tociklistas prasigrūdo pro žmo
nes ir užklausė:

— Sakykit, kaip yra su juo. 
Ar labai blogai?

— Nežinia! —atsakė vienas iš 
minios, — pradžioje jis atrodė 
neblogai, bet po to, kai mes jam 
atsukom galvą į teisingą pusę, 
jis daugiau net nesumirksėjo...

Ko Bulganinas su Chruščiovu 
buvo Suomijoje

__  Neatsižvelgiant į vyriausybės
- organizacijų galioje esančiomis viai nebus abejingi šio , krašto j krizę, kuri užima daug vietos 

priemonėmis daryti pastangas, j politiškiems reiškiniams ir klau- spaudoje, pastaroji domisi ir 
‘ kad būtų sutrukdytas naujas pa-lydami savo sąžinės balso apsi- tarptautihės politikos įvykiais:

saulinis karas, o pirmoje eilėje, spręs už tokias socialines idėjas, Dienraštis “L’Aurore” apie 
kad būtų uždraustas atominių į kurios atstovauja tautų laisvę, Bulganino - Chruščiovo vizitą 
ginklų gaminimas ir jų bandy- i žmoniškumą, socialinį teisingu- Suomijoje rašo: Taip, pridengę 
mai. ' • z -įmą ir stato žmogų augščiau už

"Su šito dokumento pasirašy- dolerį.
mu Vokietijos Raudonojo Kry- j Dr. Ancevich.-Ancevičius.

PARYŽIAUS NUOMONĖS
LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS

L’Aurore” apie

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

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

“taikaus sambūvio” naudingu- 
mą- .Prieš vieno sąjūdžio 

vadovavimą
Dėl Melūzos (Alžyre) skerdy

nių, kurios sujaudino ne tik 
prancūzų, bet. ir pasaulinę spau- i 
dą, savaitr. '“Demain” straips-! 
nyje “Politinė žudynių •pamoka” ! 
rašo: “Mes visada neigėme FLN 
(Tautinio Išlaisvinimo Frontas) 
jo pretenduojamą monopolį. Vi
sų pirmiausia’ todėl, kad Alžy
re yra kitų nacionalistinių sąjū
džių ir, pirmoje eilėje MNA 

___  ____  ____ , (Tautinis Alžyro Sąjūdis); o 
kuriais rungiasi kraštas, kad dar antra, todėl, kad pripažinti vie- 
labiau sustiprintų savo vyravi
mą ir išnaudotų savo tikslams”. 
Dienraštis toliau nurodo, kad 
Sovietų keliauninkai stengsis 
panaudoti Suomiją spaudimui į 

i kitas Skandinavijos valstybes, 
i ypačiai į Norvegiją, joms neit- 
ralizuoti. Bet dienraštis reiškia 
abejojimą, kad Suomijos vy-

šydu praeitį, du bičiuliu šian
dien dedasi nesuinteresuotais 
Suomijos protektoriais, kuri ne
seniai buvo jų aiika. Gėdingas 
veidmainiavimas. Tikrovėje 
Kremlius nori > išnaudoti politi
nius ir finansinius sunkumus, su 

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

SKELBIMAS N r. 2
Ankstyvesnio skelbimo Nr. 1 kainos ir toliau galioja. Šiame 
skelbime patiekiame kainas mūsų tekstilės medžiagom. Šiose 
kainose yra įskaitytas Sovietų muitas. Išsirinkus medžiagas - 
prekes ir susumavus reikia dar pridėti licencijos, apdraudimo ir 
pašto persiuntimo išlaidas sumoje $6.50.
Mūsų siuntiniai yra 22 svarų (10 kg.) svorio. Siuntiniai pagal 
sudėtį gali būti maišyti, t.y. maistas ,medžiagos, vaistai ir kitos 
reikmenės gali būti viename siuntinyje.

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

EI Angliškos worsted, didelis posirinkimos; jordos - J 8 unc. sv.
E2 Angliškos tweed, didelis posirinkimos, 1 jardo svoris 18-21 uncija

Šios medžiagos 100% vilnones su štampais "Made in England"
01 Worsted vilnonė mėlyno ar ruda su dryžėmis 
M3 Tweed, įvairių spalvų 60% viln. ir 40% raj. 
M9 Pick & Pick įvair. spalvų, vilnonė medžiaga 
M10 Gabardinas įvairių spalvų viln.
MM ~
M12

i riausybė sutiktų tokį vaidmenį 
; vaidinti, pastebėdamas, kad tai 
■ yra mažumos vyriausybė tetu
rinti parlamente 79 balsus iš 200.

Panašiai aiškina Sovietų va
dovų vizitą Helsinkyje ir dien
raštis “Čombat”, kuris dar pri
deda/ kad, po Vengrijos įvykių, 
tai yra pirmas Bulganino-Chruš- 
čiovo apsilankymas ne “socialis
tinio bloko” krašte ir kad tuomi 
Kremlius nori pademonstruoti

$11.70
$6.65

Ml 6 
M17 
M18 
M19 
M20

N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
N6

Gobordinos Įvoirių spalvų 60% vitn. 40% roj.
Serges tamsios spalvos vilna

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

Viln. Flannel įvairių spalvų
Boucle tik tamsiai mėlynos spalvos
Boucle įvairiu spalvų
Roprasta palto medžiaga įvoirių spalvų 4
Georgette tik juodos spalvos

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

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

$2.83
$3.42
$3.20
$2.«74
$4:65

$5.60
$0.96
$1.32
$054

$0.89
$0.93

medž. gingham įvairių spalvų 28 col .pločio
medž. print įvairių spalvų 36 col. ploČic 
medž. Poplinos bliuskom 36 col. pločio

Standartinis medžiagų siuntnys Nr. 1
3 metrai vyr. kostiumui, vilnonė medžiaga, 3 metr. mot. košt. medž. vilnonė, 
3 metrai paltui viln. medž., 3 metr. graži raj. medž. suknelei, 5 metrai pa
mušai. medžiagos., 1 ]/2 metr. viln. "interfacing", 2metr. medvfl. inter., 2 metr. 
kišenėm medž., 3 poros vyriškų kojiniu, 3 por. mot. nylon kojinių, 2-ji vyr. 
sportiniai marškiniai, 3 didelės špūlės siūlų.

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

Standartinis siuntinys Nr. 2:
3 metr. viln. medž. kostiumui, 3 metr. poltui medž., 4 metr. pomušotų, 3 poros 
nylon mot. kojiniu ir m. povilkinvs - slip.

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

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

Siuntiniams į Sibirą — ekstra priemoka $1.40.

GATVĖJE
t Atkelta iš 5 psl.) 

dabar net talentingasis Balza
kas moters virš 30 neišvarytų. 
Štai tau, solionų liūte. Kur tavo 
karčiai? Kur gaidžio pentinai? 
Čiuptelėjau už savo plikės. Mi
zerija. Veltui visos pastangos! 
Veltui receptai. Bandau ilgais 
retais plaukais užtušuoti tuš
čius plotus, bet jie, neklauža
dos, draikosi, kaip vėlybo ru
dens voratinkliai po tuščius lau
kus. Mizerija. Nebe tau varstosi 
tyliąją naktį svirno durys, nebe 
tau ir vyšnios sirpsta žiemą... 

.Nebėra Šiluvos atlaidų moterė- 
j lių gatvėje; jos liko ant meninin- 
’ kų drobės ir, gal būt, gamtos 
muziejuose. O tų pakvaičių se
nių apstu. Čia kalba tik pavy
das. .Vyriškas pavydas. Pama

lčiau, kad geležiniu vilko maršu 
nebežygiuosiu. O taip dar norė
tųsi, kaip sakydavo mano sene
lis: “Timpteliu vadeles, supliauš 
kinu, botagu ir mano širmis nu
nešdavo per akimirką mane už 
devynių gardžių. Prišaldavo, 
vaike, mergų nosys prie langų 
stiklo manęs belaukiant”. Sutar
siu širmiui, timptelsiu vadelė
mis ir sušuksiu: “Nešk mane se
ną, širmi, už devynių kalnų, už 
devynių girių, už devynių upių, 
už aštuonių jūrų, g prie devinto
sios rasiu Ją laisvą ir laimingą”. 
Taip norėtųsi ten prigulti poil
sio ant smėlių kalnelio, po ošian
čiomis pušimis. Su liūdnu Kv- 
rie,' plaukiančiu banguojančiais 
javų laukais, ten' toli toli...

Šliap šliap šliap ir vėl šlepse
nu į nežinią, į naktį...

R. Medelis.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

lis. 
lai

Ekonomija
— Tėveli, kas yra ekonomija?
— Kleisti pinigus, neturėjus 

sau malonumo.

Paieškojimai
Boleslovo Minioto ir jo šeimos 

ieško Jancevičienė iš Lietuvos.
Boleslovas Miniotas, sūnus 

Igno, gim. apie 1892 m., jo žmo
na Ona Miniotienė - Aksinavi- 
čiūtė, maždaug to paties amž. 
Jų vaikai: Ona, Stefanija ir My
kolas. Jie visi esą gimę maždaug 
tarp 1916 ir 1923 m. Visa šeima iš 
vykusi Kanadon apie 1924 m. iš 
Dotnuvos valse., Kėdainių ap. 
Kanadoje iki 1938 m. gyvenę St. 
Karies (gal St. Charles?).

Juos pačius ar juos žinančius 
prašome atsiliepti į “TŽ”.

Broliai Adomas ir Aleksand
ras Subačiai, kilę iš Plaskūnų 
km., atvažiavę maždaug prieš 20 
m., anksčiau gyvenę Amerikoje, 
prašomi atsiliepti ar kas žinotų 
malonėkite pranešti šiuo adresu: 
A. Lukošius, 32 Grace St., To-’ 
ronto, Ont., Canada.

Virkutis Alfredas, Povilo sū
nus, 1948 m. gyvenęs Blecboks, 
Ont., ieškomas sesutės Liucijos 
Skrėbalienės iš Plungės. Atsi
liepti škic adresu: Juozas Bali- 
čas, 4047 So. Maplewood Ave., 
Chicago 32, Ill.

nam sąjūdžiui Alžyro tautos at
stovo- pobūdi reikštų atidaryti 
kelią į totalitarizmą... Kad 
FLN turi reikšmingą skaičių sa
lininkų — tai tikra. Kad jis tu
ri už save Alžyrą, mes žinome, 
kad tai netiesa. Melūza ir Ora- 
na padarė tai, kad prancūzų ir 
pasaulio viešosios nuomonės 
akys FLN gaultinai nustojo pri
vilegijos, kurią jis savinosi, kal
bėt visos tautos vardu”. Ir dien
raštis toliau prikiša prancūzų 
vadovaujantiems sluogsniams, 
kad jie ligi šiol ieškojo viešų 
ir ne viešų kontaktų su FLN at
stovais, bet niekas nebandė su
eiti sąlytin su -MNA atstovais. 
Jis mano, kad “naujai susidariu
sioji Vyriausybė turės parodyti 
politinio išradingumo, numaty
mo ir iniciatyvos; ji turės nu
galėti neabejotiną moralinį pa
sipiktinimą, kad sukurtų politi
nes sąlygas galinčias visų pir
miausia išvengti bet kurių žudy
nių”.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAŲDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

Elektros 
mechanikas

ToHau vitu’ raštų elektra, mataru, 
bei elektra. įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu Šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe- 
Žib«.

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

vok., kitomis dienomis betkado.
V. NORUS

STANČIKAS, boig«s Notional Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių.

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
mos veltui. Darbos ir dalys gare*- 
tvetata
Skambinti telef. LE. 1-1602.

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roncesval- 
le • Otindas St./. Tel. IX 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiad., penktod. 2-4 vai. 
p.p;, ontrad. ir ketvirtad. 6-8 v. v., 
šeštod. 10-11 vai.

M

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

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

' gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

i

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

• Advokatas — Notaras 

100 Adelaide St W
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904
Sa v. D. KAUKAITĖ

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

Į

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

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

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

Sov. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečių or 
lenkų k./, telefonuokite or atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ ^WALDK* 
191 Augusta Avez Toronto, Oht. 

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

i

Garantuoti siunti
niai Į Sovietų Rusiją 
Ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai j musų san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, etanžianti ttontinim 
8 Kenodm. Didžfooeiet prekių past- 

rinkime*.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Dr. Aleksas Vaiadka
1081 BLOOR ST. W.

KABINETAS

UŽDARYTAS

nuo birželio 16 iki liepos 8 d.

*

Dr. A. PacevTčius
Gydytojas ir chirurgas 

280 Roncesvalles Avė, 
Telef. LE. 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.
ir

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
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. 3-2002

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

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

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

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrina, prijungiu 
perstotou:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus. :
Ba to, optmu nomus piinom Instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duoda 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. IX 3-1080 

44 GWYNNE AVL, TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augičiousios rūšies moterų, veikų k 
vyrų botai, normalius dydžio Ir pietūs 

EE—4.EE
1438 Dundas St W. Toronto
—- PTRu •..

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

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

4^.30 vol. ir 7-9 vai. vak.
606 BATHURST ’TREET 

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ią Veneros ligų specialistas. 

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

/prie Spadir.a Rd./
k Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarirpg.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8D15

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ii CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdięn nuo 9-1 1 ir nuo 6-8. Šešta-- 

dieniais 11-1 vol. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonas LE.;4-6851

Dr. John REKA9
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų spėciafatov 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

D r. F. Tickett
Gydytojas

' br . ?
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

i

NAUJAS ADRESAS:

Br. Chas. 0^01
DANTISTAS-CHIRURGAS 

1580 EGLINTON W„ priešais Oak
wood Ave., Toronto. 

Priima vakarais pagal susitarimo. 
Telef. RU.- 1-5454

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 LŪNSKY. R.O.

priteikė ^kinius visiems akių defek- 
ržtirta ekiu nervus, kurie daž

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

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

‘Nauja lietuviška įstaiga
International

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIPDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
- Bendradarbis —- 

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

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

EE%25e2%2580%25944.EE
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį, daly

vaujant parapijos chorui iš To
ronto, Wasagos vasarvietėj pra
dėtos lietuviškos pamaldos, į ku
rias susirinko pilnutėlė salė. 
Ateityje vasarvietėje pamaldos 
vyks sekmadieniais. 9- ir H vai. 
Nuo šio sekmadienio parapijos 
kunigai sekmadieniais aptar
naus taip pat netoliesę esantį 
Collingwoodą, kur taip pat to
mis pačioms! valandomis bus lai 
komos pamaldos.

— Parapijos bažnyčioje To
ronte pamaldos vasaros metu 
sekmadieniais vyks 9.30 ir 11 va
landomis.

— Šį penktadienį Švč. Jėzaus 
Širdies šventė. Penktadienio va
kare nuo 7 iki 8 vai. bažnyčioje 
išstatytas Švenčiausiasis viešam 
tikinčiųjų pagarbinimui: gieda
ma Dieviškosios Širdies litani
ja, trumpa konferencija ir palai
minimas. Savo gausiu atsilanky
mu ir giliu susikaupimu tą die
ną ypač prisiminkime savuo
sius anapus Atlanto.

— Pakrikštyta Irena Marija 
Pšezdzieckytė.

Prisikėlimo parapijos žinios 
z —šį penktadienį, birželio 28 
d., yra Švč. Jėzaus Širdies šven
tė. Nors pareigos ir nėra, tačiau 
tiems, kurių laikas ir sąlygos ne
trukdo, labai patariama išklau
syti šv. Mišių. Mišių tvarka kaip 
šiokiadieniais: 7, 7.30 ir 8 vai. 
Po 8 vai. Mišių trečiojo ordino 
nariams bus duodama generali
nė absoliucija.

— Oficialiai pranešama,, kad 
nors šv. Cecilijos parapijos vai
ku darželis ir registravo vaikus, 
bet šiais metais jis dar neveiks.

— Naktį iš birželio 16-tos į 
17-tą mūsų salę ir vėl aplankė 
vagys. Šįkart nuostolių padaryta 
daugiau, negu bet kada anks
čiau, maždaug už $350. Tai jau 
šeštas kartas, kai, nuošalės vei
kimo pradžios, nakties vagys 
nieko nelaimėję apleidžia salę 
palikdami tik nuostolius už su
laužytas duris padengti draudi
mo įstaigoms ir nemalonumus 
parapijos vadovybei.

— Šios savaitės £ale su sustip
rėjusią sveikata grįžta iš JAV vai. vak. Priimami tik pradedą 

’ Tėvas Bernardinas Graūslys, mokytis ir jau pažengę. Mokes-

Jaunučių vasaros stovykla 
N. Wasagoje

Tuoj po ateitininkų stovyklos, 
nuo liepos 28 iki rugpiūčio 11 
d. imtinai, vaikučių tėvų ir “Auš 
ros” klubo iniciatyva ruošiama 
dviejų savaičių stovykla jauni
mui 7-13 m. amžiaus. Stovyklo
je be žaidimų, sporto, maudymo
si kino filmų bus kreipiamas 
ypatingas dėmesys į kultūrinį 
auklėjimą. Kadangi palapines 
reikia užsakyti iš anksto, prašo
ma neatidėliojant tuojau pat 
registruotis pas T. Paulių tel. 
LE. 3-0621. Mokestis už stovyk
lą: vienam vaikui pusantro do
lerio už dieną arba $20 už visą 
stovyklavimo laiką. Siunčią j 
stovyklą du tos pačios šeimos 
vaikus moka $2.50 dienai arba 
$33 visam laikui. Trim ar dau
giau tos pačios šeimos vaikam* 
$3 dienai arba $40 visam stovyk
los laikui. Tėvai maloniai kvie
čiami pasinaudoti šia reta proga 
ir leisti savo vaikučiams pasi
džiaugti gražia gamta ir tikrai 
lietuviška aplinka.

Ateitinikų sendraugių 
susirinkimas

įvyks birželio 28'd. 7.30 vai, vak. 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijos patalpose. Narių daly
vavimas būtinas. Valdyba.

Moterų susirinkimas
Liepos 3 d. 7.30 vai. vak. šau

kiamas K. ■ Liet. Kat. Moterų 
D-jos Prisikėlimo parapijos sky
riaus visuotinis narių susirinki
mas. -Narių dalyvavimas būti
nas. Valdyba.

A. A.’ Jono Malskaičio 
intencija bus laikomos šv. Mi
šios birželio 30 d. 9.30 vai. šv. 
Jono Kr. bažnyčioje.

Šv. Mišias užprašė Oldenbur- 
go Liet. Gimnazijos 1947 metų 
buvę klasės draugai - abiturien
tai.

Vasaros kursai 
neokanadiečiams 

pradės veikti liepos 2 d., antra
dienį, Harbord Collegiate Insti
tuto patalpose, 286 Harbord St., 
kampas Euclid Ave. Jie veiks 7 
savaites, iki rugpjūčio 16 d., pen
kias dienas per savaitę 7.30 - 9.30

OFM.
— Pakrikštyta: Kristina Ona 

Mičiūnaitė ir Viktorija Genovai
tė Vingelytė. ...- .

Dr. M. Kavolis birželio pabai
goje išvyksta atostogų į JAV. 
Grįš į Torontą liepos 20.d.

Tame tarpe dr. Kavolis kartu 
su kun. Keleriu iš Vokietijos ir 
kun. Trakiu iš Čikagos laikys 
lietuvių pamaldas Čikagoje bir
želio 30 d., jaunimo suvažiavimo 
proga, o sekančiais sekmadie
niais kitose vietose.

Gavęs Jungt. Liut. Bažnyčios 
stipendiją, dr. K. dalyvaus josios 
mokykloje vidaus misijonie- 
riams Wittenberge College, 
Springfield, Ohio. Ten apie 300 
kunigų misijonierių vyks pa
skaitos su diskusijomis teologi
niais klausimas. Dalyvaus taip 
pat keletas vyskupų iš užjūrio 
kraštų, vykstančių į Pasaulio 
Liuterionių Sąjungos visuotinį 
suvažiavimą Minneapolyje, ku
rie padarys pranešimus ano su
važiavimo temomis.

• • • • •

Šv. Juozapo ligoninėje po sėk
mingos operacijos gydosi A. 
Aperavičienė. Tame pačiame 
kambaryje taip pat yra p. Zub- 
rickienė, kuri laukia kitos ope
racijos.

tis už visą laiką $6. Registruotis 
pirmais dviem kursų vakarais 
arba University Extention Of
fice 65 George. St.

Galvos apdangų paroda 
bus įrengta šių metų Kanados 
tautinėje parodoje moterų sky
riuje. Skyriaus vadovė Mrs. Jen
kins kreipiasi į visas moteris, 
kurios turi iš savo gimtųjų kr aš 
tų atsivežusios tokių apdangų, 
malonėti juos paskolinti paro
dai, kuri veiks nuo rugpjūčio 23 
d. iki rugsėjo 7 d.

Pranešti šiuoadresu: Mrs. Elsa 
Jenkins, Manager, Women’s Di
vision Canadian National Exhi
bition. Exhibition Park!, Toron
to, Ont. Tel. EM. 6-7551.

“Atlantic” valgykla
1330 Dundas St. W., nuo birže
lio men. 28 iki liepos 14 d. už
daroma 2 savaičių atostogoms.

Arthur Maloney, Q.C., išrink
tas į parlamentą Parkdale apyl. 
atstovu, prašo mūsų perduoti jo 
padėką visiems lietuviams, ku
rie kuo nors prisidėjo prie jo 
rinkiminės kampanijos ir už jį 
balsavo. Kartu jis praneša, kad 
netrukus šitos apylinkės ribose 
įkurs savo įstaigą, kad galėtų 
geriau patarnauti apylinkės gy
ventojams.

Augšt. lituanistiniai kursai 
baigė mokslo metus

Kursus globoja ir išlaiko To
ronto apylinkės v-ba. Kursai 
baigė 'penktuosius mokslo me
tus. Patalpas nemokamai naudo
tis kursams davė Tėvai Pran
ciškonai Prisikėlimo parapijos 
patalpose 32 Rusholme Pk. Cr.

Kursų vedėja 1956/7 m.m. bu
vo Iz. Matusevičiūtė, kuri, be to, 
dar dėstė lietuvių kalbą. Kur
suose dar dėstė: Ona Gailiūnai- 
lė Lietuvos istoriją, Zuzana 
Daugvainienė lietuvių tautosa
ką, mokyt. V. M-tis Lietuvos ge
ografiją ir. Tėv. Vytautas, OFM, 
tikybą, Bažnyčios istoriją.

Buvo dirbta 20 šeštadienių po 
3 pamokas — viso 60 pamokų. 
Didesnė kursančių dalis pamo
kas lankė reguliariai. Buvo ei
nama suglaustai 4 ir 5 kl. litua
nistinių dalykų kursas.

Mokslo metai baigti gegužės 
15 d. ir lankytojams įteikti kur
sų baigimo pažymėjimai.

Il-ąjį kursą baigė: Genovaitė 
Karaziejūtė, Gražina Šleky tė, 
Regina Augaitytė, Jūratė Daily- 
daitė, Audronė Kuolaitė, Živilė 
Stančikaitė, Dalia Skrinskaitė.

I-ąjį kursą baigė: Dalia Daug- 
vainytė, Antanija Jakimavičiū- 
tė, Giedrė Rinkūnaitė, Danutė 
Simonaitytė, Regina Gatavec- 
kaitė, Romas Mažonas, Kęstutis 
Augustinavičius.

Ateinančiais metais numato
ma augšt. lituanistinius kursus 
organizuoti labiau pačių kursan
tų mėgiamomis priemonėmis: 
organizuojant vaidinimus, mo
kant dailiojo skaitymo bei dek
lamavimo, tautinių šokių bei lie
tuviškų dainų. Iš lietuvių kalbos 
rašant konkursinius rašinėlius 
bei referatus. Kursų Vedėja.

TORONTO MUZIKOS 
KONSERVATORIJA 

paskelbė savo šio pavasario eg- 
zamenų rezultatus. Egzamenus 
išlaikiusių tarpe matome visą ei
lę lietuvių.

Teoretinių dalykų, pasirodo, 
mokėsi tik 5 lietuviai: IV kurso 
egz. išlaikė Domas Petrelis; II 
kurso išlaikė su I laipsnio pa
žymėjimu Brunonas Jurkšas, 
Dalia Skrinskaitė, Ingė Vaitku
tė ir Slava Žemelytė.

Pijanino skyriuje ARCT laips 
nio (su sąlyg. 2 dalykų) egza
minus išlaikė Danutė Ščepavi- 
čiūtė ir taip pat Cecilija Stra- 
domskytė; X kurso egz. išlaikė 
Clara Bričkus; VIII k. — Dalia 
Skrinskaitė su I laipsnio pagy
rimu ir Domas Petrelis su pagy
rimu; VI k.— Aldona Pundžiū-' 
tė, Gražina Šlekytė ir Genovai
tė Kauliūtė — visos su pagyri
mu. Be to, dar išlaikė Teresė 
Uličkaitė ir Regina Žimantaitė; 
V k. — Virginija Sakalauskaitė 
ir Živilė Šlekytė abi su I laipsnio 
pagyrimais; Dalia Sakevičiūtė ir 
Dalia Galinskaitė abi su pagy
rimais; IV k. — Alen Pusvaškis 
ir Danutė Tamošauskaitė su I 
laipsnio pagyrimais; Marytė Sa-

š.m. liepos 1 d., pirmadienį,
“BRANT INN” - “SKY CLUB”

aikštėje, Burlington, Ont.

rengiama

didelė ir linksma

GEGUŽINE
Vietovė yra ant pat ežero kranto, moderniškai įrengta, mėnu
lio, žvaigždžių ir prožektorių apšviesta. Romantiška ir jauku.

ĮVAIRUS BUFETAS, TURTINGA LOTERI
JA, LINKSMA BENNI FERRI MUZIKA.

PRADŽIA 7 VAL. VAKARO.

Esant blogam orui, viskas vyks ten pat salėje. 
Visus ir iš visur maloniai kviečiam atsilankyti.

Iki pasimatymo
TF A-bės Hamiltono skyr. Valdyba

Mielai mamytei

A. A. SALOMĖJAI BUTKIENEI mirus,

pp. A. I. Pakamams, pp. B. P. Dicevičiams Ijūdesio valan

doje reiškiame gilią užuojautą

• S. M. Girčiai, Z. K. Lembertai.

A. A. S. BUTKIENEI mirus, 
dukroms Bronei ir Adelei, žentams Pakarnai ir Dicevičiui, 
ir anūkėms Irenai ir RūtAi reiškiame gilią užuojautą

J. Jasiūnas su šeima.

- >>

MONTREAL, Que.

PADĖKA
. Mūsų mylimai mamytei ir močiutei, o.a. SALOMĖJAI BUTKIENEI 

mirus, reiškiame gilių padėkų visiems, kurie tik prisidėjo ir atsilankė laido
tuvėse ir parodė gerų širdį tokioj liūdėsio valandoje. • *

Reiškiame gilių padėkų šv. Jono Kr. por. kunigams: kun. dr. J. Gu- • 
touskui, kun. P. Auteliui už taip gražų lankymų ligos metu ir palaidojimų. 
Prisikėlimo por. Tėvams pranciškonams T. Steponui ir T. Pauliui už Idn- 
kymų ligoje ir atsilankymų j laidotuves. Už gėles ir šv. Mišios: pp. šve
dams, G. J. Mockoms, S. M. Petruliams, pp. Budreckoms, L. V. Pėvsevi- 
čioms, S. M Girčioms, Mrs. T. H. Inouye, Z. K. Lembertoms, p. Merke
lienei, D. Kondrotoitei, P. V. Gudoičioms, E. Juškienei, J. Dambrauskui, 
p. AuŠrotienei, p. Miliūnienei, 0. V. Rašams ir D. Stanevičienei.

Už velionės vėlę užprašiusiems šv. Mišios: F. V. Skrinskoms, S. V. 
Jurevičiams ir pp. Btrgiolams. Taip pat p. Augaitienei už parodytų nuo
širdumų Nuliūdę dukterys ir lentai

* I. it A. Pakantai, P. ir B. D‘cav*Čiai.

riyčią) sukama dešinėn į kelią 
Nr. 40 ir važiuojama iki Cowns- 
ville. kur sukajna kairėn į 52 ke
lią. Už 5-6 mylių pasiekus žvyr
duobe^ sukama asfaltuotu keliu* 
dešinėn (link Sutton)’, o mos tik: 
pasiekus West Brome miestuką, 
sukama kairėn, žvyruotu kaimo 
keliu, kuris veda į. Prišmantų. 
kiemą; apie dvi mylidk nuo West 
Brome. Nuo Cownsville yra ki
tas kelias, gal 2 myliom trum
pesnis, bet yra blogesnis.

Tad iki malonaus pasimatymo 
West Brome, pas prietelius Priš- 
mantus. LDD Montr. kūpa.

Vasaros sezonas jau įgijo pi
lietines teises ir reiškiasi visoj 
pilnumoj. Mūsų tautiečiai sjysi- 
domėjo savo privačių vasarna
miu tvarkymu ir išvykomis. į 
gamtą... kur yra parduodami 
žemės sklypai, statyboms me
džiagos ir kit. Už tąi bažhyčjš įė 
ta sekmadienį vos 'trecdalliTtiz-. 
pildyta. Apie vakarus, 
mus niekas nebegalvoja 
žinėms irgi nėra.'laikoj>o,’ 
noro. Gegužinės pakeičiamoą^ėH 
myninėmis arba grupinėmis 
vykomis. ’ ;
------—-----------------—7|' ~ " :1 ■‘—•'■-y 

LAIKRODININKAS - JUVELYR
ANTANAS -ŽUKAS 

976 Church Ave., Verdun * 
Montrealio'- Verduno. Iš Mont- jr perduodu .
.ealio važiuojama keliu Nr. 1 iki mjs kitur . Telefonas YO. ,4538. 
Marieville, nuo čia, (pries baz^ Priimu prenumeratą "Tėv. Žiburiams". *

AUKOJO “Tž”
Garbės prenumeratoriai Į Dabkus, Toronto, S. Ambrosoitis, To*

aukoję po $10: ronto, P. Dalindo, Toronto, V. Sknpnąvj-f
Stradomskis, Delhi, Ont., D. Slo- jčius, Chicago, J. Ambrizas, Chicago, K.- 

vinskas, Hamilton, Ont., John Stiro, • Ha-; Bogušis, St. Catharine, K. Gėginas, Mont 
miiton, Ont., B. Tvaronas, Montreal, Q., ! real, Mrs. Zarkis, Detroit. Z. Dabitos/ 
A. Rudokas, Tillsonbūrg, Ont. |Toronto, E. Miklovaitis, Whitby,

Rėmėjai, aukoję po: Į zapavičius, Hamilton, A.. ZelĮtyS, O&hą-

$4: S. Augustinavičius, sheįr.
Po $2: V. Mockus, Sault Ste. Marie, 

BilkštyS, Toronto, V. Sutkus, 
; Toronto, J. Budvilaitis, Barrie, J. Pože- 

, menas, Brooklyn, J. Dambrauskas, 
! Langton.

Po $1.50: kun. Pragulbickas, Eliza-

$1.21: V . Šmulkštys, Waterbury.
Po $1: A. Barkauskas, Copper Cliff, 

V. Baltutis, New Market, J. Bersėnas, 
Mt. Brydges, V. Šakalys, Providence, V. 
Blankas, Bronte, Ont., F. Dubauskas, 
Montreal, Radzevičiūtė, Toronto, A. Ste
ponavičius, Clarkson, J. Vasikevičius, 
Toronto, P. Besasparis, Toronto, O. P.

Prie Dainavos ežero šį šešta
dienį, birželio 29 d.,, vakare, Aka
deminis Sambūris ruošia įy. Jo
no laužą su įdomia programa, 
greičiausiai fakelais ant ežero. 
Jie parūpins ir nakvynę.

Sekmadienį bus Dainavos eže
ro pašventinimas ir parapijos 
gegužinė.

Šv. Mišios prie Dainavos eže
ro šį sekmadienį 12 vai. Po Mi
šių pašventinimas ežero ir po to 
parapijos gegužinė.

Dar viena šventė ta proga: lie
tuviškos vasarvietės atidarymas.

Dainavos ežero savininkai duo 
da veltui Aušros Vartų parapijai 
žemės, kad galėtų pastatyti kop
lyčią ir kad vasaros metu vasa
rotojams būtų galima laikyti pa-

Lietuvių Darbininkų Draugi
jos Montr. kuopos pirmasis pik
nikas - išvažiavimas įvyks bir
želio 30 d. U. N. Prišmantų ūky, 
west Brome, P.Q. Draugijos val
dyba nuoširdžiai kviečia Mont- 
realio ir apylinkės lietuvius šia
me piknike dalyvauti. Kartu 
visi praleisime gražią dieną ma
lonių prietelių ūkyje, pasidžiaug 

‘sime gražia apylinkės gamta, 
kalnais, mišku ir srauniu ir tyru 
kalnų upeliu. .

Vietovė yra 60 mylių nuo 
•Verduno. Iš Mont- t

vykomis.

Si

Toronto Lietuvių Namų bib-Į Tėvynės prisiminimų 
lioteka liepos ir rugpiūčio mėn. Įantroii radijo valanda, pradėta 
bus atidaryta tik penktadieniais šį pirmadienį 9-10 vai. vak., to- 
7-8 vai. vak. Vedėjas, jliau kas pirmadienį bus trans-

a ... . , liuojama 8-9 vai. v. Banga 1050.Šokiai vasarvieteje
Vasaros sezono atidarymui, Ona Mikailaitė baigė pirmąją,

šio šeštadienio vakare, birželio šv. Elenos pr. mokyklą ir gavo A- Rudok0RdJ^i’nou^'ja°^o;
29 d., Wasagoje, parapijos pasta-i $100 dovaną apmokėti metinį $8 — v Sibui'is Fort’william, Ont.

J

te įvyks šokiai grojant gerai mu- ‘ mokestį Loretto College School.
A Ji taip pat pirmąją baigė lietzikai/.

SPRINGHURST VA
SARVIETĖJE

šeštadieninę mokyklą..
Sol. S. Baranauskas,

.Ont., L.

J. Demikio krautuvė atidaryta ir ! dainavimo studijoms išvykęs į i LQn^ton- 
visi atostogaujantieji, gali gauti j Italiją, rugpiucio gak gųzta į ; beth# v Pieškūnas, Australija', 
visokių geriausių produktų To-• JAV aplankyti savo šeimos iri . ....
-ronto supermarketo kainomis.; rudeniop suruoš keletą koncer- 
Ypatingai didelis pasirinkimas tų. Kun. dr. V. Balčiūnas, šv. 
dešrų ir kitokių įvairių delikate- Kazimiero kolegijos dvasios te
su. Ten pat veikia užkandinė kur vas iš Romos rašo.: “Su p. Bara- 
galima gauti šaltų barščių, rūgu- nausku pabendraujame dažnai, 
šio pieno, jogurto ir kitokių pui- Labai gerai padarė visi, kurie 
kiai pagamintų užkandžių. prisidėjo prie" jo atvažiavimo čia.

Atostogaujančių patogumui ’ Atrodo, jo laukia neabejotina 
ten pat yra telefonas 131-W-4 ir Į dainininko karjera. Vokietijos 
gaunami “Tėviškės Žiburiai” bei .opera jau dabar jį prisispyrusi 
kita spauda. įnori sau angažuoti. Susiintere-

Taip pat mielai patarnaujama Isavo ir Roma. Dirba jis čia iš pe- 
susirasti vasarojimui patalpas, i ties ir daro didelę pažangą. Jo!

■ I mok vto j a turimuosius jo balso!
Eric Geiger,' ir lietuviams g«^duonispis iaiko retenvbe ir vis- 

rai žinomas Toronto “The Star įpu£iškai iuo patenkinta”, 
bendradarbis, kuris kasdien uz-: —__— -------- --— ----

s pildo “Neokanadiečių” skiltį, REIKALINGAS kambarys r . 
vvksta i Europą; kur per porą ■ 1 kĮ melų mergaite, kurią reikėtų !. - . t- j f” prižiūrėti nuo 3 vai. p.p. Skambinti tel.menesių aplankys daugumą tų [E 3.2511. 
kraštų, iš kurių yra kilę neoka- 
nadiečiai — < 
ją, Graikiją, Italiją, Vokietiją.

su. Ten pat veikia užkandinė ku; vas iš Romos rašo: “Su p. Bara-

Labai gerai padarė visi, kurie
WASAGA - SPRINGHURST lietuviškoje 
vesarvietėje išnuomojami kambariai su 

; atskirais įėjimais nuo liepos pradžios iki 
liepos 13 d. Skambinti RO. 2-1214, po 
6 vai. vak.

virtuvė.

NAUJIENA! !
Pizugot siunčiami į Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

’Pristatomo per 2 savaites.

P:;nai garantuota
ICO rubiių
Persiuntimas
Perlaidos didžiausia suma $50
Tačiau galite siusti perlaidu kiek 
norite.

ir oficialiai 
$10.00 
$ 5.00

Jugoslavija. Austri- IEŠKOMAS PUSININKAS europletiškcm 
^L-iofHoJtestarano biznyje. Tdroutu tėl. Lt.

pijonytė, Virginija Pusvaškytė, Šveicariją, Daniją, Ispaniją, Por-
Lilija Kilotaitė ir Kristina Gele- tugaliją ir Prancūziją. Iš kelio-Lilija Kilotaitė ir Kristina Gele- 
žinytė — visos su pagyrimais. Be 
to, dar išlaikė Gražina Prusins- 
kaitė. III k. — Betty Jane Anta
navičiūtė ir Aldona Kauliūtė, 
abi su pagyrimais; II k. — Taida 
Supronaitė su I laip. pagyrimu.

Vargonų skyr. VIII k .egz. iš
laikė Brunonas Jurkšas su I 
laipsnio pagyrimu.

Lietuvių Enciklopedijos XI t. 
jau atspausdintas ir liepos mėn. 
pradžioj bus išsiuntinėtas pre
numeratoriams. Prenumeratorių 
patogumui Toronto “Paramos” 
kredito kooperatyve yra atida
ryta Lietuvių Enciklopedijos 
s-ta Nr. 849 į kurią prašoma mo
kėti visas LE įmokas. Kurie dar 
nėra atsiskaitę už LE X tomą, 
prašom pasiskubinti atsilyginti.

Graži SLA kuopos iškyla
Birželio 9 d. 236 SLA Toronto 

kuopa turėjo savo susirinkimą, 
paskutinį prieš vasaros atosto
gas. Po sus-mo visi nariai ir sve
čiai savo automobiliais nuvažia
vo į Port Credit, 12 mylių ndo 
Toronto, kur randasi J. Strazdo 
ir pp. Dronseikų graži reziden
cija. Čia visi buvo draugiškai 
priimti malonios p. Dronseikie- 
nės. Visus labai nustebino ska
nūs valgiai ir gėrimai, o ypatin
gai p. Dronseikienės nepaprastai 
nuoširdus vaišingumas. Jei kas 
ir turėjo savo ką atsivežęs, tai“ 
nebeteko panaudoti.

P. Dronseika norinčius pava
žinėjo didele nauja motorine 
valtimi, kas suteikė daug malo
numo. Akordeonu gražiai pagro
jo St. Jokūbaitis, tad buvo pro
gos linksmai'pasišokti bei pa
dainuoti. Be to, visi dalyviai nu
sifotografavo.

Tai buvo gražiai praleista sek
madienio popietė, už ką visi liko 
dėkingi kuopos valdybai, o ypa
tingai pirm. J. Strazdui ir malo
niems pp. Dronseikams.

Gaila, kad mūsų tautiečiai dar 
vis neskaitlingai buriasi į tą se-į 
ną ir garbingą, prieš 70 metų 
įkurtą, draudimo ir savišalpos, 
nesiekiančios pelno, organizaci
ją. Visi Toronte gyveną lietu
viai turėtų įsijungti į SLA.

' Naujas narys.

nės jis siųs kasdieninius prane
šimus apie gyvenimo sąlygas 
tuose kraštuose.

Geiger vienus metus yra bu
vęs UP korespondentu Austri- 
j°je-

Ir Toronte kažkieno išsiunti
nėtas rotatorių spausdintas “Biu 
letenis Nr. 1 Pagalbos Tarybos 
Komitetui “Už sugrįžimą į Tė
vynę” remti”. 1956 m. spalių 
mėn. 12 d., Chicago, Ill. USA’. 
Išviso 12 nenumeruotų puslapių.

Jame perspausdinamas am
nestijos įsakas ir keletas grįžu
sių vardu skelbiamų laiškų.

įdomu, kad šis, sakoma, Čika
gos leidinys yra siuntinėjamas 
iš Toronto, o spausdintas jis ant 
popieriaus, kuris turi bene Pietų 
Amerikos kurio krašto vandens 
ženklus. Mašinėlė be lietuviškų 

j ženklų.

6-4393.
.  — --------------------—  -------------- ---------—;-------------------------- r--------------------  ■

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II • 
ougšte. Be baldų. Tel. LE. 5-6708. !

Išnuomojamas kambarys 62 Kenneth. 
Tel. RO. 9-5866.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė Ii . 
augšte. 30 Heydon Park Rd. Telef. . 
LE. 2-9742.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
ougšte. Be baldų. Arba 1 kambarys ir 
v.'rtuvė Iii augšte. Tel. LE. 1-5018.

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

PARUDODAMI SKLYPAI New Wasagoj 
prie Prisikėlimo parapijos Stovyklos. Tel. 
RO. 9-0688.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
• kampas Howard Park

744 BROAD STREET, 
NEWARK, N.J., USA.

Licensed end Bonded by N J. 
Stote Bonking Commission.

wo, J. Bi'rgiolos, Toronto, J. Škėmd. Hd- 
milton, M. Veiveris, Simcoe, kun. J< Gai-' 
liušis, Kennebunk, dr. J. Sungoilo,, To
ronto, A. Kozlo, New Westminster/ 8.G., 
S. Bonelis, Toronto, V. Genžiųs, Toron
to, L. Vilimos, Delbi, J. Kęrpis, Toron
to, E. Kotche, Toronto, T. Vilbikditis, 
London, B. Abromonis, Vol d'Or, .QuP-,. 
K. Dounys, Coniston, Ont., S. Juozaitis; 
Toronto, A. Šalkauskis, Toronto, . J.-- Lo- 
dygo, Montreal, V. Kubilius, Ottawo, 
kun. J. Kubilius, Brockton, A, Treška, 
Grand Rapids, K. Astravas, Thorsby, Al
to, S. Daukšo, Montreal, S. Tolvaišo,’ 
Sudbury, P. Jutelis, Sudbury, M..^Ma
kauskas, Sudbury, A. BruškevičiusĮ: Sud
bury, A. Stosevičrus, Hamilton, kūę.;;y.: 
Skilandžiūnas, Ottawa, S. Ignatavičius,. 
Toronto, G. Repcienė, Homitlon, A.' Rim
kus, Toronto, J. Tinginis, Toronto; P. 
Balčiūnas, Cleveland, K. Kimo, Toronto/ 
P. Sidoros, Toronto, D. Voidilienė, To
ronto, M. Guoba, Toronto, t. Petravičius, 

! Toronto, A. Urbonas, Verdun,; V. 
Močikūnas, Niog. Falls,. T. Krasauskas, 
Toronto, J. Bliškis, London, Ont,, J. 
Baltakis, Toronto, J. Dilys, St. Catha
rine, A. Raila, Umfreville, Ont., ;y;. Pet
rovas, Sudbury, A. S. Pulkys, Toronto, 
F. Gumbelevičius, Vancouver, J. Ztonai- 
tis, Windsor, B. Motu'evič us, Toronto, 
A. Žolpys, Toronto, P. Paškauskas, Rod
ney, P- Kaziukonis, Woodstock, S. Da
gys, Vancouver, E. Roguckienė, Toronto, 
P. Šeirys, Belleville, V. Petkevičius, Por
cupine, Br. .Norkus, Toronto, J., Lum- 
bys, Toronto, St. Dabkus, Toronto, Vyt. 
Banelis, New York, A- Šileikis, Wellahd, 
J. Naikouskas, Toronto. ■

80c: S. Aiženas, Cleveland.
Po 50c: J. Trečiokas Hamilton, E. 

Olšauskas, Hamilton. -
i Visiems aukojusiems nuoširdi padėka. 
• "TŽ" leidėjai- -

JUS,

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAŠ^

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.

PAMESTAS rankinis auksinis laikrodis 
"Stopper" firmos per Jonines Wellande. 
Radęs ji prašomas grąžinti j VTŽ" ad
ministraciją. Bus atlyginta.

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

«ORONTO

- nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir Įvairią reikmenų krautuvėn

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

TTzsakvmai priimami ir paštu.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei. jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- 

.žolė, “C” termometrai ir kt.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVAŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1914.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Sžoor St. W. - - Toronto, Ont, /
• < i;.-'

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nary» .. ?

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
■ Vakarais HU. 9-1S43

DUPLEKSAS. 12 KAMBARIŲ, 2-jų ougštų, grotus pastotos. High Po* raftee. 
Vendetų elyvo šildomės Loboi patogus išdėstomas pakeitimui keturiom Bei- 
mcm. Prošoma kalno $33.000 su $10.000 jmakėjimu. <

KEELE GATVĖJE Komercinis rojonos, 8 komboirų nomos ir tuščios sklypas 
t.nkos paroto mechanikui, krosnių įrengimo bizniui or kitokiom jstorpomz Vteo 
koma $10.000 - S i n?

INDIAN ROAD, 8 komborioi, rusiou atskiros namas. Nepareinami kambariai. 
Kaina $14.500 su $4.000 įmokėti.


