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Jau septynioliktą kartą kasmet prisimename genocido, pra

džią Lietuvoje — anas baisiąsias 1941 m. birželio 14-15 d. valan
das, kai žmonės buvo tarytum gyvuliai gaudomi visame krašte, 
kraunami į sunkvežimius, o paskiau į galvijinius vagonus ir veža
mi į nežinią. Siaubas, ašaros ir dejonės sukaustė visą kraštą. 
Tai buvo negirdėta, nelaukiama ir neįtikima. Kas galėjo kada 
pagalvoti, kas nematęs ir mačiusių pasakojimų negirdėjęs galėtų 
patikėti, kąd per 32 valandas (operacijos vyko nuo šeštadienio 
4 vai. ryto iki sekmadienio 12 vai. dienos) galėtų būti suimta ir 
kažkur išvežta per 30.000 žmonių krašte, kuris išviso teturėjo 
apie 3 milijonus gyventojų! Juk tai 1% visų gyventojų — iš 
kiekvieno šimto po vieną. Ir nei vienas iš jų nežinojo už ką, nei 
kieno sprendimu. Apie kokią nors kaltę negalėjo būti nė kalbos, 
nes suimami ir išvežami buvo net paliegę, seneliai ir kūdikiai. 
Žmonės tokių dalykų nelaukė, tad daugeliu atvejų slėpėsi tik 
vyrai. Dėl .to daugelis šeimų buvo išardytos — moterys su vaikais 
išvežtos, o vyrai liko. Jei kurie, apie tai sužinoję, patys prisistatė 
saugumiečiams, prašydami leisti važiuoti su šeima, šeimos vistiek 
nematė, nes ir kartu suimtieji vyrai nuo šeimų buvo atskirti. 
Ir, kaip dabar ateina žinios, daugumas jų žuvo. Moterų daug di
desnis procentas išliko, nors taip pat perėjo bado, vargo ir kančių 
pragarą.

Neseniai bolševizmo jungan patekusiems lietuviams, kaip ir 
kitiems pabaltiečiams, tie trėmimai buvo didžiausias sukrėtimas 
ir staigmena. Jie nežinojo, kad tai dažnai vartojama bolševiki
nės sistemos priemonė iš vienos pusės sunaikinti nepalankiuosius 
bei baimei įvaryti, o iš kitos pusės — priemonė parūpinti pigios 
darbo jėgos didžiosioms sovietijos -statyboms: kanalams kasti, 
jėgainėms statyti, miškams kirsti, kasyklose dirbti ar naujus 
miestus statyti ten, kur sava valia niekas nevyktų. Prie tokių 
darbų žuvo šitokių vergų milijonai. Niekad jų nebuvo gana. Bol
ševizmas užsimojo panaudoti milžiniškus didžiulių Rusijos val
domų plotų turtus savo karinei galybei sukurti ir negaili tam nei 
milijonų gyvybių, nei žmonių Ijančių, ašarų ir dejonių. Kiekvie
nas, kuris ten reikalingas, paskelbiamas liaudies bei sistemos 
priešu ir pasmerkiamas pražūčiai. Čekistai su pasitenkinimu ga
bena ten ypač tuos, kuriuos jaučia ar žino ištikrųjų esant nepa
tenkintus. O kas gi galėjo būti patenkintas prieš metus atneštu 
skurdu, priespauda ir lietuvio žmogaus paniekinimu. Visi buvo 
nepatenkinti, o labiausiai darbininkija. Visi tiko ištrėmimui.

' Tada plano įvykdyti nespėjo. Naujos 
lietuvių — išviso apie pusę milijono — buvo 
metais. Kad ir ne taip masiškai gaudomi, 
išsiunčiami, vieni iš kalėjimų, o kiti kaip “savanoriai” dyku
mose naujų ūkių kurti. Lietuvis nebe savo tėvynės dirvonais rū
pinasi, bet virto darbo jėga nusigyvenusiam rusui parūpinti duo
nos ir pramoninių gaminių. Parodęs noro rūpintis savo kraštu, 
kiekvienas apšaukiamas buržuaziškai nacionalistinio raugo pri
sigėrusiu reakcionierių bei liaudies priešu ir pasiunčiamas į ver
gų darbo stovyklas. Laisvai gali jaustis tik tas, kas pats yra pasi
daręs baisiosios sistemos aparato rateliu. Visi kiti laužomi ir 
triuškinami. Sunaikinami be jokios atodairos, nes be režimo nėra 
nieko šventa. Jis gi vykdomas ir ginamas žiauriausiomis genoci
dinėmis priemonėmis. Teroro jau neužtenka. Atsistojus ant 
milijonų lavonų šaukiama apie laisvę ir grumtynes dėl žmonijos 
ateities... Tikra melo karalija!
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KAS
V. Vokietijos prezidentas Th. 

Heuss ir ūžs. r. min. dr. H. von 
Brentano, lankydamiesi Quebe- 
ce. Otavoje ir Toronte, nerado 
didelio entuziazmo, bet buvo vi
sur sutikti svetingai. Otavoje 
prezidentas pasakė kalbą parla
mente anglų ir vokiečių k., jos 
klausėsi ti knedidelis būrys at
stovų. Taipgi nedaug žmonių 
dalyvavo vainiko padėjime prie 
žuvusiųjų karių paminklo. V. 
Brentano savo kalboj per televi
ziją pareiškė, kad Kanada gyve
nanti dabartimi ir galvojanti 
apie ateitį; priėmimas buvęs 
nuoširdus — nuoširdesnis nei ti
kėjęsis. Min. pirm. Diefenbaker 
V. Vokietijos prezidento vizito 
proga pareiškė ,kad Kanada lai
kysianti ir toliau savo karinius 
dalinius V. Vokietijoje, kol bus 
reikalinga. Iš Kanados augštieji 
svečiai išskrido į Vašingtoną.

Diplomatinį atstovą Vatika
nui siūlo skirti Toronto dienraš
čio “The Telegram” leidėjas J. 
Basset, anglikonas. Šia tema jis 
kalbėjo Empire ir Canadian klu
bų nariams. Esą Vatikanas, kaip 
mažytė valstybė, esąs geriausia 
informacijos vieta. Kanada, ne
turėdama ten savo atstovo, ga
linti prieiti prie tų šaltinių tik
tai per užpakalines duris. Jau 

f atėjęs laikas atsisakyti prieta
ru ir pasiųsti į Vatikaną savo 
dipl. atstovą. Tai esą reikėtų 
padaryti nelaukiant JAV ir pa
rodyti savo nepriklausomumą. 
Kanada dabar turinti protestan
tą min. pirmininką, kuris nega
li būti kaltinamas palankumu 
katalikams. Be to. Basset nuo
mone. krašto vieningumui ir pi
liečių auklėjimui reikią įvesti 
privalomą karinę tarnybą.

Imigracija per š.m. pirmuosius 
4 mėn. sumažėjo 63% lyginant 
su 1957 m. Praėjusių metų lie
pos mėn. įvesti suvaržymai te
bėra neatšaukti, nes nedarbas

Deportuotų lietuvių kapinės Sibire

lė tokie viltingi pareiškimai 
kaip geologo A. Valos, gegužės 
30 d., kad kaikuriose Lietuvos 
vietose iš tikro užtikti naftos ar 
degamųjų dujų pėdsakai ir ty
rinėjimas intensyviai stumia
mas priekin. Ir šaipės, kai pro- 
sovietiškas M. Sluckis kaltino 
rašytojus dabar nerašant “pa
dailintų” novelių, kaip prašo 
partija “ponas”. (Tiesa. 5.31).

Lietuvoje, kaip ir čia, daug 
laukė iš didžiųjų pasitarimo. 
Ten, kaip ir čia, imponavo 
Chruščiovo miklus min. Dulles 
palenkimas visdėlto tartis “tech 
nikinėmis”, bet Maskvos, sąly
gomis, jo mokėjimas apeiti JAV 
vyriausybę, užimponuojant vie
šąją opiniją siūlymu paprekiau- 
ti.

Ir ten, kaip ir čia, atskiri lie
tuviai klausės ir svarstė vokie
čių išmintingo prezidento T. 
Heuss išvedžiojimus Amerikos 
Kongrese:: “... Tautinė laisvė — 
laisvė tvarkytis, kaip nori’ — 
yra vertybė dėl kurios verta 
kovoti. Ir ne vien tiems, kuriuos i 
tai tiesioginiai liečia, bet tiems, 
kurie tiki taika ir demokratija, 
kaip didžiausiomis moralinėmis 
vertybėmis. Praėjo laikai, kada* 
keitimasis nuomonėmis ir žinio-

I mis nebuvo įmanomas. Mūsų 
; laikų vienas didžiausių atsieki- 
! mų yra galimybė pažinti ir keis- 
. tis nuomonėmis, patyrimu. Aš | 
: tvirtai tikiu, kad laisvojo pa
saulio žmonės, kurie remiasi 
krikščionybe, turi savyje tą mo
ralinę jėgą jšsaųgoti savo "pozi
cijas ir įtikinti šyvaisiais ‘idea-

: lais. Už vis svarbiausia vado- 
! vautis — priežastim, proporci
jos jausmu ir. galbūt, trupučiu
ku meilės.,.”

Kaikuri išeivių spauda net ne- 
tpie Kauno jū

ros užtvankos - hydro statybą, 
tarytum Nemuno* .pažabojimas 
nebuvo lietuvių tautos sena 
svaja. Nenuostabu, kad šitokios 
spaudos skaitytojai pamatę Lie
tuvos vaizduos elegantiškus dra 
bužius, naują statybą, televizo
rius, radiolas stebisi, kaip “ge
ležėlę radę”, tarytum Lietuvoj 

3? gyveną būtų kokie laukiniai!
Prieš dešimtmetį Į šį kraštą 

atvykę išeiviai šaipėsi iš senų
jų imigrantų, kad šie Lietuvą 
'tebesivaizdavo tokią, kokią pa
liko prieš Didįjį karą. O dabar 
patys težino tik savo “gerų lai
kų” Lietuvėlę.

Tebepasitikėti Vakarais?
Veiksniai tebeįtikinėja,

dėstė dr. Masens, Pavergtųjų spausdina žinių a
Tautu spimn Nmmriri* nirmi- 1 > xTautų Seimo Niujorke pirmi
ninkui: “...Latviai, tikėkite, 
nepalinko po rusais. Jie gailis, 
kas pražuvo, bet gyvena dabar
tim ir ateitim. Jūs išeiviai, tik, 
viską matot iš praeities. Jums 
laikas sustojo tą dieną kai pali
kot tėvynę. Buvau išeiviu ir su- i 
prantu tokią galvoseną. Latvi
joj bręsta nauja patriotų karta 
kurie ves tautą nepalūžtančioj 
kovoj su svetimu prispaudėju...”

Populiariai galvojom, kad lat
viai bus “prisitaikę”, kad Mask- . 
va tik jiems teikia “malonę” 
leisdama Rygoj lankytis svetim
taučiams mokslo, meno ir politi
kos turistams. (Lietuviai gru
pėmis vykę išgirsti pianisto Van 
Cliburn, kai šis koncertavo Ry
goje). O “neprisitaikančios” es
tų ir lietuvių tautos tebėra ar
šioj Maskvos blokadoj. Sunku 
paaiškinti, kodėl šitokia padėtis

kad 
Bet 
jautėvynėj, atrodo, imponavo 

ne Vakarų politinis, bet kultū
rinis, meninis palikimas. Ir dau-

tiko tiek JAV-bių, tiek Europos |giau nęi. bet kada anksčiau, tau- 
vyriausybėms. kurios niekad ta pasitikėjo pati sau, savo gau- 
neprikišo sovietams neprilygs- į šia. išmokslinta jaunuomene.
tančios šiais laikais /Pabaltijo į Visuotinį entuziazmą joje kė- 
ipriespaudos. Rods taip tiko va- ! 
kariečiams užčiaupti “Tasso” ‘ 
garsiakalbį, kai šis viešai ko
mentavo Pabaltijui panašią Li
bano situaciją:- “Tautos, —• i 
pripažino Maskva, — kurios iš- 1 
sikovojo savo politine nepri-
klausomybę, nori pačios tvarky
Jį ■ sąyą^;nepriįd 
klausomą, atitinkančią jų nacio-
nalistimus interesus politiką, 
neatsigręždamos nei į Londoną, 
nei i Vašingtoną...”

“Oficialioji” linija
Išeivijos .“oficialus” nusista

tymas tebėra tepripažinti tik 
1918-1940 metų Lietuvą. Netin
ka minėti, kad gyvojoj dabarti
nėj Lietuvoj esama kokių nors 
atšiekimu; menininkai, artistai 
Lietuvoj tik “marijonetėmis te- 
šokinėja”. (Už įšį išsireiškimą 
tėvynėje užsigavę ne vien tik 
“Tėvynės Balso” redaktoriai).

NAUJO KANADOJE?
nėra išnykęs. Kiekvieną mėn. 
imigracijos ministerija regu
liuoja imigrantų skaičių pagal 
ūkines krašto .sąlygas. Numato
ma .kad š.m. atvyks iki 125.000 
imigrantų. Pernai j u atvyko 
282.164.

dymus. Taip pat ten skraidę ir 
Kanados lėktuvai. Nei JAV, nei 
Kanados tie lėktuvai nepriklau
są NORAD — Š. Amerikoj gy
nybos organizacijos komandai.

Kanados mokytojų konferen
cija, apimanti 90.000 mokytojų, 
pateikė fed. vyriausybei memo
randumą, prašydama padidinti 
paramą ypač pradinėms ir vidu
rinėms mokykloms. Per ateinan
čius 10 metų reikės pastatyti 
5.300 naujų klasių ir tam reika
lui reikės išleisti $200 milijonų 
kasmet. Provincinės vyriausy
bės ir savivaldybės nesančios 
pajėgios tokiam uždaviniui. Esą 
federacinės vyriausybės ir pro
vincinių vyriausybių biudžetai 
švietimui išleidžia tik 11.3%. 
Min. pirm. Diefenbaker, pri
ėmęs mokytojų delegaciją, pa
reiškė, esąs tos pačios nuomo
nės, tačiau reikią rasti paramos 
kelią, priimtiną ir feder. ir pro- 
vinc. vyriausybėms pagal kon
stitucijos nuostatus.

Nubaudė $100 tėvą už sūnaus 
mušimą. Renfrew, Ont., teismas 
rado, kad G. Hoad peržiauriai 
baudė savo 14 metų sūnų už tai, 
kad nėjo į savo tikybos — pro
testantų — pamaldas. Nusivedęs 
ji rūsin pririšo prie stulpo ir 
plakė storoka viela. Per mokyk
los mokytoją reikalas buvo per
duotas policijai. Teisėjas pareiš
kė, kad tėvai turi teisę bausti 
;avd vaikus, tačiau be žiaurumo.

’Sovietų žvejų laivai jau ku
ris laikas laikosi už 100 mylių 
nuo teritorinių Kanados vande
nų ties Newfoundland. JAV lėk
tuvai skraidė virš jų atlikdami 
žvalgybinius uždavinius. Krašto 
aps. min. Pearkes pareiškė, kad 
JAV lėktuvai buvo pakilę iš Ar- 
gentia bazės, Kanados teritori
joje, ir atlikę įprastinius skrai-

Dingo latvaitė Inara Pūlins, 
18 m., gyv. Otavoje, palikusi laiš
kutį: “Nežinau ar aš darau ge
rai ar blogai, bet vistiek darau. 
Ne j ieškokite manęs, nes nerasi
te. Atleiskite man. Nuoširdžiai 
Jūsų, Inara”. Ji gyveno pas mo
tiną, kuri dabar vadinasi Mrs. 
Bickis; neseniai ji gavo laišką 
nuo vyro, grįžusio iš Sibiro ir 
kviečiančio grįžti Latvijon. Spė
jama, kad duktė buvo prikal
binta grįžti Latvijon sovietinių 
agentų.

Naują kuro rūšį išrado kana
diečiai inžinieriai - chemikai. Jis 
yra kieto pavidalo ir gali būti 
panaudotas raketoms iššauti. 
Tokią informaciją pateikė L. A. 
Dickinson, dirbąs ginklavimo 
bei tyrimo įstaigoje. 

f

Motina su sūnumi toli nuo Tė
vynės vargsta Sibiro plotuose 
užsidengę veidus tinkleliais nuo 
kenkėjų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
VARŠUVOJE

Varšuvos lietuvių pastango
mis vienoje jos bažnyčių įvestos 
lietuviškos pamaldos. Tuo tar
pu dar nėra žinoma, nei kas tas 
pamaldas laiko, nei kuriais ke
liais jos išgautos. Iš gauto pra
nešimo matyti, kad jomis rūpi
nasi lietuvių kultūros draugija, 
kurios skyriaus pirmininkas 
Varšuvoje yra Zigmas Baltru
šaitis. Pamaldoms kol kas trūks
ta pamokslinęs medžiagos, gies
mių tekstų, gaidų, partitūrų, 
maldaknygių. Šiuos dalykus yra 
pažadėjusi parūpinti Kanados 
Liet. Kat. Kunigų Vienybės 
valdyba.

SOVIETAI PASIRUOŠĘ KARUI
• JAV krašto apsaugos ministe

rija, paskelbė memorandumą, 
kuriame aptaria dabartines so
vietų karines pajėgas ir daro iš
vadą. kad jie gali pradėti karą 
net ir be atominių bombų. Ne
žiūrint anksčiau skelbtų kariuo
menės sumažinimų Sov. Sąjun
ga dabar turinti 2.500.000 karių 
175 sausumo sdivizijose, 1.000. 
000 aviatorių su 20.000 lėktuvų, 
500 povand. laivų, 25 modernius 
šarvuotus laivus, 130 laivų nai
kintojų. Memorandume yra ap
rašytas ir sovietų kariuomenės 
apsiginklavimas, modernieji gin 
klai, jų nuotraukos. Be to, Sov. 
Sąjunga turinti milžiniškas

žmonių atsargas* kurias gali pa
naudoti kaip partizanus - sava
norius kaimyniniuose ir kituose 
kraštuose kartu juos apgink
luodama. Karo atveju sovietai 
atidarytų tris frontus; į V. Eu
ropos frontą jie esą pasiųstų 
750.000 - 1.000.000 gerai paruoš
tų karių, kurie gali pulti su ato
miniais ir neatominiais ginklais. 
JAV kariniai žinovai studijuoja 
priemones bei strategiją kaip 
atremti sovietų grėsmę.

i*
<•

Sodyba lietuvių, paleistų iš priverčiamojo darbo stovyklos “lais
vam įsikūrimui” Sibire.

Otava. — Toronto Trinity apy
linkės atstovas Lockyer parla
mente pasisakė už panaikinimą 
mokesčio už mokslą universite
tuose. Esą, kaip nemokamas yra 
vidurinis ir pradžios mokslas, 
taip turįs būti nemokamas ir 
augštasis.

Savaitės įvykiai
Globalinio masto kova tarp Rytų - Vakarų vyksta politinėj, so

cialinėj ir ūkinėj srityse — pareiškė Š. Atlanto S-gos sekretorius 
P. H. Spaak, besilankydamas Kanadoj. Pasak jo, Vakarų laisvė 
ikišiol buvusi išsaugota bendrom karinėm pastangom; tačiau 
grėsmė iš Rytų tebesanti nemažiau reali kaip 1948 m. Atremta ka
riniame fronte, ji buvo perkelta į kitus — politinius ir ūkinius, 
kurie išryškėjo ypač Vid. Rytuose, Afrikoj ir Azijoj. Šiuose plo
tuose vykstančios milžiniškos grumtynės tarp Rytų ir Vakarų 
galybių. . -

Tai mato vakariečių politikai. Šių rūpesčių vedami susėdo prie 
konferencijų stalo Vašingtone JAV - Britanijos galvos — Eisen- 
howeris ir Macmillan. Jų uždavinys — bendrai 'įvertinti naujuo
sius įvykius ir sutarti bendros*-------------------- ---------------- -—-
veiklos planą. Macmillan iš se
niau yra žinomas kaip plačios 
prekybos šalininkas su visais 
kraštais nepasikliaujant vien 
karinėmis - priemonėmis. Šia 
linkme esą turėtų pasukti ir 
amerikiečiai. Be to, jų pasitari
mų tema buvo: viršūnių konfe
rencija ir Prancūzijos įvykiai. 
Vakariečių ambasadorių pasita
rimai su Gromyko Maskvoje pa
sibaigė, ir sekantis žingsnis bus 
užsienio r. ministerių konferen
cija. Koks bus Prancūzijos vaid
muo galimoj viršūnių konferen
cijoj ir apskritai vakariečių po
litikoj — tebėra neaišku. Kai- 
kurių politinių aiškintojų nuo
mone, amerikiečiai su britais; 
esą jau linkę didžiųjų 
Įtraukti V. Vokietiją ir tuo rei
kalu buvę tartasi prez. Heuss 
vizito metu'Vašingtone. Prancū
zija esanti perdaug nepastovi, 
viduje susilpnėjusi, o konferen
cijose pretenduojanti į pirmaei
lės galybės vietą. Šiuos ir kitus 
klausimus Macmillan ketina 
aptarti su gen. De Gaulle, kurį 
aplankys Paryžiuje grįždamas 
iš JAV.

Vykdydamas prekybinių ry
šių plėtimą, britų premjeras 
Macmillan lankėsi ir Otavoje, 
kur aptarė Commonwealth pre
kybinę konferenciją. įvykstan
čią rugsėjo 15 d. Montrealy. Jai 
teikiama daug reikšmės, nes tai 
pirma tokia konferencija per 25 
metus, be to, ja tikimasi pakel
ti Commonwealth gerovę pagy
vinant prekybą, pramonę ir že
mės ūkį.

De Gaulle valdo
Suėmęs legaliu keliu Prancū

zijos civilinę ir karinę valdžią, 
gen. De Gaulle valdo kraštą vy
riausybės dekretais. Pirmas jo 
žingsnis buvo vizitas Alžerijai. 
Ten jis buvo sutiktas su dide
lėm ovacijom, nors netrūko ir 
karčių nuotaikų. Nepasitenkini
mo reiškė karinė - civilinė jun
ta, vadovaujama gen. Massu, 
dėl nepakvietirųo vyriausybėn 
nė vieno sukilėlių vado ir

Komunistu jaunimo kongresas
Austrijos vyriausybė davė lei

dimą 1959 m. vasarą Vienoje su
ruošti komunistų vadovaujamą 
pasaulinį jaunimo festivalį. Kai 
dėl to pasigirdo kritiškų balsų, 
•kancleris Julius Raab padarė 
tud reikalu viešą pareiškimą 
per radiją. Esą, Austrija yra 
laisvas demokratinis kraštas ir 
kaip toks negalėjęs kitaip pasi
elgti. Reikia arba uždrausti vi
sus kongresus arba leisti ir ko
munistams juos organizuoti. 
Esą. taip pat Švedija leidusi 
Stockholme susirinkti “pasauli
niam taikos kongresui”, nors 
pati prie to ir neprisidėjusi.

ėmimo senųjų politikų. Kai De 
Gaulle, lydimas juntos narių, iš
ėjo į vyriausybės rūmų balkoną 
prabilti miniai, du ministerial, 
atlydėję jį iš Paryžiaus, buvo 
palikti kambary ir išleisti tiktai 
po iškilmių. De Gauile betgi ne
pabūgo juntos, Įsakė perduoti 
Alžerijos valdymą teisėtos val
džios atstovams ir nuo šiol savo 
Įtaką panaudoti Alžerijos sujun
gimui su Prancūzija. Pagal jo 
planą, aižeriečiąi - prancūzai ir 
arabai — esą lygūs piliečiai ir 
už 3 mėn. turėsią, progos pasisa
kyti dėl naujosios konstitucijos; 
vėliau jie išrinksią savo atsto
vus, kaip ir visa Prancūzija, į 
bendrą parlamentą Paryžiuje.

eilėn i Liko betgi neaišku, ar De Gaul- 
le numato duoti Alzerijai auto
nomiją bei nepriklausomybę ar 
ketina padaryti ją Prancūzijos 
provincija? Jis kreipėsi į arabus ' 
kviesdamas baigti kovas ir įsi
jungti Į naują prancūzišką Al- 
žeriją. Tautinės vienybės fron
tas, vadovaująs Alžerijos ko
voms, betgi pasisakė prieš De 
Gualle pasiūlymą ir už tęsimą 
kovų nepriklausomybei laimėti 
— esą alžeriečiai nori tapti ne 
Prancūzijos, bet Alžerijos pilie
čiais. ’

De Gaulle tuo tarpu rengia 
naują konstituciją, o buvę prem 
jerai jam talkina. Pflimlin be 
kitko pareiškė, kad jo atsistaty
dinimą nulėmęs laivynas, kuris 
atsisakęs paklusti jo įsakymui 
vykti Korsikon malšinti suki
lėlių.

Rinkimai
Belgijoj įvyko seimo, senato 

ir provincinių tarybų rinkimai. 
Ikišiol valdžiusi socialistų - li
beralų koalicija iš 212 seimo at
stovų gavo 105, o social, krikš
čionių partija—104 (turėjo 96); 
senate pirmieji gavo iš 106 at
stovų 51, o antrieji — 54. Taigi, 
nė viena partija neturi daugu
mos seime, o ir senate — labai 
nežymią daugumą. Manoma bet 
gi, kad vyriausybę sudarys soc. 
kr. partija galbūt drauge su ku
ria kita partija.

Švedijoj įvyko seimo rinki
mai. kuriuos vėl laimėjo ikišiol 
valdę socialdemokratai. Anks
čiau jie buvo pasiūlę senatvės 
pensijos pakėlimą: nuo 67 m. 
amž. piliečiams mokėti 65% vi
durkio atlyginimo, gauto per 15 
geiriausių darbo metų, bet pa
siūlymas buvo seimo atmestas. 
Dabar socialdemokratai gavo 
112 atstovų iš 231. Jie mano ga
lėsią savo planą įgyvendinti.

Portugalijoj išrinktas naujas 
prezidentas admirolas Americo 
Tomas 7 metams. Jis yra prem
jero Salazaro šalininkas ir ga
vo apie 80% balsų. Jo oponen
tas gen. H. Delgado surinko be
veik 20%, žadėdamas pašalinti 
iš valdžios Salazarą.

pri-

KAS- ATVYKTŲ?
CCF atstovas federaliniame 

Kanados parlamente Frank Ho
ward kreipėsi į užsienių reikalų 
ministerj Smith, prašydamas 
atnaujinti dar 1956 m. pradėtas, 
bet nutrūkusias derybas dėl Ka
nados parlamentarų kelionės į 
Sovietų Sąjungą. Tuo pačiu bū
tų suteikta teisė ir sovietams 
pasiųsti i Kanadą savų “parla
mentarų” delegaciją.

Tokiose delegacijose bent ke
liose Europos valstybėse daly
vavo ir Lietuvos “parlamento” 
pirmininkas Paleckis. Kažin ar 
atvyktų jis ir į Kanadą?

G
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Didžioji Sibiro akademija
. Sw ską»sxnu:.perskaičiau,ląiš-‘ 

.ką ašiLietuypa., . t -t<
“Bąigįau16-ties Įcąetų . 'fakade- 

mijąį’ESįtųpez Grįžai pu t gįrgž- 
dahčiais;>:aąų?riais,, ..įj, ■ kaurais 
pląučį^i Lietuvą,; E$ųi;ląimįn-, 
gastgaxęs»;darbą kolchoze. -Daug 
pa^Wiųni&Q.<amwnis ,-iLėtis 
“plačiojoj tėvynėj”. Kįti - “aka
demijos” dar nebaigė arba pa- 

z šaukiami pakartojimui. Dabar 
supratšMW«Jh)Č i «Cs Staibi ir

žmogaus ^tvetmingumą - •
Prisimenu;-kai susikvietęs vi- 

*są štabą kapitonas Farfijanovas 
kadaise “nwošifdžiam” paskuti
niam pasikalbėjime man kalbė
jo: “Tavo nusikaltimai prieš 
liaudį dideli. Jie reikalauja mir
ties bausmės. Bet mūsų įstaty
mai' yra nežiaurūs. Esi jaunas. 
Tikiu, kad mūsų kariškasis teis
mas tau paskirs 20-tį metų “ka
torgos” Sibire. Per tą laiką turė
si laiko apsimąstyti ir suprasti 
“didžiosios Stalino - Lenino par-

• tijos” reikalavimus.. .”
Laimė, kad tai buvo laimin

gųjų 1941 m. birželio 17 d. “Aka
demijos“ pamatyti neteko. Ir 
šiandien nežinau savo nusikalti
mų liaudžiai. Po metų tardymo 
ir “mankštos ’’tada nedrįsau 
klausti, bijodamas, kaip kariš
kam anekdote, nuotykio: “Paim
si valandą su šautuvu!” “Už ką, 
elitenante?” “Dar dvi pilnoj 
kautynių aprangoj, kad žino
tum!” “Tėvynės labui, tamsta 
leitenante!”...

Didžioji. Rytų Europos trage
dija dar nebaigta. Baisioji Dzer
žinskio sukurta mašinerija dirba 
dieną ir naktį. Nei vienas sovietų 
pilietis nėra: saugus, • kada jam 
bus paskaitytas sprendimas. Čia 
negelbsti nuopelnai, titulai, or- 
denai. Nuo šūvių į pakaušį krito 

. garsieji maršalai (Tuchačevskis

ir Bliucheris), už kuriuos drįso 
Chruščiovas apkaltinti Juozapą, 
pats išmesdamas “iš balno” mar
šalą Žukovą. Krito partijos teo- 
rętikai (a la Bucharinas), iškri
to veik, visas I partijos prezidiu
mas. Nei vienas iš jų nedrįso pa
klausti: .“Už ką?”... O paskuti
niame žody, vykstant viešam 
procesui, save kaltino ir juodino.

Vakąrąi ir Amerika, nepergy
venę baisaus smurto, mažai te
supranta. Prisimenu amerikono 
kapitono tvirtinimą: “Jei val
džia nepatinka, išsirinkite kitą. 
Tą leidžia jūsų demokratiška 
konstitucija. Jūs turite visi grįž
ti ..Nežinau jo dabartinio nu
sistatymo po 13 metų. Tikiu, kad 
turėjo pasikeisti...

Augusiam ir brendusiam de
mokratijoje yra sunku suprasti 
smurtą. Jei “balsuoja” už parti
ją 99,98% balsuotojų, tai yra aiš
kus ja , pasitikėjimas. Kanados 
konservatorių triumfas pasiekė 
vos 70%!

Skaudi pavergtųjų tautų tra
gedija laukia sprendimo. Ten 
yra ne kolonizacija, o gryna ver
gija. Smurtas primestas gaujos, 
kuri sukūrė baisią vienas kito 
sekimo sistemą ir visuotiną bai
mę. Ramiai laukti ten pasikeiti
mo yra gryna nesąmonė. Veng
rų sukilimo tragedija tai įrodė. 
Be konkrečios paramos ten lais
vė neprašvis. O 100-tai milijonų 
jos ilgisi! Nors vieno laisvės 
spindulio! Nors vienos prošvais
tės vergams Sibire! R. M.

Varšuva. — Lenkijos kompar
tijoj kovo 31 d. buvo 1.052.809 
nariai. Prieš “apsivalymą” buvo 
1.266.754. .

Winnipegas. — Kom. Kinija 
nupirko Kanadoje kviečių už 
apie S5.000.000.
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vaikų pudra sustabdo 
vystyklų nutrynimų.

vaikų pudra turi 
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MOTINOS! • 
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Powder

R. Nixonui komunistai riauši- pajamos iš vilnų išvežimo. JAV 
ninkai nepagailėjo save žodyno: augšti muitai už įvežamas vilnas 
plėšikas, imperialistas, šuo ir ’’ ... ..
gyvatė. Limoje jie nuplėšė JAV 
vėliavėles nuo R. Nixono pafiė- 
to vainiko prie gen. Jose de San 
Martin paminklo ir sutrypė. Tai 
ženklai įniršimo, kuris visur bu
vo komunistų kurstomas. O ku
ria nedalia skundžiasi P. Ameri
kos valstybės?

Žibalas ir varis
Nuo to meto, kai Juan D. Pe

ronas buvo pašalintas iš val
džios, Argentina su JAV nesu
taria ūkiniais reikalais. Naujasis 
prezidentas Arturo Frondizi 
daug ką prieš rinkimus pažadė
jo. Gal vienintelį pažadą jis tęsės 
rinkimuose palaikiusiems pero- 
nistams — Juaną įleisti į Argen
tiną.

Ūkinėje srityje nemaži sun
kumai. Kainos kyla. Darbininkai 
reikalauja atlyginimą padidinti. 
Vyriausybė taria, kad atlygini
mą galima - pakelti tik gamybai 
padidėjus. Nelengvas reikalas 
gamybos našumą padidinti, kai 
daugeliui įmonių reikalinga ka
pitalo gamybos našumui pakel
ti. Iškyla JAV kredito klausi
mas, nes dolerių krašte trūksta 
net importą apmokėti.

Čilės vienas svarbiausių paja
mų šaltinių yra varis. Jo gamy
ba yra amerikiečių rankose. Jie 
žymiai sumažino vario gamybą. 
Nemažas skaičius darbininkų 
atleista. Nepasitenkinimas didė
ja ir nežinia, kaip jis pasireikš 
šį rudenį' įvykstančiuose rinki
muose.

■ Vilnos ir laisvė
Urugvajuje naudojasi didžiau

siomis laisvėmis visi, taip pat ir 
komunistai. Krašto svarbiausios

sumažina krašto gyventoji paja
mas. Urugvajus nori ne tik vil
nų muitus sumažinti, bet ir pa
skolą gauti savo ūkiui lopyti.

Paragvajuje viešpatauja dik
tatorius gen. Alfredo Straesner, 
kuris • ūkio srityje yrą nemažai 
padaręs naudodamasis JAV pa
rama. Kai R. Nixon pasitikę jau
nuoliai šūkterėjo: tegyvuoja 
laisvė, bematant jie buvo poli
cijos suimti. Tęh gyventojai ne
turi laisvės, bet ji ką tik suteik
ta trims amerikiečių firmoms 
ieškoti žibalo Paragvajuje.

Švinas i>-akmenys'
Bolivijos vienas didžiausių pa

jamų šaltinių — išvežamas švi
nas. Jo kainos žymiai kritusios, 
o paklausa nepaprastai sumažė
jusi. Krašte viešpatauja- ūkinė 
suirutė ir gyventojų nepasiten
kinimas bei kariuomenės dalinių 
maištavimas. Bolivijos preziden
tas Hernan Šilęs Zuazo aiškino 
R. Nixonui, kad per ateinančius 
aštuonis mėnesius ūkinė padėtis 
dar labiau pablogėsianti ir suda
rysianti .galimybę krašte komu
nistams įsigalėti. Ar tai daugiau 
negu gazdinimas paskolai gauti?

JAV teikiama metinė 20 mil. 
dol. parama toli neganėtina kraš
tui išgelbėti iš ūkinio susmuki
mo. Kalbama apie didesnę para
mą Bolivijai.

Peru ūkinė padėtis taip pat 
nelengva. JAV ir Peru medvil
nės rinkoje susiduria. Iš krašto 
išvežamųjų metalų kainos kri
tusios. Krašto pajamos sumažė- 
jusios.

Peru kompartija negausi, bet 
veikli. Ypač gerai organizuota 
šv. Morkaus universitete, kuris

vienas seniausių P. Amerikoje. 
Ten R. Nixon ne tik nešvankiais 
žodžiais, bet ir akmenimis buvo 
palydėtas, o vietos politikų pa
kaltintas dėl JAV vedamosios 
politikos P. Amerikoje. '

Įspėjimas
Ekvadoro prezidentas Camillo 
Ponce įspėjo R. Nixoną, kad vi
soje P. Amerikoje jaučiamas vis 
didesnis sovietinis spaudimas. 
Rusija ne vienai P. Amerikos 
valstybei pasiūlė sudaryti pre
kybos sutartis, paskolas ir kitus 
būdus ūkiui pakelti. Iki šio meto 
kaikurie siūlymai buvę atmesti 
ypač iš tarpo valstybių, kurios 
vis dar tikisi JAV ūkinės para
mos. Jei iš JAV nebūsianti su
laukta greita pagalba nieko kito 
neliksią kaip bendrauti su Mas
kva ūkinėje srityje.

Nemažiau įdomus Ponce pa
reiškimas dėl komunistų agentų 
veiklos P. Amerikoje: “Nepa
prastai didelis skaičius komunis
tų naudojasi draugiškų valstybių 
pasais ir nuolat keliauja po visą 
P. Ameriką. Aš tikiu, kad jie pa
laiko slaptą ryšį perteikti Mask
vos įsakams ir milžiniškoms su
moms, kurios skiriamos vietos 
kompartijoms. Rusija bando su
daryti atsparą P. Amerikoje, o iš 
ten plėsti įtaką ir supti JAV“.

Kava ir žibalas
Kolumbija pergyvena sunkius 

laikus ne tik dėl civilinio karo, 
bet ir dėl neturėjimo rinkų ka
vai. JAV daugiau kavos įveža iš 
Afrikos, kaip iš' Kolumbijos. In
fliacija vargšus padaro skur
džiais. . v. . '

Negeresnė padėtis ir- Brazili
joje. Kavos milžiniški ištekliai 
laukia rinkos. Infliacija dauge-

liui atima paskutinį duonos kąs
nį. Komunistų partija stiprėja. 
Nikita S. Chruščiov neseniai pa
reiškė brazilams laikraštinin
kams, kad Rusija pasiruošusi 
kavos išteklius nupirkti ir žiba
lo pramonei technikos reikmenis 
tiekti, kai Brazilija užmegsianti 
diplomatinius santykius su Mas
kva. Pasiūlymas plačiai krašte 
svarstomas.

Venesuela bene viena turtin
gesniųjų. Žibalas eikli- perkė. 
Vien šiais metais iš JAV gaus 
360 mil. dol. už teises žibalo šal
tinius naudoti. Pragyvenimas 
nepaprastai brangus. Nauji mili
jonieriai dygsta, bet masių skur
das nemažėja. Prieš pastarąjį 
karą besilankęs žinomas ameri
kietis John Gunther, keliaujan-

tis rašytojas, aptarė Venezuelą: 
“Man padarė didelio įspūdžio 
atsišaukimas: gydykite sifilį! ir 
viešbučio belangio kambario kai
na $8 nakčiai”. Visa padarė ži
balas. Žibalas išugdė ir minios 
įniršimą, kuriai jau komunistai 
ima vadovauti.

O kur vakariečių akys, akys 
tų, kurie kalba apie demokrati
ją, laisvę ir gerbūvį? Trumpare
giška politika verčia minią ieš
koti maskviškių kelių bei imti 
į rankas šaltuosius ginklus nė- 
apy kantai parodyti. Visa tai 
Clark H. Galloway, kuris daly
vavo R. Nixono palydoje, apta
ria: kelionės išdavos susietos su 
didžiausiu JAV paniekinimu, 
kokis buvo patirtas jos pastara
jame istorijos tarpsnyje.

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ/ Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
IŠ KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos
tiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių 
kitų prekių.

Lietuvos
(E) Prisiekusiųjų teisme Ul- 

me, apie kurį jau buvo rašyta, 
iš 10 kaltinamųjų sunkiausiai 
apkaltintas Hans Joachim Boeh- 

Ime. Jis dabar jau ir pasidaro 
centrinė bylos figūra. Jis buvo 
Tilžės gestapo viršininkas, orga
nizavo ir vadovavo specialias 
komandas masiniams Lietuvos 
gyventojų žudymams.

Masiniai šaudymai 
Kretingoje
Apklausinėjamas dėl

Kretingoje Boehme savo paro
dymuose painiojasi. Čia pirmuo
ju laikotarpiu buvo sušaudyta 
214 asmenų. Boehme aiškino, 
kad sušaudomieji buvę ver
machto perduoti Klaipėdos pa
sienio policijos komisariato vir
šininkui dr. Frohwann (dabar 
jau miręs). Vermachto pareigū
nai ir minėtas dr. Frohwann jį 
(Boehmę) vertę egzekucijas pa
greitinti, nors jis pats jų “dar 
nenorėjęs taip greitai vykdyti”. 
Šitą versiją apie vermachto (vo
kiečių reguliarios kariuomenės) 
vaidmenį Boehme tik dabar iškė
lė, tardyme apie tai jis nebuvo 
užsiminęs. Šaudomieji kretin
giškiai buvę suvaryti į turgaus 
aikštę ir iš čia sunkvežimiais 
nugabenti į artimą miškelį, kur 
juos tada sušaudė Klaipėdos

įvykių

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

't

* George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metais ir pasirinko sou gy
venamo vieta Kanada, puikiausi pasaulio kroštg. Šioje paveikslų 
serijoje jis stebi šio krašto gyvenimų iš linksmosios pusės; Molson's 
alaus daryklos (Ontario) bendrovės užsakymu — 1786 metų naujųjų 
kanadiečių.
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Šiaurės Amerikos moterys pasaulyje buvo vienos iš 
pirmųjų išlaisvintos. Ištikrųjų jos niekad nebuvo 
taip laisvos, kaip kad Šiaurės Amerikos vyrams savo 
apsigynimui išvysčius skalbimo mašinas, 
džfcvlntojusį atmatų dėžę ir dviejų mašinų garažą. 
Tačiau šio vyro žmona pasidarė taip išsilaisvinusi 
savo bridžo klubui, kad net neparodė savo vyrui, kaip 
panaudoti indų plovimo mašiną. Vyras atrodo 
supykęs ir ištikrųjų toks yra.

piliečiu žudikai naciai teisine
Schutzpolizei komanda, daly
vaujant jos vadui Fischer - 
Schweder. Vieną mėginusi pa
bėgti žydą ji spats sušaudęs. Taip 
pat matęs, kaip Fischer-Schwe- 
der nudėjęs vieną žydą, kai tas 
puolęs Harmsą. Šiaip jau jis ma
žai beprisimenąs, kaip ten bu
vo; protarpiais (suprask: kai 
kretingiškiai buvo šaudomi) jis, 
Boehme, pasišalinęs “žvalgytis, 
kaip atrodo Baltijos jūra”.

pavyko iš mirties išsigelbėti.
Iš tolesnių parodymų paaiškė

jo, kad egzekucijos komanda 
Kretingos turgaus aikštėje ir vė
liau dar “mirties miškelyje” pra- 
vedusi kokius tai “papildomus 
apklausinėjimus”. To pasėkoje 
keletas lietuvių, įtartų komuniz
mu, buvę iš sušaudomųjų būrio 
išskirti. Anot Boehme, tai buvę 
“malonės aktai”. Bet žydų tau
tybės sušaudomiems tokie “ma
lonės aktai“ nebuvę taikomi. 
Kretingos šaudymų metu Hers- 
mann (Tilžės SD baro viršinin
kas) klausęs, ką daryti su žydų 
moterimis ir vaikais. Boehme at
sakęs, jei juos sušaudyti, tai šitą 
tegul atlieką Hersmano vyrai. 
Gi tardyme jis buvo pareiškęs, 
kad Hersmann tiesiog iš jo rei
kalavęs išnaikinti žydų moteris 
ir vaikus.

Palangoje sušaudyta
111 asmenų
1941 m .birželio 30 d. Palan

goje, pajūrio rajone buvo su
šaudyta 111 asmenų, daugiausia 
žydų. Šaudymus buvęs suorga
nizavęs Hersmann, o juos įvyk
dė vokiečių karinių lakūnų ko
manda, vadovaujama kurio tai 
(dabar jau nežinomo) lakūno 
karininko, tuo metu ėjusio Pa
langos vietos komendanto pa
reigas. Boehmes parodymu, kai 
sušaudymai jau buvę įvykdyti, 
Hersmann į šaudymų vietą at
gabenęs dar vieną žydų tauty
bės vaikų gydytoją, paimtą tie
siai iš ligoninės. Gydytojas dė
vėjęs baltą chalatą. Jį taip pat 
sušaudę. Šiaip jau Boehme Pa
langos įvykiais mažai domėję
sis, nes visa vykę “sklandžiai, 
kaip kiekvieną kartą”.

Jurbarke: “Vienas kitą 
užmušti!” ,
Jurbarke tomis pirmomis po 

vokiečių įžygiavimo savaitėmis 
buvo sušaudyta 322 asmenys, ir 
čia daugumoj žydų. Tai įvyko 
1941 m. liepos mėnesį. Vyriau
sias tų šaudymų organizatorius 
ir čia buvo Tilžės gestapo virši
ninkas Boehme, dabar sėdįs kal
tinamųjų suole. Bet jis nevengia 
teisme bent dali kaltėse apversti į 
kitiems kaltinamiesiems. Jurbar : 
ke šaudymus, girdi, nieko jam iš ;, 
anksto apie tai. hepran^BU^ or- į

ganizavęs ir jiems vadovavęs 
Hersmann, Tilžės SD įstaigos 
viršininkas. Tačiau, bylos eigoje 
paaiškėjo, kad 'šaudymuose be 
SD vyrų dalyvavo ir Boehmes 
gestapo vyrai. O iš dokumenti
nių raportų Berlynui apie “va
lymo plano išpildymus” aiškėjo, 
kad visi šaudymai galėjo būti 
vykdomi tik jo ir kitų “vadukų” 
žinioje. Pažymėtina, kad šaudy
mų organizatoriai tiems uždavi
niams buvo pasikvietę vieno po
licijos batalijono dalinį, bet ba- 
talijono vadovybė, nenorėdama 
su tuo reikalu nieko bendro tu
rėti, pratęsė savo eilinius tarny
binius pratimus ir batalijono vy
rai taip išvengė dalyvavimo. Ba
talijono vadas vėliau už tai bu
vęs nubaustas.

Boehme pripažino, kad sušau
domiems jurbarkiečiąms buvo 
duotas įsakymas patiems pagi
linti duobes, į kurias vėliau tu
rėjo būti suguldyti jų lavonai. 
Sušaudomiems buvo atimtos vi
sos vertybės. Prokuroro klausi
nėjamas, Boehme sakės nebepri
simenąs atsitikimo su lietuviu 
gydytoju, kuris buvo atvykęs 
budelių maldauti pasigailėti jo 
kolegos gydytojo žydo ir už tai 
buvęs skaudžiai sumuštas. Pro
kuroras taip pat priminė ir tai, 
kad parinktiems šaudyti buvę 
pažadėta dovanoti gyvybę —■ jei 
jie, vienas su kitu mušdamiesi, 
antrąjį užmuš. Boehme dabar 
šitą ginčija. Bet prokuroras ža
dėjo prie to įvykio dar grįžti. 
Tuo tarpu kaltinamasis Hers
mann klausinėjamas parodė, 
kad Jurbarke tikrai įvykę kas 
panašaus. Čia buvę šaudomi ir

(Nukelta į 6 psl.)

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresnį Šildymų naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į metus.

Atlieku visus augščiau išvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re* 
monto darbus, pakeičiu dalis, suda* 
ra u alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy- 
jimo —— valymas patartinas anksti 
pavasarj.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6*5113

88 Delaware Ave.

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų, 

įvairiausių medžiagų pasirinkimas., — Prieinamos kainos. 
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU - PINIGUS GRĄŽINAME.

231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

IŠ ANGLIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims 
taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, laik
rodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus,' plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas ir 1.1, ir 1.1.

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:
1.2 košt, vilnonės medžiagos .7 yrd.

1 paltui vilnonės medžiagos 3 yrd.
1 suknelei viln. medžiogos ~ .

pamušalo
šerinės /klijonkėę/

!lš viso už $79,90

2kąst, vilnonės medžiagos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
1 suknelei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm rayono medžiagos 8 yrd.

pamušalo lOyrd.
šerinės ./klijonkės/ 4 yrd.

' stiklui piauti peiliukas su deimantu

, ■ Iš viso už $124,60
(Užsakantprašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyrišką ar moterišką)

IŠ DANIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairų maistą, dviračius ir 1.1.

STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI:

3 yrd.
7 yrd.

‘ 3 yrd.

3

2.

2 košt arba lengv. mot paltams vil
nonė medžiaga 6 yrd.
4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd.
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

pamušalo * 18 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už $173,90

4. 4 košt vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

14 yrd.
8 yrd.,
4 yrd.

Iš viso už $81,90

VIENGUBI: DVIGUBI:
1. Taukų ............... 10 kg. $21.70 42. Taukų ..........  20 kg. $38.80

2. Cukraus ........... 10 kg. $ s 2.30 43. Cukraus ..... 20 kg. $20.95

3. Ryžių ...........%.. 10 kg. $14.45 Ryžiui .f.....Ž7 . ^0 kg: ^24765^

8. Sviesto ■ 10 kg. $30.90

12. Taukai 5 kg.

49. Sviesto .... .... 20 kg. $52-45

53. Taukai .......... 5 kg.
Cukrus . .... .... 5 kg. $17.60

13. Sviestas ....  .... 5 kg.

Cukrus .......... 5 kg. $31.05

54. Sviesto .. 10 kg.
Cukrus . ........... 5 kg. $21.50

14. Taukai 5 kg. .

Cukraus 10 kg. $35.80

55. Taukų ............ 10 kg.
Cukrus ..........21/i kg. < • Cukraus ..... 5 kg.
Ryžiai .....C.....2% kg< $18.90

21. Cukrus 8 kg.
Kakao ............ 1 kg.

Ryžių ............ 5 kg. $31.90

62. Cukraus ........ 16 kg.
Kakao . 2 kg.

Sviestas .... . 1 kg. $17.65

23. Cukrus 3 kg.
Lašinukai;........ 3 kg. '
Taukai .......... 3 kg.
Arbatos ......  Vi kg.

Sviesto ..........> 2 kg. $30.76

64. Cukraus .....  6 kg.
Lašinukų ........ 6 kg.
Taukų .. ......... 6 kg.
Arbatos ____ ... 1 kg.

Kavos ............ ¥2 kg. $24.60 Kavos .... ......; 1 kg. $44.95

25. Cukraus 4 kg. 66. Cukraus ........ 8 kg.
Sviesto ..i....... 2 kg. ’
Ryžių ............2 kg.
Kakao ............ 1 kg.

Sviesto   4 kg.
Ryžių ............ 4 kg.
Kakao ............ 2 kg.

Kavos ......... 1 kg. $22.40

32. Cukraus .........  3 kg.
... Sviesto .......... 3 kg.

Pieno milt. .....  ¥2 kg.
Kakao 1 kg.
Lašinukų ........ 2 kg.

Kavos 2 kg. $40.90

73. Cukraus ....... 6 kg.
Sviesto .......... 6 kg.
Pieno milt. ....... 1 kg.
Kakao ............. 2 kg.
Lašinukų ........ 4kg.

Pipirų ...... ..v..... ¥2 kg. $25.20 Pipirų ............ Ikg. $45.90

36. Šokolado plyt. . 1 kg.
Kakao .... . ¥2 kg.

„Kavos ......  ¥2 kg.
Pieno milt. ...... ¥2 kg.

v C Nescafe, dėž. .. ¥2 kg.
‘'.Sviesto >1 kg.

> Cukraus . ........ 3 kg.

77. Šokolado plyt. .. 2 kg.
Kakao ............ 1 kg.
Kavos . 1 kg.
Pieno milt. .. ... 1 kg.
Nescafe, dėž. .. 1 kg.
Sviesto 2 kg.
Cukraus .7...... 6 kg.

j? Taukų .......... 3 kg. $28.77

38. Sviesto .......  2 kg.
. Tautų . ........ 2 kg.

Kavos 1 kg. .
. Šokoladas 1 kg.
.Kakao .......... 1 kg.

Taukų ............ 6 kg. $54.60

79. Sviesto .......... 4 kg.
Taukų .  4 kg.
Kovos ........ . 2 kg.
šokolado ........ 2 kg.
Kakao ...........  2 kg.

, Amerik. cigoret. 2 kart. (400 cig.) Amerik. cigarečių 4 kart. (800 c.)
Tabako .......... 1 kg. $40.25

40. Cigarečių 5 kart. (1000
cig.) ......   $16.80

41. Taboką 5 dėž. 560 gr. $12.95

Tabako ....... 2 kg. $76.25

81. Cigarečių 10 kartonų
(2000 cigarečių) ........ $29.90

82. Tabako 10 dėž. 1120
Vyriškos ar moter. dviratis $78.00 , gramų ..................  $22.10

Gyveną ne Toronte, prastame savo sudarytus iki 17 svarų gryno 
svorio siuntinius bei užsakymus siusti mums paštu ar ekspresu. 
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
.CENTRINĖ ĮSTAIGA: 

College St, Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098
SKYRIAI:

105 Cannon St E., Hamilton, Ont Tel JA. 8-6686 
ponia V. Juraitis. .*

94 Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. Kalūza
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IEŠKANTIEMS DARBO
“TŽ” Nr. 22 (438) numeryje 

Mikas Apokas nusiskundė, kad 
mūsų laikančiuose per mažai ra
šoma apie darbo bei įsikūrimo 
sąlygas tose vietose, į kurias val
džia meta milijonus. Iš tokių vie- 

. tų jis paminėjo Uranium City, 
Sask. ir Elliot Lake, Ont. Štai 
šiek tiek žinių iš Elliot Lake.

Atradus prieš keletą metų šio
je apylinkėje didelius uranijaus 
rūdos kiekius, tučtuojau prasi
dėjo jo eksploatacija. Kasyklų 
bendrovės įstengė paleisti į dar
bą kasyklas, kai dar nebuvo net 
doro privažiavimo. Dabar apy
linkėje veikia 7 ar 8 kasyklos. 
Jose dirba virš 10.000 žmonių. 
Kad šioje apylinkėje dirbantieji 
žmonės įsikurtų pastoviai gy
venti, Ontario provincijos val
džia nutarė pastatyti miestą. 
Statybos darbai buvo pradėti 
1956 m., bet didžiausias sujudi
mas buvo praeitais metais. Da
bar jau yra užbaigtas privažiavi
mas prie naujojo miesto. Tai 108 
kelias, kuris išsisuka iš 17 kelio 
maždaug pusiaukelėj tarp Sud
bury ir Sault Ste. Marie. Pačia
me mieste trijose apylinkėse jau 
padaryta kanalizacijos, vanden
tiekio ir gatvių pratiesimo dar
bai. Taip pat apie 70% sklypų 
jau - užstatyta, ar bent statybos 
darbai pradėti. Šiais metais už
planuota atlikti gatvių asfaltavi
mas, šaligatviai, dviejų mokyk
lų statyba, ligoninė ir užbaigti 
jau pradėtą kanalizacijos valy
mo stotį.

Dabar prieiname prie svar
biausio klausimo — kaip su dar
bais ir įsikūrimu. Bendrai darbo 
yra, bet ieškant reikia eiti per 
užpakalines duris. Kasyklose vi
są laiką vyksta lėtas darbinin
kų pasikeitimas. Bet spaudoje 
nematyti skelbimų, kad kasyklos 
ieškotų darbininkų. Kartais ieš
ko atitinkamų specialybių žmo
nių. Gavus darbo kasykloj leng
viau yra įsigyti namą. Daugelis 
kasyklose dirbančių nusipirko 
namus su $1.100-1.500 įmokėji- 
mu.

Statybos darbus vykdo bend
rovės iš didžiųjų miestų, dažniau 
šiai su savo nuolatiniais darbi
ninkais. Todėl geriau apmokamo 

. darbo galima rasti tiktai ieškant 
Toronte ar Montretalyje. Vietoje 
beveik ant visų statybos bendro
vių raštinių yra užrašai: “No 
help wanted”. Iš to nėra ko ste-

bėtis, nes dabar į Elliot Lake yra 
privaživę žmonių beveik iš visų 
pasaulio kraštų. Bendrai ieškan
tieji darbo tegu nededa daug vil
čių į Elliot Lake ar Uranium 
City, nes tie darbai jau eina į 
pabaigą. Daugiau vilčių galim 
dėti į naujai užplanuotus dar
bus, kurie dar nepradėti. Spau
doje buvo minėti šie dideli pro
jektai: Yukone geležinkelių ir 
plentų statyba, Saskatchewane 
užtvanka, elektros jėgainė ir di
delių žemės plotų drėkinimas 
žemdirbystei, Northwest Terri
tories gerinimas gynybos įrengi
mų — Dew Line. V. M.

(Ta proga dar tenka priminti, 
kad uranijaus pramonėje apskri
tai numatomas atoslūgis, nes 
pasaulyje jo trūkumo nebejau
čiama. Sekančiais metais ir Ka
nadoje uranijaus monopolis pa
sibaigs. Nebe valstybė, bet pa
čios bendrovės * turės susirasti 
jam rinkas. Turbūt, dėl to ir'El
liot Lake didieji planai yra su
siaurinti, didelio miesto plana
vimas sulaikytas.

Meilajam V. M. už informaci
jas nuoširdžiai dėkojame ir lau
kiame panašių informacijų iš ki
tų vietovių. Red.).

LIETUVIAI LENKIJOJE DIRBA
Punsko moksleiviai renjgia 

gan turtingą ir įvairų repertua
rą nežinia dar ar įvyksiančioms 
gastrolėms Kanadoje ir JAV. 
Chorui vadovauja mokytoja Pa
jaujienė, tautinių šokių moko 
mokytoja P. Jakimavičienė - 
Durtonaitė. Tai labai pasišven- 
tusios darbuotojos, kurių darbui 
nepakanka poros valandų.

Artėjant vasarai lietuvių vie
tovių saviveiklininkai pradėjo 
rodyti ką išmoko žiemą. Kluo
nuose, aikštėse, Klevų ir Egly- 
nės piliakalniuose įvyks visa ei- « • • j _ • T • • V a 1 «

P. LUKAS 
Mūsų korespondentas Lenkijoje

užrašu “piršliui melagiui”, kitas 
“mylimam berneliui”), juostos, 
medžio raižiniai, keramika. Pa
roda truks visą birželio mėnesį.

Gegužės mėn. Lenkijoje kon
certavo 13 Lietuvos TSR pasi
žymėjusių artistų. Ansambliui 
vadovavo p. Fiodorovič. Gegužės 
11 d. ansamblis turėjo koncer
tuoti Punske. Ryšium su tuo 
Punske buvo surengtas didelis 

lė pasirodymų. Visi šventadie- Į priėmimas ir atvyko minios žmo-
niai bus užimti. Sezoną atida
rė Vidugirių jaunimas.

Lenkijos atsistatymų metinių 
proga liepos 22 d. Varšuvoje kon 
certuos Punsko “Dainavos” cho
ras. Tai nepirmas tos rūšies 
“Dainavos” pasirodymas. Dai- 
naviečiai tai šio krašto kaimie
čiai, kurių daugeliui negaila ko
jų ir naktinės kelionės (po 8-12 
km) į repeticijas. Reikia tik įsi
vaizduoti jų keliones žiemą!

Varšuvoje šiuo metu vyksta Į 
Lenkijos tautinių mažumų liau
dies meno paroda, kurioje gau
siai atstovaujami 
eksponatai: kilimai 
niai

nių, bet svečiai neatvyko, nes... 
susirgo ir sveiki grįžo į Vilnių. 
Sužinojome vienok, kad tai bu-

vo vien ansamblio vadovo užsi
spyrimas — artistai dideliu noru 
buvo pasirengę vykti, o Lenki
jos valdžia nedarė kliūčių ir pa
rūpino autobusą.

Pavasaris Suvalkijoje-vos te
prasidėjo. Žmonės juokauja, kad 
nuo šiol čia bus 9 mėnesiai žie
mos, o paskum iki metų galo va
sara ir vasara.

Šįmet Punsko gimnazijoje įsi
steigė Dariaus ir Girėno vardo 
skautų draugovė. Vadovauja 
mokytojas Sigitas Čėpla.

Krokuvoje, Vroclove 
lau) ’ir Poznanėje veikia 
vos bičiulių draugijos,

(Bres- 
Lietu- 
kurių 

nariai didelėje daugumoje — 
Lenkai mokslininkai.

rankšluosčiai

lietuviškieji 
ir kt. audi- 
(vienas su

i

Punsko gimnazijos moksleiviai, režisuojant mokytojai P. 
Jakimavičienei suvaidinę “Stebuklingąją radastą”.

ft

Lietuva Briuselio parodoje
LLK pirm. V. Sidzikauskas sa

vo žodyje okupuotai Lietuvai 
per radiją ją šitaip apibūdino: 
“... Prieš apleisdamas Europą, 
aš buvau užsukęs į Briuselį ir 
porą dienų su pulk. Juozu Lan- 
skoronskiu lankiau parodą. leš- 
kojau joje Lietuvos. Deja, Lietu-

Cream Soda

Coca 
Orange 

Ginger Ale

Dirželio trėmimi; minėjimas
įvyks šį šeštadienį, birželio 14 d., e—--------------------------

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

WA. 1-2151
šiokiadieniais
iki 7 vai. vak.

Į privačius butus neprištątonia.

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS

DĖL STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ
kreipkis į lietuviška firmą

MODERN STONE 00.
NORTH QUEEN ST., ISLINGTON (prie Ontario Hydro) 

Telefonas BE. 3-1911
Turime įvairių spalvų dirbtinių akmenų, palangių, 
kaminams viršų, cemento, kalkių (Sealbond), smėlio 
ir kit. medžiagų.

vos joje neradau. Sovietų pavil
jone, įvairiuose jo skyriuose yra 
šiek tiek eksponatų iš Lietuvos. 
Yra pora lėlių tautiniais lietuvių 
rūbais, vienas kitas dalykėlis iš 
mūsų liaudies meno, rodoma lie
tuviškoj i birbynė ir skudučiai, 
yra lango dydžio plakatas, vaiz
duojantis Gedimino kalną Vil
niaus miesto fone su užrašu Vil
nius. Panašiai pavaizduota Ryga 
bei Talinas greta kitų sovietinių 
respublikų sostinių. Rusiškųjų 
gėralų skyriuje yra keletas trejų 

. devynerių bonkučių. Yra ir buv. 
I nepriklausomos Lietuvos Užsie
nių reikalų ministerijos rūmų 
atvaizdas, — juose dabar yra įsi
kūręs Kauno Politechnikos Ins
titutas. Visa tai yra išmėtyta po 
įvairius rusų paviljono skyrius, 
su aiškia tendencija pabrėžti, 
kad Lietuvos kaipo valstybės, 
kaipo savito politinio, ekonomi
nio ir kultūrinio vieneto nėra. 
Yra tik viena ir nedaloma Rusi
ja su eile jos įnamių, kurių tar
pe yra ir lietuviai. Jūs suprasi
te todėl, sesės ir broliai, kaip 
skaudu lietuviui, gyvai atsime
nančiam nepriklausomos Lietu
vos dalyvavimą 1937 m. Pary
žiaus ir 1939 m. Niujorko pa
saulinėse parodose, lankyti šių 
metų Briuselio parodą, stebėti 
Lietuvos pažeminimą, mūsų tau
tinės savigarbos brutalų pažeidi
mą. Vargas tautai, kad ir kiek ji 
būtų kūrybinga, be nepriklauso
mybės ir be laisvės!...”

Berlynas. — Nuo 1939 m. Rytų 
Vokietijoje tebeveikę mėsos, 
cukraus ir riebalų kortelės, ge
gužės 29 d. panaikintos. Bet kar- 

i tu pakeltos tų prekių kainos.
Vašingtonas. — Nuo š.m. rug- 

■ piūčio 1 d. JAV pakeliamas pašto 
mokestis. Paprasti laiškai kai- 

i nuos nebe 3 ,bet 4 centus.

’ APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir U. 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDA

KELIONIŲ BIURAS 
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SUOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisokykite dobor 1958 m. 

Potomoujome visame pasaulyje.
Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo

O. K. JOHNSON & CO. LTD. 
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 • - - EM. 6-9488

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakom! bei i va irioms kitoms progoms — 

europietiškome ir kanadtikame stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pot vokiškai ir rusiškai.

JkQTusj

k

Punsko vid. mokyklos mokytoja, didelė tenykštė veikėja, 
Petronė Jakimavičienė - Durtonaitė su sūneliu ant rankų.

iš Windsoro CBE radio stoties, 
banga 1550; Paminėjimas bus 
pertransliuotas per visas Kana
dos “Canadian Broadcasting” ra
dio stotis. Windsore ir Detroite 
programa bus girdima 4 vai. p.p. 
iš stoties CBE banga 1550, To
ronte 5 vai. p.p. iš stoties CBL 
banga 740, Montrealyje 5 vai. p. 
p. iš stoties CBM banga 940, Ota
voje 5 vai. p.p. iš stoties CBO 
banga 910, Halifaxe 6 vai. p.p. 
iš stoties CBH banga 1330, Win- 
nipege iš stoties CBW banga 990 
4 vai. p.p., Vancouveryje 2 vai. 
p.p. iš stoties CBU banga 690. 
Apie 50 mažesniųjų radio stočių 
šį paminėjimą pertransliuos ati
tinkamu savo laiko zonos laiku. 
Prie anglų kalboje paruošto pra
nešimo bus duota lietuviškos, 
latviškos ir estiškos muzikos. 
Programą paruošė “Traditional 
Echoes” radio- pusvalandžio ve
dėjas Mr. John Jeannette, tal
kininkaujant tautinių grupių at
stovams — Mr. Ilmar Heinaru 
estu, dr. Sigurdis Ruzitis latvių 
ir P. Januška lietuvių.

Prašome pasiklausyti, o ka
dangi radio stotis programą duo
da nemokamai ta ipadėkai para
šyti trumpą laiškutį šiuo adre
su: CBE Radio Station, Secu
rity Bldg., Windsor, Ont.

Kor.

nų. Gi iš visos Sovietų Sąjun
gos laukiama vos tik 20-30 tūks
tančių. Kaip pranešė Kijevo ra
dijas, iš didžiulės Ukrainos, tu
rinčios apie 40 milijonų gyvento
jų, į Briuselį vyks tik apie 500 
ukrainiečių. Galima sau įsivaiz
duoti, koks turistų kontingentas 
gali tekti Lietuvai. Keleivius į 
Briuselį gabens du specialūs so
vietų turistiniai laivai, kurie re
guliariai kursuos tarp Sovietų 
Sąjungos ir Belgijos. Tokios tu
ristinės grupės, žinoma, bus nuo
latinėje priežiūroje. Kad nerei
kėtų santykiauti su vakariečiais, 
sovietiniai turistai per naktį kiek 
galint turės nakvoti pačiuose , 
laivuose ir tik dienos metu bus 
grupėmis vežiojami tam tikro
mis kryptimis.

Laiškai iš Lenkijos
Neganantiems laiškų iš Lenki

jos ar Suvalkų trikampio lietu
vių, gal būt, sunku įsivaizduoti 
jų gyvenimą, tad talpinu kelių 
laiškų ištraukas:

Jankauskaitė Giedra rašo: “.. . 
lankau vidurinės mokyklos aš
tuntą klasę. Į mokyklą vaikštau 
4 km. Esu. nesveika nuo 1947 m. 
Sergu kojos kaulo džiova, visą 
laiką gydausi, tai neturiu už ką 
drabužių nusipirkti”. Jos sesutė 
Salomėja rašo: “lankau ketvirtą 
klasę pradinės mokyklos. Būda
ma dviejų metų, netekau kojos. 
Nori pridėti protezą, bet ne
užtenka lėšų.” Prašo rūbelių ir 
pabaigoje laiško sako: “batas 
man reikalingas vienas, nes tik 
dešinę koją turiu”. Arba štai 17 
metų jaunuolis: “Aš, Jonas Vai
čiulis, esu deviiitosiklasės moki
nys. Mūsų mokykloje pamokos 
dėstomos gimtąja kalba. Moks
las sekasi gerai, bet tikriausiai 
daug puikiau būtų mokytis ir 
tas mokslas duotų geresnius vai
sius, jeigu materialinės sąlygos 
būtų man palankesnės. Mano 
tėvas yra smulkus ūkininkas. 
Nors esu 17 metų, tačiau esu 
augštas — 6 pėdų”. *

Ir daug panašių laiškų ateina 
kiekvieną dieną. Jie visi yra pa
tvirtinti Lietuvių Draugijos na
rių parašais, kad tikrai jiems 
pagalba yra reikalinga ir kad jie 
yra lietuviai. Nes pasirodo, kad

PALEIDO PASKUTINIUS 
KARO NUSIKALTĖLIUS

Anglai ir amerikiečiai vokie
čių karo nusikaltėlių nebeturi. 
Anglai paskutinius paleido ir už
darė savo žinioje .turėtą Werl ka
lėjimą Westfalijoje dar pernai. 
Šįmet nusprendė likviduoti tokį 

i pat kalėjimą Landsberge, Bava-
lenkų tautybės asmenys, pašte 
nusirašydavo siuntėjo adresą ir _________ ________ _____
atsiųsdavo į Kanadą ar JAV grau rijoje, ir amerikiečiai. Prieš po- 
džius laiškus. Pasiuntimas senų ra savaičių paskutiniai ten dar 
drabužių siuntinio į Lenkiją iki' ‘ ‘ ■
20 sv. tekainuoja S4 ir procedū
ra pašte yra ta pati, kaip į Vo
kietiją. Visai teisingai J. Vai
čiulis sako, kad esant geresnėms 
materialinėms sąlygoms, moks
las geriau sektųsi. Padėkime 
Lenkijos lietuviams! Nors VKL 
Sąj. Toronto sk. yra pasiuntęs du 
didelius siuntinius, gegužės 13 
d. St. Catharines sk. pasiuntė 
virš 200 svarų siuntą, tačiau pas 
mane dar randasi beveik 85 šei
mų sąrašas, kurioms reikalinga 
skubi pagalba. Tai daugiausiai 
ligonys arba kaip pav. 16 m. J. 
Žilionio atvejis, kuris yra vie
nintelis šeimos iš 9 asmenų (7 
broliai ir sesės ir džiova sergan
tieji tėvai) maitintojas. Ne vie
name laiške prašoma maldakny
gių ir katekizmų, kaip paguodos 
varge ir nelaimėle. •

Galintieji Suvalkų trikampio 
lietuviams padėti, prašomi at
siusti savo sutikima K. Baronui, 
131 Kensington N., Hamilton — 
pagalbos reikalingo mūsų tau
tiečio adresas Suvalkų, Seinų - 
Punsko trikampyje tuoj pat bus 
prisiųstas. Iš anksto tariame vil
nietiškų ačiū. .

K. Baronas,
VKLS Kanados Kr. V-bos pirm,

Reikalauja muito už šalpą
JAV katalikų šalpos organiza

cija NCWC jau ne nuo šiandien 
siunčia paramos vargstantiems į 
Lenkiją. Iki šiol visos siuntos 
būdavo atleidžiamos nuo muitų, 
o vyriausybė net veltui duodavo 
transporto priemones iš Gdynės 
uosto j paskyrimo vietą. Tuo 
būdu NCWC į Lenkiją pasiuntė 
jau 2.675.102 svarus rūbų, įver
tintų $3.828.164, be to, dar 476. 
970 svarų maisto, įvertinto $56. 
825 ir 21.290 svarų vaistų įver
tintų $92.740. Šiuo metu į Gdynės 
uosto sandėliuose yra pusė mili
jono svarų rūbų už $578.000. Jie 
ten stovi nuo balandžio pradžios 
ir negali pasiekti jų reikalingų 
vargšų, nes Lenkijos muitininkai 
pareikalavo sumokėti $40.000 
muito. NCWC, kuri apmoka lai-

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas • 
K. ARDAVIČIUS

High Park rajone 
2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Nuo sausio 1 dienos Ontario provincijoje 
įvedamas Ligoninių Planas.

Tačiau šitas planas nepadengs operacinių 
ir gydytojų išlaidų.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) 
draudžia gyvybę ir sveikatą. Mokėdami tik 2 doleriu į mėnesį, 
ligos atveju Jūs gausite 30 dolerių į savaitę, nežiūrint Jūsų 

kitų ėpdraudų.

Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite: 
ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773

A, Paulauskas — LE. 6-3545 
O. Indrelienė — LE. 1-8522 
V. S. Mastis — LE. 2-6513

L. Rickevičienė — RO. 9-7668
H. Chvedukas —- LE. 4-1528
A. Dūda — RO. 9-4612

buvę 4 nusikaltėliai paleisti ma- į čiuptas 
Jonės aktu. Trys iš jų buvo nu-i 
teisti mirti, bet vėliau malonės 
aktu palikti kalėti iki gyvos gal
vos, o ketvirtasis buvo nuteis
tas iki gyvos galvos kalėti, p vė
liau paliktas kalėti 30 metų. Mir
ti nuteistieji buvo: dr. Martin 
Sandberger, Ernst Biberstein ir 
Adolf Otto, o ketvirtasis, buvęs 
nuteistas 30 m. kalėti, yra Otto 
Brinkmann.

BĖGIMO NESULAIKO
Pabėgėlių srovė iš Rytų Vo

kietijos į Vakarų Vokietiją plau- , 
kia be perstojo. Kovojant su ja 
nuo 1957 m. pabaigos pradėta 
bausti ne tik tie, kurie sugauna
mi bebėgą, bet ir tie, kurie to
kiems pagelbsti. Taip vienas Sau 
gerhausseno tarnautojas buvo 
nubaustas 6 mėn. kalėjimo už 
tai, kad pagelbėjo išvykstan
tiems savo uošviams. Esą, jis 
atgabenęs į stotį jų daiktus, pa
dėjęs juos pakrauti į vagoną, ki
tus pasiuntęs į Vak. Vokietiją ir 
baigęs tvarkyti palikto jų ūkio 
reikalus.

Vienas Chemnitzo tarnautojas 
gavo 18 mėn. kalėjimo už tai, 
kad jis vienai savo darbininkei 
parūpino tarnaitės vietą pas pa
žįstamus Vak. Vokietijoje. Vie
nas 20 m. darbininkas gavo 5 
mėn. kalėjimo už tai, kad kartu 
su savo broliu bandė pasprukti 
i Vak. Vokietiją ir buvo su-

Berlynas. — Šiais ritėtais iš 
Rytų į Vakarų Vokietiją atbėgo 
400 gydyojų.

TURIZMAS IR SOVIETŲ 
SĄJUNGA

Iš visos Sovietų Sąjungos, kaip, 
pranešė sovietinė spauda, šiais 
metais vyks į užsienį apie 7.000 
turistų, kurie aplankys 23 kraš
tus. Tuo tarpu iš užsienio atvy
ko į So v. Sąj. 1957 “festivalio” 
metais apie 500.000 turistų (įskai 
čius ir turistus iš “savųjų” sa- 

■ telitinių kraštų). Briuselio paro
dos komitetas apskaičiavo, kad 
parodos metu Į Briuselį šiemet 
atvyks apie 30-40 milijonų asme-

LENKIJOS VAKARINĖS 
ŽEMĖS

Neseniai Lenkijoj buvo atšvęs
ta “Vakarinių žemių savaitė”. 
Ryšy su tuo apie po karo Lenki
jai priskirtas žemes buvo gana 
daug rašoma spaudoje. Pasirodo, 
kad tose žemėse dabar gyvena 
per 7 milijonus gyventojų.' Tai 
apie pusantro milijono mažiaus 
negu prieš karą ten gyveno. ;;

Iš ten esamų gyventojų 43% 
yra repatriantai iš Sovietų Są- 
jungon įjungtų sričių, 36% yj*a 
atsikėlusių iš centrinės Lenki
jos, 5% yra-grįžę po karo k Va
karų, tik 15% čia nuo senp? gy
veną lenkai ir vos 1% “mažumų”, 
t.y. vokiečių. Iš minėtų‘7 milijo
nų 2.400.000 verčiasi žemės ūkiu, 
850.000 dirba pramonėje.:: t'

vų transportą, muitui mokėti 
neturinti pinigų, o be to, nema
no turinti pirktis iš vyriausybės 
teisę jos piliečiams išdalinti tą 
pusę milijono svarų rūbų. Ati
tinkami organai pareiškė, kad 
NCWC tą rūbų siuntą iš Lenki
jos atsims ir pasiųs išdalinti 
vargšams tų kraštų, kurių vy
riausybė jokio muito neima.

Kartu su ta rūbų siunta pa
siųstos maisto ir vaistų siuntos 
buvo praleistos be muito. Šio CASTORIA

Saugus vaistas kūdikiams ir vaikams.

Jei jūsų kūdikiui užkietėję vidurioi, neduokite 
suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi
kiams. Nepakenks fnažiesįems — jie mėgsta 
GERĄ SKONI. Švelniai išvalo vidurius. Pra
šykite savo vaistininko ar gydytojo.

■ ; Jei jūsų kūdikiui užkietėję 
? viduriai, vartokite švelnų

"M i ' ' •

CASTORIA
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naujo reiškinio priežastys tuo1 
4______. -J_______________________________ A 4A * 4. * 1___ !tarpu dar nepaaiškėjo. Ar tai tik 
noras trukdyti katalikų organi
zacijų vykdomą šalpą, kurios pa
skirstymą vykdo per parapijų 
komitetus, ar bendras nusista
tymas, kuris palies ir visus, ku
rie į Lenkiją ką siunčia. Tokiam 
atvejy būtų paliesti ir Seinų ra
jono lietuviams siunčiamos siun
tos.

NCWC savo vykdomai šalpai 
tvarkyti Lenkijoje laikė kun. E. 
Svnowiak iš Buffalo, bet kovo 
vidury7 pasibaigė jo vizos galio
jimo laikas ir jis turėjo grįžti į 
JAV. Ar jam bus duota nauja vi
za, tuo tarpu nežinoma.

Londonas. — Anglija sekan
čiais metais Vokietijoje belaikys 
45.000 karių, t.y. 10.000 mažiau. 
Tokio sišvados prieita po derybų 
su Bonnos vyriausybe dėl šios 
kariuomenės išlaikymo išlaidų.

Saugesniam važiavimui!
Dabar pat's laikas patikrinti savo mašiną —

• PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma
šiną dar šiandien!

• RATŲ BALANSAVIMAS
• PILNI PERDAŽYMO 

DARBAI
• VAIRŲ PATIKRINIMAS

• SULANKSTYMŲ 
IŠTAISYMAI

• STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, ii 
kiti darbai.

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

(pusantro bloko j pietus nuo St. Clair Ave.)

TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkas Gustavas Keraitis

DRAUDIMO AGENTŪRA Al Dūda GENERAL INSURANCE
Visų rūšių draudimai Ontario provincijoje: namai, automobiliai 

ir t.t. 24 valandų patarnavimas veltui.

HAMILTON 
TORONTO

75 Homewood Ave, 
42 Evelyn Ave.

JA. 9-M13
RO. 9-4912

i



Pavergtoje tėvynėje
Lietuvos pieno ūkis, kaip rodonės dirbtuvės ir apie 220 gyve

namų namų. 45% kolūkiečių da
bar gyveną gyvenvietėje. Esą 
pradėtos kolūkio valdybos namų 
ir vidurinės mokyklos statybos. 
Kolūkio pajamų šaltinis: gyvu
lininkystė ir linai. Kolūkis turįs 
20 sunkvežimių, 2 keleivines ma
šinas, 4 lengvas mašinas, šiemet 
perkąs 9 traktorius ir 3 kombai
nus. Kolūkiečiams pernai sumo
kėję po 2 klg. grūdų ir po 11 
rublių už darbadienį.

Vilkijos kolūky “Kelias į ko
munizmą” esąs leidžiamas laik
raštis — du kartu per mėnesį po 
300 egz. “Kolūkiečio žodis”. Jį 
redaguojanti Jurginą Kovienė, 
anksčiau dirbusi prie Vilkijos 
rajoninio laikraščio.

Petrošiūnų elektros jėgainė 
pasitraukiančių vokiečių buvusi 
išsprogdinta ir Kaunas buvęs li
kęs be elektros. (Buvo susprog
dinta ir Kauno elektros stotis).

apyskaitiniai pranešimai, yra 
paremtas privačiomis kolchozi- 
ninkų karvėmis.

Kolchzoai apima 87% visos 
naudojamos Lietuvos žemės, bet 
jie išlaiko vos 33% visų karvių 
ir pagamina vos 25% pieno. Sov- 
chozai arba tarybiniai ūkiai 
(dvarai) apima 8% žemės, o gal
vijų turi 4.3% ir pagamina 5% 
pieno. Kolchozininkų sklypeliai 
apima vos per 5% naudojamos 
žemės, bet jų išlaikoma 62.7% 
visų karvių ir jie pagamina 70% 
pieno. .

Marijampolės ir Pavenčių cuk
raus fabrikai pradėjo papildomą 
darbo sezoną perdirbdami iš 
Kubos importuotą cukrašvend- 
rių masę.

Vilniuje pradėjo veikti jauni
mo milicija, sudaryta iš jaunuo
lių, daugiausia moksleivių. Jie 
budi vad. Jaunimo (buv.Bernar- 
dinų) sode ir kaikuriose gatvė
se. Jų viršininkas geležinkelių 
technikumo III kurso mokslei
vis Genadijus Bielousovas, o 
globėjas milicijos leitenantas G. 
Ževžikovas.

Lėktuvų susisiekimas nuo ba
landžio 20 d. įvestas tarp. Vil
niaus ir Kauno (su nusileidimu 
Kaune), su Rokiškiu ir Kupiš
kiu. Kainos: Vilnius - Rokiškis 
50 rublių, Vilnius - Kupiškis 40 
rub., Vilnius - Klaipėda 90 rub., 
Kaunas - Klaipėda 75 r., Vilnius 
- Kaunas 30 rb.

(E) Tytuvėnuose pastaruoju 
metu pastatyta nauja universa
linė krautuvė, administracijos 
pastatas, mokykla. Pratiestos dvi 
naujos gatvės. Mieste pasodinta 
1.000 medelių, tvarkomi skverai, 
gėlynai. Prie ežero įrengtas pa
plūdimys. Statoma nauja pirtis. 
Šiais metais nuosavus namus pa- 
sistatysią daugiau kaip 80 Tytu
vėnų gyventojų.

Pro Lukšius dabar einąs plen
tas iš Kauno į Šakius. Čia esąs 
Lenino vardo kolūkio centras, o 
tas kolūkis esąs didžiausias Lie
tuvoje — 6.400 ha. Jo pirminin
kas septintus metus esąs Kostas 
Glikas. Esą pastatyta 12 gyvuli
ninkystės pastatu. 15 automaši
nų garažas. 1.000 tonų talpos 
grūdų sandėlys, šiltnamis, lent- 
piūvė, plytinė, stalių ir mechani-

HAMILTON, Ont
Birželio deportacijų minėjimas

Pabaltiečių Federacija Hamil
tone kiekvienais metais rengia 
įvykdytų 1941 m. birželio mėn. 
žiauriųjų deportacijų minėjimą. 
Toks minėjimas šiais metais ren
giamas birželio 15 d. 2 vai. p.p., 
Hamiltone, Connaught Royal 
Hotel, Crystal Hall. Šiais metais 
minėjimui vadovauja estai. Ka
dangi eisena per miestą hebesu- 
daro reikiamo efekto, tai jos šie
met nebus.

Apylinkės valdyba prašo visus 
hamiltoniečius kuo skaitlingiau
siai minėjime dalyvauti. Būtų 
labai gražu, kad moterys pasi
puoštu tautiniais rūbais. Minė
jimas prasidės punktualiai, ma
loniai prašome nesivėlinti.

Hamiltono apyl, v-ba.
Redeemer liuter. bažnyčioje, 

Main Street East ir Wexford gt. 
kampas, šį sekmadienį, birželio 
15 d., 3 vai. p.p. lietuvių pamal
dos. Kun. L. Kostizenas.

Mokslo metų užbaiga H. Liet, 
vysk. M. Valančiaus vardo šeš.

WINNIPEG, Man
Gražias plytelių grindis baž

nyčiai dovanojo St. ir B. Bujokų 
šeima. Jas išklojo M. Šarauskas, 
Br. Stapulionis, M. Bukauskas, 
V. Galinaitis, A. Balčiūnas, tal
kininkavo O. Jančiukienė, Aid. 
Balčiūnienė, P. Žiminskis, Vin. 
Elena Januškos. Grindys įdėtos 
tautiniais raštais, todėl prisiėjo 
plyteles piaustyti į 16 dalių. Per 
vidurį bažnyčios kryžių orna
mentas atrodo kaip nusitiesęs 
kilimas.

Kryžiaus kelius norima užsa
kyti Vokietijoje — Bavarijoje. 
Jie kaštuotų apie $400. Laukia
ma geradarių, gal kas nors po 
vieną stotį paaukos.

Bažnyčios fronto laiptus, ku
rie nusitęs iki pat gatvės, ruo- 
šiamasf labai greitu laiku statyti.

Nauji bažnyčios suolai, nupirk
ti Keewaten, netoli Kenoros. 
Juos atvežė J. Januškos “Jet” 
transporto įstaiga. Suolai buvo 
nupirkti nevarnišuoti, todėl pa
tiems teko, juos varnišuoti. Tą 
darbą atliko Al. Lingė, M. Bu-

P. Ži-kauskas, V. Rutkauskas, 
minskas.

Suolams pirkti aukojo:
$35 — A. Genys;
Po $30 — St B r .Bu jakai

’Steponavičiau U. Jaūniškienė, J.
V. Pr.

V. Ma-

KŪRENIMO SEZONAS JAU PASIBAIGĖ
VARGSIME DAR SU ANGLIMIS DULKINAME SKLEPE, 

AR KEISIME Į AUTOMATIŠKĄ ŠILDYMĄ •
Iki 8 kambarių namui apšildyti, vandens tankui ir virimui Ga- 
zo Kompanija duoda BUDGET PLAN, 150-170 dol. per metus. 
STATOME augštos kokybės GOOD CHEER gazinius ir alyvi
nius pečius, vandeniui šildyti gazinius ir elektrinius tankus. 
Išsimokėjimas net iki 3 metų! Kainos žemos, darbas sąžiningas 
ir garantuotas. GOOD CHEER gamina pečius nuo 1845 metų! 

Jų patyrimu galima pasitikėti, tiesa?
P.S. Pečiai geriau išsivalo tik sustojus kūrenti, negu rudeni.

NORFOLK HEATING SERVICE
69 NAPIER ST., HAMILTON, ONT. Telefonas JA. 7-6281 

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS •
(Authorized Good Cheer Dealer)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. E., Hamilton, Ont.

Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17“ sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelio įpilams ir kitko.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.
Darbo vaL 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

linauskai, J. A. Čingos, P. Kumpas, dr. 
Jauniškis, Alf. O. Jančiukai, EI. Gin- 
kuvienė;

Po $20 — Maciūnai ir Daubarai;
Po $15 — L. St. Bartininkai, Krači 

kai, M. Grabienė, Ev. E. Federavičiai, 
Galinaičiai, Samulaičiai, MalaŠkevičiai, 
Zawadskiene, M. Januškienė, Demerec- 
kaiz Gusčiai, Zulonai, Dargužai, Boyko, 
Kalasauskai;

Po $12.50—Stanevičiai, M.Šarauskas;
$10 — Timermanai;
Po $6 — Daškevičius, Matulionio i; 
$5 — M. Buk auskas.
1958 m. bažnyčios statybai aukojo:
$140 —- Elena Ginkuvienė — grote

lėm medžiaga;
Po $30 — A. Balbonas, dr. Kuraus- 

kas;
$25 — Kerr's Funeral Chapel;
Po $20 -— Vyt. Radzevičius, V. Za

wadskiene;
$17.50 — M. Bukauskas.— varpeliui 

.pirkti;
Po $15 — Kuzinas, L. Radzevičius;
Po $10 •—Zawadskas, Jonušas, Mor

kūnas;
$5 — Morkuvėnas; $3-----P. Prane

vičius; $1 — B. Juška.

Motinos dienos minėjimas įvy
ko gegužės 11 d. Iš ryto buvo at
laikytos Mišios, kurių metu cho
ras gražiai giedojo ir R. Marša
las smuiku išpildė “Meditaciją”. 
Po pietų parapijos salėje įvyko 
motinų pagerbimas, kurį atidarė 
klebonas J. Bertašius. Paskaitą 
skaitė Pr. Matulionis. Meninę 
dalį išpildė liet. šešt. mokyklos 
mokiniai paruošti mokytojos G. 
Galminienės ir E. Federavičie- 
nės. Pranešinėjo D. Januškai- 

*tė, dekoracijas nupiešė klebonas. 
Buvo suvaidinta vaizdelis “Ka
tinas ir tinginiai”. Pijaninu pa
skambino L. Čingaitė, smuiku 
pagrojo V. Januška ir R. Marša
las, akordeonu — Alg. Januška ir 
B. Januška. Deklamavo: I. Ti- 
mermanaitė, D. Matulionytė ir 
R. Zulonas. Mažytės mergaitės 
pašoko “Pas močiutę augau”, vy
resniosios —atliko plastikos da
lykėlį “Trispalvė”. Berniukai su 
tautinėm vėliavėlėm išpildė gim 
nastikos numerį “Į, kovą”. Vaikų 
choras padainavo: “Saulelė te
kėjo”, “Nusileido saulužėlė” ir 
“Šiandieną Motinos Diena”.

Klebonas pasakė baigiamą žo
dį ir vaikučiai savo mamytėms 
įteikė po tulpės žiedą. Tėvų ko
miteto pirm. P. Matulionis pa
dėkojo mokytojams ir minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Atvyko J .ir M. Labrancos šei
ma. Jis gavo Jurg. Januškos 
transporto firmoje “Jet” reikalų 
vedėjo vietą, ji — mokyklų val
dyboje.

M. Bukauskas bažnyčiai nupir
ko prie zakristijos durų paka
binti išeinant pamaldom skam
binti varpelį - signorių.

M. Grabienė išaudė tautinę 
juostą tam varpeliui skambinti.

KLB Winnipego apylinkės nariai su
mokėjo solidarumo mokestį: po $2 — 
Augustas Kleinis, Vladas Armanavičius, 
Vacys Stankevičius, Bronius Vaičaitis, 
Jurgis Vidžiūnas, Povilas Liaukevičius, 
Jonas Činga, Elius Nolius, Jonas Mali
šauskas, Mykolas Bukauskas (senųjų 
ateivių), Juozas Vaitiekūnas, Liudvikas 
Bartininkas, Alfonsas Jančiukas, Anta
nas Tuskenis, Leonas Radzevičius, Juo
zas Sabaliauskas, Vilius Mockus, Petras 
Bagdonas, Henrikas Kavaliauskas, Ado
mas Miniota ir po $1 — Zigmas Bra
zauskas, Boleslovas Strikaitis (Sioux

tad. prad. mokykloje vyksta šia 
tvarka: birželio 7 d. baigtos pa
mokos. Iškilmingas užbaigos ak
tas įvyks birželio 14 d., šeštadie
nį:

9.30 vai. parapijos bažnyčioje 
iškilmingos pamaldos, kuriose 
visi mokiniai dalyvauja organi
zuotai;

Po pamaldų 11 vai. salėje 
įvyks užbaigos aktas, mokslo pa
žangumo įvertinimo pažymėji
mų, užsipelniusiems dovanų iš
dalinimas ir t.t.;

Po visų apeigų bus vaiku
čiams ir svečiams vaišės, kurias 
ruošia tėvų komitetas.

Maloniai kviečiame visus mie
luosius tėvelius, organizacijų 
atstovus ir visus, kas tik gali, 
atsilankyti, kartu dalyvauti pa-' 
maldose ir užbaigos akte, pasi
džiaugti mūsų priaugančios kar
tos — mažųjų pasiektais rezul
tatais lietuvybės išlaikyme.

Kartu prašome visus tėvelius 
tą dieną visus vaikučius - moki
nius išleisti į šią didžiąją mo
kyklos šventę ir punktualiai at
vykti.

Mokyklos ved. ir T. kom.
LN vakarienė. H. Liet. Namų 

įsigijimui atžymėti birželio 21 d. 
7.30 vai. vak. punktualiai para
pijos salėje, 58 Dundųrn St. N. 
rengiame pobūvį. Garbės sve
čiais į jį pakviesti lietuviškų pa
rapijų Gerb. Ganytojai, LN Gar
bės nariai, LN narių atstovai iš 
kitų vietovių, visuomenės vei
kėjai iš Toronto ir Montrealio ir 
Hamiltono liet, o-jų pirmininkai.

LN nariai ir visi tautiečiai, 
norintieji šioje vakarienėje da
lyvauti, prašomi registruotis pas 
Parengimų kom. pirm. K. Mikšį 
— 18 Barton St. W-, JA. 9-8593 
iki birželio 18 d., kartu įmokant 
$3 pobūvio išlaidoms padengti.

Būtumėm labai dėkingi tiems 
tautiečiams, kurie šia iškilmin
ga proga įstotų į HLN nariais.

Šią vakarienę ruošia LN Pa
rengimų komisija, vadovaujama 
K. Mikšio. HLN valdyba.

HLN naujų jėgų gavo iš Kit
chener, Ont. — net 6 nariai iš 
karto. Po $100 paskyrė: Bronutė 
ir Viktoras Adaškevičiai, Broga

Antanas, Lazauskas Ferdinan
das, Fleras Antanas, Saldžiūnas 
Stasys ir Siniauskas Pranas. Iš 
hamiltoniečių gauti 2 nauji LN 
nąriai su $100 — Apanavičius 
Tomas ir Chrolavičius Edmun
das vienų metų amžiaus (ačiū 
geriesiems jo tėveliams — Ma
rytei ir Mykolui). Iš viso praėju
sią savaitę įstojo 8 nauji na
riai. Visiems mieliesiems LN rė
mėjams, o ypač tautiečiams iš 
kitchener, mūsų gražiausias 
ačiū!

Malonu pranešti, kad Lietuvių 
Namų narių skaičius pradėjo 
šeštąjį šimtą.

LN kapitalas savaitės bėgyje 
padidėjo $800 Buvęs LN savi
ninkas R. Meandzija papildomai 
prisiuntė $500 čekį paskolos Še
rams pirkti, tuo būdu padidin
damas savo įnašą iki $1.000. Po 
$100 įnešė Pranas Siniauskas ir 
Stasys Saldžiūnas abu iš Kitche
ner, Ont., ir hamiltonietis Chro
lavičius Edmundas. Nuoširdus 
visiems ačiū r

Praėjusiame “TŽ” numeryje 
rašėme, kad gegužės 1 d. už LN 
įmokėta narių sudėtais ir Namų 
Fondo sukeltais pinigais $50.800. 
Šios sumos buvo sukeltos šitaip:

Po $1.000 įnešė 11 narių (St. 
Uikis, J. Kanevaitė, V. Sakas, M. 
Sakas, J. Steiblys, F. Krivinskas, 
M. Uikienė, A. Pranskevičius, Z. 
Didžbalis, Alf. Patamsis ir St. 
Bakšys) $11.000

$700 1 narys (Alb. Lukas).
Po $500 — 5 nariai (P. Rai

nys, A. ir G. Palmer - Paliliūnai, 
A. ir J. Bugailiškiai, Copetown, 
Ont., A. ir V. Karaliai, Welland, 
Ont., ir K. Mikšys)

Po $300 — 5 nariai 
Po $200 — 27 nariai 
Po $100 — 266 nariai 
Po $50 — 1 narys 
Po $25 — 2 nariai 
Po $15 — 1 narys

Lietuviai pasaulyje

The Centre of Real Estate'

Pries perkant ar 
parduodant

Lookout, Ont.), Antanas Rakauskas ir Jo
nas Kvedaras. Viso $44.

Sumokėjusiems nuoširdus ačiū.
Sofidarumo mokestį galima sumokėti 

kiekvienu laiku 170 Isabel St., telef. 
SP. 4-2762.

J. Demcreckas,
KLB Winnipego v-bos iždininkas.

Trys lietuviai mirties pavojuje
Jonas Bartininkas, įsigijęs di

delį, pusiau dengtą laivą, galin
gą motorą, su savo broliu Alber
tu ir su sužadėtine išvažiavo į 
Winnipeg River žvejoti Palikę 
automobilį krūmuose, visi links
mi susėdę į laivą ir išsiyrę į gilu
mą. Winnipeg River yra gili ir 
plati. Jos plotis prilygsta dide
liems Kanados ežerams. Jis yra 
pilnas salų ir klaidus. Kilo aud
ra ir juos išmetė į mažą salelę, o 
bangos sudaužė laivą. Vėjas kau
kia ir vanduo taško mažą akme
ninę salą, oras šaltas ,nei bėgti, 
nei rėkti, niekas nepadės, niekas 
negirdės. Taip jie išbuvo ant tos 
salos nevalgę ir negėrę šeštadie
nio popietę, sekmadienį, pirma
dienį, antradienį ir trečiadienį. 
Tėvai iš rūpesčio nežinojo ką 
bedaryti. Policija dėl audros lai
vais atsisakė ieškoti, bandė lėk
tuvais, bet be pasekmės. Ant
radienį policija rado jų automo
bilį, po to vanduo išplovė su
daužytą kažin kieno laivą ir dar 
vėliau keletą lavonų, taip pat 
buvusių žvejotoje

Visa tai tėvams ir visai lietu
vių kolonijai sukėlė dar dides
nę baimę ir neviltį. Miesto radijo 
stotys kas pusvalandis praneši
nėjo tą siaubingą įvykį ir vis be
viltiškai.

Pagaliau ryžtasi vykti ieškoti. 
Pasiryžo juos žūt būt surasti Jo
no darbdavys, kuris turi laivų 
dirbtuvę, kurioje Jonas yra dar
bų vedėju. Jis atsivežė 3 dugnų 
didelį, laivą, prikabino kelis mo
torus, apsiginklavimo visomis 
saugumo priemonėmis ir leidosi 
į pavojingą, audringą kelionę. 
Po pusės dienos ieškojimo, rado 
juos sušalusius ir peralkusius. 
Koks buvo dižaugsmas tėvams ir 
visai kolonijai, kai radijo ban
gomis pasklido džiugi žinia.

namus, biznį ar ūkį etc 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E. 

(netoli Kenlworth) 
Hamilton, Ont Tel. LI. 4-9898 

Sav. A. BUČINSKIENĖ

$2.500
$1.500
$5.400

$26.600 
$50 
S50 
$15

Antanas Oils, ALTo vicepir
mininkas, taip pat dirbęs Tauti
nėj Sąjungoj ir eilėje kitų liet, 
organizacijų, ilgesnį laiką nega
lavęs, mirė birželio 3 d. Rugpjū
čio mėn. jam būtų suėję 60 m. 
Pastarąsias dvi savaites jis pra
leido ligoninėje. Jis paliko žmo
ną Verną, dukterį Mrs. Jean 
Bartuska ir tris vaikaičius 11?5 
m. amžiaus. Jis buvo sūnus An
tano Olszewskio savaitraščio 
“Lietuva” leidėjo.

Nuo 1946 m. jis buvo Čikagos 
sanitarinio distrikto globėju ta
rybos nariu, o nuo 1950 m. prezi
dentu. Jis buvo sutikęs ir šiemet 
kandidatuoti, nors gydytojai pa
tarę to nebedaryti.

Jis buvo gimęs ir augęs Ame
rikoje ir niekad Lietuvos nema
tė, tačiau jos likimu labai sielo
josi ir nuoširdžiai dirbo jos la
bui. Tautininkų surengiami įs
pūdingi sąskrydžiai Vašingtone 
būdavo pirmoje eilėje jo darbo 
vaisius. Dėka savo ryšių respub
likonų sferose jis gaudavo ir lė
šų tam.

Tautininkų kongrese Niujorke 
gegužės 30-31 d.d. dalyvavo 351 
asmenų, jų tarpe 250 niujorkie
čių. Iš Kanados buvo 3. Iš keltų
jų klausimų įdomiausias buvo 
siūlymas sudaryti iš visų “tau
tinių ‘organizacijų” vieną. Jį 
svarstė visų organizacijų pirmi
ninkai atskirai, bet sutarimo ne
priėjo. Priimta rezoliucija, kad 
visos organizacijos veikia toliau, 
o veiklai suderinti' protarpiais 
Tautinės Sąj. pirmininkas su
šaukia visų pasitarimus.

Iš ALTo nutarta reikalauti, 
kad narių būtų nuo kiekvienos

grupės ne po 7, bet po 10, kad 
vykdomajam komitetą būtų 8 
nariai, kad pirmininkai keistųsi 
rotacine tvarka ir kad iš surink
tųjų lėšų būtų duodama dalis ne 
tik VLIKui, bet ir N. Talkai.

Svarstant jaunimo klausimą 
buvo nemažai ginčų, bet nutarta 
remti ir Neolituanus ir Santarą.

(E) Dar trys kongresai Čika
goj. Liepos 18-19 d.d. įvyks San
daros seimas, liepos 19-20 d. d. 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
seimas, o liepos 20 d. prasidės 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje seimas.

Leonė Lukoševičienė, dr. H. 
Lukoševičiaus žmona, po labai 
sunkios operacijos du mėn. iš
gulėjo ligoninėje dr. T. Savic
kio priežiūroje. Dabar palengva 
sveiksta.

Du naujus kunigus lietuvius 
gegužės 31 d. įšventino Newarko 
arkivysk. Thomas A. Boland. Iš 
viso įšventintų buvo 35. Lietu
viai yra kun. Albertas Matulis 
ir Kun. Raimundas Thompson - 
Tamošiūnas.

Kun. Matulio tėvas ukmergiš
kis, o motina marijampolietė 
Kazakevičiūtė. Primiciją jauna
sis kunigas laikė birželio 1 d. šv. 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioje Newarke, N.Y.

Vysk. V. Padolskis atvyko į 
JAV gegužės 21 d. ir čia žada iš
būti iki rugsėjo mėn. pradžios, 
o grįždamas į Romą sustos Liur- 
de, kur rugsėjo 14-17 d.d. įvyks 
Marijos kongresas.

Dail. Vlada Stančikaitė, gyve
nanti Brazilijoj, Sao Paulo, per
sikelia į JAV ir sustoja Cleve- 
lande. Ji yra pasižymėjusi vaikų 
knygų iliustratorė.

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO
Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. Leonas Gasiūnas, tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas. 

Viso 319 narių $47.815 
Paskolos serams pirkti (R. 

Meandzija) $500
Namų Fondo paskola $2.485

Viso $50.800
HLN Valdyba parodė ir rodo, 

kad sąžiningu, nuoširdžiu ir pa
siaukojančiu darbu lietuviškame 
veikime galima “kalnus nuvers
ti”. Kodėl mums visiems jos gra
žių pastangų neparemti? Juk ką 
reiškia mūsų šimtinė, palyginus 
su tais tūkstančiais idėjinio dar
bo valandų, kurias paaukojo LN 
v-bos nariai, neskaitant jų pini
ginio prisidėjimo. Nepamirški
me, kad LN ne tiek vertingi sa
vo mūrais, kiek savo simboline 
prasme. Jie gyvu pavyzdžiu pa
rodė, ką mes nuolatos spaudoje 
skaitome — įgyvendino visų lie
tuvių vienybės idėją praktikoje. 
Pasidarykime tad visi iki vieno 
jų nariais! Sk. St.

Vašingtonas. — Care organiza
cija paruošė planą pasiųsti į 
Lenkiją 10.000.000 svarų paketų 
su miltais, pieno milteliais ir sū
riu. Viskas iš žemės ūkio pro
duktų pertekliaus sandėlių.

POPULIARIAJAI ALAUS GAMYKLAI
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JOHN L AB ATT Ltd.
ypač p. P. J. HENDERSON, p. J. MARTIN ir p. J. 
BEARD, už reikšmingą $200 auka Sibiro lietuviams 
šelpti nuoširdžiai dėkojame

LONDONO LIETUVIAI.

t

%

Padėkos žodis
Širdingiausias ačiū visiems dalyviams už tokią bro

lišką meilę ir pagarbą mano gimimo dienoje, kūri įvyko 
gegužės 10 d. Nuoširdžiai dėkoju rengėjoms, už jūsų tokį 
nuovargį ir taip puikų parengimą: p. Kisielienei, p. Kul- 
vinskienei, p. Aušrotienei. Nežinau kaip visiems ir atsidė-. 
koti už tokias puikias dovanas. Jūsų broliška meilė ir do
vanos liks mano širdyje kol gyva būsiu

Širdingiausias ačiū
M. Statkienė.

KITCHENER, Ont.
Tai gražus, sakytum, reziden

cinis miestas, turįs per 64.000 gy
ventojų, neoficialiai laikomas 
Kanados vokiečių sostine. Vietos 
lietuvių teigimu pusė jo gyven
tojų esą vokiečiai. Jis yra apie 
40 mylių į vakarus nuo Hamil
tono ir pirmą kartą jame atsi
lankiusiam daro malonų įspūdį 
savo švara, gražiai sutvarkytais 
namais ir erdviu jų išdėstymu.

Pirmaisiais pokarinės imigra
cijos metais jis priglaudė didoką 
būrį lietuvaičių atlikusių čia dar
bo sutartis. Su jomis vėliau mū
sų vyrai sukūrė gražias lietu
viškas šeimas ir išsivežiojo jas į 
kitus miestus. Dabar Kitchenery 
priskaitoma apie 60 lietuvių su 
dideliais ir mažais, daugumoje 
šeimos.

Gegužės 29 d. Hamiltono LN 
pirm. St. Bakšys kartu su Br. 
Steponavičiumi, kurio didelę L. 
Namams pagalbą, kviečiant na
riais lietuvius iš apylinkių, mini
me jau kelintą kartą, pasuko į 
Kitchener. Sustojo pakeliui Pres 
tone pas J. Z., kuris kaip žinąs 
visų Kitchener lietuvių namus, 
sutiko šiai išvykai vadovauti.

Pirmoji vieta, kur atvykusieji 
sutiko nuostabiai nuoširdų pri
ėmimą, buvo Saldžiūno Stasio 
graži pastogė. Kad ir buvęs visą 
žiemą bedarbiu, jis tuojau išra
šė $100 čekį. Kaip buvęs šios 
mažos bendruomenės v-bos pir
mininku, jis padrąsino atvyku
sius aplankyti visus čia gyve
nančius lietuvius, pažymėdamas, 
kad kelionė nebūsianti veltui. Ir 
tikrai, tokio didelio ir vieningo

pritarimo niekur kitur neteko 
patirti. Iš 4 aplankytų namų HL 
Namai gavo net 7 narius! Pirmas 
įvykis 2-jų metų Hamiltono LN 
darbe, kad kiekvienas paprašy
tas stoti nariu tautietis, tą kvie
timą priimtų.

Palydimi S. Saldžiūno, įsuka
me į Bronutės ir Viktoro Adaš- 
kevičių erdvų kiemą. Ši šeima, 
išauginusi 4 vaikus (dvi dukre
lės neseniai ištekėjo į Torontą 
už lietuvių), su entuziazmu pri
tarė LN darbui ir paskyrė $100. 
Pas juos gyvenęs Vilniaus kraš
to dzūkas nuo Varėnos p. Ska- 
marokas irgi pažadėjo prisidėti. 
Įdomi jo gyvenimo epopėją. Ka
ro metu tarnavęs lenkų kariuo
menėje, pateko į Sibirą, vėliau 
išėjo į 'Anderso dalinius, sun
kokai sužeistas ties Monte Ca
sino, gydėsi Lebanono sostinėje 
Beirute ir po ilgų kančių, berods, 
1947 m. atvyko į Kanadą.

Šeimininkų Adaškevičių 12 m. 
sūnus Vytukas yra puikus daili
ninkas. Jo tapyti aliejumi pa
veikslai puošia sienas ir kartu 
rodo jo stiprų talentą.

Sekanti vieta, kur HLN “vie
nu šūviu nušovė 3 zuikius”, .bu
vo Antano Brogos sodyba. Šei
mininką radome statantį savo 
naujajam namui verandą. Jam 
talkininkavo Ferdinandas La
zauskas ir Pranas Siniauskas. Po 
trumpo pokalbio visi trys pasky
rė po šimtinę, o Pr. Siniaus
kas čia pat čekį įteikė. Gerieji 
Brogai augina 4 vaikų šeimą. 
Kartu gyvena ir p. Brogienės 
mamytė.

HLN apsilankė dar p. Joniko 
namuose. Paties šeimininko ne
buvo, bet pas juos gyveną Kris- 
tutė ir Antanas Flerai, kad ir 
auginą 4 mažuosius, mielai pri
sidėjo prie LN paskirdami $100.

Kai prisimeni, kad Hamiltone , 
dar yra apie 400 lietuvių pilnai 
pajėgių prie LN įsigijimo prisi
dėti, bet vis dar kažkodėl svy
ruojančių, ir kada sutinki tokį 
entuziazmą už 40 mylių, žmogus 
susijaudini iki ašarų ir tikrai pa
dėkai išreikšti nebėra žodžių.

Taip pat prestoniečiui J. Z. ir 
St. Saldžiūnui, taip sėkmingai 
vadovavusiems šiam Kitchener 
lietuvių lankymui, siunčiame 
gražų lietuvišką ačiū! Sk. St

Visų rūšiy stalių darbai
Virtuvių spintelė* (kobitoi), nauji baldui, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai, {vairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

Taupykime ir skollnkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

AugRi procentai ui fti&lius. Sumažinti procentai už paskolas.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausto.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., notaro A. Liu- 
džiaus įstaigoje (II ougštos), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundam St. N.
Susi rožinėj imo adresas — 15 Homewood Ave.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MAISTO SIUNTINIAI: 20 sv. cukraus, 20 sv. taukų $28,00; 

20 sv. sviesto, 20 sv. cukraus $34,70; 20 sv. cukraus, 10 sv. razin- 
kų ir 20 sv. slyvų $24,50.

Prie maisto siuntinių galima pridėti deimantinį stiklo rėž
tuką už $5, 15 akmenų laikrodį už $20. Kokių tik norite vaistų 
ir kt. prekių

Siuntiniai yra apdrausti ir eina 4-5 sav. Jūsų sudarytus siun
tinius galime išsiųsti iki 40 sv. netto.

CARPATHIA EXPORT
359 NOTRE DAME AVE^ WINNIPEG 2, Man.



PLBendruomenės Seimo belaukiant

Tremtis ir egzistencija
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Liet Studentų Sąjungos Kanadoje reikaluTeoretiškai Kanados studenti-I los direktyvas, centro valdybos
Kanados Lietuvių Studentų Centro Valdybai pavedus veda redakcinis sambūris.
Adresas: B. Vaikelis, 23 Cakmount Road, Toronto, Ont. Telef.: RP. 6-2965

ją jungia KLS sąjunga, turinti centro valdybą. Bet praktikoje visa veikla pasireiškė daugiausia vasaros stovyklos - suvažiavimo surengimu ir naujos centro valdybos rinkimų pravedimu. Neskaitant pasikeitimo keletu laiškų su Toronto ir Montrealio skyriais, dar bandyta sujudinti Londono studentus, susirišti su kituose universitetuose studijuojančiais, kaip Winnipeg, Ottawą ir kit. Retkarčiais pasikeičiama vienu kitu laišku su JAV studentų sąjunga. Tas susirašinėjimas su JAV ir paskirais studentais kituose Kanados univ. priklausė nuo centro valdybų veiklumo. Panaši padėtis tęsėsi nuo pat sąjungos įkūrimo dienos. Paskutiniu metu jau ir to tradiciniu tapusio veiklos minimumo nebeišlaikoma. Pavasarį neįvyko naujos centro valdybos rinkimų. Girdisi, kad dar ruošiamasi tokiems rinkimams. Jau laikas rūpintis suvažiavimo rengimu, bet kol kas nėra kam pradėti, nes tai turėtų būti naujos valdybos uždavinys.Teko girdėti nuomonių, kad centro valdyba nereikalinga ir tuo pačiu sąjunga. Esą tik du skyriai, kurių valdybos galį palaikyti tarp savęs ryšius. Gal būt, taip galvoja ir daugelis studentijos, bet iki Šiol nebuvo tuo reikalu jokių informavimų ir jokių diskusijų. Reikėtų tęsti dabartinę padėtį iki visuotinio suvažiavimo ir tik tada galima bus nutarti ką nors keisti ar naikinti. Kad reikia reformų, kalbama antri metai. Pernai prieš suvažiavimą buvo paruoštas statuto pakeitimo projektas, bet sekant centro valdybos pageidavimą, kad kuo mažiau formalumų ir svarstymų, jis nebuvo pateiktas suvažiavimui svarstyti. Šiemet, iškilus kitiems reikavimams, apie pernykščio projekto svarstymą nėra kalbos.Aš manau, dabartinė valdyba, jei nebus išrinkta nauja, turėtų sąjungos reformos klausimu susirūpinti ir panagrinėti. Gal būt, naudinga susirišti su skyrių valdybomis ir pagal gautus pageidavimus paruošti suvažiavimui pasiūlymus.Aš siūlyčiau pasvarstyti tris galimybes: Pirma — paruošti te- begaliojančio statuto pakeitimo projektą, pritaikant jį dabartinėms ■ sąlygoms, išdirbant veik-

reformas ir t.t. Antra — surasti pakaitalą panaikinamos sąjungos vietoje, jei tikrai daugumos nuomonė sąjunga panaikintina. Būtų žalinga lietuviškai studentijai panaikinti sąjungą, paliekant skyrius veikti pavieniai, be galimybių susirinkti bendrai nors vieną kartą į metus. Trečia — greta statuto pakeitimo yra gana aktualus ir svarbus klausimas glaudesnio bendradarbiavimo su JAV liet, studentais. Jau praėjusį pavasarį įrodyta gausia to- rontiečių išvyka į Detroitą, kad studentai nori susitikti, pabendrauti, padiskutuoti. Ar negalima rasti būdų surengti bendras vasaros stovyklas su montreališkių, detroitiškių, clevelandiškių ir torontiškių. Panaši stovykla, o ypač jaunesniesiems, būtų labai naudinga. B. A.

LITUANUS ŽURNALO
, REIKALUJAV-se Clevelande sudarytas žurnalui remti komitetas kruopščiai ruošiasi vajui. Išsiuntinėta virš 100 anketų mūsų profesoriams, visuomenininkams bei kultūrininkams klausiant jų nuo monės apie Lituanus atliekamą informacinį uždavinį, norint gauti pasiūlymų, kaip dar suaktyvinti žurnalo informacinę galią. Deja, skundžiasi iki šiol labai mažai tegavę atsakymų.Š.m. rugsėjo mėn. JAV yra skelbiamas žurnalo vajus. Įvairiose vietovėse paskiri atstovai, kurie talkins vajaus pravedime.Lituanus kaskart plačiau pagarsėja. Encyklopedia Britanica geografijos skyrius kreipėsi į Lituanus redakciją prašydama statistinių žinių apie Lietuvą. Šį prašymą jie parėmė Lituanus tilpusiu dr. Pakšto straipsniu.ALTo Vykdomasis Komitetas žurnalui paskyrė $200 paramą. Šios paramos dėka Lituanus bus siuntinėjamas 100 svetimtaučių skaitytojų, supažindinant juos su Lietuva, jos kultūra ir dabartine padėtimi*Džiugu paminėti, kad ir Toronte dar atsiranda Lituanus rėmėjų. Neolituania korporacijos Toronto skyrius paskyrė Vaižganto minėjimo pelną — $21,91 žurnalui paremti. Buvęs komitetas baigė darbą, bet daroma žygių sudaryti naują Lituanus remti komitetą Kanadoje ir rudeniop y ėL pravesti vajų.-

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

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galime užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius fautuvus. I

Tįsiausi siuntiniai
į Lietuvą ir į kit. So v. Sąjungos kraštus
Štai keli pavyzdžiai:

MAISTAS:
20 sv. cukraus .............
20 sv. tauku ...........
20 sv. ryžių
Švieži apelsinai, citrinos ir kiti 

skanumynai.

$11.30
$18.95
$12.55

VAISTAI:
Aspirinas, 250 tabl. ......
Serpasil, 100 t. po 25 ... 
Streptomycin 30 g r..........
Penicilin alyvoje, 5 gr. ...

K

$1.00 
$1.80 
$5.70 
$2.90

Į šię vaistų kainq neįeina muitas.

Paprastu paštu pristatymas užtrunka TIK 3-5-7 SAVAI
TES; visi užsakymai išpildomi iš Europos.Siunčiame ir iki 40 sv. maisto siuntinius; tuo sutaupysite persiuntimo išlaidas. Taip pat siunčiame ir siuvamas mašinas, įvair. įrankius, medicinos, dantų reikmenis ir t.t.

MAZAR TRADING CO. LTD.
863 QUEEN STREET W, Toronto, Ont. Tel. EM. 3-5520 
Greitas ir patikimas patarnavimas, žemiausios kainos, ga
rantuotas pristatymas. Priimame užsakymus ir paštu.

Kanados mėgiamiausi..

Stebint pasiruošimo darbus PLB Seimui, girdint diskusijas ir reklaminius pareiškimus kaip apie vienintelį ir svarbų įvykį mūsų emigraciniame gyvenime, imu ir susimąstau. Tiesa, tai l?us pirmas įvykis mūsuose savo vardu, reprezentantų įvairumu iš įvairių pasaulio kampų ir savo išlaidingumu, bet nėra pirmasis ir nebus kažkas nauja savo forma ir savo turiniu. Pasekmingu- mo ir efektyvumo atžvilgiu tiek pasauliui, tiek mūsų kultūriniam gyvenimui irgi negalima laukti kažko nepaprasto.Praeityje buvo panašių bendrų suvažiavimų, kongresų. Jie praėjo vieni daugiau kriti mažiau j palikę pėdsakų viešajai pasaulio i opinijai ir mūsų bendruomenei. Buvo atnaujintos bei pradėtos naujos pažintys, pasidalinta mintimis, pasiklausyta sveikinimų, kalbų, ir priimta skambių rezoliucijų. Viskas gražu, įspūdinga ir, savaime aišku, naudinga. Jau taip įprasta ir būtina, kad, atrodo, nebeįmanoma tą rutiną pakeisti, kad nėra tinkamesnių ir veiksmingesnių priemonių tam tikslui atsiekti.Tačiau ar tas viskas neturi daugiau formalinį, demonstratyvinį ir gana trumpalaikį motyvą? Ar nėra tai daugiau pastangos palaikyti ir pastiprinti lietuviškąją sąmonę tuose, kuriuose, gal būt, nei laikas, nei aplinka nebesugebės jos išdildyti? Kiek tokie ar net grandioziškesni suvažiavimai turi kūrybinės dvasios, kokį įnašą įdeda į mūsų kultūrą ir kiek tas paveiks jaunąją kartą - busimąją bei dabar bebręstančią?Atrodo mūsuose (kalbu apie visus emigrantus lietuvius) de- monstratyvinis motyvas, forma vyrauja virš kūrybinio, virš turinio. Tai puikiai liudija ne tiek rezoliucijų įteikinėjimai vienomis bei kitomis progomis JAV vadovaujantiems asmenims, kiek to fakto išbubnijimas iki beprasmybės mūsų spaudoje. Žinoma, tokie įteikimai, priminimai svarbiems asmenims yra būtini, jeigu nieko kito neišgalvo- jama. Šimtus panašių rezoliucijų ir šimtus priėmimų turi atlikti tie valdininkai tarnybinių, politinių bei kitokių sumetimų verčiami. Panašios beveik vienodos yra įvairiuose suvažiavimuose pasakytos augštųjų valdininkų kalbos, išskyrus tautos ar organizacijos vardą. O kiek tas viskas turi naudos tuose valdančiuose sluogsniuose ir mūsų reikalų gynime, sunku nustatyti. Tačiau tas “bendravimas” su augštais autoritetais palieka didelį įspūdį beveik kiekvienam dalyviui.Girdi, štai mus įvertina ir laiko lygiais kitų tautų tarpe. Tas momentas sustiprina tautinę sąmonę, paskatina didesniam ryžtui ir darbui dėl tautos. Tačiau šio demonstratyvinio psichologinio motyvo minusas yra tas, kad yra laikinas ir daugiausia paveikia tiesioginiai tuo metu dalyvaujantį asmenį. Per laikraščius bei kitas tarpines

priemones perteiktas įvykis mažiau efektyvus.Grįžtant prie PLB Seimo peršasi išvada, kad tie išleidžiami tūkstančiai dolerių ir kruopščios ruošėjų ir *dalyvių pastangos daugiau tarnaus tam mūsų pamiltam ir lengviau atsiekiamam demonstratyviniam motyvui ir tiesioginiai tepalies daugumoje vyresniąją kartą (iš Kanados vien tik vyresniąją).Dr. J. Grinius, numatydamas demonstratyvinio motyvo lėkštumą ir praeinamumą, prieš porą mėnesių Drauge pasiūlė tuos išleidžiamus tūkstančius panaudoti muzikos, meno bei literatūros veikalų išleidimui,kad tinkamiau prisidėtume prie mūsų kultūros turtinimo ir tuo pačiu tinkamesnio jos reklamavimo svetimųjų tarpe. Deja, jo balsas nebuvo išgirstas ir net nebandyta paieškoti kompromisų sujungti demonstratyvinį ir kūrybinį motyvą. Ir dar kartą ta tyla įrodyta senas teigimas, kad emigracija nesirūpina kūrybiniu motyvu, kad ir didieji talentai, nepajėgę atsispirti kūrybai žalingai atmosferai, paskęsta netekimo nuotaikose ir išeikvoja energiją retoriniams šauksmams bei demonstracijai skriaudai ir netiesai atidengti. O tuo tarpu visa tai galėtų perteikti neišnykstančių vertybių formomis ir benamių kartų kartas žadintų ilguose ir varginguose jų keliuose.Kalbant apie patį PLB Seime dalyvavimą, dėl Kanados atstovavimo spaudoje buvo nemažai pasisakymų. Tačiau kur jaunimo ar šiaip jaunesni atstovai? Kaž-

kodėl Kanadoje su tokiu skubėjimu ir keista delegatų rinkimo procedūra praėjo mažai pastebėti rinkimai. Tarytum būtų belikę vos kelios dienos iki to seimo, kai tikrumoje buvo visa žiema, visas pavasaris ir gera dalis vasaros. Dažnai priekaištaujama JAV liet, bendruomenės nesklan dūmams, tačiau ji rinkimų pravedimu galėtų būti pavyzdžiu ir Kanadai..Nesinorėtų sutikti, kad jaunimas tetiktų tik prie durų bilietus pardavinėti ar atlikti kitus vyresniųjų pavedamus techninius uždavinius. Galima blogiausiu atveju daleisti, kad studentija per jauna tokiems rimtiems darbams kaip seimas, bet jau yra šiame kontinente keletas dešimtų baigusių mokslus ir aktyviai dirbančių vienokį ar kitokį visuomeninį darbą ar net tiesioginiai bendruomenės organizacijoje. Kad ir demostratyvinis motyvas jiems būtų labai naudingas besidarbuojant vėliau jaunimo tarpe ir palaipsniui perimant vyresniųjų pareigas. Kaip ten bebūtų, jie galėtų būti pasyvesniais dalyviais, jei dėl savo patirties ir žinių negalėtų taip aktyviai įsijungti kaip vyresnieji. Laimingu būdu patekę pora jaunesnio amžiaus kandidatų (gal tik dėl reklamos?) dėl šeimyniško pobūdžio balsavimų procedūros negavo užtenkamo balsų skaičiaus ir tuo pačiu teisės vykti į seimą. Kursuoja gandas, kad nepartinis, nors iš jaunesniųjų tarpo, netoli keliausi. Norėtųsi tikėti, kad tai yra tik nepagrįstas gandas.Jonas Vėlaikis.

Nuo galvos skaudėjimo ir reumatizmo

ASPIRIN
TRADE MARK REG.

A PRODUCT OF

Greitai sustabdo skausmus
Jei jūs kenčiate galvos skausmą, nuo nušalimo, neu
ralgijos, muskulų skausmų, reumatizmo ar nugaros 
dieglių, atsimink —

Jūs negausite nieko geresnio • . . 

Net dvigubai daugiau mokėdami!
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“Little b’ar

NAUDINGA KNYGANeseniai rinkoje pasirodė Toronte Ryerson Press išleista žy- nomo kanadiečio žurnalisto ir radijo komentatoriaus W. Woodside knyga The University Question. Ji įdomi tuo, kad pirmą kartą surinkta tiek daug naudingos informacinės medžiagos apie Kanados universitetus. Joje nagrinėjamos būdingesnės universiteto problemos, pasiremiant tyrimų duomenimis ir statistikomis, informuojama apie duodamas stipendijas, premijas, pateikiama trumpa universitetų istorija, jų specifiškumas, priklausomumas valstybei ar kuriai religinei denominacijai. Be to, smulkiai nagrinėjama, kas turėtų lankyti universitetus. Ypatingai svarbu besiruošiantiems studijuoti, o taip pat jų tėvams, nes kiekvienas studentas turėtų žinoti aiškiai prieš įstodamas, kas jam tinkamiausia studijuoti, į kokį universitetą įstoti ir kodėl pasirenka tą ar kitą sritį. Kartais maža informacija ir savo sugebėjimų apsvarstymu galima išvengti bereikalingų pinigų ir laiko eikvojimų. Knyga gaunama Toronto viešojoje ir Reference bibliotekoje.
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Kiekviena tremtis yra skaudi savo tautai, nes svetima gamtinė bei kultūrinė aplinkuma pajėgia sunaikinti ką tik besireiškiančias kūrybines jėgas, galėjusias gražiai išsiskleisti tėvynėje. Užaugus svetimam krašte, užbaigus čia gimnazijas ir siekiant tolesnio mokslo, jaunuo- lis-ė, atsiduria visų vėjų pavojuose. Atskirtas nuo savo žemės, papročių, istorijos jis net nežino į ką jam pagaliau atsiremti savo vidumi. Ateitis beviltiška, nes pasaulio eiga rodo, kad gali ilgai užtrukti, kol vėl bus galima sugrįžti į savo namus. Ir iškyla didelis pavojus ar jaunoji karta išlaikys tautinį susipratimą, bei savo tautai individualinę meilę.Prof. A. Maceina vienoje paskaitoje atskleidžia du tremties tipus, tai Odisėją ir Abraomą. , me jau ja mylėti. Jis žino, jąTrojos karui pasibaigus, kar- f reikės pasiekti darbu, savo var- žygis Odisėjas turi grįžti namo, ' ' ’ y ’ ' ‘į įtakos salą, kur laukia jo žmona Penelopė ir sūnus Telema- chas. Tačiau vandenų dievas užsirūstina ant Odisėjo ir jis pasmerkiamas bastytis ilgą laiką po pasaulį. Odisėjas iškenčia šį pasmerkimą, išbūna 10 metų Jonijos jūroje, atsispiria Latofagų krašte, kur visi minta, kaip medus vaisiais. Jis įprašo draugus ji net surišti, nes jis žino, kas šių vaisių paragaus, tas nebegrįš tėvynėn. Sirenų krašte jis užkamšo visiems ausis, kad niekas neišgirstų labai žavaus, bet apgaulingo balso, kuris žada tik mirti. Jis iškenčia visus dievų viliojimus ir jų suktybes. Hesti- gonų dievaitės apmėtomas uolomis. kad nuskęstu iūroje su savo laivu, tačiau Odisėjas grižta namo. Savo kantrumu ir gudrumu jis pergali dievų užsirūstini- ma ir pasmerkimą.Charono krašte Abraomas turėjo žmoną Sarą ir rengėsi gyventi. Bet vieną dieną Viešpats tarė jam: Palik savo kraštą, savo gimine, savo namus ir eik į šąli, kur aš tau pasakysiu (Gen. 12). Abraomas paklausė Viešpaties, pasiėmęs savo žmona Sarą, tarnus iškeliavo. Kur pažadėtoji žemė. i is nežinojo, jis ėio j visiška tamsa. Jis virto tremtiniu, ėio iš krašto i krašta. statydamas Viešpačiui altorius, augindamas šeima. kariaudamas su priešais. Ne karta iis buvo susirūpinęs ir nusivvles, tačiau savo klajonių nemetė ir niekur neįsikūrė. Abraomas pažadėtos žemės nepasiekė. iis mirė dykumose ir buvo palaidotas šalia savo žmonos. Po nusės tūkstančio metu palikuonys teižengė i pažadėtąją žemę.Kuo mes būsime? Katra tremtis mūsų — Odisėjo ar Abraomo. pasmerkimas, ar pašaukimas? Nuo mūsų pasisakvmo ir priklausys mūsų tremtinių likimas. nes čia slvni netik tautinės, bet ir pasaulėžiūrinės skirtvbės. Odisėias vra stabmeldiškos trem ties simbolis, Abraomas—krikščioniškoj. ’ JOdisėjui fremtis tai dievu pyktis ir pasmerkimas, jis tik laukia, kada tai pasibaigs. Jis nieko nekuria, tik stengiasi visus viliosimus pergalėti.Abraomui tremtis — pašaukimas. Svetima vietovė iam ne vilionė. bet tik priemonė gyvenimui kurti. Abraomas keliauja su šeima, savo turtu, savo papročiais, savo bendruomene, kuriai

jis yra tėvas, teisėjas, gynėjas, mokytojas ir kunigas. Galutinai jis niekam niekur neleidžia įsikurti, nes nėra ta šalis kurią Viešpats žadėjo.Odisėjas ilgisi namų, savo šeimos, jis trokšta savo tėviškės. Tai jam realybė, bet ne idealas, kaip Abraomui. Todėl jis nieko nekuria, tik žiūri atgal, jis neišsivysto. Nesirūpina visai ateitim.Abroamas visai kitoks, ateitis jam pagrindinė gairė jo siekinyje. Jis kuria naują istorinę sąmonę, pagrįstą jo idealu. Jis gyvena ateities apraiškoje, kaip pir maišiais amžiais visa krikščionybė. Nors pažadėtoji žemė svetima savo išore, savo vieta, tačiau jis stengiasi padaryti visos savo bendruomenės idealu. Jis žino, reikia į ją,tikėti ir savo tikėji-
gu. net ir kova su užpuolusiais priešais.Visi pasisakysime už Abraomo tremtį, kuri yra pašaukimas. Nors graikiškoje ir,glūdi taurios meilės tėvynei, tačiau ji svetima mums, užaugusiems krikščionių tarpe, ypač kada mūsų kraštas buvo ir yra religingas.Tremtis taip pat yra savotiškas liudijimas. Žmogus, tapęs tremtiniu, kad ir nenorėtų, tai pats jo buvimas liudija, kad tokia politinė santvarka nesideriną su žmonijos morale ir gerove. Mes ir esame aukos tų vadų, kurie privertė po karo audros mus išsiblaškyti po platų pasaulį. Būkime sąmoningi šaukliai ne tik, kad mus skriaudą atitaisytų, bet turime ir įspėti pasaulį prieš pavojų. Tremtinių sąžinė turi būti gyva, neužliūliuojama saldžiu materialiniu gyvenimu. Tremtinys turi jaustis tremtiniu, neturi'virsti pilnu čiabuviu, pamiršdamas savo krašto skriaudą. Turi priimti tremtį kaip pašaukimą. Jis negali turėti naujos tėvynės, kaip našlaitis naujų tėvu. Jis lieka našlatis amžinai. Tėvynė yra irgi neatstojama, tai kraštas, kur mūsų tėvai gimė ir kur mes ir mūsų tautos kartų kartos išvydo pasaulį.Nėra šio straipsnio tikslas kelti šovinizmo idėjas ar aklą nasipriešinimą prieš to krašto žmones, kur mes dabar prisiglaudę. Anaiptol, bendraukime su jais, bet nepamirškime, kad mes esame kitos šalies nariai, kuriai esame brangūs ir reikalingi. Mes būsime savo kraštui vakarų kultūros nešėjai, pasisavinkime geriausias kultūros savybes, duokime joms lietuvišką charakterį ir kai grįš teisė mūsų kraštui laisvai gyventi, mes būsime pa- iėgūs atversti nauja Lietuvos kultūros lapą. Ruoškimės tam darbui pradėdami daugiau domėtis savąja literatūra, menu, dainomis, istorija bei papročiais. Pažinkime tai, o vėliau kurkime. V. Birieta.

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir potaisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Vairiau vasarnamius.
Tel. LE. 3-1080

44 Gwynne Ave., Toronto

Jūsų malonumui paruošė

Tariama Dau Kingsbyr
BREWERY LIMITED

■■ ■■irjinf 1M r-’J&JVV :M'|V 1 Iii LT °inrrii
y/C.-* :•

< ...

DIDŽIAUSIA LIETUVIU PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMU APSTATYMAS BALDAIS

KADIJO *

ŠALDYTUVAI ★

SIUVIMO MAŠINOS * 

SKALBIMO MAŠINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI *

★

★ 

★

KROSNYS

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI

★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

IŠGELBĖKITE GYVYBES. ^ TE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ■ : : ::: :
WALTMAN’S Patikima Vaistinė

KWjMOiNDAS ST. Namui)

• .... y «... •.-i.v.i ,pi.į i

Pasinaudokite didžiausiais kelionės 
patogumais ... 

vožiuodomi

onfinenta/

ir

onfinenta/

Dviem puikiais transkontinentiniais traukiniais, kurie važiuoja kasdien
j Rytus ir į Vakarus — aptarnaudami:

MONTREAL - OTTAWA - TORONTO - WINNIPEG 
SASKATOON - EDMONTON - JASPER - VANCOUVER 

o ,tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL,

Norėdami viskuo aprūpintos kelionės, pasiteiraukite opie CNR'o "suplanuotą1
* MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės 
į Canadian National atstovus. ’

CANADIAN NATIONAL RAILWAYS
VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS
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Mann & Martel Ltd.
REALTORS

1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilAojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant {mokėjimo. 
Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

Bloor - Dufferin ♦
$1.300 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas su 2 virtuvėm, alyva šil
domas, dvigubas garažas, geras mar
ginius. Visai arti Bloor gatvės.

Bloor - Borthurst
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
atskiras namas su 2 moderniškomis 
virtuvėmis, alyva apšildomas (naujas 
pečius). Tuojau galima užimti.

y Roncesvalles - Fern 
$3.500 įmokėli, 8 kambarių per du 
augštus, mūrinis narnos, dvigubos 
garažas, 2 virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomos (naujos pečius). Visai arti 
Roncesvalles. Morgičtus 13 metų.

Garden - Roncesvalles
$3.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas su 4 garažais, vandeniu aly
va apšildomos, 2 moderniškos vir
tuvės. Tuojau galima užimti.

Margucrctta - Blcor 
$4.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
narnos su 2 moderniškom virtuvėm, 
alyva apšildomas,, nepereinami kam
bariai, dvigubos rgaažas. Viena sko
la balansui 10-čiai metų.

Annette - Runnymede 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas su garažu, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva apšildomas, 
4 kambariai pirmame augšte. Viena 
skola balansui 10-čiai metų.

Parkdole
$5.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
namas sti garažu, alyva apšildomas,. 
3 virtuves. Arti susisiekimo.

Jone - Annette 
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 2 
moderniškos virtuves, garažas. Tuo
jau galima užimti.

St. Clair - Oakwood 
$8.000 įmokėti, 12 kambarių (dup
leksas) atskiras mūrinis namas su ga
ražu, vandeniu alyva šildomos, 3 vir
tuvės, 2 vonos. Geros pajamos. 5 
kambariai pirmame augšte.

■' a. .imi a -.-/.-o— .. » ■ •

Wasaga Beach 
Vasarvietė

$3.000 įmokėti, 9 kambarių vasar
namis ir 8 kabinos talpinančios po 4 
asmenis, 2 laiveliai ir visi kiti pato
gumai. Viena skola balansui 10-čiai 
metų. Dvigubas sklypas.

Oakwood - St. Cteir 
$25.000 įmokėti, 6 butų apartamen
tas, 3 garažai, 'vandeniu apšildomas. 
Prašoma kaina $55.000.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo tekf. LE. 4-8431

Ncmų tcl. LE. 6-1410

Bloor - Indian Rd.
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių, 2 virtuvės, 2 vonios. Pilna kai
na $14.500. ,

Parkdole
9 kambariai — 3 virtuvės

$4.500 įmokėti, mūrinis, atskiros, 
garažas. Pajamos $160 menesiui. 
Atviro skola 10 metų. Vandeniu aly
va šildomas.

Bloor - Dovercourt
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, garažas, 2 virtuvės, Pilna kaina 
$16.500.

College • Roxton Rd. 
2 butų — 10 kambarių

$4.000 įmokėti, mūrinis, 2 virtuvės, 
2 vonios, 2 garažai, 2 atskiri butai, 
vandeniu alyva šildomas. Prašo 
$18.500.

Biocr - Dovercourt
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, 2 vonios, loboi arti 
prie Bloor. 1 atvira skola 10 metų.

Bloor - Runnymede
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 gražūs 
kambariai, privatus įvažiavimas, ga
ražas, naujas stogas.

, Annette - Runnymede 
1 atviro skola

$5.000 įmokėti^ mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 2 virtuvės, garažas, 3 vo
nios. Pajamos 230 menesiui.

Bloor - Oakmount Rd.
13 kambarių — 3 vonios 

$10.000 Įmokėti, rauplėtų plytų, at
skiras, garažas, privatus į važiavimas,
1 atvira skola 10 metų.

Roncesvalles - Constance
14 kambarių - 3 virtuvės

$S.000 Įmokėti, mūrinis, atskiros, 2 
vonios, 2 garažai. Pilna kaina $26. 
500. Tuoj pat galima užimti.

Annette - Clendenan 
$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras,
2 ju butu, dvigubas'garažas. Pilna 
kaina 25.500.

T, STANUL1S
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6345. Namų RO. 2-5543.

Margueretta . Bloor • Dufferin 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras mūrinis namas iš lainės įvažia
vimas, arti prie susisiekimo, erdvūs 
kambariai, lengvos mokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $14.000.

Rogers Rd. - Dufferin 
$2.000 įmokėti, 5 kambarių vieno 
ougŠto, trys miegami kambariai. Dvi
gubas garažas, namas atskiras, gra
žioje vietoje. Kaina $10.000.

Gailmort Place - St. Clair 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 vir
tuvių, namas mūrinis, vienų metų 
senumo, privatus įvažiavimas, gra
žioje vietoje. Antras augštas išnuo
motas u $75 menesiui.

St. Helens Ave. .- Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
romas, 2 vonios kambariai. Iš lai
nės įvažiavimas, arti prie susisieki
mo. Geros mokėjimo sąlygos, geram 
stovy namas.

Brock Ave. - College 
$2.900 įmokėti, 11 kambarių tri- 
pleksra, pirmas augštas 3 kambariai 
ir viraivė ir vienas vonios kambarys. 
Taip pat antros augštas. Trečias 
— du kambariai ir virtuvė, šildymas 
alyva. Geros pajamos iš namo, leng
vos mokėjimo sąlygos.

Davenport Rd. - Dufferin St. 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 vir
tuvių, prie gero susisiekimo. Namas 
geram stovyje, viena skola ilgiems 
metams atdara. Lengvos mokėjimo 
sąlygos, pilna kaina $14.900.

Bloor - High Pork Ave. 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, moderniška virtuvė, gra
žioje vietoje, prie gero susisiekimo į 
visas miesto dalis. Pilna kaina 
$13.900.

Jane - Annette 
$3.800 įmokėti, 10 kambarių mūri
nis atskiras namas, per du auggšgtus 
po penkis kambarius, atskiras įėji
mas. Trims mašinoms garažas. Ge
ras susisiekimas. Geros mokėjimo są
lygos. $240 į mėn. pajamų iš namo.

Jane - Dundas
$2.500 Įmokėti, naujas mūrinis na
mas, 6 kambarių su dviem virtuvėm, 
prie pat Loblaw krautuvių. Gražioje 
vietoje. Pilna kaina $15.500. •

. Dundas - Dovercourt Rd.
$4.8C0 įmokėti, krautuvė ir dviejų 
augštų'mūrinis namas. 7 kambariai ir 
krautuve, kuri tinkama moterų kir
pyklai bei kitiems bizniams. Į antra 
augštą atskiros įėjimas. Geros paja
mos iš namo. Savininkas išvyksta iš 
‘Toronto, tuojau galima užimti visos 
catalpas.

Aleksas 
KAZANAVIČIUS

Darbo telef. LE. 4-8481

namo ar biznio, tuojau skambin-P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo 
kite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną daug naujų nuoso- 
vybiij.

Joseph A. PEt '1ERS Ltd.
R E A L T O R S 

Narys Toronto Kcal Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

Havelock - College
$7.000 įmokėti, atskiras 1 1 kamba
rių nomas, 3 virtuves, vandeniu ir 
alyvos šildymas. Garažas ir vieta dar 
keliems garažams. Pilna kaina 
$19.500.

Havelock Bloor
$7.000 įmokėti, atskiras 9 kambarių 
labai gerame stovyje namas. 2 mo
dernios virtuves, 2 vonios. Garažas 
ir tik keli žingsniai iki BlOor

Bloor - Delaware
$2.500 Įmokėti, 9 kambarių namas. 
2 modernios virtuves, dvigubas ga
ražas. Labai arti Bloor.

TELEFONAS LE. 2-3321
Oakwood St .Clair

$6.000 įmokėti, 9 didelių kambarių 
per 2 augštus, atskiras namas. 2 vir
tuvės, vandens ir alyvos šildymas. 
Dvigubas garažas, privatus įvažiavi
mas. Didelis ir lobai gražus kiemas.

Bloor - Runnymede
7 kambarių atskiras labai gerame 
stovyje namas. Vandens šildymas, 
garažai, gražus kiemas.

Oakwood - St. Clair
1.G00 įmokėti, 7 gražūs kambariai 
per du augštus. 2 virtuves. Šeiminin
kas išvyksta Amerikon.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARI JOŠIUS
įstaigos tcl. Namų tcl
LE. 2-3321 KO. 2-5543

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. W., Toronto 
Tel. EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt. 

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. • TEL. LB. 4-6331

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Futbolas. Užpraeitą pirmadie
nį Vytis I sužaidė 1:1 lygiąsias 
su Blackpool viennuolike. Šiose 
Continental lygos pirmenybių 
rungtynėse įvartį įmušė P. Ro- 
žaitis. Consolo-taurės varžybose 
praeitą sekmadienį Vytis I pra
laimėjo prieš Sons of Malta 2:1. 
įvartis Lietuvininko. Sekančios 
rungtynės: šį sekmadienį 2 vai. 
p.p. Withrow parke Vytis II - 
Heilas B.

Lauko tenisas. Praėjusį sa
vaitgalį Toronte įvykusiose To
ronto Lietuvių Namų taurės ko
mandinėse lauko teniso varžy
bose Vytis laimėjo 3-čią vietą. 
Vytiečiai Gvildys, Rautinš ir 
Žukas pralaimėjo Rochesterio 
Sakalui 3:0, bet ta pačia pasek
me įveikė Hamiltono Kovą. 
Sekmadienį vytiečiai dar žaidė 
draugiškas rungtynes su Čika
gos tenisininkais.

Lengv. atletika. Praėjusį tre
čiadienį klubo rungtynėse pa
siektos šios pasekmės: rutulys 
moterims — Kriaučiūnaitė 32’ 
1”. diskas moterims — Kriau
čiūnaitė 84’3”, ietis moterims — 
Kasperavičiūtė 79’1”, šuolis į 
augštį mergaitėms — Pacevičiū- 
tė 3’9”, Brynaitė — 3’7”, rutu
lys mergaitėms —- Pacevičiūtė 
21’4”. Sekančios rungtynės 
įvyks už dviejų savaičių. Ketu
ri klubo lengvaatletai FASKo 
yra pakviesti dalyvauti Š. Ame
rikos pabaltiečių lengv. atleti
kos rungtynėse, kurios įvyks 
birželio 21-22 d. Čikagoje.

O.' Kriaučiūnaitė dalyvavo 
Ontario lengv. atletikos pirme
nybėse ir rutulio stūmime lai
mėjo 3-čią vietą.

Praėjusį sekmadienį įvyko pa
sitarimas nustatyti gaires kai- 
kuriems šių metų reikšmin
giems įvykiams. Buvo aptarti 
dešimtmečio minėjimo reikalai 
ir sudaryti planai Wasagos spor-' 
to aikščių įrengimams. Pirmoji 
talka šiam reikalui organizuo
jama šį .savaitgalį. Visus kvie 
čiame prisidėti. - A. S.

KOVO ŽINIOS
— Spėjama, kad 1959 m. ŠA 

Žaidynių pavasario ratas bus 
pravestas Hamiltone. Tam sąly
gos yra labai geros: beveik vie
noje vietoje randasi net šešios 
salės, o finalinėms rungtynėms 
galima būtų paimti McMaster 
universiteto salę, talpinančią 

.beveik 1.000 žmonių.
— Kovietes maloniai nuteikė 

Toronto Vyčio moterų krepšinio 
komandos žaidėjos, į teikdamos 
savo “priešininkėms” laike rung
tynių gražias rožes, kartu pasvei- 
kindamos hamiltonietes 9-niu 
metų klubo gyvavimo proga.

— Iš valdybos pasitraukė Alg. 
Grajauskas. Iždin. pareigas pra
dėjo eiti Z. Rickienė.

— FASKas yra augščiausias 
mūsų išeivijos sportinio gyveni
mo organas. Gražus yra jo statu
tas, skambios pavardės vadovy
bėje. Hamiltono Kovas, besi
rengdamas devynerių metų su
kakties minėjimui, balandžio 25 
d. parašė raštą, kviesdamas FA 
SKo pirmininką žaidynėse daly
vauti ir jas atidaryyti, o pačiam 
negalint, atsiųsti bent atstovą. 
Taip pat paprašyta buvo finan
sinės paramos, nes klubo kasoje 
buvo likę $25, juo labiau, kad 
balandžio 12-13 d.d. Clevelande

ji .buvo žadėta. Iki šios dienos 
į kvietimą negauta jokio atsaky
mo, nesulaukta nei jokios para
mos ...

— Gimnazijų lengvosios atle
tikos pirmenybėse Hamiltone 
V. Kronas šuolyje į augštį lai
mėjo pirmą vietą.

— Rudenį hamiltoniečiai 1958- 
59 sezoną numato atidaryti taip 
pat didelėmis žaidynėmis. K.B.

Padėka
Hamilytono LSK "Kovas", po grožiai 

pavykusio 9-nių metų sukakties minėji
mo gegužes 24-25 d.d. reiškia nuošir
džią padėką VA V parapijos klebonui 
kun. dr. J. Tadarouskui už visokeriopą 
paramą rengiant šios sukaktuves ir lei
dimą nemokamai pasinuodoti parapijos 
sale šachmatų simultanui. Toronto Var
po chorui ir jo vadovui muz. St. Gaile- 
vičiuL solistams St. MaŠaloitei, V. Že- 
melytei ir V. Verikaičiui už puikiai iš
pildytą programą, sporto klubams To
ronto LSK Vytis, Toronto Aušra, Ro- 
česterio Sakalas ir Detroito Kovos už 
sveikinimus ir dalyvavimą žaidynėse, o j 
mūsų prekybininkams pp. VI. Antanai- ! 
čiui, Alt. Kybartui, VI. Kažemėkui ir ; 
A. Pranckevičiui - Z. Didžbaliui už nu-I 
pirktas puikias taures krepšinio ir stalo i 
teniso žaidynių nugalėtojams, kurios pa- 1 
liks kaip prisiminimas gražiai praleistų ! 
dienų Hamiltone. ’ .

Dėkojome už sveikinimus ir gėles 
kun. dr. J. Tadarouskui, Kanados ir Va
karų Sporto Apygardų' vadovams pp. J. 
Gustainiui ir P. Petraičiui, KLB Hamil
tono apylinkės pirm. R. Bagdonui, o 
taip pat prisidėjusiems prie šių iškilmių 
pravedimo, P. Vaitoniui už duotą simul
taną, K. Mikšiui — loterijos provedi- 
mą, VI. Sasnauskui, p-lei M. Macevi
čiūtei, J. Bulioniui, broliams J. K. Žu
kauskams už įrengimą garsintuvų salė
je ir visiems kitiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie sporto žai
dynių ir baliaus pravedimo, sutraukusio į 
Hamiltonu daug svečių iš JAV ir On
tario provincijos.

Dar kartą visiems nuoširdus, sportiš
kas ačiū. HLSK Kovas valdyba.

Lengvaatlečių varžybose Kau
ne gegužės 11 d. disko metime 
rekordą pasiekė Veikalaįtė, nu
metusi 47 m. 14 cm., Varanaus- 
kas rutulį -numetė 16 rft. 94 cm. 
Plaukikų varžybose Puodžiuky- 
rias 100 m. laisvu stiliumi nu
plaukė per 1 min. 1,2 sek.

Vilniaus spartakiečių futboli
ninkai gegužės 11 d. Sovietų Są
jungos B klasės pirmenybių 
rungtynėse Leningrado LTS ko
mandą nugalėjo 2:0.

R.CMOLKAN
V R E AL ES TAT E X M

527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404 
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki* 
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas.' Sąžiningas patarnavimas.

Jane - Annette
$2.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, mod.- virtuve, alyva šildomas, 
priv. jvožiav. Šeimininkas išvyksta.

Runnymede - Annette
$3.400 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuves, alyva Šildomos, 
garažas, geros išsimokėjimo sąlygos.

Windermere • Bloor
$4.500 įmokėti, 6 kamb. atsk. mū
rinis namas, 2 mod. virtuvės, alyva 
Šildomas, didelis kiemas, pilna kai
na tiktai $15.700.

Indian Rd. - Bloor
$4.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, mod. virtuvė, alyva Šildomas, 
dvigub. garažas, viena skola 10 m.

Indian Rd. Cresc. • Blcor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mū
rinis narnos, 2 virt., priv. įvažiavimas.

Swansea - Windermere
$6.000 įmokėt, 7 kamb. atskiras mū
rinis namas, mod. virtuve ,vand. alyva 
šildotnas, garažas 1 skola 10 metų.

Indian Rd. - Bloor
$6.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš- 
tus, atskiras mūrinis namas, vand. 
alyva šildomas, privatus įvažiovmas, 
garažas, didelis gražus kiemas, geros 
išsimokėjimo sąlygos, žema kaina.

Clendenan - Bloor
$7.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augŠ- 
tus, atskiras mūrinis namas, vand. 
alyva šildomas, mod. virtuvė, gara
žas, namas be skolų.

Geoffrey - Roncesvalles 
$5.000 įmokėti, 12 kamb. mūrinis 
namas, 3 vonios, 3 virtuvės, alyva 
šildomos, namas be skolų.

Humberside - High Pork 
$6.000 įmokėti, 10 kamb. atskiros 
mūrinis namas alyva šildomas, dvi 
vonios, 2 virtuvės, garažas, viena 
skola 10-čiai metų.

Westminster Ave. • Indian Rd. 
$8.000 įmokėti, 13 kamb. atskras 
mūrinis namas, 2 vonios, 4 virtuvės, 
vand. alyvą šildomas, garažas, labai 
geras nuomavimui, šeiminnkas iš
vyksta.

Wright Ave. - Roncesvalles 
$10.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 4 virtuves, 
vand. alyva šildom., priv. įvažiavim.

Apartamentai
$10.000 įmokėti, 4 butų, $500 nuo

mos į mėnesį.
$20.000 įmokėti, 9 butų, apie 

$12.500 nuomos į metus.
Wasaga Beach 

$4.000 įmokėti, benzino stotis, resto
ranas, krautuvė, 19 kabinų, gali keis
ti j namą.

t $2.000 įmokėti, maisto produktų 
krautuvė - valgykla su dideliu kam
piniu sklypu, galima statyti motelius 
bei benzino stotį. Galima tuojau ir 
nuomoti.
$800 įmokėti, 6 kamb. vasarnamis 
su visais baldais.

P. KER BERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

Lietuvos piliečių žudikai naciai teisme J
(Atkelta iš 2 psl.) 

moterys ir vaikai. Klausinėja
mas ,kodėl taip buvo daroma, 
Hersmann pareiškia, “gal tai 
įvyko dėl to, kad tėvai nenorėjo 
nuo savo vaikų atsiskirti, norė
dami verčiau mirti kartus su ki
tais šeimos nariais”.

SENIŲ FABRIKAI
Žmonės senatvėje pergyvena 

didelę depresiją, kai pasijunta 
esą jau niekam nereikalingi. 
Pastovus vertingas darbas pake
lia jų nuotaiką ir teigiamai vei
kia tiek fizinę, tiek psichinę 
sveikatą. Anglijoje dėl to visa 
eilė firmų yra įkūrę arba atski
rų fabrikų arba fabrikų skyrių, 
kuriuose dirba vien senyvi vyrai 
ir moterys. Tokiam vienam fab
rike dirba 110 darbininkų 71-74 
metų amžiaus. Atskiruose fab
rikų skyriuose laikomi senai j 
įmonėje dirbą darbininkai. Jų; 
darbo spartumas nėra didelis, 
bet užtai darbo tikslumas, jų ap
dairumas yra žymiai didesni 
negu jaunų darbininkų. Dėl to 
jų darbo vertė nėra mažesnė ir 
jiems mokamas tas pats atlygi
nimas kaip ir anksčiau.

Esesininkų vadų varžybos 
dėl ‘iaudymų Lietuvoje 
Lietuvos gyventojų šaudymas 

tuo metu buvo tiek “madoj”, kad 
hitlerinių smogiamųjų . dalinių 
vadai ir vadukai, įvairių gesta
po, SD ir kitų įstaigų viršinin
kai ėjo savo tarpe tiesiog lenk
tynių, kas kokį Lietuvos rajoną 
“apvalys” * ir -kiek “potencinių 
priešų” šulikviduos. Įvytus pir
miems masiniams sušaudymams 
Lietuvos pasienio miesteliuose, 
Tilžės gestapo vadas Boehme ir 
SD viršininkas Hersmann vykę į

GREITAI, • GERIAUSIAI • LENGVAI
' r

-k ii PINIGAI]
LIETUVĄ 

.....
„ 10 Rubliu už $1.—

Mokestis $5.^ iki $500Q^iį
O PILNAI GARANTUOTA S

PARŪPINAMAS
EXPRESU PER 2 SAVAITES

G R A M ER C Y
i S- J.: įį1, .Į". i

Newarlc 2, New Jersey

Leista Bankų Dept.
'3pdrauštĮįj^j-sį

ED. KONDRATAS

Vyru ir moterų rūbu 
siuvėjas

1113 Dundas St. W., Toronte 
(prie Lietuvių Namų)

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožui, sienoms 
popietis, įvairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sov. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A. I
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

P. BUDREIKA F. JONYNAS '
Namų tcl. WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-9641 Namų tcl. RO. 7-1948 

ir EM. 6-0091

A. BLIUDŽIUS

V. MORKIS

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

TAISAU RADIO - TELEVIZIJOS aparatus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 • V. SIMINKEVIČIUS 386 Durie Št.

B. SERGAUTIS REALTOR
visiems savo klijentams, kolegoms ir bičiuliams praneša, kad atidaryti nauji 

of tisaimoderniški

I. Mawrodin
REALTOR

No rys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St W. RO. 7-3121
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRU; NUOSAVYBIŲ. Sudaro- 
me paskolas, perkame morgičius, bei parūpiname pinigų jmo- 

kėjimui. GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3221
4

989 BLOOR St W 
LE. 4-9211

Real Estate

355 DANFORTH AVE.
HO. 1-7515

Agentai
prašom aplankyti naujus airconditioned offisus. Mūsų agentų mėnesinio 

uždarbio vidurkis yra virš 41.000. k

Kauną pas SS-standartenfuererį 4 
Jaeger, su juo susitarti dėl eg-" 
zekucijų atskiruose rajonuose- 
derinimo. Taip buvę jiems patar- -■ 
ta dr. Stahleckerio,, masinių nai- ■ 
kinimų planuotojo Berlyne. Bet ’ 
kai tilžiečiai viršininkai atvyko m 
į Kauną, čia juos Jaegeris suti- ' 
kęs labai piktai. Girdi, “valy-r * 
mus” Lietuvoje vykdyti — tai jo ;

; kompetencija, o ne Tilžės gesta
po ir SD įstaigų. Ir Lietuvos pa- * 
sienis priklausąs prie zonos, ku-* 

iri įeina i Kauno (Jaegerio)“; 
' kompetenciją. Jis stačiai uždrau
dęs jiems Lietuvos teritorijoje 
veikti. Prie kokio nors susitari
mo nebuvę prieita. Hersmanno ■ 
parodymais, lankymasis Kaune • 
praktiškai baigęsis tuo, kad Jae
geris juos “išvaręs pro duris”. 
Ir kaltinamasis Harms teisme 
patvirtino, kad esesininkų va
das Jaeger Tilžės komandai ne- . 
norėjęs pripažinti teisės Lietu
vos pasienio ruože gyvent, šau
dyti. Boehme. tačiau .tais laikais 
pareiškęs, kad jis nesąs linkęs 
Lietuvos pasienio 25 km ruože 
atsisakyti teisės tokius žygius 
vykdyti, priešingai, jis dar sten
gėsi tą 25 km ruožą kiek galint 
praplėsti.

Batakių suimtuosius norėjo 
susprogdinti, paskiau sušaudė 
Kaltinamasis Harms, buv. kri- 

min. komisaras Tilžėje, teisme 
parodė, kad buvęs planas inter
nuotųjų stovyklą Batakiuose su
sprogdinti. Lauksargių punkto 
vedėjas Schwarz .buvęs tuo rei
kalu jau su vieno pionierių da
linio vadu susitaręs. Planas ne- . 
įvykdytas dėl to', kad sprogdi
nant būtų nukentėjusi ir Bata
kių geležinkelio stotis. Tuomet 
esesininkai nusprendė suimtuo- . 
sius, kurių tarpe buvo ir moterų 
su vaikais, sušaudyti. Boehme» 
pavedęs Harmsui toms egzekuci- = 
joms vadovauti, bet Harms at- / 
sisakęs. Šaudymams vadovavęs 
gestapo pukto vedėjas Schwarz. , 
Masinių žudymų metu buvę bai- 1 
siu scenų, kurios dalinai buvu-; 
šios net fotografuojamos. ;

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

'■ • ■■■ -■! ;• P?'■ ?.:■ 7S? ,

FOUR SEASONS

H s.
T«1. WA..3.94S4 i. WA. 3-«7 > S

Atiųža gimines
' nuofpt gyventi or poshvcžiuotr.

JS; Icktirirop; loivoiS/ gefcxink<ėii4is.
Ncscxoninio- rriėto nuolaidos!

|' Posos nr vrxos parūpinome per
-■ * T:?; kdetų

SEASONS
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V.VASIS
į REAL ESTATE

872 Bloor St. W. . . Telefonas LE. 1-4605
COLLEGE - QSSINGTON 

12 kambarių, 4 virtuvės, 2 garažai, patogus susisiekimas, gero mūro narnos,
reikalingo $6.000 įmokėti

ST. CLAIR - OAKWOOD 
75 kambariai, vandeniu alyva apšildomas, kvadratinis planas ir garažas, pra»
Šoma kaina $22.900.

COLLEGE - DUFFERIN
8 kambariai, 3 virtuvės, atskiras, vienos morgiėiu^ balansui, $3.000 įmokėti.

HIGH PARK RAJONE
9 kambarių, vandeniu alyva apšildomas, garažas, labai gera vieta nuomavi
mui, didesnis įmokėjimas.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui pra'.m skambinti LE. 1-4605 
J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1 -5688
į * ‘

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME J NAMUS.

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Sav. V. BLOCKIS

EDMONTON. Alta.
Vytautas V. Juodelis Šių metų 

birželio mėn. pirmomis dienomis 
Mohtrealio universitete sėkmin
gai už’-aigė inžinieriaus mokslus 
— metalurgijos ir filosofijos — 
ir nuo liepos 1 d. išvyks darbuo
tis į Kingston, Ont., Aluminum 
Co. of Canada. Prieš užimant 
nau’ą darbą, n«u’asis inžinierius 
atsilankys i Edmontoną aplan- 
kvti savo žmonos ir dviejų sūnų, 

i kurio jaukiausio dar nėra ir ma- 
i tęs, nes tik Gegužės 30 d. stiprus 
'ir smagus atkeliavo į ši pasaulį. 
■ Taipgi aplankys savo mylimuo
sius tėvelius, kurie yra puikiai 

; įsikūrę Edmontono mieste, bro- 
; Ii dr. Algirdą Juodelį, dantų gy
dytoją, kuris jau senokai dakta
rauja savo kabinete Edmontone 
ir gera vardą užsitarnavo tarp 
klijentų. Sesuo Aldona dirba biu
re Citv of Edmonton Personel 
F»eot. Laimingi ir garbingi tėvai 
Vincas ir Teresė džiaugiasi ma
tydami savo vaikus gražiai iš
auklėtus ir einantį garbingas ir 
atsakingas pareigas. Kartu džiau 
giasi ir visa Edmontono lietuvių 
kolonija sveikindama naująjį 
’nnnierių ir linkėdama viso ge
riausio.

Mūsų kolonija didėja naujagi
miais. Antanas ir Agnes Kontri
mai sulaukė stiprios ir linksmos 
pirmos dukrelės.; LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA

WANDA’S HAIR STYLINCr
PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS apsilankyti naujoje ir modernioje WAN DOS 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos. 

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

; 1700 B QUEEN ST. W. (prie Sunnyside)
Telefonas LE. 5-6686

PRANAS BARAUSKAS

LE. 4-3608
83 Westmoreland Avenue, Toronto
Atstovas The Empire Life Insurance Co. ir 

kitų draudimo bendrovių.

jei

na- Patarmei ir patarnavimai veltui 
Skambinkite šiandien

NORITE SUTAUPYTI?
Kainos ant visko pakilo, tačiau Jūsų nuo
savybės draudamai kainuos mažiau
kreipsitės į mus. Parodysime, kaip gali 
ma pilniaus apsidrausti už žemesnę kai

Paieškojimai
Kun. Antanas Vaitelis, prieš 

karą buvęs Ramygalos bažnyčios 
kapelionas, ieškomas jo sūnėno. 
Stasė Karvauskaitė, 1944 m. gy
venusį Panevėžyje, ieškoma jos 
buvusios draugės Justinos Rakš
tytės. Jei kas nors žino šių as
menų adresus arba jų likimą, 
prašau pranešti: L. Kriaučiūnie
nė, Jones Rd. R.R. 2, Fruitland, 
Cnt., Canada.

Dauknys Jonas, sūnus Petro, 
kilęs iš Naujamiesčio valse. (Pa
nevėžys) , Puoriu kaimo, ieško
mas sesers iš Lietuvos. Atsiliep
ti ar žiną apie jį pranešti: Br. 
Manglicienei, 378 Crawford 
Ave.. Toronto, Ont.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazd ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 

.žiemai. Krosnys “Gurnev” -— gazo ar elektros. Šaldvtuvai — 
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

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

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

Žemiausios kainos Toronte.

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

Įkaušęs pilietis vidurmiesty 
prieina prie vieno kiemo vartų, 
išsitrakia raktą ir įsikibęs vartų 
linguodama^ kalba: '.

— Ne*tas/ne tas, ne tas...
— Ką čia tamsta taip skaičiuo

ji? — klausia priėjęs policinikas.
— Ką? Namus. Visi taip su

kasi ... Ko man eiti! Stoviu ir 
laukiu. Prilėks manasis — atra
kinu,- įeinu ir į lovą!...

Tikriausias rodyklis
Meteorologijos biuro tarnauto

jas senukas nuo pat ryto sėdi, 
užrašo įvairių stočių pranešimus, 
tikrina duomenis, • skaičiuoja ir 
braižo žemėlapiuose.

— Bus lietaus! — pagaliau sa
ko savo bendradarbiui.

— Iš ko sprendžiat.?
— Pasiutusiai suka man deši

nę koją. Tąip visada prieš lie
tų...

Jis randa išeitį
Priėmimo metu, kur vaišės 

pačių svečių paimamos nuo bu
feto, žmona sako vyrui:

— Bet tu, Jonai, jau ketvirtą 
porciją ledų atsineši. Juk visi 
pastebės...

— Tai nieko. Aš vis sakau, kad 
nešu tau...

Geras vaidinimas
Lietuvoje prie bažnyčios po- 

litrukas pastebi daug susibūru
sių žmonių. Jis prieina prie jų ir 
klausia:

— Kas čia vyksta, kad taip 
daug susirinkot? Ar koks vaidi
nimas?

— Vaidinimas.
nas iš būrio.

— Ar geras? — klausia polit- 
rukas.

— Matyt, geras, nes vaidina
mas jau beveik 2000 metų, — at
sakė žmogus.

atsako vie-

Fort William, Ont.
Apylinkė Motinos dieną minė

jo gegužės 10 d. italų salėje Ar- 
tona. Jaunosios dukros: Bružai
tė, Mitalaitė, Jonaitytė ir. Ka
minskaitė papuošė visas motinas 
raudonomis rožėmis — meilės ir 
orisirikimo simboliu. ’ Apylinkės 
pirmininkė kalbėjo apie didžiuo
sius motinos nuopelnus vaikui, 
paskiram žmogui, šeimai, žmoni
jai bei visam pasauliui. Taip pat 
iškelta didžiausia reikšmė lietu
vės motinos praeity ir dabarti
nėse sąlygose. Kaip daugybė 
garsiųjų žmonių pasauly prisi
pažįsta, jų gyvenimo kely di
džiausias kelrodys buvo jų moti
na. Giliu susikaupimu pagerbta 
mirusios motinos.

Programą gražiai pravedė H. 
Poškus, tik ką grįžęs iš Ameri
kos. Motinoms sveikinimo žodi 
tarė K. Kaminskas.

P. Radzevičienei vadovaujant, 
meninėj programos daly puikiai 
deklamavo Jūratė Mitalaitė pri
taikintus šiai dienai eilėraščius. 
G.Kaminskas groio smuiku. Pia
ninu skambino Kaminskaitė ir 
T. Mitalaitė.

St- Lawrence Oil
(Šv. Lauryno alyva) .

- gryna kukurūzų alyva 
lengvai išpilamoje skardinėje!

ST. LAWRENCE OIL (Šv. Lauryno alyva) 
yra lengva ir švelni — gryna augalinė aly- 

nepakeičianti patiekalo skonio. _ 
Viskam, ką alyva gali padaryti, ST. 
LAWRENCE ALYVA tinka geriau, 
negu bet kokia kita, kurią jūs esate 
kada nors vartoję. Kanadiečiai sėk
mingai šią alyvą naudoja daugelį 
metu.

va

Kepimui, troškinimui
__ •• .

VF| Till Prūnykite duodamos 36 psl. RECEPTŲ KNYGELĖS (anglų ar Į
I ■ *■■■ ■ prancūzų kalba) "COOKING WITH CORN OIL"% . . rašykite į j 

THE ST. LAWRENCE STARCH COMPANY LIMITED | 
Port Credit

Gamintojai ir BEE HIVE SYRUP — DURHAM CORN STARCH 
IVORY LAUNDRY STARCH (Baltų ir Mėlynų)

JOR SALADS 
Wing 4 PURE CORN 0|1

Salotoms

, Ontario 
ir

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE.
(prie Roncesvafies - Dundas St.)

Kabineto telefonas LE. 5-1551

Priima susitarus telefonu.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Priėmimo valandos: 
nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.

Šeštadieniais pagal susitarimą _____

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek-
• <»«ria ai ių nervus, kurie daž 

noi sukelia g.Nvos skaudėjimų Ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA 1-3924

Maisto produktu krautuvė 
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

Tel. LE. 3-9911
;Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašiniu, kumpių, taip pat 
, įvairiausio europietiško bei kžinadiško maisto.

PRISTATOME VELTUI Į NAMUS.
• APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
• Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir ooltoms. Augiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai žemiausios kainos.

1229 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar). Toronto, Ont.

H. Poškus padėkojęs visiems 
programos dalyviams, pakvietė 
vakarienei, kurią paruošė pp. 
Kaminskienė ir Druktenienė. Li
gi atėjo 4 žmonių italų orkest
ras, V. Jonaitvtė tvarkė plokš
telių muzika. P. Kajutis sutvar
kė garsiakalbius. Fantus paruo
šė p. Jonaitienė. Suaukojo visi.

Loteriią pravedė V. Jonaity
tė ir H. Poškus. Prie durų priim
dami dalvvius šeimininkavo A. 
Jonaitis ir Gimbutis. Jiems tal
kininkavo p. Bružienė platinti: 
įėjimo bilietus. V. Sibulis parū- Į 
oino salę ir leidimą, tik pats ne
begalėjo parengime dalyvauti, 
nes turėjo vykti tarnybon. P.p. 
Sibulis, Bružas ir Kaminskienė 
parūDino muziką. Pp. F. Tutlys 
ir Jokubauskas dirbo visą vaka- 
ra vaišindami dalyvius.

Žmonių buvo nemažai, nes bu
vo daug sustojusių pakeliui į 
mišku darbus. Apylinkės pirm, 
tarė žodį i išvykstančius miškų 
darbams, linkėdama geriausios 
sėkmės. Ta proga ji gėrėjosi lie
tuviais, kaip labai gerais darbi- 

i ninkais. kuriuos jau įvertina- 
darbovietės ir duoda paaugštini- 
mus. P. Dautartas jau yra pri- 
žiūrė.toias - bosas. V. Zujus pa
skirtas laikinai tokias pareigas 
eiti. Tikrai džiugu ir sveiki
name iuos. Būtu malonu, kad 
vįsi lietuviai, žengtų pirmyn. Ži
noma, tiek daug bosu vietų ten 
nėra. Vertėtu bandyti eiti Į sa
vistovu bizni. Gal pavieniam bū
tu sunkiau. bet susidėtus į gru
pes - kompanti as galėtų Veikti 
dauv sėkmingiau. Pvz. galėtų 
būti kontraktoriais ar pan. Taip 
nat galėtu prisidėti dalininkais 
J kitas rimtas kompaniias ir per 
kok’ pora trejetą metu galėtų 
nas’darvti Ivpūs partneriai, o ta- 
da t»u ateitis būtu aprūpinta.

Malonu priminti, kad lietuviai 
dirbantieji miškuose vra jaut
rūs lietuviškiems reikalams. Jie 
nirmieii remia aukomis ir visais 
crpHmiao būdais.

Gegužės 11 d. A. Jonaitienė. 
pas savę suruošė puikią kavutę 
naren^imo dalyviams apyskai- j 
tos sudarymo pro^a. Minėiimo. 
narenvimo neinąs #61.10. Nuošir- Į 
džiausiąs ačiū visiems atsilan- 
kius’ems motinas pagerbti ir 
taip p°t parengime nrisidėiu- 

vienokiu an kitokiu darbu.
Dabar ruošiamės bendrai visų 

lietuvių vakarienei Tėvo dienos 
Drova.

Pn. Da^ėnu dėdė mirė Čika- 
voie Jie abu buvo nwvke į lai
dotuves. Abiems broliams reiš
kiame vil’a užuojauta.

Pn. Kabiębn susilaukė antro 
Sveikiname.

Pn. Prnš’enė. Sibulis ir V. Zu- 
polankė Bet. ligonius esan- 

ęjps Ontario Iiaoninėie.
Rnmas Mitalas, pernai baigė 

Toronto universitetą. Matemati
kos skvriu hi augščiausiu nasi- 
yvmėiimu. Havo stipendjia dok- 
tor^iintis. Š’met Pavo BA laips
ni Motina išvvko i diplomo įtei
kimo iškilmes Toronto universi
tete. Rnma Mitalą nuoširdžiau
siai sveikiname. J.

. Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2003

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir Šeštadieniais

1082 8LOOR 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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin /*

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatrc - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vo*kų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Giodstcne

L1 1 ......................... . ..................... " u ................. Y
Pats laikas padaryti pavasarinį mašinos pagrindinį patikrinimą.

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

Spe<Wi!i«-Co1l*<»e 9 
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Nauiu stabdžiu Idėilmas t?k *18.00

r
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neon iškabų valymas. * 
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

31 A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

Valau fotelius ir
Įvairius kilimus, 

taip pat Kimu raiafo dėmes. Sutarta u 

aului ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ

, TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto.

DĖMESIO!

Tel. RO. 64063

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

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

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Pnskolo 1 eim. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmodreniois ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antrodieniois — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vol. vok.
Treiiodieniois ir Ketvirtodieniois nuo 10-12 vol. ryto uždoryro.

Buitinė: Lietuvių Namui, 1129 Dundas St. W., Torontu, Ont.

TeMenos LE. 2-8723

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-41X2
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BESSETT
SEGUIN

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė., Toronto
Telef. LE. 6-5613

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel EM. 4-2715

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečių at 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai Į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. y. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui,.

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių plonai ir t.t.

95 Mill Rd., Yon g ehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill

■••"--•'•''■■vi-'Susitikite Lenkijoj j 
su savo giminėmis
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TORONTO. Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Pirmosios Komunijos iškil

mės parapijos bažnyčioje įvyks 
šį sekmadienį laike 9.30 vai. pa
maldų. Iškilmingas pamaldas 
laikys kun. dr. J. Gutauskas, 
kuris daug sielos ir pedagoginio 
patyrimo parodė vaikučių pa
rengime. Po iškilmių bažnyčioje 
parap. salėje įvyks vaikučiams 
vaišės, bus fotografuojama ir 
bendrai su tėveliais ir artimai
siais pasidžiaugiama didžiąja 
jaunųjų švente. Būtų gera, kad 
vaikučių tėvai ir artimieji juos 
palydėtų iki altoriaus stalo.

— Birželio deportacijų septy
nioliktasis prisiminimas ir pa- 

. gerbimas išvežtųjų, parapijos 
bažnyčioje bus apvaikščiojamas 
visą savaitgalį: šį penktadienį — 
Švč. Jėzaus Širdies šventėje -r- 
specialiu leidimu laikomos šv. 
Mišios 7.30 vai. vak., o nuo 7.30 
v. v. prie Aušros Vartų Marijos 
altoriuje valandai išstatomas 
Švenčiausias; šeštadienį ado
racija nuo 7-8 v.v. Sekmadienį 
11 vai. iškilmingose pamaldose 
su vėliavomis dalyvauja karių, 
moterų ir jaunimo organizaci
jos. Po pamaldų organizuotai ei
nama prie žuvusiems paminklo, 
kur septyniolikos metų deporta
cijų sukakčiai, padedama 17 ro
žių ir giedamas Lietuvos Him
nas. Organizacijos kviečiamos į 
pamaldas atvykti 15 min. prieš 
vienuoliktą. Pamokslai kun. P. 
Ažubalio“ Rožės ant gyvojo tau
tos aukuro”.

— Šią savaitę dviems par. ku
nigams išvykus į rekolekcijas, 
šiokiadieniais rytinės pamaldos 
laikomos 8 vai. Visus parapijos 
reikalus tvarkys namuose likęs 
kun. dr. J. Gutauskas, šešta
dieni pamaldos: 8, 10 ir 12 vai. 
sutuoktuvių pamaldos.

— Wasagos vasarvietėje, tal
kininkaujant savaitgaliais jau
nimui, vykdomas sporto aikš
telių paruošimas vasaros sezo
nui. Aikštelės įrengiamos prie 
lietuvių salės. Planų paruošimui 
ir darbų vykdymui vadovauja 
archit. Alg. Banelis ir inž. Pr. 
Gvildys. Pamaldos vasarvietėje 
pradedamos birželio 22 d. 9 ir 11 
valandomis.

— Prie daugelio lietuvių so
dybų yra gražūs darželiai. Pa
gal lietuvišką tradiciją būtų 
gražu iš liet, darželių vasaros 
metu papuošti sekmadieniais al
torius. Pageidaujama, kad gera
dariai apie gėles kleboniją pa
informuotu jau šeštadieni. Pa
sistenkime ir Wasagos koplytė
lę gražiai gėlėmis papuošti sek
madienių pamaldoms.

— Yra užmegzti glaudesni ry
šiai su Amerikos generaliniu 
konsulatu Toronte ir bandyta 
praskinti lieutviams kelią minė
toje įstaigoje lengviau gauti Vi
zas ar kitokią pagalbą.

— Pakrikštyta: Karolina Ona 
Jonaitytė. Dalius Vincentas 
Butrimas ir Rita Marija Zitsch- 
ka.

Seinų * Punsko lietuviams, 
jų ruošiamam pirmajam lietu
viškam leidiniui išspausdinti 
KLB Kultūros Fondas paskyrė 
$50 paramos.

Kanados Lietuvių Kunigų 
Vienybės valdyba kelioms tos 
srities šeimoms pasiuntė 12 lie
tuviškų maldaknygių. Jos buvo 
maldaknygių prašę per “TŽ” re
dakciją.

Sutuoktuvės
Praėjusį šeštadienį įvyko su

tuoktuvės Brazilijos lietuvaitės 
Almos Šlapelytės ir Toronte gi
musio lietuvio Algio Padolskio. 
Vestuvinėje puotoje Lietuvių 
Namuose dalyvavo apie šimtą 
senosios ir naujosios kartos jau
nųjų giminių bei draugų. Džiu
gu, kad lietuviai išsibarstę po 
pasaulį, nepaskęsta svetimųjų 
jūroje, bet sukuria lietuviškas 
šiemas, tęsdami savąją tradici
ją. Dag laimės jauniesiems nau
jame šeimyniškame gyvenime.

s. s.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį mūsų 

parapijoje buvo reto iškilmin
gumo šventė—63 parapijos vai
kučiai priėjo Pirmos šv. Komu
nijos. Iškilmingų Mišių metu 
giedojo sol. S. Mašalaitė ir .sol. 
V. Verikaitis ir pilno sąstato pa
rapijos choras, už ką mūsų me
nininkams labai dėkojame. Be 
to, ir vaikučiai pagiedojo gra
žiai išmoktas giesmes. Iš viso, 
vaikučių paruošimas šiai dienai 
buvo stebėtinai gražus, ir už tai 
mūsų didžiausia padėka priklau
so Nekalto Prasidėjimo sese
lėms, ypačiai seselei Margaritai 
ir seselei Palmirai, kurios per 8 
mėnesius save tam darbui buvo 
pašventusios.

Po iškilmių bažnyčioje salėje 
buvo bendri Pirmos Komunijos 
pusryčiai, kuriuose dalyvavo 
vaikučiai su savo artimaisiais, 
viso netoli 300 žmonių. Dėkoja
me širdingai vyrams, kurie per 
naktį paruošė salę, ponioms, ku
rios organizavo ir ruošė vaišes 
bei kurios suaukojo maistą; dė
kojame visiems, kurie atnešė 
gėlių arba kitokiu būdu prisi
dėjo prie šios šventės tikro pa
sisekimo.

— Birželinės pamaldos laiko
mos šiokiadieniais po 8 vai. Mi
šių ryte, sekmadieniais — po 11 
vai. Mišių, o penktadieniais — 
7.30 vai. vak.

— Kitą sekmadienį po 11 vai. 
laikomos įprasta tvarka: 8, 9, 10 
ir 11 vai. bažnyčioje, o 11.30 vai. 
— salėje.

— Kit ąsekmadienį po* 11 vai. 
Mišių bus laikomos specialios 
pamaldos baisiojo birželio die
noms paminėti. Po Evangelijos 
Mišių metu pamokslo nebus, 
nes jis bus sakomas šių pamaldų 
metu. Parapijiečiai nuoširdžiai 
raginami gausiai eiti sakra
mentų.

— Atšilus orams, natūralu, 
kad žmonės pradėjo lengviau 
rengtis. Tačiau norime prašyti, 
kad ruošiantis ir puošiantis eiti 
į bažnyčią, nebūtų pamirštas 
kuklumas ir pagarba šventai 
vietai, ■

Be to. šiame kontinente yra 
paprotys — mums gal ir keistai 
atrodąs, — kad moterys bažny
čioje pridengia galvas skrybė
laite ar skarele. Be didelių ragi
nimų mūsų moterys daugumoje 
prie šio papročio prisitaikė ir jį 
pasisavino. Tebūna jis tęsiamas 
ir vasaros metu. — ir ne tik baž
nyčioje. bet ir salėje Mišių me
tu. Tos, kurios nemėgsta nei 
skrybėlaičių, nei skarelių, kitą 
sekmadienį spaudos kioske ga
lės įsigyti mažyčius tam tikslui 
vėliumėlius, kuriuos patogiai 
galės laikyti rankinukuose ir už
sidėti tik tada, kada eis į baž
nyčią.

— Moteryštėn sujungti Al
girdas Padblskis ir Alma Šlape- 
lytė.

Malonės liuteronių bažnyčioj, 
1424 Davenport Rd., sekmadie
nį, birželio 15 d. 9.45 vai. lietu
vių pamaldos.

Kun. L. Kostizenas.
‘ Dėmesio šeimininkėms!
Šio “TŽ” nr. 7 psl. dedamas 

St. Lawrence Oil (šv. Lauryno 
valgomos alyvos) skelbimas. Ja
me yra paduotas adresas, ku
riuo galima užsisakyti veltui 
“Virimo knygelę”. Prašytume 
kuo daugiau šeimininkių pasi
naudoti šia proga. Tai svarbu ir 
laikraščiui, nes kompanijos no
ri žinoti, ar kas domisi jų skel
bimais, ar juos skaito. Knygu
tės, kurias gausite veltui, bus 
Tamstoms tikrai naudingos. Tad 
nepamirškite jų paprašyti pa- 
sinčiant tą kuponą.

Petrė ir Karolis Abromaičiai 
pereitą savaitę susilaukė duk
relės, trims broliukams sesu
tės. Laiminguosius tėvus, savo 
mielus bičiulius, nuoširdžiai 
sveikiname.

Wilma ir Ernestas Steponai 
sulaukė pirmo naujagimio. Sū
nus ir motina jaučiasi gerai.

BIRŽELIO DEPORTACIJŲ 
MINĖJIMAS 

rengiamas Baltu Federacijos 
Kanadoje įvyks Columbus Hall, 
Sherbourne St., į pietus nuo 
Bloor St., šį cekmadienį, birže
lio 15 d. 6 vai. vak. Pagrindinis 
kalbėtojas p. Maloney, federali
nio parlamento narys.

Meninėj programoj dalyvau
ja trijų tautybių chorai ir solis
tai. Lietuvius atstovauja “Var
po” choras, vadovaujamas St- 
Gailevičiaus ir solistai S. Maša
laitė, V. Žemelytė ir V. Veri
kaitis.

Kiekvieno lietuvio pareiga 
dalyvauti baisiųjų birželio die
nų minėjime, tuo pagerbti savo 
Ištremtus artimuosius ir pa
reikšti viešą protestą prieš ru
sišką okupaciją.

CFRB pabaltiečiams
CFRB radijo stotis, banga 

'1010, kas šeštadienį 8 vai. vak. 
transliuoja programą vad. Ca
nadian All. Šį šeštadienį ši pro
grama bus paskirta pabaltie- 
čių trėmimams paminėti.

Programos vedėjas J. Calling
wood Read praves pasikalbėji
mą su Estijos gen. konsulu Mar
kus, be to, keletą dainų išpildys 
visų trijų pabaltiečių tautybių 
solistai. Iš lietuvių dainuos sol. 
V. Verikaitis.

Mielą ALDONĄ BAIKUTĘ,

švenčiančią 16 metų sukaktį, sveikina

krikšto sūnus Edwardas ir visa Jotautų šeima.

Mokslo metų užbaigimas
Praėjusį sekmadienį Prisikėli

mo par. salėje, dalyvaujant arti 
500 dalyvių, Maironio vardo To
ronto šeštadieninė mokykla iš
kilmingai baigė mokslo metus. 
Turint mintyje mokyklos refor
mą — vietoje iki šiol turėtų še
šių skyrių įvedant bent aštuo
nis, šiais metais neturėta vadi
namosios “abiturientų” klasės, 
o tenkintasi vien visų skyrių 
mokiniams mokslo metų baigi
mo pažymėjimų įteikimu.

Oficialioje dalyje kalbėjo mo
kyklos ved. J. Gustainis, mo
kyklos reformos reikalu ilgesnį 
pranešimą tėvams padarė’ peda
gogas A. Rinkūnas, o vaikams 
taikomą žodį tarė KLB Kultū
ros Fondo pirm. A. Kralikaus- 
kas.

Meninėje programoje pasiro
dė mūsų jaunieji su tautiniais 
šokiais, deklamacijom, klasiniu 
baletu, o viena 5 metų pirmojo 
skyriaus mokinukė (Mažeikai
tė) gražiai paskaitė pasakaitę.

Po programos tėvu komitetas 
mokinius ir jųjų mažesnius bro
liukus ir sesytes, o taip pat ir 
tėvus gražiai pavaišino.

Po viešojo minėjimo tėvų ko
miteto ponių iniciatyva mokyk- 
ics mokytojams ir visiems mo
kyklos geradariams buvo su
ruoštos gražios vaišės.

Šeštadienį po trumpų pasku
tinį kartą pamokų šv. Jono Kr. 
bažnyčioje įvyko bendros mo
kyklos padėkos pamaldos.

Skautai-ės nepailsta
Šių metų Toronto skautų-čių 

darbotvarkė labai įvairi. Nese
niai baigti abiejų tuntų suorga
nizuoti skiltininkų-kių kursai, 
kuriuose abiejų tuntų tuntinin- 
kai. Židinio ir Ramovės skauti- 
ninkai-ės su 25-35 metų skauta- 
vimo praktika stengėsi paruošti 
mūsų mažuosius ne tik tinka
mais skautijai vadais, bet ir ge
rais lietuviškų organizacijų vei
kėjais. Jiems talkininkavo prity
ręs jaunimo vadovas kun. dr. J. 
Gutauskas, ir atvykęs iš JAV 
žymus laužavedys sktn. Bražė
nas. .

Puikiai pavyko vyr. skaučių 
suruoštoji “Kaziuko mugė”, gra
žiai praėjo ir Kanados rajono 
skautų vyčių ir vyr. skaučių są
skrydis Toronte, kur suskridę iš 
visų Kanados kampelių sk. vy
čiai ir vyr. skautės prityrusiems 
vadovams tarpininkaujant dali
nosi savo skautiškomis žiniomis 
ir ieškojo daugiau būdų skautiš
kai veiklai dar labiau sustiprinti.

Šių metų skautų-čių tuntu 
darbotvarkėj dar numatyta: tin
kamai pasiruošti jubiliejinei 
stovyklai prie Pontiac, Mich., 
JAV; jaunesniems skautams- 
ėms suruošti stovyklą pernykš
tei stovyklavietėj; rudenį pami
nėti skautų įsikūrimo Lietuvoie 
40 metų jubiliejų ir įrengti lietu
vių kampeli Kanados didžiojoje 
narodoie Toronte. O kur dar 
skautiškų ir tautinių švenčių mi
nėjimai. programos pakėlimui į 
augštesnius patyrimo laipsnius, 
specialvbės, geri darbeliai, išky
los, sueigos ir t.t. ir t.t.

Tad turint tiek darbo prieš 
akis ir džiaugiantis visų pastan- ‘ 
Tomis tenka tik tikėtis, kad ir ’ 
ateityje visi nūdien talkininkai- ■ 
čs įvertindami ir suprasdami šio 
iarbo svarbą vėl paduos ranką 
lietuviškajam-skautiškajam jau
nimui. Dieve jiems padėk?

... teta Ona.

Toronto Šaulių klubo nariams
Šaulius, šaules ir visą lietu

višką visuomenę maloniai pra
šome skaitlingai dalyvauti iškil
mingose pamaldose ož depor
tuotus lietuvius šį sekmadienį, 
birželio 15 . d., 11 vai.’ šv. Jono 
Kr. parapijos bažnyčioje.

Šauliai renkasi 10.30 vai. į tos 
pačios parapijos salę, iš kur or
ganizuotai su vėliava vyks į pa
maldas. Klubo valdyba.

Toronto Šaulių klubas 
birželio 21 d. Wasagoje rengia 
didelę tradicinę šaulių gegužinę 
su Joninių laužu ir programėle. 
Būtų malonu matyti kuo skait- 
lingiau dalyvaujant savan. - kū
rėjus, karius, šaipius ir, visus ki
tus, kurie prajaučia šauliams.

Klubo vadyba.
Į SLA 50-j| seimą savo atsto

vais Toronto Tuopa išrinko: O. 
Indreiienę, J. Strazdą, St. Jo
kūbaitį ir J. Preikšaitį.

Apie 20 stipendijų šį rudenį 
bus paskirta vaikams, kurie 
mokosi Toronto, k. konservatori
joje styginių- instrumentų mu
zikos. Jiems bus apmokama po 
2% vai. pamokos kas savaitę per 
beveik 9 mėnesius.

Prašymus galės įteikti visi 
mokiniai ne vyresni kaip 11 me
tų amžiaus. -

Princesė Margarita Torontą ap
lankys liepos mėn. gale, bet la
bai trumpai-— nuo liepos 30 d. 
vakaro iki liepos 31 d. popiečio.

Alg. Paulionis, Prisikėlimo 
parapijos choro narys, jau gavo 
dokumentus persikelti į JAV.

Padėka
Nuoširdi padėka Toronto SLA 236 

kuopai už paskirtus $25 Suvalkų trikam
pio lietuviams remti.

VKLS Tornoto sk. valdyba.
Padėka

Toronto Lietuvių Moterų Šaipos Gru
pė "Daina'' šiuo reiškia savo ir savo šel
piamųjų vardu nuoširdžiausę padėką že
miau išvardintiems asmenims, kurie ver
tingomis dovanomis kartūno pryzams bei 
loterijai prišdėjo prie Westboory Hotel 
salėje suruošto Kartūno baliaus pasise
kimo ir tuo proturtno mūsų kasą šelpi
mui vargan patekusių tautiečių: p. Aukš
taičiui— Mohawk Furniture Co. Ltd., 
p. Beržinskui —- Times Cigar Store, p. 
Čižikui, pp. Demikiams — High Park 
Food Market, pp. Galdikams — Baby 
Point Paint & Wolpapcr, p. Kutraų -— 
Luna Foto Soudija, p. Margiui — Mar
gis Drugs, p. Motušiui — Atlantis im
port - Export, p. Punkriui —- Parkside 
Meat Market, p. Šlekienei — Warren 
Park Beauty Salon, p. Stonkui — Wol
ter's Clocks, p. SupronuL Adomui Ur.na- 
vičiui ir pp. Vasiliauskams.

Dėkojame ponui Verikaičiui ir kvar
teto nariams UŽ toki puikų ir nuotaikin
gą programos išpildymą be pravedimą, 
kartūno suknelių rinkimų komisijos na
riams pp. Šalkauskienei, Voladkienei, 
Verikaitienei, Urbonui ir Vasiliauskui, o 
taip pat ir visiems svečiams, kurie savo 
atsilankymu mus taip gausiai parėmė.

Dainietės.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas

1390 DUNDAS ST. W.
Telefonas LE. 6-1794 

Pakeičia priėmimo valandas.
Priima susitarus telefonu.

Naujai atidaryta lietuviška maisto 
krautuvė 1326 Dundas St. W• (prie Atlantic rest.) 
Šviežus ir rūkyti maisto gaminiai ir kitos prekės. Tel. LE. 2-8497. 
Atidaryta kasdien 8 vai. ryto iki 9 v. v. Sav. P. V. Dunderiai.

“ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 

ATSILANKYTI. ■
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vak.

1330 DUNDAS ST. W. Toronto TEL. LE. 1-9347

LAS Toronto skyriam 
susirinkimas 

gegužės 18 d. perrinko valdybą. 
Į naują skyriaus valdybą išrink
ti: pirm. Steponas Jakubickas, 
. Paulius Adomaitis, ižd. 
Stasys Paciūnas. Kitus du val- 
dvoos narius ’ susirinkimas įga
liojo valdybą kooptuoti pagal 
reikalą savo nutarimu. Naujoji 
sKyriaus valdyba yra numačiusi 
suaktyvinti skyriaus veiklą ir 
palaikyti draugiškus santykius 
su visomis lietuviškomis orga
nizacijomis Toronte. kor.

Lenkų šeštadieninę mokyklą 
New Toronte lanko ir viena ai
rių mergaitė Peggy Morgan. Ji 
visada žaisdavo su kaimynėmis 
lenkaitėmis ir kai sužinojo, kad 
tos eina i savą mokyklą, panoro 
ir ji kartu eiti. Tėvams nesiprie
šinant, ji pasidariusi nuolatine 
lenkų mokyklos lankytoja, jau 
gerokai pramokusi lenkiškai ir 
taip pat priklausanti lenkų tau
tinių šokių grupei.

Kanądos lenkų centrinės or
ganizacijos, vad. Kanados Len
kų Kongreso, pirmininkas Jan 
Kurosad, gegužės 23 d. vykdo
mojo organo posėdy atsistatydi
no. Viešame pareiškime jis sako 
jį prįę to privedęs nebegalėj imas 
toliau bendradarbiauti su kaiku- 
riais valdybos'nariais. Pirminin
ko pareigas perėmė buvęs I vi- 
cepirm. A. Szczepkowski.

SPRINGHURST VASARVIETĖJ išnuomo- 
jami kambariai visam sezonui ar savai* 
temis. Tel. LE. 4-5358.

SPRINGHURST VASARVIETtJE išnuo
mojamas vasarnamis 6 kambariu visas 
arba atskiri kambariai L.E. 4-5039.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė High 
Park rajone. LE. 5-4724, skambinti po 
6 vai. vok.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų. 427 Indian Grove. RO. 7-7984.

Išnuomojamas atskiras butas iš 3 kam
barių ir virtuvės. LE. 5-9727.

Išnuomojamos Išdėlis kambarys ir vir
tuvė. 30 Constance St. prie Rohcešval- 
les. Tel. LE. 2-4074.

Išnuomojami 3 butai: 4 kambarių, 3 
kambarių ir 2 kambarių, be baldų. 25 
Rusholme Pk. Cres. Tel. EM. 6-2402.

DIRBU VIRTUVIŲ SPINTELES ir kitus 
namų remonto darbus. Tel. RO. 9-9441.

PARDUODAMI miegamojo baldai — 4 
gabalai — ir viena atskira lova, 384 
Armadale Avė., tel. RO. 9-8213.

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovana sau ir kitam: medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir 
moderniausius namų dažymo darbus. Tel. 
RO. 9-7044.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real}, Londonu, Windsora, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

MILNES FUEL OIL CO.
atstovas

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visų 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Kas keliatės į kita
butų ir norite pigia 'kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu
LE. 5-4247.

BR. STONČIUS , RESTORANAS “RŪTA”
Noufoi ot'dcrvtos ir noujoi įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

S94 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEE. EE. 2-9621

MONTREAL, Cue. 
t

Ši * penktadienį dieviškosios 
Jėzaus Širdies šventė. Tą dieną 
AV bažnyčioje Mišios bus ryte 7 
vai. ir iškilmingos Mišios bei 
palaiminimas Švenčiausiu Sak
ramentu vakare 8 vai.

Klebonas Tėvas J. Borevičius 
svarbiais parapijos reikalais iš
vyko į JAV. Montrealin grįš 
šios savaitės pabaigoje.

Jonu ir Jahinų pagerbimo 
tradicinė vakarienė - balius ren
giamas birželio-21 d. 7 vai. vak. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
žada būti labai įdomus. Susi
rinks virš šimto Jonų, garsios 
šeimininkės pavaišins visus ska
nia vakariene, choristai jau de
rina balsus palinksminti sve- 
•••’us. o lietuviška muzika išju
dins visus surėžti polkutę.

Atsigaivinimui bus įvairus 
bufetas ir patraukli loterija.

Mieli tėveliai,
Štai ir vėl ne už kalnų kas

metinė mūsų vasaros stovykla. 
Pačiame vasaros viduryje, stip
riausių karščių metu mes nori
me bėgti iš tvankaus didmiesčio 
atmosferos į žavingą gamtą, kur 
sustiprėsime fiziškai, praturtė- 
sime dvasiniai. Tai mūsų pa
grindinė mokykla, tai mūsų 
svajonė.

Daugiausiai veržiamės mes 
mažos paukštytės ir jauni vii-’ 
kai pagyventi" žmogaus rankos 
-epaliėštoje gamtoje, išmokti 
daug gražių skautiškų dalykų, 
nabend rauti su vienmečiais 
draugais, išsimaudyti kristali
niame vandenyje ir būti nuglos
tytiems gyvybingų saulės spin
dulių.

Mes mažiukai žinome, kad bū
sime stiprių vadų rankose, kurie 
rūpestingai mus globos, saugos 
ir mokins. Jums, Tėveliai, ne
reikia tuo. atveiu abejoti ir ne
leisti mano broliuko vilkiuko ar 
sesės paukštytės į stovyklą, nes 
esu tikras ir pasitikiu brolio 
vado globa. Mums sugrįžus iš 
stovyklos nustebsite pastebima 
permaina: būsime geresni, tvir
tesni, su stambiu patyrimo ba
gažu ir didesniu apetitu, nes 
grynas oras ir mankšta paspar
tins mūsų augimą. Be to, esą-: 
me tikri, kad ir Jūsų ilgesys' 
nebus toks didelis, nes turėsite 
du gražius savaitgalius atvykti 
pas mus ir pabūti kartu prie 
lauželiu, kartu sudainuoti skam 
Mas dainas ir pamatyti mūsų 
linksmus pokštus laužų progra
moje..

Brolis draugininkas mums 
jau minėjo, kad stovykla prasi
dės liepos 26 d. ir baigsis rug- 
oiūčio 3 d., t.y. tęsis 9 dienas 
Dar nėra tvirtai nusistatyta dėl 
vietovės, -bet tuntų štabų posė
dyje, kuriame be mūsų vadovų 
dalyvavo ir gerb. Aušros Vartų 
parapijos klebonas Tėvas Bore
vičius bei tėveliu atstovas, bu
vo apsistota prie pernykštės 
vietovės. Ji mums labai patogi 
įvairiais atžvilgiais, o ir nuoto
lis nuo Montrealio gana trum
pas. Tai Jūsų, Tėveliai, pato
gumui.

Šiemetinis stovyklos mokestis 
numatytas toks: 1 asmeniui $18, 
2 — $30, 3 $40. Jis bus šiek tiek 
didesnis, bet tai savaime su
prantama, nes tiek maisto, tiek 
transporto ir visos, kitos kainos 
yra pakilusios. Bet mes mano
me, kad tas poros dolerių pa
kėlimas nenugąsdins Tėvelių 

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, PO. 7-4280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

1611 BSoL^ St, W. -- Toronto, Ont.
Kanadoj On.mio ir Toronto Real Estate Boards narys

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

GLENLAKE ■ INDIAN RD.

$22.500, atskiros ducIpLsas, 11 kambarių, 2 modem.Škcs virtuvės, 2 \*unios, 
dtectelis daržas, alyva š ldomas, įmokėti $8.000.

BABY POINT

$18.700, gražus atskiras rc*^ns, 6 kambariai ir Žaidimo kambarys rūsyje, van
deniu - alyva š Idomas, garažas, įmokėti $8.000.

HUNNYMEDE • ANNETTE r

$16.900, 7 kambariai, pusiau atskiras, gerom stovyje, alyva šildomas, gara
žas, įmokėti $5.000 ir vienos morgičius 10 metų balansui

d

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

leisti savo sūnelį ar dukprtę t 
tik vieną kartą metuose įvyks
tančią vasaros stovyklą.

Sesės ir broliai, padėkite 
man išprašyti Tėvelių, kad 
šiais metais visi iki vieno turėtų 
progos pabūti stovykloje, kad t 
nei vienas nepaliktų dusti dul
kiname, įkaitintame didmiesty
je, bet džiaugtųsi švarioje, svei
koje gamtoje. Skautukas.

Augšt. LiL kursų abiturientų 
išleistuvės įvyko pereitą šešta
dienį, birželio 7 d., AV parapijos 
salėje. Po to sekusiose vaišėse 
be pačių abiturientų dar daly
vavo jau pernai tuos kursus bai
gusieji, šiemet liet, mokyklas 
baigę kandidatai, mokinių tėvai 
ir kviestiniai svečiai, viso‘apie 
100 žmonių.

Oficialioje daly kursu direk
torius H. Nagys kalbėjo apie 
liet, mokyklų reikšmę, ‘ uždavi
nius ir svarbą lietuvybės išlai
kyme.

Atestatai įteikti šiems abitu
rientams: K. Barteškai, A. Bur- ■ 
baitei, D. Dargytei, E. Gorytei, 
G. Januškevičiūtei, A. Lukoše- 
vičiūtei, G. Malaiškaitei, E. Mi- 
kolaiūnaitei, S. Morkūnaitei, V. 
Rupšiui. J. Tauteraitei, E. Te- 
kučiui, R Urbonui. Po to kiek
vienam po dovanėlė - knyga, L. 
Beletristikos Antologiją įdavė 

globėjas Tėvas Borevičius, 
SJ. ir kiekvienam po puokštę 
gėlių perdavė ALK inspektorė 
B. Lukoševičienė.

Antroje dalyje jaunimas kul
tūringai ir gražiai linksminosi. 
Akordeonu grojo Baltuonis. Va
karas svečiams paliko malonų 
įspūdį.

E. Kardelienės mokinių kon
certas* įvyko AV patap. salėje 

i sekmadienį. Programa, kaip pa
prastai, buvo suskirstyta į I-ją 
pradedančiųjų dalį ir II-ją da
lį — pažengusiųjų ir jau į artis
tus besimušančių mokinių. Pir
moje dalyje be senesnių pasiro
dė ir dar du nauji, tik neseniai 
įstoję: E. Knystautas ir L.Juod- 
kojytė. Iš pirmosios dalies pa
sirodžiusiu gerą įspūdį padarė 
V. Lukošius, paskambinęs M. 
K. Čiurlionio harmonizaciją ir 
A. Diabelli Rondo. Taip pat gra
žiai pasirodė broliai A. ir B. Bu
lotos. Antroje dąlvie rimta mo
kine atrodė R. Šemogaitė, gilus 
ir ekspresyvus R. KHučius, pa
skambinęs L. v. Beethoveno 
5-sios sonatos Į-ją dalį, ir tikrai 
dramatiška, jau gerokai subren
dusi piano de’-'iuta*'4ė S. Paku- 
lytė. Programą užbaigė labai 
perai pasirodžiusi ir didelę pa
žangą oadariusi J. Pąųliūtė, dai
nininkė su vis stįnrėiančiu bal
nu. padainavusi “žemčiūgų ari
ją” is op. Faustas.

Bankelis “Litas” jau pradėjo 
išdavinėti morgičius - hipote
kas. Praeitą savaitę išduotas 
pirmas morgičius - hipotekinė 
paskola $7.000. “Lito” narių 
skaičius yra paaugęs iki 348 as
menų. J. P.

Lietuva Budo. prof. Kairio at-z 
simįnimai, Montrealyje gauna
mi “Neprikl. Liet.” red., pas P. 
Šimelaitį — 1271 Allard Avė., 
Verdun, tel. PO. 8-2859, AV pa
rapijos kioske ir pas J. Bąkana- 
vičių — 689 Beatty Ave., Ver
dun, tel. PO. 8-6818. Kaina $5.50.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO RASTU vaistus į 
LI E T U V Ą ir kitus Europos kraštus.

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

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Parduodami sklypai vasarvietėje
Naujai paskirstyta 95 sklypai po 75x200 pėdų dydžio. Dar nei 
vienas sklypas nėra parduotas. Šie sklypai yra rezervuoti lie
tuviams. Apsilankykite ar paskambinkite savininkui W. DOW
NER tel. 85 J 2, Wasaga Beach. Per metus bus parduodama ne 
daugiau 20 sklypu. Pardavimo kaina $500. Įmokėti pradedant 
nuo $50


