
Post Off/cc Deportment Ottawa 
t

*
SAVAITRASTIS

Leidžia 
Kanados Lietuviu Kataliku 

Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Mokyti ir auklėti
Kaip žinia, šio kontinento pedagogikos pagrindai toli skiriasi 

nuo mūsų europinių auklėjimo principų. Į tuos skirtumus nesi
gilinant, tenka pastebėti, kad oficialioji valstybinė švietimo sis
tema savo dėmesį yra sukoncentravusi daugiau į vaikų .mokymą, 
bet ne į jų auklėjimą. Auklėjimo ątžvilgiu čia vyraujanti pažiū
ra, deja, leidžia susiformuoti jaunuolio tipui, kuris daugeliu atr 
žvilgiu mums neįprastas, o daugelio nuomonę yra net palinkęs 
į slidžius kelius. Dėl to jau seniai spaudoje daug rašoma, tačiau 
jokių esminių reformų negirdėti

Privačiosios mokyklos dėl to ir kuriamos bei išlaikomos, kad 
norima eiti kitu keliu — išeinant tą pačią mokslo progfamą, jau
nimą ir auklėti. Kiekviena mokyklų rūšis šiuo atžvilgiu turi 
savų skirtingų principų. Mums lietuviams, katalikiškai lietuvių 
daugumai, be abejo, pirmiausia rūpi katalikų išlaikomos mokyk- 
cis. Ir tai ne vien dėl to, kad jose mokoma tikybos, bet ir dėl 
to, kad jose jaunimas auklėjamas ir auklėjamas prisilaikant ka
talikiškų principų. Suprantama, kad sąmeningi katalikai savo 
vaikus leidžia į katalikų mokyklas. Leidžia į jas savo vaikus ir 
abejingi, net nekatalikai, vien dėl to, kad tos mokyklos rūpinasi 
ne vien mokymu, bet ir auklėjimu. Daug yra pavyzdžių, kad net 
protestonų vaikai yra leidžiami į katalikų mokyklas. Kas pvz 
nežino, kad pagarsėjusi Kanados plaukikė, perplaukusi Ontario 
ežerą; ir kanalą tarp Prancūzijos ir Anglijos Marilyn Bell, yra 
iš praktikuojančios protestonų šeimos, ir pati savosios parapijos 
choristė, bet lanko katalikų mokyklą, kaip ir jos jaunesnioji 
sesutė. '

Kalbant apie Kanados ir specialiai apie Ontario provincijos 
lietuvius tenka pastebėti, kad mokyklų parinkimo atžvilgių dau
guma tėvų klaidų nedaro. Palyginus nedidelė dalis apsisprendžia 
neleisti vaikų į katalikų mokyklas dėlto, kad, esą, tenka mokėti 
didesnius turto mokesčius. Tai yra teisybė. Tie kurie užsirašo 
remią “separate” mokyklas turi sumokėti per metus dažniausiai 
keliolika dolerių daugiau. Dėl to pasitaiko ir tokių, kurie švietimo 
mokesčius moka katalikų mokykloms tol, kol jų vaikai lanko 
mokyklas, bet tuojau pasisako remia “public” mokyklas kai tik 
jų vaikai mokyklas baigia. Arba taip pat elgiasi, kol d a/neturi 
mokyklinio amžiaus vaikų. Ir taip daro dažnai net tokie žmonės, 

‘ kurie save laiko sąmoningais katalikais.
O viso to rezultate katalikų mokyklos yra išlaikomos veik iš 

vien tų tėvų mokesčių, kurių vaikai tuo metu tas mokyklas lan
ko, kai viešosioms mokykloms terika visų kitų mc-kesčiat Vadi- 
naši, niokyklas

• deda išlaikyti nekatalikiškas mokyklas, nors iš tikrųjų jiems 
rūpi katalikiškosios. Tas keletas dolerių nukreipia žmones nuo 
labai svarbios pareigos. Keista, kad tėvai nesupranta, jog mo
kestis katalikų švietimo reikalams nei nebūtų didesnis, jei visi 
katalikai jį sąžiningai mokėtų. Juk peršokdami prie rėmimo vie
šųjų mokyklų, kai jų vaikai nesimoko, katalikai tėvai palengvi
ną mokesčius nekatalikų ir pasunkina katalikų mokesčiusf Ne
jaugi tokie tėvai mano, kad katalikiškosios mokyklos nebereika
lingos, kai jų vaikai nebesimoko? Tikėkim, kad bent lietuviai 
visi savo pareigą šiuo atžvilgiu supranta ir daro iš to garbingas 
išvadas. . ■

Vaizdai iš tarptautinės skautų stovyklos — jamboree Niagara-on-the-Lake, Ont. Viršuje: Lietuvos, 
žemėlapis su partizano malda. Liet. Skautų Brolijos vadovybė su svečiais — vengrų, latvių ir estų 
skautų vadovais; viduryje iš, kairės vokiečių vyr. skautininkas K. Roller ir jo kairėj Lichtenšteino 
princas Emmanuel. Apačioj: LSB vadovybė su trim Venezuelos lietuviais skautais; Jo Em. kar
dinolas McGuigan su liet, skautų kapelionu T. St. Kulbiu, SJ.

Nuotraukos P. Čeponio ir A. Palionio.

eaiistinė politika
Amerikos Lietuvių Tarybos Į Niujorko bendradarbio 

sekretorius klausė lietuvių stu-1 A L M A U S
dentu biuletenio anglu kalba—Į , ~~ “ T ,
,.T ’ ... . ■ 1 7 , i aplihkvbcs: Realistai netiki ide-Lituanus .vieno autonu kas f. - . - , - , ■ •-- jalais, težiūri kovos uz būvi ir išyra “realistinė ir kas nerealis
tinė” politika. Atominei erai įsi
važiuojant, klausimas vertas dė
mesio svarstant lietuvių, tiek 
tarptautinės politikes naująsias

III Lietu viii' Diena Monlrealy
Daugiau kaip pusketvirto 

šimto mylių skiria Montreal} 
nuo Toronto. Bet ten vyksta šių 
metų didžioji Kanados lietuvių 

r' šventė — III K. Lietuvių Diena, 
— tad pirmyn į rytus!...

Ir pradėjo plaukti lietuviškos 
mašinos Ontario ežero pakran
tėm vis į rytus ir į rytus dar 
penktadienį. Ir ne vien toron- 
tiečių, bet taip pat hamiltonie- 
čių, St. cathariniečių ir iš kitų 
lietuvių kolonijų, daugumas pa
sipuošę priekinius ir užpakali
nius buferius, o kiti langus ar 
šonus, specialiom popierio juos
tom su užrašu “Canadian Lithu
anian Congress Montreal, Sept. 
3-5”; pėr vidurį perkirstu lietu
viška trispalve. Juostas išspaus
dino Toronto apylinkės valdy
ba. Jų buvo nugabenta ir į Mont 
reali, kur taip pat mielai dauge
lis jomis atžymėjo savo mašinas. 
Tikrai buvo malonu matyti to
kias mašinas siuvančias Mont- 
realio mieste ar sutikti ant ke
lių.

Važiavo j Lietuvių Dieną dau
gelis ir traukiniais, bet dauguma 
vis dėlto automobiliais. Kiek jų 
važiavo iš Toronto bei kiek pra
važiavo pro jį, sunku pasakyti, 
bet visose iškilmėse torontiečių, 
hamiltoniečių, Niagara pusiasa
lio lietuvių galima buvo sutikti 
daugybę. Iš viešajame gyvenime 
pasireiškiančių gal būtų leng
viau išskaičiuoti nesutiktus, ne
gu ten matytus... Tokio gausu
mo svečių Montrealis, berods, 
dar nebuvo sulaukęs. Na, reikia 
pastebėti, kad montrealiečiai 
svetingumu tai jžhi neapsileido, 
ir svečiai tas malonias dienas il- 

. gai minės...
Paklausit gal, kiek gi lietuvių 

dalyvavo iškilmėse? O kas ten 
juos suskaitvs. Kiek teko patir
ti, į balių įėjimo bilietų parduo
ta apie 1.500, nors iš akies at
rodė kad gal ten ir visi 2.000 bu
vo. Maždaug po tiek pat dalyva
vo ir pamaldose bei akte kon
certe.

Bet apžvelkime gi visą prog-

rainą iš eilės. Į jo kūrinys yra premijuotas ka-
Meno paroda nadiečių parodoje, eilės jų re-

tęsėsi visas tris dienas, įrengta Į produkcijos buvo pasirodę sve- 
gražies naujos mokyklos “Ecole/timoje ir lietuvių spaudoje. 
Jaques Cartier” patalpose, 1301 Parodą aplankyti būva miela, 
Sherbrooke Avė. Parodai išleis-j nors turtingumo ji ir nebuvo la- 
tas i| katalogas1 su J. Akstino ' bai turtinga. Eilė liet, dailinin- 
įvadėliu, kuriame Joetgi pasisa- kų, gyvenančių Kanadoje, kaž- 
kema ne tiek dėl šitos parodos, kodėl visai joje nedalyvavo, 
kiek apskritai dėl lietuvių meni- Balius
ninku kūrybinio kelio, pavadi- šeštadienio vakaras buvo skir- 
nant jį nauju rytmečiu , nors [tas baliui ir kartu 50 metų at- 
pagrindinio bruožo ir nenuro- ’kusiems lietuviams pagerbti, 
dant- j Visa tai vyko gražiausioje Mont-

Parodoje savo darbus — pa- ręalio vietoje _ Mount Royal 
veikslus išstatė: J. Akstinas 5, kalne reprezentacinėje salėje, 
V. Bričkus 2, J. Kvietytė 1, K. kurią pasisekė gauti visiškai vėl-

Balius

Savaitės įvykiai

J. Račkus 2 (visų ailejus), V. Re
meika 6 (pastelė), A. Tamošaitis 
3 (aliejus), T. Valius 3 (lino rė
žiniai), H. J. Žmuidzinienė 8 
(akvarelė). Kartu išstatyti A. 
Tamošaitienės trys kilimai. Dau
gumas darbų jau matyti ir per
nykštėje L. Dienos parodoje To
ronte. Tik kaikurie ir autoriai 
nauji. Jų įvertinimas, žinoma, 
ne reporterio reikalas.

Be paveikslų, išstatytų atski
rame kambaryje III augšte, vie
nu augštu žemiau buvo dar at
skiras tautodailės skyrius su V. 
Balčiūnaitės juostom, medžio 
drožiniais, margučiais, odos dir
biniais ir su M. Dzetaveckaitės. 
A, Puniškienės, Sk. Rcmeikaitės 
ir A. Vesclkienės audiniais, o at
skirame kambary Br. Abromo- 
nio medžio, dirbinių skyrius, 
įrengtas ir išpuoštas jo paties ir 
net su atskira paties spausdinta 
orograma, kurioje smulkiau ap
tartas kiekvienas darbas. Pridė
ti taip pat platoki angliški pa
aiškinimai prie kiekvieno išsta
tyto darbo. Be to, svečiams savo 
■jarbų prasmę su užsidegimu aiš
kino pats autorius, iškeldamas 
natrietinius impulsus, traukian
čius jį prie šitokiu darbų. Br. 
Abromonio (g. 1900 m.) darbų 
temos patriotinės. Dirba jis šau
kiamas savo širdies balso, tik 
sau ir tėvVnei.Savo darbų nepar
duoda, bet juos parodo visuome
nei įvairiose parodose ir vienas

likimo. Realistais politikoje ne
išvengiamai yra totalistai, pirk
liai, materialistai. Štai Vilniaus 
“Tiesoje” politrukas Kariajev 
aiškino piliečiams nesijaudinti 
dėl to pačio laikraščio pirmaja- 
ne puslapyje, didžiulės meiliai 
besišnekučiuojančių Amerikos 
ambasadoriaus O. Bohleno ir V. 
Molotovo nuotraukos, nes ši 
draugystė tėra į taigota “realis
tinės Kremliaus politikos”. Mas
kva nutarusi pasekti Kinijos 
kompartijos ir Jugoslavijos pa
vyzdžiu ir siekti savo tikslų pri
sitaikant laiko ir jėgos santykio 
aplinkybėms. Kituose “Tiesos” 
straipsniuose lietuviai buvo įtai
gojami, kad nepriklausomybė 
reikštų vistiek “kieno nors glo
bą”. Maskvos realistai kitais 
žodžiais dėstė vokiečių “Realpo
litik” kūrėjo Albrecht Hausen- 
hoferio mintis: “Praktikoje ma
žos valstybės neturi teisės egzis
tuoti: mažųjų valstybių išliki
mas tebūtų aiškus įrodymas, kad 
pasaulis tebėra stagnacijoje”.

Buvęs Hitlerio patarėjas siūlė 
“griebti, kas duodasi pagrobia
ma ...”

Amerikos “realistinė 
politika”
Kitoks yra Amerikos politinis 

realizmas, paremtas teisingumu, 
populiariai čia suprantamu “live 
and let live”. Amerika tikrai no
rėtų taikos pasaulyje kurią JT 
prižiūrėtų, kad tautos bendra
darbiautų keldamos tarpusavio 
kultūrą, kad joms, kad ir ma
žiausioms, būtų garantuota kul
tūrinė autonomija!. .. “Realisti
nę Amerikos politiką dalinai iš
reiškė ir prezidentas Trumanas, 
kai prieš penkis metus užtikri
no, jog “Amerika padės tautoms 
norinčioms ir pajėgiančioms sa
vistoviai tvarkytis, gyventi ir 
kurti”. Pulk. George C. Rein
hardt knygoje “American Stra
tegy in the Atomic Age”, ap- 
sprendęs, kodėl “Amerika jau

(Nukelta į 2 psl.)

Šiaurės Afrika iriasi nepriklausomybės link. Jau senokai pradėję 
kovoti už savo krašto savarankiškumą Š. Afrikos arabai ima su- 
•silaukti vis daugiau laimėjimų. Antai Tnizijai praėjusią savaitę 
formaliai buvo duota savivalda, kuri palaipsniui; reikia manyti, 
ves į pilną nepirklauscmybę. Tai buvo atsiekta po gana ilgų kovų 
su prancūzų ginkluotom pajėgom. Panašiais keliais eina Marokas 
ir Alžerija. Po neseniai įvykusių kruvinų susirėmimų, per kurias 
žuvo apie 2000 žmonių, papūtė nauji vėjai ir Maroke. Prancūzijos 
vyriausybė, nuo? kurios pnklau-e----------------- —
so Š. Afrika, pasitarusi su Ma 
roko polit. vadais, sutiko paten- 
anti kaikuriuos marokiečių rei
kalavimus: pašalinti iš sultone 
pareigų Ben Mulay Arafą, pa- 
ankų prancūzams, o jo vieton 
pastatyti regentų komisiją; iš
tremtąjį sultoną Ben Jussef per
gelti iš Madagaskaro salos į 
Prancūziją; sudaryti jungtinę

• /yriausybę, kurioje dalyvautų ir 
lacicnalistinės partijos. Norėda- 
na patenkinti prancūzų kolonis- 
us Maroke, vyriausybė atšaukė 
;en. gubernatorių G. Grandval, 
:”ris bandė įtikti arabų n**cic 
nalistams ir tuo užsitraukė vieti- 
iių prancūzų nemalonę. Pažy
mėtina, kad Grandval yra žydų 
kilmės, II D. karo metu senąją 
savo pavardę Hirsch Ollendorf 
pakeitęs į Grandval, tapęs kata
liku ir buvęs dideliu gen De 
Gaulle šalininku. Po karo sėk
mingai tvarkė per 10 metų eko
nominį Saaro atkutimą, bet iš Š.

[ Afrikos turėjo pasitraukti po 2 
mėn. Visdėlto jo užsimotos re
formos Maroke buvo priimtos ir 
dabar vykdomos naujo gen. gu
bernatoriaus gen. l*eit. P. Boyer 

gen. gubernatorium; ’Tos refor-’’ 
mos numato duoti daugiau lais
vės Marokui. Jos betgi neliečia 
Alžerijos, kur taip pat vyksta 
arabų bruzdėjimai. Kadangi Al
žerija yra laikoma ne protekto
ratu, o sudėtine Prancūzijos da
limi, todėl ir apie savivaldą ne
norima kalbėti. Alžerijon pran
cūzai siunčia naujus kariuome
nės dalinius.

Susikibo Egiptas - Izraelis
Jau 6 metai kaip tarp arabų ir 

izraelitų sudarytos paliaubos, 
tačiau galutinės taikos dar ne
matyti.-Neseniai JAV ir D. Bri
tanija pasiūlė planą, bet iki šiol 
žymesnio susidomėjimo juo ne
matyti. Priešingai — užuot ban
dę ieškoti taikos izraelitai - egip
tiečiai ėmė dar smarkiau peštis. 
Praėjusią savaitę įvyko keletą 
kartų patruliuojančių grupių su
sišaudymai Gaza srityje. Iš 
abiejų pusių buvo sužeista ir už
mušta arti 30 žmonių,' nušauti 
du egiptiečių lėktuvai. Iš vienos 
ir iš kitos pusės ginkluoti bū
riai ėmė puldinėti bei veržtis Į, 
krašto gilumą ir sprogdinti kari-1 apsiausties stovis.

lės reikšmės įrengimus. Buvo 
pavojus vėl suliepsnoti karui.

Tarpt, paliaubų priežiūros komi
sija, JAV, D. Britanija kreipėsi į 
abi šalis kviesdamos laikytis pa
liaubų susitarimo. Egiptas tuo
jau sutiko, bet Izraelis statė są
lygą — kad Egiptas priimtų kal
tę dėl įvykusių nesusipratimų; 
vėliau nusileido ir sutiko priimti ■ 
paliaubas rezervuodamas sau 
teisę ^gintis, jei būtų užpiltas.

Nesėkmingos derybos dėl 
Kipro

Londone buvo susirinkę Grai
kijos, Turkijos ir Britanijos užs. 
r. ministerial. Jų uždavinys bu
vo—rasti visiems' trims patenki
namą sprendimą Kipro salai, ku
ri priklauso D. Britanijai, tačiau 
jos gyventojų dauguma yra grai
kai ir reikalauja susijungimo su 
Graikija. Jie yra kreipęsi į Jung
tines Tautas, bet ir ten nerado 
pritarimo. Užtat nuolatinėmis 
riaušėmis jie bando' iškraustyti 
britus. Turkija graikų sieki
mams yra nepalanki ir grasina 
įsikišimu, jeigu D. Britanija per
leistų Kipro salos valdymą Grai
kijai. Šia korta anglai Londono

_de^ ,Tour..bųyu^ TųnizijosJ^nferencyojp^naudojo. Jie 

perduosiu salos, nes tai vienin
telė šioje srityje britų laivyno 
bazė. Nors graikai žadėjo mielai 
leisti britams naudotis Kipro sa
la ir toliau, jei būtų jos šeimi
ninkai, tačiau tai jų neįtikino.

Peronas pakėlė galvą
Po birželio 16 d. sukilimo Ar

gentinos diktatorius Peronas 
buvo atleidęs varžtus, siūlė opo
zicijai taikytis. Bet tai buvo tik
tai krizės padiktuoti manevrai. 
Tuo paliaubų metu jis perorga
nizavo savo vyriausybę, parti
jos, policijos ir kariuomenės va
dovybę, tuo būdu vėl sustiprin
damas savo pozicijas. Tai pada
ręs pasiūlė savo atsistatydinimą. 
Pagal paruoštą palną, jo šalinin
kai buvo sušaukti į de Mayo 
aikštę Buenos Aires “reikalauti” 
atsistatydinimo atšaukimo. Pe
ronas, žinoma, atšaukė savo “at
sistatydinimą” ir pasakė labai 
griežtą kalbą, grasindamas savo 
priešams—už vieną nukautą pe- 
ronistą būsią sušaudomi penki 
priešininkai. Mieste paskelbtas.

DEMONSTRANTAI APKŪLĖ, BET
tui. Kaip teko girdėti, tai dėka 
rūpesčių Tėvo J. Kubiliaus SJ. 
Salė nemaža, nors tokiam žmo
nių skaičiui visdėlto mažoka ir 
buvo susikimšimo, o kaikam gal 
ir prisėsti pritrūko vietos.

Čia įvyko pagerbimas pirmų
jų lietuvių ateivių į Kanadą, at
vykusių prieš 50 m., kurių daly
vavo, berods, per 10. Jie buvo su
sodinti už garbės stalo, su gar
bės svečiais. Ta proga kalbėjo 
miesto majoro atstovas, KLB 
Kr. Valdybos pirm. J. Matulio
nis, organizacijų vardu J. Kar
delis ir vienas iš pagerbiamųjų, 
o viską pravedė III LD rengti 
komiteto pirm. p. Naginionis. 
Po to jau sekė įprasta baliaus 
eiga. Kad ir kamšaty buvo ma- [Latvijos sostinę Rygą, jiems ne- 
olnu susitikti su daugeliu bičiu
lių, atvykusių iš įvairių Kanados

(Nukelta į 3. pusi.)

BALTUOS GELEŽINĖ 
UŽDANGA

Neseniai įvykęs incidentas 
Maskvoje parodo kiek Sovietų 
valdžia pakėlė Geležinę uždan
gą ir kiek nepakėlė. Incidentas 
liečia du JAV kongresmenus, 
kurie Inkėsi Maskvoje. Tai Jo
seph F. Holt (Rep. iš Kaliforni
jos) ir John Rhodes (Rep. iš 
Arizonos), kurie ką tik grįžo iš 
trumpos kelionės Ukrainoje. Jų 
buvimo faktas tenais liudija 
apie pagerinimą sąlygų patekti 
Bet kai šie du kongresmenai pa
prašė leidimo aplankyti Sovietų

buvo duota leidimo. Buvo atsa
kyta: “Šis dalykas turės palauk
ti, kol santykiai pagerės”.

Prašo pasitraukti iš tarnybos
Mucnchcnc, Vokietijoj, veikia J vynėse būsią iškraustyti iš save

NE SOVIETUS
se.

Kanados kaikurie dienraščiai 
anglų k. dėl tų įvykių pasisakė 
neigiamai smerkdami demonst
rantus. Toronto “Globe and 
Mail” net siūlė jų vadus depor
tuoti. Tokių nuotaikų akivaiz
doj Toronte buvo atsisakyta nuo. 
didžiulės demonstracijos prieš 
sovietų delegatus, kad būtų iš
vengta nekultūringų veiksmų. 
Rusai visdėlto pabūgo aplankyti 
Toronte vykstančią parodą ir 
aplenkė Torontą, esą dėl to, kad

rautų būrį. Vad. “Rusijos drau
gai”, įteikė gėlių, o antikomuniss 
tai šaukė: “žmogžudžiai”. Dar
bininkas Anto Liepinš šūktelė
jo: “Padėkite šias gėles Sibire 
ant kapų, kuriuos jūs nužudėte”. 
Kitas darbininkas Andy Kepur 
rėkė: “Jūs laikėt mane koncent
racijos stovykloj ir liepėt dirbti 
už vieną silkę ir juodos duonos 
trupinį”. Policija stropiai sau
gojo sovietus neleisdama de
monstrantams prisiartinti. Net 
ir viešbutyje, kur buvo apnak- 
vydinti sovietai, neuniformuoti miesto pareigūnai pasisakę ig- 
policininkai budėjo koridoriūo- noruosią delegacijos vizitą.

Daugybė žmonių buvo susi
rinkę Winnipeg© aerodrome 
protestuoti prieš sovietus, kurių 
delegacija atvyko lankyti Ma- 
nitebos prov. ūkių. Stipri poli
cijos apsauga neleido demonst
rantams apkulti “svečių”. Jie tu
rėjo pasitenkinti plakatais ir šū
kiais: “kiaulės”, “banditai” ir, 
pan. Į jų automobilius demonst
rantai primėtė antikomunistinių 
brošiūrų bei atsišaukimų. Visą 
laiką delegaciją lydėjo policija. 
Matyt, per klaidą keturi neuni- 
formuoti policininkai buvo mi
nios apkulti bei apstumdyti. Jie 
pasirodė aerodrome atskira gru
pe, ir demonstrantai palaikė 
juos rusų delegacijos nariais. 
Viena moteris metė vienam vai
niką ant kaklo, tas nustūmė, ta
da metė kitam ... O vainikas bu
vo su užrašu-, primenančiu ko
munistų nužudytuosius. Kai .vy
rai susėdo į automobilį, minia 
apsupo juos ir išdaužė langą. 
Kanados vyriausybės atstovas J. 
Chagnon, lydįs rusų delegaciją, 
pareiškė savo nepasitenkinimą 
tokia demonstracija ir savo var
du atsiprašė rusus, kurie, kaip 
vėliau prisipažino, nejaukiai 
jautėsi. Pasak jų, Rusijoj tai ne
galėtų įvykti.

Po tokios pamokos rusų de
legacija pradėjo mėtyti pėdas— 
keisti kelionės programą. Pvz. 
užuot nusileidę Windsore, pasi
rinko Londoną, Ont. Bet ir čia 
jie rado belaukiantį demonst-

Atidarė 1.500 bažnyčių Rusijoj?
Dvi savaites važinėjęs Rusijo’ 

dr. Th. Adams iš Richmondo 
Va., baptistų pastorius, ir grį
žęs į JAV pareiškė, kad Sov. Są
jungoj esą 1500 atidarytų kata
likų bažnyčių. Į jo pareiškimą 
atsiliepė Tėvas Bissonette, išbu
vęs dvejus metus katalikų užsie 
niečių diplomatų kapelionu 
Maskvoje. Jis paskelbė straipsni 
oer spaudos agentūrą “National 
Catholic Welfare Conference”, 
kuriame pareiškė, kad minėtas 
pareiškimas esąs klaidingas. 
Baptistų atstovas esą ėmęs ži
nias iš sovietų agentūros “Intu- 
rist”, skirtos turistų informaci
jai. Ji turinti jiems specialų at

\not T. Bissonette: “Išskyrus 
Baltijos valstvbes, kurias sovie
tai okupavo II D. Karo metu, aš 
težinau keturias katalikų bažny
čias, kuriose kunigai laiko pa- 
mal: šv. Liudviko bažnyčia Mas
kvoj, aptarnaujama kun. Juozo 
Butorovič - Adamovič ir po vie
na bažnyčia — Leningrade, Ki- 
šeneve — Moldavijoj ir Tbilise 
— Georgijoi. Apie bažnyčias 
Baltijos valstybėse — Estijoj, 
Latviioj ir Lietuvoj nėra tikrų

. v-__ Edmonton. — Čia įvykęs 
Kanados anglikonu sinodas dau
guma balsų nutarė senąjį pava
dinimą “Church of England” pa
keisti nauju: “Anglican Church

namu. Kiti prašo nesiųsti siunti
nių, nes tai daugiausia įtarimo 
sukeliąs dalykas. Daugiausia to
kių laiškų ateina iš Vengrijos, 
kur, matyt, varoma stipri pro
paganda prieš tremtinių politi
nę veiklą. Pažymėtina, kaikurie 
tremtiniai, gavę tokius laiškus, 
niekad savo pavardžių per radi-

histai juos buvo užmiršę.

“Amerikos Balsas" ir “Laisvoji 
Europa” radijo siųstuvai, kurių 
bangos pasiekia gyventojus už 
“geležinės uždangos”. Juose dir
ba ir nemažas būrys tremtinių. 
Pastaruoju laiku jie pradėjo 
gauti laiškus iš savo giminių 
bei pažįstamų, kurie maldaute 
madauja juos pasitraukti iš tar- ją neskelbė ir manė, jog komu- ... ♦ • JL..X 9 • J - V _ Y_• ynybos, nes likusieji giminės tė- kurluos turistai paprastai stato.
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Tylime, lyg mes patys, bet ne 
rusai komunistai turėtume būti 
kaltinamųjų suole. Tylime, lyg 
nieko neturėtume pasakyti lais
vajam pasauliui. Protarpiais ta-

2PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kaip Lenkija pateko į 
.A¥ilsono 14 punktų 
'Kosmopolitinė daugiatautė 

'Amerika principe pripažįsta tei
singumą ir laisvę visoms pasau- 
lio-'tautoms. Tačiau, retkarčiais, 
tam tikrų aplinkybių išdavoje ji 
visu svoriu gula už vienos ar ki
tes- tautos išlaisvinimą. Taip po 
abo . karo buvo išlaisvintos Če
koslovakija (jos. nepriklausomy
bės -. sąj ūd is gimė Pittsburge). 
Lenkija; po antrojo pasaulinio 
karo — Izraelis. Neseniai Mr. S. 
Witkowski, Paderewskio Fondo 
Niujorke nirmininkas atskleidė 
Lenkijos nepriklausomybės at
gavimo kaikuriuos užkulisius. 
Kaip liudija prez. Wilsono arti- 
mlĮpatarėjai, Lenkijos klausimo 
nebuvo originaliame 14 punktų 
tekste, kuri Wilsonas skubomis 
paruošė, kad išlygintų įspūdį 
bolševikams paskelbus savuo
sius “tautų apsisprendimo” prin
cipus. Ponas Witkowski liudija, 
kėd tik Lenkijos didžiajam mu
zikui ir valstybininkui Ignatui 
Paderevskiui veik su ašaromis 
prašant pulkininkas House, pre
zidento specialus patarėjas, su- 
tiko'kaip nors į 14 Punktų eilę 
Įbrukti Lenkijos reikalą: Prez. 
Wilsonas iš pradžių nei girdėt 
nenorėjo, tačiau pulk. House pa
prašius išpildyti jo asmenišką 
prašymą, sutiko. Lenkų spauda 
išvedžioja, jog be šitos asmeniš
kos protekcijos. Amerikos lenkų 
visos pastangos būtų buvusios 
veltui. Tik asmeniškų pažinčių 

.išdavoje reikalas buvo pastaty
tas visai kitoje šviesoje. Lenkų 
spauda, komentuodama šį įdo
mų pareiškimą, nurodo, kad šiuo 
metu Amerikos lenkai Vyriau
sybėje neturį draugų. Ji kviečia 
dėlto įtakinguosius Amerikos 
lenkus susipažinti ir palaikyti 
santvkius su asmenimis priei
nančiais prie prezidento. Lenkų 
spaudą mano, kad.Jie turį Pade
rewskio tipo ^žmoni^T b įėirie,

tai Amerikos lenkai turį kuo 
skubiausiai juos brandinti.

Įdomu, kad Amerikos Lietu
vių Taryba buvo bene pirmoji ir 
paskutinioji Amerikos tautybės 
delegacija, kurią prez. Eisen- 
howeris priėmė. Po ALT vizito, 
jokia tautybė, net žydai, kaip 
tokie, prie prezidento nepriėjo.

Tarybinė spauda iš Lietuvos 
Amerikon
Tur būt, “Tautų Draugystės” 

išdavoje, tarybinė spauda vėl 
oasiekia JAV. O joje, ypač iš 
Lietuvos, juokingų ir kvailų da
lykų gali pasiskaityti. Pavyz
džiui — rugpiūčio 1 d. “apie du 
tūkstančiai Leningrado, Tolimo
sios Šiaurės, Kaukazo, Pabalti
jo, Vidurinės Azijos vidurinių 
mokyklų absolventai laikė rusų 
kalbos ir literatūros egzaminą 
dvylikoie Maskvos universiteto 
fakultetų”. Pastebima, kad tai 
“viena seniausių” šalies augštų- 
;ų mokyklų. Kas žino kokie uni
versitetai vra senesni už Maskvą 
TSRS? “Tiesa” rugpiūčio 2 ap
rašo LTSR partinio aktyvo po
sėdį. Pateikiame vaizdingesnes 
ištraukas: “būtina sustiprinti 
politinis darbas moterų tarpe, 
nakelti jų politini ir gamybinį 
aktyvumą... (LKP CK vedėja 
Kaunaitė rašo: “Kaikurias vi
suomeninio ūkio šakas beveik 
pilnutiniai aptarnauja lietuvės 
moterys. Bet dar ne visur reikia
mai rūpinamasi • dirbančiomis 
kaimo moterimis. Neretai pasi
taiko faktu, kad kolūkietės, tu
rinčios mažus vaikus, mažai, o 
kartais ir visai nedalyvauja vi
suomeninėje gamyboje... Rei
kia sustiprinti, reikia įtraukti 
visomis priemenėmis jas į akty
vų darbą kolūkių laukuose ir 
srvvulininkystės farmose”. (Ka
žin kaip reaguotų kanadietės 
poriios jei katra lietuvaitė iš
verstų tai anglų kalbon ir su 
laišku pasiųstų į katrą kanadiš- 
ką< spaudą?). ; ' 4 ' ai-

kurią darbo naštą ir ima tuojau 
teisintis, matai — šeima, vaikai, 
pagaliau uždarbis... Bet įvai
rios “valdžios” žiūri,, kad .patek
tų tikras partietis, klusnus kup- 
arnugaris, tegu ir nemokša. 
Randamas dar kitas kelias: telk
ti pažįstaihus, gimines ar žmo
nes, kurie pripuolamai pasitai
ko: juk reikia gero žmogaus pa
sigailėti. Todėl nereikia stebėtis, 
kad šioje srityje vyrauja atsi
tiktinumas. Prisiminus Lietu- 
vių Informacijos Biuro pradinį 
darbą, dabar esame toli, tok at
silikę. Reikalą kiek pagerina 
svetimieji ir kaikas savųjų, ku
rie lyg robinzonai užsispyrę dir
ba.

Informacija ir propaganda
Mūsoji informacija, žinių per- 

teikiAas, turėtų apimti tris sri
tis: laisvuosius lietuvius, lietu
vių tautą ir svetimuosius.

Savųjų informacijai turime 
Eltos biuletenį ir kaikurių bend
ruomenių leidinius. Ir pirmajam 
dažnai daroma priekaištų, ypač 
kad ne visai aiški jo paskirtis, 
kad dažnai šlubuoja medžiagos

Kiekvienas spaudos žmogus 
žino, kad be atitinkamų priemo
nių neįmanoma joks rimtas 
laikrašti jos darbas. Visai su
prantama, kad patyrę laikrašti
ninkai turi savo kartotekas, ku
riose atžymimi į ranką patekę 
įvykiai ar šiaip duomenys. Ger
manų ir anglosaksų kraštuosė 
esama ypatingų institutų, kurie 
atlieka kaikuriuos darbus ir tel
kia atskiros srities medžiagą. 
Reikėtų .ir mums sutelkti bent 
pačius reikalingiausius šaltinius. 
Deja, to nėra padaryta. Turi
mieji šaltiniai visur išblaškyti. 
Nemažai turi apklausinėjimo 
medžiagos LB Weinheime, bet 
ji liko veik nepanaudota. Dau
gelio vokiečių ir lietuvių paro
dymai, kurie anksčiau atvyko iš 
Lietuvos, ir šiandieną tebestūk
so palėpėse.

Sunki yra šiame amžiuje ko
va prieš priešą, kai mes tegali
me atsišaudyti’ strėlėmis iš me
dinių lankų. Be šaltinių sutelki- • 
mo net užsimoti negalima pro
pagandos srityje. Todėl ir šian- .. , . v- . -
dieną vis tebeskelbiame Serovo apdorojimas bei šaltinių pasi- 
isakymą, vis kartojame senus 
duomenis, nors turime, kad ir 
netobulą, Vilniaus radito seki
mą, sovietinę spaudą, Rusijoje 
įgrotas lietuviškas plokšteles. 
Todėl daugelis pasišauna apie 
Lietuvą rašyti tesinaudojant se
nais šaltiniais, nukrypsta nuo 
savojo lietuviško kelio, nes jame 
taip tuščia ir nejauku.

Dar nykiau darosi, kai užsi
mojama kaiką daryti, kad sve
timiems parodytume savo kul
tūros lobius. Neturime ne tik 
rodomų dalykų, betgi net sąra
šų kur juos rasti. Ir jei kas užsi
motų toje srityje kaiką daryti, 
turėtų nugalėti nepaprastas 
kliūtis. Ar tuo atveju galime 
ryžtis parodyti savos kultūros 
veido dalelytę, nors būtume 
svetimųjų baksnojami ir skati
nami?

Žodžio kovai sugebančių dar
bininkų sutelkimo klausimas 
yra nemažiau svarbus, bet taip 
pat ir sunkus, kai dauguma ven
gia ant savo pečių užsidėti bet

apkiautimas ir pasitenkinimas 
savu mažu pasaulėliu. Gal jai 
pavyks šiaip taip apvaldyti par
tijų aistras, tačiau ir ji neiš
vengs pasaulėžiūrinio pasiskal- 
dymo, nes jis prasiverš ir poli
tinės emigracijos plokštumoje. 
Jis bus eilinis, įprastinis reiški
nys, jei PLB mokės platesnė
mis idėjomis apjungti ir skai
dančias pasaulėžiūras derinti

PLB turi atsisakyti tokio nai
vaus požiūrio (! Red), kad kiek
vienas lietuvis jau automatiškai 
yra organizacijos narys. Dog
matinis požiūris turi užleisti 
vietą organizaciniam — suorga
nizuoti visus lietuvius. Ir jei kas 
nori juos suorganizuoti, turi su
daryti galingą idėjų arsenalą ir 
jas perteikti palenkiant laisvų
jų lietuvių nuotaikas. PLB gali 
remtis ne įsakais, bet idėjiniu 
įteigimu, įtikrinimu, kad laisvo
jo lietuvio pareiga priklausyti 
jai ir vykdyti savo meto užda
vinius.

Pavergtą lietuvių tautą tega
lime pasiekti tik per radiją. Šiuo 
metu, negalime naudoti litera
tūros — knygų ar laikraščių, at-

sišaukimų, filmų, balionų, bute
lių ar kitų priemonių, nors jo
mis nuteikiamos komunistų val
domos tautos, esančios laisvųjų 
kaimynystėje. Mūsoji radijo 
propaganda yra apspręsta dau
gelio atsitikimų, kuriuos ne
lengva pašalinti. Visur esame 
kampininkais, svetimų interesų 
apsprendžiami ir tik dalimi gali
me savaimingo tikslo atsiekti. 
Kaikurie radijo siųstuvai stebė
tinai neapdairiai kalba į paverg
tus lietuvius, nors turi stipriau
sias priemones. Vietoj paken
čiamos informacijos pradedama 
pavergtą lietuvį įtikinėti, jog 
jam bloga kolchoze gyventi. To
kie paistelėjimai, kaip jie bebū
tų gerai techniškai perteikti, 
švelniai tarus yra krypčių su
maišymas. Vieton laisviesiems 
aiškinti apie padėtį kolchozuo
se, pavergtajam primygtinai ka
lama apie jo beviltišką padėtį. 
Mes neturime aiškaus tikslo ir 
minčių, kurios turėtų būti lie
tuvių tautoje įskiepytos.

Be K. Čibiro leidinių ispanų 
kalba mes veik neturime propa
gandinių leidinių svetimomis 
kalbomis. Kai propagandos am
žių gyvename, kai privalome 
kovoti už savo tautos išlaisvini
mą, kai turime paskleisti mintis 
toliau siekiančias negu mūsoji 
nepriklausomybė, mes tylime.

taiko į svetimųjų vešlią dirvą. 
Mes, propagandiniu požiūriu, 
gyvename dar praėjusio am
žiaus nuotaikomis, kai propa 
ganda tebuvo jausminiu pasisie-- 
lojimu. Mes nežinome ir žinoti 
nenorime apie propagandos 
mokslinius pradus ir galingojo 
ginklo reikšmę. Mes nesugeba
me formuoti savo idealų, idėjų, 
pasirinkti tinkamos taktikos ir 
priemonių svetimiesiems pa
veikti. Mes tesitenkiname lyriš
ku dejavimu, tarytum ašaroji
mas ką nors įtikintų. Jr visų blo
giausia, kad * pamirštame savo 
priešo propagandini - pajėgumą, 
priedangas, taktiką ir strategiją. 
Mes aimanuojame, kad mūsų 
reikalu tylos sąmokslas nėra su
laužytas. O ar nesame it patys 
kalti? Kad nors nuosaikiai, pa
gal savo pajėgumą vestame le- 
viatanišką kovą panaudodami 
visas, turimas propagandines 
priemones. Kartą mes turime 
mesti klaikius klystkelius, o .•tĮi- 
rimus ginklus panaudoti ne kaip 
svyruojantis, bet kovojantis ka
rys... ■... * . • , , •

Realistinė politika
(Atkelta iš 1 psl.) 

negali savo užsienių politikos 
paremti vien tik morale”, nusa
ko realistinės Amerikos politi
kos bruožus. PuUc Reinhardt 
lyg perspėjo amerikiečių daugu
mos vardu visus tuos tebešne- 
kančius apie Lietuvos “nepri
klausomybę” — . . .“Arklinio ve
žimo amžiaus mažų valstybių 
Suverenumo supratimas nėra 
realus. Tik susibūtusios i iun- 
ginįus mažos tautos tegali tikė
tis. kad iu balsas bus išgirstas”... 
Pulk. Reinhardt nustatė tris są
lygas kiekvienos tokios tautos 
“realumui” atominiame amžiu
je .matuoti. Pirmoji — tautos 
charakteris, laikysena, skaičius, 
tautos dvasia; antroji, priklau
soma nuo Pirmosios, vra tautos 
mokslinis ir technikinis pajėgru- 
mas. ios pramonės išvystymas, 
jos žaliavos: trečioji — jos ka
rinis potencialas, pavergtuių at
veju suprantant, jų pasiruoši
mą, kiekvienu mementu sukilti 
ir prisidėti prie išlaisvinimo.

AT lietuvių tauta reali?
"Esame tikri, jog lietuviu tau

tos dvasia, tiek tėvynėje, tiek iš
eivijoje tebėra gaivi ir kūrybin
ga/tebetrokštanti už viską dau
giau laisvės. Pabėgėliai pabal- 
tiėčiai iki šiol vadovauja ir ju
dina visu Rvtu Europos pabėgė
liu* išsilaisvinimo akciia. Lietu
viu-spauda nekarta pirmoji iš
reiškia savo aiškia ir nedvipras
miška nuomone dėl vienokios ar 
kitokios Amerikos nolitikos. ki- 

tautybių spaudai nedrįstant.

Sunkiau svetimtaučius gal būtų 
Įtikinti dėl lietuvių tautos cha
rakterio, gerųjų būdo savybių, 
ypač jei aniems (bent jų vy
riausybėms) atrodę lietuvių ke
liolikos politikų tarpusavio gin
čai ir spekuliacijos tautos var
du yra visai neblogai žinomi. 
Palyginus su lietuvių tautos 
skaičiumi, mokslinis ir techni
kinis išvystymas laisvės metais 
buvo imponuojantis. Tautos 
dvasią, pražydusią sudėtinges
nėmis formomis laisvės laikais, 
liudijo gražūs vaisiai net 15-tais 
vergijos metais, kada Niujorke 
steigėsi lietuviško meno galeri
ja, o Toronte lietuviai ryžosi 
isiruošti tikrai savitą lietuvišką 
bažnyčią,' kur putiniškai apta
riant lietuviškumą — patekęs 
kiekvienas išeivis jaustų “O man 
td esi.kaip smūtkelis prie kelio, 
kur laukia keleivio malda...” 
(Niujorke Toronto lietuviai bu
vo lyginami su augštos inteli
gentijos prancūzų katalikais ku
rie savo šventoves puošia mo
dernaus meno, išreiškiančio tau
tos dvasią — kūriniais!)

“Lietuvos gyvenvietė”
Praėjusią savaitę patyrėme, 

kaip realieji anglosaksai vertino 
ir Lietuvos gyvenamą vietą.

rinkimas.
Lietuvių tautos informacijos 

veik neturime ir jos turėti nega
lime. Pavergtas lietuvis negaiš 
laiko ir nerizikuos būti ištrem
tas už klausimą radijo praneši
mų apie draugijų pobūvius 
Čikagoje ar Toronte. Šios srities 
informacija prasideda ir baigia
si visokių veiksnių iš įvairių 
pakampių tarpusave panegirika. 
Nieko pavojingesnio negali būti, 
kaip perteikti lietuvių tautai ži
nias, kurios tiesiog ar netiesiog 
rodo laisvųjų lietuvių pasiskirs
tymą įvairiuose garduose ir aiš
kų tarpusavį nesutarimą. Pa
vergtasis lietuvis, pasiklausęs 
tokių pranešimų ar žinių pasa
kys: tesižinie laisvieji lietuviai, 
kurie įvairiose stovyklose tri
nasi ir riejasi.

Trečia informacijos sritis tu
rėtų būti nukreipta supažindin
ti svetimtaučius apie mūsų gy
venimą. Jau anksčiau minėta, 
kad ši sritis <nęra patenkinama 
ne vien dėl liifkfnės, bet ir ap
imties. Pirmiatfeia reikia atgai
vinti anglų kalba informacijos 
biuletenį, kuris išsižadėtų anks
čiau buvusio biuletenio archaiš
kumo ir pasirodytų kas savaitę. 
Toks leidinys turėtų būti kuo 
greičiausiai atgaivintas, nes 
Vf/lk vieni amerikiečiai drįsta 
plačiai skelbti žinias apie pa
vergtas tautas. Tokiame biule
tenyje tūrėtų būti ypatingas 
dėmesys kreipiamas ne į lietu
vių vidaus reikalus, bet paverg
tos lietuvių tautos nelemtį. Me
džiagos turime, nors ji ir ne
centralizuota ir svarbiausia — 
neapdirbta. • .

Jei informacija tesitenkina 
Įvykiais, faktais, propaganda 
yra idėjų įteigimas, kova už 
idealus. Propagandininkas lais
viesiems tars: apsijunkime sa- 

j viems broliams išlaisvinti, pa- 
pixC- ^ tai lietuvių tautai, bent šiuo 

naveretuosius. Brook « atars:4pakęskite padėti 
tolokas _ kurio re- jr nen^tokite vEiltiį išsil!įsvin;

1952 m. ruošiasi būsimiems “iš
laisvinimo” veiksmams. Specia
lūs parašiutininkų daliniai yra 
mokomi Rytų Europos kalbų ir 
kartu su tų kraštų pabėgėliais 
apmokomi kcmplikucčiausios 
pogrindžio strategijos bei tak
tikos (Lenkų spauda jau kuris 
laikas anglosaksų įstaigas vadi
na -“Death Merchants”, nes, esą, 
nesilaikoma pakankamų atsar
gumo priemonių, ir apmokinti 
pabėgėliai Lenkijoie būna tuoj 
pat sovietų sunaikinami!) ŠĮ 
straipsni lietuviai įvairiai ko
mentavo. Realistai netikėjo “re
alumu”, “idealistai” džiaugėsi, 
kad Amerika tebesilaiko idealų 
“išlaisvinti” taikingomis prie
monėmis” i , 
Ivno “Darbininkas 
dakcija vra neblogai informuota 
anie padėti tėvynėje, manė, kad 
“Amerikoje stiprėja įsitikini
mas, jog su Maskva oalima susi
kalbėti tik užpakalyje turint 
realią ginklo jėgą”.

Nežino realios padėties
Prieš prez. Eisenhowerio kal

bą “TŽ” prikišome: “Tai (aplan
kyti Lietuvą) pagaliau, matyt, 
ndi. nerūpi pasaulio didžiosios 
demokratijos turistams, kurie

ti, svetimiesiems plačiai dėstys 
apie pavergėjo lietuvių tautai 
daromas didžiąsias skriaudas.

Įtaigojimai laisviesiems lietu
viams greičiausia atiteks naujai 
organizacijai — PLB. Nelengvas 
kelias bus ir PLB, kai Įsišakojo

tu

Britai pranešė planuoją netoli-1 sekdami Prezidento “išlaisvinto- 
moj ateity orinio susisiekimo Ii- j?” nemano, kad mažo-
niją į Tokio ir Peipingą, per 
Lietuvos teritoriją. “The New 
York Times” gi sepsacingu 
straipsniu, parašytu Vašingtono 
įstaigoms labai artimo publicis
to Anthony Liviero, paskelbė, 
kad JAV kairuomenė jau nuo

m. ja 
verta

Malo- 
poros 

savaičių Maskvoj besilankan
tiems dviems Arizonos ir Kali
fornijos kongresmenams, niekad 
nepasireiškusioms didele, pabalk 
tiečių meile, “užėjo baisus no
ras” aplankyti minėtąsias tau
tas! Aišku, atsakymas buvo 
“niet” — šiuo kartu nuskambė
jęs per pasaulio spauda. Seniai 
tuo reikalu maldautas “The New 
York Times”, kurį cituoja pats 
Bulganinas Maskvos Augščiau- 
sioie Taryboje, paskutiniajam 
vedamajam, prieš tai pasidžiau
gęs lenktynių arklio “Nashua” 
pergale lenkt. “Swens” (juk tai 
realu), rašė apie “Baltic Iron 
Curtain”. Vedamasis buvo pui
kus. Įtakingasis dienraštis rašo: 
“... atrodo, kad šios valstybės 
buvo galutinai per paskutini de
šimtmetį sovietizuotos. Galimas 
dalykas, kad jose tebėra dvasi
nė rezistencija. Pakartotinais 
pranešimais ten tebevyksta ma
sinės baitų deportacijos iš jų 
namų, kurie yra pakeičiami ru
sais ir kitais sovietais”. Toliau 

(Nukelta į 7 psL)

sioms tautoms, ištisus 15 
aklai pasitikėjusioms, 
skirti daugiau dėmesio”, 
niu “atsitiktinumu” po

KOKIOS TAUTYBĖS BUVO I
(Tęsinys iš pr. numerio)

Latvių pažiūra
Iškyla klausimas, kaip rea

guoja šių laikų latviai į šitą rei
kalai.

Mes atsimenam, kad tuoj po 
pirmojo pasaulinio karo tūlas 
latvių mokslininkas stengėsi įro
dyti, jog Klaipėdos krašto pajū
ryje gyveną latviai ir norėjo 
juos kultūriškai suartinti su 
naujai atsikūrusia Latvija. Bet 
Neringos kuršiuose jis nerado 
nei mažiausio atgarsio. Reikalas 
sustojo ir daugiau nebeteko jo 
girdėti. Tuo tarpu tarp Lietuvos 
ir Latvijos susitarimo keliu bu
vo nustatyta siena. Į Lietuvos 
pusę pateko senasis Šventosios 
uostas ir kaimas, ligi tuomet ad- 
ministrativiškai ir teisės atžvil
giu priklausė Kuršui — šitame 
ruožę tebegaliojo Kuršo civilinė 
teisė.

Prieš dešimtį metų anglų kal
ba, išleistame Jątvįų, istoriniame 
veikale “The History of Latvia’* 
neduodama jokių etnografinių 
žinių iš senesnių laikų apie kur
šių gyvenamas vietas už Latvi
jos dabartinių ribų. Tik viena
me šafiruotame žemėlapy rodo
ma, būk 12 šimtmečio pietinė 
Latvijos siena, kuri pačiame pa
jūryje tęsiasi ligi žemiau Klai
pėdos. Kraštas pavadintas sulig 
vyriausia vietove — Pilsatė — 
i kurią įeina ir Šventosios ir Pa
langos ruožas. Vietovė Pilsatė 
pastatyta, atrodo, dabartinėje 
Klaipėdos miesto apylinkėje.

Šitas žemėlapis yra klaidin
gas, nes jis atvaizdina padėtį, 
kuri susidarė tik po pusantro 
šimto metų — Livonijos Ordi
nui įsikūrus. Nėra nei mažiau
sių istoriniu žinių, kad kuršiai 
dar prieš Livonijos Ordino lai
kus būtų kovoję su žemaičiais 
dėl Žemaitijos pajūrio. Livoni
jos Ordinas užgrobė seną že
maitišką - tvirtovę tik viduryje 
13 šimtmečio ir ten 1252 m. pa
statė savo tvirtovę Mūmmel- 
burg ir ikūrė miestą. Šias vie
toves laikų bėgyje žemaičiai — 
ne kuršiai — pakartotinai puo
lė ir miestą pakartotinai sude
gino. Tuomet Livonijos Ordino 
užkariautas vakarų Žemaitijos

Dr. Martynas Anysas

ruožas su dabartinio Klaipėdos 
krašto šiaurine dalimi buvo va
dinamas “Landschaft Pilsaten”. 
Bet šitas Pilsatės kraštas buvo 
Livonijos Ordino, ne kuršių pa
darinys.

Dėl Kanto škotiškos kilmės.
Toliau įdomu konstatuoti Mor- 

tėnseno tvirtinimą, kad filoso
fas Imanuelis Kantas nebuvęs 
škotų kilmės, kad visi tyrinėji
mai nedavę jokių įrodymų jo 
•giminingumo su škotais; kad 
Kantas nebuvęs reformatų tiky
bos, kaip pas škotus įprasta, bet 
liuterionių ir kad visi filosofo 
aiškinimai apie jo Škotišką kil
mę esą kįaidingi.

Atrodo, kad Kanto aiškinimas 
apie jo škotišką kilmę yra gry
na mistifikacija, padaryta tam 
tikrais sumetimais. Škotijoje nė
ra rastų pavardžių, kurios turė
tų panašumo į Kanto pavardę, i 
Artimiausios škotiškos pavardės' 
yra: McKana, McKanna, Mc 
Cann, Me Kane, McKanday iri 
Mc. Kėnna. Turbūt niekas iš 
skaitytojų nesutiks, kad iš šitų 
škotiškų pavardžių galėjo kilti 
Kanto pavardė.

Bet mes turime anglišką gra
fystę Kent, pietų rytų Anglijo
je, ir daug pavardžių Kent, kū- 
rios tikrai panašios į filosofo 
pavardę Kant.

Išeinant iš D. Britanijos isto
rinio išsivystymo, jos plačių 
karštų užvaldymą užjūriuose,, 
atrodo, nesąmonė galvoti, kad 
koks tai škotas arba ir anglas 
būtų imigravęs į Klaipėdą ir iš 
ten galiausiai atsidūręs Kant- 
vainiuose kaip ūkininkas, kurią 
išvadą galima padaryti iš Kanto 
pareiškimo švedų vyskupui Soe- 
dęrblomui. Kaip tik tame laike 
ėjo visas D. Britanijos gyvento
jų perteklius į užjūrį, ypatingai 
i Šiaurės Amerikos kontinentą, 
kur mes šiandien randame daug 
daugiau škotiškos ir angliškos 
kilmės žmonių, negu pačioje D. 
Britanijoje. Jeigu Klaipėdoje 
arba ir Prūsijoje tais laikais tik
rai buvo užtinkamas pavarde 
Kent asmuo, jis tikriausiai ne-

KANTAS?
žinome, kad tais laikais Klaipė
da pasižymėjo kaip miško me
džiagos eksporto uostas. Šitie 
anglai buvo ir liko pirkliais, gy
veno ten, kur biznis reikalavo 
ir reikalui pasibaigus, , dingo iš 
kur buvo atėję. Be to, mės iš 
savo pačių patyrimų galime pa
sakyti, kaip sunkiai anglai akli- 

; matizuojasi kitų tautų tarpe ir 
kaip nenoriai jie susigiminiuo
ja su svetimaisiais. - .

Bet kodėl Kantas padavę ne
tikras žinias apie savo kilmę? 

; Šitam klausimui. išaiškinti, rei
kėtų štai ką pasakyti: .Kanto 
asmuo iškilo Karaliaučiaus KCR*- 
versiteto mokslo srityje kaip 
meteoras, iš mažai arba visai ne- 

Į žinomos šeimos, be moksliškų 
tradicijų ir galiausiai — kadan
gi : jis liko nevedęs — dingo iš 
akiračio. Kiek mums žinoma,’jis 
buvo didelis atsiskyrėlis, vengę 

į žmonių, turėjo mažai draugų, 
| nekalbėjo apie sąyo gimiiięs,. Ir

buvo škotas, bet anglas. Mes juk -

kai. Jais anais laikais, turbūt, 
nebuvo kuo girtis.-

Toliau Kanto giminė, gyven
dama Klaipėdoje ir vėliau Ka
raliaučiuje, matomai, nebuVo 
tiek sugermanėjusi, kad filoso
fas ją pavadintų vokiečių kil
mės. Lietuvių kilmės jis irgi 
matomai nenorėjo prisipažinti, 
nes iš vienos pusės jis. nuo. jos 
buvo atitolęs, o is' kitos puses 
lietuviai buvo Prūsijos CJr’diho 
nukariauti, kuriems eilę šimt
mečių buyo taikomės specialūs 
režimas. Tas pats galiojo ir sen- 
prūsiams, norint išvesti Savo 
kilmę iš jų. Be to Kanto šeima 
nebuvo kilusi iš senprūsių ap
gyventų kraštų,’bet iš Mažosios 
Lietuvos, iš krašto, kurį Prūsi
jos karalystės administracija 
vadino Litauen. Gal fr iš asocia
cijos, kadangi viena jo protėvių 
duktė buk tai buvus ištekėjusi 
už škoto, jis Soederblomui pa
reiškė, esąs škotų kilmės. Gal 
jis skaitė tai lengviausiu .atsaky
mu į iškeltą klausimą, nemany
damas, kad už šimto metų arba 
vėliau bus tyrinėjama jo kilmės 
medis.

(Bus daugiau) .

JŪSŲ PARTNERIS, PADEDĄS AUGTI KANADAI.

| PELNINGA DRAUGYSTĖ 
I VISIEMS ......

Visuose jūsų biznio reikoluose The Bonk of Nova Scotia yra 
jūsų partneris, padedąs augti Kanadai — kortu ir jums. 
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su jūsų kaimy
nystėje esančiu The Bank of Nova Scotia skyriumi, tai daro 
daugybė kanadiečių

Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomoji sąskaita 
ar naujas verslas — jūs įsitikinsite, kad jūsų BNS skyrius 
yra gera vieta, kurioje teikiami sveiki patarimai ir tikslus 
patarnavimas.

Susipažinkite su savo BNS skyriaus vedėju — jo patyrimas 
biznyje gali reikšti dolerius ir centus jūsų kišenėje.

THE BANK OFJVOVA SCOTIA

ŠAUTUVAI - ŠAUDMENYS
Aptimokės jums, jei PIRKSITE, KEISITE ar NUOMOSITE, kur didiieiHiėt 
PASIRINKIMAS viteme mieste iautovų, žiūroj, tęleskeptį, taikyki;?. 
MEDŽIOJIMO apsiaustu, botu, purvui braidyti 9«»mi"h| botą, sp?st?. 
MIEGOJIMO maitai, koprinės, kompasai. Geros tžsimokijimo s^lyyos.

HALLAM SPOftTINp GOODS LTD.
621 YONGE ST., priei Bloor St., TORONTO. Telef. WA. 3-276* 

Mes kalbame vokiškai ir itališkai.
PREKES IŠSTATYTOS KANADOS TAUTIMS PAROPOS KOLIZIEJUJE.

MARŠALAS ŽUKOVAS
Buvęs Sovietų armijos gene-įsiems išdrožė: “Draugai, aš, kaip 
Jas Ivan Miniški “Deutsche maršalas ir vyriausias karo va-rolas Ivan Miniški 

Illustrierte” Nr. 9-10, rašydamas 
apie Malenkovo nušalinimą ir 
dabartinius valdovus, gana įdo
miai apibūdina maršalą Žukovą.

Bulganiną Ivanas Miniškis 
laiko nuotaikos žmogum, “fran
tu”, mėgstančiu ir sugebančiu 
geriau meškerioti negu kvaršin
ti savo galva bet kokiomis poli
tinėmis problemomis. Tikrasis 
armijos šeimininkas yra Žuko
vas. Ir šiandien raudonojoj im
perijoj nėra nė vieno žmogaus, 
ris jaustųsi toks galingas, kąd 
išdrįstų Žukovą taip pasiųsti į 
užuomaršą, kaip tai savo laiku 
buvo padaręs Stalinas. Nors ir 
išaugęs komunistinėje dvasioje, 

•betgi Žukovas visur labai drą
siai reiškia savo nuomonę. Per 
uolius partinius pareigūnus - 
politrukus jis seniau yra be jo
kių skrupulų išvijęs iš savo šta
bo. šiandien visa raud. armija 
puikiai atsimena, kaip Žukovas 
elgėsi kadaise su savo Štabo še
fu maršalu Sokolovskiu: blogiau 
niekas nesielgtų net su batu va- 
Ivtoiu. Užtat paskiau Stalino* 
išaukštino Sokolovski. Taip pa* 
visi atsimena, kaip Žukovas, su
sipažinęs su sovietine “atstaty
mo politika Rytinėje Vokiettjo 

’je”, vieną dieną tiesiai į akis vi-

das, čia esu ne tam, kad dary

paties žemėje buvo padaręs vie
nas beprotis...” Žukovas, kuris 
laisvai kalba vokiškai ir pran
cūziškai ir pats yra kilęs iš skur
džios valstiečių šeimos, negalė
jęs lankyti net mokyklos, o tu
rėjęs tapti siuvėjo “gizeliu”, 
greitai pradėto kilti raudonojo
je armijoje. 1936 m. jis buvo ka
ro attache Ispanijoje. Jam taip 
St teko ginti Maskvą, apsuptą 

mingrad? ir vadovauti sovie
tiniams daliniams puolant nacių 
armijas. Raud. armijoj jis lai
komas legendarine figūra. Kaip 
Bulganihas žiūri, kad jo unifor
ma blizgėta blizgėtų, o jis pats 
kvepėtu visokiais kvepalais, vi
sai priešingas Žukovas: jis yra 
tiesiog pabaisa visų vadų, už
tat geriausias draugas puskari
ninkių ir eiliniu. Dėl jo popu
liarumo net ir Stalinas nedriso 
to likviduoti, bet tik pasiuntė i 
Odesą, degraduodamas i įgulos 
viršininkus. Pasak MiniŠkio, da
bar kaiptik esanti tinkama pro-

politiką
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Svarstymai naujuose vėjeliuose 
POLITINĖS NUOTRUPOS DETROITO SPAUDOJE 

trečiąją rugpiūčio savaitę
Detroito spaudoje paskutiniu 

metu rimtai susirūpinta “Lais
vosios Europos” radio progra
momis, kurios iki šiol buvo siun
čiamos Iš įvairių stočių vak. Vo
kietijoje. šiai Vokietijos daliai 
tapus beveik .visiškai savaran
kiška, atrodo, turima visiškai 
neslepiamų tendencijų jei ir ne 
visai sulaikyti, “Free Europe” 
siųstuvų darbą, tai bent juos 
stiprokai suvaržyti ar net įvesti 
ir visišką vokiečių įstaigų kont
rolę.

Didžioji Detroito spauda jau
dinasi, kad tuo galinti būti pa
daryta neatitaisoma žala visoje 
prieškomunistinėje propagandos 
kovoje. Tas nerimas iš dfalies 
gal galimas paaiškinti ir tuo, 
kad, pvz. viename tik Mūnche- 
ne amerikiečiai sukišo virš 25 
mil. dolerių toms programoms. 
Pastaruoju metu LE programos 
jau buvo tiek efektyvios, kad 
jų negebėdavo' nustelbti jokios 
sovietų pastangos ir trukdymai. 
Ne be to, jog tiek patys rusai 
tiek ir jų pakalikai Čekoslova
kijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, 
Rumunijoje ir Albanijoje, ne 
juokais suskato visais įmanot 
mais būdais protestuoti ir šauk
ti prieš visą LE įstaigų darbą.

Tiesa, tie patys laikraščiai, 
kolkas susilaikydami nuo savų 
komentarų, išsitaria, jog dabar 
kiek apšvelnintas radijo karo 
stovis tarp rusų ir amerikiečių. 
Rašoma, kad “Amerikos Balsas” 
gavęs naujus parėdymus pa
tvarkant, jog .po Ženevos konfe
rencijos būtinai reikią sušvel
ninti toną. Mat, viskas turi, eiti 
taikingo sugyvenimo sąskaitom 
Panašiai, būk elgiasi ir sovietai, 
kurie taipogi savųjų transliaci
jų metu Amerikai, lyg ir pri
stabdė įžūlų toną ir pragydo žy
miai švelnesniais, nors ir tais 
pačiais balseliais.

Detroito dienraščiai, komen
tuodami dr. Adenauerio kelionę 
Maskvon, reiškia nuomonę, jog 
po to jau tektų laukti normalių 
santykių atstatymo su Sovietų 
Sąjungą. Ir, tikima, kad toki 
mostą automatiškai sektų santy
kių sutvarkymas ir su visais ru
sų satelitais Europoje. Detroi- 
tiečiai laikraštininkai jau turį 
patikrintų žinių, kad Bonnoje. 
specialiai ruošiami valdininkai 
visieriis^'^nau*-4-4®^ ' 
niams postams užimti. Kaip tik 
iš šių faktų žvelgiant, jau gali
ma suprasti, kad vokiečiams ne
bus patogu toleruoti “Laisv. Eu
ropos” radijo tarnybos darbą, 
kuris dirba prieš visas sovietų 
satelitines valstybes. Jei tai bū-

• tų tiesa, ar tik neprisieis L E 
kraustytis iš Vokietijos. Bet 
kur? Vargu ar rasis dar Euro
poje rami vieta, kuri sutiktų įsi
leisti propagandinio karo prieš 
bolševizmą skelbėjus. Liktų, ne
bent laivai jūroje. Gal apie tai 
ir galvojama LE šeimininkų. Gi 
mes, lietuviai ir kiti pabaltiečiai, 
vargu ar galime perdaug augš- 
tai vertinti to radijo darbą, kol 
jame diskriminuojama lietuvių, 
latvių ir estų kalbos. Reikėtų 
vieną kartą visiems laikams ge
rai suprasti, kad nūdienėje ko
voje tarp savų sąjungininkų ne
turėtų rastis vietos sūnums ir 
posūniams. Kitu atveju, juk ne
galima tikėtis bendro ir nepra
laužiamo fronto.

Kiti miesto laikraščiai svarsto 
atskirų tautybių priekaištus, 
kad JAV lengva ranka išdavu- 
sios pavergtųjų likimą Ženevos 
konferencijoje. Straipsnių auto
riai sako, jog vargu ar galėjęs 
būti koks išdavimas, nes ameri
kiečiai juk niekados nėra nie
kam žadėję su ginklu rankoje 

‘ kovoti už pavergtųjų išlaisvini
mą. Bet, prisipažįstamą, jog iki 
šiol perdaug jau tebuvo liežu
vaujama, žodžiais žaidžiama, 
žodžiais ir žadama. Tiesa, ameri
kiečiai visais būdais bando pa
laikyti viltį prispaustųjų masė
je, bet tai dar nereiškia, jog ko
kio sukilimo metu Vašingtonas 
tuoj siųs savo karines jėgas in
tervencijai. Sakykime, mes, 
amerikiečiai, toliau rašoma, rei
kalausime laisvų rinkimų sate
litinėse valstybėse. Taip, bet ko-

III Lietuviu Diena I§ “Tiesos” puslapiu

kių rinkimų ir už ką? Nejaugi 
galima tikėtis, jog komunisti
nės tų kraštų vyriausybės galė
tų sutikti su rinkimais, kurie 
reikštų jų politinę savižudybę? 
Ar, pagaliau, jei ir būtų sutik
ta su tokiais rinkimais, įneš jau 
galėtume būti tikri, jog Jie bū
tų taip paruošti ir surežisuoti, 
jog juos ir vėl “laimėtų” dabar 
ten valdantieji. Tada jau išeitų 
visiškas mūsų pusės apsijuoki
ngas pasaulio opinijos akyse.

Išvis, nėra nei mažiausio pa
grindo laukti, kad sovietai su
tiktų išsižadėti savo dabar tu
rimo “sanitary cordon”, lygiai 
taip pat, kaip ir amerikiečiai jo
kiu būdu negalėtų pakęsti šiame 
kontinente bet kurios vyriausy
bės, kuri būtų neabejotinu rau
donųjų sąjungininku. Tad, bent 
iki to laiko, kol kas nepasiūlys 
konkretaus plano, kuriuo būtų 
galima pavergtuosius išlaisvinti 
be karo veiksmų .. .“we might 
as well leave them out of. pre
sent consideration”. Tai if vis
kas.

Laimė, kad Detroito spauda 
neturi jau tokio svaraus balso 
Vašingtone, bet vis dėlto, pana
šūs balsai pradeda pereiti ir per 
viso krašto spaudą, o tada ne
lieka kurčia ir gana budri Vals
tybės Departamento informaci
jos ausis. Ir dabar, vargu ar jau 
kas galėtų kaltinti Wisconsino 
senatorių, taip apšauktą ameri
kinėje visuomenėje, McCarthy, 
kai jis neperseniausiai garsiai 
sušuko rodydamas į savosios 
respublikonų partijos vadų akis, 
kad partijos rinkiminė progra
ma yra visiškai išduota, savo žo
džio ir pažadų nesilaikoma, tie
siog- meluota savo rinkėjams. 
Užtai demokratų stambiosios 
žuvys kolkąs dar ramiai viską 
stebi, bet laikui atėjus, kai užsi- 
ves vėl visas rinkiminis apara
tas, aišku, respublikoniški trū
kumai bus skrupulingai ir smul
kiai iškelti. Eet mums atrodo, 
kad ir patys demokratai vargu 
ar būtų bent kiek judresni mūsų 
kątik minėtais klausimais. Bet 
tai jau partijų politinė duona, o 
kartais ir mėšlynas, po kurį abi 
priešingos pusės braido kiekvie
na visu įtūžimu ieškodama gi
lesnės ir... kvapesnės vietos. 
Nedora tik tas, jog iš skaudaus 

S • SS“ IWvergUMaMtu .jįktao. bandom, 
lUJiemS Clip „sna niffiai raieti ir can nnlifinin

(Atkelta iš 1 pusi.) 
vietų ir JAV.

Iškilmingos pamaldos •
Kaip skelbta programoje, sek

madienį įvyko šventei pritaiky
tos ir evang. liuteronių pamal
dos, bet "TŽ” atstovui jų neteko 
matyti. Katalikams LD daly
viams iškilmingos pamaldos įvy
ko Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje, kur pontifikalines mi
šias atlaikė pats Montrealio ar
kivyskupas Jo Em. kardinolas 
P. E. Leger, iškilmingai sutiktas 
ir atlydėtas į bažnyčią skambant 
parapijos choro giedamam Ecce 
Sacerdos Magnus. Per mišias be 
choro dar giedojo ap. sol. E. 
Kardelienė (Salve regina).

Klebonui Tėvui J. Kubiliui,. 
S J, perskaičius evangeliją ir pa
sakius trumpą pamokslą lietu
viškai, prabilo Jo Eminencija 
savo giliu žodžiu sujaudinęs vi
sus klausytojus. Jo Em. savo 
mintis sukoncentravo į lietuvių 
įsikūrimo Kanadoje 50 metų ju
biliejų. Šioji jūstį šventė, kalbė
jo Jo Em., yra išreiškimas idealų 
meilės ir ištikimybės savajai 
tautai. Eikite šituo keliu. To
liau Jo Em. specialiai kreipėsi į 
čia Kanadoje augantį lietuvišką
jį jaunimą, ragindamas jį neuž
miršti, kad yra lietuviai, nepa
miršti, ką dabar pergyvena Lie-- 
tuva. Atsižadėjimas tėvynės ir 
tėvų palikimo yra nedėkingumo 
nuodėmė, sakė Jo Em. Priminęs, 
kad Lietuva sunkiaisiais mo
mentais visada šaukdavosi Mer
gelės Marijos pagalbos, Jo Em. 
kvietė ir dabar Jos šauktis, ne
pamirštant savųjų tautiečių, ku
rie mirė čia Kanadoje ir kurie 
kaip kankiniai žuvo tėvynėje.

Pamokslas, giliai sujaudino 
kiekvieną jį girdėjusi.

Jo Em. pagerbimas
Tuojaus po pamaldų AV para-

trumpais žodžiois tik gen. kon- j bėjimas namo, nes antradienį 
sulas min. V. Gylys ir KLB Kr. jau darbas, o kelio daugeliui ne 
Vald. pirm. J. Matulionis, o J. 
Kardelis išvardino sveikinusius 
raštu:. Kanados ministerio pir
mininkas ir pilietybės bei imi
gracijos ministeris, Quebec pre- 
vinc. min. pirmininkas, Mont
realio majoras, bei jo padėjėjas, 
Lietuvos diplomatai bei konsu
lai: Žadeikis, Graužinis, Meie- 
ris, Budrys, Daužvardis, Poiišai- 
tis, Shailna, Gerutis, VLIKo pir
mininkas, Vykd. Tarybos pirm., 
T. E. vysk. V. Brizgys, L. Laisvės 
Komiteto, ALTo ir BALFo pir
mininkai, Windscro apylinkės 
valdyba, Tiilsonburgo ūkininkų 
klubas, Manitobos ūkininkų var
iu P. Liaųkevičius ir YMCA at
stovas Mr. Taylor.

Be to, p. Kardelis perskaitė 
politinio komiteto paruoštą re
zoliuciją, kuri buvo priimta vi
suotiniu plojimu (Ją pabaigoje 
spausdiname ištisai. Red.).

“Varpas” skamba
Toronto L. Choras “Varpas” iš

pildė didžiąją dalį po iškr(piingo 
akto sekusio koncerto progra
mos. Jis išpildė net 20 dalykų 
(tame skaičiuje 4 vien vyrų cho-

Kalkės virš plano

gana pigiai žaisti ir sau politinio 
kapitalo ieškoti, jau iš. anksto 
žinant savųjų pažadų menkystę.

vienas šimtas mylių.
Bendros pastabos

III Lietuvių Dieną tenka ver
tinti kaip gerai pasisekusią. Trū
kumėlių, be abejo, niekad ne
trūksta, bet rengėjų įdėta daug 
darbo, tad ir vaisių sulaukta 
gražių. Iš garsintųjų augštųjų 
svečių, deja, ištikrųjų dalyvavo 
tik Jo Em. kardinolas. Iš lietu
vių garsintų nebuvo nei LLK 
pirmininko p. Sidzikausko, nei 
ALTo pirm. p. Šimučio.

Kai rusai pradeda 
vadovauti įmonėms...
Bolševikai į Lietuvą atnešė 

garsiuosius penkmečio planus, 
kurie lig šiol 4 lietuviams nebUvo 
reikalingi, nes męs ir be jų su
gebėdavome pasiekti geriausių 
rezultatų. Dabar Lietuvoje vis
kas daroma pagal komunistų 
nubraižytą planą, o iš gautų re
zultatų katės ir šunes patvoriuo
se juokiasi. Antai —r Akmenėje 
veikia kalkinė, turinti geriau
sias darbo sąlygas, puikiausias 
mašinas iš broliškų” respublikų.

Iškilmių proga buvo isspaus- Dįrektoriumi, aišku, buvo pa- 
dintas tradicinis leidinys, si kar-, skjrtas pigiosios tėvynės atsto
tą pavadintas Metraščiu ku-:vas d Novičkovas, nes juk 
ris buvc pardaymejamas ka!P • iietUviui nevalia. uuvh pa uavu.ųau... »«,p lietuviui nevalia savoms įmo- 
įejtmo bilietas , kartu pride- vadovauti. Drg. Novičko- 
dant rnetahn, ženkliuką, paga- darb dėjo į j la 
X’ Rengėjai UesTsak“ Si" t,nka
jc^tą, Rengėjai, tiesa sake kad i užaugusiam Stalino saulės kait-
parduodamas esąs ženkliukas, o i 
metraštis veltui duodamas. Už 
ji buvo imama po $2. Tas ženk
liukas atidarė akto - koncerto ir 
parodos duris, o į balių įeinant 
reikėjo dar $2 sumokėti. Atrodo, 
kad truputį perdaug, ypač, kad 
dar ir loterijai teko išleisti. (Ji 
vyko baliaus metu).

ras), dar du pridėjęs bisui. 1 
moję savo pasirodymo dalyje 
“Varpas” padainavo 10 lietuvių 
dainų, o antroje, pavadintoje 
"Valandėlė Lietuvos operoje”, 
10 ištraukų iš Lietuvos valsty
bės teatre statytų operų: Romeo 
ir Julija, Demonas, Trubadūras,

pasakos ir Marta.
Torontiečiams' beveik viskas 

buvo jau girdėta, ners geros dai
nos niekad neperdaug. Visiems 
kitiems tai buvo labai maloni 
staigmena, už kurią atsilygino 
nuoširdžiomis ovacijomis. Tik
rai. Torontas gali didžiuotis sa
vuoju “.Varpu”.. . -

Pir- i Reikia pastebėti, kad III LD ! »-v-v e v , j-3 «■> v» O A Ir z\r<metu vyko dar Š. Amerikos vy
rų ir jaunių krepšinio turnyras. 
Apie jį žr. atskirai sporto skyr.

Visos iškilmės buvtf\ filmuo- 
jmaso. Buvo atvykęs j wr^To? 
Amerikos Balso atstovas iš Va
šingtono, kuris jas užrašė į mag- 

Cavaleria Rusticana, Hofmano netofono juostelę,- kartu pada
rydamas dar pasikalbėjimų su 

I kaikuriais KLB pareigūnais (Kr.
V-bos pirmininku, apylinkių 
pirmininkais) ir laikraščių at
stovais.

Kur bus IV LD?
Sekmadienį, tuojau po Jo 

kardinolo pabergtuvių, ten 
A V parapijos klebonijoje, pir-

Em.
pat

pijos klebonijos patalpose>^o j ^^^Kardęliėhč
J o Eminencijai pagerbti pietus, navo - tris lietuvių kcmpozitor ų . m įn p Maluiioniui ivyko neofi. 
kuriuose dalyvavo Gen. konsu- damas pagal programą, ketvirtą i d j oSėd^ kur|an< su esa. 
las mm. V. Gylys su jaonia. Kr. pridedama bisur Akompanavo . * pirmininkais
Valdybos pirm. J. Matulionis, pianistas i\, Smngcvicius. _ Rei- > ,. kaįčics LD vietoS-
LD ruošti komiteto nariai. Į LD 
atvykę kitų apylinkių pirminin
kai, kunigai ir laikraščių atsto
vai. Kalbų nebuvo sakoma, tik 
maloniai pasikalbėta.

Iškilmingas aktas ir 
koncertas

įvyko sekmadienio vakare Pla
teau salėje, Lafontaine parke.

« -Tenka pasidžiaugti, kad aktas 
šį kartą ilgai neužtruko ir daly
vių nepervargino. Aktą atidarė 
pirm. p. Naginionis, sveikino

Liet. Fronto studijų savaitė
Europos Lietuvių Fronto Bi

čiuliai rugpiūčib 1-7 d. Schon- 
dorfe, prie gražaus Ammero 
ežero Vokietijoje, surengė savo 
tradicinę Studijų savaitę. Joje 
dalyvavo 75 žmonės — lietuviai 
intelektualai iš įvairių Europos 
valstybių: Šveicarijos, Italijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Vokieti
jos. Atidaryme dalyvavo ir LF 
Centro atstovas dr. J. Kazickas, 
atskridęs lėktuvu iš JAV. Savai
tė praėjo su dideliu pasisekimu, 
net didesniu, negu patys rengė
jai tikėjosi. Ir tai ne vien tik 
žmonių skaičiumi, bet ir tinka
mu programos pravedimu, bei 
dalvviu užėmimu.

Pagrindinę Studijų savaitės 
programą sudarė septynios pa
skaitos, viena visas jungianti 
tema: “Lietuva tėvynėje ir trem 
tyje”. Paskaitos susiskirstė į 3 
grupes:

1. Kun. R. Krasausko — “Lie
tuvių tautos istorinio likimo tra
giką” ir prof. dr. A. Liuimos — 
“Antireliginės pro pagandos 
kryptis Lietuvoje” palietė dau
giau lietuvių religinį - dvasinį 
gyvenimą;

2. J. K. Čg. — “Valstybinė lie
tuvių sąmonė” ir prof. dr. J. Gri
niaus — “Lietuvių tarybinės li
teratūros pobūdis” iškėlė komu
nizmo daromas pastangas sunai
kinti mūsų tautos valstybinę 
sąmonę, pastangas sukurti nau
ją tarybinį žmogų, ir kaip vi
sam tam priešinasi Kovojantis 
Kraštas;

3. Kun. D. Kenstavičiaus — 
“Tremtinių pasiruošimas tėvy
nei” ir M. Musteikio — “Tremti-

MARCHESA SSSSa
GALIMA PARENGTI PAČIAM.

Importuoto Senojo Posoulio geriausios rūšies prekė. Iš vieno "MAR
CHESA" butelio sumaišant su kitu skystimu pagal instrukcijos, pridė
tos otskiroi ?n^teikio virti/, pagaminama 31 fl. uncija sekančios 
rūšies gėrimu.
ABBACY CURACAO ORANGE BLACKBERRY /dirbt./
ALPINE HERBS KUMMEL APRICOT /dirbt./ CHERRY ARTICIAL
Išbandę įsitikinsite, kad namuose parengtas gėrimas yra daug puikes
nis negu daugumas rinkoje gaminamų, be to, SUTAUPYSITE NUO • 
50 IKI 100%. Iš viso kainuoja tik $3.10.
Siųskite užsakymo į MARCHESA SALES CO. OF CANADA dar šiandie. 

Box 72-LT, Station "E", Dovercourt Rd., Toronto 4, Ont.
Rašykite sdvo pavardę, adreso, norimų rūšį, kartu pridekite pašto per-4 
loidg $1.8Q sumoje ir mes atsiųsime 6 bonkos, sumokėdami patys pašto 
išlaidos. Prašant mažesnių kiekių or C.O.D. pridėkite 30c pašto išlold.

nių nutautėjimo pavojai’’ išnag
rinėjo pasiruošimo grįžimui tė
vynėn ir apsisaugojimo, nuo nu
tautėjimo problemas.

Visų paskaitų lyg ir vainikas 
buvo prof. J. Brazaičio paskaita 
“Tremtinių gyvenimo ir veiklos 
įprasminimas”, palietusi dau
giau mūsų visuomeninį gyveni
mą tremtyje. Po kiekvienos pa
skaitos vyko gyvos, kartais la
bai išsamios diskusijos.

Rugpiūčio 4 d. vakare buvo 
suruošta Šventoji Valanda — 
atitinkamos pamaldos vietos 
bažnyčioje už kenčiantį kraštą, 

į prašant Augščiausiojo pagalbos, 
j o rugpiūčio 7 d., sekmadienį — 
Šventos Mišios ir lietuviškas pa
mokslas Studijų savaitės daly
viams. Pamaldų metu buvo gie
damos lietuviškos giesmės.

Šeštadienio vakare (rugp. 6) 
įvyko augsto lygio koncertas, 
kurio programą išpildė' iš Ro
mos atvykusi p. Liustikaitė, ky
lanti dainos nieno žvaigždė, pa
dainuodama lietuviškų liaudies 
dainų bei arijų iš operų, ir J. 
Reimeris (vokietis, buvęs Lietu
vos Valstybės Teatro pianistas), 
kurs akomponavo p. Liustikaitei 
ir pats išpildė keletą žymiųjų 
lietuvių muzikų kūrinių. Kon
certe dalyvavo ir daug svečių, 
specialiai atvykusių iš .tolimų 
apylinkių, jų tarpe ir keletas 
vokiečių. Koncerto programa 
Buvo užtarnautai labai šiltai pri
imta ir gausiais plojimais paly
dėta, nes galėjo patenkinti ir iš
lepinto skonio muzikos meno 
mylėtojus.

Paskutiniąją Stud. sav. dieną 
netikėtai apsilankė ir BALFo 
pirm. kan. Končius. Mielas sve
tys pire bendro stalo pasidalino 
įspūdžiais iš BALFo ir savo as
meniškos veiklos. Ypač didelę 
staigmeną suteikė papasakoda
mas apie savo žygius Ženevos 
keturių didžiųjų konferencijoje. 
Pasirodo, gerb. Kanauninkas 
specialiai tuo reikalu buvo nu
vykęs į Ženevą, kur susitiko žy
miuosius JAV diplomatus, kaip 
Charles Bohlen bei prez. Eisen-, 
howerio asmenišką sekretorių ir 
prašė jų neužmiršti konferenci
joje Lietuvos išlaisvinimo rei
kalų; tuo pačiu tikslu ir asm. 

’ laišką Eisenhoweriui (per jo 
| asm. sekretorių) įteikė.

šios Stud. sav. proga jos da- 
i (nukelta į 7 psl.)

is 
j . j. • . - y , T • .'e*' j tartasi dėl sekančios LD vietos,
kia pasidziaugu kad Lietuvos apsistota ties Niaga-
va.st operos veterane vis aar ros pus^sallu Tėvas Barnabas 

Mikalauskas, OFM, apsiėmė iš
siaiškinti tą reikalą su tenykš
tėmis apylinkių vaidybomis.

Buvo aptartas taip pat šių me
tų Krašto Tarybos sesijos vietos 
klausimas. Apsistota ties Otava. 
Jos apylinkės pirm. inž. Paške
vičius. tą pasižadėjo aptarti su 
saviškiais grįžęs namo. Buvo 
taip pat siūlymas Kr. Tarybos 
sesiją šaukti kuriame nors lie
tuvių tabokos ūkininkų centre—

paširodo su tuo pačiu patrauk
liu pajėgumu.

Pianistas K. Smilgevičius, be 
to, išpildė porą lietuviškų daly
kų atskirai.

Stebint “Varpo” chorą, gal ne
vienam atėjo į gądvą mintis, kad 
labai gaila, jog įąip gražiai vei
kiančiame chore? matyti labai 
mažai naujų — priaugančių jė
gų. Už tai taip miela’buvo stebė
ti puikų' jaunuolyną šokant tau
tinius šokius. Jai Montrealio Delhi. Sinmcoe ar Tillsonburge. 
Skautų Vyčių būrelio tautinių ■ 
šokių grupė, vadov. V. Brūzge- _
levičiaus. Per du pasirodymu jie : 1955 metų rugsėjo 4 dieną,
pašoko tris šokius — Mikytą.; Kanados lietuviai, švęsdami 
Jonkeli ir Malūną. Akordeonu ! Trečiąją Kanados Lietuvių Die- 
grojo R. Lapinas. ' ' \ I ną ir minėdami 50-ties metų lie-

Kcncertui pasibaigus III LD tuvių įsikūrimo Kanadoje su
rengimo kom. pirm. p. Naginio-' katkuves, suvažiavę iš visų kraš
tais’ padėkojo menininkams, LD i to vietų į Montrealį. masiniame 
rengimo ir pobūvio komitetų na- j susirinkime, kurį L_.._dVW 
riams, parapijų klebonams ir vi-j vadina Lietuvių Kongresu, Pla- 
siems dalyviams, kviesdamas vi- į tęau salėje, rado reikalinga kon- 
sus kitais metais susitikti IV-oje : statuoti:
L. Dienoje. Viskas buvo užbaig- 1. kad W. Wilsono iškeltieji 14 
ta Tautos Himnu. punktų yra aktualūs ir. šiandien.

Trečiai dienai iš programos 2. kad Atlanto Chartos prin- 
beliko tęsinys parodos ir... sku-į cipai užmiršti, tačiau tiktai jų

Rezoliucija

1. kad'W. Wilsono iškeltieji 14

TĖVIŠKĖS TAUTINIAI
ŠOKIAI ■ . • j ■

Serijos Nr. 6

užaugusiam Stalino saulės kait
roje. Rezutlatas gavosi taipogi 
rusiškas: “Jei per pirmąjį šių 
metų ketvirtį 1 tonos degtų kal
kių savikaina buvo 9 rubliais 
aukštesnė už planinę, tai per 
antrąjį ketvirtį ji pakilo iki 30 
ir daugiau rublių viršum plani
nės”. .. Vadinasi, planas buvo 
Įvykdytas 130'4. Nesvarbu, kad 
plano įvykdymas pasuktas ne 
ta kryptimi. Sovietinėje san
tvarkoje juk tiek planų, kad iš 
stepių gilumos į Lietuvą atva
žiavusiam drg. Novičkovui be 
ih&mpaso pagalbos sunku 
rinkti reikiamą kryptį, o 
paso jis, matyt, neturi...

Liūdnas balansas
“Tiesos” korespondentas drg.

pasi
korė

Z. Zalepūga, remdamasis lietu
viškos galvos išmintimi, gailiai 
bėdavoja: “Nežiūrint plačių ga
limumų gamybai vystyti, Ak
menės kalkinė mėnuo iš mėne
sio žlugdo gamybinius planus. 

‘Vien per pirmąjį šių metų pus
metį Akmenės kalkinė liko sko
linga statybininkams, o ne sta- 
tūkstančio tonų kalkių”... Tai, 
tur būt, pirmas toks atvejis pa
saulyje, kad kalkinė liktų sko
linga statybininkams, on e sta
tybininkai kalkinei. Išvada aiški 
— dalis statybų turėjo sustoti 
Direktorius drg. Novičkovas dėl 
to, atrodo, per daug nesijaudina: 
didelis čia dalykas — tegu pa
laukia, kol planuose bus susi
gaudyta. Stalinas ne tiek metų 
Sovietų Sąjungos rojų statė pa
gal planą ir vis dar tas rojus į 
pragarą panašus... Čia gi tik 
paprasta kalkinė kaž kokioje 
Akmenėje...

Akmenys daužomi kūjais
Kūjis ir piautuvas yra bolše

vizmo emblema. Patriotiškai 
nusiteikusiam komunistui gę-’ 
riausia patriotizmą demonstruo
ti yra kūjo pagalba. Todėl Ak
menės kalkinėje akmenys dau
žomi kūju, nors čia pat stovi 
tam reikalui paskirta mašina. 
Kūju sudaužyti kalkakmenys 
išeina nevienodo didumo. ir 
krosnyse nevienodai išdega. 
Blogiau išdegusius tenka versti 
lauk. Kalkinėje yra speciali 
krosnis, kurioje galima būtų iš-, 
deginti rupiau susmulkintus ak
menis, bet ji penkių mėnesių 
laikotarpyje pagal planą nebu-
vo užkurta net per 69 darbo pa- 

Įgyvepdinimas laiduotų pašto-1 mainas — kas čia dabar terlio
via taiką; t

3 kad JAV prezidento D. Ei- dar vjs ga]įma surasti ir smul 
cpnhnwprin Qin metu CipnAwnc > • i ’ •

sis su stambiais akmenimis, kai
senhowerio šių metų Genevos 
konferencijoje iškeltieji visuo- kesnių. Pagaliau krosnims rei

kalingas kuras. Akmenės kalki-tinei taikai įgyvendinti princi- nė tu°ri savo Specialu durpyną, 
pai yra priemone išvengti karui bet durpės Jame laipogi kasa. iv- ei t/S o rvfi 'jmnnliAC' rfnrnmniii 1 , . Vi * • °mos stachanovietiskais meto

dais. Dėl blogos kokybės jos 
neduoda reikiammos tempera-

ir sudaryti žmonijos gerbūviui
Y38’ _ . , _ .. a . aais. uei oiogos kokvdcs jos

Tačiau Sovietų Rusija visa tai d reikiammos tempera- 
pakartotmai yra atmetusi ir sa- D akmenu lieka n. 
vo agresijos aktais visas tas lais-įn_. .v 
vės deklaracijas daug kartų su
laužiusi. To pasekmėje ir mūsų 
tėvynės Lietuvos bei kitų pa- 
vėgtų tautų okupacija tebetęsia- 
ma — neieškant realių priemo
nių tas neteisybes ir skriaudas 
iškelti Jungtinėse Tautose ir ki
tose tarptautinėse institucijose.

Masinis Kanados lietuvių su
važiavimas (kongresas) šiuo 
kreipiasi į visas Sovietų paverg
tas tautas ir į visą tautų laisvę, 
humaniškumą, žmogaus ir pilie
čio teises gerbiančią žmoniją, 
kad viso demokratinio pasaulio 
mastu būtų keliamas suminėtų
jų principų bei dėsnių įgyvendi
nimas. Tuo tikslu suvažiavimas 
(kongresas) siūlo sudaryti Tau
tų Laisvės Peticiją, po kuria pa
sirašytų visi žmonės, pritaria tų 

-c, principų realizavimui. Peticija,
kanadiečiai, su milionais parašų, turėtų būti 

įteikta Jungtinėms Tautoms ir 
demokratinių kraštų instituci
joms.

— Bcnna. — Vokietijoje yra 
dar 50.000 vaikų, kurių tėvai po 
karo nesurasti.

VENGRIJOS TAUTINIS ŠOKIS

Kaip ir kiekvienas kitas tautinis 
šokis, Vengrijos GZARDAS šo
kamas daugelyje versijų ir va
riacijų pagal krašto provincijų 
paprošius. Originaliai CZARDAS 
šokis susidėjo iš dviejų dalių. 
Pirmoje dalyje šokamas pamažu ’ 
sukiojant galvą ir liemenį, ant
roje dalyje išvystomas tempas 
entuziastiškai pašokant viršun 
ir trypiant kojomis. Tačiau, šian
dien šokis liko sumodernintas ir 
pavadintas BALIAUS CZAR
DAS. Šis šokis kartu su kitu 
folkloru ir iš Vengrijos atsivežta 
kultūra gali turėti didelės reikš
mės Kanados kultūrinei pažan
gai.
Prisiminkite tai, kai galvojate 
apie savo tėvynę.

nai išdegintų...
Vanduo skalauna kalkes
Sandėliais naudojamos pa

prastos neišgrįstos daržinės. Žie
mą viskas būna tvarkoje, bet po 
žiemos ateina pavasaris. “Tie
sos” korespondentui drg. Z. Za- . 
lepūgaį pavasariai nepatinka: 
“... kaCprasidėda lietūs, vanduo 
upeliais teka ant degtų kalkių
— produkcija genda. Kasmet 
dėl to padaromi dideli nustoliai
— vien per pernai metus dėl to 
įmonė turėjo 276 tūkstančius 
rublių nuostolio, o per š.m. pir
mąjį ketvirtį jau 46 tūkst. rub
liu”... Kaip matome, planas ir 
vėl įvykdomas 200G atvirkščia 
kryptimi. Kadangi pavasario lie
taus sovietams vis dar nepa
vyksta įjungti į “petilietkas”, 
direktorius drg. Novičkovas bu
vo pasižadėjęs iki 1954 m. galo 
sutvarkyti daržines, bet jos ir 
šiandien tebėra be grindų.

Šiais metais Akmenės kalkinę 
užgriuvo nauja bėda — Tarybų 
Lietuvos 15 metų sukaktis. Su
kakčiai atžymėti įmonės buvo 
priverstos specialiai pakelti dar
bo našumą. Kalkinės normų pla
nuotojas drg. Nurokas lengva 
ranka išbraižė planus — kasdien 
pagaminti 34 tonas kalkių virš 
plano. Planai planais ir paliko,- 
nes pats drg. Nurokas dvipras
miškai šyptelėjo: “Kad būtų ką 
parodyti augštesnėms organiza
cijoms”. .. Planai buvo parody- • 
ti popieriuje, o kalkių dar if 
šiandien nesimato. Drg. Novič
kovas vis dar tebesėdi direkto
riaus kėdėje, nes daug yra di
rektorių, bet tokio gero direk
toriaus LKP (b) neturi kuo pa
keisti. Ji vis laukia, kad, gal būt, 
drg. Chruščiovas į Akmenės 
plytinę drg.. Malenkovą atsiųs, 
nes juk lietuvis direktorius virš 
planinės savikainos nesugebėtų 
kalkių pagaminti. Tokius ste
buklus gali padarvti tik gryna
kraujis rusas lietuviškoje kal
kių gamykloje... Vyt. Kastytis. »

"VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
savo kredito kooperatyve "PARA
MA*'. Indėliai apdrausti. Augštos pa
lūkanas.
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.

OLD VIENNA

INTER - CITY
Heating 

Installation
Atliek. Mmy apiildymo, g.n, »•»-

JONAS PUTERIS 
67 ESSEX ST. TeL OL. tol*
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Pavergtoje tėvynėje
Vaistinių vedėjai apdovanoti ■ akad. narys — korespondentas 

. garbės raštais “už ilgameti ir T 
nepriekaištingą darbav: J. Alek
sandravičius — Babtų, L. And- 
reikėnas — Vievio, O. Bliustru- 
bienė — Tvtuvėnu, J. Bukaus
kas — Prienų, V. Januškevičius, 
ir J. Ponganis — Vilniaus, P. 
Peštenis — Joniškio, J. Pužaus
kas — Batakių ir kt. Išviso esą 
19 asmenų.

Formacijos darbuotojų suva
žiavime Vilniuje dalyvavo apie 
250 formacentu. Pranešimą darė 
formacijos valdvbos viršininkas 
Eišvvdis, Švenčionių vaistinių 
augalu perdirbimo fabriko di
rektorius Jasudienė ir kt.

Dvarai ir dvarininkai bolševi
kinėse kalbose vaizduojami ne 
tik kaip darbo žmonių išnaudo
tojai, bet ir kaip dideli pelną ne- 
še įmonės. Bet dabar bolševiki
niame ūkyie ir dvarai nuosto
lius neša. Štai “Tiesos” Nr. 158. 
kažkoks J. Kaulavičius rašo’anie 
Ginkūnų tarybinį ūki (soveho- 
zą>, t.y. sovietinį valstybinį dva- 

' ra ir pabaigoje straipsnio šau
kia: “Gana Ginkūnų tarybiniam 
ūkiui būti Valstvbės išlaikvti- 
niu”. O tain esą dėl to. kad “Ta
rybiniam ūkvie iki šiol žemi ei
lės kultūrų derliai, aukšta paga
minamo pašaro savikaina. Pra
ėjusiais metais 100 kl® gautų 
birtviu savikaina 23 urbliai vir
šijo planinę savikaina. Taip pat 
vilnijama šieno, daugiamečių 
žaliu ir kitų pašaru oalninė sa
vikaina. Esant tokiai padėčiai, 
ūkiui, žinoma, kur kas “naudin
giau” gauti pašarus iš valstybės, 
negu patiems juos gaminti. Bet 
visa tai veda i nrodukciios savi
kainos padmėiimą. Ginkūnų ta
rybiniam ūkvie gyvulininkvstės 
produktų savikaina yra aukšta”.

O kai Ginkūnuose ūkininkavo 
p. Fledžinskas, buvęs Žemės 

. Ūkio Rūmų pirmininkas, berods

doc. J. Bulavas pagiria dcc. K. 
Daukšos, agronomo Šereivos iš 
Šilutės raiono’.’, prof. Kriščiūno 
paskaitas, bet esą daug ir nevy
kusiu paskaitininkų. Blogai esą 
su TSRS istorijos sekcija, vado
vaujama Navicko, kuri šiemet 
“neapsvarstė nei vienos paskai
tos”.

Sovietu Lietuvos kino studija 
rucšia filmą pagal čekisto Gu
daičio - Guzevičiaus romaną 
“Kalvio Ignoto teisvbė”. Scena
rijų parašė A. Soešniovas, pa
statymas — A. Razumno. reži
suoja J. Urinpvas. operatorius— 
Rubaškinas. dailininkai — Ri- 
vašas ir Bulaka.

Utenos raiono laikraštis vadi
nasi “Lenino keliu”. Ji “Tiesa” 
bara, k?<i naskvres specialu nus- 
laoi abiturientams, kalbėjęs 
vien ani*> tolimesni mokymąsi, 
bet nenrimines einančiu i ga- 
mvba. Straipsniai tarne puslapy 
bt”ra rašvti naciu abiturientų.

Vilniaus katedra, beabeio, vra 
uždarvta. nes ii vra LTSR Ar- 
ohitektūrns; roikabi valdybos ž.:- 
nioię. “Tiesa” Nr. 161 barasi, 
kad lankvtoiam<; nenrieinami 
eilė pastatu, ių tarne ir kated
ros — “Ir taip tarybiniam lan- 
kvtbiui. ekskursantui vra užda
ros tekiu nunetabių meno ir is- 
torijos' naminklu — muzieiu du- 

kaip Stanislovo Katedra 
(Visasąjunginės reikšmės archi
tektūros paminklas) ir eilė ki
tu”. . . •

Relčovik’nės snaudos ižvmv- 
bės. “Šiomis dienomis resnubl’- 
Vos snaudos kioskuose pasirodė 
tremtas P Karnavičiaus f°to- 
crrafuntv. Valstvbinės pr>lifinėc 
ir mokslinės li+eratūros leidvk- 

j 
A •tvirulp*e 
lahoi iškraipyto^. Vienoie iųj 
(“Nemunas pr*e Kauno”) miš-* 

nuostoliu nebūdavo. Mat, daug kas mėlynas, dangus žalias, de-

Batakių ir kt. Išviso esą

Pirmas rudens balius Hamil
tone. Gegužinių sezonas jau pa
sibaigė. Pirmąjį rudens balių 
ruošia Hamiltono apyl. valdyba 
rugsėjo 24 d. Royal Connąught 
viešbutyje, Nbrmandie salėje. 
Gros stipriausios sudėties Vyt. 
Babecko orkestras. Baliaus me
tu bus didelė loterija šeštadieni
nei mokyklai paremti. Veiks bu
fetas su įvairiais gėrimais.

Už stalus atskiro užmokesčio 
nebus imama. Norintieji rezer
vuoti sau vietą, prašomi užsisa
kyti stalus iš anksto pas P. Sa
kais, tel. 9-1957 ir pas K. Mikšį, 
tel. JA. 9-8593.

Hamiltono apyl. v-ba kviečia 
Hamiltono lietuvius ir tautiečius 
iš artimesnių ir tolimesnių apy
linkių rezervuoti rugsėjo 24 d. 
pirmajam rudens baliui. Tautie
ti. atsilankydamas, jaukiai pra
leisi laika ir paremsi šeštadieni
ne mokyklą, kurioie keletas pa
siryžėlių, nesigailėdami savo 
brangaus laisvalaikio, dirba auk
lėjamai i darba ir kuri vra lyg 
ir tvirtovė prieš mūsų jaunimo 
nutautėjimą.
‘ Hamiltono apyl. v-bos 

Parengimų vadovas.

lauskas. iždin. Balys Gricius ir 
narė Alina Kšivickienė.

Nuo rugsėjo 1 d. v-ba visu in
tensyvumu pradeda metinę 
rinkliavą po namus. Būtu labai 
pageidaujama, kad harųittonie- 
čiai šiam artimo meilės iąūsmui 
š’met leistų daugiau išryškėti 
Skirkime ir jau dabar paruoški- 
me ne mažiau penkinės! .

abu tomus $10, reikės įmokėti, 
gavus I tomą. Knygai išėjus šie 
atsiminimai kainuos $12.

Hamiltone šiuo metu yra jau 
20 lietuvių, užsisakiusių šią ver
tingą knygą. Norintieji ją už
sisakyti, prašomi kreiptis į St. 
Bakšį, tel. JA. 9-4662. Sk. St.

Lietuviai pasaulyje

kas priklauso nuo ūkininko...kas priklauso nuo ūkininko... besvs geltoni, o turėie būti žali
Agr.' A. Gudjurgis rašo ’’Tier H«iktai — rudi. Leistina pa

šos” Nr. 160. kaip prižiūrėti ku- klausti, ka galvojo K. Požėlos 
kurūzu Pasėlius. vardo spaustuvės (direktorius

“Politinių ir mokslinių žinių Afanasievas, techn. vedei as Koi- 
skleidimo draugijos” valdybos ra) vadovai, išleisdami iš spau- 
plenume valdybos pirmininko dos tokia reprodukciją?” 
pirmasis pavaduotojas Mokslų Rašo P; Jočius, Tiesa, Nr.161.

Vasarvietė “Mercury Lodge“
109 Orchard Beach, randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj. 1 mylia 

šiaurę nuo Keswick, Ont. Autobusai privažiuoja prie vietos. 
LAIVELIAI, KABINOS. KAMBARIAI.

Sav. L. P. KRILAVJČIAI.
Telefonas Rochers Point 184-M.

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-0977

Pilnas namų apstatymas baldais
★ RADIJO

★ KROSNYS,
★ ŠALDYTUVAI,

★ SKALBIMO MAŠINOS,
★ TELEVIZIJOS APARATAI,

★ SIUIMO MAŠINOS,
★ JVAIRŪS KILIMAI,

★ LINOLEUMAS,
★ VA’KU p Al n ai.

_ ★ VEŽIMĖLIAI.
MODERNIŠKOS VIRTUVĖS IR SINKAI. .

Ginčas dėl laiško
Į anksčiau “The Hamilton 

Spectator” spausdintą K Baro
no laišką rugpiūčio 17 d. atsi
liepė tūlas Alan Dęane, pastebė
damas, kad netikslu, esą, siūlyti, 
iog vakariečiai pareikalautų so
vietus išsikraustyti iš rytų Eu
ropos kraštų. Esą, ginklu tokių 
klausimų negalima tvarkyti, kei
kia skaitytis su faktu, jog ko
munistinė santvarka esanti jau 
aprėpusi penktadalį žemės ru
tulio. Kaip atsakymas A. Deane 
laišką rugpiūčio 27 d. laidoje pa
sirodė naujas K. Barono laiškas, 
kuriame nurodomą, kad po karo 
vakariečiai visur pasitraukę iš 
išvaduotų kraštų, o sovietai sa
vo .užimtus - kraštus pavergė ir 
taip tebelaiko, o siūlomoji ko
egzistencija primenanti sakmę 
apie vilką ir ėriuką.

Pasirodo redakcija K. Barono 
laišką yra taip išbraukiusi ir iš
taisiusi, kad p. Baronas redak
cijai yra pareiškęs protestą.

OTTAWA, Ont.
Bendra Otavos ir Pembroke 

lietuvių iškyla. Kun. dr. V. Ski- 
landžiūno rūpesčiu ruošiama 
bendra abiejų . vietovių lietuvių 
iškyla - susitikimas ir susipaži
nimas maždaug pusiaukelėje 
tarp Otavos ir Pembroke — An- 
prior miestely — “Sleepy Pines” 
vasarvietėje.

Minėta vasarvietė iš Otavos 
važiuojančiųjų pasiekiama taip: 
įvažiavus į Anprior miestelį — 
pravažiuojamas tiltas ir važiuo
jama tiesiai apie 8 blokus, pas
kui sukama į dešinę, posūkyje 
yra parašas, rodąs krypti į Slee
py Pines” vasarvietę.

Iš Pem'broko pasiekiama taip: 
įvažiuojama į miestelį 17 keliu 
ir važiuojama iki tilto; prieš til
tą sukama į kairę ir važiuojama 
kaip ir Otaviškiams 8 blokus ir 
sukama į dešinę, kur bus para
šas į “Sleepy Pines”.

Pranešama vykstančių jų dė
mesiui, kad minėtoje vasarvie
tėje yra labai puiki vieta meš
kerioti; vietoje galima bus gau
ti ledų ir minkštųjų gėrimų; taip 
pat šeimininkėms bus galimybė 
ir maistą vietoje pasigaminti: 
sugautą žuvį ar ką atsivežto iš
sikepti. v

Tikimasi, kad abiejų vietovių 
lietuviai ras galimybę ir pasi
stengs gausiai minėtam susiti
kime dalyvauti. Rengėjai.

WELLAND, Ont.
lietuviškoms gegužinėms ir va- senieji emigrantai dažnai pra-1 Pagal apylinkės ribose vei

kiančių organizacijų pristatytus 
parengimams ruošti iki šių metų 
galo pranešimus, apylinkės val
dyba skelbia šį parengimų ka
lendorių:

Tautinė Sąjunga — rugsėjo 3 
d.. St. Catharines,

Tautos Fondas — rugsėjo 
d.. Welland.

“Ramovė” — lapkričio 26 
St. Catharines.

Tautos Fondas — gruodžio 
d.. Welland.

Kaimvninės anvlihkės urašo- 
mns. kiek aplinkybės leidžia, at
sižvelgti i šių narengimu datas.

KLB Wellando apyl. v-ba.'

Vasario 16 gimnazijos nuola
tiniai rėmėjai gaus gražius ženk
lelius, kurie jau užsakyti ir ti
kimasi jų sulaukti šių metų pa
baigoje. Jie bus duodami tiems 
rėmėjams, kurie yra paaukoję 
gimnazijos išlaikymui nemažiau 
12.00.

Rėmėjų būrelių metai baigia
si rugsėjo 1 d. Kviečiame visus 
hamiltoniečius prisidėti prie 
mūsų tautinių židinių išeivijoj 
išlaikymo — prašome istoįj nuo
latiniais (nors vieniem^Jne- 
tams) nariais į gimnaziji 
kymo būrelius. ; i

Vasario 16 rūmų išpirkimui 
rinkliava numatoma už savaitės

gus

lai

Šalpos Fondo skyr. valdyba 
rugpiūčio 30 d. posėdy, naujam 
nariui Vaitiekui Kazlauskui pa
skyrė sekretoriaus pareigas. 
Šiuo metu v-bą sudaro: pirm. 
Juozas Giedraitis, vicepirm. Ju
lija Kazlauskienė, sekr. V. Kaz-

kitos baigti, ir tikimasi 
pasiųsti rugsėjo mėnesį. '

Ši rinkliava komisijos pasėdy 

 

buvo numatyta baigti gegužes 1 
d. Jos vykdymu sutiko ir įsipa
reigojo rūpintis p-kas J. Mikšys, 
kuris tą reikalą ir tebetvarko.

Gen St. Raštikio atsiminimų
I temas leidėjo pranešimu išeis 
gruodžio mėnesi. Visi juos užsi
sakę gaus betarpiai Pinigus už

EDMONTON Alta.
Edmontonas save dažnai va- liepsnojant ir akordeonui skam

bant svečiai linksminosi ir kul
tūringai praleido laiką.

Antroji gegužinė įvyko liepos 
10 d. p.p. Mišių ūkyje. Diena pa
sitaikė ypatingai graži, užtai 
žmonės suvažiavo iš plačių Al
bertos apylinkių ir ši gegužinė 
tapo viena iš labiausiai pasise
kusių parengimų. Visų akis 
traukė gražiai papuošti ir spe
cialiai pastatyti šiai progai var
tai su trispalve ir kanadiška vė
liava blevėsuoiančiomis iš šalių.

Trečioj i ir paskutinė gegužinė 
įvyko rugpiūčio 7 d. p.p. Bendo- 
raičių antrame ūkyje, kurį ne
senai pirko save}- sūnui. Labai 
graži vieta ir malonus oras su
traukė dideli buri svečių. Ponia 
Bendoraitienė, ‘anksčiau atva
žiavusius. pavaišino skaniais lie
tuviškais valgiais. Akordeonui

dina alyvos arba kalnų provin
cijos sostine. Po paskutinių fut
bolo žaidimu pernai Toronte

išleistu snalvotu atviručių J pasidarė netgi “Grey Cup” ses- 
nerduot^c; snalvos | tine.

Šioje daugiavardėie sostinėje, 
viename iš sparčiausiai Kanados 
augančių miestų ir lietuviai ne
atsilieka nuo bendro tempo. Su 
lietuvišku atkaklumu, darbštu
mu ir sutarimu čia daug kas pa
daryta. Šiandien Edmontonas 
džiaugiasi savo naujais lietuviš
kais namais, kurie aptarnauja 
kaip religinius, taip ir kultūri
nius reikalus. Žiemą daugumoje 
buriuojamas savo namuose, gi 

, vasara traukia kiekvieną į gam
ta. Tik ką praleidome vieną iš 

' gražiausių vasarų Albertoje. Al- 
i bertos Vasara savo gražumu pri

mena vasaras mūsų tėvvnėie. ... .
j Vieno dalyko gamtos mylėtojas grojant jaunimas viesulu sukosi 

_2_ — muzikos ore. 1
kurią groja nuolatos milijonai lėtesnieii gurkšnodami alutį da

linosi įspūdžiais ir prisimini
mais. ; .

Reikia paminėti fakta, kad 
į ir cfaucius Albertos ežerus, bet Albertos ūkininkai ir bendrai

. čia pasigenda — muzikos ore.

i lietuvišku pievų gyventojų.
i Atostogas ir savaitgalius nra-
i leisti žmonės važiuota i kalnus

naujame garaže, o senesnieji ir

JA VALSTYBĖS
Kunigų Vienybės seimas įvyks 

rugsėjo 13 d. Sranton, Pa. Nu
matyti du referatai: Amerikos 
liet., katalikų religinė spauda ir 
Ateitininkai liet, parapijų dar
buose. Posėdis vyks Hotel Easey

Vyčių 42-asis seimas įvyko 
rugpjūčio 25-28 d. Newarke, N. 
J. Centro Valdybos pirmininku 
perrinktas A. Vasiliauskas. Šiuo 
metu Vyčiai turi 4 apskritis su 
39 kuopomis. Seime dalyvavo 93 
atstovai, 9 rajonų -delegatai, 5 
garbės nariai, 8 CV nariai, 9 ku
nigai ir 54 svečiai. Su vėliau at
vykusiais registuotų dalyvių bu
vo 202.

Per potvynį rugpiūčio 19 d. 
Waterbury nukentėjo daug lie
tuvių, kurie gyvena prie patvi- 
nusio Nagatuck upelio. Yra 9 
žuvę: Teofilia Laukaitienė, Mar
garita Padaigienė, Clerence F. 
Rameikas, Stanley Marks, Mari
ja Šimkienė, Petronėlė Stani- 
kienė ir jos sūnus Marcinkevi
čius. Bronislaw ir Charles Sere- 
dinckas.

Almus Gallery — tokiuo var
du atidaryta meno galerija 77 
Steamboat Rd., Great Neck, N.

Perkant ar parduodant namus

HAMILTONE
kreipkitės Į mūsų atstovą

Zig ma^ Didžbali'
, 1294 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LI. 9-3558 
HM*

•K. TUMIA Real Estate
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■ lt II H ■ H I IIII III ■ ■■ ■ I I I ■ * ■

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
' MAISTO, TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų da

lykų persiuntimą
V •

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų paštu.

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados di
džiausia ir labiausiai patyrusia dovanų siunti
nių persiuntimo firma

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
I SERVICE

1176 SHERBROOKE ST. W. - Tel.: BElalr 4S60 
Montreal 2, P.Q., Canada.

• ^aros vakarams niekas neatstos į lenkia naujuosius ateivius. Jie 
lietuvio sodvbca su ios kluonais. < ,

Šia vasara Edmontono ir aov- mūsų lietuviškame

nia* ffe<mžine*. kurias or?aniza- ; kia pažymėti, kad mūsų segu- 
vn if cųren^ė Kdmnntono T,ie*u- 
vhv Namu sėrininku valdvba. 
Vięnc naiamos. kuriu susidarė 
*382.66. vra skiriamos Lietuvių 
Mamų skolai mokėti, kuries da- 

' bitiniu mphi anie pus- 
į fOkęfonęio dolerių,
j "Pirvvvnii v?cor^S P'e^uŽi-
r.A ivvkn birželio d. — Joni
niu vakarą n n. Ve^crpHausku 
ūkvie. Malonūs seimininkai vi- 
*us crražai nriėmė ir nedarė vis
ko. kas prisidėio nrie šios cre^u- 
žinės pasisekimo. Joninių laužui

daugiausia rodo susidomėjimo 
i gyvenime 

Imkiu lietuviai turėio tris sau- bei parengimuose. Tainogi rei-

’ žinių D3sisekirna«; būtu buvęs ri- 
i botas, ięi niekad nepavar^stan- 
:či/'s talkininkės, kaio nonios A. 
Pašukcnienė. P. Zaleskienė ir B. 
ŽolDienė nebūtu rūpinęsi ir žiū
rėto. ka^ kiekvienas būtu sotus 
ir natprilrintaę Šėrin’nkas.

K”«. R. J’irkJns birželio mėn. 
nro^ytnie išvažiavo atostogų i 
JAV. Pamaldų Lietwin Namuo
se kol kas nebūna. Tikimės, kad 
nailsėięs ir nilnas energijos kun?. 
Jurkšas rudeni vėl grįš i Ed- 
montona. b vi

Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 

įsigyti naują > ■

24

d.,

31

primicijose dalyvavo Melbour
ne lietuvių kolonija ir vietos 
australai katalikai. Seminarijos 
vadovybė labai gražiai apie kun. 
J. Petrauską atsiliepia, o vietos 
katalikai australai net pagei
dauja, kad, esą, su įjetuviais rei
kią sueiti į artimesnius santy
kius.

Melbourne numatoma greitu 
laiku įsigyti liet, katalikų para
pijos namus. Tam tikslui jau. 
yra nemaža surinkta pinigų. 
Aukos da rtebeplaukia.

Adelaidės dienr. “The Adver
tiser” atspaude Lietuvos St." Sei
mo narių, esančių šiapus geleži
nės uždangos, atsišaukimą į lais- 
vo6 pasaulio parlamentarus.
N. ZELANDIJA

NZLB Krašto Valdyba iš Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnybos 
gavo įvairiu knygų, Kaikurių 
didesni skaičių egzempliorių: 
Tremties metai - Lietuvių Ra
šytoju metraštis, J. Jankaus 
Naktis ant morų. V. Ramono — 
Krvžiai, K. Bradūno — Maras, 
P. Orentaitės — Marti iš miesto, 
St. Zobarsko — Ganvklu vaikai 
»r Per šalti ir vėia. V. Tamulai- 

Y. Parodoje, kuri atidaroma rug-j čio Suyrižimas. J. Baltrušaičio 
sėio 10 d.'3 vai. p.p. ir tesis iki,— žernės nakopos. ir elemento- 
spalio 9 d., dalyvauja dail. Be- riaus ’’Aušrelė’. Be to gauta vo- 
lapetravičius, Elskus, Kašuba,1 kieci”’ an^U ir prancūzų kal- 
Laoė, Mikšvs. Viesulas. Urbaitis.

Prof. M. Biržiška pakeitė savo 
adresą. Nuo rugsėjo 1 d. profe
soriaus naujas adresas yra: 1120 
S. Magnolia Ave., Los Angeles 6, 
Calif., USA.

A. Zylė-Zelenkevičius iš Wa- 
terburio. Conn., išvyksta į Pa
ryžių studijuoti tapybos.
ŠVEICARIJA

Elena Vaitkevičiūtė yra bai
gusi dantų gydytojos mokslą 
Šveicarijoje ir tenai dirba kaip 
dantų gydytoja vienoje vaikų 
ligoninėje. Į Šveicariją E. Vait
kevičiūtė pateko 1945 m. vos 
baigusi Kaune gimnaziją.

Šią vasarą atostogų metu 
aplankė Parncūziją, Ispaniją 
Angliją.
D. BRITANIJA

D. Brit. lietuviai skautai šią 
vasara stovyklavo Lietuvių So
dyboje. Dalyvavo 90 skaučių ir 
skautų atskirose stovyklose, i 
Abieju stovyklų vadovas buvo 
sktn. K. Vaitkevičius, skautų -— 
v. skltn. J. Alkimavičius, skau
čių — psktn. Danutė Fidlerienė, 
kapelionas — kun; Dauknys, gy
dytojas ir. stovyklos laikraščio 
“Taukuotas puodas” redaktorius 
dr. Valteris, lauža^edvs ir išky
lų vadovas V. Fidleris.
AUSTRALIJA

Melbourno priemiestvie Ivan
hoe rugpjūčio 7 d. lietuvis Jur
gis Važelis, atėjės į savo myli
mosios au^traliukės tėvo namus 
vietoje nušovė jos tėvą, sunkiai 
sužeidė motina, du brolius ir. 
neleidęs keletą šūvių j ia, pats 
7”'etnie kambarvie nusišovė. J. 
Važelis lietuviškame gyvenime 
nedalyvavo ir jau kuris laikas 
buvo nakeites varda ir pavarde 
i australiška. Žudvhiu oriežaštis 
— nelaiminga meilė. Buv. mvli- 
mnii nn fri’n metu draugystės 
gfcicpVA už J. Važelio teketi.

Melbourne įšventintas 5 kuni- 
<ni<? pirmasis baigės kun’ou se- 
minariia lietuvis Australiioie— 
kun. J. Petrauskas. Iškilmingose

P 
ir^

bomis propagandinės literatū
ros.

Jaunimui tinkamos knygos ir 
elementoriai išsiuntinėti lietu
viu kolonijoms. Elementorium 
’’Aušrelė” aprūninti visi vaikai 
atitinkamo amžiaus. Po vieną 
egz. palikta NZ lietuvių biblio
tekai.

Svetimomis kalbomis po 6 
knygas, su atitinkamu lydimuo
ju raštu pasiustos Aucklando 
un-to ir viešosioms centrinėms 
bibliotekoms Aucklande. Wel- 
lingtone. Christchurche ir Dun- 
dine. Be to Įteikta tu pačių knv- 
gu vienai Aucklando gimnazi
jai. kurios bibliotekininkė vra 
zelandietė mokytoja, didelė lie
tuviu bičiulė.

Šiuo metu NZ lietuviu biblio
tekos kataloge knygų registr. ei
lės Nr. 1Q1.

I Baltu Klubą lietuvius atsto- 
vaiuti išrinkti Žiginskas, Sen- 
kienė .ir. GzJProcuta.

Kadangi Baltu Klubo valdyba 
sudaro trijų tautvbiu atstovai. 
Jai io valdyba keičiasi kas 4 mė
nesiai.

Lietuviu atstovas p. Žiginskas 
klubui pirmininkaus nuo rimsė- 
io mėn. iki metų pabaigos. Kiek
vienos tautybės atstovas klubo 
vadovvbėiė tais naciais metais 
būna klubo pirmininkas, nirm. 
’->avadi>otoias ir sekretorius - 
kpsminkas.

Kročfo valdybos nariui J. Pe- 
^uilai-’vĮ vra navesta sudaryti 
foto albumo iš lietuviu gyveni
mo N. Zelandijoje. Lietuviai. 
"wena N Z. prašomi prisiųsti 
Mto nuotraukų. Pirmiausia pra
šoma buv. Krašto ir anvlinkiu 
valdvbu. revizijos rkomisijos ir 
Garbės Teismo nariu, savo asm. 

I fntografiias Be to. nrašoma nri- 
I siusti valdvbn grunines fotogra
fijas Jei tokiu kas turėtu.

Vicu lietuviu nrašoma siusti 
įvairias fotografijas, vaizduoan- 
oias lietuvei gvven’ma N. Ze- 
landiioie. Albumas bus NZ LB 
nuosavybė.

Oldsmobile, B
Chevrolet t «

L.

ar vartotą auto mašiną

Weston Motors
LTD.

<

Ekskursija į Šveicariją

JKreiptis J. VAINAUSKAS
Telefonas R0. 2-3008 ‘‘

Šimtai mašinų pasirinkimui
**

o

i

Meivnncrenn lietuviu choras 
“Darna” vpHarn** muz. B’^riū- 
nn. rucmiūč’o 13-14 d. anlankė 

Su choru kartu vn- 
45ovn ir nemAža? hūrvs fa”t*ėcui 
»s .Me’ni’nppnn, Ulmn Dillin^e- 
no ir Muencheno. Kelione suor- 
cranizB.vo aov|. valdybos pirm.

A. BiTnęa. .r
Jp^rmi^ucia buvo anlankvf** 

v-rosto dWrnie0'B Zur^ha* 
^iaii ancictnfa T^toarnoie. 
mpcnni klinties tikslu buvo In- 
rrebolin vieriHoTvTHjg. kuriame 
<<vxror»a ir onvlinVps li<*oniriA^o 
<iirh*a V’r* r^e^imtioc H^finraichi 
cokoliu vi^miolni. i krašto of- 
wkusiu dar neuriklausomvh^ 
laikais. Doiicrelis 1n **$> kėlikli. 
Va mafiT lwn lia-
tnvi^kh Phoroc nn^pi^a-
nn ępcolpms keipto lipfiiviSVri 
4o1mi. pf*t»ivinr» i^ms t«-
vi^VAs nrieimini’^U’S ir i^snoilt^ė 
no m Ana Vienuolvnn knn-

naloidn*^ vienvohmn 
;VfirAia Merlin- Teresa. kupins 
Hooti^lkoriine bvlo an.f Hpk na- 
<ji<ytfimp1nsf. Va/* Htfnptf už no- 

noskolhisnt i a Jhrm^a- 
•*> ’Tnlijin kolio^t^vnp 1 Maruos 
3v*ntovA ’M«rj>-l’!in«ipdeln.
VTon i KTH^plg Aia mnmna rloitct 
lietuviu draumt - Šveicaru, 
moda cu Šiais ^voioargls romius 

<r T3eftwAc kan.
JU* hoi lietuviu tremtiniu var
dys nairMrmavn kun. A. Bun- 
/ra- nrieS freiua metus Jvac- 
damas savo primicijas. Šio mies-

folin cvpirarai ^rra H*h<t podAip 
Mprnrmn<*eno knioniios lietu- 
vipme ir vra bri^mo ofnętoonm* 
liptTTvyin vaiku. Pamaldas atlaike 
ir qvpiearomq na rinksią nacakp 
kim Ą. Puncra Per oamaĮHas 
oražie’ medoko lietuviška* eies- 
mp<? choras uDarna” Klebonas 

buvo naakeJho* T mtn- 
Trpe Hipną ir nra*A no<ranivooiU 
v^pąjTV'io’Įgfį p? kenėianpia Lietu
va Po ramalHn klebonas na- 
kvipto visu* niotu kvrinnco fpin 
r%Ot Hplmrovo didelis liptuvill bi- 
X’lilic ir kovnfenas u^ T .ietį i vos

nia vra lietuvaitė^ ir hiį-
rrre qvpioovMi pVsnv'icfii ^Jcifplcn 
viahnr»a<? giltais zn^^ia’s nasvei- 
tinn ehnra ir visu* lietingus na- 

už 0rorii cnedoiima 
Ir Vxnptp pia Jaustis kam narmio- 

1ab*i nuctebino maža 
cxrpirarmfp marenge nadainuo 
Ham-* lietuviškai “Paseiau kana- 
ne.. ” Po to Šveicarai nadaina- 

Velia* šveicariškas d^’uele^. 
M5^l«o klebonui ir n. rHioma. 
otciHAknipnf už iu na^alba lie* 
tuviam* o^Arn vadove* n Rud- 
rirmor nn vokiška knvva
pw»e TJetiiVa. nanunšta tautine. 
mis iiio«fomi* ir lietuviu ohnria- 
*9* na ra <5 ai s Pobūvi u^hai<HTa 
T imtuvus ir £veicariios himnais.

th*via? Halwiai navažiu^ln 
~n <mnžiuo<ivs kelnn* ^umrifna 
i? kolrm teko atsisveikinti S*’ 
tyAWnv*»i*iai* Šveicarais ir afttftl 
leistis*Vokietijos link. K<

VIETA 
VASAROJIMUI

RAINBOWS END, 
LAKE SHORE BEACH, Loke Simcoe, 

pusė mylios nuo Keswick, Ont.

Puiki vieta maudymuisi ir žvejojimui. 
Išnuomojami kambariai su virtuve.

Informacijoms kreiptis:

J. LENARTAS
376 Crowford St., Toronto. 

Telefonas LL. 5990.
dk

Garantuoti siunti- Ai i. m—
niai i Sovietu Rusija 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesxji iš mūsų sandė
liu Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite potenkinti mūsų tarnyba 
ioo%.-

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.
— rriiifnJint—i-B-ž▼ tdllflYGfC Tfrmaf »fHrietofiti siuhtiwiwJ

H Kanados. Didžiausias prekhį posi> 
rinkimas. «

%



Iš penkių pasaulio kontinentų, 
artą į Vakarų pusru- 
etingą Kanadą, prietulį — į svetingą 

Niagara-on-the-Lake, 
per 60-ties kraštų skautai į sa
vo didžiuli sąskrydį — 8-tąją pa
sauline džiamborę, kurios šūkis 
“Naujieji Horizontai”. Sakoma, 
kad indėnų kalboj žodis jam
boree — džamborė — reiškia 
draugingą ir džiaugsminga visų 
giminių susirinkimą. Ir ištiktų
jų, kai patenki į šį milžinišką 
tarptautinį palapinių miestą 

• (paskutiniais daviniais 10.262 
skautai + 600 asmenų štabas) 
ir pamatai gamtos prieglobstyje 
jų džiaugsminga ir draugingą 
sugyvenimą, iškarto pajunti, 
kad indėnai, turbūt, sukūrė bene 
išsamiausią — jamboree — pras
mę.

Bendras vaizdas
I milžiniškame plote išsidės- 

č>usį palapinių miestą lengviau
sia patekti per didžiuosius var
tus. Pagrindinė Queen’s gatvė 
dalina, galima sakyti, stovyklą 
i dvi dalis, o visa stovykla su- 
skirstvta į 10 rajonų: Aloutte, 
Atlantic. Bonaventure, Great 
Lakes, Hudson Bay, Pacific, 
Prairie. Rocky Mountain, St. 
Lawrence, Timberlands. Kiek
viename rajone po kelias sto- 
vvklėles. kur įsikūrė atskirų tau
tu skautai.

Pačiame stovyklos centre iš
kilmių aikštė — arena, panaši į 
nmfitetatra. turintį virš 10.000 
yietu publikai. Čia per ištisa 10 
dienų vvko iškilmės, paradai, 
koncertai, pasirodymai, laužai ir 
kitokį bendri visų skautų susi
būrimai.

Vėliavų miškelis
Priešais areną gražiai pusra

čiu išrikiuotos visų dalyvaujan
čių tautu vėliavos. Ant visų vė
liavų stiebu užrašytas šalių var
das ir šalia pasodintas žaliuo
jantis, medelis bei gėlės. Visų vi- 
durv— džiambore žalia vėliava. 
Suskaudo turbūt širdi ne vie
nam tautiečiui, kai jis po stro
paus ieškojimo nerado ... Lietu
vos vėliavos. Šalia vėliavų miš
kelio — didžiulė skautų emble
ma, išauginta iš gėlių ir žalumy
nu, kurie sudaro atitinkamus 
ženklus ir užrašus.

Alouette rajone, vešliame miš
kelyje, Kanados prancūzų kat 
skautų globojamos įrengė tikrai 
pavyzdingą stovyklėlę dvi lietu
vių skautų skiltys. Tai draugin
gų prancūzų ir mūsų •montrea- 
liečių skautų pastangų nuopel
nas. Vieną skiltį sudarė moht- 
realiečiai, kitą rinktinė — iš Bos
tono, Niagaros ir Toronto. Vado
vas ps. A; Banevičius,/dvasios 
vadas ps. kun. St. Kulbis. adju
tantas — sk. vytis skilt; V. Pie- 
čaitis, išviso — 19 skautų. Mūsiš
kiai atvyko rugpiūčio 18 d. vėlai 
vakate ir be poilsio pradėjo 
ruošti stovyklėlę. Po sunkaus, 
planingo ir našaus darbo mūsiš
kiu gyvenvietė liko viena iš ge
riausiai įrengtų visoj džamborė. 
Kiekvieno praeivio akį traukė 
natrauklūs vartai su stambiu ša
lies (Lithuania) užrašu ir tri
galve. altorėlis, lietuviško sti
liaus krvžius. koolvtėlė. dega 
»ukurėliai už žuvusius skautus, 
kenčiančios Lietuvos žemėlapis, 
Gedimino stulpai. Vvtis; parodė
lė. skautu stales bei kiti papuo
šimai. Visur švaru ir maloni 
tvarka, svečiai maloniai pririia- 
mi ir aodovanoiami. Todėl tur
būt buvo tiek daug lankvtoių. 
Štai bent keli iu: Jo Fks. Quebe- 
Vh arkivyskupas R o y taip 
nuikiai jautėsi, kad sutiko kar
tu nanusrvčiauti. Džamborės 
viršininkas Jackson Dodds pa
brėžė. kad. stovvklėlė viena iš 
^eriausiu. jam labai pat’Vn Da
tuosimai. vpač stalas. Filininų 
skautininkai oareiškė, kad jiems 
Lietuvos reikalai nesvetimi, o 
kova v z laisve visų darei CTa. Ko- 
ni? ir Noffz širdingai sveikino ir 
svočių knygoj įrašė geriausius 
linkėiimus. Mūsų geradariu ir 
olobėiu prancūzu kat. skautų 
vadovas Galindo linkėjo greit iš
auštančios laisvės Lietuvai. Bet 
visu mūsų bičiuliu ir simpatikų 
neįmanoma čia išvardinti. Juos 
visus patraukė ir sudomino iriū- 
«u šaunieji skautai — ambasa
doriai, vpač ns. kun. St. Kulbis, 
ns A. Banevičius ir kt.

Negalima sakvti. kad džambo- 
rėie buvo tik 19 lietuvių skautų. 
Vonecuelos skautų tarpe buvo ir 
šeši lietuviai. Jie tain pat buvo 
dėmesio centre, nes šaunūs vy-

Žiiioma, jie atstovavo sa
vo naują, reikia tikėti laikiną, 
tėvynę. Džamborės vadijoje — 
štabe dirbo mūsų energingasis 
ps. O. Gešventas. Jis buvo vertė
jas, bet nuolat jį galėjai rasti lie
tuvių stovyklėlėj, nes čia jam 
buvo mieliausia ir sava.

Mūsų trispalvė parade
Džamborės dalyvių vėliavų 

miškelyje mūsų trispalvės ne
buvo. bet už tat ji buvo nešama 
per iškilmingą atidaromąjį para
dą. Ją nešė LicKtenštėiho Pjin* 
cas Emanuelis. Du mūsiŠKiai 
jam talkininkavo — priekyje ėjo 
su... Lichtenšteino šalies užra
šu. Mat, princas turėjo tik vieną 
savo šalies skautą. Ji$ nešė kraš
to vėliavą. Taigi talkos reikėio. 
Kiti mūsų skautai žygiavo Ka
nados prancūzų skautų sudėty. 
Bet visrtiek virpėjo mūsų tautie
čių širdys, kad i viešąjį tautu pa
raria mus įvedė, nors ir labai 
mažo, bet labai laisvę vertinan
čio krašto atstovas. /y

Todėl turbūt kitą dieną i tau
tų broliškumo paradą: sunkumų 
neatsirado; Lietuvius atstovavo 
skautas Algis Adomkaitis.

Mūsų pasirodymai
Mūsų šaunieji skautai ne tik 

tūrėjo gražias lietuviškas uni
formas, bet ir lietuviškus- tauti
nius rūbus. Jie puikiaidainavo ir 
šoko tautinius šokius. Montrea- 
lio Le Presse radijas rugpiūčio 
21 d. transliavo lietuvių skautų 
dainas. Net lenkų radijo valan
dėlės metu perduota kelios mū
sų dainos. Mūsų skautai pateko 
į .CBC televiziją, kur šoko tauti
nį šokį “Mikita”. Montreąlio te
levizijos reporteris nufilmavo 
mūsų skautus, stovyklą ir jos 
papuošimus. Didžiuliame Alou
ette lauže mūsų skautų tautiniai 
šokiai buvo geriausias * vakaro 
programos pasirodymas, susilau
kęs audringų ovacijų. Todėl ir 
centrinėje arenoje — . visos 
džamborės lauže — rugpiūčio 22 
d. mūsų tautiniai šokiai “Oželis” 
ir “Mikita” tiesiog užbūrė visus 
skautus ir virš 10.000/žiūrovų.

Jau pirmam “Jamboree Jour
nal” numeryje buvo pabrėžta, 
kad lietuvių stovykla yra viena 
geriausių ir todėl labai reko- 
mentina ją lankyti. Alouette ra
jono skelbimų lentoje buvo iš-
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kabintas biuletenis apie ken
čiančią Lietuvą ir lietuvius 
skautus. Taip pat svečiams ir 
alnkytojams buvo dalinama in
formacija apie Lietuvą bei duo
dama kita literatūra. Todėl at
rodo, kad informavimas ir tin
kama reprezentacija padarė vi- 
siems reikiamą įspūdį ir tai pa
darė Šaunieji mūsų skautai; su
manių vadovų dėka.

Naujieji horizontai
Kaip ir kiekvienas tautietis, 

lietuviai skautai sumaniai ko
voja dėl savo pripažinimo. Ilgo
kai į mus žiūrėta, kaip į paski
rus — buvusius skautus, gyve
nančius maloniais prisiminimais 
ir nelabai norinčiais įsijungti į 
Kanados, JAV bei kitų kraštų 
skautų eilės. Tačiau pagaliau im
ta įsitikinti, kad tai tikras lietu
viškas skautų sąjūdis, nuolat

tvirtėjąs Ir augąs, bet savaimin
gas ir atskiras, negalįs į ką nors 
įsilieti. Todėl per džamborę rug
pjūčio 21 d. Tarptautinio skautų 
Biuro direktorius gen. maj. D. C. 
Spray priėmė ir net du kartu 
tarėsi ne tik su lietuviais, bet ir 
kitų kraštų atstovais, kurie at
stovauja skautus, iš už geleži
nės uždangos. Po džamborės už
darymo 3 dienų pasaulio skautų 
atstovų konferencijoj skautų iš 
už geležinės uždangos pripažini
mo klausimas, reikia manyti, 
bus išjudintas ir, tikėkime, tei
giamai išspręstas. Taigi, gal būt, 
ir mums lietuviams skautams 
jau naujieji horizontai atsiveria. 
Gal jau 1957 m. — perjubilieji- 
nę 50 metų džamborę Anglijoj— 
mes dalyvausim kaip pilnateisiai 
savo krašto atstovai.

L. Eimantas.

LSB džamborės

Rugpiūčio 26-28 d.d. prie Wel- po iškilmingo vėliavos pakėli- 
lando p. Bieliūno ūkyje įvyko .....................
LSB džiariibbrinė iškyla; Išky
los tikslas Buvo pamatyti- šį di
dėlį tarptautinį palapinių mišką 
ir dalyvauti'džiamborės uždary
me. Taip šeštadienio popietį apie 
pora šimtų lietuvių skautų-čių, 
iš Bostono, Clevelando, Detroi
to, Čikagos, Toronto, Hamiltono, 
Niagaros ir apylinkių užtvindė 
lietuvių stovyklavietę džiambo- 
rėje. Iškylautojai stebėjo nepa
prastas ' džiamborės uždarymo 
iškilmes, pražygiavo rikiuotėj e 
su lietuviška daina per stovyklą, 
dalyvavo vėliavos nuleidime lie
tuvių stovyklavietėje ir lauže.

Sekmadienį p. Bieliūno ūkyje

NEOKANADIETIS PLIENO DARBININKAS NAUDOJASI SENU KANADIEČIU PAPROČIU ? '
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“Time out with Weston’s ”
Šiam Estijoje gimusiam plieno darbininkui “pietų laikas reiškia “Time (Hit With Weston’s” — tai 

senas kanadiečių paprotys, kurį jis greitai pasisavino. Kasdien mūsų miestuose, miesteliuose ir ūkiuose 

tūkstančiai skanių užkandžių paruošiama vartojant Weston’s duoną. Šio populiarumo priežastis — tai 

tik iš krosnies išimto kepalo šviežumas, kuris nesu sensta iki paskutinės riekės.

Bet duona yra tik vienas iš daugelio produktų, kuriuos Weston’s kepa jūsų šeimos geresniems “už- 

kandžiams”. Čia yra įvairių rūšių sausainių, puikių “crakers”, kaip pvz. Golden Brown Sodas, taip 

pat Šaltines ir Crackettes. Išmėgink tuojau savo

šeimoje “Time OUt With Weston’s” . Klauskite "i ;

Weston’s produktų, kai perkate. . ' '

mė iškylos dalyviai išklausė šv. 
Mišių, kurias atnašavo LSB dv. 
vadovas s. kun. J. Vaišnys, SJ. 
Pamokslą pasakė v.s. kun. J. 
Vaišnora MIC, PLSS vyr. dv. 
vadovas, šiuo metu atvykęs iš 
Romos..

Po pietų įvyko pasilinksmini
mas dalyvaujant svečiams — 
apylinkės sk. bičiuliams. Vėlia
vos. nuleidimo iškilmėse raportą 
priėmė ir žodį tarė PLSS Tary
bos pirm. v.s. dr. V. Čepas. Dar 
kalbėjo v.s. kun. J. Vaišnora ir 
LSB Vyr. Skautininkas St. Kai
rys, kuris pristatė skautams ir 
visuomenei mūsų reprezentacinį 
vienetą, o vieneto vadovas ps. A. 
Banevičius pristatė kiekvieną 
skautą atskirai.

Vėliavos nuleidimą sekė trum 
pas laužas tema “Prisiminimai 
iš pasaulinių džiamborių”. Tarp 
lietuviškų dainų įdomiai pynėsi 
mūsų vyresniųjų skautininkų 
gyvi prisiminimai iš džiambo
rių, kuriose jiems teko atstovau
ti Lietuvą Nepriklausomybės 
laikas ir tremtyje. Laužas baig
tas “Leiskit į Tėvynę” ir tradici
ne “Ateina naktis”

Iškylai vadovavo ps. P. Balsas 
ir ps. J. Pažėra. Jiems padėjo 
ps. I. Petniūnas ir ps. VI. Mor
kūnas.

Didelė padėka priklauso mie
lai p.p. Bieliūnų šeimai, kurių 
ūkyje, kaip savojoje Žemėje, 
skautai jautėsi ne kaip svečiai, 
bet kaip šeimininkai. K.

Lietuviškųjų mokyklų mokytojams, 
laikytojams ii* mokiniams

Prasidedant naujiesiems mokslo metams, linkime visų lie
tuviškųjų mokyklų mokytojams, laikytojams ir mokiniams 
giedrios nuotaikos ir nepailstamos energijos šiame gražia
me lietuviškame darbe.

KLB Kultūros Fondo Valdyba.
1955. IX. 1 d.

Lietuvį meno galerija
Paskutiniu metu lietuviai dai

lininkai, nusižiūrėję į taip vadi
namus politikus, buvo panūdę 
tarpusavyje peštis. Per spaudą 
pradėjo vanotis. Net Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininkas 
ėmė juos mandagumo mokinti, 
kituose laikraščiuofee, kiti. Tre
ti gi, nusprendė sudaryti daili
ninkams sąlygas darbais įrody
ti ko katras vertas. Ne vienas 
nustebo, kai vienas toks laikraš
tininkas (laikraštininkauti te
galįs tik savaitgaliais ir vėlais 
vakarais) užleido jiems savo 
nucmojamame name gražiame 
gražiame Niujorko priemiestyje 
— kurorte patalpą. Rugsėjo 10 
dieną Great Necke, kur yra su
sikūrusi stipri Niujorko daili
ninkų kolonija, atidaroma “Al- 
maus Galerija”, kurioje pirmai
siais savo darbus išstatyti pa
kviesti šie Lietuvoje gimę ir au
gę, o svetur subrendę Niujorko 
lietuviai meninikai: Aleksas Be-

KONTROLIERIUS 
ROY E. B E L Y E A

lapetravičius, Gražvydas Boty- 
rius, Albinas Elskus, Pranas La
pė, Aleksandra Košubienė, Ži- 
buntas Mikšys, Elena Urbaitytė, 
Albertas Vesčiūnas, Romas Vie
sulas.

Per šimtmetį lietuviai išeigai 
Amerikoje su vienokiu ar kito
kiu pasisekimu steigė parapijas, 
klubus, smukles, kūrė siuvyklas 
ir net dirbtuves. Kad būtų buvu
si įsteigta lietuviška galerija'— 
neteko girdėti. Jei Great Neckie- 
čiai amerikiečiai ir Niujorko lie
tuviai domėsis, iniciatorius vi
liasi kas mėnesį ar du ruošti vis 
kitų lietuvių dailininkų parodas.

“Darbininkas” Brooklyne—ra
šo, kad iniciatorius sakė “di- 
džiuojąsis mažos lietuvių tau
tos kūrybingumu”. Ir iš tikro ar 
šis kūrybingumas vis labiau -ne- 
išryškėja besąs didesnis lietu
vių tautos ginklas nei prieš -15 
metų be kovos pasidavusics Lie
tuvos ginkluotosios pajėgos? 'Al.

Pranešimas iš 
miesto savivaldybės

Visuomet pirk geriausius - pirk

W' ■

S®S

r , -
■;^'-Ss'^'SrIlW

■M‘-: 
šfeL.

v-l..'

* Užkandžių pertrauka su Weston's.

BISKVITUS, DUQNA, TORTUS IR SALDAINIUS

į..->

Tarptaut. Skautu 
Biuras ir egzilinės 

skautų brolijos
Rugpiūčio 21 d. džiamborėie 

Tarptautinio Skautų Biuro di
rektorius gen. D. C. Sprav pri
ėmė egzilinių skautų brolijų vy
riausiuosius skautininkus. Čia 
buvo labai atvirai išsikalbėta šių 
organizacijų veiklos ir jų ryšio 
su vietinėmis sk. organizacijo
mis reikalais. Kaip žinoma. 8 
eezilų brolijos šiuo metu nėra 
pilnateisiais TSB nariais, nes 
veikia ne savo krašto teritorijo- 

• se. Didesnėms teisėms išsikovoti 
šios broliios vra susijungę vie
non organizacijon. Jon įeina es
tai. latviai, lietusiai, gudai, uk
rainiečiai ir vengrai. Lenkai vra 
taip pat pareiškė norą prie šios 
organizacijos prisidėti.

Pasikalbėiimuose LSB atsto
vavo wr. sktn. St. Kairys ir ps. 
A. Banevičius.

Egzilinių skautu organizacijai 
vadovauja v.s. dr. V. Čepas. 
Lenkams prisijungus, ši organi
zacija apjungs anie 20.000 skau
tu visame pasaulyje. Džamborės 
metu pasirodė pirmasis numeris 
anglų kalba leidžiamo informa
cinio leidinio “Semper Vigilans” 
kuris ateityje stengsis duoti ži
nių svetimtaučių skautams anie 
egzilinių skautų brolijų veikla.

Egzilu vyriausieji skautinin
kai sutarė tvirtinti savitarpio 
rvšius, eventualiai suruošti egz. 
skautu džiamborę.

TSB direktoriui pasikalbėji
mo mintys bus naudinga infor
macija sąryšyje su po džiambo
rės įvvkstančia Tarptautine 
Skautų Konferencija. K.

(NCP)Kaip miesto valdybos pa
reigūnas ir kontrolės tarybos 
narys savo naujųjų ateivių bi
čiulius noriu užtikrinti, kad man 
rūpi jų gerovė ir mane prašy
čiau laikyti visuomenės tarnu, 
su kuriuo galima svarstyti visas 
jums rūpimas problemas. Džiau
giuosi proga pareikšti savo nuo
monę įvairiais viešaisiais reika
lais, kurie, man rodos, ir jums 
rūpi. Jūsų tarpe man pasitaikė 
sutikti daugelį, kurie domėjosi, 
kaip veikia demokratija savival
dybėje. Man bus malonu atsa
kyti kiekvieną jūsų klausimą. 
Tai galima padaryti per šį laik
raštį arba ir paskambinant.

Savo pranešime aš norėčiau 
paliesti šiuos dalykus

Kanados Kr. Paroda (CNE)
Tai Kanados krašto vitrina. 

Jos aplankymas ne vien malo
numas, bet ir naudinga pamoka 
padedanti pažinti visą kraštą. 
Aš taip pat nuoširdžiai kviečiu 
dalyvauti “Piliečių Dienoje” 
rugsėjo 10 d.

Paplūdimiai ir parkai
Man malonu pranešti, kad aš 

pats prisidėjau prie Kew Gar
dens, Cherry Beach ir Toronto 
salų paplūdimiu sutvarkymo. 
Aš tikiu, kad Jūs mielai jais 
naudositės. Jie yra mūsų visų ir 
mes visi turime jais rūpintis Ten 
neturi būti jokių šiukšlių. Po
pieriai, maisto atliekos ir pan. 
dalykai turi būti sumetami į 
specialiai tam paruoštas dėžes.

Mokyklos ir auklėjimas
Išmokslinti piliečiai yra kiek

vieno. krašto turtas. Dėl to mo
kykloms — dienos ir vakari
nėms — yra skiriamos didelės 
suųics. Naujuosius ateivius aš 
kviečių pasinaudoti jomis.

Policija
Mūsų miesto policija yra mū

sų įstajtymų ir mūsų žmonių sar
gai. Jų pareigos sunkios, tad 
jiems niekad neturi būti truk
doma. bet visuomet padedama, 
nes tai bus mūsų labui. Jūs ir 
Jūsų vaikai Kanadoje, Jūsų 
naujojoje tėvynėje, galite tapti 
laimingais piliečiais. Šia Jūs ne
turite ko bijotis... mėlynunifor- 
miai miesto policininkai ir rau- 
donšvarkė raitoji policija yra 
Jūsų draugai, kurie gina Jūsų 
teises ir padeda vyriausybei 
vykdyti vienodą visiems’ teisin
gumą.

Balsavimo teisė
Paskutiniuose miesto rinki

muose 1954 m. iš turinčių teisę 
balsuoti ta teise pasinaudojo tik 
35.5%. Pasitikrinkit ar tikrai 
Jūsų 'vardas yra-prašytas įtbab 
suotojų sąrašus, kad ir Jūs ga
lėtumėt padėti atrinkti tuos, ku
rie turi valdyti miestą, kad gy
venimas nors iš dalies eitų jū
siškų keliu.

Socialinė Kanados savaitę 
(prancūzų sekcija) šiemet įvyks 
Cornwall mieste, Ont., Alek
sandrijos vyskupijoj, rugsėję 
29 - spalio 2 d. Joje dalyvaus Jo 
Em. kard. P. E. Lėger, Montreal- 
lio arkivyskupas, J E vysk. G. 
Panic'o, Apaštal. Delegatas, J. 
Drapeau, Montreąlio burmist
ras, L. Chevrier, buv. feder. wr 
riausybės narys ir kt. Pogrindi4- 
nė tema — valstybingumas.

Paverks gen. Collins
JAV Vašingtono un-to buv. 

studentu d-ja nuo 1949 m. kas
met įteikia, kardinolo Gibbons, 
vardo medali asmenims, nusi- 
oelsiems kraštui. K. Bažnyčiai 
arba kataliku universitetui.Iki 
šiol tokie medaliai buvo iteiktit 
konvertitui rašytojui Fulton 
Ursler. ven. Carlo* Romulo, 
Mons F. Sheen ir J Edgar Hoo
ver. šiemet kard. Gibbons me
dalis bus įteiktas ven. J. Lawtori 
Collins, buv. JAV gen. štabo 
viršininkui nuo 1949 iki 1953 m. 
Tai antras katalikas, užėmęs šią 
vieta Dabar iis vra JAV atsto
vas š. Atlanto Stilingai. Nese
niai iis grižo iš P Vietnamo, kur 
buvę specialiu JAV ambasado
rium.

Redakciiai orisiusta
Užuolanka. Nr. 4, gegužis-rug- 

piūtis 1955, 30 psl. ' *
Šv. Pranrlšlraufc Varpelis, 1955 

m. Nr. 7. 193-224 psl.
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MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI
A. RINKŪNO “KREGŽDUTĖS”

I dalis — elementorius, 96 pusi........................ .....
II dalis — skaitymai ir aplinkos pažinimas antriems

ir tretiems metams, 184 pusi..................
III dalis — tėvynės pažinimas (Lietuvos geografijos

ir istorijos pradmenys), 231 pusi, .t........

Visos dalys gausiai iliustruotos.
Ambrazevičiaus, Vaičiulaičio ir Skrupskelienės

$1.50

$2.75

$3.00

riams, 224 pūsi. .

Be to, turime lietuviškų klasės žurnalų (75f) ir mokinio 
pažymėjimų (7%f) •
Platintojams ir mokykloms, užsakančioms didesniais kie

kiais, nuolaida.

Spaudos Bendrovė “Žiburiai”

$2.50

........... ....



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Martel

Skambinti

S $2.500 įmokėti, 8 komborių, ma
rinis narnos, 3 virtuvės, garažas. Ron- 
cesvolles ir Galley rajone. Skambinti 
Ant. Mičiūnui.

$5.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiros mūrinis namas, vandens aly
vos Šildymas, moderni virtuvė, Blooi 
- Indian Rd. rajone. Skambinti Ant. 
Mičiūnuų

kambariai 
alyva šil-

Randosi

$16.200 pilno kaino, 8 
per 3 ougštus, 3 virtuves, 
domes, gero mūro namas, 
prie Bloor ir Brock. Skambinti Ant. 
Mičiūnui.

B
Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės 

į didžiausią lietuvišką Įstaigą

JOINT REALTY LTD. J 
899 BLOOR ST. W. OL. 6381 1609 DUNDAS ST. W. OL. 7996 į

PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 
BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT. %

'Jums visada patarnaus Jums visada patarnaus
skambinant telefonu skambinant telefonu

OL. 7996: OL. 6381:1
F. SENKUS, - R. ŽULYS,
V. PLIOPLYS, B. SERGAUTIS.
P. BUDREIKA, • B. MARIJOŠIUS,
J. RINKEVIČIUS, S. JUCEVIČIUS,
J. BALTAKYS,
BAĖCEVIČIUS, A. PALECKIS, ' . •

B. POSIUS, ’ P. KRILAVIČIUS,

BERŽANSKIS, - KAŠKELIS,
B. KRIAUČELIŪNAS, J. KARPIS.
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Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar įmokėjimo padidinimo nieko neatidėlioda
mi kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai įstaigai tarpininkaujant. SKAMBINDAMI 
KLAUSKITE J. K A R P I S.
Atliekame visus draudimus prieinamiausiomis sąlygomis. KLAUSKITE B. SERGAUTIS.

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

1 
s

1199 BLOOR ST. W., TORONTO. TELEF. OL. 8481
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$3.000 įmokėti, Roncesvolles rojo
ne, 8 komborių mūrinis, geros vidus, 
3 virtuvės, alyvos šildymas, garažas, 
geros išsimokėjimo sąlygos. 
Ant. Mičiūnui.

$14.900 pilna kaina, 7 kambarių, 
per du ougštus mūrinis atskiras na
mas. Sklypo dydis 50 pėdų iš 150 pė
dų. Privatus įvažiavimas, yra vietos 8 
mašinoms pastatyti. Tinka kontrekto
riui. Skambinti Ant. Mičiūnui.

$1.200 įmokėti, Dundas - Ossing
ton, arti Lietuvių Namų, 7 k., gera
me stovy, alyva šildomas narnos.

$4.000 įmokėti, Bloor - Runnyme
de, mūrinis, 6 kamb., 2 mod. virtu
vės, garažas.

$4.500 įmokėti, Bloor - Ossington 
rajone, mūrinis, atskiros, 9 kamb., 2 
virtuves, modernus šildymas, gara
žas. %

$4.000 įmokėti, labai arti Ron- 
cesvolles, mūrinis, 8 k., 2 virtuvės, 
10 metų skola, garažas.

$.5000 įmokėti, Geofrey - Indian 
Rd., mūrinis, atskiras, 1 1 kamb., 2 
virtuvės, 2 vonios, 2 garažai, vande
niu alyva šildomas, 10 metų skola.

$4.000 įmokėti, Parkdale rajone, 
10 kamb., 2 šildomi saulės kamb., 2 
virtuvės, vand. alyva šildomas, vieta 
garažui.

Skambinti
KUZMAS.

DEMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Rtfncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

S

^4 GORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Reel Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

1. Didžiausios pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais
■ A ar •• a L- • »**X*ww* • z-

2.
3.
4.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W
Room 107

įmokėjimais ir įvairiomis kainomis.
. Parūpinamos paskolos su 6%.
. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
. Įsitikinimui, — prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tol. OL. 8459, V. MORKIS, tcl. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tcl. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tcl. OL. 8450.

Tclefonas EM. 6-4182
Toronto

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- 

SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
baį bus rūpestingai saugomi. Kai 

/Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato 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.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

motorus.
Ba to, apimu namus^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imąerial Aute Ccllisicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST. ----- --------
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE._l-3444_

TORONTO, ONT. ___  _ , _ ‘

Detroito Kovas III-sios Lietuvių 
Dienos vyrų krepšinio turnyro 

nugalėtojas
Rugsėjo 3-4 d. Montrealyje L. 

Dienos proga įvykusiose krepši
nio varžybose pirmąsias vietas 
laimėjo: vyrų grupėje Detroito 
Kovas, nugalėjęs Montrealio 
Taurą 67:51 ir Toronto Vytį 78: 
64; jaunių grupėje — Montrea
lio Tauro jauniai, nugalėję To
ronto Aušrą 56:42.

Neatvykus Detroito jauniams 
varžybos pradedamos vyrų rung 
tynėmis Detroito Kovas—Mont
realio Tauras. Pradžioj šeimi
ninkai veda žaidimą ir ilgokai 
išlaiko rezultatą savo naudai. 
Bet Kovas pamažu pasiveja, per
sveria ir paskutinėse minutėse 
skirtumą padidina iki 16 taškų 
laimėdamas rungtynes.

Žaidė: Kovas — Vitkus 5. Me
menąs 4, A. Rugienius, Bazilaus- 
kas 11, Grųdzinskas 15, Racka 
22, Gerulaitis 11, V. Rugienius 
2. Tauras — Piečaitis 7, Paulius, 
Bukauskas’32, Bunys 4, Bruzge- 
levičius 2, Paukštaitis, Marke
vičius, Otto 3, Sinius 4..

Po pietų pertraukos įvyko ofi
cialus Lietuvių Dienos sportinės 
dalies atidarymas. Erdvioj krep
šinio salėje, visiems dalyviams 
išsirikiavus, turnyrą atidarė 
Tauro Sp. klubo pirmininkas J. 
Lukoševičius ir pritaikytą spor
tininkams žodi tarė Lietuves 
Generalinis konsulas Kanadoje 
min. Vyt. Gylys. Po atidarymo 
varžybos vyko toliau.

Pirmosiosse rungtynėse susi
tinka Montrealio Tauras ir To
ronto Aušros jauniai. Aušra pra
deda Mickevičiaus baudos meti
mu, tačiau toliau žaidimą veda 
Tauras iki rezultato 27:23. Vė
liau Aušra išlygina ir veda 43:33, 
Tauras vėl sukrunta ir bemaž 
pasiveja padarydamas 43:40. Ta
čiau pabaiga priklauso Aušrai ir 
rungtynės baigiamos 57:50 Auš
ros naudai. Bet nevisuomet ga
lima rungtynes laimėti aikštėje 
— jos taip pat kartais laimimos 
ir prie žaliojo stalo. Tauro klu
bui patiekus varžybų komisijai 
skundą, kad pas aušriečius žaidė 
vienas žaidėjas virš jauniams 
nustatytos amžiaus ribos • rung
tynės užskaitomos draugiškomis 
ir laimėtojui išspręsti paskiria
mos naujos rungtynės sekančią 
dieną. Žaidė: Tauras — Sinius 
20, Šipelis 3, Aneliūnas, Gražys, 
Baltuonis 6, Otto 13, Narbutas 
6, Paukštaitis 2. Aušra — Šiurna 
26, Dagilis 4, Mickevičius 12, 
Venckus 7, Laurinavičius -6, 
Barškėtis 2.

Autrose rungtynėse Montrea-

dėjams išsifolavus ir likus aikš
tėje tik keturiems žaidėjams, 
rungtynes pralaimi 56:42. Tokiu 
būdu Montrealio Tauro jauniai 
tapo jaunių grupės nugalėtojais, 
pasiimdami Aušros Vartų para
pijos kleb. kun. J. Kubiliaus 
skirtą dovaną.

Antros vietos laimėtojui teko 
Montrealio organizac. dovana.

Žaidė: Aušra — Laurinavičius 
15, Barškėtis 7, Venckus 2, Mic
kevičius 8, Dagilis 6. Tauras — 
Otto 8, Sinius 12, Aneliūnas 4, 
Gražys 4, Baltuonis 3. Narbutas 
10, Paukštaitis 9, Šipelis 4, Mar
kevičius 2.

Lemiamose vyrų rungtynėse 
susitiko Toronto Vytis ir Detroi
to Kovas. Vytis būdamas pilnoj 
sudėty pradeda neblogą žaidimą 
ir rungtynių pradžia buvo per
maininga, pilna spartos ir gra
žių metimų iš abiejų pusių. Pir
mo kėlinio pabaigoj Kovas iš
plėšia kelių taškų persvarą ir 
kėlinys baigiasi 41:35 Kovo nau
dai. Antrame kėlinyje Kovas 
pradeda didinti spartą ir kartu 
krepšių skirtumą. Vytiečiai dar 
atsigriebia kelis taškus apie 
rungtynių pabaigą, bet rungty
nės užbaigiamos 78:64, nors Ko
vas vienu tarpu vedė 18 taškų 
skirtumu. Taigi šių varžybų lai
mėtoju tapo Detroito Kovas su 
dviem laimėjimais, antroje vie
toje liko Montrealio Tauras su 
vienu laimėjimu ir trečioj vie-« 
toj Toronto Vytis. Paskutinėse 
rungtynėse žaidė: Vytis — Du- 
liūnas 6, Ignatavičius 14, Gvil
dys 10, supronas 7. Strimaitis 2, 
Bieliūnas 5, Preikšaitis 20; Ko
vas Vitkus 3, Memenąs 2, A. 
Rugienius 20, Baziliauskas 14, 
Grųdzinskas 10, Gerulaitis 11. 
Racka 16, V. Rugienius 2.

Rungtynėms pasibaigus bai
giamąjį žodi tarė KLB Krašto 
Valdybos pirmininkas J. Matu
lionis, kuris kartu įteikė ir do
vanas. Krašto Valdybos skirtoji 
dovana atiteko Detroito Kovui, 
o Montrealio organizacijų ir pro
fesionalų dovana atiteko Mont
realio Taurui.

Varžybas' tiek organizaciniu, 
tiek sportiniu atžvilgiu reikia 
skaityti pavykusiomis, tik gaila, 
kad buvo tiek mažai dalyvių. 
Žiūrovų per abi dienas atsilankė 
apie 300. A. S..
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TEL. JUnčtion 4773

Sav. G. KERAITIS

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

BROCK - DUNDAS
. $2.500 įmokėti, 6 gerų kambarių, 

tikro mūro, su gerais baldais, kili
mais ir kt. smumlkenomis namas. 
Viena moderni virtuve, geros kiet- 
medžio grindys, vieta garažui. Ge
ros mokėjimo sąlygos 10-čiai metu.

RUNNYMEDE - BLOOR, / 
$16.000 pilna kaino, 6 didelių k., 
square polno, visai atskiras, gero 
mūro namas. 2 modernios virtuvės, 
puikios kietmedžio grindys, geras 
rūsys, alyvos šildymas. Didelis, gra- 

. žus kiemas, garažas su geru įva
žiavimu iš gatves.

WINNETT AVE. - ST. CLAIR, 
$14.000 — $3.000, visai atski
ros, 7 neperein. komb., per du 
ougštus, gero mūro namas, van
deniu - olyvo šildymas, 2 geros vir
tuvės, 2 toolctol, 2-įų komb. bu
tas rūsyje. Gorožos su privačiu įva
žiavimu. Skubus pardavimas! Ge
ros mokėjimo sąlygos!

HIGH PARK - KEELE ST.,
$4.000 įmokėti, 8 didelių nepci n. 
komb.r lobai gero mūro nonos, šis 
nomas' ypatingai gerame stovyje 
— malonumas parodyti!

GRENADIER RD. - HIGH PARK, 
$19.900 — $4.500, 11-kos gro
žių komb., visoi atskiros, gero mu
ro nemos, naujos koršto vandens - 
alyvos šildymas, 2 modernios virtu-

• vės, 2 tooletoi, plotus įvožievimos,- 
dvigubos gorožos. Dėl greito par
davimo lobai nupiginto kaino.

HAVELOęK - BLOOR,
Su ougštesniu įmokėjimu, 12-kos 
grožių komb., presuotų plytų, vi
sai otsk. narnos. Vond.-alyva šild., 
3 mod. virt., geros rūsys, kiemas.

P. MALIŠAUSKAS
Bes.: ME. 2471,JUs.: KE. 742S
' 1 T".. 'J.

HAVELOCK,
Apie $4.500 įmokėti 8 kambarių 
mūrinis narnos, nepereinami dideli 
kambariai, 2 modernios virtuvės, 
vieta garažui, geros išsimokėjimo 
sąlygos.

INDIAN GROVE - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, kietmedžio grindys, 
moderni virtuvė, vieta garažui.

DURIE - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, gra
žus atskiros narnos, kvadratinis 
plonos, olyvo šildomas, kietmedžio 
grindys, privatus įvožiavimios, na
rnos be skolų, geras pirkinys, sku
bus pardavimas.

RUNNYMEDE - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du ougštus, otsk iros mūrinis na
mas, kvadratinis planas, olyvo* 
šildomas, moderni virtuvė, prive 
tus įvažiavimas, 10 metų skola, 
geros pirkinys.

CONSTANCE - RONCESVALLES, 
$6-7.000 įmokėti^ 1 1 komborių 
atskiros mūrinis nomas, kietme
džio grindys, vandeniu alyvč šil
domas, garažas su šoniniu įvažia
vimu, loboi geros nuomavimui.

DELAWARE AVE.,
Apie $7.000 įmokėti, 10 kombo
rių, atskiros mūrinis nomos, van
deniu alyva šildomos, kvadratinis 
plonos, kietmedžio grindys, kam
barys ir vonia rūsyje, dvigules 
gorožos, ultra moderni virtuve, 
gražus kiemas, vienas iš geriausių 
namų toje gatvėje, viena skola li
kučiui.

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 - - Res.: LL 1584

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
f

šios savaitės pasiūlymai:Mūsų
1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 

įr 4 butai susideda iš 14 komb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina 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 kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiros narnos, vandeniu - 
alyva Šildomos. Kaina $18.500. 
Parkdale rojone.

5. $4.000 įmokėti, 10 komb. per du 
ougštus. Mūrinis, atskiras nomos,

' vondeniu - olyvo šildomas. Indian 
Rd. - Bloor, rojone.

6. $20.000 pilno koino. 8 komb. per 
du ougštus. Rusholmc Rd. rojone.

7. $20.500 pilna kain<L 8 komb. 
mūrinis, atskiros nomos, vande
niu - olyvo šildomos Bloor - Run- 
nymede

8. $5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis, 
atskiros
šildomas, gorožos, Šoninis įvožio- 
vimos. Bloor - Clendenon rojone.

9. $22.000 pilno kajna. 9 komb. 
mūrinis, atskiros namas, garažas. 
Lobai gerom stovyje. Indian Rd. - 
Bloor rojone.

rajone.

nomos, vondeniu - olyvo

10. $1.500 įmokėti. 9 komb. žiūri
nis narnos, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. .rojone.
$2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri-11
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12. $10.500 pilna kaino. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis namas. Alyva šildomas, p.rl- 
nas rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rojone.

14. $1.5.00 įmokėti. 5 Komb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje: St. Clair Caledonia Rd.

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri- ' 
nis namas. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas • Runnymede rojone.

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

17. $14.000 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomos. Indian Rd. • 
Bloor rojone. ’

18. $3.000 įmokėti, 8 kamb. mūri
nis namas. Vandeniu • alyva šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor • 
Dufferin rojone.

19. $3.500 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomas, garožoL College
- Dufferin rajone.

20. $3.50(^ įmokėti, 8 komb. mūri
nis nomas, mod. virtuvė, garo-

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

21. $15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rojone.

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

23. $3.000 įmokėti. 8 komb. mūri
nis, atskiras nomos, garažas. Pil
na kaina $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

24. $5.000 įmąkėti. 7 komb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo. Von
deniu - alyva šildomas.
kiemas. Bloor - Montrose

25. $18.000 pilna koino, 7 
mūrinis, atskiros namas, 
niu - olyvo šildomas, garažas, Šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis, atskiros namas. Vonde
niu - alyva šildomas. Annette - 
Runnymede rojone.

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

28. $7.000 įmokėti, 7 kamb. mūri
nis narnos, 2 mod. virtuvės, 2

9 prausyklos, 2- garažai, St. Clair 
rajone. Vieno skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 komb. mūri
nis namas, alyva I omodiš ,2s5, 
nis namas, alyva šildomas, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rojone.

Didelis 
rojone. 
komb., 
vonde-

Turimc dougdj kilų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos nejmonomo paskelbti.

V. JUČAS D. KAROSAS
OL S444 OL 8443

R. KUPREVIČIENĖ
OL 8443

J. BUCANTAS
OL 8444

v. PALIULIS 
OL 2324 

P. DAMBRAUSKAS 
OL 8443

/
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Patarimas šienligės aukoms
(C.Sc.) Ontario provincijos 

Žemės Ūkio Departamentas ne
senai išleido perspėjimą asme
nims, galintiems susirgti šienli
ge, nes sezonas šios ligos arti- 

lio Tauras nugalėjo Toronto Vy- į nast . .^ . L."
ties vyrų komandą 46:43. Vytie-' Vienintelis kelias išvengti sios 
čiai, porai žaidėjų sustreikavus: ĮkSOS, kurią sukelia tam tikrų 
ir neatvykus į rungtynes, iki ga-i žolių (ragweed) dulkės, yra pa
lo neišlaikė turėtos krepšių per-'! sišalinti i apylinkes, kur šių žo- 
svaros ir rungtynes pralaimėjo, lių nėra. Beveik visos apylinkės 

.Atrodo, kad tokie sportininkų J šiaurinio Ontario, su Muskoka 
streikai nėra sveikintini ypač , ir Parry Sound imtinai, yra sau- 
Lietuvių Diena. ’ j gios, nes tos žolės čia nėra.

Žaidė: Vytis — Strimaitis 9,J Negalint paimti atostogų ir iš- 
Supronas 13, Gvildys 4, Bieliū-' važiuoti į apylinkes, kur. šios zo
nas 4, Preikšaitis 13, Budreckas; lės nėra, Departamentas pataria 
Tauras — Bukauskas 10, Piečai
tis 6, Paulius, Bruzgelevičius 2j 
Baltuonis, Šipelis 2, Paukštaitis 
6, Sinius 18, Narbutas 2. . ,

Sekmadienio varžybos prade-Į iš kambario pašalintos. Kamba- <v 
damos jaunių rungtynėmis. Vėl rys turi būti laikomas uždaras, 
susitinka Aušra ir Tauras. Auš-1 
riečiai, žaisdami be Šiurnos, pra
džioj kovojo gana ryžtingai, tik 
apie žaidimo galą neišlaikė spar
tos ir, neturėdami pakankamai 
pakaitų, be to, dar keliems žai-

šiam ligos sezonui artinantis pa
ruošti atitinkamai vieną kamba
rį savo name. Turi būti jis gerai , 
išdulkintas, plunksnų pagalvės \

stengiantis neįsileisti dulkių, 
kurios nusėstų ant kambario 
daiktų. .

Bet koki vaistai turėtų būti 
vartojami tik pagal gydytojo 
patarimą.

Visais morgičių reikalais 
kreipkitės į

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKER?

VU Andrijauskas
Telef. RO. 2-3415

VAISTU 
ir kitokius siuntinius - 

naujus ir vartotus daiktus, medžiagos, maistą ir kt. 

Į VISUS RYTŲ EUROPOS 
KRAŠTUS

SIUNČIA

JANIQUE TRADING CO
Sov. J. K A M I E N S K I

- * Muitas ir persiuntimo tilaidos apmokomos žio.
CENTRINĖ JSTAIGA-

835 Queen Street W„ TORONTO, Telefonas EM. 4-4025.
SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Main St. Telcfonos 927695.

HAMILTON. ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796.

• EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y..USA, 1162 Broodway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547.
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V. V A SIS - V asiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telef. ME. 4605-4606

1. Bloor - Crowford, $1.000 įmokėti,
6 gražiy komborių atskiros, didelis 
kiemas, garažui vieta.

2. Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 
įmokėti, 8 dideli kambariai, mūri-

.nis, 3 virtuvės, geras pajamų na
mas.

3. Btoor - Ossington, $3.500 įmokėti,
7 didelių kambarių, atskiras, gero 
mūro, alyva šildomos, didelis kie
mas ir garažas, labai geros pir
kinys.

4. Rusholme Rd. - Bloor, $5.000 įmo
kėti, 9 kambarių, atskiros, gero 
mūro, kvadratinis plonas, alyva 
Šildomas, labai didelis ir gražus 
kiemas, gražioje vietoje, geras pir
kinys.

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

va šildomos, atskiros, gero mūro, 
privatus įvąžiavimas, didelis kie
mas ir garažas.

6. Roncesvalles - Wright, $3.500 
įmokėti, 6 didelis kambariai# mo
derni virtuvė, olyvo Šildomos, ki
bai gero mūro, didelis kiemas.

7. High Park - Roncesvalles, $3.900 
įmokėti, 6 dideli kamborioi ir 2 op-# 
šildomas verandos, 2 augštų, at
skiras, apynaujis namas, vende- , 
niu alyva šildomas, 4 gabalų vonkj, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

8. Bloor - High Park Ave., $5.900 
įmokėti, 10 didelių komlxjriu, ge
ro mūro, 2-jų butų, 2 vonios, 2 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
2 garažai, prie pat Bloor, giras pir
kinys.

9. Dundas - Dufferin, 2 opynouįi 
atskiri- namai. Vienos 2-jų atski- 
rų^būtų; antras 4-rių atskirų bu-

tų, po 4 gabalus modernios vo
nios, vandeniu apšildomos, geros 
pirkinys, parduodamas labai gero
mis sąlygomis.

10. High Pork Blvd., 14 labai dide
lių kambarių, atskiros, labai gero 
mūro, centrinis plonas, vandeniu 
alyva šildomas, 3 vonios, moder
nios virtuvės, didelis gražus kie
mas ir 2 garažai, parduodamos su 
visais gerais baldais, mėnesinės 
pajamos $680, lobai geros 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 kremas, šoninis įvažiavi
mas ir garažas, vertos dėmesio 
pirkinys.

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board. 
REIKALINGAS PARDAVIMO AGENTAS.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome .paskolas, įkai- 
. nuo jame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

V. VASILIAUSKAS

Tikras tinginys
— Jonas ^yra vienas iš didžiau

sių tingini^ kokį aš pažįstų.
— Ar jis yra augštas vyras?
—Nežinau. Aš niekuomet jo 

nemačia u. atsistojusio.
Paguodė

Operacinėje ligonis sako chi
rurgui:

— Dovanokit, Pone Daktare, 
kad aš labai jaudinuos. Bet tai 
mano pirmoji operacija.

— Suprantu Tamstą, nes tai 
pirmoji ir mano operacija...

Taip ar ne
Teisėjas kaltinamajam, kuris 

į kiekvieną klausimą atsako dvi
prasmiškai:

— Kaltinamasis, prašau atsa
kinėti trumpai^— taip ar ne.

— Pone teisėjau — ir Tamsta 
į viską taip paprastai negalėtum 
atsakyti...

— Kodėl ne? Žinoma, atsaky
čiau.

—Na tai pasakyk, Pone teisė
jau, ar Tamsta dar tebeimi ky
šius ar jau lioveisi?

Liet. Fronto studijy savaitė
pranešimų teko patirti, kad Są
jūdis kaskart vis labiau stiprėja. 
Jau daugelyje Vakarų Europos 
valstybių įsteigti LFB Židiniai, 
kitur numatoma steigti arti
miausiu laiku. Bičiuliai turi su
kūrę savo informacinę tarnybą, 
vadinamą Europos Lietuvių In
formacija (sutr. ELI), kurios 
tikslas yra tiksliai informuoti 
lietuviškąją spaudą Lietuvai ir 
lietuviams aktualiais klausimais 
ir drauge ją paremti straips
niais.

Leidžiamas savo reikalams 
biuletenis—Vidaus Informacija.

ELFB dovanoja Vasario 16 
gimnazijai Lietuvių Enciklope
diją; išėję penki tomai jau Įteik
ti. ■ : . ' ■

Per valdybos ikišiolinį sekre
torių J. Medušauską, kurs pa
vyzdingai tvarkė visus LF rei
kalus ir daugiausiai pastangų 
įdėjo suorganizavimui Studijų 
savaitės, praeitais metais'išpla
tinta lietuviškų knygų daugiau, 
kaip už 1000 vokiškų markių.

Konferencijoje išrinkti nauji 
ELFB yąldomiejj organai, ELI 
vedėjas, komisijų pirmininkai 
sekančios studijų savaitės pro
gramos paruošimui ir techniš
kam pravedimui.

Studijų savaitės metu Ameri
kos Balso lietuviškojo skyriaus 
atstovai Mūnchene, dalį ELF 
Bičiulių kalbų, dainų, pamaldų 
ir sveikinimus Kovojančiam 
Kraštui įrašė į garsines juostas 
ir dar tebevykstančios konfe
rencijos metu, rugp. 8 d. vakare, 
perdavė radio bangomis.

M. Musteikis.

REALISTINĖ POLITIKA

(Atkelta iš 3 psl.) 
lyviai ne tik paskaitų klausė bei 
svarstė mūsų tautą liečiančius 
gyvybinius reikalus, bet ir atos
togavo. Paskaitos ir diskusijos 
vyko kasdien prieš pietus, o po 
pietų dalyviai naudojosi malo
numais: maudėsi, važinėjo lai
veliais, darė netolimas išvykas.

Dalyvių tarpe buvo: 12 šeimų, 
22 moterys, 19 asmenų su dak
taro titulais, 12-kunigų. Visų da
lyvių tarpe jautėsi nepaprasta 
nuoširdumo nuotaika.Visi jau
tėsi lyg senai nesimatę giminai
čiai — vienos šeimos nariai, ieš
kodami tik tai, kas vienus su ki
tais jungia, o ne skiria. Diskusi
jose ar pašnekesiuose pasireiškė 
sutartinai jaunesnieji (jie skai
čiumi vyravo) ir vyresnieji. 
Prof. Z. Ivinskis (ELFB Vald. 
pirmininkas paskutinius dvejus 
metus), kalbėdamas dalyviams 
pareiškė, kad “Nėra pas mus 
šiandien vyresniųjų ar jaunes
niųjų — visi puikiausiai suta
riame, visi esame lygūs, nejau
čiame tarpusavyje jokios skir
tumo”. .

Dalyviai pietavo ir vakarie
niavo prie bendro stalo. Vaka
rienės metu . ir po vakarienės 
buvo skaitomas laikraštis “Ab
raomo barzda”, kurio “išeidavo” 
tik vienas egzempliorius, tačiau 
kuris pajėgdavo malonioj, hu
moristinėj formoj “patraukti 
per dantį” visus dalyvius, o ypač 
vadovus ir paskaitininkus, su
keldamas daug gardaus juoko.

Vieną Dakarą dainų protar
piais buvo suruoštos Lietuvos 
istorijos ir lietuvių literatūros 
pažinimo varžybos, paruoštos 
klausimų formoj prof. Ivinskio 
ir mokyt. V. Natkevičiaus. Nuo
stabiai greitai ir tiksliai atsaky
davo dalyviai į klausimus, ta
čiau visus nukonkuruodavo jau
nas kunigas J. Riaubūnas iš Ro
mos, laimėdamas ir skirtąją do- 

- vaną.
Savaitės dalyviams pragyve

nimas ir kelionė sudarė daug iš
laidų. Nors JAV bičiuliai pagel
bėjo 1000 DM auka, ir pajėges
nieji Europos bičiuliai taip pat 
nemažai prisidėjo, bet paramos 
gavo tik tie dalyviai, kurie ne- i 
tari uždarbių. Uždirbantieji vi
sas išlaidas patys apsimokėjo.

Stud. Savaitės dalyviai pasi
gedo tik vieno, tai prof. A. Ma
ceinos, kurs dėl šlubuojančio^ 
sveikatos negalėjo dalyvauti ir 
skaityti savo paskaitos “Lietu
vių tautos pašaukimas”.

—o—
Pasibaigus Studijų Savaitei, 

rugpiūčio 8 d. i vyko ELFB už
dara metinė konferencija. Iš i klausimų.

Paieškojimai
Paieškomas JASŽNAS Kazys, 

gyvenęs Kaune, arba žinantieji 
apie jį prašome pranešti M. Ur
bonui, P.O. Box 56, Sedgfewick, 
Alta., Canada.

Artimieji iš Lietuvos teirau
jasi.

Paieškomas Liudvikas MAR- 
TINKUS, sūnus Ferdinando, 
1945 m. gyvenęs prie Frankfur
to (Vok.) vėliau išvykęs į Kana- 

! da ar j JAV. Pranešti E. Kuzma, 
173 Westminster Ave., Tofonto, 
Ont. (tel. OL. 7838).

Pasaulis yra pilnas geros va
lios žmonių, vieni nori dirbti, o 
kiti nori leist jiems dirbti.

Netekėjusi moteris, yra ta mo
teris, kuri žino visus atsaky
mus. .., bet niekas neduoda jai

(Atkelta iš 2 psl.) 
dienraštis nurodo, kad laisvaja
me pasaulyje tol niekas netikės 
sovietų pasakojimais iki nebus 
atskleista Pabaltijo Geležinė 
dviguba uždanga! Amerikos 
Lietuvių veikėjai per paskuti
nius keturius metus nerado rei
kalo informuoti Amerikos di
džiąją spaudą ir visuomenę (jie 
pasitenkina pareigūnais), • kad 
Lietuva iki šiol nėra sovietižuo- 
ta, kad lietuviai, visi kaip vie- 
lės, yra “dvasiniai rezistentai”, 
kad jie nebėra, jau trys metai 
masiniai deportuojami, nes so
vietai gerumu juos malšina, įti
kinėdami, kad idealistiniais ame 
rikiečių pasišūkaliojimais apie 
išlaisvinimą pasitikėti neverta! 
“Darbininkas” neveltui praėju
sią savaitę stebėjosi ALTarybos 
sekretoriaus tikrai jau nerealiu 
pasakymu, kad “kam rūpi tiesa, 
tas ir be mūsų ją žinos”. Deja, 
jos nežinojo nei “The Times” 
Londone, kurį citavome užpra- 
ėjusią savaitę, nei “The New 
York Times” praėjusią savaitę.

-Sovietų “reali” propaganda - 
veiksminga
Amerikos spauda skundėsi, 

kad sovietinė reali propaganda 
išmušusi iš vėžių “Amerikos 
Balso” darbuotojus, kurte ne
žiną, ką bedaryti. Ne tik “Prav
da”, net ir Vilniaus “Tiesa” sėk
mingai toliau neutralizavo “Am. 
Balsą” ištisai persispausdinda
ma prezidento kalbą Philadel- 
phijoje, kurioje išreiškiama JA 
V-ių nuomonė, jog “pavergtieji 
negalį būti dominuojami saugu
mo sumetimais”. “Tiesa” šalia 
spausdinamais straipsniais pa
kartotinai kvietė lietuvius būti 
“realistais” . ir domėtis realia 
“tautų draugyste”, kuri jiems 
juk teikia, ne žada, geresnį gy
venimą “pažangiausioj komu
nistinėj santvarkoj”. Būdinga, 
kad nei “Tiesa”, nei “Pravda”, 
nei Maskvos radijas jau nei ko- 
liojasi, nei nebesiginčija. Jei 
“Draugo” redaktorius Čikagoje 
spaudos konferencijoje užsipuo
lė sovietų buvušį enkavedistą 
“ūkininkų” delegacijos vadą 
Mackevičių — “kada sugrąžin
site ištremtus Pabaltijo ūkinin
kus — atsakymas buvo nugink
luojantis — “Niekad negirdėjau, 
kad kas būtų ištremtas”! Mas- 
kolbernai Lietuvoje betgi citavo 
pačių amerikiečių (kaip komen
tatoriaus W. Lipmann) pasisa
kymą. kad girdi, tiesą sakant, 
Rytų Euorpos tautos tikrumoje 
priklauso Rusijos erdvei!..

Vašingtone kalbama, kad, gir
di, ministeris Dulles kitą mėne
sį griežtai reikalausias be jokių 
“trikų” nukelti Geležinę Uždan
gą ir nebetrukdyti “Amerikos 
Balso”.

radu Bonnoje kaip surealinus 
ateinančio penktadienio vizitą 
Maskvon. Sutarė paprastai — 
Adenaueris tik pasiūlys sovie
tams pasitraukti iš Rytų Vokie
tijos, o “realias” šio reikalo de
tales jau svarstys užsienio reika
lų ministerial, kur iš seno advo
katas Dulles perims kanclerio 
Adenauerio bylą. Mat, Aden
aueris dar neturi nei atomų nei 
kareivių, o Dulles tik ką pasi
gyrė ruošiąs už atomus galinges
nę “išlaisvinimo armiją”. Sako
ma. kad ši. “realpolitik” buvo 
pasiūlyta pačio kanclerio, nors 
Valstybės Departamentas pasi
skubino tai paneigti. Papildomo
mis žiniomis iš Vašingtono, Dul
les yra griežčiausiai pasiryžęs 
Vokietijos suvienijimo proble
mą judinti bet kokia kaina. Tuo 
reikalu jis “beveik” gavęs Pre
zidento leidimą ir matysis su 
Britų ir Prancūzų ministeriais 
dar šį mėnesį, o jei Molotovas 
atvyktų Į JT sesijos atidarymą 
Niujorke, tai ir su juo bus rea
liai pasišnekėta.

Niujorke tikima permainomis 
tarptautiniame forume.

Ar nesuklydo?
Moteris įlipo į autobusą. N 

trukus jinai išsiėmė Kinijos z 
mėlapį ir pradėjo atidžiai stuč 
juoti. Jos kaimynas, žvilgter 
jęs į žemėlapį, paklausė:

— Ar jūs, ponia, esate tiki 
kad patekote į gerą autobusą

Apsirikimas
Prietaringas studentas, eid 

mas laikyti egzaminų, kišene 
įsidėjo arklio pasagą. Vėliau s 
vo draugui pasakoja:

— Neišlaikiau, nors ir arki 
pasagą turėjau.

— Parodyk man, — tarė drai 
gas.

Pasagą gerai apžiūrėjęs tarė
— Ei, brolyti! Apsirikai. Pass 

ga ne arklio, bet asilo.
Kaip už visą

— Atnešėt trečdalį viščiuko, 
reikia mokėti kaip už visą, - 
murma valgykloj žmogelis.

— Oi, kas bus man, jei aš u: 
sakiau jaučio kepsnį, — rėki 
išsigandęs, prie gretimo sta] 
sėdintysis valgytojas.

Geriau nebandyti
— Tegul kaltinamasis parodi 

kaip jis pasmaugė savo auką - 
kreipiasi teisėjas į kaltinamą 
teisme.

— Mielai. Prašau, Pone Te 
sėjau, ištiesti kaklą...

— Tegul kaltinamas! parod 
tai su policininku — pastebi st 
mišęs teisėjas.

Žmogus yra vienintelis gyvi: 
kuris raudonuoja.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Victor
ELECTRIC

co.

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

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKtHMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

S43 Sherbourne St, Toronto. WA. 1-9758

Lietuviai juos pamokintų
“The New York Times” praė

jusią savaitę iš Maskvos prane
šė, jog sovietai iešką geresnio 
ūkininkavimo būdo, o iš Winni
peg©, kad čia sovietų delegacija: 
buvusi pritrenkta pamačiusi 
ūkininkų kooperatyvus. Deja, ir 
vėl nebuvo realios galimybės 
mūsų veiksniams svetimtau
čiams būtinai priminti, kad so
vietams net nėra reikalo ieško
ti nei kooperatyvų nei geresnio 
ūkininkavimo būdų. Lai ji pa
leidžia iš Sibiro katorgos ir su
grąžina į turėtus postus kad ir 
Lietuvos žemės ūkio specialis
tus bei kooperatininkus ir lietu
vių tauta įrodytų, kas galima 
krašte be tironijos.

Realus Adenauerio vizitas
Maskvoje
Pasauliui tebešnekant apie 

“Ženevos dvaseles”, Mr. Dulles 
specialus pasiuntinys — Li
vingston Merchant, praėjusią 
savaitę tarėsi su kancleriu Kon-

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekviend
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Avė,. Toronto

Lietuviška elektr. bendrovė.
* f * .—•- S.“ -. - -

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.

PARDAVIMAS
Naujų mašinų ir sunkvežimių

IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd. k
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.

PARKDALE VAIRAVIMO 
MOKYKLA

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

Telefonas Įstaigos KE. 8573, 
namų RO. 7-5663.

HENRY URBANSKI.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 
* 891 DUNDAS ST. W.

Toronto, Ont
Tel. EM. 4-2715

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me* 
diiagų moterų ir vyrų kostiumams w 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Td. LL. 3222.

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS

Taisau radijo, televizijos aparatas, pa 
tefonus. Darbas garantuotas. 
Skambinti vakarais po 6 vai.

, ME. 5142.
115 Montrose Ava., Toronto.

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platu

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

LIETUVIŠKA 

moterų kirpykla 
JANETS 

BEAUTY SALON 
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto. 

Tel. OL 6415. 
Sav. I. VILICN1ENĖ

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius. 

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. TeL OL 9123
ANT. JUOZ APAITIS.

i

Dr. M. Arštlkaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

_ 167 College, kambarys 9.
Tel: įstaigos: WA. 1-3584, 

. Namų: WA. 3-5555.
le’ Toronto
Ii- fMNVKptaBMtaatalKtatataHtaMtaMMMOT'MM

Dr. Aleksas Valadka 
ra> 1081 BLOOR ST. W.
? ’ (prie Dufferin)-

. Telefonas ME. 2933. 
a- 
ėn priima ligonius ir gimdyves 
a- nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak.

Ketvirtadieniais ir šeštadie- 
io ntais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp.

Rentgenas pagal susitarimą, j

• -- . ., _ w - ■ ■ - ^*. _____ _ _ _________ _

a Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

J5 NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Ave. Į
Ž- ' Telefonas OL. 4778. |

ia
10 Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; w 

vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11 -3 vai. p.p.

Kitu laiku pagal susitarimą.

°’ ta-——_ _ .

ji Dr. Jonas Yčas
i- Gydytojas *ir chirurgas

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

1-
Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 

s, 2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 

" susitarimą.
Telefonas LO. 1794 

Toronto

j Dr. N. Novošickis
-i DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO
WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo — 
2-9 vol. vak. (pagok susitarimą).

Raštinė: O Liver 445X- -

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W.z TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

Dr. Alexander SZATMARI - 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Į w susitarimą.
Į Telef. įstaigos WA. 1-0556

namų LL. 5228.

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

irtt.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

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

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, Notarai 
371 BAY ST., Toronto 

Telef. EM.6-5255 
Prašoma kreiptis į

J N. ČEPULKAUSKIENŲ

į*..... .  .......................

James B. Trotter,
B.A. !

Teisininkas, advokatas, t
notaras. —

Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė.
’ 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 j
Telef.: OL 8431 ir OL 8432.

A. STANČIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

ir te*evflijos tkyrfų.-

TAISAU

RADIO APARATUS
A lift 1 b ftFftf Ifift 8ftž t

wawas veDiiL 
Darbas garantuotos.

Praia, tkambi.fi ME. 1602, «MM 6 vol. Dti 9 wk valtara ir ieita 
6Uai.it atm 9 vol. Aci 12 vd. ryta. ' C

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo voiondos: 10-12 vol., 

4,30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST STREET 

Taranto.
Telefonas KE. 4323.

Dr. L. SIMON
Odas ir venoros ligų specialistas.

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

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

TeL WA. 1-6614 arba WA. 2-801S

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1303 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves tr 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-’ 
tarimą.

Telefonas OL 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentge.ias)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2305

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. OKON
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais Dogai susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas

Patikrino akis ir pritaiko akintus, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING
:12 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Htirta akių nervus, kurie dož 
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingųjų. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

dėmimo vai.:, 10 ryto iki 9 vak., sek- 
lad. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet,

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 
’elef. įstaigos: Telef. namų: 
IM. 3-7461 BE. 3-0978

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžfus 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
ietuviikoi kolbončius proioma kraip- 
i*: pirm, ir treČ. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir Jeitod. 10-1 vo. p.p.
EM. 6-S67V. Rm. tO. 5613.

4 i

tkambi.fi
6Uai.it
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TORONTO, Out.
Šv. Jono Kr. parap. žinios

— Tautos šventės proga šį 
sekmadienį 11 vai. pamaldos lai
komos Lietuvos išlaisvinimb in
tencija. Pamaldų metu solo gie
dos sol. Br. Marijošius iš Dubois 
“Septyni Kristaus žodžiai”, gros 
smuiku Stp. Kairys, vargonuos 
muz. Stasys Gailevičius. Tautos 
Šventės proga bažnyčioje prie 
paminklo žuvusiems už tautos 
laisvę bus padėtas vainikas.

— Nuo šio sekmadienio į ve 
dama 12 vai. pamaldos. Tuo bū 
du parapijos bažnyčioje sekma 
dieniais pamaldos laikomos 9.30 
11 ir 12 vai.

— Arkivyskupijos kurijos pa
tvarkymu, šį sekmadienį antro
ji rinkliava daroma Jo Švente
nybės Popiežiaus vykdomai lab
darybei paremti.

— Parapijos pastangomis pa
rūpinta patogios patalpos augš- 
tesniesiems lituanistiniams kur
sams.

— Išorinių bažnyčios durų 
arkos šią savaitę apipavidalina
mos akmenimi.

— Sąžiningai 'moteriai gero
mis sąlygomis rekomenduoja
mas Toronte pastovus darbas 
vienoje lietuvių šeimoje. Tei
rautis klebonijoje.

— Pakrikštyta: Gediminas 
Juozas Stankus ir Kristina Ma
rija Ro vaite.

Mokslo metų pradžia
Toronto Maironio vardo lietu

vių šeštadieninė mokykla po va
saros atostogų mokslo metus 
pradeda šeštadienį, rugsėjo 17 
d. 9 vai. ryto Šv. Pranciškaus 
mokyklos patalpose, Dundas W 
ir Claremont gatvių kampas. 
Mokyklos vedėjas — jnokyt. Ju
lius Širka. Įvykusiame mokyk
los mokytojų posėdyje mokyto
jai pasiskirstė skyriais: Zuzana 
Gird Vainienė — I skyr.; Elena 
Pusvaškienė — II skyr.; Marija 
Indrišiūnienė — III skyr ; Juo
zas Vaseris — IV skyr.; Juozas 
Jankaitis — V skyr.; Julius Šir
ka — VI skyr. Tikybą pirmie
siems trims skyriams dėstys Tė
vas Rafaelis Šakalys OFM, pas
kutiniesiems trims skyriams — 
kun. Boleslovas Pacevičius, kū
jis mokykloje taip pat dėstys 
dainavimą - giedojimą. Tikybą 
evangelikams dėstys kun. Leo
nas Kosticehas. Lituanistinės 
mokyklos mokytojai, kurie dide
liu pasišventimu darbuojasi lie
tuvių jaunosios kartos švietimui 
ir auklėjimui, tikisi iš lietuvių 
tėvų nuoširdaus bendradarbia
vimo, o iš lietuviškojo jaunimo 
— uolaus mokyklos lankymo.

Šelpia savanorius
Toronto kūrėjai - savanoriai 

vieni iš pirmųjų susirūpino Vo
kietijoje pasilikušiais ir vargan 
patekusiais k.-savanoriais. Jie ne 
iš kokių rinkliavų, kurios vi
siems įgrisusios, o iš ruošiamų 
pobūvių gauto pelno ir sudėto, 
nario mokesčio per vienus sky
riaus gyvavimo pietus pasiuntė 
$200 Vokietijoje esantiems lais
vės kovų broliams — kūrėjams - 
savanoriams sušelpti. Nepamirš
tas ir S-gos vėliavos bei ženklo 
autorius dailininkas J. Kamins
kas, kuris su palūžusia sveikata 

• skursta Vokietijoje. Jam nusiųs
ta $25 vienkartinė Tbronto k. - 
savanorių skyriaus dovana!

Šelpimo tikslui lėšų sutelkti, 
Toronto k.-savanoriai spalio 1 d., 
šeštadienį, šv. Jono Kr. parapi
jos salėje ruošia šaunų balių su 
įvairia programa. Žinomas lietu
vių orkestras “Trimitas“ malo
niai sutiko šiame baliuje išpildy
ti keletą kūrinių ir šokiams pa
groti.

Tikima, kad lietuviškoji visuo
menėj kaip ir visuomet, šį kilnų 
tikslą savo atsilankymu parems. 
Laukiama k.-savanorių iš Ha
miltono, Niagaros ir kitų vietų į 
šį balių atvykstant. Bs.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį įvyko 

paskutinės parapijos pamaldos 
College teatro salėje. Šia proga 
reiškiam viešą padėką “Famous 
Players” kino teatrų vadovybei, 
Kuri nemokamai leido naudotis 
teatro patalpomis. Padėka tenka 
iv. Antano, Sv. Nikalojaus, Šv. 
Agnietės ir šv. Šeimynos parapi
jų klebonams už malonų prie
lankumą bei leidimą naudotis jų 
oažnyčiomis.

— Ateinančių sekmadienių 
jamaldos pradedamos laikinoje 
parapijes bažnyčioje, kuri dar 

. e v įsai baigta. Joje dar nėra nei 
suolų, nei pastovesnių altorių, 
nei kitų reikalingiausių pamal
toms reikmenų. Tačiau tai jau 
>ava pastogė, dėl to miela.

Pirmos šv. Mišios naujoje pa
maldų patalpoje skiriamos pir- 
najai vaikučių komunijai, kuri 
įvyks 9 vai. ryto. Šv. Mišių metu 
giedos parapijos choras. Parapi
jiečiai kviečiami šiose šv. Mi
šiose skaitlingai dalyvauti. 11 
vai. šv. Mišios įvyks taip pat 
naujose patalpose.

— Rugsėjo 11 d., sekmadienį 
J vai. p.p., klebonijos patalpose 
įvyks moksleivių ateitininkų su
sirinkimas. Kviečiami ir ne atei
tininkai nuo 12 iki 18 m. amž.

— Greitu laiku bus atspaus
dinti automobilio. “Mercury”, 
1956 m. modelio, loterijos bilie
tai. Automobilį savikaina sutiko 
duoti O. L. Joseph, Regent Mo
tor atstovas.

— T. Placidas savaitės vidury 
išvyksta į Bridgeville, Pa., saky
ti pamokslų per keturiasdešimt 
valandų atlaidus . Šv. Antano 
bažnyčioje.

— T. Paulius savaitės vidury 
išvyksta į Waterbury, Conn., 
vesti šv. Pranciškaus žaizdų no
venos Šv. Juozapo bažnyčioje.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Liudas Ciplijauskas ir Rūta 
S tanu lyte.

— Pakrikštyti: Ilona Vitalija 
Bubelytė, Arūnas Romas Julius 
Gataveckas ir Viktoras Arnol
das Ūsas. r • ;

Pašalpa našlėms moterims
Pagal Kanados įstatymus, 

kiekviena našlė moteris, turinti 
nepilnamečių vaikų, iš karitaty- 
vinių valdžios įstaigų turi teisę 
gauti finansinę pašalpą. Patirta, 
kad jau keletas ir lietuvių mote
rų šia finansine valdžios para
ma jau naudojasi. Jei būtų as
menų, kurie iki šiol nepasinau
dojo parama, informacijų ar 
-konkrečios pagalbos pašalpos 
reikalu galima kreiptis Šv. Jono 
Kr. liet, klebonijoje.

Toronto liet. “Caritas” 
posėdyje buvo aptarta rudens 
sezono veikla. Numatyta keletas 
parengimų, kurių pirmasis įvyks 
rugsėjo 17 d. Šv. Jono‘ Kr. pa
rapijos salėje. Paskutiniuoju lai
ku sušelpta keletas liet, šeimų, 
o taip pat tarpininkauta keletai 
lietuvių ligonių ligoninėse, pa
dengiant kraujo transfūzijų iš
laidas. “Caritas” paskutiniuoju 
laiku yra užmezgęs ryšius su 
kanadiečių šalpos draugijomis, 
tikėdamasis ateityje gauti finan
sinės paramos lietuvių šalpai. -

Kun. Br. Jurkšas 
iš Edmontono lankėsi Toronte. 
Sekmadienį jis atlaikė pamaldas 
Šv. Jono Kr. bažnyčioj ir aplan
kė savo pažįstamus. Praleidęs 
atostogas JAV grįžta į Edmon- 
toną.

Ligonis prašo pagalbos 
Didžiai gerbiamas Pone 
Redaktoriau,
Keliais žodžiais norėčiau

reikšti Tamstai padėką už siun
čiamą man laikraštį ir labai pra
šau toliau jį man siuntinėti jau 
nauju adresu, nes, ačiū Dievui, 
jau apleidau sanatoriją ir džiova 
stabilizavosi. Aišku, yra labai 
sunku dabar gyventi, nes dirb
ti po dviejų operacijų (išėmė da
lį plaučių ir 5 šonkaul.) negaliu, 
o pašalpos tegaunu 15 dolerių 
mėnesiui. Todėl labai prašyčiau, 
gal atsirastų gerų tautiečių, ku
rie galėtų man pagelbėti kokiu 
doleriu arba rūbų siuntiniu.

Gerbiąs Tamstą ir su padėka 
Jefremovas Povilas. 2, rue Al
bert I, Haine — St. Pierre, Prov. 
Hainaut, Belgium.

TORONTO BENDRASIS 
LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS 
VYTIS 
kviečia visus į

Pasilinks-
minima
įvykstantį 
Rugsėjo mėn. 10 d. 
UNF Auditorijoje

* Sotus valgių stalas
* Darnus orkestras- *’ '
* Nuotykinga laimėtrauka
* Gira tik centai ’ 

dvidešimt penki
* Įžanga už dolerį *.
* Pradžia valandą 

aštuntą vakare

1S«

SLA 236 kuopos 
narių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, rugsėjo 11 d. 2 vai. pp., 
Lietuvių Namuose. Yra gauti iš 
centro naujai apsidraudusiems 
nariams liudijimai, kuriuos atsi
lankę galės atsiimti. Kviečiami 
taip pat atsilankyti ir tie, kurie 
suinteresuoti šios organizacijos 
apdrauda. Valdyba.

Inž. M. MARDI'S 
ŠOFERIŲ KURSAI

Rex. 337 PALMERSTON Blvd., Apt. D., 
Toronto, Telefono* WA. 4-8219.

PAMOKOS PRIES PIETUS $1.25 /putė vol./
PAMOKOS PO PIETŲ $1.50 /pusė vol./

TĖVIŠKĖSŽIBURIAI

MONTREAL, Cue
1955. IX. 8. — Nr. 36 (296)

Tor. Lietuvių Namų 
šėrininkų susirinkimas

TLN valdyba šaukia šėrinin
kų susirinkimą rugsėjo 25 d. 4 
vai. p.p. T. Liet. Namų didž. sa
lėje. Bus svarstoma namų pra
plėtimo ir su tuo susiję finan
siniai klausimai. Kviečiam visus 
jėrininkus aktyviai dalyvauti ir 
susirinkimu išsiaiškinti TL Na
mų plėtimosi ir tvarkymosi ga
limumus. TLN valdyba

Radijo programa apie Lietuvą
Šį šeštadienį 7 vai. 30 min. va

kare CFRB radijo stotis, banga 
1010, vėl 
muzikos programą su atitin
kamomis 
kalba.

Sporto Klubo parengimai. Sp. 
Klubas “Vytis” rugsėjo 10 d. 
viešu pasilinksminimu pradeda 
savo šių metų parengimų sezo
ną. “Vytis”, Toronte lietuvišką
jį sportuojantį jaunimą į savo 
eiles glaudžiąs sporto klubas, 
neturėdamas veik jokios para
mos iš šalies, visas savo pajamas 
turi sukelti parengimų būdu. 
Visuomenė raginama į Klubo 
parengimus gausiai lankytis 
tuomi paremiant sportininkus. 
Be to, šių metų parengimams 
pravesti yra sudaryta parengi
mų komisija iš energingų žmo
nių, kaip p.p. Žukų, p-lės Vėly- 
vaitės ir kitų, kurie deda nema
ža pastangų, kad Klubo pasi
linksminimai būtų Įvairūs, Įdo
mūs ir visų mielai laukiami, a.

A. A. P. Yauniškis
“TŽ” skaitytojas ir rėmėjas 

Povilas Yauniškis, Winnipege, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė. 
Velionies šeimai ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 
Lietuviškiems ir tikybiniams rei 
kalams jis yra nemaža aukojęs 
ir aktyviai dalyvavęs tautinėj 
veikloj.

Policija perspėja
Eismo policijos viršininką^ R. 

R. Kerr perspėja automobilistus 
būti ypač budriems mokyklų ra
jonuose nuo rugsėjo 6 d., nes 
prasideda mokslo metai. Jis 
kviečia atkreipti dėmesį į ženk
lus: “School — Drive Careful
ly”. Tėvus prašo jis išmokyti 
vaikus laikytis taisyklių gatvė
je ir nurodyti saugiausias gat
ves į mokyklą.

Išnuomojamas kambarys su baldois II 
augšte suaugusių šeimai. Yra garažas. 
Skambinti po 5 vai. vok. RO. 2-1245.

Šv. Andriejaus liut. bažnyčioje, 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, rug
sėjo 11 d., 9.30 vai. ryto, lietu
vių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Pamaldos liet, evangelikams

Grace liuteronių bažnyčioje, 
1424 Davenport Rd., netoli Duf- 
ferin Str., įvyks rugsėjo 11 d. 
9.45 vai. Kun, L. Kostizenas.

BRANGENYBĖS BALTUOS 
JŪROJE

Netoli Baltijos salos Gotland 
pripuolamai švedų laivo buvo 
rasta seno laivo atlauža. Tai pri
minė seną danų karaliaus žygį, 
kurio metu buvo paskandintas 
jo laivynas su visom brangeny
bėm. Daugybė narų jau ruošiasi 
ieškoti tų paskendusių turtų.

Danijos karaliaus Valdemaro 
II, vadinamo dar Atterdag, lai
vynas dažnai lankydavęs žy
miausią to meto Gotlando uostą 
Visby, prekybiniais tikslais. 1361 
m. jis pagrobęs to Hanzos pre
kybinio uosto gyventojų auksą 
ir kitas brangenybes plaukęs at
gal į Kopenhagą. Pakeliui 
klupusi jį didelė audra ir 
skandinusi netoli Gotlando 
los, maždaug ties ta vieta, 
dabar rasta atlauža.

transliuos lietuviškos

informacijomis anglų

Išnuomojamas frontinis kambarys pirma
me augšte vienam žmogui ir frontinis 
kambarys ir virtuvė antrame augšte šei
mai be baldų. 442 Crawford St., telef. 
KE. 9308.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė III 
augšte. Teirautis teL LA. 4074 po 6 v.v.

Išnuomojamas didelis kambarys ir virtu
vė III augšte, yra garažas. Skambinti po 
6 RO- 7-8685. /Runnymede raj./

Išnumojama kambarys ir virtuvė I augš
te. Tel. LA. 9956.

Išnuomojamas front, kambarys II augšte 
su baldais, Runnymede - Bloor rajone. 
Tel. RO. 6-5738.

Išnuomojaams kambarys 1 asmeniui II 
augšte Sunnyside rajone, tel. OL.x7140.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, be baldų. Yra vieta pastatyti 
mašinų. Tel. OL. 9335.

Išnuomojami 2 kambariai /vienas l-me 
augšte frontinis ir 1 lll-me augšte/. 
339 Ossington Ave. tel. LO. 4566,

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais /su ar be maisto/. 61 Pine Crest 
Rd., tel. RO. 2-7857.

Išnuomoajmi 2 kambariai su virtuve 
viengungiams su maistu arba su virimu- 
Tel. EM. 8-4189. Ten pat priima vaikus 
priežiūrai; arti Sv. Jono Kr. parapijos.

Šv. Kazimiero bažnyčios sta-1 J naujų namų savininkų tar- 
tyba. 'Viena žymiausių firmų'pą įsirašė St. Aleksandravičius, 
statančių pastatams pamatus, šįmet vedęs klebono J. Bobino 
Franki Foundation, po daugiau seserį Elžbietą. Jis pirko vienos 
trijų savaičių įtempto darbo pa- Į šeimos namuką tarp Lachine ir 
stale būsimai naujajai Šv. Ka
zimiero par. bažnyčiai stiprius 
pamatus. Suvartota 124 plieno 
stulpai po 25 pėdas ilgio. Visur 
reikėjo siekti pagrindinės uolos 
nemažiau 50 pėdų gilyn, o kelio
se vietose net po 57 pėdas. Da
bar pradedama bažnyčios rūsio 
stcftyba.

Klebonas kun. J. Bobinas da- 
lyvąvo Montrealio klebonų vie
nos savaitės rekolekcijose Tėvų 
Sulpicijonų seminarijoje, kurio
je prieš 26 metus jis, taip pat ir 
dabartinių kardinolas Leger bu
vo įšventinti kunigais.

J. Em. kardinolas Leger per 
televizijos programą tarė kele 
tą žodžių apie abidvi lietuvių 
parapijas Montrealy, žemėlapy
je žiūrovams parodydamas jų 
vietas. Sakė viena jau pasistatė 
naują bažnyčią, kita statosi.

Kun. Foisy, kuris jau virš de
šimts metų atnašauja mišias Šv. 
Kazimiero bažnyčioje prancū
zams ir lietuviams, atostogas.-—.___ _________
leidžia Palestinoje, iš kur kle- : Tuoj po visų pamaldų, parapi- 
bonui kun. J. Bobinui prisiuntė jos salėje iškilmingi * pietūs, 
vaizdų. šventinimo akto pasirašymas,

i Vytauto klubo pirm. J. Gar-'šventės uždarymas.
gas, gydytojo patariamas ir ki- Tai bus didžiausia šventė šiais 
tais sumetimais, iš pareigu pasi- metais, visus, visus lietuvius 
tęaukė; klubui J. Gargasas va- kviečiame prie šių iškilmių pn- 
dovavo apie 3 metus. Jis buvo sidėti. Klebonas.
Įvedęs programą pritraukti Į Tėvas J. Ki bihus, SJ, įsvazią- 
klubą daugiau vietinio prancūzu v9 n^sijų Į JAV. Jam nesant vi- 
jaunimo, kas nelabai patiko kai į sus reikalus tvarko Tev. J. Ara- 

. kuriems lietuviams. Nauiu pir- nauskas, SJ.
mininku išrinktas J. Skinkis. _

j kurio pareiškimai kalbose ir St. CstnGrSRCS, Ont« 
įveikia praeitvie rodo ji esant šeštadieninės lietuvių mokyk- 
fpalinkus'kairėn. Jis narvs Lie- los atidarymas ivyks iškilmin- 
Ituvęs Sūnų ir Dukterų D-jos. o ! gai su pamaidomis rugsėjo 11 d., 
i dėl i o santvkių su ja pereitais sekmadieni,’ o pamokos prasidės 

ias! metais neteko vietos policinm- . rugsėj0 17'd., šeštadieni. Vaiku- 
kas lietuvis Vekteris. Tokiu bū- tėvams bus pranešta tiksliai 
du. klubas gali vėl susilaukti ne- ( vieta ir iaikas, kur ir kada pri- 
malonumų pervedant leidimą !statyti mokvklinio amžiaus sū- 
svaipalus pardavinėti naujo pir-'nus ir dukras. Šeštadieninės mo- 
mininko vardu. i kyklos išlaikymu rūpinasi Liet.

Ano penktadienio vakaro ra- Bendruomenės valdyba ir tėvų 
dijo programa “Songs of My komitetas, kartu su parapija. 
People” paliko gero įsoūdžio j Tautos šventę L. Bendruome- 
klausiusiems lietuviams. Daina- I nės valdyba ruošiasi šiais metais 
vo Elena Degutis ir orkestras didingai paminėti. Paskaitą skai 
pagrojo suktinių. tys generalinis konsulas V. Gy-

už- 
pa- 
sa- 

kur

— Kopenhaga. — Pirmą kar
tą nuo reformacijos laikų susi
rinko konferencijon Skandina- 
viios katalikų vyskupai: Mons. 
Mūller iš Stockholmo, Mons. 
Mangers iš Oslo, Mons. Cobben 
iš Helsinkio ir Mons. Suhr iš Ko
penhagos.

Geram Winnipego lietuviui ir didžiam vargstančiųjų-šel- 
pėjui bei “Dainos“ garbės nariui • . į

A. A. POVILUI YAUN1ŠKIUI mirus,
jo žmonai, sūnui Dr. Al. Yauniškiui, dukroms ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą •'

Toronto Lietuvių Moterų
' Šalpos Grupė “Daina”.

A. A. FELICIJAI LUINIENEI Vilniuje mirus, 
jos sūnui VYTAUTUI LUNIUI su šeima, gyv. Toronte, bei 
giminėms ir artimiesiems Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia

VLKS Toronto Skyrius.

Dėl kylančių namų mokesčių
Toronto miesto valdyba yra 

priėmusi nutarimą atsiklausti 
namų mokesčių mokėtojų, ar 
statyti naują City Hali, nes nu
matoma statybai išleisti suma 
— 18.000.000 dolerių, be abejo
nės, guls ant jų pečių.

Dienraštis ‘‘The Star”, rugpjū
čio 26 d. vedamajame, siūlė re
ferendumo metu mokesčių mo
kėtojams balsuoti “Yes”.

Į tokį pasiūlymą redakcijai 
laišku atsakė-vienas iš mokesčių 
mokėtojų, P. Alšėnas, kurio laiš
kas buvo atspausdintas “The 
Star” rugp. 30 d. Laiške tarp 
kita ko sakoma: “Labai gaila, ta
čiau rašantysis šiuos žodžius, 
kaip mokesčių mokėtojas, deja, 
negali pritarti redakcijos siūly
mui balsuoti “Yes”.

“Pirmiausia norėtųsi paklaus
ti: kada gi bus galas kėlimui na
mų mokesčių? Tenka manyti, 
jog neužilgo ateis laikas, kada 
Toronto namų savininkai bus 
palikti kaip formalūs savų namų 
nuomotojai iš miesto valdybos, 
nes kiekvieni metai namų mo
kesčiai kyla augštyn ir augštyn. 
Pvz., 1953 m; už nedideli namą 
buvo mokėta mokesčių $209,06, 
1954 m. — $220,55 ir 1955 m. — 
-$226,78. Kada Miesto Valdvba 
numato sustabdyti šitokį “biz
nį”?... - ■ ' '

“Kuomet dar bus pastatytą 
nauja City Hali, kainuojanti 18 
mil. dolerių, reikia manyti, na
mų savininkai turės apleisti na
mus be marškinių...”

Rytojaus dieną- po pasirody
mo šio laiško dienraštyje “The 
Star” laiško autoriui- paskambi
no telefonu Toronto Home 
Owners’ Association preziden
tas, padėkojo už gražią iničiatv- 
vą ir gerą pradžią ir pabrėžė, 
jog jų Sąjunga kovosianti prieš 
nuolat kylančius namų mokes
čius. Esą, jeigu Miesto Valdyba 
negali surasti lėšų naujai staty
bai iš kitur, tai ir namų savinin
kų nebegalima kasmet sunkinti Prancūzijai ir Vokietijai, bet iš 
vis nauju ir nauju mokesčių kė- ten greičiausiai bus parduotas už 
limu. geležinės uždangos.

Užtikrintas metinis atlyginimas
JAV kaikuriose įmonėse dar

bininkai yra išsikovoję užtik
rintą metinį atlyginimą, taip 
kad ir nedarbo atveju nekiltų 
didelių rūpesčių. Bandoma to 
siekti ir Kanadoje. CIO plieno 
darbininkų unija sudarė sutar
tis su “American Can Co.” ir 
“Continental Can Co” firmomis, 
pagal kurias apie 1000 darbinin
kų gaus užtikrintą metinį atly
ginimą, išmokamą 52 čekiais. 
Nedarbo metu darbininkams 
bus išmokama suma, kuri, drau
ge su nedarbo apdrauda sudarys į 
65% normalaus atlyginimo. Su
tartys Įsigalios spalio mėnesi. 
Bendrovės įsipareigojo sudaryti 
užtikrinto metinio atlyginimo 
fondą įmekėdamos po 5e nuo 
kiekvieno darbininko už darbo 
valandą.

Šio pobūdžio sutartims tebė
ra kliūtis iš Kanados Įstatymų 
pusės, kurie draudžia išmokėti 
bedarbiams pašalpą, jeigu jie 
nedarbo metu užsidirba priva
čiai arba gauna atlyginimą iš 
savo darbdavio. Manoma, kad 
senasis nedarbo apdraudos Įsta
tymas, kurio galiojimas baigiasi 
rugsėjo mėn., bus atitinkama 
prasme pakeistas. Vis dėlto ir 
naujas Įstatymas vargiai leis 
gauti atlyginimą iš darbdavio ir 
tuo pačiu metu — iš nedarbo 
apdraudos, nebent bus išaiškin
ta. kad nedarbo metu gaunamas 
priedas nėra alga (wages).

— Belgradas. — Tito sutiko 
priimti sovietų pasiūlytmą 
įrengti Jugoslavijoj atominės 
energijos įmonę. Tam reikalui 
Maskva duosianti $54.000.000 pa
skolą, be to. $30.000.000 auksu ir 
svetima valiuta.

— Otava. — Kanada nutarė iš 
savo atsargų, saugomų sandė
liuose, parduoti 8 milijonus sva
ru sviesto. Jis būsiąs parduotas

tais sumetimais, iš pareigų pasi

mininko vardu.

Dixie (Lakeshore ). Rep. V.
AV bažnyčios pašventinimas. » 

Visus montrealiečius lietuvius 
ir visus Kanados ir Amerikos 
lietuvius jau dabar nuoširdžiai 
kviečiame į mūsų naujos bažny
čios šventinimą rugsėjo 25 d. 
Šventinime dalyvauja Jo Em. 
Montrealio kardinolas, Jo Eksce
lencija vysk. V. Brizgys, daug 
augštų liet, bažnyčios dignitorių, 
Kanados ir Amerikos kunigų.

Bažnyčios pašventinimui pa- 
siruošiame novena, kurią praves 
kun. Grauslys. Novena praside
da rugsėjo 17 d. vakare. Rugsėjo 
24 d. tuoj po novenos bus kon
certas. Koncerte dalyvauja 
mums visiems žinomas solistas 
Stasys Baranauskas, kylanti 
žvaigždė, jauna lietuvaitė solis
tė Susana Griškaitė ir muzikas • 
Aleksandras Kučiūnas. Progra
ma bus paskelbta vėliau.

Rugsėjo 25 d. 10.30 vai. baž
nyčios pašventinimas, iškilmin
gos šv. Mišios, Sutvirtinimo Sak
ramento suteikimas.

lys, meninę programos dalį iš-
„ . .... ... pildys Vilniaus operos solistė A.

Sabaliauskienėj rašytojas Jur- 
kokiu nors būdu prisidėjo prie šių metų. JJlS Jankus* Minėjimas ĮVyKS 
moksleivių ot-kų Stovyklos surengimo, rugsėjo 24 d., slovąkų salėje, ten 
Pi-miaųsio nuoširdus ačiū Tėvams Pran- pat įus įr pasilinksminimas, 
ciškonams, kurie leido naudotis stovvk- . ch f Sokiai ir scenos ■
laviete. Toliau strdingas aciu visiems,J . n j i j- •
kurie lėšomis stovyklą parėmė". Toronto menas. Spalio Q., SC’xmaClienI, 
Lietuvių Bendruomenės Abvlinkės Vai- 4 vai. p.p. Tėvų Pranciškonų na- 
dyboi, Mokseilviu At-kų Centro vnldy- muose 73 Rolls Ave., St. Cathe- 
boi, Windsoro ot-kų kuopai, Hamiltono rinėje, renkasi choras, taut, šo- 
vyresniesiems oteitininkams, Toronto j - . . .
sendraugių at-kų skyriui, At-kų Federę- ' ir dramos ratelis,
ei jos vaidybai įr visiems, kurie savo au- i bendram pasitarimui dėl, toli- 
komis parėmė stovykla jo aplankydami, mėsnio veikimo prasidėjus žie

mos sezonui. Kviečiami visi pra
eitų metų dalyviai ir mielai bus 
priimami nauji. Šiam darbui ne 

: koks paskiras asmuo kviečia, 
bet mūsų pačių kenčianti ir nai- 

i kinama tėvynė Lietuva.

Ateitininkiškas ačiū stovyklos vado- n 
vybei, kuri tiek pasiaukojimo parodė sto
vyklos vadovavimo darbe: dvasios vadui j 
Tėv. Rafaeliui Šakaliui, OFM, komen- i 
dantui Liudui Januškai, mergaičių vado
vei Irenai Goceitaiteti ir jos pavaduo
tojai L. Verbickoitei, berniukų vadovui , 
Romui Vaštokui, sporto vadovui S. Bars- 
kėčiui, laikraštėlio redaktoriui J. Staš
kevičiui, sekretorėms — A. Šapokaitei 
ir E. Čiuprinskaitęi, ūkvedžiui V. Šleniui 
ir šeimininkėms p.p. Staniulienei, _
Rutkevičienei ir šlenienei. i algą gauna CNR geležinkelių

Visiems mieliesiems svečiams ir pa- bendrovės pirmininkas Donald

p.p. Staniulienei,
Didžiausios algos ,

Kanadoje didžiausią valdinę Y

škoitininkoms, Hamiltono ir 'Toronte 
klebonams — kun. Tadarauskui ir Tėv. 
B. Grausliui, kun. Goidoi, kun. Pocevi- 
čiui, kun. Gutauskui, St. Prcpuolenytėi, 
A. Juozapavičiui, moksleivio teismo per
sonalui •— pirm. V. Užuoiui, jo pagelbi- 
ninkams — prof. Ą. Šapokai, A. Pa
bedinskui, A. Punkriui ir L. Verbickoitei, 
prokurorams — P. Rozgoičiui ir A. An- 
kudavičiui, .advokatams I. Goceitoitei ir 
Žiūraičiui ir eksoertui V. Matulaičiui. 
Nuoširdus ačiū Kanados L. B-nės pirmi
ninkui J. Matulioniui ir At-kų Fed. Val
dybos atstovui prof. B. Vitkui ir Mokslei
vių At-kų Centro valdybos atstovui J. 
Pūškoriui ir visiems mieliesiems stovyk
lautojoms moksleiviams, kurie taip ok- 

' tyvioi reiškėsi iškalbos, referatų, skoity- , 
mo, dcklomavimo, sporto ir kituose kon
kursuose bei varžybose. Šio kūrybingu
mo dėka stovykla davė grožių vaisių. 
Visiems nuoširdžiausios ateitininkiškas i 
očiū. Lauksime vėl pagalbos kitų metų 
stovyklai. •

Kanados At-kų krašto valdyba 
ir Stovyklos viršininkas.

Gordon — anksčiau gavo $50.- 
000. o dabar jam pirdėta dar 
$25.000 metams. Sekanti di
džiausia alga yra Bank of Ca
nada pirmininko James Coyne 
— $50.000. Trečioje vietoje yra 
min. pirm. L. St. Laurent, kuris 
gauna $37.000. Į tą sumą įeina 
$10.000 parlamento nario algos 
lrf $2.000 skirtų automobiliui.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu jvoirios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
Tel. KE. 3881

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI -
Tikra šių dienų sensacija!

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

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užrašyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuošalai bei odos išdirbiniai 
gaunami genėralinėje atstovybėje —*

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto x EM. 4-1633

Sav. K. MOTUŠIS.
Rodi jo priimtuvų speciolios trumposios bongos jums gorontuojo Europos stočių 
priėmimų (Vilnius kosdien 6.30-—7.00 p.m.). Pos mus otlickomi speciolistų 
technikų visokiausi rodi jo; pptoisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sglygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotos aparatas 
goti būti priimtos kaip jmėkėjimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras:
926 Dundas St. W., Toronto 

Tel. EM. 4-1633.

SKYRIAI IR AGENTŪROS:
Toronto — 697 Queen St. W.
Hamilton — 236 James St. N. ir

241/j King St. W.
Kitchener — 343 King St. E.
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 111 Vi King St.

* Golt, Ont. — 41 Dixon St.
Ottawa — 343 Lisgar St.
Vancouver — 340 Homer St.

REKOMENDUOJA

su baldais, pojo-

7 kamb. atskiras 
pėdų. Garažai iš

1. INDIAN RD. - BLOOR. Žemės sklypos 27 iš 190 pėdų ir
plytų nemos. Viso sklypo didumos su nomu 50 iš 190 
loines, groži vieto tinko kontrokt&riui. Koina $18.500.

2. OAKMOUNT - BLOOR, atskiros plytų nemos, 16 komb.
mos opie $800 j metus, privatus įvažiavimas ir didelis sklypas. Pomirtinis 
pordovimos. Prašomo kaino $33.000, Įmokėti $18.000

3. KING - prie Exhibition parko, 10 komb:, otskircfs nomos su baldois, moder
nus opšildvmos su olyvo. privatus įvažiavimas, plytų gorožos. Prašomo 
koina $17.000, įmokėti $3.000.

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarai* HU. 9-1543.

Visai* turto pirkimo ar pardavimo reikalai* kreipkitės virš ftaradyt 
REIKALINGI NAMAI PARDAV

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

J.Berzinskas B
1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547 

čia pat galima užthukyfi kirams motorus b«i Įvairius medžioklinius {autuvus.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas tartos ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont- 
realj, Londonu, Windsor^, Hamilton^, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO


