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Pareiga vaikams
v * *

Tėvų pareiga nėra vien vaikus išauginti — duoti jiems mais
tą, aprangą ir butą, — bet taip pat pasirūpinti jų išmokslinimu 
ir išauklėjimu, ypatingai išauklėjimu. Išmokslinimą duoda mo
kyklos. Tėvams tenka betgi parinkti savo vaikams tokias mokyk
las, kurios padėtų sunkiame aukljimo darbe. Šiame kontinente 
yra ne viena mokyklinė sistema. Ir Kanadoje jų yra kelios. Ka
dangi švietimo reikalai pagal konstituciją Kanadoje priklauso 
provincijoms, tai kiekvienoje iš 10 provincijjų yra nemažų skir
tumų. Tačiau visose provincijose mokyklos yra suskirstytos pir
miausia į viešąsias ir privatines. Mus lietuvius, daugumoje kata
likus, be abejonės domina labiausiai privatinės katalikų mokyk
los. Kokia jų padėtis yra Toronte pagal Ontario provincijos įsta
tymus ir gyvenimo sukuriamą padėtį, neseniai Toronto katalikai 
buvo supažindinti visose bažnyčiose perskaityto specialaus kata
likų mokyklų vadybos laiško.

Tai nebuvo tuščias žodis. Tai labai sVarbus reikalas ir juo 
susirūpinti turi visi katalikai, kuriems rūpi savo vaikų išauklė
jimas ir visos visuomenės ateitis. Deja, pasirodo, padėtis yra 
labai kritiška. Atvykstant vis naujiems ir naujiems imigrantų 
būriams ir apskritai augant miesto gyventojų, skaičiui, į katali
kų mokyklas suplaukia tiek daug, vaikų, kad jos jų visų sutalpinti 
nebepajėgia. Nepajėgia dėl to, kad neužtenka vietų, o naujų mo
kyklų pristatyti nespėjama, nes trūksta lėšų. Deja, jų trūksta ne 
vien dėl to, kad pagal dabartinius įstatymus katalikų mokyklos 
negauna tiek valstybinės subsidijos, kiek joms priklausytų pagal 
turimą mokinių skaičių (pav. iš firmų mokesčio katalikų mo
kykloms teduodama vos 1%, kai jose mokosi 20% miesto vaikų), 
bet ir dėlto, kad patys katalikai skriaudžia savas mokyklas daž
nai savo mokamus mokesčius skirdami nekatalikiškoms viešo
sioms mokykloms. Mat, joms tenka mokėti per metus keliolika 
dolerių mažiau. Dažnai net save sąmoningais katalikais laiką 
žmonės savo mokesčius skiria viešosioms nekatalikiškoms mo
kykloms, lyg nesuprasdami, kad kaip tik dėl jų kitiems ir tenka 
mokėti tuos mokesčius kiek didesnius. Jei visi katalikai savo 
mokamus švietimo reikalams mokesčius skirtų katalikų mokyk
loms, to skirtumo nei nebūtų. Deja, dabar net lietuvių tarpe yra 
tokių, kurie neskiria savo mokesčio katalikų mokykloms tol, kol 
jų nelanko jų;.vaikai arba kai vaikai mokyklas jau yra baigę. 
Savo vaikus leisti į nekatalikiškas mokyklas dauguma visdėlto 
nedrįsta ir mano, matyt, esą _ teisūs, jei moka tuos mokesčius, 

—- -kai kitos išeitie? nėra, kai negali nemokėti, bet nesigėdina nuo 
tų mokyklų nusigręžti, kai vaikai tų mokyklų nelanko. Juk tai 
didžiausio -nesąžiningumo ir savigarbos praradimo pavyzdys. 
Nusigręžia nuo mokyklų, kurioms netrukus patikės savo vaikų 
globą, jų ateitį, nusigręžia nuo mokyklų, kurioms reikėtų likti 
dėkingiems už vaikų išauklėjimą. Labai gaila ir liūdna, kad yra 
tokių ir lietuvių tarpe, kurių patyrimas švietimo problemose yra 
gana' šakotas. Lemia čia, be abejonės, pagailėjimas tų keliolikos 
dolerių. Tačiau nejaugi mes jau taip esame to dolerio pavergti, 
kad net patiems pagrindiniams reikalams jo gailėtume. Juk 
tas dešimtukas ar keliolika dolerių mūsų vargšais nepadarys, o 
leis mums jaustis pilnai atlikus savo pareigą vaikams, savo ka
talikišką pareigą. Atsiminkime, kad esame atsakingi ne tik už 
savo vaikų, bet ir už visos visuomenės ateitį. Kitaip pasielgę 
kada nors galime labai gailėtis ir sau skaudžiai priekaištauti, 
bet pataisyti bus jau nebeįmanoma ...

K. LIET. KAT. FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS i

Kanados Lietuvių Katalikų į 
Federacijos valdyba šaukia KL 
KF Tarybos metinį suvažiavimą 
š.m. rugsėjo 7 d. Toronte.

Pagal KLKF statuto § 4 KLK 
Federacijos Tarybą sudaro ir į 
suvažiavimą yra kviečiami:

“Kanadoje veikiančių liet, ka
talikų organizacijų centro ir 
skyrių valdybų nariai, pavienių 
liet, katalikų organizacijų val
dybų nariai, Federacijos skyrių '■ 
ir seniūnijų pirmininkai, Kana- i 
do j e nuolatinai'gyveną liet, ku-I 
nigai,' vienuolijų vyresnieji, Ka
nadoje leidžiamų liet. kat. laik
raščių redaktoriai-ės”.

Visi KLKF Tarybos nariai pra 
šomi pasiruošti Torontą pasiekti 
ne vėliau rugsėjo 7 d., šeštadie
nio, popietės. Posėdžių vieta ir 
darbų tvarka bus paskelbta rug
pjūčio pradžioje.

Nei organizacijoms nei pavie
niams asmenims specialūs kvie
timai nebus siuntinėjami. Prašo
me sekti pranešimus “Tėviškės 
Žiburiuose”.

Kanados Ateitininkų Krašto 
Valdyba ir Kanados Lietuvių • jus svarstyti ūkines problemas

JDabsjrtinis Soviętų Sąjungos valdantis triumviratas: maršalas 
Žukovas, Chruščiovas ir Bulganinas.

KANADA PRIEŠ JAV
.Liepos 3 d. Commonwealth© 

konferencijoje Londone pradė-

Savaitės įvykiai

Katalikių Moterų Centro Val
dyba yra prašomos savo organi
zacijų suvažiavimus šaukti To
ronte ir tomis pačiomis dieno
mis.

K. Liet. Kat. Fed. Valdyba.
Toorntas, 1957 m. liepos 9 d.

Kanados premjeras vėl iškėlė 
savo siūlymą dėl prekybos kon
ferencijos ir dėl kapitalo inves
tavimo Kanadoje. Iš principo to 
siūlymo niekas neatmetė, tačiau 
nebuvę ir didelio entuziazmo, 
nes niekas nemato* čia realių ga-

Vakarai Maskvos propagandoje
.. . . . ■ •

Rašo J. M. ŠIUGŽDA iš Niujorkč^- . ^
; ■. -’i’* ■ 'f'' -*Vakarų žurnalistai" gaudyte 
gaudo žinias, kas darosi už gele
žinės uždangos, tačiau labai re
tai jiems pasiseka pagauti tikrą 
gyvenimo vaizdą. Niekad jie ne
pagaus “tarybinio žmogaus”, ku
ris per tiek metų yra treniruo
tas ir moka s’ėnti savo išgyve
nimus. Kitaip ir gyventi nebūtų 
jam įmanoma. Sovietų žurnalis
tai ir komunistų partija taip pat 
seka Vakarų gyvenimą, tačiau 
ne tam, kad susektų tiesą, bet 
parodyti kapitalistinio pasaulio 
negeroves, neteisybes, žmogaus 
išnaudojimą, jo visą nelaimingą 
gyvenimą ir jo amžiną “troški-

limybių. Prekybiniai daugumos 
kraštų žvilgsniai krypsta į kraš
tus už Commonwealth© ribų. D. 
Britanija yra susirišusi su Euro
pos rinka ir nemato jokių gali
mybių išplėsti prekybą su Š. 
Amerika, kai čia reikalaujama 
mokėti doleriais, o ji jų neturi ir 
negali gauti jų net Kanados kvie 
čiams nupirkti. Indiją aprūpina 
JAV, Australija ir N. Zelandija į 
ktius kraštus orientuojasi. Mū
sų Diefenbakeris skundėsi, kad 
Kanados prekybinis balansas su 
J A V. nesibalansuo j a, kad J AV 
kapitalas vis daugiau ir daugiau

Didziausia pereitos savaitės pasaulinė sensacija buvo žinia apie 
rūmų perversiųą Kremliuje, kai buvo nušluota stalinist 
vadinama grupė: Molotovas, Kaganovičius, Malenkov 
vicepremjerai, iš Stalino laikų paskutinieji galiūnai. Su 
nukentėjo trumpalaikis užsienių r. min. Šepilovas, da 
partijos CK sekretorių propagandos reikalams, planavi 
teris Saburovas ir taip pat ūkinis ekspertas* Pervuchinas. 
tikrųjų su jais atsitiko, tuo tarpu nelabai aišku. Oficialus 
nikaias. skelbia, kad Molotovas, Kaganovičius ir Malenk 
salinti iš partijos prezidiumo, o Šepilovas iš sekretoriau:

; Visi neteko taip pat ir turėtųjų ~ 
' ministerijų. Kas ateis į ministe
rijas dar neaišku. Į partijos pre
zidiumą atėjo Žukovas, Furceva, 
kurios vyras yra sovietų amba
sadorius Jugoslavijoje, ir Šver- 
nikas. Lenkijos spauda paskelbė, 
kad Molotovas, Kaganovičius ir 
Malenkovas esą namų arešte, bet 
Italijos komunistų laikraščio 
korespondentas praneša, kad jie 
laisvi. Maskvos radijas taip pat 
paskelbė, kad jie laisvi ir daly
vaują kom. mitinguose. Staigus 
tokių galiūnų nušalinimas ištik
rųjų yra perversmas. Kas su pa
šalintaisiais bus toliau daroma, 
priklausys greičiausiai nuo toli
mesnio jų pačių ir jų šalininkų 
elgesio. “Pravda” pakol kas puo
lė visus bendrai. “Raudonoji 
Žvaigždė” kariuomenės organas 
taip pat visus kaltino sabotavus 
krašto gynimo reikalus. Atskirai 
Ukrainos premjeras Kalačenko 
puolė Kaganovičių. Miko  j anas 
būdamas JAV ambasadoje lie
pos 4 d. priėmime žurnalistams 
pareiškė, kad Saburovui gal bū

į

Pasaulis Kermliaus įv 
tiko su . dideliu susido 
bet ko-naujo, naujos poli 
Maskvos nelaukia. Sateli 
se kraštuose, ypač Lenki j o 
Kinijoje, perversmą^ sveiku^ 
mas. Juk jis įvykdytas tautų sa 
varankumo pripažinimo šūkiais. 
Pritarimo matyti Bulgarijoje ir 
Rumunijoje. Čekoslovakija ir R. 
Vokietija — stalinistų tvirtovė 
— dezorientuotos, Tito tebetyli.

Sovietų Sąj. neišvengiamai 
bus valymai. Jų gali būti ir Lie
tuvoje, kur buvo persistengusių 
stalinistų atsigavimo laikais. Da
bar, be abejonės, seks mušima
sis į krūtinę ir priešingi pareiš
kimai.

Po perversmo Maskva jau pa
skelbė pirmąją malonę kolcho- 
zininkų milijonams, būtent, kad 
nuo jų valdomų 60 arų darželių 
duoklių valstybei nebereiks duo
ti. Tik kažin ar nebus padidintos 
kolchozo duoklės, dėl ko kolcho- 
zininko uždirbamų grūdų gramų

KUO KALTINAMA MASKVOS “ANTIPARTINĖ GRUPĖ”?
šius su masėmis, sutvirtinti so
vietų tautų draugystę, užsienio 
politikoje taikos išlaikymo labui 
atpalaiduoti įtampą.

Šioji grupė, norėdama pakeis
ti partijos liniją, panaudojusi 
antipartiškus frakcinius meto
dus, norėdama pakeisti išrink
tąją partijos vadovybę. Pastarai
siais 3 ar 4 metais, kai partija 
siekusi atitaisyti asmens kulto 
laikotarpio klaidas ir kovojusi 
prieš marksizmo - leninizmo re- 
vizionistus tarptautinėje areno
je ir viduje, toji grupė sudariusi 
nuolatinę opoziciją. Jie priešinę
si skirtingų sistemų kraštų tai
kaus sugyvenimo leninistinei 
politikai, bei sudarymui drau
giškų santykių tarp SSSR ir kitų 
kraštų. Jie buvę priešingi pra
plėtimui sąjunginių respublikų 
teisių, ūkiniame, kultūriniame 
gyvenime ir įstatymdavystėje; 
buvę priešingi vietinių sovietų 

priešinęsi

Kas vyksta už Kremliaus sie
nų, pasaulis mažai ką težino. Iki 

, šiandie pav. niekas nežino, kada 
ištikrųjų mirė ar buvo pribaig
tas Stalinas. Birželio 29 d. štai 
įvyko didelis perversmas komu
nistų partijos valdžioje, bet nie
kas nieko nenujautė tol, kol visa 
tai buvo tik po 4 dienų paskelb
ta. Tiesa, visi buvo atkreipę dė
mesį į faktą, kad liepos 1 d. turė
jęs įvykti Chruščiovo ir Bulga- 
nino vizitas Čekoslovakijoje 
staiga buvo atidėtas. Pasauly 
buvo visokių spėliojimų, tačiau 
niekam neatėjo į galvą, kad tik
roji priežastis to vizito atidėjimo 
yra ne Prahoje, bet Maskvoje, 
kur du bičiuliai turėjo didelių 
uždavinių.

Kaip visa tai įvyko, tuo tarpu 
dar pasaulis nėra gavęs jokių ži
nių. Pagrindinis šaltinis, iš kurių 
tuo tarpu galima šiek tiek orien
tuotis yra oficialus Kremliaus 
komunikatas, kuris išskaičiuoja t teisių praplėtimui,----- — 7   - v     —c > * ------r £    

Molotovo, Malenkovo ir Kaga- greitesniam tautinių respublikų 
novičiaus grupės nusikaltimus. I ūkiniam ir kultūriniam kilimui, 
Aaiškus dalykas, kad kaikurie kuris, esą, laiduotų tautų drau-
ten minimi dalykai ištikrųjų 
apibūdina iki šiol. rungtyniavu
sių dviejų grupių nusistatymus, 
bet kiti arba bent jų formulavi
mas turi tikslo tik paveikti par
tijos eilinius narius ir Sovietų 
Sąjungos mases, kurios beabejo 
yra dabar apstulbę, o pagaliau ir 
pasaulį. Tai pirmiausią . propa
gandinis dokumentas, bet visi ___ _____
aiškinimai bei spėliojimai nuo Į monei išaugus ir sunkiajai pra-

gystę.
Nesuprasdama partijos prie

monių kovos su biurokratizmu 
bei išplėsto valstybinio apara
to, toji grupė stovėjusi prieš “de
mokratinio centralizmo leninis- 
tinį principą”. Ji buvusi prieš 
pramonės vadybų reorganizavi
mą bei ūkinių tarybų sukūrimą. 
Jie nenorėję suprasti, kad pra

jo turi būti pradedami.
Taigi liepos 3 d. kompartijos 

CK komunikatas praneša, kad 
Centro komiteto plenumas bir
želio 29 d. svarstęs Malenkovo, 
Kaganovičiaus ir Molotovo anti- 
partinės grupės klausimą, kuri 
pasireiškusi priešingai partijos 
linijai, siekusiai įvykdyti istori
nius partijos 20-tojo kongreso 
nutarimus išvystyti krašto ūkį, 
pakelti gyvenimo lygį, atstatyti 
leninistinę formą pačios partijos 
gyvenime, sustiprinti partijos ry

monei perimant pirmenybę, ši
tokia tvarka esanti tiksliausia. 
Toji grupe nesiliovusi priešinu
sia tai reformai net po to, kai 
ji buvusi patvirtinta Augšč. Ta
rybos. Žemės ūkio problemose 
grupė parodžiusi stoką suprati
mo. kai nepripažinusi reikalo pa
kelti valstiečių gerbūvį; jie prie
šinęsi panaikinimui senosios pla
navimo sistemos kolūkiuose ir 
įvedimui naujo nlanavimo, ku
ris leistų pasireikšti jų pačių ini
ciatyvai. Jie buvę taip nutolę

nuo realybės, kad priešinęsi net 
panaikinimui duoklių nuo- kol
ūkiečių asmeninių daržų, o tai 
esą svarbi priemonė milijonams, 
kurią įvykdyti įgalinęs kolūkių 
ir tarybinių ūkių gyvulininkys
tės pakilimas. Šioji grupė prieši
nusia partijos šauksmui per ke
letą metų pieno, sviesto ir mėsos 
gamybą tiek pakelti, kad galvai 
išeitų dar daugiau, kaip JAV.

Esą, ne pripuolamas dalykas, 
kad Molotovas priešinęsis taip 
svarbiam užsimojimui sukultū
rinti 35.000.000 ha dirvonų. Jie 
visi trys priešinęsi partijos norui 
panaikinti asmens kulto vaisius. 
Kai visos Sov. Sąj. masės stoję 
už 20-jo kongreso nutarimų įgy
vendinimą, jie nuo to nusigręžę. 
Užsienio politikoje jie, ypač Mo
lotovas, priešinęsi tarptautinės 
įtampos atpalaidavimui. Moloto
vas dar būdamas užsienių r. mi- 
nisteriu visada priešinęsis prezi
diumo priemonėms pagerinti 
santykius su Jugoslavija. Jis 
kliudęs taikos sutarties sudary
mą ir pagerinimą santykių su 
Austrija, o taip pat buvęs prieš 
normalizavimą santykių su Ja
ponija. Visur jis ėjęs prieš pre
zidiumo priemones padėti ki
tiems kraštams pereiti prie so
cializmo santvarkos: jis prieši
nęsis sovietų lyderių as
meniniam kontaktui su kitų kraš 
tų valstybininkais, kas padedą 
susipratimui. Kaganovičius ir 
Malenkovas daugeliu atvejų jį 
rėmę. Jie visi, nežiūrint CK pa
stangų ir dabar tebesą nukrvpę 
nuo partijos linijos. Jie esą dog
matiški sektantai ir nrie mr’-k- 
rizmo leninizmo prieiną scholas
tiškai. Jie nesuprantą, kad mark 
sizmas leninizmas dabar kovojąs 
už .20-ojo kongreso nutarimų 
įvykdymą. Matydami, kad jų 
nuomonės visada atmetamos, jie 
pradėję grupinę kovą prieš par
tijos vadovybe, pradėję intrigas 
ir sąmokslavimą prieš Centro

(Nukelta j 8 psl.)

'gyVehf?*w|r “Saimihgar; 
kaip gyvena žmogus “socialisti
nėje valstybėje”.

Kalbėdami apie Vakarus, jie 
visuomet "padalina juos į val
dančiuosius ir pavergtuosius, į 
išnaudotojus ir išnaudojamus. 
Tarpe in. esą. vykstanti klasių 
■'kova”. Šitos kovso fone vykstąs 
visas kitas gyvenimas. Taip ru
sai aiškina visą sudėtingą Ame
rikos, Anglijos, V. Vokietijos ir 
visų kitų valstybių vidaus ir už
sienio gyvenimą ir visą jų po
litiką.

Tai nėra vien propaganda liau | 
džiai, tai rfėra vien pigi kalba pa
radų metu. Ši linija eina per visą 
Sovietų spaudą, per visas jų pa
skaitas, per mokslo įstaigas, per 
institutus. Jiems reikia sunie
kinti Vakarų papitalistinį gyve
nimo būdą ir iškelti savo gyve
nimo pirmenybes. Ir todėl vel
tui ieškosite kad ir rimtuose, pa
gal jų nuomonę, taip vadina
muose mokslo žurnaluose ir kny 
gose rimtesnio Vakarų įvertini
mo, kuris būtų panašus į tiesą, čiams. kurių elevatoriuose esą 
ir kuriuos skaitant nereiktų šyp- apie 640 milijonų bušelių, o jau 
sotis arba piktintis. Viskas iš- reikia vietos naujam derliui, 
verčiama artvirkščiai. To reika-
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kontiolfifojax Kanados" ūkį,' t3” duotos SoklbS khvs pareigos. ea- 7 -A. • W .

stumia. Molotovsk miesto vykd. 
komitetas jau paprašė Augšč. 
Tarybą grąžinti miestui senąjį 
vardą Permę. Panašūs prašymai 
gauti iš Kazachstano dviejų Ka- 
ganovičiaus vardo vietovių.

Nusiginklavimo nakomisės

O Pervuchinas esąs per jaunas 
ir neturįs patyrimo augštai būti. 
Chruščiovas pereitą šeštadienį 
Leningrade Malenkovą nurodė 
kaip pirmąjį kaltininką 1949 m. 
vad. Leningrado bylos, dėl ku
rios jau buvo sušaudytas buvęs 
saugumo ministeris Abakumo- darbai, kurie labai gyvai buvo 
vas. Tai kaltinimas, kuris rodo, 
kad bent Malenkovui bus ruošia- _
ma byla ir norima jį visai likvi- džios nebėatnešė jokių naujienų, 
duoti.

Com nariams dvieju savaičių Perversmas reiškia vadinamų- j la Prancūzija liepos 2 d. patei- 
jų destalinizatorių laimėjimą. Iri Ne savojo plano metmenų so- 
komunikate pagrindiniu nusikal vlet4 atstovas Zorm pasiėmė 
timu nurodomas tos grupės pasi-1 į“03 apsvarstyti ir tebesvarsto.

M-Otn ržrtitos kon. PIane siūloma 10 men. sulaikyti

čiau niekas recepto pasiūlyti ne
galėjo, nes niekas neturi pinigų 
investicijoms.

Šitie, klausimai bus dar nagri
nėjami Otavoje Com. kraštų fi
nansų ministerių, kurie čia rug
sėjo 17 d. susirinks poTa-pt"n-' 
tinio Banko konferencijos Va
šingtone. Jų pasikalbėjimo pa
grindu bus Kanados vyriausy
bės promemoria, kurią Diefen- 
baker pažadėjo pasiųsti visiems.

bėgy.
Vos grįžęs į Otavą, premjeras 

spaudos atstovams pareiškė, kad 
Kanada savo importą iš JAV 
bent 15% sumažinsianti, kad ga
lėtų daugiau importuoti iš D. 
Britanijos, kuri tada galėtų dau
giau pirkti Kanadoje. Be to, 
premjeras aštriai kaltino JAV, 
kad jos, parduodamos pusvelčiui 
kviečius, laužančios tarptautinę 
prekybos bei muitų sutartį. Ka
nadai šiuo metu, mat, labiau
siai rūpi rasti rinką savo kvie-

priešinimas 20-ojo partijos kon
greso “istoriškiems nutari
mams”. O tai ir buvo Stalino 
laikotarpio pasmerkimas. Chruš
čiovas, nors keletą kartų buvo 
priverstas berti komplimentus 
Stalinui, pasirodo, vis ruošėsi-ir 
štai įvykdė. Stalinas, atrodo, bus 
numarintas, bet gal ateina Sta
linas Nr. 2 — Nikita Chruščio-

raginami sovietų atstovo aną sa
vaitę, nuo pereitos savaitės pra-

Kai JAV, Kanada, D. Britani-

atominių bombų bandymus, įves 
ti atitinkamą kontrolę, o per tą 
laiką susitarti dėl nuolatinės 
kontrolės, dėl ginklavimosi ir 
karinių pajėgų laipsniško suma
žinimo. Politiniai komentatoriai 
mano, kad Maskvos perversmas 
į šias derybas atsiliepsiąs teigia
mai, o kaikurie įtaria, kad Zorin

vas. Tik kažin kaip jam seksis su pralaimėju-
susidoroti su Žukovu ir kitais. & .. - . . . ,
maršalais. Be jų šį kartą tikrai V. Vokietijos kancleris Aden- 
negalėjo būti apsieita.

susidoroti su Žukovu ir

lauja Markso mokslas. Marksas 
rašė, kad augant pramonei ma
sės turį biednėti. Tai dabar ir 
ieško šiai tezei Įrodymų.

“... masės gyvena dideliame 
skurde... ir JAV-se, apie kurių 
gerbūvį taip daug rėkiama, ga- j: 
Įima stebėti masinio nubiednėji- i pirmų kankinių šventovėje, kū
mo dėsnio veikimą. Nežiūrint į: rią kasmet aplanko daug tūks- 
augštą darbininkų gamybą virš i tančių maldininkų ir turistų, pa- 
10% Amerikos šeimų gyvena iš t statyti gražų lietuvišką kryžių 
pajamų neviršijančių'$1.000 į me Lietuvos kankinių atminimui, 
tus, ir didesnė dalis visos darbi-: Krvžiaus propjektas, paruoštas 
ninkijos gyvena iš pajamų ma- į architekto dr. A. Kulpavičiaus, 

taip pat jau buvo spaudoj skelb
tas. Jis jau dirbamas meistro J. 
Varnecko. šventinimo iškilmės 
numatytos rugsėjo 8 d., sekma
dienį. Visais techniškais kry
žiaus statymo reikalais rūpinasi 
KLK Federacijos Toronto sky
rius.

Lietuvos Kankinių Kryžius 
statomas visų Kanados lietuvių 
vardu. Ir užrašas skelbs: “Lietu
vos kankiniams — Kanados lie
tuviai”. Dėl to prie jo pastatymo 
turi prisidėti visi Kanados lie
tuviai. Pats kryžius ir vietos ap- 
tvarkymas kainuos apie $2.500. 
KLK Fed. valdyba aukų rinki
mo vajų skelbia nuo š.m. liepos

Lietuvos Kankiniu Kryžiaus vajus
Kaip jau ne kartą buvo skelb

ta spaudoje, Kanados Lietuvių 
Katalikų Federacijos Valdyba 
yra nutarusi Midlande. Kanados

aueris pareiškė, kad Vokietija 
oro kontrolei nesipriešinsianti.

ninkijos gyvena iš pajamų ma
žiau kaip $4.000 į metus, tuo tar
pu... kai šeimai 4 asmenų reikia 
turėti $5.335 į metus pajamų, 
kad išlaikyti minimalinį gyve
nimo lygi tokiam mieste kaip 
Niujorkas“. Taip rašo “mokslo 
politinis žurnalas “Mieždunarod- 
naja Žizn”. (1957 m. Nr. 5 “Dėl 
taip vadinamo liaudies kapitaliz
mo”).

Vargšas ruselis ar kurios, pa
vergtos tautos žmogus, kuriam 
neprieinama laisva spauda, gal 
susirūpins ir pagalvos, ką gi tas 
biednas amerikonas turi daryti, 

i kada jam trūksta viso, trečdalio 
būtinam pragyvenimui ir iš kur 
jis pavogs, jei ten nėra net kol- 

(Nukelta j 8 psl.)

i Kai pirmos 3 vokiškos divizijos 
[įsijungė į Š. Atlanto Sąj. pajė- 
i gas, vyriausybė pateikė parla
mentui projektą konstitucijos 
pakeitimo, kad Vokietijoje gali
ma būtų pradėti atominės ener
gijos gamybą taikos reikalams, 
parlamentas siūlymo neparėmė. 
Dalis -atstovų pabūgo, kad to
kiam atvejy ir atominių ginklų 
jai nebeduotų, ji turėtų visą sa
vo gynybos naštą prisiimti ant 
savo pečių. Taip reikalingų % 
balsų ir nebuvo surinkta, nors 
net socialdemokratai buvo pasi
žadėję siūlymą paremti.

Commonwealth premjeru kon
ferencija Londone pasibaigė per 
eitą penktadienį po 10 dienų po
sėdžių bei pasisvečiavimų. Kaip 
ir' kitų metų tokios konferenci-

tu
2. Kas gali, prašome parinkti 

aukų savo bičiulių ir pažįstamų 
tarpe. Tokiam atvejy prašome 
padaryti aukojusių sąrašą su au
kos dydžio nurodymu ir prisiųsti 
jį kartu su pinigais KLKF iždi
ninkei.

3. Prie L. Kankinių Kryžiaus 
pastatymo prašome prisidėti vi
sas lietuviškas ūkines, organiza- 
ciias — akcines ar kooperatyvi
nes bendroves bei privačius 
verslininkus.

3. Vardines aukas, ypač iš ten, 
kur aukų rinkėjų neatsiras, pra
šome siųsti KLK Federacijos iž
dininkei šiuo adresu: Mrs. Br. 
Pabedinskienė, 287 Indian Rd., Jos, ji neturėjo uždavinio iš- 
Toronto 3, Ont. I spręsti kokią vieną problemą. Ji

Tuo pačiu adresu prašome skiriama vyriausybių galvoms 
siusti ir visas betkur surinktas pasikalbėti, išsiaiškinti pažiūras 
aukas.

Pirmosios aukos — individua- klausimais.
lios ir privačių rinkėjų surink- (premjerai pradėjo aiškindamie- 
tos, — jau yra gautos. Aukoiu- si savo pažiūras į JT: Jų nuomo- 
siems ir rinkėjams nuoširdžiai nė buvusi, kad JT pasirodžiu- 
dėkojame.

Aukojusiu vardai ir aukos dy- bylai iškilus. Esą. reikalinga JT

gyvenamojo meto iškeliamais
Praėjusią savaitę

sios yoač nepajėgios Vengrijos

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
ATOSTOGOS

Kiekvienais metais vieną 
mvaite “TŽ” atostogauja. 
Šiemet laikratris neišeis lie
pos 22-29 d. savaitėje. Vadi
nasi. sekantis numeris prieš 
atostogas bus paskutinis. I

14 d. iki rugsėjo 1 d. ir prašo ;dis bus paskelbta spaudoje. Au-| reformų, kurias betgi turį ten 
kiekvieną lietuvį paaukoti kiek . kotoju sąrašai taip pat bus įmū- • iškelti pavienės valstybės. Com- 

Į ryti po kryžiumi ateinančių kar- monwealthas to nesiims. Viena 
tų žiniai.

K. Liet. Kat Fed. valdyba.

kas išgali.
KLKF valdyba yra numačiusi 

šitokia vajaus tvarką: :
1. Visus lietuviškų parapijų 

klebonus ir kapelionijų kapelio
nus KLKF valdyba prašo šitame 
laikotarpy L. Kankinių Kryžiaus i laukiama atvykstant su revizitu stovas susilaikęs tik dėl to, kad 
pastatvmui oadaryti bent vieną ’ Cyrankiewicziui Kinijos dikta-. nebuve laiko susisiekti su vy- 
specialią rinkliavą pamaldų me-1 toriaus Mao-Tse-Tungo. jriausybe. _ _ (

iš tokių procedūrinių reformų 
turinti delegacijoms duoti laiko 
prieš balsavimus susisiekti su 
savo vyriausybėmis. Vengrijos 

Varšuva. — čia liepos gale klausimu balsuojant Cevlono at-

*
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;; Sukurkime stipry Kultūros Fondą
. « - Lr. > SU GELEŽINIO FONDO PAGRINDU
:pą^r.būuan,t laisvojoje Lietu- kuris bandys rizikuoti. ‘—it * . -. . .

vojįh 'ępi^.^'ąmerikonus” buvo : darbas turi būti pradėtas jau da- buvo proga atvirai pasisakyti, 
susibaręs paslaptįngas mitas. Jie J bar — ne po 5 ar 10 metų! O pa- [pakritikuoti, atsigaivinti, pasiro- 
bi^'jĮPiyns .ginoiiįrapva- [našių darbų yra ne vienas ar du. dytwr pasiryžti.

žmonės , aukso Finansų klausimas ?
lįrinenėje; jie ..viską š.m. pradžioje K. Grigaitis “T.

v^^43vp>he.*muiQSz įprastais Ii- Žiburiuose” rašė tuo reikalu siū-

Mūsų jėgos Lietuvai
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS ČI-' 
KAGOJ. I-SIS TAUTINIŲ SO MŲ FESTIVALIS. SVEIKINO 
PREZIDENTAS EISENHOWE JIS. MENO PARODA.

Birželio 29-30 d. savaitgaliui * Pertraukos metu buvo matyti 
Čikagon suplaukė būriai jauni- gražaus atžalyne ir iš Kanados, 
mo iš JAV ir Kanados. Tai pir- Pasiteiravus registracijoje buvo 

I mas tos rūšies kongresas, ir to- atsakyta, kad pradžioje įsiregist- 
į dėl jis buvo sutiktas su dideliu ravę apie 500 dalyvių. Jų skai- 
Į susidomėjimu. Vyresnioji karta čius vėliau kiek padidėjo. Žymi 
I reiškė savo džiaugsmą savo at- jaunimo dalis posėdžiuose daly- 
žalynu, kad ir jis pagaliau ėmė j vauti negalėjo ,nes tuo pačiu me- 

Bet tas plačiau judėti, o jaunimui tai tu vyko kitur taut, šokių repe- ticjjos
pakritikuoti, atsigaivinti, pasiro- Sekcijų posėdžiai

Visa šeštadieūio popietė buvo 
skirta sekcijų posėdžiams. O jų' 
buvo 5: meno, visuomeninių

Pamaldos ir užbaiga
Sekmadienio rytą 9 vai. buvo 

pamaldos: katalikų šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, evang.. liut. — šv.

tajgg tk^i^pąsląptingesniais, uz 
jųflftnPPČĮtts-.i^orehaisau ęrą- 
dzi^.,mąkyklos mokinukas žmo- 
jo^ąčk,į? pjausią. Laisvės'Var- 

Papirktas už tuos pas- 
lapriggu? dplerius. Taip pat mes 

“milijono para- 
kuri padėjo nuties- 

nepriklausomybę. Tai 
azda u £ viskas, ką eili- 
Lietuvoje žinojo apie 

^H^Hrūrio1 kraujo brolius.
^0 metu istorija rašys.

■E pabėgėlius?
■ERgjT.; 'paminės Lietuvių 
■MBBmenės įsteigimą, kelis 

kongresus; duos tru- 
|H|rVsos statistikos iš veikles- 

. ^Ktūririių organizacijų gy-

lydamas steigti Geležinį Fondą. 
Tai nebuvo koks vieno žmogaus 
kliedėjimas, kaip teko nugirsti 
po to straipsnelio pasirodymo. 
Tai yra realus ir nesunkiai at
liekamas darbas, jei keli atsakin
gi, visuomenės pripažinti autori
tetai - kultūrininkai imsis inicia
tyvos.

Karo metu norint paimti tvir
tovę - fortą pirmiausia sukon
centruota stipri artilerijos ugnis 
paruošia dirvą puolimui. Mūsų 
spauda — dienraščiai, savaitraš
čiai, žurnalai, radijas, bažnyčių 
sakyklos turi būti ta artilerijos 
ugnimi. Neturi liktiA nei vieno 
lietuviškai kalbančio žmogaus, 
kuris nebūtų išgirdęs to šauks-

Tikslas ir organizatoriai
Kaip ir pernykštis bendras 

kultūros kongresas, jaunimo kon mokslų, sporto, literatūros to 
gresas užsimojo: išjudinti jauni- spaudos, tiksliųjų - pritaikomu
mą, panagrinėti aktualiąsias sa-)jų mokslų, 
vo problemas ir parodyti savo __ . \ '
ištikimybę Lietuvai. Jis stengėsi nei dalyvių gausumu,* nei prob-

j IlOUų |

ko ir kaip siekiame? Tam buvo tomas

paskaitos, diskusijos. Visur vy- ta visuomenės abejingumu liet.

O jų

Meno sekcija nepasižymėję

atsakyti į klausimus: kur esame, lemų aštrumu. Joje buvo svars- 
ko ir kaip siekiame? Tam buvo tomas “Jaunosios kartos daili- 
numatytos atitinkamos sekcijos, ninku kelias tremtyje; nusiskųs- 
paskaitos, diskusijos. Visur vy- ta visuomenės abejingumu liet, 
ravo ta pati vedamoji mintis: menui, keltas tautiškumo klau- 
“Mūsų jėgos Lietuvai”. ‘simas kūryboj ir tt. Sekcijai va-

Kongresą organizavo JAV ir dovavo: D. Sakalauskaitė, R, Ši- 
Kanados Lietuvių Studentų Są- manskytė, G. Gedvilą, H. Žibąs, 
jungos, Čikagos Liet. Bendruo-j Visuomenės mokslų sekcija bu- 
menė. Jiems talkino vietinės or- vo bene pati gyviausia — su- 
ganizacijos; ateitininkai, skau- j traukė didoką būrį dalyvių ir 
tai, skautės, vyčiai, šviesininkai, pasižymėjo problemų aktualu-

Mūsų jėgos Lietuvai”. ___ 1 simas kūryboj to tt. Sekcijai

- manskytė, G. Gedvilą, H. Žibąs, 
j Visuomenės mokslų sekcija bu-

HKo. IŠ pavienių lietuvių tik mo.
'- kitas bus pasistatęs sau I Jei lietuvių laisvajame pasau- 

rįfihklą,5 kurio amžiaus rūdys' lyje yra virš vieno milijono (te-
^^ųiriipins.

"dūošimė lietuvių tautai 
rnėš Šntroji emigrantų banga?

JPąyienių lietuvių yra jau pa- 
sfektį mažiau ar daugiau. Vie
nas;. iŠ didesnių darbų, pav. yra 
Lietuvių Enciklopedija. Tai bus 
mbriųnieritalinis paminklas ir 
kartųJ?ąy$ždys kaip vieno žmo
gaus iriiciatyya ir keliolikos žmo 
nių 'ebtužiazmas gali daugiau- pa
dalyki iiėkaip daug rėkia sam- 
buriai. --/^ •'

'O.'šitdkiėms ir panašiems dar- 
bąins reikėtų vistik vienos labai 
gerai organizuotos viso pasaulio 
liėtavių.mštitucijos — Kultūros 
Fohdo.--.r . ;

^Tąip', mes jį turime jau kelinti 
męlaįf'.bėt koks jis vargšas! Be
velk' lokalinio pobūdžio šaljgos 

__ organizacijoj ne|uiįgpios jokio' 
cęntrinrp organo,- kuris' planuo- 
tų^Lo^pĮrtidsto darbus. Paimki- 
mė'. vi^hi pavyzdėlį. Reikalinga 
išlpištį 'lietuviškų liaudies dainų 
rn^iį" plokštelėse. Lig šiol bu
vo 'leidžiama pavieniai įvairios 
kokybės įdainavimo, ir pasenu
sių gamybos metodu. Kas imsis 
to-milžiniško darbo išleisti poros 
šięitįį įųjkąm'ai atrinktų ir pa
ruoštų dainų reprezentaciniuose 
arimuose? Gal kada ir atsiras 
toks žmogus kaip 'LE leidėjas,

oriškai), tai reikia skaityti, kad 
400-500.000 duos tarp $1 - $100. 
O mūsų didesnieji verslininkai, 
tinkamai panformuoti, irgi su
pras reikalą, paremdami ne vie
nu ar dviem doleriais. Tad, argi 
padėtis tokia beviltiška? Ar tas 
$1.000.000 — simbolinė dovana 
Nepriklausomai Lietuvai — ne
gali būti sukeltas? Gi procentai.

Buvo priimtos rezoliucijos, ati
tinkančios kongreso tikslus ir 
pabrėžiančios ištikimybę Lietu
vai,

Apskritai, jaunimo kongresas 
reikia laikyti pavykusiu. Tai 
naujas mūsų jaunimo įnašas į lie 
tuviškojo gyvenimo suaktyvini
mą. Tiesa, trūko kongresui pasi
ruošimo, stiprių paskaitininkų, 
kaikurie jų nesilaikė temų, vie
tomis peraštriai lietė opiuosius 
klausimus ir t.t., bet visa tai at
leistina už tą drąsią iniciatyvą, 
su kuria išėjo rinktinis mūsų 
jaunimas. Reikia tikėtis, kad ši 
pradžia ves į didesnius ateities

žiau atsispindi lietuviškoji meni-; Petro ir Povilo b-je. Katalikams 
ninko siela. Vieni reiškiasi gam- pamaldas atlaikė J.E. vysk. V. 
tovaizdžiais, kiti buities vaiz- Brizgys, pamokslą pasakė kun. 
dais, treti originaliais spalvų de-1 prof. St. Yla, evangelikams — 
riniais, ketvirti leidžiasi į gy- į kun. A. Trakis. Per katalikų pa- 
venimo mįsles, religinius pergy-; maldas giedojo “Dainavos” cho- 
venimus, patį žtnogų ir Lt. Tai ras.
didi mūsų kūrėjų sielos apraiš
ka, kuria turėjo progos pasigė
rėti kongreso jaunimas, o kartu 
ir visa Čikagos visuomenė — lie
tuviškoji ir nelietuviškoji, nes 
paroda užtruks iki liepos 14 d.

Parodos atidarymas įvyko Jau 
nimo Kongreso išvakarėse — 
penktadienį, birželio 28 d. Įveda
mąjį žodį tarė kun. J. Borevičius, 
SJ, parodos komiteto pirm. Svei
kino — konsulas Daužvardis, 
miesto majoro atstovas lietuvis 
Mozeris ir J.E. vysk. Brizgys. Į 
organizacinį parodos komitetą 
įeina: T. Blinstrubas, T. Galilio- 
nis, J. Pilipauskas, V. Virkau. 
Jury komisija; P. Puzinas, A. 
Cooper - Skupas, A. Marčiulio
nis, Br. Murinas.

Parodos proga skoningai iš
leistas anglų ir liet, kalba atitin
kamas vadovas “Lithuanian 
Art” su dr. J. Griniaus įvardi- 
niu žodžiu apie Lietuvos praeitį 
ir jos meną. ■

Jaunųjų koncertas
Nors ir nebuvo organizacinio 

ryšio su koncertu, visdėlto dera 
pažymėti, kad tą patį vakarą — 
birželio 28 d. įvyko Čikagos mu
zikos konservatorijoje jaunųjų 
dainininkų - studentų koncertas, 
kurio išpildytoj ai daugiausia čia 
gimę lietuvaitės: Alice Stevens 
studijos mokinės. Dalį kūrinių 
jos išpildė lietuviškai. Ypač gra
žiu, švelniu tenoru pasižymi An
tanas Peškys — iš naujų ateivių. 
Jis jau dainuoja mažesnes roles 
“Lyric” b-vės operoje: Jam lin
kėtina dar. pasilavinti ir eiti į 
platesnę visuomenę. Koncerte 
dalyvavo tiktai studentų tėvai, 
artimieji ir draugai.

Prieš piet įvyko baigiamasis, 
kongreso pilnaties posėdis, ku
riame pagrindinę kalbą pasakė 
V. Adamkavičius. Jis bandė pa
daryti sintezę iš pirmąją dieną 
skaitytų paskaitų, sekcijų disku
sijų ir nutiesti gaires ateičiai, žygius.

DIDINGASIS TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS
Nors taut, šokių festivalis bu

vo rengtas ryšium su jaunimo 
kongresu, jo rengėjas nebe jau
nimas, o Čikagos Liet. Bendruo
menės apygarda. Jos iniciatyva 
buvo sudarytas vykd. komitetas, 
pirmininkajamas Bruno G. Sho
tas. Jame Kanados liet, atstovo 
nebuvo — tik garbės komitete. 
Oficialiai tai buvo JAV ir Kana
dos liet, tautinių šokių šventė. 
Ta proga Čikagos burmistras ofi
cialiu raštu paskelbė birželio 30 
d. “Lithuanian Folks Dance Fes
tival Day”.

Festivalis įvyko “Internatio
nal Amphitheatre” milžiniškose 
patalpose, kurių tik vienos dalies 
užteko lietuviams. Žiūrovų pri
sirinko apie 8.000, o pačių šokėjų 
— 700. Be to, festivalyje dalyva- ~ - ----- ------ - - ----
vo apie 9 lietuvių parapijinių I ypač įspūdingai, grakščiai ir dar- 
mokyklų mokiniai, vadovauja
mi seselių kazimieriečių. Jų ga
lėjo būti apie 800. Kai visi ėmė 
žygiuoti arenon grojant maršui, 
kai iškilmingai buvo įnešamos 
vėliavos, visi sujaudinti sekė tą 
žavintį vaizdą, dvelkiantį. gyvu 
lietuviškumu. Buvo sugiedoti 
himnai, ir “Dievas mūsų prie
glauda”; tiktai vietoj Kanados 
himno buvo pagrota kažkokia 
melodija, netinkanti momentui. 
Festivali atidarė B .Shotas ir

vadovavimą perdavė J. Daužvar- 
dienei. Ši perskaitė: Jo. Em. kar
dinolo Strich, Čikagos arkiv., 
prezid. Eisenhowerio ir -Lietu
vos atstovo JAV p. Kajecko 
sveikinimus, kurie sukėlė dide
les ovacijas, žodžiu sveikino 
miesto burmistras ir JAV LB 
pirm. St. Barzdukas.
Bendroji grupė pašoko: suktinį, 

kubilą, kalvelį, kepurinę, vėda
rą, šustą, lėtūną, sukčių, jonke
lį, senio polką, rugučius, malū
ną ir noriu miego. Vyrų grupė 
šoko: mikitą, oželį; mergaičių 
grupė: blezdingėlę ir sadutę. 
Bostono šokėjų grupė, vadovau
jama p. Ivaškienės, pati seniau
sia JAV, atšventusi 20 m. su
kaktį, atskirai pašoko čigonėlį, 
ir pelnė labai daug katučių. Bet

santarinmkai, šauliai, “Neries1 
sporto klubas, evangelikų “Tė
viškės” parapijos jaunimas. Ren
gėjų valdybą sudarė: Ad. Micke
vičius. J. Štuopis, R. Vaitys ir vi
sa eilė gausių narių. Gyvai prisi
dėjo LB Čikagos apygardos val
dyba su pirm. dr. J. Bajerčium. 
Garbės komitetą sudarė žymiau
sieji mūsų kultūrininkai ir vi
suomenininkai.

Pilnaties posėdis
Rengėjų vardu kongresą Mor- 

risson viešbutyje atidarė Ad. 
Mickevičius. Atidaromąsias mal 
das skaitė J.E. vysk. V. Brizgys

„ -----------------------------------. — „ - ■ - ■ -*

V-bių himną solo giedojo A. Gai
galaitė, o Lietuvos himną — visi 
dalyviai. Prezidiumas ir rezoliu
cijų komisija buvo sudaryta iš 
įvairių JAV ‘ kolonijų atstovų. 
Kanados atstovas nebuvo pa
kviestas, tik rezoliucijų komisi

mu. Jas kėlė kaip referentai: I, 
Čepėnaitė, T. Remeikis, J. Šoliū
nas, vadovavo Vyt. Valaitis. T. 
Remeikis, kad ir netaip griežtai 
kaip Br. Vaškelis, pasisakė prieš 
partinę veiklą, prieš dabartinę 
L. Bendruomenę, pavadindamas 
ją “senelių klubu”, prieš nesuge
bėjimą įtraukti jaunimo, pagei
davo daugiau angliškos informa
cijos apie Lietuvą. I. Čepėnaitė 
nuosaikiai kalbėjo apie šeimą bei 
jos reikšmę lietuviškam auklėj i- 
muj, nors pabrėžė, kad lietuviš
kos šeimos sudarymas dar ne
reiškia, kad lietuvybės problema 
tuo išspręsta. J. Šoliūnas, baigęs 
socialinius mokslus, siūlė atsisa
kyti paminklų statymų ir pereiti 
prie liet. »amų, kurie esą geriau
sia priemonė lietuvybei išlaiky
ti. Nei stovyklų, nei ramovių, 
nei kt. priemonių jis nelietė. Dis
kusijos buvo gyvos, ir ne vienas

1 jon įėjo o Petrulytė. Buvo prog- pasigedo konkrečių pasiūlymų, 
ramoj numatytas Kanados liet., v Sporto sekcija domėjosi gra- 
jaunimo atstovo stud. Petrulio žus būrys jaunimo.. Jai vadova- 
sveikinimas, bet jis, matyt, ne- vo A. Laurinaitis, paskaitą skai- 
galėjo laiku atvykti, ir todėl šis tė A. TamutyWs: ‘‘Sportas lietu-

($50.000 mažiausiai) ir bus tas ir evangelikų kun. A. Trakis. JA
šaltinis, iš kurio bus semiamasi 
kultūrinių reikalų finansavimui.

Į šią didžiulę akciją reikia bū
tinai įtraukti ir jaunimą - vai
kus. Per mokyklas, ateitininkų, 
skautų, sporto organizacijas pla
tinti KF knygeles ženkliukams 
klijuoti, panašiai kaip Lietuvoje 
buvo Prisikėlimo bažnyčios ply
tos, arba čia Tautos Fondo. Tik 
žepkliukai tųrėtų jąūtį po 5, 10, 
25 centus ir patrauklus vaikams.

Taip bendromis jėgomis — se
nieji ir naujieji emigrantai, su
augę ir maži —'pastatytume dar 
vieną didžiulį paminklą mūsų 
atgimstančiai Lietuvai, v. a-tis.

punktas iškrito. Kongresą žodžiu 
sveikino Lietuvos konsulas V.

vių tautos auklėjime”, o prane
šimus apie JAV ir Kanados liet.

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

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

Jūsų naujojo krašto balsas 
aiškiau skamba..
DIENRAŠTYJE

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.

<3-
Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaity- 

..darni šį laikraštį, kuris išaugo kartu su Ka
nada.

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

* KROSNYS

* LINOLEUMAS

* VAIKŲ BALDAI

* JVAIRŪS KILIMAI

* VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Daužvardis ir LB pirm. dr. J. sportinę veiklą padarė dr. A. 
BajerČius. Raštu gauta visas -
pluoštas sveikinimų — J.E. vysk.
V. Brizgio, VLIKo pim. A. Tri-'ja svarstė temą: “Jaunimo ke- 
mako, vyr. skautin. Stp. Kairio i Has spaudoj”. Referatą tuo kiau
to t.t. ' simu skaitė Vyt. Stankus. Jis to-

Pirmaja paskaita skaitė mo- H nuklydo nuo temos ir sunkino 
kyt Aldona Krikščiūnaitė, nese- i klausytojams telktis ties pateik
tai baigusi hum mokslus JAV, | tąja problema, kuri apėmė jau- 
tema- “jaunimas ir šeima”. Ji la- nuosius literatus, studentų spau- 
bai planingai gvildeno temą, dos skyrius, jaunuosius žurna- 
skaitvdama aiškiai gražia tarė- listus. Diskusijose dalyvavo visa 
na ir nevengdama praktiniu ■ eilė kalbėtojų nusiskųsdami, esą 
užuominų. Ji iškėlė neigiamas I iaunimas permažai dotnisi liet, 
įtakas šeimai, einančias iš suma- i knyga. Sekcijai vadovavo R. Mi- 
terialėiusios aplinkos, reikalą šauskas.
bei būdus joms atsispirti, pabrė-; Tiksliųjų bei pritaikomųjų 
žė religijos svarbą ir apgailesta- į mokslų sekcija reiškėsi labai gy
vo augantį abejingumą, pvz. esą ; vai. praktiškai ir buvo gausi da- 
kaikuriose jaunimo stovyklose j lyviais. Pagrindinė jos tema: 
religija visiškai ignoruojama. Ji j “Tarp dviejų pasaulių—jauno- 
suminėjo klaidingą jaunimo lais sios kartos lietuvis profesionalas 
vės šuorątimą, vedanti i žalin- Amerikoje”. Trumpus referatus 
gus kraštutinumus, į konfliktą skaitė: VI. Šoliūnas, A. Dundzi- 
su tėvais, pasisakė prieš mišrias :1a, A. Avižienis. Diskusijose bu- 
vedybas ir siūlė plėsti drauga- vo gvildenama: kaip suderinti 
vimą su savo tautiečiais, nes tai i profesijos reikalavimus su įsi- 
esąs kelias į liet, šeimą.

Antrąją paskaitą skaitė toron- 
tietis Bronius Vaškelis: “Jauni
mo ateities perspektyvos”. Jis iš 
anksto perspėjo, kad jo pasisa
kymai būsią .griežti. Jie tokie ir 
buvo. Užuot žvelgęs į ateitį, jis 
aštrokai kritikavo vyresniąją 
kartą už jos rietenas, jaunimo 
skaldymą, savo pareigos jauni
mui neatlikimą, už buv. nuopel
nų kėlimą, kurie dabar teturį 
simbolinės reikšmės. Jaunimas 
esą žiūri į jų veiklą abejingai, 
nerodo noro įsijungti į jų vado
vaujamus sambūrius ir( ieško 
naujų organizacijų bei naujų au
toritetų. Jis pabrėžė vienybės 
reikalą" ir kartu reiškė viltį, kad 
jaunimąs sugebės ją rasti. Jo 
nuomone, reikėtų leisti bendras 
lietuviškas jaunimo laikraštis, 
nes dabartinė jaunimo spauda 
esanti grupinė, šabloniška.

Ši io paskaita vyr. kartos žmo
nių, kurių nemažai buvo matyti 
kongrese, buvo komentuojama 
su apgailestavimu. Esą kaikurie 
tvirtinimai einą pertoli. perdaug 
neigiami, vienašališki, siekią vi
siško jaunimo atsiskyrimo nuo 
vyr. kartos. Be to, šiame kongre
se nebuvo progų vyr. kartos žmo 
nėms pasisakyti, nes jaunimas 
tvarkėsi visiškai savarankiškai.

Nasvytis ir A. Bielskus.
Literatūros ir spaudos sekei-

pareigojimais lietuviškoje veik
loje? Jose dalyvavo: prof. V. Ma
nelis, inž. J. Rugis, VI. Šoliūnas, 

į A. Dundzila, Alg. Avižienis. Visi 
pasisakė už reikalą derinti pro
fesinius ir lietuviškuosius rei
kalus. Pasirinkimas specialybių, 
kurios negalėtų būti pritaikomos 
ateities Lietuvoje, sunkintų grį
žimą ir įsikūrimą. Sekcijos va
dovas buvo A. Avižienis, posė
džiui pirmininkavo J. Liubins- 
kas.

Šios dienos programa buvo 
baigta šokiais vakare, kur jau
nieji dalyviai turėjo progos pa
bendrauti jaukioj nuotaikoj, ku
ri visą dieną buvo nuovargio 
veikiama.

Meno paroda
Ne be ryšio su Jaunimo Kon

gresu buvo suorganizuota ir me
no paroda tame pačiame kongre
so viešbutyje — Morrison. Joje, 
šalia lietuvių meno veteranų bei 
didžiųjų vardų, dalyvauja ir jau
nimas. Čia matyti darbai: A. 
Galdiko, V. K. Jonyno, V. Kašu- 
bos. Z. Kolbos, J. Pautieniaus, 
P. Puzino, A. Rūkštelės, Ig. Šla
pelio, Ad. Varno, V. Vijeikio ir 
daugvbės kitų. Išviso išstatyta 
171 darbas, daugiausia tapybos. 
Kiekvienas darbas — atskiras 
pasaulis, kuriame daugiau ar ma

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

PRALEISKITE VASAROS ATOSTOGAS SU MUMIS.
Mes užtikrinome jums loboi laimingos ir malonios atostogos.

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

Mr. Pedoshev, 5 Glen Morris St., Toronto, tel. WA. 3-4333, kolba įvoir. kolbom.
— i. i .... ............. ...................

niai pašoko sadutę Cleveland© 
mergaičių taut, šokių grupė 
“Grandinėlė” ir Putnamo N. Pra 
sidėjimo , seselių vadovaujama 
grupė. Pirmajai vadovavo p. 
Raulinaitienė, antrajai — sesuo 
Paulė.

Mokyklų mokiniai, vadovauja
mi A. Skridulio, sudainavo“ 
“Graži tėvynė mano”—Br. Bud- 
riūno, “Vijo lizdą pelėda”, “Per 
šilelį jojau”, “Obelėlė”, “Pir- 

(Nukelta į 5 psl.)

KAS NAUJO KANADOJE?
Vokiečių dvi firmos nupirko 

teisę maždaug 1 milijono akrų 
plote Saskatchewane ieškoti naf 
tos. Jos planuoja surastą naftą 
gabenti į Vokietijos rafinerijas.

Kanados vyno pramonė džiau
giasi, kad pastaruoju metu labai 
pakilo .vyno sunaudoj imas. La
biausiai perkamas tų markių vy
nas, kurie turi Europoje įpras
tus vynų vardus, ypač šampa
nas. Manoma, kad vyną daugiau- 
siais perka naujieji ateiviai, at
vykstą iš vyno kraštų, kaip Ita
lijos, Vengrijos, Austrijos, pietų 
Vokietijos. Kanados vyno pra
monininkai dabar stengiasi ga
minti kuo daugiau europinių 
markių vyno.

Fred Rose, buvęs federalinio 
parlamento atstovas komunis
tas, kuris pagal Guzenkos paro
dymus iškeltos šnipų bylos me
tu nuteistas 6 metus kalėti, prieš 
4 metus atlikęs bausmę išvyko į 
Lenkiją. Dabar jam atimta Ka
nados pilietybė.

Rose yra žydų kilmės, 1920 m. 
atvyko į Kanadą iš Lenkijos, į 
parlamentą 
Montrealio.

asmuo, nukentėjęs nuo draudi
mo neturinčio ir nepajėgaus at
silyginti automobilio taip pat ga
li gauti kompensaciją iš šito fon
do, tačiau tik tokiam atvejy, jei 
jo provincijoje panašaus fondo 
yra numatyta atlyginimą mokė
ti ir Ontario gyventojams.

Pastarasis ilgasis savaitgalis 
Kanadoj pareikalavo 98 aukų: 
ant kelių žuvo 54, prigėrė 31 ir 13 
žuvo kitokiose nelaimėse. Dau
giausia žuvo Quebec provincijo
je — 33, iš jų 24 ant kelių; Onta
rio prov. žuvo 27, iš jų 15 ant 
kelių. Kitose provincijose žuvo 
po daug mažiau: Br. Columbia ir 
Saskatchewane po 7, Manitoba 
ir N. Scotia po 6, Alberta ir 
Northwest Ter. po 4, New Brun
swick 3, Newfoundland 1 ir 
Prince Edward Island nei vieno.

Pereitais metais Ontario žuvo 
43, Quebec 15, 1955 m. Ontario

Vokiečių finansininkų teigimu 
Kanada nuo šių metų virsianti 
pirmuoju vokiečių investicijų 
kraštu. Ji šiuo atžvilgiu pralenk
sianti ir Braziliją. Esą, netrukus 
savo įmones Kanadoje įkursianti 
“Zundapp” firma gaminanti mo-hj- QUebec 28 
torus ir siuvamas mašinas. Of i-1 ’ ’ *
eiali statistika rodo, kad 1952 • ’ 
1956 m. vien Ontario provincijo
je įsikūrė 17 vokiškų firmų.

CCF išrinktieji parlamento at
stovai buvo susirinkę pasitarti 
Winnipege. Partijos lyderiu ir 
toliau paliktas Coldwell, o jo pa
vaduotoju išrinktas Stanley 
Knowles vietoj iš politinės veik
los pasitraukusio Angus Mac- 
T . ‘ ’*
toriu bus Hazen Argue. .
... .Z--' --‘■■li 
liberalai jau niekad nebeatsi- 
gausią ir Kanadoje būsią dvi pa
grindinės partijos — konserva-

Toronto turtuolis James A. 
Gairdner, savo vardo firmos pre 
zidentas, Toronte vykusio IX 
Reumatinių Ligų kongreso pro
ga įkūrė reumatinių ir širdies li
gų tyrimų premijoms skirti fon
dą, pats tuojau įnešdamas $500. 
000. Premijoms kasmet numaty- 

y_ ta skirti po $50.000. Premijų nu
matoma kelios rūšys: viena po 
$25.000 kas ketvirti metai ir 3-5Innis.^ Atstovų klubo organize- kasmetinės nuo 000 iki $10.000 

buvo išrinktas iš* CCF dabar laikosi tezės, kad

Kanados karinė aviacija Eu- grindines partijos - Konserva- 
ropoje turi 4 bazes su 300 lėktų- tor^kyrie atstovaują kapitalą 
vu Netoli vienos tokios bazės lr CCF kun atstovaujanti eilinj 

‘ ----- • Zwei- zm°gU bei darbininką.Vakarų Vokietijoje 
brūckeno, pastaruoju metu įvy- *
ko net trys sprausminių lėktuvų Pardavinėjimas alaus maisto 
avarijos, kuriose žuvo keturi pa- krautuvėse Ontario provincijo- 
tyrę lakūnai. Yra įtarimo ar tik je jau prasidėjo. Tačiau tai bus 

~ ‘ ' tik viena alaus rūšis, gaunama 
New BYunswicke ir atgabena
mas iš Prince Edward Island, 
kurios viena firma sudarė par
davimo sutartį su 200 Toronto 
Metro krautuvių. Tas alus turi 
vos 2.4% alkoholio, kai norma
lus alus turi 5%, o alkoholinių 
gėralų įstatymas vad. Liquor 
Boardo kontrolei paveda tik 
tuos gėrimus, kurie turi bent 
2.5% ir daugiau alkoholio.

tyrę lakūnai. Yra įtarimo ar tik 
nebus tai sabotažo vaisiai. Rei
kalas aiškinamas.

Visi lėktuvais iš Azijos atvyks
tą keleiviai Vancouvery turi per 
eiti per specialią kontrolę, kurios 
uždavinys yra išaiškinti ar jie 
nėra užkrėsti dabar rytų Azi
joje siaučiančios gripo epidemi
jos. Keleviai atvykstą laivais 
kraštui pavojaus nesudaro, nes 
kelionė per vandenyną taip ilgai 
trunka, kad visi užsikrėtę su
serga.

Draudimo neturinčių automo
bilių aukos Ontario provincijoje 
gali gauti atlyginimą iš vad. 
“Unsatisfied Judgment Fund”. 
Už kūno sužalojimus galima gau 
ti iki $5.000, o už materialinius 
nuostolius iki $1.000. Kad gautų 
tokią kompensaciją nukentėjęs 
betgi turi įrodyti, kad jį suža
lojusio automobilio savininkas 
bei vairavęs asmuo kompensaci
ją mokėti yra nepajėgus. Tas 
fondas veikia jau 10 metų ir iki 
šiol yra išmokėjęs $9.000.000. Jo 
išmokamoji suma negali pra
šokti $10.000. Fondas sudaromas 
tuo būdu, kad kiekvienas auto
mobilio savininkas kas met pa
imdamas naują numerio lentelę 
sumoka $1, o draudimo neturin
tieji automobiliai nuo kitų metų 
kasmet mokės po $5. Gi draudi
mo neturinčių automobilių pasi
rodo yra net 20%.

Kitoje provincijoje gyvenąs

dydžio kasmet. Fondas bus in
korporuotas į Kanados ūkį ir di- 
rektoriato prieky bus pats Gaird 
nėr sjr.

Toronto metro užtraukia 80 
milijonų dol. paskolą, pusę tos 
sumos Amerikoje, antrą pusę 
Kanadoje. Kadangi dabar ame
rikoniškas dol. 5% pigesnis už 
kanadišką, tai vien pakeitimas .
tų 40 mil. į kanadiškus miestui 
kainuoja 2 mil. dol.

Kanados feder. valdžios tar- 
natojų yra apie 180.000. Iš jų 
apie 142.000 yra įvairiausi biurų 
tarnautojai ir apie 40.000 yra vi
sokie sargai, valytojai, darbinin
kai ir pan.

Manoma, kad naujoji vyriau
sybė tarnautojų pakeitimu ne- 
užsiims dabar.

Pranešame visuomenei, kad 
įvairių siuntinių persiuntimo 

lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING CO
849 College St. (prie Ossingtono)

Toronto

Tel. LE. 1-3098.

š. m. vasaros atostogoms yra 
uždaryta

Liepos mėn. nuo 8 iki 20 dienos imtinai

Praneša sav. A. Kaluza
9
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Kintami ir nekintami dalykai
įdomu, kaip žmonių galvoji

mas maža pasikeitė, palyginus 
su senovės graikais, kurtę savo 
aštriu ir šviesos reikalavusiu 
protu nustatė gaires daugeliui 
žmonijos protavimo dalykų. Ang 
las prof. B. Farrington, savo kny 
goję “Greek Science” (tomas I, 
p. 52-53) pasakoja apie du žy
mius senovės graikų filosofus - 
išminčius:

“Heraklitus teigė: Viskas kei
čiasi. Permenides teigė: Niekas 
nesimaino. Heraklitus mokė, iš
mintis reiškia suprasti kelius, 
kuriais pasaulis rieda. Permeni
des gi mokė, kad visata niekur 
nerieda, ji stovi vietoje. Mūsų 
pojūčiai, esą, mus apgaudinėja, 
kada rodo atmainas .judėjimą, 
įvairumus ir kitimus”.

Po pustrečio tūkstančio metų 
mūsų dienose turime lietuvių, 
kurie, į Sovietų Sąjungą pasi
žiūrėję, sako :“Viskas kinta”, ir 
kitų, kurie sako atbulai: “Niekas 
nesimaino”. Vieni su Maironiu 
tiki, kad mainos rūbai margo 
svieto, ir silpnas kėlias, stiprus 
griūva. Kiti, kad, kaip “Darbi
ninko” redaktorius istorikas S. 
Sužiedėlis sako, “su suakmenė
jusiu skausmu”, teigia, kad pa- 

- šaulio rūbai nesimaino, ir kad 
silpnas amžinai bus silpnas, o 
stiprus niekados nesugrius.

Šių antrųjų poziciją vykusiai 
pavaizduoja jautrių pastabų ir 
judrios plunksnos “TŽ” bendra
darbis Niujorke, J. M. Šiugžda:

“Visokie optimistiški lūkes
čiai, kad Maskva ateis į protą, 
kad ten sušvelnės, kad ten irgi 
vengs karo ir norės tikrai siekti 
taikos, kad ir ten ateis laisves-’ 
nės dienos atskiriems asmenims 
ir ištisoms tautoms — viskas yra 
graži svajonė žmonių, kurie iš
vadas daro ne iš davinių, bet iš 
savų norų. Taktiški Maskvos 
ėjimai gali vienam kitam mo
mentui atleisti vadžias, kuriam 
laikui suliberalėti, bet tai ne 
sistemos keitimas”. (TŽ nr. 23).

Jam pritaria ir Gediminas 
Galva: “Šiuo metu Maskvos ko
munistai (diktatūros viršūnės?) 
nei taškeliu nėra išsižadėję le- 
ninistinių ar stalininų svarsty
mų... komunistinė pasaulio re
voliucija pasilieka kampninis 
akmuo... sovietinės santvarkos 
forma keičiama ,tačiau palieka 
ta pati esmė.” (TŽ nr. 24).

Laimingi kietasprandžiai tikį 
pasaulyje esant dalykų, kurie gi
mę suakmenėja ir nebekinta — 
stovi amžinomis baidyklėmis 
lengvatikiams optimistams!

Tam tiki diktatūros propagan
da, norinti sveikiems įkalbėti li
gą, būk proletarų diktatūra 
esanti akmeninė (monolitinė), 
amžina, nepajudinama, moksliš
kai pagrįsta ir visą žmoniją už
valdys. Kaip Chruščiovas džiaug 
tusi, jei galėtų su mielu Šiugž
da tikėti, kad Maskvai nereikės 
ateiti į protą! Deja, diktatūros 
cenzoriai kaip tik išbraukė tas 
Ch. kalbos per televiziją Ame
rikai vietas, kuriose jis gyrėsi, 
Sovietų Sąjungoje nesą jokių 
prieštaravimų tarp viršūnių ir 
liaudies. Matyti, juto, kad vi
sas kraštas būtų juokais prapliu
pęs dėl tokių Ch. teigimų. Inte
ligentija ir studentija jau su 
Dudincevo apysaka “Ne vien

duona” gyvena ir į komunizmo 
ideologiją nebetiki.

Vieną kitą varyklį G. Galva 
pirštu nurodo, kada puikiai sa
ko: “Ir kai Vilniaus un-to stu
dentai išleido “Fygos lapelį” 
(slaptą laikraštėlį), įvyko di
džiausias sprogimas netik vietos 
rusų pareigūnų tvarkomame 
saugume, bet ir Maskvoje... 
Veik per 40 metų teroru negalė
jo ukrainiečių palaužti”.

Taigi sprogstamas varyklis 
yra nacionalizmas, galingiausias 
mūsų amžiaus žmonijos sąjūdis. 
Mano fizikos profesorius mėgda
vo klausti: “Kas įvyktų, jei ne
sulaikoma pajėga sukliūtų kely 
su nepajudinamu dalyku?” Vie
na aišku, kada nesulaikoma na
cionalizmo pajėga susiduria su 
“akmenine nekintančio” tarptau 
tinio komunizmo diktatūra (kuri 
ištikrųjų tėra rusų nacionaliz
mas jos kely) įvyksta ką G. G. 
pripažįsta: studentų laikraštėlis 
Vilniuje sukrečia Maskvą, ku
rios teroras per 40 metų neįlen
kė ukrainiečių.

Kada pasvarstai, kaip, dvaro, 
bažnyčios ir valsčiaus kalbiškai 
netekęs ir po šiaudine pastoge 
pakištas lietuvis valstietis nuga
lėjo, netik Varšuvos bajoriškas 
“mocnastis”, bet ir carų nacio
nalizmo “Vienas Dievas, vienas 
caras ir viena samoderžavija”, 
gimsta visokių vilčių, kad Mai
ronis, galbūt, neklydo, sakyda
mas,-silpnas kelias, stiprus griū
na. Jei anglų ir prancūzų kultū- 
ringesnis nacionalizmas traukia
si atatupstomis, tai kaip galima 
tikėti, kad masiškas atsilikusio 
krašto, “nekintančiu” komuniz
mu besidangstąs rusiškas nacio
nalizmas, viso jo žvėriškumo ir 
gudrumų nežiūrint, bus amži
nas, nesikeis ir nugalės lietu
višką, latvišką, estišką, ukrai- 
nietišką, gruzišką, armėnišką ir 
šimtus kitų nacionalizmų? Kada 
kovos dūmai nudums, gal vietoje 
“Vienas Dievas, vienas caras ir 
viena samoderžavije” rasime 
“Laisva mintis, vietos savivalda 
ir federuota valstybė?”

Lietuvių tautinį gajumą E. J. 
Harrison gražiai pavaizdavo 
straipsnyje “Land of the Gods” 
(žurnale “The Aryan Path”, nr. 
8, 1943 m.):

“Nežiūrint žiaurių kovų per 
šimtmečius su priešais, lietuviai 
•iki šių dienų išlaikė veik nepa
kitusią savo seną kalbą. Šis fak
tas įrodo jų įgimtą tautinį pa
jėgumą ir gajumą. Gyvenimu 
geografiniame užkampyje nega
lima tokio išlaikymo išaiškinti”.

Yale un-to prof. David Dallin 
savo knygoje “Real Soviet Rus
sia“ (1945 m.) pranašavo: “Po 
šio karo Rusijoj įvyks didelių vi
daus permainų — didesnių negu 
manome”.

Mūsų jau cituotas senovės grai 
kų filosofas Heraklitus mokė: 
“Akys ir ausys blogi liudinin
kai, jei protas nesupranta, ką jie 
liudija”. Kada visuomenei kiša
ma teigimai būk gyvenimas SS 
jau amžinai sustojęs, -kad per
mainų ten vykti negali, kad is
torija ten jau savo paskutinį žo
dį tarė, norisi tarti:

Mes iškimštos-figūros, 
Prisigėrę politūros 
Iš ne mums statytų bonkų

Vyt. Sirvydas.

—“Mano mėgiamiausi--------- -----------
kartūnai”
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Prieš dešimtį metų apleidęs Paryžių, Jacques 
le Flaguais yra dainavęs Broadway, buvęs 
maitre d'hotel ir vedė kanadietę slidžių čem
pionę. Daugumas iš jo kartūnų, kaip jis sako, 
yra be žodžių . . . kilę tomis- dienomis, kada 
jis dar išvis nemokėjo kalbėti angliškai.

Vienos iš serijos po ruošto s John Lobott Limi
ted, norint poskotinti susidomėjimą Kanados 
menininkais.

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.
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STATOMA NAUJA GIMNAZIJA1

Lietuviai Pranciškonai, ' vos 
tik įsikūrę Amerikoje, sutelkė 
jėgas į religinę bei kultūrinę 
veiklą. Ji, bėgant laikui, nuolat 
šakojosi, apimdama vis naujus 
darbo plotus. Dabar pranciško
nai jau turi šešis vienuolynus, 
vasarvietę, spaustuvę, leidžia 
tris laikraščius, nemaža knygų, 
valdo dvi parapijas ir talkina 
lietuviams kunigams pastoraci
niame darbe.

Nėra pamiršta nė pastoracinė 
sritis. Pranciškonai, norėdami 
prisidėti prie lietuvybės išsaugo
jimo jaunoje kartoje, pirmieji 
ėmė organizuoti vasarines sto
vyklas, kuriose šalia bendrojo 
auklėjimo skiepijama ir meilė 
tėvų žemei. Per aštuonerius me
tus jų vasarinėse stovyklose yra 
jau buvę apie 1.500 lietuvių ber
niukų. Jie sugrįžo į namus la
biau pramokę lietuvių kalbos, 
dainų, žaidimų ir nuteikti bran
ginti lietuvių tautos kultūrą.

Jaunimo auklėjimas vasarinė
se stovyklose pamažu vedė ir 
prie steigimo savos mbkyklos, 
kurioje šio krašto lietuvių vai
kai būtų lavinami krikščioniško
je bei lietuviškoje dvasioje. Taip 
pat tikimasi, kad viena jų dalis, 
pamėgusi šv. Pranciškaus Asy
žiečio idealus, vienuoliškame luo 
me ryšis ateityje Evangelijos 
šviesą nešti Lietuvai.

Su tokiais lūkesčiais praėjusį 
rudenį Maine valstybėje, prie 
centrinio vienuolyno Kenne
bunkporte buvo įkurta gimnazi
ja (High School). Mokslo metai 
pradėti tik su pirmąja klase, pa
siryžtant mokyklą kasmet papil
dyti naujomis klasėmis. Iš pat 
pradžios jai gauta iš valstybinių 
švietimo įstaigų pilnas pripaži
nimas ir visos valdiškų mokyk
lų teisės. Lietuvių kalba įtraukta 
į programą lygiai su kitais dės
tomais dalykais.

Šis naujas lietuvių pranciško
nų užsimojimas aklėjimo srity
je labai džiaugsmingai buvo vi
sų sutiktas ir nuoširdžiai pa-

remtas. Tvirčiausią tačiau mo
kyklai pagrindą davė mokiniai, 
kurie čia susirinko iš įvairių 
Amerikos ir Kanados vietovių. 
Pirmieji mokslo metai .praėjo 
labai pakilioje nuotaikoje, įvai
rinami lietuviškomis dainomis, 
žaidimais, lituanistiniais konkur 
sais, tautinių bei religinių šven
čių minėjimais. Šį rudenį atida
roma ir antroji klasė. Naujų mo
kinių įsiregistravo 25. Jų būtų 
ir daugiau, jei būtų erdvesnės 
patalpos. Šiuo metu gi gimnazi
jos vadovybei ir iškyla skubus 
naujų pastatų reikalas. Jis yra 
gyvybinis tolimesniam šios moks 
lo įstaigos ugdymui.

Lietuviai pranciškonai, pasiti
kėdami Dievo Apvaizda ir visuo
menės parama, jau šią vasarą 
pasiryžo prie centrinio savo vie
nuolyno Kennebunkporte staty-

ti naujas gimnazijai patalpas, 
kuriose suprojektuota įrengti 
erdvios klasės, knygynas, gam
tos mokslų laboratorija, žaidimų 
salė ir bendrabutis. Vasaros me
tu pastatai tarnaus taip pat 
vykstančiai berniukų stovyklai 
ir suaugusiems vasarotojams, 
kurie čia suvažiuoja iš tolimiau
sių Amerikos vietovių. Kerti
niam akmeniui žemė iškilmingu 
aktu bus prakasta liepos ,14 die
ną — Lietuvių Dienos iškilmėje. 
Gimnazijos statyba sieks gero
kai virš 100 tūkstančių dolerių.

Šiai sumai surinkti pranciško
nai skelbia vajų. Jį pradėdami 
visi tautiečiai yra prašomi pa
remti šį naują pranciškonų žygį 
auklėjimo baruose.

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM 
Pranciškonų Provincijolas.

Ten nieko nėra paprasta
LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS

kurti Europą... Skubinkime ją 
organizuoti... Dar vakar reikš
mingas kongresas buvo susibū
ręs Romoj tūkstantį įvairių tau
tų atstovų įsitikinusių pro-euro- 
piečių. Tai puiku. Bet kokią Eu
ropą kurti? Šiuo metu neįmano
ma kalbėti apie senojo žemyno 
visumą. Europa yra perskirta į 
dvi dalis. Viena iš jų yra nelais
vėje. Tai ne kolonijinė imperija, 
kuri išsiplėtė į Vakarus nuo So
vietų Sąjungos. Imperijoje kolo
nijos galėdavo priversti išgirsti 
savo balsą. Jau greit bus 20 mė
tų kai 8 nepriklausomos vals
tybės visiškai nustojo tos nepri
klausomybės. Jos yra pasmerk*- i 
tos vergauti. Nėra įmahomaį 
kad jos dalyvautų rytoj organi
zacijoje, kurią mes norime sū-' 
kurti ir kuri yra laisvų tautų’: 
bendruomenė. O ar “Europa” ’ 
gali būti įsivaizduojama be Len
kijos, be Vengrijos, be Rumu
nijos, be Čekoslovakijos, be Bul
garijos, be trijų Pabaltijo vals
tybių?”

Jis tęsia: “Net prileidus, kad 
kelios Vakarų Europos vąlsty- . 
bės turi politinę teisę pavadinti,. 
“Europa” jų sugalvotą bendrą 
sistemą, ar jos turi tam morali
nės teisės? Ar mes galime toms 
broliškoms tautoms, kurios ken
čia kūnu ir siela, toms kankina
moms tautoms padaryti tokį įžei 
dimą, sudarydami įspūdžio, kad 
mes galime be jų apsieiti? Ar 
tame nėra lyg kokio bailaus abe- . 
jingumo, lyg savo rūšies išda
vystės?” Ir Wladimir d’Ormes- 
son toliau rašo: “Ta savo rūšies 
rezignacija su kuria laisvos li
kusios tautos jau 13 metų nuo 
karo pabaigos stebi tą paprastą 
8-ių tautų, kilusių iš tos pačios 
krikščioniškos civilizacijos Įiė^ 
priklausomybės konfiskaciją, 
mano akyse sudaro mūsų gyve
namo laikotarpio papiktinimą, 
nusižengimą, kurį fariziejiškos 
demokratijos turės vargo nusi
plauti ...” Ir prancūzų akademi
kas savo straipsnį baigia šiais 
žodžiais: “Europa, kurią aplin
kybės mus verčia organizuoti 
tėra tiktai dalis, tik užuomazga, 
tik apskelbimas, tik pradžia. Tdi 
tik laikina Europa. Ateis diena 
— tikrai ateis — kada visi eu
ropiečiai apsijungs savo išlais
vintoje, sugyventoje, atnaujintp- 
je civilizacijoje. Belaukdami 
būkime aktyvūs. Bet pasilikime • 
ištikimi”. Tenka pastebėtų k:ad 
akademikas Wladimir d’Ormęs- 
son ligi praėjusių metų ilgus mė- 
tus buvo ambasadorium prie 
Švento Sosto. ;. -^

Dienrašty “Le Figaro” Pran
cūzų Akademijos narys Pierre 

| Gaxotte, priminęs, kad “Savo 
‘ Leningrade pasakytoj kalboj ...

Chruščiovas... pareiškė, jog di
džioji sovietinė tėvynė “perei
nanti puoliman”, kad priverstų 
vištas dėti kiaušinius, karves 
veršiuotis... ir įtikintų ožkas 
duoti daugiau pieno” rašo: “Štai 
prakilni programa. Sovietai, ku
rie gamina gerus lėktuvus ir vi
sai dailutes atomines bombaš, 
po 40 savo viešpatavimo metų, 
nepajėgia savo žmonėms parū
pinti tiek pat sviesto, mėsos, pie
no, žuvies ar sūrio, kiek jie tu
rėjo, kiekvieno gyventojo gal
vai, prie caro... Tad Chruščio
vas skelbia, kad, jei kiekvienas, 
ligi paskutinio gaidžio ir ligi pas
kutinio avino, atliks savo parei
gą, tai rusai apie 1961 metus val
gys lygiai gerai, kaip amerikie
čiai ...” Toliau prancūzų akade
mikas pastebi: “Iš tikrųjų sun
ku suprasti kodėl Chruščiovas 
savo pranašystę apskelbė iššau
kiančiu tonu. Mes esame geros 
širdies ir būtumėm laimingi kad, 
rusai galėtų sočiai valgyti... 
Mes esame įsitikinę, kad neda- 
teklių administravimas yra vie
nas iš svarbiausiųjų totalitariz
mo ramsčių. Jei būtų gausu 
maisto ir kasdieninio vartojimo 
prekių, tai sovietiniai piliečiai, 
nebekankinami dienos rūpesčių, 
imtų, be abejonės truputį lais
viau galvoti ir tai būtų laimėji
mas pasaulio taikai... Kitas da
lykas stebina, — rašo Pierre Ga
xotte toliau, — pranašaus komu
nisto, visada taip niuansuotuose 
ir taip delikačiuose, žodžiuose. 
Būtent, kad jo krašte reikia “ei
ti puoliman” priversti vištas dė
ti. Obskurantiškose šalyse, kur 
viešpatauja kapitalizmas vištos 
deda pačios kiaušinius ir paten
ka į krautuves be karinių meta
forų, be atsišaukimų į liaudį, be 
jokio iššaukimo kieno nors ir 
net be jokio atgarsio spaudoje. 
Su tuo pačiu paprastumu ir tuo 
pačiu natūralumu vedama kar
vė pas jautį, sukamas sviestas 
ūkiuose ir mėsininkas piausto 
mėsos gabalus. Viskas, kas 
mums atrodo paprasta ir natū
ralu, anoje pusėje tampa žiau
riai painia įmantrybe, kuriai rei
kalinga mobilizuoti didžiuosius 
propagandos vargonus su polici
jos fanfaromis...”

Kur visa Europa?
Prancūzų akademikas Wladi

mir d’Ormesson dienraštyje “La 
Croix” straipsnyje “Kurti Euro
pą” rašo: “Mes sakome: reikia

LENKIJA IR R. VOKIETIJA
tą “savaimingą kelią į socializ
mą”, bendrajame komunikate 
net buvo pastebėta, kad dabarti
nė Oderio ir Neisės siena esanti 
svarbus veiksnys Rytų Europoje 
taikos išlaikyme, tačiau visa tai 
buvo taip kalbama, kad vokie
čių masės to negirdėtų, Lenkų 
delegacija.nuo masių buvo ati
tverta. Net garsintuvai buvo iš
jungti, kai Gomulka geležinkelio 
stotyje sakė sveikinimo kalbą.

Gomulka pasisakė esąs “socia
listinės stovyklos” vienybės ša
lininkas ir tikįs, jog geri kai
myniniai santykiai esą įmanomi 
su visais kaimynais, nežiūrint 
jų vidaus santvarkos. Ir Lenki
ja su Vokietija savo kelyje į so
cialistinę kūrybą galį turėti 
skirtingų metodų, tačiau tai ne
galį silpninti jų solidarumo ir 
vieningumo.

Cyrankievicz savo kalboje ban 
kete pabrėžė, kad Lenkija ku
rianti tą naują santvarką atsi
žvelgdama į istorines sąlygas ir 
specialius krašto interesus. Dėl 
to tai vyriausybės kelią į socia
lizmą remianti visa: tauta, o vie
ningumas įgalinąs nugalėti vi
sus ūkinius sunkumus. Lenkų 
kelias taip pat laiduojąs krašto 
nepriklausomybės ir suverenu
mo išlaikymą.

Po dviejų dienų pasirašytoje 
deklaracijoje pasisakoma prieš 
Vak. Vokietijos ginklavimąsi, 
amerikiečių karines bazes ir už 
reikalą sunormuoti Rytų Vokie
tijos bei Lenkijos santykius.

Antibolševikiniai sąjūdžiai iš 
Sovietų dominuojamų kraštų pir 
mučiausia pasireiškė Rytų Vo- 
ketijoje, tačiau rusų tankai vis
ką užgniaužė ir naujų judėjimų 
nebepasirodė nei Poznanės nei 
Vengrijos įvykių metu. R. Vo
kietijos spauda labai griežtai 
puolė ne tik maištaujančius ven
grus, bet ir savarankėjančią Len 
Riją. Tačiau kaimynines vals
tybes suveda pats gyvenimas. 
Suvedė ir R. Vokietiją su Len
kija. Abi valstybės nori glau
desnių ūkinių santykių, nori pa
gyvinti savo prekybą. Lenkija 
nori gauti Vokietijos pramonės 
gaminių, ypač mašinų, o R. Vo
kietija hor i gauti anglies. Tai ir 
buvo priežastis, kad* įvR. Berly
ną atvyko Lenkijos delegacija 
/;u pačiu Gomulka ir Cyran- 
kievičiu priekyje. Jų sutikimas 
išviršiniai buvo labai mandagus. 
Vokiečių kompartijos šefas Ul- 
brichtas, sakoma, net atsiprašęs 
Gomulką, kad vokečių spauda 
perdaug puolusi lenkų pasirink-

Po nusiginklavimo derybų - karas?
Ar istorija vėl pasikartos, 

klausia David Lawrence žurna
le U.S. News & World Report. 
Juk, sako, tris kartus jau taip 
buvo. 1912 m. Britų admiralite
to lordas W. Churchill pasiūlė 
Vokietijai apriboti laivyno sta
tybą, pažadėdamas, kad ir D. 
Britanija atitinkamai sumažins. 
Daug buvo apie tai kalbama 
spaudoje, delegacijos važinėjo iš 
Londono į Berlyną ir atgal, o po 
dviejų metų prasidėjo karas.

1921 m. JAV, Japonija, D. Bri
tanija ir Prancūzija sutarė lai
vyną apriboti, tačiau 1934 m. Ja
ponija Londono nusiginklavimo 
konferencijoje nuo sutarties at
sisakė. JAV visdėlto nebojo Ja
ponijos pasisakymo ir savo lai
vyno nestiprino pakankamai. 
Taupydamos lėšas D. Britanija 
ir Prancūzija ginklavimosi ne
skubino, nors matė, kaip Vokie
tija stato tankus bei lėktuvus, 
visai nebodama Versaliu taikos 
įpareigojimų. 1938 m. D. Britani
ja paaukojo Čekoslovakiją (Mūn 
chene), nes buvo nepasiruošu
sios.

Po 12 mėnesių prasidėjo II 
Pasaulinis Karas.

Po karo Sovietų Rusija tęsė 
ginklavimąsi, o jos buvę sąjun
gininkai demobilizavosi. 1947 - 
1950 m. kongresas drastiškai ap
karpė karinį biudžetu ir JAV, 
galima sakyti, nusiginklavo.

Rezultate 1950 m. birželio mė
nesį priešas pasinaudojo proga 
pulti Korėjoje. JAV apmokėjo 
visa tai labai brangia gyvybių 
ir pinigų kaina. Nors Rusija vė
liau prisipažino aprūpinusi gink 
lais komunistų kinų armijas Ko
rėjoje, tačiau ji tebėra JT narys.

Dabar vėl kalbama apie nusi
ginklavimą, kai Sov. Rusija sta
to didžiausį povandeninį laivy
ną. Sovietai nori, kad JAV su
stotų vykdę atominių bombų 
bandymus, kad ji galėtų pasi-

tuliuojame. D. Britanija, atsisa
kydama susitarimo su JAV, nu
sprendė pardavinėti prekes, ku
rios padės Kinijai virsti pramo
nės kraštu. Tuo būdu bus kuria
mas III Pasaulinio Karo priešas. 
Kodėl kuri nors laisvojo pasau
lio tauta turi padėti komunisti
niam pasauliui kurti fabrikus, 
kuriuose kals ginklus mums nu
galėti?

Tai yra kelias į karą. Dabar
tinė įvykių raida primena Britų 
prekybą su Hitleriu beveik iki 
pat II Pas. Karo pradžios. Išei
tų, kad bėgy kelių sekančių me
tų turime laukti naujo didelio 
karo.

Kada mes išmoksime nenusi
ginkluoti apginkluodami savo 
priešą? Kada mes pradėsime sa
vo energiją skirti patraukti sa
vo pusėn tautas, kurios gali at
sikratyti diktatorių?

Mes visada turime reikalų su 
diktatoriais, kurie yra galimi 
priešai, ir pamirštame, kad mū
sų didysis reikalas yra užmegsti 
ryšius su tautomis, kurios gali 
pašalinti tas valdžias. Mes išlei
džiame bilijonus ginklavimuisi, 
o savo informacijos agentū
roms atsakome keletą dolerių, 
kurių joms reikia, kad galėtų pa
siųsti pranešimus iš laisvojo į 
vergijos pasaulį. Laisvųjų kraštų 
vyriausybės vis dar tiki, kad jos 
gali išvengti karo per derybas. 
Jei mes negalime turėti vilčių, 
kad mus parems tautos esančios 
už geležinės uždangos, mes esa
me prie naujo karo. Pasaulis 
pirmiausia turi būti padarytas 
saugus demokratijai ir nesaugus 
diktatūrai. Tik tada mes galėsi
me svarstyti pasaulinio masto 
ginklavimosi sumažinimą.

RASINIS KLAUSIMAS PIETŲ 
AFRIKOJE

P. Afrikoje gyvena 2.907.000 
baltųjų; 9.306.000 juodųjų, 1.281. 
000 mišrių ir 421.000 azijatų. Na
cionalistinė vyriausybė turi visą 
valdžią ir juodosios rasės gyven
tojams nepripažįsta lygių teisių. 
Ji iškraustė juos iš miestų kvar
talų, kur gyvena baltieji ir ap
gyvendino užmiesčiuose. Ji pa
sinešė atskirti juos net dievna- 
miuose, bet susidūrė su stipriu 
pasipriešinimu. Pastaruoju me
tu ji pateikė parlamentui įsta
tymo projektą, leidžiantį depor
tuoti juoduosius afrikiečius, gi
musius svetur. Vyriausybė kal
tina, esą jie organizuoja riaušes 
demonstracijas, neteisėtai ga
mina alkoholinius gėralus ir 
pan. Kiek asmenų šis įstatymas 
palies, dar nėra žinoma, bet ga
lima pramatyti, kad jis įgalins 
vyriausybę pašalinti iš krašto 
daugybę žmonių iš kaimyninių 
kraštų. Pagal senąjį įstatymą, 
vyriausybė galėjo deportuoti tik 
kriminalinius nusikaltėlius.

Varšuva. — Lenkijos vete
ranų sąjunga paskelbė reikala
vimą pervežti į Lenkiją palaikus 
buvusio premjero gen. Sikors
kio, žuvusio lėktuvo avarijoje, 
spėjama, ne be Maskvos rankų.

A PRODUCT OF

■ Greitai sustabdo skausmus

M

Jūs negousite nieko geresnio . • •

Net dvigubai daugiau mokėdami!

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

Jei įūs kenčiate galvos skausmą, nuo nušalimo, neu
ralgijos, muskulų skausmų, reumatizmo ar nugaros 
diegiių> atsimink —

B

Nuo galvos skaudėjimo ir reumatizmo - 

t ASPIRIN 
| £3 TRADE MARK REG.

KBADACHU 
COLM

Puikios šeštadienio iškylos 
traukiniu ar autobusu
Jūsų klubams, organizacijoms — 

tik jums ir jūsų šeimai 

į Niagara Falls
Ši speciali iškyla praves jus pro svarbiausias 
Kanados istorines ir puikių vaizdų vietas. 
Traukinys išvažiuoja iš UNION- STATION, 
Bay ir Front St., Toronto,-9^ vai. ryto ir grįž
ta 9 vai. vak. Traukinyje jus pasitiks “Tour 
Hostess”, kuri nulydės jus iki St. Catharines. 
Iš ten jus paims CNR autobusas, kuris nuveš 
į Niagara-on-the-Lake ir Queenston Heights, 
kur sustosite piknikinių priešpiečių. Jūs pa
matysite garsiųjų 1812 m. kautynių vietas, jų 
tarpe ir Fort George; pravažiuosite pro di
džiulę naują Hydro jėgainę; o likusią dienos

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

Jei jūsų grupė būtų 24 asmenų ar daugiau, galite užsisakyti 
specialų autobusą, su kuriuo visi kartu galėtumėt atlikti visą 
kelionę

Tėi yra specialus kvietimas jums. Kadangi važiuojančių susi
daro daug, mes patariame užsisakyti vietas iš anksto 
binant į Canadian National Railways bilietų įstaigą ir 
Yonge St. Union Station, arba į Canadian National Railways 
tel. EM. 3-7011 TUOJAUS PAT.

Šios specialios šeštadienio iškylos yra m ■
rengiamos dar negirdėta kaina: ■ I I

Suaugusiems ----- - --------- ------  $4.70 I - 111
Vaikams -------- -------------------- $3.10 Į Į i y i |

(Nuo 5-11 m. imamai) !•■■■■

Karas visada prasideda tada, 
kai priešas jaučia savo pranašu
mą ir tikisi greitos pergalės.

Žmogaus prigimtis nepasi
keitė. 1912 ir 1938 m. kalbos apie 
nusiginklavimą gali būti karto
jamos ir šiandien, tik pakeitus 
vardus ir vietas. Mes vėl kapi-

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

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

Savininkai BUDVILAIČIAI.

IŠNUOMOJAMI VASARNAMIAI
ieimoms ir pavieniams — 1 Icamb. ir 2 ko mb .su virtuvo ir bo virtuvės, su 

iaMytuvais. Yra patogumai ir dažai
Tekantis upelio vanduo ir baseinas maudytis. Veikia restoranas. Vaikams žai
dynių oikžtė ir trankiai. Taip pat pa įima ruošti gegužines /piknikus/. Upely 

ir gretimuose ežeruose galimo meškerioti.

n.

i
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Pavergtoje tėvynėje Redeemer Ihrterionių bažny
čioje, Main St. East ir Wexford 
gatvių kampas, sekThadienį lie
pos 14 d. 3 vai. p.p. lietuvių pa
maldos. Kun .L. Kostizenas.

L. Kai. Moterų D-jos Ham.sk.
B 

’ p. Aselškio ūkyje apie 40 mylių
- x ~ . i nuo Hamiltono. Pradžia 2 vai.

ztjoje. 1926 m. stojęs j Gamtos gug tvairūs žaidimai vai-

Lenkų kultūros dekadą Lietu-‘jį, turbūt, 50 m. gimimo ir 15 m.
vaje, Vilniuje, Kaune ir kitur, o žuvimo proga. v I ,______ ___
lietuvių kultūros dekadą Varsų- Jis gimęs 1907-m. Ukmergėje, šeimų* gegužinė’bus" liepos 14 d. 
voj, Krokuvoj, Lodzėj, Gdans- į komjaunimą įstojęs 1924 m. be-’ ų

ir kt., sutarta pravesti š.m. simokydamas Ukmergės gintina-'
VOJ, 
kę ir kt., sutarta pra 
birželio 22 - liepos 1 d. _ _ __ _ __ ____ ____

Lietuvius Lenkijoje atstovaus matematikos fakultetą. Vertęsis | suaugusiems"^ premi- 
liaųdies dainų ir šoklų ansamb- j pamokomis. Buvęs 5 kartus su-'jomis Turtingas bufetas: šaltas 
lis, trims simfoniniams koncer- imtas ir iškalėjęs 6 metus ,iš jų 7_up lietuviški sumuštiniai, na

rnėtus Vokietijos kalėjime. Ka- j muose kepti pyragėliai ir kt. Tik 
x • x • • • /v o. t. j žingsnis nuo namų puikus Erie

I l ** ■ * 1 , • , • • ežeras, geras priėjimas pasimau-
nuvykęs į Vokietiją, kur leidžia- jytį Vieta yra labai graži ir vi- 
ma buvus kom. spauda. 1933 m. sjems bus malonu praleisti sek-

tams diriguos B. Dvarionas ir 
R. Geniušas; koncertuos sol. J. 
Petraškevičiūtė, E. Saulevičiū- 
tė,. ,J. Stąšiūnas, V. Ądamkevi- 
čius, baleto sol. G. Sabaliauskai
tė ir- H. Banys, smuikininkas A. 
Livontąs, . valst.s. filharmonijos 
štyj^iiiiš kvartetas Ir kt.
.. Iš Lenkijos į Lietuvą atvyks 
ąij^hriblis^.Szląsk”, taip pat at
vyks solistų, kurie koheerfuos 

ar operose pasirodys. Būsią pa
sikeista liaudies meno ir grafi
kos parodomis, kino filmomis. 
Minėtieji lietuviai solistai taip 
pat dainuos Varšuvoje operoje 
“Tosca“’’

Taip ‘ informavo spaudą grįžęs 
iš Varšuvos su delegacija kultū
ros įnin. pavaduotojas J. Ba
naitis.

Buvusioje prezidentūroj Kau
ne įrengti “miestb mokytojų na- 
rhai”. Juos atidarant, kaip pra
neša Tiesa, gegužės 28 d., sod- 
nėly buvęs atidengtas S. Dau
kanto biustas. Anksčiau tie rū
mai buvo atiduoti komjaunimui.

I. Meskupas - Adomas pirmo
sios bolševiku okupacijos metu 
buvo labai dažnai minimas kaip

HAMILTON, Ont
levizijos stotį ir vietinį dienraš
ti The Hamilton Spectator bir
želio 28 d. įdėjo nuotrauką tauti
nių šokių grupės dviejų mergai
čių su grupės vadove G. Breich- 
maniene ir trumpą pranešimą 
apie vykstančią šventę. Vietinė 
televizijos stotis buvo aprūpinta 
tautinių šokių grupės nuotrau
komis ir sekmadienį, birželio 30 
d., per žinias pranešė apie vyks
tančias lietuvių iškilmes Čikago
je pailiustruojant tą tautinių šo
kių grupės paveikslais.

dyti. Vieta yra labai graži ir vi-
Berlyne buvęs suimtas ir kalė
jęs Tilžės kalėjime, iš kur jį iš- 
trėmę į Lietuvą. 1935 m. jis da
lyvavęs Maskvoje partijos kon
grese, 1938 m. išrinktas Liet. k. 
partijos kom. nariu. CK polit- 
biuro nariu. Netrukus po to bu
vęs suimtas ir patekęs į Dimit
ravo ętovyklą, iš kurios išėjęs 
buvęs pasiųstas į Maskvą su apy 
skaita kom. internacionale. Pir
mosios okupacijos metu buvo 
partijos CK antruoju sekretorių, 
vadovavo vad. profesinėms są
jungoms.

Karui prasidėjus jis paspruko 
į Rusiją iš kur buvo pasiųstas 
partizanauti ir 1942 m. kovo-'13 
d.’ žuvęs prie Smailių kaimo, N. 
Radviliškio valse., Biržų apskr. 
kartu su būriu kitų komunistų: 
Alf. Vildžium, Stan. Šklėrių, Al- 
teriu Kleineriu - Jurgiu, Mironu 
V.oitenka, Vai. Mockum, Al. Ja- 
cpvskiu, Izaeliu Icikovičiu - Ri
chardu ir Jonu Kanopa. Pastara-

vienas iš partijos CK Sekreto- | sis buvęs naujas kompartijos 
rfų, ’’okupacijos išvakarėse, kai! narys, o visi kiti seni pogrindi- 

i Sniečkus, buvo kalėjime, net par ninkai.
tijos gen. sekretorius. Po karo 
jo nebebuvo girdėti. Pasirodo jis 
žuvo pąętiząnaudąmas vokiečių 
okupuotoje Lietuvoje Biržų apy
linkėje 1942 m. kovo 13 d.
“Tiesos” gegužės 21 d. laidoje 

J. Komodaitė rašo paminėdama

LIETUVIS MATININKAS 
/Ontario Land Surveyor/

Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont95 
Tek TU. 4-3988 — Richmond Hill 

iš Toronto — Long distance.

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

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

Ukrainska Knyha 
jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų ir vartotų 
rūbų bei maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos 
nustatytas kainas.
Pgs rrtus galite įsigyti geriausios rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi
nių kurtkių, batų su kailiukais, odos ir kitų dalyku pigiausiomis kainomis. 

Tuio pat galime pasiųsti iš Kanados oro paštu lakrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagos. Iš Švedijos standartinius maisto pakietėlius. 

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

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

' sekmadienius ir pirmadienius.

įvairios paskolos
Mortgage ant nekilnojamo turto ir privačios paskolos

• 6% iki 55.000.
SKAMBINTI JA. 9-0163

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

VASARVIETĖJE MERCURY LODGE
ant gražaus Simcoe ežero kranto, vieno mylia į šiaurę nuo KESWICK, Ont., 
nuomojami: vasarnamis, kabinos, laiveliai ir parduodamos meškeriojimui 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 Dundum St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

madienio popiety. Šią smagią 
diena užbaigsime laužu prie ku
rio su menine dalimi pasirodys 
vyresniosios skautės.

Važiuoti reikia pradedant Del
ta, King ir važiuoti i rytus iki 
20 hw. Čia sukti 4 dešinę ir va
žiuoti iki 53 hw., paskiau sukti į 
56 hw. ir važiuoti iki 3 hw. Tuo
met sukti į dešinę, pravažiuoti 
Cayuga miestelį už kurio (apie 
vieną mylią) pirmuoju keliu suk 
ti į kairę (bus rodyklės, sekite 
jas) ir važiuoti iki pat ežero, 
sukti vėl į kairę ir už vienos my
lios būsite gegužinėje.

Kviečiame visas šeimas ir jau
nimą. Jei liksite namuose — gai- 
lėsitės. Valdyba.

Namų Fondo vakaras birželio 
28 d., nors ir labai blogam orui 
esant (visą popietę lijo kaip iš 
kibiro), visdėlto sutraukė nema
žai svečių. Parduoti 188 įėjimo 
bilietai ir gauta $173,03 gryno 
pelno. Dalyvavusieji buvo malo
niai nustebinti puikia sale ir 
prabangia aplinka. NF v-ba pla
nuoja sekančius šokius ten pat 
surengti rugpjūčio 23 d.

Gerą pasisekimą" turėjo lote
rija. Šia proga maloniai dėkoja
me kun. dr. J. Tadarauskui, pa
aukojusiam jai net 84 naujus ir 
gražius fantus. Nuoširdus ačiū 
meilajam Juozui Kažemėkui, su
rinkusia ml5 fantų ir $22 pini
gais ir pareigingajam Adomui 
Dalangauskui už surinktus 25 
fantus ir $7.50Į

Nuostabus Kriaučiūnų ir S. 
Rakštienės pareigingumas: ir šį 
kartą jos atvežė loterijai 5 vyno 
bonkas ir skanų tortą. Ačiū p. 
Jazbutienei už jos pačios keptą 
pyragą loterijai ir vyno bonką. 
Dėkojame ppL Kalvaičiams iš 
Aidershot, Ont.,' paaukoj usiems 
per A. Dalangauską didelę bon
ką Seagram.

Gaila, kad šį vakarą sutrukdė 
audra — būtų buvę svečių bent 
dvigubai daugiau. Dėl blogo oro 
iš 96 iš anksto išplatintų bilie
tų, pusė žmonių neatvyko.

Nauji NF nariai, paskyrę po 
$100: Jack ir Genovaitė Blažai- 
tytė - Stecher, Leonas ir Kotry
na Meškauskai, Pijus Jakubaus
kas ir Brantford, Ont., ir Almo- 
nitis Barbora. Du pastarieji yra 
ankstyvesnės kartos ateiviai.

Laukiame irprašome visų lie- 
| tuvių įsijungti į Lietuvių Namų 
jstatytojus!

Leoną Meškauską malonu pa
sveikinti gavus elektrotechnikos 
inžinieriaus diplomą. Inž. L. 
Meškauskas tą vardą atsivežė 
iš Lietuvos, bet šiame krašte ne
gavo jam pripažinimo. Po 3% 
m. kieto mokymosi laisvalaikiu, 
jis šį pavasarį išlaikė paskuti
niuosius egzaminus, ir gavo šio 
krašto diplomą.

Linkime jam geriausios atei
ties.

Ilgąjį savaitgalį susilaukėme 
svečio iš Amerikos — Ant. Šal- 
čiūno. Jį visada malonu pasvei
kinti čia atvykusį, kaip vienin
teli NF narį gyvenantį JAV.

Neatidėliokime alyvos šildymo 
krosnis užsakyti per Namų Fon
dą. Už kiekvieną naują klijentą 
NF gauna po $15, o vėliau kas
met po $5. Skambinkime R. Rim 
kevičienei, JA 9-7633. Sk. St.

Apyl. vald. nario K. Žukausko 
pastangomis Čikagoje įvykęs 
Tautinių šokių festivalis ir Jau
nimo kongresas paminėti per te-

79), Išduotos paskolos $44.528,15 
(13.527,99), Kasoje pinigais |7.- 
101,70 (2.710,42), Grynas pelrfas 
už I pusm. $1.309,12 (441,23), Ba
lansas už I pusm. $52.556,44 (16.- 
31434).

Palyginus su praeitais metais 
paskolų išdavimas padidėjo 329 
%>, šėrininkų indėliai 303%, de- 
opsitai 392% ir nariai paaugo 
149%. Šiuo metu bankelis turi 
210 narių, depositorių 20 ir sko
lininkų 89. Išklausius komisijų 
pranešimus, iš kurių matėsi, kad 
viskas tvarkingai ir tiksliai ve- 

___ dama. Nuolatinis bankelio augi- 
Tautinių šokių festivalin bei mas parodo, kad Hamitono visuo 

Jaunimo kongresan Čikagoj bu- menė teisingai supranta banke- 
vo išvykę apyl. v-bos narys K. Ho reikšmę ir kaskart vis dau- 
Žukauskas, kuris kartu su broliu giau ir daugiau jungiasi į narių 
nufilmavo ir jrekordavo visus Rašančiam taipgi malonu, 
svarbesnius iškilmių momentus. ‘ 
Buvo nuvykę ir daugiau hamil- 
toniečių: vilniečių pirm. K. Ba
ronas, skautų tuntininkas J. Tre
čiokas, A. Laugalys ir kt.

Jonas Mikšys, šeštadienio mo
kyklos vedėjas ir daugelio or
ganizacijų nepailstantis darbuo
tojas vardinių proga buvo pa
gerbtas kolegų mokytojų ir apy
linkės pirrh. inž. A. Jazbučio vai
šėmis ir įteikta gražia dovana.

Nekilnojamo turto pardavėjas 
ir buvęs bendruomenės valdybų 
veiklus narys Vladas Antanaitis 
savo vardines atšventė birželio 
29 d. artimiau ir draugų tarpe iš
vykoje prie ežero.

H. lietuvių bankelis “Talka” 
liepos 4 d. turėjo valdybos, kre
dito komiteto ir revizijos komi
sijos posėdį priėmimui pusmeti
nio balanso. Posėdyje dalyvavo 
atvykęs iš Toronto Ontario Cre
dit' Union League Field Repre
sentative J. Turley, kuris nuo
dugniai prieš posėdį susipažinęs 
su bankelio atskaitomybe bei 
knygomis pareiškė, kad viskas 
nepaprastai tiksliai ir tvarkin
gai vedama. Taipgi stebėjosi to
kiu greitu bankelio augimu, ku
ris iš nieko pradėjęs operacijas 
dabar tampa žymiu stambiu fi
nansinių vienetu. Ta proga ir 
valdyba galėjo pasidžiaugti tvir
tindami pusmetinį balansą, ku
rio skaitlinės taip atrodo: (per- 
nvkštės sumos skliausteliuose): 
Šėrų s-ta $38.649,91 ($12.732,04), 
Depositoriai $12.038,26 ($3.072,

*
Lietuviai pasaulyje

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

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

Jūsų lietuviška namų apšildymo bendrovė!

Kokybė ir sąžiningos po to movimas žemo
mis kainomis!

Visodo pasiruošę padėti įvairiose namų op- 
/ šildymo problemose1

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

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS:
★ Suvartoja mežiou efyvos
★ Užima mažiau vietos
★ Turi 10 m. garantiją
★ 3 m. ištimokėHmui ir tik 6%

ANTANAS ŠIMKEVIČIUS * ŠHdo J uty k ambonų* automatiškai
President - Sales Manager ★ Duoda natūraliai drėgną orą.

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

kad bankelis progresuoja, o skai
tytojai teisinga supranta koope
racijos reikšmę ir spaudoje nu
švietimą priimdami ne kaip tuš
čią .reklamą, bet pozityvų ir gy
venime būtiną reikalą, be kurio 
šiam krašte sunku išsiversti.

Bankelio vadovybė dėkinga 
visuomenei už gyvą paramą ir 
pasitikėjimą, kuris išugdė ban
kelį iki dabartinio lygio. Bet kas 
yra atsiekta tai nėra galutinis 
tikslas, tai tik pakopa tolimes
niems užsimojimams ir dides
niam kooperatyvinės veiklos iš
siplėtimui. Kviečiami dar nepri
sidėję rašytis nariais, tėvai pra
šomi prirašyti savo vaikus, pa
stoviai taupyti bankelyje, jau 
įsirašiusiems nariais pervesti sa
vo sutaupąs iš bankų į savąjį 
bankelį nepasitenkinant $5 pri
valomu šėru, reikalingiems pa
skolos skolintis tik savoje įstai
goje. Atsiminkime tuos pliusus, 
kuriuos suteikia bankelis, ko ne
randama jokiame banke: šėrų 
sąskaitoje nuošimtis yra išmo
kamas nemažesnis kaip 4%, in
dėliai apdrausti iki $2.000 sumos 
dvigubai visai nemokamai, pa
skolos duodamos $1.000 1% mė
nesiui ir jos irgi nemokamai ap
draustos, nes mirties atveju Įpė
diniams paskolos nebereįkia grą
žinti. Visiems jungiantis apie sa
vąjį bankelį padarysime jį tikrai 
stiprų ir pajėgų, o kai bankelis 
bus stiprus tai ir lietuviškiems 
reikalams atitinkama dalis galės 
būti paskirta.

Pp. Cypu šeimos šventė

i

Kada gavau iš M. Uikienės | niaus ties Širvintais ir Giedrai-
kvietimą dalyvauti jos sesers 
Petronėlės ir švogerio Juozo Cy
pų sidabrinėse vestuvėse, tikrai 
jai buvau nuoširdžiai dėkingas. 
Išgyvenęs Kanadoje 9 metus, 
dar neturėjau progos artimiau 
pabuvoti senųjų lietuvių ateivių 
aplinkoje. Ši proga buvo juo ma
lonesnė, kad iš gerb. Cypų šei
mos Namų Fondas jau turi net 
2 narius.

Ramų ir šiltą šeštadienio va
karą, birželio 22 d., pasiekėme p. 
Cypų jaukią lietuvišką sodybą. 
Prie turtingai liet, valgiais nu
krautų stalų buvo susirinkę apie 
50 svečių. Valgių originalumas 
(gal todėl originalūs, kad pas
kutinį kartą matyti tik Lietu
voje) buvo tame, kad visiškai 
priminė gimtąjį kaimą. Net ir 
sviestas buvo lygiai taip deko
ruotas. kaip kad. primenu, ma
no mamytė darydavo.

N F v-bos įgaliotas trumpu žo
džiu pasveikinau sidabrinius 
jaunuosius ir įteikiau simboliš
ką, dail. St. Dramanto pieštą, su 
NF v-bos linkėjimais adresą. Šia 
kuklia dovanėle v-ba išreiškė 
(?erb. Cypų šeimai savo gilią pa
dėką.

Sustokime kiek prie mielųjų 
sukaktuvininkų.

Juozas Lietuvą paliko 1927 m. 
Nepriklausomybės kovų metu, 
kaip artileriatas, dalyvavo kovo
se už jos laisvę. Aktyviai pirmo
se fronto linijose kovėsi dėl Vil-

čiais. Atvykęs į šį kraštą dirbo 
Timmins aukso kasyklose, o 1939 
m. įsigijo dabartinį 50 akrų ūkį, 
kurio vyriausiu bosu tenka lai
kyti p. Petronėlę, nes Juozas 
dirba šiuo metu Paris, Ont., teks 
tilės fabrike.

Mieloji Petronėlė, kilimo sa
lantiškė, sesers M. Uikienės 
atkviesta 1928 m. Pirmąsias ves
tuves prieš 25 m., t.y. 1932 m. 
birželio 25 d., atšoko Hamiltone. 
Kaip šių sidabrinių, taip ir pir
mųjų vestuvių šaunius pokylius 
parengė visada pilna jaunatviš
ko optimizmo geroji M. Uikie- 
nė. Tolimesnieji bendro gyveni
mo metai atnešė jiems vienturtį 
sūnų Petrą, kuris šia pačia pro
ga atšventė savo 20-jį gimtadie
nį. Gerieji Cypai gali didžiuotis 
savo atžala — jis ir dabar nuo
širdžiai paklusnus tėvams, išau
gęs grynu lietuviu ir susitikęs 
savo tautietį visada užkalbina 
tėvų kalba. Gražus vyras ir pui
kus lietuvis! Baigęs Brantfordo 
gimnaziją, šiuo metu jis padeda 
tėvams ūkyje, planuodamas to
limesnę savo ateitį.

Mielieji sukaktuvininkai P. ir 
J. Cypai šių sidabrinių vestu
vių proga gavo daug vertingų 
dovanų iš giminių ir pažįstamų. 
Didžiausia gi iš jų buvo sesers 
M. Uikienės — naujas televizi
jos aparatas už $300.

Linkime geriesiems Cypams 
šia proga ilgiausių metų ir gra
žiausios ateities! Sk. St.

JA VALSTYBES
BALFas ieško geradarių. JAV 

gyvenąs lietuvis BALFui rašo: 
“Pastebėjau laikraštyje kaip B A 
LFo pagalbos dėka Vanda Lin
gytė (Vokietijoje) pasveiko. Ar 
negalėtumėt pagelbėti mūsų ser
gančiai* giminaitei Lietuvoje? 
Jos 12 metų amž. dukrelė jau 
treti metai serga sąnarių reuma
tu. Prašo atsiųsti Cortisan ir ki
tų vaistų.

Pasiuntėme vieną vaistų siun
tinėlį už $30. Mergaitei labai 
sveikata pagerėjo, bet vaistai 
jau pasibaigė, o mes daugiau pa
siųsti neišgalime. Mudu su žmo
na gyvename iš pensijos”.

Ar neatsiras būrys žmonių, 
draugija ar klubas, kurie apsi
imtų mergaitę aprūpinti reika
lingais vaistais? BALFas.

Dail. A. Rūkštelė, praleidęs 
kelis mėnesius Čikagoje, Detroi
te, kur buvo surengtos jo darbų 
parodos, grįžo atgal į Los An
geles.
VOKIETIJA

Dr. Petrui Karveliui birželio H

EDMONTON, Alta.
Antanas Kontrimas su Agnes 

Blumhagen birželio 29 d, sumai
nė aukso žiedus Fatimos bažny
čioje Štrome, Alberta. Ten pat 
įvyko ir šaunios vestuvės Town 
Hall, jaunosios tėviškėje. Vaišė
se dalyvavo daug svečių ir jau
nieji gavo gražių dovanų. Ed- 
montono lietuviai sveikina ir 
linki daug laimės sukūrusiems 
naują gyvenimą.

Lietuvių namų direktoriai bir
želio 2 ir 23 d. surengė puikias 
gegužines pp. Kirdeikių gražia
me ūkyje. Nepaprastai gražioje 
žavinčioje pievutėje tarp puoš
nių medelių iki vėlaus vakaro 
skambėjo lietuviškos dainos ir 
linksminosi publika šokdama lie 
tuviškas polkutes grajont armo
nika J. Misiui. Be to, visi Jonai 
buvo pagerbti įsodinti į gražiai 
papuoštą kėdę ir pakilnoti su lie
tuvišku pasveikinimu valio.

Kadangi ir p. Kirdeikis, šei
mininkas gegužinės, buvo Jonas, 
tai nepagailėjo ir skanaus lietu
viško sūrio, vaišino publiką.

Gegužinės praėjo su dideliu 
pasisekimu ir publikos buvo pri
sirinkę gana daug ir visi daly
viai dėkoja pp. Kirdeikiams už 
išmintas pievutes ir laukus.

Lietuvis.

St. Catharines, Ont.
Vaikų su tėvais ekskursija. Iš

laikyti mūsų tautiškumui yra 
vienintelis taikinys priaugančio
ji karta. Jeigu ja domėsies, trauk 
si prie savęs, bendrausi ir įver
tinsi, ji tikrai nuo tavęs neatsi
skirs, o bendraudama persims 
tavo savumais. Tą suprasdama 
St. Catharines B-nės apylinkės 
valdyba šiais metais apsisprendė 
eiti panašia vaga: nukreipti sa
vo veikimo svarbiausi dėmesį 
jaunimui. Be stiprios paramos 
šeštadieninei mokyklai, ji sten
giasi neapseiti parengimuose be 
savo mažesniųjų, o didesniuose 
parengimuose įstengia įtraukit 
juos svarbiausiais programos 
vykdytojais.

Birželio 16 d. mokslo metų 
baigimo poga pirm. A. Allis - 
Ališauskienės pastangomis su
rengta į Niagaros gražiąsias apy
linkes vaikų su tėvais bendra 
ekskursija. Tokios ekskursijos 
netik yra įdomios, bet yra mums 
reikalingos ir naudingos. Per jas 
jaunimas pamato savo tėvų pa
pročius ir, svarbiausia, randa 
progos lietuviškai pažaisti ir pa
kalbėti paliekant svetimą kalbą 
ir žaidimus nuošaly, be ko vieni 
būdami jie negali apsieiti.

linkėtina ir daugiau tokių eks 
kursįjų. Pravartu gal būtų su
rengti ir didesnio masto net ke
lių apylinkių. St. Ca-|fc.

29 d. sukako 60 metų amžiaus. 
Jis gimė 1897 m. birželio 29 d. 
Jestrakyje, Šilavoto valsčiuje. 
Gimnaziją baigė Voroneže 1917 
m., studijavo Mūnchene, Berly
ne, Breslau (Wroclaw), kur 1923 
m. gavo politinių mokslų dakta
ro laipsnį. 1924 m. jis Mokesčių 
departamento direktorius, že
mės banko organizatorius. 1925 
m\ Bistro kabinete finansų mi- 
nisteris. Taip pat buvo finansų 
ministeris 1925 m. po pervers
mo Valdemaro kabinete. Nuo 
1945 m. VLIKo narys, atstovau
jąs Ūkininkų sąjungą, nuo 1952 
m. Vykd. Tarybos narys ir Už
sienių R. Tarnybos valdytojas.
BRAZILIJA

Pavergtų kraštų reikalais vis 
daugiau ir daugiau rašoma Bra
zilijos spaudoje, kalbama per ra
diją ir televizijoje. Birželio 12 
d. per radiją “A Gazeta” apie pa
vergtus kraštus kalbėjo Estijos 
konsulas Sauka. Birželio 13 ir 14 
d. buvo pranešimai televizijoje.

Be to, S. Paulo dienraščiai sa
vo skiltyse įdėjo straipsnius mi
nėdami Pabaltijo valstybėse 
pravestą smurtą. H.D.

RODNEY, Ont.
Lietuvių Bendruomenės apy

linkės valdyba liepos 14 d. 2 vai. 
pp. S. Zavadskio ūkyje rengia 
linksmą gegužinę. Veiks įvairus 
bufetas. Šokiai ant puikios plat
formos, gros geras orkestras. Vi
si aplinkinių kolonijų lietuviai 
kviečiami atvykti. Gegužinės 
pelnas skiriamas Sibire vargs
tantiems lietuviams paremti.

Ligi malonaus . pasimatymo 
gegužinėje. Apyl. v-ba.

WINNIPEG, Man.
Pirmąją šv. Komuniją birželio 

23 d. priėmė: Daiva Čingaitė, 
Daiva Matulionytė, Vidas Januš
ka ir ^Rolandas Timermanas.

Danutė ir. Jurgis Vidžiūnai nu
sipirko namus Arlington g-vėje.

Julija ir Pranas Matulioniai su 
silaukė sūnaus. Dabar jie augi
na du sūnus ir dukterį. Vyriau
sias sūnus lanko jėzuitų kolegiją 
St. Boniface.

Arturas Balbonas dirba prie 
bažnyčios metalo fronto užbai
gimo.

Reikalinga pagalba. Kleboni
jos įruošinfo darbai eina prie ga
lo. Dabar susirūpinta bažnyčios 
vidaus įruošimu. Labai nuošir
džiai klebonas visų prašo aukų, 
nes prieš žiemą reikia vidų izo
liuoti. Tikimasi Dievas neapleis 
ir geradariai neužmirš.

Lucija Šmaižytė ir Dante Pos- 
centi birželio 8 d. Immaculate 
Conception bažnyčioje priėmė 
moterystės sakramentą. Jauna
vedžiams pagerbti vakare buvo 
suruošta iškilminga vakarienė, 
savo namuose artimųjų ir gimi- 
o ant rytojaus V. ir J. Šmaižiai 
nių tarpe padarė šaunias Lucy- 
tės išleistuvės. Nuotaika buvo 
labai gera ir gyva. Ją labai pakė
lė jaunojo broliai. Danutės ma
mytė svečius vaišino vynu, kurį 
buvo padaręs Danutei gimus jos 
vyras ir paskyręs jos būsimoms 
vestuvėms. Deja, Danutės tėve
lis to iškilmingo momento nebe
galėjo matyti.

Jaunius Januška daug ir sun
kiai dirbęs savo tėvo “Jet” tran
sporto biznyje, visai vasarai iš
vyko atostogų prie Ontario eže
rų.

Mykolas Bukauskas savo gim
tadienį atšventė Vinco ir Elenos 
Januškų viloje prie Winnipego 
ežero. Ta proga ten buvo susi
rinkę daug lietuvių, kurie ne tik 
mielą Mykolą pasveikino, bet ir 
saulėje' pasikaitino ir pasimau- 

Bronė Bujokienė išvyko atos
togų į JAV pas savo gimines. Ta 
pačia proga aplankė ir Čikagą 
ir dalyvavo tautinių šokių šven
tėje.

Downtown -Barbers
263 King SJ. East, Hamilton

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

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

Sav. HELMUT SEELE

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

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

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

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

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK HEATING SERVICE,
m. Wa SU »- H.-vIltĮ.ĮĮ. Qnk - • Tektoiy JA. 74j?gl
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

GRADUANTUS SVEIKINANT
Užvertę paskutinį pasiruošia- 

mojo laikotarpio lapą, išeinate į 
naują gyvenimo etapą. Mokykla 
atidarė jums pažinimo kelius į 
per ilgus amžius sukrautus žmo
nijos turtus ir supažindino su 
paskutiniais mokslo laimėjimais. 
Jūs tikite savo asmeniška lai
me, savo jėgomis ir žiniomis, kas 
turėtų atidaryti vartus į pasise
kimą. Jums pasaulis šviti jūsų 
idealų šviesoje, be šešėlių ir re
alybės debesų. Tačiau nežiūrint 
jūsų ryžto ir gyvenimo demo
kratinėje atmosferoje, atrasite, 
kad nelengva" išlikti laisvu, sa
varankiu individu mintyse ir 
veiksmuose, kas yra būtina ir 
pirmutinė sąlyga kuriančiam 

♦laisvą ir laimingą gyvenimą. 
Nelengva bus nugalėti aplinkos 
įtakas, plačiai įsivyravusį kon
formizmą ir atlikti pareigas 
tautai ir žmonijai. Tačiau už jus 
kalba daug faktų. Jūs esate jau
ni ir gerai pasiruošę, jūs esate 
lietuviai su plačiu laisvojo pa
saulio pažinimu ir esate arba 
turėtumėt būti tiesos, laisvės ir 
humaniškumo idėjų puoselėto
jai. Iš šių veiksnių perspektyvos 
žiūrima viltingai į jūsų ateitį.

Neabejotina jūsų jaunatviška 
energija ir jūsų žiniomis, bet ky
la klausimas, ką duosite laisva
jam pasaulyje gyvenantiems lie
tuviams ir paliktajai tėvų žemei. 
Jums aišku, kad asmeniška lai
mė neatsiekiama siauru asme
niškų vertybių siekimu. Siekiant 
tikro svajonių ir troškimų išsi
pildymo, reikia rūpintis ne tik 
savimi ir dirbti ne tik sau, bet 
atieti į vis platesnius horizon
tus, ieškoti prasmės ir gilesnio 
supratimo ♦ giliausiuose slėpi-

kitųniuose. ir dirbti ir aukotis 
žmonių labui.

Jūs esate laimingi, kad 
klausote, nors mažai, bet 
bingai tautai, turinčiai savitą, 
turtingą kultūrą ir tūkstančius 
pavyzdžių, kaip reikia aukotis 
už savuosius interesus. Jūs esate 

I turtingesni dvasiniais turtais ir 
j išgyvenimais už šio kontinento 
Į jaunimą. Jūsų supratimo ir vei
kimo akiratis platesnis ir turi 
daugiau galimybių savo idėjų 
įgyvendinimui. Tas viskas kalba, 
kad tik daugiau jaunatviškos 
dvasios, jaunatviškos drąsos ir 
užsispyrimo stojant < savų jų rei
kalų ginti. Kiek būsite pasek
mingi, priklausys nuo jūsų pa
čių gyvenimo pilnumo, jūsų pa
čių įsitikinimų, intelektualinio 
supratimo ir individualaus apsi
sprendimo.

Nieks negali nustatyti ribų ir 
krypties jūsų keliams, negali 
įduoti troškimų, idealų ir sukur
ti jūsų ateitį. Jūs patys turite 
pasirinkti, įsisąmoninti, pamilti 
ir tuo viskuo gyventi. Tik tada 
galėsite už jas aukotis, džiaugtis 
laimėjimais, susimąstyti nepasi
sekimuose ir vėl dar su didesniu 
ryžtu išeiti į darbą.

Nesvarbu kokiuos kelius pasi
rinksite — dešinės, kairės ar vi
durio, nesvarbu keliavimo bū
dai, kad tik bus įnašas į. _mūsų 
tautos aruodą, kad tik sutrum
pintų naktį tolimoje tėvynėje. 
Nesitikėkite triumfališko bei 
pelningo atpildo. Nesitikėkite 
greitų ir lengvų laimėjimų. Gal
būt, reikės aukoti visą laiką ir 
visą energiją, bet laimnngas, kas 
turi kam aukotis, ir ką nors duo 
ti kitiems. B. V.

pri- 
gar-

Iš kairės į dešinę: viršutinėje eilėje — E. Dainius,

Jaunimo kongresas Čikagoje
Jaunimas emigraciniame gy

venime turi dvi visai skirtingas 
užduotis: tinkamai įsitvirtinti 
gyvenamoje aplinkoje ir išlikti 
ištikimu gimtajam kraštui. Pas
kutinioji užduotis sukelia daug 
rūpesčių ir reikalauja stropaus 
pasiruošimo. Su tuo tikslu JAV 
ir Kanados jaunimas birželio 29- 
30 d.d. susirinko Čikagoje.

Pirmąją dieną buvo skaitytos 
dvi bendros paskaitos: 1) A. 
Krikščiūnaitės — “Jaunimas ir 
šeima”. Prelegentė nagrinėjo, 
kaip lietuviškasis jaunimas tu
rėtų laikytis prieš svetimas įta
kas ir kokią įtaką daro lietuviš
ka šeima. 2) B. Vaškelio — “Jau
nimo ateities perspektyvos”. Jo
je nagrinėta jaunimo ateitis iš 
dabartinės perspektyvos ir atei
tį veikią veiksniai.

Po pietų posėdžiavo atskiros 
sekcijos. Meno sekciją pravedė 
H. Žibąs, talkininkaujant R. Ši- 
manskytei ir G. Gedvilai. Sekci
jos tema — “Jaunosios kartos 
dailininkų kelias tremtyje”. Vi
suomeninių ir socialinių mokslų 
sekciją pravedė J. Šoliūnas, tal
kinant J. Čepėnaitei, T. Remei- 
kiui ir V. Valaičiui. Tema — 
“Tremties liet, jaunimo sociali
nės problemos. Sporto sekcijai 
vadovavo A. Laurinaitis. A. Ta- 
mulynas skaitė paskaitą: “Spor
tas lietuvių tautos auklėjime”. 
Apie sporto organizacinius vie
netus darė pranešimą dr. A. Nas 
vytis ir A. Bielskus. Literatūros 
ir spaudos sekcijai vadovavo R. 
Mišauskas. V. Stankus skaitė pa
skaitą ■— “Jaunimo kelias spau
doje”. Griežtųjų ir pritaikomųjų 
mokslų sekcijai vadovavo A. 
Avižienis. Pagrindinė tema bu
vo: “Tarp dviejų pasaulių — jau
nosios kartos lietuvis profesio
nalas Amerikoje. Skaityti trys 
referatai: V. Šoliūnas — Profe
sinio darbo aplinka ir reikalavi-

mai; A. Dundzila—Lietuvių tau
tinės grupės aplinka ir reikala
vimai; A. Avižienis — Profesi
nis parengimas ir grįžimo klau
simas. Be to, vyko grupinės dis
kusijos, moderuojant J. Liubins- 
kui ir dalyvaujant prof.' V' Ma
neliui, dr. V. Vygantui, J. Ru
giui, V. Šoliūnui, A. Dundzilai ir 
A. Avižieniui. Viešų sekcijų dis
kusijose aktyviai dalyvavo klau
sytojai.

Antrąją dieną V. Adamkavi- 
čius iš dviejų ankstyvesniųjų; 
bendrųjų paskaitų padarė išva
das, paryškindamas lietuvybės 
išlaikymo ir lietuviškosios kul
tūros tęstinumo probelmas ir nu 
rodydamas artimos teities darbo 
gaires.

Kongreso rengėjai — JAV Stu 
dentų Sąjunga ir JAV Liet. Ben
druomenės Čikagos apygarda — 
įdėjo daug darbo suorganizuo
jant šį pirmąjį su tokia plačia 
programa jaunimo kongresą. 
Knogrese dalyvavo arti 500 da
lyvių iš JAV i rKanados. Tame 
skaičiuje nemaža atstovų vyres
niosios kartos. Kongresą atidarė 
regimo komiteto pirm. A. Mic
kevičius, o pirmininkavo V. Ka- 
mantas ir L. Sabaliūnas, sekre
toriavo L. Čepėnaitė ir V. Gaš
kaitė.

Kongresas įrodė, kad sujung
tomis jėgomis jaunimas gali 
dirbti, ir laukiama ateityje dau
giau panašių įvykių.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

z /prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

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

Telefonas EM. 3-5520
SPECIALUS PRANEŠIMAS

LIETUVIAI, kurių giminės gyvena Lenkijoje, dabar gali 
siųsti pinigus paštu į Lenkiją. Paštu trunka iki 3-jų sa
vaičių, o telegrama tik 48 valandos.
TEN BUS IŠMOKAMA UŽ:

• $1.00 - 100 zlotų.
Galite siųsti pradedant nuo $1.00 iki neribotos sumos ir 
pasiuntimas paštu kainuoja $1.00, o telegrama $3.00, ka- 
nadiškais doleriais.
Mes taip pat siunčiame į LIETUVĄ maisto bei rūbų 
siuntinius, SIUVAMAS MAŠINAS, įvarius vaistus oro 
paštu h kt. '
Draugiškas ir patikimiausias patarnavimas visuose siun
timo reikaluose. Kviečiame užeiti ir įsitikinti.

rinėje eilėje — R. Lapinas, G. Mitalas, R. Mitalas ir ] 
rauskas, G. Račytė, L. Ramanauskienė - Mickevičiūtė ir J. Stankus.

Januškevičius,-A. Jurkus ir A. Kličius; vidu- 
B. Petrulytė; apatinėje eilėje — A. B. Pusa-

“Tarpo” pirmieji penki metai
"Doino mus keis j dorbtj onkstų rytą. 
Daina palengvins rūpesčius vargus“.

Kūryba yra vienas iš nedauge- 
‘ lio mūsų gyvenimo puošmenų. 
Be jos mes būtume lyg blankūs 
taškai vientisam amžių audiny. 
Viena iš kūrybos išraiškų yra 
daina, reikalaujanti dvejopų ta
lentų: kūrėjo ir tą kūrybą gil
dančiojo menininko.

Mes gėrimės pavieniais solis
tais, bet kaip daug nuostabiau 
yra, kai ištisa grupė talentingų 
žmonių susijungia į chorą, kuria
me jau nėra pavienių daininin
kų, o tik galingas meninis vie
netas absoliučioje dirigento va
lioje. Toronto choras “Varpas”

dainai ir bendras tikslas. Tai vis 
organizaciniai varpiečių ir jų va
dovų nuopelnai, kuriuos betgi 
dažnai nustelbia augštas choro 
meninis lygis. O tai, beabejo, 
nuopelnas jo dirigento muziko 
Stasio Gailevičiaus. Neveltui 
Toronto dienraštis “Daily Star” 
“Varpą” pavadino geriausiu mė
gėjų choru Kanadoje, o kiti mu
zikos kritikai štai ką rašė:

“Išpildyto su giliu jsijoutimu, kuris 
buvo lygioi stiprus oudringose kaip ir 

pa- 

and

romiose nuotaikose ... bendrai 
ėmus puikiai suderinti balsai0.

John Kroglung, Globe
AAaiL Jan. 25, 1954. 

"Choras "Varpas" turi pilna

Eugenijus Dainius
Gimė Jurbarke 1932 m. liepos 

1 d. Baigė gimnaziją Montrealy
1951 m. ir įstojo į Sir George 
Williamson kolegiją. 1953 m., po 
dviejų metų vakarinių studijų, 
įstojo į McGill universiteto Sta
tybos inžinerijos fakultetą. Šiais 
metais baigė studijas bakalauro 
laipsniu.

Studijų Sieti! Eūgenijils Teiš- 
kėsi skautų organizacijoje ir da
bar priklauso dr. J. Basanavi
čiaus vardo skautų vyčių būre
liui, taip pat PLIAS ir Lietuvių 
Akademiniam Sambūriui Mont
realyje.

Be to, aktyviai reiškėsi Kana
dos Lietuvių Studentų Sąj.'veik
loje ir šiuo metu eina KLS Cen
tro Valdybos ryšininko pareigas.

Česlovas Januškevičius
Gimė 1933 m. sausio 25 d. Kau

ne. Vokietijoje mokėsi Wiesba
den© ir Kasselio - Mattenbergo 
lietuvių gimnazijose ir Kanado
je, Montrealyje 1951 m. Sir 
George Williams Evening High 
School įsigijo brandos atestatą. 
Du metus studijavo vakarais, o 
vėliau įstojo į McGill un-tą ir šį 
pavasarį baigė Statybos Inžine
rijos fakultetą su bakalauro 
laipsniu.

Česlovas priklauso skautų vy
čių būrelyje Montrealyje, akty
vus narys KLSS Montrealio sky
riuje, be to, priklauso McGill 
un-to Cicil Engineering klubui, 
Corporation of Professional En
gineers of Quebec. ♦

Ateityje numato specializuotis 
hydraulinės inžinerijos srityje, o 
šiuo metu dirba Montreal Engi
neering kompanijoje.

Algirdas Jurkus
Gimė 1935 m. birželio 11 d. 

Klaipėdoje. Šveicarijoje gyven
damas mokėsi College St. Mi
chel, Fribourge; o vėliau Mont
realyje 1953 m. baigė College 
Stanislas ir įstojo į Ecole Poly- 

, thechnique Montrealyje į Inži
nerijos fakultetą. Šį pavasarį 

1 baigė inžinerijos studijas baka
lauro laipsniu.

j Algirdas gavo Anthole stipen
diją du metus specializuotis mi
limetrinių radijo bangų teorijoje 
Sheffield un-te, Anglijoje, ma
gistro laipsniui įsigyti.

t Studijuodamas aktyviai reiš
kėsi Montrealio studentų ateiti
ninkų eilėse ir 1955-56 m. ėjo 
skyriaus pirmininko pareigas. 
Be to, Algirdas priklauso Mont
realio Akademiniam Sambūriui 
ir pasižymėjo kaip uolus ir darbš 
tus studentiškoje veikloje.

Algirdas Kličius
1952 m. baigė St. Willibroards 
gimnaziją Montrealyje ir tais 
pačias metais įstojo į McGill un
to Statybos Inžinerijos fakulte
tą. Šį pavasarį baigė studijas ba
kalauro laipsniu, šalia studijų 
Algirdas dirbo skautų vyčių bū
relyje, Akad. Sambūryje ir stu
dentiškoje veikloje. Be to, yra 
įsijungęs į Lietuvių Bendruome
nės veiklą ir dabartniu metu pri-

Montrealio Liet. B-nėsklauso 
valdybai.

Rimantas A. Lapinas
Gimė 1932 m. sausio 8 d. aKu- 

ne. Lankė Kauno 8-tą ir Kasselio 
lietuvių gimnazijoje įsigijo bran
dos atestatą. Montrealyje lankė 
Sir George Williams College 
1949-1954 m. ir įsigijo B.Sc.. 
laipsnį. 1Q54-57 McGill
un-tą ir šį pavasari įsigi,j a B.Eng. 
laipsnį statybos inžinerijoje.

Gintas P. Mitalas
Gimė 1928 m. balandžio 28 d., 

Vilkaviškyje baigė 6 gimnazijos 
klases. Stade, Vokietijoje, 1947 
m. įsigijo brandos atestatą. 1953 
m. įstojo į Toronto un-to Mecha
ninės Inžinerijos fakultetą ir 
šiais metais įsigijo bakalauro 
laipsnį.

Gintas pasižymėjo un-te savo 
gabumais ir tris iš eilės mokslo 
metus baigė su pagyrimu (ho
nours). Vasaros atostogų metu 
buvo paviestas dirbti National 
Research skyriuje Otavoje. Šiuo 
metu Gintas pasiųstas speciali
zuotis į Ryerson Institutą, atei
tyje žada tęsti studijas magistro 
laipsniui įsigyti. 7

Studentiškoje veikloje pasižy
mėjo kaip nenuilstamas parengi
mų bei stovyklų organizuoto j as. 
Du metus iš eilės priklausė To
ronto studentų skyriaus valdy
bai eidamas įvairias pareigas.

Romas Mitalas
Gimė 1933 m. Atvykęs į Kana

dą lankė Port Arthur Collegiate 
Institutą, kurį 1953 m. baigė įsi
gydamas brandos atestatą ir lai
mėdamas įstojamąją J. S. Mc 
Lean matematikos stipendiją 
keturiems metams. Įstojo į To
ronto un-tą Matematikos Fizikos 
fakultetą ir šiais metais baigė 
studijas bakalauro laipsniu. Ro
mas pasižymėjo gabumais moks
le ir kiekvienus mokslo metus 
baigė su augščiausias pažymiais 
(1st Class Honours). Šiais me
tais Romas baigė pirmuoju savo 
kurse. • I

Studijuodamas Romas akty
vus Matematikos klubo narys 
Toronto un-te. Šiuo metu gavo 
savo srityje darbą Albertos pro
vincijoje, o rudenį žada toliau 
tęsti matematikos studijas ma
gistro laipsniui įsigyti.

Birutė Petrulytė
Gimė 1934 m. rugpiūčio 9 d. 

Klaipėdoje. Atvykus į Kanadą 
lankė gimnaziją — Coaldale, St. 
Joseph’s ir Lethbridge Collegia
te Albertos provincijoje. Gimna
ziją baigė pirmąja su scholar
ship. Atvykus į Torontą baigė 
Loretto Secretarial College įsi- 
gydama diplomą. 1953 m. kores- 
pondenciniu keliu pradėjo studi
jas Otavos un-te ir dvejus metus 
iš’ eilės gavo pagyrimą (hon
ours). 1955 m. įstojo į Toronto 
un-tą ir specilizavosi psicholo
gijoje. šiais metais baigė stu
dijas su bakalauro laipsniu.

Nuo 1945 m. Birutė priklauso 
skautų sąjungai ir ėjo įvairias 
pareigas nuo paskiltininkės iki

draugininkės. Vėliau perėjo į jū
rų skautes. Studentiškoje veik
loje pasižymėjo darbštumu ir ėjo 
1956 m. Kanados Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Centro Valdy
bos sekretorės pareigas, 1957 m. 
Toronto skyriaus sekretorė. Be 
to, priklauso Akademikų Skautų 
Sąjūdžiui Toronte, kur nuo 1955 
m. eina Akademikių Skaučių 
Draugovės pirmininkės parei
gas. Spaudos sirtyje Birutė reiš
kiasi “Studentiškuoju Keliu” 
skyrelyje ir priklauso skyrelio 
redakciniam kolektyvui.

Šalia organizacinio gyvenimo 
aktyviai dalyvavo Toronto Lie
tuvių Meno Mėgėjų būrelyje ir 
Vyties sporto klube. Be studijų 
dar ima Konservatorijoje piani
no kursą.

Toronto un-te Birutė priklau
so F.R.S.O., I.S.O., Psichologijos 
ir Prancūzų klubams.

Bitutė pakviesta asistente į 
psichologijos skyrių Toronto un- 
te. Rudenį šalia einamų asisten
tės pareigų žada tęsti studijas 
klinikinėje psichologijoje ma
gistro laipsniui įsigyti.

Alfredas B. Pusarauskas
Gimė 1932 m. gruodžio 21 d. 

Kaune. Vokietijoje lankė lietu
vių gimnaziją Garmisch, O Mont 
realyje D’Arcy ’ McGill High 
School įsigijo brandos atestatą. 
1952 m. įstojo į McGill un-to In
žinerijos fakulteto statybos sky
rių, kurį šį pavasarį baigė baka
lauro laipsniu.

Studentiškame gyvenime da
lyvavo įvariose organizacijose: 
1956 m. ėjo KLSS Centro Val
dybos vicepirmininko pareigas, 
Montrealio studentų ateitinin
kų grupėje 1951 m. ėjo pirmi
ninko, 1952-54 m. iždininko pa
reigas. Be to, priklauso McGill 
un-to šachmatų klubui.

Gražina Račytė
Gimė 1935 m. birželio 25 d. Kė

dainiuose. Kanadoje lankė Till- 
sonburgo gimnaziją, kur 1954 

m. įsigijo brandos atestatą. 1954

I yra vienas iš tokių kolektyvų. 
“Varpo” dainų yra lengva klau
sytis; gal todėl dažnai pamiršta
me, kiek daug darbo ir pasiau
kojimo yra įdėta tam grožiui pa
siekti. Juk ten, rodos, dainuoja 
tik Rapolas, kurs kartu su tavim 
kanadiškam namui stogą dengia, 
tik Kazys, kurs Lietuvoj šalia 
tavęs ūkininkavo, gal dar Petras, 
kurs tavo vaikus ten kaimo mo
kykloje mokė, ar gal tavo jau iš
eivijoj suaugęs vaikas. Jie visi 
aukoja savo jėgas ir laiką. To
kiam “nepelningam” darbui su
burti grupę žmonių yra' neleng
va. Vienok “Varpas” jau penki 
metai klesti Toronte ir yra ta
pęs viena iš sklandžiausiai besi
tvarkančių organizacijų. Štai 
kiek statistikos jų nuveiktam 
darbui pailiustruoti.

Per vienus metus choras pada
ro po 125 repeticijas ir duoda 
virš 20 koncertų.. Sudėjus pra
leistą laiką repeticijose, kelio
nėse ir koncertuose, kiekvienas 
choristas paaukoja apie 450 va
landų. Jei už tą laiką reikėtų 
sumokėti tik po vieną dolerį į 
valandą, tai visam chorui susi
darytų virš $30.000 į metus. Prie 
to dar reikėtų pridėti kiekvieno 
choristo asmenines išlaidas at
vykimui į repeticijas, kas sudaro 
irgi apie $40 į metus vienam as
meniui. Tai bent duoklė Tėvy
nei Lietuvai!

“Varpo” gyvenime tikriausiai 
irgi iškyla įvairių problemų ir 
nesutikimų, vienok visos kliū
tys nugalimos, nes jungia meilė

m. Įstojo į Western un-tą Lon
done, Ont., o 1556 m. persikėlė į 
Toronto un-tą Humanitarinių 
mokslų fakultetą, koncentruoda- 
mosi filosofijoje. 1957 m. sėk
mingai baigė bakalauro laipsniu.

Gražina šalia studijų dalylva- 
vo jūros skaučių ir AŠS organi
zacijose.

Leonida Ramanauskienė - 
Mickevičiūtė

Gimė 1934 m. lapkričio 15 d. 
Tauragėje. Vokietijoj lankė liet. 
Hanau gimnaziją. Toronte Hum
berside gimnazijoje įsigijo bran
dos atestatą. 1953 m. įstojo į To
ronto un-to Humanitarinių moks 
lų fakultetą, koncentruodamosi 
prancūzų kalboje. Po metų dėl 
susidėjusių aplinkybių turėjo 
mokslą nutraukti. 1955 m. grįžo 
į universitetą ir 1957 m. baigė 
bakalauro laipsniu.

Leonida parodė didelį darbš
tumą ir ištvermę, nes šalia šei
mos (augina dukrą ir sūnų) rei
kalų sugebėjo studijas baigti. Be 
to, ji priklauso skautų organiza
cijai. Rudenį žada mokytojauti 
gimnazijoje dėstydama prancū
zų kalbą.
Juozas Stankus (Stankevičius)

Gimė 1922 m. kovo 22 d. Rad
viliškyje. Lankė Radviliškio pro 
gimnaziją ir po to Kauno Augš- 
tesniąją Technikos mokyklą, ku
rią sėkmingai baigė. Vėliau stu
dijuoja Vytauto Didžiojo un-te, 
Technikos fakultete, mechanikos 
skyriuje.

Atsikėlęs į Kanadą 1954 m. 
įstojo į Toronto un-tą ir 1957 m. 
baigė bakalauro laipsniu Mecha
nikos inžinerijos srityje.

Studijų metu Juozas prikląu- 
sė A.S.M.E. (American Society 
of Mechanical Engineers) ir S. 
A.E. (Society of Automotive En
gineers) organizacijoms.

MOTINOS
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vaikų pudra išlaiko 
vaikų odų šautų.

vaikų pudra sustabdo 
vystyklų nutrynimų.

kalinės jėgos skalę, išlyginta toną ir 
gerą 
buvo 
ja ir

balsų balonsa. Operų ištraukos 
išpildytos su puikia interpretoci- 
^iliu įsijautimu".

Georg Kidd, The Telegram, 
April 18, 1955.

"Varpas" parodė daug išbaigto 
meno privalumų — puikus ansamb
lis, jautrus, gyvai išsireiškięs ir su ste
bėtinai aiškia dikcija".

Frank Haworth, Globe and 
Mail, Jan. 16, 1957.

Lapkričio 9 d., Eatono audito- 
rijoje “Varpas” ruošia penkių 
metų jubiliejinį koncertą. Prog- 
moje, tarp kitų, girdėsime St. 
Šimkaus kantatą “Atsisveikini
mas su Tėvyne”, kurią išpildys 
choras ir solistai, bet didžioji 
programos dalis bus skirta ope
rai. Repertuaras rodo koncertą 
būsiant itin augšto lygio, tuo la
biau, kad visi kviestieji solistai 
yra lietuviškos dainos meno 
žvaigždės. Lapkričio devintąją 
yra verta rezervuoti šiam retam 
muzikiniam įvykiui.

Mūsų mieliem varpiečiam, 
choro vadovybei ir Maestro ten
ka palinkėti tik ištvermės. Lie
tuviškoji Toronto visuomenė 
jumis didžiuojasi.

Eug. Bubelis.

Mūšy jėgos
(Atkelta iš 2 psl.) 

myn„ jaunieji” — Br. Budriūno. 
Kanklininkų grupė, vad. A. Kir- 
vaitytės, pagrojo “Tykiai ty
kiai’!, “Pas močiutę augau” ir iš
trauką iš J. Švedo “Klonių ai
dai”. Po to pr. mokyklų moki
niai pažaidė: Jurgelį, Aguonėlę, 
Uodą, Audėjėlę.

Žiūrovai visą programą sekė 
su dideliu pasigėrėjimu. Jie sa
vo širdyse didžiavosi savo jauni
mu. Jie jautė, kad tokiu parengi
mu kiekvienas traukte patrau- 
kiamas - likuti lietuvių, ir suprato 
kongrese pareikštas mintis/ kad 
reikia jaunuosius ne versti būti 
lietuviais, o patraukti.

Kaikurie šokiai pasirodė ne
dėkingi masinei grupei, nes ją 
paverčia besisukinėjančia minia. 
Bet tie šokiai, kur galimi ma
siniai grupių deriniai pvz. suk
čius, jonkelis ir pan., buvo pasi
gėrėtini. Kaikuriuose šokiuose 
trūko precizijos, suvienodinimo, 
grakštumo. Bet per vieną šešta-- 
dienį vargiai ar daugiau beįma
noma pasiekti.

Darniai grojo muz. Br. Jonu
šo pučiamųjų orkestras visiems 
šokiams bei maršams. Daugumai 
šokių ir maršų muzikos instru- 
mentaciją parengė pats Br; Jo
nušas. Akordeonu grojo W. 
Tenslingeris. '

Uždaromąją kalbą pasakė LB 
Čikagos apyl. pirm. dr. J. Bajer- 
čius, visiems nuoširdžiai padėko
jęs už darbą. Vykd. komiteto 
pirm, pravedė užbaigos apeigas 
— vėliavų išnešimas ir kt., ir sa
vo komiteto vardu išreiškė padė
ką ir dalyviams ir žiūrovams.

Išėję iš amfiteatro lietuviai 
užplūdo gatves, autobusus, taxi. 
Kur neisi, girdėti vien lietuvių 
kalba. Ir nenuostabu: juk Čika
goje skaitoma apie 100.000 lietu
vių! Tuo Čikaga didžiuojasi, o 
jos angliški laikraščiai gausiai 
dėjo nuotraukas prieš ir po fes
tivalio. Čikagos liet, veikėjai ir 
šį kartą nepagailėjo prakaito, 
nemigo, rūpesčio, lėšų ir sve
tingumo Tėvynės Lietuvos labui.

Vakare dar buvo Morrison 
viešbutyje šokiai ir baigiamasis 
banketas, kur pasigėrėta jauni
mo kongreso ir ypač festivalio 
pasisekimu. Kor.

Pasaulio Lietuvių Žinyno re
daktorius praneša: Netikėtai su
sirgus vienam spaustuvės rinki
kui PL Žinyno, rinkimas užsitę
sė, ir jo išleidimą teko atidėti 
iki rudens. Angliškoji Žinyno 
dalis, kuri neįskaitant iliustra
cijų, sudarys ištisą knygos treč
dalį (daugiau kaip 100 puslapių), 
jau surinkta.

Dabar renkama bendroji da
lis, o po to — adresynas ir atski
rų kolonijų aprašymai. Darbą 
sutrukdė dar ir ta aplinkybė, 
kad keletas kolonijų redaktorių 
neištesėjo pažado surinkti ži
nias apie savo kolonijos organi
zacijas ir visuomenės vadus. Tad 
ir dabar dar nevėlu prisiųsti in
formacijas apie organizacijas, 
apie kurias iki šiol žinių nėra pri 
siųsta. Taipgi dar nevėlu ir Ži
nyną užsiprenumeruoti. Adre
sas: A. Šimutis, 41 W. 32 Street, 
New York 4, N.Y., U.S.A.
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JOINT REALTY LTD.
■ tM BLOOR ST. W. - TEL LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI J ŽEMĘ

Dr. SERGAUTIS, Realtor
TEL. LE. 4-2426

Didžiausias žemės pasirinkimas - 
Namų iškeitimas

817 BLOOR ST. W.
sklypai, subdivizijos.

' Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI

tad mielai esate kviečiami atsilankyti j

5 ROBERT STREET, TORONTO
i /prie Spa dina-College/

* ” Sav. VL: TARVYDAS .
čia savo kalboje Hsiaižkinstte viską su prityrusiais mechanikais.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktą pinigą, WALLY'S garažas lietuviams 

duos kreditan, už visus atliktus didesnius motinos 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 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
fiimom s ir jų pilną 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. H4IIK
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

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

. Nauja tekstilės krautuvė

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

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

ŽUKLĄVlMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik j

J . B E R Ž I N S K A S
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus.

E

Vienybėje galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.• ■

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, trečįadieniais 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 betkokiq nekilnojamų nuosavybę, paskambinkite j Į«i 
lietuviams serai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei sudaromos poskolos 
labai mažu procentu. Turime dideli pasirinkimą namą, 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 atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis plonas, 
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 plonas, 
alyva šildomos, moderni virtuvė, ga
ražas, randasi Eglinto - Yonge rajone. 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
namas, dvi modernios virtuvės, dvi 
vonios, vandeniu alyva Šildomas, žai
dimų kambarys rūsyje, gražus didelis 
kiemas, garažas su privačiu įvažiavi
mu, randasi Bloor - Gladstone rajone. 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiros 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
mod. virtuvė, kietmedžio grindys, aly
va šildomas, garažas, randasi Jone • 
Windermere rajone.
$5.000 įmokėti, 11 kambarių atski
ros mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu šildomas, kietmedžio 
grindys, garažas, geros išsimokėji
mo sąlygos, randasi Howard Park - 
Roncesvolles rajone.

Tolp pet turime ne mg perdavimui su 
$600 {mokėjimu ir eugičieu.

P. KERBERIS
Kuto t>M.: U. 1-2471,

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
ougštus, mūrinis namas su garažu, 
alyva apšildomas, 2 vonios, 2 virtu
vės. Du atskiri butai. Bloor - Dover- 
court Rd. rajone.
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, atskiras 
mūrinis namas su garažu ir vieta ant
rom, alyva šildomas, 2 moderniškos 
virtuvės. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Gražus kiemas. Bloor - Dundas 
rajone. _ _ -_
$5.000 įmokėti, 14 kambarių mūri
nis atskiras namas, vandeniu apšildo
mas, 4 virtuvės, 2 vonios. Namas 
parduodamas su visais baldais. Ge
ram nuomavimui rajone. Tuojau ga
lima užimti. Porkdale rajone.
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ros mūrinis namas su garažu, neper
einami kambariai, 3 virtuvės. Arti su
sisiekimo. Viena 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. Di<feli ir gražūs kambariai. Vie
na skola 10-čioi metų. Oakwood - 
St. Clair rajone.
$9.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, geram nuomavimui rajone. 
Pilna kaina $24.500. Vandeniu ap
šildomas, garažas.
$10.000 įmokėti, gero mūro namas 
su krautuve ir 5 kambarių butu ant
rom ougšte. Vieno skola balansui. 
Bloor - Dufferin rajone.

B. SAKALAUSKAS
Biznio ttiaf.: LE. 1-2471,

♦
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. Vytis futbole pirmauja
Laimėjęs vienas rungtynes ir 

sužaidęs antras lygiomis Vytis 
pirmenybių lentelėje prašoko sa
vo artimiausį varžovą 3 taškais.

Pirmose rungtynėse Vytis ne
sunkiai sudorojo nepilnam są
state pasirodžiusią Blackpool 
vienuolikę 6:0. Įvarčius įmušė: 
Preikšaitis 2, J. Vėlyvis 2, Lietu
vininkas 2. Beveik visi įvarčiai 
pasiekti iš Šimkaus padavimų, 
kuris pats neturėjo laimės nors 
ir gražiai šaudė.

Antrose rungtynėse vytiečiai 
vos įstengė pasiekti 1:1 lygiąsias 
prieš paskutinėje vietoje stovin
čią St. Thomas komandą. Pir
mam puslaiky priešas dažnokai 
prasmukdavo pro vytiečių gyni
mą ir tik nesėkmės lydimas ne
pasiekdavo įvarčių. Pirmą pus- 
laikj laimi italai 1:0. Antram 
puslaiky, nors ir buvo žaidžia
ma į vienus vartus, vytiečiai vos 
įstengė įmušti išlyginamąjį įvar
tį. Vytiečiai žaidė labai nevik-‘ 
riai, italai visuomet būdavo 
greitesni prie kamuolio.

Vytis yra laimėjusi 6 rungty
nes. dvi sužaidusi lygiomis ir 
vienas pralaimėjusi. Įvarčių san
tykis 22:6. Įvarčių daugiausiai 
imušė Preikšaitis 8, J. Vėlyvis 
5- '

Sekančios rungtynės liepos 22 
d. prieš Eintracht ir liepos 27 d. 
prieš latvius. A. S.

•.

N. Šalkauskaitė ir W. Lubes 
naujieji lauko teniso meisteriai

Praėjusi savaitgalį dvi dienas 
užtrukusios atviros lauko teniso 
pirmenybės sutraukė apie 30 te
nisininkų iš Detroito, Rocheste
rio, Hamiltono ir Toronto. Vyrų 
grūpėš nugalėtoju tapo W. Lu
bes (Sakalas) finale nugalėjęs 
Rautinš (Vytis)6:3, 5:7, 10:8, 6:1., 
Moterų grupėje pirmąją vietą’ 
laimėjo Šalkauskaitė finale nu
galėjusi Urbonaitę 2:0 (abi Vy
tis). Pirmą kartą pravestas jau
nių varžybas laimėjo Paškas (D. 
Kovas) nugalėjęs Burdulį (Auš-

ra) 2:0. Visas dvejeto varžybas 
laimėjo Rochesterio Sakalo te
nisininkai: vyrų dvejetą W. ir F. 
Lubes nugalėję antrą Sakalo po
rą Grybauską - Armoną, o miš
rų dvejetą laimėjo F. Lubes - 
Kry gėry tė nugalėję vytiečių po
rą Gvildį - Vėlyvytę.

Tenka džiaugtis ne tik dideliu 
būriu dalyvių, bet aiškia pažan
ga. Ypatingai išsiskyrė broliai 
Lubes, Amerikoj gimę lietuviai. 
Graži jų technika, gera nuotai
ka bei tvarkingumas daugeliui 
mūsų tenisininkų parodė, kad 
tenisas yra tikrai baltasis spor
tas. Vyrų vieneto finale pralai
mėjęs Rautinš buvo lygiavertis 
priešininkas laimėtojui. Techniš
kai geraš buvo ir naujasis jaunių 
meisteris Paškas, nors fiziškai 
nepriaugęs prie daugelio buvu
sių priešininkų. Šiek tiek matėsi 
pažangos moterų grupėje. Šį 
kartą parodytas ir didesnis su
sidomėjimas — buvo net penkios 
dalyvės. Maloniai nustebino 
Detroito Kovo jauniai gausiu 
būriu dalyvaudami pirmeny
bėse.

Pirmenybes pravedė Kana- 
ir draugiškoj nuotaikoj ir paro-

sėkmingos, tačiau tai buvo ge
ras paskatinimas ateičiai.

Pirmenybees pravedė Kana
dos sporto apygarda P. Gvildžio 
asmenyje. Per abi dienas į var
žybas atsilankė žiūrovų šiek tiek 
mažiau negu būta dalyvių.

N. Delhi. — Indijos premje
ras Nehru ir 1 3ministerių sava
noriškai sumažino 10% savo al
gų. Nehru net persikėlė į ma
žesnį butą. Iki šiol .ministerial 
gaudavo 2.250 rupijų ($480) al
gos ir 500 rupijų ($106) repre
zentacijai.

Paryžius. — Prancūzija sekan
čių 5 metų bėgy numato įvesti 
naujus telefono aparatus, kurie 
nebe skambės, bet abonentą 
šauks pasikalbėti muzikiniais 
garsais.

^klleisteinas. — Šiame Rytprū
sių miese, dabar priskirtame 
Lenkijai, atsirado “Vengrijos su
kilėlių aikštė”. Lentelė atsirado 
naktį. Milicija daug kartų ban
džiusi grąžinti senąjį vardą “So
vietų herojų aikštė”, bet po nak
ties vėl rasdavo naująjį vardą. 
Pagaliau ji nieko nebedaranti.

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 kambarių mūrinis namas, dvi virtuvės, alyvos apšildymas, 

vieta garažui. High Park rajone.

2. $15.500, atskiras, 6 kambarių mūrinis namas. Nepereinami kambariai, dvi 
virtuves, dvigubas garažas. Grenadier Rd. - Roncesvolles rajone.

3. $17.900, atskiros 7 kambarių šiurkščių plytų narnos. Kvadratinis plonos, 
vandeniu alyva apšildomas, garažas. St. Clair - Bathurst rajone.

Skambinkite LE. 4-8481
ANTANAS MIČIŪNAS

Civilių apsauga
Gyvename taikoje, tačiau ne 

be karo pavojų. Jei priešas ži
nos, kad greitai gali suardyti 
krašto ūkį ir panikos metu gali, 
iššaukti dezorganizaciją, nesi
varžys ir atominius ginklus pa
vartoti.

Šito išvengti galima tik gerai 
pasiruošus, visiems piliečiams 
įsijungus į civilių apsaugos or
ganizaciją (Civil Defence). Jos

NIAGARA PUSIASALIS
Ką daro FASK-tas? Dirbant 

kokį nors- didesnį darbą neapsi
eina geruoju be kokių nors vie
tinio pobūdžio nesusipratimų. 
Neaplenkia-toji-“laimė” ir Nia
garos V-tosios KL Dienos ren
gimo valdybos. Kol iš pašalinių 
niekas nesikišo, reikalus išsiaiš
kindavome vietoje ir darbas 
sparčiai ėjo gera linkme. Bet 
štai į mūsų reikalus įsiterpia vi
sai pašaliniai — Š. Amer. sporto 
vadovybė FASKas. Šiomis die
nomis spaudoje pasirodė FASKo, 
atsišaukimas, kad tą pačią dieną 
Rochesteryje, tik apie 80 mylių 
nuo Niagaros, FASKas rengia 
dielę sporto šventę.- Kadangi

Šioji sporto šventė nutrauks ma- nados VKLS-gos pirm, pareigas

Visu draudimų reikalais kreipkitės
PIRMIAUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRAN$ BARAUSKU
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

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

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. prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas. -

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

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

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

žiausiai ,30% apylinkių žmonių, 
daugiausiai jaunimo, todėl pri
sieitų mums šventę perkelti į 
Kanados šiaurę, kas jau yra per- 
vėlu, arba, suradus būdą padeng 
ti susidariusias išlaidas, šventę 
likviduoti.

Argi FASKo vadovybei nėra 
žinoma, kad kiekvienais metais 
šiomis dienomis yra rengiama 
Kanados Lietuvių Diena su spor
to varžybomis? Šiais metais tai 
įvyks Niagaroje. Jau prieš pusę 
metų apie tai skelbiama spau
doje. Jeigu jau yra būtino rei
kalo rengti tą pačią dieną, tai 
koks reikalas verčia lįsti pašo- 
nėn ir ardyti seniai pradėtą pa
sirengimą. Kiek toks konkuren
cinis kelias yra mums čia išeivi
joje naudingas, kiekvienas skai
tytojas pats gali pilnai nuspręsti. 
Tik neseniai nuskambėjo spau
doje džiuginanti naujiena JAV 
B-nės vadovai konferavo su Ka
nados B-nės vadovybe ir sutarė 
dėl abiejų b-nių bendradarbia
vimo. O štai dabar matome jų 
nutarimo vaisius. Jei tai tik F AS 
Ko neapsižiūrėjimas, tai dabar 
šį klausimą galima sutvarkyti 
tinkamai norint V-ją KL Dieną 
turėti Niagaroje.

Tiesa, tai vyksta kitoje valsty
bėje, bet šių valstybių laisvas 
piliečių kilnoj imąsis daro kaip 
ir vieną valstybę. Dėl to tai svar 
bu, kaip vienai taip ir kitai pu
sei. O lietuvius turėtų jungti 
bendri visuomeniniai kultūriniai 
reikalai, norint atsiekti tai ko 
visų siekiama. V. narys.

...Jau ir po Joninių! Vienas 
iš didesnių ir įdomesnių šioje 
apylinkėje parengimų yra jau 
treti iš eilės metai vilniečių ren
giamos Joninės Wellande. Į jas 
jaunimas suvažiuoja iš tolimiau
sių apylinkių. Šiais metais bir
želio 22 d. matėsi net iš tolimo 
Niujorko, Clevelando, Londono 
ir Samios, o taip pat nemažai iš 
Rochesterio, Buffalo, Hamiltono, 
Toronto, Oshawos, Tillsonburgo, 
Niagaros ir kitų vietovių, apie 
400 asmenų. Kai mūsų koloni
jai tai yra nepaprastas reiškinys. 
Betgi vietinių į Jonines atsilan
kė maža dalis, o nekurie tą dieną 
surengė privačius subuvimus, o 
tai daugelį atitraukė nuo viešo 
parengimo. Laikas būtų susi
prasti ir mesti žalingą mums 
skaldymąsi bei atbukimą lietu
viškam bendram tikslui. Mūsų 
šių dienų padėtis reikalauja vi
sų bendradarbiavimo ir para
mos.

Liepos 20 dieną yra rengiama 
didesnio masto parapijos paren
gimas. Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 
(dienomis yra ruošiama V-tojj 
Kanados Lietuvių Diena. Būki
me santūrūs, mokėkime pasiro
dyti, kad esame lietuviai.

Joninių programa prasidėjo 
įžanginiu laikinai einančio Ka-

K. Barono žodžiu. Dėl pasitai
kiusio tą dieną ypatingai didelio 
karščio programa buvo sutrum
pinta. Jonė Kvietytė, išraiškos 
modernaus šokio šokėja, sušoko 
tik tris šokius ir kaip visuomet 
visur palikdama nepaprastai ge
rą įspūdį. Kiekvienas klausė:' 
— Ar jau viskas? — Kodėl tiek 
nedaug? Bet ji pažadėjo, kad jau 
kitą kartą patefonas neges ir už
tat dvigubai atsidėkos. Už šį 
kartą buvo apdovanota gėlėmis. 
Šokiai pradėti suktiniu, o baigti 
Tautos himnu. Gan daug įdo
mumo priduoda, kad rengėjai 
kiekvieną kartą, be pagrindinės 
programos, įneša kokį nors nau
jesnį netikėtą paįvairinimą. Šį 
kartą nepaprasta naujiena buvo 
didelis džiovintas Jonų sūris, ku
rį laimėti turėjo teisę tik vienas 
iš Jonų ir pasidalyti šu kitais 
Jonais. Ta laimė berods teko Ro
chesterio Jonui. O laimingos šo
kėjų poros laimę ir šiais metais 
nunešė Torontas. Manykim, 
ir ateinančiais metais pasistengs 
Torontas savo laimės kitiems ne
užleisti. Netolimas.

uždavinys veikti prieš priešo 
puolimus, puolimo padarinius 
šalinti, pasirūpinti gyventojus 
evakuoti iš anksto bei iš jau ra
dioaktyvumu apkrėstų sričių ir 
toliau rūpintis evakuotaisiais.

Tai nelengvi uždaviniai. Jiems 
reikia nemažai žmonių, o be to, 
yra reikalingi tam tikri įrengi
mai, pirmiausia slėptuvės.

Slėptuvė gali būti paprastas 
rūsys arba rūsy įrengta speciali 
slėptuvė. Geriausia slėtuvę 
įrengti statant naujus namus. 
Bet nereikia pamiršti slėtuvės 
klausimo ir ten, kur jos nėra.

Civilių apsauga stengiasi taip 
paruošti gyventojus, kad neti
kėto puolimo metu būtų kuo 
mažiau ūkinių bei gyvybių nuo
stolių. Tai nelengva. Viena van
denilio bomba viską sunaikina 8 
mylių diametre ir apnaikina 48 

! mylių diametre. Vadinasi 8 my
lių srityje niekas nepadės, ta
čiau antroje zonoje jau yra pras’ 
minga pasiruošti. Viena vande
nilio bomba gali sunaikinti visą 
Torontą. Jei nenorime palikti 
tuščiu griuvėsių, privalome' pa
siruošti ir įsijungti į Civilių Ap
saugą.

Vancouver, B.C.
Padėka

Nuoširdžiai dėkojame KLB Br. 
PLolumbijos apylinkės valdybai 
už suteiktą $10 auką “Tėviškės 
Žiburiams" paremti. z

KLK Kultūros D-ja.

Čikaga. — Čia autobusų, po
žeminio ir tramvajų bilietuko 
kaina nuo 20 centų' pakelta iki 
25 c.. Pakeltos ir priemiesčių bi
lietukų kainos.

CARLING. SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

CARLING'S
TORONTO
METRO LEAGUE — at St. Clair Stadium

ŠEŠTADIENJ /Ookvillėįe/ 
Oakville Aths. - AVRO
SEKMADIENI, 
CNRA - Silverthorn 
FCK ESTONIA - Belfast Un.
PIRMADIENI, 
Croatia - Thistles

Liepos 1 3

Liepos 14 
2 vai. p.p.
3.30 vai. p.p.
Liepos 15 
7 vai. vak.
8.30 vai. vak. Udinese - Oakville
Liepos 17 TEČIADIENJ, 
7 vai. vak.
8.30 vai. vak. Maple Leafs - CNRA,
Liepos 19 PENKTADIENJ/
7 vai. vak. Silverthorn - Germania
8.30 vai. vak. FCK Estonia - Scottish

Caledonian Belfast Un.

NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON 
PARK /Shaw - College/

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 
/Broadview - Gerrard/

ŠEŠTADIEN],
Tridents - East End Canadians
SEKMADIEN], 
White Eagles - Olypia-Harmony
ANTRADIENI,
Hungaria - Malta United
TREČIADIENI, 
East End Canadians - Sparta
KETVIRTADIENI,
Olympia-Harmony • Tridents
PENKTADIENI, 
Italia -Ulster United

Liepos 13 
8 vai. vak.
Liepos 14 

p.p. 
16 
vak.
17

Liepos

Liepos 
8 vai. vak.
Liepos 18 
8 vai. vak.
Liepos 19

n

auto radio, televizijos1 ir radio aparatus
Garantuotas darbas ir dalys.

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

WAISTAl
/ ^IšGELBEKITE GYVYBno,.^^^ .^^. . r

GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ. \ v ? Ų
Rašykite, tetefonuokife. ar; atvykite, pas ’

■ų • 7; Visos informacijos veltui. .. :

WALTMAN’S DEPENDABLE drug store
’ 1147T)undas St. W., Ossington kampas (prieš Lietuvių Namus)

\ Telefonas LE. 6-2139

MEDŽIAGOS — MAISTAS J 

W — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai P«r- *

W siunčiami siuntiniai j tėvynę 0

S Skyriai: Hamiltone, St. Catha- 
rinet ir kitur. *

CARLING'S

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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Dr. S. GOLAB
Moterų ligos, vidaus ligos ir operaci

jos, X-Roy, electrocardiograph.
1852 BLOOR ST. W., Toronto
/pr.e Pacific gt. sustojimo/ 

Tel. RO. 6-5773
Atidaryto 2-4 vol. p.p., 6.30-8 vol. v.

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

Moterų ir vaikų ligos, gundymo 
pagalba.

V. VA Sil s 
REAL. ESTATE

872 Bloor SL W. Telefonas LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Ętoor • Dovercourt Rd., $2.500 įmo
kėti 9 kambariai, 3 virtuves, mūrinis 
namas alyva šildomas.
Bbor • f>ufferia, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūnms namas, 2 virtuves,

High Pork - Roncesvalles, $4.000 
įmokėti, 6 didelių kambarių, mūrinis, 
alyva šildomos, garažas.
Glenlake Avė., $2.500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, von-

Komunistinė Vengrija kaltina JAV
Komunistinė • Vengrijos užsie- r. ministerija pareiškė, kad se

nių r. ministerija paskelbė JAV- 
bėms įteiktą notą, kurioje kalti
nama jų atstovybė Budapešte la
bai aktyviai palaikusi sukilėlius 

—liaudies priešus ir nelegaliai 
rinkusi žinias. Ši nota buvo pa
skelbta ryšium su reikalavimu 
sumažinti JAV atstovybės tar
nautojų skaičių iš 21 iki 12. JAV 
Valst. Departamentas atsakė, 
kad pagal tarpt, teisę jokia vy
riausybė negali nustatyti kiek 
kuri atstovybė gali turėti tar
nautojų, bet protesto ženklan jų 
skaičių ketina sumažinti netgi 
daugiau nei vengrai reikalauja. 
Apie kardinolą Mindszenty užs. 
n ministerijos atstovas neužsi
minė, bet jo buvimas amerikie
čių atstovybėj labiausiai erzina 
Kadaro vyriausybę, kuri dėlto 
visokiais būdais kimba prie 
amerikiečių.

Tapačia proga Vengrijos užs.

Vašingtonas. — JAV Salk an- 
tipolio skiepų eksportą šiam me
tų ketvirčiui sumažino. Buvo į 
numatyta eksportuoti 5.000.000, ^^Dovanok, mama, mari tėvo 
o bus išleista 3.000.000 vienetų. ;

Colombo. — D. Britanija suti- Į 
ko panaikinti savo laivyno ir oro į _ 
bazes Ceylone nuo šio rudens. : . . . Jt
Jai u.2 tas dvi bazes bus sumo- '■ cūzų politikas Edouai d Herriot. kažkur esą mate Rusijoj, o pa
ketą 22.000.000 rupijų, apie $4. .kartą pasakė Dičiuliui. J gal kitus jis esąs žuvęs. Tik da-
200.000. ; _ — Kai jau manęs šiame pašau-į bar g d , netoįi jo dingi-
..................... . 1 ■ ' 'Įy nebebus, politikai sakys. ■ mo vjetos rastas be galvos lavo-

Baby Point Paini & Wallpaper J mkla aas re aatei 1 * -
jvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys. 

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

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

ŠILDYMO KOHTRAKTamUS >
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

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

Pranešu savo naująjį adresą:

S99 College St., Tos-ont©. Telef. LE. 4-6123

Siuntiniai į Lietuvą per 3-4 savaites!
GREITAS PRISTATYMAS. AUGŠTA PREKIŲ KOKYBĖ 

ŽEMA KAINA.

ORBIS
• SKELBIMAS Nr. 3 .

Siunčiame vaistus į LIETUVĄ ir kitus kraštus pagamintus pa
gal naujausius metodus ir moderniškiausius mediškus reikala
vimus. Mūsų kainose yra įskaitytas jau sovietų muitas. Išsirin
kus prekes reikia tik pridėti $6.50 licencijai ■ persiuntimui ir 
apdraudimui. *
Antibiotikai — vaistai nuo džiovos 
D i hyd rost reptomyc i n 
Isoniazid /rimifon/ 
Pennicilinas 3 
PAS granulate 
Tetradecin /achromycin/

10 gr. $2.80 
1000 tabl. S7.00 
mil. 10c.c. $1.05 

500 grm. $5,50

10 caps. $5.40 
Vaistai nuo reumatizmo
Cortodrin /cortizon/ 50 tabl. $9.50 j 
Fenalgin eum coffein lOOtabl. $2.60 i 
Novecyl 100 tabl. S3.Č0
Vaistai nuo kraujo spaudimo
Rautotal /Serpasil/
Digitrin /Digoxin/
Sklerozė
Colloįod 
rheophyll in comp.

$1.25
$1.60

50 tabl
100 tabl

lOOtabl. $1.85
lOOtabl. $2.10

TURIME VISĄ EILĘ IR KITOKIŲ VAISTŲ.

Vaistų pavadinimas turi būti labai aiškiai parašytas ir nuo ko
kios ligos. Vaistai gali būti siunčiami ir su kitais dalykais, kaip 
su maistu, medžiagom ir t.t.
Primename, kati greit prisiartins vaisių ir uogų sezonas Lietu
voje. Jūsų artimieji galėtų pasigaminti žiemai uogienių ir kilų 
preset. Dabartiniu metu Lietuvoje krautuvėje cukraus norma 
’/i kg. vienam kartui. •

15 sv. cukr. ir 50 pok. cigarečių Phillip Morris $18-|-$6.50 $24.50
22 svarai cukraus $6.45 plius $6.50 . Vist/$12.95
22 svarai kiaulinių taukų I rūšies $17.10 plius $6.50 Viso $23.61)

Siunčiame maistą pagal mūsų skelbimą Nr. 1, tekstilės medžia
gas pagal skelbimą Nr. 2, siunčiame odą, avalynę, muzikos in
strumentus ir kitus reikmenis.

ORBIS EXPORT-IMPORT
298 BATHURST ST., TORONTO 2B, ONT.

Telefonas EM. 4-2810. Darbo valandos 9 ryto - 8 vak. šetC. 9-6.

HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257 (142 Brodick St.), mūsų 
agentas atvyks paimti jūsų užsakymą. *“

Gyvenantieji už Toronto ribų siųskite savo užsakymus paštu 
prijungiant money orderi, mes prisiusime Tamstoms reikiamus 

pakvtavimus. RAŠYKITE LIETUVIŠKAI.

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliški} medžiagų vyru 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 Dovercpurt Rd. ir Lisgar. ____

■ - ■ ---------- ■ .. ------------------------- m

dens alyvos apšildymas, gero mūre 
namas.
High Park, $5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kambarių,- atskiras, mūrinis, 
alyva šildomos narnos, garažas.
College /netoli Letuvių bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų butų/, at
skiras, mūrinis namas.
St. Clair - Spūdina Rd., 7-nių dide
lių butų, geros mūrinis pastatas su 
garažais, metinės pajamos $8.500, 
likviduojamos palikimas.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 14605

J. GUDAS* V. VASILIAUSKAS
Nomv *el. LE. 2-7391

natoriaus Knowland pasiūlymas 
atitraukti sovietų kariuomenę iš 
Vengrijos mainais už Norvegi
jos išstojimą iš Atlanto Sąjungos 
cei jos neutralizavimą esąs.ne
priimtinas; girdi, Budapešte nie
kas nemato betkokio ryšio tarp 
Norvegijos ir sovietų kariuome
nės Vengrijoj. Būdinga, kad šis 
Knowland pasiūlymas Vengri
jos spaudoje nebuvo nė paminė
tas.

NUO astmos
Calcibrąfnin 
Astrophyllin

Vitaminai
Multivitcm. spec 
Multivitam. Akvamin 
B-vimin comp in j. 20

i B-12 Hepagon inj. 10 c.c. 
B-vimin. ęomp forte 100 t. 
B-12 Hepaforte 150 gr.

50 tabl. $3.00 
lOOtabl. $2.85

100 caps $2.45
100 caps $2.15 
c.c $1.80

$1.30
$3.50
$2.50

įvairūs vaistai
Barbiphen 
Barbitropin 
Saccharin 
Asperin

Numerio tai nepastebėjo
• Gatvėje automobilis parbloškė j 
moterį ir nuvažiavo. Atsiradęs» 
policininkas klausia ar ji ne
pastebėjo automobilio numerį.

— Numerio tai nepastebėjau, 
bet moteris, kuri jį valdė buvo 
su krerūava skrybėle, šviesiai 
dažytais plaukais, tokios pačios 
spalvos, kaip skrybėlė, kostiu- 
muku su apvadais ir labai ilgais 
siaurais antakiais...

Į dangų eina tik mėsa
Mažutė Danutė, pirmą kartą 

apsilankiusi su tėvais pas savo 
dėdę daktarą, pamatė žmogaus 
griaučius.

— Kas tai tokid? — klausia 
nustebusi.

— Tai mirusio žmogaus kau
lai, — buvo jai paaiškinta.

— Tai tik viena mėsa į dangų 
' eina? . ’

Pažįsta svečius
Iš restorano išeina vysas su 

žmona. Tarp durų žmona prisi
mena palikusi ant stalo piršti
nes. Ji grįžta prie stalo, bet jų 
neranda, ji dairosi ant kėdžių, 
žiūri po stalu, o jos-vyras stovį 
atsispyręs durų ir laukia. Tuo 
tarpu prie ponios prieina resto
rano savininkas ir sako:

— Ponia, vyras ten, štai stovi 
prie durų...

Tėvo pėdos netinka
Tremtinė mokydama sūnų:
— Sakiau ne kartą: sek tėvo 

pėdomis.

batai per. maži...

• Gerai du amatai kiaušiu spėiimu, pagal vienus jis
Neseniai miręs žymus: pran-, į.uves rusu pagrobtas ir net ji .-.J L—l /-XT .'*- ' ta v

jis buvo rašytojas”. O literatūri- 
Įniai kritikai rašys: ‘’Kaip rašy
tojas nebuvo didelis. Bet kągi, 
■juk buvo politikas”...

HAUJIENA!!
Pinigai siunčiami į Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.

Pilnai garantuota ir oficialiai 
loo rublių 
Persiuntimas ................... $ 5.00

. Perlaidos didžiausia .suma $50 
Tačiau galite siųsti perlaidų kiek 
norite. -

744 SROAD STREcT, 
NEWARK, NJ., USA.

:ensed end Bonded by NJ 
Stote ' Bonking“ Commission.

ViCTOR ELECTRIC 
COfiTRACTIflG CO.
Viąi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

i

r Elektros
1

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

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

vak.,, kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

$1.00
$1.10

100 t.
100 t.

lOOOt. $0.50
250 t. $2:30. 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 ' VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI. 

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos k- didelis pasirinkimas

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

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Bizniška nuovoka
Škotas nuvyko į ūkį ir klausia 

; farmerio:
— Ar turi gerų agurkų?
— Taip, galite pasirinkti kiek 

tik norite.
— O kiek šis kainuoja?
— Šis, mažesnis, kainuoja du 

centai. <
— Gerai, pinigus aš užmokė

siu dabar, o už poros savaičių 
ateisiu atsiimti.

v Atsargumas
Advokatas į sąvo žmoną:
— Paslėpk visas brangenybes 

ir išimk pinigus.iš stalčiuku.- (
— Kodėl? '
— Už valandos ateis padėkoti; 

man klijentas, kurį apgyniau 
teisme nuo kaltinimo vagystėje.

Be trūkumo
• Šunų parodoje vienas teirau

jasi:
— Šis šunelis man patinka. 

Aš jį pirkčiau, tik tos jo kojos 
truputėlį kreivos.

— Garantuoju, pone, — aiški
na šunininkas. — šunelis be jo
kio trūkumo. Tiesa, kojos krei
vos, bet jis stovi tiesiai. Žiūrėk, 
visos keturios liečia žemę.

NARO CRABB LAVONAS 
RASTAS

1956 m. balandžio men. Ports
mouth uoste dingo žymus britų 
naras Crabb, kuris, pasirodė, bu-. 
vo pasiųstas patyrinėti sovietų! 
laivą Ordžonikidzę, kuriuo buvo 
atplaukę Chruščiovas su Bulga- 
ninų. Dėl jo likimo buvo viso- 

nas naro aprangoje, kuris paga
liau pripažintas Crabb lavonu. 
Specialistai mano, kad galva 
buvo sunaikinta jūros veikimo, 
o kūnas gumos aprangoje galėjo 
tą 14 mėnesių išlikti. Tačiau jo 
•mirties priežastis tebėra miste
rija.

-—e.-- .

Dar 25.658 pabėgėliai užsienie- 
! čiai gyvena stovyklose

Gegužės 23 d. Bonnoje įvyku
sioje spaudos konferencijoje 
Augštasis Komisaras Pabėgėlių 
Reikalams dr. A. landt pranešė, 
kad šipo metu Federalinėje Vo- 

! kietijoje gyvena dar 220.000 už
sieniečių pabėgėlių, kurių 25.658 
tebėra stovyklose.

Paklaustas apie Vengrų pa- 
j begėlių problemos išsprendimą, 
įAugšt. Komisaras pareiškė, kad 
iš dar tebegyvenančių Australi
jos stovyklose 31.000 vengrų pa-j 
bėgėliu. numatoma 8-10.000 dar 
šiais metais Įkurdinti kituose 
kraštuose. 6,000 yra sugrįžę atgal 
į Vengriją. . ‘

' ----------------- — :

Sovietų Raudonojo Kryžiaus 
delegacija ieško Vakarų Vo

kietijoje “koncentrac. stovyklų’’ į
Kaip EZD (Exil - Zeitungs -1 

Dienst) Nr. 39 patyr:, Sovietų; 
Raudonojo Kryžiaus delegacija, j 
vadovaujama prof. Mitrew ir i 
Sovietų Ukrainos Raud. Kr. pir-! 
mininkės Pančenko, besilanky
dama Miunchene, nesutiko pri
imti spaudos atstovų ir neatsakė j 
net kaikuriu egziliijių ukrainie
čių laikraščių raštu pakeiktus 
klausimus. Po pasitarimų su vo
kiečių delegacija Bonnoje, buvo 
patirta, kad Sovietų atstovai no
rėjo aplankyti Vakarų Vokieti
joje pabėgėlių stovyklas, kur 
yra laikomi sovietų piliečiai ir 
kurios jų nuomone, turėtų būti 
“priverčiamųjų darbų konclage- 
rių” tipo. ’

A

41 HEWITT AVE. /prie Roi»ce»vol- 
le - Dunda* St./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiad., penktad. 2-4 vai. 
p.p., antrad. ir ketvirtad. 6-8 v. v., 
Šeštad. 10-11 vai.

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 Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM 2-2585

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

Advokatas — Notaras 

100 Adelaide St W
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky's Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W.
I Toronto, Ont
į Tel. EM. 4-2715

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

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

Sav. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečiu ar 
lenkų k./, telefanuokite or atvykite 
asmeniškai i

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

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

veltui.

n

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš musų sande
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalvkai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

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

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
1G0%

YANA FABRICS
69S QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, tiunČranH siuntinius 
K Kenadot. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

Dr. Aleksas 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

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

šeštadieniais 12-2.
ir

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

(tarp Gladstone ir Rushdme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kompos Bloor Ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo vdfarkJos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vol. va k. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

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

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

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO.!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ur 
perstateu:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių outomo- 
r»js. Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus.
9a to, aptmu namus piinam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNHI AVĖ., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūiies moterų, vo«kų ir 
vyru batai, normalaus dydžio ir ptetus 

EE—tEE
1438 Dundas St W. Toronto

Dr. WILLIAM J. ZLNCHES1N 
B.A., M.D., L.M.C.C.

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

4.30 vol/ ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST ’TREET

- Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų speciufates. 

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

Garbo valonuos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

Tai. l-65;4^rbg$WA. 2-8015

ti
5

Įįte'ĮHtga IB jC—rDr. K. Žymantiene
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

■ <..%, e. jiėapt
Jtorp Glodstpęę k.. RusĮaokpę).

"Priėmimo* valandos:
Kasdien nuo1^-^ l*'ir nuo 6-8. Šešta

dieniais; 11-1 vai. p.p. *3 i 
» Kitu laiku-- pagal susitarimų..

Telefonas LE. 4-6851 _ ..
.' < C- ,

-UI! „ , J ■ , ..................  , , ,

4

r

Dr. John REKAĮ
Chirurgas ir akušeris

■'Į

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specralfotas, 

X RAY (Rentge.ws)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

i
Dr. F. Ticket!

Gydytojas 
; .'/ir.

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir 

r t po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto

” Telef. EM. 8-3754 <

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY.: R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
akių nervus, kurie dai

nai sukelia g^fvos skaudei imp ir ner
vingumą. Kalba'slavų kįlbomis
470 College St. W. Toronto

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
/Br.

BEJNAR,R.O —
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES. AVĖ.. 

(prie Geoffrey Št.)’-’ 5 ‘ ' 
Telef. LE. 2-5493 ,■ \

Darbo valandos: kasdįen.-10-.y. 
ryto iki 9 vąl. vak.; šeštadie
niais nuo 10-va. ryto iki 6 v. v.

RJ

i

f
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LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NĘIMĄN, BISSETT
SČGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER Č. DEAKON, 

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

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

— Telef. LE. 6-5613 —

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami Į na
mus vdfvi. Darbos ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.
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Šv. Jono Kr. parapijos žipios I Ateitininkų stovykla
— Prasidėjus; atotogoms, vis Į Jau baigiasi laikas registruo- 

daugiau lietuvių vykstą atosto- tis į ateitininkų stovyklą, kuri, 
gauti į Springhurst vasarvietę. 
Jau tris sekmadienius vykusios 
par. patalpose pamąldos 9 ir 11 
vai. nebepajėgia sutalpinti da
lyvių. Šią savaitę ir šiokiadie
niais ten laikomos pamaldos 8 ir 
9 vai. rytą.

— Praėjusią savaitę pirmoji 
liet, senelių grupė buvo nuvy
kusi į atitinkamą įstaigą piliety
bės reikalu. Teisėjas ir silpnai 
anglų kalbą mokantiems senu- 

' kams buvo malonus ir visiems 
pasirašė pilietybės gąvipio do
kumentus. Pažymėtina, kad visi 
iki vieno seneliai buvo paklausti 
tų pačių klausimų: iš kelių pro
vincijų susideda Kanada, jas iš
vardinti ir kaip vadinasi nauja
sis Kanados ministeris pirminin
kas. Būtų gera, kad ir kitos se
nelių grupės, kurios taip pat grei 
tu laiku gaus pakvietimus at
vykti pas teisėją, minėtus klau
simus namiškiams padedant iš
moktų, o taip pat iš anksto apsi
rūpintų dviems rekomendaci
niais laiškais.

— Sutuokta Leonas Rimgevi- 
čius ir Ona Puniškaitė.

— Pakrikštyta Janina Rita 
Liegutė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį penktadienį, liepos 12 d., 

T. Placidas Barius, OFM, Svar
biais pranciškonų provincijos 
tarnybiniais reikalais išvyksta į 
Kennebunkport, Me., JAV, vie
nuolyną. Iš ten grįš į Torontą 
maždaug už savaitės.

— Klebonas ir parapijos va
dovybė labai nuoširdžiai dėkoja 
Algiui Dūdai ir jo draudimo 
kompanijai už taip uoliai ir są- 
žininiai atliktą darbą tvarkant 
salei padarytus nuostolius ry
šium su birželio mėnesį įvykusiu 
vagių įsilaužimu. Už sulaužytas 
duris ir užraktus draudimo kom
panija sutiko atlyginti $416.

— Naktį iš liepos 3:čios į 4-tą 
mūsų salės pastatus ir vėl ap
lankė “naktinis svečias”. Šį kar
tą, dar nespėjęs padaryti jokių 
nuostolių, buvo salės sargo lai
ku pastebėtas, bet pabėgo. Se
kančią dieną tas pats vagis, par
duodamas į vieną krautuvę dul
kiasiurblius, krautuvės savinin
kų buvo įtartas ir perduotas, po
licijai. Policijai jis prisipažino, 
kad praėjusią naktį nesėkmingai 
bandęs veržtis į pranciškonų za
kristiją, iš kur anksčiau buvo pa
vogęs $215 vertės dulkiasiurblį. 
Policija dulkiasiurblį grąžino 
vienuolynui. Vagis pasirodė esąs 
italas iš kaimyninės gatvės.

— Parapija nuoširdžiai dėkoja 
Povilui Masiuliui, Juozui Zada- 
vičiui ir Vladui Pyragiui už jų 
šeštadienio laisvalaikį skiriamą 
mūsų salės scenos įrengimui.

— Moterystės sakramentą pri
imti ruošiasi mūsų parapijiečiai 
Konstantinas Bubelis su Danu
te Viruišyte.

— Pakrikštytas Edvardas To
mas Lorencas.

Malonės liuter. bažnyčioje, 
1424 pavenport Rd:, šį sekmadie
nį, liepos 14 d. 9.45 vai. ryto lie
tuvių pamaldos.

Sekmadienį, liepos 21 d., para
pija švenčia Lake Simcoe, pas 
Jurgį Preikšaitį savo šių metų 
misijų šventę. Pamaldos čia pat 
įvyks 2 vai.- p.p. Prašome visus 
rinktis 9 vai. ryto prie bažny
čios, iš kur bendrai važiuosime į 
Lake Simcoe.

Kun. L. Kostizenas.
Restoranas “Rūta” po vasaros 

atostogų vėl atidaromas liepos 
15 d. 7 vai. rytą.

kaip ir

Visi Į Niagaros Pusiasalio Parapijos 
Metinę Lietuvių Šventę - G E G U Z I N Ę !
JI ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 20 d. 3 vaL p.p., WELLANDE, 
St. Stephens Hall (didžiojoje salėje, Main East Street ir Port Ro
binson kampas).
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stovyklavietėje iiuo. liepos 20-tos 
iki liepos 27 d; imtinai. Mokestis 
už visas pienas $13. Priimami 
tiek ateitininkai, tiek neateiti- 
ninkai nuo 13* metų.

Jaunesnesiems rekomenduo
jam sportininkų ruošiamą’ sto
vyklą nuo liepos 28 d. iki rugpiū- 
čio 11 d. toje pat stovyklavietė
je, kur bus priimamas tik ma
žametis jaunimas tarp 6 ir 13 
m. amžiaus.

At-kų stovyklos rengėjai
Jaunučių vasaros stovykla

Tuoj pp ateitininkų stovyklos, 
nuo liepos 28 iki rugpjūčio 11 
d. imtinai, vaikučių tėvų ir Auš- 
•ps klubo jniciatyva ruošiama 
dviejų savaičių stovykla jauni
mui 7-13 m. amžiaus. Stovyklo
je be žaidimų, sporto,, maudymo
si ir kino filmų bus kreipiamas 
ypatingas dėmesys į kultūrinį 
iuklėjijną. Kadangi palapines 
reikia užsakyti iš anksto, prašo
ma neatidėliojant tuųjau pat ------------- ,--------- r-------- - . — ,
registruotis pas T. Paulių, tel. nikas prie žuvusių paminklo,, ir 
LE. 3-0621. .Mokestis už stovyk- *~li— ---
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.

Stovyklauja jūros skautės
Liepos 6 d. ’iškilmingu lau

žu Springhurste A. Ropės skly
pe Toronto jūros skaučių skiltis 
“Vandenė” pradėjo savaitę truk
siantį stovyklavimą. Sklype pri
statyta visa eilė stovyklavimui 
palapinių. Sekmadienio lietuvių 
pamaldose stovyklautojos orga
nizuotai uniformose dalyvavo 
pamaldose, pravesdamos giedo
jimą. Šį sekmadienį 11 vai. skau
čių intencija už išvežtuosius lie
tuvius laikomos pamaldos vasar
vietėje, o tuojau po pamaldų 
skautės eina prie ežero, kur pa
gerbiant žuvusius, iš laivo į eže
ro dugną bus’ nuleistas vainikas.

“Vandenių” stovyklai vado
vauja Dalia Treigytė, o visais 
ūkiniais reikalais rūpinasi Irena 
Ropienė.

Toronto “Šatrijos” skaučių 
tunto tuntininkei' p. Kalendrie- 
nei pasitraukus, nauja tuntinin- 
ke paskirta Danutė Kerševičie- 
nė. ;

Jonas Karys, autorius knygos 
apie Lietuvos pinigus, kuris yra 
parašęs taip pat stambų veikalą 
apie senosios Lietuvos pinigus, 
pereitą savaitgalį lankėsi su po
nia Toronte ir aplankė “TŽ”.

Pp. Kariai gyvena Bridgeport, 
Conn. Atostogų metu jie aplan
kė visą eilę Kanados vietovių 
bei savo bičiulių ir pažįstamų.

’ • . ■ y ...

Buvęs burmistras Allan Lam
port yra pralaimėjęs bylą su Th. 
Ross, kuris apkaltino Lamportą 
įžeidimu, kai tas atsisakė duo
ti taksi licenciją pareikšdamas, 
kad jis iš to bizniaująs. Teismas 
priteisė $25.000. Lamport dabar 
paprašė, kad miestas tą sumą 
sumokėtų, nes jis tai pareiškė 
su reikalu susidūręs eidamas 
pareigas ir kad tokia buvusi nuo 
monė policijos komisionierių 
vadybos. Anksčiau tokiais atve
jais esą miestas sumokėdavęs.

PROGRAMOJE: Linksmasis Rochesterio kvartetas, 
Operos solistė SABALIAUSKIENE, 
Čelistas P. ARMONAS, 
Garsioji Rochesterio tautinių šokių trupė.

Groja nuo 4 vai. lietuvių mėgiamas BENNY FERRY orkestras. 
Gausinga loterija, sudėtingas bufetas, įvairios pramogos ir t.t. 

VISI MALONIAI KVIEČIAMI. Meninės dalies pradžia 7 vai. vak. Parapijos' komitetas.  ,  •

Vakarai Maskvos propagandoje
(Atkelta iš 1 pusi.)

chožų... ;\
Kalbant apie Amerikos gerbū- 

V’ ir bedarbius prieinama tokių 
“liūdnų” išvadų: “1956 m. gau-

Romos miesto burmistras To
ronto miesto burmistrui Phillips 
lankantis Romoje dovanojo To
rontu! trečiojo amžiaus po Kr. 
koloną, kuri atgabenta į Torontą 
bus pastatyta greičiausia kuria
me parke, kaip simbolis miestų 
bičiulystės. Dėl tos kolonos pa-j 6—
statymo vietos burmistras Phil- name visus 9 milijonus pilnų be
lips pažadėjo pasitarti su Toron- darbių, o be to, 6 milijonai dir

bo tik dalinai”.
Apie darbininkų streikus pa

rašoma ir taip: “1954 ir 1955 m. 
Detroito mieste ir taip pat ir 
::_____ i_, ___ __ __ j

’pramoninių miestų, buvo atsiti
kimų, kad buvo sušaudyti dar
bininkai išėję į streiką” (pabrau-

to gyventojais italais.
Oranžistų paradas įvyks šį šeš

tadienį, liepos 13 d. Jis prasidės 
9 30 va., „uo Wellesley - Yonge 
gt..ir eis Yonge g-ve iki Queen1 ’
iki Rotušės, kur bus padėtas vai-

toliau Queen - Bathurst gt. eis į 
Parodos aikštę, kur pagrindiniu 1 «- 
kalbėtoju bus didysis magistras utikai-^
Parodos aikštę, kur pagrindiniu

Saunders, buvęs Toronto kont
rolierius ir kelis kartus kandida
tavęs į burmistrus.

Vad. Loyal Orange Associa
tion yra anglų protestantų orga
nizacija, kuri kasmet ruošia iš
kilmes paminėti 1690 liepos 12 
d. Boyne mūšiui’, kuris nulėmė 
protestantų laimėjimą prieš ka
talikus Anglijoje — William III 
Oranietis (iš čia ir vardas oran- 
žistai) nugalėjo kataliką Jokūbą 
II. Toronte šitos iškilmės - eise
nos per miestą ruošiamos nuo 
1821 m. ir visada turi antikata- 
likišką charakterį, nešami pla
katai su* šūkiais prieš katalikų 
mokyklas, nors oficialiai oran- 
žistų vadovybė sako, kad orga
nizacija stovinti už visišką visų 
tikybų lygybę.

Oražistai apgailestauja, kad jų 
įtaka Toronte mažėjanti. Anks
čiau miesto burmistrais buvo vi
sada oranžistai, dabar yra net 
ne krikščionis, o iš miesto tary
bos 23 narių tik 6 besą oranžis
tai: kontrolierius Brand ir tarė
jai: B. Cranham, W. Davidson, 
W. Dennison, H. Menzies ir D. 
Somerville. Ir savo paradų oran
žistai jau, neberuošia katalikų 
tirštai gyvenamose miesto da
lyse.

“Imperializmo ideologai ii' po- 
_____ ... matydami buržuazinio 
pasaulio didėjančią krizę, iš visų 

a* jėgų stengiasi pagražinti kapita
lizmo supuvusio pastato fasadą 
įr įkvėpti tautoms kenksmingą 
ir kartu melagingą mintį, būk 
tai dabartinis kapitalizmas pa
lengva išsigydo nuo savo ligų ir 
tampa liaudies kapitalizmu”.

Čia, matyt, turima galvoje 
Amerikos informacijos primini
mas pačiose JAV ir kituose kraš
tuose vykstančio proceso, kada 
masės žmonių įsigyja pramonės 
akcijas ir tuo- pačiu tampa savi
ninkais didžiulių įmonių. Darbi
ninkai tampa dalininkais tos pa
čios įmonės, kurioje dirba. V. 
Vokietijos dabartinė Adenaue
rio vyriausybė net skatina šį 
procesą - pati pęrleisdama vals
tybines akcijas dirbantiesiems. 
Šis darbininkų turtėjimas ir kar 
tu priėjimas prie gamybos prie
monių nuosavybės labiausiai 
bolševikus ir erzina, nes griau
na jų pamatus ir teoretiškus ir 
praktiškus. Jiems reikalinga tą 
viską sugriauti bent “ant popie
riaus”. Tarh rengiami specialūs 
parengimai su mokslininkų pa-

Dainavos ežero pašventinimas 
dėl blogo oro neįvykęs birželio 
30 d., įvyks šį sekmadienį, liepos 
14 d. Šventinimas bus 3 vai. p.p. 
Po to graži gegužinė.

Aušros Vartų parapijos klebo
nas prašo visus parapijiečius 
bažnyčios statybos skoloms mo
kėti prieš išvykstant -atostogų 
paaukoti po $10. Klebonas prašo 
nelaukti paskutinių liepos mėn. 
dienų, padaryti tai tuojau pat.

Kun. J. Kubilius, SJ, Aušros 
Vartų parapijos klebonas para
pijos biuleteny gražiai padėkojo 
visiems jį prisiminusiems varda
dienio proga — LKM D-jos sky
riui surengusiam vakarienę, bei 
visiems už dovanas ir sveikini
mus.

Montreal i o skautų ir skaučių 
stovyklos. Šių metų vasaros sto
vykla įvyks nuo liepos 20 d. iki 
rugpiūčio 5 d. gražiame ir sau
same pušyne ties Rowdon, apie 
50 mylių į šiaurę nuo Montrea- 
lio. Stovyklos bus įkurtos šiau
rinėje Pontbriand ežero pakran
tėje. Stovyklavietės pasiekiamos . 
vykstant 18-ju keliu iki’Rowdon. | racijos nuosavvbei, ir kaip ku- 
Rawdon miesteliu važiuoti rortas tapo uždaryta. Ta proga 
Queen gatve iki Vienuoliktosios , latvių šeima A. V. Kraulis’ ilusi- 
gatvės, kuria sukti kairėn ir va- : pirko kiek toliau esančią nedi- 
žiuoti tiesiai apie 4% mylios, dėlę St. Nicolas salą, kurią ne- 
Stovyklos bus matomos ant kai- blogai aptvarkė, įsigijo greitlai- 
no dešinėje kelio pusėje. Įvį, vairuojamą irgi latvio buv.

Stovyklos mokestis $15 savai- jūrininko, ir dabar nuveža, par- 
tei arba $25 dviems savaitėms, Į veža vasarotojus į naują ya- 
—i- — n-i sarvietę, kurią jie su laiku žada

dar geriau įrengti ir patobulinti, 
įvedant -įvairias vandens sporto 
šakas, kaip šokimą nuo tramply* 
no, vandenines slides, burlai
vius irkit. Šįmet, Joninių išvaka
rėse, toje saloje latviai buvo su
ruošę tradicinį Joninių laužą.

P o d ė k o
LK Moterų D-jos ruoštoji tradicinė 

Joninių vakarienė birželio 22 d. puikiai 
pasisekė ir davė: gražaus pelno para
pijai tik ačiū gerbiamai publikai, taip 
gausiai atsilankiusiai, Bendruomenės t 
chorui, taip žavingai dainavusiam, ir 
visai eilei gerų lietuvių, taip gausiai au
kojusiems loterijai fantus, moterims ke
pusioms skanius pyragus ir visam būriui 
draugijos narių patarnavusių prie stalų 
ir virtuvėje.

Už visa tai Draugijos valdyba visiems 
nuoširdžiai dėkoja. Ypač didelė padėka 
priklauso p. Motuzienei vyriausiai šeimi
ninkei ir jos padėjėjoms, Bendruomenės 
choro vedėjui p. Ambrozaičiui, choris
tams ir visiems kurie aukojo vertingus 
loterijai fantus. Valdyba.

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS
ANTANAS ŽUKAS

976 Church Ave., Verdun
Taisau ir parduodu Įvairius laikrodžius, 
žiedus ir papuošalus, žemesnėmis kaino- 

Telefonas YO. 4538.
Priimu prenumeratą "Tėv. Žiburiams"*

vietęs nepritrūks. Stovyklau
jantieji savaitgaliais moka po $2 
dienai už maistą ir $1 parai už 
mašinos pasistatymą. Mašinoms 
pasistatyti savininkas yra rezer
vavęs labai didelį plotą prie pat 
pagrindinio kelio.

Susituokė liepos 6 d. Marija 
Stankaitytė su Eugenijų Kucinu 
ir Jūra Ciplijauskaitė su Charles 
Tauner.

Pakrikštijo savo sūnų pp. Pak- 
niai ir pp. Krikščiūnaičiai.

Sunkiai serga Royal Victoria 
Hospital p. Daniliauskas. J. Bu
lota po sunkios operacijos sugrį
žo į namus.

Latviai įsigijo salą. Visi, kam 
teko lankytis M-lio priemiesty
je Lachine, pažinojo Malo Beach. 
Tai buvo nuostabiai graži mau
dymuisi ir poilsiui skirta sala, 
į kurią vasarotojus nuo kran
tinės nuveždavo ir parveždavo 
greitlaiviai. Kaip dabar paaiškė
jo, ta sala šįmet atiteko šv. Lau
ryno kanalo “seaway” administ-

apie tai kalba pokario faktai (?) 
tapo ne tik pasaulinės imperia
listinės reakcijos atrama, bet 
kartu pasidarė ir pačiais pavo
jingiausiais dabarties koloniza
toriais’'. Ir tai vykdo “žiauriau
siu teroru, kruvinomis baudžia- 
me-ofc ekspedicijomis, ūkišku ir 
politišku diktatu”.

Amerikos užsienio politikos 
pagrindinė linkmė — esanti ko
va betkokiais metodais su socia
listiniu pasauliu. Tai esąs “do
lerio imperializmas”.

Amerikos darbininkai pagal 
rusų išvedžiojimus esą kažkokie 
durneliai, politiškai neapsišvie- 
tę, nesuprantą savo interesų — 
“politiškai neorganizuoti, nuo
lat monopolijų melagingos pro
pagandos išmušami iš vėžių, bet 
vistik nedviprasmiškai nusistatę 
dėl agresyvių tarptautinių avan
tiūrų, priešingi politikai, kuri 
galėtų juos įtraukti į atominio 
karo pavojus”...

Aptarimus palydi bolševikiš
kas išradimas koliotis nepraūsta- 
burniškai. Gatvės žargonas yra 
perkeltas į spaudą, net ir jų va
dinama mokslinę, į neva rimtas 
paskaitas, ir į tarptautinio gy
venimo įstaigas.

Viskas gerai, kas tarnauja jų 
reikalams. Viskas blogai, kas 
jiems nenaudinga.

Užkeikta sistema reikalauja 
aukų, nes ji nėra gyvenimiška, 
ji nėra vykdoma paprastu ir nor
maliu būdu, ji pasmerkta amži
nam nepasisekimui. Tad ją rei
kia sukurti nors fantazijoj ir atei 
ties vizijoj. O jei nevyksta, tai 
kas nors turi būti kaltas. Ir kal
ti visi: Amerika su Eisenhowe- 
riu, visi Vakarai su savo kapi
talizmų, užsienio nesusipratę 
darbininkai, visokie dypūkai, ok 
savųjų ir jie likviduojami, ap
kaltinant, kad dirbę .. . su kapi
talistais, kad buvę jų papirkti. O 
kada ir to pritrūksta, tai reikia 
paskelbti savo krašto žmonėms, 
kad Amerika maitina savo žmo
nes .,. šuniena, išsiverčiant po- ,1*

skaitomis ir diskusijomis, tam i kada to pristinga, einama prie 
rašomi straipsniai, norima save 
įtikinti, kad einama teisingų 

Į keliu, kaip Marksas nurodė 19 
Jungtinio Vajaus (“United šimtmety.

Appel”) metu Toronte ši rude- AmeriKa bolševikams paskuti
ni planuojama surinkti net laiku pasidarė didelis bau-
728.441 daugiau kaip pernai. Per- imperialistai, o onia izųio . . - .
nai buvo surinkta $7.198.518. o vykdytojai, vergų pirkliai ir t.t. puliarių Amerikoj hot dogs 
šiemet planuojama surinkti $8. “Amerikos monopolistai, kaip pažodžiui.

Kuo kaltinama...
ta, įpareigojanti CK ir visą par-

nai buvo surinkta $7.198.518, o

926.952.
Vad. “United Appel” yra ben

dras visų stambesniųjų Toronto 1 
karitatyvinių organizacijų va- ■ (Atkelta iš 1 psl.) 
jus, iš kurio paskiau gauna savo i Knrnit0ta 
dalis visos priklausančios orga-į 4’ . .. . . . .
niTapiiAc : Plenumui pateikti faktai jro-

Burmistras N. Phillips 6 savai- ; čius, Molotovas ir prie jų prisi- 
tes praleidęs' kelionėse po Euro- * jungęs Šepilovas sulaužę parti- 
pbs miestus^ aplankęs net šv. Tė- i jos statutą ir 10-jo partijos kon- 
vą Romoje, grįžo į Torontą ir . greso nutarimą apie partijos vie- 
pradėjo eiti pareigas. Jam ne-> nybę, kurį surašęs pats Leninas, 
sant burmistro pareigas ėjo Komunikate pateikiama to kon- 
Kontroliefių Tarybos pirminin- greso nutarimo citata kalba aipe 
kė Jean Newman. Kalbama, kad CK duotą teisę savo nuklydu- 
per sekančius rinkimus ji kan-įsius narius net iš partijos išmes- 
didatuosianti į burmistro vietą.1 ti. Toji rezoliucija, Lenino rašy-

tijos organizaciją atskilėlių gru-

Plenumas džiaugiąsis. kad CK
,o_ pė< veikimą sulaikyti.

'■ j i j Plenumas džiaugiąsis, kad CKdę. kad Malenkovas. Kaganovi- . . , . .£ '
•! ir nrip i„ nrisi- na?ai Parod? V1Slsk^ solidarumą

ir šią antipartmę grupę pasmer
kę vienbalsiai. Jos neparėmęs 

i nei vienas narys. Visi reikalavę 
Į pašalinti juos iš CK ir net iš par
tijos. Plenumas nutaręs atskilu
sią grupę pasmerkti, Malenkovą,

privalo būti sumokėtas iki liepos 
15 d. stovyklų komendantams, 
įvairiais stovykliniais reikalais 
galima kreiptis į A. Kličių — tel. 
TR. 9326 arba J. Rimkevičiūtę — 
tel. HE. 3285. -

Stovyklom patartina pasiimti 
šiuos reikmenis: 3 šiltas antklo
des, paltą, šiltą megztinį, dvejis 
batus, 3 rankšluosčius, muilą, 
dantims valyti priemones, ne- 
dūžtamą lėkštę ir puoduką, ša
kutę ir šaukštą, 50 pūdų virvę, 
brezentą, ilgas kelnes, apatinius 
baltinius, lemputę, popieriaus ir 
pieštuką, maudymosi aprėdus, 3 
poras kojinių ir žaidimo priemo
nes. Šiuos daiktus patartina su
vynioti į tvirtą ryšulį.

Svečių lankymosi ir visuome
nės su skautais susipažinimo die
na bus liepos 27 ir 28 d. Šešta
dienį vyks laužas, gi sekmadie
nį — 10 vai. pamaldos ir popie
tėje skautiški pasirodymai bei 
žaidimai. Svečiai galės būti ap
rūpinti maistu ir, pagal galimy-. 
bes. nakvynė. Keletas palapinių 
bus pastatyta už stovyklos ribų. 
Turintieji palapines prašomi jas 
atsivežti, nes stovyklavietė yra koip „kltur- 
labai didelė ir labai puiki, tad -----—----

VT ĮSPĖJIMAS VOKIETIJOS LIETUVIAMS 
vienas iš mūsų turi'teisę atsisa
kyti vokiečių policijai bet ko
kius paaiškinimus duoti, jeigu 
paklausimai išeina iš sovietinių 
įstaigų.

V. Tarybą yra. pasiekę žinios, 
kad Sovietų Sąjunga yra įteikusi 
federalinės Vokietijos vyriausy
bei vardinį sąrašą tariamų So
vietų piliečių, kuriems kliudoma 
grįžti į tėvynę. Be abejonės ja
me yra ir Lietuvos piliečių. Ga
li pasitaikyti, kad policijos įstai
gos vieną ar kitą mūsų tautiečių 
gali kviesti ir teirautis dėl jo 
grįžimo.

V. Taryba atkreipia visų mūsų 
tautiečių dėmesį, kad mes esa
me federalinės Vokietijos vy
riausybės ir toliau laikomi Lie
tuvos piliečiais. Todėl Sovietų 
Sąjunga neturi jokios teisės

Kaganovičių ir Molotovą paša-1 mums kuriuos nors klausimus 
linfi ic nrAvirlhimn n SAnilnva iš ’ • ____ ___ j._____r-__ ______•__ -

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn
/f

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

Užsakymai priimami ir paštu.

408 Roncesvalies Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

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

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

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt. <'

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

linti iš prezidiumo, o Šepilovą iš 
partijos CK sekretoriaus vietos 
bei alternates teisės į CK.

Šitas išskyrimas padėsiąs to
limesnei partijos vienybei, su
stiprinsiąs vadovybę tolimesnei 
kovai dėl partijos generalinės li
nijos.

CK šaukiąs visus partijos na
rius burtis dar glaudžiau apie 
nenugalimą marksizmo - leniniz
mo vėliavą. •

Komunikatas buvęs priimtas 
birželio 29 d. CK vienbalsiai tik 
vienam nedalyvaujant Molo
tovui. Vadinasi, visi kiti balsa
vo net už savo pasmerkimą, o 
Molotovas tada, greičiausiai jau 
sėdėjo arešte.
Restoranui "Rūta“ REIKALINGA INDŲ 
PLOVĖJA. Nuolatinis darbas. Telefonas 
LE. 1-0183.

IEŠKO DARBO namų rouioįe moteris, 
prityrusi visokiuose namų ruožos dar
buose: virėja, kepėja ir tt. Gali būti ir 
prie' vaikų. Mieste ar ūkyje. Vieta: New 
York - Boston apylinkėse. Rąžyti j “Tė
viškės Žiburius“.

statyti ir mes neturime pareigos 
bet kokius paaiškinimus duoti. 
Reikalui esant, kiekvienas mū
sų tautietis policijos įstaigoms 
parodo. Lietuvos užsienio pasą, 
kuris mūsų pilietybę įrodo ir ku
rio reikalingumą turėti V. Tary
ba ne kartą yra skelbusi. Kiek-

STRASSER1UI NESISEKA
Buvęs nacis ir Hitlerio kovų 

pradžios bičiulis Strasesris, kuris 
paskiau pasprukęs gyveno Ka
nadoje ir prieš keletą metų grįžo 
į Vokietiją, ten pernai jis sukū
rė savo nacišką Vokiečių Socia- 
lės Unijos partiją. Jis buvo iš
rinktas partijos vadu. Narių par
tija turinti tarp 1.000 ir 2.000. 
Partijos ženklu yra sukryžiuoti 
plaktukai ir kardas. Neseniai 
Schwarzwaldo Urache įvyko 
partijos konferencija, kurioje 
nutarta rugsėjo 15 d. vykstan
čiuose parlamento rinkimuose 
savo kandidatų nestatyti. Esą, 
trūksta ir lėšų ir tinkamų kan
didatų.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS."

I - • ’

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Išnuomojamos kamobrys ir virtuvė su 
baldais. Tel. LE. 4-8226.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldy pervciimat Toronte ir toltmomh 
dittcncijomi*. ŠALDYTUVŲ porvožimo 
tpeciolittoi. Vi*.* vežamo* turto* op* 
droueto*. Važiuojam ko* «avoh, { Mont
real;, Londono, Windtora, Hamilton,, 
North Boy, Sudbury Ir kitur.
20 DEWSON ST. - - TEL. U. 4-1403 

TORONTO

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

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

DUPLEKSAS. 12 KAMBARIŲ, 2-jų ougštų, grožus pastotos. High Pork rajone. 
Vandeniu alyva šildomos Lobai patogus išdėstymas pakeitimui keturiom Šei
mom. Prašomo kaina S33.000 su $10.000 įmokėjimu.

KEELE GATVĖJE. Komercinis rajonas, 8 kamboirų nomas ir tuščias sklypas 
rinkęs garažo mechanikui, krosnių įrengimo bizniui ar kitokiom įstaigom. Viso 
kaina $10.000.

INDIAN ROAD, 8 komborioi, pusiau atskiras namas. Nepereinami kambariai. 
Kaina $14.500 su $4.000 įmokėti.


