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Gegužes 28, 29 ir 30 d. įvyko spaudos rėmėjų, paaukojusių Ii- Gumbrys. 
renki ir cro VnVlainnio 12-tocic

1957 m.

TARPTAUTINIS KRIKŠČIO
NIŲ DEMOKRATŲ 

KONGRESAS

Irių” sp. b-vės valdybos pirm., ' AVI L

to vaistininko Jono Margio tė- $40 dr. Silvestras Čepas, ilga- 
vas, Antanas Margis; $3 mūsų 1 metis KLK Kult. D-jos valdybos 
bendradarbis feljetonistas B. Į pirm, ir narys, dabartinis “Žibu- 
Arūnas; $2 Klem. Balčiūnas.

tą •
Iš Sudbury, Ont., $5 auką pri- Po vieną šėrą po $10 pirko jau-

TORONTO, Ontario, 1959 m. birželio (June) mėn. 11 d.
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LINOTIPUI PIRKTI VAJUS
Skelbiame tolimesnį sąrašą peckas, J. Sinkus; 50 et. A.

Pasaulis daugiau linkęs minėti didingus, džiaugsmingus, pa
sididžiavimą keliančius įvykius. Išimtį sudaro tik karo aukų pa
minėjimai. Tuo tarpu mes lietuviai turime paminėti gal daugiau 
lūdnų; negu didingų savo tautos istorijos įvykių, ypač iš kelių 
pastarųjų dešimmtečių. Iš džiaugsmingųjų ir beliko tik Nepri
klausomybės akto paskelbimas ir jį sekę laisves kovų metai. Nū
dien visus prisiminimus temdo svetimųjų okupacija ir genocidinis 
rusiškojo bolševizmo teroras.

Tolydžio kylantis nepriklausomos Lietuvos gyvenimas, prieš 
19 metų — 1940 m. birželio 15 d. buvo užgniaužtas rusų bolševikų 
okupacijos. Tauta dar nespėjo atsipeikėti nuo nepriklausomybės 
praradimo smūgio, kai sekančių metų birželio 14 d. išvydo, ko 
dar niekad nebuvo mačiusi ir nebuvo tikėjusi, kad dviaešimta
me amžiuje tai būtų įmanoma. Pamatė gaudomus ir gabenamus 
nežinomai ateičiai tūkstančius žmonių, niekuo nenusikaltusių, 
niekieno net nekaltinamų, ne tik nenuteistų, bet paprasčiausiai 
su įremtu durtuvu įvaromų į sunkvežimį ir išvežamų. •*

Daugiau kaip dvidešimtį metų nepriklausomą Lietuva gy
veno kaimynystėje Sovietų Rusijos, tačiau jos ir jos gyvenimo 
nebuvo pažinusi. Jei kas nors bent prieš porą metų būtų kam 
pasakęs, kad Sovietų Rusijoje šitokis žmonių gaudymas yra ne 
tik įmanomas, bet yra virtęs šėtoniška sistema betkokiam bolše
vikams nepalankiam sąjūdžiui sunaikinti ir parūpinti darbo jė
gos didiesiems statybų projektams vykdyti, ypač žiaurių gamti
nių sąlygų srityse, kur laisva valia niekas neitų tinkamai neap
rūpintas, Lietuvoje niekas nebūtų patikėjęs. Būtų sakę, kad tai 
neįmanomas dalykas. Gal taip galėjo būti pirmaisiais revoliu
ciniais metais, kai Dzeržinskio sukurtoji “ypatingoji komisija 
kovai su kontrrevoliūcija” — Čeką — naikino kontrrevoliucij o- 
nierius, bet tik ne dabar po ketvirčio šimtmečio, kai kontrrevo
liucinis elementas jau seniai sunaikintas, kai išaugo ir atėjo į 
gyvenimą nauja sovietinė karta. Lietuvis guodėsi, kad dabar, 
girdi, ir bolševizmas nebetoks, gal kaip nors bus pakeliama gy- 

* venti. Bet greit teko įsitikinti, kad visos viltys tėra tik ramini- 
mosi priemonė.

.Lietuvis nepažino bolševikinės santvarkos gyvendamas jos 
kaimynystėje, tad nesistebėkime, kad tokių naivių pažiūrų į So
vietinį gyvenimą užtinkamą čionykščiame kontinente už tūks
tančių mylių. Nesistebėkim, kad šio kontinento žmonėms tai ne
telpa į galvą, nes ir mums tai sunkiai tilpo. Mūsų uždavinys ir 
aukų minėjimo vienas iš pirmųjų tikslų tad yra liudyti pasauliui. 
aną baisiąją„.net sunkiai įtikimą tiesą.

Šia proga mes turime prisiminti ir savuosius. paklydėlius 
brolius, įpintus į bolševikinės propagandos pinkles šiame konti
nente. Kiekvienas blaiviai galvojantis žmogus nesistebi, jei kas 
yra pasekęs net ir kraštutiniausią socialinę doktriną, jei kas yra 
virtęs ir idėjiniu komunistu, bet kai tokie propagandos suklaidin
ti žmonės ima ploti bolševikiniam rusui okupantui žudančiam, 
įvairiai kitaip naikinančiam ir tremiančiam į žiauriausias gam
tines sąlygas niekuo nenusikaltusius žmones, gal jų pačių bro
lius, be jokio teismo, vien dėl to, kad juos įtraukė į atitinkamą 
sąrašą tą apylinkę “prižiūrįs” koks vaikezas partietis, jei visa 
tai pateisina ir gina tokie “Liaudies Balso”, “Vilnies” ar “Lais- 

• vės” publicistai, tai to jau negalima pavadinti paprastu pablū- 
dimu. Tai jau visiškas išsigimimas ar visiškas pamišimas. Savo
joje spaudoje jie nesigėdi rašyti, kad fašistai birželio 14 d. minį 
savo pralaimėjipio dieną, kai kiekvienas doras lietuvis susikaupia 
ties savojo brolio lietuvio kančia ir visos tautos didžiąja trage
dija. Nejaugi jie to nepasvarsto ir nejaugi jų širdys neatsidarys 
tėvų ir brolių kančiai prisiminti? ...

valstybes, šiandien yra Maskvos 
pavergti. Maskva norėtų tą pa
dėti įamžinti. Dr. Karvelis krei
pėsi į kongresą, kviesdamas lais
vojo pasaulio krikščionis demo
kratus ginti tarptautiniame fo
rume pavergtųjų kraštų teises į 
laisvę ir demaskuoti sovietų im
perialistinius siekimus Europoj. 
“Mūsų atsižadėjimo kaina”, kal
bėjo dr. Karvelis, “laisvasis pa
saulis idėjų kovoje nelaimės ir 
nedės pastangų atskleisti sovie
tų pinklių”. Toliau kalbėtojas 
prašė .tautinius krikščionių de- 

se. PET reikalavo Rytų ir Vidu-1“*’?* vienetus itraukti l‘sa™ 
rio Europos tautų laisvės reika- ‘ 
lą įjungti į Ženevos konferenci
jos dienotvarkę ir vengti su so
vietais tokių sandėrių, kuriais ___________ ___
būtų patvirtinta ir prailginta so- publikoj, pradėta organizuoti su- 
vietinė tų kraštų okupacija. kilimas prieš prez. Luis Samozą.

Apie JAV užs. reik. min. Her- pirmieji sukilėliai — 75 buvo at- 
terio palankų atsakymą Payerg- j skraidinti iš Costa Rica, o kiti

Lietuvos jaunimo būrys Sibiro tremtyje,' 
susirinkęs įkurtuvių proga prie vieno tauti

Atsakymas pavergtiesiems iš Ženevos
Ryšium su Pavergtųjų Euro- 1 patikino, kad jis ’ Ženevos dery- 

pos Tautų Seimo, memoranda- bų.mętu pavergtųjų tautų rei- 
mais JAV užsienio reikalų mi- kalą turėsiąs galvoje. Jis dery- 
nisteriui Hertėriui Ženevos kon- bose atkreipsiąs dėmesį. į tuos 
ferencįjai susirinkus, Hertęris ' principus, kurie buvo išdėstyti 
telegrama atsakė PET Seimui ir. Pavergtųjų Tautų Seimo raštuo

tųjų Tautų Seimui pranešė ir di 
džioji pasaulio spauda.

>s konferen-
ciloie

WfaT^

Sibiro miškuose lietuvis trem
tinys 1958 m. kerta medį savo 

sodybos tvarteliui statyti.

KAS NAUJO KANADOJE7
Jonas Žemaitis, 36 m., užmuš

tas ant geležinkelio bėgių prale
kiančio traukinio birželio 7 d. 
rytą. Nelaimė įvyko ties 59 plen
tu prie Norwich, kai J. Žemaičio 
automobilis užsikirto ant perva- 

, žos. Matydamas atlekianti trau
kinį, atrodo, jis bandė iššokęs iš 
automboilio su kišeninės lempu
tės šviesa sustabdyti jį. Deja, ne 
spėjo pasitraukti nuo bėgių ir 
garvežio buvo nutrenktas, o jo 
automobilis sulaužytas ir numes 
tas griovin į kitą pusę. J. Žemai
tis gyveno R.R. 2 Otterville prie 
Tillsonburgo, Ont.

ilga parlamentine praktika. Li
beralų valdymo laikais jis bu
vo opozicijos kritikas užsienio 
politikos srityje. Jo paskyrimą 
ir pozicija ir opozicija sutiko 
palankiai, nors dalis konservato
rių buvo laukę kitokio pasky
rimo.

Burmistrų ir savivaldybių at
stovų suvažiavime North Bay 
buvo iškeltas pasiūlymas orga
nizuoti valstybinio masto loteri
ją ligoninių statybai, panašiai 
kaip airių “sweepstakes”, tačiau 
63 prieš 54 balsavo prieš. Daugu
mos nuomonės reiškėjai argu
mentavo, esą ligoninių statyba

Maisto atsargų banko pradžiai Į turj finansuojama padidin- 
Kanada paskyrė $10 mil. vertės ta krašto gamyba, o ne viliojan- 
kvietinių miltų. Maisto atsargų 
mintis buvo iškelta ' premjero 
Diefenbakerio Paryžiuje š. At
lanto S-gos kraštų ministerių 
konferencijoje 1957 m. Sutelktos 
maisto atsargos iš Atlanto S-gos 
kraštų būtų naudojamos Euro
poje reikalo atveju. Be to,‘Kana
dos vyriausybė paskyrė $2.500.

* 000 pieno miltelių nepasiturin
tiems kraštams ir yra pasiruošu
si skirti dar 20.000 svarų. Pernai 
ji buvo paskyrusi 30.000 sv., bet 
atitinkamos organizacijos išda
lino tik dalį to kiekio. Šiuo me
tu Kanados vyriausybė turi di
deles pieno miltelių atsargas ir 
nuo rugsėjo mėn. sustabdys pie
no pirkimą bei kainų palaikymą.

čio pobūdžio priemonėmis. Ma
žumos nūomonę palaiką sakė,

Užsieniu reikalu ministerių 
paskirtas Howard Green vietoj 
mirusio S. Smith. Ikišiol jis bu-

The Lights of 
Homeland
Lithuanian Weekly

Freiburge, Vokietijoje, 13-tasis 
NEI — Tarptautinės Krikščionių 
Demokratų Sąjungos — kongre
sas, kuriame dalyvavo ir Lietu
vos delegacija: P. Karvelis, E. 
Turauskas ir Venskuvienė.

Dr.- Karvelis pasveikino Pa
vergtųjų Europos Valstybių de
legacijas Vokietijoje vardu. Jis 
priminė kaip labai apverktiną 
reiškinį, kad virš 100 milijonų . _ „ _ ,
europiečių, kurie ligi paskuti-j Iš Saskatchewan, Maple Creek, anksčiau pirkęs vieną šėrą; du 
niojo pasaulinio karo buvo lais- prisiųsdamas $10 auKą A. Neve- šėrus už $20 pirko Jonas Gustai- 
vi ir turėjo savo nepriklausomas i rauskas rašo: “Siunčiu $10 auką nis, buvęs FASK-to įgaliotinis 

linotipui pirkti ir tikiuosi, kad ir Kanadai, Toronto šeštadieninės 
daugiau tokių atsilikusių atsiras, mokyklos vedėjas, šio vajaus 
kaip aš, ir palengvins jūsų naš- pradžioje jau pirkęs taip pat du 
tą ..šėrus.

notipo vajui ir pirkusių “Žibu
rių” b-vės šėrų.

AUKOJO:
Torontiečiai: $10 senesnės atei

vių kartos visuomenininkas ir 
didelis patriotas, žinomo Toron-

Iš JAV dar prisiuntė $25 kun. 
Pr. J. JuškaitisJš Cambridge, 
Mass., ir $2 E, Gailevičiūtė iš Či

kagos, taip pat pirkusi 1 šėrą.
ŠERŲ PIRKO:
Torontiečiai: keturis šėrus už

siuntė Povilas Jutelis; iš Mont
realio $1 M. Aukštaitė, pridėjusi 
prie prenumeratos.

nuoliai studentai Dalė Galiaus- 
kaitė ir Rimantas Galiauskas, to- 
rontiečių gerai pažįstamų dantų

Iš Windsor, Ont., B. Barisas ; gydytojos Elenos ir Kazio Ga- 
prisiuntė surinkęs Detroite ir ■ liauskų dukrelė ir sūnus; taip 
Windsore $30 Šerams pirkti ir pat vieną šėrą nupirko Adolfas 
$51,50 surinktų aukų. Detroitie- Sagevičius.
čiai aukojo $5 kun. Br. Dagilis, Sudburietis Povilas Jutelis ap- 
$3 dr. V. Majauskas, po $2—Alb. lankė “TŽ” ir ta proga nupirko 
Tautkevičius (iš Windsoro), inž. po vieną šėrą sau ir broliui Pet- 

c . . _ J. Mikaila, K. Bražauskas, L. rui. Abu jau anksčiau buvo pir- 
i politikos programą pavergtųjų Šulcas, dr. S. Pragulbickas; po; kę po vieną .šėrą.

' $1 — windsorieciai: Ant. Taut- Taip pat po vieną šėrą pirko
kevičius, J. Kizienė, V. Janušas, Br. S. iš Montrealio, Que., Vy- 
Ig. Statkevičius, E. Zatorskis, J. tautas Barisas iš Windsor, Ont., 
Mikulskis ir detroitiečiai: J. Ba- tabako ūkio savininkas Pet- 
gušis, A. Barauskas, J. Mikulio- ras Klimavičius iš Simcoe, Ont., 
nis, Em. Kutkienė, J. Asminas, ■ detroitiečiai Bronius Polikaitis 
T ■ ■____T A. 1 -21. • TT 1 • i "I

išlaisvinimą, kaip vieną esminių 
siekimu. kevičius, J. Kizienė, V. Janusas, Br. S. iš Montrealio, Que., Vy-

Nikaraguoj, P. Amerikos res- Mikulskis ir detroitiečiai: J. Ba- tabako ūkio savininkas Pet-

moj. Dėl to protestavo Quebeco 
katalikų vyskupai ir visuomenė. 
CBC pareiškė apgailestavimą ir 
parlamento radijo komisijoj. Re- 
žisorius suspenduotas vienam 
mėnesiui.

L. Prišmantas, Ir. Šulcaitė, V. 
Žemaitis, V. Petrulis, VI. Anužis, 
Br. Krakaitis, Pr. Stanionis, K. 
Gogelis, A. Petrauskas, V. Ru- 
seckąs^.. V. Radzevičius, J. Da

ir Vyt. Čižauskas, Elena Gaile
vičiūtė, buvusi torontietė, dabar 
Čikagoje ir taip pat čikagietis 
Kazimieras Povilaitis.

Visiems mieli^i^rwj ^etuviš- 
- - r- ' -t — ------------'------- ^os spaudos" rėmėjams' palėng^
zos valdžiai, kurio tėvas,urgi pre vičius, J. šidagis, P. Padvalskis, vinantiems mūsų darbą nuošir-

J ” - - 7

atvyko iš Kubos. Dalis Sukilėlių 
prisidėjo pačioj Nikaraguoj, taip 
■» t * __ • i ♦ • nnA

poj e Įgyvenamu, gegužės 14 d. 
pasisakė dar atskirai visų di
džiųjų valstybių užsienio reikalų 
ministerial. JAV-bių užs. ■ reik, 
min. Herter savo kalboje tarp 
kitko pažymėjo, kad ..

_• '-“Vokietija nėra vienintelė ne
išspręsta problema,' su kuria su
siduria. pasaulio tautos, pilnos 
neramumo. Po 1955 metų konfe
rencijos nebuvo, padaryta jbkios 

lįjažaiigos.-' šprėnd&ante kitus ■ pa
grindinius klausimus, kurie liko 

(neišspręsti tarp Rytų ir Vakarų, 
Jei neskaityti konferencijos apie 
branduolinius ginklus. Derybos 
nusiginklavimo klausimu fakti- 
nai nepažengė, o būtinos kontro
lės problema vis dar susiduria 
su rimtais sunkumais. Europos 
žemyno viduryje atkakliai išsi
laiko nerimą kelianti, skaldanti 
padėtis. Kaip parodė įvykiai 
Vengrijoj, Rytų Europoje yra 
tautų, kurioms vis dar draudžia
ma, savo likimą pačioms spręs
ti...”

zidentas, buvo nužudytas 1956 
! m. Paskelbtas kato 'stovis.

St. Lungys, A. Lukas, St. Pet- džiai dėkojame. ‘ 
rauskas, B. Nawickas, K. Kle- Vajaus komisija.

O J * * i '■ pečiu. Iš visko matyti, kad sovie-Savaites įvykiai j tai atkakliai siekia įteisinti savo 
v / | įgalią satelitiniuose kraštuose, pa

.. šalinti vakariečių karines bazes
V. Vokietijos kanclerio K. Adenauerio staigus apsisprendimas aplink Sov. Sąjungą, išstumti

pasilikti kanclerio pareigose ir nebūti kandidatu į prezidentus nu- vakariečiu įgulas iš V. Berlyno 
stebino net artimus draugus. Savo televizinėj kalboj jis pareiškė arba jas bent neutralizuoti, pa- 
vokiečiams jaučiąs pareigą pasilikti kancleriu dėl kritiškos tarp- likti Vokietiją padalintą. Vaka-

Paremkime Tautos Fondą
TF PIRM. PREL. JONO BALKONO RADIJO KALBA

Kai didžiosios valstybės derasi lietuviškos informacijos neturi- 
mąžųjų tautų kaina, mes turime me.
susirūpinti Lietuvos likimu. Ar j Dar svarbesnę paręigą atlieka 
ji bus išlaisvinta, ar galutinai. Tautos Fondo išlaikomos lietu- 
palikta sovietams? Viena aišku: 
tylėti ir ramiai laukti kažkieno 
malonės negalime. Privalome 
jungtis, veikti ir šaukti į laisvą
jį pasaulį. Propaganda šiais lai
kais yra šaltojo karo svarbiau- —j—, r------ o~ ------ ------------
sias ginklas. I kyti ir Lietuvą išlaisvinti. Kas-

Kontaktą palaikyti su laisvuo- ’ dien aiškinamas laisvojo pasau- 
ju pasauliu, su išeivija ir oku- lio gyvenimas, politika, ūkis, re-

viškos programos per Romos, Va 
tikano ir Madrido radiją. Kas
dien perduodamos žinios apie 
lietuvių gyvenimą laisvajame 
pasaulyje, apie mūsų organiza
cijas, pastangas lietuvybę išlai-

esą reikia įteisinti, ką žmonės ... .
neoficialiai praktikuoja, be to, Puota Lietuva yra VLIKo uždą- j ligija, kultūra ir t.t Bandoma 
tai esą būtų anų lėšų pakreipi- vinys su Tautos Fondo pagalba. ’ atitaisyti Lietuvoje bolševikų 
mas daug naudingesne linkme. " ’ 1Kokią pagalbą duoda Tautos skleidžiamas melas...

Fondas? Į Tautos Fondas šiai akcijai iš-
Darbo paklausa gerėja - 

reiškė premjeras Diefenbaker, 
kalbėdamas North Bay visuome
nei. “Pramatau, kad sekančiom 
savaitėm bedarbių skaičius Ka
nadoj dar gerokai sumažės. 1959 
m. pirmam ketvirty kasyklų ga
myba pakilusi 5%, pramonės, 
medžio apdirbimo — 6%, elekt
ros ir dujų — 13%, automobilių 
- 19%, plieno — 22%. Vyriausy
bė siekianti išlaikyti pusiausvy
rą tarp didėjančios gamybos ir 
gresiančios infliacijos.

I
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Tautos Fondas remia Radijo • leidžia į metus keletą tūkstan- 
i Tarnybą, kuri palaiko ryšius su čių dolerių. Iš kur TF gauna pi-

CBC vadovybė atsiprašė pil-
vo viešųjų darbų ministerių kąsias vienuoles už įžeidžiančio 

'ii konservatorių grupės vadovu I pobūdžio vaidinimą, rodytą te-

• viešųjų darbų ministerio parei- jos pal. Marijos Margaritos d 
gas. H. Green yra 63 m. amžiaus, Youville gyvenimas buvo paro
davęs Vancouverio advokatas su dytas iškreiptoj profaniškoj fbr-

laisvuoju pasauliui ir pavergta nigus?
Lietuva. Tarnyba išlaiko moni- i Pagalbon ateina ALTtas ir ge- 
toringą, kuris klauso pranešimų radariai patriotai lietuviai. Nors 
iš Vilniaus ir Maskvos radijų, se- sunkiai verčiasi mūsų tautiečiai 
ka Lietuvos spaudą, užrašęs pra- Europoje, P. Amerikoje ir Aust- 
nešimus perduoda lietuvių ir ralijoje, bet ir jie aukoja radijų 
įvairių valstybių įstaigoms, radi-1 palaikymui. Gausiai remia ka- 
jui ir spaudai. Tiems tikslams nadiečiai To betgi neužtenka iš
yra leidžiami Eltos biuleteniai plėsti tinkamai laisvinimo pro- 
vokiečių, italų, ispanų, anglų ir pagandai.
lietuvių kalbomis. j Todėl brangus lietuvi-lietuve.

Monitoringo tiksliai užrašytos padėk Tautos Fondui išlaikyti 
(radijo žinios sudaro pagrindą ’ monitoringą, Eltos biuletenius, 
! stebėti padėtį pavergtoje Lietu- Romos, ‘Vatikano ir Madrido lie- 
voje... i tuviškas radijo programas. Pa-

Eltos pranešimai pasiekia lie- elėk palaikyti ryšį su pavergta
Lietuva! į Dalyvauk laisvinimotuvius ne tik Europoje, bet ir

parlamente. Kol kas jis eis ir levizijoj. Ten vienuolių įsteigė- šiaurės ir Pietų Amerikoj, Aus- akcijoj laisvajame pasaulyje! 
TY1 i n i cf AT*i A ««• NT ’7zxl a 4 4z\-v a Toto CL.aI.(talijoje ir N. Zelandijoje. Jais 

naudojasi taip pat visos laisvo-
Siųsk sūkas; Tautos Fondo At

stovybė i 
das Št. V?

Kanadoje — 1129 Dun- 
, Toronto 3, Ont.

tautinės būklės. Tokia mintis jam buvusi įtaigota prez. Eisenho- 
werio ir viceprez. Nixono. Ją pergalvojęs ir pagaliau apsisprendęs 
pakeisti savo sutikimą kandidatuoti į prezidentus. L. Erhard, bu
vęs numatytas kanclerio pareigoms, pareiškė, kad toks K. Adenau
erio apsisprendimas esąs apgailėtinas. Tokia ir daugelio kr. demo
kratų partijos narių nuomonė. Mat, L. Erhard, dabartinis krašto 
ūkio ministeris, pastatęs ūkiškai V. Vokietiją ant kojų, yra popu
liariausias kr. demokratų politi
kas, laimįs partijai daugiausia 
balsų ir galįs laimėti 1961 m. rin
kimus. Yra betgi ir kita medalio 
pusė. K. Adenaueris, 83 m. poli
tikas, nelaiko L. Erhardo visiš
kai patikimu savo įpėdiniu kaip 
savarankaus būdo žmogaus, tu
rinčio savas pažiūras į politinę 
Vokietijos ateiti. Pvz. K. Aden
aueris yra aiškus šalininkas 
bendros V. Europos kraštų lais
vos rinkos, Europos federacijos, 
glaudaus bendradarbiavimo su 
Prancūzija, tuo tarpu L. Erhar- 
das nevisai tam pritaria. Užtat 
K. Adenaueris norėjo, kad jo

Etzel. Partijos dauguma betgi 
nesutiko ir K. Adenaueris nu
sprendė iš savo pareigų nesi
traukti.

Ženevos konferencija
Keturių didžiųjų užsienio r. 

ministerių konferencija Ženevo
je posėdžiauja jau penkta sa
vaitė. Įvairių korespondentų kė
limą viltis pasiekti susitarimo 
bent, tiek, kad būtų įmanoma 
viršūnių konferendija, dar nesi
pildo. Sovietai laikosi kietai, da
ro aštrius priekaištus vakarie-

riečiai tai mato ir yra linkę da
ryti nuolaidų ten, kur tie sovie
tų siekimai nebūtų išpildyti. 
Pvz. vakariečiai nusileido priim
dami nepripažintos R. Vokietijos 
atstovus konferencijon kaip ste
bėtojus, yra linkę priimti Rytų 
vokiečius kaip sovietų agentus, 
kontroliuojančius priėjimo ke
lius į V. Berlyną, sutikti su įgu
lų sumažinimu. Iš sovietų pusės 
reikalaujama pripažinti vakarie
čiams teisę pasilikti V. Berlyne 
bei laisvą priėjimą ir sutikti sū 
Vokietijos sujungimu laisvų rinr- 
kimų būdu. Prez. Eisenhoweris 
pareiškė ikišiol nematąs Ženevos 
konferencijoj jokios pažangos ir 
nevyksiąs į viršūnių konferenci
ją, jei nebus pasiekta nė mini
mumo susitarimo. Chruščiovas 
gi, dar būdamas Albanijoj, pra
sitarė, kad, jei dabar viršūnių

čiams dėl žvalgybos tinklo R. | konferencija pasirodytu neįma-
I Vokietijoj palaikomo is V. Ber- - - ....

įpėdiniu būtų finansų min. Fr.' lyno. Vakariečiai atsilygina tuo

ifg

Du jauni tautiečiai Sibire, Krasnojarsko sri-

noma, Sov. Sąjunga lauksianti, 
kol ateis tam laikas. O grįžęs per 
Budapeštą Maskvon pareiškė, 
kad Sov. Sąjunga įrengsianti ra
ketų bazes Albanijoj ir Bulgari
joj, jeigu vakariečiai neatsisakys 
nuo savo bazių Italijoj ir Grai
kijoj.

I LIETUVOS DVASININKŲ 
DELEGACIJA VENGRIJON 
Vilniaus radijas pranešė, kad 

okupuotoje Lietuvoje esanti su
daryta katalikų dvasininkų de
legacija, kuri vyksianti Vengri- 
jon revizituoti tenykščių dvasi
ninkų. Pastarųjų delegacija lan
kėsi Vilniuje praėjusiais metais 
ir vienas jos narys laikė pamal
das Aušros Vartų koplyčioje. 
Lietuvos dvasininkų delegaciją 
sudaro: vysk. Julijonas Stepona
vičius, valdąs Vilniaus ir Pane
vėžio vyskupijas, kan. Juozas 
Stankevičius, Kauno ir Vilka
viškio vyskupijų valdytojas, 
kun. Bakšys, berods Kauno ar
kivyskupijos kancleris (ketvirto 
pavardė nebuvo nugirsta).

Bonna. — V. Vokietija D. Bri
tanijoje dar šiemet pirks ginklų 
už 240 milijonų markių, o kitais

i metais dar už 180 mil

baisi%25c4%2585j%25c4%2585%25e2%2580%259e.net
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ŠAUKSMAS LAUKIĄS ATSAKYMOViskas nurirfio, visi pasitrau- nueidami užtraukė dainą: “Metikė nakties poilsiui. Net ir, gatvė- z’je judėjimas nebe toks trankus. Kambaryje monotoniškai ''tiksi Jaikrodis blykčiodamas švytuokle tarsi gudrus senis laikas akimi, kurios vyzdyje lieka atspindžiu mūsų žemiškoji kelionė. Tai Katre, mano mėgiamiausia valanda. j mergina, ir Onyte, pačia jau-Jaukioje naktinės lemputės niausią, kuriai teko tą vasarą š^esoje, atsisėdusi minkštoje piemenauti. Tai buvo viena paskaitau. Nuklystu į smulkias ži- savo darbštumu, sugyvenimu ir nias. Randu vieną kitą pažįsta- tvarkingumu

Kaikas gali daryti Vatikanui _____
priekaištų, kad nauda iš viso to žūti, negu vergauti” 
bus visdėlto labai abejotina, o nos” 19b8. 5. 6.), tačiai 
žala aiški, t.y. kad katalikų pa-Į dusių tarpe šitaip ga 
dėtis Lietuvoje dėl to nepagerės, 'rasis nedaug. Todėl jei 
o moralinis smūgis dėl atstovy-(tys, rūpindamiesi savos 
bės degradavimo aiškus. Čia ten- kūnu, nuėjome nuolaį 
ka atsakyti, kad rizika tokiais tai kodėl turėtume laba 
atvejais neišvengiama ir kad to- jei ir kiti bandę šį keli 
ji rizika yra visų silpnesniųjų Ii- : nebūdami dėl jo tikri? 
kūninis kelias. Vatikanas šiuo Į Čia tik galima pastebėti Vati- 

' atveju yra silpnesnėj pozicijoj kano diplomatijos nenaudai ne-

.»

■rime priimti vyriškai, t*y.. kaip 
skaudų smūgį, bet galu- 

airiie- ’t?nl Pralaimėlim^- Ir viso to ted- 
į-en- tininkų neturime ieškoti ten, kur 
ančių tikrųjų nėra. Atrodo, jog 

n3_ šiandien yra paaiškėjęs kaikurių 
stoli- 10 sPau^°i darytų priekaištų

kingi ir kiti priekaištai. Kalti- 
ininkas čia tėra vienas — rusų 
komunistų imperializmas. Ir jei-gyte jaunoji, ką sudūmojai ai veju yra silpnesnėj pozicijoj kuho aipiomaujo^ nenaudai ne-Toli/toli nuaidėjo jų stiprūs bal- fizinę komunistų jėgą ir bent tai kad ji galėjo galbūt iš- tinka oportunizmo priešai. /didelio priemonių pasirinkimo ‘vengti to triukšmo, kuris kilo Voij+T" +1;Vasaros žydėjime nekartą su- batvakariais lankiausi Antano - . , . T_ . t T • * >sodyboje. Susidraugavau su jųlbe?°J: Ka,‘ anu°me‘ dailia aštuoniolikamete įleidžia sutiko įsileisti Lietuvon Sovietų jgulas ar dare kitų nuolaidų, tai ne dėl to, kad būtų ti- kėjusis iš to kokios naudos, o dėl kėdėje, pasiimu laikraštį ir įsi- vyzdingiausiu šeimų apylinkėje to’. kad tai laike geriausia įseiti-sitaiko jaunuoliškai galvojančių,

jis neturi. Nekitaip elgėsi ir ne-’ryšium su mūsų ir Lenkijos at- kįsvojo pa-priklausoma Lietuva, atsidūrusi stovybių degradavimu. Kaip iš J1110 didiesiems gahunams ku-T,_.- ----------L ----- spaudos pranešimų buvo matyti, ”e> Bą dwmp, sugebėjoVatikanoPsekretortatas šį reikaU sprendė vienas, nesitardaxrtes nei su augštais mūsų pareigūnais civiliais, nei su dvasiškiais, 
o tik juos apie tai informuodamas. Kad tas nesitarimas su lietuviais buvo nenaudingas, rodo

cias žemes, Pdapar dreba ir jau-į 
jflihasi, kai tas.pirklys reikalauja 
“perduoti” daugiau.

Mūsų paregi-4r ioliaų lifted 
d

U

1146 DANFORTH AYR, Toronto, Ontario — Telef. HO. 5-4656

praneša, kad WALTER SKOROKHID, 
teisių studentas ir paskutihiuosius aštuo
nis metus buvęs Otavoje civilmfu tarnau
toju, dabar yra mūsų firmos narys.

Visi jo draugai Toronte ir, kituose pie
tų ir vakarų Ontario miestuose skatinami 
kreiptis į Mr. Skorokhid su pąsitikėjimu 
visuose nuoosavybių ar biznių pirkimo 
ir pardavimo reikaluose. Mr. .Skorokhid 
ir pati firma suteiks jums greitą ir sąži
ningą patarnavimą.

Mūsų šūkis: SĄŽININGUMAS MAN
DAGUMAS ir PATARNAVIMAS.Mes esame Toronto Real Estate Boardo nariai, kurių kodas yra etika ir mes griežtai to laikomės.

Prašome skambinti
Mr. SKOROKHID tel. HO. 5-4656

mą pavardę. Malonu. Sužinau, į Kad ir mažažemiai, bet jų ūke- kaįP Ąlg. Gustaitis, kad Lietuva ir tas faktas, kad lietuvių tele- L fL n,ib«va ra. i;e A\4„„„ neturejusi daryti nuolaidų, kad gramos bei prašymai paveikė
Vatikano sprendimą lietuvių 
naudai (bent taip mūsų spaudoj

kad tas ir tas įsigijo nuosavą na- .mą, ta proga iškėlęs šaunias išminties." “Ūkininkas” buvo pa- įkurtuves... štai pastebiu jau- stovus žinių tiekėjas, moterys gi .navedžių nuotrauką. Jaunoji pa- buvo linkusios į katalikišką spau skendusi gazo ir mezginių balta- dą. Kaimynai pasakojo, kad nie- ine debesyje, švyti laime ir kad neatsitiko Antanui K. grįž- ažiaugsmu priglaudusi galvutę +1 namo savo auginto bekono ne- prie jaunojo frako atlapo. Vestu- pardavus eksportui. Javai irgi vėse dalyvavo keli šimtai asme- papildydavo Lietūkio elevato- nų ir vaišės buvusios liuksusi- rius. Galvijų turėjo tris melžiamam viešbuty ... Žvilgsnis nu- mas karves, avių pulką ir arklių: slysta skelbimų kvadratais, sustodamas ties nereikšmingai paklydusiu žodžiu “paieškojimas”. Smulkutėmis raidelėmis atspaus dinta: “Antanas K. iš T. rajono JLietuvoje, ieško savo sūnaus Martyno K., gimusio... , išvy- kusio Brazilijon 1927 m.”...Perskaitau ir susimąstau. Palengva prieš mano akis iškyla mielas vaizdas, apsuptas praeities ūkanų, vienas tų, kuriuos išsivežiau iš savo gimtinės.

lis klestėjo dėka žvalios Antano ^turėjusi daryti nuolaidų, ad J - ji turėjusi verčiau garbingai

papildydavo Lietūkio elevato-
Sumirguliavo vėl prieš akis puošni jaunamartė, kažkieno įkurtuvės — nejaukus šaltis dvelktelėjo man į veidą.Kitą dieną nieko nelaukdama ėmiau teirautis Martyno K. Ieškojau jo tarpe senųjų imigrantų ir parsinešiau dvi žinias, kurios tamsiu šydu uždengė betkokias mano viltis. Martynas Brazilijoj apsigyvenęs pietuose, ten sukūręs mišrią šeimą. Buvęs nelaimingas. Prieš keletą metų jis miręs nežinia kokia liga.Kaikas gavęs ir iš T. rajono laiškų, kuriuose minimas ir Antanas K. Jis grįžęs “iš tolimos kelionės” vienas, paliegęs, kurčias senelis. Jo abudu sūnūs ir duktė Onutė liko palaidoti Sibi-

vieną eržilą juodbėrį ir vieną darbams bėriuką. Vištų, žąsų ir ančių pulkai mirguliavo paleisti rugienojuos.Niekas apylinkėje nemokėjo tokiais raštais nuausti rankšluos čių ir įvairių užtiesalų, kaip Kotryna — Antano žmona. Užtai dukterys didžiavosi savo kraičių skryniomis ir mielai man savo turtus parodydavo. Dalgelį vaitojant geriausi dainininkai ____________ ______________- . . buvo jaunieji Antano K. sūnūs, ro stepėse. Jis eidavo iš trobosBuvau penktos klasės gimna- ■ q vakaruškose, veik visų mergi- j trobą prašydamas išmaldos, bet zistė. Mano tėvelis labai mėgo i nų širdys kaito, kai jie išvesdavo “ ■ ■ _praleisti atostogas gimtajam kai-i jas šokti trenkdami patkavėlė- me. Išvykome visa šeima. Atvy- mis. Niekas jų nemėgo ginčo, kome kaip tik šienapiūtės metu, ' niekas politikon nesikišo, o vei-Oras buvo pakyipęs saldžiu ' nok buvo susipratę ir puikiai ži- vystančios žalės kvapu. Vasaros no j o kas dedasi mūsų šalyje, vakaras buvo jau užgulęs apy- Tačiau, laikui bėgant, vyriau- linkę, kai važiavome keleliu pro sias sūnus Martynas pajuto,, kad sodybas. Visur baubė melžiamos j ankšta darosi savoj šeimoj. Už- karvės, švaistėsi merginų baltos ‘ sidegė laimės ieškoti užjūry, nes skarytės, vyrai girgždino svirtis jr draugai vienas kitas kalbino, semdami vandenį. Mūsų vien- Taip jis ir išvyko Brazilijon 1927 •kiemini artimiausia sodyba bu- m., palydėtas motinos ir seserų Jei j mūsų duris beldžiasi _gai- vo kaip tik Antano K. Prava- ašarų, tvirt<fe tėvo rakos paspau- Jestingoji ranka prašydama au- žiuojant jis pats mus pasitiko dimo ir kaimynų gerų linkėjimų. • -- -grįždamas su šeima iš lauko. Vi- Nuo tos dienos, Antano K. kres- dutinio amžiaus kresnas ūsotas ni pečiai kažkaip palinko ir aky- vyras su dalgiu ant pečių, jis dai-‘ x liai nusiėmė šiandinę skrybėlę ir linksmai sušuko: “Sveiki gyvi! Tai jau atostogų parvažiavote!” “Sveki, sveiki... parvažiavom, — taip pat nukeldamas panamą atsakė tėvelis. “Nepasidi-
sę dažnai paklysdavo susimąstymas.Gyvenimas slinko normalia vaga iki atėjo nelemtieji Lietuvai 1940 m. Siaubas viesulu per- skriejo mūsų šalį. Viskas susimaišė. Nebeteko man daugiaudžiuokit apsilankvkit” — nakvie : lankytis tėviškėje, bet aplinki- tė Antanas. “Būtinai atsilankv- ‘ niais keliais ateidavo liūdnos- ži- sim” — atsakė tėvas ir sudrožė ’nios. Antano žmona Kotryna tuolengvąi botagėliu širmukui per šlaunis. Mūsų brička truktelėjo ir nudardėjo namų link. Aš pastebėjau, kaip linksmai man šypsojosi Antano sūnų akys. Martynas, Juozas ir Jokūbas buvo dailiai nuaugę, stiprūs šviesiaplaukiai vyrai tik neūsoti. kaip tėvas. Jų veidai tryško sveikata ir jaunyste. Tyčia ar supuolimu jie

laiku mirė. Katrė jau anksčiau buvo ištekėjusi į kitą apskritį. Prasidėjus išvežimams Antanas K., jo sūnūs Juozas ir Jokūbas ir duktė Onytė buvo ištremti kaip “buožės” i Sibiro nežinomus tolius. Ko jie ten sulaukė?...Ir štai perskaičiusi tą mažytį “paieškojimą” supratau, kad Antanas K. liko dideliame varge.

išėjus įstatymui, kad LTSR elgetavimas yra uždraustas, jį gelbėdama priglaudė duktė Kotryna, kuri pati likusi našle vargsta dirbdama kolūkyje, bet dažnai atleidžiama iš darbo dėl pairusių nervų ir sunkaus reumato. —Bet pasaulyje yra jautrios širdys ir duosnios rankos. Yra ištisos institucijos, kurios šelpia visų užmirštus pavargėlius. Todėl, jei į mūsų duri^ beldžias^ gai-
------   x------ .—--—kos tėvynėje ar tolimame Sibire vargstantiems, atidarykime jai ne tik savo patogaus buto, bet ir savo širdies slaptas dureles, pro kurias prasiveržtų visoje pilnumoje artimo meilės spinduliai.Jei mes turime galimybės įsigyti nuosavybę, parengti puošnias vaišes savo vaikų vestuvėse, nunešti dovaną savo artimam draugui, tai rasis ir pinigėlis, padėti į prašantį delną. Niekas nežino, kokia senatvė mūsų laukia ir ar varge rasis gailestinga ranka, kuri išties pagalbos ramstį.
Halina Mošinskienė.

vės nenurimsim” —ur -primenant 
teBVBjftm.Jį^uHųi oportunisti- 

buvo aiškinta). Vadinasi, Vati-kanas nenorėjo kalbėtis su mūsų ministeriais ar vyskupais, kas būtų buvę galima atlikti be triukšmo, bet priėmė dėmesin, triukšmingus pareiškimus bei prašymus. O tai vargu galima priskirti Vatikano diplomatijos kredito sąskaitom
4. IšvadosBaigiant šias pastabas, tenka pripažinti, kad mūsų atstovybės degradavimo faktas nėra malonus ir reiškia dar vieną žingsnį mūsų pralaimėjimų kely. Šį, kaip ir kitus panašius faktus, tu

.aidės tol, -kol įMtkjas.nebūsim $&-

oje isu-

velykas Sovietų :Sąjungos dau
gelyje respublikų, jiems buvo už
drausta -macus kepti. Mažiausia 
tai pasireiškė Rūsų respubliko
je, daugiausia Ukrainoje ir Gu
dijoje. V

Aš išniekinau laisvę BudapešteAš griebiau tanko vairuotoją už krūtinės ir nė pats nepamačiau — kaip atsidūrėme'abu tanko viduje. Tenai jam tariau:— Tu turi padėti man. Priešingu atveju tave nušausiu. Pasiųsiu ten, kur siunčiu kiekvieną savo priešą, supratai?...Tankas labai greitai buvo sutvarkytas ir mes leidomės pirmyn. Kitaip sakant, atgal (ne ten, kur visi ..važiavo—atsitraukdami) — į Budapeštą. Vairuoto-

Visu rūsiu stalių darbai
Virtuvių spintelės (kobitoi), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. įvairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

GRAŽIAME SIMCOE 'EŽERO KRANTE

MERCURY LODGE
109 Orchard Beach, Keswick, Ont., 40 mylių nuo Toronto, 

1 mylia j šiaurę nuo Keswick.
IŠNUOMOJAMOS naujai atremontuotos kabinos—vasarnamiai— kambariai su maistu arba yra galimybė gamintis kabinose.

Taip pat išnuomojami laiveliai, ir parduodamos žuvelės.
Telefonas Keswick GR6-4073. Savininkai L. P. Krilavičiai.

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų -dažei, sienom? 
popietis, įvairios ta ties ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%

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

Radio aparatai ir Tape Recorderiai 
URMO KAINOMIS!

Musų firmos importuoti įvairių vokišku firmų muzikiniai kabinetai, stalo mode
lio radio ooaratai ir "tape recorderiai" parduodami URMO KAINOMIS TIESIO
GINIAI PIRKĖJAMS. Nepraleiskite proaos! Sutaupysite daugiau negu trečdalį 
kainos. Prašome įsitikinti, kad PAS LIETUVIUS TIKRAI PIGIAU PIRKSfTE. 
Naujos radio siuntos kainos vėl bus do k ei tos normaliai. Piqiau negu kitur pirk- 
site pas mus TELEVIZIJAS, kanodiškus ir japoniškus mažus radio aparatus ir 
kt. Išmokėjimas iki 2 metų, jmokont 10%.

Atidaryto nuo 10 vai. iki 8 vai., šeštadieniais nuo 9-6 vai.

ELECTRO RADIO CENTRE CO., 
355 RONCESVALLES AVE. TEL. LE. 1-4435

RESTORANAS “RŪTA”
Maniai atidarytas Ir naujai jrengta*. Vatatsi gaminami prityrusių virėju. 

Atid<»rvtas nuo 6 .vai. ryto iki 9 tol. rak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W.. TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

MUMS SKUBIAI REIKALINGOS pardavimui gyvenamos ir 
biznio nuosavybės Toronto miesto vakarinėje dalyje. — Mes 
turime pirkėjų.

SKUBIAI REIKALINGI 
jiardavčįjai - pardavėjos

kalbą lietūvukai, ukrainietiškai, itališkai, voldškai, lenkiškai, 
„ estiškai, latviškai ar prancūziškai

'PATYRIMAS NEREIKALINGAS - MES IŠMOKYSIME JUS.
Viskas, kas reikalinga yra: 1) Mokėti mandagiai su žmonėmis elgtis; 2) Noras vadovautis instrukcijomis; 3) Sunkiai dirbti;

4) Sąžiningumas; 5) Pasiryžimas atlikti darbą. 
Užregistravimo ir pardavimo komisas 60%.

Prašome skambinti
Mr. PETER BROMMET - HO. 5-4656

REAL ESTATE Limited
1146 Danforth Ave., Toronto, Ont.

mĮMMBKMBROOM——*—B——jmaeaigMi.umL’Jwiiiiiiaii n     mi ■    mu   . ii -tt

JAROSLAV MILANIOV
Išvertė J?r. Aiženas

(Tęsinys iš praeito nr;)

gą, mačiau kaip -karys įsirito į 
mašiną ir užpakaly jo — beliko 
tik dūmų grandinė. Jis, :matyt, 
patenkintas spaudė tolyn. Aš
— įsitvairtinau bokštelyje prie 
sunkaus kalibro automatinės 
mašinos.

Įsakymas — greitai sukti Stan
iką U posūkiu ir spausti vėl ®u- 
dopešto link.^Mūsų;milžinas T-84 
pradėjo vėl kelionę Į kovos dau-

ninkasbuvo .pradedąs žengti grąžinau, nTrs tanke man jis ne-SJK 
? ., t t • galvojo, .jog mes dabai narsusbuvo reikalingas. Paliepiau pa-- —imti mano mašiną, pristatyti į štabą Gyor miestelyje ir pasakyti štabo nariams, kad dėl manęs nesirūpintų, nes su manim nieko blogo neatsitiks ...— Ar moki vairuoti mašiną? —dar paklausiau. Jis prisipažino mokąs. Tokiu atveju, negi paliksi valdžios turtą kelyje, kad kas nors pavogtų? ■Žvelgdamas pro bokštelio an-įvairus siuntiniai i

į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 
Lenkiją ir U.S.S.R.
IŠ K A N A D OS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų ? 
reikmenų įvairius siuntinius. 4

z Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir įvairių kitų prekių. j į, J. ' j - į S i <

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos ’ siūnltnius/ tune s6dėrdml I 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. .

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, ^plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistų ir t*t. ‘

SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 
kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europą............................. ? $175.00 •

į Aziją.............. L;......... . $182.00

Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir 
geriau pasiųsti siuntini, prašau paskambinti arba parašyti ir 
mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.

Standartiniams medžiagų, odos ir vaistų siuntiniams prašo
me reikalauti mūsų atspaudintų katalogų.

Gyvenę ne Toronte, prošome savo sudarytus iki 17 svorų gryno svorio < 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
or ekspresu. Apmokėsite govę mūsų pranešimų.

Mūsų potornovimas greitos ir sąžiningos.

ir

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Pania V.^lareitn.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. VensMviaan*.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-penktadieniais nko9vaL 
ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto ikl;5 vai. y.

DĖMESIO! Ši įstaiga šių metų vasaros atostogoms bus už 
daryta nuo liepos mėn. 19 d. iki rugpiūčio mėn. 3 d. imtinai.

Sav. A. Kalūza
I

mus su didele muostaba iir -gal
I

ar... labai ikvaiĖ...
Mes prasilenkėm su vienu tan

ku, kuris buvo visas subraižy
tas rekošetinių šūvių, visas įpur
vinąs ir — gal kraujais aptašky
tas. Iš tanko bokštelio iškišo gal
vą purvinas ^tankistas ir, .pakėlęs 
ranką, sušuko:
-■ — Ei, kvailiai! Jūs -ten būsit 
užmušti, kaip šunys!«...

Nežiūrint -to įspėjimo, mes 
spaudėm į priekį. Tanko vairuo
tojui buvo pasakyta, jog, jeigu 
j is . sulėtins greitį, bus nušautas 
vietoj...

Mes skubėjome į Budapeštą. 
Dar gerą mylią iki miesto ne
privažiavę, girdėjome stiprų 
šaudymą. Tai buvo padėtis, ku
rios aš nesitikėjau. Visą laiką aš 
tikėjau, jog toji vengrų revoliu
cija esąs tik kažkoks nesusipra
timas.

Deja, šaudymas buvo labai pa
našus >į :tikro fronto šaudymą.

Itrankėlė pradėjo špikudyti šū- vius tiesiai į mus.Mūsiškis dvidešimt šešių tonų’ iniEanas, bent pakol kas, nieko nebojo. Mes ritomės gatvėmis, alėjomis, manevruodami gatvių posūkiuose į priekį. Deja, jautėme, kad iš kampų, iš kiemų -7- vis šaudė į mus. šaudė įvairiausiais ginklais. Snaiperiai iš augš- tesniųjų namų augštų stengėsi mirs padaryti tanko viduje šaltais ir nebyliais. Aš nusileidau žemiau į bokštelį ir sandariai užleidau jo viršų. Girdėjau, kaip įvairūs šūviai kalte kalė mūsų plieninį milžiną, tačiau mes riedėjome tolyn.— Ąš turiu gi padėti užbaigti šitą beprotišką revoliuciją, — galvojau sau. — Iš visko matyti, jog fašistai ir amerikiečiai suorganizavo tokį sukilimą.. . Tačiau — kodėl? Argi vengrai nebuvo patenkinti mūsų valdymu? Ar mes jiems neatnešėm taikos ir gerbūvio?...Tokie buvo klausimai mano galvoj. Deja, į juos neturėjau laiko paieškoti atsakymų, nes, | pro vieno namo langus, pasipylė tikra kruša šūvių, kuriuos pylė gal koks dvidešimt šaulių iš automatiškų galingų ginklų. Buvo tikras koncertas. Mūsų tanko sienos—-grote grojo, tarytum savos rūšies orkestras. Iš tokios šūvių krušos, matėsi, kad labai nebėsunku buvo atsirasti vienam kitam “laimingam” šūviui, kuris pro angas susirastų mus ir už plieninių sienų. Aš pakėliau savojo ginklo vamzdį į viršų...‘Mes pasukom savąjį tanką tiesiai į tą namą, iš kurio partizanai.taip. karštai sveikino mus. Deja, žvilgterėjęs pro šoninę an-Vjsų taika bijojau. Mergaitė, galVėl 'Budapešte... * gėlę, pamačiau -tai, ko ^labiausiai
Visiškai metoli -mūsų pama- ; J . “ ‘ ~ *

čiau, jog sunkus ginklas—76-mm-.kokių dešimt-dvylikos metų, su 
patrainkėlė kalte prakalė vieno bonka benzino rankoj! Dar ne- 
namo -žemutinio augšto sieną ir spėjus man sušukti vairuotojui, 
pasipylė S jos plytų bei tinko 
lietus. Tačiau partizanai, ma
tyt, tuo dar nesitenkino. Patran- 
kėlės ugnį jie perkėlė į antrąjį 
namo augštą. Ir ten išraižė sky
lėmis. Tai būta kažkokios įstai
gos.

Kai mes įriedėjome į miestą, 
matėme vienur ir kitur gatvėse, 
namų pašaliuose nukautųjų la
vonus, kurie gulėjo ir mirko sa
vo kraujuje...

Mačiau šį miestą dar tik prieš
porą savaičių. Viskas buvo din- j laikas. Iškepsime, kaip žiurkės, 
gę, kas matyta anuomet. Dabar jKiek jėgų turėdamas, sušukau 
— tik griuvėsiai, ugnis, dūmai ir 
neperstojantis šaudymas... _________

Pagaliau, ir mes buvom “pa- sieną! Laužkis tenf.pro medinę 
sveikinti”. Iš vieno pastato pa- namo dalį! Laužk, greitai!...

II U .įi r. I I ' 1  .............. —„ ■■ „ Įį,.,,.,.,,,, —

bonka benzino rankoj! Dar ne-

Mūsų . milžinas, nors degdamas, savo padarė. Mes buvom nebe gatvėj, bet... namo viduj. Namo siena ir lubos — krito ir vertėsi per mus žemyn. Kai tas didžiulis triukšmas apstojo, aš pirmas išsiritau iš tanko. Kojomis ir rankomis kasiausi griuvėsiais į priekį. Pagaliau, truputį lukterėjau, tikėdamasis, kad ir mano vairuotojas paseks manimi, nes tai buvo vienintelis kelias palikti tanką ir pabėgti nuo jo. Neapsirikau. Sekundžių bėgyje ir jis buvo prie manęs.Dar kelios akimirkos ir mūsų tankas sprogo. Sprogo su milžinišku triukšmu ir jo metalinės dalys buvo išdrabstytos į visas šalis. Namo priekį tanko sprogimas nunešė nežinia kur. Tas pat sprogimas išsiuntė iš šio pasaulio ir mano vairuotoją, kuris buvo pasirinkęs slėptuvę visai netoli manęs griuvėsiuose. Iš jo, galima sakyti, beliko tik kruvina vieta. Taigi, juo nebeteko rūpintis, tik savimi. 1Jie, matyt, nebuvo tikri, ar mes abu esame negyvi griuvėsiuose? — Vyko pasitikrinti. Trys iš jų — tuojau atsirado tarp .griuvėsių. Aš dar mėginau pakartoti mano automatinį pistoletą. Deja, pamačiau, jog tai visiški vaikigaliai — susilaikiau. Ar tai prieš tokius aš kariausiu?(Bus daugiau)

mergaitė tėškė po tanku indą ir, 
gąl dar nenumetus degančio deg
tuko, pajutau aitrų kvapą...

— Benzinas! — sušukau.
Mūsų tankas pradėjo liepsnoti 

aulig tais žodžiais. Dar mėginau 
šaukti arklio balsu, net pats ne
žinau nei ką, nei į ką...

Greitai pašokau ir atkėliau 
bokšto dangtį. Deja, j tą vietą 
tučtuojau sugrojo snaiperiu šū
viu muzika. Įsitraukiau vėl at
gal. Bet ramiai bebūti — nebe

vairuotojui:
— Varyk tanką gilyn į namo

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefoną* L& 3-3884. x

JPAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ?. .
♦ PooklH* nuotakom* įvairioms kitoms progom* — 

awMfMfftame Ir kaiMAžkam* stiliui*.
* ’įyoiriatMių rūžių skinto* gtftabei vavonai tu gMmi*.
4 Me* turim* gintaro MUtakig IMirbinių dovanom*.

Kalbame taip pat vokilkai k rusHkoi.

SEVEN-UP
KIEKVIENAI

PROGAI

Niekas nepakeičia 7-up. Idea

lus gėrimas kiekviename su

sibūrime. Prie valgio, skanius 
patiekalus padaro dar skanes

niais. Paslaptis?! Seven-up 
šviežus, citrinų-lime skonis.

Jūs mėgstate Jį - 
Jis mėgsta jus!
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KAIP ATRODO VILNIUS IR LIETUVA
Prieš kurį laiką atvykusi iš 
Lenkijos į Australiją lietu
vaitė meilai sutiko pasida
linti savo įspūdžiais ir atsa
kė į eilę klausimų. Čia tal
piname pluoštą jos papasa

kotų pergyvenimų.

— Kada paskutiniu laiku bu
vote Lietuvoje ir kokie įspū- 

' džiai?
— Lietuvoje paskutinį kartą 

' buvau 1957 m. liepos, rugpiūčio 
ir rugsėjo mėnesiais. Buvau nu
vykusi Vilniaus kraštan aplan
kyti savo giminių. Teko buvoti 
ir Vilniuje. Pats Vilnius iš pir
mo žvilgsnio atrodo švarus mies
tas. Kas keliolika žingsnių gat
vėse oyra dėžutės popiergaliams 

' ir šiukšlėms sumesti. Gatvių 
daug asfaltuotų. Mieste kursuo
ja autobusai. Tramvajų nėra. 
Gatvių pavadinimai kaikur lie
tuviški ir rusiški, o kaikur tik 

• lietuviški. Kaikur pavadinimai 
yra skirtingi. Pvz. rusiškai užra
šyta Stalino prospektas, o ta pa
ti gatvė lietuviškai vadinama 
Gedimino gatve. Vokiečių gat
vės vietoje padaryta aikštė. Per 
karą sugriautų namų vietoje 
įruoštos aikštės ir gėlynai, o ku
rie namai buvo tik apgriauti, tie 
dabar atstatyti ir pataisyti. Lu
kiški© aikštėje prisodinta -dau
gybė gėlių su Lenino paminklu 
viduryje, žodžiu Vilniaus vaiz
das daro jaukų įspūdį. Tai, žino
ma, gal pirmoje vietoje dėl to, 
kad Vilnius skaitosi turistų 
miestas ir čia atvažiuoja daug 
turistų ir keliautojų iš įvairių 
sovietų užimtų kraštų ir kartais 
iš užsienio, kaip tai Kanados lie
tuvių delegacija ir panašios.

Vilniaus katedra paversta dai
lės muzėj ūmi. Kryžiai ir šventų
jų statulos nuimtos. Viduje kai- 
kurie šventųjų paveikslai palu
bėje palikti kaip meno kūriniai.

. Buvę katedros požemiuose kars
tai išnešti į šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią, kuri dabar skaitosi 
Vilniaus katedra. Vilniuje viso 
veikia tik 8 bažnyčios. Aušros 
Vartai tebėra kaip buvę. Pamal
dos vyksta. Aušros Vartų gat
velėje žmonės suklaupę meldžia
si kaip ir anksčiau. Bažnyčiose 
teko matyti daug besimeldžian
čių žmonių.

Miesto gatvėse matosi nemaža 
kariškių. Kas liečia kalbų klau
simą Vilniaus mieste, tai ryškiai 
pavaizduos mano patirtas nuoty
kis Vilniuje. Ieškojau Cvirkos 
gatvės. Priėjau prie kiosko ir 
paklausiau minėtos gatvės lie
tuviškai. Man atsakė rusiškai. 
Reiškia suprato, bet atsakė ru
siškai. Paėjusi toliau vėl paklau
siau dvi gatve einančias mergai
tes lenkiškai, ar aš teisingai ei
nu Cvirkos gatvės link. Į lenkiš
ką paklausimą atsakė lietuviš
kai. Pasiteiravus tos pačios gat
vės senutės lietuviškai, 'gavau 
lenkišką atsakymą. Kada priėju- : 
si prie vieno skersgatvio pasitei
ravau tenai stovintį milicininką 
lietuviškai, jis man rusiškai pa
rodė čia pat esančią mano ieško
mą gatvę. Eidama Cvirkos gatve ' 
tikrai galvojau, kokia gi kalba 
ištikrųjų Vilniuje reikia kalbėti. 1

3 PUSL.

Teko pastebėti autobuse, kad 
lietuviškai tarpusavyje kalbą 
asmenys bilieto prašo rusiškai 
Man susidarė įspūdis, kad lietu-, 

jviai per mažai rūpinasi savo sos
tinėje -kalbėti lietuviškai. Krau
tuvės Vilniuje atrodo gražiai. 
Nuėjau į vieną ir paprašiau lie
tuviškai saldainių. Paklausė ar 
aš kalbu rusiškai, bet saldainių 
davė. Kitoje krautuvėje užklau
siau lietuviškai, man irgi atsa
kė lietuviškai. Krautuvėse už- 

i rašai lietuvių ir rusų klabomis. 
Pačioje Vilniaus stotyje lietuviš
kai negalėjau susikalbėti, bet tik 
rusiškai Bendrai miesto gatvė
se daligiau girdėti rusų kalba. 
Toliau seka lenkų ir lietuvių 
kalbos. Lietuvių skaičius Vilniu
je padaugėja mokslo metu, kada 
suvažiuoja iš krašto daug besi
mokančio lietuviško jaunimo. 
Vilniuje taip pat matosi nemažai 
žydų. Žmonių nuotaika tokia, 
kad atrodo vienas kito bijosi ir 
nepasitiki. Vilniaus mieste kur
suojančių autobusų šoferiai dau
gumoje rusai.

— Ar teko matyti, kaip atro
do lietuviškas kaimas šiandien?

— Taip. Teko būti ir važiuoti. 
Visame krašte kolūkiai. Daugiau 
šia keli kaimai sujungti į vieną 
kolūkį ir pavadinta kokiu nors 
vardu. Šeimos turi 30 arų žemės, 
kurioje gali pasisodinti daržo
vių, bulvių ir pan. Leidžiama 
laikyti vieną karvę ir vieną kiau 
lę. Arklio ir vežimo laikyti ne
leidžia. Kur pastatyti nauji tro
besiai, tie atrodo neblogai. Tuo 
tarpu kaimuose stovintieji suse
nę ir sulindę į žemę. Man teko 
važinėti tik Vilniaus krašte, ki
tose Lietuvos- vietovėse nebu
vau. Šeimai duotas 30 arų skly
pelis nebūtinai yra prie namų. 
Kartais tas sklypelis yra kitur. 
Žiūrint kur paskiria. Teko ap
lankyti Trakus.-Pilis ežero salo
je tuo metu buvo restauruojama. 
Dirbo daug darbininkų. Kaip 
mieste, taip ir kaime žmonės tu
ri, pasakyčiau, .dvi sielas — vie
ną sau ir vieną viešąją. Tiek 
trumpai galėčiau pasakyti apie 
žmonių nuotaikas Lietuvoje.

— Kaip patekote iš Lietuvos į 
Lenkiją?

— Gimusi ir. augusi Vilniaus 
krašte turėjau Lenkijos piliety
bę, nors visur rašiausi, kad esu 
tautybės lietuvaitė. Taip buvo 
įrašyta ankstyvesniuose pasuo
se, nors dabartiniuose pasuose 
tautybė nežymima. Dėl savo kil
mės kaip lietuvaitė, gyvendama 
ir besimokydama Varšuvoje, ne
turėjau jokių sunkumų. Varšu
vos lenkai nėra tokie aršūs, kaip 
kad pasižymėdavo Vilniaus kraš 
to lenkai.

— Ar daug gyvena lietuvių 
Lenkijoje?

— Nemažai lietuvių randasi 
buvusiose Vokietijos žemėse, 
kurios dabar prikbuso Lenkijai. 
Tačiau lietuviai, yra išsiblaškę 
ir ryšių vieni su kitais neturi. 
Kiek geriau yra susiorganizavę 
Varšuvos lietuviai. Varšuvoje 
veikia lietuvių draugija. Lietu
viai Lenkijoje atsidūrė kaip re
patriantai, kaip pabėgėliai nuo 
karo ir pan.

— Kaip atrodo dabartinė Len
kija?

Taip dabar atrodo į Sibirą ištremto lietuvio ūkininko buvusi so
dyba (Rokiškio apskr.) — bežymūs tik namo pamatai, Dabar Lie
tuvoje daug tokių išnykusių sodybų. Jei ištremtos šeimos vietoje 
niekas neapsigyveno, trobos sunyko, o po kurio laiko buvo nu
griautos.

— Lenkijoje galima gauti įvai- Į jas lanko miniomis. Klausomės 
rių vakarietiškų prekių. Krau-I radiją iš Vakarų. Oficialiai nė-
tuvės užverstos, bet viskas bran
gu. Darbo yra pakankamai. Kai
muose trūksta darbo rankų. Te
ko matyti moteris vairuojančias 
traktorius laukuose. Kolchozų 
Lenkijoje beveik nėra. Jeigu ir 
yra vadinami kolchozai, tai dau
giausia buvusieji dvarai, kurie 
priklauso valstybei. Kaimiečius 
anksčiau buvo norėta sutelkti į 
kolektyvinius ūkius, bet vėliau 
šito bandymo atsisakyta, nes 
valstiečiai nerodė noro. Ūkinin
kaujama dabar privačiai. Bend
rai laisvės Lenkijoje yra dau
giau negu Lietuvoje. Bažnyčios 
Lenkijoje veikia laisvai. Žmonės

ra draudžiama klausytis, bet pa
prastai .prie svetimo žmogaus 
vengiama užsukti apratą iš Va
karų. Transliacijos iš Vakarų 
labai trugdomos taip, kad daž
nai negalima visai klausytis. Kai 
mo ūkininkai šiandien laisvi nuo 
betkokių kolchozų, tačiau pylia
vas valstybei turi atiduoti nema
žas. Rusų Lenkijoje matyti labai 
rhažai. Ir kariškių matyti tik ret
karčiais. Šiaip krašte lenkų ka
riuomenė, tačiau joje yra nema
žai rusų karininkų lenkų unifor
mose ir kalbančių lenkiškai. Ru
sų irlenkų santykiuose jokio nuo 
širdumo nėra. Nėra reikalo kai-

bėti ir apie draugiškumą. Ne
žiūrint, kad Lenkijoje yra dau
giau laisvės, bet tiek Lietuvoje, 
tiek Lenkijoje viešai visi sako, 
kad yra gerai. Rusų kalba Len
kijoje dėstoma mokyklose kaip 
antroji kalba. Ji privaloma iš
mokti. įsiaip Lenkijoje visur var 
tojama lenkų kalba. Būdinga, 
kad man išduotas išvažiavimui 
pasas atžymėtas trimis kalbo
mis: lenkiškai, rusiškai ir pran
cūziškai.

— Kokie pirmieji įspūdžiai 
Australijoje?

— Australija man padarė ge
rą įspūdį.. Laisvai jautiesi, kad 
čia niekas nestebi ir nesidomi. 
Ne taip kaip Lenkijoje, kur į 
kiekvieną atvykėlį spokso net 
sustoję. Tada nejaukiai jautiesi, 
— baigė savo įspūdžius neseniai 
i Australiją atvykusi lietuvai
tė iš Lenkijos.

(“Tėv. Aidai”, Nr. 15).

Britų-sovietų prekybos sutar
tis, pasirašyta Maskvoj po 11- d. 
derybų, pagyvins prekybinius 
mainus per šį penkmetį. Pernai 
britai pirko Sov. Sąjungoj už 
$159 mil. gaminių; pagal naująją 
sutartį ji numato šiemete pirkti 
už $224 mil. Britai taipgi tikisi, 
kad ir sovietai pirks daugiau 
Britanijoj, ypač mašinų ir įmo
nių įrangos. Pernai sovietai pir
ko Britanijoj tik už $84 mil.

Pakvieskite Rogers
patikrinti jūsų

KROSNĮ DABAR
PASINAUDOKITE ROGERS PILNO PATIKRINIMO IR DALIŲ PAKEITIMO TARNYBA. 
Jūsų šildymo sistema yra tik ką nustojusi veikti po sunkios ir ilgos kanadiškos žiemos. Ga
lėjo jūsų krosnį ar alyvos degintuvą tai pažeisti. Suraskite tai dar dabar. Tegul Rogers eks
pertai pilnai patikrina jūsų šildymo sistemą. Ir, jeigu bus reikalinga, Rogers pakeis nusidė
vėjusią krosnį ar alyvos degintuvą. Galite gauti iki 5 metų išshnokėjimą. Pakvieskit Rogers 
DABAR, anksčiau negu visi vasarą pradės kviesti.

JEIGU JŪS TURITE...
Daug dulkių sukeliantį ir-daug 
darbo reikalaujantį anglių 

šildymą.

TEGUL ROGERS ĮRENGIA...
Alyvos degintoją arba Arba naują pilną alyvos 

pakeičia automatiška šildymo vienetą, krosnį
alyvos krosnimi. bei degintuvą, kurie už

ima daug mažiau vietos.

Bellwoods Rinkiminėje Apylinkėje

JEI TURITE...
_ Senesnę krosnį ir 

\ pusnaujį alyvos de
gintoją...

TEGUL ROGERS 
ĮRENGIA...
Puikią, naują, mažai 
vietos užimančią' 
krosnį, panaudojant 
turimą alyvos degin- 

' tuvą.

f ■

šeimos turi būti sujungtos
AL. GIMANTAS

Lenkuose tas klausimas 
jau pajudėjo
Be didesnio propagandinio 

triukšmo, daugelio gal net ir ne
pastebimas, jau kuris laikas 
vyksta išskirtų lenkų šeimų su
jungimas. Gaudama tūkstančių 
lenkų išeivių prašymus ir laiš
kus, raudonoji Lenkijos valdžia 
ryžosi tam svarbiam ir labai žmo 
niškam žingsniui—vykdo išskir
tų karo metais lenkų šeimų su
jungimą. Toji programa nėra 
vienašališka, kaip daugeliui ga
lėtų atrodyti, bet išskirtoms pu
sėms leidžiama laisvai pasirinkti 
išvykti užsienin pas savo ant
rąją pusę ar sulaukti jos Lenki
joje. Lenkų išeivių laikraščių ži
niomis 1958 m. tik pirmajame

venti susijungimo viltimis, de
ja, neaiškiomis, nežinomomis.

Atsakymas tik Vilniuje
Kad ir kaip mažai be Maskvos 

įsikišimo tegali lietuviškieji 
Kremliaus patikėtiniai sovieti- 
namoje Lietuvoje, bet jie tikrai 
parodytų didelį žmoniškumą ir 
lietuvišką nuoširdumą, jei ban
dytų ta linkme ką nors pozity
vaus nuveikti Kodėl nepaskelb-. 
ti programos (Lenkijos pavyz
džiu), kad išskirtos lietuviškos 
šeimos vėl galėtų draugėn susi
eiti. Tebūna tai abipusiška ir ne
šališka — te patys suinteresuo
tieji asmenys nusprendžia, kur 
jie norėtų gyventi, t.y. užsienyje 
ar Lietuvoje. Jei būtų tokių, ku
rie norėtų išvykti, kodėl jiems

pusmety 72.442 asmenys išvyko neleisti atvykti pas savo šeimas?
v • • i • • t y i • ’ a • • . v« • . v ' • •užsienin, daugiausia Vokietijon. 

Absoliuti dauguma ir likosi Va
karuose, bet buvo apie tūkstan
tis lenkų, kurie, suradę savo iš
skirtus šeimos narius, pasitarę, 
grįžo Lenkijon. Skaitant ir iš 
Rusijos grįžusius, Lenkijon grį
žusių per 1958 m. pusmetį buvo 
46.661 žmogus.

Didelio dėmesio vertas
mūsiškių skundas
Mūsų tarpe vis dažniau girdi

me skundų, kad ir čia būtų kas 
nors daroma, kad sujungus karo 
įvykių išblokštas .lietuviškas 
šeimas. Kartkartėmis pasirodo 
atskirų balsų mūsų spaudoje. 
Jūsų bendradarbis pastarųjų 
metų bėgyje taipgi gavo keletps 
skaitytojų laiškus, raginančius 
tą reikalą kelti spaudoje. Kaip 
teko girdėti, panašius tautiečių 
raginimus gauna ir kaikurios 
oficialios lietuviškos įstaigos, pa
siuntinybės, šalpos organizaci
jos. Visų prašymas vienodas ir 
panašus — darykite viską, kad 
tik sujungus išskirtas šeimas.

Privati iniciatyva
Atskiri tautiečiai patys bando 

klabenti sovietinių ir kanadinių 
ar amerikinių įstaigų duris. Iš 
šimtų, o gal ir tūkstančių prašy
tojų, rezultatų tesulaukia vos re
ti atvejai. Žinoma, džiaugiasi 
patys laimingieji, džiaugiasi ir 
visi lietuviškosios visuomenės 
nariai, bet šis džiaugsmas tem
domas žinojimo, kad dar daugy
bė išskirtų šeimų tegali tik gy-

Kodėl neišleisti žmonų-vyrų paą 
savo kitas puses, kodėl neišlej^- 
ti vaikų pas tėvus? Kita vertus, 
gal būtų ir tokių, kurie panorė
tų ir atgal tėvynėn grįžti. Tesu
sieina draugėn išskirtieji ir pa
tys tenusprendžia, kur toliau no
rėtų gyventi. Kuriam reikalui 
dar ilgiau delsti ir tęsti tą kan
čią, nežmoniškumą, kam ilginti 
prislėgtų  j ų nešviesias ‘ dienas, j ei 
tiek maža tereikėtų, kad nelai
mingieji, išskirtųjų šeimų na-’ 
riai galėtų vėl draugėn susieiti 
ir kartu kurti naują gyvenimą.

Dažniausiai, kur tik kreipia
masi tais reikalais, purtomos 
galvos, beviltiškai skėryčiojama 
rankomis, atimama bent ma
žiausia viltis. O visdėlto ir tokio
mis sąlygomis, padėtis nėra be 
išeities. Atsakymas yra ne Ota
voje, ne Vašingtone, bet Vilniu
je (Maskvoje). Rusams mažiau
siai rūpi tokie klausimai, ir jei 
kas turėtų pradėti juos ten ju
dinti, tai tik patys lietuviai. Ne 
politika, ne propaganda, bet pa
prasčiausias žmoniškumo supra
timas reįkalaute reikalauja, kad 
išardytos šeimos jau.tiek metų 
praėjus po karo pabaigos, būtų 
vėl sujungtos. '

Pagaliau pats laikas kalban
tiems per Vilniaus radiją ir ra
šantiems per spaudą užsienio lie
tuviams, parodyti ne vien gra
žius žodžius, bet ir prasmingus 
darbus. Ar čia gali būti dvi nuo
monės?

LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI 
t A. ŠALČIUS

Akcija ir reakcija formavo: “Į A. Barono straips-.
Net stebino, kad kultūrinis ry-Į nį susilaukėme daug labai pa

šys su kraštu iki šiol mūsų spau- Į lankių atsiliepimų žodžiu ir raš- 
aojir visuomenėj buvo svarsto-!tu. Visuomenėje aiškus nusista- 
mas taip šaltai ir susivaldančiai. Ltymas tuo klausimu”. Redakcijos 
Buvo prašoma pateikti daugiau vardu taipgi buvo atmestas pra-

JEI TURITE...
Pusnaują krosnį s u 
nusidėvėjusiu alyvos > 

degintuvu

TEGUL ROGERS 
ĮRENGIA...
Naują, taupų alyvos ** 
degintuvą, toj pačioj 

krosny.

žinių, idėjų, faktų. Sugriuvus 
žurnalui "Darbui” tuo reikalu 
straipsnį užprašė žadąs pasiro
dyti neperiodinis žurnalas “Žvil
gsniai“. Buvo pasiūlytas straips
nis anglų kalba “Lituanus”, bet 
pastarojo labai netikras finan
sinis pagrindas — priklausomu
mas nuo aukotojų “veiksniuose” 
verčia abejoti redakcijos sutiki
mu. ‘

Bet pastaruoju laiku, pakųrs- 
čius vienam redaktoriui, Čika-’ 
gos dienrašty, Anonimiškai, sla- 
pyvardėmis ir savo pavarde po
lemika pradeda karštėti. “Bau
bai” ir mirusieji prikeliami.

A. Baronas straipsnyje “Ne
įvertintos knygos apkasuos” 
(“Partizanai už geležinės uždan
gos”) skyrelyje “Velnias jus čia 
atnešė”, rašo: “Galima kalbėti 
apie kultūrinį bendradarbiavimą 
tik išsiaiškinus sąvokas su Lietu
vos pavergėjais, kas yra parti
zanas ir kas yra banditas“. Pa
aiškinimas rodos nesunkus. ”Par 
tizanas” yra kiekvienas, kurio 
veikla derinasi su mano galvoji
mu ar veikla, “banditas”, kiek
vienas, kuris priklauso kitaip 
galvojančiai grupei, juo labiau,

vardu taipgi buvo atmestas pra
šymas leisti pasisakyti “kultūri
nio ryšio” minties skatintojų 
vardu.

Čikagos visuomenės vardu pri 
vatų laišką atsiuntė vienas medi
cinos gydytojas: “...Neįsivaiz
duoju, kaip sveiko proto žmogui 
gali ateiti idėja su bolševikais 
savanoriškai bendrauti. Jau da- * 
bar paties vardas linksniuojamas 
spaudoj kartu su Bimba, Miza- 
ra( !) ir kitais . . . Mano patari
mas tau — nusiplauk rankas, 
mesk ir viešai paskelbk, jog me
ti visas pastangas su bolševikais 
bendrauti. Jei taip nepadarysi — 
pamatysi, pats liksi kvailio vie
toj, o Lietuvos reikalui tik pa- ’ 
kenksi...” Šiam gydytojui bau- '• 
bas — bolševikas, A. Baronui — 
NKVDistas. Šiandien, kai vice- . 
prezidentas Nixon važiuoja sve
čiuotis Maskvon, o prez. Trumą- •’ 
nas kviečia pasisvečiuoti Nikitą 
Chruščiovą. Kada daug žmonių 
tiki, jog krikščionių maldos pra
šančios Rusijos atsivertimo iš 
tikro tampa išklausytomis...

Spėja priežastis
Kultūrinio ryšio su kraštu sie

kią žmonės spėja, kad netrukus 
lauktina tuo reikalu radikalių

SUTAUPYSITE ŠIAIS 4 BŪDAIS
/SUTAUPYSITE

KURĄ
Rogers sutvarkyta šildymo 
sistema yra geriausioje pa
dėtyje. Ji nesunaudoja be 
reikalo nei lašo alyvos.

2 SUTAUPYSITE 
DARBĄ

Pilnai automatiška Rogers 
alyvos krosnis išlaikys jūsų 
namus norimoje temperatū
roje be jokio sunkumo.

3 SUTAUPYSITE
VIETĄ

Atsikratę anglims sudėti 
kertės ir didelės krosnies 
turėsite daugiau vietos ir 
daugiau galimybių namų 
pagerinimui.

4 SUTAUPYSITE 
RŪPESČIUS

Kai jūsų šildymo sistemų 
Rogers patikrins ir pataisys, 
būsite tikri, kad turėsite 
saugų alyvos šildymų.

Tegul Rogers patikriną Jūsų krosnį DABAR!
PASKAMBINKITE HU. 1-3311 DAR PRIEŠ VASAROS SUSIGRŪDIMUS!

APŠILDO TORONTĄ PER VIRŠ 90 METŲ

KURO ALYVA, 

KROSNYS, 

ALYVOS DEGINTUVĄ!.

2221 YONGE STREET HU. 1-3311

jei kovoja ginklu prieš mane. 
Sunkiau darosi, kai maišomi as
meniškumai. Sakysim tada, kai 
partizanai arba tuo pat metu 
veikią plėšikai, dezertyrai arba 
net, paprasčiausi provokatoriai, 
nužudo kurio artimiausius gimi
nes. Mizara, birželio 2 rašo ve
damajam: “Banditais vadinu 
tuos, kurie karui pasibaigus, bū-
rėsi į bandas (kodėl?) ir nakti
mis žudė nekaltus Lietuvos žmo
nes, suaugusius ir vaikus, degi
no sodybas ir gyvulius. Jie žiau
riai nužudė ir mano neregį brolį, 
jo žmoną, dvi dukras ir seną 
uošvį. Nužudę sudegino namus”. 
Aišku, jog A. Baronas ir Mizara 
betgi kalba apie visai skirtingus 
veikėjus. A. Baronui partizanas 
“yra tas, kuris gina Lietuvos 
laisvę, atsižadėdamas savo as
mens” ...

Beje, prikišus “Draugo“ re
dakcijai už aiškiM tiesai priešin
gas A. Barono tendencijas “kul
tūrinio ryšio” reikalu, suplakant 
abstrakčią “partizano” sąvoką, 
egzistavusią prieš dekadą,, su 
šiandieniniais politikos reikala
vimais, kitas “Draugo” nr. pain-

sovietinių pakeitimų. N. Chruš
čiovo pareiškimas, kad gal neto
limoj ateity žmonės laisviau ga
lės judėti, Niujorke buvo kaikie- 
no interpretuojamas, jog Mask
voj tuo reikalu aiškinamasi su
sidarysianti teisinė padėtis. Iki 
šiol sovietai tebelaiko, kad visi 
buvę jų piliečiai tebėra tokiais, 
nors tuo reikalu ir nebuvo tai-
koma viešų represijų. Dėlto tai 
buvo ir repatriacijos akcija, pro
paganda laikraštuku ir radiju. 
Kiekvienas panorėjęs (o tokių 
daug nebuvo) sovietų pinigais 
galėjo grįžti gimtajan kraštan ir 
automatiškai atgauti pilietybę. 
Manoma, kad ši repatriacijos ak
cija gali būti užbaigta. Iki tam 
tikro laiko negrįžę buvę sovietų 
piliečiai, praras TSRS pilietybę, 
su ten esančio turto ir teisių ne
tekimu. Tuomi tapsianti aiški 
vykstančių Sovietijon pabaltie- 
čių teisinė padėtis, dėl ko rūpi
nosi tie, kuriems šie klausimai 
priklausė. Liėtuvoj taipgi pama
žu kultūriniam ryšiui su kraštu 
ruošiamasi — sudaromi atskiri 
komitetai. LTSR Augšč. taryba 

(Nukelta į 7 psl)



suomenei taip stambiai parėmu
siai mūsų skautiškąjį jaunimą.Pavergtoje tėvynėje

Antanas Vaitkevičius, kadaise ty ar lietuje tenką autobusų lauk 
dirbęs kriminalinės policijos ; ti atvirame lauke,
identifikacijos laboratorijoje, da į Geležinkelių pervažų esą tiek 
bar yra Pedagoginio, instituto sumažinto, kad važiuojant į lau- 
Vihuuje dėstytojas. Jis dėsto ten kus kiton pusėn geležinkelio 
zoologiją, betgi jo šeima gyvena teartais tenką kelis klm. važmo-. į j Vilniaus Aušros Var- 
Panevėžy, kur turįs sav, namą, j U tta pervažos. Taip pav. paUai t -parapijos bažnyčioje iškilmin- 
Jis pats yra apgynęs disertaciją Kaišiadoris nuo vienos pervazos Jįg pamaldos 
biologijos mokslų kandidato iki antros yra 10 km., kai anks-1 2 6 vai vak Lietuviu Namuo- 
laipsniui gauti | čran ten buvę dar 4 pervažos ' (Delu Wn0

AHonsas Pabotus Męs nuo Skapiškiu-Suvainiškio gelezin- įvyfalietuviu, latviu tr estu ben- 
Naujamiesčio, Panevėžio apskr., 'kelio ruože uždarius vieną per- ge{juiingas aktas ir koncer- 
neprikiausomoje Lietuvoje dir- važą net kolūkio gyvulių farma , Us ;Ifalbės pLB Kanados.Krašto

™ pasidariusi nepasiekiama, o ge- ĮVaidybos pirmininkas V. Mei- 
fe„Jf;Wyba ]OklU prašymų ne' lūs, tautybių atstovai ir kiti.

Koncerte dalyvaus žymios me
ninės jėgos. Lietuvių koncerto

flAMILTOH, Out
Baisiojo Birželio deportacijų (ekonominės įstaigos, kurioje ga- 

minėjhnas Į Įima būtų taupyti ir reikalui iš- HAMILTONO LIET. NAMŲ
Baltų Federacija, kuriai šiais tikus taip pat pasiskolinti priei- j NARIAMS PRANEŠIMAS. Ma- 

metais vadovauja Hamiltono lie- narnomis sąlygomis. Betgi “Tal- foniai kviečiame visus LN na- 
tuvių bendruomene v^ybo6 ką”-teturi gal tik 1(M5% lietu- nūs į pirmąjį visuotinį metinį _ . - - . . ’■ * ■ • - - .... L 

riopai didesnės sutaupos yra pa- ris įvyks 1959 *m. birželio 21 d., 
dėtos į kitas vietas, tad “Tai- sekmadienį, Lietuvių Namų Del-

metais vadovauja Hamiltono lie- narnomis sąlygomis. Betgi “Tai- Joniai kviečiame visus LN na-

nariai, rengia Baisiojo Birželio vių kapitalo sutraukusi.. Kele- narių-akcininkų susirinkimą, ku 
deportacijų minėjimą birželio 14..............................
d., šį sekmadienį, sekančia tvėr-

Lietuviai pasaulyje

1947 m. buvo susirgęs ir atsidū
rė psichiatrinėje ligoninėje, 1956 
m. grižo į Lietuvą ir 1957 m. mi
rė Vilniuje.

|AnylSčių autobusų stotis la
bai originaliai išsprendusi “po- 
įlkio dięhos” problemą su pa
prastu prie durų lapuku: “Pir
madienį autobusų stotis nedirba. 
Keleiviai bilietus gali įsigyti au
tobusuose”. Esą ir prie tvarka
raščio negalima prieiti, nes jis 
kabo-laukiamajame, į kurį nega
lima įeiti. Stotis esanti pastaty
ta pernai, bet pirmadieniais šal-1

bdjanti.
(E) Kaip vertinamos Lietuvos ____

žemės. Fed. Vokietijos vyriausy- programą išpildys mūsų žymio-
bės žiniose “Bundesgesetzblatt 
š.m. 10 nr. įdėtas vadinamo “La- 
stenausglėich” įstatymo vyktto 
mųjų nuostatų papildymas _su

tuose žemių įvertinimu buvusio-

ji solistė J. Liustikaitė, kun. Br. 
Jurkšo vadovaujamas vyrų ir 
mišrus choras ir G. Breichma- 
nienės vadovaujama tautinių

šiai įvertintos Vilkaviškio apskr. 
žemės -*
rijamjpolės 
žemiausiai įvertintos Trakų 
žemės — 340 RM hektarui.

SAULT STE. MARIE, M
Pirmas -koncertas mūsų kolo-1 vaišės Royal Hotel. Dalyvavo 

nijoje ;įyyko š.m. balandžio 23 d. I gražus būrys tautiečių. Vaišės 
Technical School auditorijoje, (praėjo gana jaukioje nuotaikoje. 
Koncertavo -sol. Janina Liūsti- Į Sekančią dieną vietos laikfašty- 
kaitė, akomponavo kun. Br. j e Music Comment skyriuje til- 
Jurkšas. Koncerte dalyvavo be- po gana šiltas straipsnis antraš- 
veik visi lietuviai ir gražus bū- .-te “Great Future Seen for Sop

rano”. .Jame tarp kitko apie so
listę šitaip atsiliepiama: “A great 
voice in the grand operatic tra
dition, moments completely fil
led the auditorium yet could re
main delicately lyrical in the 
lighter passages”.

Motinos dieną minėjome geg. 
23 d. lenkų salėje. Dalyvavo ga
na gražus būrys tautiečių. Į gar
bės prezidiumą buvo pakviesta 
p. Skaržinskienė, kaip seniausia 
lietuvė motina kolonijoje ir Da
bulskienė, skaitlingiausią šeimą 
auginanti. Joms buvo įteikta po 
dovanėlę. Po J. Skardžio paskai
tos apie motiną, meninę dalį at
liko mūsų šeštadieninės mokyk
los mokiniai, kuriuos paruošė 
mokyt. J. Skardis. Čia reikia pa
brėžti, kad J. Skardis tai retas

rys svetimtaučių. Jų tarpe mies
to burmistras ir vietos laikraš
čio <nuzikinis recenzentas. Solis
tė ;puįkfu savo dainavimu visus 
sužavęjo-užbūrė. Dauguma mū
sų tautiečių nebuvo girdėję lie
tuviško koncerto dar iš Vokie
tijos laikų. Taigi, esame dėkingi 
solistei ir kun. Br. Jurkšui už 
atvykimą pas mus į šį tolimą 
Ontario kampelį. Solistei buvo 
įteikta gėlių. Užkulisyje sveiki- 
nd solistę ir ' akomponiatorių 
miesto burmistras ir “Sault Dai
ly Star” korespondentas. Po to 
solistei ir pianisto garbei buvo

DAUGIAU ŠILTO 
VANDENS 

PIGIAUSIA KAINA 
r TEIKIA

NUOMOJAMAS 
VANDENS 

šildytuvas

Tik $1.75 Į mėnesį 
(dujos ekstra) 

Pftna garantija

Patarnavimas, priežiūra ir 
įrengimas.

(Kaikuriais atvejais gali tekti primokėti 
už ekstra vamzdžius).

3 kartus greičiau sušildo vandeni 
ir kainuoja pigiau.

Gas Company neturi vaikštančių po na- 
mus pardavėjų, nei piršejų per telefonę. 
Informacijų apie prekybininkus įgaliotus 
Ontario Fuel Board parduoti ir įrengti 
natūralių dujų įrengimus kreipkitės tele
fonu ar rašykite į Sales Department.

JA VALSTYBĖS
Detroito LB tebeieško pirkti

nę namų. Tuo tarpu svarstomas domieji organai buvo renkami 
pirkimais čekų tautinių namų, i korespondenciniu būdu. Sky- 
Jie Statyti 1914 m., turi dvi sales ' riaus rinkimų komisija, kurią su- 
viršuje, o apačioje dvi barų pa-įdarė V. Akelaitis, J. Giriūnas ir 
uupos, skaitykla, virtuvė, dušai K. Makūnas, balandžio 26 d. pa- 
spertininkams ir kt. .tikrinusi rinkimų balsus, rado:

Pro't Vaclovo Biržiškos kapo ^^vriaus valdybon Išrinkti: T. 
paminklui statyti komitetas pa- Vidugiris, F. Neveravičius, J. 
skelbė, jog paminklas pagal dail. Lūža, P. Duoba, B. Daunoras. 
J. Šileikio projektą užsakytas Rev, komisijom V. Strimas, R. 
'Vūhdeflich Granite Co. Jis bus Baublys ir K. Jurka. - 
iš švedų granito. Į Švediją pa-1 Gegužės 3 d. naujoji skyriaus 
siųstas užsakymas paruošti ati- valdyba, susirinkusi pirmam po- 
tihkamo didumo akmenį, o įra- sėdžiui, pareigomis pasiskirstė 
šai bei paveikslai.bus Čikagoje šitaip: pirmininkas — T. Vidu- 
iškatti. Granitui atgabenti reikią giris, vicepirmininkas — J. Lū- 
apie 90 dienų laiko. rža, iždininkas — P. Duoba, jek-

Edward V. Keblaitis išrinktas retorius — B. Daunoras, valdy- 
naujuoju Michigan veteranų va
du (commander). Trečiuoju jo 
pavaduotoju išrinktas 'taip pat 
lietuvis Philys Karpauskas. Keb-

D. BRITANIJA
DBLS centrinio skyriaus val-

sekmadienį, Lietuvių Namų Del
ta kino salėje, 4 vai. p.p. šiomis 
dienotvarkėmis:

HLNFondo susirinkimo 
dienotvarkė: *

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirm, ir sekrej. 

rinkimas,
3. Fondo v-bos ižd. pranešim.,
4. Lietuvių Namų Fondo orga

nizacijos likvidavimas,
5. LNFondo lėšų paskirstymas,
6. klausimai ir sumanymai,
7. Susirinkimo uždarymas.

HLNFondo valdyba.
H. LNamų akcinės b-vės

kos” patarnavimais naudojasi 
palyginant dar nedidelė dalis. 
Ypačiai pasigendama jaunųjų 
taupytojų. Jų čia vos keliolika, 
o vaiku vra Hamiltone keletas 
šimtų. Kažkodėl tėvai pęrmažai 
atkreipia į tai dėmesio. Visi gau
na vaikų priedus-Čekius, tačiau 
dauguma tuos .pinigus išleidžia, 
neatidedami ateities vaikų moks 
linimui. O reikią juk taupyti, 
atidėti rvtojui, kad kai ateis rei
kalas būtų pradžiai mokslo ati
tinkama suma pinigų. Ta suma 
susidarytų visai neskriaudžiant 
savęs nei šeimos. Reikia tik pa
daryti pradžią ir pastoviai tau
pyti. Taip pat ir visiems kitiems 
taupvtoiams yra labai svarbu, 
kad “Talka” moka nemažesni 4,5 
% dividendą ir. bė to, yra ne-

vokiėčių tremtinių netektų Ry- §okiu grupė.

mis reichsmarkėmis Augščiau- K^ad^J šlamento 
visuomenes atstovai. Įėjimas ne- įmokamas draudimas gyvybės iki 
mniromoc Kvinniamo yficiic curort į pflgal TGl

kalą . gali būti kada tik nori iš- 
siimami, o gale metų gaunamas 
priklausomas dividendas. Jau 
daugelis mūsų tautiečių bankely 
taupvnjo naudą suprato. Narių 
gegužės 31 d. buvo jau 339. Vien 
tik gegužės mėn. istoio 13 nauių 
narių, kurie įnešė šėru $28.772, 
85 sumą. Tai -rekordinė suma 
gauta per vieną mėnesi. Iš viso 
dabar šėru sąskaitoie vra $144. 
077.99 ir depozitų $2.363.21. Ge
gužės 31 d. kasoje-barike buvo 
grynais pinigais $17^335.72, iš 
kurių $10.000 yra paskolinta iš 
Toronto, nes, nebeužteko savų 
pinigų padidėjusiam ^paskolų pa
reikalavimui natenkinti. Per ge
gužės mėn. išduota nauių oasko- 
In $14.579.40. Viso paskolų vra 
išduota $142.339.10 — personali
ni” $124.999.10 ir nirmuiu mor- 
gičiu $17.400.00. Palydinus su 
waeitais metais t n o pačiu laiku 
šėru sąskaita ir išduotos pasko
los padidėto daugiau ne<m dvi
gubai. Gecn’žės -mėn. balansas 
suvestas $162.000 sumai. Tai iau 
<?ana didėlė suma rodanti banke
lio pažanga ir įgaunamą vis di
desni pasitikėjimą visuomenės 
tarpe. J. D.

Į -minėjimą pakviesti žymūs 
i nariai ir

700 RM hektarui Ma- i (mokamas drai,./yu ttM nektarui, ivia mokamas. Kviečiame visus skait nnn padėti
760, tingai atsilankyti j šį svarbų mi-.fkaia dali būti. U aP' ”&»* lr Pagerbti tuos, kurie o. M

bos narys — F. Neveravičius.
D. Br. lietuviai Sekminėse iš 

įvairių vietovių organizavo eks-
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirm, ir sekre

toriaus rinkimas,
3. Praėjusio visuotinio narių 

susirinkimo protokolo pri
ėmimas,

4. Mandatų komisijos praneši
mas ir naujos rinkimas,

5. LN akc. b-vės v-bos praneši- ‘ 
mai: a) pirmininko, b) rei-

laitis adjutantu-sekretoriu pasi- kursijas į Liet. Sodybą. Iš pra- 
rinko taip pat lietuvį Leoną Ga- džių buvo numatyta Sekminėse 
linską. ! Sodyboje pravesti motoristų var

-Žurnalistas Jonas Leonas, ku- ’ žybas — vad. Treasure Hunt, kai 
ris dirba kaip mašinistas The'motoristai pakeliui į tikslą turi 
New York Central geležinkelių surasti ’ tam tikras vietas ar 
bendrovėje, balandžio viduryje daiktus. Betgi atsiliepė per ma

kalu vedėto ei iždininko ibuvo sužeistas plieno atplaišos į. žai dalyvių, tad varžybos buvo . Kontrolės koJ nranešim’asJv^Jr į kfkt> Po+6. savvaJč^ įšauktos. Buvo paliktą t^pre- 
pasirode, kad viena atplaiša liko rnija ilgiausią kelionę j Sodybą 
įstrigusi. Gegužės 26 d. teko ją padariusiam aUtomogilistui arba 
pašalinti operacijos būdu. motociklistui.

džių buvo numatyta Sekminėse

kentėjo ir žuvo už mūsų kraš
to laisvę.

Baltų Federacijos Hanul- 
tone valdyba.

VILNIEČIŲ JONINĖS įvyks
ta birželio 20 d. prie St. Catha
rines miestelio Merritton salėje. 
Meninę programą išpildys Čiur
lionio ansamblis, -po to bus ben
dras pasilinksminimas. Į šį kon
certą bilietus iš anksto galima 
bus gauti šį sekmadienį, birželio 
14 d., po pamaldų parapijos sa
lėje pas K. Baroną. Patariama 
bilietus įsigyti iš anksto, nes prie 
įėjimo galės jų pritrūkti. K.B.

JONINĖS — PAVASARIO 
ŠVENTĖ, jaunimo šventė gam
tos prieglobstyje — laukų ir 
miškų platybėje, Lietuvoje pas
kutiniais nepriklausomybės me
tais buvo plačiai švenčiama. Jau
nimo dainos, laužų ugnys nu
šviesdavo laisvą kraštą.

Gražu, kad vilniečiai ėmėsi 
iniciatyvos atgaivinti šios šven
tės tradiciją ir jau penkti metai, 
kaip į St. Catharines sutraukia 
būrius tautiečių pabūti kartu,

orezu, Kaa j. osaraib uu Dramos Mėgėjų Būrelis ”Au
lietuvybės išlaikymo pavyzdys, a? • . .p .. -i? • +Pot. ;Ahndamaey nrnfesijos šiais .Pasikvietę net
mokvtoias iau du metai iš eilės §arS1^ CJurhonw ansambU. Rėi mokytojas, jau du metai is eiles kia tikėtis> kad birželio 2q d., vi-

. j--, t • j-’;Su keliai ves į St. Catharines,
neimdamas uz si dideli ir n^e“ i Hamiltoniečiai, kurie visad jaut- 

rūs tokio masto parengimams, 
dalyvaus gausiai, nes gi šventė 
vyksta tokioje artimoje kaimy
nystėje, n vilniečiai taip nuošir
džiai kviečia.

Vl-tosios LIETUVIU DIENOS 
parengiamieji darbai pilnu tem
pu eina pirmyn. Nors dar yra 
laiko apie tris mėnesius, bet vi
siems darbams neperdaug. Ypač 
metraščiui paruošti. Metraščio 
visa medžiaga yra apylinkių val
dybų rankose, kaip jos bus rū
pestingos ir stropios, taip greit 
medžiaga laiku pasieks Hamilto
ną. Daugelis netaip labai skuba 

I — laiko dar yra, suspėsime — 
’galvoja. Bet leidėjams labai 
j svarbu laiku viską atiduoti 
spausdinti

Pirmosios apylinkės skubiai 
atsiliepusios yra: Oakville — A. 
Lukoševičius, Winnipeg — K. 
Strikaitis ir Edmontono — F. 
Kantautienė pri siuntę vertingus 
aprašymus apie savo kolonijų 
bei apylinkių veiklą. Iš hamilto- 
niečių pirmieji atsiliepė: social
demokratų skyrius — K. Luko
ševičius, Širvintos skaučių tun- 

- tas — R. Bagdonienė. Iš Toronto 
9 pirmas atsiliepė V. Vaidotas pri- 

siųsdamas Tautos Rondo Atsto
vybės Kanadoje veiklos aprašy
mą.

PLB Valdyba yra nusistačiusi 
po šventės šį leidinį išsiuntinėti 
visoms Kraštų Valdyboms bei jų 
padaliniams, kad susipažintų su 
KLB gyvenimu, kad pajustų Lie
tuvių Dienos gilią prasmę, kad 
savo kraštuose bandytų ką nors 
panašaus organizuoti.

Geguž. 30 d. vyko didelis skau
tų .paradas indėnų pagerbimo 
ženkle. Parade dalyvavo apie 
10.000 skautų lydimi 23 orkestrų. 
Paradą stebėjo senatorius James 
Gladstone, pirmas indėnas pate
kęs į senatą, kuris specialiai bu
vo pakviestas šioms iškilmėms.

Bankelis “Talka” įėjęs į penk
tuosius darbo metus daro labai 
žymią pažangą tiek narių skai
čiaus augimu, tiek kapitalo padi- 

. dėjimu. Tai rodo, kačt Hamilto
nui būtinai reikėjo kooperatiniai

Pats nebūdamas iš profesijos 
mokytojas, jau du metai iš — 
mokytojauja mūsų kolonijoje.

kingą varbą nė vieno cento. Tad 
priklauso šiam pasiryžėliui mū
sų visų nuoširdi padėka.

Pasibaigus meninei daliai, 
mokslo metų užbaigimo proga 
mokiniams buvo įteikta po do
vanėlę —: lietuvišką knygelę. O 
mokytojui “Liet. Žodynas”. Po 
to tautiečiai smagiai pasišoko- ir 
padainavo. A. V.

A. LIŪDŽtUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai:
Įstaigos JA. 7-5575 
Namų FU. 3-8928

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

A. BRIČKUS 
Atlieku visus pianinų remon
to darbus. Perku ir parduodu 
naudotus pianinus. RO. 9-5866.

kia tikėtis, kad birželio 20 ’’d. vi-

r
59-37

PADAROMI 
miiikšti baldai 

pagal užsakymus h* aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981

SIUNTTNIAI 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
Justi siuntiniai yra garantuoti Ir apdrausti. Galite siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo- . 
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas. :

Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt. Mes turime dide
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat 
siunčiame maistą, vaistus ir kt. iš Europos. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai, i 
Dafbo vai 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius. ’

kuras” gegužės 16 d. išvyko į 
Wipdsorą su “Inspektorius at
vyksta” užbaigė sezoną. Šios 
gastrolės pareikalavo, iš režiso- 
rės E. Kudabienės tikrai didelio 
darbo, nes tik kelias dienas prieš 
numatytą vaidinimą atsisakė 
vykti artistė, turinti vieną iš pa
grindinių vaidmenų. Irutės Jo- 
kubynienės dėka, ktiri paėmė Ši
lęs rolę ir jai per taip trumpą 
laiką puikiai pasiruošė, padėtis 

•buvo išlyginta, ir windsorieciai 
turėjo progos pasigėrėti puikiu 
Preštley veikalu ir gera “Auku
ro” vaidyba.

“Aukuras” ateinančiais metais 
ruošiasi iškilmingai atšvęsti ąa- 
vo dešimtmetį. Šia proga jau 
oradėjo ruoštis naujai premje
rai, kuria bus Vinco Krėvės 
“Žentas”.

Būrelis paskutiniu metu susi
laukė keleto naujų artistų ir at
einantį sezoną planuoja savo 
veikimą dar daugiau išplėsti. 
Šiuo metu jam vadovauja nauja 
valdyba!" pirm.-adm. Jonas Jo- 
kubynas, sekr. Aldona Matulič, 
ižd. Algis Ulbinas, meno vado
vė ir režisorė Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė.

Premjera “Žentas” numatyta 
statvti Lietuvių Namuose atei
nančiu metų Atvelykyje.

LN kine Delta šia savaite ro
domi du puikūs filmai: “The 
Night Heaven Fell” su garsiąja 
Brigitte Bardot ir Alida Valli ir 
iš špionažo Vokietijoje paslap
čių “Spy on Wilhelmstrase” su 
Curt Jurgens.

LN nariu Skaičius, kad ir pa
mažu, bet ištisine nuolat tekan
čia srove vis didėja. Pereitą sa
vaitę $100 įnešė Kudaba Edvar
das ir $85 asmuo prašęs jo ne
skelbti. Viso gauta $185. Nuo
širdus ačiū.

“Lašas po lašo ir akmenį pra
tašo”. Nors sunkus ir lėtas ke
lias į Hamiltono lietuviško cent
ro įkūrimą, bet jau, atrodo, rea
lus. Beabeio, nuo mūsų priklau
so, kad tą laiką paspartintumėm. 
Deja, nėra priemonių paveikti 
tautiečių jausmus, kad jie ryžtų
si vienu laiku vykdyti ftai, ką 
jaučia savo širdies gilumoje. Ne
veltui sakoma, kad lietuvis yra 
individualūs. ‘

Skautams Remti D-jos ruoštas 
gegužės 23 d. vakaras d^ė apie 
$400 gryno pelno. Ačiū liet, vi-

6. Kontrolės kom. pranešimas,
7. Apyskaitų priėmimas ir są

mata ateinantiems fiskali
niams metams tvirtinimas,

8. Akcijų vertės jas parduo
dant nustatymas,

9. Įstatų §§ 29 ir 64 pakeitimas,
10. Valdžios pripažinto kontro

lieriaus samdymas,
11. LN akc. b-vės v-bos rinki

mas,
■12. Kontrolės kom. rinkimas,
13. Klausimai ir sumanymai.
Labai prašome visus narius 

būtinai dalyvauti.. Taip pat ma
loniai kviečiame ir visus kitus 
lietuvius į šį susirinkimą atsi
lankyti.

HLN akc. b-vės valdyba.

SUDBURY Ont
“Tėviškės Žiburių” 22 nr., š.m. 

gegužės 28 d., Sudburiškis labai 
gražiai ir vaizdžiai aprašo Moti
nos dienos minėjimą Sudburyje, 
tarp kitko yra parašyta:. “Dėka 
mūsų tautiečių V. Petrovo ir V. 
Butausko, miesto dūdų orkest
ras, kuriame jie groja, nemoka
mai davė pusantros valandos, 
augšto meninio lygio koncertą’-’.

Nei aš, nei mano draugas Bu- 
tauskas, tos garbės neužsipelnė- 

■me ir ji mums nepriklauso.
Didelė pagarba ir padėka nuo 

visos mūsų bendruomenės • pri
klauso gerb. Bendruomenės pir
mininkui J. Lukšiui ir visai val
dybai, kuri tą dalyką sumanė, 
norėdama padaryti tos dienos 
minėjimą iškilmingesnį ir gra
žesnį,'tik kreipėsi į mane, kad 
patarpininkaučiau, ką aš su mie
lu noru padariau. V. Petrovas.

visos mūsų bendruomenės

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talke’*
Išduodamos posUlos iki $3.000, morgUių poikotos 8 7% iki 50% Tuftt vertis. 

' Indėlioif paskolos ir nerio gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6 - 8 vai. vakaro, Minden 
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudiious įstaigoje I! ougšte, Hl. JA. t-5575. 

Sekmadieniais 12-2 vol. p.p.r parapijos bibliotekoje, 58 Dundum S. N.
Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

Kur praleisti atostogas?
Lietuvių vasarvietės savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 

KVIEČIA ATVYKTI Į SAULĖTĄ CAPE COD '
ir apsistoti jų puošnioj viloj, kuri šią vasarą turės naują “MEŠ
KOS” vardą. Vešlių medžių, žalunįynu ir vaisių sodo apgaubta 
sodyba primena mielą Lietuvos jauku'mą ir sudaro geriausias 
sąlygas poilsiui. -1

• Gražūs ir erdvūs kambariai,
• Geras ir sveikas maistas,
• Stropus patarnavimas, »
• Neaugštos kainos,
• Vaifdens sporto įrengimai, į

t • Teniso - golfo aikštės, :
• Arti Golfo srovės šildomi Atlanto vandenys,
• Arti teatrai ir kitos vakarinės pramogos. ;

Kreiptis adresu:
.. Mrs. Maria Lūšys, c/o “Meška”,

Monument Beach, Beach Street, Cape Cod. Massachusetts. 
Telefonas: Buzzards Bay, PLaza 9-3251.

Žiūrėkite kiek daug malonumu
JŪS GALITE PATIRTI VIENA KENA

Įsivaizduokite — žuvaujate ramiame ežere;.. vėliau pra- 
leidžiate vakarą puikioje poilsio vietoje. Tai lengva 

padaryti tą pačią dieną gražiajame Ontario. Čia roman
tiški vardai visur primena jums netolimos praeities pio
nierių dienas. Malonumų gausybė...Vandenyse gausu 

žuvų. Stebuklingas gyvenimas!

Įsitikinkite kaip 
ekonomiško sužinoti 
opie Ontario, postun- 
čiont apačioj esantį 
kuponp. Gausite 
literatūros, kurioje 
rasite naujousį lan
komų vietų sųrašų su 
nurodymu kur galima 
apsistoti mokant 
jums prieinamų 
kaina.

KNOW
ONTARIO

BETTER
nun nun oum.t

ONTARIO TRAVEL FREE I

NAME

Ontario Department of Travel & Publicity, Hon Bryan L. Cathcart, Minister
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Fordham Lituanistikos Insti
tutui vadovauja kun. prof. dr. 
Vladas Jaškievičius, SJ. Jis yra 
gimęs Bostone. Lietuvių kalbą

į

ti. Turime apie 1.000 lietuvių j 
studentų Amerikoje, o į lituanis-1 
tikos semestrą susirenka vos 15 - 
20.PASIKALBEJIMAS SU LIT. INSTITUTO DIREKTORIŲ 

KUN. PROF. DR. VL. JAŠKJEVIČIU

Kultūros ir I
Fordhamo un-to Lituanistikos

* » • ■ • ' ■■ ■
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dijuodamas Pennsylvanijos un- 
versitetė jautė pareigą studijuo
ti lietuvių kalbą ir literatūrą. Tą 
įgimtą meilę savo tėvų kalbai ir 
kultūrai kun. Jaškievičius puo
selėjo savo širdyje ir ieškojo pro
gos ją realizuoti. Būdamas rusų 
mokslo instituto direktorium 
nuo 1952 m., jis pradėjo galvoti 
ir apie lituanistikos skyriaus 
įsteigimą. Idėjai pritarė mūsų 
lietuviški vienuolynai, lietuviai 
kunigai ir jaunimo organizacijos;

— Mielas direktoriau, gal ga
lėtumėt kiek smulkiau painfor
muoti "Tėviškės Žiburių” skai
tytojus apie Lituanistikos Insti
tuto atsiradimą, uždavinius, or
ganizaciją?

— Lituanistikos Instituto tiks
las nusakytas’ kataloge: “Puose
lėti lietuvių kalbą ir kultūrą šir
dyse mūsų jaunimo, seselių, bū
simų dvasios vadų, kurių širdy
se neužgeso meilė savai tautai”. 
Įsteigti lituanistikos skyrių ne
lengva buvo. Prašymus tuo rei
kalu siuntė mūsų ministeris Va- : 
šingtone a.a. Žadeikis, mūsų vie
nuolynai ir visuomenės organi
zacijos. Universiteto vadovybei 
leidus, 1957 m. vasarą institutas • 
pradėjo savo darbą su 16 studen-i :
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men tarinius 'kaMienUUtus daly 
Ko Jūs pageidautumėte iš paskelbė, kad visi, kas ku?, apie kuriuos kalbėdavęs suFS c nnr> ctiiHiumti metitnto Siam «,«_ t pys fa Teksią ir Lietuvoje kal

bėti per vertėjus.
Bonosky knyga “Ugnies slė

nis”, yra išversta į lietuvių kalbą 
ir išleista JLietuvoje. Dabar jis 
turįs parašęs knygą “Paparčio 
žiedas”, bet neturįs leidėjo, nes 
“pažangiosios leidyklos” esą ne
turtingos. ’

Kun. A. Lipniūno moksleivių 
ateitininkų kuopa Čikagoje savo 
dešimtmečio proga išleido leidi
nį “Quo vadimus?”. Jame rašo 
net keliolika kuopos narių. Dar
bą globojo kun. J. Raibužis, SJ

BALSUOKITE Už LIBERALĄlieTuvl&M !B0ri slu<Uįioti 5i«.v-
- Pageidautume, kad šitas Li- 

tuanistikos Institutas priklausy-j . P t
tų Pasaulio Lietuvių Bendruo- A
menei. Ji turėtų.rūpintis šio in-į .. . _j° *
stituto egzistencija. Argi įmano-1
ma vienam asmeniui rūpintis in- . • f- 5 ^U"
stituto ekonominiais reikalais,
surast studentus, sudaryti porg-: ^°'ramą, sukviesti lektorius, vadi- .A“SJr?hį0J®
„AHiivwAe ' lietuviai dainuškai: V. Ratas, H.vauti visos programos pravedi-s-lk k . Vaičaitk ir’ T
mui ir rior cValtvti naskaitac Rp baiKaUSKaS, A. Vaičaitis ir 1.

Zikoras.
_ __ Br. Baškys Bostono universi- 

reikalui mes aukojame savo lais-1 2avo filosofijos daktaro 
valaikį.______________________ i laipsni, paraše disertaciją is

jį — Ar turite studentų iš Kana- biochemijos.
“ Br- Baškys yra gimęs 1920 m.,

” — Deja, nei vieno. Kanada la- Šiaulių apskr., Vokietijoje sta
bai arti mūsų. Siuntinėjome sa- įdijavo mediciną Hamburgo ^un- 
vo katalogus, kvietėm per spau 
dą, bet atgarsio nebuvo.

— Bendri’mūlų planai dšjlau- , P-, KubUiūno dukterį) ir tūri 
kia iš instituto tikslo nusakyto dukrelę ir du sūnus.

mui ir dar skaityti paskaitas. Be 1 
to,- lituanistika nėra mūsų tiesio
ginis darbas universitete. Siam

> dos?
1

du lietuviai “dypukai” sumoka 
už visus studentus mokslapini- 
gius. Daugelis ekonominių įstai
gų, kurios nežinia dėl kurių 
priežasčių pasivadinę lietuviš
kais vardais, šio mūsų lietuviško 
reikalo neparėmė. Tur būt, jos 
matė, kad iš mūsų pinigų nebus.

— Kas dėsto Lituanistikos In
stitute ir kokius kursus?

— Mūsų nuolatiniais lektoriais 
vra: prof. J. Brazaitis, lėkt. St. 
Barzdukas, dr. A. Šleptytė, prof. 
A. Salys, kun. prof. Jaškevičius 
ir prof. A. Vasys. Svečiais lekto-

tų. 1958 m. vasaros semestre jau riais: prof. A. Senn, prof. Paks- 
tarėjome .25 studentus. Kiek bus tas, dr. J. Kazickas, dr. S. Sužie- 
šią vasarą, dar sunku pasakyti, dėlis, lėkt. V. Trumpa, prof. V.

— Kas buvo Jūsų pirmieji Jonynas, kun. prof. St. Yla, p. Si-

tarėjome .25 studentus. Kiek bus tas, dr. J. Kazickas, dr. S. Sužie-

Br. Baškys yra gimęs 1920 m.,

te, magistro laipsnį įgijo 1954 
____ ______ m. Northeastern ųn-te. Jis yra 

~ Kokte Jūsų ateities planai? vedęs Ireną Kubiliūnaitę (gn.

Andy 
THOMPSON 

t Liberalas Dovercourt
1017 BLOOR ST. W. LE. 3-9473

žiūrėkite į ateitį - Balsuokite už liberalus
I » - • ’■ ■ ' • '■ - '
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bendradarbiai, rėmėjai, skatin* 
tojai?

— Jau minėtas a.a. ministeris 
Žadeikis, dabartinis atstovas p. 
Kajeckas, Lietuvių Kunigų Vie
nybė, ypač prel. J. Balkūrfas, 
kun. J. Čepukaitis, prel. Virmaus 
kas, prel. Mendelis, kun. Martu- 
sevičius, kun. Starkus, p. čeledi- 
nienė, dr. J. Kazickas, dr. J. Va
liūnas, dr. A. Vasys ir daugelis 
kitų-mus nuoširdžiai rėmė. Dr. 
J. Valiūnas ir dr. J. Kazickas 
pirmaisiais metais mums paau
kojo $500, o 1958 ir 1959 m. šie

Vardinėms 
atvirutės su 
lietuviškais 
tekstais.

Kaina 10 centų.
Užsakymus su apmokė-
' jimais siųsti:

Sp. B-vė “Žiburiai” 
941 Dundas St W., 
, Toronto 3, Ont.

dzikauskas ir kiti. Buvome kvie
tę prof. Joniką iš Čikagos ir p. 
L. Dambriūną iš Vašingtono, bet 
jų tiesioginės pareigos neleido 
jiems prisidėti prie šio darbo. 
Šiais metais kvietėme .prof. Z. 

j Ivinskį iš Romos. Žygis mūsų 
(buvo drąsus. Turėdami keletą 
dolerių savo kasoj, mes pažadė
jome sumokėti visas kelionės iš
laidas ir pragyvenimą, bet šiais 
metais prof. Ivinskio atvykimas 
surištas su tam tikromis kliū
timis.

Kokie kursai dėstomi? Lietu
vių kalbos yra trys grupės: pra
dedančioj i, pažengusioji ir augš- 
tesrioji; lietuvių literatūra — 
bendras kursas, Lietuvių litera
tūros srovės, epizod. kursas. — 
Vincas Krėvė, lietuvių tautosa

ka, lietuvių kalbos istorija, lietu
vių kultūra ir lietuvių literatū
ros ir kalbos seminaras. Šiais 
metais bus specialus kursas mo
kytojams — lietuvių kalbos dės
tymo metodika.

— Kokius pagrindinius sun
kumus sutinkate šiame darbe?

— Jų tiek daug, kad sunku bū
tų juos išvardinti. Didžiausia 
kliūtis tai mūsų visuomenės 
pasyvumas. Mes manome, kad 

j kiekvieno studento pareiga būtų

kataloge. Turime ir konkrečių 
uždavinių. Norėtume 2 J 
vienkartinį leidinį, kuriame at
sispindėtų mūsų siekimai.

— Ką pasakytumėt apie sovie- 
tologijos bei slavistikos padėtį 
JAV-bėse?

— Amerikos visuomenės susi
domėjimas ypač rusų kalba ir 
kultūra yra labai didelis. Studen 
tų skaičius slavistikos institu
tuose padidėjo dešimteriopai. 
Knygos apie rusų kultūrą, ar so
vietų periodika užkariavo di
džiausią rinką. Beveik kiekvie
nas JAV universitetas turi sla
vistikos arba tik rusų mokslų in
stitutus. Fordhamo universiteto 
Rusų mokslų institutas skiriasi 
nuo kitų slavų institutų. Čia mū
sų dėmesys nukreiptas į dabartį. 
Mūsų tikslas — padėti JAV vi
suomenei kritiškai vertinti da
bartinę sovietų filosofiją, ekono
miką, socialinę padėtį, švietimo 
sistemą ir teisinę visuomenės pa
dėtį. Turime taip pat ir rusų li
teratūrą, Rusijos istoriją ir geo
grafiją. R. A.

2 Lietuvaitė dainininkė Maria . 
išleisti Kareska-Karečkaitė, gimusi Lie

tuvoje, augusi Brazilijoje, kon
certavus- Rio de Janeiro, Sao 
Paulo,. Montevideo, Buenos Ai
res, o gegužės 7 d. dainavo Lon
dono Wigmore Hall. Spauda jos 
koncertą gerai įvertino. Ji yra 
gyvenusi keletą metų Europoje, 
o 1954 m. koncertavo Paryžiuje, 
yra dainavusi Prancūzų radijui, 
Monte Carlo operoj. Ji yra įdai
navusi 20 Šopeno dainų į plokš
teles. Brazilijoje taip pat yra . 
įdainavusi daug plokštelių su 
žymiais simfoniniais orkestrais. 
Kompozitorius Ermani Braga ją 
pasirinko savo dainoms pristaty
ti lotyniška j ai Amerikai, nes ji 
jas geriausiai išpildanti.

Phillip Bonosky-Baranauskas, 
amerikiečių rašytojas, “Main
stream” redaktorius, išvykdamas 
i Maskvą sovietų rašytojų suva-
žiaviman, po kurio žadėjo ir Lie
tuvą aplankyti, “Vilnies” bend- 
darbiui davė pasikalbėjimą. Jis 
sakosi nemokąs rusiškai, o lietu
viškai tegalįs kalbėti apie elę-

d
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|-"nors vieną vasarą pašvęsti sa-| Turinys: S. S. — Po šokančios 
‘vo tėvų kalbai ir kultūrai pažin- 'saulės ženklu; R. Ukrinas — Ma-

Prisiųsta paminėti
Marijos Žemė, lietuvių poetų no meilė; A. Sušinskas 

Marijos eilių vainikas. Paruošė vienas yra reikalingas; G. Banai- 
A. Tyruolis, Saleziečių leidinys tytė — Atpildas; R. Durickaitė 
R. N. 10, Saleziečių spaustuvė, j— Tėviškės Milašiaus poezija; 
Castelnuovo Don Bosco — Italia,' “ 
1958, .64 psl.

Aidai, 1959 m. gegužės mėn., 
Nr. 5(120), 193-232 psl. -

Turinys: dr. K. Pakštas—Ame
rikos oficialioji nuomonė Lietu
vos ribų klausimu 1919 m.; kan. 
M. Vaitkus—Europietė žemaitė; 
F. Kirša—Komisaro trečioji kny
ga; dr. P. Rėklaitis — Moksliniai 
darbai apie viduramžių mūra ar
chitektūrą Lietuvoje; VI. Šlaito 
eilės. Kronikos skyriai.

Ateitis. 1959 m. gegužis, Nr. 5, 
113-144 psl.

- Kiek-

Planuojant ir plečiant Ontario ateiti!

“Ontario provincijos vyriausybė didžiuo
jasi savo provincijos išsiplėtimu - paskutinių 
metų bėgyje... progresas bus tęsiamas ir to- 
liau. Tuo pačiu laiku vyriausybė rūpinasi 
ir visuomenės atskirų asmenų gerbūviu”.

Hon. W. M. NICKLE, Q.C., 
Minister of Planning and Development 

for the Province of Ontario.

Šio Departamento Butų Skyriaus pagrindinis uždavinys rūpintis, kad kiek
viena provincijoj gyvenanti šeima finansiškai būtų pajėgi turėti atitinkamą 
gyvenvietę. Tuo pačiu laiku Vietovių Planavimo Skyrius planuoja fizinį, 
ekonominį ir socialinį provincijos vietovių gerbūvį. Bendras tų abiejų sky
rių darbas padeda Ontario provincijai būti malonia gyvenimo vieta.
Paskutiniais metais namų statyba padidėjo 32%, palyginus su metais prieš 
tai. Vyriausybė prisideda prie pigių butų statymo projektų, padeda įsigyti 
statytojams sklypus, padeda surasti vietą statyboms. Taip pat prisideda 
ir prie kitokių planų, kurie padeda Ontario piliečiams įrengti geresnes 
gyvenvietes.

James B- TROTTER X
Ketvirtadienį, birželio
Balsuokite už
TROTTER
Parkdale apylinkėje

11 d

JAMES B. (Jim) TROTTER 
Parkdole liberalų kandidatasAuthorized by the Porkdole. Liberal Association

BRACONDALE apylinkėje - Provincijos rinkiniuose
(DALIS TRINITY APYLINKĖS) %

Ketvirtadienį, birželio 11 d., balsuokite už 
liberalus. Išrinkite 'Vyrą, kuris geriausias jums ir jūsų šei
mai - PAŽYMĖKITE RINKIMU KORTELĖJE:

D. Skirmuntaitė — SAS ideolo
giniai pasiruošimo kursai; P. 
Kaufmanas — Praplėskime mū
sų širdis;”V. Skrupskęlytė'—Re
voliucija Dijone; Tivos, D. Ver- 
bėliūftaitės, J. Šoliūno, R. Ki
sieliaus eilėr.; Kronikos skyriai.

Gimtoji kalba, bendrinės kal
bos laikraštis, 1959 m. sausis - 
kovas, Nr. 1(3). *

Eglutė, Vol. 10, No. 15, 1959 m. 
gegužė, 32 psl.

Knygų lentyna, Liet. Biblio
grafinės Tarnybos biuletenis. Nr. 
10-12 (112-114), liepos-gruodžio 
mėn. 1957, 37-56 psl.

Numery telpa prof. V. Biržiš
kos strp. “Seniausias liet, laik
raštis ir jo redaktorius N. P. Os- 
temejeris”; A. ir N. Ružancovai 
— Liet, perijodikos svarbesnių 
strp. bibliografija 1957. VII. 1 - 
XII. 31; 1950 L. pasaulio liet, 
bibliografija, sudarė A. Ružan- 
covas, dipl. ekonom. Kvikliui 
talkininkaujant; Kn. lentynos 
1948-1957 m. turinys.

Gaudeamus, Stud. Ateitininkų 
Sąj. informacinis leidinys, 1959 
m. balandžio 6 d., VII metai, Nr. 
1, 5 psl. (Rotatorinis leidinys).

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1959 
m. birželis, Nr. 6, 161-192 psl.

Otava. — Bomarc raketų bazės 
Kanados šiaurėje būsią užbaig-. 
tos tik 1961 m.

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

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

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

VELTUI.

Gražiame LAKE SIMCOE ežero krante puiki rietą vasarojimui, savaitgaliams, 
išvykoms, visokiems parengimams, gegužinėms-piknikams, ištaigingai įrengta

ADi vii i nnrr 405 l^ke shore rd., keswick, ont. 
l-VLJUt Telefonas: ROCHES POINT 430 W.

Tik 40 mylių nuo Toronto, 1 Vi mylios į šiaurę nuo Keswick.
Kviečiame atsilankyti, ir įsitikinti. Kabinos ir kambariai išnuomojami parai ar 
savaitėms. Veikia valgykla, snock boras, didelė salė parengimams. Puiki viela 
maudymuisi, žuvovimui ir t.t.

Savininkai JONAS BARONAITIS ir CO.

Joseph M. GO OLD X
TORONTO MIESTO ADVOKATAS

• 'GOULD—yra liberalų kandidatas Bracondale apylinkėje.
• GOULD—augęs darbininkų šeimoj. Gyvena šioje apylinkėje.
• GOULD—šeimos žmogus su žmona ir 3 vaikais, kurie yra šioje

apylinkėje.
• GOULD—5 metus yra buvęs 5 wardo aldermanu.
• GOULD—tarnavo ir tarnaus jums ištikimai.

Informacijos: LE. 1-8322, LE. 1-8752, LE. 1-3952.
Komiteto būstinėc: 257 Ossington ir 873 Dovercourt Rd.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų 
tiumams ir paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
deliai. Žemiausios kainos.

1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

kos-
mo-

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

J. Beržinskas
i 5
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Ci. put galite užsisakyti laivams motoras bei įvairius medžioklinius iautuvus.

Jau turime naujausių modeliu 
1959 metu baldų

Mohawk Furniture

Tolimesnėms informacijoms rašykite: 
W. W. Scott, Director of Housing 

A. L. S. Nash, Director of Community Planning

ONTARIO DEPARTMENT OF PLANNING & DEVELOPMENT
Hm. W. M. HUH* Mi l, M.C, Q.C Hm. Udta M. O.C. ILD. '

MHttTU MBMMBirana

SIUNTINYS UŽ PUSĘ KAINOS!
* Specialiai papigintos kainos vasaros. sezonui.

BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies prekes už žemiausia 
kainq, bet dabar siūlo siuntini, kurio vertė normaliai būtų dviguba.

314 yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam ar6a mote
riškam), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd? poplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena poro moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaino jskoičius muitų ir visos persiuntimo išlaidos, siunčiant per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00.

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus. Siuntinyje bus tik angį iš-* 
kos vilnonės medžiagos. 4

Kodongi neįmanoma išvardinti daug prekių ir parodyti, kod siunčiant per 
BALTIC STORES yra pigiau, duodame tik keletą pavyzdžių:

Geriausia vokiška įpylams medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plam) geriausios vilnos 1 yd. $830; Vyriški pus
bačiai oxford $6.30; Vaistų kainos pas mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Pvz. 
250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 
jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $22.00. 19 sv. cukraus $13.00. 
16 sv. sviesto $27.00. 16 sv. taukų $21.00.

.Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjos nieko nerizikuoja, nes už kiek
vieno siuntinio pristatymą atsako BALTIC STORES.

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 

PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS I LIETUVĄ!

2448 DANFORTH AVE. Tel. OX 9-4444 ir OX 9-4224 
TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1358 m. 
modelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

Norėdami pasinaudoti šia pasku
tine proga, nedelsdami užeikite j 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Marteli
1199 Bloor St W

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto* reikaluose.

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, 2 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba- 

* rigi. Visoi arti Bloor g-vės, tuojau ga
limo užimti.

Bloor • Duffer i n
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didele moderniška virtuvė, aly
va apšildomas.

Se. Clair - Oakwood 
$3;5l00 įmokėti, 6 kombarių mūri- 

^is namos, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas. 

f

Annette - High Park Ave.
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva apšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Quebec
$5.500 įmokėti, 12 kombarių atski
ras, gražių plytų mūronamos su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu,, 3 vir
tuvės, 2- vonios, vandeniu apšildomas, 
naujas pečius, geros pajamos.

Bathurst - Davenport Rd.
$6.000 įmokėti, tik kelių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
derniškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

St. Cloir - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kombarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomos. Visai arti St. 
Clair. . .

Marion - Roncęsvolles į 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, /ondeniu alyva šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jane • Bloor 
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
Hivačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande
niu- alyva šildomas. 1 kambarys 
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd.
$15.000 įmokėti, visai naujas 
kambarių moderniškos tripleksas.
sai . gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
uitai virš rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera- vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo. . T

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481
Namų tel. 1E. 6-1410

ru
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< Bloor - Beresford
1 atvira skola 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis, 7 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, naujo 
apšildymo suspaustu oru krosnis, vie
ta garažui, kaino $16.700.

Rusholme Rd. - College
2 vonios — 2 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
10 didelių kambarių, kvadratinio pla
no, garažas, privatus įvažiavimo^ ar
ti prie Prisikėlimo bažnyčios, gražus, 
didelis kiemas. Gerom stovy tiek iš 
lauko, tiek iš .vidaus. Kaina $23.900.

Rusholme Rd. - College 
2-jų butų *

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 2 moderniškos virtuves, 2 
vonios, vandeniu alyva šildomas, 4 
kambariai l-me augšte, dvigubas mū-' 
rinis goraž. Prašomo karna $21.900. 
Arti prie Prisikėlimo bažnyčios. Geros 
išsimokėjimo sąlygos.

Bloor - Beresford 
Savininkas jau nusipirko 

$6.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras, 
kvadratinio plano, 2 moderniškos vir
tuvės, 7 kambariai per 2 augštus, 
garažas, plotus šoninis įvažiavimas, 
gražus kiemas 25 iš 159, arti Bloor. 
Prašoma kaina $20.500.

Swansea
1 skola balansui 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, atskiras, 6 kambariai, kvadrati
nis planas, moderniška virtuvė, pusė 
minutės iki Bloor, vandeniu alyva 
šildomas, garažas, šoninis įvažiavi
mas. Kaina $18.900. Galima užimti 
tuoj pat.

Jone - Bloor - Armadale
1 skola balansui 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kambariai, kvadratinis planas, dvigu
bas garažas, gero dydžio kiemas. Ar
ti Bloor. Kaina $18.800.

Bloor - Dovercourt
1 skola balansui 10 metų 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuves, alyva šildomas, vieta 
garažui, kaina tik $16.900. Artį 
Bloor. Geras išnuomavimas.

Bloor - Indian Rd.
Parduodamas su visais baldais 

$4.600 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai, 3 moderniškos virtuvės, 
garažas, 2 vonios. Idealus nuomavi
mui. Kaina $19.900. Puikios išsimo
kėjimo sąlygom

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-33211162 ST. CLAIR AVE. WEST

Quebec - Dundas
$1.5u0 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 modernios virtuvės, naujas pečius. 
Vienas atviras morgičius 10-čiai m.

Oakwood - St. Clair
$6.000 įmokėti, labai gražus atski
ras 7 kambarių namas. Vandens ir 
alyvos Šildymas.

Clendenon - Bloor 
$5.000 įmokėti, atskiras 7 kamba
rių namas, 2 virtuvės, vandens ir aly
vos Šildymas. Garažas.

Wilson - Keele . |
$4.000 įmokėti, atskiros 8 kambarių 
2 metų senumo namas. Vandens ir 
alyvos šildymas. Privatus įvažiavi
mas. Vienas atviras morgičius 15-kai 
metų.

Oakwood - St. Cloir 
$3.000 įmokėti, 7 kambarių, atskiras 
namas, 2 virtuvės, 2 vonios, Garažas.

Oakwood - St. Clair
$5.000 įmokėti. Atskiras didelių 9 
kambarių namas, 2 virtuvės, van
dens ir alyvos šildymas, garažas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

SPORTAS
FIZINIO AUKLĖJIMO IR 

SPORTO KOMITETO.
PRANEŠIMAS

Dėl susidėjusių aplinkybių, 
Kanados Sporto Apygardai ne
galint pravesti Sportinių Žaidy
nių, FASK-tas oficialiai įgaliojo 
Cleveland© LSK “Žaibas” būti 
!X-jų Šiaurės Amerikos Lietu
vių Sportinių Žaidynių, vasaros 
rato vykdytoju.

Žaidynės įvyks liepos 3, 4, 5 d. 
Clevelande, Ohio.

Žaidynių programoje: lengvo
ji atletika, plaukymas, lauko te
nisas ir futbolas.

Sportinių Žaidynių smulkes- 
Inės informacijos visiems regist
ruotiems Š ALF ASS-gos., sporto 
klubams bus suteiktos žaidynių 
vykdytojo.

Višais Sportinių Žaidynių rei
kalais kreiptis sekančiu adresu: 

i LSK “Žaibas”, c/o Algirdas 
Bielskus, 1211 Carlyon Rd., East 
Cleveland 12, Ohio.

FASK-tas.
VYČIO ŽINIOS

Futbolininkai ketvirtos® pir
menybių rungtynėse išsikovojo 
trečią pergalę įveikdami Ein
tracht 3:1. Įvarčiai: Thomasos 2, 
A. Kasperavičiaus 1. Sekančios 
rungtynės įvyks birželio 13 d. 8 
vai. vak. St. Clair std. ,su Lions, 

f Lengv. atletikos treniruotė te- 
įvyks šį antradienį. Penktadienį 
Rennie parke sezono atidarymo 
rungtynės. Pradžia 7 v. v. Žiū
rovai pageidaujami.

Krepšininkės ir lauko tenisi
ninkai' yra pakviesti dalyvauti 
Wellande Joninių proga ruošia
mose sportinėse varžybose.

' Rėmėjai: dr. A. Pacevičius $25, 
įVyt. Balsys $10, dr. • Šalkauskis 
^$2.50. Visiems nuoširdus ačiū.

A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Ontario lengv. atletikos pir
menybėse,- įvykusiose praėjusį 
šeštadieni Toronte, aušriečiai at
siekė gražių laimėjimų. A. Ža
liauskas — I-mą vietą šuolyje į 
tolį 19T..5”, II vietą trišuolyje 
37’8.5”, IV v. šuolyje Į augštį 5’ 
4”, I v. estafetės bėgime. K. Ba
tūra — II v. šokime su kartimi 
8'6”, IV v. trišuolyje. R. Burdu-

lis —JI.v. ieties metime 173’.
Birželio 30 d. pirmųjų vietų 

laimėtojai vyks j Montrealį Ka
nados lengvosios atletikos pir
menybėms. Sėkmės.

V. Ruseckas pradžios mokyk
lų lengv. atletikos pirmenybėse 
laimėjo I-mą vietą šuoly iš vie
tos 7’8”.

Lengv. atletikos treniruotės 
vyksta trečiadieniais 6.30 v.v. 
Rennie parke (Swansea).

KOVO ŽINIOS
Didelius laimėjimus iškovojo 

stalo teniso komanda Dundas 
miesto turnyre. G. Paltarokas 
laimėjo vienetuose pirmą vietą, 
kartu su A. Grajausku ir dveje
tą, o mišrų dvejetą A. Grajaus
kas kartu su kanadiete, tik baig
mėje pasidavė kitai porai. Šį tur
nyrą plačiai aprašė vietos spau
da, pažymėdama, kad Lietuvių 
Sporto Klubo Kovas žaidėjai aiš
kiai dominavo šiame turnyre.

Klubo valdyba nusprendė nu
pirkti po vieną “Ž” ir “NL” ben
drovių akciją.

Kovo sportininkai dalyvaus 
vilniečių rengiamoje Joninių 
proga sporto šventėje šu' mo
terų- ir jaunių krepšinio koman
dom ir lauko tenisu.

Hamiltono gimnazijų lengvo
sios atletikos pirmenybėse tris 
pirmas vietas užėmė lietuviai. 
Jaunių grupėje R. Kronas rutulį 
nustūmė 41 pėdą ir 614 col., o su
augusiųjų grupėje G. Pike lai
mėjo 100 ir 220 jardų bėgimus 
atitinkamais laikais — 10,3 sek. 
ii 22,9 sek. K. B.

Sekanti pasaulinė Olimpiada 
įvyks 1964 m. JAV siūlo, kad ji 
įvyktų Detroite. Sovietų Sąjun
ga, kuri tarptautiniame olimpi
niame komitete turi savo kont
rolėje 10-12 balsų, palaiko JAV 
pretenzijas. Šitas Maskvos pa
lankumas aiškinamas tuo, kad 
ji nori pačiame Amerikos konti
nente bei amerikoniškai publi
kai pademonstruoti savo atletų 
pranašumą prieš Vakarų pasau
lio atletus.

Europos krepšinio pirmenybes, 
įvykusias Turkijoje, laimėjo S. 
Sąjungos rinktinė. Antroji vie
ta teko Čekijai, trečioji Prancū
zijai. ' .j"..-'...

LIETUVOS SPORTO 
NUOTRUPOS

Kauno Žalgirio vyrų krepšinio 
komanda Lietuvos rinktinės var 
du sužaidė keturias rungtynes 
Lenkijoje. Varšuvoje, kauniečiai 
žaisdami prieš Lenkijos rinkti
nę, pralaimėjo jai 72:78, o Lo
dzėje atsigriebimo rungtynėse 
prieš tą patį penketuką, lietuviai 
išplėšė laimėjimą 80:65. Kitos 
rungtynės įvyko Liubline prieš 
Lenkijos jaunių rinktinę (laimė
jo kauniečiai 95:75) ir Poznanė
je laimėta prieš Lech komandą 
69:58. Lietuvių viešnagė Lenki
joje visur kėlė didelį susidomėjį- 

i mą, o pvz. Poznanėje iš norinčių 
patekti į rungtynes 6.000 asme- 

,nų, galėjo stebėti tik 1.000, nes 
lenkai neturėjo didesnės aikšte
lės. Ir lenkų spauda, kaip Spor- 
towiec, Przegląd Sportowy pla
čiai rašė apie kauniečių gastro
les, kartu primindama nepri

klausomybės laikų rungtynes su 
lietuviais.

Vistaneckis ir rusas Chohnov 
pasidalino pirma vieta Lietuvos 
šachmatų pirmenybėse, surinkę 

! po 13 taškų. V. Mikėnas liko tre
čioj vietoj.

Tradicinis Pabaltijo futbolo 
turnyras bus surengtas ir šie
met jaunių, suaugusių ir vetera
nų grupėse. Įdomi yra veteranų 
rinktinės sudėtis, kurioje randa
me dar iš neprikl. Lietuvos lai
kų šių futbolininkų pavardes: 
Skalsj, Šlyžių, Paberžį, V. Sau- 

inorį, Ganusauską, Litviną, Dzin- 
1 dziliauską, Ilgūną, Penkauską.

Krepšinio rungtynių pranešė
jais per radiją yra A. Grigelis ir 
A. Matulevičius.

Lauko teniso turnyre, daly- > 
vau j ant Vilniaus, Rygęs, Lenin- • 
grado ir Karaliaučiaus miestii 
rinktinėms, pirmoji vieta atite-
ko Leningradui, antroji latviams 
ir trečioji mūsų sostinei. Lietu
viai įveikė tik Karaliaučių 8:1, o 
pralaimėjo Rygai 7:2 ir Lenin
gradui net 9:0. K. B.

Ken WILES Ltd.
1190 Bloor St- W. (prie Brock Ave.) 

Telefonas LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namu - bizniu visam Toronte. Nuoširdus ir sąžiningas 

patarnavimas. Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Jane - Baby Point 
$2.500 įmok., mūr. 6 gražių kamb., 
houjos statybos, priv. jvaž. Lengvos 
išmok. Sąlygos. Idealus vienai šeimai.

Keele - Lawrence
$3.500 įmok., 5 idealių kamb., 2 m. 
senumo bungalow. Labai graži vieta, 
didelis sklypas, įrengtas rūsys.

Durie St. - Annette 
$4.000 įmok., mūr. atsk., 6 gražūs 
kamb., alyva šild., 2 garažai, viena 
skola balansui. Prašo tik $13.900.

St. Marks Rd. - Jane 
$5.000 įmok.; 6 šviesūs komb., ru
pių pi. atskiras, vand. alyva, šildom., 
garažas. Labai skubus pardavimas.

Dufferin - St. Clair
$6.000 įmok.; 9 did. kamb., atsk., 
geras mūras, 2 virt., vand. alyva šild. 
dvig. gar., priv/ įvaž., vienas morg.

Bloor - Windermere 
$6.500 įmok., 7 kamb. per du augš- 
tus, did. gražūs kamb., arti Bloor, did. 
kiemas, naujas garažas.

High Prk. Blvd. - Indian Rd. 
$10.000 įmok., 15 did. kamb. tri
pleksas. Didelis sklypas, idealus nuo- 
mav

Jone - St. Marks
$2.500 įmokėti, 6 kambariai, recrea
tion room su baru, vieta garažui, pri-

4 vatus įvažiavimas. Geras namas!

Durie - Annette 
$3.000 įmokėti, 6 kambariai, 2 vir
tuvės, 2 garažai, privažiavimas, dide
lis kiemas.

Crawford - Dundas 
$4.000 įmokėti, 13 kambarių dup
leksas, gera vieta nuomavimui. Vie
nas morgičius 10 metų.

Emerson - Bloor 
$4.500 įmokėti, 8 kombanai, 2 vir
tuves, garažas, platus įvažiavimas, 
geros mokėjimo sąlygos.

Rusholme Rd. • College 
$5.000 įmokėti, 1.0 kambarių dup
leksas, 2 garažai, arti Prisikėlimo 
bažnyčios.

Bloor • Runnymede
$8.000 įmokėti, 12 kambarių duk- 
leksas su atskiru šildymu, du garažai 
su plačiu privažiavimu.

A. Stančikas

Paieškojimai
Labutis Antanas, sunūs Anta

no, gimęs 1927 m. Kaune, ieško
mas motinos iš Lietuvos. Atsi
liepti arba žiną apie jį pranešti: 
Klemensas Indriūnas, 45 Kethe- 
rine Rd., Downsview, Ont.

Kučys Juozas, Juozo sūnus, gi
męs 1902 m., kilęs iš Uliūnų kai
mo, Ramygalos valse., Kanadon 
atvykęs 1928 m., prašomas atsi
liepti ar žiną apie jį prašomi pra
nešti: Ona Budaftis, 2316 So. 
Hoy ne Ave.,. Chicago 8, Ill. •

Kalvis Henrich, gimęs 1927 m. 
rugsėjo 18d., Patrijahnen kaime, 
Klaipėdos krašte, 1944 m. gyve
nęs su tėvais Alceiken-Jahn kai
me, ieškomas motinos Anna Kal
vis. Atsiliepti ar žiną apie jį pra
nešti: Mrs. C. Karklins, 34 Glou
cester Grove, Toronto 10, Ont., 
Canada.

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.Namų tcl 

RO. 2-5543
Įstaigos teL 
LE. 2-3321

Telefono!: <i
įst. LE. 7-3173 namų LE. 1-1602

2 gar., priv. įvaž. Geras pirkin.

S. Jokūbaitis
Parūpina morgičius 

Telefonai:
įst. LE. 7-3173 namu LE. 4-0773

Real Estate and Business Broker
1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME {MOKĖJIMUI PINIGUS.

Rusholme Rd. - Bloor
$4.500 įmok., atskiros, gerų plytų, 
H did. kamb., 2 virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, veranda, 2 
balkonai, didelis ir įrožus sklypas, 

^dvigubos muro garažas, išcementuo- 
. to gatvelė. Lengvos išsimokėjimo są- 
*fygos. Kaina apie $22.500.

Boby Point - Jone
“54.000 įmok., atskiras, 7 komb., kv. 
koridorius, 2 virtuvės, liuksusinė sek
lyčia rūsy. Sklypas su medžiais 50 iš 
“200 pėdų. Dvigubos garažas. Sku
stai turi parduoti, nes išvyksta. Vie- 
~nas geros morgičius. Kaino $20.000. 
M .

Sklypai Watagoj ir Lake Simcoe 
■$500 įmok. golimo pirkti didelius, 
lomioj vietoj, medžiais apaugusius, 
jpetoli gerų maudyklų arba visoi prie 
-ežero sklypus. Toi paskutiniai iš pir-

mųjų rankų ir geriausioj vasarna
miams vietoj sklypai. Lietuviai turi 
paskubėti pelningai investuoti dole
rius ir turėti kortu su savais tautie
čiais sveikos poilsiui vietas.

Cigar krautuvė su namu 
$5.000 įmok., St. Clair - Oakwood ra
jone, prie krautuvės 2 komb., viršuj 
4 komb. su atskiru įėjimu, atskiras 
namas, plotus įvažiavimas, garažas, 
alyva Šildomas, geri morgičioi. Kaina 
$21.900.

Alaus kotelis
$20.000 įmok., 50 mylių nuo Toron
to, puikioj vasarvietėj prie Loke Sim
coe, žiemo-vasora geras biznis, 
15.000 galionų, 11 kambarių nak
vynėms, restoranas. Per penkius me
tus išsimokės. Skubiai anglas parduo
da dėl ligos. Puikus pirkinys vienai ar 
dviem šeimom. Be morgičių.

1A. Bliudžius P. Budreika
WA. 1-7672

J. Kaškelis
RO. 9-9488

J. Pikšilingis
• RO. 6-9941.

899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381 ;
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus. (.

EXTRA Realty Limited
TELEFONAS LE. 4-9211

$3.000 įmokėti, Glcnlakc - Dufferin, 7 kambarių mūrinis namas.

$3.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras mūrinis namas — duplek
sas su garažu. College - Gladstone rajone. r

$3.500 įmokėti, 10 kambarių, pusiau atskiras mūrinis duplek 
sas. Delaware - Bloor rajone.

Skambinti A. DIMITRIJEVAS LE. 4-9211.
K5SX.T'

$5.000 įmokėti, Bloor-Jane, 6 kambarių atskiras, gerų plytų 
moderniškas namas. Garažas. Privatus įvažiavimas. Didelis kie-
mas.

Skambinti B. SERGAUTIS LE. 4-9211.
3-8162

LE. 5-4229
F. Jonynas V. Morkis

IM. 4-9641

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Pundas - Kede 
$900 įmokėti, 7 nepereinamų kamb., 
mūrinis namas, naujas šildymas, vieta 
garažui, lengvos išsimokėjimo sąly
gos, pilna kaina $10.200.

Jane - Annette
$1.200 įmokėti, 6 kamb., mūrinis 
namas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
didelis kiemas,. 10 metų skola, pilna 
kaina $13.100.

Dundas - Gladstone 
$1.400 įmokėti, 6 kamb. namas, 2 
modern, virtuvės, alyva šildomas, ga
ražas, lengvos ir ilgos išsimokėjimo 
sąlygos. Pilno kaina $13.600.

Jane - Baby Point
$3.500 įmokėti, 6 dldel.ų nepereina
mų komb., naujas mūrinis namas, 2 
vonios, poilsio kamb. rūsyje, privatus 
įvažiavimas, 20 metų skola, puikus 
pirkinys.

Havdock - College
$3.500 įmokėti, 9 didelių kamb. at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
privatus įvažiavimas, garažai, • viena 
skola 10-čiai metu. Labai skubus par
davimas, pilna kaina tiktai $18.800.

Rusholme Park Cres - College 
$4.500 įmokėti, 8 komb. mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 2 gražios 
didelės virtuvės, alyva šildomos, ki
limai, viena skola 10-čiai metų. Pil-

Swansea • Bloor
$5.00 įmokėti, 6 kamb. bungalow, 4 
metų senumo, šiurkščių plytų, 2 kam
barių butas, rūsyje, 2 vonios, priva
tus įvažiavimas, lengvos išsimokėji
mo sąlygos.

Rusholme Rd. • College
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, kvadratinis planas, vand. 
alyva Šildomas, 2 mod. virtuvės, 2 
mod. vonios, garažas, ilgos iššimokė- 
jimo sąlygos.

Jane - Baby Point.
$8.000 įmokėti, 8 kamb. per du augš
tus, atskiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, vand. alyva šildomas, 
mod. virtuvė, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didžiulis kiemos, viena 
skola 10-čiai metų.

Indian Rd. • Bloor
$8.500 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vand. šildomas, garažas su privačiu 
įvdžjavimu, $230 gauna nuomos me
nesiui, pora minučių į pietus nuo 
Bloor gatvės.

Dovercourt - College
$8.000 įmokėti, 4-plex — keturi at
skiri butai — atskiras, mūrinis, 4 vo
nios, 4 virtuvės, vand. alyva šildomas, 
2 mūriniai garažai, privatus įvažiavi
mas, 10 mėtų lengva skola, prašoma 
kaina tiktai $30.000, už tą puikų 
pastatą.na kaina $17.300.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

Vidinė sielos šilima
Gal gera, mušti norint lazdą 1 kuriame busimoji žmonijos lais- 

rasti, bet darbštus Almus netie-'vė būs išspręsta, ir nestebėtina, 
įsą rašo apie amerikietį filosofą1 jei slėgimas viską parūgština; 
jW. Barrett (“TŽ”, geg. 14 d.),!net literatūros kritiką. Sunku 
kuris esą “liūdnai išvedžiojąs, rašyti, jei vyrauja nuotaika, kad, 
jog Amerika nebepajėgs atgauti visvien, nieko gero iš pasaulio 
iniciatyvos”. Ištikrųjų tokį teigi- neišeis, nors ir nesakau, kad pe- 
mą darė ne prof Barrett, bet 'simizmas literatūroje iš politi- 
amerikietis politikierius, su ku- .kps atsirado”.
riuo filosofas kalbėjosi, grįžęs iš j Politikoje gi, paviršium žiū- 

! kelionės po plačiąją Ameriką, rint, įvyko, rodos, nemalonių da- 
Politikierius sakė: “Amerika jauilykų. Karo pabaigoje 1945 m. 
pralaimėjo karą”. Profesorius ra- j Amerika buvo galinga, turėjo 
šo: “Nė nesivaržiau pripažinti,! atominių ginklų ir Sev. Sąj. bu- 

įšaltojo karo gal ir nelaimime. 
Bet draugas, galvą kratydamas 
pabrėžė, kad jo žodžiai ištikrųjų 
reiškia, ką sako — kad Amerika 
nuslydo atgal ir iniciatyvos at
gauti nebegalės”. (The New 
York Times Book Review, Bar- 
retto straipsnis “Mes kelyje”, 
geg. 10 d.).

Politikierius profesorių užpy-

vo sąjungininkė. Dvylikai metų 
praėjus, Maskva į dausas palei- t 
do sputniką, o sąjunga jau kiek 
pirmiau pavirto šaltuoju karu. 
Amerika, tartum, su Maskva 
pokerį lošė, ir pirmu padalini
mu gautuosius tris tūzus kažkaip 
leido vėl be reikšmės kaladėn 
nudžiūti. Savo tūzų nesunaudojo 
ii šio laikotarpio amerikiečių li- 

Įlęs ’’įrodymais iš įvykių”, išvar- j teratūra. Prof. B. sako: “Ko gi 
dindamas faktą prie'fakto, kaip'mūsų pokarinei literatūrai trū- - 
mes per ilgąjį dešimtmeti miego-| ko? Keista sakyti, bet ji tokia 
jome, neveikėme, o rusai stūmė-į gera buvo; kad, turėjo būti dar 
si pirmyn. Tartum lošėme šach- j geresnė. Į išsirikiavusius talen- 
matais — raudoniems eiti ir per į tus pasižiūrėdami, laukėme, kad 
dešimtį ėjimų matą padaryti. laugščiau iškils, negu iškilo. Lite- 

Kitais žodžiais, amerikietis po- ratūrinio pajėgumo buvo daug,

gera buvo; kad, turėjo būti dar 
geresnė. Į išsirikiavusius talen-

ratūrinio pajėgumo buvo daug,
litikierius (“stiprus antikomu- 
nistas”) dvasia yra dvynukas ne 
vienam apie Amerikos “miegoji
mą” giedoriui mūsų spaudoje. 
Filosofas profesorius amerikie
tis draugui atsakė, ne ką Almus 
neteisingai į lūpas deda, bet štai 
ką: “Jam kalbant, mano mintyse 
iškilo vaizdai žmonių ir krašto, 
kurį tik ką apkeliavau. Geresnio 
atsako neturėjau. Mūsų kalbos 
užnugaryje skriejo tik ką mano 
lankyti kalnynai, ūkiai, upės, 
miestai ir įmonės, o priešakyje 
stovėjo žodžiai apie pralaimėji
mus, kurių mano lankytas kraš
tas ir žmonės nė nejuto ...”

Plati Amerika ir šaltas karas.
Tai esą du raktai mūsų dabarti
nei literatūrai, prof. B. sako. 
Kraštas — tema sena. Šaltas ka
ras — nauja, sukūrusi “paniuru
sio negyvojo taško ir visuotinos 
grasos slogutį, tartum gyventu- 
mėm Vezuvijaus ugniakalnio pa
šlaitėje. Gal ištikrųjų sunku ir 
lemtinga gyventi laikotarpiu,

Taip panašūs gėrimui, kurį 
mėgdavote savo tėvynėje ...

Coca 
Orange 

Cream Soda Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

WA. 1-2X51
šiokiadieniais
iki 7 vai. vak.

Į privačius butus nepristatoma.

visur tryško gyvybė ir energija, 
bet rašytojams trūko kokio tai 
centro, stigo didžiųjų temų. O be 
centrinio tikslo amerikiečių lite
ratūros stiprybė buvo panaši re
tai amerikiečių automobiliuose 
vartojamam pridėtiniam “ark-, 
lių” pajėgumui”.

Prof. B. nemano, kad čia vien 
šaltojo karo kaltė. Kaltas ir ra
šytojų atitrūkimas nuo Ameri
kos plačiųjų pločių, kurie, kaip 
šiemet iškilmingai pagerbtas po
etas Robertas Frost sakė, ‘“Dar 
pasakomis neapdabinti ir neiš
dailinti”, ir kurie dar nėra le
gendomis nusagstyti, kaip kiek
viena pėda žemės, istorija per-
krautoje Europoje. Atitrūkimo 
pasėkos, sako, ypač paryški pas 
rašytoją Faulknerį: kur tik jo 
vaizduojamas amerikietis nuo 
savo žemės atitrūkęs, ten jis ati- 

; trūkęs ir nuo savo žmogiškojo 
įcentro, nuo savojo širdies “aš”.

Nors profesorius čia daugiau 
kalba apie amerikiečių literatū
rą negu apie politiką, bet Ame
rikos platybių nesupratimas gal 
paveikia ir mūsų amžinuosius 
verkšnuolius, kurie ilgais strai
psniais veik kasdien aprauda ne- 
apraudojamą. Žmogus vakarietis 

Į (ir amerikietis) dar ne kandida
tas į istorijos kapinyną, demok
ratija savo amžiaus dar neatgy
veno, mūsų tauta dar ne mirties 
patale. Maskva ne visos politinės 
išminties šaltinis ir neklaidin
gas žygiuotojas istorijos kely. 
Ji vis vejasi (ir nepasiveja) 
Amerikos.

Senovėje Atėnų didybės lai
kais, jos didingas politikos vadas 
Perikles, kare kritusius pagerb
damas, gyviems piliečiams tarė: 
“Kare mes tobulesni negu tie 
mūsų priešai, kurie vartoja griež 
tai skirtingas priemones. Mes at- 
sidedame ne tik karo pasiruoši
mams ir ginklams, kiek įgimtai 
mūsų sielų šilimai, kuri varo 
mus veikti”. Vyt. Sirvydas.

Otava. — Balandžio mėn. Ka
nados senatvės pensijų fondas 
turėjo $19.100.000 deficito. <
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Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
JkNNETTE - BERESFORD 

$3.000 jmokėti, pusiau atsikras, dvi 
modernios virtuvės, švarūs dažais da
žyti kambariai, nauja Šildymo siste
ma, su garažu, skubiai reikalingo 
parduoti, savininkas išsikelia j Brant-

DUNDAS - BLOOR
$4.500 įmokėti, 7 kambariai per du 
augštus, kvadratinio plano, vandeniu 
alyva apšildomas, garažas, viena sko
la balansui.

BLOOR - GLADSTONE
55.000 įiMkėti, 10 kambarių, gero, 
muga, 3 virtuvės, oru alyva apšildo-. 
mos, garažas, geras pajamų namas,: 
vertos dėmesio pirkinys.

HOWARD PK. - IHDIAH GROVE : 
$8.000 {mokėti, 10 gražių kambarių* 
per du augštus, vandeniu alyva apšil-; 
domas, gražus didelis kiemas, priva
tus įvažiavimas, vienas morgičius ba- 
Insui.

Jūsų patarnavimui skambinti:
J. GUDAS - LE. 1-4605, namų LE. 6-7109.

TORONTO
KOMUNISTŲ PARTIJA

— LPP

LAISVĖS LIETUVAI!
Toronto Daily Star birželio 1 

d- išspausdino ilgoką savo bend
radarbio Ženevoje William H. 
Stoneman straipsnį “Makes Plea 
ait Geneva to Give Lithuania 
Freedom from Reds”.

Straipsnis tikrai geras — 
.trumpai aptariąs visą Lietuvos 
bylos esmę. Didžioji jo dalis pa
remta min. St. Lozoraičio pa
reiškimo citatomis, žurnalistui 
perteiktomis, matyt, dr. A. Ge
ručio ar iš jo promemorįjos, nes 
kai gegužės 29 d. straipsnis bu
vo rašomas min. L. jau prieš 5 
dienas buvo grįžęs į Romą. Tur
būt, dr. Geručio momentas buvo 
parinktas labai tinkamas, kai 
užsienių r. ministerial, užsidarę 
slaptiems posėdžiams, tylėjo ir 
žurnalistai laukė ištroškę žinių.

Straipsnyje tarpe tebeveikian
čių Lietuvos konsulatų kažkodėl 
nesuminėti Toronto ir Kolumbi
jos konsulatai ir ne visai tiks
liai sakoma, kad iš vakarų vals
tybių Lietuvos atstovybių nepri- 
pažinę tik Švedija ir Olandija. 
Pastarajai savo pripažinimą ar 
nepripažinimą pareikšti berods 
dar nebuvo progas, o atstovybės 
nebeveikia ir eilėje kitų kraštų, 
pvz. Belgijoje, Italijoje, Šveica
rijoje ir kt. Kiti faktai yra taik
liai ir tiksliai suminėti.

/YD/fNOf
KLB KRAŠTO TARYBOS
RINKIMUOSE TORONTE ( _ „

pereitą sekmadienį balsavo apie ^iuose provinciniuose rinkimuo- 
470 asmenų. Balsų gavo: kun. P.6 ^n° 
Ažubalis 339, į. R. Simanavičius 
326, A. Šapoka 320. V. Užupis,

Jarksnn Dovercourt anvL Salm das 264, Iz. Matusevičiūte 262, 
V. Aušrotas 260, S. Čepas 240, J. 
Sungaila 229, P. Augustinavičius 
207, J. Kardelis 207, B. Sakalas 
204, J. Mikšys 197, Alg. Ankuda- 
vičius 195, Pr. Matulionis 195, J. 
Dvilaitis 191, M. Anysas 189, 
kun. J. Borevičius 189, E. Čup- 

įlinskas 179, K. Baronas 174, J.
Gustainis 170, J.Jasinevičius 169, 
V. Vaidotas 455, St. Bakšys 152, 
K. Manglicas 152, Pr. Rudinskas 
149, J. Kšivickas 146, Pr. Kveda
ras 145, J. Preikšaitis 139, St. 
Augustinavičius 132, P. Budrei- 
ka 131,. St. Juozapavičius 126, 
Algirdas Slapšys 119, !Br. Saplys 
118, P. Januška 116, P. Augaitis 
114, J. Vaičeliūnas 113, I. Mališ- 
ka 101, A. Liudžius 100, K. And
riuškevičius 99, V. Vasys-Vasi- 
liauskas 97, P. Lukoševičius 93, 
J. Pleinys 86, A. Aleliūnas 84, 
Stp. Kęsgailą 84, E. Narušis 83, 
V. Šmaižienė 83, A.Basalykas 81, 
J. Navikėnas 74, E. .Federavičie- 
nė 73, VI. Miceika 67, L. Balza- 
ras 66, J. Rimkus 61, St. Dalius 
51, J. Krištolaitis 44, VI. Stab- 
činskas 38.

TMS “Sietynas” praneša, 
kad jis, kaip spaudoje buvo 
skelbta, buvęs pakviestas daly
vauti KLTS ruošiamose Joninė
se Wellande ir ten suvaidinti ko
mediją “Molis”, tačiau Sambū- 

’ rio valdyba birželio 8 d., apsvars
čiusi paskelbtą Joninių progra- 

; mą, radusi, kad ten dalyvauti 
negali.

Dienraštis The Telegram bir- 
. želio 4 d. išspausdino Pr. Alšėno 

laišką su antrašte “June 14 
Dread Date”, kuriame, priminus, 
genocidinius sovietų žygius ki

etuose pavergtuose kraštuose, ap- 
’ tariamas genocidas Pabaltijy, 
pradėtas 1941 m. birželio 14 d. 
rytą, nupasakojant trumpai trė- 

■ mimų techniką ir primenant to
limesnes deportacijas jau karui 
pasibaigus.

Padėka
Šių metų kovo mėn. man teko ilgesnį 

laikę gulėti šv. Juozapo ligoninėje. Ligos 
metu mane lobai nuolat lankė klebonas

| bei Prisikėlibo parapijos tėvas Vytautas. 
Už šię moralinę parama aš jiems nuošir
džiai dėkouj.

Ypatingą padėką noriu pareikšti dak
tarams—A. Valadkai, J. Urbaičiui ir 
Eknowlton už tokį rūpestingą manęs gydy 
mą esant ligoninėje ir namuose. Dar 
kartę reiškiu nuoširdžiausią padėką.

Taipgi visiems mano kaimynams bei 
bičiuliams už dažną lankymą ir gra
žias dovanas bei gėles dukrai ir žentui 
Stasiūnams, p. Gerosimavičiams, p. Ja- 
sefiūnams, p. Jakelaičiams, p. Stulpi
nams, p. Barškėčioms, p. Jasionytei, p. 
Astrauskienei, p. Olekienei ir taip pat 
visiems kitiems pareiškusiems man užuo
jauta laiškais ir žodžiais, tariu visiems 
lietuvišką ačiū. J. Daunys.

■!

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

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

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

Sav. V. B LOCK! S

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 Dundas St. WM Toronto

(prie Lietuvių Namų)
TELEFONAI: siuvyklos LE. 3-5454, namų LE. 4-6643

Jackson Dovercourt apyl., Salm 
i Walsh York South, Lavy Arse
nault St-Davis apyl., Bruce Mag
nuson St. Andrews apyl., John 
Weir High Park apyl.

Hamiltone komunistai pastatė 
3 kandidatus: Donald Sewart — 

(Hamilton East, Malcolm Dougan 
— Hamilton'Centre ir Len Mi- 
chand — Conchrane South.

Kamerinės muzikos koncertai 
visą birželio mėnesį pirmadie
niais, antradieniais, ketvirtadie
niais ir penktadieniais 12.30-1.30 
vai. p.p. H. Ferguson vardo mu
zikinėje bibliotekoje — 559 Ave
nue Rd., prie St. Clair. Įėjimas 
laisvas. Kiekvieno koncerto pro
gramų galima gauti betkuriame 
Toronto viešosios bibliotekos 
skyriuje. Reikia paprašyti.

Anglikonų kunigų pareikala
vimas esąs toks didelis, kad nuo 
šio rudens būsią suorganizuoti 
vakariniai kursai greta norma
lių teologinių studijų universi
tete. šie kursai būsią skiriami 
mokytis vyresnio amžiaus kan
didatams, kurie nebegalį būti 
priimami į kolegijais dėl stokos 
vietų.

Ponia Košelienė rodė visus 
ženklus, kad šiandien ji bus ne
įmanoma. Ponas Košelis -norėda
mas nukreipti audrą, pradėjo:

— Žinai, širdele, šiandien aš 
einu pro odos išdirbinių .krautu
vę, pameni tą, kur tu man nupir
kai tą brangų tabakui kapšį?

— Aš? Tau kapšį? Blūdiji!...
— Ale tikrai, tikrai, atsimeni, 

net tokią gražią sidabrinę mono
gramą užsakei įtaisyti vienoje 
kapšio pusėje...

— Vėl blūdiji! — .£ 
šelienė. — Ta monograma buvo

perkirto Ko

ne vienoje, o kitoje, supranti, ir
toje pusėje!

Maskvos zoologijos sode
Studentas lankytojas priėjo 

prie beždžionių narvo. Jam vos 
priėjus beždžionės viena paskui 
kitą rėkdamos klykdamos subė
go už pertvaro ir pasislėpė.

— Kas nutiko?’— klausia at
bėgęs-sodo prievaizda.

— Nieko, aš tik norėjau išsi
traukęs knygą patikrinti beždžio 
nių rūšis ir veisles pagal zoolo- 

Šia .proga primintina, kad min.' gijos mokslą, — paaiškino "stu
dentas.

— Suprantu, suprantu, — nu
siramino prievaizda. •— Beždžio
nės pamanė, kad tamstos knyga 
yra politgramotos vadovėlis.

Lozoraitis Ženevoje išbuvo dvi 
savaites — gegužės 10-24 d. — ir 
•kartu su lenkų bei vengrų egzil. 
diplomatais vakariečių delegaci
joms įteikė atitinkamus raštus, 
atsilankę delegacijų kanceliari
jose padarė pareiškimus žodžiu 
ir paskelbė savo pareiškimus vie 
Šurnai. Dr. Gerutis ir toliau seka 
konferencijos darbus.

Padėjo pavogti ‘
Fridrichas II Didysis kartą pa^ 

vakary įėjęs audiencijų salėn paj- 
matė, kad kažkoks žmogus nue 
sienos kabina didįjį bronzinį laik 
rodį, anais laikais retą brange
nybę. Fridrichas pagalvojo, kad 
tai būsiąs laikrodininkas pa?- 
kviestas pataisyti, matyt, suge
dusį laikrodį. Kadangi jam nešt 
sekė vienam dirbti, tai karalius 
priėjęs, pakapė ant kėdės ir pa
dėjo nepažįstamajam laikrodį 
nukabinti Baigus darbą tas pa
dėkojo giliai nusilenkdamas ir 

- išėjo su laikrodžiu. ’
Kitą dieną rūmų ministeris 

Fridrichui pranešė, kad vakar 
piktadarys pavogė audiencija 
salės laikrodį ir j«u sugau 
tas. Ministeris teiravesiookasa 
liaus sprendimo, ką daiyii 'si 
nusikaltėliu.

— Paleisti, — atsakė šypsodaį 
masis karalius. — Aš pats prisi
dėjau prie tos vagystės... i

Ką mirus užrašys
Markas Twain ėjo su draugu 

pro namą, prie kurio durų buvo 
prikalta garbės lenta. ;

— Kažin, ką įrašys prie mano 
namo durų, kai aš mirsiu? — pra
sitarė draugas. • •

— Parašys: “Išnuomojamas 
butas”... ' L*

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. S T A N I O N I S . •
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

DĖMESIO MOTORISTAMS!

h“, GAMBLES sutomobilius \ 
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto-į 
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at-s 
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 2-2131

(Islington, važiuojant iš miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn už Kippling). 
Sav. V. ir J. DUNDŽ1AI.

Toronto Lietuvių šeštadieninės Maironio 
vardo mokyklos Tėvų Komiteto padėka

Nors kiek ir pavėluotai pradėję, bet 
laimingai užbaigę 1958/59 mokslo me
tus, norime padėkoti visiems, kurie mo
raliai ar materialiai prisidėjo prie mo
kyklos išlaikymo:

Didžiausia padėka priklauso abiem 
Toronto lietuvių katalikų parapijoms, 
kurios buvo ir tebėra didžiausi morali
niai ir materialiniai šeštadieninės mokyk
los rėmėjai. Prisikėlimo parapija šiais 
metais parėmė mokyklą $500 ir Šv. Jo
no Krikštytojo parapija $308. Visų tėvų 
vardu abiem parapijom ir ju klebonams;- ... .... .
nuoširdus ačiū. 7 j tūriniais reikalais -\ Niujorke te-

Didelė padėka priklauso Toronto lie-1 bekursuoja gandas, jog nemaža 
tuvių bankeliui "Paramai", kuris jau tre- ppupė amerikiečių lietuvių turės 
ti metai iš eilės paskyrė dalį savo meti- namAtvti
nio pelno mokyklos parėmimui, šiais P^ogą aar siais merais pamatyti 
mokslo metais iš "Parpmos'\gauta $200. j Lietu VU (ne enkavedistus). 
Tai yra geras įrodymas visiems Toronto: v 4 k
lietuviams, kad yra verta ir tikslu laikyti Į oliJSKime pastaoas
savo indėlius lietuviškame bankelyje, ir | LTSR rašytojų sąjungos ŽŪT- 
kad pelnas, uždirbtas jų indėliais, yra i nalas “Pergalė” savo skaityto-

LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

“išrinko” užsienių reikalų komi
siją, kuri “rūpinsis užsieniuose 
gyvenančių Lietuvos išeivių kul-
* — * • • •• V *

Už geležinės uždangos
Vyksta raudoni rinkimai. Rin

kimų komisijos pirmininkas įbru 
ka einančiam balsuoti į ranką 
voką su kandidatų kortele;

— Kodėl vokas užklijuotas?— 
klausia balsuotojas.

— Dėlto, kad balsavimai slap
ti, — paaiškina pirmininkas.

Pagrindas skirtis
— Nebegaliu su tokiu vyru, — 

skundžiasi žmona advokatu^ 
prašydama užvesti skyrybų bylą. 
— Jis neturi nė mažiausio jaus-' 
mo. Vakar vakare pasitinku jį 
parėjusį šviežią rožę burnoj įsi-1 
kandusi, o jis: “Kas tau, Gerda; 
bene vazą prarijai, kad gėlė iš 
burnos kyšo?...” Z

Skubus TELEV121 JOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

IJOUIFUMĖ

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausto.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto,

Telefonas LE. 2-8723

DĖMESIO!

vol. vok. 
vai. vak. 
uždaryta.

Ont.

DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gezo Ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo ir aly
va*. VĖSINTUVAI (oir conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbo:.

ROSE HEATING - TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė: 723 Gerrard SL E.

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623. '

Peš mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visu rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College SL. Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

savo indėlius lietuviškame bankelyje, ir | LTSR rašytojų sąjungos ŽUT- 
kad- pelnas, uždirbtas jų indėliais, yra i nalas “Pergalė” savo skaityto- 
skiriamas tikrai geram tikslui — lietu-
vybės išlaikymui jams issiuntmejo ankietą prasy-

Nors ir nebūdoma per daug turtinga, Uama pastabų ir patarimų. Jų 
______ Toronto apylinkės LB valdyba skyrė ir ^neturėtų pagailėti išeiviai P3- 

kun. P. Ažubalis tr 'kun.’ B. Pacevičius f^ors metais -$2OO-rnckykios išlaikymui.
Jiems taip pat ačiū.

Didelė ir nuoširdi padėka priklauso 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 23*6 
kuopai Toronte, kuri jau antri rpetai sa
vo auka prisidėjo prie mokyklos išlaiky
mo. Šiais metais ši draudimo organizaci
ja parėmė mokyklą $100. auka.

Padėka priklauso ir mažesniems auko
tojams, t.y. tėvams leidžiantiems vaikus 
į mokyklą, kurie prie metinio mokesčio 
pridėjo po keletą dolerių mokyklai pa
remti: V. Endzelis ir J. Poteris paaukojo 
po $3.

Baigiant norime padėkoti visiems ge
ros valios tėveliams, kurie- be ypatingų 
paraginimų apsimokėjo metinį mokyklos 
mokestį ir tuo palengvino Tėvų Komi
teto darbą. Tėvų Komitetas.

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St. Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su modemiškomis mašinomis. 
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. 
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak. 
šeštadieniais —' 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas ii*. LEVECKIS

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS TOLIMIEMS 
VASAROS IŠVAŽIAVIMAMS ! Nedelsdami užsukite į: »

WALLY’S GARAO£
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spbrfina-College z
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos .pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įėjimas tik U8.00
Garantuotas darbas. Lietuviams nigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA. 1-9511

4

šytojai-— bus atimtas argumen
tas, .kad mes išeiviai nenorį ben
dradarbiauti su savo kolegomis 
-tėvynėje.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Voikos, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint .& Wallpaper 

391 DUNDAS ST. W. 
TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont.

Elektros - Electronic
r 
t

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

elektros įrengimo! Ir potoisymoi

TeL LE. 3-1080
44 Gwynne Ave., Toronto

Visi <
atliekami greitai ir garantuotai.

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visų rūšių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Ave., Toronto 8.
Tel. HO. 6-8252.

C. SWANKAS

Kas keliatės į kitę j 
butų ir norite pigia kaina per-; 

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu i

LE. 3-1435 
jBR. STONČIUS i

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAV1ČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

DĖMESIO VISIEMS KLIJENTAMS DĖMESIO!

WESTERN TEXTILES
PERSIKĖLĖ iš 766 Dundas SL W. į naujas, gražiai atremontuo

tas patalpas 876 B DUNDAS ST. W. Telefonas EM. 3-0984.
Dabar turime didelį pasirinkimą vilnonių angliškų medžiagų 

kostiumams, paltams ir visokių kitų siuntiniariis į tėvynę 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

Taisau RADIO ir TELEVIZIJOS aparatus
" Darbą ir dalis garantuoju 90 dienų.

A. STANČIKAS TeL LE. 1-5982
V

VALAU FOTELIUS į
ir įvairius kilimus,

taip 9at Himu rašalo .rtoM*. ;Sutab«u
Skustus gulus ir .pradoflmtus Atthnus.
- .'Skambinti LE. 3-4912 

». KARALIŪNAS

DrE. Zubrienė
Dantų gydytoja »

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108 (
Priėmimo valandos: 

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v: 
šeštadieniais pagal susitarimą.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS>

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

4 
LIETUVIO ADVOKATO

I ĮSTAIGA
NEIMAN, BlSSETr

‘ SEGUIN '
Advokatai — Notarai.

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

? Telef. įstaigos: Telef. namų:
J WA. 4-9591. BE. 3-0978

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).

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS į

Vakarais ir šeštadieniais ‘ 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto L.
(į rytus nuo Dufferin- St.)

Dr. N. Novošickis * *
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont. Z

(Starkman vaistin. namuose).

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, B.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

Akiu specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus,' kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimo ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.
,470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924
kairiomis.

Visi elektros darbai atliekami

A. P. GARAŽAS
1!3, OUHOAS ST. W. 

ApHe Dufferin/

Visų rūirų rnechanintj automobilių 
remontas. Spec. Fordomctte - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-*130

1134 DUNDAS ST. W.

Telefonas LE. 4-3431

|

I

ADVOKATAS-NOTAKAS 
praneša, kad 

persikėlė

i

Įstaiga veikia
168 vai savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario jprovincijoj.

AL DŪDA



Baisiųjų birželio trėmimųTOKCNTO. Ont.
kasmet ruošiamas Pabaltiečių 
Federacijos, įvyks šį sekmadie
nį, birželio 14 d., 6 vai. p.p. Co
lumbus Hall, 582 Sherbourne St. 
Pagrindinę kalbą pasakys fede
ralinio parlamento pirmininkas- 
speaker R. Michener. Meninėje 
dalyje lietuvius atstovaus J. 
Kvietytės išraiškos šokio studi
ja: Kiekvieno lietuvio pareiga 
dalyvauti, tuo pagerbti mūsų iš
tremtuosius ir viešai pareikšti 
protestą prieš rusišką okupaciją.

RADIO PROGRAMOS 
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJI

MO PROGA
Sekmadienį, birželio 14 d., 3 

vai. p.p. bus transliuojama pri
taikyta programa iš radijo sto
ties CFRB 1010 kHc. “Canadian 
Ali“ programos vedėjas John 
Collingwood Read turės pasikal- 

Įėjusiam baisa nei širdies, taip. pįr’

mių proga vaikučių tėveliai įtei- Tra^a ir latvių ok-
kė auką ir parapijos kunigams. 
Ačiū. Te Dievas atlygina vi
siems! »‘ _

— Kita parapijos šventė įvyks paminės 1941 m. deportacijas sa- 
uuuu x\.i. pen apijui pastatai jau-j birželio 21 d., kuomet bus tei- ' P'P" is
nimui pradedami šį savaitgalį, kiamas Sutvirtinimo sakramen- ,FH stoties, 1400 kHc.

Sv. Jono Kr. parapijos žinios 
Susikaupimo, maldos ir 

džiaugsmo ženkle praėjo Pirmo
sios Išpažinties ir Pirmosios Ko
munijos priėmimo iškilmės. Pil
nutėlė bažnyčia tikinčiųjų buvo 
liudininkais 28 parapijos vaiku
čių iškilmių bažnyčioje, o vėliau 
bendrų pusryčių parapijos salė
je. Užpelnyta padėka tenka mie
lam vaikučių prieteliui kun. dr. 
J. Gutauskui, kuris daug širdies 
ir pedagoginio patyrimo parodė 
parengiant vaikučius didžiajai jų 
^gyvenimo valandai.

— Birželio deportacijų pami
nėjimui šį sekmadienį 11 vai. iš
kilmingos pamaldos. Pamokslai 
kun. B. Pacevičiaus. Po pamaldų Nek.. Pras. seselės, rūpestingai ir 
einama prie žuvusiems pamink- ištvermingai vaikučius paruošu- 
lo, kur trumpai susikaupus, pa- sios. Jom tebūnie didžiausia pa
dėjus didvyrių garbei gėlių, su- dėka. Parapijos chorui,, nesigai- 
giedamas Lietuvos himnas. L.j**w«**** ~ . - .. v- . -

—Lietuvių vasarvietėje Spring pat nuoširdžiausia padėka. Iškil-
. tetas “Kalvis”.

šeštadienį “Tėvynės prisimi
nimų” radijo programa taip pat

Prisikėlimo parapijos žinios

pirmoji vaikučių Komunija. Ją 
priėmė 81 — 39 berniukai ir 42 
mergaitės. Po jaudinančių apei
gų bažnyčioje, salėje buvo su
ruošti bendri pusryčiai vaiku
čiams, ių tėveliams ir artimie
siems. Tai nuopelnas šiam reika
lui susikūrusio motinų komiteto 
- Juzukonienės, Sakalauskienės, 
Grigienės, Mačionienės, Avižie- 
nės, Vadauskienės, Butėnienės, 
Urbonienės. Joms ir kitiems*, vy
rams ir moterims, prišokusiems 
talkinti, nuoširdžiausia padėka. 
Šios parapijos šventės didžiau
sią “dienos kaitros” naštą nešė

hurste vasaros sezono pamaldos 
pradedamos šį sekmadienį 11 v. 
Pamaldų metu bus paminėti ir 
ištremtieji .mūsų broliai.

— Numatyti vasarvietėje šv. 
Jono Kr. parapijos pastatai jau- j

Darbus vykdys kontraktorius tas per 9 vai. Mišias. Jį suteiks
Algis Ropė, kuris anksčiau čia J.E; vysk. V. Brizgys. Kiek lie- „ x 1Qllcoolua, in
state kitus vasarvietės pastatus, čia sutvirtinamųjų parengimo to apylinkės valdybos iždininkas 
Prie kaikurių paruošimo darbe- pamokas, uniformas bei kitus su 'yra Stasys Dabkus, 112 Geoffrey 
lių tikimasi jaunimo talkos. Lie- tuo susijusius reikalus, saisto jau st. Tel. LE. 3-5869. Solidarumo 
tuviskasis jaunimas parengtose anksčiau paskelbti nuostatai. At- 'niokesčio rinkėjai ir šiaip turį 
aikštelėse nuo šio savaitgalio tu- simintina, kad kiekvienas su-/reikalų dėt solidarumo mokes- 
rės žaidynes, o šeštadienių vaka- tvirtinamasis turėtų atitinkamos įio, prašomi palaikyti ryšį su 
rais pobūvius salėje. " lyties kūmą, praktikuojantį ka-

— Nuo ateinančio sekmadienio taliką. Po iškilmių bažnyčioje, 
12 vai. pamaldų visą vasarą ne- salėje bus bendri sutvirtintųjų 
bebus. Tuo būdu nuo dabar par. ‘ir jų artimųjų pusryčiai, kuriuo- 
bažnyčioje sekmadieniais bus se dalyvaus ir J.E. vysk. V. Briz- 
laikomos šv. Mišios 9.30 ir 11 vai. įgys.

— K,un. dr. J. Gutauskas šią j — Birželinės pamaldos Prisi-
savaitę išvyko metinėms kunigų kėlimo bažnyčioje kalbamos kas 
rekolekcijoms, o po to išvyks dien po 8 vai. Mišių, išskyrus 
poilsiui pas savo gimines į Či- penktadienius — vakare 7.30 vai. 
kagą. ....................... ‘

— Šį penktadienį parapijos mos. 8 vai. Mišios per visą mė 
choras sezono užbaigimui par. 
salėje turi uždarą pobūvį kartu 
su teatro “Sietynas” sambūriu. 
Parapija su pagarba įvertina cho 
ro vadovo muz. S. Gailevičiaus 
ir visų mielųjų choristų pastan- nį. Prisikėlimo bažnyčioje susi- 
gas bažnytiniame giedojime ir kaupimo rimtis už žuvusius mū- 
linki visiems laimingų vasaros'su kankinius bus per sumą. Pra- 
atostogų.

baliauskas ir Danutė Ščepavi- 
čiūtė.

ir sekmadienius — tuoj po su

nesį už novenoj pavestus tėvus.
— Baisiųjų birželio trėmimų 

bendras kolonijos minėjimas, 
ruošiamas Baltų Federacijos, 
įvyks birželio 14 d., šį sekmadie-

atostogų. šomi visi šventoj maldoj atsi-
—Sutuokta: Leonardas Gar- minti mūsų žinomus ir nežino-

mus kankinius. Nėra kitos gali
mybės jiems padėti, kaip tik 
malda į Augščiausiąjj.

— Šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos baigusiųjų ir mokslo 
metų baigimo aktas įvyko bir
želio 7 d. 4' vai. p.p. mūsų par. 
salėje. Tarp kitų premijų, Prisi
kėlimo parapija, par komiteto 
iniciatyva, ir tėvai pranciškonai 
paskyrė 4 kuklias premijas, pe
dagogų nuosprendžiu, verčiau- 
siems mokiniams: L. Švėgždai- 
tei, R. Baltaduonytei, E. Bičiū
nui ir E. Ramanauskui.

— Biblioteka, veikianti prie 
Prisikėlimo parapijos, nuo liepos 
1 d. dviem mėnesiam bus užda- 

Tuojau po pamaldų ten pat-ryta. Norintieji pasikeisti arba 
įvyks parapijos visuotinis susi-j vasarinėm atostogom pasiimti

J. Matulionis, “Liton” bendro
vės prezidentas, šį trečiadienį 
prekybos reikalais išvyko į Ka
nados šiaurę. Žada grįžti maž
daug po savaitės.

Liet. evang. liuterionių 
pamaldos

įvyks Išganytojo liuterionių baž
nyčioje 1691 Bloor St. W. ir In
dian Rd. kampe, birželio 14 d., 
1 vai. p.p. Kartu bus paminėji
mas birželio 14 d. išvežtųjų. Pa
maldas atlaikys kun. kand. A. 
Dumpys iš Detroito.

rinkimas parapijos tarybos ir re- 
viz. kom. perrinkimai. Po visuo
tinio susirinkimo Alhambra Uni
ted Church salėje įvyks moterų 
draugijos ruošiama kavutė.

Maloniai kviečiame visus To
ronte ir apylinkėj gyvenančius 
evangelikus kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti.

Liet. Ev. Liut. Parap. Taryba.

Ev. liut. Malonės parap. kleb. 
kun. L. Kostizenas buvo išvykęs 
j Milwaukee, kur jo sūnus baigė 
žemesniąją evang. liut. kuni
gams ruošti mokyklą. Grįžda
mas jis buvo sustojęs Čikagoje ir 
birželio 7 d. laikė pamaldas Zio- 
no ev. liut. parap. bažnyčioje.

John Ross Robertson Ga

Šv. Lauryno jūrų kelio paro
da atidaroma šį penktadienį, bir
želio 12 d., ir tęsis iki rugsėjo 

' mėn.
llery, Toronto viešosios biblio
tekos rūmuose, 20 St. George St. 
Atvira visomis darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 v.v.

Parodoje išstatomi seni kana
lo pakrančių paveikslai, graviū- 

. ros, senųjįj kanalų vaizdai ir t.t.

Toronto lietuvių žiniai
Pranešama, kad KLB Toron-

Prašo jūsų paramos! I MŪSŲ STUDENTAI
Jau trečia savaitė kaip vyksta Pereitą savaitę dienraščiai pa- 

Uetuvių Vaikų Namų statybos skelbė naujų sąrašų apie studijų 
vajus. Reikia pasidžiaugti, kad! eigą Toronto un-te. Juose yra 
daugumas Toronte gyvenančių'paminėta ir eilė lietuvių stu-> 

................dentų; • .
Menų (humanitariniam) fa

kultete trečius metus baigė: E. 
Krikščiūnienė, A. V. Priščepion- 
ka ir J. Burkus.

lietuvių gyvai supranta šį reika
lą ir savo aukomis bei darbu pri
sideda. Tačiau būtų kibiu, kad 
mes visi pagal savo išgales lietu
višku duosnumu aukotuthe šiai 
naujai kylančiai lietuviškai įs
taigai, kuri apims ne tik prieš
mokyklinio amžiaus vaikus, bet 
ir mūsų jaunimą lietuvių seselių kas. Trečiuosius studijų metus 
globoj, kurios jau eilę metų Į su pasižymėjimu, gaudamas Wil- 
kaip darbščios bitelės, mokina 
mūsų vaikus ne tik religijos tie
sų, lietuvių kalbos, bet ir tauti
nių šokių, plastikos, dainų. Sun
ku būtų surasti nors vieną jau
nimui suruoštą parengimą, ku
riame Marijos seserys nebūtų 
mūsų vaikučius taip gražiai ir 
drausmingai paruošusios scenai.

Mes, tėvai, įvertindami Mari-

MONTREAL, Que. .
kinių, 70 iš Aušros Vartų ir 80 
iš Rosemounto. šeštą skyrių bai
gė ir diplomus gavo: Aušros V. 
— Br. Snapkauskas, Br. Bulota, 

__ ____ ______  K. Kuncevičius ir A. Sibitis; Rė
kimai kartu su Krašto Tarybos semqunto — R. Kudžmaitė, I. 

 o___2 itė, V. Lietuvninkaitė, R. 
_ ... v_______________________ Ryšium su Zizaitė, E. Petrulis, V. Vapsva,
■ *^nenJos fe*• studjjas baigė: sunkumais surinkti kandidatus,! R. Vasiliauskaitė. Mokinius ir 

o dar didesniais sunkumais pas- baigusius sveikino Rosemounto 
kum sudaryti prezidiumą, Mont- mok. vedėja E. Navikėmenė, kle- 
realyje pradėtas diskutuoti klau bonas tėvas J. Borevičius, SJ, 
simas grįžimo urie KLB apylin- seimelio prez. pirm. J. Malaiš- 
kės valdybos rinkimų. ka, KFondo vardu Rimkevičie-

Pr. Rud’nskas pradėjo dirbti nė, pirmasis šešt. mok. mokyt. 
District Estate Brokers, nekilno- Ališauskas, “NL” red. J- Kąrde- 
jamo turto pirkimo- pardavimo lis ir tėvų k. vardu Alinauskas. 
agentu. Trečioje šventės dalyje buvo

Banko “Litas” valdybos posė
dis įvyks šį sekmadienį, birželio 
14 d., 8.30 vai ryto, banko patal
poje.

Montrealio KLB seimelio rin-
ūmai kartu su Krašto Tarybos semour 
rinkimais neįvyko, kadangi neiš- Barišai 

įstatyti kandidatai.
Audrius Dvarionas, Algimantas 
Gvazdaitis ir Kęstutis Saikaus-

liam Stonie Memorial stipendi
ją, baigė V. J. Sinkus. Antruo
sius metus baigė V. J. Siciūnas, 
V. Šernas ir D. J. Stonkus. Pir
muosius metus baigė J. K. Dei-

ka, KFondo vardu Rimkevičie-

Ališauskas, “NL” red. J- Kąrde-

Trečioje šventės dalyje buvo

knygų, prašomi susitvarkyti ligi 
minėtos datos. Dabar biblioteka 
atidaryta po 10 ir 11 vai. Mišių.

— Parapijos Antanus, kurių 
yra tirštokai, jų vardo dienos 
proga, nuoširdžiausiai sveikina
me! v

— Birželio 21 d., dėl Sutvirtini
mo sakramento Prisikėlimo 
bažnyčioj tebus tik šios Mišios: 
8, 9 ir 11 vai. 10 vai. Mišių ir sa
lėje 11.30 vai. nebus.

Padėka
Širdingai dėkoju mane lankiusiems šv. 

Juozapo ligoninėje ir namuose, o taip 
pat už įteiktas gėlės ir dovanas klebonui 
kun. P. Ažubaliui, kun. B. Pacevičiui, 
Ponams Ščepavičiams, Panelėms Kounai- 
tėms,. Ponams Galiniams, Ponams Elijo- 
šiams, Ponui Seliokui,. Ponams Valeš- 
kams, Ponams Puodžiūnams, Ponams Kli
mams, Ponams Šidlauskams, Ponui Ulbi- 
kui, Miss K. Gudman ir Miss A. Naghem.

Ypatingą padėką reiškiu dr. A. Va- 
ladkai už kasdieninį lankymą ir rūpini
mąsi manimi ligoninėje ir dr. G. F. Pen- 
nal už lobai gerai padarytą operaciją.

A. Kalūzo.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovo s 

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

k rasią anglių pristatymui.
Skambinkite: LE. 5-0527

— Ar dalyvaujate Kanados ūkio augime?
— Ar Jūsų pinigas Jums dirba?
— Ar duoda ganėtiną uždarbį?

TAUPA INVESTMENT CO. LTD.
JUMS PATARS.

P. Augustinavičius - RO. 2-9153, 
J. Vailokaitis - BE. 3-8460

Lankykite Taupos ruošiamas paskaitas ir diskusijas 
ekonominiais, klausimais.

Sekanti paskaita bus sekmadienį, birželio 14 dieną, 
3 vai. po pietų, Lietuvių Namuose.

f VESTUVIŲ ir POKYLIŲ progose. 
JLZt5 f f LC/O t/Lz* neapsieinama be linksmos dalies— 

muzikos, kuri pakelia visų dalyvių 
nuotaiką. Kalbant apie vestuves ir pokylius, ta proga jus visus 
palinksmins gyvas-lmksmas lietuviškos ir populiarios muzikos 
ORKESTRAS, jei kreipsitės iš anksto pas orkestro vedėją Albi
ną Ripkevifių, adresu: 272 Rushobne Rd., Toronto, tel LE.5-6122.

neras, A. E. Kalendra, G. J. Ve- juozas Deksniai, kurie mokinių sportinis pasirodymas,
vvis, V. A. P. Mikėnas ir A. GJjį Montrealio išvyko į Lietuvą, Uniformuoti, gražiai išsirikiavę 
Sakevicius. 1 Įįau prašo prisiųsti vaistų, nes mokiniai, vadovaujami sporto

Medicinos fak.-antrus pre-me- Deksnienė esanti susirgusi. Ka-_ mokytojų J. Baltuonienės ir A. 
metus kai&ė Gražina M. T. Jangi pinigų pasiųsti negali, o Blauzdžiūno, orkestro pritaria- 

jos seserų darbus, remkime sa- Girdauskaitė, Liuda R. Kuolaitė jiėra palikę, tai žada atsily- mi, atliko ritminės gimnastikos 
vo aukomis. Aukų rinkėjai, jei ir Vytautas A. Mickevičius. !ginti prisiųsdami. j judesius, paįvairintus lietuviš- 
dar Jūsų neaplankė, greitu lai- Į Vasaros stovykla 1 McGill universitetą šį pavasa- 1 komis vėliavėlėmis ir mergaičių
ku aplankys^ Prašome neatsisa- nu0 iiepos 12 d.iki liepos 26 H baigė šie lietuviai: Jurkus Ri- baltomis skarelėmis. Šią progra

ma. Manchester, Mich. Į stovyklą mantas geologiją, Bilevičiūtė mos dalį kiek sugadino pradėjęs 
i priimamos lietuvių kilmės mer- Marytė chemiją, Lapinas Kęstu- ■ lyti lietus. Ir sportiniams pasi- 
gaitės nuo 7 iki 16 metų amžiaus |tis inžineriją, Jaugeliūtė Aldona rodymams pasibaigus lietus te- 

: imtinai. Į programą įtraukta: odontologiją, o Zienius Raimun- belašnojo, kas paskatino dalį pub

vakare Dundas g-vėje, užpakali- kalbos ir literatūros programė- j te chemiko inžinieriaus ir filoso- namų link. Tačiau didesnio j iga
niame pravažiavime už vienos lės, rankdarbiai, laužai, linksma- Į fliosv daktaro laipsnius.
lietuvių krautuvės buvo rastas : vakariai ir t.t. - ■------- 1 »•»<«••

kyti aukoti lietuvių vaikams.
Rėmėjas (Ei)

negyvas lietuvis Vincas Rūkšte- 
lis, 53 m. amžiaus. Medicinos au
toritetai mirties priežastimi 'nu
statė kažkokį kvėpavimo orga- 

ižd. St. Dabkum. įnų sutrikimą.
Apylinkės valdybos adresas! Velionis čia Toronte paliko 

yra Lietuvių Namai, 1129 Dun- brolį Bronių, "jis palaidotas šeš- 
das St. W., Toronto 3, Ont. jtadienį iš Prisikėlimo parapijos 

Apylinkės valdyba, i bažnyčios Park Lawn kapinėse.

ŠIRDINGAI AČIŪ

pp. dr. Juliui KELERTUI ir dr. Jonui YČUI už padary
tą operaciją ir rūpesti ligos metu.

J. Žaliaduonis.

Netikėta mirtis
Pereitos savaitės antradienio dainos šokiai žaidimai lietuviu ^as 2avo gamtos mokslų fakulte- likos sesti j masinas ir pajudėti 

__  h - . w - - _ ’ J , A _ _ 1 -I   .2 — - ^2 1  * i Ji J Jn

lis pralaukė, kol lietus pasibai
gė ir tęsė nuotaikingą, gegužinę, 
kuri visiems pasitikusiems pali
ko gerų įspūdžių. Buvo parduo
dami puikūs rūkyti unguriai, 
šaltas alus ir groio neblogas dža- 
zo orkestrėlis. Pageidautume ir 
daugiau tokių išvykų! J.P.

DUVERNY
Bungalows 6 kambariai; 4 miegamie- 

lyti žinomo kontraktoriaus R. Belanger, 
prie anksčiau įsikūrusios lietuvių kolo
nijos.

įmokėti reikia tik $1.500, mokėjimai 
tik $77 i mėnesi. Paskola $12.500 iš 
6%. Kaina $14.700.

Važiuoti per Pie IX tiltą ir sukti kai
rėn ant Levesque Blvd. Važiuoti iki No. 
2305 pasukti į Aurio! St. įvažiuosite į 
Cassino Crescent. Atdara kiekvieną šeš
tadienį ir sekmadienį 2-7 vai. po pietų. 
A. Markevičius, VI. 2-8501, RA. 7-4097 

DISTRICT ESTATE BROKERS

IŠKILMINGOS VESTUVĖS į Dr. Jonas Maurukas
Šios vasaros pradžia Toronto su šeima iš JAV aplankė Toronte 

liet, kolonijoje bus ypatingai savo senus pažįstamus, dalyva- 
gausi vestuvėmis. Bene iŠKil-" 1A~ 
mingiausios iš jų įvyko pereitą 

i šeštadienį —pp. Ščepavičių duk
relės Danutės su inž. Leonardu 
Garbaliausku, prieš porą metų 
atvykusiu iš Australijos.

Sutuoktuvės įvyko šv. Jono 
Kr. bažnyčioje su iškilmingomis 
Mišiomis, kurias atlaikė klebo
nas kun. Ažubalis, asistuojant 
kun. B. Pacevičiui ir klierikui J.

vo p-lės Danutės Ščepavičiūtės 
vestuvėse. Ta proga jis lankėsi 
ir “TŽ” redakcijoje ir paaukojo 
$20. Dr. J. Maurukas yra baigęs 
chemijos mokslus Toronto un-te 
ir dabar dirba prie Clevelando 
net penkiose ligoninėse kaip pa- 
taloginės chemijos specialistas.

Nuoširdus ačiū mielajam skai
tytojui ir lankytojui.

Staškevičiui, giedant parapijos t ANDY THOMPSON 
chorui ir solistams — V. Žemė- , yra liberalų Dovercourt rinkimi

nės apylinkės kandidatas į Onta
rio parlamentą. Tai jaunas, di
namiškas, griežtas antikomunis- 
tas, artimas naujiesiems atei
viams politikas, tarp kitko vedęs 
žinomo estų veikėjo Riisna duk
terį, žurnalistę, kuri neseniai 
Star dienrašty gražiai aprašė To
ronto lietuvius. Jo nusistaty'mas 
yra labai artimas mūsiškiam. 
Jis visada stoja už naujųjų ka
nadiečių teises bei jų vaidmens 
pabojimą, vertina jų įnašą į Ka
nados ūkinį ir kultūrinį gyveni
mą. Daugelis mūsų jau ešame 
kanadiečiai, turime iš to išplau
kiančių pareigų bei teisių. Ne
pamirškime šį ketvirtadienį, bir
želio 11 d., pasinaudoti balsavi
mo teise. Naudokimės ja, nes tai 
pakels mūsų vertę čionykščiame 
gyvenime. J.

lytei, V. Verikaičiui ir Br. Mari- 
jošiui, smuiku grojant Stp. Kai- 
riui.Pati nuotakos mamytė mal
daudama savo dukrelei ir žen
tui laimingo gyvenimo kreipėsi 
į Dievo Motiną su gražiąja Avė 
Maria giesme (Rozevec).

Jaunųjų ir palydos “svočios 
pusryčiai” įvyko pas daktarę Al
doną ir Viktorą Užupius, o ves
tuvinė puota šv. Jono Kr. para
pijos salėje, dalyvaujant per 
pusantro šimto svečių torontie- 
čių ir iš toliau atvykusių. Jų tar
pe buvo gražus būrelis iš Ame
rikos. Iš jaunojo pusės: teta po
nia ir profesorius Stančiai, kita 
teta dantų gyd. p. Ulpienė, pa
broliai J. Orentas iš Detroito, 
Bortkevičius, pastarasis su mo
tina, ir pp. Miknaičiai iš Čika
gos. Iš jaunosios pusės: sol. Ado
maitienė iš Čikagos, pp. Dalia ir 
dr. Jonas Maurukai iš Clevelan- 
do, kurių vyresnioji dukrelė bu
vo “gėlių mergaitė”, iš Detroito 
inž. Paškevičius su ponia, p. Sta
niulienė ir kt.

Pabrolių buvo šešios poros.
Jauki ir smagi puota užsitęsė 

tiek, kiek įstatymai leidžia — iki 
pusiaunakčio. Jaunieji išvyko 
savaitei į povestuvinę kelionę po 
Kanadą. A.

Laimingas žuvautoj as Sigitas 
Ramanauskas su 9^ sv. laimi
kiu prie žuvingojo Simcoe ežero 
kranto. Mercury Lodge savinin- 

*kai L. ir P. Krilavičiai maloniai 
svečius priima ir žvejybon išlei
džia. Adresas: 109 Orchard 
Beach,, I^eswick, Ont., tel. Kes
wick GR. 6-4073. Dabar geriau
sias sezonas žvejojimui. Paban- 

i dyki te ir įsitikinsite. (Žr. skelbs
imą 2 psl.).

■ Šeštad. mokyklų gegužinė, įvy
kusi pereitą sekmadienį prie eže
ro, kelios mylios už Darion mies
telio, praėjo pakilioje nuotaiko
je. Dalyvavo apie 500 montrea- 
liečių, suvažiavę savo mašino
mis ir trimis autobusais. Labai

_  ________  __ įspūdingos buvo šv. Mišios atlai- Į 
žeff — “46*DelawMef Ave./teief. kytos ant au§što ežero kranto Jo ; _
T T 4 ^77Q Eksc. vyks. Brizgio. Jų metu ji, moderniškai suplanuoti, gerai pasta-

' apie 150 mokinukų priėmė šv.
T. šeštadieninės mokyklos j Komuniją. Vysk. Brizgys pasa- 

metų užbaigimo aktas įvyko per- Į kė gražu ir turiningą pamokslą, 
eitą sekmadienį Prisikėlimo pa- kuris visai šventei davė savotiš- 
rapijos salėje. 20-čiai mokinių kai iškilmingą pakilusią išraiš- 
įteikti pažymėjimai baigimo 8 ką. Ganytojas priminė lietuviu- 
skyr., kas anksčiau reiškė baigi- i kams visuose savo darbuose ieš
mą visos mokyklos. Dabar dir- .koti gilesnės paskirties ir už jo- 
bama pagal 10 metų programą, ki darbą, daromą iš įsitikinimo 
tad 8 skyrius baigusieji kviečia- nelaukti jokio atlyginimo. Tik 
mi mokslą toliau tęsti. Be to, iš- tokiu keliu sulaukiamas stam- 
kilmingam akte įteikti pažymė- i besnis atlyginimas, suteikiąs vi
jimai perkėlimo į augštesnes! sam žmogaus gyvenimui pras- 
klases, įteiktos dovanos visų kla- ' mę. Pamaldų metu mokiniai, di- 
sių pasižymėjusiems mokiniams !riguojami mokyt. E. Navikėnie- 
ir pačių mokinių išpildyta meni- nės, giedojo liet, bažnytines g es- 
nė programa. O po akto visi mo- mes. Altorius buvo papuoštas 
kiniai su jų broliukais bei sesu- gėlių puokštėmis ir apipintas la- 
tėmis tėvų komiteto buvo pa- pų vainikais, o jo fone stovėjo

> 1 cf ilin ctcjq ič moH 7 in drnŽf.PS 11P-

Šiai mergaičių 
stovyklai vadovauja Nek. Pras. 
Marijos seserys.

Tėvai, kurie norėtų, kad duk
ros praleistų lietuviškoje dvasio
je vasaros atostogas, prašomi ne 
delsiant visomis informacijomis 
kreiptis į lietuviškąjį vaikų dar-

vaišinti. Vėliau gi atskirai įvyko 
arbatėlė mokyklos mokytojams.

Apie mokyklą ir mokslo metų 
baigimo iškilmes plačiau kitą 
kartą.

Išnuomojamas VASARNAMIS visas arba 
atskirais kambariais Springhurst vasar
vietėje, lietuviu rajone. Šiltas-šaltas van
duo ir kiti patogumai. Tel. RO. 6-5738.

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais ir maistu. Bloor-Symington rojo* 
ne. LE. 2-6922.

Dėl išvykimo iš Kanados pigiai PARDUO
DAMAS televizijos aparatas, šaldytuvas, 
elektrinė plyta, saliono, miegamojo ir 
virtuvės baldai. Tel. RO. 6-7357, skam
binti po 5.30 vai. vakare.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont 
reaij, Londoną, Windsor^, Hamiltoną 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

STATAU MŪRINIUS GARAŽUS, 
priestatus IR ATLIEKU KITUS MŪRO DARBUS.

S. ANDRIEKUS. Skambinti tel. RO. 6-5420.

V. KUZMA HAULAGE
DABAR LAIKAS PAGERINTI JŪSŲ DARŽĄ IR ŽOLĘ. 

Pristatau juodą žemę, plytoms smėlį, lime stone gravelį priva
žiavimams. Atlieku žemių išvežimą. ,

Tel. LE. 4-7838 173 Westminster Ave. I

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PASTŲ 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. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
įsteigta nuo 1900 m.

stilingas iš medžio drožtas lie
tuviškas kryžius.

Oficialioje dalyje mokiniams 
buvo išdalinti diplomai ir pažy
mėjimai. Šiemet šešt. mokyklas 
Montrealyje baigė apie 150 mo-

District Estate 
Brokers

177. Sherbrooke St W.
VI. 2-8501

CS. 6 5075 
LA. 2-7879 
RA. 7-4097 
RA. 2-8035 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084

D. N. Boltrukonis 
F. Yasutis 
A. Markevičius 
A. Budr’ūnos 
P. Adomonis 
P. Baltuonis

Sekite musu skelbimus apie paskirus 
objektus 'NLZ, ZTŽ\ 'Star', 'La Press'.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “ L I T AS”

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

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

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

Naujas telefonas
RO. 6-0811

arba RO. 6-0832
Pranas Barauskas Draudimų Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9

>4K

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Ko nodes, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664/ Vakarais — HU. 9-1543
GLENWOOD - RUNNYMEDE. 9 kambariai per 2 augštus, van
deniu alyva apšildomas, 2 virtuvės, gražių plytų, atskiras pasta
tas, garažo galimybė. Visa kaina $24.500.
GLENCAIRN - BATHURST. 3.000 įmokėti, visa kaina $15.500, 
atskiras gražus namas, 10 metų senumo, didelis daržas, garažas, 
užbaigtas žaidimų kambarys, lengvi mokesčiai.
BLOOR - DUNDAS- 9 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės, la* 
bai geram stovy, vandeniu alyva apšildomas, garažas. Visa kai- 
ha $23.500.
DURIE • ANNETTE. $3.000 įmokėti, 6 kambariai, pusiau atski
ras plytų namas, 2 virtuvės. Vandeniu alyva šildomas, Didelis 
daržas, garažas.

. REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


