
I Didelis ir mažas
• Ypač ūkiniame gyvenime aktualus yra didelio ir mažo pirme
nybės klausimas. Ir Lietuva jį kadaise sprendė, prieidama išva
dos, kad bent socialinės politikos požiūriu pirmenybė pripažin- 
tlna smulkiam žemės ūkiui. Šios išvados vaisius buvo išskirs
tymas dvarų, sukūrimas dešimtų tūkstančių naujakurių ūkių.

Veik visose pasaulio valstybėse veikia įstatymai prieš pramo
nės susikoncentravimą, prieš vad. trestus bei kartelius, kurių 
pagalba kurioje nors pramonės šakoje pasiekiama monopolio. 
Susijungusios vienos gamybos rūšies .įmonės gali diktuoti nu
statydamos net pasaulines tos rūšies prekių kainas. Ūkiškai toks 
monopolis beabejo nėra pavojingas. Sukoncentruotas didelis ka
pitalas ir daugelis įmonių įgalina naujų kelių ieškojimą, lengvai 
parūpina kapitalo tyrimams ir 1.1. Kyla tik apsileidimo pavojus 
dėl nebuvimo konkurencijos bei lenktyniavimo. Rambesnė tres
tų vadovybė gali sulaikyti įmonių techniškąją pažangą., Tačiau 
didžiausias minusas bei pavojus yra socialinėje srityje — trestai 
gali diktuoti ne tik atlyginimus, bet ir gaminių kainas, tuo pa
čiu lemdami masių gyvenimo lygį. Svarbiausia dėl to valstybės 
trestų kūrimąsi varžo, nors ir ne visada sėkmingai.

Opus yra didelio bei mažo klausimas ir pasaulinėje politiko
je, tarpvalstybiniuose santykiuose. Kokis svoris pripažintinas 
didelėms ir kokis mažoms valstybėms bei tautoms? Mūsų epo
choje teoretiškai visos tautos laikomos lygiomis. Tarptautinėse 
institucijose — anksčiau Tautų Sąjungoje, dabar Jungtinėse Tau
tose — visoms pripažįstamas lygus balsas. Visų valstybių atsto
vai turi lygia teisę pasakyti savą žodį betkuriuo klausimu, nors, 
žinoma, ne visų žodžio svoris yra vienodas. Vakarų pasaulio at
stovai betgi nors tą teoretinę tautų ir valstybių lygybę stengiasi 
išsaugoti nepažeistą. Tik Sovietų Sąjunga, kuri ir savo viduje 
remiasi tik jėga bei smurtu, ne kartą viešai per savo atstovus 
yra paneigusi mažųjų valstybių teises. Molotovas ir Višinskis

• ne kartą yra tai užakcentavę net Jungtinių Tautų forume. Ir
nuostabu, kad nei vienos tautos atstovai dėl to neprotestavo 
.vietoje. ' •_ • - . .. •

Sovietijoje valstybės vertinamos tik pagal jų divizijų skaičių. 
Tai gražiai išreiškė Jaltos konferencijoje Stalinas. Kai Roose- 
veltas su Churchilliu pradėjo minėti kaip tarptautinį veiksnį 
popiežių, Stalinas paironizavo paklausdamas: “O kiek gi divizijų 
turi popiežius?”.... Divizijomis kominternas ir Kremlius įprato 
vertinti valstybes svarstydamas pasaulio nukariavimo planus 
bei atskirų valstybių pasipriešinimo pajėgumą. Esamos ir galin-

—"nimo.
m

Demokratiškasis vakarų 
didžiosiomis politinėmis galybėmis. Iš dalies tai diktuoja tų di
džiųjų egoizmas, bet ir mažųjų pripažinimas, mažųjų nusilenki
mas prieš militarinę didžiųjų galybę, kuri vieną tėra saugumo 
laidas prieš divizijom viską matuojančią sovietiją? Juk niekas ne
abejoja, kad, jei sublukštų militarinė Vakarų jėga, sovietinės 
divizijos užplūstų visą pasaulį tą pačią dieną. Taip raudonojo 
maro baubas palaiko ir išpučia didžiųjų Vakarų valstybių pres
tižą bei vaidmenį, nors teorijoje jau niekas neginčija mažųjų 
lygybės. Tačiau dabar ir mažieji netriukšmauja, kai didieji ren
kasi tvarkyti pasaulio reikalų vieni, nors oficialiai tai būtų 
reikalas visų. Bet ką gi pasakysi Kremliaus ponams, kai jie pa
klaus: “O kiek gi tu turi divizijų?”. ..

Saulis, beabejo, taip pat remiasi

VYRIAUSYBĖ APIE LIETUVIUS
Pilietybės ir imigracijos mi

nisterija Otavoje išleido infor
macinį leidinį “Notes on the Can 
adian Family Tree”, kuriame 
duodama žinių apie įvairias tau
tines grupes Kanadoje: jų isto
riją, organizacijas, spaudą, jų 
įnašą Kanados kultūrai. Iš pa
teiktos statistikos matyti, kad 
didžiausios tautinės grupės yra 
šios: anglai, prancūzai; vokie
čiai — 619.995, ukrainiečiai — 
395.043, lenkai — 219.845. Dide
lė yra ir skandinavų grupė — 
283.024, pagal 1951 m. statisti
ką, — bet imant paskirom tau
tybėm, yra mažiau gausūs. Lie
tuvių skaičius — 16.224, estų — 
9.818, latvių — 9.214. Du trečda
liai šių pabaltiečių esą įsikūrę 
Ontario provincijoje. Atvykę po 
1951 m. šioj statistikoj nemini
mi.

Apie lietuvius sakoma, kad jų 
imigracija Kanadon prasidėjusi 
prieš I D. Karą ir 1941 m. jų bu
vę apie 7.000. Didesnė imigracija 
prasidėjusi 1946 m. Senieji atei
viai eąą jau įsijungę į Kanados 
gyvenimą. Naujieji esą rodo 
daug dėmesio senajai savo tėvy
nei, kaip matyti ir iš jų laikraš
čių “Independent Lithuania” ir 
“Lights of Homeland”. Skirtu
mas tarp senųjų ir naujųjų atei
vių sunkinąs rasti bendrą kal
bą — “a common meeting 
ground”. Minimi taip pat “Pelė
da”, Welland, Ont. ir “Liaudies 
Balsas”. Nepasakyta, kad pasta
rasis yra komunistinis.

Nežiūrint didęlio dėmesio Eu
ropos politikai, naujieji pabal- 
tiečiai ateiviai pasirodę kaip 
ypač energingi naujakuriai. Jie 
esą kuriasi įvairiose profesijose 
perėję gana sunkų prisitaikymo 
perijodą. Labai aktyvūs pabal- 
tiečiai pasirodę meno srityje. 
Pvz. “Color and Form Society” 
didesnę pusę narių sudarą pa- 
baltiečiai. Lietuviai pasižymėję 
dargi rankdarbių srityje. Jų tar- 

’ pe esąs buvęs Lietuvos univer-

siteto rankdarbių - liaudies me
no profesorius (A. Tamošaitis, 
— Red.). Leidiny yra atskiras 
straipsnis apie taut, grupių me
nininkų įnašą į Kanados meną, 
bet lietuviai nepaminėti.

Straipsnis apie pabaltiečius 
baigiamas šiom eilutėm: ’’Kad ir 
per trumpą laikotarpį naujieji 
Pabaltijo valstybių ateiviai pa
rodė, kad jie gali duoti reikš
mingą įnašą Kanados gyveni
mui. Kai ’’tėviškės šviesos” jų 
akyse ima vis labiau blėsti, jie, 
kaip ir daugelis kitų ateivių gru
pių prieš juos, pradės rūpintis 
savo ir savo vaikų ateitimi Ka
nadoj”.

TORONTO, Ontario, 1955 in. rugpiūčio (August) men. 4 d.
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Keturi didieji Ženevoje: prez. Eisenhoweris, min. pirmininkai: N. Bulganinas, Ed. Faure 
ir A. Eden.

Ženevos sypsenos
ŠALTOJO KARO GALAS? BRITAI PASIKVIETĖ BULGANINA SU CHRUŠČIOVU.

Keturių didžiųjų konferenci- A. Edenas, 'kalbėdamas parla-j čių karių belaisvių ir civilių
ja Ženevoje buvo laikoma le
miama: daug kas iš jos tikėjosi 
didžiųjų problemų sprendimo. 
Nors prez. Eisenhoweris su min. 
Dulles buvo "perspėję nedėti 
daug vilčių, tačiau rezultatai iš
ėjo menkesni nei išviso buvo ga-

lė problemų, bet nesusitarta nė 
dėl vienos! Didieji iškėlė savo 
skirtumus, bet jų išlyginimą pa
liko ateičiai.

Ženevos konferencija priėmė 
du nutarimus ir bendrą komuni
katą. Pirmasis nutarimas liečia 
Vokietijos suvienijimą ir Euro- 
pas saugumą; juo pavedama ke
turių did. užsienio r. ministe- 
riams studijuoti šį klausimą sa
vo konferencijoj, įvyksiančioj 
spalio mėn. Ženevoj. Antrasis 
nutarimas liečia nusiginklavi
mą; juo pavedama šį klausimą 
studijuoti Jungt. Tautų nusi
ginklavimo pakomisei, kuri su
sirinks Niujorke tęsti savo dar
bų rugpiūčio 29 d. Konferenci
jos komunikatas pakartoja mi
nėtus nutarimus ir išreiškia ke
turių didžiųjų pažiūras į svars
tytus klausimus.

Tonas sudaro muziką...
Nors konferencijos rezultatai 

ir labai liesi, tačiau jų dalyviai 
kalba apie juos optimistiškai. 
Jie beveik visi pareiškė, esą Že
nevos konferencija pakeitusi 
“atmosferą”. Britų užs. r. min. 
MacMillan, išlipęs Londone iš 
lėktuvo, pareiškė: “Nebus ka
ro”; Bulganinas — “Prasidėjo 
nauja era”; Eisenhoweris — 
“Prasidėjo nauja draugystė pa
saulyje”. Britanijos min. pirm.

mente apie konferencijos rezul
tatus, pareiškė, kad ji pakeitusi 
tarptautinių santykių klimatą, 
ypač per privačius susitikimus, 
tačiau vyrią.pančios problemos, 
kaip Europos saugumo, Vokie
tijos suvienįumo ir kt. likusios 

>®eišspręste«3^5MiiiiHS'^4tempi- 
mas atslūgęs, atrodo, privačių 
pokalbių bei... šypsenų dėka, 
kurių nė sustingusio veido Mo
lotovas nesigailėjo. Kaikurie ko
mentatoriai mano, kad su Žene
vos konferencija pasibaigęs “šal
tasis karas” ir kad sušvelnėjęs 
tonas reiškiąs ir besiartinančią 
darnesnę muziką. Esą tai liudi
ja pvz. ir Britanijos pakvietimas 
kremliaus vadovų — Buiganino 
ir Chruščiovo apsilankyti Lon
done. Yra taip pat žinių, kad ir 
JAV esančios pasirengusios 
kviesti su \yzitu tuos pačius sve
čius. Tuo būdu manoma, kad tai
kingas tonas padės išspręsti ir 
didžiąsias problemas, skiriančias 
Rytus nuo Vakarų. Pirmuoju to
kio tono bandymu eina JAV — 
Raud. Kinijos ambasadorių pa
sitarimas dėl galimų paliaubų 
Formozos srityje, dėl amerikie-

į pa
leidimo if 1.1. Pasitarimas prasi
dėjo Ženevoje rugpiūčio 1 d.

Lietuvos byla
Laisvojo pasaulio lietuviai Že

nevos konf. proga nuoliai, kaip 
galėdami, klabeno trijų didžiųjų

mis., JAV lenkų kongreso dele
gacija, sudaryta iš pačių įtakin
giausių asmenų, bandė pasikal; 
bėti su prez. Eisenhoweriu ir 
Dulles, bet, dėl laiko stokos, ne
buvo priimti. Ir jie, kaip lietu
viai ir kitos tautos, turėjo pasi
tenkinti memorandumais ir že
mesniais pareigūnais.
Visų nusivylimui pavergt, tautų 

nusivylimui pavogtų tautų 
klausimas oficialiose keturių 
did. pasitarimuose nebuvo nė 
paliestas. Prez. Eisenhoweris, 
kalbėdamas per televiziją į savo 
piliečius, galėjo betgi paguosti, 
kad tas klausimas buvęs iškeltas 
privačiuose pasikalbėjimuose ir 
kad JAV nusistatymas tuo rei
kalu buvęs aiškiai pasakytas. 
Te, žinoma, pavergtoms tautoms 
permaža. Cocktailiu ir šypseno
mis j u neišvaduosi.
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BULGARAI PAŠOVĖ LĖKTUVĄ
Visuose laisvuose kraštuose 

sukėlė pasipiktinimą keleivinio 
lėktuvo “Constellation”- pašovi- 
mas. Lėktuvas priklausė Izrae
lio bendrovei “EI Al” ir skrido 
iš Vienos per Istambulą Palesti
non. Pagal sutartį, vakariečių 
keleiviniai lėktuvai turi teisę 
skristi koridoriumi Bulgarijos 
teritorijoj. “Constellation” nu
krypo nuo tos linijos bulgarų 
teigimu, apie 100 mylių ir buvęs 
pašautas naikintuvų. Paskutinė 
radijo žinia, pagauta Ciampino 
aerodromo Romoje, buvo ši: 
“Liepsnodami krentame že
myn”. Lėktuvas nukrito Bulga
rijos teritorijoje Graikijos pa
sieny. Žuvo 58 asmenys, jų tar
pe 4 kanadiečiai iš Montrealio. 
Izraelio vyriausybė įteikė labai 
griežtą protestą, reikalaudama 
nubausti kaltininkus, pilnai at
lyginti nuostolius ir įsileisti 6 
asmenų komisiją įvykio tirti. 
Protestus taip pat įteikė D. Bri
tanija, Kanada, JAV ir kt. ap- 
eailestaudamos šiurpų įvyki. 
Bulgarijos vyriausybė, bent iš 
dalies, pripažino savo krašto 
kaltę, išreiškė apgailestavimą ir 
sutiko atlyginti dalį nuostolių

(vien lėktuvas kainuoja 1 mil. 
dol.). Įsileisti Izraelio 6 asmenų 
komisiją betgi atsisakė ir leido 
nelaimės vietą apžiūrėti Izraelio 
atstovui - Sofijoj. Pakartotinai 
spaudžiama Bulgarijos vyriau
sybė leido pagaliau atvykti 3 as
menų komisijai, kuri laukė vi
zos Graikijoj, Bulgarijos pasie
ny. Iš savo pusės Bulgarija pa
skyrė 4 asmenų komisiją įvykiui 
tirti.

Vokiečių emigracija
Iki šiol gana daug vokiečių 

imigruodavo Kanadon. V. Vo
kietijos vyriausybė, planuoda
ma savos kariuomenės atstaty
mą, kreipėsi į Kanados feder. 
vyriausybę prašydama suvar
žyti jaunų vokiečių imigraciją. 
Dabartiniu metu jaučiamas vo
kiečių imigracijos sulėtėjimas. 
Vizos jauniems vokiečiams sun
kiau beišduodamos, be to, pačioj 
V. Vokietijoj varoma sustiprin
ta propaganda nevykti Kana
don, nes siaučiąs nedarbas. Taip 
pat yra pasunkintas ir kelion
pinigių gavimas, kurių reikia 
apie 800 DM arba $200.

Jau prieš keletą metų moks
lininkai reiškė' nuomonę, kad 
esą galima paleisti erdvėn dirb
tinį žemės satelitą, kuris suktų
si erdvėje kaip ir kiti dangaus 
kūnai. Šiais metais pasiryžta tą 
įgyvendinti. Balandžio mėn. so
vietai pasiskelbė gaminą tokį 
“dangaus kūną”, bet nepasakė, 
kada jis bus paleistas erdvėn. 
Panašaus projekto ėmėsi ir JAV 
mokslininkai. Praėjusią savaitę 
Vašingtone buvo pranešta, kad 
JAV pirmąjį žmogaus pagamin
tą “dangaus kūną” paleis erdvėn 
1957 ar 1958 m., o rusai pareiškė 
sutinką šiame bandyme bendra
darbiauti. Toks bandymas bus 
pirmas istorijoj. “Dangaus kū
nas” būsiąs krepšinio kamuolio 
didumo, viduje talpinsiąs tyri
mo aparatus. Nuo žemės jis bū
siąs iššautas rakietiniais įtaisais 
ir raketų kombinacijos pagalba 
galėsiąs pakilti erdvėn 200-300 
mylių, kur beveik nebėra oro. 
Čia jis pateksiąs orbiton ir ga
lėsiąs suktis aplink žemę. 18.000 
mylių greičiu į vai. Būsiąs ma
tomas per teleskopą, prietemoj 
būsiąs pastebimas ir plika akim. 
Per 90 min. aplėksiąs žemės ru
tulį ir laikysiąsis erdvėj, kol dėl 
oro trinties, kad ir labai mažos, 
pradėsiąs lėtėti ir pamažu smuk
ti žemyn. Pasiekęs storąją oro 
erdvę, dengiančią žemės plane
tą. krisiąs labai dideliu greičiu 
ir sutirpsiąs bei išgaruosiąs erd
vėj. Jeigu būtų visiška tuštuma, 
dirbtinis satelitas galėtų suktis 
be paliovos.

Manoma, kad šis bandymas 
turės didelės reikšmės oro tyri
mui bei jo pramatymui. Britani-

nuomone, dirbtinis “dangaus kū
nas” sukąsis aplink žemę, galė
siąs būti pirmas žingsnis pasiek
ti mėnulį. Esą to galima tikėtis 
už 50 metų.

— Dover. — Kanados plauki
kė Marilyn Bell, 17 m. amž., lie- 
'pos 31 d. perplaukė Lamanšo 
kanalą per 14 vai. 36 min. Mote
rų plaukimo rekordo nesumušė 
dėl nepalankios srovės.

SAYAIT RASTIS 

bridžio
Kanados Lietuviu Katalikę 

Kultūros Draugija

941 Pandas St. W., Toronto

Savaites įvykiai
Austrija tapo nepriklausoma valstybe. Liepos 27 d. susirinko 

posėdžio vyriausieji keturių okupuojančių kariuomenių komen
dantai oficialiai pareikšti turėtos suvereninės valdžios galo. Jie 
valdė Austriją nuo 1945 m. Šiandien Austrija yra vėl nepriklauso
ma. Pagal susitarimą, okupuojančios kariuomenės turi pasitraukti ' 
iš krašto per 3 mėn. Pati Austrija, nori ir pasižadėjo likti neutrali, 
turi teisę organizuoti kariuomenę savo krašto gynybai.

Vienos gyventojai šį įvykį sutiko su dideliu džiaugsmu: juk jų 
nepriklausomybė grįžo po 17 m. 
svetimųjų valdymo! Sąjunginin
kų , vėliavos buvo iškilmingai 
nuleistos viena po kitos, grojant 
atitinkamus himnus. Amerikie
čiai. buvo pasiūlę, kad nuleidus 
sąjungininkų vėliavas, būtų iš
kelta Austrijos vėliava dalyvau
jant okųp. kariuomenėms. Ru
sai su tuo nesutiko, matyt, bijo
dami pažadinti laisvės reikala
vimus už “geležinės uždangos”, 
kuri prasideda čia pat — už 30 
mylių. ,

Tito gaus rusiškus MIGus
Dar nepatvirtintomis žiniomis, 

Jugoslavija planuoja priimti ru
sų gamybos sprausminius lėktu
vus MIG. ir netgi pati jous ga- 
minti.. Tai buvę pasiūlyta Titui 
per Buiganino ir Chruščiovo vi
zitą Belgrade. JAV ambasado
rius Belgrade J. W. Riddleber- 
ger į tai atkreipęs Tito dėmesį 
ir perspėjęs, kad tai tuojau atsi
liepsią į JAV teikiamą pagalbą. 
Manoma, kad tai reiškia visiš
ką pagalbos teikimo sustabdy- 
mą.Nuo 1951 m. Jugoslavija ga
vo už $500.000.0000 karinės me
džiagos — lėktuvų, tankų, sunk
vežimių ir ,tt. ^Neoficialiomis ži-

■ ni<miis?^^4|^o--1242^na7.^ai Ti
to pasitraukė iš Kominformo, 
davusi ekonominę paramą $502.- 
800.000 vertės. Ar JAV perspėji
mas paveiks Tito, paaiškės neto
limoj ateity.

Rinkimai Izraelyje
Praėjusią savaitę Izraelio 

valstybėje įvyko seimo rinkimai. 
Varžėsi 9 partijos — pradedant 
nuo komunistų iki sionistų. Nė 
viena partija negavo absoliuti
nės daugumos. Daugiausia balsų 
surinko socialistų partija Mapai 
— 32%, nors 1951 m. ji buvo su
rinkusi 37%: Sionistų partija, 
kurią sudaro daugiausja pramo
nininkai ir šiaip laisvų profesijų 
žmonės, surinko 11%, 1951 m. 
turėjo 16%. Laisvės sąjūdis He
rat, išaugęs iš teroristinės or
ganizacijos Irgun Zvei Leumi 
dar britų valdymo laikais, surin
ko 13.2%; 1951'm. turėjo tik 6,65 
%. Tuo būdu Herat tapo antra 
krašto politine grupe. Komunis
tų partija gavo 4% balsų. Mano
ma, kad vyriausybę sudarys Ben 
Gurion, buvęs anksčiau krašto 
aps. ministeriu, o prieš tai min. 
pirmininku.

Alžerijoj žuvo 100
Kai Prancūzijos seimas ren

gėsi svarstyti Š. Afrikoj vyks
tantį terorizmą, R. Alžerijoj 
vietiniai partizanai puolė pran
cūzų legionierių koloną Aurės 
kalnuose. Tai buvęs iki šiol kru
viniausias susidūrimas. Jame 
žuvę 25 legijonieriai ir 70-80 par
tizanų. Prancūzijos seimas nu

tarė tose srityse įvesti sustip
rintos apsaugos stovį 6 mėn. 
Naujasis gubernatorius Grand- 
val bando atstatyti taiką, bet iki 
šiol nesėkmingai. Prancūzija 
yra priversta valdyti Š. Afriką 
tankais ir patrankomis.

Mirties bausmės Argentinoje?
Nepatvirtintomis žiniomis, Ar

gentinos sukilimo vadas admi
rolas Samuel Toranzo Calderon 
karinio teismo nubaustas mirti
mi, o buvęs laivyno ministeris 
adm. Olivieri, drauge su kitais 
sukilimo dalyviais, nuteisti ka
lėti iki gyvos galvos. Stebėtojų 
nuomone, jei tai pasitvirtins, 
Argentinoje kils naujas įtempi
mas, primenąs birželio 16 d. su
kilimą, kuriame žuvo ir buvo 
sužeista apie 2.000 civilių as
menų.

Iš kitos pusės diktatorius Pe
ronas stengiasi’ kiek galėdamas 
švelninti padėtį ir išjungti susi- * 
kompromitavusius peronistų’ 
partijos narius iš tiesioginio da
lyvavimo vyriausybėje. Jo įsa
kymu, vadinamasis seimas po il
gų ginčų,_sutiko pakeisti senūo-

mu buvusi pasi
sąlyginė laisvė kalinčiam polit 
veikėjui Cipriano Ryes, vienam 
garsiausių Perono priešininkų, 
bet tas atsisakęs, nes norįs visiš
kos laisvės. Žadama grąžinti- ir 
spaudos laisvė. Jau leista atgai
vinti katalikų dienrašti "EI Pu
eblo”, kurį peronistai buvo už- • 
darę.

Jievos Peronienės 3 metų mir
ties sukakties minėjimas praėjo 
su incidentais. Kaikuriuose mies 
tuose buvo sugriauti jai pasta
tyti paminklai ar derva ištepti.

Grįžo dezertyrai
Trys JAV kariai, Korėjoj, pa

tekę komunistų nelaisvėn ir at
sisakę grįžti tėvynėn, po 2 me
tų apsigalvojo ir grįžo. Kai lai
vas “President Cleveland” par 
siekė San Francisko uostą, trims 
dezertyrams buvo leista 90 min. 
pasikalbėti su atvykusiais pasi
tikti namiškiais. Po to, kai jie 
atliko muitinės formalumus, JA 
V-bių kariuomenės atstovai juos 
suėmė. Kapit. W. R. Leahy per
skaitė jiems kaltinimus, kad jie 
veikę komunistų naudai, apgau- 
dinėję savo draugus norėdami 
turėti geresnes sąlygas belaisvių 
stovykloje. Vis?- trys ramiai iš
klausė šiuos kaltinimus, kurie 
gali būti baudžiami net mirties 
bausme. Jų nuomone, matyt, 
amerikoniškam kalėjime geriau, 
kaip komunistiškoje “laisvėje”.

Kardinolas Bendetto Aloisa Masella popiežiaus legatas tarptautiniame Eucharistiniame 
kongrese Brazilijoj, iškėlęs ranką sveikina tikinčiuosius. Priekyje matyti Brazilijos 
prezidentas Cafe Filho, prie jo augšto rango karininkas. — Euch. Kongrese buvo einami 
Kryžiaus Keliai pavergtųjų tautų intencija. Jiems vadovavo vysk. V. Brizgys.
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Laisvoji Amerika

JEHOVOS LIUDININKAI
Paskutiniais laikais ne tik 

Amerikoj bet ir Europoj yra va
roma stipri Jehovos Liudininkų 
propaganda. Fanatiški sektos 
nariai eina iš namo į namą, gau
siai dalina iškreiptą Šventąjį 
Raštą ir skelbia keistus, visą esa
mą tvarką griaunančius tvirtini- 

„mus. Jie giriasi suradę tikrąją 
_Šv. Rašto mintį. Nuostabu, tik 
po poros tūkstančių metu! Pa- 

-gąl Jehovos Liudininkus, nei 
Kristaus mokiniai, nei amžių bė
gy dėl Kristaus mirę kankiniai 

..nepažinę tikrojo mokslo.
Lietuvoje būdami nedaug ką 

"apie Jehovos!Liudininkus tegir- 
jiėjome, nors Kaune, Augštaičių 
gt. 8 nr. šie ’’pranašai” turėjo sa
vo propagandos centrą. Viso to 
judėjimo paskatinimas ateina iš 
Brpoklyno, kur J. Liudininkai 

□ turi didelį 12-kos augštų namą su 
radijo siųstuvu ir milžiniška 

Spaustuve. Nors ir puldami Ka
talikų Bažnyčią už rinkliavas, 
J. Liudininkai nerausta dažnai ir. 

riš neturtingų žmonelių imdami 
jpiriigus.

Kiekvienas išmintingas žmo
gus aiškiai mato J. Liudininkų 
tuščiažodžiavimus. Pvz. štai vie- 

*nas sakinys, paimtas iš J. Liudi
ninkų knygos: “Pasiekti savo 
tikslui velnias visad naudojosi 
trimis organizacijomis: religija, 
kurią mes suprantame kaip veid
mainišką, organizuotą Dievo 
garbininmą; prekybą, t.y. pasi
keitimą gėrybėmis tikslu me
džiagiškai pasipelnyti; politika, 
arba keletos asmenų galybę virš 
žmonių ir kraštų”. Šiuo vienu sa
kiniu jehovininkai griauna visąl

žmonių bendruomenės tvarką: 
šis vienas sakinys, pridedant dar 
ir tikėjimą į pasaulio pabaigą, 
suima visą Jehovos Liudininkų 
mokslą. Jei jie ir tvirtina savo 
“tiesas” remią Šventuoju Raštu, 
tačiau tai jie daro ne logiškai, 
bet utopiškai, teigimus sudary
dami panašiu būdu kaip šitą iš 
Šv. Rašto sulipintą sakinį: “Ju
das pasikorė”.. .“darykite tai ir 
būsite išganyti“...

Jeigu jų platinamos knygos ir 
yra pavojingos skaityti, tai ne 
dėl mokslo tvirtumo, o dėl be
gėdiškų išvedžiojimų. Ne tik ka
talikai, bet ir protestantai tas 
knygas laiko įžūliomis. Štai kaip 
tuo reikalu pasisako vienas ang
likonų vyskupas: “Šitos knygos 
pavojingos skaityti todėl, kad 
jų autorius Rutherford nepažįs
ta teologijos o be to iškreiptai 
aiškina Šv. Raštą.' Nieko never
ta taip pat ir jo Katalikų Baž
nyčios kritika. Jo visos knygos 
yra pilnos nuodingos medžiagos, 
ir dėl to jas visas reikėtų su
naikinti”.

Negalima pasverti daikto ne
įdėjus svorio ir į kitą svarstyk
lių lėkštę; kitaip — daiktas nu- 
svert lėkštę, tačiau pats liks ne
pasvertas. Lygiai taip pat atsi
tinka ir tikėjimo srity: klausant 
svetimo žodžio, dažnai atrodys 
kad tai gali būti tiesa. Šitai min
čiai betgi pasverti reikia būtinai 
susipažinti ir su savo tikėjimo 
tiesomis tuo pačiu reikalu. Tik 
vispusiškas ir nuoširdus svėri- 
mas gali parodyti tiesą.

Kun. S. Žilys.

Seagramo kolekcijos pirmoji paroda 
Pietų Amerikoje.

CARACAS MIESTE JIE 
KALBA APIE KANADĄ

s

Caracas buvo pirmas Pietų Amerikos mies

tas, kuris šiltai priėmė Seagramo kolekcijos

* Kanados miestų paveikslų parodą. 
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-tąsias savo nepriklausomybės 
metines. Šiandieną, kai Ameri
ka vadovauja laisvajam pasau
liui, daugelis tautų negali ne 
tik savo laisve džiaugtis, bet 
net pasveikinti tų, kurie ja gali 
pilnai naudotis. Jos negali nuo
širdžiai pasveikinti amerikie
čių, nes šiandieną yra atskirtos 
geležinės uždangos. Jos net ne
gali pareikšti padėkos, šiai lais
ve besidžiaugiančiai tautai už 
praeityje suteiktą paramą ir da
bartinį polėkį išlaisvinti visus 
iš vergijos. Ir lietuvių tauta tu
rėtų daug ką pasakyti laisvajai 
amerikiečių tautai, nuoširdžiai 
padėkoti už eilę jų žygių pra
eityje, bet ji dar laukia laimin
gos valandos, kai vergijos gran
dinės bus sutrupintos ir laisvas 
laisvam galės ištiesti ranką.

Revoliucija
Amerikiečiai ne veltui sulau

kė savo laisvės. Ir jie turėjo iš
sikovoti ją iš Anglijos, kuri 
anuomet palaipsniui kolonizavo 
naująjį žemyną. Kodėl anglai 
sukilo prieš Angliją?

Kai Anglija kovojo Ameriko
je prieš prancūzus ir indėnus, 
jos iždas buvo tuščias. Jį papil
dyti sumanė apdėjus mokesčiais 
naujojo žemyno kolonistus. An
glijos karalius anuomet jautėsi 
lyg Zeuso soste besėdįs. Jis bu
vo tikras, kad jo žodžius vyk
dys ne vien jo ministerial, par
lamentas, bet ir valdiniai. O pa
valdiniai, atsidūrę naujajame 
žemyne, jautėsi anglais ir ta pa
čia kalbą kalbėjo, tačiau jų min
tys buvo skirtingos.

Daugelis jų prisiminė lūšnas, 
kuriose jie augo. Jie nepamiršo 
neturto ir skurdo, kurie juos 
persekiojo nuo pirmųjų atme
namų dienų. Jie žinojo, kad tė
vynėje nebuvo tikėjimo laisvės. 
Anuometinė ilga kelionė buvo 
didelio skurdo lydima. Ir čia, 
kur nors Pennsylvanijos ar Vir
ginijos žemėse ilgai turėjo varg
ti, kad iš baudžiauninko pasi
darytų laisvu ūkininku. Penke- 
ri ar net daugiau metų praslin
ko iki jis sulaukė laisvės, įsigijo 
2 eilutes bei miltų statinaitę. 
Pūslėtomis rankomis jis rovė 
milžiniškus medžius, sėjo grū
dus, kuriuos naikino vabzdžiai, 
o pelės derlių. Ir kai tuo metu 
galingasis Anglijos karalius 
kreipėsi į savo ištikimuosius 
valdinius, kad jie atliktų naujas 
pareigas, prasidėjo sambrūzdis 
dar net ir nesvajojant apie nau
jojo krašto laisvę.

Pertempta styga
Anglijai pradėjus vis didesnė

mis rinkliavomis įvežamąsias 
prekės apdėti, < amerikiečiai at
sisakė jas pirkti ir net ėmė nai
kinti. Londono laikraščiai *ėmė 
vis pikčiau apie amerikiečius 
rašyti, tapo kiršintojais. Ameri
kiečiai ne tik nepirko mėgiamos 
arbatos, bet ją ėmė skandinti 
jūroje. Šviesuoliai, susimetę 
krūvon, paruošė nepriklauso
mybės aktą. Gražiai skambėjo 
jo turinys, tačiau nedaug kas 
anuomet juo domėjosi. Visiems 
buvo aišku, kad gražiais žo
džiais nepriklausomybės neiš
kovosi. Bostone, Philadelphijo- 
je ir Norfolke jau suprastas pa
dėties rimtumas. Užsimota ne
pirkti anglų prekių ne vien Bos
tone, bet ir visuose kituose uos
tuose. Besipriešiną Anglijai pra
dėjo ginklus rankioti, maisto 
išteklius sudaryti ir paraką 
džiovinti. Anglai jautė, kad kas 
tai krašte dedasi. Jie nutarė pir
miausia pagrobti revoliucinio

sąjūdžio vadus Adams ir Han-

įvyko Lexingtone; kuriame pir
mą kartą nuskardėjo šūvis. Kas 
jį paleido — istorija nutyli. Ta
čiau tuo metu prasidėjo ilgai 
užtrukęs karas, kurio metu bu
vo vainikuotas laimėjimas ir 
JAV nepriklausomybės paskel
bimo įgyvendinimas. Tuo metu 
būta svyravimo, nesutarimo 
nevilties. Bet apsisprendimas 
ryžtas nuvedė į laimėjimą.

Laisvės keliu
Tas pats Anglijos karalius, 

kuris vedė kovą prieš amerikie-

ir 
ir

nenorėjo keisti savo linkmės, 
pasirašius sutartį su JAV, pa
reiškė: “Aš visuomet sakiau, o 
tai ir šiandieną tvirtinu, kad 
mano didžiausias noras buvo 
užmegsti draugystę su JAV-is, 
kaip nepriklausoma galybę”.

Ir kai JAV išsikovojo nepri
klausomybę, ne vienas kląųsė: 
amerikiečiai jau laisvi, .o kas 
seks toliau? Panašūs klausimai 
nekartą kilo ir amerikiečiams, 
kurie patys-kovojo už savo lais
vę. Adams nuogąstavo dėl anar
chijos, nes jos žymės buvo ryš
kios konfederacijos laikotarpy
je, kai trylika valstybių save 
laikė neklystančiais viešpačiais 
daugelyje sričių. Ir kas žino, ku- 
ris kelias būtų pasirinktas, jei 
ne Washingtonas, Franklinas, 
Jeffersonas ir Adams.

Pamažu tvarkėsi valstybės, 
stiprėjo federalinė valdžia, di
dėjo valstybė, ūkyje įgyvendin
tas perversmas ir per pirmąjį 
pasaulinį karą galop atsikratė 
tarptautinių' skolų. Skolininkas 
patapo skolintoju. Bet tarptau
tinėje politikoje vengė pernelyg 
didelės įtakos. Amerikiečių pre
zidento Woodrow Wilson sukur-

toji Tautų Sąjunga gręįtąi. ne- 
tęko savo glpbėjo. Vašingtono 
įtaką buvo jaučiama, bet spren
dimai buvo paliktas kitiems da
rytį. Antrasis pasaulinis karas 
JAV-bėms uždėjo didelę naštą. 
Jei anksčiau jos buvo viena iš 
laisvųjų valstybių, pokariniame 
laikotarpyje akis į akį turėjo 
stoti prieš varžovą — komunis
tinę Rusiją.

Nauji uždaviniai
JAV turėjo pakelti sunkius 

bandymus kovose dėl nepri
klausomybės. Pilietinis karas 
buvo vienas atkakliausiu, kai 
buvo užsimota išlaisvinti ver
gus. Kovos dėl žęmiiį tęįi nebu
vo tokios aštrios, kaip Europoje, 
kąi visu įniršimu kariauta dėl 
nežymių sričių. Tik su Meksika 
buvo sukryžiūdti ginkląi var
žantis dėl pietvakarinių sričių. 
Amerika, kaip ne vienas kraš
tas, atpirko žemes, kuriomis ji

mus pĮptuą. Praėjusio šimtme
čio viduryje prasidėjo nepras
tas krašto supramohįnįmas, pa
dėjęs išnaudoti mįlįHmškus 
krašto turtus. Nauji išradimai 
talkininkavo krašto gerbūvį pa-

jomę šųkj: Amerika ąmeri

klauso praeičiai.
Antrajam pąsaulinįųi karui

gĮ-iųvo. Per neapsisūrėjimą ir 
klaidas iškilo komunistinė Ru
siją, pavergusi d&ugeU tautų. 
Šiandieną ji yrą užsimojusį dar 
toliau eiti siekiant užvaldyti 
visą pasaulį, o prieš ją stovi: vi- 

*sų užtarėja ir tremtinių globė
ja laisvoji Amerika. Ar ji ištę- 
sės ir pateisins pasaulio viltis?..;

Bendrai manoma, kad geriau
sios pajamos, sunkiai fiziniai 
nedirbant, gaunamos iš verslo. 
Turint kokį nors savo verslu, 
sakoma, nereikia bijoti atleidi
mų, nereikia lankstytis virši
ninkams, nereikia stovėti prie 
laikrodžio su kortele rankoje. 
Daug asmenų, palikę fabrikus, 
pradeda bizniauti ir praturtėja, 
bet kai kurie iš jų grįžta atgal 
į fabriką. Viskas pareina nuo 
asmens, jo ryžtingumo, apsuk
rumo ir užsispyrimo.

Kanadoje visų rūšių teisėti 
verslai skatinami ir jų pradėji
mas nevaržomas. Asmuo gali 
pradėti betkokį verslą (biznį) 
sąvo pavarde arba gali pasi- 
rįnkti kokį nors skambų pava
dinimą. Antruoju atveju pasi
rinktą pavadinimą reikia užre
gistruoti vietinėje registracijos 
įstaigoje. Pavadinimas neturi 
būti panašus į jau esančių vers
lų pavadinimus.

Bendroji partųęrystė
Kiekvienas verslas reikalauja 

arbą kapitalo, arba darbo jėgos, 
apba abiejų kartu. Vieno as
mens ištekliui - yrą riboti, todėl 
dažnai verslui ieškoma bendra
darbių. Kai du ar daugiau as
menų sutaria dalyvauti versle, 
toks ’ bendradarbiavimas vadi
namas partneryste. Tai yra šiuo 
metų pati populiariausia verslo 
forma tąrp mūsų tautiečių. 
Dauguma iš jų yra žodinės, su
darytos pažinties ir draugystės 
pagrindais, kurie greitai silpnė
ja, kai įeina pelno ir nuostoliu 
klausimas. Sakoma, kad partne
rystė yra pavojingas laivas 
plaukimui.

Pąrtnerystę galima sudaryti 
rąštų ar žodžių. Tačiau niekada 
nepatartiną pąsiteųkinti žodi
niu susitarimu, kadangi iš to 
kyla daug keblumų.

Lietuviu^ mišrios vedybos
MIŠRIOS VEDYBOS NAIKINA LIETUVIUS — LIETUVIŠKOSIOS BŪDO SAVYBĖS TAM 

NEPALANKIOS — LIETUVAITĖ CARŲ SOSTE
Tokių nevisai mažai būna ir 

būdavo visais laikais. Deja, tuo 
būdu, nutirpusių tautiečių (vy
rų ir moterų) milijonai! Gyvoji 
tauta — tik trupmąpįnė dalis 
to tikrojo lietuviško kolektyvo, 
per mišriąsias vedybas užgesu
sio, užšalusio lietuvybei. Šian
dien lietuvių tauta, deja, užša? 
lęs, užgesęs vulkanas jos vidur
amžių didybės ir užsimojimų 
mastu.
, Kai kas skaičiuoja, kad lietu

vių tauta, karaliaus Mindaugo 
laikais gal ir turėjusi nepilną 
100.000 galvų; normaliu prie- 
auglium, be nutautėjimo, šian
dien, po 700 metų galėtų turėti 
45-50 milijonų, lyginimui pa
naudojant Anglijos salų statis
tikas. Tai, greičiau, perdėta hy- 
potezė. Pataisant ją dar anks
čiau už lietuvius istorinėje švie
soje pasirodžiusių olandų, ar 
švedų atsiektais skaičiais, gau
tume patikimesnius: 7^-10 mi
lijonų. Juo labiau, kad tai ir ati
tiktų tikrovę, prijungiant sugu- 
dė j usias tėr itori j as (riboj antis 
pusiaukeliu į Brastą) bei Maž. 
Lietuvą su Karaliaučiaus mies
tu (400.000 galvų), šią paskutinę 
atskirtą jau kardu.

Taip susidarė ne tiek dėl bū
tinumo, o dažnai savanoriškai 
— mišrių vedybų problema, kur 
lietuviškasis partneris, išskyrus 
mikroskopines išimtis, visada 
praranda savo veidą (lietuvių 
kalbą, taut, papročius), tikriau,

St. BIJŪNAS

Venezueliečiai ją aplankė De Bellas Artės 
r . - »

Muziejuje. Jie kalbėjo apie Kanadą ... ir jų

entuziazmo atgarsiai dar tebeaidi.________

Seagramo Kolekcijoje atsispindi mūsų spal

vingieji miestai, dramatiškas Kanados augi

mas, jos piliečių energija ir šviesi mūsų kraš

to ateitis. Paveikslų pagalba Seagramo ko

lekcija davė progos geriau suprasti Kanadą 

Europos ir Pietų Amerikos gyventojams.

ūhe Jiousę of Seagram

Adenauerio grupės dešimtmetis

kad verčiau vadovautis protu 
bei valia, kuriomis jis tik ką bo
dėjosi pas vokietį. Ar beverta 
tada sakyti, kad lietuvis tada 
nei vienoje tų šakų nėra per 
daug stiprūs' ir heperdideli jc 
psichologiniai turtai verčią’ jį 
blaškytis — be reikalo ir tikslo, 
apie neplačią vidurio zoną.

Kur tada išeitis, atseit, iš 
tokios ligos,

kuri neper daug aiški, sunkiai 
diągnozųojama, kiti net norėtų 
kietasprandiškai ginčytis dėl 
jos buvimo, bet kuri jau su
griaužė kelis milijonus lietuvių, 
jei ne daugiau — mišriom ve
dybom su svetimtaučiais?

Kai kurie laikraščiai džiūgau
ja daugelio mūsų tautiečių, be
veik, mirtinu įsitikinimu, kad, 
girdi, lietuvis “ir savo dorybėm, 
ir sugebėjimais — prašokąs ki
tas tautas” ir tas išlaikę jį nuo 
sugniužimo bei sunkių tremties 
sąlygų. Kiekviena^, lengvai su
prasime, kiek ši prielaida yra 
klaidingų iliuzijų pilna. Užpeč- 
ky, užsidarę patys vieni, svajo
nėse mes galim lipdyti pasakų 
rūmus ir save padaryti princais, 
sniego karalaitėm, bet kas iš to, 
jei- prie pirmojo gatvės posūkio 
tai — pasikeis į nuolaidų tūp- 
čiojimą prieš svetimtautį-ę, ar 
net besąlyginį liurbišką sugniu
žimą.

Ligą turėti — nestebėtina, bet 
slėptis, apsimesti, ar tvirtinti 
priešingai — nieko gera nežada 
ateičiai, nes gi — savaime nie-

Š.m. birželio 25 d. Berlyne 
CDU (Christlich Demokratische 
Union) su paskutiniais Rytinės 
zonos CDU laisvai rinktaisiais 
veikėjais Laisvojo Berlyno Uni
versiteto didžiojoje salėje at
šventė 10 metų sukaktį, kai bu
vo įkurta CDU. Iškilmėse daly
vavo 18 iš 34 pasirašiusių pir
mąjį CDU atsišaukimą 1945 m. 
liepos 26 d. Ta proga kalbas pa
sakė Vokiečių Ūkininkų Sąjun
gos vadas Hermes (kitų numa
tomas Adenauerio įpėdiniu), 
min. J. Kaiser, užs. reik. min. 
Brentano, pirmą kartą ta proga 
padaręs vizitą Berlynui kaip 
užs. reik, ministeris, ir kiti. Kal
bėjusieji. pažymėjo, kad CDU 
vadovybė iš savo pusės padarė 
visa, jog būtų bolševizmas su
laikytas. Už tai jiems vokiečiai 
ir yra dėkingi.

Vietoj von Brentano naujuo
ju CDU-CSU farkcijos pirmi
ninku išrinktas Krone, kuriam 
tam tikr 
opozicija.
aueris paprastai pasiųsdavo tar
pininkauti sunkiais atvejais, kai 
su opozicija būdavo ypač sunku 
susišnekėti. Su SPD vadu Olen-

tankumo rodo ir 
kancleris Aden-

dar iš Weimaro laikų ir vienas

kitą vadina “tu”. Tada Krone 
vadovavo katalikų Windthorsto 
sąjungai, o Ollenhaueris — so
cialistų

Fed. 
rys J. 
Centro 
ras kiek reikiant neatsižvelgė į 
jo pasiūlymą susilieti su CDU. 
Tačiau Bonnos Centro skyrius 
įsijungė į CDU. Schleswig-Hol- 
steino krašto parlamento narys 
Dr. Stoltenberg vietoj Majoni- 
cos išrinktas krikščioniškosios 
“Junge Union” pirmininku. Ap
skritai, vis gausėja žinių, kad 
ateityje Centras visiškai susi
lies su CDU. ,

Buvo pavojaus, kad gali su
skilti pabėgėlių vokiečių parti
ja BHE. BHE fed. ministerial 
Oberlaenderis ir Kraftas buvo 
pasiryžę su 8 ar net 13 iš viso 
27 atstovų skaičiaus išstoti iš 
frakcijos ir įstoti į CDU, o liku
si BHE būtų prisidėjusi prie 
opozicijos. Suprantama; būtų 
buvusi parlamente tuo būdu su
griauta reikalinga konstitucijai 
keisti % dauguma. Tačiau pas
kutiniu momentu skilimo pavo
jus BHE partijoje buvo galuti
nai pašalintas.

darbo jaunimui.
i

parlamento centro na-
Roesing pasitraukė iš 

partijos, kadangi Cent-

nerūpestingąį, jei ne kelįaklūps- 
čiųojant, atiduoda, ar tik vpgėi^r, 
mis, labai retkarčiais bandp 
sparčiai betirpstančius < likučius 
kai kada parodyti. Stebėtiną, 
kad senieji mūsų išeiviaia Ame
rikoje daug dąugiau ątsparumo 
yra parodę, negu naujieji ąu-: 
gę, bent brendę, jau laisvos Lie
tuvos atmosferoje.

Kokios tam priežastys — ne
mylėjimas savo tautos, ja biaų- 
rėjimasis? Ne, nes pasikalbėji
muose, neretai tenka patirti, 
kokie jie patriotai -— savo min
čių gelmėje (kai nereikia jų ąp^ 
versti į veiksmus, o tąda ir su- 
sudurti su svetimtaučio partne- 
rię rezistencija), bet elgesy — 
palinkę, visų ožkų laipiojami 
gluosniai. Kodėl toks dvilypu
mas?

Stoka praktiškumo 
gyvenant miglotom svajonėm, 
nutolimas nuo tikrovės, lei
džiant sąmonę užvaldyti nerea
liom iliuzijom, nesurištom su 
kasdieniniu gyvenimu, atitrū- 
kusiom nuo jo ir toliau visą gy
venimą tokiom vyraujant. Tai 
atitiktų populiarų tvirtinimą, 
kad lietuviai, bendrai, ne prak
tiški realistai, o perdėti svajo
tojai, palinkę į romantinį senti
mentalizmą, ne vieno istorinės 
senovės garbinime. Kiti vėl ma
no, kad atvirkščiai, lietuvio sie
la esanti harmoniška, bet pa
grindine spyruokle išspaudžian- 
čia šitokius jo sąmpnės tųrinįus ko gero nevyksta, nei liga nesi- 
į viršų, esą, bendras lietuvio gydo. Turi būti ne tik suranda

mos ligos priežastys — šaknys, 
bet ir konstatuojama įsigalėji
mo r stiprumo laipsnis, nustato
ma, ar surandama gydymo, bent 
tolimesnio sulaikymo nuo irimo 
būdai ir, kas svarbiausia, rūpes
tingai pradedama ir vykdoma 
gydymo kursas, o ne padedama 
abejingai į archyvą.

(Nukelta į 9 psl.)

psichologinis silpnumas — ne- 
išsivystymas, ir ypač jo jausmų 
(emocijų) silpnumas bei siauru
mas, pasireiškiąs bendru pergy
venimų negilumu (paviršutiniš
kumu), atseit, per lengvai plau
kiant per žolę, daugiau sumi
nant, negu sukandant, ypač 
naujoje, neįprastoje aplinkoje. 
Toks nepastovumas, gilumo sto
ka, nuolatinis ieškojimas švie
žienos (deja, jausmams, ne pro
tui), ko nors visai naujo, nepa
tirto — mindant po kojų bei at
metant visa, kas sena, nežiūrint 
koks turinių vertingumas bebū
tų. Tai baisi psichologinė dispo
zicija, tiek tautų, tiek individų 
gyvenime, jei tokia tikrai būtų!

Iliustruojama pvz. kaip lietu
vis greit bodisi vokiečio drau
gyste. Jį veik erzina vokiečio 
šaltumas, sistematingas smul
kiais žingsneliais tūpčiojimas 
apie gyvenimo smulkmenas, 
saugok Dieve, nedarant į poezi
ją šuolių. Lietuvis, neva, greit 
pasijunta pranašesnis savo 
“jausmų šiluma”, mokąs spal
vingiau įsigyventi į įvykius, bet 
čia pat, vos nuvestas už sienos, 
jis pasibiaurėtu lenko emocijų 
“šokinėjimu” (kurių turtingu
mu šie drąsiai lenktyniauja su 
karštais ispanais, italais), rastų

Pradedant verslą
Raštiniame susitarime reikia 

įtraukti visas smulkmenas, ku
rios įmanomos numatyti iŠ 
anksto. Pagal bendras taisykles, 
partneriai lygiai dalinasi pelnu 
ir lygiai atsako už nuostolius 
bei skolas. Atsakoma net savo 
privatiniu turtu. Jei vienas 
partneris asmeniško turto netu
ri. skolos išieškomos iš to part
nerio, kuris ką nors turi.

Jeigu vienas partneris nori iš 
partnerystės pašitrauktį, jis ga
li tai padaryti iš anksto apie tai 
pranešęs kitiems partneriams. 
Tačiau partneriai negali paša
linti kito partnerio, jam nesu
tinkant, jei šito nėra sutartyje 
įsakmiai numatyta. ' —

Jei kuris7 nors partneris, be 
kitų pritarimo užsiima tos pa
čios rūšies verslu, konkuruoda
mas partnerystei, visas jo pel
nąs turi būti įmokėtas į partne
rystės sąskaitą.

Kiekvieną partnerystė, žodi
nė ar raštinė, turi būti regist
ruojama registracijos įstaigoje, 
pranešant partnerių pavardes ir 
adresus, firmos pavadinimą ir 
datą, kada partnerystė įsteigta. 
Neužregistravimo atveju jokia 
partnerystė nei atskiras narys 
negali pasinaudoti teismine pa
galba, sąryšy su partnerystės 
susitarimu. .

Partnerystė yra atsakominga 
už nario veiksmus, padarytus jo 
kompetencijos ribose. Pvz., jei 
vienas partneris, tvarkąs pini
ginius reikalus, pasiskolina pi
nigų iš finansų bendrovės ir 
tuos pinigus praleidžia savo rei
kalams, partnerystė yra atsako- 
mingą tai finansų bendrovei. 

Jei vienas partneris iš partne
rystės pasitraukia, bet partne
rystė toliau veikia, pasitraukęs 
partneris gali būti laikomas at
sakingu už partnerystės skolas, 
padarytas ir po jo pasitraukimo. 
Apsisaugoti nuo tos atsakomy
bės, pasitraukiąs partneris turi . 
peskelbti narių pasikeitimą ofi
cialiame provincijos leidinyje 
(Gazette).

Dalinė partnerystė
Partneris, kuris prisidedą prie 

verslo tik pinigais, bet nedaly
vauja bendrų reikalų tvarkyme, 
vadinamas daliniu partneriu.

ypatybė yra ta, kad dalinis part
neris už nuostolius atsako tik 
tokia pinigų suma, kokią jis tu
ri įnešęs. Bendrieji partneriai 
atsako visu savo turtu. Aišku, 
partnerystė negali susidėti vien 
tik iš dalinių partnerių. Bent 
vienas iš jų turi būti bendrasis 
arba pilnas partneris.

Dalinio partnerio pavardė ne
gali būti naudojama firmos pa
vadinime bei susirašinėjime. Jis 
negali dalyvauti biznio vedime 
ir savo įdėtus pnigus gali atsi
imti tik partnerystei pasibaigus.

Dalinė partnerystė turi būti 
atitinkamai.užregistruota, suda
rant smulkią, raštinę sutartį.

Iš šių trumpų pastabų skai
tytojas gali įsitikinti, kaip yra 
rizikinga įeiti į partnerystę, ne
sudarant raštiškos sutarties ir 
gerai nepažįstant kitų partne
rių. Partnerystė tik tada gali 
būti sėkminga, kai visi partne
riai, yra, maždaug, vienodo fį 
nansinio pajėgumo ir vienodo 
saikumo asmenys. Pvz., jei pra
dedant verslą, visi partneriai 
buvo panašaus turtingumo, bet 
vėliau vienas iš jų savo asme
nišką turtą pardavė, pinigus 
praleido arba pervedė savo gi
minaičiui, partnerystė sušlu
buoja, kadangi nebe visi partne
riai neša vienokią riziką. Vers
lui nepasisekus, be turto part
neris mažiau tenukenčia.

Toliau reikią įsidėmėti, kad ir 
žodinė partnerystė privalo būti 
registruojama registracijos įstai 
goję. Ontario provincijoje kiek
viena bendroji partnerystė turi 
būti užregistruota per 60 dienų.

Bet kokio verslo sėkminges- 
niam ir atsargesniam vedimui 
patogiausia forma yra privatinė 
bendrovė, kuria aptarsime- se
kantį kartą. V. Sleževičius.

Perkame
kur
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JUNGIASI TAUTINĖS GRUPĖS
Nereikia ir abejoti, jei JAV 

gyveną piliečiai, kurie save kil
dina ar yra neseniai atvykę iš 
vidur, ar ryt. Europos kraštų, 
būtų tinkamai ir vieningai susi- 
erganizavę, toks politinis viene
tas turėtų nemažos reikšmfes ir 
visai amerikiečių užsienio poli
tikai. Tą faktą pripažįsta ir ma
to, kaip visiškai rimtą, net ir pa
šaliniai stebėtojai - laikraštinin
kai, kurių nuomones tuo klausi
mu galima ne taip retai užtikti 
ir amerikinėje spaudoje. Prime
nama ir pabrėžiama, kad milijo
nai amerikiečių piliečių, ku
riems yra arti širdies pavergto
sios Europos dalies reikalai įr 
likimas, gali sudaryti tikrai dL 
delį spaudimą Vašingtone,’ su 
kuriuo būtų priverstos skaitytis 
ir atitinkamos įstaigos bei veiks
niai (Pavergtosios Jungt. Tau
tos Niujorke, berods, ir yra vie
nas šios minties įgyvendinimų. 
Red.)

Gražią pradžią parodė Detroi
to tautinės grupės, kurios ar tik 
ne pirmą kartą, atstovaudamos 
net vienuolika tautų, išėjo vie
šumon, sušaukdamos gausų su
sirinkimą, priimdamos nutari
mus ir sutarusios ateity pradėtą 
bendradarbiavimą stiprinti. Dar 
prieš prez. Eisenhowerio kelio
nę Ženevon buvo spėta nusiųsti 
jam telegramą, prašant neuž
miršti pavergtųjų tautų, sie- 

' kiant, kad rusų kariuomenė pa
sitrauktų iš Užimtųjų sričių, kad

i

lėktuvą, Eisenhoweris per tele
viziją pareiškė savajai tautai jo
kiu būdu neužmiršiąs paverg
tųjų tautų.

Atrodo, net ir augšti ameri
kiečių nareigūnai džiaugiasi pa
našia dkcija ir atskirų tautų vie
nybe. Štai, Detroito burmistras 
Albertas Cobo pareiškė: “Pui
ku, kad dęįroitiečiai pirmieji 
ėmėsi iniciatyvos suburti drau
gėn atskiras tautybes. 11 tautų 
junginys gali būti tikrai rimtu 
ir svarbiu nuomonės reiškėju!” 
Kongreso narys Tadas Mach- 
rowicz pastebėjo, jog detroitie- 
čių šios rūšies iniciatyva tegali 
būti sveikinama ir kartojama 
visose kitose vietose. Tokis gra
žus tautų bendradarbiavimas 
esąs būtinas ir Europoje. Jis dar 
priminė, jog Kongreso nariams 
prez. Eisenhoweris užtikrinęs, 
kad ngalės būti jokių nuolaidų 
prispaustų tautų sąskaita. Savo 
pritarimą ' išreiškė ir žymieji 
Michigan© laikraščiai.

Deja, mūsų pačių tarpe esama 
dar .nemaža nesklandumo, rūgi
mo. Kai kada tokie lenkų atsto
vai savo kalbose įsikarščiavę 
šaukia apie atstatysimą Lenkiją 
su lietuviškuoju Vilniumi ir uk- 
rainieetiškuoju Lvivu. Žinia, 
tokioje padėtyje lietuvių daly
vavimas aiškiai nebeįmanomas. 
Panašiai elgiasi ir ukrainiečiai, 
kurie išvis labai retai ir, matyt, 
grynai iš principinio nusistaty
mo, nenori dėtis ten, kur esama 
lenkų. Be abejo, tie visi reiški-

Vokiečiu ūkinis stebuklas IŠĖJO NAUJAS “LITUANUS

tų kraštų gyventojai galėtų lais- -niai nėra sveiki, nes jie tik skal- 
vai ir nevaržomai pareikšti savo 
valią ir rasti savųjų kraštų tin
kamą valdymosi formą. Ar tai 
ši telegrama, siųsta 600.000 det- 
roitiečių vardu ar kiti veiksniai 
lėmė, bet teisybė buvo toji, jog 
tik valandą prieš lipdamas į

do ir grąso taip būtinai visų vie
nybei. Galima drąsiai teigti, jei 
ne lenkų niekuo nepateisinamas 
grobuoniškumas ir toli siekian
čios ambicijos, atskirų tautų 
vienybė būtų seniai įvykusi.

Algimantas.

Komunistų partija visame pa
saulyje turi 23 milijonus įsira
šiusių narių. Pridedant dar or
ganizuotą iš Sov. Sąjungos nuo
latos visokiais būdais teikiamą 
pagalbą, tai yra labai didelė de
struktyvi jėga, kurios pavojaus 
negalima, per menkai vertinti. 
Tiesa, laisvosios Europos kraš
tuose komunistų narių skaičius, 
išskyrus Italiją ir Saaro kraštą, 
visur mažėja. Vis dėlto šį pavo
ju reikia turėti .visuomet prieš 
akis.

Praktika rodo, jog sėkmin
giausiai sekasi su komunizmu 
kovoti naikinant tas priežas
tis, kurios žymia dalimi pri
sideda prie jo pagimdymo ir 
plitimo.

Tai — žmonių tamsumas, skur
das, socialinė neteisybė, darbo 
žmonių išnaudojimas. Vienas iš 
žymiausių šios rūšies forpostų, 
pasiekusių kovoj su tarptauti
niu komunizmu žymių laimėji
mų, yra Vak. Vokietija. Tiesiog 
tenka stebėtis, kaip iš karo 
griuvėsių atsikūręs nugalėtas 
kraštas, nuo pat pradžių vado
vaujamas kanclerio Adenaue
rio, per palyginti trumpą laiką 
ir tokiose sąlygose galėjo pa
siekti tokių puikiu rezultatų, o 
ūkinėj srity — įvykdyti vad. 
“ūkinį stebuklą”. Nereikia už
miršti, kad

iš pradžių Adenaueris buvo 
iširnktas kancleriu vos tik 
vieno balso persvara,

tačiau paskutiniai Bundestago 
rinkimai, sudarius su visomis 
nuosaikiomis grupėmis, išsky
rus socialdemokratus ir komu
nistus, koaliciją, atnešė Vokie
tijos krikščionims demokratams

VOKIEČIŲ NUOTAIKOS BE ŠUOLIU
Kaip svyruoja ar pastoviai 

laikosi Vokietijos gyventojų 
nuotaikos, galime susigaudyti 
iš rinkimų davinių. Ne taip se
nai jie vyko atskirose federaci
jos valstybėse. Partijos į rinki
mus ėjo pirmiausia užsienio po
litikos šūkiais. Apskritai imant, 
rinkimų duomenys tiek Žemuti
nėje Saksonijoje, tiek Rheino - 
Pfalzo krašte parodė, kad vokie- 

-«čjų rinkėjai-^dabąrtineLąižsienio 
politikos linijai iš esmės prita- 
ra. Vis dėl to ir čia pasirodė kai 
kurių reiškinių, kurie verčia 
svarbiausią koalicijos partiją 
CDU dabar vykstančia plėtimą 
susirūpinti. Pvz. tas pats dvisa
vaitinis “Kaetteler Wacht”, 
įvertindamas smulkiau Ž. Sak
sonijos rinkimų duomenis ir 
juos palyginęs su rinkimais į 
krašto parlamentą 1951. m. ge
gužės 6 d. ir į fed. parlamentą 
1953 ny rugsėjo 6 d., pažymi kad 
bendras CDU balsų procentas iš 
35,2 nukrito į 26,6. Be to, CDU 
buvo vienintelė partija, kurios 
balsų skaičius sumažėjo iš viso. 
Bohnoje leidžiamas “Politisch - 
Soziale Korrespondenz” pažy
mi, kad balsų sumažėjimą reikia 
ten priskirti įvairiems CDU or-

ganizaciniams trūkumams. Nors 
ir būdama svarbiausioji koali
cijos partija, kuriai tenka visas 
atsakingumas už krašto likimą 
ir jo vairuojamą liniją, betgi 
nesukūrė stiprios savosios spau
dos. Socialdemokratų spauda 
yra kur kas platesnė ir daugiau 
išėjusi į mases. Ten socialdemo
kratai, nors ir negalėdami suda
ryti koalicinės vyriausybės su 
pabėgėlių BHE (Kopfą pakeitė

wege^ turėjęs atsisakyti iš fed. 
vyriausybės ministerių), vis 
dėlto surinko daugiau balsų nei 
per parlamento rinkimus 1949 
ir krašto parlamento rinkimus 
1951 m. Tuo būdu socialdemo
kratai visai teisingai gali pasi
girti nuolatine savo propagan
dos pažanga ir socialistinių idė
jų bei propagandinių šūkių pli
timu tarp gyventojų. Be to, so
cialdemokratų politiką labai ak
tyviai remia vokiečių prof, są
jungos, kuriose jie užima vy
raujantį vaidmenį.

Aiškiai “taip” už Bonos kur
są pasisakė rinkėjai ir Rheino 
krašto - Pfalzo valstybėje. Bon- 
nos koalicija per rinkimus čia 
laimėjo daugiau kaip pusę visų 
balsų, nors CDU balsų skaičius 
nukrito nuo 52,1 į 46,8^. Tuo

tarpu socialdemokratai čia net 
negalėjo išlyginti 1953 m. pa
siektųjų rezultatų. Laisvųjų li
beralų partija FDP, norinti kai 
kuriais klausimais sueiti į glau
desnį kontaktą su socialdemo
kratais, ir čia prakišo, nepai
sant jų pradėtosios smarkios 
agitacijos drauge su SPD prieš 
Saaro krašto tariamą “išjungi
mą” iš Vak. Vokietijos suvere
numo: čia jų balsų skaičius iš 
16.7% 1951 . m. sumažėjo iki 
12,7%. Būdinga, kad šio krašto 
gyventojai, kuriems Saaro pro
blema yar ypač aktuali ir prie 
širdies, visai aiškiai pasisakė už 
Bonnos kursą. Žemutinėj Sak
sonijoj buvęs socialdemokratų 
min. pirmininkas Kopfas norėjo 
kanclerio vestąją užsienio poli
tiką “sumalti į miltus”, bet tas 

.jo reikalautas “plebiscitas” da
vė tai, kad pats Kopfas išėjo be 
galvos... Vis dėl to esama rim
tų balsų, reikalaujančių, kad 
būtų atsidėjus peržiūrima da
bartinė politinė linija ir daroma 
visa, kas galima, pasitaikan
tiems trūkumams pašalinti. Nu
matoma, kad netrukus, sutvar
kęs svarbiausias užsienines pro
blemas, ir pats kancleris Aden- 
aueris galės atsidėti- daugiau 
vidaus reikalams. M. J.

i

"HAY FEVER" 
reiškia nemalonumą betkurioje 
kalboje. Bet Kanadoje jūs ga
lite rasti FACE-ELLE lignino 
nosinaites, geriausią draugą, 
kokį bet kada esate sutikę. Pa
sirinkite dėžutę su FACE-ELLE 
užrašu .. •

VYKDO, BET NEĮVYKDO
Bolševikai nuolatos giriasi vi

sokiais planais ir jų įvykdymu. 
Deja, tikrovė dažnai parodo ką 
kitą. Štai kad ir 1955. V. 21. Tie
sa savo vedamajame, nors ir pa- 
sigyrusi, kad,* girdi, “mūsų pra
monės, o ypač sunkiosios indus
trijos, Vystymosi tempai kelis 
kartus spartesni už kapitalisti
nių kraštų pramonės vystymosi 
tempus”, vis dėlto negali nu
slėpti daugybės trūkumų, kur 
nustatytieji planai toli gražu 
neįvykdomi. Deja, nors ir kaip 
“Tiesa” to nori, daug kur vals
tybinis planas “dar nėra tapęs 
įstatymu”. Pati “Tiesa” nurodo, 
kad “refepublikoje dar yra daug 
įmonių, kuriose atkakliai neko
vojamą už savalaikį planinių 
rodiklių pasiekimą”. Pvz. Vil
niaus silikatinių plytų fabrikas, 
likęs valstybei skolingas per 
pirmąjį ketvirtį daugiau kaip 3 
mil.' plytų, balandžio ir gegužės

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai”

kiekviena ieitodienį nuo 3.30 vai. iki 4.45 po pietų H

iš galingos TORONTO stoties CHUM 
BANGA 1050.

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Avė., Toronto. Telefonas OL. 1274.

Vasarvietė “Mercury Lodge“
109 Orchard Beach, randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj, 1 mylia
i šiaurę nuo Keswick, Ont. Autobusai privažiuoja prie vietos.

LAIVELIAI, KABINOS, KAMBARIAI. { 
Sav. L. P. KRILAVIČIAL

Telefonas Rochers Point 184-M.

• mėnesiais įsiskolinimą dar dau
giau padidinę, nors įmonė “yra 
aprūpinta naujausia tėvynine 
technika”. Tačiau net ir šiemet 
įmonė stovinėjo “keliasdešimt 
pamainų”. Sistemingai valstybi
nių planų neįvykdė daug vieti
nės ir kuro pramonės, Žuvies 
pramonės, miško pramonės mi
nisterijų įmonių. Labai atsiliko 
Klaipėdos miško pramonė. “Jau 
kuris laikas neįvykdo valstybi
nių užduočių” Vilniaus “Komu- 
naro” žejnės ūkio mašinų ga
mykla. Pramonės ministerijos 
vyr. tiekimo valdyba neleistinai 
blogai aprūpina įmonę žaliava. 
“Sužlugdė valstybines užduo
tis” ir 34 verslinės kooperacijos 
pramonės įmonės. Ne kartą pa
sitaiko, kad pagal bendrosios 
produkcijos išleidimą atskiros 
įmonės įvykdo valstybinį planą, 
o pagal kitus rodiklius jį su
žlugdo. Nors verslinės koopera
cijos artelės išleidžia 29 pava
dinimų gaminius, tačiau planas

• įvykdytas tik pagal 14 gaminių. 
“Kano Audinių” fabrikas metų 
laikotarpyje pereikvojo 25 to
nas šilkinių- siūlų, iš kurių bu
vo galima išausti daugiau kaip 
200.000 metrų šilkinių audinių. 
Žodžiu, “Tiesa”" konstatuoja, 
khd “išleidžiamosios produkci
jos kokybės pakėlimo klausimas 
yra labai aktualus ir kitų mi
nisterijų bei žinybų įmonėse” ir 
kad valstybinio plano “įvykdy
mu pirma laiko” reikią prisidėti 
prie ruošimosi “garbingai su
tikti T. Lietuvos 15 metines”.

— Otava. — Į tarpt atominės 
energijos konferenciją Ženevoje 
rugpiūčio 8-20 d. Kanada pasky
rė 26 asmenų delegaciją. Jai va
dovaus W. J. Bennett, Kanados 
atom, energijos komisijos pirm.

ir jų bendradarbiams tokią per
galę, kurios niekad nėra turėję 
nei kaizeris, nei naciai. Ūkinio 
stebuklo Vokietijai pavydi net 
ir laimėjusieji karą kraštai — 
tiek prancūzai, tiek britai ir kt. 
Vokietijos kaimynai.

Vienas iš svarbiausių Aden
auerio talkininkų šioj srity yra 
prof. Erhardas, kurį dėl jo ini
ciatyvos ir pasiektų rezultatų 
giria gal net daugiau negu sa
vieji žymusis pasaulio liberalų 
vadas Salvadore Madariaga, ir 
finansų min. Schafferis, kitų 
laikomas busimuoju Adenaue
rio įpėdiniu. Jam paskelbus mo
kesčių reformą, kurią dabar dėl 
Bundesrato užsispyrimo teks 
gal kiek taisyti, britai pradėjo 
klausinėti savo iždo kanclerį, 
kada panašios mokesčių refor
mos susilauksime mes? Britų 
lordas Pakenhamas, socialistas, 
darbo partijos narys, buvusis D. 
Britanijos ministeris Vokietijos 
reikalams, savo knygoj “Gimęs 
tikėti” rašo, kad Adenaueris pa
sirodė daug supratingesnis už 
kitus kabineto narius įvesda
mas vad. Mitbestimmungsrecht 
įmonėse ir po karo įstengęs dau
giausia savo asmeninio autori
teto bei užsienio politikos dėka 
ne tik sutaikyti protestantus su 
katalikais, bet juos taip pat su- 
vesdamas į vieną bendrą ~ 
partiją.

Kame gi iš tikro slypi 
ūkinė vokiečių jėga?

Vokiečių būdo ypatumai 
mi. Tai — kieta, santūri, nepa
prastai darbšti, taupi ir tvar
kinga tauta. Jiems ir dabar te
rūpi tik “schaffen ir schaffen”. 
Dėl to savo darbštumo ir kūry
bingumo jie yra pasiekę įvairio
se srityse džiugių rezultatų. 
Šįatidien kaip visai teisingai pa
žymi CDU spauda, Federalinė 
Vak. Vokietijos respublika yra 
nuo 1948 m. pasiekusi maksima- 
liriį ūkinį pakilimą, o tuo pačiu 
— ir socialinę gerovę. Nuo 1948 
m. pragyvenimo išlaidos' pakilo 

,6,3%, Prancūzijoj 45,5%, o rea
lios algos net 52%. Palyginti su 
prieškariniais laikais, realus at
lyginimas yra pakilęs apie 20%. 
Jei 1949 m. visų leistų autove- 
žimių 40% teko* darbininkams 
ir tarnautojams, tai 1952 m. — 
.jau 71%. 1953 m^pąvąsąrį^iš vi
sų Vak. Vokietijos gyventojų 
(jų yra arti 50 milijonų)' 61%, 
arba veik du trečdaliai, geriau 
gyveno nei prieš 4 metus, kons
tatavo Bielfeldo institutas, ty-. 
rinėjąs žmonių nuotaikas ir rin
kos sąlygas. Iš viso, kaip pažy
mi “Bulletin der Presse und 
Informationsamtes der Bundes- 
regierung”, kainos per pasta
ruosius 2 metus yra sumažėju- 
sios, nors kai kuriose srityse 
tam tikrų pozicijų jos ir padidė
jo. Sumažintos kainos kavai, 
arbatai, cigaretėms, muilui, me
džiagoms, mot. kojinėms etc. 
Šiandien šeimininkė, norėdama 
per savaitgalį pavalgydinti ke
lių galvų šeimą, už reikalingus 
produktus turi mokėti mažiau 
nei turėdavo išleisti anksčiau.

Pereitų metų santaupos pa
kilo 3,5 milijardo DM ir pra
šoko prieškarinius skaičius.

Statybos reikalams skiriamos 
santaupos toli prašoka prieška
rinius duomenis. Statyboje ypač 
žydi pažanga. Nuo valiutos re
formos Vak. Vokietijoje pasta
tyta 1.700.000 naujų butų ir kas
met dabar pastatoma vidutiniš
kai apie 400.000. Vokietija stato 
daugiausia naujų butų ir šioj 
srity toli pralenkia kitus, pvz., 
kad ir savo kaimynę Prancūzi
ją, kuri yra užsiplanavusi kas
met pastatyti po 240.000 naujų 
butų, tačiau iš tikro teįstengia 
pastatyti vos po 65.000. Anglia
kasiams visoj šiandieninėj Vak. 
Vokietijoj yra rezervuota 377.- 
000 butų, arba 47.000 daugiau, 
negu jų buvo prieš karą. Tik 
šiais metais turi būti jiems pa
statyta 37.000 naujų butų už 
600 milijonų DM. Net ir dabar
tinės vyriausybės priešai pripa
žįsta, kad naująja mokesčių re
forma, kur bus daugiau atsi
žvelgiama į šeimas ir socialinę 
padėtį, tiesiamas kelias į Euro
pos ūkinę uniją. Prof. Erhardas 
pažadėjo, kad ir Vokietijos at- 
ginklavimas nenusmukdys da
bartinio gyvenimo standarto.

Gal ryškiausiai dabartinį Vo
kietijos pakilimą pavaizduoja 
perkamoji galia, nurodanti, 
kiek tenka minučių darbo skirti 
norint nusipirkti būtiniausius 
reikmenis, pvz. vienam kiauši
niui nusipirkti JAV-se reikia 
dirbti vidutiniškai 3 minutes, V. 
Vokietijoj — 12, Sov. Sąjungoj
— 34; 1 buteliukui pieno: JAV
— 8, V. Vokietijoj — 17, S. Są
jungoj 72; 1 kg kvietinių miltų: 
JAV — 9, V. Vokietijoje —25, 
S. Sąjungoj — 100; 1 kg cuk
raus: JAV — 9. Vokietijoje — 
58. Sov. Saj. — 203; 1 kg ryžių: 
JAV 17, Vokietijoje — 69, Sov. 
Sąjungoj — 136; 1 kg margari-

CDU

toji

žino

no: JAV — 28, Vokietijoje — 
120, S. Sąj. —387; Vz kg jautie
nos: JAV — 33, Vokietijoje — 
79, Sov. Sąj. — 204; % kg svies
to: JAV — 35, Vokietijoje — 
127, S. Sąjungoje 389... *

Kam galint stengiamasi pa
rūpinti žemės — jei ne daugiau, 
tai bent po sklypą savai gūžtai 
pasistatyti. Iš maždaug 3 mil. 
gyvenamųjų sklypų 700.000 pri
klauso darbininkams, valdinin
kams ir tarnautojams — 300.- 
000, o savarankiškoms profesi
joms — apie 1 milijoną.

Visa tai, rodo kylančią krašto 
gerovę, pasitikėjimą sava val
džia ir ateitimi. Šiandien vokie
čių DM yra viena iš pastoviau
sių valiutų ir savo verte jau 
lenkia šveicarų franką. Paleng
vinus susisiekimą su užsieniu 
ir pasų bei vizų formalumus (Į 
visą eilę kraštų turistinės vizos 
vokiečiams visai panaikintos), 
jei 1952 m. vokiečių svečiavosi 
svetur per 4 milijonus, pernai 
per 10 milijonų, tai šiemet ke
lionių į užsienį numatyta jau 
per 18 milijonų. O tat pagyvins 
turizmą visoj Europoj. Tiesa, 
dar daug dalykų yra darytinų 
ir visa eilė problemų lieka ne
išspręstų, tačiau kiekvienas, 
kam rūpi komunizmo sustabdy
mas ir Europoje sveikos pusiau
svyros išlaikymas, negalės nesi
džiaugti demokratinės Vokieti
jos stiprėjimu ir nuolatiniu ki
limu, nes ji prie to prisideda 
kaip vienas iš pastoviausių 
veiksnių. V. R.

Lietuviai studentai išleido 3-4 
“Lituanus” numerį — savo idea
lizmo, darbo ir pasišventimo kū
rinį. Išėjo suvėlavęs, kad pasiek
tų ausis į Ženevą išlėkusių po
litikų. Šis numeris kaltina vaka
riečius dėl Atlantb Chartos su- 
niekinimo, primena lietuvių ko
vą dėl laisvės, perspėja dėl ko
munistinės etikos, pasakoja apie 
savąjį universitetą, pabėgėlius 
ir gana objektyviai atpasakoja 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklą, kaip dera kad pasakoti 
apie globėjus, prisiuntusius 150 
dol., kurie didžia dalimi ir įgali
no “L i t ų a n u s” pasirodymą. 
Kviestume visus paslenkančius 
Kanados jaunuolius gauti, skai
tyti ir perskaičius būtinai pa
siųsti “Lituanus” įtakingiems 
kanadiečiams. Juk ar menat pa
tarlę “Lašas po lašo ir akmenį 
pratašo”? Nr. 4 turinys: Prag
matic Charter” — Almus Šal
čius; Insurrection against the 
Soviets — Juozas Brazaitis; 
Communist Ethics — Kazys Ge
čys; University of Vytautas the 
Great — Steponas Kolupaila; 
The Bounderies of two Worlds 
— Saulįus Šimoliūnas; The Ex
ile and the Problems of this ad
justments — Antanas Sužiedė
lis. Pati redakcija, kurią sudaro 
stud. K. A. Mikėnas, L. Sabaliū
nas, D. J. Valančiūtė, P. V. Vy
gantas ir A. V. Dundzila, rašo 
apie “Communist - Controlled 
Elections” ir “Lithuanian Ame
rican Council”. Lietuviškuosius 
fondus tvarkanti Lietuvos Pa
siuntinybė Vašingtone, atrodo,

neranda reikalo jų atšildyti in
formaciniam darbui.

Džiugu, kad jaunoji Lietuva 
kruta net ir išeivijoje. Pagarba 
turi būti atiduota ir “Lituanus” 
neskelbiamiems talkininkams, 
kurie, redakcijai esant Ilinois, 
ieškojo tokiam Brooklyne laik
raščiui straipsnių, talkininkų, 
rašytojų, laužė ir spausdino pa
tį laikraštį, taisė korektūras. 
“Lituanus” V. Augustino nuo
traukos, nors daug kartų mums 
matytos, puikiai iliustruoja 
kraštą, iš kur “Lituanus” yra •- 
kilęs. Lietuvos laisvinimo veiks- .. 
niai turėtų rimtai pasvarstyti — 
koks likimas Idbkia “Lituanus”, .. 
jei lietuvių sumetami fondai jo 
neparems. ai.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Knygų leidykla Terra prašo 

pranešti, kad prof. J. Balčikonio 
lietuvių kalbos žodynas jau ati
duotas spausdinti ir po dviejų 
mėnesių išeina iš spaudos. Kaip 
jau anksčiau esame informavę, 
šitas žodynas yra didžiausias, 
patikimiausias ir rimčiausias 
mūsų gimtosios kalbos autorite
tas ir vadovas, kirčiuotas, su 
apie 45.000 žodžių, virš 1000 psl.

Iš šios antrosios žodyno laidos 
pašalinta visa grubi komunisti
nė propaganda, kai kurių žodžių 
aptarimuose ir šimtuose citatų 
tendencingai niekinanti, šmei
žianti, meluojanti ir keikianti 
visa, kas mums ir visai laisvai 
žmonijai brangu ir šventa, įžū
liai besiginanti komunistų už
kariavimais ir “laime ir laisve 
brangioje tarybinėje tėvynėje”. 
Tokiu būdu mums pavyko grą
žinti šiam žodynui objektyvu
mą ir rimtumą, ir jis dabar toks, 
kokio negėda tikriesiems jo re
daktoriams: neerzinantis, neuž
gaulus, nėklaidinantis, tinkamas 
mums patiems ir nenuodingas 
mūsų jaunimui.

Anksčiau ar vėliau šio žodyno 
vilniškė laida per Maskvą pa
sieks Vakarus tiek biznio, tiek 
propagandos sumetimais, ir jau 
dabar šio žodyno pasiūlymas 
daro viena kita komunistų pro
pagandos įstaiga ir netgi jas ap
lenkiantys agentai. Norėdami 
padėti susigaudyti suinteresuo
tiems tautiečiams, pranešame, 
kad mūsų leidžiamo žodyno lai
da bus pavadinta “Lietuvių kal
bos žodynu”, nes tik taip bus 
lengva atskirti jį nuo ‘"Dabar
tinės lietuvių kalbos žodyno”, 
kuris yra komunistų produktas.

Žodyno prenumerata tebetel- 
kiama. Prenumeratoriams žody
nas kainuoja $8, visiems kitiems 
—- brangiau. Žodynas iš spaudos 
išeina dar prieš rudenį, todėl 
pats laikas jį užsiprenumeruoti 
ar bent užsisakyti, nes tik pre
numeratoriai ir iš anksto užsi
sakiusieji gali būti tikri, kad 
jiems šio žodyno nepritruks.

Visi suinteresuoti žodynu pra
šomi keriptis šiuo adresu: Ter
ra. 3333 So. Halstead Street, 
Chicago 8, Ill. Terra

būti baigtas ir atiduotas skaity
tojams.

Žodyno nubolševikinimo dar
bas sunkus ir nespartus. Bolše
vikai tiek prigrūdo žodyną pro
pagandinės medžiagos, nukreip
tos prieš Lietuvą ir lietuvių tau
tą, prieš vakariečius ir ypač- 
prieš Ameriką, prieš religiją ir 
visa, kas tik nebolševikiška, 
kartu iki įžūlumo girdamiesi ir 
meluodami apie visokią pažan
gą, laimę ir laisvę sovietinėje 
sistemoje, kad vilniškė žodyno 
laida tiesiog šlykštu laikyti ran
kose. Antrojoje žodyno laido
je nubolševikinama daugiau 
kaip 1000-tyję^vįfitų, visur berei
kalingąjį žodynui šlamštą' pa- 
keičiant objektyvia ir neutralia 
medžiaga, priimtina visų įsitiki
nimų lietuviams ir neerzinančia 
skaitytojo.

Didelės žodyno leidimo išlai
dos verčia eidėją susilaikyti nuo 
rizikos išleisti jį didesniu tiražu, 
todėl tik užsisakiusieji iš anksto 
ir užsiprenumeravusieji yra už
tikrinti, kad jie neliks be žody
no. Prenumeratos kaina $8. Lei
dyklos adresas: TERRA, 333 So. 
Halsted Street, Chicago 8, Ill.

Sk.

Lenkai apie 
lietuvius

Spaudoje buvo minėta, kad •• 
Buffalo, NY, lenkų radijo pro
gramoj pasisakoiha ir lietuvių 
sąskaiton. Porą propagandinių 
pasisakymų čia pateikiu.

Birželio 20 d. M. Karpanto - 
buvo ištisai pakartotas lenkų 
muzikų St. Smielowskio ir Hen- 
riko Wartos pasikalbėjimo re- -- 
portažas, anksčiau perduotas L. 
Europos radijo į Lenkiją. Tame 
pasikalbėjime kelis kartus kar
toti žodžiai “Wilno - Lwow” ir 
pabaigoje palinkėta susitikti —~ 
lenkiškose žemėse. Tas aiškiai 
parodo, kad tarptautinį siųstu- 
vą lenkai naudoja dar ir savo 
imperialistinei propagandai, 
prieš savo belaimės draugus. Ar 
tai yra žinoma mūsų vašingto- 
niškiams? Ar ir čia p. Jurgėla \,r" 
numato “gyvybinį interesą, ku
ris reikalauja skaitytis su Lie- 
tuvos egzistencija”?

Taip pat, iš tos pačios lenkų 
radijo stoties redaktorius Boh- 
dan Pawlowicz liepos 1 d. poli
tinėje apžvalgoje palietė ir Liu- ” 
blino unijos svarbą. Jo pasaky- 
mu, ji Lenkijai ir Lietuvai yra 
atnešusi 300 metų brolišką su-": 
gyvenimą it bendru darbu da
vusi nemažai naudos. Tik užku
lisiniai (superlistyczne) blogie- - 
ji elementai jas suskaldė ir su
ardė bičiuliškus santykius, ku
rių ir šiandien pasigendama, 
ners lenkai buvo ir yra nusista- ~ 
tę bičiuliškai ir yra pasiruošę" 
visuomet padėti. Jei tai būtų 
teisybė, tokiu ^pasisakymu iš % 
lenkų pūsėš T&Mlų pasidiiaugtr.’ -j- 
Bet darbai ir faktai rodo visai - 
ką kita. Turbūt p. B. P. ir savo 3 
vykdomą agitaciją už prisijun- -■ 
girną lietuviškų žemių skaito ...I 
prietelišku darbu. Maskviniai ~ 
žodeliai irgi švelniai skamba, « 
bet kaip jie atrodo tikrumoje? % 
Ar jau ir laisvieji lenkai ren- ~ 

sekti panašoms pėdomis?"
L d. "

ęiasi

MOKINKITĖS MASAŽO

NEOKANADIEČIAI, 
jūs galite padėti patys 
sau šiame naujajame 
krašte tapdami naujai 
kylančios PROFESIJOS 
nariai.

Galimybės neribotos.
' Mokymo programa labai 

įdomi. Leiskite JUMS 
padėti.

• Įdomi pelninga PROFESIJA,
• Pakankamai darbo,
• Išmokti nereikės nė vienų metų,
• Puiki proga neokanadiečiams.

ŽIEMOS KLASĖMS REGISTRUOJAMA DABAR.
Skambinkite arba rašykite, instrukcijas pasiusime veltui.

CANADIAN INSTITUTE OF 
PHYSIOTHERAPY

and Canadian College of Massage & Hydrotherapy
18 FARNHAM AVE., TORONTO 7, ONT. Telefonas WA. 2-7847.

Lietuvių kalbos žodynas 
jau spaudoje

Prof. J. Balčikonio “Lietuvių 
kalbos žodynas” iki raidės o jau 
paruoštas spaudai. Pirmieji žo
dyno ankai jau spausdinami. 
Dar prieš rudenį žodynas turi

"VIENYBĖJE —' GALYBĖ" ! *

TAUPYK
savo kredito kooperatyve "PARA- 
MX'r. Indėliai apdrausti. Augitos pa
lūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v. 
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, Ont. Telefonas 
KE. 3027.

PARKDALE VAIRAVIMO 
MOKYKLA

419 RONCESVALLĖS AVĖ. 
Ekspertai teikia instrukcijas įvairiomis 
kalbomis. Dviguba kontrolė. Daug lie
tuvių per mus įsigijo šoferio leidimų. 
Tel. įstaigos KE. 8573, namų RO.

Telefonas įstaigos KE. 8573, 
namą RO. 7-5663.

HENRY URBANSKI.

Menary & Son
431 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO 3 

Telefonas LLoydbrook 1112-3

Namai pardavimui
WRIGHT AVE. (į vakarus nuo Roncesvalles Avė.) 

$22.500,10 didelių kambarių per 3 augštus, gerų plytų rezidenci
nis namas, 3 virtuvės, bendras įvažiavirfia sir 4 mašinų 
garažas, šilto vandens - alyvos šildymas. Galima tuojau 
užimti. Įmokėti $7.000.

11 PRINCE RUPERT (Bloor - Dundas rajone), 
$14.500, gerų plytų, pusiau atskiras, rezidencinis, 8 didelių kam

barių per 3 augštus, 2 virtuvės, yra kaikurie baldai, šilto 
oro -1 alyvos šildymas, įvažiavimas ir garažas. Įmokėti 
$5-6.000. ši kompanija yra vienintelis agentas.

ANNETTE ST. (Beresford - Runnymede)
$19.500, krautuvė ir 5 kambariai, randasi ant gatvės kampo, oro

- alyvos šildymas, dvigubas garažas, galima tuojau užimti 
visą turtą.

KEPYKLA
$11.000, gerai išvystyta prekyba Roncesvalles gatvėje, modernus 

krautuvės frontas, geri vidaus įrengimai. Parduodamas 
dėl ligos, taip pat nebrangiai išnuomojamas apartamen
tas, jei būtų reikalinga, ši kompanija yra vienintelis 
agentas
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje

II . — — ■ ■

“Savanoriai” į “plėšinines že- dirbtuvėse įrengiami metalo 
mes” Sibire ir kitur okup. Lie- liejimo, elektros, medžio apdir- 
tuvoje tebęverbuojami toliau, bimo ir kiti cechai. Šios dirbtu- 
-T.. . •» “plėšininių vės aptarnaus'•žvejybinį laivy

ną ir įgalins remontuoti laivus 
atviroje jūroje”.

Chruščiovas birželio mėn. vi
dury lankydamasis Rygoje, kur 
vyko trijų Pabaltijo respublikų 
“žemės ūkio, darbuotojų pasita
rimas”, buvo taip pat Lietuvo
je ir aplankė Šiaulių rajono 
“Raudonosios vėliavos” kolūkį 
ir Ginkūnų tarybinį ūkį. Taip 
pat jis aplankė vieną kolūkį 
Latvijoje — Elejos raj. “Avan
gardo” kolūkį.

Kauno augšt. mokyklų rinkti
nė mokslinė taryba suteikė že
mės ūkio mokslų kandidato 
laipsnį Dotnuvos bandymų sto
ties vyr. moksliniam bendradar
biui Kabuliui, kuris apgynė di
sertaciją tema “Geriausieji žolių 
mišiniai Lietuvos vidutinio sun
kumo dirvoms”. Kabulis per 5 
metus išbandęs 50 žolių mišinių, 
visaip kaitaliodamas jų sudėtį.

Vilniaus universitete, istori
jos - filologijos fakultete, birže
lio 28 d. gynė disertacijas moks
lų kandidato laipsniui gauti: I. 
Kostkevičiūtė tema “Kritimo 
realizmo išsivystymas lietuvių 
grožinėje prozoje 19 a. pabaigo
je - 20 a. pradžioje”, ir B. Tolu- 
tienė tema “A. Juškos lietuvių 
kalbos žodynas”.

Kolchozų vardų painiava
Lietuvoje kuriant kolchozus- 

kolūkius stropieji bolševiku 
agentai pasistengdavo duoti 
jiems kokį nors bolševikišką ar
ba augšto partiečio vardą. Dau
giausia, berods, yra Stalino var
do kolchozų. Dabar jų tiek 
daug, kad dažnai net įvyksta 
painiavų. Vien Šakių rajone esą 
net 26 Stalino vardo kolchozai. 
Dažnai nebežinoma, apie kurį 
kalbama.

Po Stalino daugiausia esą Ma- 
lenkovo vardo kolchozų. Dau
gumas jų atsirado po Stalino 
mirties, o dabar vis dar nesiryž
tama keisti kitais. Chruščiovo 
vardo kolchozų, berods, Lietu
voje dar nebuvo. Nebent bus 
atsiradę po jo nesenos kelionės 
po Pabaltijį. _

.'Jų “paskatinti” iš “[ 
•sričių” atkotnandiruojami į Lie
tuvą kai kurie žymesni agitato
riai, kurie kaip įmanydami sten
giasi viską girti. Taip pvz., Vil
niaus radijo birželio 19 d. pra
nešimu į Šiaulius “trumpalai
kėms atostogoms” iš Kustana- 
jaus srities buvo atsiųsta “grupė 
jaunųjų naujakurių, dirbančių 
Batahnskio grūdininkystės ta
rybiniame ūkyje”. Buvęs Šiau- 
Jių statybos 4 tresto darbininkas 
G. Ivanovas papasakojo, kaip 
jis drauge su kitais 37 šiaulie
čiais, taip pat nemažu būriu vil
niečių ir maskviečių stato nau
dojo tarybinio ūkio gyvenvietę. 
-Pirmiausia pastatė administra
cijai pastatą, paskui lentpiūvę, 
^stalių mechanines dirbtuves ir 
-galiausiai 18 keturių butų gyv. 
namą. Vilniaus radijas skelbia, 
■kad “Šiaulių jaunimas pateikė 
Ijiems daug klausimu apie darbą 
ir gyvenimo sąlygas”, o svečiai 
kvietė savo draugus važiuoti 
naujakuriais į plėšinines že
mes”.

“Iš gastrolių šalies sostinėje 
Maskvoje”, birželio 21 d., kaip 
skelbia Vilniaus radijas, grįžo 
"“T. Lietuvos nusipelnęs dainų 
ir šokių liaudies ansamblis”. Ta 
proga J. Švedas papasakojo, kad 
svarbiausias jų keliones tikslas 
buvęs “dalyvauti koncertuose 
Visasąjunginėje žemės ūkio pa
rodoje”. Ten atvirose estradose 
buvo" suruošti trys ansamblio 
pasirodymai. Du kartus visą 
programos dalį atliko lietuvių 
kolektyvas, o trečiosios — vieną 
dalį atliko lietuviai, o kitą — 
Kubanės kazokų choras. Pasiro
dę taip pat Čaikovskio vardo 
koncertų salėje. Koncertas bu
vęs transliuojamas per radiją ir 
televiziją. Toliau gastrolių yra 
numatę vykti į Klaipėdą, Pa
langą ir Šiaulius.
• Taline 5 dienas truko Lietu
vos, Latvijos ir Estijos sovieti
nių respublikų “taikomosios 
bailės dailininkų kūrybinis pa
sitarimas”, svarstęs “nacionali
nio liaudies meno panaudojimą 
kibant, nauias dekoratyvines 
dailės formas* eta,

Klaipėdos laivų remonto įmo
nės kolektyvas, kaip skelbia 
Vilniaus radijas, “įsisavino 
plaukiojančių dirbtuvių korpu
so statvba.

LONDON, Ont
Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos

Plaukiojančiose Londono skyrius rugpiūčio 6 d.,

Garantuoti siunti
niai j Sovietu Rusija 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
poštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iŠ Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

šeštadienį, rengia smagią gegu
žinę, išvyka Dorchesteryje — 
“Dreamland”.

Gros gera kapela. Veiks bufe
tas. bus įdomi loterija. Pradžia 
6 vai. vak.

Laukiama gausaus londoniš- 
kių ir artimųjų apylinkių tau
tiečių atsilankymo.

Karštosios ir saulėtos dienos 
veik visą liepos mėnesį buvo 
tikrai puiki dovana atostogau
jantiems, bet dirbantiems karš
ta saulutė kartais padaro ir ža
los. Mūsų kolonijos tautietis D. 
Baleišis buvo ištiktas saulės 
smūgio ir turėjo keletą dienų 
gydytis Victoria ligoninėje.

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelis, vienintelis Londono 
apylinkėje, paskutiniu laiku pa
teko į sunkumus. Būrelio vado
vas maloniai kreipiasi į visus 
mielus tautiečius, prašo ir to« 
liau, kaip iki šiol, remti Vasario 
16 gimnaziją, nes tuo padedama 
išlaikyti lietuvybės židinį Vo
kietijoje.

SAVI PAS SAVUS ! !
Sąžiningas ir greitas patarnavimas: taisome auto mašinas, kei
čiame alyvą, aprūpiname degalais ir kt. auto reikmenimis, taip 
pat plauname ir dedame mašinoms stiklus. Darbas garantuotas.

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE
(WHITE ROSE GAS STATION) .

35 SCARLETT RD. TELEFONAS RO. 2-6591 
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS.
Įsitikinkite ~ neapsivilsite.

JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI.
1 ............................ 111

A 1

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės i mūsų atstovą

*

Zig max Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

TESLIA Real Estate

ŠIŲ METŲ RUGPIŪČIO MĖNESIO 6 DIENĄ

KLB Wellando Apylinkės Valdyba
ruošia

LINKSMĄ GEGUŽINĘ,
kuri įvyks St. Stephen’s Hall, Main Str. East ir 

Pert Robinson Rd. kampas, WELLAND.
Graži muzika, šokiai, įvairių gėrimų ir užkandžių 

bufetas atsigaivinimui.
Blogas oras gegužinės nesutrukdys, nes šokiai vyks 

puikioje, erdvioje salėje, žalumynų ir medžių aplinkoje.
PRADŽIA 4 VAL PO PIETŲ.

Apylinkės Valdyba.

HAMILTON Ont
Pranešimas ekskursijos reika

lu. Ryšium su įvykstančia III 
Lietuvių Diena Montrealyje š. 
m. rugsėjo 3, 4 ir 5 d., apyl. v-ba 
organizuoja iš Hamiltono eks
kursiją traukiniu. Susidarius 
grupei nemažesnei kaip 25 as
menys gaunama didelė nuolai
da, ir kelionė ten ir atgal kai
nuoja tik $14,40.

Kviečiame visus Hamitlono ir 
apylinkės lietuvius, kurie netu
ri savo susisiekimo priemonių 
arba nori turėti nevarginančią 
kelionę, užsiregistruoti iki rug
piūčio 21 d. pas valdybos narius: 
J. Pleinį, 113 Cannon St. E., tel. 
JA. 2-3698 arba spaudos kioske 
sekmadieniais po pamaldų, ir K. 
Mikšį, 18 Barton St. W., tel. 9- 
8593. Užsiregistruojant prašome 
sumokėti pinigus.
' Smulkesnių informacijų gau

nama pas minėtus valdybos na
rius. Apyl. v-ba.

Rinkliava Vasario 16 ir Sale
ziečių gimnazijoms- dar tebevyk
doma. Rinkėjai maloniai prašo
mi šį darbą paskubinti užbaigti 
ir nevėliau rugpiūčio 15 d. su
rinktas aukas perduoti J. Mik
šiui, 18 Barton St. W. Komisija 
norėtų pinigus gimnazijoms pa
siųsti nevėliau jrugpiūčio mėn. 
Tautiečiai, kurie per klaidą rin
kėjų nebuvo aplankyti, prašomi 
paskambinti St. Bakšiui, JA. 9- 
4662. Tamstų paskirta šiam kil
niam tikslui auka bus paimta iš 
namų.

Šia proga reikėtų paaiškinti 
“Aukavusiam”, kuris “NL” lie
pos 6 d. nr. primena Komisijai, 
kad ilgai šis vajus užtęstas. Jis 
užsitęsė ne dėl k-jos kaltės, bet 
dėl rinkėjų neatsiskaitymo. Ir 
“Aukavęs” gerai žino, jog šis 
darbas priklauso tik nuo mūsų 
visų geros valios ir pareigingu
mo. K-ja neturi jokių priemo
nių rinkliavai pagreitinti, jei 
rinkėjai nudelsia. Priminimas iš 
šalies yra geras dalykas, bet bū
tų nepalyginamai geriau, jeigu 
“Aukavęs” būtų konkrečiu dar
bu prisidėjęs prie rinkliavos pa
greitinimo, įsijungdamas į rin
kėjų gretas.

Būrelių vadovams. Rugsėjo 1 
d. baigiasi rėmėjų būreliams dar

vieni metai. Visus gerb. vadovus 
prašome rėmėjų aukas už birže
lio, linepos ir rupgpiūčio mėn. 
surinkti ir perduoti Komisijos 
iždininkui St. Bakšiui iki rugsė
jo 1 dienos.

Kartu su aukomis malonėki
te įteikti savo būrelių rėmėjų 
vardinius sąrašus, nurodydami 
juose eilės numerį, pavardę ir 
vardą, adresą ir paaukotą metų 
bėgyje pinigų sumą. Jei kas tu
rėjo vienkartinių aukotojų, pra
šome ir juos į sąrašus įtraukti.

Komisija visu nuoširdumu 
prašo esamuosius rėmėjus likti 
jais ir ateinančiais metais. Jeigu 
gi vienas kitas negalėtų, tuo at
veju būrelių vadovai prašomi 
iždininkui pristatyti ir išstoju
sių rėmėjų sąrašėlius, pasisten
giant suprasti jų vieton naujus.

Prašymas hamiltoniečiams.
Vasario 16 gimn. Remti K-ja 
Hamiltone norėtų nuo rugsėjo 
1 d. suorganizuoti dar nors po 
vieną būrelį Vasario 16 ir Sale
ziečių gimnazijoms. Šiuo metu 
mūsų kolonijoj yra 127 lietuviai, 
sudarą 5 Vas. 16 ir 2 Saleziečių 
gimnazijų rėmėjų būrelius 'ir 
suaukojantieji kas mėn. $140. 
Prisimindami, kad pas mus yra 
apie 700 dirbančiųjų, ir šiuo me
tu visi esame materialiai jau įsi
tvirtinę — dar poros būrelių su
organizavimas nebūtų jau toks 
sunkus. Be to, prisimintinas ir 
tas faktas, kad Hamiltono lietu
viai jau eilę metų pasižymi stip
riu tautiniu nusistatymu. Jau 
dabar yra pasisiūlę nuo rugsė
jo 1 d. 5 nauji, rėmėjai. Tad jei 
K-jos nariai (į ją įeina visi bū
relių vadovai) šiuo reikalu į 
Tamstas kreipsis, būkite malo
nus ir įsijunkite į šį gražų lietu
vybės išlaikymo darbą.

Vestuvės. Liepos 16 d. Mikuc- 
'kas Viktoras ir Ratkelytė Petro
nėlė sukūrė lietuvišką katalikiš
ką šeimą. Moterystės sakramen
tą suteikė klebonas kun. dr. J. 
Tadarauskas.

Pažymėtina, kad V. Mikuckas 
yra vienas tų Vasario 16 gimna
zijos rėmėjų, kurie jau kelinti 
metai aukoja šiam kilniam tiks
lui net po $3 kas mėnesį.

. Šk. St.

WELLAND, Ont
Jūr. sk. laivo krikštynos. “Žal

girio” vietin. jūr. skautai prieš 
keletą savaičių Port Colborne 
nuleido į Erie ežerą įsigytą Cru- 
ser Cabin laivą. Laivo įsigijimui 
daugiausiai aukų gauta iš Port 
Colborne, Welland, Niagara 
Falls ir St. Catharines lietuvių, 
be to, iš Toronto ir Hamiltono 
skautų ir Žalgirio vietininkijos.

Jūros skautai-ės linki gero vė
jo rėmėjams. Rugpiūčio 7 d. 5 
vai. pp. Erie ežero prieplaukoje 
įvyks laivo krikštas. Skautai 
kviečia visus aukotojus ir pri
jaučiančius dalyvauti. Po krikš
to, jūr. skautai norinčius pavė
žins. Rinkimosi vieta pas B.- S. 
Port Colborne, 113 Charlotte St., 
kus bus nurodyta .krikšto vieta 
ir kt. informacijos. Jūr. sk.

Lietuvių kolonija gyva savo 
parengimais ir tautinių švenčių 
paminėjimais. Apylinkės bend
ruomenės valdyba, nors ir per 
trumpą laiką nuo išrinkimo, su
spėjo surengti birželio trėmimų 
paminėjimą, kuriame dalyvavo 
didelis skaičius tautiečių. Pas
kaitą laikė p. Jurkevičienė iš 
Toronto. Meninę dalį išpildė 
vietos scenos meno mėgėjų bū
relis, vadovaujamas p. Simonai
čio. Jis pateikė Adolfinos Skais- 
tienės parengtą meninį montažą 
pritaikintą liūdnajam birželiui.

Visi buvo suįdominti p. Jur
kevičienės iškeltomis ir mūsų 
šių dienų gyvenimui būdingo
mis mintimis. Tai parodė ilgi 
plojimai po paskaitos. Belieka 
tik pareikšti nuoširdus ačiū ir 
prašyti neatsisakyti kada nors 
vėl aplankyti mūsų koloniją su 
savo gražiomis mintimis.

Minėjimo metu buvo priimtai 
valdybos paruošta rezoliucija 
Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
sių Komisijai. Rezoliucija jau 
pasiųsta.

Rugpiūčio 6 d.' B-nės valdyba 
rengia gegužinę St. Stephen’s 
Hall, Main Street East ir Port 
Robinson Rd. kampas, Welland. 
Vėl visi susitiksim iš plačiosios 
apylinkės ir JAV pasišneku
čiuoti ir maloniai praleisti lai
ko. Gros puikus orkestras, bus 
įvairūs gėrimai bei užkandžiai 
atsigaivinimui,. Tikimasi, kad 
bus ir sceninių pasirodymų. 
Blogas oras gegužinės negali su
trukdyti, nes šokiai vyks puikio
je ir erdvioje salėje' medžių^ir 
žalumynų aplinkumoje. Pradžia 
4 vai. p.p. Valdybos narys.

po

SUDBURY, Ont.
Padėka

Reiškiame didžią padėką 
nams Gabrėnams, kurie, man
nesant namuose, mano žmonai 
padėjo nuvykti į ligoninę. Taip 
pat’ Poniai už rūpestingą paglo- 
bojimą vaikučių ir vargtas nak
tis. I. A. Raškevičiai.

JA VALSTYBES
Jonas Daniusevičius (Danis), 

buvęs gimnazijos mokytojas ir 
direktorius Lietuvoje ir Vokie
tijoje, lig šiol gyvenęs Brockto- 
ne ir dirbęs įvairiose dirbtuvė
se, išvyko į Kaliforniją, kur 
vienoje karinėje bazėje JAV 
kariams dėstys lietuvių kalbą.
VOKIETIJA

Vok. LB pirmininkų ir seniū
nų suvažiavimas šaukiamas Va
sario 16 d. gimnazijos patalpose 
rugpiūčio 21-23 dienomis, 
bus apsvarstyta visa eilė 
biąusių bendruomeninio 
nimo reikalų.

Maž. Lietuvos Tarybos 
E. Simonaitis prašo paskelbti, 
kad jo naujas adresas yra: (17a) 
Hemsbach / Bergstr., Friedrich 
Ebertstr. 2

Mirė plaučių džiova August- 
dorfe Liudvikas Petkauskas, g. 
1922 m. gegužės 1 d. Žemaičių 
Kalvarijoj ex Palaidotas gegužės 
19 d. Augustdorfe prie Detmol- 
do.

Iš Vasario 16 gimnazijos 
gyvenimo

Naujasis tėvų komitetas. Ko- 
respondenciniu būdu išrinktas 
naujas gimnazijos mokinių tėvų 
komitetas. Jį sudaro: Dr. Dami
jonaitis, Hanau, kun Keleris, 
Wehnen, dailinink. Kaminskas, 
Frankfurt. Pirmasis kandidatas 
p. Jonutis, Augustdorf.

II-sis krepšinio turnyras gim
nazijos aikštėje, įvyko birželio 
12 d. Į jį buvo pakviestos šios 
pasižymėjusios komandos: T.V. 
1846 Mannheim - Badische Lan- 
desliga, TV Gross Gerau - Hes- 
sische Landesliga, T.V. Kirch
heimbolanden - Oberliga Rhein
land - Pfalz. Žaidimus pravedė 
gimnazijos kūno kultūros mokt. 
Gailius. I vietą laimėjo Gimna
zija, taškų santykiu 6:0, krepšių 
santykiu 131:59; II----TV Kirch
heimbolanden komanda, taškų 
santykiu 4:2, krepšių santykiu 
74:65; III —TV Gross Gerau ko
manda, taškų sant. 2:4, krepšiu 
santykiu 56:66; Paskutinė vieta 
atiteko TV Mannheim, taškų 
santykiu 0:6, krepšių s. 37:108.

Gimnazijos komandą sudarė: 
Birieta, Reitneris, Timpa, Bra- 
kauskas, Lingė, Venclova, Gus
tas, Polkis,' pats mokyt. Gailius. 
Gimnazijos komanda • iš abiejų 
turnyrų išėjo laimėtoja. Jei tai 
būtų galima, Gimnazijos ko
manda pasiryžusi stoti į Vals
tybinį Vokietijos turnyrą Vo
kietijos meisterio titului laimėt.

Stalo teniso rungtynes birže
lio 11 d. su Weinheimo koman
da nedideliu skirtumu Gimna
zijos teniso komanda pralaimė
jo. y .

Birželio įvykių minėjimas 
gimnazijoje. Tam buvo pašvęs
tos dvi pamokos. Gimnazijos ka
pelionas kun. Dr. Paškevičius

atlaikė pamaldas. Direktorius 
Dr. Literskis savo trumpoje kal
boje nušvietė birželio 14 įvykiu

Jame 
svar- 
gyve-

pirm.

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Įrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gozu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St., Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

Oldsmobile
Chevrolet

ar vartotą auto mašiną

Šimtai mašinų pasirinkimui

Dabar galite lengviau 
negu Jūs manote, 

įsigyti naują

Weston Motors
LTD. • \

Kreiptis J. VAINAUSKAS 
Telefonas RO. 2-3008

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

TEL. Junction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

■ vsei 
TWEATMSW 
MOMAOt 
•tMEDY

Kodėl viįkinti skilvio, kepenų, skilvio rūgščių, inkstų ir kitokius 
negolovimus? Loiku neotkrėipus dėmesio, galbūt ir medicinos 
mokslas jau nebegalės pagelbėti. Jeigu kenčiate nuo skilvio, 
skilvio rūgščių, kepenų, vidurių užkietėjimo, nevirškinimo, ne
reguliarių ėjimų laukan, skilvio dujų skausmų, skausmų skil
vio dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degi
nimo gerklėje, apetito praradimo, nervuotumo, galvos skausmų 
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų, 

NELAUKITE IKI RYTOJAUS M
•*— nes gali būti per vėlu, š I A N D I E N ,. tuojau paimk arbatini šaukšteli 
RUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY.

Imti prieš kiekvienų valgi. Tūkstančiai kasdien vartoja šiuos varstus su 
pilnu pasitikėjimu. Nėra kiro panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaina tik $6 buteliukas. Gounoma vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

LUSCOE PRODUCTS LTD., L.W.
S» BATHURST ST., TORONTO 4, ONT.

panašios rūšies įvykių niekuo- ' 
met nesą buvę Lietuvos istori
joje. Gimnazijos choras, veda
mas muz. mokyt. Motgabio, pa
dainavo 4 dainas. Choras taip 
pat koncertavo Kaiserslauteno 
ir Schwetzingeno lietuviškų ka
rinių dalinių rengtuose depor
tacijų minėjimuose.

Gimnazijos šokėjų pasirody
mas Mannheime. Nuo karo nu
kentėjusių vokiečių invalidų 
sąjunga Mannheime birželio 18 
d. buvo suruošus! margą vaka
rą. Tarp kitų numerių buvo ir 
gimnazijos šokėjų pasirodymas. 
Trimis išėjimais gimnazijos šo
kėjų būrys pašoko keletą lietu
viškų liaudies šokių. Šokėjai bu
vo pagerbti ir pavaišinti Vado
vavo mokytoja Grinienė.

Iš Saleziečių gimnazijos
Baigę egzaminus, š.m. liepos 

11 d. mokiniai ir auklėtojai išvy
ko į Alpių kalnus. Š.m. salezie
čiai įsigijo žemės ir stato “Colo
nia Lituana” pastatą. “Nors ir 
varge esame, vistiek gyvenimas 
verčia imtis reikalingos inicia
tyvos. Jau esame įpusėję su pa
statų statyba kalnuose mūsų 
auklėtiniams ir kitų lietuvių 
berniukams vasaros atostogų 
metu. Trūksta tik Stogo ir vi
daus įrengimo. Remiamės vilti
mi ir pasitikėjimu į Dievo Ap
vaizdą. Ji iki šiol mūsų neaplei
do. Gi matome, kad šioki toki 
pastatai kalnuose mums bus di- . 
dėlė apaštalavimo galimybė ne 
tik mūsų gimnazijos berniu
kams, bet ir visiems, kurie iš ki
tų krantų norės atvykti atosto
gų. Pernai iš Vokietijos kape
lionai teiravosi, ar mes negalė
tume priimti vasaros atosto
goms lietuvinukus, kurie norėjo 
priimti • Pirmąją Komuniją, o 
kartu ir lietuviškai pasimokyti. 
Atsakėm neigiamai, nes turėjo
me labai mažą patalpą su labai 
augšta nuoma. Ateity jau kitaip, 
galėsime atsakyti. Dieve duok, 
kad visi Geradariai tai supras;

Širdingiausias acių už laišką 
ir $68 sumą - auką.”

Taip rašo gimnazijos direkto- 
riuskum dr.J.ZeliauskasTo- 
ronto I-j am 'rėmėjų būreliui, 
kurie reguliariai siunčia po $20 
mėnesiui vieno mokinio išlaiky
mui. Patogumo dėliai pinigai 
persiunčiami kas trys mėnesiai. 
Šį kartą buvo nusiųsta pinigai 
už š.m. balandžio, gegužės ir 
birželio mėn. ir papildomos au
kos.

Būtų gražu, kad ir daugiau rė
mėjų atsirastų taip gražiam lie
tuviškam katalikiškam darbui 
paremti. Rėmėjas.
ŠVEICARIJA

PLB Europos kraštų atstovų 
suvažiavimas šaukiamas rug
piūčio 5 ir 6 d. Zūriche, Šveica
rijoje. \

Šveicarų • Lietuvių Pagalbos \ 
Komitetas, kuriam vadovauja ' 
Thoma, ruošia smarkią propa- A 
gandinę akciją pabėgėliams pa
dėti. LIT pasiuntė reikalingos 
informacinės medžiagos, už ku
rią gauta nuoširdi padėka, taip 
pat saleziečių paruoštų nuotrau
kų filmą apie Lietuvą, suside
dančią iš trijų dalių: istorinės 
Lietuvos, nepriklausomybės lai
kų Lietuvos ir lietuvių liaudies 
meno. LIT taip pat paruošė fil
mai reikaingus paaiškinimus 
vokiškai.
ARGENTINA

Pilietybė. “ALB” skelbia, kad 
nuo š.m. liepos 1 d. visi bent 
dvejus metus Argentinoje išgy
venę svetimšaliai, tarp jų ir lie
tuviai, turi išsiimti Argentinos 
pilietybę. Visi privalo registruo
tis, o kas pilietybės nenori gauti, 
privalo tokį savo nusistatymą 
specialiai deklaruoti.

Mirė Juozas Želionis, kilimo 
miroslaviškis. Jis buvo aktyvus 
kultūrininkas ir chorvedys.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont. 

TeL EM. 4-2715

natas priėmė katalikų mokyklas 
varžantį ' įstatymą. Katalikai 
protesto ženklan atsiėmė savo 
indėlius iš taupomųjų kasų. Iki 

: šiol atsiimta apie 500 mil. fran-
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Įsikurs Vokietijoje kriktt. profsąjungos?
Neseniai Duesseldorfe iš 13 

kraštų buvo susirinkę katalikų 
darbininkų sąjūdžio apie 300 at
stovų. Kaip svečiai dalyvavo 
visa eilė žymių dvasinio ir poli
tinio gyvenimo asmenybių. Pats 
popiežius Pijus XII pasiuntė 
kongresui savo sveikinimą, o į 
kongreso dalyvius asmeniškai 
prabilo Apaštalų Sosto nunci
jus Vokietijai arkiv. Muench 
kard. Frings ir Aacheno vysk. 
Polschneider. Suvažiavimas dar 
kartą konstatavo tamprų bend
radarbiavimą tarp bažnytinės 
vyresnybės ir katalikų darbi
ninkijos. Katalikų darbininkų 
sąjūdžio Vokietijoje sekretorius 
fed. parlamento narys Johannes 
Even iškėlė reikalą

ir Vokietijoj turėti savas 
krikščioniškas prof. Sąjun
gas,

nes, kaip jis pabrėžė, neįmano
ma įvykdyti krikščioniškosios 
visuomenės santvarkos ir socia
linių reformų be savos tos rū
šies . specifiškos organizacijos. 
Even pabrėžė, kad klysta tie, 
kurie mano, jog krikščionys ga
lį pravesti savo mintį ir savą
sias reformas taip pat bendro
joj profesinėj sąjungoj, jei tik 
jie būtų pakankamai aktyvūs. 
Tačiau iš tikro tai nėra įmano
ma, nes dabartinėse vokiečių 
proL sąjungose visą svorį suda
ro socialistai, kurie yra perdaug 
socialistiški ir neatsižvelgia j 
mažumos pageidavimus.

Dabartinių vokiečių prof._ są
jungų DGB pirmininkas Walter 
Freytag ryšium su ta konferen
cija pasiūlė viešai krikščioniš
kosioms prof, sąjungoms susi
lieti su laisvųjų prof, sąjungų 
internacionalu, pasisakydamas 
prieš krikščionių prof, sąjungų 
internacionalo gem 'sfekretoriaus 
Vanistendaelio mintį, jog krikš
čioniškosios prof, sąjungos esan
čios būtinos ir Vokietijoj. Ap
skritai, reikia pasakyti, jog

kongrese buvo pakankamai 
išnagrinėtas i r nušviestas 
krikščioniškų prof, sąjungų 
Vokietijoje reikalingumas.

Bent teoretiškai. Ko dar trūksta 
—tai praktinės veiklos. Tačiau 

šioje — ne taip lengva.
Pasirodo, pradėtoji prie Rhei- 

no ir Rūro krašte Bernhardo 
Winkelheides akcija neturi no
rėto pasisekimo, nes iš abiejų 
pusių bijomasi, kad, suskilus 

’dabartinėms pfof. sąjungoms, iš 
or

ganizuotai ginti savo profesi
nius reikalus sumažės. Be to, ir 
mintis turėti savas atskiras pro
fesines sąjungas niasėse nėra 
populiari. Susidaro taip pat 
nuomonių skirtingumų tarp ka
talikų ir protestantų. Net ir se-* 
nieji krikščionių porf. sąjungų 
veikėjai ne vienas reiškia mintį, 
kad iš tokio susiskaldymo nau
dos galėtų turėti taip pat ir ko
munistai, juo labiau, kad jie ir 
taip Ruhro krašte yra kur kas 
stipriau atstovaujami darbo 
žmonių vadovybėse, negu nor
maliai jiems pagal narių skai
čių išeitų.

Per įmonių tarybų rinkimus 
komunistai ten 164 kasyklų 
cechuose gavo 442 vietas, 
kai tuo tarpu socialdemo
kratai gavo 1001, 640 atsto
vų pravedė krikščionys ir 
255 — nepriklausomieji.

Prieš prof, sąjungų DGB su
skaldymą pasisako taip pat jų 
vicepirmininkas Foecher, šiau
rės Rheino - Westfalijos valsty
bės prof, sąjungų pirmininko 
pavaduotojas Klaasen, darbo 
min. Platte, CDU feder. parla
mento narys H. Scheffman. Jie 
į savo pusę tikisi patrauksią 
taip pat Arnoldą ir J. Kaiserį, 
senus krikščionių prof, sąjungų 
veikėjus. Tuo tarpu aktyvistai 
Winkelheide, Even ir Goeckeln, 
nors ir neturėdami tokio gau
saus sekėjų būrio, yra pasiryžę 
savo planą realizuoti.

Katalikų darbininkai Vak. 
Vokietijoje yra turėję- ne- 

j maža aukų ir nacių laikais.
-1933 m. birželio mėnesį katalikų 
darbininkų sąjūdis KAB buvo 
paskelbtas “valstybės priešu”. 
Tačiau mėginimas uždrausti są
jūdį sutiko didelį vyskupų pa
sipriešinimą. Naciai, norėdami 
vis tiek palaužti KAB veiklą, 
uždraudė tiems patiems na
riams priklausyti vad. Vokiečių 
Darbo Frontui ir drauge KAB. 
Tat praktiškai reiškė — arba 
toliau palikti darbe ir išstoti iš 
KAB, arba netekti teisių ir ne
turėti garantuoto net egzistenc- 
minimumo. Sudarytas^ su Vati
kanu konkordatas* tolimesnę 
KAB veiklą garantavo tik ne
ilgam laikui. Susirinkimai buvo 
stropiai sekami. Bylos ’konfis
kuojamos. sąjūdžio vadovai 
nuolajps kviečiami į tardymus. 
Tačiau visa laiką sąjūdžiui dar 
priklausė daugiau kaip 100.000 
narių. Tik paskum 1938 m. sau
sio mėn. buvo uždraustas są- 
jungos organas “Ketteler 
Wacht”. Su laiku dar daugiau 
sustiprėjo všdovų sekimas, o 
visa jų eilė buvo suimti ir su-

kišti i kalėjimus. Kalėjime mi-

Mueller. Sąjūdžio sekretorius 
B. Letterhaus ir redaktorius* N.' 
Gross buvo “likviduoti”. J. Joos, 
Dr. Schmitt ir visa eilė kitų žu- 
m koncentracijos stovyklose. Ir 
vis dėlto KAB dvasia išliko gy
va. Ne tik gyva, bet visą laiką 
tvirtėjanti ir gausėjanti narių 
skaičium.

KAB 1945 m. teturėjo vos 
apie 5.000 narių, su kuriais 
atgaivino savo veiklą, o 
šiandien 11 diecezijų yra 

' daugiau kaip 200.000 narių. 
Ir Vak. Vokietijoje pastebimas 
panašus procesas, koks paskiau
siai taip būdingai pasirodė Ita
lijoje, kur ypač visa eilė šiaurės 
Italijos fabrikų, atbudus darbo 
žmonių sąmoningumui ir prave- 
dus reikalingas reformas, buvo 
atimti iš komunistų, įmonių va
dovybės perleistos ne komunis
tams darbininkų atstovams. 
Nors komunistai laimi dar Nea
polyje, Apulijoj ir Kalabrijoj, 
tačiau jų pretsižas Šiaurės Itali- 
joe smarkiai smuko. Svarbiau
sia to priežastis — italų darbo 
žmonės pasiekė tokį standartą, 
kuriuo gali lygintis su Vakarų 
Europos pramoninių centrų 
darbo žmonių atlyginimu. Kai 
pereitais metais komunistuo
janti ir iš kairiųjų socialistų su
daryta italų GGIL davė dar 
daugiau kaip 75% savo atstovų 
visos italų įmonių tarybose, tai 
po paskutinių dalinių rinkimų 
tas skaičius sumažėjo iki 53%.

Nesutikdami su kairiųjų ele
mentų ir • radikalų užimta per 
griežta linija vokiečių profesi
nėse sąjungose, Bavarijos sri
ties vežikų sąjunga pranešė 
transporto ir susisiekimo profe
sinei sąjungai, kad nutraukia su 
ja bendradarbiavimą socialinės 
politikos klausimais. Kai tuo 
tarpu Italijoje komunistinėms 
prof, sąjungoms priklauso apie 
3 mil. darbininkų ir Prancūzijo
je apie 2 mil.,

komunistuojančių įtaka vo
kiečių prof, sąjungose nėra 
tokia stipri.

Bet ir čia kairieji radikalai daž
nai, nors ir nesąmoningai, arba 
sąmoningai komunistų neutra
liais vardais prisidengusių pa
reigūnų vadovaujami, padaro 
nemaža komunistams naudingu 
žygių. Vis dėlto ir šiuo metu V. 
Vokietijoje komunistai dar te- 
beleidžia apie 500 įmonių laik
raštėlių. Komunistinė infiltra
cija stengiamasi varyt prisiden
gus įvairiais nekalto pobūdžio 
sambūriais, klubais, susivieniji
mais arba pasisavinant bend
ruosius darbo žmonėms reikš
mingus šūkius, kuriais kaip ir į 
pereitais metais buvo pravesta 
nemaža streikų. Oficialiai pa- 
Vak. Vokietijoje 538 įmonėse 
skelbtais duomenimis, 1954 m. 
streikavo 116.000 darbininkų 
Dėl to nedirbta 1.586.523 darbo 
dienų. Didžiausią streikuotojų 
dalį sudarė bavarų metalistų 
streikas — 93%. Tai buvo pats 
didžiausias sterikas po, karo pa
baigos. V .R.

VIETA 
VASAROJIMUI

RAINBOWS END, 
LAKE SHORE BEACH, Lake Simcoe, 

pusė mylios nuo Keswick, Ont.

Puiki vieta maudymuisi ir žvejojimui. 
Išnuomojami kambariai su virtuve.

Informacijoms kreiptis:

J. LENARTAS
376 Crawford St., Toronto. 

Telefonas LL. 5990.

STANLEY SHOE STORE
Augičiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE . ,
1438 Dundas SL W. Toronto

prie Gladstone

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — Įvairiose Montrealio dalyse;
Paskolos — naujiems namams ir statybos eigoje — 
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai; 
Ūkiai pardavimui — Montreolio apylinkėje;
Draudimas — pastotoms ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti! 

Agentai:
D. N. BALTRUKONIS, tel. VI. 7634. J. SKUČAS tol. RA. 2-6152 

MARKEVIČIUS, tel. OR. 1-9816. J. ZIENKA, tel. TU. 2712 
A. GRAŽYS, tel. RA. 1-3148.

Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki'9 vai. vakaro.

Res.: P. ADAMONIS PO. 6-4781. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690

5/2%.

A.

PARDAVIMAS
Naujų mašinų ir sunkvežimių * 

IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO 

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd.
2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333 

Puikus garažas, atliekami visi remonto (body) 
ir atnaujinimo darbai.

Lietuvių kalba informacijas suteikia kvalifikuotas 
auto mechanikas Br. ZOLPYS.

Nors vokiečiai neturi atgavę 
ne tik lenkų okupuotųjų sričių, 
bet iš viso klausimas, kaip bus 
su jų rytinėmis sienomis, tačiau 
pastaruoju metu pastebėtas 
smarkus Klaipėdos vokietinin
kų agitavimas, kad Klaipėdos 
kraštas būtų laikomas “integra
line Vokietijos valstybės terito
rija”, nors atgavus suverenumą 
net ir pats kancleris Adenaueris 
iškilmingai deklaravo, kad jis 
kovos už vokiečių valstybę su 
1937 metų sienomis. Vis ir vis 
Klaipėdos krašto vokietininkų 
organe gausėja pastabų, nu
kreiptų prieš" lietuvius, kurio
mis jie kaltinami “varą kurs
tančią propagandą prieš vokie- 
Sds” etc. Štai kad ir š.m. “Me- 
meler Dampfboot” Nr. 12 re
dakcija skelbia, jog Klaipėdos 
krašto vokiečių būtina pareiga 
esanti atremti “lietuvių pre
tenzijas į mūsų tėviškę”. Esą, 
dėl tų “lietuvių pretenzijų” rei
kią net dar budriau budėti, ne
gu ligi’tol. “MD” Nr. 12/1955, 
nors ir netiesioginiai, užsipuo
lamas VLIKas, Mažosios Lietu
vos Taryba ir kiti, o ypač smar
kiai imtas dergti M. Lietuvos 
Tarybos pirmininkas ir VLIKo 
narys E. Simonaitis. ..Atpasako- 
ius pro vokietinius akinius jo 
š.m. vasario 27 d- per minėjimą 
Hanau mieste pasakytą kalbą, 
kurioj jis nušvietė, kaip lietu
viai buvo germanizuojami, nu
rodoma, kad E. Simonaitis per
eitais metais Amerikoje ir Ka-, 
nadoje reikalavęs Mažąją Lie-

BRETHOUR 
and MORRIS 
Ltd. Real Estate

kviečia "jus i

KONCERTĄ
VELTUI,
kuris įvyks

CNE BANDSHELL 
EXHIBITION PARKE

(važiuoti tramvajais iki 
Dufferin Gare)..

PIRMADIENĮ,
rugpiūčio 8 d. 8.30 vai. vak.

' ’’Music Under The Stars”

“SONGS OF MY PEOPLE” 
muzikais.

45 žmonių orkestrą ir 
12-kos žmonių chorą 

diriguoja
IVAN ROMANOFF.

Solistai:
JAN RUBES.

IRENE ANDRIAN.
VACLOVAS VERIKAITIS, 

HILDA VEENSTRA, 
LEOPOLDINE PICHLER, 

TERESA STRATAS, 
NUNI NANEFF.

Chruščiovas ir 
Žukovas kovoja

Britų “Daily Mail” įsidėjo sa
vo bendradarbio pranešimą iš 
Helsinkio apie vykstančią tarp 
Chruščiovo ir gynybos ministe- 
rio maršalo Žukovo vidaus ko
vą. Bolševikai taip, pat nepaten
kinti Žukovo laišku Eisenhowe- 
riui. Žukovo teigimu atominis 
karas reikštų civilizacijos galą, 
tuo tarpu Chruščiovas viešai 
skelbia, kad toks karas atneštų 
komunizmui galutinę pergalę 
pasaulyje. Marš. Konievo pa
skyrimas bolšev. Rytų Europos 
kraštų šefu rodo taip pat norą 
apvaržyti Žukovo įtaką, nes Ko- 
nievas laikomas Chruščiovo pa
tikėtiniu ir svarbiausiu kariniu 
Žukovo varžovu.

TŽVISKŽS 2IBŪRIAI

Vokietininkai nerimsta
ogai atsiliepęs 

kaip tai galį 
su jo veikla? 

Įo veiklai galį 
to nariai, kada 

įsikūręs .Vo- 
los krašto vo- 
: pareiškiama,

tuvą sujungti su visa Lietuva. 
Esą, jis labai t“ 
apie vokiečius, 
būti suderinama 
Be to, kaip tai! 
pritarti kiti VLII 
oats VLIKas yi 
kietijoje? Klaipo 
kietininkų vard 
nors ir be įgaliojimų, kad ge
riems kaimyniniams santy
kiams skiriama didelė reikšmė. 
Tačiau “kol lietuvių vadovau- 
jamoj 
darjjiauja 
žmogus, kaip ponas Simonaitis 
ir kol -tas jo šulinių nuodijimas 
pakenčiamas, tai kyla supranta
mas nepasitikėjimas nuoširdu
mu norų pagerinti vokiečių ir

j politinėj įstaigoj bendra
vau j a toki| nusistatymo

Tremtiniai politikai Romoje
Keturių D. koferencijos proga 

Romoje buvo susirinkę sovietų 
pavergtų kraštų politiniai vei
kėjai drauge su italų veikėjais. 
Susirinkimui pirmininkavęs dr. 
Sciascia, piliečių komitetų gen. 
direktorius, priminė Potsdamo, 
Jaltos konferencijas, sovietų 
žiaurumus ir tt. Po visos eilės 
kalbėtojų buvo priimtos rezo
liucijos:

L Veikti viešąją opiniją, kad 
sovietų pavergti kraštai nebūtų 
užmiršti.

2. Komunizmo nešama vergi
ja turi būti vertinama kaip “so

jie, kaip pavergėjai, viską rek
vizuoja kas gali būti naudinga 
karui.

4. Maskvos satelitų vyriausy
bės neturi būti priimtos į Jungt. 
Tautas, nes tai būtų pastarųjų 
įžeidimas. "

5. Demokratinės valstybės tu
ri elgtis su savo komunistų par
tijomis kaip sovietai elgiasi su 
savo demokratinėmis partijo
mis. Kominformo panaikinimas 
nebūtų pakankamas laidas.

6. Satelitiniai kraštai turi lais
vai naudotis, informaciniais šal-

vietinis kolonizmas”, pasmerk-Įtlniais-
Jungu kurJereuuijoj. Šios rezoliucijos buvo išsiun- 

3. Laisvų mainų su sovietais tinėtos suinteresuotų kraštų di- 
šalininkai turi neužmiršti, kad plomatinėms atstovybėms.

tas Bendungo konferencijoj.

PASKUTINĖS BERIJOS DIENOS
Bet ir tai negelbėjo: kai pasku
tinį kartą atsilankęs Chruščio
vas, Berija įsiutęs šaukė: “Tu esi 
didžiausias niekšas komunistų 
partijoj”.
J Atėjus sušaudymo momentui, 
maj. Palatov įžengęs Berijos 
vienutėn paruošti “žygiui”. Be
rija atidavė majorui pagarbą ir 
tarė: “Mes turime susitaikyti su 
Vakarais ypač su Vokietija. So
vietų užsienio politika, jeigu ji 
tokia bus ir toliau, prives Rusiją 
prie katastrofos”. Patylėjęs ke
letą sekundžių, lyg sau murmė
damas, tarė: “Višinskis apgavo 
mane. Jis susidėjo su Malenko- 
vu, kad mane likviduotų”. Paga
liau, stovėdamas prieš būrį ka-

Austrijos dienraštis “Sued- 
ost - Tagespost” paskelbė sovie
tų majoro W, L. Palatov atsimi
nimus apie Berijos suėmimą ir 
jo sušaudymą. Majoras neseniai 
yra pabėgęs per Graikiją į vaka
rus, nes grėsė ir jam* pavojus 
būti sušaudvtam. Mat, MVD no- 
rėjo sunaikinti tuos Berijos by
los liudininkus, kurie žinojo nie
kam neskelbtas paslaptis.

Pagal Palatovą, kai specialus 
teismas paskelbė mirties baus- 

Į mę Berijai, jo tiesioginis virši
ninkas pulk. Linigradov Įsakęs 
parinkti vyrus, “kurie gerai šau
do ir moka tylėti”. Tą dieną 
Chruščiovas tris kartus lankęsis 
pas Beriją kalėjępejr. bandęs iš-
traukti iš jo kaikurias paslaptis, ręivių, pasiruošusiu jį sušaudy 
bet nesėkmingai. Tardytojas *
Trupajov bandęs paveikti Beri
ją savo žiaurumu, nekartą mušęs 
į veidą ir sudaužęs jo akinius.

Išvogė kartoteką
Birželio mėn., naktį iš 25 i 26 

d., į PLB Vokietijos Krašto Val- 
Idybos! raštinę Įsilaužė piktada
riai ir išvogė adresų kartoteką.

Vagys namų duris atrakino 
vitrakčiu, o į patalpas pateko 
išpjaudami durų stiklą.

Bendruomenės kartoteka bu
vo sudaryta gana seniai ir ilges
nį laiką joje neatžymėti jokie 
pakeitimai. Kartotekos lapeliuo
se tikrieji bendruomenės narių 
antrašai daugumoje nebuvo nur 
rodyti, bet tik kuriai apylinkei 
narys priklauso.

Apie įsilaužimą buvo tuojau 
pranešta vokiečių policijai, ku
ri apžiūrėjo įvykio vietą ir su
rašė atitinkamus protokolus. 
Nusikaltėlių išaiškinti dar ne
pavyko. Krašto Valdyba apie tą 
įvykį iki šiol nebuvo pranešusi 
visuomenei todėl, kadangi vo- Į 
kiečių policijos organai prašė ! 
palaukti ir kurį laiką viešumai j 
neskelbti Idant neapsunkinus jy 
darbo.

PLB Vokietijos Kr. V-ba. Į

Laisvosios Europos 
radijos Vokietijoje
Vokiečių spauda skelbia, kad 

paprašyta leidimo iš vokiečių 
užsienio reikalų ministerijos 
veikti Muenchene Laisvosios 
Europos radijui, kurį smarkiai 
puolė vokiečių kai kurie pabė
gėliai ir visa eilė bavarų parla
mento narių. Laisv. Europos 
siųstuvo kai kuriems skyriams, 
ypač čekoslovakų, prikišama, 
kad jie ""varą antivokišką pro
pagandą”, kad, esą, tarp jų dir
bą nemaža buvusių bolševikų 
sandarbininkų, etc. Bavarų vy
riausybė pavedė savo įgalioti
niui Bonnoje, kad, svarstant li
cenzijos suteikimo Laisvosios 
Europos radijui klausįmą, būtų 
ir jiems leista tuo reikalu pa
reikšti savo nuomonę. Vokiečių 
užsienio reikalų ministerija LE 
siųstuvui anksčiau pažadėjo lei
dimą su sąlyga, kad per jį ne
būtų varoma jokia politinė pro
paganda, nukreipta prieš vokie
čių federalinę vyriausybę. Fed. 
vokiečių vyriausybei taip pat 
pasiųstos bavarų parlamento 
posėdžio, per kurį buvo Laisvos 
Europos ’ siųstuvui pareikšta 
daug priekaištų.

lietuvių santykius”.
Toliau įrodinėjama, kad, esą, 

Klaipėdos kraštas sudarąs in
tegralinę vokiečių valstybės te
ritorijos dalį, kad 1939 m. Vo
kietijos ir Lietuvos sutartimi 
“buvusi atitaisyta senoji pada
rytoji vokiečiams skriauda”, c 
dėl to nepakėlę protesto balse 
nė vienas iš Klaipėdos konven
cijos signatarų. Klaipėdos mies
tas, kaip “seniausias Rytprūsių 
miestas”, savo 700 metų sukaktį 
galėjęs švęsti anksčiau net už 
Karaliaučių, šiemet minėjusį 
700 metų sukaktį, etc. žodžiu, 
kurstytojais ' stengiamasi pa
vaizduoti ne vokietininkai, reiš
kią pretenzijas į lietuviškąsias 
žemes, bet, priešingai, lietuviai.

ti, sušuko: “Gerai, sušąudykite 
mane, Stalino draugą, ir žinoki
te, kad jis buvo patvirtinęs ma
no planus reformuoti Sovietų 
Sąjungą”.

PIRMASIS KANADOS 
UKRAINIETIS

Pirmutinis ukrainietis, atva
žiavęs į Kanadą prieš 64 metus, 
dar tebėra gyvas. Tai Wasyl 
Eleniak. Jis turi 96 metus am
žiaus, gyvena savo ūky netoli 
Chipman, Albertoj.

Saskatoon Star-Phoenix laik
raštis praneša, kad W. Eleniak 
turi 8 vaikus, ir daugiau kaip 
85 anūkus bei proanūkius.. 5 iš 
jo anūkų tarnavo Kanados ka
riuomenėj paskutiniame kare, 3 
yra gail. seserys, 3 yra optomet- 
ristai, 6 studijuoja universite
tuose, 6 yra biznieriai, vienas 
valstybės valdininkas, ir 1 ži
nomas gyvulių augintojas. Visi 
jie gyvena Kanadoje (CSc)

SINGER
PILNA KAINA 

$19.50 
išsimokėjimas dalimis.

f 
★

Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 
TIK DABAR! apvali špulė su 

apdangalu $29.50.
5 metams garantija!

Nauja šviesa * Naujas dangtis 
Naujas motoras* Nauja kojinė 

—kontrolė

Paskambinkite, pademonst
ruosime Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas 

. pirmiems 25 pirkėjams.
IMPERIAL 

Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St 

TORONTO, ONT.

ŽENEVOS
Laukėm sų nekantrumu Že

nevos konferencijos, laukėm, ži- 
icma, ne tuo tikslu, kad ji ką 
iors gero mums atneštų, bet no
rėjosi, kad vakariečiai ir dar 
kartą įsitikintų su kuo reikalą 
turi.

Daugelio- .metų reikėjo nuo 
gėdingos atminties Jaltos kon
ferencijos ligi nūdienio “didžių
jų” susitikimo Žene/oje, ir “di
lieji” partneriai visi jau pasi
keitę: vieni mirę, kiti — pensi
ninko duoną valgo, deja, ir jų 
įpėdiniai ligi šiol, matyt, dar ne
suvokė tikrų raudonųjų inten
cijų. Vien tik sutikimas vykti 
konferencijon ir dar kartą ban
dyti kalbėti,“ tartis su raudonai-, 
siais jau pasako, kad Vakarų 
“didieji'’ vyrai dar pakankamai 
nėra supratę komunizmo esmės 
ir jo tikslų. O kalbos kalbelės 
Ženevoje Vakarų “didžiųjų”, jų 
dievagojimasis, kad mes niekad, 
o niekad nepulsim Sovietų Są
jungos, jų adoravimas, lanksty
masis prieš ' Kremliaus bonzas, 
dovanų pirkimas žmonijos krau
gerių beištekančioms dukroms, 
siūlymas “tiesti draugiškumo 
tiltus” tarp Rytų ir Vakarų, bei 
kitokie maskaradiniai veiksmai 
toje konferencijoje mums, kurie 
ant savo kailio esame patyrę 
raudonųjų “nuoširdumą” ir ku
rie gerai žinom, kas yra komu
nizmas, tik šypseną sukelia • • •

Kad ką nors gero pasauliui 
atneštų toji konferencija — mes 
nei vieno procento neskyrėm to
kiai galimybei, nebent tik bijo
jom, kad Vakarų “didieji” dar 
kokių nors naujų “užpardavi- 
mų” nepadarytų Jaltos pavyz
džiu. Mes žinojom, kad ir po šios 
konferencijos bus tebegamina
mos atominės bei hidrogeninės 
bombos pasauly, žinojom, kad 
neužsidarys lėktuvų gamybos 
fabrikų durys, taip lygiai labai 
gerai nujautėm, kad nebus su
naikinti nei ginklų, nei amuni
cijos sandėliai, nors “didieji” 
savo kišenėse vežiojosi nusi
ginklavimo planus. Mes tikime, 
kad tie planai dar ilgai, o labai 
ilgai turės pagulėti jų portfe
liuose, mažų mažiausia, ligi’ tol, 
kol komunizmas pasaulyje bus 
sunaikintas .fiziškai, kitais žo
džiais tariant, kol ir su komu
nizmu bus pasielgta taip, kaip 
buvo padaryta su jo “pusbro
liais” — nacizmu ir fašizmu, 
taipogi' įptaĮ^iarinėrn. .dokix|-.. 
nom..:

Ženevos konferencijos 
nuotrupos

“Didžiųjų” susitikimo Žene
voje metu, rašantysis šias eilu
tes labai Įtemptai sekė iš radijo 
ir spaudos žinių Ženevos konfe
rencijos eigą. Kaip gi neseks, 
juk ir šito pilko žmogelio Tėvy
nė bolševikų okupuota ir teric- 
jama, kalama prie kryžiaus ir 
jos likimas, be abejonės, “di
džiųjų” rankose. Taigi, pažiūrė-

Čekoslovakija smar
kiai ginkluota

Britų “Daily Mail” atspaude 
savo dipl. korespondento W. 
Farr pasikalbėjimą su pabėgu
siu iš bolševikų čekų diploma
tu R. Sedlačeku, 39 m. amžiaus, 
buv. prekybiniu attache čekų 
pasiuntinybėje Beirute, vado
vavusiu spec, “politinės preky
bos” sekcijai su Sirija, Libano- 
nu ir kaimyniniais kraštais. Pa
bėgęs diplomatas atskleidžia 
daug bolševikų kėslų, parodan
čių jų imperialistinius siekimus 
nepaisant visokių tvirtinimų 
apie tariamą bolševikų su lais
vuoju pasauliu koegzistencija. 
Jis taip pat plačiai nušvietė bol
ševikų žygius vandenilio bom
bai pasigaminti. Sedlačeko tei
gimu Čekoslovakijoje urano ka
syklose yra priversti dirbti apie 
50.000 darbininkų. Jų darbo są
lygos esą pasibaisėtinos. Nema
ža iš jų miršta. Čekų armija 
šiuo metu yra tokia stipri, kaip 
dar niekados. Ji turi apie 20 di
vizijų. Pirmą kartą po karo če
kai pašaukė specialių pratybų 
atlikti rezervo karininkus iki 50 
metų ir civilius iki 54 m. Pana
ši karinė ekspansija vyksta taip 
pat Lenkijoje.

Švedija tapo imigra
cijos kraštu

Stockholm (LAIC) — Švedų 
Handelstidningen nurodo, jog 
pastarųjų 15 m. laikotarpy į Šve- 

’diją atvykusieji imigrantai su
daro 2.5 % visų krašto gyvento
jų. Laikraštis pastebi, jog Švedi
ja yra tapusi imigraciniu kraštu 
ir kad tasai faktas vertas dėme
sio; imigracija galinti būti lai
koma būtepybe žmoniškumo ir 
ekonominiu atžvilgiu. Nors tuos 
imigrantus sudarantieji tremti
niai nėra labai gausūs, tačiau, 
laikraščio nuomone, be jų Švedi
jai būtų buvę sunku tvarkyti sa
vo ūkĮ dėl darbo jėgos trūkumo. 
Švedijos, pramonėj užsieniečiai 
vyrai sudaro 3.2% dirbančiųjų 
ir moterys — 6.9%.

5 PUSL,

FIASKO
kime, kaip atrodė vaizdai ir 
.nuotaikos Ženevoje.

Į konferenciją Kremliaus bon
zos atvyko, kaip visuomet, išdi
dūs, pilni pasitikėjimo savimi, 
niekam ir nieko iš anksto neiš
duodami, .ką jie galvoja, kokius 
planus turi ir.tt. Gi Vakarų “di
dieji” — atvažiavo planų prisi
krovę pilnus portfelius. O tie 
planai — vieni kiek realesni, ki- ’ 
ti — toli nuo realumo, b treti — 
visiškai utopiniai. Pvz. Edenas 
turėjo net tris Vokietijos suvie
nijimo planus, kurių trečiasis 
numatė “suvienytą” Vokietiją, 
bet Rytinę Vokietijos dalį (da- 
batiniu metu Sovietų okupuotą) 
siūlė demilitarizuoti. Ar tai nė
ra utopija ir ar tai nėra vistiek 
pat kaip Korėjos arba Vietnamo 
padalinimas? Juk vieną dalį 
valstybės apginkluoti, o antrą 
palikti beginklę — yra vistiek 
kaip palikti dabartinę padėtį. 
Prancūzijos Faure pirmojoje sa- " 
vo kalboje net savo sąjunginin
kus amerikiečius nustebino be
sistengdamas pataikauti raudo-, 
niesiems ir siūlydamas tai, kas 
nebuvo prieškonferenciniam po
sėdy tarp vakariečių sutarta. Vi- „ 
si, tikiu, žinome jo pusiau uto
pinį planą dėl įsteigimo tarptau
tinio fondo, į kurį būtų dedami 
pinigai ginklavimąsi sumažinus 
ir iš to fondo būtų šelpiami at
silikę kraštai.

Kai Edenas pakartotinai rau
doniesiems siūlė garantijas, kad 
Vokietija Sovietų negalėtų už
pulti, Bulganinas pasakęs: “Dė
kui už Jūsų rūpestį ir saugumo 
garantijas. Tokios garantijos 
praverstų tik silpnoms valsty
bėms, bet ne tokioms, kokia yra 
Sovietų Sąjunga. Mes ir patys 
apsiginsime nuo užpuolėjų”.

Ir prezidento- Eisenhowerio' 
elgsenoj daugelis žurnalistų 
įžiūrėjo nelabai besiderinančių 
mostų su tokios galingos valsty
bės vyro veiksmais. Pvz. vienos 
popietės posėdyje prezidentas 
net tris kartus pakartojo apie 
reikalą nutiesti “draugiškumo / 
tiltus” tarp Rytų ir Vakarų. 
Tuomėt, esą, vienas iš žurnalis
tų, pasipiktinęs tokiu saldumu, 
savo kolegas užklausęs: "Įdomu, 
kiek gi tiltų prezidentas nori pa
statyti tarp Rytų ir Vakarų per 
šią vieną popietę . . .”

Matyti, vakariečių turėta gra
žiausių intencijų, nors rodytas

vienas ^aiy5<aS
einama su velniu obuoliauti, rei
kia žiūrėti, kad būtų išsaugoti 
ne tik surinkti obuoliai, bet ir 
pats krepšys. Reikėtų pasakyti, 
kad šiuo kartu vakariečiai, at- • 
rodo, “krepšius” išsaugojo, nie
ko neišdavė ir nepardavė raudo
niesiems, bet iš susitarimo teiš
ėjo fiasko. Pagrindinis punktas 
— Vokietija, kaip buvo, taip ir 
tebėra nesuvienyta ir, anot BuL 
ganino. tas reikalas dar ilgai, il
gai užtruksiąs, nes. esą, reika-. 
linga kad abi Vokietijos tarpu
savy suartėtų ... Matyt, norima, 
kad jos suartėtų taip, kaip anuo
met “suartėjo” liubliniškė ir 
varšuviškė “vyriausybės” ir iš 
to išėjo viena Lenkija, deja, tik 
jos spalva... raudona.

Pr. Alšėnas.

— Vašingtonas. — Kariuome
nės vadovybė pirmą kartą pa
siuntė į Tol. Rytus atominę ar
tileriją. Europoje JAV kariuo
menė turi 6 batalijonus atomi
nės artilerijos.

SUMODERNĖKITE!

Mes įrengiame automatinį 
šildymą

GAZO ar ALYVOS
Mūsų specialus pasiūlymas 

lietuviams, šio laikraščio 
skaitytojams:

ALYVOS KROSNIS (burner) 
su pilnu įrengimu $260 ir dau
giau. Su alyvos sutartimi 5 m.

. f

Ska m bin t i
GARNEY&CO.

15 BARTON AVE., Toronto
ME. 2554

Kainos apskaičiuojamos veltui



Metinis IŠPARDAVIMAS Metinis
Siūlome Jums žemiausiomis kainomis įvairiausius namų apstatymo reikmenis. Be šiame puslapy matomų pa
vyzdžių pas mus rasite TV ir radijo aparatų, kilimų, linoleumu, lempų, vaikų baldų, vežimėlių, veidrodžių, Ir kltkp.
Pirkdami pas mus Jūs įsigysite reikalingus daiktus pigiausiomis kainomis ir geriausiomis išsimokėįimo sęlygomjs

MIEGAMIEJI nuo $69.00
MIEGAMOS SOFOS tik *39.00

„chanted Nights” Mattress

REDUCED
FIRST TIME IN

I18 YEARS! |

WIA\ \ \ I Hj \ \j j

Kaip iliustruotas $189.00

Į I . C£A1I? JCAJ20 fiSJUH 17 * tQ
I į CE.CAfOj yyjn PD«CHICAGO ill 17

J | SALES MAftjAGCR, SEALY SLEEP PRODUCTS*
II OI RIVERSIDE DR TOR*
I ADVISE ALL .DEALERS SEALY’S GOLDE* Si rro e 

/ FEATURE FIRST REDUCTION |* EIGHTEEN t'“

J ENCHANTED RIGHTS MATTRESS STOP ANTICIPATE a
BEDDUG SALE in CANADIAN DISTORT. ” •*«“»

|| * H BSRGKAAfc SEALY inc*

07

Virtuvės komplektas: stalas ir 4 kėdės 
nuo $99.00

Aliumininė kėdė 
?5.95

Kaip iliustruota sofa 
ir fotelis — $169.00.

DAŽAI
namų vidaus ir 

išorės dekoravimui
ŽEMIAUSIOMIS

KAINOMIS.

golden sleep sale
Enchanted Nights reduced to

BUDGET 

TERMS

1

SIŪLOME pigiausiomis kainomis WESTINGHOUSE automatines skalbimu mašinas, džiovyklas, 
šaldytuvus ir kitus WESTINGHOUSE gaminius. 

WESTINGHOUSE UŽTIKRINA AUGSČIAUSIĄ GAMINIŲ KOKYBĘ.

Būkite patys prekybininkai - pirkite Lietuviškos Akcinės 
Bendrovės Mohawk Furniture Limited akcija^. V

Lietuvių 
Akcinė 

Bendrovė MOHAWK FURNITURE LIMITED



VEDA Visą medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: 194 Charion West, Hamilton, Ontario.

MARIJA AUKŠTAITĖ
SESUTE, KĄ MĄSTAI?

Su rūbu sparnuotų,
Ką gi tu mąstai?..
Ar kančia vargdienėlių tave artimai šviesią suras 
Ūpu vainikuotu,

Vaiko paruošimas gyvenimui
Be tautinio auklėjimo, kuris 

emigracijoje-ypač aktualus, ten-

ruošimas, moralinis auklėjimas, 
socialinis auklėjimas, estetinis 
auklėjimas, charakterio ugdy
mas.

Šios visos kultūringo žmogaus 
ypatybės yra vertingos ir mo- 

t dėmiausiais laikais ir motinas 
santykiuose su vaikais neturi 
būti pamirštos.

Pagal amerikoniško auklėji
mo sistemą ir šias sritis reikėtų 
palikti vaikam savarankiškai 
susirasti. Kadangi šios sritys 
vaikus varžo, todėl jie savaran
kiškai jų ir neieško ir į jas ne
kreipia dėmesio, išskiriant pro
fesinį pasiruošimą. Stebint ame
rikonų jaunimą galima pastebė
ti šiose srityse didelį atsilikimą.

Profesinis paruošimas
Augindami vaikus tėvai turi 

sukurti jiems kurį nors pagrin
dą gyventi; palikti jiems kokį 
nors turtą, iš kurio- galėtų pra
gyventi, arba paruosti kokiai 
nors profesijai, arba pasirūpinti 
ir vienu ir kitu. Inteligentų dau
guma, būdami neturtingi, savo 
vaikus turi išmokyti kurios nors 
specialybės ir tuo būdu įjungti 
juos į kurią profesiją, kurios vi
sada siekiama ne žemesnės, kaip 
pačių tėvų.

Kiekvienas karštas turi įvai
rių laipsnių specialių mokymų. 
Į vienas iš jų galima patekti 
baigus pradžios mokyklą, į ki
tas nuo pusės gimnazijos,.© dar 
į kitas tik baigus gimnaziją. Pa
našių mokyklų turėjome ir Lie
tuvoje. Tačiau kandidatų jos ne- 
visos turėjo. Tėvai nepakanka
mai vertino profesini pasiruoši
mą ir specialybes.

Buvo ieškoma ko nors leng
viau. Specialybės neįvertinimas 
buvo mūšų tautos nelaimė, nes 
užuot pasiruošę savarankiškam 
gyvenimui ir savarankiškai - kū
rybai, dauguma -prasUavinusių 
ir gabių žmonių ieškodavo raš
tininko vietos ir gyvendavo ne
savarankiškų ir mažai produk- 
tingų asmenų gyvenimą. . »

Šiuo atžvilgiu tremtyje tėvai 
turėtų būti realesni ir teisin
giau nusistatę, kuriuo būdu jie 
galės geriausia aprūpinti savo 
vaikų ateitį.

ralinę sistemą ir ją sankcionuo
dama. Moralinio auklėjimo pa
grindas yra sąžiningumo ’ išug
dymas. Šio svarbiausia dalis yra 
teisingumo ugdymas. Teisingu
mas ir tiesumas yra vieni svar
biausiųjų auklėjimo tikslų, nes 
be teisingumo neįsivaizduoja
mas joks auklėjimas.

sudaro tvarkingumo auklėji
mas. Į tvarkingumą reikia nuo 
mažens įpratinti. Augdamas
tvarkingoje aplinkoje, vaikas 
įsigyja skonio supratimą. Toliau 
grožinį skonį' ir sugebėjimą tą

gražu: gražūs literatūros veika
lai, graži muzika, gražios dainos, 
gražūs paveikslai, gražūs gam
tos reginiai ir t.t.

Priešingai, skonį sudarko nej 
vykusi literatūra,-“funny 
- books”, kuri užuot teikusi gro
žio pergyvenimą, savo sensacin
gais bei dirginančiais vaizdais 
nukreipia vaizduotę į nuotykių 
ar erotikos ieškojimą. Taip pat 
rodo nekokį skonį vadinamų 
šlagerių vertimai, užimą gražių 
dainų ir rimtos muzikos yįetą. 

_ . Blogo skonio randame ir pigiose
tykiau j a kaip lygūs su. lygiais. Į filiuose, ^ie dalykai netarnauja

Didžiausios • socialinio auklėji
mo klaidos yrą iš vienos pusės 
išdidumas ir egoizmas, iš kitos 
pusės .nepasitikėjimas savimi. 
Abi šios bendravimo kliūtys ky
la dėl vaiko nebendravimo su 
kitais vaikais. Natūraliausia 
vaiko socialumui ugdyti aplinka 
yra šeimoje tokių pat vaikų 
bendruomenė, kurioje jie san-

Moralinius pagrindus vaikui 
ir jaunimui taip pat suformuoja 
šeima. Todėl vaikų moraliniai 
įsitikinimai ir jų tvirtumas pa
reina nuo jų tėvų šeimos mora
lės. Tvirčiausius moralei pa
grindus duoda religija, patiek- 

* dama labai aiškią ir griežtą mo-

Socialumo, pagrindą sudaro 
įsijautimas į kitus žmones. Šitą 
įsijautimą ir reikia nuo mažens 
auklėti. Jo siekiama įpratinant 
vaiką dalytis su kitais tuo, ką 
jis turi, užjaučiant nelaimėje, 
mokant vaiką džiaugtis kito pa
sisekimais. ir kovojant su pavy
du.

Teigiamo socialumo pažymys 
yra ir paslaugumas, kurį reikia 
taip pat vaikuose- išauklėti. Su
gebėjimas reikale padėti, nelai
mėje pagelbėti, kur reikiant pa
tarnauti — yra labai vertinga 
žmogaus savybė.

Panaši savybė yra mandagu
mas. Mandagiu elgesiu laikome 
tokį, kur, turint reikalo su ki
tais žmonėmis, stengiamasi sa
vo švelnumu bei paslaugumu 
padaryti kitiems malonumo. 
Mandagumo, kaip ir paslaugu
mo, išmokti negalima. Į manda
gų elgesį reikia per ilgą laiką 
įprasti. Todėl vaikus manda
gaus elgesio reikia iš mažens 
pratinti.

Mandagumas reikalauja ir 
taktiškumo. Taktu yra laikomas 
žmogaus sugebėjimas elgtis su 
kitais taip, kad jiems nepadaro
ma nemalonumo. Tai pareina 
nuo sugebėjimo kitus suprasti 
bei į juos įsijausti. Kitaip ta
riant, taktas pareina nuo žmo
gaus jautrumo, kurį taip pat 
reikia išauklėti.

Estetinis auklėjimas
Vispusiškai žmogaus asmeny

bei nepakanka, kad jis būtų ge
ras ir teisingas. Žmogui svarbu 
biokėti įsijausti ir į tai kas gra
žu. Grožio pergyvenimas daro 
žmogų kilnesnį, žmoniškesnį. 
Todėl naujoji pedagogika yra 
linkusi reikalauti labiau išplė
toti žmogaus estetinius jausmus 
ir visą auklėjimą daugiau pa
grįsti grožiniu auklėjimu.'

Estetinio auklėjimo pagrindą

jaunimo estetiniam ugdymui, 
jie jam tik kenkia. Todėl jie ša- 
lintini iš jaunimo tarpo.

Charakteri© ugdymas
Visos žmoįgaus ypatybės drau

ge paimtos, sudaro jo charakte
rį. Pagal žmoguje vyraujančias 
ypatybes susidaro ir aptinka
mas -charakteris. Geriausias 
charakteris yra tada, kai jame

įsijausti į kitus, pastovumas, sa
varankiškumas, tvarkingumas 
ir kitos teigiamos savybės. Tokį

Jūsy draugai džiaugsis 
Coke prie valgiy

Ir kodėl nepasirinkti? Coke 
seniai yra kanadiečių mė-
giamas. Jo pui
kus ir malonus 
skonis visuomet 
tinka prie 
valgomų 
dalykų.

R-274

KARTONAS

Tinka pasiimti 
į laukus.

Federal inioi mokesčiai įskaityti. Plius 2c užstoto už bonkq. 
V 

yra registruotas ženklas. COCA-C

charakterį mes laikome teigia
mu ir tvirtu charakteriu. Vy
raujant gi neigiamoms ypaty
bėms, sakome, kad tai blogas 
charakteris.

Charakteris pareina nuo žmo
gaus proto išsilavinimo, nuo jo 
jausmų išauklėjimo ir ypač nuo 
jo valios tvirtumo, nes charak
terį sudaro, protų, jausmų ir va
lios gyvenimo vienybė.

Pirma sąlyga teigiamam ir 
tvirtam charakteriui — tai rei
kalavimas, kad žmogus pajėgtų 
valdyti savo polinkius ir geidi
mus, kad jie visada pasiduotų 
proto nurodymams.

Antra charakterio sąlyga — 
išauklėti žmogų taip, kad jame 
neįsigalėtų žemesnieji jausmai 
(pyktis, pavydas, išdidumas ir 
kt), o daugiau išsiplėtotų kaip 
tik augštesnieji (estetiniai, reli
giniai, moraliniai, socialiniai) 
jausmai. Charakteris reikalau
ja, kad žmogus elgtųsi ne tik 
protingai bet ir dorovingai, kad: 
jo ne tik minčių pasaulis, bet ir

rovinius principus. \ Moralinio 
charakterio išugdymas yra svar
biausias auklėjimo tikslas. Šei
mos auklėjimas turi jo siekti. 
Jų uždavinys — padėti charak
teriui pagrindus, o jį galutinai 
išugdo ir užpildo jau pats gyve
nimas. L. GaŠiušienė.

- w .
RUDYARD KIPLING

JEI
Jei tu gali laikyt ant pečių galvą, kada aplink visi 
Pames savas kaltindami dėl to tave,\
Jei tu gali pasitikėt savim, kada visi suabejos tavim 
Ir nepateisint visiškai dėl abejojimo savęs, 
Jei gali laukti nepavargdamas nuo laukimo 
Ir šmeižiamas kitų pats neprekiaut melais, 
Jei neapkenčiamas nepaklausysi neapykantos šaukimo * 
Ir visgi nesivesi per geru ir nekalbėsi per gudriai,
Jei tu gali sapnuot ir nepaverst sapnų savo valdovu, 
Jei tu gali mąstyt ir nepaverst minčių savu tikslu, 
Jei tu gali sutikt triumfą ir žlugimą visiškai vienodai, 
Matuodamas šiuos abu kliuvinius tuo pat mastu, 

“Jėi' tu gali pakęst klausydamas, kaip niekšai, .
Tavo tiesos žodžius susuks į kilpas žaisti su kvailiais, 
Arba matyti griuvus tai, dėl ko gyvenimo nepagailėjai
Ir pasilenkęs vėl statyt iš naujo sudėvėtais įrankiais, 
Jei tu gali sudėt visus laimėjimus į vieną banką 
Ir rizikuoti viskuo vienu rankos metimu, 
Pralošt, pradėt iš naujo nuo pat pradžios
Ir niekuomet dėl nuostolių neprasitari vienu žodžiu.
Jei tu gali priversti savo širdį, nervus, gyslas 
Būti sargyboje po to, kada visi lig vieno pasitrauks iš jos, 
Ir ištesėti ilgai po to, kad tavy nebus palikę nieko 
Tiktai Valia diktuojanti “Laikykitės!” be paliovos,
Je tu gali kalbėt su miniomis ir išlaikyt save doru 
Vaikščiot su karaliais* nepamesdamas ryšio su paprastais, 
Jeigu tavęs pažeist nebegalės draugų nei priešų žodžiai 
Jei su visais žmonėms skaitysis, bet nė su vienu neperdaug, 
Jei tu gali užpildyti nedovanojančią minutę
Distancija nubėgta per šešiasdešimtį sekundžių, ne mažiau, 
Tavo ši Žemė-------ir visa kas joje —
Ir — kas svarbiausia —■ Tu būsi Vyras, mano sūnau.

Sulietuvino Aguona.

Skaitytojai apie moterų žurnalų
“Labai džiugu, kad imatės to

kio kilnaus ir sunkaus darbo 
leisti moterų žurnalą. Neabejo
tinai naujasis leidinys tik tada 
turės pasisekimą ir atsieks savo 
tikslą, jeigu jame paskleistos 
mintys ir idėjos bus naujos, sa
vitos ir atstovaus grynai mūsų 
tautos kultūrą. Šiais laikais vie
tiniai. lietuviai ir tremtiniai jau 
tiek pramokę kalbos, kad gali 
anglų kalba surasti gražiausių 
žurnalų visokiais gyvenimo 
klausimais, tik ne lituanistikos. 
Mhno nuomone Jūs pastatysite

dos su puikiom iliustracijom. 
Manyčiau, kad reiktų vengti 
smulkių “parapijinių” reikalų, 
kad žurnalas turėtų platesnių 
užsimojimų ir didesnį pasiseki
mą.

Kiek galėdama duosiu Jūsų 
žurnalui medžiagos iš savo kū
rybos ir mūsų tautodailės. A. 
Tamošaitis irgi žada “Moterį” 
paremti vienu ar "kitu straipsniu 
ir savo paveikslų vaizdais”.

A. Tamošaitienė.

Minty susivijo,
Suvaržė širdį?.. t
Gal šilkų sunkume paskandinti baltutėliai delnai
Žaizdų prisibijo,
Sielą nugirdę...
Sesute, ką dūmoji po bryliais plačiais susikaupus,
Beveik ašarota,

Po sparnu skarotu
Šaukiasi varge .. *
Ką mąstai, kai nusviro perlai ant krūtinės išbalę 
Ašara apkritę
Nabagėliai?..
Gal meni dlkanųjų brolių partizanų stalus
Beduoniais virtus
Ten Tėvynėlėj?..
Ar gal būt tave kančia sunki prisloginus bekraštė, 
Didelė, kaip kalnai...
Be savų sodų?..
Ir norėtum suausti savo kančią į juostas raštais, 
Ilgesiais dyvinais, 
Didžiom tgodom?..
Sesute mylima, ką mąstai, ką mąstai, išeivėle, 
Ar labai išvargus 
Be savų namų?..
Ir meni Šešupę, Ventą, savus kilus, Nemunėlį, 
Pievų gėles margas
Ir, tau neramu..,. v

M ■ ;ĮSI! ■

Stella Giedraitytė - Gieraitis 
gimusi' ir augusi Kanadoj, Fort 
William - Port Arthur, šiemet 
baigė gaielstingųjų seserų kur
sus su sidabriniu medaliu ir pi
nigine dovana. Ji kalba gražiai 
lietuviškai ir- tikrši -yra puiki ir 
maloni mergaitė. Kursų baigimo 
iškilmėse dayvavo nemažai lie
tuvių ir Įteikė jai gražių dova
nų. Jostėvas p. Giedraitis suruo
šė gražų’’ pokylį, kuriame daly
vavo visi lietuviai, sveikinusieji 
jo dukrą. Stellai linkime geriau
sios sėkmės jos gyvenime. E.J.

Moterys gyvenančios 
ilgiau už vyrus

Statistikos rodo, kad moterys 
ilgiau gyvena, negu vyrai. Jonas 
Robinsonas tą šitaip aiškina: 
esą. tai nereiškia, kad moterys 
yra tvirtesnės. Statistikos mote
rų naudai esą dėlto, kad daugu
mas vyrų yra bailiai ir pasiren
ka lengviausią išeitį — kapines.

Dar viena statistika rodo, kad 
mergaičių gimsta daugiau negu 
berniukų. Esą laikas yra netoli
mas, kada psaulyje moterų bus 
daug daugiau, negu vyrų. Tadą 
būsią taip, kad moterys stovi
niuos gatvių kampuose žiūrėda
mos į praeinančius vyrus. Ir 
joms bus didelė bėda, nes jos 
nemoka švilpti. Ir vyrai gali 
greičiau bėgti.

Moterys nekeičia savo nusi
statymo taip dažnai, kaip vyrai. 
Kartą moteris ką nutaria, jinai 
pasilieka savo nusistatyme ne
pajudinama, kaip namų skola. 
Vyrai savo nusistatymuose esą 
linkę kraipytis, kaip Marilyn 
Manroe — tik ne taip patrauk
liai ...

Eskime - valdžios 
pareigūnė

(CSc) J*auna eskimaitė bus pa
skirta greitu laiku kaipo welfare 
officer visai Eskimų giminei Ka
nados šiaurėje. Ją skiria Federal 
Department of Northern Affairs. 
Ji yra jau gailestingoji sesuo, ir 
bus pirmoji iš savo žmonių per
ėjusi iš vienos civilizacijos į kitą.

Federalinė Vyriausybė turi 
savo planuose perorientuoti visą 
Eskimų giminę. Jau yra tam 
tikslui paskirtas ištisas štabas 
prie Northern Affairs Depart
ment. Einant prie savo plano, 
vyriausybė jau dabar daro lyg 
ir bandymą prie Churchill Ma- 
nitoboje, kur jaunų eskimų gru
pė yra mokoma įvairių amatų, 
dalis jų jau yra ir samdoma. Ka
dangi tolimoje šiaurėje atsidaro 
nauja pramonės era, tai norima 
visus eskimus pritraukti prie 
naujų darbų. Šiaurėje jie gali gy
venti ir dirbti daug sėkmingiau 
už baltąjį žmogų. Reikia tikėtis, 
kad eskimai suloš didelę rolę 
turtais apdovanotosios šiaurės 
ekonominiame augime.

— Friburgas. — Švencarijoj, 
Lauzanoje, įvyko tarpt, motinų 
kongresas, organizuotas komu
nistinių draugijų — Tarptauti
nės demokratinės moterų fede
racijos. Dalyvavo apie 1000 at
stovių iš 70 kraštų. Pirmininka
vo Prancūzijos parlamento ko
munistų atstovė E. Cotton.

Moterų gyvenimas ~
“Moteris” bus atiduota spaus- j- 

tuvei rugpiūčio pabaigoje. Me-.- 
džiaga, skelbimai, fotografijos ” 
ir tt. priimami ligi rugpiūčio 20 
d. 'Viršelį suprojektavo H. Žmui- 
dzinienė. Datą pratęsiame, nes _ * 
daugelis bendradarbių bei tech- *- 
nikinio personalo narių yra šiuo . 
metu išvažinėję atostogų. Ka- - 
dangi šiais metais esame numa- ... 
tę išleisti tiktai šį pirmąjį nume
rį,laukiame kad ko didižausias 
moterų skaičius jame įrašytų sa
vo žodį. Žurnalas bus iliustruo- 
tas<- 32 psl., spausdinamas To
ronte. Dėkojame už gausius at
siliepimus, straipsnius, bei kito
kią medžiagą, kuri nors ne sku
biai, bet sistematingai, plaukia 
iš Niujorko, Čikagos, Montrea- 
lio, Clevelando, Kingstono ir kP 
tų vietovių. Mes kviečiame ben
dradarbiauti VISAS lietuves 
moteris. Norėtume visoms para- 
šjni asmeniškai, tačiau techniš
kai tai neįmanoma.

Gyd. A. Mališkienė, LKM D- 
jos C. Valdybos iždininkė su šei
ma išvyko į Čikagą aplankyti 
savo motinos ir tėvo dr. Palioko. 
Ta proga žada užmegsti ryšius 
su būsimomis moterų žurnalo 
“Moteris” platintojomis, o gal.ir 
su būsimais garbės leidėjais...

Ona Stankūnaitė, CV Rev. K. 
narė, atostogauja Bostone ir ten 
ruošia dirvą “Moters” pasirody
mui.

Sveikiname Onas, nors kiek 
pavėluotai, ir linkime geriausios 
sėkmės. O. Jonaitienei giedrių ir 
sveikų atostogų naujame Wasa- 
gos vasarnamyje.

“Moters” administratorė K.~7 
Juozapavičienė su šeima atosto- ~ 
gas praleido Wasagoje, kur taip - 
pat buvo atvykę vasaroti Adol-„" 
fas ir Jadvyga Damušiai su šei- - 
ma iš Clevelando. 7

Kotryna Meškauskienė, Ha- - 
miltono MD pirmininkė, su šei- 
ma atostogų metu lankėsi Wa
terbury pas savo globėją ir auk- -5 
lėtoją S. Venclauskienę.

Alina ir Jonas Kšivickai atos-_ 
togavo Sauble vasarvietėje prie- 
Hurono ežero.

Vitalija Giriūnienė, LKMD C. 
Valdybos pirmininkė, grįžo iš 
■atostogų liepos 18 d.

O. Kačinskienės namuose lie—— 
pos 23 d., Hamiltone, įvyko su-Z-’ 
tuoktuvių pobūvis. Jos dukrelė.' - 
ištekėjo už p. Kybarto. O. Ka— _ 
činskienė yra buvusi ilgametė!

Victor
ELECTRIC

co.
Lietuviška elektr. bendrovė.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir pigiai:

60 Amps, heavy service—$60, 
100 Amps, heavy service—$80. 
Nauji namai — $2.30 už tašką.

251 LOUDER AVE., Toronto.

V. JUŠKEVIČIUS, 
telefonas LL. 7714 

Licenced master electrician.

valdybos narė. -
Hamiltono katalikės moterys^ 

rengiasi švęsti Dangun Ėmimo“ 
šventę — Žolinę rugpjūčio 13 ir- 
14 d. Šeštadienį AV parapijos! 
bažnyčioje mišparai ir išpažin-- 
tis, dalyvaujant svečiui kuni
gui. Sekmadienį 11 vai. bendra- 
Komunija. Po pamaldų parapi
jos salėje bendri pusryčiai. Ne-7 
abejotina, kad Hamiltono liet; 
katalikai skaitlingai pasinaudos 
šitomis malonių dienomis.

Tarptaut universitetų vadovų 
konferencija, kurią suorganiza
vo Pasaulinė Universitetų Są
jungos Organizacija, įvyko San 
Čarlos de Bariloche mieste. Bu
enos Aires un-to studentiją joje" 
atstovavo mūsų tautietė M.- 
Šimkutė.

A. Neniškytė, baigusi Buenos 
Aires un-tą, gavo vaistininkės 
diplomą.

Vas. 16 gimnaz. aplankė vieš
nios iš Kanados: E. Gaputytė iš 
Toronto, dabar studijuojantį 
Paryžiuje, ir jos lydimos kana
dietės rašytoja Mrs. M. Sisler ir 
jos duktė, skulptorė Miss R. Sis
ler. Viešnios gimnazijoje nakvo
jo, buvo pačia gimnazija ir jos 
rūmais sužavėtos ir žadėjo ne
palikti tylomis jos vargų. Iš- 
vykdamos abi viešnios paaukojo 
$20, o lietuvaitė — 20 DM.

jei būsimam moterų žurnale, 
kaip veidrodyje parodysite pa
sauliui mūsų tautos kultūrinius 
lobius — literatūrą, meną, tau
tosaką, tautodailę, istoriją ir vi
są lietuvišką gyvenimą. Aš vaiz
duojuos* kad žurnalas bus gra
žaus formato, estetinės išvaiz-

Vieta vasarojimui 
ir- savaitgaliams 
prie gražaus SIMCOE ežero, 
KESWICK. Ūke Shore Road

J. FREIKiAl&O ir A KAŠKEUO 
PARKAS.

Puiki vieta maudyčiui*!, piiuiikavi- 
mui, žvejybai. Ižnuomajami kamba
riai. 42 myliai nuo Toronto. Važiuoti

kairėn, pašai rodyki# Laka Shore Rd. 
1 sądM Uolia Lako Shore Peek Snook 
bar). Aatohmai (Dwndot • Bay St.)

Moters grakštumas ir laikysena
Pastata nieko bendro neturi 

su puikybe, prisistatymu ar fa
naberija; tai yra mūsų stovėji
mo, sėdėjimo? vaikščiojimo ar 
bendrai judėjimo būdas.

Dažnai vyras ar moteris pa
traukia mūsų akis ne tiek savo 
grožiu, kiek laikysena. Moters 
grakštumas yra viena iš svar
bių jos patrauklumo priežasčių.

— Vaikščiok taip, lyg būtum 
labai augšta — sako pastotos 
ekspertas.

— Vaikščiok taip, lyg būtum 
labai graži, sako šokių mokyto
jas.

— Kultyvuok gracingus jude
sius — pataria grožio specialis
tas.

— Venk vadinamo “kalakuto 
kaklo” (ty. kai galva, eina pir
ma) — sako dar vienas.

Paprasti vaistai nuo šitų ir

vaikščioti taip, lyg visas kūnas 
būtų “pakabintas ant vielos, pri-

yra, kad galva būtų ištiesta ir 
krūtinė, o ne smakras eitų pir-

myn.
Jeigu tu nežinai kokios tavo 

vaikščiojimo klaidos, paprašyk 
kurį savo šeimos narių ar arti
mųjų, kad tave nufotografuotų 
kada tavo patogiausioje eiseno
je-

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE ’

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvieni
tndrviduoliai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Rencesvalles Are,. Toronto

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS

Taisau radijo, telavizijoe aparatus, pa* 
-ar- — w — —TvimvuB. uoroas ga ra rtruorot.

Skambinti vakarais po 4 vai.
ME. 3142.

115 Montrasa Ava., Toronto.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoze kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL 1944

Jonas V. Margis, Phm. B. •

, LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas KE. 3884

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

europietiškome ir kanadfikame stiliuje.
★ jve iria irsiu rūiių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintam irkitokig išdirbiniu dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės 
/ į didžiausią lietuvišką įstaigą

JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W. OL 6381 1609 DUNDAS ST. W. OL 7996
PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 

BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT.

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu 

OL. 7996:
F. SENKUS,
V. PLIOPLY^,
P. BUDREIKA,,
J. RINKEVIČIUS,
J. BALT AKYS, 
BARCEVIČIUS, 
B. POSIUS, 
BERŽANSKIS,
B. KRIAUČELIŪNAS,

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381:
R. ŽULYS, . ‘

B. SERGAUTIS.
B. MARIJOŠIUS,

S. JUCEVIČIUS;
A. PALECKIS,
P. KRILAVIČIUS, ■
J. KAŠKELIS,

J. KARPIS.

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar įmokėjimo padidinimo nieko neatidėlioda
mi kreipkitės ir viską lerigvai išspręsite šiai įstaigai tarpininkaujant. SKAMBINDAMI 
KLAUSKITE J. K A R PI S.
Atliekame visus draudimus prieinamiausiomis sąlygomis. KLAUSKITE B. SERGAUTIS.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS
. REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirm/sis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board &

* National Association of Real Estate Boards.
: ■; .V TODĖL:

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėsimais ir įvairiomis kainomis.

< 2. Pprūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, — prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite

- paskambinti agentams: y

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, tel. OL. 8459, 
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”,
* Persta to apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - TeL OL. 8719.

K J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

SARTLETT - BLOOR, 
$2.000 įmokėti, 8 gražių kamba
rių, gero mūro namas, vandeniu 
alyva šildomas, 2 modernios vir
tuvės, 4-rių gabalų tualetas, ge
ras, augštas rūsys, gražus kiemas. 
Patogios mokėjimo sąlygos.

ST. CLARENS - LANSDOWNE, 
$2.500 įmokėti, 6 didelių neper
einamų kambarių, labai gero mū- 

.ro namas, alyvos šildymas, 2 gra
žios virtuvės, lobai gero kietme- 
džio grindys, labai geras iš lau
ko ir vidaus.

EDNA - HIGH PARK,
$4.000 įmokėti, 8 grožių kamba
rių, labai gero mūro namas, 3 mo
dernios virtuvės, geros kietmedžio 
grindys, aylvos šildymas, gražus 
kiemas, geros pajamos.

MOVETY - HUMBERSIDE, 
$4.000 įmokėti, 8 didelių neper
einamų kambarių, visai atskiros, 
gero mūro namas, naujai ploste- 
r i uoto s ir dažytos, 3 modernios 
virtuvės, puikios kietmedžio grin
dys, labai švarus rūsys, alyva šil
domas. Gero didumo kiemas su 

* nauju mūrinius garažu.
GRENADIER RD. - INDIAN RD., 

$4.500 įmokėti, 11-kos grožių k., 
visai atskiras, gero muro duplek
sas, naujas karšto vandens aly
vos Šildymas, 2 modernios virtu
vės, 2 tualetai, plotus įvažiavi
mas, dvigubos garažas.

HAVELOCK - BLOOR,
Su ougštesniu įmokėjimu 12-ko’ 
labai gražių komb., presuotų uly- 
tų, gero mūro,^^isai atskiros, 
sauere plano namas, vandeniu - 
•fyva .šildomas, 3 modernios vir
tuves, labai gerai išlaikytas, 
P. MALINAUSKAS 
Bu.: ME. 2471, Ru.: KE. 742S

HAVELOCK - BLOOR,
$1.600 įmokėti, penkių kambarių 
mūrinis namas, alyva šildomas, 
labai gerom stovy, puikus didelis 
kiemas, labai geros išsimokėjimo 
sąlygos, greitas užėmimas.

DELAWARE - BLOOR, 
$1.900 įmokėti, 6 kambarių, mū
rinis namas, kietmedžio grindys, 
garažas, didelis kiemas.

GLADSTONE - COLLEGE, 
$4.500 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, kietmedžio grindys, 
geros nuomavimui, netoli parko, 
gražus kiemas.

HUMBERSIDE - HIGH PARK, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių atski
ras, mūrinis namas, alyva šildo
mos, kietmedžio grindys, 3 moder
nios virtuvės, garažas, greitos už
ėmimas.

INDIAN RD. - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiros mūrinis namas, karštu van
deniu alyva šildomas, kvadratinis 
planas, kietmedžio grindys, labai 
tinkamos nuomavimui, greitos už
ėmimas, netoli susisiekimo.

RUSSET - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 8 komborių per 
du ougštus, puikus mūrinis na
rnos, kerštu vandeniu olyvo šildė
mės, kvodrotinis plonos, garažas, 
penkiolikos metų otviro $kolo.

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 - - R«s.: LL. 1584

RITASI GALVOS SPORTAS

s
s

&

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B. 1
■ Teisininkas —
i Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

-C=n;r-T Į 'limn

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
‘ ANTANAS ČEPONIS

Toišou, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

motorus.
Be to, opimu namus^pilnam instolia- | 
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYN N E AVĖ., TORONTO

Faktai rodo, kad visur, kur 
siaučia komunistinis režimas, 
lekia antikomunistinių veikėjų 
galvos. Štai kad ir, Bratislavoj 
tariamo pogrindžio organizaci
jos vadovas pasmerktas mirti, o. 
kiti 11 kaltinamųjų slovakų nu
teisti nuo 6 m. iki gyvos galvos. 
Visi jie buvo apkaltinti norėję 
“atstatyti nepriklausomą Slova
kiją”.

Vokietijos ryt. zonos “augš- 
čiausiasis teismas” kaltinamuo
sius V. Lehmanną ir J. Kochą 
už tariamą “špionažą Vaka
rams” pasmerkė mirti. Du kiti 
kaltinamieji nuteisti ligi gyvos 
galvos, Q kiti 3 — įvairiomis il
gametėmis bausmėmis. Jokios 
apeliacijos teisės nesuteikta. V. 
Lehmanas, esą, surinkęs žinias 
apie Rytinės zonos karines pa
jėga*. Šia byla ..ypač buvę nori
ma išryškinti “Atlanto Pakto ir 
Bonnos vyriausybės agresyvi- 
niai tikslai”.

DPA žiniomis, raucį. Kinijo
je, vėl surasta naujų “kontra- 
revoliucijonierių”. 15 iš jų pa
smerkti mirti, o kiti 35 nubausti

įvairiomis ilgametėmis kalėji- 
jno bausmėmis. Esą, Šantungo 
ir Šansio provincijose buvę su
gauti 21 “kontrevoliucijonie- 
riai”, o kitose provincijose — 
32 kiti “valstybės priešai”. 
Kvangsio provincijoje neseniai 
buvo pasmerkti 24 “kontrevo: 
liucionieriai”, iš jų 7 nuteisti 
mirti. Rėuterio žiniomis, tuo 
būdu pasmerkti mirti buvo net 
69 kinai, o nubausti įvairiomis 
kalėjimo bausmėmis — 482.

Britų Reuteris perdavė kinų 
žinių agentūros pranešimą, kad 
šanšoje, pietinėje Kinijoje, 3 
kinai buvo pasmerkti mirti. Jie 
buvo apkaltinti, kad su parašiu
tais iššoko į kinų teritoriją, 
stengdamiesi surinkti JAV žval
gybai reikalingų žinių. Ketvir
tas kaltinamasis buvo nuteistas 
10 metų. Visi keturi prisipaži
nę, kad 1952 m. Hongkonge bu
vę užverbuoti amerikiečių žval
gybos. Kitus tris agentus, kurie 
su keturiais 1952 m. spalio mėn. 
nuteistaisiais buvo nusileidę 
Hunano provincijoje, vietiniai 
daliniai sušaudė vietoje.

TD TP T> VANDENS ŠILDYTU- 
XV.H/-L/ JL/ vai $i2o.oq.
Remontuoju ir įrengiu pagal pasirinkimą visų firmų 
alyvos ar gazo krosnis (burner) pradedant nuo $290. 
Išsimokėjimas 3 metams iš 5%. Kurie norėtų užsisa
kyti alyvoš, duodu $5 nuolaidą. Taip pat įrengiu ir 

taisau įvairias vandens ir oro 
apšildymo sistemas senuose ar 
naujuose namuose.

Darbas garantuotas.

Krosnių valymas $6.00

Laguns
204 OAKWOOD AVENUE 

TORONTO 
Telefonas ME. 6583.

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! ! !
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus. 

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
' netinkamai laikomi.sugenda. Mū-

//WAwj sų sandėliuose jūsų vasariniai rū-w baį fcus rūpestingai saugomi. Kai
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,

Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 
rūšių užuolaidų. firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. ENL 8-4557
30 metų valymo patyrimas

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

5-jų Š. Amerikos Lietuvių Spor
tinių Žaidynių pranešimas Nr. 2

1. V-jų Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių II-jo rato 
varžybos įvyks rugpiūčio 20-21 
d. Clevelande. Š. Amerikos Liet. 
FASK-to pavedimu, žaidynes 
vykdo Vid. Vakarų Sporto Apy
gardos K-tas, sukvietęs šiam rei
kalui pagrindinius vykdomuo
sius organus — organizacinį ir 
varžybinį komitetus. Žaidynių 
reprezentacinis organas yra 
Garbės K-tas, sukviestas iš vie
tos visuomenininkų bei kultū
rininkų tarpo.

2. Žaidynių programa.
a) Lengvoji atletika:
Vyrams: 100 m, 200 m, 400 m, 

800 m, 1500 m, 3000 m, 4x100 m 
estafetė, 3x1000 m estafetė; šuo
lis į tolį, šuolis į augštį, trišuo- 
lis, šuolis į augštį su kartimi, ru
tulys, diskas, ietis, 3000 m ėji
mas. '' <

Moterims: 50 m, 100 m, 4x100 
m estafetė, šuolis į tolį, šuolis į 
augštį, rutulys, diskas, ietis.

Jauniams: 100 m, 200 m, 1000 
m, 4x100 estafetė, šuolis į tolį, 
šuolis į augštį, rutulys (12 Ibs.), 
diskas (jaunių), ietis (jaunių).

Mergaitėms: 60 m, šuolis į tolį, 
šuolis į augštį, rutulys, diskas.

b) Plaukymas:
Vyrams: 100 yd. laisvu stiliu

mi, 400 yd. laisvu stiliumi, 100 
yd. krūtine, 100 yd. nugara.

Moterims: 50 yd. laisvu stiliu
mi, 100 yd. laisvu stiliumi, 50 
yd. krūtine, 50 yd. krūtine.

c) Lauko tenisas: vyrų viene
tas ir dvejetas, moterų vienetas 
ir dvejetas ir mišrus dvejetas.

d) Futbolas (soccer).
3. Dalyvių registracija. Žaidy

nėse turi teisę dalyvauti kiek
vienas lietuvis sportininkas, bei 
sporto vienetas, nenusižengęs 
sportininkų, mėgėjų drausmės 
nuostatams ir per atitinkamą 
sporto apygardą registruotas Š. 
Amerikos Liet. FASK-te bei tu
rįs nustatytos formos sportinin
ko registracijos kortelę.

Jaunių ir mergaičių datos ri
ba vra 1937 m. sausio mėn. 1 d.

4. Dalyvių aprūpinimas. Visi 
laiku užsiregistravusieji žaidy
nių dalyviai bus aprūpinti nak
vynėmis ir maistu. Kelionės iš
laidos nebus padengtos.

5. Dovanos. Visi, tiek indivi
dualinių, tiek ir- komandinių 
varžybų laimėtojai, gaus dova
nas ir visi 1-2 ir 3 vietų laimė
tojai — diplomus. Žaidynėse ge
riausiai pasirodęs sporto klubas 
vyrų ir moterų klasėse gaus Mi- 
nisterio Stasio Lozoraičio perei
namąją taurę, o pajėgausiam 
klubui jaunių ir mergaičių kla
sėse teks Š. Amerikos Liet. FAS 
K-to pereinamoji dovana. Šie 
klubiniai nugalėtojai bus išve
dami atsižvelgiant i surinktą 
bendrą taškų skaičių visose spor
to šakose, vertinant pagal FAS 
K-to nustatytą taškų skaičiavi-. 
mb# tvarką. Futbolo nugalėto
jams teks Tėvų Pranciškonų pa
skirta pereinamoji taurė.

6. Dalyvių registracija vykdo
ma per sporto klubus nustatyta 
tvarka. Sporto klubams nepri
klausą sportininkai registruoja-, 
si tiesiai pas rengėjus. Registra
cijos terminas — rugpiūčio 10 d. 
Registracija vykdoma ir visos 
infor/nacijos gaunamos šiuo ad
resu: Algirdas Bielskus, 771 E. 
91 -st St, Cleveland 8, Ohio.

7. Įvairūs žaidynių nustatai ir 
kitokios papildomos informaci

jos bei instrukcijos siuntinėja
mos visiems sporto klubams.

V.V.S.AJK-tas.
Kanados lauko teniso 

pirmenybės, 
įvykusios liepos 23-24 d. Toron
te nepasižymėjo dalyvių gausu
mu, tačiau galima buvo pasi
džiaugti žymia daugelio dalyvių 
pažanga. Be vietinių tenisinin
kų turėta svečių iš Hamiltono ir 
Rochesterio. Moterims varžybos 
nebuvo pravestos, kadangi neat
sirado dalyvių. Labai gaila. Kal
tos dėl to pačios tenisininkės, 
kaltos ir klubų vadovybės, ku
rios nesuorganizuoja ir neįtrau
kia į aktyvesnį darbą šio sporto 
mėgėjų. Jų Toronte, atrodo, yar 
apsčiai, treniruotėms aikštelės 
yra gautos, tik trūksta organi
zacijos.

Naujaisiais Kanados lietuvių 
lauko teniso meisteriais tapo: 
vyrų vienete — Žukas (Vytis), 
vyrų dvejete — Žukas ir Rau- 
tinš (Vytis). Vieneto baigmėje 
Žukas nugalėjo Rautinš 3:0 (6:2, 
6:1, 6:0). Pasekmė vienašališka, 
bet pats žaidimas to nerodė — 
abu varžovai buvo lygūs. Pu- 
siaubaigmėj Žukas turėjo gero
kai padirbėti, kad sudorotų at
kakliai kovojantį Grybauską 
(Sakalas) 2:0 (6:2, 6:3). Antroj 
pusiaubaigmėj techniškai geroj 
kovoj Rautinš nugalėjo P. Gvil
dį 2:0 (6:4, 6:1). Dvejeto baig
mėj Žukas - Rautinš nugalėjo 
P. Gvildį - Grybauską 2:0 (7:5, 
6:3). Prieš patenkant į baigmę 
meisteriai lengvai įveikė Šultę - 
Suproną 2:0 (6:2, 6:1), o Gvil
dys - Grybauskas turėjo daug 
vargo, kol įveikė hamiltoniečius 
Paltaroka - Tėvelį 2:1 (8:6, 3:6, 
■7:5)./■ '/■/

Po šių pirmenybių galima spė
ti, jog ateinančiose Š.A. Žaidy
nėse lauko teniso, varžybose ka
nadiečiai bus neįveikiami. Iš 
naujai pasirodžiusių tenisininkų 
pažymėtinas Šultė. pralaimėjęs 
finalistui Rautinš 6:2, 6:4.

Pirmųjų vietų laimėtojams 
buvo įteiktos dovanos, kurias 
skyrė: vyrų vienetui — J. Mar
gis, dvejetui— J. Demikis, kitas 
dovanas skyrė — Beržinskas, 
svetainė Tulpė ir Atlantic. Už 
šią simboline paramą visiems 
nuoširdžiai dėkojame. A.S.

Indokinijoje paleisti belaisviai 
legijonieriai

Jau senokai buvo paskelbta, 
kad buvusiųjų Prancūzų legio
nuose vokiečių ir lenkų pateku
sių kpmunistų nelaisvėn Indo
kinijoje bent dalis yra nugaben
ti į Lenkiją ir Vokietiją, kur jie 
vežiojami po kraštą ir turi skelb 
ti “kapitalistinio pasaulio nedo
rybes”. Kadangi Indokinijoje 
taip pat pateko komunistų ne
laisvėn ir ukrainiečių, tai JAV 
ukrainiečių organizacijos per 
Prancūzijos vyriausybę ir Rau
donąjį Kryžių pradėjo rūpintis, 
kad jie nebūtų išgabenti į Sovie
tų Sąjungą. Dabar tos ukrainie
čių organizacijos, gavo Prancū
zų vyriausybės pranešimą, kad 
visi ukrainiečiai iš nelaisvės jau 
paleisti ir prisiuntė net jų sąra
šus su nurodymu, kada kuris yra 
paleistas. Jei kas notėtų su jais 
užmegsti ryšius, turi kreiptis 
per Prancūzijos kariškas įstai
gas.

1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susidedą iš 14 kamb. 
Lobai lengvos išsimokėjimp sąly
gos. Pilna kaino tik $45.000. Va
karų Toronte.

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiras namas. Lengvos iš
simokėjimo sąlygos. Bloor rajone.

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką. Pilna kaino 
$12.500. Maždaug *70 mylių nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiros namas, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaina $18.500. 
Porkdole rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 komb. per du 
ougštus. Mūrinis, atskiros namas, 
vandeniu - alyva šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilno kaina. 8 komb. per 
du ougštus. Rusholme Rd. rajone.

7. $20.500 pilna kaina. 8 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - alyva šildomos. Bloor - Run- 
nymede rajone.

8. $5.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - alyva 
šildomas, garažas, Šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenan rajone.

9. $22.000 pilna kaina. 9 komb. 
mūrinis, atskiros namas, garažas. 
Labai geram stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

10. $1.500 įmokėti. 9 komb. mūri
nis narnos, 2 mod. virtuvės, aly
va Šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. rajone.

*11. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12.510.500 pilna kaina. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomos. 
Rusholme Rd. - 8loor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis namas. Alyva šildomas, pil
nas rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

14. $1.500 įmokėti. 5 kamb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje. St. Clair - Caledonia Rd.

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis nomas. Labai, gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rajone.

16. $2.000 įmokėti, 6 komb. mūri
nis namas, alyva šildomos. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilną kaina, 6 komb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomas. Indian Rd. - 
Bloor rajone.

18. $3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas. Vandeniu - alyva šil- 
domso. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rajone.

19. $3.500 jrėokėti. 8 komb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildamas, garažas. College
- Dufferin rajone.

20. $3.500 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas, mod. virtuvė, gara-

Turime daugeli kitų labai gerų Ir {vairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių

. V. JUČAS
OL 8444 /

R. KUPREVIČIENĖ
OL. 8443

D. KAROSAS
OL 8443

J. BUCANTAS
OL 8444

žas, didelis kiemas. Bloor-Mont- 
rose rajone.

21.515.700 pilna kaina. 6 kamb.* 
< mūrinis, atskiras nomas, mod.

virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

22. ...16.500 pilna kaina. 8 kamb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone.

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiros namas, garažas. Pil
na kaina $16.500. Gilmour-e- 
Annette rajone.

24. $5.000 įmokėti. 7 kanpb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiros 
namas. 2-jų metų senumo. Van
deniu - alyva šildomas. Didelis 
kiemas. Bloor - Montrose rajone.

25.518.000 pilna kaina, 7 komb., 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - alyva šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilno kaina, 6 komb. 
mūrinis, atskiros namas. Vande
niu - alyva šildomas. Annette - 
Runnymede rajone.

27. $5.000 įmokėti, 9 komb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice - College rajone.

28. $7.000 įmokėti, 7 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Clair 
raione. .Vieno skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, alyva I omodiš ,2s5 
nis namas, olyvo šildomas, 2 
virtuvės, garažas. Show - Bloor 
rajone.

dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.’

V. PALIULIS
OL. 2324

P. DAMBRAUSKAS ' OL «443
Hemų td. RO. 9-6198

VL ANDRIJAUSKAS (W. Andrews) 
Active Mortgages Sales Brokeris

i

1147 DUNDAS ST. W. TEL. LL. 1346 
TORONTO, ONT.

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
.ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

w

Mp® Trading Co

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI I
VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS
Muitas ir persiuntimo išlaidos užmokamos čia.
CENTRINĖ IŠTAIGA: •

835 Queen Street W„ TORONTO, Telefonas EM. 4-4025. 
SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Mein St. Telefonas 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 78 Geneva St. Telefonas 5-7480. 
EDMONTON, Alta., 10649 — 97th St. Tel. Na. 23839. 
BUFFALO, N.Y., U.S.A., 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272 
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V. VASIS - V asiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872. Bloor Street W.est (pHe Ossington Aye.) Telef. ME. 4605-4606

t. Bloor - Crawford, $1.000 įmokėti,
• 6 grožių kambarių atskiros, įdėlis 1 

kiemas, garažui vieta.
2. Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 

įmokė^į, 8 dideli kambariai, mūri
nis, 3 virtuvės, geras pajamų na
mas.

3. Bloor - Ossington, $3.500 įmokėti, 
7 didelių kambarių, atskiros, gero 
muro, alyva Šildomas, didelis kie
mas ir garažas, labai geras pir
kinys.

4. Rusholme Rd. - Bloor, $5.000 įmo
kėti, 9 kambarių, atskiras, gero 
muro, kvadratinis plonas, alyva 
šildomas, labai didelis ir gražus 
kiemas, gražioje vietoje, geros pir
kinys. --

5. Rusholme Rd. - Dewson, 15 didelių 
kambarių — 3 atskirų butų — 3 
vonios, 3 'virtuvės, vandeniu aly

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

(Atkelta iš 2 psl.}
Lietuvio mažakraujystė, 

tarsi avitaminozė (dvasios vi
taminų stoka) greičiausiai visa
da varžė jo minčių pasaulį, bet 
pas naująjį JAV ateivį pasi
reiškia didesniu šaltumu, be- 
jausmingumu, savanaudiškumu, 
negu pas senąjį ateivį, kūno sie
la nepergyveno Pirmojo, nei 
Antrojo pasaulinių karų žiau
rumų, nei bado, tremties pavo
jų ir 14 metų “tautos vado” dik
tatūros”, sausinusios kai kam 
sielą veidmainyste, apsimetimu, 
kailio mainymu, kaip vieninte
lio silpnųjų ginklo prieš stiprio
jo spaudimą, sauvaliavimą. Gi 
bendrai, lietuvių tautą slepia 
400 metų baudžiavos jungas, iš
sėmęs fiziologiškai bei biologiš
kai pajėgas, po to, alkoholiu 
nuodijant jėgų likučius pigiai 
parduodamu ar tiesiog bruka
mu kuone kiekvieno dvaro bra
vore gaminamu spiritu (kitų 
tautų baudžiauninkai daug lai
mingesni — ne spiritu, o vynu 
ai? alum buvo prievartaujami). 
Tautos grietinėlė — bajorija, 
sulenkėjo, ištirpo it kamparas; 
tada iš likučių jnasės, ęnefgin- 

_ gfausiems išgaravus į Ameriką, 
masine emigracija 19 amž. gale 
iš istorinio lietuvio liko tai, ką 
šiandien turime, be tradicijų, 
išmirštanti tauta, ne tik maža, 
bet labai maža tautelė, vos 2% 
milijonų. Šioje pavojingoje Eu
ropos daly, tarnaujančioje tiltu 
tarp Rytų ir Vakarų pats jna- 
žiausias vienetas, galįs svajoti 
apie neutralumą - savarankiš
kumą, turėtų būti bent 5 milijo
nų ir tai daug kūrybingesnis, 
realįstiškesnis (ne poetiškas), ir 
vieningesnis tarpusavy.

Mišrios vedybos neatlaiko
Istorijos bėgy šalia mūsų eli

to — diduomenės giminiavimo- 
si su ukrainiečiais, kiek mažiau 
su gudais, dar pažymėtina lie
tuvių - lenkų, lietuvių - vokie
čių (sako, taip' atsirado visa 
rytprūsių tauta)' vedybos daug 
menkiau — lietuvių su rusais. 
Kiek vėliau lietuvių - anglų 
(tikriau, lietuvių - amerikonų), 
lietuvių - ispanų bei portugalų 
Pietų Amerikoje. Visur žaibo 
greitumu išgaruoja lietuviškasis 
elementas, išskyrus negausius 
atvejus su ukrainiečiais bei nuo
laidžiais ugro-finų mongolais, 
(estais, vengrais) ir latviais. 
Lietuvių vedybos su žydais, či
gonais ir negrais — labai didelė

AR ŽINAI, KAD
jeigu tamsta esi paprastas 

darbininkas ir gyveni JAV, sa
vaitės darbo 5 valandas privalai 
skirt valstybiniams mokesčiams 
apmokėti. Likusius pinigus gali 
sunaudoti kaip tinkamas...

vienas Šiaurės Amerikos fel
jetonistas (maždaug, mūsiškio 
Pulgio žanro rašytojas) savo 
knygą dedikavo Adomui ir Ie
vai, kurie, anot autoriaus, buvo 
pirmieji juokdariai šioje žemė
je ir, per kartų kartas, suteikė 
impulso ir jam pasidaryti juok- 
darybos kūrėjui...

žinovų teigimu, idealistiškiau- 
sias amžius mergaičių vedy
boms yra tarp 21 ir 25 metų, vy
rų — tarp 25 jr 30 metų.^

“Žaliojo dobilo” draugijai pri
klausančių ir mūsų tarpe pasi
taiko. Ar likiiųasy “pagailėjo” 
vedybinio' gyvenimo, ar jie pa
tys buvo truputį neapsukrūs — 
taip ir liko nevedę. Kartais 
jiems sunku pasiteisinti senber
nystės dienose, čia paduosiu 
truputį “amunicijos”. Iš pasau
lio garsenybių nevedę buvo: 
Michelangelo, Sir Isaac New
ton, Shopenhauer, Liszt, Cho
pin, Charles $amb, Cecil Rho
des, Lord Kitchener, Voltaire, 

va šildomas, atskiras, gero muro, 
privatus įvažiavimas, didelis kie
mas ir garažas.

6. Roncesvalles - Wright, $3J5OO 
įmokėti, 6 didelis kambariai, mo-

* derni virtuvė, alyva šildomas, la
bai gero mūro, didelis kiemas.

7. High Pork - Roncesvolles, $3.900 
įmokėti, 6 dideli kambariai ir 2 ap
šildomas verandos, 2 ougštų, at
skiras, - a py nou j is nomos, vande
niu alyva šildomas, 4 gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

8. Bloor - High Park Ave., $5.900 
įmokėti, 10 didelių kambarių, ge
ro mūro, 2-jų butų, 2 ^vonios, 2 
virtuvės, vandeniu olyva šildomas, 
2 garažai, prie pot Bloor, geras pir
kinys.

9. Dundas - Dufferin, 2 apyncuji 
atskiri namai. Vienas 2-jų atski
rų butų, antras 4-rių atskirų bu

Lietuvių mišrios vedybos
retenybė, daug mažiau, negu 
kolonijinėse tautose, ar net pas 
artim. kaimynus.

Po šio karo pagausėjo mūsų 
vedybos, vargiai ar smerktinos, 
su latviais ir estais, kaip arti
miausiais kaimynais ir likimo 
broliais. Bendrai, reikėtų prasi
tarti, kad mūsų vedybos su 
skandinavais, ar kitom mažom 
švariom tautom (čekais, kroa
tais) ne taip jau būtų peiktinos, 
iš viso, nes mažųjų tautų didė
jimas, o ne didžiųjų, galinčių 
mus praryti ar bent sutirpinti 
savo katile, nėra toks pavojin
gas mūsų mažai tėvynei, kuri 
irgi priklauso mažųjų tautų 
blokui.

Jei mišrios vedybos šiandien 
yra neginčijama blogybė, tai 
gautųsi visai atvirkščias vaiz
das, gal net jos. pasidarytų pro-

Per 130 metų
Bolivija — tai nuolatinių re

voliucijų kraštas, panašiai, kaip 
ir kiti Pietų Amerikos kraštai. 
Kai prieš 130 metų Bolivija pa
siskelbė nepriklausoma, ten yra 
buvę ne mažiau kaip 180 suki
limų. 1952 m. po kruvinos revo- 
liusijos valdžią paėmė Estenso- 
ro. Jam nugalėti padėjo gerai 
ginkluota 40.000/ darbininkų mi
licija. Šią miliciją Estensoro pa
liko ir vėliau, o reguliarios ar
mijos pajėgos Bolivijoje ir šian
dien tesudaro vos 7.000. Išsyk 
viskas ėjo gerai, bet kai cino 
kaina.iš $1.21 nukrito iki 80ę už 
svarą, o pradėjo kilti maisto 
kainos ir jo vis mažėja, paga
liau, kai tas pats Estansoro ne
įstengė įvykdyti pažadų, ku
riuos buvo paskelbęs būdamas 
opozicijoje, tai galiausiai darbo 
milicija ir drauge su ja “bend
roji Bolivijos profesinė sąjun
ga” pakėlė balsą ir prieš savąjį 
prezidentą. Profesinių sąjungų 
iš 70 žmonių sudarytas vykdo
masis komitetas, iš kurių apie 
pusę yra komunistai arba jų 
simpatikai, iš tikro Bolivijoje 
turi didelę galią, nes faktiškai 
valdžiai diktuoja, ką jį turi da
ryti. Svarbiausias'prof, sąjungų 
veikėjas yra Juan Lechlin, kal
nakasių prof, sąjungos vadovast 
Tiesa, jis pats nėra komunistas, 
bet labai trokštąs garbės, opor
tunistas, kuris, padedamas ko
munistų, yra pasiryžęs įkopti į 
valdžią. Paskiausiu metu jis pa-

Walt Whitman, Henry James ir 
daug kitų.

jeigu ieškai mergužėlės, ber
nužėli, geriau pasibalnok juod
bėrį ir jok kur nors į pietus, nes 
Kanadoj didelio pasirinkimo 
nerasi. Čia 21 vyrui tenka tik 
19 mergaičių. Taigi, trūkumas. 
Gi JAV-bėse, ypač Massachu
setts — 100-tui -vyrų 19 merginų 
perdaug...

dėl šeimoj pasitaikančių gin
čų, jeigu ginčijamasi tik dėl 
klausimo, kas yra “bosas” šei
moj, žinovų teigimu, reikėtų 
moterims nusileisti, nes, esą, 
koks gi skirtumas, kuris eis j 
vcnią pirmas, kuris paskutinis...

Karelijoj - Suomijoj (dabar 
raudonųjų okupuota sritis) ve
dybinės apeigos atliekamos va
karais. šliūbo metu jaunikis 
stovi, jaunoji — klūpo. Vestu
vėse esą giedamos verksmingos 
giesmės...

jei jaunuolis ir jaunuolė val
go duoną atsikąsdami iš vienos 
ir tos pat riekės, tai esąs ženk-

Rusijoj, kai kuriose srityse 
buvęs paprotys, kad tėvas ište
kančiai dukteriai džentelmeniš-

tų, po 4 gabalus modernios vo
nios, vandeniu apšildomas, geros 

. \ pirkinys, parduodamos lobai gero
mis sąlygomis. <

10. High Park Blvd., 14 labai dide
lių kambarių, atskiros, labai gero 
mūro, centrinis planas, vandeniu 
olyva šildomas, 3 vonios, moder
nios virtuves, didelis gražus kie
mas ir 2 garažai, parduodamas su 
visais gerais baldais, mėnesinės 
pajamos $680, labai geras pirki
nys geromis sąlygomis.

11. Indian Rd. - Geoffrey, 11 didelių 
kambarių, gero mūro, atskiras, 4 
modernios virtuvės, 2 vonios po 4 
gabalus, vandeniu alyva šildomas, 
gražus kiemas, šoninis įvažiavi
mas ir garažas, vertas dėmesio 
pirkinys.

paguotinos - girtinos, jei lietu- 
vis-vė turėtų stipresnę psicholo
giją, ar bent susirūpintų dabart. 
savo charakterį, kuris yra tikrai 
labai spragotas, defektingas, 
tinkamai pataisyti. Gal tada bū
tų net užgirtina, entuziastingai 
aprobuotina, jei tai, kiekvienu 
atveju , atvestų iš kitų tautų 
būrio vis po naują avį į mūsų 
šeimą, pasišoksiančią tuoj iš
mokti skambios lietuvių kalbos, 
papročių, įsilieti į mūsų tautos 
gyvenimą, natūraliai išpučiant 
— padvigubinant lietuvių tautą. 
Matote, ką reiškia psichologija, 
jos stiprumas (jei sukelia ener
gijos upę mūsų vidaus valstybė
je). Anglų enciklopedijose skai
tome, kad

18 amž. dvi rusų carienės • 
buvę lietuvaitės.

(Bus daugiau)

-180 su kilim u
reikalavo, kad Bolivija ne 
užmegztu diplomatinius santy
kius su Sov. Sąjunga, bet kad ir 
visą strateginių rūdų atsargą 

tik

parduotų - Sov. Sąjungai.. Dar
daugiau: ji taip pat pareikalavo 
nusavinti visas Katalikų Bažny
čiai priklausančias žemes su ki
tokiomis nuosavybėmis, o sosti
nės arkivyskupą metropolitą 
paskelbti “valstybės' priešu”. 
Atrodė, kad nuosaikumo sie
kiančiai Estensoro vyriausybei 
atėjo galas. Tačiau iš padėties, 
bent tuo tarpu, išgelbėjo ameri
kiečiai, kurie suteikė reikalingą 
“dolerinę injekciją”, ir Lechli- 
nas su savo radikaliais reikala
vimas vėl buvo nustumtas į už
pakalį. Jo reikalavimai pasirodė 
“per toli siekią” taip pat ir pro
fesinėms sąjungoms. Pastaruo
ju metu susektas net ir sąmoks
las prieš valstybėj valdžią. Ra
mybės ir tvarkos trokštą Boli
vijos gyventojai bijosi, kad ir 
su Bolivija vėl kas nors nepra
sidėtų panašiai, kaip kad buvo 
neseniai su Guatemala.

Kanadoje rastas žibalas 1859 m
(CSc) 1859 m. vyko varžyti

nės: kur bus iškastas pirmasis 
naftos šulinys — Kanadoje ar 
JAV. Dr. H. C. Tweedl iškasė 
pirmąjį kanadišką šulinį ir lai
mėjo varžytines. Jo sklypas bu
vo netoli Dover New Brunswick 
provincijoje. E. L. Drake JAV 
iškasė prie Titusville Pensilva
nijoje.

Nors Tweedelio iškastas šu
linys pradėjo veikti pirmas, bet 
lygintis su amerikiečio Drake 
šuliniu ir JAV jau pirmose die
nose užėmė vadovaujamą vietą 
naftos produkcijoj. Be to dar 
viena kanadiška firma buvo pra
dėjusi varyti naftą ir dargi vie
nais metais anksčiau negu vyko 
Tweedel ir Drake varžytinės.

James M. Williams buvo be 
varantis “žibalo gumą” prie Oil 
Springs pietvakariniame Onta
rio jau 1858 m. ir buvo ten pat 
įtaisęs valymo dirbtuves. Tais 
laikais gazolino dalys randamos 
žalioje naftoje buvo įkaitomos 
kaipo pavojingos ir niekam ver
tos priemaišos. Taip buvo ligi 
1912 m., kada išradimas viduji
nio degimo variklio įgalino su
naudoti gazoliną dabar labiau- 

kai sužerdavo per pečius bota
gėliu, o po to — tą “ginklą” iš
kilmingai įteikdavo žentui...

laike II-jo Pasaulinio Karo 
Berlyne tarp 12-14 m. amžiai 
jaunuolių iš 41 jų skaičiaus 9 
— neteko abiejų tėvų ir 22 — 
tik tėvo. Tokia proporcija esan
ti beveik visoje Vokietijoje.

Surinko Pr. Alienas.

Karalienė ar pacientė?
Pas garsųjį psichiatrą dr. A. 

Meyerį kreipdavosi įvairios žy
mios asmenybės. Kada Rumuni
jos karalienė Marija pirmą kar
tą lankėsi JAV, ji irgi pareiškė 
norą jį sutikti.

Vienas bendras pažįstamas 
jam pranešė, kad Rumunijos 
karalienė Marija norėtų jį ap
lankyti. Dr. Meyeris tuo metu 
buvo įsigilinęs į savo’ darbą, ta
čiau susidomėjęs pakėlė galvą.

— Iš tikrųjų? — atsakė jis — 
Nuo kada ji yra įsitikinusi, kad 
ji yra Rumunijos karalienė?

Pripratęs
Į vieną kompartijos organi

zuotą darbininkams politinio 
švietimo kursų pamoką Bulga
rijoj visai netikėtai atvyksta 
švietimo ministeris. Po paskai- j 
tos ministeris užklausia refe
rentą:

— Pastebėjau, drauge, kad 
darbininkai jūsų paskaitos me
tu labai dažnai žvalgosi į savo 
laikrodžius. Ar jūs to nepaste
bėjote? ’ .

— Taip, mačiau.
— Ir tai jūsų nė kiek nejau

dino?
— Ne. Aš esu prie to jau pri

pratęs. Žvalgymasis į laikro
džius dar nereiškia, kad jų kant
rybė jau išsisėmė. Jaudintis pra
dedu .tiktai tada, kai jie deda 
-laikrodžius prie ausies, tikrin
dami ar jie nesustoję.

Namai be šeimininko
Daug kas nepatikės, kad Vil

niuje yra namai, kurie niekam 
nepriklauso. Niekas iš tų namų 
gyventoj ų nereikalau j a * butų 
nuomos mokesčio, jie nemoka
mai naudojasi vandeniu, elekt
ros šviesa. . ‘

Tokias privilegijas turi Suba
čiaus gt. Nr. 37 ir 37a namų gy
ventojai. Šiuos namus buvo iš
nuomavęs Vilniaus statybos tres
tas iš Statybos tresto Nr 1. Ka
da pasibaigė nuomos terminas, 
namas liko be jokios priežiūros, 
nes Statybos trestas Nr. 1 juo rū
pintis atsisako. Nepriima jo savo 
žinion ir Vilniaus miesto butų 
ūkio valdyba. Atrodo, kad gy
ventojams tokia padėtis netruk
do ramiai gyventi. Deja, tikro
vėje ne taip yra. Jeigu, sakysim, 
kuriam nors gyventoj ui reikia 
gauti pažymėjimą^ patvirtinantį 
jo gyvenamąją vietą, tai jis jo 
iš niekur ir negaus. Vilniaus sta-

Gvardijos pulkas Kanadoje
(CSc.) Grupė apdovanotų ka

rių iš visos kanadiškos armijos 
jau yra parinkta suformuoti 
Gvardijos pulką, dabar vyriau- 
sįji pulką visoje valstybėje.

Jis kuriamas pagal Britanijos 
garsiuosius gvardijos pulkus iš 
II Pasaulinio karo ir Korėjos ka
ro veteranu. Jie išeis specialų 
apmokymą beveik tokį pat kie
tą kaip ir britų pulkuose, kad 
pasiektų augštą drausmės lygį 
ir sugebėjimą paraduoti. Kana- 
diškoji Gvardija perims daugu
mą visų ceremonialo pareigų.

Sukūrimas naujo vieneto, kai
po vyriausiojo pulko visoje ša
lyje, jau iššaukė tam tikro pa- 

siai vertinamą naftos produktą.
Imperial Oil Limited, kuri 

buvo įkurta Londone, Ont., su 
16 valytojų ir gamintojų, bet 
nebuvo pasekminga, kol neat
rado 1947 m. svarbiųjų naftos 
laukų čia Kanadoje. Tai yra da
bar garsūs Leduc laukai Alber
toje. Imperial Oil, švęsdama sa
vo 75 m. sukaktuves, pranešė, 
kad Kanados produkcija dabar
tiniu metu siekia 266.000 stati
nių kasdien, iš jų pusė sunaudo
jama Kanadoje.

Paieškojimai
Pranui Maneliui yra svarbus 

laiškas iš Lietuvos. Žinantieji 
kur jis gyvena, praneškite “TŽ” 
redakcijai.

Prašomas atsiliepti Gvidonas 
Šimkevičius, kilęs iš Zarasų, gy
venęs Vokietijoje, Anglų zono
je. Yra gauta jam svarbi žinia iš 
Lietuvos.

Jeigu kas žinotų kur išemigra
vo G. Šimkevičius, arba dabarti
nę jo gyvenamą vietą, maloniai 
prašoma pranešti M. Mackevi
čiūtei, 130 Herkimer St., Hamil
ton, Ont., Canada.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS 
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius. 

Duodu išsimokėjimui iki^ dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tel. OL. 8123 
. „  ANT. ’ JUOZAPAITIS.

Pagąl valgį ir pasiskaitymas
— Porciją keptų kepenėlių už 

šešias markes — užsako svetys 
kelneriui Rytų Berlyno valdiš
koj valgykloj.

Atneštą pcęoiją svetys sutvar
ko dviem normaliais kąsniais ir 
vėl pasišaukia kelnerį.

— Aš skaitausi pavalgęs. Da
bar prašau atnešti man ką nors 
pasiskaityti. Gal būt kokį pašto 
ženklą ar ką, nes ko nors di
desnio, manau, čia gauti nega
lima.

Neįmanoma
Rytų Berlyne kalbasi vokie

tis fabriko darbininkas ir tik iš 
Sovietų Sąjungos atvažiavęs ka
reivis - naujokas. Pastarasis su
ka į laikraštinį popierių rupią 
machorką.

— Ar jums armijoje cigarečių 
neduoda?

— Gatavų neduoda. Reikia su
sisukti patiems.

— Ar Sovietų Sąjungoj gata
vų cigarečių negalėjot ir pirkti?

—-Gatavos?! Argi Vokietijoj 
jos parduodamos jau susuktos?

— Žinoma, kaip gi kitaip.. Ci
garetes juk pradėjo gaminti jau 
praėjusį šimtmetį.

— Netikiu. Neįmanoma. Prav
da pradėjo leisti tik 1912 m., o 
Pravda buvo pats pirmasis laik
raštis pasauly. Taigi anksčiau 
negalėjo būti popierio cigare
tėms. Tu drauge manęs neap
gausi.

tybos tresto valdytojas siunčia 
jį pas Statybos tresto Nr.l val
dytoją, o pastarasis — pas mies
to butų ūkio valdybos viršinin
ką. Šis paprastai tik pečius pa
trauko ir atsako:

—- Kaip jūs. pilieti, susigalvo
jote kreiptis į mane šiuo reikalu. 
Aš pirmą kartą girdžiu apie na
mus, esančius Subačiaus gt. Nr. 
37 ir 37a. Nei anksčiau, nei dabar 
jie mums nepriklauso ir nieko 
apie juos mes nenorime žinoti.

Nėra tvarkos ir namuose. Kie
me suverstos krūvos šiukšlių, iš 
kanalizacijos per laiptus teka 
nešvarus vanduo.

Vilniaus miesto vykdomasis 
komitetas turi rimtai susirūpinti 
namais, esančiais Subačiaus gt. 
Nr. 37 ir 37a, ir surasti jiems 
šeimininką. __ A. Mačys

Vilniaus m. Subačius gL Nf.
37, bt. 24 namo gyventojas.

(“Tiesa” Nr. 87)

vydo senuose pulkuose kaip 
Queen’s Own Rifles- — sufor
muotas 1860 m.; Black Watch — 
1862 m.; Royal Canadian Regi
ment — 1883 m.: Royal 22-nd 
Regiment — 1914. kurie turi pa
vydėtinus atžymėjimus už dau
gelį garbingų kovų. į

Manoma, kad Kanadiškcsios 
Gvardijos pulkas niekuomet ne
bus pasiųstas į mūšius. Bet jeigu 
jau būtų karas, laukiama, kad jie 
neapsileis nei vieniems kariams 
nei pasiryžime nei drausmėje.

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto.

Tel. OL. 6415.
Sav. I. VILIŪNIENĖ

INTER - CITY
Heating 

Installation
Atlieka namų apšildymo, gazo, ’van
dentiekių, drenažo įrengimus bei pa
taisymus, pavasario sezonui išvalo 
krosnis su vacuum cleaner.

JONAS PUTERIS
67 ESSEX ST. Tel. OL. 8010.

i

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

-batų krautuvė
Parduodu jvoirtos rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
Tel. KE. 3881

Dr. M. Arštikaitytė 
dėl atostogų 

LIGONIŲ NEPRIIMINŽS 

IKI 

RUGPICCIO 1 D.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

Telefonas ME. 2933.

Kabinetas 
UŽDARYTAS 

nuo liepos 31 d. ligi 
rugpiūčio 22 d.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 

NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvalles Avė. 
Telefonas OL 4778.

Nuo rugpiūčio 1 iki 15 d. 
t , , . 

kabinetas
UŽDARYTAS.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas

1390 DUNDAS ST. W. 
(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

KABINETAS UŽDARYTAS 
nuo liepos 4 iki 
liepos 29 dienos.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

J2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS '
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vak 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912 
arba EM. 4-8532.

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. CEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter,
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalles Ave.
Tel. LA. 0846. '

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto.

Priimama’susitarus iš anksto.

GEORGE BEN, B.A.

teisininkas — 
advokatas ir notaras.

Kalba slavų kalbomis.
1147 Dundas St W., Toronto 

Telef.: OL. 8431 Ir OL 8432.

A. STANCIKAS
Boiges Nationol Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAKATI

RADIO APARATUS
Aparatai pąimamb Ir gtųžmamt j 

ftawius veltui. 
Darbas garantuotas.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vaL iki 9 vai. vakaro ir šešta- 
dientais nuo 9 vaL iki 12 vai. ryto.
—..... I 11,1,1.....

— Otava. — Kanados vyriau
sybė paskyrė 14 naujų senato
rių. Beveik visi jie priklauso li
beralų partijai. Jų tarpe yra vie
nas žydas D. Croll iš Toronto.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo vciondos: 10-12 vai., 2 • 

4.30 vak v 7-9 vai. vak. 
606 BAfHURST STREET 

Toronto.
Telefonas KE. 4323.

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas.

3 Spadina Rd., Toronto
(Bloor - Spadina kampas) 

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme) 
t
Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimo.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas

- ; chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto -

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN į
DANTISTAS - CHIRURGAS 

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave. » 

Priima vakarais Dagai susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas "
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius,’ 
jei reikalinga ’

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Htiri« akių nervus, kurie daž 
nai sukelia ądlvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbami.-.

470 College St. W. Toronto 
Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirbo nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventod. nuo 2-4 vol. popiet.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

■ Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-0978 

..... "".... . ' ~
DANIEL D. STOKAL, B.A. 

advokatas, notaras ir tt 
PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building

* Toronto 
Telefonas EM. 6-1681-2 

Ketvirtadienio vakarais: 
575 Queen St. W. - 6-8 val. v. 

Telef. EM. 8-2646

i
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§v. Jono Krikštytojo parapijos 
žinios

— Šį penktadienį — pirmąjį 
rugpiūčio mėnesį — vakarinės 
mišios 7.30 vai. Pamaldų metu 
bus klausoma išpažinties ir da
linama šv. Komunija.

—A teinantį, sekmadienj mėne
sinė rinkliava bažnyčios remon
to skoloms mokėti. <

— Visą rugpiūčio mėnesį dėl 
vasaros atostogų, penktadienių 
vakarais įprastų parengimų nei 
skautai nei jaunimo klubas ne
turės.

— Sutuokta Vladas Levickas 
ir Gerda Presaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos statyba dėl finan

sinių sunkumų smarkiai sulė
tinta. Ribojamas! laikinosios 
bažnyčios įrengimu. Lietuviai 
prašomi paskolinti pinigų, kad 
greičiau galėtume užbaigti šią 
pradinę statybą. Norintiems 
duosime tuos pačius banko nuo
šimčius ir grąžinsime pinigus 
kada tik bus paprašyta.

— Šį sekmadienį, rugpiūčio 7 
d., įvyks parapijos maldininkų 
kelionė į pirmųjų Amerikos 
kankinių šventovę Midland. Au
tobusai nuo College teatro iš
vyks 9 vai. ryto. KeĮionė ten ir 
atgal $3.50. Registruotis galima 
iki ketvirtadienio pietų. Lietu
vių šv. mišios, švetovėje bus lai
komos 12 vai. Mišių metu giedos 
parapijos choras. Procesija iš 
aikštės prasidės 11.30 vai. Va
žiuoją mašinomis prašomi tuo 
laiku susirinkti aikštėje ir da
lyvauti procesijoje. Važiuojan
čių į Midland išpažinčių bus 
klausoma College teatre 8.30 v. 
rytą. Šventovėje nebus klauso
ma išpažinčių. ‘

— Leono ir Ereminos Norvai
šų vestuvinės puotos metu sve
čiams suaukojus BSFondui $36 
reiškiame nuoširdžią padėką. 
< —Moterystės sakramentu su
jungti: Petras Murauskas ir Lo
reta Zita Šmigelskytė. Leonas 
Norvaiša ir Eremina Liudvika 
Ramanauskaitė, Vytautas Anta
nas Štuikys ir Liuda Elena Va
liulytė.

— Pakrikštyti: Raimundas
Kaa:mieras Valaitis, Ona Rae 
Milerytė, Diana Lynn Milery- 
te, Rimantas Antanas Marijus 
Kalinauskas, Albinas Genius 
Stasiulis, Ilona Marija Zaleskai- 
tė. Edmundas V aclovas J u re vi - 
čiūs, Kristina Marija Mardosai- 
tė, Aušrelė Marija Janonytė.

— Parapijos orkestras paleis
tas vasaros atostogoms. Kada or
kestrantams vėl susirinkti, bus 
pranešta vėliau.

— Jau iš anksto kiekviena pa
rapijiečių šeima prašoma pa
ruošti ar nupirkti bent po vieną, 
vertingesnį fantą parapijos ru
dens bazarui, kuris bus naujo
je salėje. Ypačiai ponios ir mer
gaitės, mokančios mėgsti ar siū
ti, prašomos paruošti ką nors iš 
rankdarbių. \

— Wasagoje įsigyta nuosavy
bė vasaros stovyklavimui spar
čiai tvarkoma. Šiais metais ši 
vieta perleista Toronto ateiti
ninkų ruošiamai stovyklai, ku
rion priimta ir neateitininkų. 
Stovykla prasidėjo pereitą šeš
tadienį. Nors parapijos dėmesys 
labiausiai nukreiptas į bažnv- 
čios statybą, vis tik rasta gali
mybės stovyklavimo vietoje pa
statyti namą, kuriame telpa 
koplyčia, salikė, vitruvė ir dar 
pora pagalbinių kambarių. Taip 
pat išgręžtas ir šulinys ir išly
ginta didelė aikštė sportui. Pa
laipsniui, pagal iš anksto suda
rytą planą, visa stovyklavimo 
vieta, kurios yra 25 akrai gra
žaus ir sauso miško, bus pavers
ta puikiu parku, kuriame galės 
rasti poilsio jaunas ir senas.

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 
TIK

1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547
č»o pot galimo užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:
9 kamabrių atskiros mūrinis nomas su dviem mūro garažais, vandeniu aly

va Šildomas, dvi geros virtuvės, nepereinami kambariai. Vieno skola balansui. 
College - Dovercourt rajone. Įmokėti $6.000.

8 kambariai, pusiou atskiras mūrinis nomoš su garažu. Dvi virtuvės. 
College - Beatrice rajone. Įmokėti $2.500.

6 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas su garažu, alyva apšildomas. 
Arti Roncesvolles gatvės. Įmokėti $2.500.

B. Sakalauskas
Telefonai: KE. 3216, namų LO. 1410

Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo
damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausį pasirin
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

856 COLLEGE ST. (netoli Ossington)
I. BRKOVICH REALTOR

"""" ' .... - . ........... . .................. . .......................... 111,1 H....... 1..

Ateitminkų stovykla 
veikia nuo pereito šeštadienio 
one Wasaga vasarvietės Tėvų 
Pranciškonų įsigytame miške. 
Stovyklautojų yra apie 90. Sto
vykloje be maudymosi Georgian 
Bay tyrame vandenyje ir žaidi
mų vykdoma kultūrinė progra
ma* bei laužai. Ypatingai plati 
programa numatyta šeštadienį 
ir sekmadienį, kada įvyks ir sto
vyklos uždarymas. Tikimasi, 
:ad temis dienomis ypač sekma- 
lienį stovyklą aplankys daug 
ivečių. Vykstantieji kviečiami 
įtvyk d pamaldom, kurios bus 
*1 vai. rytą. , ■'

Į stovyklą vykstama iš Toron
to pro -Barri 400 keliu, toliau 27 
ki Elmvale, nuo kurios sukama 

i 92 kelią ir važiuojama iki Wa- 
:agos. Prieš pat tiltą reikia pa
sukti į dešinę. Nuo čia už pus
antros mylios yra stovykla, at
žymėta užrašais.

Wasagos vasarvietė
Sekmadienio iškilmingų " pa

maldų metu, kurias laikė kun. 
S. Pacevičius, buvo pašventin
ąs šv. Jono Kr. parapijos nau
jai pastatytas pastatas, kuria
me vasaros metu ten atostogau- 
i an tiems lietuviams. laikomos 
pamaldos. Dėl nepaprastai tvan
kaus oro iškilmės galimai buvo 
trumpinamos, šeštadienio vaka
rą salėje įvyko pobūvis, kuria
me atsilankė apie du šimtu žmo
nių. Sekantį sekmadienį Wasa
goje pamaldos įprastu laiku’ — 
11 vai., o kiekvieną šeštadienio 
vakarą salėje vyks šokiai. Šį 
sekmadienį 3 vai. pp. vasarvie
tės salėje įvyks Toronto sporto 
klubo “Vytis” gegužinė.

Studentų suvažiavimas
Praėjusį ilgąjį savaitgalį Ge

orgian Bay puikiose pakrantėse 
Honey Harbor vienoj saloj įvy
ko nuotaikingas Kanados lietu
vių studentų suvažiavimas, su
būręs per šešiasdešimt studi
juojančio lietuviško jaunimo. 
Puikioje saloje lietuviai akade- 
iri'kai svarstė įvairias veiklos 
problemas, ypač išryškinant vi
sų vietovių veiklos derinimą.

Atostogauja
Lietuvių vasarvietėje Spring- 

hurste prie Wasagos vasaros 
atostogas praleidžia sol. Sofija 
Adomaitienė ir sol. Stasys Bara
nauskas su šeimomis. Pereitą 
savaitgalį grįžo į JAV ten pat 
praleidę atostogas: prof. A. Da- 
mušis su šeima, taip pat pp. inž. 
Brizgių, dr. Čeičių, Mingėlų šei
mos, šiuo metu baigia atostogas 
p. Gabaliauskas ir daug kitų.

Kanadiečių ir neokanadiečių 
konferencija

Ontario Švietimo ministerija 
kartu su imigracijos ir piliety
bės ministerija jau treti metai iš 
eilės suorganizuoja specialią neo 
kanadiečių ir įvairių Kanados 
organizacijų atstovu konferen
ciją Geneva Parke prie Cou- 
chiching ežero. Jos uždavinys 
apsvarstyti sklandesnio neoka
nadiečių įsiliejimo į Kanados 
gyvenimą problemas. Konferen
cijai vadovavo p. S. Davidovich 
iš Ontario švietimo ministerijos. 
Pabaltiečius atstovavo ponia O. 
Riisma, Pabaltiečių Federacijos 
pirmininko žmona.

Po visos eilės diskusijų priei
ta išvados, kad įsiliejimo į Ka
nados gyvenimą tempas negali 
būti perdaug spartinamas ir kad 
brangintinas yra kiekvienos tau
tinės grupės kultūrinis įnašas į 
Kanados gyvenimą.

Lietuvių atstovų šitose kon
ferencijose dar nėra buvę nei 
vienais metais.

Spalvotą televiziją CBC pra
dės transliuoti iš Toronto, Mont
realio ir Otavos 1956 m.

Toronto skautų-čių stovykla

zyklavo 230 skautų-čių. Toron- 
Ječių eiles papildė CĮevelando, 
Hamiltono ir kitų Ontario vie
tovių skautai-ės. Gražioje, Lie
tuvos vaizdus primenančioje, 
vietoje, 10 dienų praleista lietu
viškoj aplinkoj dainuojant lie
tuviškas dainas^-ir mokantis 
skautiško patyrimo.

Savaitgalyje stovyklą aplan
kė Vyriausia Skautininke O. 
Zailskienė iš Čikagos, Vyriau
sias Skautininikas S. Kairys ir 
skaučių vadovių skyriaus vedė
ja vyr. sktn. L. Čepienė iš Bos
tono. Drauge stovyklavo sktn 
kun. S. Kulbis, kasdien laikęs 
šv. mišias susikaupimui pritai
kytoje vietoje.

Į stovyklos uždarymo iškil
mes susirinko dau£ svečių. Kal
bas pasakė Vyr. Skautininkai, 
KLB Kr. Valdybos pirm. J. Ma
tulionis, skautų rėmėjų pirm. J. 
Šlekys, KLB Kultūros Fondo 
atstovas V. Matulaitis.

Prie laužo buvb perskaitytas 
sveikinimas lietuviams skau
tams stovyklaujantiems Vokie
tijoje. KLB Kr. V-bos pirm. J. 
Matulioniui pasiūlius, svečiai 
suaukojo $83 skautų-čhi stovyk
lai Vokietijoje. Skautė.

Lietuvos Valst. Operos solistui
KOSTUI GRANTUI mirus,

gilią užuojautą reiškiame Jo Žmonai Zinaidai Orantienei ir ' 
broliui Viktorui Orantui.

Lietuvos Valst. Operos Solistui
KOSTUI GRANTUI mirus,

Jo artimuosius giliai užjaučiame ir drauge liūdime

Vytautas ir Bronius Marijošiai.

A. A. STASIUI BILITAVIČIUI tragiškai žuvus,

jo tėvams, sesutei ir broliukams reiškiame gilią užuojautą

‘ A. A. MARIJAI ČEGUŽIENEI mirus,
jos sūnums, dukrai, žentui, marčioms ir anūkams reiškia
me gilią užuojautą

Kartu liūdinti
Bandžų šeima.

Tragiškai žuvus
A.A. DANAI GUOBYTEI, 

reiškiame gilią užuojautą tėveliams O. M. GUOBIAMS ir 
jos broliukui Joneliui

Žemės ūkio darbams* IEŠKOMAS D AR
KI INKAS. Kreiptis laiškais j "TŽ" ad
ministraciją.

Išnuomojamos frontinis kambarys l-me 
augšte, gražus, nauji baldai, yra gara
žas. Galimo naudotis virtuve. Bloor - 
Runnymede. Tel. RO. 6-5667.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė vien
gungiams arba porai. Tel. LO. 4292.

Išnuomojamas ll-ras ougštas iš 3 komb. 
ir virtuvės šeimai. 486 Delaware Avė. 
Tel. KE. 9275, rytą iki 9 vai. ir nuo 
8 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys ir 
bendra virtuvė. Tel. KE. 3625.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, yra 
vieta mašinai pastatyti. Ramus, atskiras 
namiukas mažai šeimai. Galima kreiptis 
kiekvienu laiku 181 Manning Ave.

Išnuomojamos frontinis kambarys su 
naujais baldais. Galima virti. 210 Rus- 
holme Rd., prie Prisikėlimo parapijos. 
Tel. OL. 4004.

Išnuomojamas II augšte didelis frontinis 
kambarys ir virtuvė 2 suaugusiems. 53 
Gorevale Ave., tel. EM. 8-0948.

Išnuomojamos frontinis kambarys l-me 
augšte, galima gauti garažą. Tel. EM. 
2^2705.

Išnuomojami 4 kambariai l-me augšte ir 
4 kambariai ll-me augšte. 334 Runny- 
mede Rd., po 5 vai. vok.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimą* Torontą ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežime 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real.!, Londonu, M^mdsorę, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

A.A. solistas K. Grantas
Liepos 24 d. staiga širdies 

tramboze mirė Lietuvos valst. 
operos solistas Kostas Orantas. 
Palaidotas iš šv. Jono Kr. baž
nyčios Toronto Vilties kalno ka
pinėse.

Velionis buvo dar jaunas žmo
gus: jo laidotuvių dieną suėjo 
vos 50 metų amžiaus. A.A. K. 
Orantas buvo gimęs Rygoje 
Lietuvoje per ilgą metų eilę dir
bo Kauno valstybinėje operoje 
kaip solistas ir kaip aktorius 
įvairiose operose, ypač gražiai 
jis reiškėsi Smetanos “Parduo
toje nuotakoje”.

Trmtyje velioniui nesisekė. 
Per keletą metų buvo vargina
mas abiejų kojų didelio venų iš
siplėtimo. Ši Uga, atrodo, velio
niui ir buvo mirties priežastimi. 
Negalėdamas dirbti fizinio dar
bo, a.a. Orantas duodavo daina
vimo pamokas. Sunkia šeimos 
materialia dalia daugiausia rū
pinosi žmona p. Orantienė, kuri 
Volkovo baleto studijoje dirba 
kaip lektorė. Velionis, buvo gero 
ir jautraus būdo žmogus. Lai
dotuvėse dalyvavo daug žmo
nių. Prie kapo pasakyta daug 
kalbų lietuvių visuomenės ir 
jojo kolegų vardu.

T. Kovelienė, O. Žilinskaitė.

Dikaičiai, Siniai ir Tekučiai.

Underių šeima.

Surinko 4 milijonus
J.Em. kardinolo 25 m. vysku

pavimo sukakties proga buvo 
suorganizuotas vajus naujų baž
nyčių statybai, seminarijai ir kt. 
Buvo užsimota surinkti 3 mil. 
dolerių, o surinkta $4.107.759. Ši 
suma dar nėra galutinė, nes ne 
visos parapijos pranešė apie 
rinkliavas vajaus komitetui.

Toronto latvių 
organizacijų atstovai svarstė 
latvių namų Toronte statybos 
klausimą. Nutarta ligi rudens 
paruošti keletą projektų, iš ku
rių bus parinkti tinkamiausi, ir 
pradėti lėšų telkimą.

Toronto latvių organizacijos 
ir parapijos turi savo patalpas- 
namus, bet nei viena nėra pa
kankamai erdvi platesnio masto 
susirinkimams.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

Noujausi, su natūraliu balso perdavimu (High Fidelity), vokiečiu gamybos 
radijo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT. 

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užraiytį magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuoialai bei odos išdirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje —•

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundafs St W.f Toronto - EM. 4-1633 

Sav. K. MOTUŠIS.
Rodi jo priimtuvų specialios trumposios bongos jums gorontuojo Europos stočių 
priėmimų (Vilnius kasdien 6.30-—7.00 p.m.). Pos mus otliekomi specialistų 
technikų visokiousi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sąlygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotos aparatas 
gali būti priimtas kaip įmokėjimo pagrindas ,______ . _

ATLANtjc^EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biure*: 
924 Dundės St. W., Toronto 

Te!. EM. 4-1433.
SKYRIAI IR AGENTŪROS:

Toronto — 697 Queen St. W.
HAMILTON — 236 James St. N. ir

IS A 224 King St. E.
l^chener — 343 King St. E.
Waterloo ~ 96 King. St. S.
London — 740 Queens Ave. ir 

345 Clarence St. 
Ottawa — 156 First Ave. 
Winnipeg — 715 Elgin Ave. 
Vancouver — 340 Homer St.

WJAJGarbenis 
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
RONCESVALLES AURORA $2.000 įmokėti, viso $10.500, pusiou oh 

skiros nemos, 6 komb., oro-englru šildymo s, gorožos. Nomcs be skolų* t
WESTMINSTER - RONCESVALLES, $3.000 įmokėti, pusiou atskiros, ply

tų no mos, 6 komb., modernūs* olyvos šildymas, gorožos. Viso $14.500.
GROCERY - MEAT krautuvė, $7.000, Roncesvolles gatvėje, pilnai įrengta, 

nuoma $100 mėnesiui, apyvarta — apie $1000 savaitėje, 2-jų augštų namas, 
galimo jį nupirkti;

GARDEN - RONCESVALLES, $4.000 {mokėti, viso $13.800, 7 nepereinami 
kamb., vondens-afyvos šildymas, be garažo. •’ * -

KING - SUNNYSIDE, $4.000 įmokėti, viso $25.00&, 13 kamb. su baldais, 
pajamų namas, vandens-alyvos šildymas, 3 garažai, išmokėjimas ilgam laikui, 
atviras marginius.

AL GARBĖMS
REAL ESTATE 

iii i Bloor street wist. Toronto, ont/rio 
Telofahai: LO. 273S, LA. S772. Vakarai* NU. <1343.

▼ twno pupiniu ar pawciTvwM* retvavat* Krtitmirw WfMtt
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kų ir Ipė. Koncertas bus Liehivių Die-

Komisija dar kartą prašo me- įvyks Plateau salėje. Dailės pa- 
nininkų pristatyti eksponatus, rodoje tikimasi turėti apie 100 
nevėliau rugpiūčio 10 d. adresu: eksponatų iš keliolikos .meninin- 
Lithuanian Exhibition, 1465 rue 
de Seve, Montreal 20, Que.

Be toj pranešama, kad suda
ryta jury komisija iš sekančių 
asmenų: .dail. J. Zmuidzinienės, 
dail. A. Tamošaičio, dail. J. 
Akstino.

Jury komisijos posėdis įvyks 
'rugpiūčio 13 d. 1 vai. pp. Aušros 
Vartų bažnyčios salėje.

Parodos rengimo k-ja.
Lietuvių Dienos ruošimo rei

kalu praeitą penktadienį, liepos 
29 d., įvyko nepaprasta Montre
alio KLB seimelio sesija. Prezi
diumas ir komisijų pirmininkai 
padarė pranešimus apie atlik
tus darbus ir kvietė visiuomenę 
teikti rengimo komisijai viso
keriopą pagalbą.

Salė baliui gauta talpinanti 
virš 3.000 asmenų. Balius įvyks 
šeštadienio vakare. Koncertui 
pakviestas Toronto ’’Varpo” cho
ras, operos solistė E. Kardelie
nė, pianistas K. Smilgevičius ir 
Hamiltono tautinių šokių gru-

Šv. Andriaus liuterionių baž
nyčioje, Carlton ir Jarvis gatvių 
kampe, rugpiūčio 7 d., 9 vai. ry
tą, lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Tautininkų susirinkimas

Rugpiūčio .7 d. 12.30 vai. pp., 
Lietuvių Namuose kviečiamas 
KLT S-gos Toronto skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas.

Valdyba.
Koncertas parodos aikštėj

Rugpiūčio 8 d., pirmadienį, 
CNE Bandshell įvyks koncertas, 
kurio programą išpildys CBC 
radijo “Songs of my pople” me
nininkų grupė, 45 asmenų or
kestras, 12 asmenų choras ir so
listai, kurių tarpe lietuvis solis
tas Vaclovas Verikaitis.

Įėjimas nemokamas.
A.A. Ona Augaitienė

Penktadienio vakąrą savo na
miškių Laurušaičių namuose 
mirė a.a. Ona Augaitienė. Velio
nė kilimu žemaitė, nuo Taura
gės, sulaukė žilos senatvės, mirė 
turėdama 90 m., išauginusi 8 
vaikus. Pašarvota Odette laido
tuvių namuose (Dundas ir Duf- 
ferin gatvių kampas). Laidoja
ma šį trečiadienį 10 vai. ryto iš 
šv. Jono Kr. lietuvių bažnyčios 
Toronto Vilties Kalno kapinėse.

Ponai Vilimai, iš Ville Lasalle, 
su sūnum Jonuku, pereitą savai
tę grįždami iš svečių iš Čikagos 
ir Delhi, Ont., kur aplankė pp. 
Matelius buvo sustoję Toronte 
ir ta proga aplankė “TŽ” redak
ciją.

Pp. D. Norkeliūnas su ponia, 
grįždami iš atostogų kelionės 
JAV, buvo sustoję Toronte ir 
aplankė “TŽ” redakciją. Ta pro
ga p. Norkeliūnas paaukojo ”T 
Ž” 5$. Nuoširdžiai dėkojame.

Kilnojamą mokslinę parodą 
suorganizavo General Motors 
Co. Jos uždavinys pavaizduoti 
mokslo vaidmenį pramonės ir 
viso gyvenimo pažangoje. Paro
da rodoma Toronte, Osha- 
woje, Montrealy, Otavoj, Sud
bury ir Sault Ste. Marie. Pa
rodoje yra 24 eksponatai, o be 
to, dar rodoma 12 vadinamų Fu- 
turlines.

Iš Venezuelos
i Kanadą atostogų atvyko “TŽ” 
skaitytojas VI. Mikšys, kuris Ca
racas mieste turi maisto produk
tų krautuvę. Kanadoje žada bū
ti vieną mėnesį.

1142
PO.

6423

Mergaitė ieško kambario netoli 
nuo šv. Juozapo ligoninės. Tel. 
EM. 4-7646.
STALIUS PALIULIS JdNAS pataiso du
ris, spynos, grindis, langus, stiklus ir 
dožo. Tel. WA. 1-8655.

Nr. 31 (291)

Paskutinės mišios šv. Kazi
miero bažnyčioje buvo atnašau
tos sekmadienį, birželio 5 d. 
Klebonas kun. J. Bobinas pasa
kė tikrai jautrų ir' graudų pa
mokslą atsisveikindamas .su pir
mąja Kanados lietuvių bažny
čia, kurioje pirmos Mišios atna
šautos 1916 m. balandžio 9 d: Po 
paskutinių Mišių birželio 6 d., 
klebonas paskambino paskutinį 
sykį varpu ir tą pat dieną atvy
kę griovėjai pradėjo savo dar
bą. Tokiu būdu iš šv. Kazimie
ro bažnyčios šiandien tik pa
veikslai ir atsiminimai teliko.' 
Nugriauta ir klebonija, prie ku
rios jau pastatyta nauja, $40.- 
000 vertės. Persikraustant iš se
nos į naują, klebonui ir jo šeimi
ninkei, Sesutei Onai, daug pa
dėjo parapijos komiteto nariai, 
ypač Girdauskai ir Paznokai. 
Dabar pradėta statyti nauja šv. 
Kazimiero bažnyčia. Jei viskas 
tiksliai eis, tikimasi Kalėdoms 
turėti bent rūsį tinkamą pamal
doms. Dabar pamaldos laikomos 
tėvų jėzuitų mokykloje, Ra
chel gatvėje.

Sutuoktuvės. Liepos 16 d. šv. 
Brendano bažnyčioe klebonas 
kun. J. Bobinas sutuokė savo 
brolį Edvardą Bobiną su pran
cūzaite Rachelle Cloutier, o lie
pos 23 d., italų bažnyčioje — 
Vincą Bubelį su itale kanadiete 
Ona Pietro - Gražio. Abu -— šv. 
Kazimiero parapijos choro seni 
nariai. Choro merginos, su šyp
sena, sako: “Keisti mūsų vyrai: 
su lietuvaitėmis giedojo, o su 
kitatautėmis susigiedojo”.

Iš lenkų šv. Marijos bažnyčios 
nesusekti vagys .pavogė Montre
alio lenkų labai brangintą pa- . 
veikslą — garsiojo švč. Marijos 
paveikslo Čenstakavoje kopiją. 
Paveikslas, sakoma, buvęs nu
tapytas prieš šimtą metų ir bu
vęs nusagstytas 14 tūkstančių 
visokios spalvos brangakme
niais. Pvz. juose buvę lenkų 
konsulo žmonos padovanoti per
lai. Rep. Dūda. .

Bankas “Litas” jau turi 135 
narius ir yra išdavęs arti $8.000 
paskolų. Paskolos tuo tarpu duo
damos tik trumpalaikės, tačiau 
ir tuo būdu “Litas” jau sugebė
jo padėti daugeliui savo narių 
statant namus, įsigyjant būtinus 

i namų ūkio reikmenis ir pan. 
Paklausa paskoloms yra didesnė 
kaip įplaukiu indėliai. Ar ne
vertėtu lietuviams taupytojams 
apsigalvoti Kam atiduoti savo 
sutaupąs svetimiems bankams 
už 2 ar 2%%, kai savame galima 
bus gauti 4% ? Be to, kas svar
biausia, taupydami padedame 
savo tautiečiams, kurie jau su
prato ir savo einamąsias sąskai
tas perkėlė į “Litą”.

“Lito” darbo valandos kol kas 
tik sekmadieniais tuoj po pa
maldų Aušros Vartų parapijos 
salėje, bet reikalui esant bus 
praplėstos ir. kitas dienas.

Banko nariai nemokamai nau
dojasi šiais draudimais: mirus, 
nario sutaupos iki $1.000 padvi
gubinamos, o jei jis turėjo sko
los, tai jo skola iki $10.000 visai 
nubraukiama.

Banko pelnas gale metų bus 
paskirstytas indėlininkams už 
šėrus. Normaliai mokami 4% 
palūkanų.

Banko “Litas” pirmųjų šešių 
mėnesių veiklos rezultatai jau 
pralenkė net ir optimistų viltis.

Mirė. Staiga plakti sustojusi 
širdis pakirto gyvybę’ 30 metų 
Jono Ramanausko, sūnaus šv. 
Kazimiero parapijos komiteto 
nario Adomo, ir paliko nuliūdi
me ne tik tėvus, bet ir parapijos 
chorą, kurio nariu Jonas buvo 
per ilgus metus. Nuo 11-kos m. 
amžiaus, vėjo perpūstas, Jonas 
sirginėjo nugarkaulio džiova, ir 
paskutinius 8 metus veik nega
lėjo galvos sukinėti. Tačiau, jis 
visados būdavo puikios nuotai
kos, energingai padėdavo para
pijos parengimuose, visuose da
lyvaudamas. Į kapines jį paly
dėjo gausus būrys jaunimo ir 
senimo.

kų. Šiaurės Amerikos krepšinio 
turnyre laukiama apie 10 ko
mandų. Sportininkai prašo au
kų iš organizacijų ir visuome
nės prizams ir uniformoms įsi
gyti. Turnyras įvyks McGill 
universiteto sporto salėje.

Daug bėdos turima su leidi
niu. Ypač apsileidęs medžiagos 
prisiuntimo reikalu pats Mont- 
realis. Vos kelios organizacijos 
tėra prisiuntę žinių ir tik vienas 
prekybininkas montrealietis 
(Šukys) tėra davęs skelbimą, 
kai tuo tarpu iš Toronto yra virš 
40, net fš Vahcoūverio 4. Tikrai 
nepaprastas mūsų montrealiečių 
prekybininkų nesidomėjimas 
lietuviškąja reklama ir lietuviš
kąja visuomene!

Seimeliu posėdis pritarė ko
misijos pasiūlymui dailės paro
dos atidarymo metu suruošti 
žurnalistams priėmimą. Posė
dis užtruko net iki pusei dvyli
kos nakties ir tai daugiausiai 
dėl tuščių formalinio pobūdžio 
ginčų.

Loterijas reikalu. Kad būtų 
III-j i Lietuvių Diena įdomesnė 
ir sėkmingesnė, rengėjai yra pa
vedę loterijos sekcijai surengti 
loteriją. Be visuomenės paramos 
mes nieko negalėtume padaryti, 
todėb visus lietuvius prašome 
kuo skaitlingiausiai prisidėti 
aukomis bei fantais. Visuose 
Montrealio miesto rajonuose 
yra atstovai, kuriems galima 
fantus įteikti arba paskambinti 
telefonu. Ne mieste gyveną pra
šomi siųsti žemiau nurodytais 
adresais:

Irena Lukoševičienė — Mac
donald College, P.Q.,

Sofija Zemleckienė—630 Cha
telain St., Rosemount, telef. 
TU. 2769,

Skolastika Remeikaitė — 
Allard Ave., Verdun, tel. 
6-3837,

Janina Rimkeyičiūtė — 
Briant St., Ville Emard, telef. 
HE. 3285,

Karolina Kubilienė—930 Mof-' 
fat Ave., Apt. 3, Verdun, .

Kostas Toliušis — 1907 Egan 
Ave., Ville Emard, telef. PO. 
6-5322.

K. Lukošiūtė - Kubilienė, 
Loterijos sekcijos pirminiųkė.
Šachmatų rungtynėse kandi

datams į miesto meisterio pir
menybes V. Judzentavičius lai
mėjo antrą vietą, J. Viliušis tre
čią. Jų žaidimai pasirodė tiek 
įdomūs, kad buvo Įdėti vietos 
“Gazette”.

Spauda paskelbė sąrašą High 
School kursą išėjusių ir pažy
mėjimus gavusių mokinių, tarp 
jų 18 lietuvių. Diplomai trijų rū
šių: 1. High Honors (gavę požy
mį 85 nuoš ir dugščiau); 2. Ho
nors (požymis tarp 75 ir 85 nuo- 
šimč.); 3. Success (požymis tarp 
60 ir 75 nuoš.).

Katalikiškas mokyklas baigė: 
Thomas D’Arcy McGee: . R. 

Knystautas (2), Genovaitė Kup- 
ris (2), R. J. Jukonytė (3), V. 
Markevičius (3), R. A. Sungai- 
lytė (3), E. Vitas (3). Be to, A. 
Aneliūnas išėjo 5-metį kursą.

Cardinal Newman: J. Noreika
(2) . A. Barauskas (3).

St. Willibrord: V. Šipelis (2), 
L. Vilimaitė (3).

St. Patrick’s: V. Baltuonytė
(3) , J. Kriaučeliūnaitė (3).

• Protestantų H. School baigė:
Chambly County: B. J. Never- 

dauskis (2).
Montreal High: A. Placas (1), 

A. Vakselis (3).
Rosemount: M. Bilevičiūtė 

(1). V. Strelis (3).
Dienraštis ’’Star” įdėjo pa

veikslą Monikos Bendzaitytės ir 
J. Brian Shea, su kuriuo ji susi
tuoks rugsėjo 10 d. St. Thomas 
More bažnyčioje, Verdune. Jau
nasis yra sūnus Kanados laivy
no karininko, leitenanto koman- 
dieriaus.


