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Auklėjimo idealai
. Auklėjimas viena didžiųjų visuomeninių bei valstybinių 

problemų, vienas didžiųjų tėvų uždavinių bei galvosūkių. Mūsų 
tėvai Lietuvoje tokio didelio galvosūkio neturėjo, nes visas gyve
nimas buvo tarytum Temai, kuriuose būdamas vaikas augo vei
kiamas teigiamų auklėjančių veiksnių. Ten visos visuomenės pa
žiūros į auklėjimo reikalus buvo maždaug vienodos ir papikti
nančių pavyzdžių vaikas retai kur tegalėjo sutikti. Tuo tarpu 
čia išeivijoje jau visai kitoniškos sąlygos. Čia susiduriame su visai 
kitoniškais idealais. Ne išsiauklėjimas su išsimokslinimu bei mo
ralinės vertybės čia augščiausiai vertinamos, bet ūkinės ir fizi
nės. Turtas, fizinis pajėgumas, sugebėjimas pasiekti įvairiausių 
rekordų yra labiausiai imponuojantieji dalykai moderniškame 
šio kontinento gyvenime. Visa kita sunkiai tepastebima; nes 
moralinės bei intelektualinės vertybės netinka bizniui, sunkiai 
paverčiamos reklaminiais rekordais.- O dalykai, kurie negali 
būti panaudoti bizniui, čia mažai kam teįdomūs. Dėl to ir jauni
mas čia kiekviename žingsnyje susiduria su moralines ir intelek
tualines vertybes nuvertinančiais reiškiniais. Jaunimas visur 
mato į augštybes keliamus tik rekordininkus, fizinės jėgos, grei
čio, apsukrumo, skubaus praturtėjimo pavyzdžius. Kartais, tiesa, 
iškepamos ir intelektualinės, o kaikada net moralinės vertybės, 
tačiau tik tada, jei tai gyvenimiškąjį lygį prašoką pavyzdžiai — 
jei tai taip pat rekordai. Net .mažiems vaikams tai peršama kvai
lų “supermanų” pieštomis istorijomis.

Šitokia atmosferą veikia vaiką ir paauglį visur — visame 
gyvenime. Veikia biznierių leidžiama spauda ir filmai, veikia 
visa atmosfera. Brandinama 4ai mokyklinių susitikimų pokal
biuose su draugais, lukštenama savoje galvoje vienatvėje, kar
tu kuriant planus “dideliems žygiams” bei “dideliems bandy
mams”. Iš čia kyla tie gausūs jaunuolių nusikaltimai. Juk norisi 
išbandyti, kas patirta iš kur ar paties sugalvota. Taip reiškiasi 
visokie iškrypėliai, taip ir normalios dvasios paaugliai pasiryžta 
išbandyti, kaip ten būna, kai pavagi automobilių, kai apiplėši 
banką, krautuvę ar kokią praeivę senutę; kiti užsinori pamatyti, 
kaip miršta žmogus, ar vėliau galima išsisukti nuo policijos?... 
O dar dažniau užeina noro išbandyti viską naktinių orgijų 
dirvoje. J- . <■

Visa tai veikia ir lietuviškąjį vaiką. O kaip visa tai tolima 
nuo mūsojo auklėjimo, idealo.— doro ir darbštaus bei klusnaus 

' -Vaj^teQ mes juk savojo idealo uesame atsisakę Mes juntame jo 
J ' pranašumą. JiintCTi^^ffrftė iręs vieni. Net senieji konti

nento gyventojai tai junta, pripažįsta ir norėtų jį sekti, tik nebe
žino, kaip galėtų išsiveržti iš visus nešančio sriauto. Mes, žinoma, 
viso gyvenimo pakeisti nepajėgtume, jei ir norėtume. Tačiau 
ne tik galime, bet ir privalome nepaleisti iš savo rankų mūsų 
pačių vaikų auklėjimo, nes liktų tik slegianti tuštuma ne tik 
tautai bei lietuviškajai bendruomeneei, bet ir patiems tėvams. 
Priemonių tam dar yra pakankamai. Teikia jų ir čionykštės mo
kyklos, kurios dar nori rūpintis ne vien mokymu, bet ir auklė
jimu, teikia jų ir lietuviškoji bendruomenė, reikia tik noro jo
mis pasinaudoti.
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Birželio 8-10 d., per Sekmines, Memmingene, Vokietijoje, įvyko didžiulis lietuvių sąskrydis. Birže
lio 8d. vakare įvyko gedulinga eisena sux fakelais iš lietuvių kolonijos į miesto kapines, kur aikštėje 
prie žvakių eilėmis apstatyto kryžiaus pagerbti mirusieji, žuvusieji ir ištremtieji. Po visos minios 
sugiedotos Marija, Marija giesmės, kun. dr. Avižos žodžio, “Darnos” choro sugiedotos giesmės 
“Iš galybės šaukiuosi”, kun. Bunga sukalbėjo Libera, prie kryžiaus buvo padėti vainikai bei gėlių 
puokštės ir sugiedotas “Viešpaties angelas”. M '

Antros dienos iškilmės pradėtos pamaldomis Marijos Dangun Paėmimo bažnyčioje, kurias, at
laikė kan. J. Končius. Po pietų įvyko iškilmingas sąskrydžio posėdis Pabaltiečių Kultūros Namuose 
su menine programa ir mokytojo V. Natkevičiaus paskaita “Moralinė lietuvių tautos didybė”.

Trečioji sąskrydžio diena pradėta vėl pamaldomis toje pat bažnyčioje. Pamaldas laikė primi
ciantas kun. Memenąs, o po pietų vėl iškilmingas posėdis Pilies salėje. Čia žodžiu sveikino VT var
du dr. P. Karvelis, Šveicarijos Liet. B-nės vardu dr. Radvila, mažlietuvių vardu E. Simonaitis, o 
pagrindinę kžtlbą pasakė prof. J. Eretas. Meninę^dalį išpildė sol. St. Baranauskas, smuikininkė 
Birutė ir pijanistė Julė Eretaitės ir “Darnos” chč^įs, vadovaujamas M. Budriūno.

Nuotraukoje “Darnos” choras su svečiais. Sėdi iš Piešinės į kairę: prof. dr. J. Eretas, kun. A. 
Bunga (Memmingeno apylinkės pirmininkas ir kapelionas), J. Eretaitė, sol. St. Baranauskas, B.

Nuotrauka A. Glaznickio.

Komunistu vadas kalba

Savaitės įvykiai
Praeitos savaitės dėmesio centre buvo dvi konferencijos Lon

done: Pirmiausia tai eilinė Commonw’ealtho premjerų konferen
cija susirinkusi išsiaiškinti ir pabandyti suderinti visų Com .na
rių pozicijas įvairiais tarptautinės politikos bei tarpusavio santy
kių klausiniais. Ji dar nebaigta ir jokių staigmenų nežada. Kaip 
buvo žinoma iš anksto, pasireiškė nesutarimų Vid. Rytų proble
mas vertinant .Indijos Nehru, kuris nenori pasmerkti sovietų žy- 

i gių Vengrijoje, atvirai pasisako prieš anglų ir prancūzų žygius 
Sueze, taip pat prieš Bagdado paktą, kurį betgi gina Pakistano 
piemjeras. Abu jie, žinoma, pasikapoja, dėl Kašmiro priklausomy
bės. Į bendrą koncertą nelabai derinasi ir Pietų Afrikos užsienių 
r. ministeris, atstovaująs savo*—------- ----------- —-———----
premjerą. Tačiau staigmenų čia Stassen dėl to piano buvo nuvy- 
nelaukiama. Mūsiškis premjeras kęs į Paryžių pasitarti su Š. At- 
Diefenbakėr yra londoniškių dė- lanto Sąj. vadovybe, kad gautų 
mesio centre, nes tai pirmas jo 
pasirodymas ir laukiama Kana
dos politikos pakeitimo, tačiau 
jis pats pareiškė, kad jokių nau
jovių neatvežęs, nes nespėjęs 
pasiruošti.'Jis pasiūlė tik vieną 
įdomesnį dalyką, tai Common- 
wealtho kraštų prekybinę kon
ferenciją Otavoje. Ji, be abejo
nės, būtų naudinga Kanadai, nes 
gal padėtų išspręsti kaikuriuos 
ūkinius ir net politinius sunku
mus, kurių neišvengiamai kiltų 
keičiant orientacją. Konferen
cija, atrodo, būtų pageidautina 
ir kitiems kraštams, ypač pačiai 
D. Britanijai. Jai pirmajai nepa
tinka besimęzgą glaudesni pre
kybiniai Australijos ryšiai su Ja
ponija, kuri jau perka Australi
jos vilną ir gali pasidaryti rim
tas konkurentas tekslitės ekspor 
te. Prie pigios darbo jėgos Japo
niją gali būti ^pavcThigas kon?

Konferencijoje paliestas ara
bų pabėgėlių klausimas, siūlant 
jį atiduoti spręsti JT, o Izraelio

KAS NAUJO
Kanados lenkai, kurie dar te

bevykdo piniginį vajų paremti 
tėvynėje vargstančius l«nku«, 
paskelbė naują vajų paremti 
Liublino universitetą, vienintelį 
katalikišką universitetą Lenki
joje, išlaikomą pačios visuome
nės. Čia Kanadoje akcijai vado
vauja vad. Paderewskio fondo 
Kanados skyrius, paramą užtik
rino ir centrinė Kanados lenkų 
organizacija Kanados Lenkų 
Kongresas.

■■■ ■ * ■/.

Kanados augšt. komisaru Lon
done būsiąs skiriamas buv. kon
servatorių lyderis George Drew. 
Premjeras Diefenbaker taip pa
reiškė spaudos atstovams Lon
done. Drew sveikata esanti vi
siškai pasitaisiusi. Jis pats pa
reiškė tų pareigų imąsis mielai 
ii' jo nuomone, laikymasis kartu 

'su D. Britanija ir su Common- 
wealthu turįs būti kertinis ak
muo Kanados užsienio politiko
je. Augšt. komisaras N. Robert
son yra paskirtas ambasadorių į 
Vašingtoną. Jam išvykus parei
gas eina S. D. Pierce.

L

Daug dabar kalbama apie Į 
Mąo-Tse-Tungo kalbą, pasakytą Į 
vasario 27 d., bet tik neseniai len 
kų spaudos tepaskelbtą. Sako
ma, kad po Chruščiovo kalbos, 
kurioje jis nuvainikavo Staliną 
1956 m. pradžioje,'ši kalba yra 
pati reikšmingiausia. Joje yra 
daug naujų dalykų. Ir tai' tokių, 
kurie ligi šiol ortodoksų komu
nistų buvo skaitomi herezijo- 
mis, už ką buvo ritinamos net ir 
pačių komunistų vadų galvos. 
Šia kalba Mao atsistos į eiles 
komunistinių pagrindinių ideo
logų, jei jo mokslas bus priim- 

spalio 13 d.f po to vyks" į' JAV. tas ir kitų šalių komunistų. Mao 
Galimas dalykas, kad karalienė komunizmas praktiškai laužo 
ta proga atidarys naujojo Ka-«Maskvos centralizuotą diktatą, 
nados parlamento sesiją.

KANADOJE?
važinėjo kitur. Prieš nelaimę 
ten dirbo 200 darbininkų.

' *
J. D. karalienė Elzbieta II 

su vyru Philipu spalio mėnesį 
atvyks trims dienoms į Kanadą. 
Karališkoji pora į Otavą atvyks

Didesnės senatvės pensijos nu 
tarė prašyti įvairių labdarybi- 
nių organizacijų atstovai susi
rinkę posėdžio Toronte. Be to. 
priimtoj rezoliucijoj prašoma 
daugiau prieglaudų seneliams ir 
atleisti nuo mokesčių senelius, 
gyvenančius savo namuose. Iš
rinktas komitetas, kuriam pa
vesta organizuoti senatvės pro
blemoms tirti Įstaigą, įsteigti se
neliams globoti sąjungą, apiman 
čią visą Kanadą, ir įsjiungti į 
tarptautinę tos rūšies organiza
ciją.

laužo beatodairinės diktatūros 
vykdymą ir leidžia tam tikras 
lengvatas nekomunistams.

Maskva mėgina aiškinti, kad 
esą tai, kas yra šiuo metu Kini
joj, tai atitinka 1920 m. Rusijai.

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

Kūdikis pirmiausia priklauso 
tėvams nusprendė Kanados 
Augščiausiasis Teismas. Byla 
prasidėjo, daugiau kaip prieš 2 
metus, kai jauni olandų imig
rantai Maat panoro susigrąžinti 
savo dvynukus, kuriuos tik gi
musius buvo sutikę leisti adop- 
tuoti turtingai Hepton šeimai 
Cooksvillėje. Nors tie nesutiko, 
bet teismas pripažino, kad pagal 
įstatymus adoptacijos dokumen
tai galios įgyja tik po metų, o šį 
kartą tėvai vaikus atsiimti pano
ro metams nepraėjus. Dvinukai. 
dabar yra jau 3 metų.

Sulėtink ir lik gyvas! Tokiuo 
šūkiu Kanadoje pradėta vasaros 
trijų mėnesių kampanija prieš 
per greitą važinėjimą automo
biliais. Kampaniją remia visi 
valdžiois organai, miestų bei 
provincijos savivaldybės, polici
ja, įvairios saugumo ir visa eilė 
ūkinių organizacijų. Kampani
jos tikslas kova su skubėjimu 
keliuose, nes tai dažniausia ne
laimės priežastis.

AUKOKIME LIETUVOS 
KANKINIŲ KRYŽIUI

Kaip jau buvo skelbta, Lie
tuvių Kankinių Kryžius yra 
suplanuotas pastatydinti Ka
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 
tautiečius, organizacijas, pa
rapijas nedelsiant siųsti aukas 
Kanados Liet. Katalikų 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.

Reiškia, Mao yra smarkiai atsi
likęs komunistinės valstybės kū
rime, rusai yra toli pažengę ir 
jiems kiniečio kalba įtakos ne
gali turėti. Bet 'ar satelitinių 
kraštų komunistai, kaip jugo
slavai, lenkai panašiai aiškins? 
Ar jiems nebus priimtinesnė ki
niečio kalba?

Mao kalboie pirmiausia puola 
į akis savotiškas kuklumas. Jis 
keliose vietose prisipažįsta, kad 
Kinija yra neturtingas kraštas, 
atsilikęs, kai Nikita visada išdi
džiai teigia, kad Sovietų Sąjun
ga yra turtingiausia ir jos žmo
nės yra laimingiausi pasaulyje. 
Vadinasi Mao propaganda ne
stovi pirmoje vietoje. Jis nedū- 
mė akių ir savo žmonėms.

Daugiausia laiko pašvęsdamas 
esnatiems prieštaravimams (kon 
tradikcijoms) labai smulkiai 
juos išnagrinėja. Jis daleidžia, 
kad 
gali 
Ten,

■■ _ ' išėjimo per Aquaba įlanką —
, . . . , v . Haagos tarptautiniam tribuno-Marksistai vis dar yra mažumoj Jui ta/ juridinis klau. 
| tiek liaudy tiek ir intelektualų , J
tarpe. Marksizmas turi augti”...

“Žmonės gali paklausti: nuo 
to laiko kai marksizmas vra dau- 

. i gumos tautos priimtas mūsų ša- 
_ jly, ar gali būti ši vadovaujanti

simas.

j nuomones Š. Atlanto Sąj. narių 
nedalyvaujančių pakomisijos po 
sėdžiuose. Jų atsakymą gausiąs 
pirmadienio vakare ir tik po to 
galėsiąs įteikti rusų reikalauja
mą planą.

Tolimuosiuose Rytuose padė
tis kiek įsitempė JT nusprendus,' 
kad Korėjoje nėra prasmės lai
kytis paliaubų sąlygų, kai kom. 
pusė jas seniai sulaužė, ir nuta
rus ten pasiųsti moderniuosius 
ginklus bei naujuosius lėktuvus. 
Kom. ten turi apie 400.000 š. ko
rėjiečių, 350.000 kinų ir dar 1 
milijono kinų armiją Mandžiūri- 
joje rezerve. JT ten turi -apie 

: 80.000 amerikiečių, apie 5.000 ki
tų valstybių karių ir apie 700, 
000 korėjiečių. Pastariesiems 
nauji ginklai nebus duodami. 
Be to. sprausminiai lėktuvai bū
sią laikomi Japonijoje. Ten ame
rikiečių yra .ai

*jų Oro 
ir 30.000 sausumos armijoje. Iš 
jų apie Kalėdas apie 25.000 ža
dama grąžinti į namus. Matyt, 
pavojų nenumatoma. Kom. Ki
nija savo naujajame biudžete iš
laidas kariniams reikalams taip 
not ęumažinn. Pernai tam buvo

i 

į

>

Taip pat Londone vykstą JT skirta 207<, šiemet 18*4.
Nusiginklavimo Pakomisijos po-Į JT nutarimus dėl pasiuntimo 
sėdžiai patraukė pasaulio akis, moderniškų ginklų į .Korėją la-

PAMINĖJO SUKILIMO AUKAS

• Anglies kasyklos Springhill, 
N S., Cumberland Nr. 4, kur per 
eitų metų lapkričio mėnesį per 
sprogimą žuvo 39 angliakasiai, 
nebebus naudojamos. Jų atnau
jinimas ir reikalingi saugumo 
įrengimai, esą, kainuotų tiek 
daug, kad jau nebeapsimokėtų, 
nes kasyklų anglies ištekliai nė
ra per dideli. Be to, ir darbinin
kai neina į tas kasyklas dirbti. 
Po anos nelaimės dauguma iš-

kritusių kapo citadelėje buvo 
darbininkų atstovas. Kapai bu
vo apversti vainikais ir gėlėmis. 
Jokip pamaldų nebuvo, nebuvo 
ir kunigo. Nebuvo pasakyta ir 
tikroji sukilimo priežastis.

Toks buvo oficialus paminėji
mas. Tuo tarpu bažnyčiose vyko v v

Birželio 28 d. suėjo metai nuo 
Poznanės darbininkų sukilimo 
orieš komunistinę valdžią. Da
bartinės Lenkijos kompartijos 
gen. sekretorius ir tikrasis val
dytojas Gomulka anuos įvykius 
tada pavadino “tragedija tarpe 
broliu, kuriuos suvienijo mir
tis”. Mat, 53 žuvusiųjų tarpe bu-į pamaldos už žuvusius, 
vo darbininku, milicininkų, ka-į Spontaniškas poznaniečių pa- 
rių ir vienas 13 metu berniukas, minėjimas įvyko kapinėse prie 
Ir metinės buvo atšvęstos tuo kapo atskirai palaidoto tada žu- 
anrailestavimo šūkiu, giliau ne-|Vusio berniuko. Buvę jo klasės 
sigilinant. Nors dalyvavo ir vi- draugai atnešė gėlių, susirinkusi 
daus reikalų ministeris, tačiau minia ėmė giedoti šventas gies- 
pagrindiniu kalbėtoju prie 13 mes ir suklaupusi meldėsi.

ideologija kritikuojama? Žino
ma, kad gali! Kaip mokslo tiesa 
marksizmas kritikos nebijo. Jei 
jis jos bijotų, ir galėtų būti nu
galėtas argumentais, jis būtų be 
vertės ...”

“Mes neprivalome naudoti 
prievartos metodo vengiant bur
žuazijos pasireiškimo, bet turi
me leisti jiems pasireikšti ir tuo 
pačiu laiku panaudoti savo argu
mentus ir gerai apgalvotą jųjų 
kritiką. Žinoma, mes turime kri
tikuoti visas klaidingas idėjas”.

“Mūsų konstitucija numato, 
.kad Kinijos Liaudies Respubli
kos piliečiai naudojasi kalbos 
laisve, spaudos laisve, susirinki
mų laisve, procesijų laisve, de
monstracijų laisve, tikėjimo lais 
ve ir t.t.”.

“Bet ši laisvė yra laisvė su va
dovybe. ir ši demokratija turi 
centralizuotą vadovybę, nėra 
anarchija”.

“Juk mes negalime panai
kinti religijoj administratyvi- 
ne tvarka, nei mes galime pri
versti žmones ja netikėti. Mes 
negalime žmones atsisakyti nuo 
idealizmo, nei mes galime jėga 
priversti juos tikėti į marksiz
mą”.

“Vengrijos įvykių pamoka už 
sitarnauja mūsų dėmesio”.

kai pasivaideno galimybės susi
tarimo apriboti ginklavimąsi, 
sumažinti kariuomenes ir, gal 
būt, net uždruadimo atominių 
bombų gamybos. Užpraeitą sa
vaitę JAV pasiūlė sumažinti ka
riuomenes, o pereitą savaitę pa
siūlė naujus - nusiginklavimo 
principus. Esą, reikia visoms 
valstybėms sudaryti savo turi
mų nepaprastų ginklų sąrašus, 
iš jų nustatyti, kurie ginklai tu
rėtų būti suversti į sandėlius, iš 
kur jie būtų paimami perdirbti 
civiliams reikalams (pav. bom- 
bonečiai į transporto ar keleivi
nius lėktuvus), o kiti visai su
naikinami. Visa tai turį būti at
liekama tarptautinės inspekci
jos kontrolėje. Taip pat JAV 
siūlo bent 10-12 mėn. sulaikyti 
atominių bombų bandymus, o 
tuo mętu tartis dėl visiško jų 
sunaikinimo bei atominės ener
gijos pritaikymo civiliniams rei
kalams. Vakariečiai JAV planą 
remia. Rusai nuduoda esą pa
lankūs, tačiau savo pozicijas ap
tarsią gavę JAV detalizuotą pa
siūlymą raštu. JAV atstovas

ir socialistinėj visuomenėj 
būti tokių prieštaravimų, 
kur tie prieštaravimai yra 

tarp liaudies ir liaudies priešų, 
jis komunistiškai be skrupulų 
pataria naikinti priešus, nes šie 
prieštaravimai esą nepataisomi. 
Visai kitas dalykas, esą priešta
ravimai pačioje liaudyje arba 
tarp liaudies ir komunistinės va
dovybės. Šie prieštaravimai esą 
ne antagonistinio pobūdžio, skir
tingi nuo prieštaravimų kapita
listinėj sistemoj, tad ir kovos 
metodai turį būti kiti, t.y. auk
lėjimo ir įtikinimo.

Pripažinęs įvairių prieštaravi
mu egzistavimą, jis sako:

“įvairios formos ir stiliai me
ne laisvai gali vystytis, ir įvai- 
-ios mokslo kryptys gali laisvai 
•ungtyniauti”.

“Ideologinė kova nėra panaši 
kitų kovų formoms. Žiaurūs, 
prievartos metodai negali būti 
naudojami šioje kovoje, o tik uo
lus itikinėjimas. Juk šinadien 
socializmas naudojasi patogiom 
sąlygom šioje kovoje. Svarbiau
sioji valstvbės piėga yra rankose 
dirbančiosios klasės, vedamos 
uroletariato. Komunistų partija 
vrs> stipri ir jos prestižas yra di
delis”.

“Klasių kova dar nėra baigta, p—. _ -
buržuazijos, klasių kova tarp 
’vairių oolitinių iėgų. klasių ko- 
•»a srjtv (jar ^u's fl.
ga, gali būti, ir aštri... klausi
mas kas laimės, kapitalizmas ar Atsiranda galimybės laisvos kon pažadėta sumažinti mokesčius ir 
socilizmas, dar nėra išspręstas, kurencijos. O gal tik laikinai? , daugiau išleisti socialiniams rei-

bai smarkiai puolė Sovietų už
sienių r. min. Gromyko, kaltin
damas JAV, kad jos komunistų 
pavojaus pretekstu ugdą milita- 
rizmą, o nusiginklavimo konfe
rencijos priedangoje didiną gink 
lavimąsi. Karčiais žodžiais pri
siminė Š. Atlanto Sąj. karo vadą 
gen. Norstad, kuris birželio 7 d. 
senate buvo pažadėjęs sovietus 
lengvai sudoroti, jei jie paju
dėtų.

Tito, kuris jau senokai raukė
si dėl kaikurių balsų iš Maskvos, 
staiga drėbtelėjo labai aiškiai. 
Girdi vis dar esą tokių valsty
bių, kurios dėdąsi draugiškomis, 
kalbą apie reikalą derinti savo 
politiką, tačiau savo piliečių 
akyse Jugoslaviją žeminą, va
dina socialistiniu kraštu, kuris 
nuėjęs su imperialistais. Palauk
sime ką į tai, Maskva atsakys. 
Tito kalbos klausydamas jos am
basadorius, sako, nesijaudinęs.

Italijos vyriausybės krizė iš
spręsta tuo būdu, kad prezidento 
paprašytas Zoli atsiėmė atsista
tydinimą ir liko vyriausybė, su 
neofašistų parama.

NAUJOSIOS VYRIAUSYBĖS SUNKUMAI
Retai kada nauja vyriausybė 

pradeda darbą taip sunkioj pa-
dėty, kaip naujoji Kanados vy- 
riausvbė, kai valdančioji konser- 

Čia matosi kažkas naujo. Nors vatorių partija parlamente iš 
Mao pats prisipažįsta, kad Ki- 265 teturi 109 vietas, o liberalai 
nijoj yra nužudyta “reakcionie- vos 4 mažiau. Parlamentui susi- 
rių” per 800.000. Palyginus su Į rinkus vyriausybės likimas bus 
Kinijos gyventojų skaičiumi, 600 CCF ir Soc. Credit atstovų ran- 
milijonų, tai nebūtų labai daug, j koše. Suprantama, kad todėl vy- 
Rusijoj buvo nužudyta žymiai riausybės pirmieji žingsniai yra 
daugiau. i.labai saistomi vidaus santykių.

Kaip ten Kinijoje eis tolimes- Vyriausybės sudėtis dar nėra at- 
nis komunizmo prigijimas mums .baigta. Kalbama, kad _ naujus 
gali būti daugiau teorptinis ■ ministerius kviečiant būsią pa
klausimas. Bet šie postulatai gali rinkta dar bent vienas katalikas 
turėti tam tikros įtakos kovoje i daugiau vakarų atstovų. Mat, 
su Maskvos įtaka. Kiniečiai po ir vakarų Ontario tuo tarpu ne- 
Vengriios revoliucijos parodė Į turi savo atstovų kabinete, 
didelio susirūpinimo ir kartu Dabartinis parlamentas netu- 
judrumo lankydamiesi Europos rėdamas daugumos ilgai veikti 
kraštuose ir užmegsdami arti-1 negalės. Soėjama. kad nauji rin- 
mesnius kontaktus tiesioginiai į kimai galės būti jau ateinantį 

c______ c. ___________________i
Jei tai, ką jie dabar skelbia, bū;, sunkus uždavinys pateisinti 
tų tiesa, tai jie pirš tą ir kitų tau- savo pažadus, parodyti, kad tai 
tu komunistams, kas ne visai nebuvo tušti žodžiai. O ^žadėta 
derinsis su Maskvos praktika., buvo nemažai. Svarbiausia buvo

Klasių kova tarp proletairato ir su atskirų tautų komunistais, i pavasari. Valdančiai partiiai vra _  _- TzU ♦ ✓u Va u- i « * . »_____ ___ a •

kalams, pirmiausia padidnant 
senatvės pensiias, daugiau pa
remti provincijas. Dėl to finan
sų min. Fleming jau paskelbė 
paruošiąs naują atitinkamą biu
džetą. Jo pagrindinis bruožas 
būsiąs taupumas. Bet čia sutikta 
ir netikėtumu. Iždo perteklius 
pasirodo labai sumažėjęs. Buvu
sio finansų ministerio numatyto 
152 milijonų pertekliaus jau esą 
negalima laukti. Šių finansinių 
metų pirmųjų dviejų mėnesių 
iždo petekliaus tėra $73.400.000, 
kai pernai tuo pat metu buvo 
$274.200.000. Kalbama, kad pa
jamų mokesčius nustatant nau
jam biudžete numatoma neap
mokestinama sumą nuo $1.000 
pakelti iki $1.500, o senatvės pen 
sijas pakelti iki $55. Ar užteks 
tam pinigų?

Jau dabar finansų ministerija 
vra keblioje padėtvje dėl dar 
buvusios vyriausybės padidintų 
valstybės tarnautojams algų. 
Biudžete nadidinimas dar nebu
vo numatytas, o ir nepadidin
toms algoms mokėti parlamen- 

(Nukelta į 8 psl.)
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Bonna, Pankow ir Maskva
Vokietijos suvienijimas vie- sisprendimo. Ji ir nūdien naudo- kad iš ten būtų įsakyta karinius 

klausimų. Tačiau jo sprendimas neužsibaigiančias konferencijas, net Lenkijos padėtis žymiai skir- 
vis atidėliojamas. .Maskva yra vakariečiu ‘‘mažutėliams” už- tinga, nes Maskvai norint dary-

Ir taikoje žmonija neprapuls
Programinėje kalboje Associ- Amerikos atominės komisijos 

ated Press poseiminiame banke- pirmininką Lilienthalį. Tikiu, 
te Niujorke Dulles pareiškė, kad “TŽ” skaitytoju dauguma gerai 
taiką vesti sunkiau, negu karą, moka anglų kalbą, todėl kviečiu 
9^^ •  X*__ / l _ • 1 a • * • » A • A 1 % % V • > •

reorte Bernard Shaw pavaiz-1 thalię pareiškimą. Jei jame skai
tytojai išskaitys,' ką B. išskaitė 
(būtent, kad “trečiąja apkvai
šimo stadija” sergą “jankiai 1945 
metais džiaugėsi Rusiją sudau
žysią”, kad “jankiai kreipėsi į

nas esminiu Europos politinių ja apstybe priemonių, imtinai veiksmus daryti. Šiuo požiūriu Pr^^astis (kaip dramaturgas Bijūną pacituoti ta kalba Lilien-
JlL-L £ V III Id J. b A. IX - *

______________  ___ ___ _____________ ______ ___ _ už- tinga, nes Maskvai norint dary- į davo,dramoje “Don Žuanas pra- 
padariusi daugelį įvairiu siūly- liūliuoti iki sprendžiamojo meto, ti karini žvgį lenkų žemėse, rei- Sare ) aiksi: žmogus taikos daf-

-----  ’ ‘ ................................................................ ‘ Varšuvos vyriausybės buose nevykėlis, nes visa jo sir- 
,dis karuose. Jis gyvens po šiau
diniu stogu, o patrankoms pui
kius mūrus įtaisys. Todėl neste
bėtina, jei mielas St. Bijūnas 
(drąsiai slapvvarde pasislėpda
mas) vadus krašto, kuris 70 bi- 
iionų biudžete, 50 bil. skiria ka
ro (apsigynimo, reiškia, taikos 
u’laikymo) tikslams, vadina “tai 
kos manija” sergančiais (tiesa, 
paskutiniame straipsny sušvel
nina “entuziastais”)Kadangi

M

mų siekdama ne tiek sujungimo, Rapallo karvelių burkavimas, kalingas 
bet jos pajungimo. Sugyvenimo, kuri^ apsčiai būta ir po pasta- pritarimas.
neutralumo, nusiginklavimo ar rojo Karo, tepatamauja tik laiki-j SĖD yra u’-simojusi rytų vo- 
Vokietijos atkūrimo šūkiai buvo niems tikslams. Mažiausia juo kiečius drausmėje išlaikyti ir jų 
išsklaidyti rusų šarvuočių triukš gali’pasikliauti laisvieji .vokie- tarpe vis didesnę atsparą rasti, 
mo Vengrijoje. "

Vengrijos įvykiai vertė ir vo-!
Kiečius pagalvoti kas toliau da-! 
rytiną. Rapallio taikos tarpsnis žaisti kitų opomis. Vakariečių tikra galėsianti sulaukti vokie- 
buvo anuomet apgaulingas. Nū- klaidos jiems sudaro progą su- čių daugumos paramos.' Šiuo kar 
dieną jis yra pavojingas. Pa- kurti plotmę, kurioje kiekvienas tu eilė priemonių panaudota ne
vergtų kraštų laisvinimas atidė- veiksnys be atožiūros panaudo- va gyventojų gerbūviui pakelti 
Įjojamas dėl vakariečių apsnū- i amas savo padėčiai sutvirtinti, ir ju naštai palengvinti.' Tūks- 

tdimo. Gi daugasmeninė kompar- Toks yra ir Vokietijos suvieniji- tarčiai politinių kalinių paleisti 
tiies vadovybė Maskvoje sten- mo klausimas Pradžioje Moloto- iš kalėjimų. Žemės ūkio politi- 
giasi net šį ginklą išmušti iš va- vas pakartotinai pasisakė už vi- ■ ka sušvelninta. Pensijos padi- 
kariečių rankų. Ar kas galėjo su vokiečių apjungimą. Tačiau dintos. Kova prieš tikėjimą kiek' 

įtikėti,-kad prieš tryliką metu neirukus iškilo visa eilė bet...: atlaidesnė. Pramonės įmonėse 
šaulyje yra 393.925. pagal T.'jė- įOnsistorirės kongregacijos vyr iVeik užsi‘ Chruščiovas ir jo bendrai.pakei- įvesta 45 vai. savaitė. Visa tai

•Z“ ,___ Kongregacijos vyr-. mos spiauti vakariečiams į vei- tė taktiką. Jų nuomone— tegu yia uk laikinis vaazių atleidi-
į \ \ % . į tariasi Bonna ir Pankow. Ir kai mas, nes jaunimui jau duotas už
darė š.m. birželio 2 d. Nikita tarp Bonnos ir Maskvos buvo davinys ne tik pradėti kovą 

i užmegsti diplomatiniai santy- prieš tikėjimą, bet ir pradėti ko
kiai, ..bent socialistai dėjo daug, vą prieš nepalankiuosius.
vilčių. Netrukus jie įsitikino, | Vidinė krizė
kad jie tesą posūniais. Tikrai
siais sūnumis yra .Ulbricht ir ki
ti Maskvos auklėtiniai, kurie sė
di Pankow. . . ...

Maskviškė Pravda besąlygi- ga
niai pasisakė už rytų Vokietijos 
— DDR rėmimą. Izvestija pa
kartotinai piršusi Rapallo nuo
taikos atkūrimą staiga įdeda SE 
D—rytų Vokietijos kampartijos 
pirmojo sekretoriaus straipsnį, 
kuriame Bonna apšaukiama pa
vojų nešėju ir puoselėtoju min
ties “socialistinę tvirtovę su
griauti”. Gi Maskva naudoja vi
sas priemones rytų Vokietiją su
tvirtinti, kad ten sukilimas ne
pasikartotų. Gi 'tam tikslui rei

RELIGINIAME PASAULYJE
* Rusijcs religijas moksliškai lindama religjią iš viešojo gyve- 

studijuoti ėmėsi Institutas Sov. nmo. Pasak kardinolo, nebalsuo- 
Sąjungai tirti Muenchene. Jis jautieji nusikalsta savo parei- 
yra įsteigtas prieš 7 metus ir ggi, o balsuojantieji už socialis- 
jam priklauso be vokiečių moks- tus — religinei pareigai-. Pana- 
lininkų 35 rusai tremtiniai. Ne- sius perspėjimus yra pareiškę ir 
trukus pasirodys I tomas, skir- 2 V. Vokietijos vyskupai.
tas ortodoksų tikybai, II ma- : * Išeiviu sielovadai skirtai en- 
hometonų, III — autokefalinei, kiklikai “Exsul Familia” suėjo 5 
nepriklausomai rusų bažnyčiai, metai. Joje Pijus XII nustatė 
IV — katalikybei, protestantiz-, imigracijos kraštuose turi

tikyboms Sov. Sąjungoje.

i Niekas neabejoja, kad teroras
Klasta bus vientelė priemonė drausmei

Rusų politikai puikiai moka palaikyti. Tačiau ir SĖD nėra
• • « • - • • v • 4 « t * c X - « I --s. « « 1 X * * w 1 v «

ėiai

dis karuose. Jis gyvens po šiau-

mui ir kt. mažiau paplitusionai įūti rūpinamasi religiniais ka 
tikyboms Sov. Sąj’ungoje. . Į taiikų ateivių Veikalais. Sukak-:

* J?a’ ^ai paminėti Romoje susirinks
zuito Dachauer statistiką. 1300 
tikinčiųjų tenka vienas kunigas. 
Šveicarija eina pirmoj vietoj, 
kur 440 tikinčiųjų tenka vienas 
kunigas, o Gvatemala — pasku
tinėj, nes tenl8.000 tenka 1 ku
nigas. P.Amerikos katalikai su
daro 34% viso pasaulio kat., o jų 
kunigų skaičius-— vos 1% viso 
pasaulio kat. kunigų. Ten ne
gausu ir klierikų; pvz. Nikara
gvoj yra 1 mil. tikinčiųjų ir tik 
8 klierikai, kai tuo trapu vienam 
klierikui JAV tenka 3.840 kata
likų, Prancūzijoj — 4.400, Irlan- 
dijoj — 1.330, Kanadoj — 2.840.

* Nebalsuoti už socialistus 
, perspėjo

Van Roey, nes socialistų - libera
lų koalicinė vyriausybė variusi 
prieštikiybinę politiką, ypač 
skriausdama katalikų mokyklas 
Belgijoje bei B. Konge ir paša-

Nusilpęs, pavargęs,

Belgijos kardinolas . ri°

vIRONIZED
I YEAST

-::O Tuoįous padės jums atgauti
|||| JČ3C3 ir energiją.

Per 24 valan- 
das? IRONIZED

IHl gelėžies truksr
tantį kraują į VF1CT
normalų raudo- ■ E-Wi
na kraują — į — 
tokį kraujo, 
kuris sugrąžins 
jums normalų 
tvirtuma Jr
energija. .
PER 7 DIENAS 
jausies stiprės- 
nrs.
120 tobl. $2. 60 tobl. $1-25 gf

Jhrunnt

Ui

emigracijos taryba, o po to Asy- jja įos išgelbėjimą? O tai pa- 
ziuje jvyks tarptautinis katalikų! • • « .......... ~ - «...s.
migracijos ' kongresas.

* Prancūzijos organizuoto ka
talikų jaunimo sluogsniuose įvy
ko krizė — nesutarimas dėl kai- 
kurių praktinės veiklos reikalų. 
Akademinis jaunimas ir katali
kai skautai yra linkę savo veiklą 
plėsti ir reikštis net politinėj sri
ty. Vyskupų betgi buvo nustaty
ta, kad katalikų sąjūdžio organi
zacijos turi ribotis idėjine - so
cialine veikla. Nepatenkintieji 
vadovai iš veiklos pasitraukė.

* Šveicarijos Friburgui, ku 
katalikiškame universitete

studijavo visa eilė žinomų Lietu
ve^ veikėjų, suėjo 800 metų. Jis 
buvo Įkurdintas Zaeringen ku
nigaikščio Bertoldo IV. Sukak
ties proga gaudė viso kantono 
bažnyčių bei koplyčių varpai.

* Socialinė Kanados savaitė
— prancūziškoji sekcija — šie
met įvyks Montrealy rugsėjo 26
- 29 d. Pagrindinė jos tema: 
spaudos, radijo, filmo ir televi
zijos Įtaka ir katalikų Įnašas. to^ą. Ji neatstovauja ir tautų ap-

Chruščiovas pasinaudojęs Co
lumbia Broadcasting Co. radijo 
ir televizijos programomis: “... 
kai jūsiškiai vadai taria galėsią 
su mumis bendrauti tik išlaisvi
nus tariamai pavergtas tautas, 
turint galvoje socialistinius Eu
ropos kraštus, nesiginčysiu dėl 
vergovės aptarties. Tačiau aš no
riu pastebėti, kad mes kapitalis
tinę santvarką laikome vergija. 
Mes manomė, jog tautos gyve
nančios kapitalistinėje santvar
koje turi pajusti kapitalistų ver
gija”. * • .

Maskva jau pereina į puolimą. 
Jis išplaukia iš pasaulinės revo
liucijos prado. Kolonijinėms im
perijoms baigiant griūti prade- 

, darni judinti kapitalistinės san
tvarkos pamatai. Ir tai buvo pa- __  __ -—
daryta JAV. Ar tas Įvykis rodo | kalinga pajėgi kariuomenė. Žu- 

i amerikiečių susigaudymą propa- ' ’ ’
: gandinėse išdaigose?
1 Visiškai aišku, kad Maskva 
i dabar nėra sugyvenimo puoselė-

SED vidinė suirutė yra ryški. 
•Stalininėse nuotaikose sulipdy
ta vokiečių kompartija sunkiai 

į vojoje spaudoje pradeda savuo
sius apšaukti “oportunistais”, rei 
kalauįa “revizionizmo”, kai ei
lė asmenų — Behrens, Bęnary.

Kova už žmonių sąmonę karš
tėta, kcmulikuotėia. Lietuvoj 
per rankas eina Brazdžionio pas
kutinės Įjo^mps, Aisčio ir kitų 
knygos. ■

Amerikiečiai, gi, apsisaugoję 
nuo maskolių ginklų, patys kvie
čiasi Į svečius per TV “mirtino 
priešo” lyderius, duodasi naiviai 
eksploatuojami Maskvos propa
gandistų. Kultūrbolševizmas ta
po sovietinės ofenzyvos svar
biausiu ginklu. Gąsdina JAV ir 
vyriausybės ir pačios tautos tar
tum defetizmas, nenoras pagal
voti kas bus toliau. Būdami iš 
prigimties optimistai mūsiškiai

SIŪLO PATIEMS PEREITI | POOLIMg
ALMUS

Jūsų naujojo krašto balsas
: ' aiškiau skamba...

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

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

Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaity- 
darni šį T ” 
nada.

laikraštį, kuris išaugo kartu su Ka-
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kažkaip tiki, kad viskas bus ge
rai ir tiek. Gąsdina iki, smulkme
nų apgalvotas, sovietinių Inte
lektualų visomis priemonėmis 
vykdomas pasaulio “sulygini
mo” procesas. Čia gi masių pa
sitenkinimas savimi neišvengia
mai persimetė ir į vyriausybę. 
Buvęs Čikagos universiteto kanc 
leris R. M. Hutchins pastebėjo. ’ 
kad Amerikos masių nuomone 
mokslas nesąs reikalingas, nes 
gali būti “laimingu” ir be jo. 
Taip intelektuališkai sugebėjęs 
galvoti, planuoti ir kalbėti Ad- 
lai Stevensonas, demokratų kan
didatas per praėjusius rinkimus 
krito, nors kraštas ir išsirinko 
demokratišką kongresą. Steven- 
sono politikos aiškiaregiškumą 
kiekvienas gali pasitikrinti per
žiūrėjęs jo praėjusių metų-kal
bas.

Dar nenutilo New York Times 
ir CBS TV “pasikalbėjimo” su 
Chruščiovu atgarsiai, kai sovie
tai nustebinti nepaprastai gerų 
vaisių, paskubomis išsprogdino 
kitą bombą. Buktai kokia tai 5 
vaikų motina N. A. Kopytskaja 
iš Leningrado parašė “The New 
York Times” laišką prašydama 
įrodyti JAV esamą spaudos lais
vę ir paskelbti jos apeliaciją į 
amerikietes moteris. Ji kvietė 
jas išeiti į gatves ir reikalauti 
atominių ginklų ir jų bandymų 
panaikinimo. Tik sekančią die
ną NYTimes vedamajame atsa
kė jai per “Pravdą” Maskvoj — 
atsakyme, betgi, nebuvo Pabal
tijo tautos užsimintos.

Gera proga atsikirsti
Sovietai taip įtikėjo į savo 

melus, kad jie neiučiomis įsilei
do į pavojingą žaidimą. Į jį tuoj 
įsijungė sąmoningesni pabėgė
liai, dabar Amerikos piliečiai. 
Žemiau pateikiame tokios lietu
vės motinos, gyvenančios Great 
Necke, N.Y.. laišką, kurį sekantį 
sekmadienį beveik ištisai išspaus 
dino įtakingasis NYTimes, su
teikdamas * savo skaitytojams 
progos pasiskaityti apie negir
dėtus dalykus. Šis laiškas galė
tų būti pavyzdžiu kaip gali būti 
^neliuojama į pasaulio tautų są
žinę.

29 metų, dviejų sūnų motina, 
kurios vyras dirba sandėly, ne
galėjusi ištverti neatsakiusi Ko- 
pvtskaiai, dėl ios laiške skelbia
mos aiškios neteisybės ir kitiems 
daromos skriaudos ignoracijos. 
Lietuvė apgaili draugės Kopyts- 
kajos neapsišvietimą ir klaidin
gą indoktrinaciia. Ji nurodo, kad 
ii galinti objektyviau į laišką 
atsakvti, nes gimė Letuvoie, ku
rią 1939 metais pasidalino Stali
nas su Hitleriu...

"Tikėkite man, mes lygiai taip pat 
nekertiem karo kaip ir Jus. Mes net 
nekenčiom karžygiu, kurie per liaudies 
kančios ir kraują siekė savų ambicijų

pavergtas tautas: “jūs sudaužy
site rusus!” ir kad “pasigirdo 
Made in USA šūkiai: “Rusija 
jau griūva, ji pati sugrius!“) tai 
— su anglų rašytoju Dikensu 
“suvalgysiu savo skrybėlę. Ki
taip kaip sakiau, B. pasiliks so- 
lipsistu, kuris pats išgalvoja da
lykus ir paskui juos karingai iš 

; Didžiosios Bertos nukerta, ir mū 
JTO Chartoje taika kertinis ak- sų pasikalbėjimai turės pobū- 
muo, tai JT farybą ir assemb- džio, kurį anglų poetas pavaiz- 
le*a reiktų į pamišėlių namus davo posakiu: “Aš pasižiūrėjau 
uždaryti, nes jie juk taikos “ma- į žvirblį, o žvirblis į manę”, 
nijakai”? Priešą reiktų pažinti ne iš inū-

Tačiau ožka jau ateina prie sų spaudoje oracijų ir deklama- 
vežimo. S. B. sako: ‘T'iesa, kad Įcijų, bet iš lotynų kalbos išves- 
taika darosi būtina, norint iš- " " ” - •
vengti pasaulio katastrofos (ne 
tik abipusės savižudystės)“. Ka
dangi protas yra paskutinis evo
liucijos padaras, tai pas žmogų 
jis paskiausia ir pasireiškia. To
dėl, be abejojimo, netrukus bus 
prieita ir prie nuoseklios išva
dos: jei taika būtina, tai būtina 
darosi ir kantrybė, palaukti kur 
Pasaulio Kūrėjas ir Valdytojas 
nuves žmoniją, nes gyvenimas 
neikur ir niekada vietoje nesto
vi. O tuo tarpu — vartoti visas

nijakai”?

Bloch, Harich, Vieweg dedami į žmogaus protui, valiai ir paje- 
:mt svarstyklių,' norima paša- ’gumui prieinamas priemones rei 
linti vidines opas. Šis būdas'kalus kreipti mums pageidauja- 
užtinkamas ne vien rytu vokie-'m0n pusėn. Kai atsimainys rū- 
čiuose, ir eilėje'kitų kraštų, ku-!bai margo svieto, gal dabartinė 
riiios maskviškės marijonetės ‘Kalvarija pasirodys keliu i išga- 
valdo. Galutinoje išvadoje kraš-.nym^?;. . ^. , A x ., .
to saugumas pareina ne nuo ku- I 2^a,ziai c2a, ^r‘ Musteikis 
rio asmens, bet kompartijos ži- TŽ kovo 3 d. pataria: Faktas, 
niojė esančio saugumo, kariuo- kad nusikaltimu iš pasaulio ne- 

kov fr Gromyko š.m .kovo 12 d. *‘menės; milicijos.. Ne idėja, bet 
lankėsi lytiniame Berlyne rusų orgamžuota jėga yra vidaus ir 
kariniam saugumui sustiprinti, užsienio pontiKOs ramsčiu. _ 
Pagal naują susitarimą tereikia Bažnyčią, Rusijos pavyzdžiu, 

i tik DDR oasitarti su Maskva, P°rima padaryti komunistinių 
idėjų skelbėju. Beruosiamam 
protestantų suvažiavimui Hal- 
lėje vidaus reikalų * ministeris 
Maron užkirto kelią. Jis reika
lavo, kad suvažiavimas taptų 
maskviškių politiniu garsintų- 

įvu. Jo sąlygos: suvažiavime nie- 
i- Į kas neturi teisės teigiamai pasi- 

...... .. ..r .. — sakyti NATO klausimu, nevalia 
jai su tankais įsiveržė į mano miestelį pUĮįj rytinės Vokietijos bažny-

įgyvendinimo. Jūs gi su pasididžiavi
mu NYTimes prisiur.čiat ant voko vie-j 
no iš kruviniau;;ų Rusijos valdovų Pet 
ro Didžiojo pamiaklo nuotrauka . . .

,Aš buvau paJA^amai suaugusi pri 
sirpinti kafp* iVitR^elafls rusiški hero-

Tauragę. Jūs, Kopytskaja, sakote ne
galinti įsivaizduoti didesnių baisumų 
kaip karas, bet baisumai dar prieš ka
rą prasidėjo Lietuvoje, Suomijoje. Aš 
dažnai pasakoju kaimynams amerikie
čiams apie baisumus^ kuriuos įvykdė 
Lietuvoj rusių motinų pagimdyti NKV 
D-i^tai vadovaujami gen. Sverdlovo ir 
laiminami buvusių ir dabartinių komu
nistų partijos lyderių Kremliuje . . .

Jūs rašete savo laiške ir aš tegaliu 
Jus pacituoti: "Ar geli būti baisesnis 
likimas tautai, kuri buvo laisva?"

Ar protestavo rusės motinos 1941

stotis, perpildytus gražiai 
pabaltiečių, vykstan- 

mirti ir kančias? Tikriau
si laišką iš viso gausite, 
kaip tie naciai — "O,

tino žodžio “racijos”. Reiškia, 
šaltu, karščiui ir jausmams ne
pasiduodančiu, protu. Sykį teko 
“TŽ” nusiskųsti, kad neturime 
įstaigos, ar studijų ratelio, kuris 
telktų visas žinias apie Lietuvą 
ir jas tinkamai-sūkramtę mums 
perteiktų. Dabar, matyti, Elta tą 
darbą puikiai varo. Priešo silp
nų ir stiprių pusių plokščių ak
menukų laidymu per ežero pa
viršiu nieko nepadarysime.

Įdomu, kad B. pacituotas au
toritetas, David Dallin, savo 
“The Real Soviet Russia” (1945) 
sakė: “Po šio karo SS įvyks to
kių permainų, kokių mes nei ne
galvojame”. Matyti, tiki į “mai
nos rūbai margo svieto”. Kitą to
ki citavau “TŽ” nr. 22. Tai Ame
rikos diplomatas, buvęs ambasa
dorių Indijai. Chester Bowles, 
kuris rašė: “Didžiausia SS silp
nybė yra nesugebėjimas sukur
ti žmoniiai patrauklios ideologi
jos. Maskvai juk nepavyko net 
artimus kaimynus Rytų Euro- 
poje prisikalbinti, nes visos tau- 

“nesuakmenėti skausmuose” (ak tos ten tegyvena vienu troški- 
■ meniu būti gvvam žmogui netin- b 
ka). neišeiti iš krašto ir nebūti 
žaliais bijūnais.

S. B., kaip žinoma, surašė jau
čio odoje priekaištų neivardin- 
tiems “jankiams”. Paprašiau 
įvardinti

duos salime pateisinti, toleruo
ti ar būtt indiferentiški”. Tik rei
kėtų saugotis, Sužiedėlio žodžiu,

mU: kuogreįčiausiai iš komuniz
mo politinės sistemos pasi
traukti. Nepavyko Maskvai net 
naujo, socialistinio žmogaus su
kurti. Visas idėjinis darbas pasi
liko bergždžias. Mano nuomone, 

ir jis pakišo buvusį j (Nukelta Į 3 psl.)

Pranešame visuomenei, kad 
įvairių siuntinių persiuntimo 

lietuvių įstaiga

tinę politiką, pasmerkti ankstes-- 
nius tikybinius išsišokimus ir sa
vaime aišku — remti kornpar- 
tiją-

Visa kas dedasi rytinėje Vo
kietijoje yra Maskvos pasėta ir 
per padidintą stiklą stebima, kad 
želmenys augtų pagal užplanuo
tas išmieras. Jos parėdymu Bon- 
nos puolimas dar paaištrėjo. 
Maskvos ambasadorius vakari
nėje Vokietijoje tenkinasi gero 
stebėtojo pareigomis. Jis stebi, 
kaip jo nematoma ranka ten vei- j 
kia ir laukia palankaus spren
džiamo meto. Aišku, nūdien ten 
jis nesi j aučia šeimininku, kaip 
jo bendradarbis apskurusioje 
rytinėje Vokietijoje. Suskaldy
tos Vokietijos dalims sutarti, jei 
rytinė Vokietija nebūtų Mask
vos spaudžiama, o vakarinė tik 
įtaigojama, neabejotinai būtų 
sunku. Šiandieną joms sutarti 
yra tiesiog neįmanoma. SĖD, 
Maskvos instruktuojama, kada 
ir kaip elgtis. DDR nepriklau
somybė yra tariama, kai ji pa
reina nuo tenykščių rusų įgulų. <

Maskvai atrodo, jog šiandien 
per anksti pradėti rimtas dery
bas dėl vokiečių suvienijmo. Ji 
laukia kaikurio atokričio vaka
rinėje Vokietijoje. Pagrindinė 
tarimosi sąlyga visą Vokietiją 
padaryti neutralią, išplėšti iš va
kariečių įtakos, o geriausiu at
veju ją paminti savuoju padu.

m. matydamos ešelonus paskui ešelo
nus per jų 

; apsirengusių 
čius 
šiai, 
Jūs 
mes nežinojome ..."

Teisybė, kad dabar daug kas pasi
keitė. Bet kode! Nikita Chruščiovas, 
iškeldamas "asmenybės kulto" laikais 
įvykusius nusikaltimus, nutylėjo juos 
Pabaltijo tautose? Kodėl tūkstančiai 
lietuvių ištremtųjų tebėra laikomi kaip 
20 amžiaus vergai Sibiro plotuose, ku
rie juk priklauso Rusų TSRespublikai, 
be teisės grįžti namo? Kodėl tie "lai
mingieji", kuriems buvo leisto grįžti 
ir susitikti su savo šeimomis nebuvo 
atlyginti už turto sunaikinimą, sveika
tos praradimą, nors jie niekad niekam 
nebuvo nusikaltę?

Ar Jūs žinote, drauge Kopytskaja, 
kad mes jiems siunčiame tūkstančius 
pokietų su vaistais, maistu, drabužiais?

Pabaltijo tautos demokratiškos, 
darbščios, su plačiai išsišakojusiu koo
peratiniu judėjimu, kultūriniu gyveni
mu okupuotos ir pavargtos ne vien rau
donų, bet ir rudų tironų, tebėra sovie
tinės agresijos klasikiniai pavyzdžiai. 
Tai oš kartoju ir kartosiu kiekvienam 
sutiktam amerkiečiui ir tikriausiai del- 

' to mūsų vyriausybė iki šiol nepripažįsta 
rusų kontroliuojamų Pabaltijo valsty
bių". , ,

Kol sovietų kariai bus laikomi Pa
baltijy, ar RSSR "kolonijoj — Rytprū- 1 
siuose, o sovietiniams žmonėms nebus ' 
užtikrintos pogrindinės žmogaus tei- , 
sės, tol mes amerikiečiai vadinsime i 
Jūsų valdovus tikraisiais vardais".
Toliau lietuvė N. S. ironizuoja , 

rusės didžiavimusi gražėjančiu ‘ 
Leningradu, Maskva.

"Aš močiou gal ir gražesnių sosti- 
'nių, kadaise imperialistinių valstybių. 
Jūš ir aš žinome, iš kur tas grožis atsi
rado — iš kur kiVur, jei ne iš beatodai
riško pavergtu tautų išnaudojimo, jų 
turto vagystes? Ir jei Pabaltijo valsty
bės tebėra uždarytos mūsų laikrašti
ninkams toi dėl to, kad Jums būtų ne
smagu, kod paboltiečius pažįstą žurna
listai būtų pritrenkti to baisaus skurdo ( įnrr ios ftiminos vėl neiške-
ir vorgo, kurį Jūs Pabaltijy įgyvendino- «• 1<>8 K»s gimines V ei neiSKe 
te. O Lietuva kadaise buvo vadino- liautų atgal į Sibirą.

į Sibiro 
jei Jūš 

sakysite,

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

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

mo "Mažoji Amerika"? Ir aš esu tikro, 
kad Jūs neatidarysite dvigubos gele
žinės uždangos i Lietuva, nes Jūsų vai
kai gerai žino, kad jiems "nepasisekė 
supančioti laisvę mylinčiųjų . . .

Esu tikra, kad jei rusų kūrybinga 
tauto patirtų tiesa apie visus nuo 1917 
metų įvykdytus kompartijos nusikalti
mus ji su pasišlykštėjimu ją atmestų".
Lietuvė atsiprašė nepasirašy

sianti originalo, nes nesanti tik-

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0981 I

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

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
‘ KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

BALTIC EXPORTING CO.,
849 College St. (prie Ossingtono)

T o r t> n t o

Tel. LE. 1-3098,

š> m. vasaros atostogoms yra 
uždaryta

Liepos mėn. nuo 8 iki 20 dienos imtinai,

Praneša sav. A. Kalūza

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

PRALEISKITE VASAROS ATOSTOGAS SU MUMIS.
Mes užtikrinome jums loboi loimingos ir molonias atostogos.

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

Mr. Pedoshev, 5 Glen Morris St., Toronto, tel. WA. 3-4333, kalba jvoir. kolbom.

Tinkamiausias 
“visai šeimai” 

gėrimas...
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Suvalkai - Seinai - Punskas
3 PUSL.

Proga plačiau
Šio laikrižčio skiltyse jau te-.

Tremties lietuviškoji spauda 
pasigavo komunistinės Lenkijos 
telegramų agentūros pranešimą 
apie tautines mažumas Lenkijo
je, nurodydama lietuvių skaičių 
siekiantį 10.000.

Tai dar vienas, didelis, mūsų 
blogos informacijos pavyzdys. 
Tiesa, dabartinėje, tikroje ir et
nografinėje Lenkijoje (su užim
tom vakarinėm žemėm) lietuvių 
gyvenama apie 4-5 tūkstančius 
(išvykusių 1947-48 m.), tačiau 
per 30 tūkstančių, kompaktinėje 
masėje, randame t. vad. Suval
kų trikampyje (Suvalkai, Sei
nai, Punskas), taigi tose žemėse, 
kurių sienos dar nebuvo galuti
nai nustatytos nei 1920 m. liepos 
J2 d. Lietuvos - Sov. Sąj. tai
kos sutartimi, nei garsiais pasi
tarimais Suvalkuose. Bet tikru
moje, šie miestai ir apylinkės tu- 

. rėjo įeiti į Lietuvos Respublikos 
sudėtį ir jie mūsų žemėlapiuose 
buvo atžymimi, kaip okupuotos, 
Lietuvos dalys. Taigi, negali bū
ti jokios kalbos apie pranešimus 
ar tiesiog straipsnius “Lenkijos 
lietuviai” (žiūr. Draugą 1957 m. 
birželio 11 d. “Lenkijos lietuvių 
vargai“ — M. Krupavičius), nes 
tai yra mūsų tie patys broliai, 
kaip ir gyvenę laisvoje Lietu
voje, Marijampolės, Vilkaviškio 
ar Lazdijų apylinkėse. Tiesiog — 
tai yra okupuotosios Suvalkijos 
dalis, su centru Suvalkų mieste.

Daug esame girdėję apie Vil
niaus krašto lietuvių kančias. 
Be abejo, į tuos persekiojimus 

. jungėme ir Suvalkų trikampio 
lietuvius, kurie tikrumoje nebu
vo Vilniaus žemės vaikai, bet 
laisvosios Suvalkijos tęsinys.

Šiandien, kaip ir visa Lietuva, 
taip ir Vilniaus kraštas, kenčia 
to paties okupanto priespaudą, 
tuo tarpu Suvalkų-Seinų-Puns- 
ko lietuviai (su trumpa 1941-44 
m. pertrauka) valdomi yra len
kiško botago, pakeisto šiandien 
į raudoną spalvą.

Ne vienas vilnietis yra gavęs 
laiškų apie dabartinę jų gyveni
mą, kuris nei kiek nesiskiria nuo 
buvusio laisvoje Lenkijoje. Ne- 
cituosius čia tų sakinių, nes gan 
vaizdžiai tą nešamą Gomulkos 
ir kompartijos vergiją, nušvietė 
“Drauge” prel. M. Krupavičius. 
Pažymėsiu tik vieną, kad polo
nizacijos priemonės nepasikeitė 
prez. Ig. Miscickio laikais, nepa
sikeitė nei Cyrankievičiaus ir 
Gomulkos laikais. Ir keisčiausia, 
kad bažnyčia, kuri tiek daug pa
ti iškentėjo Lenkijoje, prisideda 
prie lietuvių nutautinimo. Štai 
kaip prel. M. Krupavičius Drau
ge rašo: “Punske yra du lenkai 
kunigai — Kaminski ir Kvaters- 
ki. Šie du kunigai tiesiog nacha- 
liškai lietuvius kolioj a girtuok
liais, mušeikomis, lietuviškais 
galvijais. Jie savo antilietuviška 
veikla sudarė tokią nuotaiką len 
kų tarpe, kad šovinistiškai nusi
teikę lenkai laukia patogios pro
gos surengti lietuvių skerdynes. 
1956 m. gale lietuvių delegacija 
buvo nuvykusi tais reikalais pas

Lomžos vyskupą Moscickį. Pra
šė vyskupą nutraukti kunigų an
tilietuvišką veiklą. Bet iš vysku
po susilaukė tik patarimo ramiai 
sėdėti, nes jei tęs savo kovą su 
lenkinimo kunigų praktika, bus 
ištremti iš savo gimtinių”.

Štai vėl, sakiniai iš vieno laiš
ko: Bacelių km. lietuviai pasta
tė kryžių 50 m. spaudos atgavi
mo sukakčiai atžymėti. Bet se
kančią dieną jo nerado. Nežino
mi piktadariai jį išvertė. Ar ne
panaši istorija su Marcinkonių 
lietuviais, kurie 1930 m. norėda
mi atžymėti Vytautą Didįjį taip 
pat pasistatė kryžių, bet po nak
ties jis buvo nupjautas?! Išvada 
aiški: koks lenkas bebūtų—rau
donas ar baltas, jis pirmoje eilė
je statys savo lenkišką šoviniz
mą, gal net dar augščiau už vo
kietį. '

Išvados: 1) mūsų dvasiškijai 
Romoje su J.E. vysk. V. Padols- 
kiu priekyje tenka kuo greičiau
siai kreiptis į Vatikaną, prašant, 
kad lietuviai kunigai (jų esama 
apie 25) būtų grąžinti iš lenkiš
kų parapijų į lietuviškas,

2) Leidyklos įr lietuviškoji 
spauda siunčia nemokamai visus 
leidinius ir laikraščius Suvalkų 
trikampio lietuviams. Lietuvis-

kos spaudos badas yra labai di
delis.

3) Kanados š Fir BALFas da
lį aukų skiria lenkų okupuotai 
Suvalkijai, o BAI«Fo pirminin
kas, besilankydamas Europoje, 
gal taip pat pasistengs nuvykti į 
šias žemes.

4) Mūsų vadovaujantieji veiks 
niai — VLIKas, ALTas ir diplo
matai (ypač min. St. Lozoraitis 
Lekijos ambasadoriui Romoje 
Jonui Kęstučiui Drūtui) daro 
atitinkamus žygius Lenkijos at
stovybėje dėl Suvalkų trikam
pio lietuvių gyvenimo sąlygų, 
tautiniu atžvilgiu, palengvini
mo. Kelios pradžios mokyklos, 
viena progimnazija, 30 tūkstan
čių “mažumai” yra lašas jūroje.

Kanados lietuviams, dėl indi
vidualinių aukų, paramos kny
gomis ir kt. lietuviškais leidi
niais Suvalkų - Seinų ir Punsko 
broliams ir sesėms, bus praneš
ta artimiausiu laiku spaudoje. 
Jau šiandien, skirkime nors , po 
vieną knygą ir dolerį mūsų bro
liams lenkų okupuotoje Suval
kijoje. .•

K. Baronas, 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 

Toronto sk. Pirmininkas.

Dvylika lietuviu vyrų neša kryžių Trakiškių - Punsko plentu 
ties Ožkiniu kaimu. '

Saugus vaistas kūdikiams ir vaikams. *

CASTORIA

CASTORIA

' Jei jūsų kūdikiui užkietėję viduriai, neduokite 
suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi
kiams. Nepakenks mažiesiems — jie mėgsta 
GERĄ SKONĮ, švelniai išvalo vidurius. Pra

šykite savo vaistininko ar gydytojo. * • .

Ir taikoje žmonija neprapuls
(Atkelta iš 2 psl.) 

SS nei monolitnė, nei nesikei
čianti”. Įdomu, kad ir kinų dik
tatorius Mao randa reikalo “ne
sikeičiančią” komunizmo teori
ją taisyti. . -.

Gyvenimas nestovi vietoj. Jei 
ugnis ir kardas Lietuvos neiš
laisvins, kaip jos neapkrikštijo, 
tai, aišku, reikia pasidairyti ki
tokių priemonių, kurios mūsų 
tautai patikrintų laisvę, lygy
bę ir brolybę — siekius, kurie, 
sakomą, buvę retai prisimenamo 
kudirkininko P. Višinskio gy
venimo tikslai. Jie ir mūsų visų 
tikslai.

Prie progos, gal įdomu bus 
žinomo amerikono komentato
riaus, Stewart Alsop, praneši
mas iš Vašingtono Montrealio 
“The Gazette”:

“Amerikos vyriausybės augš-
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Visų draudimu reikalais kreipkitės
PIRMIAUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRANĄ BARAUSKU
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY 

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

tieji rateliai pagrindiniai suski
lę nusiginklavimo klausimu. Su 
Stasesnu (ir prez. Eisenhowe- 
riu) einą nori rimtos pastangos 
pabandyti derėtis su rusais, o 
Strauss - Radford grupė (vienas 
atominės komisijos pirmininkas, 
kitas generalinio štabo galva) 
stoja prieš. Toks skilimas puiki 
proga opozicijai pasižvejoti (de
mokratams) . Be to, rusų pasiū
lymas sustabdyti atominius ban
dymus Eisenhowerio vyriausybę 
stato keblion padėtim

“Nes nė kas kitas, kaip demok
ratų partijos kandidatas Adlai 
Stevenson 1956 m. rinkimų metu 
pirmutinis siūlė tokį sustabdy
mą, bet tada prezidentas Eisen- 
howeris stojo prieš. Rusai, sutik
dami įsileisti technikus - žval
gus, pakirto pasipriešinimui stip 
riaūsį argumentą. Žinovai, sako, 
reikėtų nedidelio technikų bū
relio patikrinti, kad atominių 
bandymų Sovietų teritorijoje be 
žinios neįvyktų.

“Tačiau, Eisenhowerio vyriau
sybė dabar sutikdama su sustab
dymu prisipažintų, Stevensonas 
buvo teisus, o Eisenhoweris kly
do. Šalia to, visokį Amerikos vi
suomenės atsiklausimo būdai 
(kaip Gallup balsavimai) rodo, 
kad sustabdymas popuHėrus. 
Tačiau, ir pavojus numatomas. 
Yra' juk pavojaus, kad čia būtų 
sulošta rusams į rankas”.

Vyt. Sirvydas.

Buenos Aires. — Argentinos 
augšč. teismas nusprendė visus 
buv. diktatoriaus Perono tur
tus, įsigytus po 1943 m. birželio 
14 d., t.y. jam esant prezidentu, 
konfiskuoti valstybės naudai.

NAUJIENA! !
Pinigai siunčiami į Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatomo per 2 savaites.

Pilnai garantuota ir oficialiai
100 rublių $10.00
Persiuntimas ..................$ 5.00
Perlaidos didžiausia suma $50 
Tačiau galite siusti perlaidu kiek 
norite.

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

Licensed and Bonded by NJ. 
Stote Banking Commission.

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

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

Savininkai BUDVILAICIAI.

IŠNUOMOJAMI VASARNAMIAI
šeimoms ir povienioms — 1 komb. ir 2 ko mb .so virtuve ir be virtuvės, >u 

šoldytuvois. Yra patogumo! ir dušai
Tekantis upelio vanduo ir baseinas maudytis. Veikia restoranas. Vaikams žai
dynių aikštė ir jrohkiai. Taip pot galimo ruošti gegužines /piknikus/. Upely

• ir gretimuose ežeruose galimo meškerioti.
.................................... -............. , ......... i

kd kalbėti apie tikrai nuoširdų 
lietuvių bičiulį Mr. John Jean
nette, CBE radiofono Windsore 
“Traditional Echoes” programos 
tvarkytoją. Jis dažnai turi pro
gos kalbėti apie mūsų tautą, per
duoti lietuviškos muzikos ir dai
nų. Toji valandėlė, girdima šeš
tadienių vidurdieny, mėgstama 
ne vien tik naujųjų kanadiečių, 
bet jos klausosi, kaip nustatyta, 
vis didesnis skaičius įvairių luo
mų senųjų ir čia gimusių Kana
dos gyventojų. Tad, labai svar
bu, kad “Traditional Echoes” ir 
toliau skambėtų skleisdama tie
są, atidengdama visokeriopus 
komunistų kėslus ir tebevykdo
mus tautų pavergimus.

LB Windsoro ąpylinkės ini
ciatyva, tos programos vykdyto
jams neretai pateikiama medžia
ga liečianti lietuvius ir kitus pa- 
baltiečius, kuri, paprastai ištisai 
ir panaudojama. Tas faktas yra 
itin malonus. Į tai galima žvelg
ti kaip į gražų laimėjimą, nes, 
kaip kitų kolonijų lietuviai pa
tys gerai žino, ne visada yra ga
limybės įsiterpti į grynai kana- 
dines > programas.

Gana daug apie Pabaltijo tau
tas ir jų tragediją buvo kalba
ma CBE radijui minint Baisųjį 
Birželį. Ši programa, paruošta p. 
J. . Jeannette, buvo girdima ne 
vien Windsore, bet buvo perduo 
ta per visą CBC transkontinen
tinį radijo tinklą. Žvelgiant į 
tai, kaip į tikrai džiugų ir pras
mingą reiškinį, mums, lietu
viams, kartu su latviais bei es
tais, reikėtų gana skubiai pradė
ti tam tikrus žygius, kad “Tra
ditional Echoes“ programa būtų 
girdima kiekvieną šeštadienį per 
visą- “Canadian Broadcasting“ 
sistemą, kad pusvalandis- galėtų 
būti girdimas milijonų kanadie
čių. Windsoro lietuviai todėl pa
geidautų, kad bet kur gyveną 
tautiečiai rašytų laiškučius 
Windsoran, CBE radijo stočiai, 
ar, pagaliau, savo vietinėms CBC 
tinklo stotims, ar CBC centrui 
Toronte, prašydami, kad minė
toji programa ir toliau būtų per
duodama visai Kanadai. Yra su
žinota, kad tik aktyvus pačių 
klausytojų reagavimas įgalins p.' 
J. Jeannette balsą girdėti bet 
kur Kanadoje ir mūsų visų pa
reiga yra prisidėti prie to.

Visoje eilėje lietuviškųjų ko
lonijų negirdima jokia lietuviš
ka programa. Ar nebūtų malo
nu visur dažniau išgirsti kalbant

Parlamento
(CSs) Kiekvieno Kanados pi

liečio pareiga buvo birželio 10. d. 
balsuoti ir išrinkti jo manymu 
geriausius asmenis į federalinį 
parlamentą. Kanadiečiai pripa
žįsta reikalą savo atstovus fe- 
deraliniame parlamente gerai 
apmokėti. Visuomenė daugeliu 
atviejų tam parodė priturimo. 
Ir tai ne be pagrindo. Paimkime 
pavyzdžiui vakarų atstovą Ota
voje. Būdamas toli nuo savo 
gyvenamosios vietos, jis turi 
kam nors mokėti, kad tas satn- 
dytas asmuo vestų jo verslą, jam 
nesant namie. Otavoje jis turi 
gyventi viešbutyje, tinkamame 
parlamento nariui. Pagaliau jam 
tenka savo pinigais atlikti daug 
kelionių, kaip parlamento na
riui. Be to, mūsų parlamento se
sijos būna visad netrumpos, taip 
kad parlamentarai faktiškai gy
vena dviejose vietose. Kas pen- 
keri metai jie turi pakelti ne
maža vargo ir išlaidų, kovodami 
dėl perrinkimo savo rinkiminė-

Už visus tuos vargus parla
mento nariai gauna atlyginimą, 
palyginus su kitais valdžios tar
nautojais gana gerą. Jie gauną 
po $8.000 už sesiją ir plius $2.000 
mokesčiais neapdedamo priedo. 
Paskutiniame parlamente buvo 
265 nariai. Kiekvienas gavo se
sijos mokestį už kiekvieną sesi
ją, kurioje jis buvo. Paprastai 
metuose būna tik viena sesija, 
bet pasitaiko ir dvi.

Iš 265 parlamento narių mi- 
nisteris pirmininkas pasirenka 
19 ministerių. Kiekvienas mi-

iškelti Lietuvą 
apie Lietuvą, pasidžiaugti mūsų 
gražiąja muzika ir dainomis. O 
tai nekaštuotų mums nei vieno 
cento, nebent penkių centų paš
to žeklą parašant radijo stočiai 
savąjį pageidavimą.

Birželio 15 d. “Traditional 
Echoes” buvo paskirta tik lietu
viams, latviams ir estams. La
bai išsamiai ir gražiai, buvo api
būdintos dabartinės Pabaltijo 
kraštų gyvenimo nuotaikos, su
stota vienu kitu sakiniu apie Lie 
tuvos istoriją, pateikti visų trijų 
tautų himnų vertimai, papasa
kota apie siaubingas 1941 m. bir
želio 13 ir 14 d. naktis, enkave
distų žiaurumą, šeimų išskyri
mą, žiaurią kelionę į Sibiro ne
žinią. '

Kiekvienam mūsų turėtų būti 
aišku, kad tokios programos, į 
kurias sugebame atkreipti sve
timtaučių dėmesį, yra didžiule 
rakštimi sovietams. Ir, kad to
kių rakščių būtų galimai dau
giau ir dažniau, tai jau kaip tik 
mūsų visų pareiga ir yra pasi
stengti. “Traditional Echoes”, 
kartu su “Songs of my peole”, 
žymiai prisideda prie Lietuvos 
ir kitų pavergtųjų tautų reika
lų populiarinimo. Tų programų 
tvarkytojai turėtų pelnyti mū
sų pagarbą ir dėkingumą.

AI. Gimantas.

Ledynu
Jau daug kartų spaudoje buvo' 

minimas tariamai kažkieno Ti
beto bei Himalajų kalnynuose 
matytas ledynų žmogus. Kiti sa
kėsi aptikę jo buvimo pėdsakų. 
Jo ieškoti buvo suorganizuota 
visa eilė ekspedicijų. Dabar iš 
Indijos, Napalio, Afganistano, 
Pakistano ateina žinių kad tų 
kraštų saugumo tarnybos visas 
tas ekspedicijas įtaria turint vi
siškai kitų tikslų.

Reikalai iškilo į aikštę, kai ne
seniai pietų Kinijoje buvo su
imti 6 kinai kurie apkaltinti esą 
Čiang-Kai-Šeko agentai. Bet jie 
aiškinasi, kad jie kartu su naftos 
magnato Turn Slick vadovauta 
ekspedicija atvykę į Nepalį ir 
Kinijos pasieny vykdę moksli
nius tyrinėjimus. .

Kaip žinia, Slick Himalajuose 
išbuvo 34 dienas ir grįždamas į 
JAV išsivežė didelį rinkinį ra
dinių, kurie neatrodo, kad turė
tų ką bendra su ledynų žmogaus 
pėdsakais. Sakoma, kad naftos 
magnato ekspedicija ieškojusi 

narių algos 
nisteris gauna pilną atlyginimą 
kaip parlamento narys, be to, 
dar ministeriavimą $15.000 į 
metus plius $2.000 mokesčiais 
neapdedamo priedod automobi
liui išlaikyti.

Oficialusis opozicijos vadas, 
kuriuo* būna vadas sekančios 
pagal didumą parlamentinės 
partijos, taip pat gauna pilną 
ministerio algą — $27.000 į me
tus. Ministeris pirmininkas gau
na visas suminėtas sumas kaip 
ir kiekivenas ministeris, tik už 
ministeriavimą jis gauna ne $15. 
000, bet $25.000. Tuo būdu visa 
jo metinė alga yra $37.000.

Perdaug viršininku kolūky
Naumiesčio rajono “Arminų” 

kolūkis žemės turi palyginus ne-, 
daug, apie 2000 ha. Tačiau vado
vaujantis personalas, nežiūrint, 
kad kolūkis ir ne iš didžiausių, 
labai didelis. Štai tik paskaičiuo
kime. Mūsų kolūky vadovaujan
tį ir administracinį darbą dirba 
pirmininkas, pirmininko pava
duotojas, sąskaitininkas, apskai
tininkas, kasininkas, agronomas, 
zootechnikas, trys sandėlinin
kai, galvijų femos vedėjas, kiau
lių fermos vedėjas, pieno primel- 
žimo apskaitininkas, brigadinin
kų apskaitininkas, garažą vedė
jas.

Todėl nenuostabū, kad už dar
badienį gauname tik po 1,65 rb. 
pinigais ir 2,6 kilogramo grūdų. 
O sąlygos mūsų kolūkiui klestė
ti, palyginus su kitais rajono kol 
ūkiais, yra puikiausios. Gyvena
me arti gerų kelių, turime geras 
dirvas. Tačiau nežiūrint to, atsi
liekame, judame į priekį ne pa
gal savo galimybes. Daugelis net 
anksčiau atsilikusių kolūkių sa
vo vystymosi tempais mus ap
lenkė.

Ar nebus tik per didelis kadrų 
išpūtimas. Personalas didelis, 
bet didžioji jo dalis nepatenki
namai atlieka pareigas. Mums 
atrodo, jeigu yra galvijų feripos 
vedėjas, tai jis privalo ir kont- 

naftos ir dabar taip visų gaudo
mo uranijaus pėdsakų. Jei jo 
radiniai parodys, kad tų turtų 
ten yra, teks dar keletai ekspe
dicijų aiškinti to “ledynų žmo
gaus” kiekį žemės gelmėse. Jei 
gręžimai parodys, kad turtai di
deli, Nepalio ir gal gretimose 
srityse' pradės pirkti žemių plo
tus ir koncesijų sieks patys ga
lingieji pramonės koncernai.

Tiems kraštams tai galėtų iš
eiti i gera.

AR TARNAUJA 
BOLŠEVIKAMS?

Balandžio gale vienas dabar
tinės Lenkijos užsienio preky
bos ministerijos tarnautoja? Ma
rian Zielinski, atvykęs su de
legacija į Niujorką, iš jos pasi
traukė ir paprašė JAV vyriau
sybės politinio pabėgėlio teisių. 
Jas gavęs, Zielinskis buvo pa
kviestas senato pakomisijos liu
dyti, ką jis žino apie bolševiki
nį tinklą JAV. Tarp kitko jis 
pareiškė, kad komunistinės Var 
šuvos vyriausybės tarnyboje 
esąs gana populiarus lenkų dien
raštis Buffalo “Dzienik dla 
wszystkich”. Tai esąs vieninte
lis lenkų laikraštis, kuris bend
radarbiaująs su Lenkijos preky
bos su užsieniu centru-.

Laikraščio leidėjai šį prie
kaištą paneigė ir pareiškė griež
tą protestą. Dabar lenkų išeivių 
spauda ir ginčijasi, kurioje pu
sėje teisybė. Visdėto' tam dien
raščiui prikišama, kad jis visada 
perdaug spausdindavęs oficialių 
komunikatų iš Varšuvos.

Varšuva. — Lenkija jau ga
vusi $140.000.000 kreditą maši
noms pirkti iš D. Britanijos, $30. 
000.00 iš Prancūzijos ir dar vyks
tą derybos su V. Vokietija.

roliuoti pieno primelžimą. Jei
gu eina brigadininkų pareigas 
brigadininkai, tai jie turi vesti 
ir apskaitą. Jeigu pirmininkas— 
agronomas su augštuoju moks
lu. tai kam reikalingas antras 
agronomas. Na, o jau garažo ve
dėjo kolūkiui tai tikrai nerei
kia: iš viso teturime porą maši-> 
nų, o garažo juk visai neturime.

Mūsų nuomone, reikėtų ma
žinti nereikalingą per daug iš
pūstą kolūkio personalą, reko
menduoti pirmininkui dirbti už 
darbadienius. Tuo labiau, kad 
už piniginį atlyginimą jis dirba 
ketvirtus metus. Panaikinti ant
ro agronomo etatą, mažinti viso
kių apskaitininkų bei vedėjų už
imamas vietas. Pats pirminin
kas, dirbdamas už piniginį atly
ginimą, nesuinteresuotas gausiu 
atlyginimu už darbadienius, nes 
jam tai nesvarbu. Nesuintere
suoti darbadieniu ir daugelis ki
tų mūsų kolūkio “viršininkų”, 
nes pusė jų dirba už piniginį at
lyginimą. štai, ketvirti metai, 
kaip samdomas - sąskaitininkas, 
lyg kad nėra ar nebuvo žmonių, 
kurie norėtų dirbti už darbadie
nius. Deja, niekas su jais nepasi
kalbėjo.

Kolūkio reviz. komisija (pir
mininkas drg. Cernys) nors ir 
mato esamus neūkiškumus, bet 
susitaikstė su esama padėtimi ir 
nesiima atitinkamų priemonių 
padėčai pagerinti.

Per praėjusį kolūkio ataskaiti
nį susirinkimą, buvo pareikšti 
priekaištai dėl blogo valdybos 
pirmininko drg. Steponavičiaus 
bendradarbiavimo sprendžiant 
kolūkio reikalus. Tada taip pat 
paaiškėjo, kad didžioji valdybos 
narių dalis posėdžiuose visiškai 
nedalyvauja, todėl kad nevyk
domi tie nutarimai, kuriuos visi 
bendrai priima. Kitą deną pro
tokolas perrašomas, kap tinka 
pirmininkui ar vienam kitam jį 
palaikančiam. Į tai turėjo at
kreipti dėmesį partijos rajono 
komiteto sekretorius, nes kai 
svarbius reikalus sprendžia tik 
du ar trys žmonės, neretai būna 
visokių negerovių.

Tiesa, mes čia parodėme tik 
blogąsias mūsų kolūkio puses. 
Negalima nuslėpti ir nepaminė
ti, kad vadovaujant drg. Stepo
navičiui, buvo pasiekti ir kaiku- 
rie laimėjima. Kolūkyje neblo
gai vykdoma statyba pastatyta 
tipinė karvidė su automatinėmis 
girdyklomis bei kabančiu keliu. 
Įvesta elektra į arklides, kiauli
des, sandėlius ir kaikurių kol
ūkiečių butus, jlektęąs energija 
pahaudbjarftTKulimui, malimui, 
lentpjūvėj e.

Tačiau sustoti ties pasiektais 
laimėjimais ir nusiramint mes 
negalime, tuo labiau, kad yra vi
sos galimybės sparčiau žengti 
pirmyn. Sprendžiant pagal kol
ūkyje turimą darbo jėgą, stiprią 
Sintautų MTS paramą, mūsų 
kolūkio dirvas bei jo padėtį, mes 
turėtume būti pirmaujančiais 
ne tik savo rajone, bet ir visoje 
respublikoje. '

A'. Kučiauskas, 
A. Janušauskas.

K. Naumiesčio rajo
no “Arminų” kol- 

(Tiesa, 1957.V.18).fikio nariai.

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS | KANADĄ

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visu rūiią mechaninis automobiliu 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd
roma tie transmisijos.

Suy. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ... v 
Puokštės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 
europietiškame Ir kanadižkame stiliuje.

’ jusią rušią skintos gėlės bei votoitai su gėlėmis, 
turime gintaro irkitokią išdirbinią dovanoms. 
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

“Steikas” vaistinėje
Europoje, kai žmogui suskauda galvą, jis eina j vaistinę aspirino. 
Kanadoje jis eina į drugstorę — kuri lobai skirtinga nuo paliktos 
namuose vaistinės. Jis atsisėda prie žvilgstančio soda fontano, 
kur puiki mergaitė /kurią per kloidą būtų galima palaikyti filmų 
Žvaigžde/ paduos jums aspirino. Tenai jūs galite užsisakyti ir 
pilnus pietus, steiką ir viską. Jis gali taip pat net ir nusipirkti 
įrankių bei geležies išdirbinių drugstorėje. Jo žmonai prireikus 
indų ar rašomosios medžiagos, ji toip pat eina j drugstroę. Vaikai 
ten suranda visą rojų: pilna knygų ,saldainių ir Žaislų įvairiausių

KanadiŠka drugstore topo tautine institucija — susitikimų 
vieta, pavalgymo vieta ir apsipirkimo centru... Didelėse jūs 
net galite gauti pirkti ir visokių vaistų.

•George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metais ir pasirinko savo 
gyvenama vieta Kanadą. Šioje paveikslų serijoje jis stebi Šio 
krašto gyvenimą iš linksmosios pusės; paveikslus užsakė Molson's 
Brewery Ltd,, 1786 metų naujieji kanadiečiai.
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TABAKO AUGINTOJŲ KLUBAS *

GEGUŽINĖ - PIKNIKG
LIEPOS (JULY) 7 d., sekmadienį, 3 vai po pietų' 

toje pačioje vietovėje? p. Augustinavičiaus lankoj, mylias 
į pietus nuo Tillsonburgo prie Nr. 19 kelio.

BUS ORKESTRAS ŠOKIAMS, VEIKS BUFETAS 
IR ĮVAIRIOS PRAMOGOS.

• VISI MALONIAI KVIEČIAMI.
Valdyba.

HAMILTON, Ont
Kun. dr. J. Tadarausko 20 m.' naziioms, kaip kad buvo daro-

. tų proga nors vienu kitu doleriu 
1 prisidėti ir visiems lietuviams.

Čia pat noriu nors trumpai at
sakyti į hamiltoniečio J. Šarū
no straipsnį, tilpusį “NL” nr. 22, 
kuriame jis siūlo o-joms daryti 
vieną bendrą rinkliavą per me
tus, o tautiečiams aukoti nema
žiau $5. Reikia pažymėti, kad 
praktiškai aukų bendra suma 
šiuo atveju kelis kartus suma
žėtų. Kada tautietį aplankai 4- 
5 kartus metuose, retas teatsisa- 
ko paaukoti $1-2, gi kai jo pra
šysi iš karto $5 ar $10, nedaug 
teatsiras, kurie šio prašymo pa
klausys. Tokia jau mūsų gyve
nimo tikrovė.

Pranas Kalvaitis, turėjęs ge- Mieląjį V. Ikasalą atsiprašau 
rai apmokama darbą Forde, šiuo...........
metu paguldytas sanatorijon,

Lietuviai pasaulyjei kunigystės sukakties iškiimin- ma ankstyvesniais metais. Bū
gas paminėjimas su gražiom vai- “ ' -1-1

. šėm įvyko, birž. 22 d. parapijos 
: salėje. Dalyvavusieji patvirtins, 
i kad šis mūsų klebono pagerbi- 
įmas buvo reto gražumo. Salė, 
’papuošta Lietuvos garsiųjų vy
rų portretais, skendo gėlėse — 
pradedant ugninėmis rožėmis ir 
bagiant kukliomis laukų ramu
nėmis —- tarytum pavaizdavo 
ugningus, o kartu ir labai kuk
lius jubilijato praeities darbus.

Svečių buvo per 200. Daug jų 
tarpe matėme plačiai žinomų 
veikėjų ir sukaktuvininko luo
mo draugų iš Toronto ir kitų 
vietovių.

Visa eilė sveikinimo telegra
mų ir gėlių, užsakytų telegrafu, 
o-jų dovanos, nuoširdus rengėjų 

. k-to darbas, galybės sveikinimų
Nuo Lentvario į Trakus nu- rodžiu, supė ir sakyčiau gaubė 

tiestas geležinkelis iškilmingai, p]ačiu pagarbos ir meilės šydu 
atidarytas gegužes 2 d. atvazia- gerb kun. Juozą ir nejučiomis ■ 
vus iš Vilniaus į Trakus tiesip- Spaudė jam didelės meilės ir dar 
giniam traukiniui. Garbingiau- didsenės padėkos ašarą. Į

Pavergtoje levyneje
Apie Vilniaus gyvenimą Var

šuvos katalikų savaitrašty “Kie- 
runki” išspausdino iš Vilniaus 
dabar repatrijavusio tūlo Ant. 
Gajewskio rašinį “Iš repatrijan- 
to atsiminimų”, kurį perspaus
dino Toronto “Związkowiec”.

Daugiausia jis rašo apie Vil
niaus bažnyčias. Esą Vilniuje 
jaunimo mėgiami^sia esanti šv. 
Dvasios bažnyčia. Ją lanką daug 
studentų ir mokytojų, atvyks
tančių net iš provincijos. Joje 
pamaldos esą lenkų kalba. Taip 
pat šv. Rapolo bžanyčioje, o šv. 
Teresės bažnyčioje kaip ir Auš
ros Vartų koplyčioje pamaldos 
būną lietuvių ir lenkų kalbo
mis. Kitose bažnyčiose pamal
dos esą lietuviškos arba jos iš
viso neveikią, stovį uždarytos ar 
esą. atiduotos visuomeninėm ar
ba valstybinėm, organizacijom. 
Taip katedroje esanti įrengta 
paveikslų galerija. Kurios kitos 
bažnyčios kuriems reikalams 
naudojamos, neminima. Sakoma 
tik, kad nesą pamaldų šv. Kot
rynos, šv. Andriaus, šv. Jurgio, 
šv. Stepono, Visų šventųjų, Ber
nardinų ir šv. Mykolo bažny
čiose. Šv. Onos bažnyčioje 
vykstą pamaldos, įaip pat šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje An
takalny. Į šią bažnyčią atvykstą 
ir daug kaimiečiu, ne vien vii-, 
niečių.

Aušros Vartai prieš porą me
tų buvę perdažyti žydria spalva.- 

“Toliau Gajewskis pasakoja, 
kad lenkybė Vilniuje smarkiai 
atsigaunanti. Iki 1950 m. lenkiš
kų mokyklų veik nebuvę, o 1950 
ir‘1951 m. jų pridygę kaip gry
bų po lietaus, net ten, kur nebu- 
bę jokių vilčių. Labai trūkę mo
kytojų. Tekę surinkti visus se- 
nuosius, jaunuolius?, Antakalnio 
kažkokios mokyklos auklėtinius 
ir surinkę dar buvusius mokyto
jus iš Gudijai priskirtų sričių. 
Labai išaugęs lenkiškų knygų 
pareikalavimas. Pasirodančios 
knygos stačiai išgraibstomos. 
Tik šiemet mažiau perką, nes 
daugelis ruošiąsi repatrijuoti.

šia persona traukiniu važiavo 
komjaunimo C. komiteto sekr. J. 
Mąniušis.. Traukinį iš Vilniaus 
išleido Lietuvos geležinkelio vir
šininko pavaduotojas G. Žemai
tis. Trakų stoties viršininkas V. 
Petrauskas.

Vyr. mokslinis bendradarbis 
Jurgis Mačys gegužės 14 d. Že
mės akad. gynė .disertaciją moks 
lų kandidato- laipsniui įgyti, te
ma: “Žiedinių kopūstų veislių 
parinkimas LTSR sąlygomis”. 
Oponentai prof. J. Kriščiūnas ir 
ž. ū. mokslo kandidatė Aldona 
Misevičiūtė.

■ Vyr. -moksl. bendrad. Juozas 
Pivoriūnas gegužės 14 d. Žemės 
ūkio akad. gynė disertaciją ž. ū. 
mokslo kandidato laipsniui įgyti 
tema “Lietuvos TSR raudonieji 
dobilai”. Oponentai prof. J. Kriš 
čiūnas ir ž. ū. mokslų kandida
tas K. Bėčius.

Kolūkių centruose įsakyta pa
statyti po 1 pavyzdinį namą 
krėstą iš molio arba po 1 iš pju
venų betono, žiūrint koks rajo
nas. Kolūkiai bei tarpkolūkinės i 
•organizacijos raginamos imtis 
statybinės medžiagos paruošimo 
darbu ir organizuoti talką kol
ūkiečiams, kurie statybos imasi.

Paskelbė konkursą “tarybinei 
radijo dainai” sukurti. Ji gali 
būti solinė arba chorinė, duetas, 
kvartetas ir pan., pagal naują 
ar jau spausdintą “tarybinio ra
šytojo” tekstą. Skiriamos 6 pre
mijos: 1 pirmoji, dvi antrosios ir 
trys trečiosios. Kai atsiųstos dai
nos bus peržiūrėtos jury komi
sijos, jos bus išpildomos per ra
diją specialiuose koncertuose. 
Čia atrinktosios bus išpildytos 
vėl specialiame koncerte per ra
diją. Po to jau bus paskirtos pre
mijos.. Būsią atsižvelgta ir į ra- 
dijo klausytoju nuomones. lKonkurso terminas š.m. rug-■'Stonkus Juozas <102 Ontarl° 
sėjo 1 d.

O mūsų klebonas šios nuotai
kos pagdrbimo tikrai nusipel
nė. Ilgai gyvuok gerb. Jubilia
te mūšų tarpe! į

Namų Fondui, visai netikėtai, 
stiprią pagalbą suteikė Paris, 
Ont. ir Brantford, Ont., lietu
viai. .Dėkojame šiems 8 tautie- 

. čiams, paskyrusiems LN šėrų 
pirkimui po šimtinę: Širvinskui 
Jonui, Širvinskienei - Juškaitei

JONUI LEKAVIČIUI mirus, 
giliausią užuojautą reiškiame pasilikusiai šeimai

JA VALSTYBES

kur jam teks išbūti mažiausiai 
9 mėnesius.

Linkime mūsų geriesiems tau
tiečiams greitos sveikatos.

Raštikio atsiminimų II t ža
da pasirodyti liepos ar rugpiū-.
čio mėn. Kas užsisakė knygą per j Min. St Lozoraitis, dalyvavęs 
St. Bakšį, 38 Stanley Avė., ir t min. P. Žadeikio laidotuvėse bei 

‘ lankęsis Valstybės Departamen
te, ilgesnį laiką viešėjo pas Ba- 
churą vasarvietėje, o pereitos

yra pakeitę gyv. vietą, prašomi 
jam praneši seną ir naują ad
resą.

Br. Markaičio “širdies gelmė”, lavaitės vidury išvyko ’atgal. į
•___________•___ • . ® ’ Romaviena iš geriausių knygų, gauna- 

ma pas Z. Orvidą, tel. JA. 2-9980.
Atitaisymas. Praėjusios savai

tės “T2” Hamiltono žiniose įsi
brovė klaida. Atspausdinta: 
“Skaudi nelaimė ištiko NF narį 
Vincą Iškalą”. Turėjo būti: Ika- 
salą, kuris krito iš sunkvežimio 
ir sulaužė kelis šonkaulius.

ir linkiu greitos sveikatos!
Sk. St.

Buvę Kauno Miesto P-jos Bendradarbiai..

PARIS, Ont

Romą.
BALFas dabar geibi emigruo

ti taip pat latviams ir estams, 
kurie savų panašių organizacijų 
neturi. Jie visi paraginti kreiptis 
į BALFą.

Dr. A. Darnusis prieš keletą 
mėnesių persikėlė dirbti iš Cle- 
veianao j Detroitą? Kad vidury 
metų nereikėtų keisti vaikams 
mokyklos, šeima dar buvo likusi 
Clevelande. Dabar, mokslo me
tams pasibaigus, ir visa šeima 
išvyksta. Birželio 14 d., jiems 
Ateities klubas surengė išleis
tuves apatinėje' lietuvių salėje.

A. Devenienę dar kartą bjau
riai puolė “Už sugrįžimą” Nr. 33 
(114). Ta proga papasakoja ir 
apie Devenių dvarelį Leonpolį 
paliai Ukmergę. Dabar ten esąs 
sovehozo centras. Prie jo esą pri
jungti kaimyniniai dvarai: Lai- 
biškis, Dainava, Daugailiai, Mi- 
kališkis ir Verškainiai. Tuo bū
du žemės esą 3.800 ha.

Įvairios paskolos
Mortgage ant nekilnojamo turto ir privačios paskolos

6 iki $5.000.
SKAMBINTl JA. 9-0163

J. G. Skaistys - - - Hamilton, Ont.

VASARVIETĖJE MERCURY LODGE
ont gražaus Simcoe ežero kranto, vreno mylia į šiaurę nuo KESWICK, Ont., 
nuomojami: vasarnamis, kabinos, laiveliai ir parduodamos meškeriojimu? žu
velės. Graži vieta poilsiui ir meškeriojimui.

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

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus -

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

ANTANAS SIMKEyičtUS 
President - Soles Manager

Maždaug prieš metus laiko tu
rėjau progos paminėti “TŽ” ma- 

__ ___ _ _ _ _  žą, bet labai solidarią šios vieto- 
Olgai ir Markevičiui Ignui iš: vės lietuvių bendruomenę. Šių 
Brantford, Ont.; Pakuliui Sta-' metų atostogų metu vieną savait- 
siui, Martyšiui Petrui, Gečui Va-Į galį vėl pasukau į šį ramų, tū
riui, Česnuliui Petrui ir Petro-! rintį vos per 5.000 gyv., miestelį,
nėlei ir.Juozui Čypams iš Paris, 
Ont.

Gerųjų Liudos ir Alfonso Kuz 
mickų, pas kuriuos tuėjau gar
bės šia proga svečiuotis, dar pra
ėjusiais metais pasėta sėkla (jie 
įnešė $100 prieš metus laiko) ir 
Vvt. Peldžiaus nuoširdus prisi
dėjimas .davė gražiausių vaisių. 
Visiems nuoširdžiausias ačiū!

Kazys Milaševičius, vięnas iš 
senųjų ateivių, davė rimtą ir 
naują idėją — pasirašyti 200 na

— tik šį kartą jau su dideliu tiks
lu — gauti narių projektuoja
miems Lietuvių Namams Hamil
tone.

Pirmiausia užsukau pas savo 
gerus bičiulius, susipratusius lie
tuvius Liudą ir Alfonsą Kuzmic
kus, auginančius jau mokyklinio 
amžiaus Aliuką ir Valytę. Buvau 
sutiktas su retu nuoširdumu ir 
patyriau visokeriopos lietuviška
me darbe paramos. Pas juos gy- 

-[ venas Vytautas Peldžius su savo 
s j rių vieno tūkstančio garantijas 1 --------------------- —

° pagal kurias užtraukti paskolą ir 
tuojau pradėti ir baigti Lietuvių 
Namus. -Jis pirmasis pasisiūlė 
pasirašyti tokią tūkstančio ga
rantiją.' Liet. Namų v-ba turėtų 
garantuoti, kad busimieji namai , 
pajėgs iš savo- pajamų mokėti ! Pirmiausia užsukome pas Čes- 
nuošimčius ir tam tikrą dalį sko- j nulius. Jų naujas paties Petro Č. 

statytas augštoje atkrantėje na
mas teikė tikrai daug ramaus po 
ilsio jame gyvenantiems, o ap
silankiusiam svečiui — sudarė 
puikią panoramą pažvelgti į že
miau išsidraikiusi jaukų Paryžių. 
Pasirodo ,čia gyvenąs ir gerasis 
Vacys Labašauskas pats pasiūlęs 
ir įteikęs NF metinio koncerto 
metu $200. Ilgesniam pokalbyje 
patyriau, kad P. Česnulis yra vii 
nietis ir lenkų laikais jau daug 
nukentėjęs už lietuvišką veiki
mą. Jis išsėdėjo jų kalėjime 4% 
metu ir, kas įdomiausia. 8 mėne
sius gyveno vienoje kameroje su 
Jonu Drūtu, kuris yra dabarti
nės Lenkijos ambasadorium Ita
lijoje, tada nuteistas 5 m. už ko
munistinį veikimą. P. Česnulio 
žodžiais J. Drūtas anuo laiku 
skaitė save tikru lietuviu, buvęs 
retai stiprios valios ir gilaus iš
simokslinimo. Laiką kalėjime 
išnaudojęs iki minutės tolimes
nėms studijoms. Pasak J. Č., jis 
galįs būti rimtu kandidatu kada 
nors į komunistinės Lenkijos

los. Pasiūlymas tikrai vertas rim 
tų studijų. NF v-bai tik įdomu, 

• kiek atsirastų-lietuvių, kurie to
kias garantijas sutiktų pasira
šyti? K. Miklašeyičiaus nuomo
ne, 200 asmenų tikrai susirastų.

Kamaičiai bal. 26 d. susilaukė 
dukrelės — antro vaiko. Linki
me gražiausios ateities!

Sunkiai susirgo ir birž. 22 d. 
■paguldytas į General Hospital

I 
■Avė.). Jam padaryta sunki disko 
: operacija. Ligonio sveikata ge- 
r®3«-

Vasario 16 gimnazijai birželio 
13 d. pasiųsta $325. Šią sumą su- 

: aukojo nuolatiniai rėmėjai per 
į savo būrelių vadovus:
[ St. Pilipavičiaus, būr. Nr. 16 
$59, Br. Grajausko, Nr. 17 ir Z. 
Orvido, Nr. 18 po $45, V. Nar
kevičiaus, būr. Nr. 32 ir J. Tre
čioko Nr. 178 po $60, J. Mikšio 
būr. 184 $56. Viso $325.

Susidaręs nuo šios sumos kur
so skirtumas, kuris tą dieną bu
vo viso $13,81, užpaja-
muotas kasos knygoje.

Birželio 19 d. Saleziečių gimn. 
persiųsta $128,50 kanadiškų dol. i 
Juos suaukojo nuolatiniai šios j 
gimnazijos rėmėjai per jų būre
lių vadovus: Kat. Mot. D-jos bū
relis, vadov., E. Mikalonienės, 
$53,50, Z. Orvido vadovauj. bū- 
$42, Ateitininkų būr., vadov. J. 
Pleinio $33. Viso $128,50.

Aukos pasiųstos abiems gimna 
zijoms betarpiai ir apie tai pra
nešta raštu ŠF Centrui Toron
te. Visu pinigų persiuntimas at
sėjo $1,75. ''

Vas. 16 gimn. remti K-jai Ha
miltone vertėtų pagalvoti apie^ 
vienkartinę rinkliavą šioms gim

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

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

Jūsų lietuviška namų apšildymo bendrovė!
Kokybe ir sąžiningas patarnavimas žemo- , 

mis kainomis!
Visada pasiruošę padėti įvairiose namų ap

šildymo problemose!
Statome alyvos burner'ius ir atliekame įvai

rius skardos darbus!

*

AUTHOR1ZED DEALERS 
of CONTINUE-FLO FURNACES
CONTINUE-FLO ALYVOS KROSNYS:
Augižiaustes kokybė* 
Ekonomižkioutio* 
Tvirto* įmootovimo* 
Tyku* veikimo* 
Puošni išvaizda
10-čiai metu garantija . ■ ■
Duoda natūraliai drėgną orą

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

ti $100 čekį.
Vieną didesnių staigmenų at

nešė kita diena. Pas pp. Kuzmic-
1957 m. gegužės 11 d. mirus Povi

lui Žodeikiui, Lietuvos Nepaprastam Pa-

BRAZILIJA
Liūdnojo birželio įvykių mi

nė ’imas S. Paulo pradėtas šv. 
Mišiomis V. Zelinos bažnyčioje 
briželio 16 d. 3 vai. p.p. įvyko 
programinė dalis lietuviškos mo- 
Kyklos patalpose Moocoje. Ją 
pradėjo kap. J. Čiuvinskas pa
sveikindamas susirinkusius visų 
lietuviškų organizacijų S. Pau- 
lyje vardu. Po to kalbėjo konsu
las Ąl. Polišaitis ir kun. P. Ra- 
gažinškas. Portugališkai kalbė
jo S. Paulo krikšč. dem. partijos 
narys dr. P. Taršo, kurią ypatin
gai grakščiomis poetinėmis są
vokomis pavaizdavo lietuvių ir 
visų pavergtųjų tautų likimą.

Dr. Paulo Taršo yra didelis 
lietuvių draugas ir jautrus šių 
dienų pasaulinės nuotaikoms, to
dėl io kalba buvo nekartą nu
traukta publikos plojimų.

Oficialiąją dalį užbaigė inž. 
Z. Bačelis. Trumpai, bet jautriai 
apžvelgdamas skaudžios praei
ties ir dabarties įvykius.

Meninė dalis pradėta Magda
lenos Vinkšnaitienės eilėraščių 
“Be motinos tėvynės”, kurį pa
skaitė pati autorė. Toliau pasi
rodė solistas K. Ambrazevičius, 
akompanuojant F. Girdauskui, 
ir LK Bendruomenės choras. 
Tenka apgailestauti, kad taip 
gražiai ir sklandžiai visų lietu-

kus susipažinau su tikrai reta' siuntiniui ir {galiotam Ministeriui JAV, viškų organizacijų ruoštas mi- 
. . ___ ■> . t murksiant tYH/l tfYVtm «r krn/vtinn* XArrtti ir _ ? j t i t i i»

siu, auginačiu 4 vaikus, kurių 
vyriausias gal apie 11 metų. 
Ypač reto gražumo jo 2 gelton
plaukės lietuvaitės 5-6 m. amž. 
Jis tuojau paprašė užsakyti “T 
Ž” ir primygtinai siūlė man už 
tą darbą $2. Patikinęs, kad pa
tarnaudamas lietuviškos spau
dos darbe ir platinime nesu dar 
ėmęs sau atlyginimo, tad ir šiuo 
atveju savo nusistatymo nekei
siu — tik tuo būdu jį priverčiau 
$2 atsiimti. Kad ir vienas tedirb
damas 6 asmenų šeimoje, jis 
mielai įsijungė į NF narus.

mas, kurių aplankiau 8 ir gavau I Užsukęs pas geruosus Petro
nėlę ir Juozą Čypus, švenčian
čius sidabrines vestuves, NF na
rių sąrašus papildžiau pačiais 
sukaktuvininkais, kurių vientur
tis sūnus Juozas $100 įnešęs jau 
pr. m. rugsėjo 13 d.

Pakilusia nuotaika ir didesne 
viltimi atsisveikinau su Pary
žiumi ir pagalvojau, kad tikrai 
“savojoj parapijoj pranašu ne
būsi”. Panašaus pasisekimo NF 
pačiame Hamiltone dar neturė
jo, bet, tikėkimės, kad ateityje 
ir mes hamiltoniečiai atsiskirsi- 
me su abejingumu šiai didžiai 
idėjai įkūnyti. Visiems paryžie- 
čiams NF nariams, kurių jau 
turime sąraše 9 (čia nepaminėti, 
kaip anksčiau įnešę Kuzmickai 
ir Vyt. Peldžius) siunčiame karš 
čiausią lietuvišką ačiū!

Paryžiaus ir Brantfordo lietu
vių šeimose yra apie 15 mok. am 
'žiaus vaikų. Ar nereikėtų nuo 
rudens susiorganizuoti ir kiek
vieną šeštadienį paeiliui 2-jomis 
mašinomis atvežti juos į šeštad. 
liet, mokyklą Hamitone. Paban- 
dvkime! Sk. St.

mašina buvo nuolatiniu man va
dovu, lankant kitas lietuviu šei-

NF net aštuonis narius (viena 
šeima tuo tarpu neprisidėjo, o 
vienos įsirašė nariais ir vyras ir 
žmona).

lietuviška , širdimi - tyliuoju
(taip norėčiau pavadinti del JO liūdesio valandoje reiškiame nuošir- 
didelio kuklumo) Pakuliu Sta-(džiausią padėką už gautus gilios užup- 

'• jautos pareiškimus iš Dvasiški jos, Lietu
vos Diplomatinės ir Konsuliarinės Tar
nybų, skaitlingų lietuvių visuomenės or
ganizacijų laisvame pasaulyje, spaudos 
ir pavienių asmenų: asmeniškai, tele
gramomis, laiškais ir'laikraščių straips
niais bei skelbimais.

Mūsų širdingiausia padėka visiems 
lietuviams atsilankiusiems šermenyse, ' 
aukojusiems šv. Mišias, atsiuntusiems 
gražiausias gėles bei puošniausius vai
nikus ir padėjusioms bei dalyvavusiems 
laidotuvėse, palydint Velioni j amžino 
atilsio vietą.

Tegul Visogolisdtlygino Jums visiems. 
Nuliūdę: Marė Žodeikienė, 

Mirga Žadeikytė.

D. BRITANIJA
DBLS metinis atstovų suva

žiavimas įvyko birželio 8-10 d., 
Lodnone, o Sekminių pirmą die
ną, birželio 9 d., Lietuvių Sody
boje netoli Londono buvo at
švęsta tos pat sąjungos dešimt
mečio sukaktis. Ta proga ten 
buvo pašventintas naujai pasta
tytas lietuviškas kryžius - Rū
pintojėlis, padarytas pagal dipl. 
mž. arch. A.J. Daugino projektą.

Iškilmėse dalyvavo keli šim
tai lietuvių, suvažiavusių iš vi
sos Anglijos. Esant gražiam 
orui, pamaldos buvo atlaikytos 
po atviru dangum, po to sekė 
iškilmingas aktas, o po pietų — 
tautinių šokių dviejų grupių pa
sirodymas ir bendras pasilinks
minimas.

Suvažiavimas išrinko naują 
sąjungos valdybą, Lietuvių Na
mu akc. b-vės direkciją ir pri
imtas planas ateities veiklai. DB 
LS-gos valdybon išrinkti: pirm. 
M. Bajorinas, nariai: kun. P. 
Dauknys, J. Vilčinskas, S. Nenor 
tas, T. Grikinas, F. Neveravičius 
ir P. Bendorius.
ITALIJA

It. LB Kr. Valdybos praneši
me sakoma, kad 1955 m. ji paja
mų turėjusi 156.250 lirų. Tai bu
vę ‘ pp. Rudžių iš Čikagos auka 
$250. 1956 m. pajamų buvę 122. 
106 lirų:-45.600 solidarumo mo
kesčio (iš 84 narių), 62.306 bend
ruomenės narių aukų, 32.150 li
rų — $50 paaukoję dr. J. Kazic
kas ir dr. K. Valiūnas iš Niu
jorko. 14.200 lirų buvę gauta už 
parduotas nuo seniau užsiliku
sias knygas.

1957 m. pradėti su 13.547 lirom 
kasoje, o iki gegužės 5 d. paja
mų turėta 89.780 lirų.
VOKIETIJA

Vandutė Lingytė, prieš keletą 
metų susirgusi sunkia kaulų li
ga, kuri buvo gydoma iš specia

EDMONTON, Alta.
Padėka

Mūsų brangiam broliui Albertui Ma
ironiui mirus, mūsų skaudaus liūdesio 

i. 
už paskutinius po-

9 ... 9 ' .. *■premjerus. Jis galįs tapti tam valandoje nuoširdžiausiai dėkojame kun. 
tikra prasme antruoju Pilsuds-J Izidoriui Grigoniui už poskutinius pa-

4.-1 r,-*4- T io tarnavimus koplyčioje, bažnyčioje ir ko-K1U, tik, gal but, palankesniu Lie puose< korsto ^eyšėj^mS/ EdmontOno Lie
tuvai.

Atsisveikinęs su maloniąja p.
Česnuliene, buvusia g-jos mo-

tuvių Bendruomenės valdybai ir kitiems 
pavieniams asmenims už prisiųstas gra
žias gėles ir vainikus ir visiems Edmonto-

kytoja, o dabar gera šeimininke n0 opy^kės lietuvioms gousioi dolyvo- 
. J , v. ° .. vusiems rozancious kalbejime koplycio-

i ir 2 mok. amžiaus vaikų motina, 
į maitinančia 2 nuomininkus ir 
dar namuose uždirbančia, atliki
mu fabriko užsakymų, iki $45 
savaitėje, vykome toliau.

Sekantis susitikimas buvo su 
Martyšiumi Petru, kuris, nors 
ir turįs šeimą 4 asmenų ir vie- 

I has tedirbdamas mielai įsirašė į 
NF narius su šimtine. Čia pat 
buvęs L. Kuzmickienės brolis 
Vacys Gečas pats pasiūlė išrašy-

je ir taip pat už gausų palydėjimų velio
nio į amžinų poilsio vietų.

Nuliūdusios seserys ir kiti giminės.

Delhi, Ont.
Per vasarą, nuo liepos mėn., 

Courtland bažnyčioje lietuviams, 
pamaldos bus ne 12 vai., kaip 
visuomet, bet 9.45 vai. punktu
aliai. Todėl jau liepos 7 d. visus
lietuvius prašau į pamaldas at- ^am Per BALFą surinktų lė- 
vykti 9.45 vai. Kun. K. Riekus, šų, iš ligoninės grįžo balandžio

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 
siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

įUkrainska Knyha
jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų ir vartotų 
rūbų bei maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos 
nustatytas kainas.
Pas mus galite įsigyti geriausios ^rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi
nių kurtkių, botų su kailiukais, odos ir kitų dalykų pigiausiomis kainomis.

Taio pat galime pasiųsti iš Kanados oro paštu lokrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagas. Iš Švedijos standartinius maisto pokietėlius.

Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvz. 5 kg. šokolado $27; 5 k$. muilo 
$8.75; 10 kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; Šveicariš
kas laikrodis, 17 jsw. $27.00.

Telefonas JA. 9-9870.
Darbo valandos nuo 10 vol. ryto iki 7 vai. vakaro kasdien, išskyrus 

sekma dienias kr pirmadienius. _____________

18 d. gerokai pasveikusi. Ji ga
linti vaikščioti į dieną po 4 vai., 

į nešiodama medicinišką gorsietą, 
likusį laiką turi gulėti dar gipso 
lovutėje. Gydytojų ortopedų ir 
toliau bus tikrinama ilgesnį lai
ką. kol reikės nešioti gorsetas 
(1-2 m.). Tėvas J. Lingė laiške 
BALFui labai nuoširdžiai dėko
ja visiems, kurie prisidėjo prie 
i dukrelės gydymo.

nėjimas tesulaukė nedaug publi
kos ir radosi net tokių, kurie iš
drįso toje liūdesio dienoje su
ruošti mieste viešą pasilinksmi-

Lietuviško radijo pusvalan
džiai S. Paulyje tą dieną savo 
programas taipogi skyrė šiai 
liūdnai datai atžymėti. Jos buvo 
ypatingai rūpėstingai paruoštos 
ir klausytojams paliko gilų įs- 
Pūdi-.. ■'/.''' v: /

Tą patį vakarą V, Zelinos baž
nyčioje buvo kalbamas rožan
čius už žuvusius kovotojus ir 
kankinius Sibire. Žvakučių pro
cesijai lydint buvo padėtas vaini 
kas prie improvizuoto partizano 
kapo šventoriuje.-Kun. J. Šeške
vičius skaitė griaudžias maldas 
ir susirinkusieji giedojo “Mari
ja, Marija...” Pakilęs šaltas vė
las - stengėsi užgesinti padėtas 
žvakutes ant kapo, skverbėsi po 
plonyčiais vaikų apsiaustėliais, 
vienok ilgai niekas nenorėjo pa
sitraukti nuo simbolinio kapo ir 
visiškoje tyloje, kiekvienas sa- ■ 
vyje išgyveno tai, kas neišsako
ma žodžiais, bet ką sūprato Dan
gus. Staiga prasiskleidė sunkūs 
grėsmingi debesys ir iš augsty- 
bių pažvelgė spindinti žvaigž
dutė tarsi nukritusi ašara iš Die
vo Motinos akių.
. Parque das Nacoes (St. And
re) jaunimo vakaras įvyko bir
želio 1 d. Jį organizavo lietuviš
kos mokyklos moksleiviai vado
vaujami savo mokytojų Ed. Bort 
kevičiaus ir St. Jurevičiaus. Jau
nieji scenos mėgėjai suvaidino 
2-jų veiksmų komediją "Virši
ninkienė”, be to, pasirodė mer
gaičių trio ir kt.

Parque das Nacoes jaunimas 
yra susipratęs, jautrus lietuviš
kai veiklai, nemažai priklauso S- 
Paulo ateitininkų kuopai ir kvię 
čiamas mielai dalyvauja lietu
viškuose "parengimuose. Jauni
mas sutiko vaidinimą pakartoti 
birželio 23 d. V. Zelinoje, kur 
surinktas pelnas bus atjduotas 
parapijos klebonijos statybai 
paremti. Buvusio parengimo 
pelnas paskirtas liet, mokyklai.

Kun. Antanas Ausenka (Dom 
Estanislau OSB), jo, viršininkui 
sutikus ir Sacr. Congregatio Con 
sistorialis paskyrimu, pagal en
cikliką “Exul familia”, įsijungia 
į lietuvių dvasinio aprūpinimo 
darbą. Tuo tarpu plačiau savo 
darbo negalėdamas išvystyti, 
yra pasiryžęs patarnauti sa
viems tautiečiams S. Paulyje, 
priimdamas juos S. Bento baž
nyčioje ir vienuolyne, klausy
damas išpažinčių, suteikdamas 
krikšto 
mentus. Taipogi laikys šv. Mi
šias V. Zelinos bažnyčioje pir
mą, antrą ir trečią mėnesio sek
madienį ryte.

Moinho Velho VI. Mikalausko 
vardo mokyklos tėvai birželio 8 
d. susirinko p. Tūbelių namuose 
pasitarti mokyklos reikalais. 
Mokykloje dirba mokyt. S. Bak
šys. Nors šiame kampelyje lie
tuvių nedaug, bet jie laikosi vie
ningai ir nuoširdžiai remia lietu
viškąį veiklą.

ma žodžiais, bet ką sūprato Dan- 

esys ir iš augšty-

ir moterystės sakra-

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

Mes turime išrastų naujų būdų 
perstatyti krosnį, 

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

pajėgia apšildyti name'tolimiausią kam barą.
Dedame naujus, keičiame iš anglių į alyvą, visų rūšių remontai, 
rynų dėjimas ir kt. Žemos kaino?. Pagal susitarimą vykstame 

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

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

li
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Toronto lietuviy šeštadieninė mokykla
Lietuviškojo atžalyno gretos Imokvtojai Julius Sirka. Mokyk-
Jau nuo 1949 m. kiekvieną šeš- loję buvo šeši skyriai, kurių pir-. 

tadienio rytą būreliai Toronto masis paraleliai turėio dvi kla- 
lietuvių vaikų skuba Maironio sės. šeštąjį skyrių šį pavasarį 
vardo šeštadieninėn mokyklon, baigė šešiolika mokinių.
Jų gretos gana gausios: praėju- j šeštadieninė Toronto mokykla 

mokslo metais sąrašuose jau septinti metai naudojasi šv. 
buvo 225.

Tiesa, lituanistinės pamokos 
būna vos vieną dieną per savai
tę. Ji paremta tik gera mokinių 
ir tėvų valia ir negali duoti to, 
ką duodavo lietuviškoj aplinku
moje Lietuvoje. Tačiau šeštadie
ninė mokykla Toronte vaidina 
nepaprastai didelį vaidmenį. Pri 
siminkime mūsų tautinių šven
čių minėjimus. Motinos Dieną, 
Kristaus Karaliaus šventę, Ka
lėdų eglutę, Mokytojų ir tėvų 
susiartinimo dienas ir įvairias 
kitas kultūrines pramogas, ir tu* 
rėsime sutikti, kad meninę prog
ramos dalį veik visada išpildo 
mūsų šeštadieninės mokyklos

Pranciškaus parapijos mokyklos 
patalpomis, užimdama visą pir
mąjį augštą. Kai iš JAV mus pa
siekia ž»nios apie ten vykstan
čius dažnokus mokyklos kilnoji
mus iš vienų patalpų į kitas, mū- 
;ų mokykla gali tik pasidžiaug
ti, kad be vieno kito perspėjan
čio laiškučio iš kanadiečių mo
kyklos vadovybės dėl vieno ar 
kito nesklandumo, tuo tarpu di
desnių incidentų neturėta. Šia
me reikale, be abejo, gražų įnašą 
neša ilgametis tos mokyklos 

sargas Pov. Jarašūnas.
Medžiaginė mokyklos

• padėtis
Skaudoje minima, kad Mont- 

inokiniai. Mokiniai šoka tauti- realio liet, šeštadieninės mokyk- 
nius šokius, skambina praninu; į los medžiaginės paramos susi- 
deklamuoja, dainuoja duetus, laukia iš vietos mokyklų vady- 
kuria montažus ir t.t. Tiesiog ; bos—apmoka mokytojams, duo- 
sunku būtų įsivaizduoti, kokios ■ dama lėšų knygoms ir sąsiuvi-

TĖVIŠKI ŽIBURIAI

Kultūros ir knygy pasauly
Vinco Krėvės vardo literatūri- nėse, kur uždėjo ir savo vainiką.

nė premiįa antrą kartą bus pa- į Kun. Leonardas Musteikis, da- 
skirta Liet. Akademinio Sambū-1 bar Gerojo Ganytojo vienuoly-

i nn Montrealvje, Kanadoje, 
1955-6 m. išleistą, dar nepremi
juotą lietuvių grožinės literatū- 

j -ns kūrini, š.m. rugsėjo 21 d.
Premijos dydis $500. Jury komi- 

tsija (dr. H. Nagvs, B. Pūkelevi- 
I čiūtė, J. Kardelis, K. Veselka, 
B. Ciplijauskaitė) krjygas jau 
nradėio svarstyti. Apie premi
jos įteikimo iškilmes ir laureata 

j •>ranašimai oasirodys rugsėjo 
pradžioje. Liet. Akad S. Montr.

Prof. Mykolui Biržiškai, žino-

už no kapelionas, Omahos liet, skau 
tų vietininkas ir dvasios vadas, 
baigė Creightono universitetą ir 
gavo laisvųjų menų bakalauro 
laipsnį — B A. Jis gimęs 1911 
m. Laučiūniškių km., Salako v., 
'Zarasu apskr., kunigu įšventin
ėtas 1938 m., .į JAV atvyko 1949 
i metais.

I iet. Profesorių D-jos Ameri
koje suvažiavimas šaukiamas 
liepos 7 d., Čikagoje, Menininkų 
klube, 3 .vai. p.p. •

\ liktų mūsų švenčių programos 
be mūsų mielojo atžalyno lietu
viškojo jaunimo!

Darbo vaisiai
Vargo mokyklos veikla ir pa

sisekimas daug kuo panašėja bi
čių aviliui. Tik visų bitelių ne
paprastu darbštumu, sutarimu 
ir pasiaukojimu pasiekiama pui
kių rezultatų. Kai 225 mokinių 
aparate viskas eitų pirmyn, rei
kalinga planuoti, ištverti ir ypač 
turėti idealizmo. Toronto šešta
dieninėje liet, mokykloje, kuri, 
berods, savo skaičiumi yra pajė
giausia visame Š. Amerikos kon
tinente, praėjusiųjų mokslo me
tų bėgyje darbavosi dvylika mo
kytojų: kun. B. Pacevičius, T. 
Paulius Baltakys, OFM, evan
gelikų kun. L. Koštizenas, moky
tojai: J. širka. M. Gudaitienė, 
sesuo Margarita, J. Gustainis, 
J. Valiukienė, J. Vaseris. J. Jan
kaitis, tautiniams šokiams vado-; 
vavo buvusios tos pačios mo
kyklos mokinės— R. Juknevi
čiūtė ir R. Jurkšaįtytė.

Mokyklai jau antruosius iš ei- mu ir mokyklos reikalų atjauti- ir vasaros metu turėtų kalbėti 
lės metus sėkmingai vadovauja i mu talkininkavo mokytojams, lietuviškai, o turėdami laiko pa-

. ' . ■ skaitytų lietuvišką knygą ar laik Toronto lietuvių sej.ąaieninės mokyklos vadovybė ir mokytojai

niams. Tuo tarpu Ontario pro
vincijoje visa mokyklų išlaiky
mo našta gula ant mokyklų iš
laikytojų — tėvų komitetų, pa
rapijų, liet. Bendruomenės ir ki
tų organizacijų pečių Praėjusių 
mokslo metų mokyklos sąmata 
siekė per $1.600. Minėtą sumą 
sukėlė komitetas: trečdalį iš mo 
kyklos parengimų, kitą trečdalį 
surinko iš tėvų kaip mokesti už 
mokslą ir paskutinį trečdalį iš 
įvairių aukų. Aukos mokyklai 
gautos iš lietuviškųjų parapijų, 
Liet Namų, Liet. Bendruome-,

Pr. Razgaitis.
z Vardan tos Lietuvos
Birželio mėnesio pradžioje, po 

’škilmingo mokyklos užbaigimo 
akto, šeštadieninės mokyklos mo 
Kiniai buvo paleisti vasaros atos
togų. Dalis mokinių baigę šeš- 

nės, Kultūros Fondo ir pavienių' tąjį skyrių ir gavę mokyklos už- 
geradarių. Rimčiausia išlaidų baigimo pažymėjimus, rudenį ne 
pozicija yra atsiteisimas moky- besugrįš į tą pačią mokyklą. Bū
toj ams: mokant kiekvienam mo- tų gražu, Kad baigusieji nesiten- 
kytojui nuo pamokos po $1, per i kintų šešių skyrių kursu, bet 
m tsišue yk! [nuo rudens įsijungtų į augštes-
metus išmokėta per tūkstantį niuosius lituanistinius kursus, 
doleriu, be to, įvairūs mokinių G^a būtų taip pat. kad lietu- 
parengimai, vaišės, dovanėlės viškasis mūsų jaunimas ir va- 
šeštojo skyriaus mokiniams ap-[ saros atostogų metu “neatosto- 
leidžiant mokyklą. ' gautų” gimtoje kalboje ir gim-

Malonu konstatuoti, kad tė- tame žodyje... šeštadieninės 
i vų komitetas su dideliu atsidėji- mokyklos mokiniai tarpusavyje

Toronto liet, šeštad. mokyklos mokslo metų užbaigimo aKto oaiyviai — baigusieji mokiniai su sve
čiais ir globėjais.
Praėjusiais mokslo metais tėvų raštį. Verti pagarbos tie lietu-' gili pagarba ir padėka visiems 
komitetą sudarė: pirm. J. Tarnu- viai tėvai, kurie savo vaikų šir- visiems, kurie vardaii tos Lietu- 
lionis, vicepirm. V. Simanavičie- dvse ’.skiepija savo gimtojo žo- vos mūsų augančiam atžalynui 
nė, sekr. A. Sapijonis, ižd. S. Ja-'džio ir spaudos reikalingumą ir ' šeštadieninėje mokykloje skie- 
seliūnas ir parengimų vadovas' meilę. pijo ir tiesa ir šviesą.pijo ir tiesą ir šviesą.

Baigus mokslo metus, tenka ' Kun. P. Ažubalis.

s-RrSgs

CENTRAL HOSPITAL

CENTRAL HOSPITAL, 331 Sherbourne St, Toronto, 
oficialiai atidarytas birželio 14 d. Ontario sveikatos mi- 
nistėrio. Tai yra moderni ligoninė su 35 lovomis, dviem 
operacinėm, dviem gimdymo kambariais, nursery iš de
šimties basinečių, fizioterapijos ir rentgeno kabinetais, 
laboratorija, dispenseriu ir modernia virtuve. Ligoni
nės personalas kalba visom Europos kalbom.

Viršuje matome oficialų atidarymą. Iš kairės į de
šinę E. B. Jolliffe teisinis patarėjas, dr. Paul Rekai, 
gail. sesuo Mrs. Suzan Noetzel, Ontario sveikatos mi- 
nisteris dr. Mackinnon Phillips, ir. dr. John Rekai. •

Baby Point Paint & Wallpaper
jvoirūs dožoi“, sienoms popieris, grindims toiles ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame otsilonkyti arba skambinti tel. RO. 2“4931.

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros ‘ VISU 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

“Amerikos Balsas” perdavė J. ;za vanoti vengrus ir graudenti jam reikia, nes būti rašytoju ir 
Aisčio pastabas iš Niujorko apie j studentus. Ir kokių epitetų ne
sovietinę poeziją. Aistis paste-j krito ant nelaimingų studentų 
bi, kad pereitų metų pavasarį j galvų: jie besižvalgą per petį į 
okupuotos Lietuvos poezijoje! paauksuotą praeitį, stiliagos, chu 
pradėjo rodytis vadinamojo at-iliganai ir panašiai. - 
lydžio žymių. Nei iš šio nei iš to,' Aistis toliau nurodo, kad lie- 
balandžio mėnesį “Tarybinės j tuviški bolševikai, atrodo, taip 
Moters” puslapiuose atsirado jau ir ieško progų išpilti savo 
visas ciklas eilių apie miesčio-■ rūstybės pamazgas ant nepri- 
niškąją meilę: su gitarom, juo-Į klausomos Lietuvos laikų. Pažy- 
dom akim, išsiskyrimais ir ki-[ mėtina, kad tuo Senu arkliuku

' tom plokštybėm. Matyt, kad tai jau seniai nustojo joję latviai ir 
'skaitytojoms didžiai patiko, nes estai bolševikai, ir lietuviai bol- 
i tekančiame numeryje tą temą ševikai visoje sąjungoje bus ii- 
i vystė kitas poetas, vartodamas kę bene vieninteliai sparnuočiai, 
buržuazinės meilės žodyną, pa
sirinkęs puikų kadrą —- Palan
gos paplūdymį. Rimta konkuren 
cija anai dainuškai: “Palangos 
jūroj nuskendo mano meilė...”

“Tas eiles paskaičiau atydžiai. 
—pastebėjo Aistis—Meilės apy
voka tvarkoj, poezijos priemo
nių arsenalas gausus, bet jose ne 
įstengiau įžvelgti dviejų dalykų: 
meilės ir poezijos. Skaitydamas 
eiles aiškiai jauti, kad už rašan
čio pečių stovi ne mūza, bet če
kistas”.

Mėginimo negalima esą va
dinti laimingu, tačiau jis buvęs 
gana vaisingas. Tema tapo po
puliari ir meilės eilės pasipylė 
kaip iš gausybės rago. Rudeniop 
meilės temą betgi gerokai iškri
tikavo valdiškas ir partiškas 
poetas Vladas Mozūriūnas,, o po 
to atsirado net dvi temos poe
tams: viena liaudies demokrati
nė — vengriška, o antra vieti- 

( nė'— Studentiška. Tos dvi te- 
; mos, aišku ir nustelbė bolševi- 
| kiškus minezingerius. Poetai če
kistai, visai nežinia kuriais su-~ 
metimais, tam momentui atsisa
kė eilių ir pradėjo vulgaria pro-

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

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

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

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

Liet. beletristikos antolotija, 
kurią leidžia Liet. Knygos Klu
bas Čikagoje, išeis dviem to
mais. Pirmas tomas jau įpusė
tas spausdinti.

Studijoms užsienyje 1957-8 m. 
^avo stipendijas 28 asmenys iš 
Kanados karališkosios studijų 
draugijos. Stipėndijos paskirtos 
iau šeštą karta. Vienos jų duo
tos įvairių sričių specialistams 
pasitobulinti savo srityje, kitos 
— tęsti studijoms bei akademi
niams laipsniams gauti. Pirmų
jų dydis — $4.000, antrųjų —- 
$2.000. Daugumas stipendinin
kų studijų vyksta Prancūzijon, 
kiti — Olandijon, Italijon ir Bri- 
tanijon.

(E) Organizacija “Ostpriester 
hilfe”, Kcenigsteine, ką tik iš
leido 4-jį “Kirche in Not” tomą. 
Jame yra atspausdinta ir dr. P. 
Karvelio paskaita “Politinė pa
dėtis po Chruščiovo kalbų” (23 
-32 puslapiuose), kuri buvo skai 
tyta Koenigsteine 1956 m. rug
sėjo mėn.

700.000 Vengrijos žydų, kurie 
žuvo per du paskutinius karus, 
buvo pagerbti Toronto Beth Jit- 
shak sinagogoj įmūrijant mar
muro lentą.

mam lietuvių literatūros tyrinė
tojui bei kultūros istorikui, bu
vusiam Kauno ir Vilniaus uni
versitetų rektoriui, rugpiūčio 24 
d. sueina 75 m. amžiaus. Profe
sorius dabar gyvena Los Ange
les.

Dail. V. K. Jonynas atidarė 
vitražų dirbtuvę 9009 - 168 St., 
Jamaica, N.Y. Tuo tarpu ten 
baigiami Marquette Park ir St.- 
Louis bažnyčių vitražai, dail 
Jonyno pradėti kitų dirbtuvėse. 
Šituos užsakymus baigus bus 
dirbami vitražai vienai koply
čiai Kennebunkporte, Me. »

Prof. K. Pakštas, dabar dirbąs 
Vašingtone Kongreso biblioteko
je, nuo rudens žada iš to darbo 
pasitraukti ir pradėti dirbti vie
noje kolegijoje Ohio.

Vasario 16 gimnazijos moky
tojų taryba birželio 14-21 d. Įvy
kių paminėjimo proga paskelbė 
atsišaukimą į liet, visuomenę, 
prašvdama nepamiršti gimnazi
jos ir vasraą, padėti išbristi iŠ 
skolų, bei sudaryti atsargos ka
pitalą, kuris ir tegali laiduoti 
normalų gimnazijos gyvenimą.

Studentų Ateitininkų vasaros 
stovykla šiemet bus rugsėjo pra
džioje LRKF naujojoje stovyk
lavietėje prie Detroito. Ten pat 
ivvks metinis SAS suvažiavi
mas.

TT Pranciilkonai Kennebunk
porte, Me., statys pastatą gim
nazijai. Pamatai bus prakasti 
Liet. Dieną liepos 14 d.

Ateitininkų suvažiavimas įvy
ko Memmingėne lietuvių sąškry 
džio metu. Posėdžiai vyko ry
tais, laisvu nuo sąskrydžio prog
ramos laiku. Posėdžiuose suva
žiavimo dalvviai apsvarstė savo 
jo fondo reikalus, Europos. atei
tininkų apsijungimo galimybes, 
priėmė eilę rezoliucijų ir išsirin
ko naują sendraugių valdybą.

Antrąją Sekminių dieną St. 
Hildegard bažnyčioje suruošė 
Religinę valandėlę, o sąskrydžio 
išvakarėse dalyvavo žuvusiųjų 
pagerbime Memmingeno kapi-

Dr. Lyon’s
s TOOTH POWDER

Dantų milteliai išlaikys jūsų 
dantis BALTESNIUS
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<::..L"Fuoj padarys jūsų 
k va pa malonų. Pa- 

tHides a p s a u g o t i 
dantis nuo gedi-

. . v. - • . -mo ir isiOiKys jusu
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mokyti studentus tada, kai pats 
neatskiria kai nuo kaip, man 
rodos, yra įžūlu”,

Tilvytis kaltinąs ne vien stu
dentus, bet ir proletarinius bur
žujus, kurie auklėja stiliagas ir 
nusikaltėlius. Motinas, kurios 
nuo dukterų bėga į Soči kuror
tus. Kaltina profesorius Ivano
vus, kurie ima iš studentų ky
šius. “Čia. — sako Aistis, — taip 
ir prašosi pastaba: Ivanovas,, 
manding, ne Jonaitis, tas kyši
ninkas. Iš rytų šalelės ta barz
dota saulė atitekėjo lietuviams 
priešakinės kultūros neštų. Tai 
vis. mat. kultūrtregeriai”.

Bet pati pikčiausia tulžis ski
riama Amerikai. Jinai, esą,’ su
kiršinusi vengrus ir kiršinanti 
Kauno ir Vilniaus studentus. 
Ameriką visi garbina eilėmis: 
pradedant Justu Paleckiu ir bai
giant Antanu Jonynu. Vengrai 
bolševikų poetams, kaip poetinė 

'tema, yra ne kas kita, kaip dre7 
! bėjimas dėl savo kailio, kaip ne
rami sąžinė. Kolioti Ameriką 

Lygiai tokia pat Lozoriaus lietuviškoje, spaudoje nėra jo- 
dainele tokia pat proza rauda ir 
Teofilis Tilvytis. Veltui abu po
etai vieną katarinką suka. “Ne
manau, kad studentai susigrau
dintų ryklių ir krokodilų ašaro-į bruzda ne dėlto, kad jie pro pe- 
mis, sako Aistis. — Tinginiai tį. kaip Mozūriūnas tvirtina, 
abu buvote, norėjote lengvos žiūri į praeitį, bet dėl- to, kad 
duonos, tai ir nestudijavote. Til- jiems jau įgriso melas. Jauni- 
vyčio laikais daug skurdesnių mO visada buvo tiesa, ir jei ne 
suaugusių gimnaziją ir univer-! šiandien, tai rytoj, bet seni tu- 
sitetą baigė. Be reikalo Tilvy- rėš jaunimui nusileisti”.
tis siaurakelnius studentus da- .. . . . _
bar bara; jis pats buvo stiliaga. [ Redakcijai prisiųsta 
tik tada kelnės, bereds. buvo pla k. B. Kriaučiūnas, Siauruoju 
čios, ypač stiliagų. Mozūriūnui.: takeliu. Knygą suredagavo rašy- 
jei jis sau metų nemažina, dar to j as Vyt. Alantas. Autoriaus 
nevėlu studijuoti. O pasimokyti leidinys, Chicago 1956, 180 psl.

Kaina nepažymėta.
Felix Timmermans, Kaimie- 

i tiškoji psalmė. Romanas. Vertė 
Vincas Kazokas, Nidos Knygų 

•Klubo leidinys Nr. 18 1957 m., 
190 psl.

Saleziečiu Balsas, VIII - 1957 
m., Nr. 3 (30), 32 psl.

Gaudeamus, Stud, ateitininkų 
Sąj. leidinys, 1957 m. birželio 22 
d.. Nr. 5 (30), 5 psl. Rotatorinis 
leidinys.

Ateitis. 1957 m. birželis, Nr. 6, 
1121-144 psl.

Turinvs: Už Uralo, žemės ga
lo; A. Vedeckas, Žvilgsnis į sa- 

įve; B. Empakerytė, Vieną vaka- 
irą; J. Petrės as. Maironis aiškina 
i Žalgirio mūši; O. Ališytė, Vėju 
inuskridę rūpesčiai; Pirmasis 
Fed. Tarybos posėdis; At. Fed. 
rinkimu rezultatai; D. Karaliū
tė. Nauios darbininkų gretos; 
J. Paventis, Ant. Sužiedėlis ga
vo daktaro laipsnį; K. Kudžma, 

į Mokyklinės kalbos reikalu. Eilė- 
jraščiai B. Dabusytės. D. Prikoc- 

______ Akytės, V. Mačernio, Maironio.

kurie patys savo lizdą teršia.
Grįždamas prie studentų Ais

tis pastebi, kad tas pats Vladas 
Mozūriūnas, iškeldamas milži
nišką tarybinės Lietuvos ger
būvį ir pažangą, studentus štai 
kaip vaizduoja: “Saulėto rudens 
dienomis ateina kita karta, už
tvindo Vilniaus ar Kauno gat
ves su lentiniais čemodanėliais, 
kaime sukirptais švarkeliais, bet 
pasiryžusi užkariauti sau tvirtą 
vietą pasaulyje".

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

Telefonas ERfi. 3-5520 ‘
v

MES SIUNČIAME Į LIETUVĄ
pigiau negu originaliįvairių rūšių vaistus trečdaliu 

jų kaina Kanadoje.
Taip pat siunčiame įvairių rūšių 
siuntinius. Kur begyventumėte, Pietų Amerikoje, JAV, 
ar provincijoje, ji<s galite užsakyti per mus. ar sudarę 
savo siuntinį atsiųsti mums, mes viską sutvarkę, sąskai
tą atsiųsime jum» vėliau.

Pageidaujant siunčiame siuntinius
ORO PASTŲ.

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

Mes suteikiame greitę ir sąžiningą pa
tarnavimu visuose siuntimo reikaluose

standartinius MAISTO

9«ou už dantų 
pastą.

Atsiminkit---- - vei-
33<

i . '*W-> v -oc n SšSC-*:

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 >

kios prasmės ir jokios naudos. 
Paleckio seilės toliau jo- paties 
barzdos nesiekia.

“Studentai, — sako Aistis, —

tį. kaip Mozūriūnas tvirtina,

rėš jaunimui nusileisti”.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

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. prisiūnčiame 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, oilbūrnerius ir gaz- 

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS »
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I JOINT REALTY *
I m BLOOB ST. W. - TE1

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI { ŽEMĘ

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

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 
Namų iškeitimas

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MAŠINAS VASARAI, 

tad mielai esate kviečiami atsilankyti j

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-College/.
Sav. VL. TARVYDAS

Čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

. Nauj^stabdžiu^^ima^il^į8-00
Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktų pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 

duos kreditan, už visus atliktus didesnius mašinos remonto darbus.
Keičiama alyva ir tepamos mašinos.

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

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir, perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
poiduocant nuosavybę, kaip tik Čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
f i mom s ir jų pilnų pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MOKKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 Bloor St. W. - - - Telef. LE. 4-8459
*, Jumspatarnaus:
V. MORKIS, P. BUDREIKA, A. BLIUDŽIUS, F. JONYNAS

’ Nauja tekstilės krautuvė

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

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

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

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

Vienybėje — galybė!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

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

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

$1.250 įmokėti, 6 kambarių namas, 
moderni virtuvė, Švarus viduje, geras 
šildymas, geros išsimokėjimo sąlygos, 
randasi Dundas - Keele rajone.
$2.400 įmokėti, 7 kambarių, atskiras 
namas, 2 mod. virtuvės, kietmedžio 
grindys, alyva šildomas, didelis kie
mas, arti Bloor.
$4.000 įmokėti, 7 kambarių atskiros 
mūrinis namas, kvadratinis plonos, 
moderni virtuvė, alyva šildomas, di* 
delis kiemas, garažas su šoniniu įva
žiavimu. Bloor - Quebec rajone.
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, šiurkš
čių plytų namas, kvadratinis plonos, 
alyva šildomas, moderni virtuvė, ga
ražas, randasi Eglinto - Yonge rajone: 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
namas, dvi modernios virtuvės, dvi 
vonios, vandeniu alyva šildomos, žai
dimų kambarys rūsyje, gražus didelis 
kiemas, garažas su privačiu įvažiavi
mu, randasi Bloor - Gladstone rajone. 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis plonos, 
mod. virtuvė, kietmedžio grindys, aly
va šildomos, garažas, randasi Jone - 
Windermere rajone.
$5.000 įmokėti, 11 kambarių atski
ros mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu šildomos, kietmedžio 
grindys, garažas, geros išsimokėji
mo sąlygos, randasi Howard Park - 
Roncesvalles rajone.

Taip pot turime namų perdavimui tu 
$600 įmokėjimu ir eugščiau.

P. KERBERIS
Bizni* HUf.: Lf. 1.2471, 
N«mu tat: IX S-19B4

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, mūrinis namas su garažu, 
alyva apšildomos, 2 vonios, 2 virtu
vės. Du atskiri butai. Bloor - Dover- 
court Rd. rajone.
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, atskiros 
mūrinis namas su garažu ir vieta ant
ram, alyva šildomos, 2 moderniškos 
virtuvės. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Gražus kiemas. Bloor - Dundas 
rajone.
$5.000 įmokėti, 14 kambarių mūri
nis atskiros namas, vandeniu apšildo
mos, 4 virtuvės, 2 vonios. Narnos 
parduodamos su visais baldais. Ge
rom nuomavimui rajone. Tuojau ga
limo užimti. Parkdale rajone.
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ros mūrinis namas su garažu, neper
einami kambariai, 3 virtuvės. Arti su
sisiekimo. Vieno skola balansui. 
Bloor - Havelock rajone.
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, gero mūro namas su gara
žu. Vandeniu alyva šildomas, 2 virtu
vės. Dideli ir gražūs kambariai Vie
na skola 10-čiai metų. Oakwood - 
St. Clair rajone.
$9.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, geram nuomavimui rajone. 
Pilno kaina $24.500. Vandeniu ap
šildomas, garažas.
$10.000 įmokėti, gero mūro namas 
su krautuve ir 5 kambarių butu ant
ram augšte. Viena skola balansui. 
Bloor - Dufferin rajone.

B. SAKALAUSKAS
Biznio žolei.: LE. 1*2471, 
Nomv M.: LE. 4*1410

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

FASK PRANEŠA, 
kad 7-jų Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių 2-jo rato var 
žybos įvyks š.m. rugpiūčio 31 - 
rugsėjo 1 d. Rochesteryje, N.Y. 
Žaidynes vykdą Rochesterio LS 
Klu basSakalas. Jų programoje

čiant iki š.m. liepos 25 d. šiuo 
adresu: Algirdas Bielskus, 12700 
Speedway - Overlook St, East 
Cleveland 2, Ohio.. (Telef. LI. 
1-4612).

Registracijos lapai gaunami 
-kiekviename lietuvių sporto klu
be, sporto apygardų buveinėse 
arba FASK minėtu adresu.

FASK-tas.
SPORTO APYGARDOS 

ŽINIOS
KS Apygarda įteikė protestą 

FASK-tui dėl rengiamų Vasa
ros Žaidynių Rochestery. Žaidy
nių data sutampa su Kanados 
Lietuvių Diena, kuri šiais me
tais -įvyksta Niagara Falls rug
piūčio 31 - rugsėjo 1 d.

Susitarus Pabaltiečių sporto 
federacijai su’ Cleveland© Žai
bu, Š. Amerikos pabaltiečių leng 
yosios atletikos ir plaukymo var 
žybas rugpiūčio 3-4 d. rengia mi
nėtas klubas.
- Pabaltiečių futbolo turnyrui 
data parinkta rugpiūčio 11 d., ta
čiau dar galutinai nesutarta dėl 
vietos bei taisyklių.

Pabaltiečių lauko teniso var
žybos įvyks irgi Toronte rugpiū
čio 24 d. • KAS

Futbolas
Continental lygos rinktinė sek 

madienio rungtynėse prieš Niu
jorko Giulianna sužaidė lygio- 

imis 2:2. Svečiai laimėjo pirmąjį 
puslaikį 2:0 ir žaisdami antrąjį 
puslaiki pavėjui nepajėgė išlai
kyt: pergalės. Rinktinės eilėse 
matėme žaidžiančius ir ru vytie- 
čius J. Žuką ir J. Vėlyvį.

Sekančios Vyčio pirmenybių 
rungtynės įvyksta šį pirmadienį 
prieš Blackpool 7 v.v. A.S.

Kanados Lietuvių Lauko 
Teniso pirmenybės

įvyks šį savaitgalį Toronte Ri
verdale parko aikštelėse (Broad
view prie Danforth). Pirmeny
bės prasidės penktadienį 6 v.v. ir 
bus tęsiamos toliau nuo 9 vai. 
ryto- šeštadienį bei sekmadienį. 
Pirmenybėse numatomos praves

lauko

yks š.m. rugpiūčio 31 - 
1 d. Rochesteryje, N.Y.

Rochesterio LS 
Jų programoje 

atletika, plaukymas, 
tenisas ir futbolas.

Žaidynėse turi teisę dalyvau
ti kiekivenas lietuvių sporto vie
netas ar pavienis sportininkas, 
nenusižengęs mėgėjų sportinės 
drausmės nuostatams, per ati
tinkamą sporto apygardą atlikęs 
metinę sportininko registracijos 
prievolę, kvalifikavęsis iš apy- 
gardinių pirmenybių (jei nu
matyta) ir tvarkingai atlikęs re
gistracijos formalumus.

Jaunių ir mergaičių gimimo 
datos riba — 1939 m. sausio 1 d. 
Jaunučių — 1943 m. sausio 1 d.

Dalyvių skaičius futbole apri
bojamas iki 4 komandų (2 iš 
Vid. Vakarų Sporto Apygardos, 
po 1 iš Kanados ir Rytų apygar
dų). Reikalui esant šioms ko
mandoms išalkinti turi būti pra
vedamos apygardinės pirmeny
bės. Taipogi dalyvių skaičius 
bus apribotas ir lauko tenise, 
pagal, apygardinių pirmenybių 
davinius. Lengvojoje atletikoje 
ir plaukyme yra nustatytos mi
nimalios normos, kurių neatsie
kę dalyviai žaidynių metu nebus 
kvalifikuojami, nežiūrint kokią 
vietą jie beužimtų.

Dalyvių registracija vykdoma 
per sporto klubus, registracijos 
lapus prisiunčiant iki rugpiūčio 
10 d. šiuo adresu: Vytautas Gry
bauskas. 139 Mohawk St., Ro
chester, N.Y. Telef. HO. 7-5025. 
Klubams, nepriklausą sportinin
kai registruojasi tiesiai pas ren
gėjus.

Registracijos lapai kartu su 
smulkesnėmis informacijomis 
yra išsiuntinėti visiems sporto 
klubams. Žaidynių nuostatus ga
lima įsigyti FASK-te prisiun
čiant 24ė pašto ženklais. . ;v ■ t 
Pabaltiečių lengvosios atletikos 

ir plaukymo pirmenybės 
(FAŠK-pranešmas Nr. 11)

1. Galutinai’susitarus su JAV 
latvių ir estų sporto vadovybė
mis bei Kanados Pabaltiečių 
Sporto Federacija nutarta 1957 
m. Š. Amerikos Pabaltiečių leng
vosios atletikos ir plaukymo pir
menybes pravesti rugpiūčio 3-4 
d. Clevelande.

2. JAV bei Kanados Pabaltie
čių Sporto Federacijų bendru pa 
vedimu pirmenybes vykdo FAS 
K-tas per specialiai sudarytus 
vykdomuosius organus —- Orga
nizacinį bei Varžybinį Komitetą.

3. Lengvosios atletikos pirme
nybių programa:

Vyrams: 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m, 1500 m, 3000 m; į tolį, į 
augštį, trišuolis/ su kartimi; ru
tulys, diskas, ietis; 4x100 esta
fetė.

Moterims: 60 m, 100 m, į tolį, 
į augštį, rutulys, diskas, ietis; 
4x100 estafetė.

4. Plaukymo pirmenybių pro
grama: _

! Vyrams: 100 yd. laisvu stiliu
mi, 400 yd. 1. st.. 100 yd. krūtine, 
100 yd. nugara.

Moterims: 50 yd. 1. st., 100 yd. 
1. st., 50 yd. krūtine, 50 yd. nu
gara.

5. Pirmenybėse gali dalyvauti 
kiekvienas pabaltietis, tačiau jo 
dalyvavimas turi būti aprobuo
tas atitinkamos tautybės spor
tinės vadovybės. (Lietuviams — 
FASK-to). Dalyvių skaičius ne
apribojamas.

6. Pirmenybės bus grynai in
dividualinio pobūdžio ir jokie 
taškai ar kitokie komandinio 
principo atžymėsimai paskiroms 
tautybėms nebus suteikiami.

ti visos varžybos vyrų ir moterų 
grupėse. Jauniu ir mergaičių 
grupėse bus žaidžiama tik tuo 
atveju, jei atsiras pakankamas 
skaičius dalyvių.

Be vietinių tenisininkų pirme
nybėms yra užsiregistravusių 
sportininkų iš Čikagos, Roches
terio, Detroito bei Hamiltono. 
Šios pirmenybės yra geras pasi
tikrinimas mūsų tenisininkams 
prieš Vasaros Žaidynnse. Kvie
čiame visus gausiai atsilankyti 
šiose pirmenybėse ir pasigėrėti 
mūsų tenisininkų pažanga.

K§A.

Futbolo ir lengvosios atletikos 
varžybas Millen stadijone liepos 
21 d., sekmadienį, organizuoja 
T. C. Progress Club. Žais make7 
doniečių “Alexander the Great” 
su graikų “Hellas. .

Jauniai 1.30 vai. p.p. Pagrin
dinės žaidynės 3 vai. p.p.

Puslaikio pertraukoje leng
voji atletika. Mergaitės tauti
niuose kostiumuose. Įėjimas $1. 
Pelnas skiriamas šalpai.

(CSc) Paklausk eilinį kana
dietį, koks sportas pirmauja Ka
nadoje, ir atsakys, kad ledo ru
tulys ar futbolas. Ištiktųjų gi iš 
visų sporto šakų daugiausia pi
nigų kanadietis išleidžia žvejoji
mui, o pirmaujantis sporfas yra 
plaukiojimas laiveliais..

Tai yra natūralu. Kanada yra 
ne tik tūkstančių, bet milijonų 
ežerų kraštas. Be to, jos krantus 
plauna trys vandenynai. Tad 
vanduo kanadiečiui įgimtas. Ka
nadą ir atrasta buvo- laiveliais.

Laivelis buvo pirmoji priemo
nė, kuria baltasis žmogus vežė 
savo gerybes i Kanados gilumą, 
į Montreal}, Hudson Bay ir to
lyn iš jų. Toli prieš traukinio at
siradimą pereito šimtmečio vi
duryje, didžiaisiais ežerais jau 
plaukiojo laivai ir palaikė vie
ninteli ryšį tarp atskirų Kana
dos sričių.

Geležinkelio atsiradimas su
mažino vandens kelių reikšmę, 
tačiau ji ypač puolė tik po Pir
mojo Pasaulinio karo, kai papli
to automobiliai. Pergyvenę pir
muosius smūgius laivai ir laive
liai palengva pradėjo atsigauti. 
Jų populiarumas vėl padidėjo, 
ypač po Antrojo Pasaulinio ka
ro. Dabar jau daugiau kaip trys 
ketvirtadaliai milijono kanadie
čių turi laivelius.

Pagrindinė laivelių atsigavi
mo priežastis yra ta, kad važi
nėjimas automobiliais nebesu
daro malonumo. Važiuojama tik

Motorlaiviu sportas
iš reikalo. Malonumą sugadina 
automobilių pergrūsti plentai ir 
nelaimių gausumas.

Kanadiečiai dabar kasmet im
portuoja įvairių motorlaivių už 
per $6.000.000. Kanadoje gamin
tų motorlaivių pardavimas per 
pastaruosius H metų padidėjo 
700%. Tuo tarpu vienintelė mo
torlaivius Kanadoje gaminanti 
įmonė yra Outboard Marine 
Corporation su būstinė Peter
borough, Ont. Be to, yra viena 
kompanija, statanti motorus iš 
dalių, gamintų JAV. Pagaliau 
šiemet pradės veikti dar dvi mo
torlaivių gamyklos.

Laivelių sporte, kaip anksčiau 
automobilių srityje, pasikartoja 
panašūs reiškiniai! Pradžioj šis 
sportas buvo saugus ir greit pli
to. Dabar atsirado daug neigia
mų reiškinių. Iš vienos pusės 
motorlaivių skaičius labai padi
dėjo, o tai iššaukė jų pastatymo 
sunkumus. Iš kitos pusės jie, 
kaip ir automobiliai, kasmet da
rosi didesni ir greitesni. Tai su
daro naujų pavojų. Ežeruose vie
tomis tiesiog susidarė motorlai
vių kamšatis, visiškai išstūmusi 
irklinius laivelius. Šitas motor
laivių greitumas ir gausumas 
jau kasmet yra daugelio mirčių 
ežeruose priežastimi.

Motorlaivių judėjimui, deja, 
tuo tarpu tebėra sunkumai, jau 
pašalinti automibilizme. Pir
miausia čia turime galvoje trū
kumus vienos aiškios tvarkos 
duoti leidimus motcrlaviais 
plaukioti. Štai, sakysime, jau
nuoliai, dar negalį gauti auto 
vairuotojo leidimo dėl savo am
žiaus, nevaržomai sėda į mo
torlaivį, dažnu atveju nemažiau 
galingą, kaip automobilis. Nere
tai už 25 jėgų motoro atsisėda 
jaunikaitis visai neišmanąs, kaip 
,jį valdyti.

Toliau — vandeny daug sun
kiau įvesti judėjimo tvarką, kaip 
žemėje. Nevienas kanadietis 
skraido motorlaivyje tokiu grei
čiu, kokis yra draudžiamas au
tomobiliams geruose keliuose.

Valdžia, tuos sunkumus maty
dama, jau pradėjo rūpintis pa
gerinimo kryptimi. Pirmasis 
ruošiamas žingsnis yra laivelių 
patikrinimas ir leidimų išdavi
mas. •

Kol kas bus, tuo tarpu kiek
vienas, pasirįžęs leistis motor- 
laviu į ežerą, privalo pats savo 
saugumu pasirūpinti. Tuo rei
kalu galėtumėm patarti pirmiau 
šia pasitikrinti, ar pakankamai 
moki- vairuoti. Toliau reikia pa
tikrinti, ar tvarkoje laivelis ir 
jo saugumo priemonės: ar yra 
gelbėjimosi juostos, atsarginiai 
irklai, gaisrui gesinti prietaisas, 
reikiamos atsarginės dalys. Pa
galiau nepamirškite turėti gazo
lino tiek, kad pakaktų ne tik nu
važiuoti, bet ir grįžti.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
NARIAI: Montreal Real Estate Board, 

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

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

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

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

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

TAISAU 

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

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

VAISTAI LIETUVON!
ISGELBEKITE GYVYBES.' PASIŲSKITE SAVO 

GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ.
’ - Ų’^y^ite. teletonuokite ar atvykite į);is muš. !

Visos informacijos veltui.

WALTMAN’S DEPENDABLE DRUG STORE
1147 Dundas St. W„ Ossington kampas (prieš Lietuvių Namus) 

Telefonas LE. 6-2139

AUŠROS ŽINIOS
Šį sekmadienį, liepos? d., Auš

ros klubo išvyka į Wasagos va
sarvietę. Vykstama privačiomis 
mašinomis nuo Prisikėlimo pa
rapijos klebonijos 8 vai. ryto.

Klubo nariai, tėvai ir rėmėjai 
maloniai kviečiami dalyvauti 
šioje mūsų sportinės šeimos iš
kyloje. -

Pamaldos bus laikomos TT. 
Pranciškonų vasarvietėje 10.30 
vai. ryto.

Registruotis pas R. Šimkų, tel. 
RO. 2-7764, J. Rukšį, tel. LE. 
6-3307, D. Laurinavičių, tel. LE. 
6-8346 arba T. Pauliu, tel. LE. 
3-0621.

Kelionė ten ir atgal tik $1.
I^cngv. atletikos treniruotės— 

kiekvieną antradienį ir ketvirta
dienį nuo 7 iki 9 vai. vak. Rennie 
parke.

Lauko teniso treniruotės — 
kiekvieną trečiadienį ir penkta
dienį Parke dirbtinio ledo I-je ir 
Il-je aikštėse nuo 7 iki 9 vai. v.

Aušros stovykla jaunučiams 
(7-13 m.) vyks nuo liepos 28 iki 
rugpiūčio 11 d. T.P.

MANN & MARTEL LTD. REALTORS
Dėl geriausių bei greitų rezultatų pirkite bei parduo
kite namus per didžiausią Toronte namų pardavimo 
firmą MANN and MARTEL Ltd. Realtors.

Šios savaitės, pasiūlymas:
1. $3.000 įmokėti, 6 kombarių mūrinis namas, dvi virtuvės, alyvos apšildymas, 

vieta garažui. High Park rajone.

2. $15-500, atskiras, 6 kombarių mūrinis namas. Nepereinami kambariai, dvi 
virtuvės, dvigubas garažas. Grenadier Rd. - Roncesvalles rajone.

3. $17.900, atskiras 7 kambarių Šiurkščių plytų namas. Kvadratinis planas, 
vandeniu alyva apšildomos, garažas. St. Clair - Bathurst rajone.

Skambinkite. LE. 4-8481
ANTANAS MIČIŪNAS

Kodėl važiuojame dešine puse?
(CSc.). Kanados ir JAV mo

toristai važiuoja kelio dešiniąja 
puse (arba bent jie turi taip da
ryti) dėl to, kad jų dešinės ran
kos yra stipresnės kaip kairio
sios. Tuo pačiu motyvu Britani
jos ir kai kurių kitų Europos 
kraštų motoristai važiuoja kaire 
kelio puse.

Šito keisto paradokso aiškini
mų yra visokių. Vieną tokį nese
niai pateikė Mrs. Louise Plumb, 
rašytoja iš Londono, Ontario. 
Europoj žmonės naudoja kelio 
kairę pusę, kad turėtų savo stip
riąją dešinę ranką laisvą sutin
kant keleivius iš priešingos pu
sės. ; Jei sutinkamieji keleiviai 
yra nedori arba ginkluoti tai ga
li įvykti susirėmimas ir tada

šimtmečio, kad prasidėjo didžių
jų kelių statyba. Tr tuo laiku 
daugelis pensilvaniečių, kurie 
buvo ištikimi britų monarchijai, 
Amerikos revoliucijos metu per
ėjo į Kanadą. Nuo to laiko mes 
laikomės, ar turime laikytis, ke
lio dešinės. Bet nelabai seniai 
Britų Kolumbijoj dar buvo va
žiuojama . kaire puse. Daugelis 
iš jų buvo atkeliavę į Kanadą 
tiesiog iš Britanijos, iš kur at
sivežė ir paprotį važiuoti kaire 
kelio puse. ,

kardas bus laisvoje rankoje. At- yįnėjimo. 
seit, visada gali būti pasirengę 
atremti pavojų. .

Bet praktika keliauti kelio de- 
šine puse prasidėjo JAV, o pa»- 
kui tas perėjo ir į Kanadą — 
maždaug apie 1725 metus. Ir tai 
dėl Conestoga vežimų, šie veži- % 
mai buvo dideli medžiams ve- 
Žioti ir buvo traukiami keturių 3 
,arba šešių arklių. Ypač jie buvo % 
praktikuojami Pennsylvanijos' 
apylinkėse įvairiems kroviniams 
vežioti Alleghany kalnynuose. 
Jie buvo aprūpinti ir stabdžiais. 
Vežėjas eidamas šalia vežimo 
turėjo tvarkyti ir stabdžius. 
Jam buvo lengviau tai padary
ti su dešine ranka. Dėl to ir ve
žimas, kad būtų jį parankiau 
valdyti ir reikalui esant stabdy
ti, turėjo laikytis dešinės kelio 
putės. Iš čia jam ir matomumas 
buvo geresnis.

1725 m. Kanada turėjo labai 
nedaug kelių. Tai tęsėsi ligi 19

Edmontonas.—: Čia vykęs Ka
nados gydytojų suvažiavimas 
pasisakė už suvaržymą narkoti
nių raminančių tablečių parda-

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
— VAISTAI 

Greičiausiai ir pigiausiai per-
v siunčiami siuntiniai į tėvynę

dhAMIENSKI
’ ;TrĄįĮ«IG.’ ro

. L—.—  ------ -—---------------------
Skyriai: Hamiltone, St. Catho- 

rines ir kitur.

CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

CARLINGS
TORONTO 
METRO LEAGUE — at St. Clair Stadium

Liepos 6

Liepos 7
2 vol. p.p. Moplc L co f s

PIRMADIENI, 
Caledonian - 7000 Club

ŠEŠTADIENJ /Ookvillėje' 
Oakville Aths. - Udincsc

SEKMADIENJ,
- Oakville

3.30 vol., p.p. Scottish - Thistles

Liepos 8
7 vol. vok. _ ________ ____ ___
8.30 vol. yok. Udincsc * Vikings

Liepos 10.' TEČIADIENJ, 
7 vol. vak. Victoria - Croatia
8.30 vol. vok. AVRO - Oakville

Liepos 12 PENKTADIENJ, 
7 v«l. vok. Danforth - Scottish
8.30 vol. vok. Maple Leafs - Germanio

NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON 
' PARK /Show - College/

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD

Liepos 
8 vol.
Liepos
3 vol.
Liepos 9
8 vol.
Liepos
8 vol.
Liepos
8 vol.
Liepos
8 vol.

vok.
10 

vok.

vok. 
12 

vok.

/Broadview - Gerrord/

6
vok,
7
p.p.

ŠEŠTADIENJ, 
Ukroino - Sporto 
SEKMADIENI, 
Olympio-Hormony - Molto Un, 
ANTRADIENJ, 
Tridents - Itolio 
TREČIADIENJ, 
Ukroino - Molto United 
KETVIRTADIENI, 
Sporto - Olympio-Hormony 
PENKTADIENI, 
Ulster United - Itolio

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.
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V.VASIS
REAL ESTATE

872 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-4695
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Floor - Dovcrcourt Rd., $2.500 įmo
kėti 9 komborioi, 3 virtuves, mūriniu 
namas alyva šildomas.
Bloor - Dufferin, $3.000, įmokėti, 3 
kambarių mūrinis namas, 2 
garažas.
High Park • RrncęsvoMcs,
įmokėti, 6 didelių kamoarių, 
alyva šildomos, garažas.
Glcvdake Avė., $2.500 įmokėti 8
kambarių, 2 v.rtuves, 2 vonios, van-

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

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

Stebuklas
Mokytoja mokykloje aiškina 

vaikams apie vištas ir vištų 
ūkius. Baigdama ji sako:

•s- Ar ne stėbuklas, kad viš
čiukas išsirita iš kiaušinio?

— Tikrai stebuklas,—sako vie
na mergytė. — Bet man atrodo, 
jog dar didesnis stebuklas, kad 
jis į kiaušinį įeina...

Gaila torto
I Kunigas ruošia vaikus prie 
pirmos komunijos. Pakalbėjęs 
apie dangų jis klausia:

— O jūs, vaikučiai, ar norė
tumėt eiti į dąngų?

• — Norėtume, norėtume! — 
šaukia vaikai keldami rankas.

Bet kunigas pastebi, kad Pet- 
1 riukas nei nesujuda.

I — O tu, Petriuk, nenorėtum 
eiti į dangų? — klausia kunigas, 

j — Šiandien ne, kunigėli. Ma
šinine didokame per 50.0001 pavykusio darbo surengė iškil- mytė šiandien kepa riešutinį tor- 

. Aš norėčiau dar jo para- 
' riečių, dalyvavo ir pp. Širvins- gauti. /
kai. Mielasis .p Širvinskas šia§v. Jurgis ir slibinas 
proga pasiūlė ir žmonai įsirašy- [ Valkata keliaudamas per Ang- 
;i į narius. Buvau tikrai sujau- '”’ ——------— —
dintas. Tik pagalvokime, šeima 
turinti 3 vaikus iš karto paskiria 
$200. O kai pradėsime statyti na
mus, p. širvinskas patikino, kad 
to dar nepakaksią!

Baigdamas labai dėkoju gerie
siems Brantford lietuviams ir 
prašau nesistebėti mano šiuo 
nuoširdžiu’ atvirumu spaudoje.

Kiek paskatinimo, jėgų, iš
tvermės ir džiaugsmo suteikė 
toks retas paryžiečių ir brant- 
fordiečių palankumas Lietuvių 
Namų Fondo iniciatoriams. Gar
bė jiems ir padėka, kuriai trūks
ta rodžiu. Sk. St.

virtuves,

$4.000 
mūrinis,

dens alyvos apšildymas, gera mūro 
„ namas.

High Padt,w$5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kamoanų, atskiras, mūrinis, 
clyva šildomas namas, garažas.
College /netoli l.etuvių bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų butų/, at
skira sz mūrinis namas.
St. Clair - Spodina Rd., 7-nių dide
lių butų., geras murin s pastatas su 
garažais, metinės pajamos $8.500, 
likviduojamas palikimas.

BRANTFORD, Ont
gyv. mieste, lietuvių tėra viena ! dingus pietus, kuriuose be pary- ta.
. . - . - ... . ! zTPpin rtalwavn ir nn Airvins- Paikita šeima. Jis tik apie 6 mylios 
nuo Paris, Ont-., ir metų tekinėje, 
tikimasi, susijungs su pastaruo
ju. Ypač kad planuojama (žemė 
jau nupirkta) šiose apylinkėse 
sukoncentruoti Massey - Harris 
fabrikus. Pradėjus jiems veikti, 
gyventojų skaičius galįs iš karto 
padviguoėti.

Iš savo svečiavimosi vietos 
pas mieluosius Kuzmickus Pa
ryžiuje, vieną gražų pavakarį 
eiklios Vyt. Peldžiaus mašinos 
nešami pasukome medžiais ap
sodintu plentu į šį miestą pas 
pažįstamus Juozą ir Olgą Šir- 
.vinskus. Pataikėme po neseniai i 
ių name įvykusio gaisro. Juozą 
radome įsitraukusį į remonto 
darbus. Tikrai buvo labai nepa
togu po įvykusioms jiems nelai
mės pasisakyti atvykimo tikslą. 
Viądėlto prišiyerčiau. Ir koks 
malonus netikėtumas! Ponia Ol
ga tuojau pasikėlė (sėdėjome jų 
rožėmis žydinčiame sodelyje) ir 
pamačiau išeinančią iš namo su 
šimtine rankoje grynais. Gerasis 
Juozas papildė NF narių sąrašą. 
Palikę ponias (buvo kartu atvy
kusi ir L. Kuzmickienė), J. Šir- 
vinsko lydimi, užsukome pas klausimu, bet dėl vienokių ar ki-į mokėti į mėnesį po $2 nuo mo- 
Markevičių Igną. Jį radome pa-: tokių kliūčių vis nepavykdavo’’ ’ "
Širuošusį Ilgesnėms atostogoms. įsteigti. O šį kartą pavyko. Gar-

4 JAV, betgi jis tuojau pat įsi-Į bė jiems, 
rašė į narius su Šimtine dolerių. T" ~ .

Sekmadienį, birželio 23 d., pp.. (nors dar bevardę), vedamą 
Kuzmickak^slžyjuėjiūiūį^getaLbrieno-pasiryžilio^y^^SįiP^o,

liją priėjo prie užvažiavimo na- 
mų, kurių fronte spindėjo auk
so raidėmis užrašas: ”Šv. Jurgis 
ir slibinas”. Valkata pasibeldė. 
Išėjo savininko žmona.

— Ar negalėčiau gauti ko už
kąski?*— pasiteiravo valkata.

— Ne! — atrėžė moteris ir vėl 
užkirto duris.

Pastovėjęs kurį laiką valkata 
vėl pasibeldė. Ir vėl duris ati
darė moteris.

— Ir vėl tave matau! Mes jau 
kalbėjomės! — šuktelėjo ji.-

— Taip, — atsakė valkata. — 
Ar negalėčiau pasikalbėti dabar 
su Jurgiu? ... ■

Jis mokysis ne tos
Sovietų viduriniojoje mokyk

loje mokytojas teiraujasi moki
nių, kokios kalbos jie dar norė
tų mokytis be rusiškosios.

— Aš mokysiuos kinų kalbos, 
— sako vienas.

— Aš rumunų, — taria antras.
— Aš lenkų, — trečias ir t.t.
Mokytojas visus pagiria, kol 

vienas berniukas pasisako norįs 
mokytis vokiečių kalbos.

— Ką, vokiečių?! Argi tu ne
žinai, kad vokiečių kalba, tai fa
šistų, išdavikų, Hitlerio kalba!

— Bet aš noriu mokytis Rytų 
ne Vakarų Vokietijos kalbą, — 
paaiškino berniukas. !

Jie grąžina sąžininga}
Londone vykstant D. Britani

jos ir Lenkijos prekybinėms de
ryboms Lenkijos delegacija rei
kalavo, kad britai duotų prekių 
kreditan. Vienas lenkų delega
cijos narys tada kalbėjęs:

— Tamstoms nėra pagrindo 
būgštauti, kad mes nesugrąžin
sime. Iš rusų mes buvom pasi
skolinę maršalą Rokossovskį ir: 
porą tūkstančių karininkų, ir vi- I 
sus grąžinome, dargi prieš ter-! 
miną. i

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roocesval- 
k - Duodas St./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiod., penktad. 2-4 vai. 
p.p., antred. ir ketvirtad. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vot.

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
■ /kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

<
I 
t

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. Atglcsas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A. PaceVičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

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

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

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

Toronto-
Telefonas LE. 3-4323

SIMON
Odos ir veneros ligų specialistas. 

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

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

pągol susitarimą.
Tel. WA. 1-6634 arba WA. 2-8815

Dr
♦

Or. K. Žymantienė
GYDYTOJA ii CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo volondos:
Kasdien nuo 9-11 ir nuo 6-8. Šešta

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

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

šeštadieniais 12-2.

Panakins pabėgėlių stovyklas i
Vokietijoje panaikins visas į ' 

svetimšalių stovyklas, pareiškė 
JT Augšiasis komisaras pabė-J 
gėlių reikalams dr. Lindt, lan- ■ 
kydamasis Vakarų Vokietijoje., 
Tačiau tai galėsią įvykti tik iš
sprendus butų statybos ir pabė
gėlių įjungimo į ekonominį gy
venimą klausimus. Iš 22*0-000 
svetimšalių pabėgėlių Vakarų 
Vokietijoje gyvena stovyklose 
dar 22.000., Komisaras Lindt rū
pinasi svetimšaliais pabėgėliais. 
Jis ragina pasaulio institucijas 
neužmiršti ir ’’senųjų“ pabėgė- 

; lių, kurių padėtis dar nesanti su

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

Advokatas — Notaras

160 Adelaide St W
Room 107

ir

SAULT STE.
Apylinkės valdyba šiais me

tais jau spėjo gražiai užsireko- • oeti, kad laike dviejų mėnesių kurių padėtis dar nesanti su 
menduoti. Surengė Vasario 16 ■ mokyklos veiklos visi mokiniai tvarkyta. Pasaulio opinija paš
alinėj imą, du šokių vakarus, Mo > nepraleido nė vienos pamokos, tarais laikais savo dėmesį buvu- 
tinos dienos minėjimą ir įsteigė' Čia, žinoma, gero noro parodė nukreipusi tik į Vengrijos 
šeštadieninę mokyklą. Mokyk-! tėvai, kurie ne tik autobusais pabėgėlius. Kai dėl priekaištų iš 
los reikalas visoms buvusioms į išsiunčia laiku savo vaikus į mo j Sovietų pusės, kad Sovietų Są- 
valdyboms stovėjo pirmuoju į kyklą, bet noriai įsipareigojo! jungos piliečiams Vokietijoje

; kinio mokyklos išlaikymui. Tik 
skaudu, kad pasitaikė ir tokių 
tėvu, kurie svetimos kalbos ne
išmokę, o vaikų nenori mokyti 
savosios. Taip keli mokyklinio 
amžiaus vaikučiai, ajors.ir buvo 
kviesti, bet mokykloje nepasiro
dė.

i Birželio lp d. mokykla savo
1------------------------- -----------*.*..***..«, .VMM į,* « l - . y,

žiai pradėtas darbas per vasarą uoms grįš.

MARIE, Ont.
lankė 14 mokinių. Malonu paste-

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

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. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

"Telef. EM. 8-3754

Mūsų šeštadieninę mokyklą

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

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

. savo 
metus užbaigė. Tikimės, kad gra I

GA-

Šiame
Šiose

neužžels, bet bus tęsiamas rude
nį. Tėvai parodė pritarimo, vai
kučiai gerų norų, tik vargas su 
mokytojais. Atrodo, kad žmonių, 
kurie galėtų mokytojauti turi
me, kiti net pažadėję buvo, bet 
kai reikėjo dirbti, tai liko tik vie 
nas V. Škaržinskas (kuris, tarp 
kitko, gyvena kelios mylios už 
miesto, susisiekimo priemonių 
neturi ir dažnai pėsčias tą kelip-

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

SKELBIMAS Nr. 2
Ankstyvesnio skelbimo Nr, 1 kainos ir toliau galioja, 
skelbime patiekiame kainas .mūsų tekstilės medžiagom
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 svaru (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:

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

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

EI
E2

01
M3 Tweed, įvairių spalvų 60% viln. ir 40% roį
M9 Pick & Pick įvair. spalvų, vilnonė medžiaga
Ml0 Gabardinas įvairiu spalvų viln.
MII ' - - .
M12

M16
M17
M18
M19
M20

N1
N2
N3
N4
N5
N6

Gabardinas įvairių spolvų .60% yįln. 40% raj.
Serges tamsios spalvos vilna

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

Viln. Flannel įvairių spolvų
Boucle tik tamsiai mėlynos spalvos
Boucle įvairių spalvų
Paprasta palto medžiaga įvairių spolvų
Georgette tik juodos spalvos

Moteriškoms suknelėms ir bliuskutėms medžiaga įvairių spalvų
Georgette viln. 52-53 col. pločio
Rajonas 36 col. pločio
Roj. vistro įvairių spolvų 36 col. pločio
Medv.
Medv.
Medv.

$11.70 
. $6.65

$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. pločio 
medž. Poplinos bliuskom 36 col. pločio

Standartinis medžiagų siuntnys Nr. 1
3 metroi vyr. kostiumui, vilnonė medžiogo, 3 metr. mot. košt. medž. vilnonė, 
3 metroi poltui viln. medž., 3 metr. groži roj. medž. suknelei, 5 metroi po- 
mušol. medžiagos., 1 Vi metr. viln. "interfacing", 2metr. medvil. inter., 2 metr. 
kišenėm medž., 3 poros vyrišku kojiniu.-3 por. mot. nylon* kojinių, 2-ji 
sportiniai marškiniai, 3 dideles šoūlės siūlų.

Kaino už siuntoj Nr. 1 $79.00 plius $6.50 persiu utim., licencija. 
Kaina su persiuntimu — $85-50.

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

Kaina ;S35.50 plius $6.50. Viso $42.00.
Gyvenantieji už Toronto siųskite užsakymus su money order. 
Mes prisiusime visus reikalingus pakvitavimus. Rašykite lietu
viškai:

vyr.

298 BATHURST ST., Toronto 2B. Tel. EM. 4-2816
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.

nę atlikdavo). Na, bet tikimės. 
Kad ateinantieji mokslo metai 
sustiprins pareigos jausmą ne 
tik tų žmonių, kurie gali vaiku- 
eamis paskirti kelias valandas į 
mėnesį, bet ir tų tėvų, kurie sa
vo vaikų į mokyklą neleido.

Darbai. Šiais metais Sault Ste. 
Marie iš Toronto atvyko viena 
šeima ir du viengungiai vyrai, 
o paskutiniu laiku vienas vyras 
iš Winnipeg©. Visi gavo darbus 
savo -specialybėse. Bendrai pa
ėmus darbų šiame mieste ne
trūksta. Tik vargas, kad į fabri
kus virš 40 m. amžiaus vyrų ne
labai nori priimti. Šiuo metu 
pradėjo veikti vokiečių Mannes
man firmos vamzdžių fabrikas. 
Dirbs virš 500 darbininkų. Pra
dinis atlyginimas $1,65 vai. Bet, 
kaip visur, taip ir čia į nekvali
fikuotus darbus priima tik iki 40 
m. amžiaus vyrus. v

Stato namus. Smagu pasižiū
rėti, kada lietuviai kas metai 
vis stengiasi gražiau įsikurti. 
Jau dabar po visą miestą išsi- 

1 mėčiusių surasime gražių lietu
vių statytų namų, ypač viena- 
augščių (bungalow). Šiuo metu 
statybas pradeda pp. Staškūnai 

‘ir pp. Chinai. O broliai Sendži- 
kai tai kas metai pastato po ke
letą gražių namų pardavimui.

Su pavasario grįžtančiais 
paukščiais ir mūsų bendruome
nę aplankė gandras. Atskrido ir 

i padidino lietuvių skaičių dviem 
jaunais nariais. Pp. A. A. Vana- 

; gai susilaukė dukrelės, kurią 
: birželio 5 d., dalyvaujant gra- 
jžiam draugų būreliui, pakrikš
tijo. Pp. J. I .Kvosčiauskai gavo 

! broliuką vyresniam sūnui Jonui. 
I Sveikinam ir linkime jiems lai- 
1 mės.

esą daroma kliūčių grįžti į Ry
tus, komisaras Lindt pareiškė, 
jog jam dėl tokių trukdymų iki 
šiol nesiskundęs dar nei vienas 
Sovietu pilietis. (E)

SUDBURY Ont
Kun. A. Sabas išvažiavo savai

tei atostogų į Bostoną ir Provi
dence, bet sekmadienio pamal-

J. ir A. Kručai pakrikštjo sa
vo dukrelę Aldonos Onos Cecili
jos vardais. Kūmai buvo Elena 
Pajadienė iš ‘Čikagos ir Karolis 
Jakubonis. Pobūvy dalyvavo vi
sa Pajadų šeima iš Čikagos, ku
ri čia praleido atostogas, ir daug 
svečių iš Sudburio ir pietų Onta
rio.

Pas J. M. KriauČėliūnus pra
leido atostogas Teresė, Jonas, 
Albina ir Genė Astrauskai iš 
pietų Ontario.

Apylinkės valdyba sekmadie
ni suruošė gegužinę Vaškelių - 
Ozolo vasarvietėje.

Sudburiškis.
Paieškojimai

Benedikto ir Augustino Zub- 
rickų, kil. iš Turčių ar Turčinų 
kaimo, spėjama gyvenančių To
ronte, ieško sesuo iš Lietuvos. 
Juos pačius ar žinančius jų ad
resą prašoma pranešti: J.’ Didž- 
balis, 212 Indian Rd. .Cres., tel. 
RO. 9-6243, Toronto.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.*

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

Elektros 
mechanikas

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

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

vok., kitomis dienomis betkodo.
V. NORUS

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

TELEVIZUOS
LIETUVIS MATININKAS 

'Ontario Lo»4 Surveyor /
P. ŠALNA

95 Mill Rd., Yow^ehurst P.O., Ont.
Tek TU. 4-3988 — Richmond HiW

RADIO APARATUS •
Aparatai paimami ir grąžinami Į na
mus veltui. Darbas ir dalys garen-

Skambinti telef. LE. 1-1602.

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS

NAUJAS ADRESAS:

Dr. Chas. OKUN
DANT1STAS-CHIRURGAS 

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

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

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo volondos: nuo 9-12 .ir nuo 
2-9 vol. vok. (pogol susitarimą).

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis Ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

teip pot išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

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

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

Sav. V. DUNDYS

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALDT* 
T91 Airgasta Avė, Toronto, Ont. 

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

veltui.

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

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

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

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vfemotelė firma, tnmčionti siuntimui 
H Kanedos. Didiiewsiae prekių pesL 

rinkimas.

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Zakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

1082 BLOOR W.z TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. PirmoSie- 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9. 

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

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
stirta akių nervus, kurie daž' 

noi sykelio grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924
GEORGE BEN, B.A. 

teisininkas — 
advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Planai, specifikacijos, reportoi. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams. 

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

’ ANTANAS ČEPONIS
Toliau, patikrinu, prijungiu ar 

pCrSTUTOU.
europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa- 
fjs. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
•e tn, apima namus piinom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVL, TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vo*ų k 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

35 HAYDEN STn Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIOD2IUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis —

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
— Telef. LE. 6-5613 -

T
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TCRCNTC, Cnt
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Wasagos - Springhurst va- ___

sarvietėje sekmadieniais pamal- šiemet, kaip ir pernai, ateitinin- 
dos 9 ir 11 vai. Šv. Jono bažny-: kų stovykla bus N. Wasagoje, 
čioje — 9.30 ir 11 vai. Į1“ ~ I_____  1 “

— Šį penktadienį šv. Mišios liepos 20-27 d. Stovyklos progra- 
.7.30 vai. vak. ‘ J r 6

— Vyresnio amžiaus lietuviai, 
kurie įteikė prašymus pilietybei 
gauti pirmoj grupėj ir jau gavo 
kvietimus prisistatyti įstaigon, 
prašomi pasirūpinti po du reko
mendacinius laiškus. Vieną ga
lima gauti klebonijoj. Pirmoji 
grupė kviečiama šį penktadienį, 
liepos 5 d.

— Pakrikštyta Regina Zubric- 
kaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Liepos 5 d. yra pirmas mė

nesio penktadienis. Kaip papras
tai, tą dieną vienos Mišios bus 
laikomos 7.30. vai. vak. prie iš
statyto švč. Sakramento.

—Pasibaigus gegužinėm ir bir
želinėm pamaldom, nuo liepos 6 
d. vėl bus tęsiamas Fatimos ro
žančiaus kalbėjimas kiekvieną 
šeštadienį 8 vai. prie didžiojo al
toriaus. Tuo pačiu laiku šv. Mi
šios laikomos prie šoninio alto
riaus. Klausantiems tų Mišių 
Komunija bus dalinama tuojau 
pasibaigus rožančiui

— Dėl vasaros atostogų para
pijos biblioteka neveiks nuo lie- 

. pps 14 iki rugpiūčio 11 d.
— Palaidotas Michael Sciclu- 

na — sūnus Frank Scicluaa ir 
Adolfinos Scicluna - Bublaus- 
kaitės.

— Sutuokta: mūsų bažnyčioje 
Juozas Leskauskas su Gerdą Sta 
nevičiūte ir Vytautas Genčius su 
Aldona Virzgirdaite, Hamiltono 
lietuvių bažnyčioje.

-—Pakrikštytas Jonas Algi
mantas Valančius.

Išganytojo liut. bažnyčioje su
tuokti Herbertas Rožaitis ir So
fija Jakavičiūtė. Pakrikštyta 
Kristina Marija Marta Paulai- 
^ytė.

Solidarumo mokestis
Per šių mėtų pirmąjį pusmetį 

solidarumo mokesčio rinkimas 
buvo menkai organizuotas, dėlto 
pradedant birželio mėn. mokes
čio rinkėjų skaičius padidintas 
iki 40, kurie jau per pirmą mėn. 
žymiai pagerino padėtį.

Solidarumo mok. iki š.m. lie
pos 1 d. surinktai bu v. ižd. J. 
Dvilaičio sausio mėn. $70; buv. 
ižd. P. Budreikos sausio - gegu
žės mėn. $6; mokesčių rinkėjų 
birželio mėn. $126. Viso S202.

$126 surinko šie rinkėjai: St. 
Banelis $22, J. Strazdas $16, J. Si 
manavičius $14, S. Jaseliūnas ir 
P. Lelis po $12, J. Račys, V. Pet-

. raitis ir J. Žilys po $10, J Draga- 
šius ir Aug. Kuolas po $6, K. Gri
gaitis -4, P. Šernas ir V. Vaitonis' 
po 2 dolerius.

Kiti rinkėjai yra: V. Simana- 
vičįenė. B. Krūminienė, O. Ind- 
relienė, E. Norvaišienė, kun. P. 
Ažubalis, Tėvas Placidas Bari- 
sa, J. Širka. A. Dūda, V. Kriš
čiūnas, J. Cicėnas, J. Bubelis, 
V. Bubelis, E. Bubelis, A. Liū- 
džius, A. Kantvydas, J. Morkū
nas, L. Tamošauskas. J. Dvilai- 
tis. J. Mockus, Al. Kuolas, Y. 
Sendžikas, Z. Urbonas, J. Stanai
tis, A. Supronas, A. Petkauskas, 
Šalna, V. Sonda. Kad valdy
ba turėtų pilnesnį sol. mok. rin
kimo vaizdą, rinkėjai prašomi 
atsfskaityti su apylinkės kasa 
kiekvieno mėnesio gale.

P. Lelis, apyl. ižd. 
Rentgeno nuotraukos 

veltui
(NCP) The National Sanita

rium Association veltui daro 
krūtinės nuotraukas visiems.

Toronte yra trys nuolatinės 
rentgeno klinikos;.
1992 Eglinton Ave. East, tek PL. 
5-8702, 223 College St., tel. WA. 
4-2191, 2457 Bloor St. W„ telef. 
RO. 9-3143.

Jos veikia nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. p.p., o College St. klini
ka atidara kas trečiadienį nuo 6 
vai. iki 8 vai. vak. Kadangi ne
reikia nusivilkti, tai teužtrunka 
tik kelios minutės.

Be minėtų klinikų, dar 3 maši
nos su rentgenu važinėja iš vie
nos vietos į kitą, apsukdamos 
visą miestą kas du metai.

Virš 300.000 žmonių pereitais 
metais Toronte pasinaudojo šio
mis klinikomis.

Krūtinės peršvietimas vra la
bai svarbus, nes padeda atideng
ti Tbc pradžią, o dažnai ir kito
kias ydas. •

Šio laikraščio skaitytojai yra 
kviečiami pasinaudoti šia proga, 
užeiti į nuolatines klinikas, ar 
kada bus X-ray mašina jūsų kai
mynystėje.

Ateitininkų stovykla
Dar kartą primename, kad

TT Prancškonu stovyklavietėje

Kun. dr. Pr. Gaida, “Tėviškės 
Žiburių” redaktorius, birželio 27 
-d. išvyko atostogų ir Toronte ne
bus iki liepos 13 d. Ta proga jis 
aplankys ir Tautinių šokių šven
tę bei Jaunimo Kongresą Čika
goje.

Kun. dr. J. Gutauskas birželio 
26 d. išvyko savaitei į Čikagą ap
lankyti giminių; grįžta šią savai
tę.

Dr. J. Sungaila pereitą sekma
dienį išvyko į Timmins, Ont., 
kur visą liepos mėnesį dirbs 
dviejose • ligoninėse pavaduoda
mas atostogų išvykstantį rent
genologą. * -

Toronto Liet. Namų 
dešimtmetis

Šį rudenį sueina 5 metai, kaip 
yra įsigyta ir sėkmingai veikia 
nuosava pastogė — Lietuvių Na-

VLIKo pareiškimas
+ ■ •

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto tikslas, kol Lie
tuva tebėra Sovietų okupuota, 
pasilieka nekintamas — kovoti 
už Lietuvos išlaisvinimą ir ne
priklausomos demokratinės vals 
tybės atstatymą. Dėl besikeičian 
čios tarptautinės padėties gali 
tekti keisti kovos metodus ir 
priemones, bet VLIKo darbas 
nesustos, iki Lietuvos išlaisvini
mas įvyks.

Lietuvos išlaisvinimas būtų 
pasiektas, jei Sovietinis okupan
tas išvestų iš Lietuvos savo gink
luotąsias pajėgas, policiją, so
vietinę daministraciją ir jei kraš 
te būtų užtikrinti laisvi rinki
mai, per kuriuos žmonės be bai- 

. _.................... mės galėtų išsirinkti Tautos At-
mai. Šiam įvykiui atžymėti rug- stovybę, sudaryti teisėtą vyriau- 
sėjo 21 d. visuose namuose ruo- svbe ir pasisakyti, kokios san- 
šiamas minėjimas - balius su • 
menine ir kita įvairia programa. 
Pageidaujama, kad- šėrininkai, 
kuriems bus pirmenybė kvieti
mams įsigyti, skaitlingai į mi
nėjimą - balių atsilankytų. Vie
tų skaičius ribotas.

Kvietimus iš anksto galima 
gauti Liet. Namuose pas admi-

jma irkiti paruošiamieji darbai 
’jau baigiami tvarkyti. Be kitų 
pagerinimų šiais metais jau yra 
ir elektra. Kultūrinėms progra
moms pagyvinti pakviesti žy
mūs visuomenės paskaitininkai. 
Į šią stovyklą bus priimami ir ne 
ateitininkai moksleiviai sulaukę 
13 m. amžiaus. Už visas aštuo- 
nias stovyklavimo dienas mo
kestis tik $13. Kadangi palapinių 
ir visus kitus ūkinius reikalus 
tenka tvarkyti iš anksto, prašo
me visus norinčius ten stovyk
lauti, neatidėliojant paskuti
nėms dienoms, bet dabar tuoj 
pat registruotis pas T. Steponą, 
tel.LE.3-0621 Mes negarantuo

janti, kad pavėlavę užsiregistruo
ti rastų vietos stovykloje.

Stovyklos rengėjai.
Jaunučių vasaros stovykla

Tuoj po ateitininkų stovyklos, 
nuo liepos 28 iki rugpiūčio 11 
d. imtinai, vaikučiu tėvu ir Auš- 
ros klube! iniciatyva ruošiama , ir valdybos na-
dviejų savaičių stovykla jauni- 'rjus ' 
mui 7-13 m. amžiaus. Stovyklo-ė 
je be žaidimų, sporto, maudymo- ■ Dailininkas T. Valius, kuris . _ _ .
si ir kino filmų bus kreipiamas : yra daug savo’patarimais prisi- j g?“1713.5 . . Wreti Lietuvos
ypatingas dėmesys į kultūrinį 'dėjęs prie Lietuvių Namų pagra- . islaisv 
auklėjimą. Kadangi palapines žinimo, tiems namams piešia 
reikia užsakyti iš anksto, prašo- Vytį ir keturių Lietuvos didžių-

Tėveliui ir uošviui

- MONTREAL, Oue
Montrealio skautų ir Neringos 

skaučių tuntų stovyklos įvvks 
nuo liepos 20 d. iki rugpiūčio 5 
d. prie puikaus Pontbriand eže
ro ties Rowdon, apie 50 mylių į

Kličius. Stovyklų Dvasios vado
vu sutiko būti Tėvas S. Kulbis, 
SJ. Skautų-čių tėvai širdingai 
kviečiami kuo daugiau prisidėti 
prie stovyklų parengimo. Turin
tieji mašinas prašomi pranešti 
A. Kličiui, TR. 9326. Galintieji 
kaikurias pareigas apsiimti sto
vyklavimo metu — prašomi apie 
tai pranešti tuntininkui s. S. Na- 
ginioniui, tel. LA. 6-3021.

Norintieji vykti stovyklon ’ 
skautai-ės nedelsdami regist
ruojasi pas savo vienetų vadovus 
arba tiesiog pas komendantus: 
A. Kličių, tel. TR. 9326 ir J. Ra
manauską, tel. CL. 5-9166. Sesių 
stovyklos komendante bus pa
skelbta vėliau. Registruojantis 
reikia įmokėti $2, kurie bus įskai 
tyti į bendrą stovyklos mokestį. 
Registracija vykdomą iki liepos 
15 dienos. Tuntininkai.

Marytė Stankaity f ė, Aušros 
Vartų choristė, išteka už inž. 
Eug. Kucino į Čikagą. Vestuvės 
įvyks šeštadienį, liepos 6 d. Ta 
proga parapijos .choristai yra 
kviečiami susirinkti šeštad., 11 
vai. rytą, A V bažnyčioje pagie
doti jungtuvių pamaldose.

J. Parojui, išvykstančiam gy
venti į Jungt. Valstybes, draugai 
panevėžiečiai ruošia liepos 13 d. 
privačias išleistuves.

Toji vienybė turi apimti visą 
lietuvių tautą tėvynėje, tremty
je ir išeivijoje. Kiekvienas lietu
vis lietuviui visur ir prie visų . _
tikimas tautai ir Lietuvai. Lietu- -šiaurę nuo Montrealio. Vieta yra 
vis lietuviui evisur ir prie visų --1—’’ - - a u; i.
aplinkybių yra brolis. Ir lietu
vio, ir tautos, ir tėvynės išdavi
mas yra tolygiai smerktini.

Lietuviai pavergtoje tėvynėje 
ar Sibiro tremtyje tuo pačiu 
jausmu turi vienas kitam padėti 
ir vienas kitą gelbėti, kad išsilai
kytų. Visa netuvių išeivija vie
nu balsu turi liudyti pasauliui 
pavergtos lietuvių tautos skriau
dą ir šauktis teisingumo Lietu
vai.

Nuo tos pareigos nėra atleistos 
nei senoji, nei naujoji, nei priau
gančios, nei būsimos lietuvių 
kartos, kol Lietuvos laisvė bus 
laimėta.

ideali stovyklavimui. Abi stovyk 
los bus patalpintos sausame ir 
nuostabiai gražiame miškė, šiau
rinėje Pontbriand ežero pusėje. 
Šalia stovyklos trykšta šaltinis. 
Prie jo bus pastatyta bendra vir
tuvė. Miško-papėdėje tyvuliuoja 
gražus ežeras su smėlėtu paplū- 
dymiu. Kelias praeina netoli 
stovyklavietės ir mašinoms savi
ninkas praves specialius įvažia
vimus.

Į stovyklas yra kviečiami 
Montrealio skautai-ės, o taipgi 
ir neskautai vaikai bei mergai
tės, nuo 7 metų amžiaus. Mokes
tis yra $15 savaitei ir $25 dviems 

__  savaitėms. Iš šeimos vykstant 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- Į daugiau negu vienam asmeniui 

nimo Komitetas ’kviečia visus bus daloma nuolaida; Neturtingi 
tautiečius jungtis aplink jį tė- skautai-ės, negalį apsimokėti sto 
vynės laisvinimo darbui. VLI vyklinio mokesčio, prašomi pa- 
Kas niekad neišsižadės nei savo {duoti prašymus tuntininkams ir 
įsipareigojimų tautai, nei savo 
tautinių principų, nei tikslo — 
Lietuva turi būti laisva ir ne
priklausoma.

Sveikinsime Lietuvos mažu
mų atstovus, jeigu ir jie įsijungs 
į mūsų pastangas Lietuvai laisvę, 
atgauti ir jos nepriklausomai de
mokratinei ateičiai kurti.

Augštai vertiname gerus san- | , . . . . . , r,_—__ r —
tykius ir glaudų bendradarbia-!su kaimynais ateityje bus leng-: v?ardo karišką orkestrą, vado- 
vimą su Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir per ją su visa JAV lietu
viškąja išeivija, kurios darbas ir 
įnašas 1918 m. nepriklausomai 
Lietuvai atkurti, nepriklauso
mybę išlaikyti, o Lietuvai oku- 
pacijon patekus ir vėl ją į laisvę 
išvesti, buvo ir yra milžiniški.

Remsime diplomatus ir jų pa
stangas Lietuvos suverenumo 
teises ginti, o taip pat jų diplo^ 
matines akcijas Lietuvos laisvės 
byloje.

Bendradarbiauiame su Lietu
vos Laisvės Komitetu, kurio įna- 
< 
yra žymus ir reikšmingas. . . ....

Dalyvaujame ir remiame Pa- i kovą, neturi jokių. pretenzijų 
vergtų Europos Tautų Seime ir i tapti išlaisvintos Lietuvos vy- -------
jo didžius darbus pavergtoms' riausybe. Išsilaisvinusi lietuvių skirstė 
tautoms laisvinti. i tauta, atgaudama krašto nepri-

ptoga Sovietų pavergtos tautos [ Kviečiame visą lietuviškąją iš- i klausomybę, pati sudarys yy- 
užtikrinamos, kad jų laisvinimo eiviją remti VLIKo darbus ir i riausyb? ir pasirinks santvarką, _____
reikalas nėra ir nebus pamirš- jiems talkinti, o taip ,pat talkin- 
_ , ti ir kitus lietuviškuosius veiks- 

Tad VLIKas budi ir laiko sa- nius, kurie, bendradarbiaudami 
vo pareiga visą laiką visiems pri {su VLIKu, dirba Lietuvos lais- 
minti, kad Lietuvos pavergimas i vei, <
tebėra skaudus faktas, kad jis { 'Siekdami laisvinimo žygius 
yra viena iš kliūčių teisingai, pa-j paspartinti, ir. atsižvelgti būsi- 
stoviai ir visuotinai taikai pa-{mos nepriklausomos Lietuvos

tvarkos nori.
Lietuvos išlaisvinimas galėtų 

Įvykti karo arba suirutės sovie
tiniame bloke pasėkoje, arba tai
kiomis priemonėmis.

Karas šiandien laikomas pa
sauline katastrofa, kurios visi 
stengiasi arba visai išvengti, ar
ba galimai atitolinti. Sovietinių 
bloko pairimas tam tikroms ap- 
Inkybėmis, kaip parodė Lenki
jos ir Vengrijos pavyzdžiai, yra

„—isvinimui toli einančias pa
sekmes. Taikiomis priemonė
mis tarptautinius nusikaltimus

neatidėliojant tuojau pat jų miestu herbus. Jie bus patai- neteisybes atitaisyti _ reikiama 
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 į 
stovyklą du tos pačios šeimos 
vaikus moka $2.50 dienai arba 
$33 visam laikui. Trim ar dau
giau tos pačios šeimos vaikams 
$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.

Moterų susirinkimas
Liet. Kat. Moterų D-jos Prisi

kėlimo parapijos skyriaus visuo
tinis narių susirinkimas šaukia
mas šį trečiadienį, liepos 3 d., 
7 vai. vak. muzikos studijos pa
talpose. Visos narės prašomos 
dalyvauti, nes bus . svarstomi 
-svarbūs reikalai. Valdyba.

Sol. V. Verikaitis
kitą sekmadienį, liepos 14 d., i j Kucherepa, A. Malonėy, A. 
10.30 vai. rytą bus girdimas vad. j Grossman, J. Yaremko ir minis- 
Sunday Morning Recitals prog-:terio pirmininko vardu kalbėjęs 
ramoje transliuopamoje CJBC ! darbo ministeris Star - Starčevs- 
radijo stoties.

Tą pačią dieną jis kartu su sa
vo vadovaujamu Toronto Vyrų i lierįus Alien:

konu įsikūrimo Kennebunkpor- programa -— dainų, tautinių šo- 
te dešimtmečio paminėjimo j-įų įr muzikos koncertas.

Minėjimą organizavo Ukra- pasiruošę pakelti tarptautinės; atsisakytų šovinizmo ir nepa- 
inos Išlaisvinimo Lyga Kana- ■.riiAi.-i i
doje.

Joninių laužas - gegužinė 
ruošta Toronto Šauliu Klubo, 
įvyko birželio 21 d. 16 mylių 
nuo Toronto pusiau natūraliame 
miškely, iš trijų pusių apsupta
me upelio, kurio augštų krantų 
daits apaugusi krūmais, dalis 
apdengta uolomis.

Laužą užkūrė seniausias klu
bo šaulys, kuris ir mielą ver
čiantį susimąstyti žodį tarė. Ge- 
riausiems šaudytojams įteikiami 
trys vertingi prizai. Po to vaidi
lutės apsupa aukurą —kūrena

pinti didžiojoje salėje.
Lietuvių Namų šėrininkų ei

les papildė: Algis Česekas $50, 
L. Česekienė, R. Benotas, J. Mic- 
kel: ūnas ir V. Stanevičius — po 
$25. (pastarieji du pirko po ant
rą šėrą). Dėkojame naujiems šė- 
rininkams už lietuviškų reika
lų supratimą. Laukiama ir kitų, 
kurie dėl vienokios ar kitokios 
priežasties iki šiol dar neturėjo 
galimybės būti Lietuvių Namų 
dalininkais. TJuN valdyba.

Restoranas “Rūta”
' nuo liepos 1 d. uždarytas dviems 
1 savaitėms atostogų.

Toronto ukrainiečiai, dalyvau
jant daugeliui-svečių nąt iš JA 
V-bių, pereitą sekmadienį Paro
dos aikščių atviroje scenoje la
bai iškilmingai atšventė Ukrai
nos 1917 m. revoliucijos - atsi
skyrimo nuo Rusijos - 40 metų 
sukaktį. Iškilmingame akte kal
bėjo visa eilė parlamentarų: dr.

i. Juo la- 
emokrati- 

niai Didieji, o taip pat Jungtinių 
Tautų Organizacija stokoja ryž
to padaryti tarptautiniais klausi
mais drąsius ir teisingus spren
dimus ir juos vykdyti. Sovietų 
Sąjungos pavergtų kraštų, jų 
tarpe ir Lietuvos, išlaisvinimo 
reikalai buvo atidėti ateičiai. 
Nors, kaip tik dabar, paskelbus 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
specialios komisijos raportą apie 
Sovietų žygdarbius tautinę re
voliuciją Vengrijoje užgniau- 
žiant, viso laisvojo pasaulio akys 
vėl kreipiamos į Sovietų nusi
kaltimus okupuotuose kraštuo
se, Vengrijos klausimui spręsti 
šaukiama nepaprasta Jungtinių 
Tautų pilnaties sesija ir tąja

daug pastangų ir lail^p 
biau, kad laisvieji D«

tas.

jų mokestis bus sumažintas arba 
visai panaikintas. Stovyklaujan
tieji savaitgaliais moka $2 die
nai.

Skautų stovyklos komendan
tais bus J. Ramanauskas ir A.

_____Bennrnomenės choro dirigen
tas Aleksas Ambrozaitis gavo 

nominių, nei kultūrinių. i darba savo specialybėje, tapo
Manome, , kad nesusipratimai: priimtas į karalienės Elzbietos

_ _______o . MV XVCXA AOIXC4 T v

viau sprendžiami negu tai buvo ; vaujama kapit. Gerard Gagne, 
praeityje. .Pasisakome už integ-, k]arnetistu ir teoretiniu dalykų 
ruotą Europą, kurioje sumažėtų į instruktorium. IlI-čio ‘ laipsnio 
suverenumo, prestižo ir interesų ; seržanto laipsnyje. <
augštos sienos. Tixime, kad tarp į Praeita šeštadieni, sezono už- 
tautiniai klausimai apjungtoje baigimo ‘ proga, bendruomenės 
Europoje bus lengviau reviduo- = choras, susirinkęs į tradicinę ar- 
jami. . batėle, pasidžiaugė savo mielojo

Todėl remiame Europos inte-; dirigento pasisekimu, o šis, savo 
gravimą, o taip pat sritinių fede- ruožtu, pažadėjo, esant gėres- 
racijų steigimą. nėms į-alygoms. daugiau savo

Pirmoje eilėje vertinsime kiek ; darbo ir laiko skirti choro didi- 
vieną pastangą, kuri ves į glau- ;nimUi ir tobulinimui. Choristai 
dėsnį trijų Pabaltijo tautų ir ■ sutarė susirinkti liepos 20 d. 

, valstybių bendradarbiavimą. i bažnyčioje sugiedoti “Veni Crea 
šas i Lietuvos laisvinimo darbą ^LIKas, organizuodamas ir tor” choro dalyvei Ketei Paužė-

■ vesdamas Lietuvos laisvinimo į naitei, tą dieną moterystės ry
šiais susijungsiančia? s& Valde
maru Genteman. Choristai išsi- 

j, pažadėję vėl susitikti 
rugsėjo mėn., naujam sezonui.tautoms laisvinti.

{kis, pats kilimo ukrainietis. To- šaulyje pasiekti ir kad tas Šo-:interesu, stengsimės me^cti san- 
i ronto miestą atstovavo kontro- ■ vietų Sąjungos tarptautinis nu- i tykius su visais Lietuvos kaimy- 

Įsikaltimas negali būti užmirštas, naii: lenkais, vokiečiais, gudais 
Kvartetu dalyvaus liet.^Pranciš- { Buvo’ taip pat įdomi meninė kol skriauda bus atitaisyta ir Lie ir kitais. Siekdami bendrąją ko- 

> , . . - - ----- vą prieš komunizmą sustiprinti,
Gal tai užtruks.. Turime būti kartu siekiame, kad kaimynai

•» Lrz-kl 4 ■» 4 v-v-\4 Al i 4- 4 vS Ao ' i t Y Y _ ___' _ 2  - _

politikos bangavimus, vilčių pri- i grįstų pretenzijų į Lietuvai pri-

j sikaltimaS negali būti užmirštas,

te dešimtmečio 
proga ten ruošiamoje Lietuvių 
Dienoje, kur giedos per šv. Mi
šias, o vėliau kartu su Ivaškie- 
nės vadovaujama tautinių šokių 
grupe Išpildys koncertinę prog
ramą. ’

*.
Miesto vandens fluoridavimo 

byla birželio 26 d. buvo svarsto
ma Kanados Augščiausiame 
Teisme, kuris nusprendė, kad 
pagal dabartinius įstatymus 
miestas neturi teisės pradėti flu- 
oridavimą. Miestas, mat, jau se
niai buvo tai nutaręs, bet bylą į 
teismą perkėlė Forest Hill savi
valdybė. Metro tarybos pirmi
ninkas Gardiner pareiškė, kad ] 
dabar bus kreipiamasi į Ontario ir saugo šventąją ugnį. Senas 
parlamentą, kad atitinkamai pa- vaidila dievų vardu laimina šven 
keistų įstatymą. tąją ugnį ir žemę. Toliau “Pabu-

Buvę Europos gydytojai 
atsidarė ligoninę

Central Hospital atidaryta To
ronte. Tai pirmoji ligoninė ap
tarnaujama gydytojų, atvykusių 
iš Europos pokario metu. Ją bir
želio 14 d. atidarė Ontario Svei
katos min. dr. McKinnon Phil
lips.

Į ją priimami pacientai visų 
tautybių, o personalas kalba 
veik visomis Europos kalbomis.

Ligoninę įsteigė du gydytojai 
broliai Paul ir John Rekai, abu 
baigę Budapešto universitetą ir 
atvykę į Kanadą prieš 7 metus. 
Dr. P. Rekai yra vidaus ligų 
specialistas, buvęs Budapešto 
General Hospital vyr. gydytojo 
pavaduotojas ir Paryžiuje Curie 
vėžio instituto gydytojas.

Dr. J. Rekai chirurgas, buvęs 
Budapešto universiteto kiliniki- 
nės chirurgijos instruktorius ir 
Paryžiuje Braussais ligoninės 
chirurgas. Abu pradėjo prakti
ką Toronte 1951 m. Su jais dir
ba dr. A. Fried, ir dr. J. Stuck- 
ler, ausų, nosies ir gerklės.

(APC)

tuva laisva. vą prieš komunizmą sustiprinti,

A. A. ANTANUI KATILIUI mirus,

reiškiu nuoširdžią užuojautą p. VALUKONIŲ šeimai

J. Žaliaduonis.

dęs Vaidila” parodo gilią seno
vę ir žiaurią dabartį. Prityręs 
laužo vedėjas programos tarpus 
užpildo bendromis dainomis.

Valandėlei pasijusta Ramby- 
no panemunių ar padubysio Jo
ninių lauže. Maloniausia, kad 
laužo programos dalį užpildė mū 
sų jaunieji lankę ar baigę šešta
dieninę mokyklą. Yra vilčių, kad 
senuosius pavaduos jaunimas.

Bendrai buvo miela. Laukiam 
ateity daugiau panašių švenčių.

Dalyvis.
Toronto zologijos sodas įsigi

jo gorilą Jaunutė gorila kaina
vo $5.000. Atvežta į zool. sodą ji 
vos nepaspruko.

Toronto darbininkų unijos pra 
dėjo akciją prieš darbininkų ga
benimą į darbovietes sunkveži
miais. Tai leča ypač statybas. 
Darbininkai dažnai vežami su
grūsti i dar pakrautą sunkveži
mį. Unijos, be to, reikalauja, kad 
gabenant į darbovietę sužeisti 
darbininkai būtų gydomi ir gau
tų kompensaciją Workmen’s 
Compensation Board rėmuose.

Toronto lenkų laikr. “Związ- 
kowiec” paskelbė konkursą, ku
rio laimėtojui bus apmokėta ke
lionė į Lenkiją ir atgal laivu 
“Batory”. Šiaip kelionė ten ir 
atgal kainuojanti $625. ’

Tūla britų firma esanti pasi
ruošusi Toronte pastatyti repre
zentacinį pastatą už $25.000.000. 
Taip pareiškė burmistras Phil
lips lankydamasis Londone.

artėjimą, bet taip pat jų atitoli
mą ir vis tuo pačiu ryžtu iš
tverti ir laimėti. .

Visus sunkumus pakelti, išlai
kyti nepalūžtamą viltį, ištverti 
viską, kol tikslas bus pasiektas, 
turime būti susiklausę, ryžtingi 
ir vieningi — vieningi pastango
se ir veikloje, kaip vieningi esa

klausančias žemes, jei jie tai 
daro. •

Santykiai su ukrainiečiais bus 
pagyvinti, siekiant su jais glau
desnio bendradarbiavimo.

Sveikinsime kiekvieną santy
kių su kaimynais išlyginimą, ar 
tai liestų senas ar naujas prob
lemas. Tačiau, neapleisime gy- 

! vybinių Lietuvos interesų nei te-me dėl siekiamo tikslo — Lietu- i . v___ i______________z__ __
vos laisvės. rritorinių, nei politinių, nei eko-

NAUJOSIOS VYRIAUSYBĖS SUNKUMAI
(Atkelta iš 1 pusi.) 

to yra paskirta sumų tik iki š.m. 
spalio 31 d. Jei vyriausybė da
bar išmokėtų priedus nuo gegu
žės 1 d . jai kreditų algoms mo
kėti užtektų tik iki spalio 15 d. 
O parlamentas, kaip numatoma 
susirinks tik spalio 14 d. Gali
mas dalykas, kad paskirtų prie
dų išmokėjimas bus nudelstas.

Dar didesnių sunkumų galima 
laukti bendrojoje ūkio politiko
je. Buvusi liberalų vyriausybė 
Kanados ūkį buvo ankštokai su
rišusi su JAV ūkiu. Konservato
riai visada buvo prieš šią link
mę ir už glaudesnius ryšius su 
D. Britanija. Taip konservatorių 
britiški sentimentai diktuoja. Ta 
čiau ar toks iešmų perkeitimas 
gali lengvai praeiti? Naujoji vy
riausybė žino, kad Vakarų ūki
ninkai elevatoriuose tebeturi 
376.500.000 bušelių kviečių (43. 
200.000 bušelių daugiau kaip per 
nai šiuo metu), o jau artėja nau
jas derlius. Norint pakelti ūki
ninkų nuotaikas ir juos patrauk-

tį, vyriausybei reikia rasti, kur 
nors dalį tų kviečių parduoti. O 
tai nelengva, ypač, kad JAV 
kviečių atsargos yra nemažes
nės ir jos taip pat gali jas pasiū
lyti tąm pačiam pirkėjui. Tai yra 
labai skubus rūpestis, ir pirma
sis rūpestis, su kuriuo premje
ras Diefenbakeris nuvyko į Com 
monwealtho konferenciją Lon
donan. Jis kelia ten mintį pagy
vinti prekybinius ryšius pačių 

j Commonwealtho valstybių tarpe 
ir pasiūlė sušaukti net specialią 
konferenciją tuo reikalu Otavo
je. Ji dar nenuspręsta, bet ar pa
teisins viltis, .jei ir įvyks? JAV 
yra perdidelis kolosas, tokiai 
Kanadai, kuris į kiekvieną sau 
nepalankų simptomą gali atsi
liepti gniuždinančiai. Juk yra ne 
vien kviečių klausimas. JAV yra 
išviso pirmasis Kanados prekių 
pirkėjas. Atsimename, pav., kas 
dėjosi su mėsos bei gyvulių 
ūkiu, kai dėl nagų ir nosies ligos 
JAV buvo uždariusi savo sie
ną...

Užsakymai priimami ir paštu.

kuri užtikrintų visiems laisvę, 
teisingumą ir demokratija. • 

Kol tai įvyks, palankiai žiū
rime į kiekvieną pagerėjimą ■ 
pavergtame krašte, kurs padėtų! 
lietuviams išsilaikyti dvasiniai,' 
medžiaginiai ir kultūriniai. ‘ 

Kad padėtis krašte gzrėtų, da- 
■ rysime laisvajame pasaulyje ir 
j per tarptautines organizacijas 
viską, kad sovietiškojo okupan
to sauvaliavimą ir neteisėtus 
veiksmus sustabdytų, o taip pat; 
mlaikytų lietuvių tautos žudy- Į gaisras. Sudegė daržinė ir greti
mą. persekiojimą, trėmimą, lai-imas pastatas. Gelbint du darbi- 
kymą priverčiamojo darbo sto- ninkus apdegė pats šeimininkas 
vykiose. Sibiro tremtyje ir jos ir jo žentas Pr. Klepačas, kuris 
visokieriopą išnaudojimą. Visa- nuvežtas į Tillsonburgo ligoni- 
ia ir visur reikalausime, kad iš- nę.
tremtuosius Sovietu Sąjungos 
okupantas grąžintų Lietuvon.

Reiškiame padėka visiems, ku
rie moraliai ir medžiaginiai re
mia VLIKo darbus, o taip pat 
augštai vertiname šalpos orga
nizacijų ir pavienių asmenų pa
stangas dosniai sušelpti tėvynė
je vargstančius tautiečius ir Si
biro tremtinius. Ieškosime būdų 
sumažinti Sovietų plėšikišką 
muitų sistemą, kad vargstančių
jų, šalpa nesudarytų okupantui 
savanaudiško pasipelnymo šal
tinio.

VLIKo Prezidiumas.
1957 birželio mėn.
New Yorkas.

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS
ANTANAS ŽUKAS 

976 Church Ave., Verdun 
iTčisou ir parduodu Įvairius laikrodžius, 
: žiedus ir papuošalus, žemesnėmis kaino
mis kaip kitur. Telefonas YO. 4533. 

'Priimu prenumeratą "Tėv.; Žiburiams”.

TILLSONBURGį Ont
Petro Gudeličio tabako ūkyje 

— RR 1 Corin t, Ont. —- pereitą 
šeštadieni, birželio 29 d., kilo

8ALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real?, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bov, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

DUPLEKSAS. 12 KAMBARIŲ, 2-jų ougitų, gražus pastatas, High Park rajone. 
Vandeniu dlyvo Jildomcs. Lobai po’Oous >?de<tvm<is ookeitimui keturiom Jei- 
mom. Prašoma koino $33.000 su $10.000 jmokėjimu.

KEELE GATVĖJE. Komercinis rajonas, 8 komboirų narnos ir tuši»os sklypas 
tinkqs oorožo mechanikui, krosnių įrengimo bizniui ar kitokiom įstaigom. Viso 
kaino $10.000.

• INDIAN ROAD, 8 komSoriai, pusiau atskiros namas. Nepereinami kambariai.
Kaina $14.500 su $4.000 jmoktti. ' ,

t


