
Atostogos
Neilgos mūsų atostogos. Vos viena savaitė. Maža,, tačiau il

gesniam laikui su skaitytojais persiskirti neįmanoma. Kas diena 
pagimdo naujų reikalų, atneša naujienų, kuriomis reikia pasi
dalinti. Būtų gera, jei laikraštis galėtų išviso apseiti be atostogų, 
nes visi gi skaitytojai tuo pačiu metu atostogauja. Betgi ir laik
raščio ir spaustuvės personalas toks negausus, kad pakaitomis 
atostogauti nei neįmanoma. Dėl to vieną savaitę atostogaujame 
išviso. - , ' '

Ir visa mūsų lietuviškoji visuomenė ilgų atostogų neturi. 
Daugumoje tik porą savaitėlių. Bet ir tos dažnai ne visai laisvos. 
Kiaurus metus išbuvus pririštiems prie darbo, juk reikia pagal-, 
voti ir kaip pasižmonėti, bičiulius ar gimines pamatyti. Tai ge
riausia proga juos aplankyti, kur geresnę vietelę pasirinkus pava
saroti drauge. Ta proga galima ir daugelį visuomeninių reikalų 
išsiaiškinti, daug ką aptarti. ’ v

Atostogavimas bei vasaros kelionės čia dažniausiai vyksta 
liepos mėnesio pabaigoje ir rugpiūčio pradžioje. Yra maždaug 
nusistovėję ir keliautojų minami keliai. Ar nebūtų tikslu išnau
doti tas tendencijas visuomeniniu požiūriu? Viena organizacija, 
berods, jau šiemet buvo beužsimojanti tą vasaros atostogų lai
kotarpį išnaudoti savam sąskrydžiui. Tuo tarpu pasiruošimų bet
gi nebegirdėti. O gaila. Kodėl gi organizacijų suvažiavimai turi 
vykti tik savaitgaliais, visada nespėjant, visada skubant, iš kitur 
atvykusioms tą patį laiką stengiantis išnaudoti dar giminių bei 
bičiulių lankymui. Kodėl gi bent dalis tokių suvažiavimų - są
skrydžių negalėtų vykti atostoginiu metu, kur nors vasarvietėje, 
užtrunkant bent savaitę ir netrukdant didmiesčio atrakcijoms? 
Tiesa formalius suvažiavimus taip organizuoti gal nebūtų tiks
iu, nes negalima gi reikalauti, kad visų padalinių atstovai už
truktų po visą savaitę. Tačiau be tų formalinių, statutiškų. su
važiavimų, juk dar būna labai mielų ir naudingų sąskrydžių - 
sąskrydėlių, kurių dalyviai formaliai nieko neatstovauja, tačiau, 
jie dažnai būna labai vertingi organizacijos gyvenimui ar idėji
niam bendravimui.

Aišku, tokių sąskrydžių per porą savaičių suorganizuoti ne
įmanoma. Bet kodėl neužplanuoti jų sekančiai vasarai? Šių atos
togų metą reikėtų panaudoti užplanavimui bei susitarimui. Tiesa, 
vasaros kelionių metu malonu aplankyti šen ir ten gyvenančius 
bičiulius, malonu pamatyti augančias jų šeimas, jų gyvenamąją 
aplinką, bet argi nebūtų miela taip visiems kartu pabuvoti drau-

*" ' šiame krašte yra įprasta vasarvietėse šaūktr nefcrimtus pa
sitarimus, pravesti studijų savaites, sujungtas su vasarojimu ir 
kultūrinėmis pramogomis. Tiesa, dažniausiai tai atliekama tokio
se vietose, kur mūsų daugumai būtų perbrangu. Tačiau juk ga
lima viską suorganizuoti ir. pigiau. Reikia tik iš anksto užprojek- 
tuoti ir susitarti. Jei pirmias metais ta gal nepavyktų vsu 100%, 
tai kitais metais reikalas būtų jau labiau išgarsintas, o organi
zacinis patyrimas nebūtų taip pat be naudos.
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keliaujantį taip kelių įstaigų jis 
ir atsakė į jam-pateiktus klausi- 
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— Kaip vertinate pačius nau

jausius pasikeitimus Maskvoje?
— To kas įvyko Kremliuje 

prieš keletą dienų, jau seniai bu
vo galima, laukti. Kolektyvinė,

DR. A. TRIMAKU
Atėjus į naujas pareigas kiek

vienam naujam pareigūnui ten
ka turėti kiek sunkumų kol įei
nama į visas darbo vėžes. Ne taip 
yra su naujuoju VLIKo pirmi
ninku dr. Trimaku. Jis dalyvau
ja VLIKo ' darbuose nuo seno. 
Jis dirbo VLIKo sesijose, jis yra 
nuolatinis narys VLIKo komisi
jos kalbėtis su lenkais, jis yra 
pirmininkas Rytų Komisijos, jis 
be to, yra narys Lietuvos Lais
vės Komiteto, kuris tampriai 
bendradarbiavo su VLIKu ir ku
rio esminiai darbai yra VLIKo ____________ _____ ____
darbų tęsinys. Be. to, nuolat vadovybė diktatūroje yra nesą- 
Daktaras dirbo Pavergtų Tau- monė. Diktatūra savo prigimti- 
tų Asemblėjoj kaip nuolatinis mi jr esnje reiškia vieno asmens 
Lietuvių Delegacijos narys ir neaprėžtą galią ir valdžią. Rung- 
referentas įvairiais klausimais, tynės tarp Chruščiovo ir jo iš
yra Baltic Review redaktorius iš i vytųjų konkurentų turėjo baigtis i a w YM n v* « m 1 I T C1 T T* O *1 VSO ’ — —~  T—£X— — T   /"T 1  lietuvių pusės ir daugelio straips 
nių autorius. Iš šito trumpo iš
skaičiavimo matosi, kad Daktar 
ras yra visų Lietuvos laisvini
mo klausimų kurse, juos dirba 
ne pirmi metai, kaipo buvęs Lie- 
tuyos diplomatas iš seno yra Įsi
traukęs į Lietuvos ir i viso pa
saulio politiniai - diplomatines 
painiavas ir jose gerai orientuo
jasi, gerai pažįsta ir Lietuvos 
klastingąjį okupantą.

Todėl ir naujos pareigos, nors 
uždeda didelę atsakomybę ir 
naštą, jam nebus nepakeliamos. 
Reikia, kad mūsų lietuviškoji vi
suomenė. uždedama šias parei
gas, suprastų ir jo, o kartu ir 
VLIKo dirbamus darbus, laiku

vispusiškai ir nentrauktų su ta 
mūsų vyriausia laisvinimo įstai
ga ryšių. Tuo tikslu eina ir šis 
pasikalbėjimas.

VLIKo naujas adresas ateity 
bus toks:

Supreme Committee for
-J Liberation of Lithuania

KAS NAUJO KANADOJE?
j Imigracijos politiką rengiasi 
pertvarkyti naujoji konservato
rių vyriausybė. Tuo tarpu imi
gracijos ministerio pareigas ei
na teisingumo min. Fulton ir 
laukia netrukus paskiriant nau
jo imigracijos min. Vyriausybės 
sluogsniuose jau kalbama apie 
imigr. įstatymo pakeitimą. Iki- 
šidl svarbiausius atvejus spręs
davo pats ministeris ir jo žodis 
buvo galutinis. Dabar norima 
sudaryti pagrindines taisykles 
remiantis jau išspręstais atve
jais ir pavesti visus atvejus 
spręsti imigr. ministerijos tar
nautojams, išskyrus' pačius sun
kiuosius atvejus.

perdavė Varšuvos atitinkamam 
institutui.

Kad J.D. karalienė Elzbieta II 
atvyks atidaryti parlamento se
sijos spalio 14 d., liepos 9 d. pa
skelbė premjeras Diefenbakeris. 
Karalienė atvyks į Otavą kartu 
su vyru lėktuvu spalio 12 d., o 
spalio 16 d. išskris 6 dienų vizi
tui į Vašingtoną. Be Otavos jo
kios kitos vietovės karalienė ne
aplankys.

Parlamento atidarymo diena 
bus Padėkos diena.

Koalicijai partnerių konserva
toriai vargu ar ras. Iš CCF sfe
rų sakoma, jog jie į koaliciją 
neisią, bet remsią vyriausybės 
pozityvius žygius iki tinkamu 
laiku įvykdytinų naujų rinkimų. 
Jiems esą labai įdomu, kaip kon
servatoriai įvykdysiu savo paža
dą sumažinti mokesčius ir tuo 

• pat metu daugiau išleisti socia
liniams reikalams.

1.300 skautų iš įvairių vietovių 
rengiasi į pasaulinį sąskrydį — 
stovyklą D. Britanijoj liepos 17- 
29 d. Juos pergabenti sutiko Ca
nada - Air b-vė savo lėktuvais. 
Tam reikalui ji paskyrė 15 lėktu
vų, kurie gali paimti 60-114 as
menų. Sąskrydyje dalyvaus 35 
tūkstančiai skautų iš 80 kraštų.

Iš 10 kratlių 24 branduolinių 
tyrimų ekspertai liepos 8 d. su
sirinko 4 dienų konferencijai 
Pugwash, N.S., žvejų bei medžio 
pramonės miestelyje aptarti, ką 
reikėtų padaryti, kad atominė 
energija nepakenktų ’ žmonijai, 
bet galėtų būti panaudota civi
liams reikalams. Dalyvių tarpe 
buvo atstovų iš JAV. D. Britani
jos. Japonijos, Sovietų Rusijos 
ir kt. Posėdžiai vyko Varniai, nie
kieno nepastebimi Masonic Hall 
patalpose, o mokslininkai gyve
no Cleveland© pramonininko C. 
Eaton vasarvietėje, kaip jo sve
čiai. JAV atstovas dr. Szilar pa
sitarimų eigą apibūdino šitaip: 
kai kalbame apie faktus, visi su
tinkame, bet kai pradedame ver
tinti faktus, mūsų numonės iš
siskiria.

kalaudamos, kad konservatoriai 
nutartų dujų vamzdžių statybą, 
perimti valstybei. Tada konser
vatoriai šitai išeičiai buvo palan
kūs. Kažin ar ryšis vykdyti tai 
dabar.

Kava atpiginta kaikuriose vie
tovėse 4 et. svarui ir netrukus 
tai bus pritaikyta visame krašte. 
Priežastis — didžiosios JAV ka
vos prekybos bendrovės atpigino 
4 et., o Kanados b-vės jomis pa
sekė.

Išradingas Br. Kolumbijos gy
ventojas netoli Cranbrook vie
tovės vienoje augštumos teraso
je pastatė iš surankiotų butelių 
ir cemento pilaitę su gynimosi 
bokštais ir šaudymo angomis. 
Originalus pastatas patraukia 
turistų dėmesį ir savininkas ren
ka pinigus — iš kiekvieno lanky
tojo po 25 centus.’

Lonark rinkiminėj apylinkėj 
(Ontario), kurioje išrinktas kon
servatorius W. Blair po 6 dienų 
mirė, nauji rinkimai paskirti 
rugsėjo 9 d. Velionis dr. W. Blair 
buvo numatytas sveikatos minis- 
teriu. šios pareigos, atrodo, teks 
dr. Percy Viviani, kuris yra bu
vęs Ontario sveikatos ministeriu.

Ontario sveikatos ministeris 
pranešė apie suorganizavimą 
naujo ministerijos skyriaus, ku
rio uždavinys informuoti visuo
menę sveikatos reikalais. Jis pa
keis vad. Publicity Division ir 
vadinsis Division of Health In
formation. Direktorių naujo sky 
riaus paskirtas L. Hawkins, ku
ris buvo koVos su džiova sky
riaus tarnautojas. Jo pavaduo
toju, specialiai radijo ir spau
dos reikalams paskirtas W. C. 
McKenzie.

Kanados lenkai, surinkę aukų, 
nupirko kobalto prietaisą vėžiui 
gydyti ir jų atstovai, lankėsi Poz 
nanės pramonės ir žemės ūkio 
parodoj, įteikė jį kard. St. Wy- 
szynski. Pastarasis šią dovaną

Duiu vamzdžių iš Albertos 
klausimas, dėl kurio buvo tiek 
daug karštų ginčų valdant libe
ralams, vėl iškyla i viešuma. Ta
da liberalus smarkiai puolė vi
sa opozicija, prieky su konserva
toriais, kam davė paskolą net 
svetimai kompanijai. Dabar dar
bininkų unijos kelia balsą, rei-

PAMINKLINIS LIETUVOS 
KANKINIŲ KRYŽIUS

Paskelbus aukų vajų Lietu
vos Kankinių Kryžiui Midlan- 
de, atsiliepė visa eilė aukoto
jų. Bet užsimotam projektui 
įvykdyti jų dar daug, reikia. 
Kanados Liet. Katalikų Fede
racijos Valdyba yra išsiuntinė- 
jusi organizacijoms, parapi
joms ir pavieniams asmenims 
atitinkamus atvirukus su kry
žiaus projekto atvaizdu kartu 
prašydama aukoti bei rinkti 
aukas tam reikalui Kaikurios 

. narapijos jau paskelbė rink
liavas bažnyčiose. Tikimasi, 
kad atsilieps ir įvairios orga
nizacijos ir dar neaukoię as
menys. Aukų vajus truks iki 
rugsėjo 1 d. Visos aukos siun
čiamos KLK Federaciios iždi
ninkės adresu: Mrs. Br. Pa- 
bedinskienė, 287 Indian Rd., 
Toronto 3, Ont

TtVTŠKSS ŽIBURIAI 
dėl atostogų neišeis liepos 22 
-29 d. savaitę. Sekantis nume
ris išeis liepos 30 d. Rankraš
čius bei žinias tam numeriui

vienų ar kitų pergale. Chruščio
vo arba Malenkovo grupė turėjo 
kristi. Pralaimėjo pastarasis su 
visa stalininės politikos grupe. 
Chruščiovas tam. pakeitimui lau
kė tik laiko, nes’padėtis jam da
rėsi vis sunkesnė, o priešų skai
čius prezidiume: buvo išaugęs į 
penkis prieš šešis jo grupės ša
lininkus. Priešą reikėjo sunai
kinti, nes kiekvienu atveju 
Chruščiovas rizikavo atsidurti 
prieš lygias jėgas. Kadangi 
Chruščiovas favbrizavo kariuo
menę, tai ir Žukovas rėmė jo 
persvarą. Kariuomenės įtaka da
bar neabejotinai, bus didesnė ir 
be Žukovo pritarimo vargu ar 
bus daromi^Mwbesnieji nutari
mai. Kyla tat- klausimas, kiė£it“ 
gai tas bendradarbiavimas tvers 
ir ar kariuomenė nepanorės vi
są krašto vadovavimą paimti į 
savo rankas? Kiekvienu atveju, 
galima laukti, kad sovietinis re
žimas pasuks taip vadinamojo 
tautinio komunizmo linkme. ’

— Kokios įtakos gali turėti 
Maskvos pasikeitimai pavergto
sioms tautoms ir konkrečiai Lie
tuvai?

— Tito ar Gomulkos komuniz
mas remiasi savo gyventojų dau
gumos tautinėmis aspiracijomis. 
Savaime aišku, kad Chruščiovas, 
pasukęs nauja politikos krypti
mi, taip pat turės daugiau ten
kinti rusų tautos egoistinius sie
kius. Kokie jie yra — mums ne- 
paslaptis. Galima tikėtis rusifi
kacijos sustiprėjimo ir rusų ko
munistų dominavimą pavergtuo
se kraštuose pratęsimo. Į Lietu
va bus tuo tikslu pasiųsta dau
giau tariamų specialistų rusų, 
įvykdžius pradėtąją ūkinę ir da
linai administracinę decentrali
zaciją, jie Maskvoje nebus dau
giau reikalingi ir turės, kaip 
Chruščiovas yra jau pareiškęs, 
vykti į periferijas naujom misi
jom.

Pašalinęs opoziciją, Chruščio
vas bus laisvesnis veikti ir keis
ti savo politiką taip, kaip tai jam 
bus naudinga. Tuo jis darosi stip 
resnis ir pavojingesnis paverg
tiesiems kraštams ir visam lais
vajam pasauliui. Maža bebus 
kliūčių santykiams su Tito galu
tinai išlyginti ir įtraukti Jugo
slaviją i sovietinį bloką. Tai 
smūgis Vakarams Balkanuose ir 
žymus komunistų laimėjimas. 
Visa tai gali apsunkinti paverg
tųjų laisvinimą ir pareikalauti 
daugiau lankstumo, judrumo ir 
naujų jėgų įtempimo.

Į —Akivaizdoje lenkų vis daž
niau reiškiamų pretenzijų į Vil
nių ir Lvivą, gal reiktų sustip
rinti bendradarbiavimą su uk
rainiečiais?

— Santykiai su ukrainiečiais 
iš Seno yra draugiški ir nuošir
dūs. Jiems, kaip ir mums, lygiai 
tenka budėti savo gyvybinių in
teresų sargyboje. Tie iš lenkų, 
kurie reikalauja sau svetimų že
mių, neparodo nei politinės iš
minties, nei esamosios padėties 
supratimo. Savo nepagrįstomis, 
mocarstvinėmis od morza do 
morza pretenzijomis jie stipri
na Sovietų Sąjungos poziciją ir 
mažina Vakarų norą remti im
perialistinių norų pavergtuo
sius. Lenkai, patys būdami pa
vergti, neturėtų ruošti kitiems 
jungo. Ne visi, be abejo, lenkai 
yra tokio nusistatymo ir nedrau
giškų užmačių. Dauguma su
pranta, kad tomis pretenzijomis
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Savaitės įvykiai
jie gali tik pakenkti Lenkijai, o 
ne priartinti laisvę. Kartoju, tu
rime budėti, stiprinti santykius 
su visais draugais ir reaguoti 
spaudoje ir kitais būdais prieš 
kaikurių lenkų išsišokimus vėl 
atplėšti Vilnių, kuris buvo, yra 
ir pasiliks Lietuvos sostinė.

— Kas darytina, kad sustipri
nus bendradarbiavimą su estais 
ir latviais, ir paruošus projektus 
Pabaltijo valstybių apsijungi- 
mui ateity?

— Šiuo reikalu jau daug yra 
pasiekta. Pabaltiškasis bendra
darbiavimas savaime vyksta vi
sur, kur pabaltiečiai susitinka ir 
daugiau jų gyvena. Tačiau tam 
bendradarbiavimui trūksta pla
ningumo ir aiškios programos. 
Pasitaiko todėl nesklandumų ir 
nesusipratimų. Patys santykiai 
nevisada yra taip nuoširdūs, 
kaip turėtu ir galėtų būti. Kar
tais, besiekiant savų skirtingų 
interesų, pažeidžiamas solidaru
mas ir kaimynų reikalai nuken
čia. Esu nuomonės, kad prie VLI 
Ko turėtu veikti speciali komi
sija, kuri išdirbtų detalizuotą 
bendradarbiavimo su pabaltie- 
čiais programą. Toji komisija ga
lėtų paruošti Pabaltijos kraštų 
apsijungimo projektą ir pagal
voti apie būdus jai įgyvendinti, 
atgavus laisvę.

Ruošiant šį projektą neturė
tume pamiršti, kad ateity visa 
Europa turės pasukti integraci-. 
j os keliu; Tokioje^ Europoje bus 
daugiau apšijuiigimb kombinaci
jų ir sritinių federacijų, pagrįstų 
funkcionaliniais ar saugumo su-

(Nukelta į 8 psl.)

TIBETAS ATSIPALAIDUOJA
Pe’vir.o radijas pranešė, kad sur žudomi iš pasalų. Tai ir buvo , Nasser i u dėl- sąlygų. Nors oficia- 

■Kinijos vyriausybė nusprendė ] 
didžiąją dalį savo kariuomenės 
iš Tibeto atšaukti. Tai buvo vai
sius naujo antikiniško sąjūdžio, 
pastaruoju metu vėl pasireišku- 
sio Tibete. Kinija nusprendė Ti
betui duoti plačią autonomiją. 
Vadinasi po 7 metų kom. Kinija 
įsitikino, kad Tibetas visdėlto 
nenugalimas.

1950 m. gale komunistinė Ki
nija pasiuntė 100.000 armiją “iš
vaduoti” Tibetą. Kartu buvo pa
siųsta tiek pat darbininkų per 
kalnus pastatyti kelią, kuris 
jungtų Lassa su Kinija. Tai ne
trumpas kelias — 2000 mylių. 
Jis buvo pastatytas. Tačiau šių 
metų balandžio mėn. kinų radi
jas paskelbė, kad’antikomunistai 
sukilėliai didelę jo dalį sunai
kinę.

Pernai Tibete prasidėjo vie
nuolių vadovaujamos naciona
listų partijos vad. Mimang at
viras maištas prieš kinus. Jie vi-los buvo sukinintos.

Naujoji revoliucija Kremliuje tebėra visų komentuojama. Dau
gumas mano, kad tai lemiantis žingsnis į Chruščiovo diktatūrą. 
Pastarasis kantriai laukė 51 mėnesį kol įsitvirtino, laimėjo marš, 
Žukovo paramą ir išdrįso išstumti iš valdžios didžiuosius savo kon
kurentus — Malenkovą, Molotovą, Kaganovičių ir kt. Savo kilimą 
Chruščiovas pradėjo įsikabindamas į partijos sekretoriaus vietą, 
kurion buvo patekęs Stalino globotinis Malenkovas. Po 23 mėn. 
jam’ pavyko išstumti Malenkovą iš min. pirm, vietos ir paskirti jį 
elektros jėgainių ministeriu. Dabargi Chruščiovo galia tiek išaugo, 
kad Malenkovas liko ištremtas į tolimus Sov. Sąjungos plotus 
Kinijos pasienyje ir paskirtas®----------------- —-------------------~
vienos .jėgainės vedėju, o Molo
tovui esą pasiūlyta ambasado
riaus vieta Argentinoje. Prancū
zų spaudos žiniomis, Bulganino 
dienos esančios irgi suskaitytos, 
nes pastarasis politbiuro posėdy
je balsavęs prieš Chruščiovą. Į 
pavarytųjų vietą politbiuran 
įėjo nauji asmenys, buvę kandi
datais: E. Furtseva, marš. Žuko
vas, N. Švernik, F. Kozlov ir L. 
Breznev — visi Chruščiovo 
draugai.

Atgarsiai satelituose
Kremliaus posūkis rado gyvo 

atgarsio satelitiniuose sovietų 
kraštuose — visur pasigirdo pa
sitenkinimo balsai. Manoma, 
kad tai turės įtakos į jų kom. 
partijas ir vyriausybes. Pirmieji 
ženklai jau pasirodė Rumunijo
je, kur kompartija į postalinines 
reformas žiūrėjo gana abejin
gai ir taikėsi prie jų lėtai. Kai 
tik atėjo žinia apie Chruščiovo

čiausiai stalininės linijos laikėsi. 
Dar Kremliaus posūkio išvaka
rėse c. komtetas savo posėdyje 
pasisakė už senąją liniją. Dauge- 
gelis įtariamų asmenų kariuome
nėj, policijoj, studentijoj buvo 
suimta. Ši laikysena, be abejo
nės, Chruščiovui negalėjo patik
ti. Lydimas min. pirm. Bulgani- 
no ir saugumo policijos viršinin
ko Serovo Chruščiovas atvyko 
Prahon, kurios raudoniesiems 
vadams teks neabejotinai pasuk
ti naujuoju Kremliaus keliu. Per 
puotą Čekoslovakijos karalių pi
lyje Hradcany Chruščiovas pa
sakė kalbą, kurioje paplakė sta
lininkus ir kapitalistus. Esą rei
kia sugyventi su kapitalistiniais 
kraštais; girdi, žmonės nevisada 
tuokiasi iš meilės ir visdėlto su
gyvena, jei gyvena išmintimi. 
Toks sugyvenimas esąs galimas 
tarp komunistinių ir kapitalisti
nių kraštų.

Nejaukiai jaučiasi R. Vokieti-■ laimėjimą, rumunų kompartijos
vadas Georgiu - Dej pašalino iš jos komunistų šefas Ulbricht, 

• savo politbiuro du stalininkus:
Švietimo -Miron Constantia 
nescu ir c. komiteto šekret Josif 
■Kizerievski, kurie buvo jo kon
kurentai.

Čekoslovakijos kompartija kie

kuris ikišiol tebesilaikė stalini’

Nasseris, laimėjęs Šuezo ka
nalo bylą ir išstūmęs britus iš tos 
srities, bando vėl atstatyti suar
dytus santykius su britais. Tal
kon atėjo Indijos premjeras 
Nehru. Jis ilgai tarėsi su Egipto

priežastis, kad nutarta nusileis-; liai nieko neskelbiama, tačiau 
ti. Juk Tibetas Kinijai nėra nė Į 
labai svarbus. Jo niekas negali 
panaudoti prieš Kiniją kariškai. 
Galėtų gal pavojų sudaryti Indi
ja, tačiau ji jokių agresyvių pla
nų neturi. Gi išlaikyti maištau
jančią 470.000 kv. mylių terito
riją nėra paprastas reikalas, nors 
gyventojų tėra tik 3 milijonai.

1950 m. “išvadavimas” buvo 
tikrai bolševikiškas: okupacinė 
kariuomenė ešėmė visą kraštą, 
tautos vadovaujantį sluogsnį su
ėmė, o Dalai Lamą netrukus iš
vežė į Pekiną. Jis buvo paleistas 
tik kai pasirašė sutartį, kad Ti
betas priims ūkinę paramą kraš
tui sumoderninti, kad bus krašte 
laisvė ir lygybė. Ištikrųjų atėjo 
vargas ir plėšimai visokio turto. 
Buvo gabenama į Kiniją viskas, 
ką tik galima pajudinti. Valstie
čiai neteko žemės, krašte švais
tėsi kinų valdininkai, o mokyk-

yra duomenų, leidžiančių many
ti, kad pagrindinė britų sąlyga 
— grąžinti nusavintus turtus ir 
atlyginti už suvalstybintas nuo
savybes. Nasseris iš savo pusės 
rodo diplomatinio palankumo ir 
kalbėdamas per britų televiziją, 
pareiškė: “Apgailestauju įvyku
sį santykių pašlij imą tarp Brita
nijos ir Egipto. Tikiuosi, kad 
abu kraštai vėl stengsis tapti ge
rais draugais”. Be to, jis paleido 
du britus,' kaltintus šnipinėji
mu, pažadėjo mokėti pensiją bri
tų piliečiams, tarnavusiems Egip 
to vyriausybei.

Naujasis Nasserio arkliukas — 
JAV. Radijas ir spauda puola 
amerikiečius už vad. jų imperia
lizmą. nors jų dėka Nasseris lai
mėjo Suezą. Jam nepatinka, kad 
JAV suardė jo galybę arabų kraš 
tuose ir paliko vieną. Susitaikęs 
su britais, Nasseris tikisi vėl lai
mėti vėl arabų kraštų pasitikėji
mą. Pas S. Arabijos karalių jis 
jau pasiuntė savo delegaciją.

Dulles - Diefenbaker
Grįžęs iš Londono konferenci

jos Kanados min. pirm. Diefen
baker imasi iniciatyvos pertvar
kyti krašto prekybą ją daugiau 
pakreipdamas Britanijos ir kt. 
Commonwealth kraštų link. Jis 
siūlo sumžainti importą iš JAV 
15%, kad tuo būdu kraštas dau
giau galėtų pirkti britų gaminių, 
o britai tada galėsią daugiau im
portuoti Kanados kviečių, kurių 
atsargos esančios perdaug dide
lės. JAV esą pusvelčiui paruoda 
savo kviečius tuo kenkdamos Ka 
nados ūkiui. Šiuo ir kitais klau
simais min. pirm. Diefenbaker 
yra numatęs kalbėtis su JAV 
prez. Eisenhoweriu. JAV užsie
nio r. min. Dulles lankėsi Otavo- 
ie ir tarėsi su min. pirm. Die
fenbaker, kuris yra ir užs. r. mi
nisteris.
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KANADOS KATALIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

KLKatalikų Federacijos Val
dyba šaukia federacijos tarybos 
suvažiavimą rūgščio 7 d. Toron
te. Suvažiavime dalyvaus kaip 
nariai: katalikų organizacijų 
centro ir skyrių valdybų nariai, 
kunigai, vienuolijų vyresnieji, 
redaktoriai-ės. Rugsėjo 8 d. su
važiavimo dalyviai dalyvaus 
Liet. Kankinių Kryžiaus šven- '
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PAVYSIME IR PRALENKSIME
Penkmečiai, penkmečiai, penk ’čių. Vyriausybė turėtų daugiau 

mečiai. Nesvarbu aukos ir kan- pažaboti kapitalo plaukimą į pri- 
čios. Nesvarbu milijonų skurdas ' vačias rankas. Ji negali būti tar- 
ir ašaros. Svarbu įvykdyti pla
ną. Volgos kanalas stebina vi
sus. Tik niekur nerasi duomenų, 
kiek krito jį kasdami. Kiek nau
jojo pasaulio vergų ten užbaigė 
kančias. Faraonų piramidės išli
ko tūkstančius metų, stebinda- 
mos visus savo išdidumu, tvirtu
mu. Bet pasaulis žino, kad jų 
kiekvienas akmuo yra kruvinas. 
Kas žiūrėjo puikią “10 Dievo įsa
kymų” filmą, matė tik dalį var
go, skurdo ir kančių senosios 
vergijos. O kas nufilmuos naują
ją vergiją? Kas nufilmuos “ža
liuojantį ir supramoninintą” Si
birą? Kas nufilmuos mūsų bro
lių, seserų ir artimųjų kančias 
ir mirtį? Sovietiškai vergijai as
muo yra nulis. Jis turi paklusti 
kolektyvui. Jo gyvybė yra parti
jos viešpačių rankose. Kiekvie
nas įgyvendintas planas pulsuo
ja aukų krauju.

Prakeiktas kapitalizmas! Mir
tis buržujams! Kapitalas išspau
džia darbininką, iš kurio prakai
to auga kapitalas. Taip. Puikūs 
šūkiai. Sukursime darbininkų 
valdžią, darbininkų rojų. Bet... 
Darbininkas alkanas, basas. Dar i 
bininkas ujamas, žudomas. Dar
bininkas pririštas prie darbovie
tės. Jis junta sunkius vergijos 
pančius ant savo rankų. Jam liko 
vienas įsakymas: “Dirbk ir ne- 
murmėk, o jei ne, yra jėga, kuri 
tave nugabens į “žydinčius plo
tus”. Užmuštas savasis “aš”. Už
mušta privati iniciatyva. Už
mušta asmenybė. Yra partija, 
kuri leidžia įsakymus. Nors jie 
eina prieš tavo sąžinę, bet turi 
paklusti. Plačiausia laisvė šnipi
nėjimui. Naujieji morozovai ka- _______ _______ ________
ria ir šaudo tavo tėvus. Jau ir žemėlapiu leidykla yra Ham- 
Lietuvoje jų priviso. Štai “kom- mond. Mavolewood. N.J. Jos pa- 
jaunuolė savo motiną, buvusią ruoštais ir išleistais žemėlapiais 
mokytoją, apskundė, kadJąper- .naudojasi mokslo. įstaigos, ka- 

~ muomenė, visuėmėnė'ir kiti. To-

: naitė pavienių asmenų... Aš so
tus, apsirengęs. Darbas nenumu- 
ša “nuo koto”. Kas perdaug ne
šoka ant dolerio, gyvena lengvai. 
Čia lengva pertempti raumenis. 
Juk už juos moka. Šią savaitę 
“padariau” 60 dolerių. Na, kitą 
daugiau. Prisikapsčiau ligi 100. 
Dar daugiau. Dar. Doleriai krin
ta, kaip manos iš dangaus. Tik, 
deja, skaitau “Tėviškės Žibu
rius” ... ieškodamas gydytojų 
adresų.

Taip. Tai yra skirtumas. Ka
pitalo vergai sotūs, patenkinti. 
Jų rankose privati iniciatyva. O 
falšyvuoto valstybinio kapitaliz
mo vergai suklumpa po savo 
vargu’. >

Jūsų penkmečiai yra griau
čiai. Juose neplaka širdis. Plie
nas turi tirpti darbininko ranko
se, nes jis žino, kad tai yra lai
das jo ir jo šeimos gyvenimo. Už 
prakaito lašą, jis turi gauti gerą 
pragyvenimą. Jis turi būti lais
vas po darbo. Be didelių rūpes
čių. Nes rytojus jį vėl prirakins 
prie mašinos.

Jūsų surakinti vergai vieną 
dieną pabus. Sukurtoj pramonėj, 
kolchozuose paieškos širdies ir 
laisvės. Vergų pančiai trapūs, 
nors ir iš kiečiausio plieno.

R. Medelis.

Kanados komunistu^ partija
(IŠTRAUKA IS MISS MARJORIE LAMB KALBOS)

(CSc) Tur būt, visi girdėjome’dojant moderniomis susisiekimo 
apie pastaruosius nesutarimus priemonėmis. 
Kanados komunistų partijoje,! Kanados 1 
kuri veikia Labor Progressive įkurta 1921 m. Nuo tojaiko ji 
Party vardu. Girdėjome, kad kai 
kas pasitraukė ne tik iš valdo
mųjų organų, bet net ir iš pa
čios partijos. Visa tai jums, kaip 
ir daugeliui mūsų, gal sudarė įs
pūdį, kad komunizmas Kanado
je pradėjo “tirpti”.

Deja, taip nėra. Faktai, ku
riuos mes matome, rodo ne par
tijos mirtį, bet tik tą laikotarpį, 
kai nupiaūstomos nudžiūvusios 
medžio šakos tam, kad likęs me
dis stipriau augtų. Po reformų 
KP liko kiek mažesnė asmenų 
skaičiumi, bet daugiau discipli
nuota ir pasišventusi!

Visos tos išvados peršasi ste
bint šeštojo Kanados komunis
tų partijos suvažiavimo eigą. 
Tame suvažiavime buvo pilnai 
atstatytas jau pradėjęs svyruoti 
palankumas Maskvai. To išva
doje tikęs nebepatikimu J. Salz- 
berg turėjo pasitraukti. Sakoma, 
kad jis dabar organizuoja naują- 
partiją, taip pat komunistinę, 
bet nepriklausomą nuo Maskvos.

Tiesą sakant, aš nemanau, 
kad Kanados komunistų partijos 
svyravimams Maskva priduotų 
ypatingos reikšmės. Bet, antra 
vertus, jie rūpinasi, kad ši parti
ja neišnyktų ar visai nenukryp
tų nuo linijos. Taikydamiesi prie 
nuotaikų, jie jau visus metus 
spaudžia iš Maskvos ar iš Inter
nacionalo centro ne tiek atskirų 
kraštų partinius centrus, kiek 
paskirų sričių vadovus ar net 
atskirus veikėjus. Tai yra gud
rus būdas palaikyti savo rankose 
didžiulę partijos organizaciją vi
same pasaulyje., Būdas galimas 
tik dėl to, kad veikiama pasinau-

ją. Štai pereitą žiemą jie prave
dė neblogai pradėtą “Dešimties

PAVERGTOJ|Į TAUTU POSĖDIS

PABALTUYS ŽEMĖLAPIUOSE
Niujorkas. (LA1C). Jau eilę nepripažįsta.

metų lietuviškoje ir angliškoje 
Amerikos spaudoje pasirodo įvai 
rių protestų prieš kaikuriuos že
mėlapius, net gaublius - žemės 
rutulius. Amerikoje didžiausia

Paskutiniuoju metu Pabaltijo 
valstybės žemėlapiuose jau va
dinamos — Latvija, Lietuva ir

Lietuvoje jų priviso. Štai “kom- 

mokytoją, apskundė, k
sekioja dėl “įsitMhimų”. Žino
ma, “didvyrę” paiėmė komparti
ja į globą (o jos motiną — sau
gumas). Šalti pamotės pyragai. 
Ją rado pusalkanę Šaltam bend
rabučio palėpės kambary.

Mes — kapitalistų vergai. Mū
sų prakaitą renka fabrikai. Rau
muo parduotas už dolerį. Bet 
mes nesiskundžiam. Mes turim 
laisvę ir gyvenimą. Namas, ma
šina, šeima. Aš nesu pririštas 
prie darbovietės. Aš galiu ne
dirbti, jei turiu iš ko pragyven
ti. Turiu teisę streikuoti ir rei
kalauti lengvatų. Kapitalas šian
dien lankstus. Jis turi taikytis 
prie darbininko reikalavimų. Ži
noma, kartais kritiškai pažiūriu, 
kad pati valstybė yra elgeta ir 
dažnai ieško pečių iš savo pilie-

■nona. Maypiewood. N.J. Jos pa

ji firma yra susilaukusi daug 
protestų, o daugiausiai iš lietu
vių.

Pradžioje antrojo pasaulinio 
karo šioji firma išleido naujus 
žemėlapius ir gaublius. Tuose 
žemėlapiuose Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo sužymėtos kaip Ru
sijos dalys. Tai iššaukė didelį pa
sipiktinimą ir protestus. Dabar 
sužinota, kad Valstybės Depar
tamentas jau tik rusams užėmus 
Pabaltijo valstybes iššaukė Ham 
mond firmos pareigūnus, ku
riuos vienas departamento pa- 
sekretorius smarkiai išbarė, nes 
toji firma žemėlapiuose Pabal- 
tiio valstybes priskyrė prie Ru
sijos, o JAV-bės jokios tų vals
tybių aneksijos nepripažino ir

SPALVOTŲJŲ VAIDMUO 
STIPRĖJA

Jau šešti metai birželio 26 d. 
metinių proga Pietų Afrikoje 
spalvotieji kelia balsą prieš at
skyrimo įstatymus. Ir kiekvie
nais metais ta demonstracija da
rosi įspūdingesnė. Šiemet tą die
ną paskelbtas streikas Johan- 
nesburge buvo ypatingai sekmin 
gas. Daugelis įmonių turėjo iš
viso nedirbti arba sumažinti ga
mybą, nes trūko darbininkų. 
Negrų ir azijiečių visos krautu
vės buvo uždarytos, traukiniai ir 
tramvajai tepervežė vos trečdalį 
normalaus skaičiaus žmonių.

komunistų partija milijonų dolerių sporto vajų”, 
m. Nuo to laiko ji Tas vajus buvo gudriai sugalvo

jau nuėjo tolimą kelią. Pradžio- tas, tik spauda, išaiškinusi kas 
je tai buvo tik mažas steigėjų 12 J ’’
būrelis. Vėliau; tarptautinio ko
munistų internacionalo paremti, 
jie išaugo į didelę ir gerai susi
tvarkiusią orgahizaciją. Dar vė
liau jie suskilo į sekcijas, kurios 
iš vienos pusės priklausė krašto 
centrui, o iš kitos pusės tarp
tautiniam komunistiniam savo 
srities centrui. •

Tam pavyzdžiu gali būti Ka
nados Moterų Kongresas. Iš vie
nos pusės tai yra Kanados ko
munistų partijos moterų sekci
ja, o iš kitos pusės — skyrius 
taip vadinamos Womens Inter
national Democratic Federation 
— moterų komunisčių tarptauti
nio centro, esančio R. Berlyne.

Labai įsidėmėtinas yra komu
nistinio jaunimo organizacijos 
reikalas. Iki šiol ta organizacija 
Kanadoj ę vadinosi National Fe
deration of Labcfr Youth. Pas
kutinėje savo konvencijoje, vy
kusioje š.m. gegužės mėn. To
ronte, organizacijos vardas bu
vo pakeistas į Socialist Youth 
League of Canada. Tai buvo pa
daryta taikantis prie linijos 
įtraukti į komunistų tarpą ir ne
utralųjį jaunimą, ketgi viešai 
paskelbta, kad NFLY nariai gali 
būti ir ne komunistai.

Tuo pat metu kitų komunisti
nių organizacijų veikla irgi 
kreipiama ta kryntimi: gaudyti 
neutraliuosius. Štai, sakysime, 
stiprus vienetas The Canadian 
Peace Congress pradėjo veržtis 
į kitų organizacijų ir federacijų 
tarpą.

Panaši linija pastebima ir jų 
spaudoje. Geru tam pavyzdžiu 
gali būti minėtojo Taikos Kon
greso organas “Horizons”. Šis 
laikraštis daug ką tiesiog verčia 
iš Taikos Kongreso centro Pa
ryžiuje organo “Horizons”. Taip 
anos tarptautiniai skleidžiamos 
mintys patenka į Kanados laik
raščių kioskus.

Visais laikais pirmasis komu
nistų dėmesys nukreiptas į jau
nimą. Pagal naująją liniją sten
giamasi suorganizuoti nekaltas 
jaunimo grupe^o po to infilt
ruoti į jas-komunistinę ideologi-

Birželio 28 d. priešais Jungti
nių Tautų vėliavas 9 vai. rytą 
buvo iškilmingai iki vidurio stie
bo pakeltos 9 sovietų pavergtų 
tautų vėliavos, nes prasidėjo jų 
posėdžiai, sušaukti specialiai 
pasisakyti dėl specialios JT pen
kių narių komisijos pranešimo 
Vengrijos įvykių reikalu. Pen
kių komisiją sudarė Australijos, 
Ceylono, Danijos, Tuniso ir 
Urugvajaus atstovai. Jos 400 pus 
lapių raportas, pranešimas apie 
111 apklaustų liudininkų paro
dymus, įrodo didžiausius Sovietų 
Rusijos nusikaltimus Vengrijoje

čia yra, daug ką sugadino.
Kas toje komunistų veikloje 

kelia rriums rūpesčio? Mažiau
siai pavojingas yra viešasis jų 
veikimas, nes mes aiškiai žino
me, kad tai yra svetimos valsty
bės agentai, siekią sugriauti mū
sų demokratinę sistemą. Jei ne 
patys agentai, tai bent jų bernai, ir vengrų tautos siekimus nusi- 
Rūpesčio mums kelia tie neap- kratyti sovietiškojo režimo, 
dairūs tautiečiai, kurie be blo- ’ Kalbėjusių tarpe buvo ir du 
gos valios, vien per nesusigau-'lietuviai: Lietuvos delegacijos 
dymą, patenka į komunistinį atstovas M. Brakas ir dr. V. Vi- 
tinklą. Tokius jie moka supan-, liamąs Krikščionių Demokratų 
čioti ir padaryti savo įrankiais,1 internacionalo vardu. Buvo taip 
kartais net pavojingesniais, negu ‘ oat svečių kalbėtojų: JAV am
sėtieji ir aiškūs komunistai. basadorius prie JT J. J. Wunds-

Deja. žinoma daug tokių atve.-1 worth, kongresmanas A. M. Bent 
iu. Tai verčia mus nuolat bu- ley ir Amerikiečių Draugų Pa
dėti. ' • vergtosioms Tautoms pirm. Ch.

Visi kalbėtojai kėlė mintį, kad 
Vengrijos komisijos raportas bū
tų svarstomas tuojau, nelaukiant 
rugsėjo mėn. kaip yra siūloma. 
Pagaliau priimtos trys rezoliu
cijos: 1) patvirtinti specialio
sios komisijos raportą; 2) pri
taikyti, veiksmingas priemones, 
kad būtų įgyvendintos anksty
vesnės JT rezoliucijos, pirmiau
sia, liečiančios sovietų pasitrau
kimą iš pavergtųjų kraštų ir su
organizavimą laisvų rinkimų 
tuose kraštuose tarptautinėje 
kontrolėje; 3) pašalinti iš JT 
dabartinę Kadaro delegaciją.

Londonnas.— Čia asylo teisių 
paprašė du lenkų “Wisla” laivo 
jūrininkai. Škotijoje to pat pa
prašė vienas, o Vokietijoje du 
sportininkai atvykę į varžybas.

Londonas. — Kaikurie čionykš 
čiai laikraščiai spėja, kad Kipro 
gubernatorių, jei jis bus sutarp- 
tautintas, būsiąs Kanados buvęs 
užsienių r. m in. Pearson.

■ ‘ •

Špionažo pinklėse
Kai prieš duris prie tuščio sta

lo atsisėdau ir nu mesdamas ve- 
žikišką kepurę lenkiausi žurna
lo, jau gana pilnoje kavinėje, 
iš už nugaros išgirdau nedrau
gišką balsą:

— Ar ko ieškai, žmogau?
Žvilgterėjęs pro pečius pama

čiau prisiartinančią būtybę ga
na stipraus sudėjimo ir peilio 
randu veide, dėl ko atrodė dar 
baisesnis. Jo akys smigo tiesiai 
į mane. Taip, jis laukė atsaky
mo .. .

— Ką? Ar manęs klausiate,— 
murmtelėjau. — Ne. aš neieškau 
nieko... o tarp kitko, aš nei ne
pažįstu jūsų.-

— Aha! — praskeltaveidis^ar- 
kastiškai bumptelėjo. — Nepa
žįstate manęs? Tai gerai... Da
bar matai mane? — arklišku 
balsu riktelėjo. — Matai, aš pa
žįstu Jave. — Ir įsakančiu balsu 
šūktelėjo: — Stok!

Stodamas apžvelgiau visą ka
vinę, o jis laikydamas rankoj 
pistoletą po skvernu rodė man 
krypti link išėjimo ... Tai išėji
mas į kapines, o gal greitu žings
niu į užp...

Staigiu judėsiu verčiau ąžuo-

Kaip buvo gaudomas vienas 
pavojingiausių rusų špiona

žo grobikų Vienoje.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame ir kaneetiškame stiliuje.
★ Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kolbcme taip pat vokiškai ir rusiškai.

Praha. — Čeksolovakijoj 1956 
m. gale buvo 13.292.000 gyven
tojų.

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
vyriausybė paskelbė, kad už iš
vežamą uranijų Sovietų Sąjun
ga mokėsianti — tiek, kiek kai
nuojąs jo iškasimas plius norma
lus pelnas.

Pradžiugink savo
svečius

gaivinančiu 7 up

. 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.

i ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS 
r

RADIJO ★ 

ŠALDYTUVAI *

SIUVIMO MAŠINOS ★ 

SKALBIMO MAŠINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI *

»'■ - ...... .............

★ KROSNYS
★ LINOLEUMAS

★ VAIKŲ BALDAI

★ ĮVAIRŪS KILIMAI

★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI
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linį stalą į praskeltaveidžio ko
jas ir smukau tarp pasikėlusių 
žmonių bėgti laukan. Įsimaišęs 
jų būryje, per duris, geležinius 
vartus ir mūro sieną atsidūriau 
gatvėje.

Čia nebuvo laiko galvoti — 
praskeltaveidis su odiniu švar
ku jau buvo vos dešimts metrų 
nuo manęs kairėje. Bėgdamas į 
šiaurę žvilgterėjau pro pečius ir 
pamačiau jį su mauzeriu ran
koje stabdantį taksį ir rodantį į 
mano pusę. Tuojau pasigirdo 
mašinos ūžesys ir jau viena kul
ka prašvilpė pro mano ausis.

Apibėgęs laimingai gatvės 
kampą, dusdamas — Dieve, ge
rasis Dieve, — pamačiau, kad 
mašina laukė manęs, tuo momen 
tu, kada jos man labiausiai rei
kėjo. Įšokau uždusęs į užpakali
nę sėdynę. Mūsų mašina suūžė 
ir nuvažiavo. Padarėme keletą 
staigių posūkių gatvių susikir- 
timuose<;narėdami sumėtyti pėd 
sakus, bet kulka išmušus langą 
prašvilpdama įrodė, kad jis te- 
beseka. Kai dar vienas šūvis 
zvimbdamas atsimušė į mašinos 
kampą, mes pilnu gazu padarė
me staigų posūkį, kad net pir
mieji mašinos ratai pakilo į orą, 

atsidūrėme . kitoje gatvėje 
Samdymo Akto (Fair Employ-) darbovietėje, esančioje federali- ; Daugiau jo jau nematėme. Mes 
ment Practices. Act). Šis aktas ' nėję priežiūroje, diskriminacijos važiavome pro žalsvu stogu ba- 
draudžia betkurią diskriminaci-1 reikalu gali skųstis, užpildyda- ziliką ir įvairius judėjimo užra- 
ją rasės, spalvos, tikybos ar tau- mas atitinkamą blanką (ar ir be šus bei ženklus lėkdami po my
linės kilmės atžvilgiu. Tai lie- jo) ir pasiųsdamas tai šiuo ad- lią kas minutę.
čia tiek tarnautojų priėmimą.' resu: The Director of Industrial Taip prasidėjo neužmirštama, 

' T *l , pilna intrigos, laukiniškų nuo
tykių banga, išryškinusi didžiau

Tarnautojy apsaugos įstatymas
(CSc) Jau eilė metų, kai dir-. tautybę gauta daug mažiau. Vi- 

bantieji federalinės valdžios prie sai negauta skundų dėl diskrimi- 
žiūroje esančiose įstaigose, glo-■ nacijos pagal tikybą”.
bojami tap vadinamo Teisingo j Kiekvienas asmuo, dirbantis

tinės kilmės atžvilgiu. Tai lie- j jo) ir pasiųsdamas tai šiuo ad- 

tiek darbų paskirstymą. Federa- i Relations. Department of Labor, 
lines valdžios žinioje yra visa ei-1 Ottawa, Ont.p I . ..
nį pobūdį, pvž.: bankai, geležin
keliai, lėktuvų linijos, federali
nės korporacijos, radijas ir tele
vizija. laivininkystė. Dalis čia 
išvardintų institucijų yra sava
rankiškos, tačiau minimo akto 
atžvilgiu, jos, kaip tarpprovin- 
cinės, priklauso federaliniam au
toritetui.

Kiti dirbantieji, kurių darbo
vietės yra provincinės apimties, 
globojami provincinių darbo ista 
tymų. Kaikurios provincijos, 
kaip Ontario ir Saskatchewanas, 
turi įstatymus, panašius į fede- 
ralinį Teisingo Samdymo aktą.

Federalinio Teisingo Samdy
mo akto vykdymą prižiūri fede
ralinė darbo ministerija. Tiesa, 
šis įstatymas nepajėgia pilnai 
pašalinti kaikuriuose asmenyse 
įsisenėjusių blogų papročių kitų 
žmonių atžvilgiu, tačiau jau pats 
akto buvimas turi didelės įtakos, 
nes parodo, kad betkuri diskri
minacija yra priešinga kanadiš- 
kosios demokratijos principams.

Kaip praneša darbo ministe
rija, nesenoje praeityje buvo ei
lė prasilenkimų su minimuoju 
įstatymu, tačiau iki šiol tie ne
sklandumai pavyko pašalinti tai
kaus susitarimo būdu, nenaudo
jant įstatyme numatytos bau
džiamosios eigos.

Savo veikloje ministerija yra 
patikrinusi labai daug pareiški
mų darbui gauti visoje Kanado
je, bet rado, kad jokia jos prie
žiūroje esanti įstaiga nenusižen
gė įstatymui sąmoningai. Kaip 
sako ministerijos raportas, “vi
sur rastas didžiausias noras išlai
kyti objektyvumą ir nuoširdžiai 
bendradarbiauti tuo^reikalu su 
darbo ministerija”.

“Nuo pat įstatymo įsigalioji
mo, — sakoma toliau, — ministe
rija gavo palyginamai labai ma
žai skundų tuo reikalu. Daugu
mas tų skundų kalbėjo apie dis
kriminaciją pagal spalva. Kaikas 
skundėsi, kad net pareiškimuose 
darbui gauti buvę diskriminuo
jančių klausimų. Skundų dėl 
diskriminacijos pagal rasę ar

ir

:iliką ir Įvairius judėjimo užra

kontra-grobikų agentas, galiu 
sakyti, esu patyręs.savo darbe. 
Paprastai sakant gal vienu žings 
niu toliau negu tokie, kaip Ko
teris — ' rašomosios mašinėlės 
žiurkė, su universiteto diplomu 
ir knygomis apverstu stalu if * 
gal per metus kartą taikymų 
šaudymo pratimuose. Bet šį 
kartą aš gal klydau apie Koterį.

Surimtėjusią veido išraiška, 
jis tarė:

— Gerai atlikai savo užduoti, 
Clyde!...

Nenustebino jis manęs tai sa
kydamas. Juk aš buvau tam dar 
bui ir išmokytas. - Jis negalėjo, 
manęs mokinti.

Paimdamas mane už rankos
!jis tarė:

— Iš tiesų, Clyde, aš turiu pa
sakyti, kad žmogus, dėl kurio 
buvau tave pasiuntęs, vadinasi 
Nick Borisov. Tai šmuglerių ka
ralius .... galbūt C.I.D. geras 
kąsnis, bet ne mums. Mes juk 
ne šmuglerius, bet politinių as
menų grobikus gaudome.

Jau kuris laikas, kaip JAV 
praranda labiausiai reikalingus 

su špionažo ir po? 
frtit^^smertų 'gfbSiirafey^’jau 
metai, kaip mes ieškome svar
biausio žmogaus vykdančio tuos 
grobimus.

Tačiau mūsų darbas vyko ga
na sunkiai, nes čia nebuvo stip
rios valstybės tvarkos su polici
ninku ant kiekvieno kampo. Tai 
buvo Viena, Vienos miestas pa
dalytas į keturius sektorius, pil
nas įvairiausių nuotykių, intri
gų ir gyvenimo, vulkaniškai 
veržlaus, kur kiekviena okupa
cinė valdžia savo sektoriuje tvar 
kėši saVais įstatymais ir kur 
tarptautinis miesto centras tapo 
špionažo ir grobimu kovos lau
ku. Tai Viena, kur be jokio sun
kumo. galima pereiti iš vienos 
zonos į kitą ir keisti savo kailį 
kaip patinka.

Kaip tai galėjo būti su ku
riuo prieš valandą turėjau pro
gos susitikti, aš negalėjau su
prasti. Niek buvo šmugleris - 
plėšikas, kuriam sekėsi ir prie 
pinigo. Ir šmugleriai juk sek
liams į akis nežiūri. -

— Aš neįsivaizduoju, Franki, 
— sakau jam. .

— Ne, sako jis surimtėjusią 
veido išraiška. — Tačiau, gal
būt, ponas Borisovas- interesuo
jasi kuo nors svarbesniu, saky
sim. pagrobimais... • 
. Aš pradėjau susigaudyti. Bet 
iš kur gi galėjo visa tai prasi
dėti? . _ ; -

— Krctkin? —.paklausiau,
Frankis palingavo galvą be 

žodžio.
Krotkin tai buvęs rusų armi

jos dezertyras, karo policijos ba- 
talijono karininkas, išbuvęs net 
devynius metus, prieš ,penkias 
dienas nusprendęs atnešti savo 
kailį į mūsų pusę. Penkias die
nas ir naktis mūsų specialieji 
agentai ji klausinėjo, išmilžda- 
mi įvairiais informacijas ir su
stodami ties ta vieta, nuo kur 
mes dabar pradedame šį mazgą 
atmegsti. (Bus daugiau)'

pilna intrigos, laukiniškų nuo- 

sią pokarinių metų politinio'gro
biko isteriją.

Sustojęs prie savo tarnybos 
vietos, susukęs į švarką vežikiš- 
ką kepurę, nuskubėjau pas bu
dintį, vyriausioje įstaigoje. Jau 
buvo 7.15, bet Frank Koteris te
bebuvo prie savo stalo.

V-Tai ką, tas tipas privargi
no’ tave?— atsisuko jis.

,Vis dar ves gaudydamas orą 
atsakiau:

— Ne tik tai, bet tas benkar- 
tas dar ir su pistoletu palydėjo 
mane link čia.

..o..
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lė įstaigų, turinčių tarpprovinci- Ministerija.
4 i • H"i reI

reikalą ištiria 
ginti geruoju. Jei tas negelbsti, 
skiriama Pramoninė Tyrinėjimų 
Komisija, kuri užsima byla iš 
esmės ir kurios pranešimas skel
biamas viešai. Pagaliau reikalas 
patenka pas darbo minister}, ku
ris turi pareigą prižiūrėti įstaty
mo vykdymą ir imasi atitinka
mų žygių.

Kiekvienas asmuo, padavęs 
skundą, o taip pat- ir tas, kuris 
liudija ar kaip kitaip padeda mi
nisterijos pareigūnams skundo 
aiškinime, yra to paties Įstatymo Į Frank Koteris, tai mano bo- 
apsaugotas nuo betkokių iš to iš- šaš. Aš jį pažįstu kaip savo be
plaukiančių atsikeršijimo prie- lį. Aš jau 11 metų kaip esu spe- 
monių. cialių kariuomenės špionažo

gavusi skunda, 
ir bando jį išly-

moniu

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

PRALEISKITE VASAROS ATOSTOGAS SU MUMIS.
Mes užtikrinome jums lobai laimingos ir malonias atostogas.

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

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

Pranešame visuomenei, kad 
įvairių siuntinių persiuntimo 

lietuvių įstaiga

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

Toronto

Tel. LE. 1-3098,
w z

š. m. vasaros atostogoms yra 
uždaryta

Liepos mėn. nuo 8 iki 20 dienos imtinai.

Praneša sav. A. Kalūza

Paimkite 
gydančios

SUNKU?
UŽKIETĖJĘ
VIDURIAI?

ANDREWS
LIVE R SALT 

KEPENŲ DRUSKOS
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VISUOTINIAI IR RIBOTI KARAI
seriją “Istorija Amerikos civi
lizacijos”, kurios paskutinis to
mas yra istoriko Herberto Agar 
“The Price of Power” (Galios 

\ kaina, 200 psl., $3.50). Čia ap
žvelgiama Amerikos užsienio po
litika pradedant 1945 m., kai 
Trumanas tapo Amerikos prezi
dentu, baigiant 1955 m., kada 
Bandunge įvykusioje Azijos - 
Afrikos valstybių konferencijoj, 
Ceylono premjero lūpomis buvo 
prisiminta kolonijalė pavergtos 
Lietuvos būklė raudonojoje im
perijoje.

» Autorius Amerikos politikos 
pasisekimu skaito Trumano dok
triną apginti Graikijos nepri
klausomybę, Maršalo planą Eu
ropai ir žygį Korėjoje. Nepasise
kimas buvo negalėjimas išgelbė
ti Rytų Europos ir Kinijos iš ko
munizmo diktatūros nagų. Čia, 
pasak Ągar, kliudė: 1) persvara 
kariškų pažiūrų prieš politines 
sprendžiant santykių su Sovietų 
Sąjunga klausimą karo ir poka
rio metu, ir 2) prezidento Roo- 
sevelto nepasistengimas supa
žindinti savo vice-prezidentą 
Trumaną su Amerikos politikos 
pagrindiniais faktais.

Kalbėdamas apie konferenciją 
Jaltoje, autorius sprendžia, kad 
Roose veltas ir jo patarėjai į kon
ferenciją vyko-su labai klaidin
gomis nuotaikomis, kurių neatsi
kratė nei namo grįžę. Vienas jų 
(Harry - Hopkins), pavyzdžiui, 
rašė:“Mes tištikrųjų širdyse tikėjome, kad čia išaušo nauja diena — diena, kurios laukėme tiek metų. Tikėjome čia laimėję pirmąją taikos pergalę. Sakydami “mes laimėjome” turėjome mintyje mus visus, visą žmoniją. Rusai pasirodė sukalbami. Prezidentas ir mes visi neabejojome, kad galėsime su jais sugyventi ilgus ilgus metus”. •Jei nebūtų buvę susitarta Jaltoje, rusai, spėjama, būtų stoję ties Neisse upe ir davę progos vokiečiams permesti 120 divizijų iš rytų fronto į vakarus prieš amerikonus ir anglus. Pagal prin cipą “po piet šaukštai” autoriui nesunku įtikinančiai įrodyti, kad ir vyriausybės rateliai ir gera dalis Amerikos visuomenės storai klydo, nesuprasdami pagrindinių komunizmo diktatūros šie-

kimų. To nesupratimo vaisius 
buvo perstaigi ir pergreita kariš
kų pajėgų demobilizacija. Jei 
jos nebūtų įvykę, rusai būtų pri
versti pildyti Jaltos nutarimus. 
Rytų Europos laisvė būtų buvusi 
išgelbėta.

Atominėje gadynėje atominiai 
ginklai žmonijos dėmesio ir rū
pesčio centre. Šiomis dienomis 
todėl įdomi'prof. Henry A Kis
singer knyga “Nuclear Weapons 
and Foreign Policy” (Atomo 
ginklai ir užsienio politika 
Harper laida, 455 p., $5.00). Au
toriaus pagrindinė mintis ši: 
Amerika pajėgi vesti pilną, vi
suotiną atominį karą, kuris gal 
niekada neįvyks, bet netaip pa
jėgi vesti vietinius, ribotus ka
rus, kurių gali įvykti ne vienas, 
bet keli. Savo atominiu ir tech
nišku pajėgumu atsidėjusi Ame
rikos visuomenė, sako, linkusi vi 
suotiniems ‘sprendimams — vi
siškas karas su visiška pergale 
arba visiška taika.

Tačiau mūsų pasauliui tokios 
visuotinumo pažiūros netinka, 
kaip arklys automobilių gady
nei. Jos neįvykdomos. Kaip esa
ma visos eilės visokių ginklų iki 
viską apkepurėjančių vandenilio 
bombų, taip esama visokių poli
tinių sprendimų, tik ne visuoti-* 
nų^ Agresoriai, žinodami Ameri
kos silpnumą, neatominiais gink
lais, ar kareivių skaičiais, sieks 
veikti vietinėmis, nedidelėmis 
pajėgomis, kurioms tinkamo at
sako Amerikos diplomatija ir 
karo vadai neturės, nes visą ener 
giją deda į visuotinį karą atomi
niais ginklais, tikslu pasiekti vi
suotinų politinių sprendimų.Autorius todėl sako: “Pasiruošimas ribotiems karams ne laisvas pasirinkimas, bet būtinumo klausimas. Šitą suprasti mums gal sunku, nes į karus, paprastai, ėjome karšta teisybe degdami, arba pasipiktinę kokiu dideliu smurtu. Tada visa mūsų strategija buvo — karui pašvęstti visą savo pajėgumą”.Sako, mes dar nevisai suvirškinome Korėjos riboto karo pamokos. Daugelis kariškių ir gera visuomenės dalis tada norėjo visomis keturiomis šokti į raudonąją Kiniją, iš ko būtų įsilieps nojęs atominis karas. Kol karuose bus galima vartoti paprastus ginklus, ne vandenilio bombas,

Užmirškite
nušildyma^

• J •*visiškai

Westinghouse 
BE APŠALIMO 

...viską nušildys!
Nušildymas pradeda veikti vos tik atsiradus reikalui, tai nega
li prasidėti prieš šerkšnui aptraukiant išgarintoją ir tai tęsiasi 
iki VISAS apšerkšnojimas pranyksta. Toliau atšildytas vanduo 
automatiškai išdžiovinamas ir pranyksta.. ..šaldymas praside
da taip gretai, kad sušalęs maistas nespėja suminkštėti. Jums 
niekada nereikės apšluostinėti sienas, užstatyti rodiklius bei 
laikrodžius.

• IŠIMAMOS LENTYNOS. Pilno ilgio, pilno ploto 
lentynos... be neišnaudotų kampų, lengvai išima
mos ir vėl įdedamos.

• 16 SVARŲ MĖSOS TALPOS SKYRIUS išlaiko 
tinkamą temperatūrą, su drėgmės ir oro kaita. Tad 
mėsą išlaiko ilgą laiką,

• PILNO DYDŽIO APATINIS STALČIUS su drėg
mę išlaikančiu stikliniu viršumi ilgai išlaiko švie
žias daržoves.

Galite pasitikėti ... jei

vietiniams, ribotiems sprendi
mams pasiekti, tol jie buš varto
jami, vengiant atominių bombų, 
kurios būtų nelaimė pergalėto
jui, nugalėtiesiems ir visai žmo
nijai. Todėl Amerikai privalu tu
rėti visokių ginklų ir pasauliui 
nedviprasmiškai pareikšti, kad 
nevartos didžiųjų, atominių, jei 
kiti nevartos.

Autorius knygą rašė 18-ką mė
nesių, pasitardamas su nariais 
Council on Foreign Affairs.Klausimas, ar pavojinga visą energiją sudėti į didingas atomines' bombas, leidžiant sustingti kitoms ginklų rūšims, svarstytinas (Anglija sprendimą jau padarė), nes Amerikos strategijos nustatytojai, seni generolai ir admirolai, matyti, dar pasitiki ginklų didingumu. Pajūgumas ribotais ginklais, gal tiek pat agresorius nuo puolimų atgrasintų, kaip ir turėjimas vandenilio bombų.Tėvynę komunistams praradęs maršalas Čiang-kai-šek šiomis dienomis išleido anglų k. knygą “Soviet Russia in China” (392 p., $5). Jis smulkiai ir tiksliai išanalizavo raudonos diktatūros siekimus bei strategiją, bet, matyti, maža pramoko iš savo nelaimių, nes siūlo viską pataisyti priemone, kuri»jį į nelaimes įklampino — karu. Tiesa, jis kinišku atsargumu, atvirai nepasako, kokio karo norėtų — visuotinio ar riboto. Ikšiol buvo manoma, kad Čiangas nori kito, pasaulinio karo, kurio metu jo kariuomenė iš Formozos (Taiva- no) persimestų Kinijon ir nušluotų raudoną diktatūrą. Bet knygoje Čiangas rodosi siekia riboto karo. Sako: “Tegul azijatai išgelbsti Aziją”.Jis persergsti: “Jei demokratijos nori išvengti kito pasaulinio karo ir žmoniją išgelbėti nuo didelės nelaimės, tai turi iššaukti Rytų Azijoje ribotą vietinį karą, vedamą ne viską deginančiais atominiais, bet įprastais eiliniais ginklais”. Sako; tegul jo Formo- za, Pietų Korėja, Thailandas ir Pietų Vietnamas sudaro karo koaliciją ir su “Vakarų morale ir techniška parama bei ginklų aprūpinimu” puola raudoną Kiniją. Gaila, Čiangas nepasako, kokiu būdu jo koalicija įstengtų nugalėti daug stipresnę Kiniją. Kyla nuožvalga, jis tiki, kad ko-' alicįjai pradėjus nesisekti įsikištų Amerika su visu savo karišku pajėgumu.Apie ribotus ir neribotus karus kalba ir Čikagos un-to išleista prof. R. E. Osgood knyga “Limited War: The Challenge to American Strategy” (Ribotas karas; galvosūkis Amerikos strategijai).Autorius mano, amerikonai da bar gyvena laikotarpį, kokio savo istorijoje dar niekad nėra patyrę; jie sargai Vakarų galios persvaros. Laikotarpis prasidėjo, kada prezidentas Trumanas perėmė iš susilpusių Anglijos rankų Graikijos nepriklausomybės gynimą. Korėja buvo nemaloni staigmena, nes tai buvo pirmas riboto karo pavyzdys. Gen. Mac- Arthur norėjo veikti priprasta, sena Amerikos kariška dvasia: jei kariauti, tai visu pajėgumu iki paskutinio, iki visiškos pergalės. Bet tokis karas pasirodė neįmanomas. Teko kariauti ribotą karą su ribotais siekimais.Tokiu karų ateityje gal ir daugiau bus'. Ar Amerika jiems pasiruošusi? Autorius primena, kad amerikonai, paprastai, į karus šoka degdami kokiu karštu jausmu ar pasipiktinę kokiuo didelio smurto darbu. Ribotas karas (policinis įsikišimas) jų istorijos patyriams svetimas dalykas. Tačiau, mūsų dienose gali kilti riboti karai apginti kurio krašto nepriklausomybę ar sudrausti Sovietų Sąjungos “savanorius”, ar komunizmo išauklėtus kurio krašto vidaus priešus.

Tokiu būdu prieš strategijos 
nustatytojus kyla klausimas: vi
są energiją dėti ruoštis tik visuo
tinam karui, ar akį turėti ir į 
ribotus karus? Pirmu atveju 
svarbu puoselėti karo aviacija ir 
laivynas, antruoju — kariuome
nė. Autorius išanalizuoja Ame
rikos ir raudonos diktatūros nuo 
taikas, aprašo istoriją ribotų ka
rų, kuriuos pasauliniai karai į 
šalį pastūmė, pasvarsto diktatū
ros sulaikymo politiką ir Korė
jos pamokas. Prieina išvados, 
kad Amerikai privalu lygia ener 
gija puoselėti kariuomenę ribo
tiems karams, kaip puoselėjama 
aviacija ir laivynas visuotiniam 
karui. Vyt Sirvydas.
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Valstybės sekretorius Dulles laukia, kad raudonoji Kinijos siena 
pati sugrius.

Balsas” vienameTeorijos apie vėžio ligos

se-
“Amerikos pranešime iš medicinos srities pastebi, kad medicinos _ specialistų tarpe pastaruoju laiku yra dvi teorijos apie vėžio ligos kilmę.Viena teorija, vadinamanoji, teigia, kad vėžio ligą sukelia virusas. Nobelio premijos laureatas, Kalifornijos universiteto profesorius dr. Wendell Stanley, kalbėdamas vėžio ligos specialistų suvažiavime birželio mėnesį dėstė, kad daugeliu atvejų ar net visada vėžio ligą sukelia virusai. Gydytojas Stanley suvažiavusiems specialistams pateikė duomenų apie bandymus su pelėmis Čikagoje. Gydytojo pasakojimu, jaunai sveikai pelei buvo įleista kraujo vėžiu - leukemia sergančio žmogaus ir pelės smegenų skysčio. Laikotarpyje tarp dviejų ir dvylikos savaičių sveikoji pelė susirgo kraujo vėžiu.Tačiau daugelis kitų vėžio ligos specialistų su šia teorija nesutinka ir iškelia vadinamą naują teoriją apie vėžio ligos kilmę. Vienas šios teorijos atstovų yra vokietis mokslininkas Otto Warburg, Max Planck instituto celių fiziologijai tirti direktorius, irgi apdovanotas Nobelio premija. Warburgo studijos apie- metabolizmą arba celių gaminamą engrgįją.. tarp kitų dalykų, parodė, jog kūno celės yra reikalingos deguonies pagaminti energijai.Vokiečio Warburgo teorija'

teigia, kad sužeista ir negaudama jai reikalingo deguonies, celė laikosi gyva energijos fermentacijos proceso keliu. Tai alkoholio gaminimo procesas, pavyzdžiui, kaip ir vynuogių sunka virsta vynu. Šios fermentuojančios celės, gydytojo Warburgo teigimu, tampa vėžio ligos celėmis..Abiems šioms teorijoms 'patikrinti yra vykdomi drąsūs eks perimentai Sloan-Kettering Instituto ligoninėje Niujorke, šešiasdešimt šeši asmenys savo noru pasisiūlė tyrimams. Jiems .įleista gyvų vėžio audinių, kad nustatyti, kas kai kuriuos žmones padaro atsparius vėžio ligai.Daug aukų reikalaujanti vėži° liga nemažą sąmyšį sukėlė tabako rūkytojų tarpe. Pasigirdo balsų, kad rūkymas yra tiesioginė plaučių vėžio priežastis.Visiškai suprantama, kad tokia nuomonė virto karštų debatų objektu ne tik specialistų ir rūkalų gamybos sluogsniuose, bet ir šeimos rateliuose, kur, paprastai cigarečių daugiausia sunaudojama.Pereitą birželio mėnesi Amerikos institutas kovai su vėžio liga ėmėsi iniciatyvos šį klausimą išryškinti ir, surinkęs naujų statistinių duomenų, padarė dvi išvadas. Pirma — pavojus susirgti plaučių vėžiu yra ne tik cigarečių rūkytojams, bet visiems, kurie naudoja tabaką, rūkydami cigarus, pypkes ir panašiai. Antra — nauji duomenys
Wonder Valley Drive Inn

Gražioje vietoje, 2 mylios šiauriau Barrie, prie kelio Nr. 11A arba važiuojant 
keliu Nr* 400 pusė mylios į pietus nuo kelių susikirtimo N r. 400 su Nr. 11.

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

. Savininkai BUDVILAIČIAI.

IŠNUOMOJAMI VASARNAMIAI
šeimoms ir povienioms — 1 komb. ir 2 komb .su virtuve ir be virtuvės, 

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

ir gretimuose ežeruose galima meškerioti.

su

Po tautinių šokių šventės
Beveik, kaip taisyklė: visi, ne

dalyvavę pirmojoje JAV ir Ka
nados lietuvių taut, šokių šven
tėje, lyg susitarę, klausia: ar šo
kių festivalis geriau pavyko už 
pereitais metais buvusią Dainų 
šventę, ar šokius buvo įdomiau 
stebėti ar maloniau buvo klau
sytis lietuviškų dainų?

Tiksliai atsakyti būtų sunku, 
bet yra visiškai aišku, jog abiem 
atvejais buvo tikrai daug pasi
tarnauta lietuviškiesiems reika
lams. Abi šventės pagyvino kul
tūrinį gyvenimą ir panašius pa
sireiškimus, o svetimtaučių pu
sėje abi lietuviškosios demonst
racijos taipgi gražiai rekomen
davo mūsąjį meną ir kultūrą. 
Lietuvių Bendruomenės pasi
darbavimas ruošiant tokius re
prezentacinius pasirodymus yra 
tikrai milžiniškas. Jei ji ir nieko 
daugiau nebūtų nuveikusi kitose 
srityse ir tai jau to vieno užtek
tų jos egzistencijai pateisinti.

Taut, šokių šventės patalpos 
buvo tiesiog pavydėtinos. Nors

kilmęparodė, kad susirgti plaučių vėžiu yra ne viena, bet daugelis priežasčių.Paskelbti duomenys susilaukė naujos reakcijos. Tabako pramonininkai pradėjo atskirus tyrimus, bandydami nustatyti ar tabakas tikrai yra vėžio ligos sukėlėjas. Tabako gamintojų sudaryta Tyrinėjimų Komisija vėliau pranešė, kad vėžio institutas daugumoje rėmėsi senais duomenimis.. Komisija nurodė, kad instituto naujosios studijos, kaip ir serifeu pravestos, pripažįsta, jog miestuose esama daugiau susirgimų plaučių vėžiu, negu kaimuose, ir to negalima išaiškinti rūkymo įpročiu.-Abi ginčo pusės sutaria, kad plaučių vėžys gatisėja, ir kad daugiausia bujoja miestuose. Čia tuoj kyla klausimas, kas yra to priežastis? Mokslui nugalėjus daugelį kitų ligų, žmogus lengviau suklumpa prieš vėžį. O gal vėžio ligos sukėlėjas slypi pramonės užterštame ore? Jeigu tas tiesą, ar tas pateisina cigarečių rūkymą? Šie ir kiti klausimai dabar sukelia nemaža ginčų tiek- rūkytojų, tiek ir specialistų sluogsniuose.“AB” pastebi, kad kokie bebūtų tikrieji atsakymai, jau dabar galima darytis kaikurias išvadas. Pirma, jeigu ištikro tabakas turi vėžį skatinantį veiksnį, tai intensyvūs ta kryptimi vedami tyrimai turėtų greitu laiku tą elementą susekti. Ant- ra —- tą vėžio elementą tabake susekus, neabejotina, kad mokslininkai suras priemonių tam elementui pašalinti iš tabako, iš pramonės rūko - dūmų ir dujų ar bet kurių kitų medžiagų.Ir trečia — ligi tabakas kaip vėžio skatintojas bus arba išteisintas arba įrodomai pasmerkta1* — ginčas tebesitęs, ir dažnai ginčo tezės tebebus dėstomos protarpiais užsitraukiant cigaretę, cigarą arba' pypkę.. .
GEORGE FEYER ŽVILGSNIS Į KANADĄ

lauke tuo metu termometras rodė 90 laipsnių, viduje ir šokėjai ir žiūrovai jautėsi visiškai patogiai. Kaip tik to teko pasigesti buvusioje Dainų šventėje.Iki šiol neturėjome ypatingų patyrimų ruošti stambaus masto parengimus. Dainų šventę ar tik nebuvo pirmas ir gana vykęs toks bandymas. Gi Taut, šokių šventės rengėjai, suprantama, jau galėjo pasimokyti iš jos.Dirbta buvo tikrai daug ir nuoširdžiai. Laiko, kaip teko girdėti iš eilės šokių vadovų, vis dėlto buvo permaža. Jaunimo daug sielos ir pastangų įdėta į šokių paruošimą. Tiesa, dalis publikos pasigedo bendro, masinio šokio (visos grupės šoko vieną šokį tuo pat metu, bet savo atskiruose rateliuose), kuris tikrai būtų buvęs labai įspūdingas. Bet bendrojo šokio paruošimas būtų buvęs neįmanomas. Juk suvažiavo šokėjai iš įvairių, tolimiausių JAV ir Kanados vietų ir bendram šokiui išmokti, suderinti, tikrai nebūtų pakakę vienos ar dviejų repeticijų, gi suvežti šokėjus prieš savaitę ar daugiau tik jau nebuvo įmanoma. Tad ir teko tenkintis iš anks to numatytąja šokių forma.Atskirų grupių pašoktas “Čigonėlis” pirmojoje programos dalyje ir “Sadutė” trečiojoje, pelnė tikrai nepaprastą publikos entuziazmą. Gal kiek silpnesni atrodė vien vyrų atliekami šokiai,'bet bendras įspūdis visvien gavosi patenkinamas. Gi patys jauniausieji dalyviai, Čikagos parapijinių mokyklų vaikučiai, jų programa, dainelės, kanklės, šokiai ir žaidimai, buvo sutikti su nepaprasta žiūrovų simpatija ’ ir gyvu susidomėjimu.Gražiai derinosi lietuviškai maršų muzikai palydint šokėjų paradas, vėliavų įnešimas, himnai, orkestro išpildomas “Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė”.Čikagos lietuviai ir vėl parodė įprastą lietuviškąjį nuoširdumą priglausdami šimtus iš kitų vietų atvykusių tautiečių. Automobilių pastatymo aikštėje prie Amphiteatro galėjai matyti įvairiausius registracijos ženklus, jų tarpe nemažai su Ontario ir kitų Kanados provincijų ženklais. Per juos Taut šokių šventės įspūdžiai ir nuotaikos pasieks tūkstančius tautiečių, kuriems aplinkybės neleido būti dešimttūkstantinės minios tarpe.
AI. Gimantas.

Akiu sandėlis(CSc) Kanados medicinos istorijoje padarytas dar vienas žingsnis — įsteigtas akių sandėlis. .Tas naujas medicinos “stebuklas” įsteigtas pereitais metais Toronte prie Benting instituto, glaudžiai bendradarbiaujant su Kanados Valstybiniu Aklųjų institutu. Tikimasi, kad netolimoje ateityje bus galima įsteigti panašius akių sandėlius ir kituose Kanados miestuose, kur tik yra universitetai.Akių sandėlio principai žinomi jau gana seniai. Jų technika jau kuris laikas gana sėkmingai naudojama Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Visa tai remiasi dėsniu, kad tam tikromis sąlygomis galima išimti akies obuolį iš ką tik mirusio žmogaus ir įdėti gyvajam, kurio akis nesveika ar sužeista.Akys, išimtosios iš nebegyvo žmogaus, gali būti labai atsargiomis aplinkybėmis laikomos laboratorijose ir įdedamos vėliau. Tam, žinoma, pirmiausia reikia akių savininko sutikimo dar prieš jo mirtį. Lygiai kaip reikia sutikimo ir to, kuriam akis įstatoma.Akies perstatymas yra labai kruopšti ir atsargi operacija. Bet dar didesnio kruopštumo ir atsargumo reikalauja akių sandėliavimas taip, kad jos tiktų vėlesniam naudojimui.

A. P. GARAŽAS
JS39 DUHOAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Vilų rufių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- 
romatic transmisijos.

Sov. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Telefonas LE. 5-9130

Kaip apsirengti savaitgaliui
Europoje mes vaikščiojame sū geriatfsiais rūbais — 
eilutės išprosytos ir išvalytos, nauji marškiniai, kie? 
tos apikaklės, nublizginti batai. Tačiau visiškai ki
taip Kanadoje. Čia yra ypatingas būdas kiekvieno 
savaitgalio šventimui. Čia nereikia net .skustis šeš
tadienio rytą. Čia užsidedi blogiausius rūbus, kokius 
gali rasti ir dirbi darže ar rūsy, šeštadienio vakare 
atrodai kaip valkata. Čia tai vadina poilsiu. Kuo 
daugiau pinigų uždirbi, tuo labiau jauties pailsėjęs. 
Mano paveiksle matomas vyras yra milijonierius, 
leidžiąs puikų savaitgalį.

Ar bus transliacijos iš 
Švedijos?

“EZD” praneša iš Stockholm©, 
kad švedų liberalų partijos jau
nimo skyrius kreipėsi į Stock
holm© radijo intendantą įvesti 
tame radijuje transliacijas pa- 
baltiečių, lenkų ir rusų kalbo
mis. Transliacijos būtų skirtos 
pavergtoms tautoms už geleži
nės uždangos. Radijo intendan
tas pažadėjęs, kad klausimas ne
trukus būsiąs išspręstas.

•George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metais ir pasirinko savo 
• gyvenamo vieta Konodg. šioje paveikslų serijoje jis stebi Šio 

krašto gyvenimų iš linksmosios pusės; pareikštas uisake Mason's 
Brewery Ltd., 1786 metų naujieji kanadiečiai.

MOLSON S 
CROWN 
ANCHOR

LAGER

Buenos Aires. — Argentinos 
vyriausybė nutraukė diplomati
nius santykius su Venezuela, 
kam šioji laiko pas save buvusį 
Argentinos diktatorių Peroną, 
kuris ruošią^ sąmokslą valdžiai 
atgauti.

Otava. — Londone kaikas ke
lia mintį Kanados generalguber
natoriaus pareigas pavesti kara
lienei motinai. Otavoje kalbama, 
kad Diefenbaker norįs siūlyti 
buv. premjero St Laurent kan» 
didatūrą. w m -

z« .1
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Pavergtoje tėvynėje
Kun. Jenas Pranevičius, grįžęs dos duonos plutos nelieka už jo 

iš ilgo ištrėmimo Sibire, dabar darbą.
gyvena Miežiškiuose Panevėžio Bronius Penkauskas, sūnus Ro- 
apskrity. i ko, atleistas iš LTSR sveikatos

Antanas Miškinis, grįžęs iš ministro pareigų. Jo vieton pa- 
tremties Sibire, vėl rašo. Lite-'skirtas Alfonsas Dirsė, 
ratūra ir Menas birželio 15 d.
numery išspausdino net 5 nau- birželio pradžioje Vilniuje pra-! 
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“Tėvynės Balsas”. Tai naujas

jus jo eilėraščius. Daugumoje ta dėtas leisti laikraštis, skirtas už- 
pati .Lietuvos gamta, o kaikur sienio lietuviams. Jį leidžia “Grį 
justi ir duoklės bolševikinei pro-įžimo į tėvynę” komiteto Lietu- 
pagandai atgarsių. vos “iniciatorių grupė”. Pirma-

V i šuo tin is gyventojų surasi-' me nr. rašo grįžę į okupuotą Lie- 
nėjimas Lietuvoje'tir kitose So-' tuvą: N. Dauguvietienė - Vosv- 
vietų Sąjungos respublikose liūtė, Albinas Molis, Vincas Oš- 
įvyksiąs 1959 m. Prieš tai būsiąs kinis. Vis tie patys! Ar dar bus 
atliktas dar “bandomasis’’ sura- j siuntinėjamas “Už sugrįžimą į 
šinėjimas, patikrinti surašinėji- tėvynę”, “Tiesa” nerašo.
mo programai, formų ir doku- Zapyškio bažnyčia buvusi 1946 
mentų projektui. Sovietai 1956 m- pakilusio patvynio apgriauta, 
m. vasarą turėjo pripažinti, kad j J9JZĮ-1955 m. pagal archit. A. 
Sovietų gyventojų skaičius nuo TT“1'“ 
1939 m. stovi vietoje ir kad šiuo 
metu trūksta apie 60.000.000 
žmonių pagal pačių Sovietų da
rytus prieauglio apskaičiavimus.

Įdomios iškasenos Vilniuje.
Lietuvos mokslų akademijos Is
torijos institutas jau treti metai 
kartu su Vilniaus kraštotyros 
muziejumi atlieka aręheologi- statoma elektros jėgainė. Jėgai- 
nius tyrinėjimus Gedimino pilies 
kalno papėdėje. Aptinkami na
mų pamatai, architektūrinės de
talės, senovės • Lietuvos pinigai, 
ginklų dalys. Šiuo metu, kaip 
praneša Vilniaus radijas, atkasi
nėjami Onos Barboros bažnyčios 
rytinės dalies sienų likučiai. Čia talieptės jūra su 120 km krantų 
pat šiemet atkasti vieno gyvena- ilgiu. Hidroelektrinės pastatas 
mojo pastato dalis 12 metrų ilgio būsiąs IV2 km nuo Jūžinto ežero, 
dviejų kambarių ir virtuvės, ply nuo kurio eis į elektrinę kana- 
tų asla namas, kuris, kaip spėja- ląs> o senoji Šventosios vaga bu
rna, buvo pastatytas 16-17 šimt- sianti užtvenkta.
mečiuose. Be to, šiemet atkasti Pedagoginės mokyklos ruošia 
dideli, apvaliai nutekinti akme- pradinių, septynmečių ir viduri- 
niniai sviediniai, priklausantieji nių mokyklų I-IV klasių moky- 
15-16 šimtmečiams. Daug atkas- tojus. Į pedagogines mokyklas 
ta statybinių detalių: čerpių ir priimami baigę vidurines mo- 
gotikinių pastatų, pažymėtų ama kyklas ir išlaikę egzamenus iš 
tįninkų ženklais. Nemaža randa- lietuvių, rusų kalbų ir aritme- 
ma koklįų, turinčių didikų her- tikos. Įstojant reikia pateikti 
bus, papuoštų raiteliais ir kito- tarp kitko ir “pažymėjimą ūš 
mis figūromis. Rastos pionetos gyvenamosios vietos”. Yra peda- 
yra iš 14-17 šimtmečių. Archeo-' goginė mokykla Klaipėdoje (Sa- 
loginės iškasenos atiduodamos 
Vilniaus kraštotyros muziejui.

Kaune bus statomas naujas 
tiltas- per Nerį į Vilijampolę. 
Statys ant senojo tilto pamatų. 
Dabar veikia laikinis tiltas.

Lietuvos geležinkelių valdyba 
aptarnauja ir Karaliaučiaus sri
ties geležinkelius. Valdyba įsteig 
ta jau prieš metus, kai Lietuvos 
geležinkeliai buvo atskirti nuo 
bendrosios Baltijos geležinkelių 
valdybos. Liet. gel. valdybos vir- 

. šininku tada buvo paskirtas A. 
R. Kožukovskis. .

Liaudies ūkio taryba turėsian
ti 11 gamybinių valdybų: Maši
nų gamybos, prietaisų gamybos, 
energetikos, kuro pramonės, sta
tybinių medžiagų pramonės, žu
vies pramonės, lengvosios pra
monės, maisto pramonės, popie
riaus ir medžio apdirbimo pra
monės ir kelias kitas valdybas. 
Valdybų viršininkais paskirti A. 
JSpeičys" A. Didžiulis, L. Pap
lauskas. G. Molotokas, S. Pilipa
vičius. J. Šipyla, V. Mickevičius, 
P. Kurys. Kiti dar nepaskirti. 
Liaudies ūkio tarybos pirminin
kas, kaip jau pranešta, E. Ozars- 
kis. L. ū. taryba esanti įsikūrusi 
Vilniaus Komunarų g. 5 nr. ir 
Stalino prospekto 25 nr. Šitai 
L. ū tarybai perduotos 443 pra
monės į 
sieksianti 7 bilijonus rublių.

Lietuvos žemės ūkio aviacijos 
eskadrilėje esą 17 lėktuvų, ku
riais iš oro tresiami laukai, nai- 

'kinami sodu ir laukų kenkėjai, mūsų miestuko gerovė kils, pra- 
kaip pranešė Vilniaus radijas, monė galės lengviau plėstis ir 
Įdomu, .kiek kainuoja tie visi * pats miestas bus skaitomas augš- 
šposai. Nenuostabu, kad prie to-.tesnės kategorijos, kils... Tegul 
kio tęšimo kolūkiečiai nė juo-'tik sekasi”...

San. rugpjūčio S cL, PIRMADIENĮ,
gražiausioje visoj plačioj apylinkėj “SKY-CLUB” aikštėje prie

-BRANT INN”, Burlington, Ont.,
rengiama

didelė ir linksma gegužinė
Vietovė ant pat ežero kranto, moderniškai įrengta, romantiška ir jauki. Įvairus bufetas, tur
tinga loterija, linksma BENNI FERRI muzika, pradžia 7 vai. vakaro. Esant blogam orui viskas 
vyks ten pat salėje. Visus ir iš visur maloniai kviečiame atsilankyti. IKI PASIMATYMO ! 1!

TF A-bės Hamiltono Skyr. Valdyba.

Lietuviai pasaulyje
IA VADSTYBtS , AUSTRU A

JAV Liet. Bendruomenės CV į Socialistų Internacionalo 
' uanistines mo- kongresą Austrijos sostinėj Vie- / 

kroniką, kurio- noje, išvyko dalyvauti VLIKo 
Vykdomosios Tarybos .pirm. J. 
Glemža, kuris kartu su inž. J. 
Vilčinsku kongrese atstovavo

HAMILTON, Ont.
Umbraso projektą ji atstatyta — 
‘‘suremontuotas stogas, naujai 
įstatyti langai; įdėtos grindys... 
Be to, y?ra sutvirtinti ir nuo 
drėgmės izoliuoti paminklo pa
matai”. Restauracijos darbams 
buvę išleista daugiau kaip 150 
tūkstančių rublių.

Antalieptėje ant Šventosios

nės pastatas būsiąs kaip tik toje 
vietoje, kur tekėjo Strėmelės 
upelis, kurio vaga kitur pasukta. 
Kai bus baigti darbai, kur buvo 
Jūžinto, Dusetų, Lindenių, Vib
rio, Grybilio, Demenio, Aikoto 
ir kt. ežerai, būsianti viena An-

lomėjos Neries g. 5), Kapsuke 
Žemaitytės - Sukackienės vardo 
(Černiachovskio g. 57) ir N. Vil
nioje (Mokytojų instituto rū
muose) dvimetis skyrius. Pasta
rojoje ruošiami^ mokytojai prad. 
mokyklom su dėstomąja lenkų 
kalba.

Garsiniai signalai Vilniuje vi
soms susisiekimo priemonėms 
nuo liepos 1 d. uždrausti. Jie 
palikti tik gaisrininkų ir grei
tosios pagalbos mašinoms..

Vilniaus un-to ekonomijos fa
kulteto dekanas yra doc. J. Pau- 
liukonis. LTSR Mokslų Akad. 
ekonom. instituto direktorius 
yra K. Meškauskas.

Rokiškio ežeras. Viename laiš
ke iš Rokiškio, rašytam birželio 
2 d., sekmadienį, rašoma: “Šian
dien visi Rokiškio vyrai mobili
zuoti svarbiam visuomeniniam 
darbui. Netoli miesto, ten už 
dvaro į dešinę pusę yra toks slė
nys ir ten yra užplanuota pada
ryti ežeriukas. Pernai pavasarį 
jis jau buvo užtvindytas, bet bu
vo per silpnai padaryta užtvan
ka, o vandens visgi nepaprastai 
daug buvo — išvertė. Dabar de
damos rimtos pastangos būtinai 
sutvarkyti taip, 'kad nebeišgriau- 
tų.'Tad" šiandien talkininkai tu
rės privežti daug akmenų, žvy

Įmonės. Jų produkcija ro, kad būtų iš ko gerą užtvanką 
padaryti.

O ežeras būtų gerai. Viena, 
kad malonu gražu, o kita, ir 
naudinga. Prie vandens, sako, ir

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

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

Vaikus prie pirmos komunijos 
kun. dr. J. Tadarauskas pradėjo 
ruošti liepos 8 d. Gerb. klebonas 
įsakmiai prašė visų tėvų, kurių 
vaikai priėjo išpažinties ir pir
mosios šv. Komunijos anglių se- 
seslių paruošti, būtinai tą patį 
pakartotų savoje parapijoje lie
tuviškai.

Hamiltonui, kaip stipriausiam 
•lietuvybės centrui mūsų išeivi
joje, tenka didelė garbė, kad jį 
tokiu laiko net JAV lietuviai. 
Įdomus šis faktas: p. Blumienė, 
gyvenanti JAV toliau nuo lietu
viškų centrų, liepos 9 d. specia
liai atvyko 4 savaitėms su savo 
10 m. dukrele Audrone į Hamil
toną, kad čia privestų mažąją 
Audrę prie pirmos šv. Komuni
jos lietuvių kalboje. Mažoji, vieš
nia labai sužavėta mūsų klebo
no gerumu ir pirmas įspūdis bu
vo, kad “labai geras kunigėlis”.

Ponia Blumienė apsistojo pas 
V. Pašilį, 69 Erie Ave.

Į Namų Fondą įsirašo Vis nau
ji nariai. Šią savaitę nuoširdžiai 

i dėkojame šiems 5 tautiečiams, 
paskyrusiems po $100: Babinie- 
nei Dannutei, Stonkui Juozui 
(102 Ontario Ave.), Sakalauskui 
Antanui, Vankevičiui Viktorui 
ir seniau atvykusiam -Žičkui 
Jonui.

Kiek ilgiau teko išsikalbėti su 
V. Vankevičiumi, kuris yra nuo
latinis Vasario 16 gimn. rėmė
jas (po $1 mėn.). Jis labai sielo
jasi liet, jaunimo ateitimi ir ka
tegoriškai pareiškė, kad Vasario 
16 gimn. rems, kol gyvas bus. 
Tik pageidavo iš gimn. vadovy
bės, kad būtų daugiau patašo
ma apie jos viduas gyvenimą 
spaudoje. “Jaunimas mūsų tau
tos ateitis. Tik tos minties veda
mas ir prie Liet. Namų Įsigijimo 
Hamiltone prisidedu”, — pabrė
žė p. Vankevičius.

Būna malonių straigmenų NF 
darbe: liepos 9 d. ižd. K. Žukaus
kas gavo iš Juozo Andrukaičio 
laišką su $100 čekiu Liet. Na
mams. Juozas, visada mėgstąs 
jumorą, čeki prisiuntė voke, ku
riuos NF v-ba prieš kiek laiko 
išsiuntinėjo nariams kartu su 
metiniu leidinėliu, prašydama Į 
juos Įdėti kuklią auką šios prog
ramos spausdinimo išlaidoms pa 
dengti. Iždininkui buvo maloni 
staigmena.

J. Andrukaitis vasario -14 d. 
buvo pažadėjęs, kad $100 Įnešiąs 
ne anksčiau kaip gruodžio 1 d. 
Už didelę staigmeną lietuviškas 
ačiū!

Pasižadėtu terminu paskutiniu 
laiku po $100 Įnešė šie anksty- 
besnės imigracijos tautiečiai: K. 
Prunskis, M. Indrulienė, E. Šliu- 
žienė ir Ščanavičiai. Mums nau
jiesiems ateiviams tenka prieš 
senesniuosius nulenkti galvą dėl 
daugelio gerų jų liet, būdo sa
vybių, kurias dažnas mūsų nau
jųjų praradome gal praėjusio ka 
ro audrose. Kad ir tas pat pasi
žadėjimo NF išpildymas — di
džiausias skirtumas tarp mūsų ir 
senųjų lietuvių, žinoma, pasta
rųjų naudai.

NF jau baigia pasiekti 300 na
rių skaičių. Kaikas sako, kad Ha
miltonas nepajėgus Liet. Na
mus pasistatyti. Apsižiūrėkime

ir pamatysime, kad dar tik kas 
trečias ar ketvirtas dirbantysis 
tėra pasidaręs NF nariu.

Neatidėliokime įstojimo į NF 
iki begalybės.

Gražina ir Jonas Kažemėkai 
liepos 4 d. susilaukė didelio šei
mos džiaugsmo — pirmojo sū
naus, broliuko dukrytei. Linki
me tėveliams ir naujajam lietu
viukui gražiausios ateities!

Apylinkės valdyba gavo pa
dėkos laišką iš Lituanus admi
nistracijos už užsakytus žurna
lus kanadiečiams .Taip pat pra
šo ar neatsirastų daugiau hamil- 
toniečių, kurie paremtų šį žurna
lą prenumeratomis ir aukomis. 
“Lituanus” adresas: 916 Wil
loughby Ave., Brooklyn 21, N.Y.

Hamiltone yra renkamos vie
no asmens aukos keliems tiks-. 
lams aukų lapais. Tačiau aukų 
lapai niekeno neantspauduoti ir 
nepasirašyti. Ar nereikėtų aukų 
rinkėjams, kurie imasi asmeniš
kos iniciatyvos rinkliavas pra
vesti, sutvarkyti ir formalinę 
pusę, kad nekiltų nepasitenkini
mo ir įtarinėjimų.

H. tautinių šokių grupė, va- 
dov. G. Breichmanienės, liepos 
5 d. kviečiama KLB Oakville 
apylinkės valdybos < ’ dalyvavo 
Oakvilles miesto 100 metų su
kakties minėjimo parade ir me
ninėje programoje labai gražiai 
pasirodydama.

Yra padedančių artimui. Daug 
kartų teko skaityti su malonu
mu mūsų laikraščiuose, kad lie
tuviai profesionalai kaip dakta
rai, advokatai ar kaikurie vers
lininkai teikia savo patarnavi
mus ir patarimus su nuolaido
mis ar veltui pavieniams asme
nims ar kaikuriems mūsų bend
ruomenės nariams kaip nepri
klausomybės laikų savanoriams, 
invalidams ar šauliams. Tai la
bai gražūs ir girtini pavyzdžiai.

■ Mes čia daugumoje turime 
šeimas ir stengiamės įsigyti sa
vo nuosavą pastogę. Šiuo atveju 
turime reikalo su pirkimo - par
davimo įstaigomis ir jų agentais. 
Yra jų daug ir iš lietuvių. Nepa- 
slaptis, kad naujakuris, dėl savo 
nežinojimo, dažnai “apsiperka”. 
Paprastai agento darbas surasti 
ir pasiūlyti pirkėjui jam tinka
mą namą. Bet kaikada įsiūlo ir 
žmogų palieka varge. Reikia vėl 
parduoti ir mokėti šimtais taip 
sunkiai uždirbtų pinigų, už “ge-

rą” patarnavimą.
Perkant - parduodant, mes tu

rime reikalo su advokatais (skai 
tyk “TŽ” Nr. 10(374) iš 1957. III. 
7.). šia proga norėčiau duoti 
kaip pavyzdį patarnavimo, var
ge atsidūrusiam tautiečiui. Tai 
Hamiltono advokatas Mr. W. F., 
Canary, 412 James St. N., Lister 
Block. Tai maloni ir savo pa
tarnavimais nuoširdi asmenybė. 
Man jį rekomendavo kiti lietu
viai. Jis labai interesuojasi mū
sų, kaip ateivių, gyvenimu. Su
pranta mūsų įšikūHmo vargus ir 
mūsų likusiųjų Lietuvoje padėtį. 
Domisi atsidūrusiais Sibiro tai
gose ir siūlo savo patarnavimą, 
jei būtų galima jiems padėti.

Maždaug prieš metus mūsų 
tautietis buvo priverstas par
duoti ir pirkti kitą namą. Advo
katas, sužinojęs, kad mūsų tau
tietis turi šeimą ir didelį norą 
padėti siuntiniais likusiems Lie
tuvoje, atsisakė paimti už savo 
patarnavimus jam priklausantį 
atlyginimą. Buvo pirkta - par
duota maždaug už $17.500. Ko
miso buvo šimtai dolerių. Jie 
buvo panaudoti siuntiniams li
kusiems Lietuvoje. Mes galėtu
me jam atsidėkoti, kreipdamiesi 
į jį panašiais reikalais. '

Hamiltonietis.

PARIS, Ont.
Birželio 22 d. netikėtai susilaukėme 
savo giminių ir draugų didelės staig- 

— mūsų 25 m. vedybų sukakties
iš 
menos 
gražaus atžymėjimo, kurį, mums visai 
nežinant, surengė ir organizavo mūsų 
sesuo ir švogierka Madgalena Uikienė. 
Už Š£ dideli mums suteikto džiaugsmo 
rengėjams ir visiems svečiams būsime 
visada nuoširdžiai dėkingi.

Malonu buvo susilaukti šios mūsų Šei
myninės šventės proga daug dėmesio iš 
Hamiltono Lietuvių Namų Fondo v-bos, 
kuri per pirm. St. Bakšį mus pasveikino 
ir įteikė gražų adreso. Už Tamstų gra
žius linkėjimus esame visada giliai dė
kingi!

Šių mū^u sidabrinių vestuvių proga 
gavome gražių ir brangių dovanų iš 
Betty Renich, Toronto, Aleknavičių, Ku
bilinskų ir J. Petrausko, Toronto, Mr. 
and Mrs. Peterson,-Toronto, iš J. ir O. 
Širvinskų, Brantford, J. ir O. Kanevų, 
K. ir K. Milaševičių, Z. ir E. Šliužų, A. 
ir G. Uikių; J. ir M. Martinkų, St. ir Br. 
Šlepečių ir Ig. Varno —- visi iš Hamilto
no. Esame giliai sujaudinti Tamstų visų 
mums parodytu dideliu dėmesiu ir prašo
me priimti mūsų gražiausių padėką.

Savo sesutei ir' giminaitei M. Uikie- 
nei, kuri jer visą mūsų vedybinį gyve
nimą neišleido mūsų iš savo nuoširdaus 
dėmesio, o taip pat ir šias puikias vai
šes suorganizavo, pridėdama prie viso 
to dar ir stambią dovaną — televizi
jos aparatą, — tariame gražiausią lietu
višką ačiū!

Visiems svečiams, sveikinusiems mus 
su gėlėmis bei pagerbusiems mus savo 
atsilankymu, tariame nuoširdų ačiū.

Petronėlė ir Juozas Čypai.

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

Mes turime išrastą nauja būdą 
perstatyti krosnį, 

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

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

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

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

★

★ 
★

ANTANAS ŠIMKEVICIUS 
President - Soles Monoger

*

SHUR HEET SALES CO. LTD

AUTHORIZED DEALERS 
of CONTINUE-FLO FURNACES

Jūsų lietuviško namų apšildymo bendrovė! 
Kokybė ir sąžiningos patarnavimas žemo

mis kainomis!
Visada pasiruošę padėti įvairiose namų ap

šildymo problemose!
Statome alyvos burner'ius ir atliekame įvai

rius skardos darbus!

CONTINUE- FLO ALYVOS KROSNYS:
Augščiausiot kokybės 
Ekonomiškiausios 
Tvirtos įmontavimas 
Tykus veikimas 
Puošni išvaizda 
10-čiai metu garantija 
Duoda natūraliai drėgng orų

GROUP BOX No. 231 RR4 HAMILTON, PHONE FU. 5-7743
South, of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.)

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT.

paprašė visas lituanistines mo
kyklas vesti savo I 
je kasmet būtų suregistruoja
mos svarbiausios žinios, liečian
čios mokyklos gyvenimą. Į kro
niką įtraukiami visi žymesnieji'Lietuvos socialdemokratus. Kon 
faktai iki 1956-7 mokslo metų. | preso metu buvo įvairių socialis-

Bendrarašty taip pat nustato- tinių organizacijų konferencijos 
ma, kad kiekvienas mokyklą bai- ir posėdžiai: Tarptautinės socia- 
gęs mokinys gautų atitinkamą lisčių moterų tarybos darbo ko- 
pažymėjimą. —

LB Centro Valdybos nariui 
pasisekę užmegsti ryšį tik su 27 
mokyklom: 20 pradžios ir 7 augš- 
tesniosiom. Nebuvimas ryšių bei 
statistinių duomenų kliudo bet- 
kokį darbo planavimą, pav. pa- 
rūpinimą pagalbinės mokymo 
medžiagos ir t.t.

Liet. R. Katalikų Susivieniji
mas Am. savo seime Baltimorėje 
išrinko naują valdybą: Dvasios 
vadas kun. J. F. Baltusevičius, 
Scranton, Pa., prez. L. Šimutis, 
viceprez. R. Valatka, sekr. V. T. 
Kvietkus, iždin. P. J. Karašaus- 
kas, iždo globėjai V .Abromaitis 
ir L. Donarovich, daktaras kvo
tėjas dr. W. Krikščiūnas, direk
toriai: K. Kleiva, VI. Cinikas, 
Albina Poškienė; redaktorius M. 
Zujus.

Į Vilniaus Kr. Liet. Sąjungos 
valdybą išrinkti: P. Viščinis, A. 
Juknevičius, M. Gimbutienė, V. 
■Kulbokienė ir P. Galinis.

“Vienybė” pakėlė prenumera
tą: metams $7, atskiro numerio 
pardavimo kaina 15 centų. Anks
čiau prenumerata buvo $5, o eg- 
zempliariaus pardavimo kaina 
10 centų. Nauja kaina įsigaliojo 
liepos 1 dieną.

Nauja žurnalistų sąj. valdyba, 
išrinkta korespondentiniu būdu: 
pirm. K. Obolėnas, vicepirm. S. 
Narkeliūnaitė ir A. Šalčius,, se- 
kret. V. Rastenis, iždin. D. Pe- 
nikas.

Dr. Juozas Januškevičius, dau 
gelio kalbų žinovas, buvęs gim
nazijos mokytojas ir direktorius, 
sulaukė 95 m. amžiaus.

Žurn. Jonas Vaidelys, kaip jau 
mūsų buvo pranešta, balandžio 
24 d. buvo sunkiai automobilio 
sužeistas. Kairioji ranka sulau
žyta žemiau alkūnės ir augščiau 
alkūnės sutriuškinta, o dešinioji 
augščiau alkūnės per sąnarį lū
žus. Ligoninėje išbuvęs apie 10 
savaičių, grįžo į namus. Rankos 
iš gipso bei tvarsčių išlaisvintos 
ir yra sugijusios, bet negali dirb
ti jokio darbo, o raštinės darbas 
neprieinamas svetimame krašte. 
Rašyti ranka negali, dar kiek 
mašinėle, bet tik kelias minutes. 
Be to, negali nei apsirengti, nei 
nusirengti, nei nusiprausti. Li
goninėje visą laiką buvo maiti
namas, nes rankos buvo gipse 
bei operuota kairioji. Miegoti 
lovoje irgi neleido, turėjo ten
kintis krėslu — miegoti sėdom. 
Ligoninėje buvo gausiai lanky
tas ir atsiųsta daug užuojautų.

Prof. Bernardas Kodaitis, ast
ronomas, mirė liepos 5 d. netoli 
Čikagos, palaidotas liepos 8 d.

Pranas Joga birželio 13 d. ga
vo Clevelando Western Reserve 
Universiteto statistikos fakulte
to diplomą. Jis studijavo vaka
rais, dieną dirbdamas ir išlaiky
damas šeimą — žmoną ir tris 
vaikus. Ir dirbdamas ir studijuo
damas Joga dar rado laiko pla
čiai visuomeninei veiklai, ypač 
Studentų Sąjungoje.
VOKIETIJA

Vykd Tarybos pirm. J. Gletn- 
ža, kaip Tarptautinių profesinių 
sąjungų egzilyje centro tarybos 
narys, kartu su inž. J. Vilčinsku 
dalyvavo tarybos posėdžiuose 
Paryžiuje birželio 22-23 d. Pri
imtos kelios rezoliucijos aktua
liais klausimais. Nutarta šaukti 
visuotinį Tarptautinių prof, są
jungų egz. kongresą spalio mė
nesį Briuselyje, kur yra Tarp
tautinis laisvųjų profesinių są
jungų centras. (E) •

Vokietijos LB apylinkių pir
mininkų, seniūnų ir vargo mo
kyklų mokytojų suvažiavimas 

Į įvyks Vasario 16 gimnazijos pa- 
, talpose liepos 19-21 d. Suvažia- 
: vime dalyvaus 60-70 asmenų. 
' Paskutinis toks suvažiavimas 
įvyko 1955 m.

miteto posėdžiai, ir pačios tary
bos visuotinė konferencija, Vi
durio ir Rytų Europos socialistų 
unijos konferencija, Socialistų 
Internacionalo "biuro posėdis, In
ternacionalo generalinės tary
bos posėdis, kolektyvinio saugu
mo ir nusiginklavimo komiteto 
posėdis. Patsai SI kongresas įvy
ko liepos 2-6 d.d.

Iš BALFo Austrijos lietuviai 
per penkius šių metų mėnesius 
gavo $450 arba 11.475 šilingų, 
kurie visi Velykų proga yra pa
skirstyti labiausiai pašalpos rei
kalingiems. Be to, BALFo rūpes
čiu per CARE įstaigą Austrijoje 
gauta šalpai 76 maisto pakietė- 
liai turį po 5 kg. miltų, 5 kg. ry
žių, 2,5 kg. pieno miltelių. Be to, 
gauta 76 paket. su muilu, rank
šluosčiais ir kt. smulkmenomis 
ir 104 paketai sudaryti iš 2 pa
klodžių ir 2 pagalvių. Visas tas 
gerybes CARE perdavė AuLB 
vicepirm. kun. V. Pupiniui, gyv. 
Wien 9, Canisiusgasse 16, pa
skirstyti lietuviams. Kun. Pupi
nis pasitaręs su BALFo Įgalioti
niu gautą pašalpą tiesiog iš Vie
nos išsiuntinėjo pašalpos reika
lingiesiems.

Braunau ir Innkreis buvusi 
gausi lietuvių kolonija visai lik
viduojasi. Po ilgų ir varginančių 
formalumų sutvarkymo gavo JA 
V-bių konsulo vizą ir vasario 23 
d. lėktuvu išskrido Į Ameriką 
buvusio seniūno K. Kliūgo 
žmona Ona 61 m. amž. Apsitvar
kiusi rengiasi rūpintis atsikvies
ti i savo vyrą, kuris kaip nedar
bingas negalėjo kartu emigruoti.

Kun. V. Pupinis, SJ, kuris yra 
Delegierter in Osterreich der hl. 
Rbmischen Kongregation fur die 
Ostkirche, ir kuris per keletą 
metų labai sėkmingai ėjo Salz
burgo liet, kolonijos seniūno pa
reigas ir labai uoliai vadovavo 
rusų pastoracijai Austrijoje, pa
gal ' Romos Kongregacijos pa
tvarkymą savo būstinę ir Įstaigą 
iš Salzburgo š.m. sausio 31 d. 
perkėlė Į Vieną (Wien IX, Ca
nisiusgasse 16) ir toliau uoliai 
dirba savo darbą labai daug pa
dėdamas visiems Austrijos lie
tuviams.

JAV konsulas iš Salzburgo sa
vo būstinę perkėlė i Vieną ir 
dabar visais emigracijos reika
lais tenka tenai kreiptis.

Vienoje galutinai . apsigyveno 
pasaulio keliautojas Stasys Ur
monas su žmona Margarita. Jis 
yra lankęsis daugelyje pasaulio 
kraštų ir kalbėĮęsis su daugeliu 
žymių žmonių bei laikęs prakal
bas apie Lietuvą.
ITALIJA

Dr. Zenonas Ivinskis pakeitė 
butą. Naujas jo adresas yra: Ro
sią, Via Verbania 28, int. 18.

Liet, saleziečiai Italijos Alpėse 
ruošia vasaros stovyklą savo 
gimnazijos 5 m. sukakčiai pa
minėti. Stovykla vyks nuo liepos 
15 d. iki rugpjūčio 20 d. Tėvų 
Saleziečių vasarvietėje Aostos 
slėnyje prie Antey St. Andre 
miestelio. Stovyklon priimami 
9-14 m. berniukai. Stovykloje 
dalyvaus taip pat gimnazijos 
auklėtiniai.
D. BRITANIJA

DBLS dešimtmečio minėjimo 
proga Lietuvių sodyboje buvo 
numatyta suruošti ir Lietuvos 
pašto ženklų parodą. Paroda bet
gi neįvyko, nes nebebuvo vietos. 
Eksponuoti buvo paruošta 24 rė
mus.

Dr. K. Valteris sunkiai sirgo, 
bet jau pasveiko ir galėjo daly
vauti DBLS suvažiavime bei de
šimtmečio minėjime.

VL Dargis, buvęs Nidos spaus
tuvės ir Nidos Knygų Klubo ve
dėjas, persikėlė gyventi Vokie
tijon.

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

Ukrainska Knyha 
jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų ir vartotų 
rūbų bei maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos 
nustatytas kainas.
Pcs mus golite įsigyti geriousios rūšies ongliškos dryžuotos medžiogos, odi- 
nių kurtkių, botų su koiliukois, odos ir kitų dolykų pigiousiomis koinomis. 

Taio pot galime pasiųsti iš Kanados oro paštu lakrodiius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiogos. Iš Švedijos standartinius maisto pokietėlius. 

Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Fvz. 5 kg. šokolado $27; 5 kg. muilo 
$8.75; 10 kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; Šveicariš- 
•ros laikrodis, 17 j$w. $27.00.

Telefonus JA. 9-9870.
Derbo valandos nuo 10 vėl. ryto iki 7 vai. vakaro kasdraa, išskyrus 

tekmadtefifut ir pimradionias.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus - 

TALKOJE.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yni 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.

Įvairios paskolos
Mortgage ant nekilnojamo turto ir privačios paskolos

6% iki $5.000.
< SKAMBINTI JA. 9-0163

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

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiamas 
“T2” Redaktoriau,
Maloniai prašau Tamstą pa

skelbti šį mano atsakymą į 
straipsnius, kurių trys buvo pa
sirašyti p. J. Vaičeliūno ir ket
virtas p. J. Mačiulaičio. Vist jie 
taikomi man. Kad jie taikomi 
man, prieš nieko negaliu pasaky
ti, nes esu žurnalistas, o žurna
listai, kaip ir visuomenės veikė
jai, politikai, visų sričių meni
ninkai ir artistai eina į viešumą, 
todėl turi pasiduoti visuomenės 
opinijai. Ir aš esu tam pasiruo
šęs. Todėl prašau manęs nekal
tinti, jog aš noriu būti kažkokiu 
neliečiamu. Prašau manęs ir ne
sigailėti, nors aš, rašydamas 
apie St. Rašitkio atsiminimus, 
daugelio pasigailėjau: pasigailė
jau ir St. Raštikio, ir Grigaliū
no - Glovackio, ir P. Plechavi
čiaus, ir kitų, apie kuriuos ra
šiau, nes suprantu ir anuos sun
kius laikus.

Mano oponentai mane traukia 
į didėlius ginčus, kai aš tepalie- 
čiau tiktai mažus įvykių frag
mentus. Neturiu galimybės pla- 

■ čiai atsakyti, nes reiktų labai 
daug rašyti, kas daugeliui “TŽ” 
skaitytojų gali būti visai neįdo
mu, o ir Redaktorius neleis man 
perdaug išsiplėsti. Tat atsakysiu 
visai trumpai.

Apie gen. Grigaliūną - Glovac- 
kį parašiau tą, ką pats esu paty
ręs, ką mačiau savo akimis ir ką 
gerai žinau. Aš tvirtai teigiu, 
kad tikrai taip buvo. Turiu ir liu 
dininkų, kuriuos, reikalui esant, 
nurodysiu. Prie progos noriu 
pastebėti, kad nei p. Mačiulaitis, 
nei p. Vaičeliūnas nieku nerea
gavo į gen. Tamošausko pasisa
kymą apie gen. Grigaliūną - Glo- 
vackį “Drauge”, kur jis buvo ne
palyginamai Stipriau įvertintas 
negu mano. (Nepasiteisino nei 
pats gen. G.-G.). O tai jau buvo 

- ne menko žurnalisto, kaip mano 
oponentai teigia, bet generolo, jį 
gerai pažinusio, nuomonė. Kodėl 
Jūs, mieli Ponai, tą nutylėjote? 
Gal todėl, kad Jums drausmė ne
leido pasisakyti prieš generolą?

Be to, prašau neiškraipyti ma
no aiškiai pasakytos minties apie 
pulko paliktą užteršimą. Ne apie 
utėles ir blusas rašiau, nors tu
riu pasakyti, kad ne visų tautų 
kariai ir fronte būtinai turi būti 
apsėsti insektų. J. Mačiulaitis, 
matyti, turi dar visiškai primi
tyvų tuo reikalu supratimą. • 

Nepriekaištavau St. Raštikiui 
lenkiškumo, bet apgailestavau, 
kaip mūsų tautos nelaimę, ne 
vieno p. Raštikio, bet ir V. Ku
dirkos. .

Dėl sušaudytųjų galiu pridur
ti, kad yra nei protingas, nei są-

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 j LIETUVĄ maisto bei rūbų 
siuntinius, SIUVAMAS MAŠINAS, įvarius vaistus oro 
paštu ir kt.
Draugiškas ir patikimiausias patarnavimas visuose siun
timo reikaluose. Kviečiame užeiti ir įsitikinti.

tui Jūs, abu Ponai, rašote, kad aš 
niekinu .kariuomenę ir karinin- 

žiningas Smalsčio lyginimas su kus. Aš kaip tiktai pabrėžiau, 
Klesčinskiu. Be to, mūsų pažiū-kad valstybei reikalinga kariuo- 
ros šiame punkte yra diametrą- nienė ne perversmams daryti, 
liškai priešingos. Aš šiuo atžvil-!b.et Tėvynei nuo išorės priešų 
giu laikausi Dievo įsakymo “Ne- St. Raštikis, kurio atsimi- 
užmušk!” Nors tai būtų ir di- nimus aš įvertinau labai teigia- 
džiausias priešas. Bet aš neginei- *r pagyriau jų pasirodymą 
ju p. Mačiulaičiui teisės laikytis 1 laiku, Lietuvos nepriklausojny- 
javo nuomonės. Jeigu p. M. sa- i kovose ant Tėvynės aukuro 
kosi buvęs G-G pulke, tai tenka yra sudėjęs savo kraujo auką, 
tiktai nusistebėti, kad jis nie- "a/. yra garbinga, kaip ir dau- 
ko nematė, kas tame pulke dėjo- nepriklausomybės" kovų ka 
si, kai ir nebuvusiems labai ge-j£*u garbinga Tėvynei pareiga.
rai žinomas buvęs to pulko, dė
mesį atkreipęs, nedrausmingu
mas.

Ryšium su mano pastaba apie 
St. Raštikio pakartotinius savo 
religinių įsitikinimų teigimus, 
mano oponentai man daro prie
kaištų. Gal ir peraštriai pasa
kiau, bet tai buvo grynai profe
sinis techninis nesusivaldymas 
nuo pasipainiojusio ėvangelinib 
palyginimo. Jeigu tai p. Raštikį 
galėjo užgauti, atsiprašau jį. Bet 
ko dėl to siautėti p. Vaičeliūnui 
ir p. Mačiulaičiui? Ar jie p. Raš
tikio pasamdyti advokatai? Ir 
tegul p. Vaičeliūnas neužsigau
na dėl jam padarytos, atsiker
tant, pastabos su priminimu Sta
lino metodų. Jeigu p. Vaičeliū
nas pakartotinai tą klausimą ke
lia, tai galiu ir argumentuoti. 
Stalinas su savo kriminaliniais 
sėbrais prievartavo- (jo sėbrai ir 
dabar tebeprievartauja) smurto 
priemonėmis nustelbti žmonių 
sąžinės balsą, atimti iš jų įsitiki
nimus, tai ar p. Vaičeliūnas da
bar, naudodamasis tuo metodu, 
bando kitiems jėga primesti savo 
įsitikinimus? Vertindamas atsi
minimus, ne aš vienas St. Rašti
kiui padariau pastabą dėl karto
jimosi, kai ir be to yra aiškus jo 
religinis nusistatymas, kurį gali
ma tiktai pagerbti

linius p. Vaičeliūno nukrypimus

rdlc'Iillb IlU-oioLci t y mao, auiį i • • i x '4.4^.ma tiktai pagerbti. ; j nentax Visxskar nesujauktų tie-
Neatsakinėdarrfas į visai paša- s°s. .. .

linius p. Vaičeliūno nukrypimus • Teikitės. Pone Redaktoriau, 
nuo temos, dar turiu p. Vaičeliū-; priimti pagarbos pareiškimą 
nui pastebėti, kad niekam aš ne- Kardelis.
ginčiju teisės politikuoti, tai nei j ■ . ■
kariam, nei studentam. Jeigu p. ; PKIQHIQfs n^tninMl
V. būtų panorėjęs mane suprasti, j rliSlHdW |iaB!£ Ii i K li
tai jam nereiktų nei replikų ra- Vysk. Vincentas Brizgys, Tris- ' vas. Paruošė J. Kreivėnas, virše- 
šyti. Tikros tarnybos karių pa- dešimt meilės žodžių gyvenimo Uis Vyt. Rūbo, Tautinių Šokių 
reiga ne politikuoti, bet ruošti temomis Kristaus dvasioje. Lie-! Komiteto leidinys. 1957, Chica- 
kariuomenę karui, tėvynės gyni- ; tūviškos Knygos Klubo leidinys,! go. Tiražas 3.00(1 72 psl. Gausiai 
mui. Jeigu p. V. nenori suprasti, 1957, 168 psl., kaina $1.50. ; iliustruotas.
tai duosiu dar vieną argumentą: j. lininis, Sužadėtinė, novelių i • ,
karininkai (ne visi, žinoma) J knyga. Išleido knygų leidykla' 
kaip p. Vaičeiįūnas, kai pradėjo Terra, 3333 S. Halsted St., Čhi- 
politikuoti, nustojo būti karinin- Cago 8, III. Viršelį -piešė dail. A. 
kais ir sayo pareigos Tėvynei i Kurauskas. Spaudė M. Morkūno 
neatliko — kai priešas užpuolė į spaustuvė, 180 psl.. kaina 2.00.
ir reikėjo Tėvynę nuo jo ginti, Į J. Tininis skaitytojams pažįs

tamas iš novelių, iki šiol spaus
dintų įvairiuose periodiniuose 
leidiniuose, bet atskiru pilnes
niu leidiniu iki šiol nepasireiš- 
kęs. Šioje knygoje telpa 15 no
velių. įvairių tematika, stiprių ir i 
įdomių vidine intryga. lengvu ir 
savitu stiliumi, patraukliu pasa
kojimu. Ir nors tai pati pirmoji 
autoriaus knyga, su ja autorius 
išeina kaip rimtas ir subrendęs 
rašytojas, turįs savo pasaulį, sa
vo kelią ir neabejotiną pasakoto
jo talentą.

Terra iki šiol davusi mūsų iš
eivijos knygų lentynai daug ir 
puikių veikalų, kaip originalių, 
taip ir verstinių. Ši knyga pri
klauso taip pat geresniems šios 
leidyklos leidiniams .

Dail. A. Kurausko viršelis ir 
aplankas vienspalvis, kuklus, 
bet kartu—kultūringas ir daro 
malonų įspūdį.

The Lithuanian Situation, Vol. 
XII, No. 5(147), Lithuanian Le
gation. Washington, 1957 April - 
May-June, 42 psl.

Tautinių Šokių Šventės Vado-

— tie politikieriai ne tiktai gink
lu, bet ir pirštu nepajudino . . . 
Tautos išrinktai vyriausybei jie 
mokėjo ir duris išlaužti ir į ka
lėjimus ją kišti, bet išorės prie
šui “neužteko parako” ... Vėl-

Dar dėl “Pinigėliu

'Bet po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo kariuomenė buvo su
ardyta kaikurių jos karininkų 
įsipolitikavimo, - ir todėl vėliau 
neatliko savo pareigos Tėvynei.

Kai p. Vaičeliūnas ir p. Ma- 
čiulaitis taip narsiai mane puola 
dėl nedalyvavimo nepriklauso
mybės kovose, tai, savo ruožtu 
ir tuo pačiu metodu, aš juos no
riu paklausti: o kur gi Jūs, mie
li Ponai, buvote, kai reikėjo 
ginti Tėvynę nuo užpuoliko? Ko
dėl tokį rekalavimą statote tiktai 
man, o save "užmirštate?

O kai dėl savęs, jeigu Jums 
taip jau įdomu, tai galiu pasaky
ti, kad drauge su kaimynu pulk.

Montrealio Šaulių Klubo sce
nos mylėtojų būrelis š.m. gegu
žės 18 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje suvaidino Čiurlionienės 
“Pinigėlius”. Žmonių į vadinimą 
prisirinko beveik pilna salė, bū
tų ir daugiau buvę, jei nebūtų 
buvę taip šilta ir jei būtų buvę 
nepagailėta platesnės informaci
jos .per lietuvišką spaudą.

Žiūrovai veikalo pastatymą 
priėmė gana šikai. Būrelio reži- 
sorė aktorė B. Kerbelienė buvo 
įdėjusi tikrai daug darbo jam 
paruošti ir paaukojusi visą savo 
liuoslaikį. Nemažiau darbo ir 
poilsio valandų turėjo paaukoti 
ir būrelio dalyviai. Už tai vie
tos lietuviškoji visuomenė jiems 
nuoširdžiai dėkinga.

Tik gegužės 29 d. “NL” Nr. 22 
(232), tūlas kritikas nustebino 
visus nuvertindamas šį veikalą 
ir jo pastatymą, taip sakant ir 
pliekė ir glostė.

Pirmiausias priekaištas — blo
gas veikalas. Kiekvienas prade
dantis darbą vaidintojų būrelis, 
pirmajam bandymui visada pa
sirenka lengvesnį veikalą, kad

Jonu Bužėnu - Bužinsku, vėliau būtU lengviau įkandamas, 
buvusiu Šaulių S-gos Viršinin
ku, vieni iš pirmųjų Vilniuje sto
jome savanoriais į atsikuriančios i 
Lietuvos kariuomenę. Man teko 
ir dirbti Nepriklausomybės ko-
vu frontui, o Želigovskiui puo
lant Lietuvą — ir su šautuvu, 
nors pagal specialybę, man buvo 
duoti kiti uždaviniai.

Baigdamas turiu pastebėti, 
kad nesinaudoju mario oponentų 
naudojamu prielaidų ir spėlioji
mų metodu. Jeigu tuo pasinau
dočiau, galėčiau padaryti labai 
nemalonių pastabų. Rašau vien 
todėl; kad vis dėlto mano opo-

Antras priekaištas, veikalas 
nemoralus. Kodėl? Gal dėlto, 
kad veikale parodoma vienos as
menybės nepageidaujama ypa
tybė, Šykštumas, bet pamiršta
ma, kad tokių' veidų ir šiandien 
yra mūsų tarpe. Kodėl neparo
dyti mūsų visuomenei kaikurių 
asmenų neigiamas ypatybes? 
Juk tai veikia auklėjamai.

Svarbiausias būrelio yra nuo
pelnas. kad davė progos pama
tyti vieną iš gyvenimo vaizde
lių, gimtoje kalboje, ko Montre
alio lietuviškoji visuomenė buvo 
tikrai pasiilgusi. Pradedančių 
nereikia suniekinti, o juos mora
liai paremti, nurodant klaidas 
pamokyti, kaip jų ateityje iš
vengti. Už tai, manau, jie būtų 
nuoširdžiai dėkingi ir tokia kriti- 

į iliustruotas.
A Visit with Lithuanian Girl 

Guides. In commemoration of 
the centenial year of the found
er of scouting lord Baden Po
well. Printed by ViVi Printing, 
Chicago. Ill., 1957, 24 psi.

Tai gausiai iliustruotas leidi
nys, kuriame paminima Lietuva, 
jos kraštovaizdis, miestai, skau- 
tija Lietuvoje ir išeivijoje.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1957 
m. Nr. 6. 160-192 psl.

Laiškai lietuviams, 1957 m. lie
pos - rugpiūčio mėn., Vol. VIII, 
Nr. 7, 193-224 psl.

Lietuviu žodžiai
(E) Žinomas suomių kalbinin

kas Helsinkio universiteto prof. 
Eino Nieminen,, savo mokslo 
darbuose ypatingai domisi lietu
vių kalba. Kaip praneša “Eltos 
Informacijų” bendradarbis Hel
sinkyje, Suomių mokslo akade
mija neseniai išleido prof. Nie- 
jnįneno veikalą suomių kalba 
“Apie pabaltiečių kalbų šaltinius 
ir žodžių skolinius suomių kal
boje”. Autorius tame veikale ci
tuoja visą eilę lietuvių kilmės 
žodžių, kurie jau senovėje prigi
jo suomių kalboje. Kalbininko 

ka būtų naudinga.
Tiesa, mes turime Montrealy 

dar ir profesionalų Dramos Te
atrą, bet ir jo ‘dalyviai, lygiai 
kaip ir Šaulių Klubo scenos my
lėtojų būrelis, sau duonos kąsnį 
užsidirba fabrike arba įstaigo
je, taip kad scenos menui gali 
pavesti tik savo liuoslaikį, kurio 
visi turi neperdaugiaųsiai.

Tokiai padėčiai esant,' profe
sionalų Dramos Teatras ir prie 
geriausių norų negali su vai
dyba pasirodyti Montrealio lie
tuviškai visuomenei tankiau nei 
vietos sąlygos tai leidžia. Šiuo 
atveju, šAulių Klubo scenos my
lėtojų būrelis tiktai užpildo atsi
radusias pertraukas,, pradžiugi- 
la montreajiečius savo pasiro

dymais, bet jokiu būdu nesudaro 
profesionalų teatrui konkuren
cijos. Tai patvirtina nepertoli- 
ma praeitis. ,

Būtų labai gaila ir lietuviškam 
reikalui kenksminga, jeigu sce
nos mylėtojų būrelis perdaug 
imtų į širdį “persūdytą” kritiko 
nuvertinimą ir nuleistų rankas.

Nepertolimoje mūsų praeity
je, tokie scenos mylėtojų būre
liai daug prisidėjo prie mūsų tau 
tos pažadinimo iš miego ir daug 
pasitarnavo jos paruošimui ne
priklausomam gyvenimui.

Net patsai kritikas be neigia
mų priekaištų vistiek rado kaiką 
ir teigiamo, parpiršdamas, kad 
tai yra mėgėjų darbas ir jų pir
masis bandymas. Negalima iš 
mėgėjų reikalauti, kad jų pir
masis bandymas būtų be klaidų. 
Kiekvienas meninis vienetas tik 
po ilgesnio darbo įsigyja dau
giau patyrimo ir daro pažangą. 
Nikas negimė tobulas, net ir pro 
fesionalų teatrai daro klaidų ir 
vaidyboje parodo trūkumų, Ką 
bekalbėti apie mėgėjų pirmąjį 
bandymą.

Aš kalbu eilinio žiūrovo var
du, atseit, liaudies vardu, ir vi
sai nepretenduoju būti to klau
simo žinovu. Mano nuoširdus' pa- 
geidavimas būtų, kad-šis Mont
realio Šaulių Klubo scenos mylė
tojų būrelis nenustotų ūpo, bet 
dar su didesniu pasišventimu 
dirbtų ir ruoštų panašių vaidini
mų daugiau, stengiantis parinkti 
mūsų dienoms pritaikintų vaiz
delių.

Drąsiau, mieli šauliai - scenos 
mėgėjai, o jūsų triūsą Įvertins 
lietuviškoji visuomenė’ ir jums 
tinkamai padėkos. Nepamirški
me šio laikotarpio mūsų ligos, 
kur kiekvienas darbas lietuvy
bės išlaikyme susilaukia to, ko 
ir jūs sulaukėte savo pirmu pa
sirodymu; bet tai negali suma
žinti jūsų ryžto ir pasišventimo. 
Dirbkime savo tautai visi, kaip 
šių dienų sąlygos mums leidžia 
ir kaip sugebame. Vardan tos 
Lietuvos! L. J. B.

suomiu kalboje
nuomone, suomiai tuos žodžius 
iš lietuvių kalbos perėmę jau 
maždaug prieš 2000 metų. Kai- 
kurie suomių kalbininkai tuos 
žodžius laikę naujųjų amžių lie
tuvių kalbos skoliniais, bet tik
rovėje jie suomių esą perimti 
prieš kelis tūkstančius metų. Esą 
savaime aišku, kad ir lietuvių 
kalba amžių bėgyje žymiai pasi
keitė. Autorius savo veikale sten 
giasį išryškinti, kiek svarbūs 
gali būti tie suomių perimti sko
liniai ir pabaltiečių kalbų istori
jos tyrinėjimui. Lietuvių ir..lat
vių kalbininkai tuo suomio moks 
lininko veikalu, be abejo, turės 
susidomėti.

Knyga apie stalinizmą
(LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS)

Prancūzijos knygų rinkoje 
neseniai pasirodė 220 puslapiu 
knyga “Vieno mauzolėjaus iš
niekinimas arba nustalininimu 
prasmė ir ateitis”. Autorius ži
nomas Paryžiaus advokatas., 
prieš 10 m. sėkmingai gynęs 
Kravčenkos garsioje savo laiku 
byloje pastarojo iškeltoje pran
cūzų komunistų rašeivoms už 
šmeižimą — Georges Izard.

Savo knygoje autorius 13-koje 
skyrių peržvelgia komunizme 
teoriją ir praktiką. Negalėdami 
leistis į platesnes citatas, pami
nėsime kelis tų skyrių pavadi
nimus; kurie yra gana iškalbinu 
gi: “Socializmas, kuris prarado 
savo sielą”, “Lenino ir demok
ratinio socializmo mirtis”, “Sta
lininis socializmas tai sovietų 
valdžia pridėjus terorą”,. “Reži
mas yra Stalino atsiradimo prie
žastis”, “Modernusis komuniz
mas yra policininkas” ir t.t. x

Georges Izard knyga susilau
kė plataus atgarsio spaudoje. 
Dienraščio “L’Aurore” direkto
rius Robert Lazu riekėj ai pasky
rė vedamąjį, kuriame rašo: Ge
orges Izard savo knygoje nuro
do priežastis, kurios verčia lais
vą žmogų pasmerkti komuniz
mą, ar jis būtų universalinis, 
kaip Sovietų Sąjungoje, ar na
cionalinis. Marksistiniai duome
nys, paaiškina autorius, gali bū
ti schematiškai šitaip pateikti: 
darbininkija panaikina privačią 
nuosavybę; ji savo naudai kon
fiskuoja gamybos ir mainų prie
mones. šios reformos iššaukia 
valstybės sunykimą ir revoliu
cija įsigali įgyvendindama be- 
klasinę, atsieit be politinės ga
lios, visuomenę. Tai visiškos 
laisvės režimas. Leninas nuošir
džiai tikėjo šitokiais dėsniais... 
Tikrovė, — rašo toliau Robert 
Lazurick, — išblaškė šį sapną ... 
Kad, nors skurdžiausiu būdu, 
patenkintų gyventojų medžiagi
nius reikalus, proletarijato dik
tatūra žymiai pasunkino tas 
ydas, kurios, jos akyse, buvo bū
dingos kapitalizmui. Ji pastatė 
už įstatymų ribų teisę streikuo
ti. Ji prirakino proletarą prie 
įmonės. Ji įsteigė darbo stovyk
las. Išdavos buvo ir pasilieka 
apviliančiomis”. “Aš jaučiu dė
kingumo Georges Izardui už to
kį vertingą patikslinimą”, — 
pastebi Lazurick.

“Franc - Tireur” vyr. redak
torius Georges Altman taipgi 
paskyrė ištisą savo kroniką 
Izard knygai. Jis rašo: “Kai Ge
orges Izard pavadino savo kny
gą “Vieno mauzolėjaus išnieki
nimas”, jis teisingai priminė, 
kad istorinis Chruščiovo prane
šimas, kuriame viskas baigiasi 
nepatyrus kas prasideda, sprogo 
virš stalininės stabmeldybės su 
šventvagystės jėga; tiesa įsilau
žimo būdu pateko į tą kryptą, 
kur dar nauja Stalino' mumija 
savo paraleliniu svoriu nustel
bia sudžiūvusias ir sunešiotas 
Lenino liekanas”.

“Georges Izard knyga, — rašo 
toliau Altman, — yra Prancūzi
joje ligi šios dienos labiausiai 
teisinga, labiausiai tviskanti stu
dija, kuri, demokratinio ir socia
linio humanizmo plotmėje, ge
riausiai nusako tai, ką autorius 
vadina “universaliniais deba
tais”, kuriuos atidarė nustalini
mas”. Ir Altman tęsia: “Ne tik 
Stalinas, bet pati sistema, pati 
doktrina yra, norom ar neno
rom, Maskvos prisipažinimų pa
statytos po klausimo ženklu ... 
Su tikslia fuga ir lyg žygio žings 
niu tuose dviejuose šimtuose 

puslapių, kurie paskaitomi vie
nu prisėdimu, argumentai klos
tosi išvados apie vieno mito mir
tį, apie bankrotą vieno bandy
mo, palaipsniui nusmukusio iš
sigimusio į žmogaus pavergimą 
žmogui...” “Lapidarinėmis for
mulėmis, ryškiais paveikslais 
Georges Izard parodo, — rašo 
toliau Altman, — kaip stalininis 
socializmas tapo prie Stalino 
‘Sovietų valdžia plius teroras”. 
Nieko bendro tarp žmogaus iš
laisvinimo ir šios'policinės vals
tybės, kurioje netrukus žuvo 
geriausieji”. “Sunku buvo, — 
pastebi Altman,—po ištisos gau
sios literatūros apie rusų dra
mą, paliesti šią temą iš naujo po 
žvilgio. Autoriaus talento dėka 
jam tatai pavyko”.

O štai pavaizdavimui pora iš
traukų iš Izard knygos: “Chruš- 
čiavos atskleidžia, kad Stalinas 
mėgo smilkalus ir juos iššauk
davo. Tikrovėje jis įsiskonėjo 
jais bekvėpuodamas. Komuniz
mas savo prigimtyje turi savo, 
dievinimą. Smilkalai jam rūks
ta per visas poras... Komuniz
mas yra suakmenėjęs išdidume. 
Ir kaip jis galėtų to išvengti? Jis 
vienas teturi tinkamą pasaulio 
išaiškinimą, jis vienas težygiuo- 
ja istorijos prasme, jos pergalė 
yra pranašaujama “šventose” 
knygose, jis turi visų problemų 
galutinį sprendimą ir, kaip sako 
Marksas, jis tai žino. Tuo būdu 
vyriausio vado neklaidingumas 
yra paprasta jo adeptų išvada”.

Knygos pabaigoje Izard rašo: 
“Mūsų laikų komunizme stali
nizmas nėra bronchitas nuo ku
rio gydomasi, bet tai viso orga
nizmo stovis. Galima jį sunai
kinti, aleisti, pakeisti, bet nega
lima išgydyti. Jis yra taip sufab 
rikuotas, kad pasipriešintų kiek
vienam pakeitimui iš vidaus. Ir 
jei nustalinimas pasireiškia ce
lėse, jis jį suvirškina ir padaro 
iš to stalinizmą. Ne, — rašo Iz
ard, — iš nustalinimo telieka tik 
tai, ko jis neturi pajėgos ištrin
ti: vengrų darbininkų kraujas. 
Tai yra jo darbas ir net vienin
telis jo darbas. Viskas užsimirš
ta, bet tiek kraujo nenusiplau
na per amžius. Ypatingai kai 
žmogžudžiu yra' šalis, kuri pre
tenduoja būtį pasaulinio prole
tariato vadu ir kai auka yra dar
bininkų tauta. Kapitalizmas tu
rėjo savo Paryžiaus Komuną; 
valstybinis kapitalizmas susikū
rė Budapešto Komuną. Juodvi 
nuostabiai panašios, nes viena 
ir antra buvo įkvėptos to miši
nio, kuriame kita po kitos sprogs 
ta žmogaus ir tautos išsilaisvi
nimo valios. Jei Marksas būtų 
gyvas, jis būtų galėjęs iš šios ar
šios kovos padaryti augštai 
moksliškų išvadų apie 40-ties 
metų išdavystės pasėkas...”

Kultūrinė kronika
Tarptautinėje “Biichermesse” 

(knygų mugėje) Frankfurte a. 
M. šiemet ruošiamas ir Pabaltijo 
skyrius “Die baltische Verleger 
in .der freien Welt” vardu. Juo 
rūpinasi visų trijų tautų Laisvės 
komitetai. Vokietijoje lietuvišku 
skyriumi rūpinasi dr. J. Gri
nius. LLK prašo visas leidyklas 
iki rugsėjo 4 d. prisiųsti jam vi
sus savo leidinius, šiuo adresu: 
Dr. J. Grinius, c/o Haus der Be- 
gegnung, Rauch Str. 22/11, Mūn- 
chen, Germany.

Kadagį knygų persiuntimas 
trunka 4-6 savaites, tai prašoma 
siųsti kuo greičiau ,.

Esu patenkinta
ARBATOSpuodeliu tikros

SALADA
yra tikrai
puiki
ARBATA.fl
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PHILLIPS’
MILK OF

MAGNESIA
Nuo vidurių užkietėjimo.

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

4 uncijos .300
12 uncijų .600

1600 vyrų saugos jus
F"6£«UI>IE

PHILLIPS'
MILK OF

MAGNESIA
WWO-LAXATTVE 
«WU CRMM

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE. *

važiuojančius šią vasarą

Provincijos policijos tarnautojai su mašinomis, 
helikopteriais, motociklais ir radaru — bu- 

džia akimi saugos Ontario kelius šią vasarą. 
Jų tikslas apsaugoti jus, keliaujančius, 

žiūrint, kad būtų laikomasi judėjimo taisyklių.
Savo ir jūsų artimo saugumui būk atsargus 

kur bevažiuotum. Laikykis taisyklių ir 
"išvenk nemalonumų bei galimų baudų. 

Bus daug malonesnė vasara jei to laikysies.

ATTORNEY GENERAL'S DEPARTMENT • ONTARIO
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899 BLOOR ST. W. • TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS

Dėmesio!!
NETOLI TORONTO PARDUODAMA 100 AKRŲ FARMA. Di
delis mūro namas. Gera investacija .

B. SERGAUTIS Real Estate
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426
DIDELIS NAMŲ PASIRINKIMAS HIGH PARK - BLOOR - 

ST. CLAIR RAJONUOSE.

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI 

tod mielai esate kviečiami atsilankyti j

5 ROBERT STREET, TORONTO
/prie Spadina-College/

Sav. VL. TARVYDAS
Čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

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

duos kreditan, už visus atliktus didesnius mažinės remonto darbūs. 
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 
tnmomrs ir jų pilnų pasitikėjimą.,Mūsų biznis remiasi geru ir sųžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sųlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrų Jūsų reikalų supratimų 
ir sprendimų perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. i ris
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 !

Naujoji geležinė uždanga 
įrengta tarp Vengrijos ir Aust
rijos yra daug pavojingesnė ir 
biauresnė už senąją. Kliūtys yra 
sudarytos iš trijų eilių spygliuo
tų tvorų daugiau kaip 6 pėdų 
augščio. Tarpuose tarp tvorų 
yra išdėliotos minęs. Darbą atli
ko vengrų kariuomenės daliniai 
prižiūrint saugumo grupėms.

Taikos taryba benamė!
Nuo to meto, kai š.m. vasario 

mėn. buvo pašalinta iš Vienos 
komunistinė Pasaulinė Taikos 
Taryba neturi pastovios būsti
nės. Tuo tarpu viskas yra su
koncentruota M. Frederic Joliot 
Currie įstaigoje Paryžiuje.

Čekoslovakijos Taikos Taryba 
pasiūlė centrą įkurti Prahoje, 
bet tai kiek nepatogu. Perdaug 
jau išryškėtų organizacijos ko- 
munistiškumas.

Lygybė, bet..»
Pekingo dienraštis Ta Kung 

Pao skundžiasi, kad, kai žmo
nėms sunku gauti maisto pro
duktų ir kitų plataus vartojimo 
prekių, partijos nariai krautuvė
se turi teisę pirmieji pasirinkti 
visokių prekių ir gauti jų kre
ditan. Tuo būdu šiaip žmonėms 
mažai belieką. “ 
vuotos žuvies, 
šinių ir kt.

Komunizmas
Čekoslovakijos žurnalas Tvor- 

ba konstatuoja, kad “studentų 
sudėtis” Karolio IV universite
to juridiniame fakultete kasmet 
prastėjanti. Anksčiau 50% fa
kulteto studentų buvę komunis
tai, dabar partijai bepriklausą 
vos 5%.

Žurnalas kaltina jaunimą už
sikrėtus vakarų kraštų buržua
zinėmis idėjomis. Esą, jaunimas 
nepažįsta vakarų, nieko nežino 
apie kapitalizmą ir nesuprantąs 
revoliucinių naujovių reikšmės.

Buržuazinis galvojimas
Kai Čekoslovakijoje buvo vyk

Trūksta konser- 
kiaulienos, kiau-

nepopuliarus

domi rinkimai šį pavasarį, Pra
hos radijas piktinosi, kad dar 
esą buržuazinių ir intelektuali
nių sluogsnių, kurie maną, jog 
vieno kandidato statymas esąs 
nedemokratiškas. f 
galvojimas iš daugelio gyvento
jų galvų dar neišgaravęs.

Primo vizitas Romoje buvęs 
tik bažnytinis reikalas

Kardinolui Wyszynskiui grį 
žus iš Romos ir oficialiai spaudai 
teko neišvengiamai pasisakyti 
dėl jo kelionės.

Bendrai spaudoje ir per radi-
Buržuazinis i« pabrėžiama, jog tai buvęs 
lio evvento- lianai Bažnyčios reikalas. Ir

Nenori nė sau dirbti
Lenkijos žemės ūkio ministe- 

ris E. Ochab partijos organe “Tri 
buna Ludu” gegužės 25 d. dėstė, 
kad 1956 m. valstybiniai ūkiai 
(sovehozai) turėję 4.700 milijo
nų zlotų deficito, t.y. dvigubai 
daugiau kaip 1955 m. Jis kaltino 
nevykusią vadovybę ir nevyku
sį planavimą, nors tikroji prie
žastis, be abejonės, yra žmonių 
nenoras dirbti ne sau.

Tokios pačios žinios apie sov- 
chozų nuostolingumą skelbiamos 
iš Kinijos.

Vokiečiai prieš kolūkius
Prieš birželio 23 d. rinkimus 

Rytų Vokietijoje buvo suorgani
zuotos specialios vad. Socialistų 
Vienybės partijos (komunistų) 
agitatorių brigados ir pasiųstos 
į kaimų sritis, kad paveiktų vals
tiečius, kurie reikalavo “laisvos 
rinkos” ir panaikinimo kolchozų.

Iš R. Vokietijos į Vakarus ge
gužės 21-27 d. perbėgo 4.879 
žmonės.

Didžiausias pavojus
Slovakų komunistų partijos 

pirmasis sekretorius Bacilek slo
vakų komunistų kongrese Bra
tislavoje balandžio 26 d. piktino
si, kad kaikurie žmonės trokštą 
sugrąžinti “liberalines laisves ir 
visuotinę demokratiją”. Tačiau 
partija niekad neleisianti sugrą
žinti buržuazinę demokratiją bei 
susilpninti saugumo pajėgas. 
“Buržuazinis nacionalizmas bu
vo, yra ir bus didžiausias pavo
jus gręsiąs partijai ideologinėje 
dirvoje”. - .

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS 

Montrealio Real Estate Board Nariai
177 Sherbrooke St. W., Montreal, tel. PL. 8501

Namai — Apartmentai — Žemė
D

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

N. Baltrukonis 
Markevičius 
Yasutis 
Skučas

P. Adomonis

CR.
OR. 
LA, 
RA.

PO. 6-7594

6-5075
1- 8951
2- 7879 
2-6152

S

S

— Paskolos
Liesūnaitis 

Rudnik 
Vautour 
Pelt

Budriūnas RA.

— Draudimas
HE. 6719
HA. 8864 

OR. 4-6238
HE. 0539

7-2690

Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 9 vai vakaro.

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

PIRMIAUSIA į MŪSŲ ATSTOVĄ

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
PRANĄ BARAUSKĄ4

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

$14.700 prašomo kaina, 6 kambarių 
mūrinis nomaį nepereinami, mod. 
virtuvė, alyva Šildomas, garažas, leng 
vos išsimokėjimo sąlygos, randasi 
Bloor - Windermere.
$4.000 įmokėti, 7 kambarių per du 
augŠtus, atskiros mūr. namas, kvad
ratinis plonas, moderni virtuvė, alyva 
šildomas, garažas, randasi Bloor - 
Quebec rajone.
$5.000 įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu šildomas, garažas, ge
ros išsimokėjimo sąlygos. Roncesval- 
les - High Park rajone.
$6.000 įmokėti, 8 kambarių, atskiras 
mūrinis namas, išilginis plonas, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas, ga
ražas, gražus didelis' kiemas, viena 
skola 10-čiai metų, High Park rajone.
11 kambarių atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 3 mod. virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas, didelis kie
mas, garažas, privatus įvažiavimas, 
geras nuomavimui, Indian Rd. - High 
Pork rajone.
12 kambarių atskiras mūrinis namas, 
2 mod. virtuvės, 2 rhod. vonios, von
deniu olyva šildomas, didelis gražus 
kiemas, garažas, Rushdme Rd.-Bloor 
rajone.

Taip pat turime biznių Ir vasarnamių 
Wataga Beach. v

Taip pat turime nemų pardavimui tu 
$600 įmokėįimu ir augščiau.

P. KERBERIS

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, 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
ram, alyva šildomas, 2 moderniškos 
virtuvės. Arti susisiekimo ir kroutu- 

i 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 nuomovimuf rajone. Tuojau ga
lima užimti. Parkdale rajone.
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis narnos su garažu, neper
einami kambariai, 3 virtuvės. Arti su
sisiekimo. Viena skola balansui. 
Bloor - Havelock rajone.
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
ougštus, gero mūro namas su gara
žu. Vandeniu alyva šildomas, 2 virtu
vės. Dideli ir gražūs kambariai. Vie
na skola 10-čiai metų. Oakwood - 
St. Cloir rajone.
$9.000 [mokėti, 11 kambarių dup
leksas, gerom nuomavimui rajone. 
Pilno koino $24.500. Vondeniu op- 
šildomos, garažas.
$10.000 įmokėti, gero mūro namas 
su krautuve ir 5 komborių butu ant
rom ougšte. Vieno skola balansui. 
Bloor - Dufferin rajone.

B. SAKALAUSKAS
Naga teUJp. S-1SM

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.

pats primas po keliones pirma
jame savo pamoksle šv. Jono baž 
nyčioje tą akcentavęs, o spaudoj 
pasirodžiusius priminimus poli
tinių tikslų pavadinęs, nesusipra
timu dėl stokos informacijos. 
Kardinolas tik kelis kartus pa
brėžęs reikšmę atnaujinimo ry
šių su vakarietiška ir lotyniška 
Romos kultūra, kaip gražiausiu 
žiedu, kokio žmonija pasiekusi 
amžių bėgyje.

Šia proga, rašo spauda, tinką 
betgi priminti Gomulkos aptari
mą valstybės ir Bažnyčios san
tykių: “Romos kelias doktrinos 
reikaluose, o lenkiška — tautos 
reikaluose”. Nuo šito principo 
nenukrypstama ir nebus nukryp 
ta”. Konstitucinis valstybės ir 
Bažnyčios atskyrimas liksiąs ne
pajudinamas. Sugyvenimui tik 
reikią geros valios.

Pagaliau galutino sprendimo 
dabar padaryti esą dar negali
ma. Dar reikią palaukti kardino
lo laiško tikintiesiems.

Kardinolas grasina
Lenkijos kardinolas Stephan 

Wyszynski pasmerkė kairiųjų 
■katalikų organizaciją Pax, kuri 
bendradarbiavo su stalinine val
džia, ir pagrasino bažnytinėmis 
bausmėmis ypač kunigams, pri
klausantiems tai organizacijai. 
Šis kardinolo perspėjimas buvo 
bandyta paskelbti Lenkijos ka
talikų spaudoje, bet cenzūra ne
praleido. Buvo sulaikytas taip 
pat ir Vatikano panašus pareiš
kimas.

Iš Formozos kalba estiškai
Estų Centrinei Tarybai Niu

jorke pasisekė susitarti su lais
vosios Kinijos siųstuvu Formo- 
zoje dėl specialių transliacijų 
Sibire esantiems estams estų 
kalba. Tuo tarpu bus transliuo
jama du kartu per savaitę po 10 
minučių.

Buenos Aires. — Argentinos 
darbininkų profesinės sąjungos 
paskelbė 24 vai. streiką protes
tuodamos prieš brangų pr'agyve- 
nimą ir valdžios kontrolę.

APLANKYKITE NIAGARA 
FALLS, VIENĄ IŠ PASAU

LIO STEBUKLŲ, LAIVU.
Susisiekimas autobusu į 

Buffalo, N.Y.
LAIVO TVARKARAŠTIS: 

Rytais: 9 vaL kasdien. 
Popiečiais: 3.15 vai. 
Trečiadieniais, penktadieniais, 
šeštadieniais, 
šventadieniais 6.15 vai. vak. 
Pirmadieniais, 
ketvirtadieniais: 9.45 vai. v. 
Penktadieniais, šeštadieniais 
ir šventadieniais tik į Niagara 
on the Lake.

KAINOS:
SUAUGUSIEMS: 

ten ir atgal $3.90 
į viena gala $2.20

VAIKAMS: (5-12 metų): 
ten ir atgal $1.95 
į vieną galą $1.10

• Puikios galimybės pikni
kams prie upės.

• Maudymasis puikiame 
Lions Beach pliaže.

• Šokiai ant denio kas vaka
rą.

Smulkesnių informac. klausti 
EM. 3-515*:

sekmadieniais,

antradieniais,

S. S. CAYUGA

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
. ■— VAISTAI 

Greičiausiai ir pigiausiai per
siunčiami siuntiniai j tėvynę

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

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

m
e

j

&

VAISTAI LIETUVON!

WALTMAN’S
11-17 Dundas Si. W., Ossinglon kampas (prieš Lietuvių Namus) 

Tele f o n a s LE G-2139

i.

2.

3.

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:
$16.500, 8 dideli kamboriai, dvi virtuvės, dvigubas garažas, puikus pajamų 
nomas. Randasi prie pot Bloor gatvės.

$4.000 įmokėti, 6 kambodų šiurkščių plytų atskiros nomos, kvadratinis 
plonos, alyva apšildomas, šoninis įvažiavimas, garažas. Randasi Bloor - Jone 
rajone.

$31.000 naujos pastatas: krautuvė 20 iš 71 pėdos ir du apartamentai po 
tris kambarius virš krautuvės. $400 pajamų į mėnesį. Randasi Mimico.

Skambinkite LE. 4-8481
ANTANAS MIČIŪNAS

^iaur®s Amerikos
▼ geriausias futbolas

NATIONAL SOCCER LEAGUE

3 vai. p.p. SEKMADIENĮ
tiesiai iš Fred Hamilton Park Toronte 

su Ed Fitkin ir Ward Cornell

Televizijoje

WGR-TV Kanalas 2

Aplankė komunistą, aplenkė bičiulį
“Kuva Posti” (Helsinki), šuo- raštis, — užmiršta paminėti, kad 

''"’bemaž visi tie vertimai'yra iš
leisti Lietuvoje dar ‘‘buržuazi
niais” laikais. Knygoje esąs mi
nimas ir suomių “Kalevalos” iš
leidimas lietuvių kalba, bet nesą 
minima to veikalo vertėjo Ad. 
Sabaliausko pavardė. Sabaliaus
kas, kaip pastebi recenzentas, 
miręs Lietuvoje maždaug prieš 
5 metus, ir tai apystovose, kurios 
suomiams iki šiandien liko ne
žinomos.

mių iliustruotas žurnalas š.m. 21 
nr. recenzuoja knygelę “Kale- 
valos'šalyje”, kurią parašė vil
nietis M. Liubeckis apie 35 lietu
vių ekskursijos lankymąsi Suo
mijoje. Suomių recenzentas ste
bisi,-kad anot Liubeckio lietuviai 
ekskursantai Helsinkio kapinėse 
aplankė komunistinio rašytojo 
M. Lassilos kapą, bet atrodo, ne
pastebėjo tose pačiose kapinėse 
palaidoto didžiojo lietuvių drau
go ir- lietuvių dainų tyrinėtojo 
A. R. Niemi kapo,, ant kurio dė
kinga lietuvių tauta savo laiku 
pastatė paminklą. Sovietinės 
Lietuvos ekskursantai suomiams 
pasigyrę, kad suomių rašytojų 
knygų esą išversta į lietuvių kal
bą, bet, — pastebi suomių laik-

Ženeva. — Mirus Ismailijos 
mahometonu dvasiniam vadui 
Aga Khan, jo vietą užėmė anū
kas Karim, Harvardo un-to stu
dentas, paties A. Khan testa
mentu. Du pastarojo sūnūs buvo 
aplenkti. - •

CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

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

Liepos 20 ŠEŠTADIENJ /Ookvillėje/ 
Oakville - Oakville Aths.
SEKMADIENJ, 
Danforth - 7000 Club . 
Udinese - AVRO
PIRMADIENI, 
Belfast Un. - Thistles

Liepos 21 
2 vai. p.p.
3.30 vai. p.p. 
Liepos 22 
7 vai. vak.
8.30 vai. vak. Rungtynės atšauktos
Liepos 24 
7 vai. vak.

v 8.30 vai. vak. Maple Leafs - Silverthorn
Liepos 26 PENKTADIENĮ,
7 vai. vok. 7000 Club - Scottish
8.30 vai. vok. Udinese - CNRA

TEČIADIENJ, 
Danforth - FC K Estonia

FRED HAMILTON

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 
/Broadview - Gerrard/

NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON 
PARK /Shaw - College/

Liepos 20 
8 vol. vak.

ŠEŠTADIENJ, ’
Ukraina • White Eagles

Liepos 21 SEKMADIENI,
3 vai. p.p. Hungaria - Olympia-Hormony
Liepos 23 ANTRADIENĮ,
8 vai. vak. Sparta - Malta United
Liepos 24 TREČIADIENĮ,
8 vai. vak. Ulster United - Hungaria
Liepos 25 KETVIRTADIENĮ,
8 vai. vok. White Eagles - East E nd Con.
Liepos 26 PENKTADIENĮ,
8 vai. vok. Tridents - Olympia-Harmony

JKAMItNSKI
JANiQUE TRADING CO

836 QUIEN ST W • TORONTO 3-FM 4-4025

S Skyriai: Hamiltone, St. Catha
rines ir kitur.

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 vijjjdigpą.
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Dr. V. SadauskienėDr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

V. VAŠI S
REAL ESTATE

S72 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, .biznių, žemės statyboms,
Blųor • Dovercourt Rd., $2.500 įmo* 
kėti 9 komborigi, 3 virtuves, mūrinis 
nemos alyva Šilaomas.
Btoor • Dufferin, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūrinis namas, 2 virtuves, 
garažas.
High Pork - RancesvoHes, $4.000
{mokėti, 6 didelių kambarių, mūrinis, 
alyva šildomas, garažas.
Gtenlake Avė., $2.500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuves, 2 vonios, van-

TtVXAKtS ŽIBURIAI

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

jos, X-Ray, electrocardiagraph. 
1852 BLOOR ST. W., Toronto
/prie Pacific gt. sustojimo/, 

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

41 HEWITT AVE. /pri« Roncesvol- 
le - Dundės $»./. Tel. LE. 5-1961,

Dorbo volocdos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiod., penktod. 2-4 vai. 
pjp., oritrod. ir ketvirtad. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-1F vai.

Dantų gydytoja
129 GRENADIER RD. 

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

Jonukas, grįždamas iš mokyk- Į Mokykloje mokytojas klausia: 
los, užbėgo į maisto pardubtuvę! —Kokios yra maudymosi tai- 
ir paprašė du svaru supiaustytos syklės?"
dešros po 75 centus, duonos už Nei vienas iš mokinių rankos 
pusę dolerio, druskos už 25 cen- nekelia. Kai mokytojas klausi- 
tus ir gerą pusmaišį cukraus už mą pakartoja, Jonukas sako:

17 dolerius. Pardavėjas pasiteira- ~
,vo:1 —Pirmiausia, tu tiek nepane
ši, o antra — ar tau mama davė 
tiek pinigų?

— Ne. Aš mokykloje spren
džiau tokį uždavinį. Čia noriu 
tik patikrinti, ar pataikiau, ar 
tavo kaina sutampa su mano už
daviniu, — paaiškino Jonukas.

Tiksli aptartis .
Mokytoja: — Kas yra nugar

kaulis? ’ *
Mokinys: — Nugarkaulis yra 

žmoguje esąs ilgas kaulas, ant 
kurio vieno galo užmauta galva, 
o iš kito išsišakoja kojos.

Cinikas
— Hm, darbas man patinka,

— giriasi toks tipas, — mane tie- 
, Yra nuostatai ir dėl rinkimi- siog traukte traukia. Aš galiu i§- 
hės kampanijos fondų. Pirmiau-, tisas valandas žiūrėti ir žiūrėti, 
šia joks kandidatas pats fondui1 žinoma, jei yra patogi kėdė sė- 
nevadovauja, bet turi agentą, dėti. 
Kiek tas išleis, niekas nesirū
pina. Paties, kandidato išlaidos

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

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
Namų tel. LE. 2-7591

Nei vienas iš mokinių rankos

Kas gali bitį kandidatu?
Būti išrinktam į parlamentą valstybės tarnautojai, rezervatų 

- • ... . J indėnai, nesveikieji, taip pat tei
sėjai, rinkimų aparato pareigū
nai, .prokurorai, provincijų par
lamentų nariai, rangovai, ku
rie turi, valdinių parangų.

perspektyvų ne taip jau daug, 
nes iš 1.65OO.O0O gyventojų ren
kama vos 265.

Kandidatas tūri turėti bent 21 
metus, turi būti Kanados pilie
tis arba Britų valdinys, išgyve
nęs Kanadoje bent metus prieš 
rinkimų dieną. Be to, reikia, kad 
10 asmenų pasirašytų jo nomi
naciją ir jis turi deponuoti $200, 
kurie nebegrąžinami, jei kandi- neturi prašokti $2.000, o iki 1955 
datas nesurenka bent pusės bal- m tebuvo vos $1.000. ‘ 
sų, kiek jų gauna toje apylinkė 
je laimėjęs kandidatas.

Laimėję kandidatai apylinkių

į Lipant Į kalnus
— Tai sportininkas! Lipant į 

kalną pavargai? Ką tu būtum 
daręs Jono vietoj, kuris ir kup
rinę abiejų nešė?

— Tiesa, Jonas kuprinę nešė-, 
bet aš turėjau nešti Joną.

Skelbimai veiksmingi
— Ar jūs tikite, kad skelbimai 

laikraščiuose duoda vaisių?
— O kaipgi. Pats įsitikinau. 

Tik užvakar paskelbėm laikraš
tyje, kad skubiai ieškome nakti-

įstaigoms turi pateikti sąrašus
Rinkimai Kanadai kainuoja iš kur kokių sumų rinkimams

apie $6.500.000. Kandidatų pra- buvo gauta ir kam išleista. Turi
-rastos sumos čia nedaug suma- būti pažymėta ir kiek buvo pa

žinė išlaidas, nes pav. 1953 m.'žadėta bet negauta. Nepateikęs 
išviso prarastų depozitų tebuvo tokių duomenų išrinktas parla-

, apie $80.000. Tada tarp 400 pra- mento atstovas gali būti nūbaus-
radusių savo depozitus buvo vi- tas po $50 už kiekvieną parla-
sas 100 komunistų kandidatų. mente prabūtą dieną. Šitie pra-!

Yra piliečių, kurie nagali nešimai rinkimų įstaigoje lai- nio sargo, o vakar mūsų sandėlį
kandidatuoti į parlamentą. Tai komi metų ir kiekvienas rin- jau apvogė... -
pirmiausia, kaliniai, federalinia11 kikas turi teisę juos patikrinti

r

Daby Point Paint & Wallpaper
įvoirūs dožai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.

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

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

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

Siuntiniai j Lietuvą per 3-4 savaites!
GREITAS PRISTATYMAS. AUGŠTA PREKIŲ KOKYBS 

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 $6.59 licencijai persiuntimui ir 
apdraudimui.
Antibiotikai
Di hy d rost reptomy c i n 
Isoniazid /rimifon/ 
Pennicilinas 3 
PAS granulate 
Tetrodecin /achromycin/ ,

10 caps
Vaistai nuo reumatizmo
Cortodrin /cortizon/ 50 tabl.

- vaistai nuo džiovos
10 gr. $2.80 

1000 tabl. $7.00 
mil. 10c.c. $1.05 

500 grm $5.50

$5.40

$9.50 
Fenalgfn cum coffein 100 tabl. $2.60 
Novecyl 100 tabl. $3.00
Vaistai nuo kraujo spaudimo 
Rautotol /Serpasil/ 
Digitrin /Digoxin/ 
Sklerozė 
Collojod 
Theophyllin comp.

NUO astmos
Calcibromin
Astrophyllin

Vitaminai
Multivitom. spec 
Multivitom. Akvamin 
B-vimin comp inj. *20
B-12 Hepagon inj. 10 c.c. 
B-vimin. comp forte 100 t, 
B-12 Hepoforte 150 gr.

50 tobl.
100 tabl.

100 caps 
100 caps 
c.c.

$3.00
$2.85

$2.45 
$2.15 
$1.80
$1.30 
$3.50 
$2.50

50 tabl $1.25
100 tabl. $1.60

100 tabl. $1.85
100 tabl. $2.10

{vairūs vaistai
Barbiphen 
Barbitropin 
Saccharin 
Asperin

100 t.
100 t.

1000 t.
250 t.

$1.00
$1.10
$0.50
$2.30

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, kad greit prisiartins vaisių ir uogų sezonas Lietu
voje. Jūsų artimieji galėtų pasigaminti žiemai uogienių ir kitų 
preser. Dabartiniu metu Lietuvoje krautuvėje cukraus norma 
Vi kg. vienam kartui.

15 sv. cukr. ir 50 pok. cigarečių Phillip Morris $18-į-S6.50 $24.50
22 svarai cukraus $6.45 plius $6.50 .. ' Viso $12.95
22 svarai kiaulinių taukų I rūšies $17.10 plius $6.50 Viso $23.60

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

ORBIS EXPORT-IMPORT
"N

298 BATHURST ST., TORONTO 2B, ONT.
Telefonas EM. 4-2816. Darbo valandos 9 ryto - B vak. šeš't. 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.

— Pas mus tai pirmiausią tėtė, 
paskum mama, tada mes vaikai 
ir ant galo tarnaitė...

Kad badu nemirtų
— Ar žinai, kodėl vėžliai mai

tinasi žole?
— Kad badu nemirtų. Jie no

rėtų misti pelėm, dėl savo lėtu
mo, nepagautų nė vienos.

Visokių yra
Niujorko žurnalistai užsidegė; 

savo „mieste ieškoti įžymybių I 
bendrapavardžių. Kaip prieš 20: 
metų ieškojo Hitleriu,' Mussoli- Į 
nių, Goeringų, Chamberlainų, į 
Litvinovų, taip dabar ieško da
bartinių įžymybių — Adena ue- 
rių, Hammarskjoidų, Bulganinų 
Chruščiovų ir t.t..

Pasirodo, kad pav. Šepilovų 
Niujorke yra net 20, Nasserių 72. 
Ir jie ne egiptiečiai. Jų tarpe yra 
advokatų, pirklių,, boksininkų, 
policininkų ir 1.1 Yra gudas Bul
ganinas, yra du Hammarskjol- 
dai, net 14 Kadarų, bet tik 7 
Adenaueriai, o Edenų galybė! 
Chruščiovas yra taip pat tik vie
nas.

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 
/kampos Boy & Richnlond/

Room 901 .
Telefonas EM. 2-2585

[4
I

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. WILLIAM J. ZINCHESIb 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondoS: 10-12 vol, 2 

4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST "TREfT 

Toronto.
Telefono* LE. 3-4323

Odos ir veneres ligų spatialtotet. 
Naujas adresas nuo balandžio 1 d.

288- ST. CLAIR AVI. W., 
/prie Spadina Rd./

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimų.

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 9-11 ir nuo 6-8. šešta

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

Telefonas LE. 4-6851

Šeimos ramybė
— Žinai, — sako žmona, — la 

porelė kaimyniniame bute tai 
jau visa savaitė barasi kasdien.

— Už tai'pas mus ramu, kai tu 
turi pramogą jų pasiklausyti.

NAUJIENA!!
Pinigai siunčiami į Sov. Sąjunga, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatomo per 2 savaites.

Pilnai garantuota ir oficialiai 
100 rublių    $10.00 
Persiuntimas 5.00
Perlaidos'~<Wziausia~ suma $50 
Tačiau galite siųsti perlaidų kiek 
norite.

‘ Nedavė vizų
Sovietai norėjo prisiųsti dele

gaciją į “Nacizmo aukų lygos” 
kongresą Mūnchene, tačiau Vo
kietijos užsienių reikalų ministe
rija atsisakė delegacijai duoti vi
zas. Atsisakymas buvo motyvuo
tas tuo, kad dar daug Vokietijos 
piliečių iki šiol tebėra sovietų 
priverčiamojo darbo stovyklose.

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

Advokatas — Notaras

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

šeštadieniais 12-2.
ir Dr. John REKAI

Chirurgas ir akušeris

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

744 BROAD STREIT, 
NEWARK, NJ., USA.

Licensed and Bonded by NJ. 
State Bonking Commission.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

ElektrosX 
mechanikas

Toisou visų rusių 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

Paieškojimai
Kostas Strazinskas ar Stra

vinskas, s. Vinco, atvykęs į Ka
nadą 1952 m. ir gyvenęs 356 Euc
lid Avė., Toronto, Ont., yra ieš
komas dukters, gyv. Lietuvoje. 
Kreiptis: Vincas Bučys, 541 
Shaw St., Toronto, Ont.

Jurgis Mykolas ir Kairys Jur
gis, iš Šilalės, gyvenantis Čika
goj ar Niujorke, ieškomi gimi
nių iš Lietuvos. Prašomi patys 
atsiliepti ar žinantieji jų adresą 

j pranešti ”TŽ” administracijai.
Barščiauskas Jurgis, s. Zigmo 

ieškomas artimų giminių iš Lie
tuvos. Prašomas atsiliepti arba į 
apie jį žinantieji prašomi pra- j 
nešti šiuo adresu”: A. Rutkevi-' 
čius. .16 .Burnfield Ave., Toron
to, Ont. ’ ,

Mickienės Anastazijos ir sū- • 
naus Kęstučio, s. Kosto, kilusio ’ 
iš Kauno, ir Grušauskaitės Ati
tesės - Pocienės, gyv. Kaune, 
Linksmadvaryje, ieško giminės 
iš Lietuvos. Atsiliepti ar žinan
tieji prašomi pranešti: R. Gvaz- 

. daitienė. 127 Indian Rd., Toron
to 3, Ont. Tel. LE. 3-9512.

Vytauto Grikio, gimusio 1924 
m., ieško dr. J. Kavaliauskas iš 
Kauno. Kreiptis: K; Veiveris, R. 
R. 3, Simcoe, Ont.

1151 Stoyner Ave. Tel. RU. 1-0492 
Toronto

Lynas Kilius
Dorome pagol užsakymus įvairius 
baldus, taip pat ir krautuvių ir įs
taigų įrengimus.

LIETUVIS MATININKAS 
/Ontario Land Surveyor/

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

Iš Toronto • Long distance.

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

* Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

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

Taisome ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus.
Telefonas RO. 6-1569.
Sav. A. GU2AUSKAS

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

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

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna 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

r DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS! .

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. -
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

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

Duffėrin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 
(jvažiavimas iš Geary Ave.)

Sov. V. DUNDYS

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

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

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

veltui.

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji it 
vartoti dalvkoi: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir k t. da
lykai.

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

Būsite patenkmti mūsų temybo 
100%

Y ANA FABRICS
648 OUEEN ST. W., TORONTO 

’ Telefono* EM. 8-9527.

Vienintelė firmo, tiunžianti siuntiniu* 
g Kanados. Didžiausios prekių pasi

rinkimas.
A

I

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Roštinė: 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 pastatams.

Žemės gręžimai ir tyrimas.
745 Evelyn Ave. TeL RO. 6-7751

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persteteu: 

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automo- 
vjs. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
8* te, opimu namus pitnom insfotfo- 
vimui ar pokeitimui srovės, duodat 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
AtKjičiousios rūšies moterų, veikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

279 $t. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Ticket!
Gydytojas

ir J .'■■■■
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
MĖtlria akių nervus, kurie daŽ- 

nai sukelia gru’vos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis 
.470 College St. W. Toronto 

Telef. WA 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

35'HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

*

> TeleL Įstaigos: Telef. namą: 
WA., 4-9501. BE. 3-0979

III ■'.................................................... 'I ■ .............

t

Nauja lietuviška Įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles .Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis —

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

vietos Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius. 

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

— TeteL LE. 6-5613 —

A. STANČIKAS, bo«<s Notional Ro-. 
dk> Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparate! paimam! ir grąžinami į M* 
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LR- M602.;■i. Tb. ................



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO^ Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios Ateitininkų stovykla,
— Springhursto lietuvių vasar kaip jau anksčiau skelbta, įvyks 

vietėje sekmadieniais šv. Mišios liepos 20-28 d. Vykstantiąii į ją 
laikomos 9 ir 11 vai., šokiadie- 
niais 8.30 ir 9 vai. Šią savaitę 
vasarvitėje atostogauja kun. dr. 
J. Gutauskas ir kun. B. Pacevi- 
čius. Vasarvietės koplyčioje no
rintieji priimti • pamaldų metu 
sv. Komuniją, prašomi pranešti 
apie tai prieš prasidedant pamal 
donas. Po Mišių Komunija neda
linama. ____ ______

— Šv. Jono Kr. par. bažnyčio- nes. Be to, turintieji kok*ių nors 
je pamaldos laikomos sekmadie
niais 9.30 ir 11 vai., o šiokiadie
niais šią savaitę — 8 vai. ryto.

‘—Šią savaitę išduodami pažy
mėjimai - rekomendaciniai laiš
kai seneliams pilietybės gavimo 
reikalu. Ir sekantį kartą par. ku
nigas vyks su senukais į piliety
bės įstaigą, padėdamas susikal
bėti pas teisėją tvarkant doku
mentus.

— Pakrikštyta Kristina Ona 
Lobračo.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Liepos 14 d. liet, pranciš

konų centriniame vienuolyne, 
Kennebunkporte, Maine, įvyko 
Naujosios Anglijos Lietuvių Die
na, kurioje Prisikėlimo parapiją 
atstovavo T. Placidas, o sol. V. 
Verikaitis ir jo vadovaujamas 
kvartetas giedojo tai progai pa
ruoštas Mišias ir išpildė meninę 
dienos programą. Šia proga buvo 
prakasta žemė naujos liet, pran
ciškonų gimnazijos rūmų. Ber
niukai, baigę pradžios mokyklos 
8 skyrius, gali stoti į I klasę, o į 
II klasę gali stoti baigę I klasę. 
Gimnazija turi visas, valdžios 
gimnazijų teises. Pilnas mokes
tis už mokslą metams $300. Ne
turtingiems duodama nuolaida. 
Jei iš Toronto susidarys didesnis 
mokinių skaičius, norinčių lan
kyti pranciškonų gimnaziją, jie 
bus nuvežti automobiliais. Tė
vai, kurie nori savo vaikus iš
auklėti tikroje lietuviškoje dva
sioje ir sveikoje aplinkoje, ra
ginami savo vaikus siųsti į šią 
gimnaziją! •

— Vasaros metu, pradedant 
šiuo sekmadieniu 11.30 vai. šv. 
-Mišios nebebus laikomos salėje.

— Liepos 12 d. iŠ Prisikėlimo 
bažnyčios palaidotas staiga mi
ręs Balys Igliukas. Liepos 13 d. 
iš Earle Elliott laidotuvių kop
lyčios palaidotas nelaimingai 
rniręs Petras Sakalauskas.

Užuojauta Vandai Balsienei, 
mirus Lietuvoje jos mamytei Ma 
rijai Neniškienei. Užuojauta Ker 
ševieių šeimai, mirus Great į 
Neck, N.Y., Aleksui Kėrševičiui.

Petras Banincis iš Detroit, 
Mich., įrašė į Prisikėlimo bažny
čios ir vienuolyno fundatorius 
a.a. Vytautą Markūzą. Visų šių 
mirusiųjų vėles pavedame pa
rapijiečių maldoms.

— Kankinių kryžiui Midlande 
statyti aukos bus renkamos šį 
sekmadienį. Aukotojai ©rašomi 
naudotis vokeliais ir ant jų pa
žymėti “Kankinių Kryžiui”.

— Parapijos vadovybė yra nu
sprendusi įsigyti 8 palapines jau 
nimo vasaros stovykloms, kurių 
viena kainuoja $40. Mecenatai 
labai pageidaujami.

— Kas turi atliekamų lietuviš
kų knygų, prašomi jas paaukoti 
parapijos knygynui. Vasarą, kai 
knygynas neveikia, jas galėtu
me Įrišti.

— Parapijos klebonija remon
tuojama iš lauko ir iš vidaus. 
Šis remontas yra susijęs su ne
mažomis išlaidomis. Savanoriai, 
galį dažyti, labai prašomi pagal
bon.

Katalikų bažnyčių ir koplyčių, 
kuriose sekmadieniais laikomos 
pamaldos Toronte yra 75. Į tą 
skaičių įeina ir tautinių pamaldų 
vietos, nors jos ir ne kas sekma
dienį būtų laikomos. Tokios yra 
pav. latvių parapijos pamaldos 
laikomos šv. Tomo Akviniečio 
koplyčioje 640 Glenholm Avė.

Julius Barakauskas, lietuviams 
gerai pažįstamas rangovas, prieš 
porą savaičių viename pastate 
įrengdamas elektros laidus, pa
slydus kopėčioms, nukrito že
mėn ir susilaužė abi rankas ir 
skruosto kaulą. Pagulėjęs West
ern ligoninėje, nors ir sugipsuo
tomis rankomis, jau pradėjo 
vykti Į darbovietes, kur, nors ir 
negalėdamas pats dirbti, vado
vauja darbams.

Pr. Barauskas, dirbąs The Em
pire Life Insurance Company, 
“Glębe and Mail” dienraščio lie
pos 15 d. laidoje buvo pristaty
tas Toronto visuomenei kaip 
bendrovės atstovas. Esą jis dir
ba Mr. W. H. Merriam vadovy
bėje.

Ateitininkų stovykla, 

liepos 20-28 d. Vykstantieji į ją 
tepasiima: pagalvę, paklodes, 2 
ar 3 šiltas antklodes, baltinių, 
naktinius, šiltą megztuką, koji
nių po kelias poras, maudymosi 
kostiumą, sportinius batukus, 
rankšluosčių, muilo, dantims va
lyti priemones, nedūžtamą lėkš
tę ir puoduką, šaukštą, peilį, ša
kutę. kišeninę elektros lempu
tę, maldaknygę, rašymo priemo- 
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sporto įrankių — sviedinukus, 
raketes ar pan. — prašomi pa- 
'siimti į stovyklą. Viską gerai su
dėti į lagaminą ar ryšulį ir pri
tvirtinti prie jų kortelę su savi
ninko vardu ir pavarde. Laga
miną pristatyti į Prisikėlimo pa
rapijos kleboniją ne vėliau lie
pos 18 d. vakaro, nes liepos 19 d. 
rytą daiktai bus nuvežti į sto
vyklą. Torontiečius, galinčius sa
vo automobiliais nuvežti į sto
vyklą jaunimą, bei lagaminus, 
prašome skambinti klebonijon 
tel. LE. 3-0621 arba LE. 3-0977. 
Į stovyklą išvykstame liepos 20 
d. 8 vai. ryto. Rinktis prie Prisi
kėlimo parapijos klebonijos.

Mokestį už stovyklą — $13 
už visą stovyklavimo laiką arba 
$1.50 dienai — prašome sumokė
ti prieš važiuojant į stovyklą.

Stovyklos rengėjai.

Jaunučių stovykla 
Paskutinė data registruotis 1

Visi į Niagaros Pusiasalio Parapijos 
Metinę Lietuvių Šventę ~ GEGUŽINĘ!
JI JVYKS ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 20 <L 3 vai p.p., WELLANDE, 
St. Stephens Hall (didžiojoje salėje, Main East Street ir Port Ro
binson kampas).

PROGRAMOJE: Linksmasis 'Rochesterio kvartetas, 
/Solistai,

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.

MONTREAL, Oue.
28 d. šeštadienį įvyks laužas, gi 
sekmadienį — 10 vai. pamaldos, 
o popietėj skautiški žaidimai bei 
pasirodymai. Už maistą svečiai 
moka $2 asmeniui per dieną 
plius $1 parai už mašinos pasta
tymą.

Skautų stovykloms vadovaus 
J. Ramanauskas ir A. Kličius. 
Sesėms — tuntininkė I. Vilgalie- 
nė. Dvasios vadas bus kun. S. 
Kulbis, SJ. Abi stovyklos veiks 
dvi savaites ir baigsis rugpiūčio 
5 dieną. Ttmtininkaj.

Katalikių Moterų D-jos susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį 
AV parapijos klebonijoje'. Visos 
narės prašomos dalyvauti.

Angliškas katalikų mokyklas
— High School lanką lietuviai 
mokiniai buvo pakelti į augštes- 
nes klases: J. Matulis, L. Paupe- z 
rėlis, D. Venskus, A. Šveikaus
kas, E. Ramanauskas, L. Fyleris, 
V. Vasiliauskas, A. Bųndza, J. 
Vilimas, A. Masevičius, J. Šin
kūnas, J. Vanagas. , :

Dainavos ežero šventinimo iš
kilmės įvyko praėjusį sekmadie
nį, po jų — šauni gegužinė.

V. Daniliauskui padaryta gal
vos operacija ‘ir jis pamažėl 
sveiksta. ,

V. Žitkutė iš Clevelando atos
togų proga lankėsi pas pažįsta
mus.

• Montrealio skautų-Čių vasaros 
stovyklos, Į stovyklas išvyksta
ma šį šeštadienį, liepos 20 d., 8 
vai. ryto. Rosemounte. ir miešto 
centre gyvenantieji skautai-ės ir 
paukštytės bei Vilkiukai renkasi 
ties šv. Kazimiero bažnyčia, kam 
nas Sherbrooke ir Parthenais. 
Verdune, Ville Lasalle ir VUle 
Emard gyvenantieji renkasi ties 
Aušros Vartų bažnyčia, 1465 de 
Seve. Skautai vyčiai, vyr. skau
tės į stovyklas išvyksta penkta
dienį, liepos 19 d.

Visi važiuojantieji privalo 
rinktis pusvalandį prieš išvyki
mo laiką. Skautų rėmėjai, galin
tieji savo mašinomis paimti vie
ną ar kitą skautą, prašomi pa
skambinti s. S. Naginioniui, LA. 
6-3021 arba A. Kličiui, tel. TR. 
9326. Stovyklos pasiekiamos ši
taip: l8-ju keliu vykti į Rawdon 
miestą, čia važiuoti Quęen gat
ve iki Vienuoliktosios gatvės ir 
sukti kairėn. Šia gatve važiuoti 
apie 4% mylios, kur dešinėje ke
lio pusėje bus.stovyklos.. . .

Abi stovyklos bus įrengtos la
bai gražiame ir sausame pušyne 
šiaurinėje Pontbriand ežero pa
krantėje. Dar nėšpėjusieji užsi
registruoti prašomi kreiptis i 
tuntininkus. Stovyklų vadovy
bės dėjo visas pastangas, kad 
stovyklavimas būtų patogus, 
linksmas jr naudingas. Tėvai 
prašoipi savo vaikus paraginti,

Dr. A. Šapoka su šeima išvyko 
atostogų į Springhurst vasarvie
tę ir grįš į Torontą apie liepos 
28 dieną.

Baltų Fed. Valdyba gavo atsa
kymus į pasiųstas birželio mėn. 
rezoliucijas iš min. pirm. Diefen- 
baker, Jungtinių Tautų ir CBS 
televizijos b-vės. Plačiau apie tai 
sekančiame “TŽ” nr.

St Gailevičius, muzikas, išvy
ko Europon atostogų ir atsiuntė 
iš Hamburgo savo bičiuliams ir 
varpiečiams sveikinimus. Vokie
tijoje jis aplankys gimines bei 
atostogaus iki rugsėjo pradžios.

A. Gurevičius, besidarbuoda-į 
mas namuose su piūkleliu sun-' 
kiai susižeidė ranką ir nuvežtas 
į šv. Juozapo ligoninę.

Springhurst vasarvietėje 
nuo praėjusio savaitgalio atosot- 
gauja didelis skaičius torontiškių

vasarvietėje atidaryta J. Petru-

ŠI ŠEŠTADIENĮ, Liepos 20 d., SPRINGHURST (Wasagoje), 
Šv. Jono Kr. parapijos patalpose ruošiama didelė 

Geg lizine - šokiai
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

Pradžia 4 vai. p.p. 
įėjimas tik 50 centų. Toronto Šaulių Klubas.

jaunučių (7-13 m.) stovyklą yra Lietuvių. Nuo sezono pradžios 
" ' , ’ . '. , vasarvietėje atidaryta J. Petru-

Stovykla prasidės kitą sekma- lio erdvi valgykla “Springhurst
šis sekmadienis, liepos 21 d.

dienį, liepos 28 d., ir baigsis rug
pjūčio 11 d., — sekmadienį.

Į stovyklavietę vyksime priva
čiais automobiliais,todėl stovyk
lautojai, reikalingi eismo prie
monių, prašomi paskambinti iš 
anksto T. Pauliui ir savo lagami
nus, su aiškiai užrašyta pavarde

Restaurant”, kur maitinasi ne
maža mūsų tautiečių. P. Demi- 
kio patalpose šiemet įsikūrė p. 
Chvedukai, laiką gausią maisto 
produktų krautuvę. Čia veikia ir 
telefonas Stavner 131 W 4. Rei
kalui esant, krautuvės laikyto- 

___ , ______ v . jai mielai tarpininkauja perduo- 
ir vardu; pristatyti iki ketvirta-1 darni vasarotojams telefoninius 
dienio vakaro — liepos 26 d. į Į pranešimus iš Toronto. Šiuo ad- 
Prisikėlimo parapijos kleboniją. į resu atostogaujantiems galima 
Kas yra reikalinga pasiimti, žiū- rašyti ir laiškus: “Greenwood 
rėk ateitininkų stovyklos skel- Food Market”, R.R. 2, Stayner, 
bime. Prie to pridėkite savo tu- Qnt !
rimas beisbolo lazdas ir kitas Būtų gera, kad prie lietuviškų tautos laisvinimo reikalams. Vi- 
žaidimo priemones. ■; krautuvių būtų bent koks lietu- sų planuojamų žygių pasiseki-

Mokestį už stovyklavimą pra-! viskas ženklas, kad ir spalvota mas be abejo pareis, kiek jplačio-

— $20, dviem — $33, trim ir dau-Į būtų lengviau orentuot is,
pp. Bleizgiai, “Atlantic” val

gyklos savininkai, praleidę atos
togas JAV-se, aplankydami gi- 

—. ... rmines ir didžiuosius Amerikos 
Midlande kryžiui dvi statulėlės j mjestus, grižo ir vėl restoranas! 
daro skulpt. Dagys. Vienoje vaiz i veįjęja jame galima gauti euro- oare- 
duojamas šv. Kazimieras, L^u-, pį^tišku. ir lietuvišku valgių. • 
vos globėjas, kitoje — Dievo Mo- - ' i
tina, perverta septyniais kalavi-

Visi medžio darbai’ yra gerokai ^ių taryba 50% pakėlė šunų n- 
ipusėie Icencijų mokestį. Dabar šunies;
p ’ į laikymo teisė kaštuos nebe $2, i

Rašytojas Vyt. Tamulaitis, įsi- ! bet $2.50, o kalės mokestis pa-' 
gijęs lietuviškoje vasarvietėje j keltas nuo $4 iki $5. Draugija ši-j 
Springhurst sklypą, šiemet pasi- i tą pabranginimo siūlymą parė- 
statė stilingą, talpų vasarnamį.: mė išaugusiomis gyvulių kontro- 

- i lės išlaidomis, o pajamos esą su-]
Pp. Idzelevičiai ir Gruodis iš!mažėję. Už licencijas 1952 m.! 

' .1 ___ Z* '
52.300. Mat, didelė dalis šunis 

^iemiesčius'gyventi Šunų vai-’ o brandos^ atestatą įsigijo 
katu skaičius mieste betgi ne-!^4. St Mary s Academy 
mažėjas, o augąs. Dėl to augąn-j Windsor. Vėliau du metus čia 
čios ir priežiūros išlaidos. i Pat, sv. Tereses bei sv. Vincento 

_ . ' v j -mokyklose, praktikantes teise-
Tereitų metų surašymo o*!mjS mokytojavo ir dvi vasaras 

memmis Kanadoj yra vyrų_ dau-i ]ank- agoginius kursus ie 
giau kaip moterų: yra 8.101.8791 - r & & t-

KOVOJE SU PAVERGĖJU
(Atkelta iš 1 pusi.) jji, besirūpindami studijomis ir 

metimais. Kaikuriuose jų daly-! savaisiais reikalais, nepakanka- 
vauti Lietuvai gali būti naudin-! mai kreipė dėmesio į tautinį dar- 
ga. Baltiškasis todėl bendradar-1 

' biavimas neturėtų tam kliudyti, 
i lygiai, kaip mes neturėtume da
ryti sunkumų estams, jei jie to 
panorėtų, sustiprinti savo santy
kius su Suomija ar Švedija.

— Kitais metais sueina lygiai 
40 metų, kaip Lietuvos nepriklau 
somybė buvo restauruota. Ąr 
numato VLIKo vadovybė kuo 
nors ypatingesniu atžymėti šias 
brangias lietuviui sukaktuves ir 
tuo dar daugiau atkreipti sveti
mųjų dėmesį į pavergtą Lietu
va?

— Šia sukaktimi , esame ypa
tingai susirūpinę ir jai ruošia
mės. Keturiasdešimtosios Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
metinės numatomos atšvęsti kuo 
iškilmingiausiai visame pasau
lyje kur lietuviai gyvena. Yra 
planuojama paruošti veikalą 
anglų kalba, kuris padėtų iškelti 
Lietuvos vardą ir pasitarnautų

bą, į tėvų žemės laisvinimo rei
kalus. Ne vienas jų, užklaustas, 
kodėl nedalyvauja tame darbe, 
atsakydavo senųjų organizacijų 
ir veikėjų kritika, nieko savo ne
duodami. Kritikuoti, aišku, yra 
lengviau, negu pozityviai veikti 
ir kurti. Tuomi tačiau klausimas 
neišsprendžiamas. Reiktų, kad 
mūsų jaunieji šviesuoliai, turė
dami nepalyginamai geresnes 
gyvenimo sąlygas, negu jų tėvai, 
nepaskęstų gerbūvy ir nesiduo
tų gyvenimo srovės nešami į sve
timųjų vandenis, bet stotų kovon 
su komunizmu, kuris laiko jų tė-. 
vų žemę pavergęs ir gręsia vi
sam laisvajam -pasauliui, neiš
skyrus nei tų kraštų, kur jie gy
vena ir kur turi susikūrę sau 
puikias gyvenimo sąlygas.

Kova su Lietuvos pavergėju 
yra visuotinė, kaip globalinė yra 
Kremliaus politika užvaldyti 
pasaulį ir sulyginti jį su skurdo 
ir vergų buitimi pavergtuose 
kraštuose. Lietuvos laisvinimo 
darbas yra todėl visuotinės reikš 
mės vertybė lygiai viSų,JĮetuviųšom sumokėti iš anksto: vienam I vėliavėlė. Naujai atvykusiems ji visuomenė parems VLIKo ini-

— §20. dviem — S33. trim ir dau- i būtu lengviau orentuot is, city va ir darbą padaryti šį mi- ir nelietuvių, gerbiama ir bran- 
šjirrgiaū — S40.

Kryžiui statulėlės
Kanados ' lietuviu statomam

nėjimą tikėjimo ir vilties, ryžto, ginama. Tikiuosi todėl, kad ir 
ir pasišventimo kovoti už laisvę mūsų jaunieji suras kelią ir lai-

' ligi pergalės triumfo. ko įsijungti į savo tėvų kovą už
— Ar tikitės gauti naujų jė- tautos laisvę Ir visomis savo iš-< 

jaunimo laisvinimo darbo galėmis, karšta tėvynės meile ir,
! jaunomis, kūrybingomis galio-

— Tai didele dalimi priklau-lmis įsijungs į ją. Lietuvių orga- 
sys, kiek mūsų organizacijos pa- nizaciios iš savo pusės padarys 
dės pastangų pritraukti jaunimą visa, kas galima tam įsijungimui

J. M. Šiugžda.

Toronto gyvuliu globos drau-!
iais. Krvžių dirba J. Varneckas. sijai prašant, miesto. kontrolie- i j pozityvų tautos laisvinimo dar- palengvinti ir pagreitinti. 

‘ bą. Ligi šiol, deja, musų jaume-

WINDSOR, Ont.

Clevelando atvažiavo vasaroti į 
lietuvišką vasarvietę Spring- 
hurstą, kur torontiškiai lietu
viai turi įsigiję daug sklypų ir 
pasistatę gražių vasarnamių.

Kun. dr. Titas Narbutas, JAV 
Liet. Kunigų Vienybės iždinin
kas ir žurnalo “Lux Christi” ad- 
ministr. atostogauja Springhurs- 
te ir ten atlaikė pamaldas.

Oranžistų paradas
Metiniame protestantų - oran

žistų parade dalyvavo apie 7.000. 
Jis žygiavo iš Yonge ir Wellesley 
gatvių į parodos CNE aikštę. 
Prie miesto savivaldybės esančio 
paminklo žuvusiems uždėjo vai
niką, o parodos aikštėje atliko 
atitinkamas apeigas. Pagrindinę 
kalbą pasakė buvęs miesto bur
mistras Leslie H. Saunders, da
bar — didysis' oranžistų mistras 
Kanadoje. Jis pasidžiaugė kon
servatorių partijos laimėjimu 
rinkimuose; esą dabar oranžis- 
tams būsią drąsiau ir galima bū
sią laukti, kad kanadiečiai nebe
sigėdys laikyti save britais kaip 
kad seniau yra buvę. Jis pasisa
kė prieš pastangas įvesti Kana
dos vėliavą, kur nebūtų įjungta 
Union Jack; smerkė Quebecą, 
kad šis nenori pripažinti “God 
Save the Qeen”.

Dar prieš paradą oranžistai 
buvo parašę miesto burmistrui 
N. Phillips laišką, kritikuojantį 
Italijos dovaną Torontui — ro
mėnišką koloną; esą tai bereika
lingas lėšų švaistymas. N. Phil
lips atsakė, kad tai Italijos vy
riausybės dovana ir jos pergabe
nimą ji finansuoja, gi pastatymą 
organizuojanti italų verslininkų 
sąjunga.

Diplomas ir vestuvės. Marija’ 
Teresė Čiuprinskaitė baigė Tea
chers College London, Ont., ir 
su geriausiais pažymiais moky* 

buvę gaut7$58?0007cri955'rn. tik I tojos diplomas papuošė jos ilgų 
52 300 Mat, didelė dalis šunis' m(*ų darbą. Gimė 1935 m. Alvi- 
laikančiu gyventoju išsikėlė į, te, mokėsi Lietuvoje, Vokietijo-

Toronto un-to. Po to sekusios 
vienų metų studijos paruošė ją 
atsakingai ir kilniai mokytojos 
profesijai. Šituo jos laimėiimu 
džiaugiasi ne tik jos tėveliai, 
Adelė ir Vytautas Čiuprinskai, 
bet visa mūsų kolonija — jos pa
vyzdys uždegs daugelį mokslus 
pradedančių ir paskatins juos 
siekti mokslo viršūnių. Mus 
džiugina ir tai, kad mokyt. M. 
Čiuprinskaitė liepos 27 d. susi
tuokia su Romualdu Dumčiu. 
Abu yra veiklūs kolonijos na
riai: jaunoji ilgus metus buvo 
vietos ateitininkų kuopos sekre
torė, dažnai atstovavo at-kus su
važiavimuose, mokytojavo šeš- 
tad. liet, mokykloje, buvo liet, 
choro narė; jaunasis taipgi cho
ristas. pavyzdingas ir darbštus,

vyrų ir 7.928.912 moterų. Vadi
nasi, 100 moterų tenka 103 vyrai. 
Taip yra. žinoma, ne visose vie
tovėse. Taip pav. St. Felix du 
Cap-Rouge. Quebec provincijo
je, 100 moterų tenka tik 67 vy
rai, o to pat provincijos St. An
ne de Bout dl’lle 100 moterų ten
ka 324 vyrai.

Toronte vyrauja moterys — 
100 moterų tenka 97 vqrai, bet 
New Toronte 100 moterų tenka 
104 vyrai.
Dideliem tabako ūkyje skynimo sezonui 
REIKALINGi prityrę skynėpai ir'riiėjos. 
Rąžyti: J. Statkevičius, R.R. 5, Both
well, Ont. Telef. 150M2, Bothwell, Ont.

Ižnuomojomas kambarys viengungiui, ga
lima su maistu. Tel. LE. 4-8056.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me-
augšte, be baldu; yra karštas vanduo, gino laiku prie Detroito un-tO 
17 Beatrice St. Skambinti LE. 6-3834. ruo§iasj braižytojo profesijai. 
Nuo liepos 27 d. Gorvale St. išnuomo- Vestuvės bus didelės, šaunios ir 
jami kambariai. Prie pat Šv. Jono Kr.
lietuviu bažnyčios: II . augšte 2, II — 
3 ir I — f, Tel. EM. 8-4189.

Išnuomojamos kambarys vienom asme
niui, dienos metu dirbančiam, su mais
tu ar be mcisto. High Parko rajone. Tel. 
ĮĘ. 2-9913.

iškilmingos — pirmos tokios 
Windsoro kolonijoje. Sutuoktu
vės įvyks liepos 27 d. 10 vai. ry
to St. Rose de Lima bažnyčioje, 
St. Rose Ave., Riverside, Ont., o 
vaišės 6 vai. vak. Casa Romana 
svetainėje. Malonu mums šią

nį, po jų

kad iie išnaudotų šią puikią pro- laikrodininkas - JUVELYRAS
gą. Visais reikalais kreiptis i s. ANTANAS ŽUKAS 
s Naginioni, augščiau minėtu 976 Chureh Ave># Vefdttll 
telefonu ar I. Šipeiytę, tel. HE. Toisou ir parduodu įvairius laikrodžius, 
7559. žiedus ir papuošalus, žemesnėmis kaino-

Skautu-čių su visuomene su- ™is koip ki,ur- Telefonas YO. 4538. 
Sipažinimo diena bus liepos 27 ir .Pf,iwu prenumerqtq Tėv. Žiburigms .

naują lietuvišką ir katalikišką 
porą nuoširdžiausiai pasveikinti 
ir palinkėti gražios ateities. 11- Į 
giausių ir gražiausių metų!

Vyt. Barisas.

Toronto .m esto mokesčiai
Nekilnojamo turto mokesčiai 

kas met keliami ir keliami. Šie
met bendroj sumoj jau būtų bu
vę labai žymiai pakelti — net 8 
“milėmis”, laimei — atėjo mies
to valdybai į pagalbą provinci
jos valdžia su nemaža parama, 
todėl iš nuosavybių, savininkų te 
būsią išreikalauta tik 3-4 “mi- 
lėm” daugiau negu pernai.

Nekilnojamo turto mokesčiai 
nustatomi atitinkamai jo vertei, 
tikriau, kažkada padarytam įver 
tinimui. Apskaičiuojama vadina
momis promilėmis arba “milė
mis“, t.y. tiek ir tiek tūkstantų
jų nuo turto vertės. Vadinasi, 
norint sužinoti, kiek kam teks 
mokėti mokesčių, reikia žinoti, 
kiek Įvertintas turtas, tą sumą 
padalinti iš 1000 ir padauginti iš j 
atitinkamais metais mokamų 
promilių arba “milių”. Jei pav., 
miesto tarvba nutaria, jog reika
linga. mokėti 50 promilių, ir jei 
turtas įvertintas $5.000, tąi mo
kesčio sumą nesunku apskaičiuo 
ti. Reikia 5000 padalinti iš 1000 
ir padauginti iš 50. Gausim $250.

Toronto metro (sujungtojo su 
priemiesčiais) taryba, kaip žino
me, šiemet nutarė apdėti nuosa
vybių savininkus dar prideda
mais specialiais mokesčiais — 
“surtax”. Tai mokesčiai, skirti

SIUNTINIŲ PASKIRSTYMO 
PUNKTAI KAUNE. RYGOJE 

' IR TALINE ?
(E) Laikraščio “Latvija” pra

nešimu iš Stockholm© viena žy
mi Skandinavijos labdaros orga
nizacija jau kuris laikas tariasi 
su atitinkamomis sovietinėmis 
įstaigomis, kad leistų Rygoje, 
Kaune ir Taline įsteigti dra
bužių, vaistų ir katu siuntinių 
(apmokamų užsienyje) paskirs
tymo punktus. Siuntiniai būtų 
teikiami seneliams, ligonims ir 
deportuotiems Stalino laikais ar
ba grįžusięms iš- deportacijos.

Visoje Lietuvoje vėl mitingų 
banga. (E) Šį kartą ryšium su 
Molotovo “antipartinės” grupės 
pašalinimu. Liepos 3 d. įvyko res 
publikinis partinio aktyvo susi
rinkimas. kuriame A. Sniečkus, 
J. Paleckis ir keliolika kitų so
vietinių pareigūnų visokiais pik
tais žodžiais pasmerkė tos gru
pės narius. Po to visoje Lietu- - 
voje įvyko vietiniai mitingai, 
kuriuose “karštai pritarta” Mas
kvos permainoms.' ' - '

A. a. URŠULEI GRIŠKIENEI mirus, 
giliausią užuojautą reiškiame vyrui, sūnums, dukrai ir 
giminėms

S. Augustinavičių jWma.

TILLSONBURG, Ont.
Lietuvių ūkininkų klubas ren

gia GEGUŽINĘ Augustinavičių 
ūky^ liepos 21 ir 28 d. po pietų,
prie 19 kelio, 4 mylios į pietus- 
nuo Tillsonburgo.

Gros geras orkestras, veiks bu
fetas.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
bendrai visiems pasilinksminti 
bei tyrame ore praleisti laiką.

Laukiame atsilankant.
Rengėjai.

Laiškas iš Lietuvos Alg. Bra
zauskui, rašytas Elenos Karma- 
zinienės iš Kauno. Atsiimti “T 
Ž” administracijoje.

Atitaisymas
“Tėviškės Žiaurių” 1957. VII. 

11 d. Nr. 28 antrame psl., straips
nyje “Mūsų jėgos Lietuvai” — 
Didingas Tautinių šokių festiva
lis septintoj skiltelėj 45 eilutėj 
nuo viršaus puslapio buvo pada
ryta ši klaida: “Pirmajai vadova
vo p. Raulinaitienė, antrajai se
suo Paulė”. Cleveland© “Grandi
nėlei” vadovavo ne p. Railinai- 
tienė, bet p. Liudas Sagys. P. 
Raulinaitienė vadovavo Čiurlio
nio Ansamblio šokių grupei.

Su pagarba
“Grandinėlės” valdyba.

1212 Dundas St. W. ' Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Bald, oerveiimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežime 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite j Mont
real;, Londoną, Windsoro, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

LONDON, Ont.
Liepos 27 d., šeštadienį, 4 vai. 

specialiai kapitaliniams projek- PP- Dorchester — Dreamland 
tams vvkdyti. Jų šiemet nusta- Tautos Fondo įgaliotinis rengia 
tyta 2 “miles”. Tie pinigai iš nuo gegužinę - pikniką.
savybių savininkų bus surinkti Gros gera kapela, bufetas su 
kaipo pridedamoji suma prie visų rūšių gėrimais, turtinga lo- .. . ....... , 
surinktajame pavyzdy tai suda-Į atsilankyti.

Tautos Fondo įgaliotinis.

Gros gera kapela, bufetas su

rytų $10. Pranys Alšėnas.

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

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI '

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

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

DUPLEKSAS. 12 KAMBARIŲ, 2-jų ougŠtų, gražus pastatas, High Park rajone. 
Vandeniu alyva šildomas. Labai patogus išdėstymas pakeitimui keturiom šei
mom. Prašomo kaina $33.000 su $10.000 jmokėjimu.

KEELE GATVĖJ E. Komercinis roįonos, 8 komboirų nomas ir tuščios sklypas 
tinkas onroto mechanikui, krosnių įrengimo bizniui ar kitokiom ištaigom. Viso 
kaina $10.000.

INDIAN ROAD, 8 kambariai, ousiou atskiras namas. Nepereinami kambariai. 
Kaino $14.500 su $4.000 įmokėti.


