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Jaunu žingsniu
Visada buvo žiūrėta į jaunimą kaip į besiskleidžiančią ateitį; 

Juo labiau tenka žiūrėti į jį ateities akimis dabartiniu metu, kai 
reikia grumtis už lietuviškąjį būti ar nebūti. Jaunimu sielotis 
suskato beveik visi, kurie jaučia bent lašą atsakomybės. Jų de
jonių, būgštavimų pilni'laikraščių puslapiai, organizacijų susi
rinkimai bei suvažiavimai, bet kad būtų daug kas konkrečiai pa
daryta, garsiai girtis vargiai būtų galima. Net ir tada, kai imasi 
kas iniciatyvos lietuviškam jaunimui, auklėti, organizuoti, atsi
muša į sunkiai pramušamą abejingumą. Jie turi gerokai pasi
tempti, kad sudomintų ir tėvus ir jaunimą. Tas abejingumas pa
laidojo jau nevieną užsimojimą. Pvz. daugelis lietuviškų mokyk- 

, lų JAV turėjo atverti savo duris svetimtaučiams vien dėlto, kad 
lietuviai neparodė laukto susidomėjimo. Kaikurie vaikų darželiai, 
nesulaukdami lietuviukų, yra priversti įsileisti svetimtaučius. 
O ir Marianapolis turėjo pasukti svetimųjų linkme, nes nesulau
kė lietuvių mokinių, nors jiems buvo sudarytos palankiausios 
sąlygos. Tai rodo, kad mūsų tautiečiai nėra ištroškę nei lietu
viškos mokyklos, nei lietuviško žodžio. Daugybė ateivių yra pa
gauti naujumo dvasios ir visa kas sava mažai tevertina. Tradici
jos jiems tol brangios, kol jose plūduriuoja, kai pakliūva į naujas, 
senosios išgaruoja.

Šitokioje tad didėjančio abejingumo atmosferoje mūsų jau
nimas negali pasisemti lietuviško entuziazmo. Jei nėra pakan
kamai stiprios ugnies, iš kur gi tasai jaunimas užsidegs mūsų 
laukiamu lietuviškumu?

O tokių jaunuolių -prometėjų, kurie vogte vogtų lietuvybės 
ugnį iš vyresnės kartos židinių, nedaug tėra. Ta ugnis, įžiebta 
Vilniuje, turi būti perduota estafetės būdu — iš rankų į rankas, 
iš lūpų į lūpas, iš širdies į širdį. Ji pati niekam nepersiduos. Tai 
ne šv. Dvasia. Lietuviškoji ugnis gali rusenti tiktai puoselėja
muose židiniuose. Taip ji išliko gyva Vilniuje, Kaune..., taip 
ji gali gyvuoti Toronte, Mohtrealy, Hamiltone, Čikagoje, Bos- 
tone, Clevelande ir tt.

a.' Yra gera, kad vyresnioji mūsų karta rodo susirūpinimo jau
nuko lietuviškumu bent aimanomis, bet būtų kur kas geriau, 
jeigu ji stipriau ir veiksmingiau remtų savo jaunimo auklėjimą 
lietuviškose gimnazijose, šeštadieninėse mokyklose, organiza
cijose, parapijose, stovyklose šeimose. Šiuo metu ypač atkreip
tinas dėmesys į stovyklas, kurias organizavo ar organizuoja atei
tininkai; skautai ir k.. Patirtis parodė, kad stovyklos sugeba pa
traukti nemažai jaunimo. Ir. tai, reikia pasakyti; yra viena tų
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Egipto reikalai dominuoja vi
są politiką. Nasseris panoro būti, 
vertu įpėdiniu garsių Egipto fa
raonų, kurie statė dar garsesnes 
piramides, norėdami įamžinti 
savo vardus. Dabartinis pulki
ninkas, nuvertęs karalių Faru- 
ką, pasijuto pajėgus ne tik savo 
krašto reikalus tvarkyti, bet ap
jungti ir visus kitus arabų kraš
tus, juos išlaisvinant iš europie
čių įtakos. Pirmiausia reikėjo
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ševikai. Be komunistų partijos, 
kuri veikia legaliąi ir daylvauja 

veikia so- 
ga valstybė, 
riomis misi-

visuose rinkimuc 
vietai kaipo drauj 
Pvz. keičiamasi 
jomis: techniškomis ir ūkiško
mis. Sovietai teikia paskolas ir 
techniška pagalbą (su specialis
tais!) įvairioms (pramonės ša-

apsiginkluoti. Vakarai įvairiais koms: plieno, anglies, kasyk- 
pretekstais, o daugiausia bijoda
mi, kad ginklai nebūtų panau- ' 
doti prieš Izraelį; tų ginklų 
Egiptui nepardavę. Tada jis 
juos nupirko pas bolševikus. Ki
lo skandalas, bet 4ką laisvam 
kraštui gali padaryti? Susidėjo 
su kitais sąjungininkais. Nasse
ris planų daug turi. 'Pirmiausia 
jis norėtų pagerinti savo krašto 
ūkį. Kraštas labai apleistas ir 
žmonės neturtingi. Reikia tvar-: 
kyti Nilo vandenis, kurie drė
kintų Egipto žemes per visus va
saros karščius. Bet tam reikia iš
leisti $1.300.000.000. Negavęs 
vakariečių, pinigų, Nasseris nu
sprendė juos pasiimti per Suezą.

Kilus tarptautinei įtampai,, 
kyla visa eilė klausimų: ar da
lyvaus konferencijoje rusai, ir 
egiptiečiai? Kas bus, jei Egiptas 
tikrai tos tarptautinės globos 
neįsileis? Ar anglai ir prancūzai 
pradės karo veiksmus? Ką pasa
kys kiti arabų kraštai, kurie 
šiandien kelia į. padanges Nasse-

loms, sunkių mašinų ir kt. Par
duota 1.000.000 t. plieno, 14 dyi- 
motorinių lėktuvų,' žemės ūkiui 
mašinų už $1.500.000; stato tech
nikos institutą Bombėjuj aprū
pindami jį visais.;įrengimais, 
specialistais ir indiečiais moky
tojais, treniruotais Rusijoj. Spe
ciali metalų ir mineralų tyrinė
tojų misija dirba Indijoje, ieš
kodama nerūdyjaųčių metalų. 
Yra įsteigta Sovietų - Indięčių 
laivininkystės bendrovę. Stato 
gumos dirbtuves, plieno liejyk
las ir tt.
i Paskolos, palyginus su teikia
momis Amerikos.; paskolomis, 
yra labai mažos. Dovanų ir pa
skolų Amerika yra"davusi Indi
jai 500.000.000 dol. Britai irgi 
panašiai.

Chruščiovo dienos baigiasi?
Stebėtojai pradeda spėlioti, 

kad Chruščiovas netolimoj atei
ty gali nuo sosto nusiristi. Be ki
tų politiškų nuodėmių jam pri-

pirmas pradėjo atakuoti Stalino 
kultą, ir pats populiariausias 
maršalas Žukovas, kuris labai 
nemėgstąs Chruščiovo girtų iš
sišokimų. _ j

Amerikos rūpesčiai
Didžiausias JAV politikos rū

pestis — rinkimai. Šį mėnesį pa
aiškės, kas bus partijų išstatyti 
kandidatai į prezidentus ir į vi-, 
ce-prezidentus.

Eisenhoweriui sutikus savo 
kandidatūrą statyti, atpuola res
publikonų didysis klausimas. 
.Lieka neaišku dėl vice-prezi- 
dento. Nixon turi priešininkų 
net savoj partijoj. Manoma, kad 
Nixon nugalės -sav'o priešus ir 
kartu su dabartiniu prezidentu 
sudarys tvirtą dvejukę.

Pas demokratus tokio aišku
mo nėra. Tvirčiausias kandida
tas, atrodo, yra buvęs ir praei
tuose rinkimuose — Stevenson. 
Yra ir kitas kandidatas, tai da
bartinis Niujorko gubernatorius 
Harriman. Dėl vice-prezidento 
visai neaišku. Stiprių balsų pasi
girsta už senatorių Kennedy. 
Tai katalikas. Demokratai ban
do visas galimybes surinkti kuo 
daugiau balsų iš įvairių sluegs- 
nių. Tad galimybių yra ir Ken
nedy.

VLIKo punktai...
VLIKo pirm, pasiuntė per mi

nisters P. Žadeikį, Lietuvos pa
siuntinį Vašingtone, St. Lozorai
čiui savo punktus. Tai buvo pa

w .... . ■

Savaitės Jvykiai
Nasser, Egipto prezidentas, keršydamas už vakariečių atsisakymą 
finansuoti Aswan užtvanką ir jieškodamas tam lėšų, smogė į jaut
riausią britų ir prancūzų vietą, perimdamas 100 myl. kanalą, *riausią britų ir prancūzų vietą, perimdamas 100 myl. kanalą, kuris 
turi gyvybinę reikšmę ypač britams. Mat,, juo plaukui apie V0% 
žibalo iš Vičį. Rytų į Europą, be tortai britų kelias į savo Ccanmon- 
wealth ir koloninius kraštus. KdSlas Egipto vyriausybės 1854 m. 
buvo atiduotas tarpte bendrovei®: ši koncesija turėjo pasibaigti
1963 m. Po šios datos kanalas,’ 
pagal sutartį, turėjo atitekti' 
Egiptui.

Anglų, prancūzų ir amerikie
čių užsienio r. ministerial sku
biai sulėkė į Londoną. JAV pra
džioje laikėsi pasyviai ir buvo: 
atsiunt’usios vicem. Murphy; 
bet vėliau atsiuntė patį užs. r. 
min. J. F. Dulles. Ši trijulė nu
tarė šaukti rupgpiūčio 16 d. tarp 
tautinę konferenciją, kurioje 
numatyti kviesti-24 Suezo kana
lu suinteresuoti kraštai, jų taj— 
pe Sov. Sąjunga ir, Egiptas. 
Konferencijos tikslas — išlaiky- , 
ti tarpt kanalo kontrolę net ir 
tuo atveju, jei nuosavybės tei
sė būtų pripažinta Egiptui. Tuo ■ 
gi tarpu Britanija ir Prancūzi
ja užšaldė Egipto ir jos piliečių 
turtą savo teritorijose ir. pradėjo 
karinius pasiruošimus tam atve
jui, jeigu Egipto vyriausybė 
imtų kliudyti .laisvą navigaciją 
kanalu. Britanijos vyriausybė 
paskelbė 400.000 vyrų mobiliza
ciją ir visą eilę karinių laivų 
pasiuntė į Vldurišemipjūrą.

M. Į.I .» .'A .....r

gidurti kalėjime (dabar jau pa
leistas). Manoma, kad panašiai 
gali atsitikti ir su Nasseriu.

Tuo tarpu Nasser organizuoja 
pasipriešmimą: mobilizuoja re
zervistus, tariasi su sovietų '.am
basadorium, kalbina kaimynus 
arabus. Pastarieji gi vieningai

remsiąs. Arabų Lyga, susirin-

Burmos teritorijos dalį, dėl ku
rios jau nuo seniau ėjo ginčas

per kurį žuvo keliolika karių iš 
abiejų pusių. Komunistai sku
biai tiesia kelius Burmos link. 
Ar nebus tai naujas invazijos 
pradžia?

ji užėmė H D. Karo metu. Ss 
taip pątvarky 
konferencijoj.

įe vietose. U- sesijos j»niaiįtą reząliuj^ą.^L;]^

petentinga stovyklos vadovybė5’yra sėkmės laidas. Ji sugeba 
netiktai nuteikti jaunimą lietuviškai ir religiškai, bet ir laimėti 
tėvų bei plačios visuomenės pasitikėjmą bei įvertinimą. Tai pa-' 
dės pralaužti ir tą abejingumą, kuris yra įsigalėjęs nevienoj 
šeimoj. Juk; ar ne dėl jo daugelis tėvų nesiryžta siųsti savo at
žalyno į stovyklas? Tas abejingumas ypač didelis šeimose, ku
rios gyvena toli nuo lietuviškų centrų. Jų vaikams, kurie vos be
ištaria žodį lietuviškai, stovykla būtų stipri lietuviškumo atgai
vintoja. Stovyklų organizatoriai galėtų į tokias šeimas kreipti 
netgi specialiu kvietimu bei priminimu. Kaikur, berods, tai jau 
bandoma. . ’ .....

Vasarą, kai jaunųjų žingsniai stipriau aidi, vyresnieji ture- 
' tų juos skatinti savaisiais. ?r- G.

IV-OJI LIETUVIU DIENA
Vos tik kelios savaitės beliko 

iki tradicinės Kanados Lietu
vių Dienos, kuri šiemet įvyks 
rugsėjo 1-3 d. Windsore. Šieme
tinė Kanados Lietuvių Diena, 
praplėsta Kanados ir JAV Lie
tuvių Susiartinimo Šventė, bus 
tikrai plati savo apimtimi ir gau 
si dalyvių skaičiumi.

Dalyvių skaičių žymiai pakels 
tomis pačiomis dienomis įvyk
siančios Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinės Žaidynės, kurios bus 
pravestos Windsoro ir kaimyni
nio Detroito miestuose, didysis 
skautų sąskrydis netoli Windso
ro, Lietuvių Fronto Bičiulių „ir 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio su
važiavimai, planuojamas akade
minio jaunimo pasitarimas ir kt. 
Yra pagrindo manyti, kad rug
sėjo 1-3 d.d. visais keliais ir įvai-. 
riomis priemonėmis į Windsorą 
suplauks tūkstančiai lietuvių.

Visi Lietuvių Dienos ir Susi
artinimo Šventės paruošiamieji 
darbai sėkmingai eina į pabaigą. 
Lietuvių Diena - Susiartinimo 
Šventė prasidės rugsėjo 1 d., 
šeštadienį, dailės parodos atida
rymu Willistciad Art Gallerie 
patalpose. Parodoje bus išstaty
ta visa eilė lietuvių dailininkų 
rinktinių kūrinių. Paroda orga
nizuojama Lietuvių Dailės In
stituto, talkinamo Lietuvių Die-' 

. nos — Susiartinimo šventės 
rengti komiteto. J ,.

šeštad. taip pat prasidės Šiau
rės Amerikos Lietuvių Sporti
nių Žaidynių futbolo varžybos, 
kurios gali nusitęsti iki vėlyvo 
popiečio. Vąkare, erdvioje mies
to kareivinių salėje, pačiame 
miesto ceptye,. įvyks susiartini
mo vakaras - pokylis, Jq metu 
gros lietuviškas orkestras, veiks 
turtinga loterija'ir i vairių gėri
mų bei maisto patiekalų bufe-

jams: viduryje T. Rafaėlis, OFM, jo kairėje p. S. Saka lauskienė, 
Dvilaičio. Aprašymą žiir. 3 psl ,

2 d., sekmadienį iš 
atlaikytos iškilmingos 
katalHm ir evangeli- 

padėtas vaini-

aukiėtojtis. Gera, kom- £ Vid. •‘'HytUošeS?adčtis' jsp" taip

minklo. Vėliau seks iškilmingi 
pietūs, dalyvaujant feder., prov. 
ir miesto valdžios atstovams bei 
Lietuvių Dienos - Susiartinimo 
Šventės garbės svečiams. Po 
pietų vyks futbolo varžybų tęsi
nys. Vakare, 2.000 žiūrovų tal
pinančioje Capitol teatro salėje, 
įvyks iškilmingas aktas, Š. Ame 
rikos Lietuvvių Sportinių Žai
dynių uždarymas ir laimėto
jams dovanų įteikimas. Po ofi
cialiosios dalies — koncertas. 
Koncertinę programą išpilclys 
Kanjados ir JAV lietuvių me
nininkai bei paskiros grupės.
Rugsėjo 3 d., pirmadienį, veiks 

dailės paroda, o vakare užbąig- 
tuvių vakaras.

Būtina dar paminėti, kad 
Windsoro CBE-1550 radio sto
ties maloniu sutikimu rugsėjo 1 
d. bus speciali transliacija ang
lų kalba, liečianti Kanados lie
tuvius, Lietuvių Dieną-Susiarti- 
nimo Šventę ir bendras lietuvių 
tautos problemas. Minima radio 
programa bus pertransliuota ir 
nėr Toronto CJBC-860 radio sto
tį. r

Solistui V. Verikaičiui talki
nant tikimasi, kad Lietuvių Die
ną teiksis paminėti ir gerai ži- 

(Nukelta į 3 psl.) 

jau surizgusi dar daugiau tėmp- 
sis. Europos šalys nustoja pres
tižo, jau jų niekas nebijo ir juos 
iš visur veja. Nors bolševikai ir 
šypsosi anglams jų namuose, bet 
jų kolonijose daro viską, kad 
juos greičiau išvytų. Ir vys. Jie 
vykdo Lenino pažadą ■— išvyti 
anglus ir kitus europiečius iš vi
sų jų kolonijų! Štai kur veda 
taikioji koegzistencija! Ji turėtų 
atverti akis ir" dideliems politi
kams, kurie nesupranta bolše
vizmo tikslų, kurie apsipranta 
su Europos tautų pavergimu ir 
nieko nedaro joms išlaisvinti!

Islandija išvaro 'amerikiečius
Islandijoje jau susidarė vie

ningas frontas, pagal Maskvos 
direktyvas, iš progresyviųjų,-^ so
cialistų ir komunistų. Tai išdava 
neseniai vykusių rinkimų į par
lamentą. Be kitų savo reikalų 
smarkiai buvo ginčijamasi dėl 
tolimesnio likimo amerikiečių 
bazių, kurias jie čia turi Atlanto 
paktui įsigaliojus. Konservato
rių partija, kuri buvo valdžioje, 
atsidūrė opozicijoje, ir tik ji vie
na buvo už tolimesnį palikimą 
amerikiečių kariuomenės savo 
saloj. Kiti visi buvo prieš.

Islandija savo geografine pa
dėtimi yra labai įdomioj padėty 
ir labai nepalankioj rusams ka
ro atveju. Tad jie ir pasistengė 
amerikiėčius iš ten išstumti. Ne
siuntė jie nei notų nei kitų rei
kalavimų, bet padarė tai iš vi
daus per- savo agentus — ko
munistų partiją.

Dabar reikia laukti pareikala
vimo, kad svetimos kariuome
nės, t.y. amerikiečiai, salą pa
liktų.

Sovietai domisi Indija
Yra pranašų, kurie pranašau

ja, kad sekanti bolševizmo au
ka bus Indija. Taigi įdomu pa- 

taip pasivaišino; kad reikėjo nu
vesti nuo laiptų — pats nepatai
kė. Londone viešėdamas pas 
darbiečius išsigėrė ir užgavo šei
mininkus. Maskvoj įžeidė vaka
riečius, pasakodamas vienai 
prancūzų senato narei apie rusų 
moters pranašumą; jos, netokios 
kaip prancūzės, kurios pelnosi 
pragyvenimą parsidavinėda- 
mos. Lankantis JAV aviacijos 
generolui N. Twining Maskvo
je, Nikita taip įžeidė svečius, 
kad paskui jo kolegos atsipraši
nėjo privačiai dėl savo “virši
ninko” elgesio.

Nikita neturi savo rankose tų 
jėgų, kurios buvo Stalino žinio
je. Slaptoji policija keleto par
tijos prezidiumo narių žinioje; 
armija kurią turėjo Stalinas, 
dabar yra maršalo Žukovo ži
nioje.

O priešų jis turi: tai visi jo nu
sodinti seni bolševikai — Molo
tovas, Kaganovičius, Malenko
vas. Galimi kandidatai į Nikitos 
vietą yra ir Mikojanas, kuris

Lietuvos Laisvės Komiteto posėdis 
su min. St. Lozoraičiu

Rugpiūčio 1 d. Free Baltic 
House patalpose Niujorke įvyko 
Lieutvos Laisvės Komiteto po
sėdis, kuriame dalyvavo min. S. 
Lozoraitis ir gen. kons. J. Bud
rys. Posėdyje atvirai ir, paly
ginti, išsamiai pasiaiškinta visa 
eilė Lietuvos laisvinimui svar
bių klausimų: dabartinės tarp
tautinės padėties keliami Lietu
vai klausimai ir jų konkretus 
sprendimas; Lietuvos egzilinių 
veiksnių bendradarbiavimas su 
kitų sovietų pavergtųjų kraštų 
egziliniais veiksniais per PJT ir 
Lietuvos diplomatų įsijungimas 
į Lietuvos delegaciją PJT; Lie
tuvos egzilinių veiksnių bend
radarbiavimas su Lietuvos kal

nežinomas, bet spėjama, kad tai 
liečia konkretų bendradarbiavi
mą ir nėra joks diktatas. VLI 
Kas dar kartą rodo nuoširdų no
rą bendradarbiauti su Lietuvos 
Diplomatijos Šefu. Ar jis ras 
atitinkamo atgarsio?

Lietuvos Dipl. Šefas p. Lozo
raitis padarė vizitą VLIKo pir
mininkui p. J. Matulioniui lydi
mas konsulos p. J. Budrio.

ATSILIEPIMAS
Mielas Redaktoriau,
Jūsų Homo Politicus savo pra

nešimą iš New Yorko TŽ Nr. 29 
(341) baigia tokia “žinia”: “L. 
Frontas atakuojamas talkininkų 
ir konsulų, kad tik nepasiduotų 
pagundai grįžti į VLIKą”.

Minimo “atakavimo” nesu pa
tyręs nei iš “talkininkų” nei iš 
“konsulų”.

J. Brazaitis, 
Lietuvių Fronto įgaliotinis 

tremtyje.

tybėmis, Lietuvos sienų studijų 
klausimas ir kt.

Rigpiūčio 2 d. min. -Lozorai
tis vizitavo Estijos ir Latvijos 
Laisvės Komitetus.

Kor.

Kaunietis Jankauskas, karo 
metu dirbęs gestape Vokietijo
je, o paskiau grįžęs į Sovietus ir 
ten tapęs Maskvos jurisdikcijos 
šventiku Vladimir Aleksandro- 
vič Jankovskij, kaip praneša 
“ALB”, dabartiniu metu “vei
kiąs” Paryžiuje. Kaikas mano, 
kad jis esąs pasiųstas į Vakarus 

XP>oj. Ji Jartšpėsf į JAV klaus
dama ar šios nesutiktų duoti sa
vo specialistų kanalo tarnybai. 
JAV, užšaldžiusios Egipto tur
tus, tuo tarpu nesutiko tokio 
klausimo svarstyti.

Nors pulk. Nasserio Suezo ka
nalo nusavinimas egiptiečių bu
vo sutiktas su didžiausiu entu
ziazmu, tačiau kaikurie stebėto
jai mano, kad jo karjera esanti 
prie galo. Kai 1951 m. Irano 
min. pirm. Mossadegh nusavino 
anglų - iraniečių žibalo bendro
vę, ūkiškai paspaustas turėjo at- 

KAS NAUJO KANADOJE?
Senatvės pensijas, kaip pa-, 

reiškė sveikatos min. Martin, vy 
riausybė rimtai svarstanti padi-į 
dinti. Opozicijos atstovai primi- Essex W. šį reikalą ji studijavo 
nė ministeriui, kad 70 m. sene-: 
liai su $40 pensija jau nebegalį 
pragyventi.

# *
Sulėtinti statybą visame kraš

te kviečia Kanados Banko val
dytojas J. E. Coyne, nes esą gre
sia infliacijos pavojus. Kraštas 
esą negamina pakankamai sta
tybinių medžiagų, o jų pareika-'1lavimas teksdideli kad jų kai' ™etus. Komisija pasisakė betgi
nos nepaprastai pašoko. Tam 
pareikalavimui sumažinti Ka
nados Bankas nutaręs savo rū
mų statybą sulėtinti ir baigti 
ją tiktai 1958 m. Feder, vyriau
sybė sumažino savo statybinius 
projektus š.m. $20 mil. Kana
doj esą šiuo metu $8 bilijonai 
statybos srityje, ir jei statyb. 
planai nebūsią sulėtinti, neiš
vengiamai pakilsiančios kainos. 
Be to, plieno pramonės darbi
ninkams pakėlus atlyginimą, ir 
taip pakilsiančios kainos; tai esą 
palies ir kitas ūkio šakas.

Loterijas ir bingo pasiūlė le- 

rie Wi ten savd
pat esą Kremlius sutifc|^ I&Įiž; - ’ 
“naūj.. australams” ' aplankyti 
savo gimines Sov. Sąjungoj. Tai 
ypač liečia buv. “išvietintuš as
menis”, norinčius parsikviesti 
savo šeimas. Jų sąrašas pažadė
tas įteikti Maskvai. Lietuvių 
sluogšniuose būgštaujama, kad 
tai gali būti naujas bųdąs li
kusioms šeimoms terorizuoti. 
Galimas dalykas, kad vieną kitą 
asmenį sovietai išleis vien dėl 
propagandos, bet užtai kitus ga- . 
lės kankinti.

galizuoti speciali parlamento. 
komisija, vad. sena t. S. Hayden_ 
iš Toronto ir D. F. Brown, iš.

parlamentui pasiūlymą pakeisti' 
kriminalinį kodeksą ta prasmę,: 
kad loterijos bei bingo būtų- 
leista labdary biniams, religi-2 
niams bei visuomeniniams tiks-- 
lams, bet būtų kontroliuojama, * 
prov. vyriausybės; premijos ski-; 
riamos organizacijų neturėtų- 

■ būti didesnės kaip $5000 per 

:prieš valstybinę loteriją ir prieš 
profesinius klubus, besiverčian
čius loteriniais lošimais.

Dabar galiojantis loterijų įsta
tymas, komisijos nuomone, prak 
tikoje esą nebevykdomas. Pvz. 
•įstatymas draudžia pirkti airių 
arklių lenktynių (swesspstakes) 
‘bilietus ir numato laimikio kon
fiskavimą, tačiau laimintieji 
niekad nebaudžiami ir dargi jų 
pavardės su atvaizdas skelbia
mos laikraščiuose. '

Loterijų legalizavimui prieši
nasi protest, bažnyčių taryba, 
United Church, anglikonai, Ca
nadian Welfare Council ir Re
tail Merchnats Association.

Pajamų mokesčius reikės mo
kėti ir už dovanas. Parlamentas 
ariėmė įstatymo papildymą, pa
gal kurį darbininkas turi mokė
ti pajamų mokesčius už betko- 
kią dovaną, gautą iš darbdavio, 
Papildymas betgi neliečia darb
davio įmokų darbininko svei
katos, pensijų ir nedarbo fon
dams. Iki šiol įstatymas reika
lavo mokėti mokesčius tiktižii- 

. laikymą bei butą, jei darbinin
kas ar tarnautojas gauna juos 
nemokamai.

-
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Lietuvos mokykla dabar

CLARA BOOTHE LUCE
PIRMOJI MOTERIS AMBASADORĖ

Clara Luce yra 53 metų, nors 
atrodo tik keturiasdešimties. Gi
musi ‘ Niujorke pasiturinčioje 
šeimoje. Labai jauna baigė 
augštuosius mokslus. Eidama 
24 m. ištekėjo už prekybininko 
Jurgio Tuttle Brokaw, su ku
riuo susilaukė dukrelės Onos. 
Šios pirmosios vedybos buvo ne
laimingos, pasibaigė divorsu, po 
kurio jis mirė. v

1929 m. Clara Boothe pradėjo 
su dideliu pasisekimu žurnalis
tinę karjerą. 1933 m. jau buvo 
moterų žurnalo redaktorė. 1935 
m. ištekėjo už Henry Luce, vie
no didžiausių Amerikos redak
torių, žurnalų “Time” ir “Life” 
leidėjo.

Nuo 1939 iki 1942 m. Clara 
Luce kaipo “Life” koresponden
tė apvažiavo pusę pasaulio: nuo 
Europos iki Japonijos, nuo Af
rikos iki Indijos ir Kinijos. 
Kaipo rašytoja išgarsėjo’ savo 
trimis komedijomis: “Moterys”, 

žinokite - išvykstančiu^’ ’ vaiki
nus”.

Savo raštais ir konferencijo
mis pelnė būti pavadinta ugnin
gąja Amerikos moterimi. Ir po
litikoje gyvai reiškėsi. Šiandien 
ji yra ryškiausia respublikonų 
partijos asmenybė, galima kan
didatė į vice prezidentus.

Atsivertimas
Tarp 1944 ir 1946 m. du dideli 

įvykiai: “vienas pasibaisėtinas, 
antras - išganingas”, kaip sako ji 
pati, sukrėtė jos gyvenimą, pa
keisdami pagrindinai jos būdą. 
1944 m. mirė jos mylimaiusia

duktė automobilio ' nelaimėje. 
Per du metu Clara Luce liko vi
sai neaktyvi, užsidariusi sle
piančiame skausme. Tik 1946 m. 
pereidama į katalikų tikėjimą, 
rado nusiraminimą ir jėgų dar 
sykį pradėti gyvenimą. Nuo
širdus ir gilus atsivertimas pa
keitė jos temperamentą. Vienas 
ją. pažįstančių išsitarė: “Prieš 
dvidešimt metų buvo kaip dei
mantas: graži, žvilganti w šal
ta; dabar graži, žvilganti ir hu
maniška”.

Iš įvairių Amerikos miestų 
dvidešimt vienas vaikutis jai 
rašo kartą savaitėje, vadindami 
mamyte. Tai našlaičiai, kuriuos 
Clara Luce adoptavo ir augina. 
Būdama Italijoj panašią gailes
tingumo misiją atliko slaptai. 
Potvynio nelaimės ištiktuosius 
gelbėjo iškviegdama JAV ka
riuomenę ir aviaciją, tam išleis
dama du milijonu dolerių — 
maistui, rūbams ir vaistams.

Būdama Romoje, (dabar gy
dosi Niujorke), keldavosi kiek
vieną rytą 7.30 vai., pirmiausia 
pašvęsdama valandą itališkiems 
ir amerikoniškiems laikraš
čiams, tada vykdavo į ambasa
dą, visada punktualiai. Po dar
bo priimdavo svečius apie 250 
kas mėnesį, duodama jiems pie
tus, ir apie 200 lankytojų.

Punktualiai vidurnaktį (kaip 
Pelenė, sako jos draugai) Cla
ra Luce užsidaro savo kamba
ryje, bet ir čia dar porą valan
dų pasilieka prie stalelio įvairių 
raštų užbaigti.

Jos vyras Henry Luce, neno
rėdamas būti visai nuo jos at
skirtas, pusę metų praleidžia 
Romoje, iš kur telefonu vado
vauja savo žurnalams Ameriko
je. Viešuose pasirodymuose 
kreipiasi į žmoną diplomatiniu 
etiketu kaip į Ameerikos amba
sadorę. Privači^ne gyvenmie 
rolės susikeičia, tada jau jinai 
bėgioja apie savo vyrą visu rū
pestingumu.

Clara Luce į savaitę gauna 
anie tūkstantį laiškų. Daugiau^ 
šia simpatijos laiškai. Į reikš
mingesnius ji pati asmeniškai 
atsako, kitus palieka sekreto
rėms. T. B. Mikalauskas.

Niujorkas. — Parris Island, S. 
C.,- pasibaigė JAV laivyno ser
žanto McKeon byla, kurioje j h 
buvo kaltinamas įsakęs karių 
būriui manevruoti ežeringose 
vietose, kur.nuskendo 6 kariai. 
Jis nubaustas 9 mėn. kalėjimo.

Komunistinėje santvarkoje iry 
mokyklos yra įjungtos į tokią 
sistemą, kurioje turi atlikti 
joms skirtąjį uždavinį — “iš
auklėti naująjį žmogų”. Ir pas- 
kiausiame Sov. Sąjungos kp 20- 
jame suvažiavime Maskvoje bu
vo pasisakyta mokyklų reikalu 
nurodant, kokių reikėtų ateityje 
laikytis naujų gairių. Kalbėda
mas apie mokyklas savo “atas
kaitiniame pranešime”, Chruš
čiovas pažymėjo (“Tiesa” Nr. 
40/1956), kad “penktojo penk
mečio metais T. Sąjungos augš
tosios mokyklos išleido daugiau 
kaip 1.120.000 specialistų, tai 
yra 72% daugiau, negu ketvirta
jame penkmetyje”. Be to, Chruš 
čiovas pareiškė: “Mūsų šalyje 
dar imamas nedidelis mokestis 
už mokslą' vyresnėse vidurinių 
mokyklų klasėse, vidurinėse 
specialiosiose ir augštosiose mo
kyklose.. .. Priimtinas nutari
mas panaikinti, pradedant nuo 
naujųjų mokslo metų, mokestį 
\ižį mokslą”. Jo įsitikinimu, taip 
pat pribrendęs reikalas “peržiū
rėti augštųjų mokyklų išdėsty
mo sistemą, įkurdinant jas ga
mybos centruose, tose vietose, 
kur daugiausia reikia specialis
tų”. Chruščiovas pasisakė taip 
pat už reikalą “sistemingai pra-. 
tinti moksleivius dirbti įmonė
se, kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose, bandymų sklypuose ir 
mokyklų dirbtuvėse”.

Jo manymu, taip pat esą “tiks 
linga pradėti statyti mokyklas 
— internatus, įrengiant juos 
priemiesčiuose, vasarvietėse, pa 
lankiose sveikatai miškų masy
vuose”. Į tokias mokyklas-inter- 
natus “vaikai turi būti priimami 
tik išimtinai pagal tėvų norą”. 
Vaikai juose nuolatos būtų, o tė
vai galėtų juos sutikti ir pasi
šnekėti švenčių, atostogų metu 
arba laisvu nuo mokslo metu. 
Savaime aišku, ką bolševikiniai 
“priaugančios kartos sielų inži
nieriai” iš tokių auklėtinių turi 
padaryti: pirmos rūšies bolševi
kus.

Kadangi Chruščiovo direkty
vų turi laikytis visų kraštų bol
ševikai,’ o ypač Sov. Sąjungoje 
ir 1 ją įjungtuose kraštuose, tai, 
netenka abejoti, šios mintys tu
rės būti įgyvendintos ir okup. 
Lietuvoje. Šov. Sąjungos augš- 

. tėjo j mokslo saimsterip pareiš
kimu. “TS 4-jo jo šaukimo AT 4- 
jai sesijai” 1955.XII. 27 “... šiuo 
metu augštosiose mokyklose 
mokosi 1.865.000 studentų” TS 
liaudies ūkis kasmet gauna dau- : 
giau kaip 200.000 kvalifikuotų 
specialistų”. “Tiesa” Nr. 286/ 
1955 rašė kad liaudies ūkyje dir
ba daugiau kaip 5.500.000 spe
cialistų su augštuoju ir vid. spe
cialiuoju mokslu”.

;voje bu-

“Tiesa” 1956.1.1 Nr. 1 įdėjo 
pasikalbėjimą su “LTSR švieti
mo ministeriu” S. Pupeikiu, ku
rio teigimu. iš viso respub
likoj dabar veikia 380 vidurinių, 
970 septynmečių ir 2.415 pradi
nių mokyklų. 1955 m. jose pra
dėjo dirbti l’.650 jaunų pedago
gų... 1956 m. sutiko daugiau 
kaip 21.000 liaudies švietimo 
darbuotojų ir beveik pusės mili
jono respublikos moksleivių ar
mija”.

Lietuvos bolševikai giriasi: 
“įvairiose respublikos mokyklo
se dabar mokosi daugiau kaip 
pusė milijono jaunuolių ir mer
ginų. Įgyvendinamas privalo
mas 7-metis mokymas, o res
publikos sostinėje bei Kauno 
mieste jau pradedama pereiti 
prie privalomo deišmtmečio mo
kymo”. Taip yra popieriuje ar 
bolševikiniuose “planavimuo
se”, tačiau tikrovė rodo ką kitą.

štai ir pati “Tiesa” Nr. 239/ 
1955 savo vedamajame konsta
tavo, jog vis dėlto yra ne taip, 
kaip tie bolševikiniai planai ir 
“statistikos rodo”: “Pasitaiko 
atvejų, kai mokyklinio amžiaus 
vaikai nelanko arba ne laiku 
pradeda lankyti mokyklas. Ope
ratyviniais duomenimis, 1955-56 
mokslo metų pradžiai Kovars- 
ko, Linkuvos, Sedos ir Mažeikių 
rajonuose nevisi mokiniai atvy
ko į pirmąsias — ketvirtąsias 
klases... Kybartų, Skaudvilės, 
Biržų, Joniškio, Ukmergės ir 
Klaipėdos rajonų vykdomieji 
komitetai, o taip pat Vilniaus ir 
Kauno miesto vykdomieji komi
tetai pažeidė nustatytąją mo
kyklinio amžiaus vaikų įskaitos 
tvarką, uždėdami visą atsako
mybę už šį darbą mokytojams, 
nežino tikrosios reikalų padėties 
vietose. Sedos rajone, kur dau
giausia mokyklinio amžiaus vai
kų nelanko mokyklos, o taip 
pat eilėje kitų rajonų nuo visuo- 
metinio mokymo įgyvendinimo 
nusišalino apylinkių tarybos ... 
Eilėje rajonų mokyklų ir moky
tojų aprūpinimas kuru palieka
mas savieigai...” Reikia many
ti, kad “Tiesa” toli gražu ne vis
ką pasakė. Faktiškai yra žymiai 
blogiau, negu bolševikų vadovai 
išdrįsta prisipažinti. '

Savo “ataskaitinam praneši
me” LKP 9 suvažiavime Vilniu
je 1956.1.24-27hdd. Sniečkus tei
gė, kad “respublikos augštosio- 
se mokyklose mokosi daugiau 
kaip 23.000 žmonių. Per pasta
ruosius dvejus metus augštosios 
mokyklos paruošė 5.682 jaunuo
sius specialistus, o iš viso per 
pokario laikotarpį apie 18.000”.

Ir visa ta jaunimo armija tu
rėjo pereiti per bolševikinį “nau 
jų žmonių fabriką”.

Okup. Lietuvoje veikia

augštųjų mekyklų. Be to, yra 
visa eilė specialiųjų mokyklų ir 
technikumų. 1955 m. rugsėjo 1 
d. žemės ūkio technikumų buvo 
16. Garsusis Belvederio pirmi- 
ninkystės technikumas paruošia 
sūrinikystės ir pienininkystės 
specialistus, jis yra vienintelis 
Lietuvoj, kuris ruošia tos rūšies 
technikus, technologus pieno 
bei sūrio įmonėms ir pieno kom
binatams.

Maisto pramonės svarbesni 
technikumai — Kauno maisto 
pramonės technikumas, Vil
niaus prekybos kulinarijos mo
kykla ir kt. Yra lengvosios pra
monės, statybos, miškininkys
tės technikumų, taip pat techno
loginių technikumų, kurie ruo
šia siuvimo specialistus. Dau
giausia jų Vilniuje. Veikia taip 
pat vienintelis Kauno “statisti
kos technikumas” ir Vilniaus 
‘ bibliotekinis technikumas”, ku 
ris turi taip pat kultūros, švie
timo darbuotojų skyrių, paruo
šiant dramos režisorius ir chor
vedžius. Vilniuje veikia koope
ratinės prekybos mokykla, Vil
niaus tarybinės prekybos tech
nikumas ruošia knygų prekybų 
darbuotojus, Kaune — koope
ratinės prekybos technikumas 
ir kt. Kaune veikia taikomosios 
dailės mokykla. ■ Taikomosios 
dailės vid. mokykla su dailiojo 
medžio, metalo apdirbimo, ke
ramikos ir tapybos skyriais yra

Kolūkių pirmininkų pastovios 
BMkyklos: Dotnuvos vid. žemės 
ūkio mokykla, rengianti ir va
dovus kadrams, taip pat kolūkių 
pirmininkų mokykla Verkiuose. 
Veikia ir kitos mokyklos, ruo
šiančios kitų rūšių žemės ūkio 
darbuotojus. Esti ir vienmečių 
žemės ūkio mokyklų, kurios 
ruošia sąskaitininkus, laukinin
kystės brigadininkus etc. 1955 
m. jos veikė Vilniuje, Antaliep
tėj, Aukštadvary, Plinkšiuose, 
Lekiškiuose (Joniškėlio rajon.), 
Kretingoj.

5 technikumai ruošia mecha
nizatorius bei žemės ūkio spe
cialistus, o dviejuose statybos 
technikumuose ruošiami kadrai 
miestų ir kaimų statyboms. Prie 
Vilniaus elektros skaitiklių ga
myklos atidaromas vakarinis 
elektroiechnikumas. P. Cvirkos 
gatvėje statomas naujas elek- 
trotechnikumas, kuris ruošia 
specialistus Elfos ir kitoms elek
tros pramonės įmonėms. Vil
niuje taip pat baigiami statyti 
plieno pramonės, cemento bei 
granito kooperacijos techniku
mai.

Prie Lietuvos kp ck naujai 
įsteigta “trimetė tarybinė parti
nė mokykla”, kurioje jau /‘pra
sidėję užsiėmimai”. Mokyklos 
klausytojai turi studijuoti bend
ro lavinimosi dalykus, marksiz
mo-leninizmo pagrindus, politi
nę ekonomiją, pratini© tarybi
nio darbo klausimus, žemdir
bystę, žemės ūkio mechnizavi- i 
mą etc. Skelbiama, kad “mo-1

Lietuvos kp ck naujai

kykla duoda klausytojams vidu
rinį partinį-politinį ir žemės 
ūkio išsilavinimą. Ją baigusiems 
suteikiama jaunesniojo agrono
mo organizatoriaus kvalifikaci
ja”

Ukmergės žemės ūkio mecha
nizacijos mokykla laikoma vie
na iš geriausių respublikoje. 
Skelbiama, kad per dvejus gy
vavimo metus išleido 640 spe
cialistų, kurie dabar dirba įvai
riose MTS. 40 mechanizatorių 
buvo pasiųsti į “dirvonines že
mes”. Atlikdami praktiką kol
ūkių laukuose, mokiniai šiemet 
suarė apie 200 ha žemės, 100 ha 
apsėjo, dalyvavo derliaus nu
ėmime etc.

Vilniaus vienmetė kolūkių 
buhalterių ir sąskaitininkų mo
kykla, pradėjo mokslą 1955 lap
kričio 1 d. Norint į mokyklą 
įstoti reikalingas kolūkio valdy
bos arba MTS “nukreipimas”. 
Be “nukreipimų” priimami tik 
baigusieji vidurinę mokyklą.

Dotnuvos vidurinė žemės 
ūkio mokykla kolūkių vadovau
jantiems kadrams paruošti iš
leido ketvirtąją žemės ūkio spe
cialistų laidą. Skelbiama šiemet 
mokyklą baigus 41 jaunesnį ag
ronomą. Visi pasiųsti dirbti į 
skirtąsias vietas.

Šiemet, esą ji žymiai išplėsta. 
Priimta 120 “kolūkinių darbuo
tojų”. 700 kolūkiečių, laukinin
kystės brigadininkų, gyvulinin
kystės fermų vedėjų š.m. la]>, 
kričio 1 d. pradėjo mokslą pen
kiose vienametėse žemės ūkio 
mokyklose. (Nukelta į 8 psl.)
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rump a istorija ANT. BERNOTAS

(Pabaiga)

VAISTAI IR MAISTAS Į LIETUVA,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNČIA Iš ANGLIJOS '

Vaistus ir standartinius maisto siuntinius žemiausiomis kainomis. Turbūt visiems 
yra žinoma, kad ypatingai vaistus pigiausiai yra siųsti tik iš Anglijos.

Baltic Exporting Co. tikslas buvo išaiškinti ir galimai atpiginti vaistų kainos, 
kad mūsų žmonės galėtų pigiau ir daugiau pasiųsti vaistų savo artimiesiems, 
kurie jų taip reikalingi ir laukia. Tad, jeigu Jūs vertinate mūsų tikslų ir pa
stangas ir norite sutaupyti savo sunkiai Uždirbtus dolerius sekančiam siuntiniui, 

siųskite vaistus tik per Baltic Exjwrting Co. Toronte ir Hamiltone.

Apdraustas ir garantuotas pristatymas.
> Galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

CENTRINĖ ĮSTAIGA 849 College St. (prie Ossmgton), Toronto, 
Telefonas LE. 1-3098.

SKYRIUS 105 Cannon E. HAMILTON, pas p. A. Juraitj, 
Telefonas JA. 8-6686. 

Darbo valandos nuo 9 iki 7.
Gyvenę ne Toronte gali užsakymus siųsti mums paštu. 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti,-— sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis,

Skyriai bei Agentūros visuose

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

Seserijos ir Brolijos Vadi jų 
ruošiamoji vyr. amž. skaučių ir 
skautų ir skautų akademikų 
stovykla Kanadoje jau čia pat 
— rugpiūčio 25 — rugsėjo 3 d.d.

Stovyklai vieta gauta 47 my
lios nuo Windsoro, Ont., Cana
da, prie gražiųjų Erie ežero 
krantų, šalia tos vietos, kur 
prieš 2 m. stovyklavo mūšų skau 
tai akademikai. Gražus miškas, 
daug aikštelių, geras paplūdi
mys.

Detroito skaučių-tų vadovų 
ūkio komisija, vadovaujama ps. 
A. Banionio, baigia atlikti pa
ruošiamuosius darbus. Detroito 
skaučių ir skautų tuntai duoda 
50 lauko lovelių ir 25 palapines, 
kurias ūkio komisija rezeervuo- 
ja Tarybos, Seserijos ir Broli
jos Vadijų nariams, stovyklos 
personalui ir tolimiausių 
vietovių, kaip Los Angeles ir 
Bostono skautėms ir skautams. 
Vienetai atsiveža pakankamą 
kiekį lovų ir palapinių savo rei
kalams. Išsinuomoti lovų ir pa
lapinių kiekis bus labai ribotas. 
Tuo reikalu susitarti su ūkio 
vadovu iš anksto (ps. A. Banio
nis, 8336 Logan St, Detroit 9, 
Michigan).

Registracijos laikas pratęsia
mas iki rugpiūčio 15 d. Atvyks
tančius tik savaitgaliui prašoma 
taip pat užsiregistruoti, įmokant 
po $2 registracijos mokesčio (v. 
s. Br. Kliorė, 1407 So. 48 Ct, Ci
cero 50, III.). Stovyklos mokes
tis už visą laiką, įskaitant ir $2 
dienai.

Stovyklos programoje disku
siniai pašnekesiai ir praktiškojo 
skautavimo užsiėmimai. Sto
vyklai vadovauja sktn. prof. St. 
Kolupaila, v^. J. Vaišnys ir ei
lė kitų vadovų-vių. Į stoyyklą 
gali vykti, tuntininkų-ių nuo
žiūra, ir jaunesni, kaip 17 m.

Rugsėjo 1 d. , šeštadienį, 10 
vai. numatoma skautininkių ir 
vienetų vadovių sueiga. Tą pat 
dieną 14 vai. — Tarybos Narių 
posėdžiai, šioje stovykloje bus 
gera proga ne tik jaunimui pa
bendrauti, bet ir arčiau susipa-

žinti su vyriausiais Sąjungos 
dovais. Neapvilkime vieni 1 
ir visais keliais pasukime 
piūčio gale Windsoro link.

Kaip pasiekti stovyklą?
Iš vakarų per Detroitą:
Važiuoti iš Detroito į Windso- 

rą, Kanadoje, per Ambassador 
tiltą (įvažiuojama tiesiog į ke
lią Nr. 3.) arba per tunelį. Keliu 
Nr. 3 važiuoti iki Wheatley 
miesteelio (apie 47 mylios). 
Wheatley miestelyje ties susi
siekimo šviesomis (vienintelės 
Wheatley ant kelio Nr. 3) sukti 
į pietus (į dešinę) link ežero. 
Pavažiavus 5 blokus sukti kai
rėn į Holiday Harbor, ir toliau 
sekti ženklus stovyklon.

Iš rytų per Torontą:
Iš Toronto važiuoti keliu Nr. 

2 iki Tilbury (apie 195 mylios). 
Nuo' Tilbury važiuoti iki Wheat 
ley (apie 14 mylių). Toliau kaip 
iš Detroito.

Iš rytų per Buffalo:
Važmoti keliu Nr. 3 iki 

Wheatley miesteelyje ant kelio 
Nr. 3 esančių šviesų ir sukti kai
rėn, į pietus. Toliau kaip iš 
Detroito.

Stovyklai Rengti Komisija.

va- 
kitų 
rug-

Mušasi j krūtinę
R. Vokietijos komunistų cent

ro komitetas paskelbė 10.000 žo
džių pareiškimą, kuriame sako
si apgailestaują antireliginę ko
vą, kuri pažeidusi daugelio dar
bininkų jausmus. Jame taip pat 
atsiprašo Jugoslavijos komunis
tus už neteisingus kaltinimus ir 
išreiškia norą'.ateityje taikingai

komunistai pasiuntė laišką pa- 
reikšdami priturimą naujai lini
jai, kuri atsisakanti Stalino gar
binimo. Kitose rezoliucijose jie 
nasisako už didesnę laisvę dis
kusijoms tarp “draugų”, mylin
čių taiką; grąžino garbėn Franz 
Dahlem, prieš trejus metus iš
mestą iš partijos, ir kitus jo

Pavakary nueiname į dvarą 
atnešti keletą didelių vazonų: 
pastatyti prie altoriaus. Vazo
nuose palmės, mirtos ir oleand
rai. Benešant susitinku' bajorai
tę Helę. Ji gyvena netolimame 
kaime. Labai graži mergaitė. 
Raudonskruostė ir mėlynomis 
akimis. Nedrąsi. Ji man labai 
patinka. Einant namo Helė išsi
kasa iš patvorio tris mažučius, 
kaštaniukus: nusineš namo ir 
pasodins. Kaštaniukai sprindžio- 
augštumo. Juos Helė pasodins 
prie savo trobos, jie ppigijo. ir 
gražiai aug& ^a]^ Šfjį 
jie ten ir daoSr tebeauga?

Bažnyčios šventinimo diena. 
Žmonių privažiavo net iš kelių 
parapijų: bažnyčioje nebetelpa, 
todėl dalis meldžiasi lauke. Die
na puikiausia. Švenčiausiasis iš 
šopos į naujai atstatytą bažnyčią 
perneštas su iškilminga procesi
ja. Daug svetimų kunigų, o 
šventino pats dekanas.

Pasižvalgykime po bažnyčią 
(dėdė Rapolas sako, kad bažny
čioje žvalgytis negražu!). Dva
rų ponios ir ponai sėdi šalyse al
toriaus, už grotelių: su prasčio
kais nesimaišo. Tebūnie jie pa
gerbti: jie-daugiausia prisidėjo 
prie bažnyčios statymo. — Tik 
kažkaip susimaišė bažnytinė 
tvarka, — mąsto senoji ponia. 
Anais laikais, senojoje bažny
čioje, pirma būdavo lenkiškai 
paskaitoma evangelija, vėliau 
lenkiškas pamokslas. Po to visi 
ponai, bajorai ir kas tokiais jau
tėsi — išgūžėdavo namo, sveti
mo liežuvio jie nesupranta. 
Jiems išeinant būdavo lietuviš
kai skaitoma evangelija ir sako
mas pamokslas. Dabar lenkiškų 
evangelijų ir pamokslų nebeli
ko: turbūt, lenkiškos evangeli
jų knygos laike gaisro sudegė? 
Tačiau ponai kantriai klauso ir 
lietuviškos evangelijos. Ką jau 
čia, žmogus, padarysi? Pamoks
lo nevisada.

Kas pažįstamo bažnyčioje? 
Va, choras. Jis įsitaisė kairėje 
pusėje, paliai duris ant paaugš- 
tinimo. Jaunas vargonininkas 
jam narisiai vadovauja. Tačiau 
šventos giesmės jam labai gerai 
žinomos ir jis daugiau žiūri į 
choristę Magdę, negu į savo gai
das. Magdė jo simpatija. Štai ir 
choristė Helė! Ji visa iškaitusi 
ir šiandien dar gražiau atrodo, 
negu’ vakar. Ji mūvi balta vilno
ne kepuraite, o jos gelsvi plau
kai. bangelėmis nukritę ant pe
čių. Va, bažnyčios viduryje prie 
stulpo atostogų parvažiavęs gu- 
saras Petras. Jo keįnės raudo
nos, ant diržo prisisegęs bliz
gantį kardą, ant ilgų batų — aš
trūs pentinai. Jo užpakalyje sto
vi mažasis Stasiukas (ir pasitai
kyk tu man taip!). Stasiukas per 
gusarą nieko nemato. Prieš jo

vartų iki dvaro visas kelas už
verstas sniego kalnais. Sniegas 
dieną patįžta, o naktį vėl sušąlą. 
Kai buvo atleidę, važiuojant 
arkliai klimpo iki pilvų ir sniegą 
išbraidė. Dabar ta klampynė su
šalo ir joje pasiliko gilios sky
lės. Barbora, vakare eidama • į 
mišparus, pametė, klumpę. Ko
ją ištraukė iš skylės, o klumpės 
nėra. Tik po ilgo vargo ištraukė 
klumpę ir tai su atplėštu užkul
niu. Blogai šiemet: ant kapinių 
ties volu guli sniegas. Negalėsi-

ane lošti; trįlįsto^ s-

pramogą: tokios jau seniai ne
buvo. Gal tik prieš karą? Klebo
nui leidus, dėdė Ignas suorgani
zavo kareivius. Dvyliką karei
vių ir jų vadą: kad per naktį bu
dėtų prie Kristaus karsto. Ka
reiviai apsivilko baltomis kel
nėmis, tampiai mėlynais švar
kais ir užsidėjo sidabrinius šal
mus. Į rankas pasiėmė įmant
riai padirbtas alebardas. O jų 
vadas raudonomis kelnėmis ir 
auksiniu šalmu su pluoštu gai
džio uodegos plunksnų. Kokie 
čia kareiviai be orkestro? Yra 
ir jis! Muzikantas Stasius su 
savo grupe: du smuikai, basas, 
klarnetas, armonika ir būbnas. 
Kai užtraukia, tai net žemė 
linksta! Per naktį būnant baž
nyčioje miegas neima. Į mišpa
rus atėjo visas kareivių būrys

su orkestru, o paskui ateidavo, 
tik šeši kareiviai, orkestro pa
lydimi iki durų. Kareiviai iš
mokinti: stovi prie Kristaus 
karsto ir nejuda; tik kada ateina 
kita pamaina, jie gražiai ‘sumu
ša alebardomis ir dailia rikiuote 
išeina iš bažnyčios. Čia juos pa
sitinka orkesras ir su skambiu 
maršu nulydi į špitolę, kur gali 
pasilsėti dvi valandas. Orkestras 
taip smarkiai griežia, ka dviso- 
įe parapijoje žmonės negali 
miegoti ir jau'nuo vidurnakčio 
susirinko į bažnyčią. . ,

Dėdė Rapolas bažnyčioje pasi
rinko vietą prie eglių, supančių 
Kristaus karstą. Jis žada išbūti 
pėr naktį ir iki soties prisimels- 
ti. Taip smagu pasižiūrėti į ka
reivius. Per egles karsto jis be
veik nemato, bet jaučiasi kaip 
miške: eglės kvepia ir į pakaušį 
duria, tiktai paukščiai nečiulba. 
Tarpais jam atrodo, kad jis girdi 
vėją, šniokščiantį eglių'viršūnė
se. Tik kai orkestras sugriaudžia 
už durų, jis krūptelėja ir griebia 
už sekančio rožančiaus karoliu
ko.

Prisikėlimas. Saulė jau lenda 
iš už dvaro sodo. Aplink bažny
čią išsitiesė ilgausia procesija: 
viduje nieko nebeliko. Paskui 
kunigą eina choras ir gieda, to
liau orkestras ir kareiviai. Bet 
orkestras dabar negriežia — pri- 

(Nukelta į 6 psl.)

rių išdirbtas Vytis. Ant sagų — 
diržas. O, štai, dešinėje visiškai 
prie sienos priplotas dėdė Rapo
las. Jis labai apverktinoje padė
tyje: jo kairė koja patekusi tarp 
dviejų kaimynų ir jis jos nie
kaip negali ištraukti. Baisi spūs
tis! Kol sumažės spūstis, jis kal
ba rožančių.

Velykos! šiemet jos labai 
ankstyvos. Va, nuo šventoriausPrahoje ir paleistu 1949 m.

Nepaprastas Coke skonis

Tikrai pajusite skirtumą...
Coke pagyvina, pakelia savijautą.

Paragavę pajusite skirtumą... 
net ir putos skanesnės.

nuotaikų

"Celt*" yra registruotos ženkle* 
MMMMmMMMMMMM«M



LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
Piketuoja piknikus. Ši skambi 

antraštė gal nevisiškai tiksli. 
Faktinai niekas tų visų piknikų- 
gegužinių nepiketuojd, bet tie
sa būtų toji, jog bent Jungtinė
se Valstybėse gana smarkiai 
nukritęs dalyvaujančių skaičius. 
Teko, girdėti, jog esama lietuvių 
kolonijų, kur į ruošiamus pikni
kus neretai atvyksta tik patys 
organizatoriai. Kalta šiuo atve
ju tikrai ne mūsų visuomenė. 
Jei visų rūšių piknikų-gegužinių 
rengėjai nepaseks eilės Kanados 
lietuvių pavyzdžiu ir tos rūšies 
pramogas rengs ne gamtos prie
globsty, ne prie vandens, nesu
teiks galimybių pasportuoti, — 
netenka ir abejoti, kad piknikų 
gadynė JAV lietuvių gyvenime 

'greitai visiškai pasibaigs. Darbo 
ir miesto triukšmo išvarginti 
tautiečiai vos šventadienio su
laukę, visą šeimą susikrovę, jau 
iš pat ryto stengiasi išvykti iš 
didmiesčio tvaiko ir bent vieną 
dieną pasidžiaugti, vasaros tei
kiamais malonumais. Sekmadie
niais, paprastai labai mažai lie
tuvių liekasi namuose, taip pat 
nedaug jų teatsilanko ir į įvai
riai sambūrių ruošiamus pikni
kus, kurie dažniausiai būna'už
darame “darže”, na, ir viduje 
šokių estrados ir baro. Neretai 
net ir tokios vietos randasi dar 
miesto ribose ir ten tikrai nėra 
progos nei atsigaivinti nei pa
silsėti. Ir jei, kaip minėta, Ka
nados lietuvių dauguma suprato 
reikalą ruošti piknikus ten, kur 
tautiečiams būtų maloniausia 
rinktis, tai JAV daugelio vieto
vių lietuviai toje srityje yra at
silikę. Gi visų piknikautojų-iš- 
kylautojų pageidavimai tikrai 
kuklūs: duokit ne vien tik alaus, 
šokių muzikos, bet ir gamtos, 
oro ir daugiau erdvės, jau ne
kalbant apie pasimaudymą, gal 
arkliais paj odinėj imą, šaudymą 
ar kamuolio sportą bei norin
tiems lengvosios atletikos ir vai
kučiams švarios pievutės pa
žaisti. Jei tik šios sąlygos ar 
bent dalis jų būtų rengėjų išpil
dyta, visų piknikų pasisekimas 
vėl galės būti užtikrintas, o jau 
tuo pačiu paremti ir lietuviškie
ji reikalai, kuriuos juk ir siau
riau ar plačiau atstovauja lietu
viškosios organizacijos —- pik
nikų rengėjos. Al. Gimantas.

ėjus Kultūros Kongresui ir Dai
niu Šventei, pačiu didžiausiu lie
tuviškuoju įvykiu šiame konti
nente bus Kanados Lietuvių 
Diena, rugsėjo mėn. pirmosio
mis dienomis, Windsore, Ont. 
Rengėjai jau ypatingu uolumu 
ir pasišventimu dirba ir pluša, 
kad tik neeilinės svarbos šventė 
praeitų galima iškilmingiau ir

Nežiūrint kaikurių diskusijų, 
kilusių Kanados lietuvių spau
doje ir pasikeitus nuomonėmis 
bei pateikus vertingų ir dėmesį 
atkreipiančių minčių, reikėtų 
galvoti, kad nevien tik Ontario 
provincijoje gyveną tautiečiai, 
bet ir lietuviai iš visų kitų toli
mesnių ar artimesnių vietų pa
sistengs dalyvauti Kanados lie
tuvių ketvirtoje dienoje. Visi 
turėtų suprasti, kad poros šimtų 
Windsoro kolonija viena pati 
tikjau negalės užplidyti salės ir 
aikštės, tad pilnai suprantamas 
windsoriečių kvietimas ir noras 
susilaukti tikrai skaitlingo tau
tiečių dalyvavimo. Pirmoje ei
lėje šią pareigą turėtų jausti 
gausi Detroito visuomenė, gi tu
rint galvoje, kad šioji šventė 
numatoma pravesti susiartini
mo tarp JAV ir Kanados lietu
vių ženkle, pageidautina, kad 
Darbo dienos savaitgalio proga 
daugiau atvyktų ir Clevelando 
ir Čikagos lietuvių. Visi kvie
čiami ir visi laukiami ir neten
ka abejoti, kad Windsoro lietu
viai parodys nuoširdų vaišingu
mą ir rūpestingumą visiems 
šventės dalyviams.

Informuoja apie J. Šerną. Kaž 
kuri filmų mėgėja iš Memphis, 
Tenn. Lynn Darley, žurnale 
“Motion Picture”, rugpiūčio 
mėn. nr., paklausė redakciją 
daugiau žinių apie aktorių Jo
kūbą Šerną. Laikraštis nedvejo
damas atsakęs, kad jis buvo gi
męs 1925 m. birželio mėn. 30 d. 
Kaune, Lietuvoje. Jo tėvas buvo 
lietuvis, o motina rusė (šis tei
gimas liečiąs motinos tautybę 
yra neteisingas). Supažindina
ma su J.' Šerno jaunyste bei pa
stangomis tapti medicinos gy
dytoju ir papasakojama, kaip 
jis netikėtai tapęs filmų akto
riumi. Š.m. sausio 8 d. jiedu su 
žmona, susilaukę dukrelės. No
rintieji jam parašyti gali tai at
likti šiuo adresu: Warner Bro
thers, Olive Ave., Burbank, Ca
lifornia.

Almaus biuleteniai. Mus pa
siekė jau 5-tas nr. anglų kalba 
leidžiamo biuletenio “Almus 
Reports on Lithuanian Situa
tion Home and Abroad”. Ir šia
me numeryje, kaip ir prieš tai 
išleistuose, gyvai ir taikliai ko
mentuojami įvairūs įvykiai So- 
viėtijoje ir laisvajame pasauly
je taip, kaip tas atrodytų per 
lietuviškųjų reikalų akiratį. 
Lengvas stilius, amerikinį skai
tytoją pagaunąs informavimo ir 
suintrigavimo būdas visiškai vie 
toj ir reikalingas, nes tik tuo ke
liu galime sudominti užsienį, 
kuriam šiaip jau atskirų tauty
bių reikalai nėra perdaug arti 
širdies. Šiame nr. per eilę pus
lapių spausdinamas lyg ir vien
tisas straipsnis, suskirstytas at
skirais skyriais ir poskyriais, 
kurių įdomesnieji: Failures and 
Victories of Liberators in Uni
ted States, Reforms continue in 
Moscow, 'Lithuanians are hard 
core for the Soviets, American 
Lithuanian influence Congress 
etc. Ir nors neretai čia naudoja
masi, jau gan žinoma medžiaga, 
bet kai ji pateikiama nauja 
forma ir naujai perdirbta bei 
suaktualinta per lietuvių stebė
tojų nuomonę ir plunksną, da
lykai iškart atrodo verti dėme-
šio. Be to, tai tik pradžia, kuri 
verčia tikėti jog netolimoje 
ateityje šis biuletenis suras, dar 
taiklesnį kelią informuoti sku
biai ir efektyviai amerikinį ar 
kanadinį pasaulį mums taip rū
pimais klausimais.

Pavykusi ateitininku, stovykla
Toronto ateitininkų inciatyva 

surengtoje stovykloje, T.T. 
Pranciškonų vasarvietėje sto
vyklavo 91 jaunuolis. Iš jų 56 
mergaitės ir 35 berniukai, o sa
vaitgaliui jų skaičius prašoko 
net šimtą. Stovykla prasidėjo 
liepos 21 d. ir užsibaigė 29. Sto
vyklos vadovybę sudarė: T. Ra- 
faelis OFM, J. Dvilaitis, S. Sa
kalauskienė ir L Januška.

Reikia pasidžiaugti, kad šiais 
metais T.T. Pranciškonų vasar
vietė labai daug pagerinta: iš
kapoti brūzgynai, išpilta sporto 
aikštės dalis, įrengta krepšinio 
ir tinklinio aikštelės, o labiau
siai krinta į akis, tai nuodingų
jų žolių išnaikinimas stovyklos 
rajone, todėl ir užsikrėtimų šie
met buvo labai mažai. Tai T. 
Pauliaus nuopelnas. T.T. Pran
ciškonų vasarvietė savo sutvar
kymu, ežero kranto l?ei augme
nijos atžvilgiu yra viena tinka- 
miausių^vietų stovyklai.

Darbuojamės ?..
Stovyklos gyvenimas vyko 

pagal iš anksto sudarytą pro
gramą: 7.30 — keltis, 8 — vėlia
vos pakėlimas; 8.10 — šv. Mi
šios; 9 — pusryčiai; 9.45 — už
siėmimai; 10.15-11.10 — sportas; 
11.15-11.55 — maudymasis; 12.10 
—- pietūs; 1-2 — poilsis; 2-2.45 — 
užsiėmimai; 2.50-3.50 — maudy
masis; 4-4.15 — pavakariai; 4.30 
-6 — sportas; 6-6.30 — laisva
laikis; 6.30-7 — maudymasis; 
7.30 — vakarienė; 8.15 — vėlia
vos nuleidimas; 9 — vakaro už
siėmimai — laužas; 10.30 — gul
ti. Prie užsiėmimų priklausė pa
skaitos. Stepas Pusvaškis skaitė 
dvi paskaitas: “Kodėl aš tapau 
ateitininku ir kitą apie kalbė
jimo meną. Prof. A. Damušis sa
vo paskaitoj daugiausia lietė 
ateitininkų įnašą Lietuvai. Kun. 
dr. Gaida apie religingą jaunuo
lį, T. Viktoras Gidžiūnas OFM 
apie moksleivio saviauklą ir 
antrą, vyresnio amžiaus mer
gaitėms, apie mergaitės pasiruo
šimą gyvenimui. Dr. A. Šapoka 
— apie didingą Lietuvos praeitį; 
A. Rinkūnas — apie krašto pa
žinimą, sudarydamas Lietuvos 
žemėlapį iš pačių stovyklauto
jų. T. Rafaelis — apie mergaitės 
kuklumą, S. Sakalauskienė —

IV-OJI LIETUVIU DIENA
(Atkelta iš 1 push) 

nomoji “Songs of my people” 
radio programa, girdima visoje 
Kanadoje.

Nežiūrint pasitaikančių kliū
čių ir nesklandumų, reikia pasi
džiaugti sėkmingu organizaci
niu darbu, visur jaučiamu susi
domėjimu ir pritarimu. Ypatin
gai maloniai nuteikia miesto, 
karinės valdžios ir kitų viešųjų 
įstaigų paslauga ir palankumas.

Lietuvių Dienos-Susiartini- 
mo Šventės Rengimo K-tas.

P.S. Visais informaciniais rei
kalais prašoma kreiptis: V. Ka
činskas, 1505 Windermere Rd., 
Windsor, Ont.

IV Liet. Dienos pamaldos
Rugsėjo 2 d. — sekmadienį — 

10,1,5 vai. ryto St. Clair’s baž
nyčioje: 166 Tecumseh Road 
West, Windsor, Ont. (Telef. W. 
H. 5-2474) bus visiems lietu
viams iškilmingos pamaldos. Iš
kilmingas šv. Mišias celebruos 
J. E. Londono vyskupas John 
Chr. Cody D.D. Jo Ekscel. lietu
viams pasakys pamokslą anglų 
kalba. Lietuviškai pamokslą sa
kys Jo Ekscel. vysk V. Brizgys. 
Asistuos lietuviai kunigai iš 
JAV ir Kanados. Giedos Toron
to ffhoras “Varpas”, diriguoja
mas muziko V. Gailevičiaus. 
Kaikuriuos dalykus lotyniškai 
išpildys solistas V. Verikaitis iš 
Toronto.

bloką į vakarus. Čia stovi baltų 
plytų St. Clair’s bažnyčia.

Važiuojantieji iš Kanados vie
tovių turi imti High Way nr. 2, 
važiuoti iki Tecumseh Road, 
paskum sukti į vakarus kelis 
blokus.

Visus lieutvius kviečiame da
lyvauti iškilmingose tos šven
tės pamaldose. Windsoro mies
te laikas yra Standard time. Pa- 
sirodykime savo gausiu dalyva
vimu ir punktualumu, kad esa
me augštos kultūros tauta.

Windsoro lietuviu klebonas 
kun. V. Rudzinskas ir LB.

Valdyba.

apie mandagumą, J. Dvilaitis — 
apie išlaikymą savos kalbos ir 
jos grožį. Visos paskaitos buvo 
gerai paruoštos ir neilgos, ne
vargino stovyklautojų ir mielai 
buvo išklausomos.

Sportuojant ir maudomės
Didelę programos^ dalį užėmė 

sportas ir maudymasis. Buvo 
pravestos tinklinio ir krepšinio 
varžybos bei lengvoji atletika. 
Lengvojoj atletikoj pasižymėjo: 
šuolyje į tolį (mergaičių-jaunu
čių): I E. Juozaitytė, II Grigai
tė, III D. Daugvainytė; šuolyje 
į augštį: I E. Juozaitytė, II J. 
Gataveckaitė, III A. Kauliūtė; 
mergaičių-jaunių šuolyje į tolį: 
I R. Gataveckaitė, II L. Virbic- 
kaitė, III D. Prunskytė; šuolyje 
į augštį: I D. Prunskytė, II G. 
Uogintaitė, III R. Žymantaitė. 
Berniukų-jaunučių šuolyje į to
lį pasižymėjo: I R. Mureika, II 
L. Meškauskas, III L, Sergantis; 
šuolyje į tolį iš vietos: I L. Ser
gantis, II L. Puodžiukas, III R. 
Mureika; šuolyje į augštį: I L. 
Sergautis, II L. Meškauskas, HI 
E. Puodžiukas. Berniukų-jaunių 
rutulio stūmime pasižymėjo: R. 
Gudas, disko metime A. Augus- 
tinavičius, ieties metime R. Bur- 
dulis netoli atsiliko nuo Š. Ame
rikos jaunių rekordo. '

Į ežerą maudytis buvo einama 
organizuotai, dalyvaujant bent 
dviem asmenims iš vadovybės, 
o esant didesnėms bangoms bu
vo sudaromos dvi grupės — ma
žesniųjų ir didesniųjų atskirai ir 
abi turėjo savo vadovus.

Rašom, skaitom, puošiam
Kadangi stovykloje nuotaika 

buvo gera, tai ir patys stovyk
lautojai ėmėsi darbo ir su dide
liu noru jį atliko. Iš tų darbų 
paminėtina: referatų rašymas, 
rengimasis dailiojo skaitymo bei 
deklamavimo konkursui ir pala
pinių papuošimas. Viso buvo pa
rašyta 13 referatų. Iš jų pami
nėtini: -jaunuolio santykis su tė
vais, moksleivis — Lietuvos 
ambasadorius, kaip ir kokias 
knygas skaityti, valios ugdy
mas, jaunuolio pašaukimas, spor 
tas jaunuolio gyvenime ir kt. 
Visi parašytieji referatai buvo 
skaitomi pačių autorių. Skaity
me geriausiai pasirodė: V. Sa
kalauskaitė, G. Lesniauskaitė, 
D. Mockutė, Latuskaitė, D. 
Daūgvainytė ir. Bušinskaitė; de
klamavime —v G- Latauskaitė, 
V. Sakalauskaitė, D. Mockutė, 
A. Šapokaitė ir R. Mureika. Pa
lapinių papuošime geriausiai pa
sižymėjo: merg. “Žuvėdros”,’ 
“Pempės”, “Šarkos”, “Papūgos”, 
“Gulbės” ir “Gegutės”; beerniu- 
kų: “Bebrai”, “Gorilos”, “Vil
kai”, “Lokiu urvas” ir “Šunys”. 
Palapinių vardai pačių stovyk
lautojų buvo pasirinkti.

Prie laužo
Po vakarienės, nuleidus vė

liavą su visomis apeigomis ir 
pasibaigus dienos darbams, bu
vo einama prie užkurto laužo, 
kur stovyklautojai išpildydavo <

programą: vaidinimais, dekla
macijomis, mįslėmis, pasakomis, 
dainomis... Atskirai buvo su
rengti laužai Maironio paminė
jimui ir partizanų vakaras, kur 
stovyklos dvasios vadas T. Ra- 
faelis prie pastatyto aukuro at
liko religines apeigas; be to, 
bendrai nukalbėta rožančiaus 
dalis už žuvusius Lietuvos par
tizanus. Negalima pamiršti ir 
stovyklos jumoristinio laikraš
tėlio “Uknolis”, kurį redagavo 
J. Staškevičius ir kuris nepa- 
gailėjO stovyklautojų, nepagai
lėjo ir, vyriausybės.

Minėtinas ir specialus stovyk
los leidinys, kuriame įdėta sto
vyklos programa, reikalingos 
informacijos, giesmės, dainos ir 
t.t. Ypač krinta į akis pačių sto
vyklautojų rašiniai apie Lietu
vos praeitį, ateitįninkiją, savi
auklą ir tt. Nors tai pernai ra
šyti dalykai, tačiau jie buvo ly
giai aktualūs ir šiemet.

Maistas stovykloje buvo įvai
rus, iš šviežių gaminių ir skaniai 
pagamintas. Tai nuopelnas šei
mininkių: p. Mašalienės, p.Gir- 
čienės ir p. Karasevičienės, o 
stovyklos ūkvedys V. Karasevi- 
čius maisto reikalais aplanky
davo ne tik artimuosius ūkinin
kus, olandų ūkius, bet ir Toron
tą.

Atsisveikinam
Ir taip bežaidžiant, besportuo- 

jant ir besimeldžiant prisiartino 
paskutinis sekmadienis — sto
vyklos uždarymas, į kurį suva
žiavo arti dviejų šimtų svečių. 
Ir kai išsirikiavo stovyklos va
dovybė ir stovyklautojai atsi
sveikinimui, daugumos stovyk
lautojų veiduose matėsi rimtis 
ir apgailestavimas, kad taip 
greitai ta savaitė prabėgo. Kal
bėjo KLB Krašto V-bos P-kas B. 
Sakalauskas, rengėjų vardu p. 
Razgaitis. Įteeikus visiems lai
mėtojams dovanas paskutinį at- 
sisveeikinimo žodį tarė stovyk
los komendantas'J. Dvilaitis. Po 
oficialiosios „dalies sekė meninė 
dalis, kur stovyklautojai, tėve
liai ir svečiai kartu vaidino, dai
navo ir juokėsi. Užsibaigus pro
gramai ir nuskambėjus paskuti
niams aidams Marija, Marija... 
visi taip nenoriai skirstėsi na
mo ... >
^Apskritai, šią ateitininkų su

ruoštą jaunimo* stovyklą .reikia 
skaityti, pavykusia, ir todėl sto
vyklos rengėjams, o ypač T.T. 
Pranciškonams, kurie visą tai 
išnešė ant savo pečių, priklauso 
didelė padėka. Reikia sveikinti 
ir tėvelius, kurie sudarė galimy
bę savo dukroms ir sūnums pa
buvoti saulės, vandens ir ošian
čių pušelių prieglobsty.

J. D. Šilinis.

Beirutas. — Sovietų vyriausy
bė projektuoja siųsti keletą savo 
laivų lankyti arabų kraštų uos
tų. Tai norima padaryti dar 
prieš Suezo konferenciją Lon
done.

Lietuvių Akcinė Bendrovė

Mohawk Furniture Ltd.
2446-8 Danforth Ave. Telefonai: OX. 9-4444, OX. 9-0977

skelbia penkmečio proga dideli IŠPARDAVIMĄ

KANADA VERTINAMAS TARPININKAS
JOHN COLLINGWOOD READE

Taip jau susiklosto, kad Kana
da jau kuris laikas vis tampa pa
grindiniu tarpininku visuose 
opiausiuose pasaulio nesantai- 
kos taškuose. Ji yra narys komi
sijos, kuriai pavesta prižiūrėti 
paliaubas Indokinijoje. Jos pas
lauga naudojamasi derinant In
ai] os ir Pakistano skirtingas 
nuomones dėl Kašmiro. Ji daly
vauja mišrioje JT komisijoje, 
kuri deda visas pastangas, kad 
Izraelio ir arabų nesantaika ne- 
išvirstų į ginkluotą konfliktą. 
Neseniai ten lankęsis JT Gen. 
Sekretorius Mr. Dag Hammar- 
skjold iškelia svarbą rolės, ku
rią atlieka-minimosios komisijos 
pirmininkas Kanados generolas 
E. L. M. Burns.

Šitą tarpininko rolę Kanada 
gauna dėl savo ypatingos pozi
cijos pasaulyje. Ji yra ir didelė 
ir maža. Visi pripažįsta, kad ji 
yra pakeliui į didelę jėgą, bet ji 
nėra tokia, kuriai kas nors galė
tų prikišti imperialistinius sie
kimus. Ji turi tiek daug žemės 
turtų, kad dabartinis gyventojų? 
skaičius nepajėgia jų išnaudoti, 
bet ji neturi pirmaujančios ka
rinės* galybės ir todėl visų pri
imama be baimės. Šalia viso to, 
ji šiandien yra jau tiek pajėgi, 
kad gali būti labai svarbus prie
das prie bet kurios didžiosios 
jėgos, ypač turint galvoje kari
nius reikmenis ir gerai išlavin
tą personalą. Abiejuose Pasauli
niuose karuose Kanados kariuo
menė, ypač aviacija ir maža, bet 
narsi, pėstininkija, pasirodė la
bai efektyviai. Pastarajame ka
re Kanados įnašas karo reikme
nimis, ypač automatiniais gink
lais, autovežimiais, lėktuvais, 
šarvuočiais ir laivais, buvo la
bai reikšmingas.

Jau beveik pusšimtis metų, 
kai Kanada yra vienu iš vado
vaujančių veiksnių pasaulio rin
kose. To išvadoje ji turi santy
kių su visais pasaulio didžiai
siais, palaikydama tuos santy
kius per savo prekybos atstovus 
užsieniuose. Šie prekybos atsto
vai yra svarbi Kanados diploma
tinių atstovybių dalis, atstovy
bių, kurios jąi įsigyvenusios ir 
įgudusios. Faktas, kad didžių
jų Sovietų šnipų tinklas Ameri
kos žemyne pirmiausia buvo su
sektas Otavoje (per Igor Guzen
ko) , rodo, kokią'’ didėlę rėilcšhi^' 
skiria Kanadai So v. Sąjunga.

Tuo metu kai Trijų Didžiųjų 
Vakariečių užsienio politika yra 
kritiškai nagrinėjama ir netgi 
sumažėjęs jų Užsienio Reikalų 
Ministerių orumas, Kanados Už
sienio Reikalų Ministerio Mr. 
Lester Pearson autoritetas tarp
tautinėje plotmėje vis didėja. Jis 
susilaukia didelio dėmesio, kur 
ir kada bekalbėtų. Tai rodo, kad 
ir pačios Kanados autoritetas 
nuolat didėja, kad pradedama 
įsitikinti, jog Kanada nėra vien 
karinių turtų sandėlis, bet spar
čiai kylanti valstybė, patikimas 
tautų bendruomenės narys, ge
rai žinąs pasaulio sunkumus, 
ypač tas jėgas, kurios nekontro
liuojamos galėtų suardyti viską, 
ką žmonija iki šiol atsiekė.

Kanados kaip gerojo tarpinin
ko pavyzdžiu gali būti gen.

Burns veikla Vid. Rytuose. Jo 
vieta, kaip Jungtinių Tautų Miš
riosios Komisijos Pirmininko, 
reikalauju ne tik kario sumanu
mo, bet dar daugiau diplomati
nio sugebėjimo, nes jam tenka 
turėti reikalo su civilinėmis val
džiomis, kurių sprendimai ban
domi įkūnyti neretai jau grynai 
kariniais veiksmais. Gen. Burns 
neturi nei karių nei pakankamo 
'kiekio ginklų savo veiklai pa
remti, t.y. taikai palaikyti bei 
galimam agresoriui tuoj pat gin
klu sudrausti. Faktinai, jis netu
ri pakankamo personalo tuoj 
pat patikrinti visus incidentus, 
dėl kurių viena ar kita pusė 
skundžiasi. Nežiūrint to, jį pri
pažįsta abi pusės, ir to pripaži
nimo dėka jis sugebėjo apriboti 
gausius pasienio incidentus, kad 
jie neišvirstų į naują karą.
* Generolas Burns yra būdingas 
Kanados karininkas, pirma ga
vęs gerą bendrąjį išsilavinimą, o 
paskui kariškąjį. Jis gimęs 
Montrealyje prieš penkiasde
šimt aštuonerius metus. Bendrą
jį išsilavinimą gavo privatinėje 
mokykloje — Lower Canada 
College. Karinius mokslus baigė 
Karališkoje Karo Mokykloje 
Kingstone, Ontario. Pirmojo Pa
saulinio karo metu tarnavo Ka
rališkuose Kanados Inžinerijos 
daliniuose ir laimėjo Karo Kry
žių. Tuo metu jis buvo tik dvi
dešimt vienerių metų amžiaus 
— jauniausias kapitonas Kana
dos Užjūrio Korpuse. Paskuti
niajame kare jis buvo brigados 
ir vėliau divizijos vadas. Paga
liau vadovavo Pirmam Kanadie
čių Korpusui, kuris laužė Itali
joje taip vadinamas Hitlerio ir 
Gothic apsaugos linijas.

Karui pasibaigus, gen. Burns 
išėjo į administracijos darbą. 
Pradžioje jis 'buvo Veteranų 
(Atsargos karių) Departamento 
Šalpų skyriaus direktorium, o 
vėliau to pat departamento Vi- 
ceministeriu.

Dabar, kai Jungtinių Tautų 
Generalinis Sekretorius Mr. 
Hammerskjold darys pranešimą 
apie savo atliktą misiją Viduri
niuosiuose Rytuose, savo portfe
lyje jis turės labai detalų visos 
padėties aprašymą ir vertingus 
pasiūlymus, kuriuos jam paruo
šė kruopštus ir kantrus kanadie- 
tis, vadovaująs Palestinos.^a^^__ 
priežiūros Komisijai.

Dvidešimt milijonų katalikų 
mokykloms

Fordo fondas atsiuntė JAV 
katalikų mokykloms $10 mil. 
1957 m. liepos 1 d. tas pats fon
das atsiusiąs dar $10 mil. Dide
lės sumos buvo paskirtos ir ki
toms įvairių tikybų privatinėms 
mokykloms, kad jos ypač galė
tų pakelti mokytojų atlygini
mus. Katalikų Notre Dame uni
versitetas gavo $1 mil. Žymias 
sumas gavo ir kiti katalikų un- 
tai. Vašingtono katalikų un-to 
rektorius Mons. McEntegart pa
reiškė, kad dovana buvusi “la
bai duosni”, tačiau jos toli gra- . 
žu neužtenka. Esą šis mostas bū
siąs pavyzdžiu ir kitiems prisi
dėti prie katalikų mokyklų pa
žangos.

Tecumseh Road galima pasiek 
ti iš Detroito pusės per Ambas
sador Bridge, paskui tiesiai pir
myn į pietus kelis blokus. Va
žiuojant iš Detroito tuneliu rei
kia važiuoti Ouellette gatve iki 
Tecumseh Read, paskum vieną

I LIETUVA,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir SOVIET. RUSIJOS 
KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTŲ IR KITŲ DALYKŲ

SIUNTINIUS

MAZAR TRADING 00
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. EM. 3-5520 

HAMILTONE: 65 GORE ST., TEL. JA. 9-5695
Muitas apmokamas pas mus. 

Gavėjas nemoka nieko!
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv. 
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo
kesčių, kaip $27 - $33. . ______________- ■
Gyveną ne ^Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
iki 19 svarĄ svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

geriausia proga įsigyti reikalingų daiktų namų apstatymui
• Žemos kainos • Geras patarnavimas ,
• Augšta kokybė • Lengvos išsimokėjimo sąlygos

Šis skelbimas yra vienas 
iš skelbimų serijos, 
skirtų tam, kaK kiekvie
nas kanadk<* geriau 
pažintų Kanadą.

PAŽINKITE 
SAVO

KANADĄ A

Pirmieji ateiviai Kanadoje rodo milžiniškus miškus. Tik juos iŠ- 
kirsdomi jie galėjo įsikurti ir auginti jovus. Bet tik nuo Napoleono karų 
laikų miško medžiagos prekyba įgijo savo vertę. Napoleono blokados 
atkirsta nuo Baltijos miškų Anglija buvo priversta .atkreipti dėmesį Ka- 
nedon. Nuo 1825 m. Rytinės JAV valstijos pradėjo pirkti Kanadoje rei
kalingą miško medžiagą. Atradus auksą Britų Kolumbijoje miško me
džiagos pareikalavimas dar padidėjo. Apie 1860 m. miško eksportas 
pasiekė virš 10.000.000 pėdų. Vakarų eksporto biznis beveik visiškai 
buvo sustojęs, kai buvo pradėtas statyti Canadian Pacific geležinkelis, 
nes tuo laiku iškilo nauja miško rinka vakarinėse provincijose.

J Dabartinėje Kanados miškų pramonėje popierio iš popiermalkių 
gamyba užima svarbiausią vietą. 1925 m. Kanados popierio gamyba 
pralenkė JAV ir atsistojo pirmoje vietoje pasaulyje.

PRIEŠ PIRKDAMI APLANKYKITE

MOHAWK FURNITURE LTD. 2448 Danforth Ave., Toronto 
arba skambinkite telefonu OX. 9-4444, OX. 9-0977



Pavergtoje tėvynėje HAMILTON Ont

Lieuvos prof, sąjungų tary
bos pirmininku išrinktas B. Ba
ranauskas, o sekretorium —. J. 
Narkevičiūtė. Per ' penktąją 
prof, sąjungų konferenciją Vil
niuje buvo taip pat iškelta visa 
eilė negerovių. Nusiskųsta, kad 
“kasmet žlugdomi statybos pia
nai”. Ministerijos ir žinybos per 
paskutiniuosius dvejus metus 
neišnaudoję daugiau kaip 15 
miL rublių gyv. namų statybai 
gautų kreditų. Respublikos augš 
tąsias mokyklas baigiantieji spe
cialistai dažnai neturį gilių eko
nominių žinių ir praktiniame 
darbe susiduria su dideliais sun
kumais. Daugelis respublikos 

. baldų pramonės įmonių “dirba 
neritmingai”, jose yra žemas 
darbo našumas. Geležinkeliai 
vežamos kolchozams minerali
nės trąšos iškraunamos stotyje 
ir taip paliekamos gulėti net po 

-keletą metų. Statybai skirtos 
medžiagos — plytos ir čerpės — 
dažnai esti menkos kokybės.

Net ir pat prekybos ministeris 
Mikutis kaltino save ir pripaži
no, kad “darbo žmonių poreikių 
tenkinimas atsilieka nuo pa
klausos”. Ministerija iki šiol ne
išsprendė “prekybos įmonių tei
singo išdėstymo klausimo”. To
dėl eilė maitinimo įmonių dirbą 
blogai, parduotuvėse neretai 
pirkėjai nepakankamai kultū
ringai aptarnaujami; patys bol
ševikų veikėjai iškėlė ir dau
giau visokių okup. Lietuvoje 
trūkumų.

Okup. Lietuvoje yra išleidę 
bolševikines Klumbio “karika
tūras”, kurias j. Šimkus “Perga
lėje” (Nr. 6/1956) apibūdina 
kaip “kovingų karikatūrų albu
mą”. Tomis karikatūromis sten
giamasi suniekinti visas nepri
klausomos Lietuvos gyvenimas. 
Amerikos lietuvių veikla,. skel
biama, kad buvę “muilo burbu
lai apie lietuviškos buržuazinės 
kariuomenės narsą” etc. Steig. 
Seimo darbai ir nuopelnai pa
vaizduoti bolševikiška karikatū
ra, kad esą tuo būdu balsavi
mais “LietuYoje legalizuota 
prostitucija”... Abume esą 
taip pat nemaža karikatūrų, pa
šiepiančių biaurilisiai Amerikos 
lietuvių ve&ėjus, tarp jų “Drau
go” redaktorių L. §hhut|,:? Vie
nybės” redaktorių Tysliavą. 
“Naujienų” redaktorių P. Gri- 
galaitį, kuris J. Šimkaus pareiš
kimu “daugiau kaip 30 metų 
per savo laikraštį mulkina dar
bo žmones ir kurio nepaprastas 
reakcingumas išryškėjo ypač ta
da, kai Lietuva tapo tarybinė”. 
Tokios visus dergiančios bolše
vikinės karikatūros okupantams 
parsidavusiems politrukams tai 
esą “politinės kovos ginklas”, 
įvado žodį paršęš Rojus Mizara.

Belvederio pieninink. techni
kumas ruošia pienp produktų 
pramonės technikus - technolo- 

, gus. Jame yra du skyriai — ket- 
veremetis ir dvimetis. Į pirmąjį 
priimami baigę~7 vidurinės mo
kyklos klases, į antrąjį skyrių 
baigę vidurinę mokyklą.

B. Girčienė liepos 2 d. LTSR 
Mokslų Akademijos Chemijos ir 
cheminės technologijos institute' šerti...

gynė disertaciją chemijos moks
lų kandidato laipsniui įgyti. Te
ma: “Mangano lydinių su gele
žies pogrupės metalais elektroli
tinis nusodinimas”. • -

ziejus yra Kaune Donelaičio g. 
Nr. 9. Ten pat renkama medžia
gą įr Salomėjos Nėries muzie
jui. Vėliau jos muziejus būsiąs 
iškeltas į Palemoną — kai bū- 
siąs atremontuotas ten jos na
melis ir baigti HES darbai.

Bolševikinė baudžiava. Tarp 
“priemonių žemės ūkio produk
tų paruošų darbui .pagerinti” 
dabartinio “LTSR finansų mi
nisteris” A Drobnys mini -ir to
kias:. “dprbo drausmei sustip
rinti kolūkiuose vyriausybė nu
matė kolūkiečių ūkius, kurių at
skiri šeimos nariai be svarbes
nių priežasčių neišdirbo nusta
tyto darbadienių minimumo, ap
dėti padidintortiiš valstybinių 
‘prievolių bei žemės ūkio mo
kesčių ncirmomis. Įstatymas nu
mato tokiems ūkiams privalo
mųjų mėses pristatymų valsty
bei normą bei žemės ūkio mo
kestį padidinti 50/£...” Be to, 
“kolūkiečių ir kitų piliečių 
ūkiams už sistemingą privalo
mųjų ž.ū. produktų prievolių ne
vykdymą rajonų vykd. komite
tai gali atimti teisę naudotis so
dybiniais skyriai 2 metų laiko
tarpiu”... Tuo būdu bolševiki
nė baudžiava žemės ūkyje dar 
padidinama.

Seniai: žmonės gindavosi nuo 
bado ar galėdavo šiaip taip pra
simaitinti ypač iš gautų priva
čiai apsidirbti žemės sklypelių 
ar pačių išlaikomų gyvulių. Bet 
dabar bolševikai, plėsdami bau
džiavą dar daugiau juos suvar
žo. Spaudoje buvo . paskelbtas 
So v. Sąjungos ministerių tary
bos nutarimo projektas, kuriuo 
uždraudžiama visur, tiek mies
tuose, tiek ir kaimo vietovėse, 
“bet ka mšerti gyvulius ir paukš 
čius duona, miltais, kruopomis, 
bulvėmis ir kitais maisto pro
duktais, perkamais valstybinėse 
ir kooperatinėse parduotuvėse”.

Numatoma įvesti piniginį mo
kestį ir privalomuosius pieno 
bti mėsos pristatymu Už gyvu
lius, esančius “asmeninėje mies- 

" gyventojų nuosavybėje”. 
Taip pat numatytos įvairios mo
kesčių normos už vieną gyvulį 
per metus, pvz. už karvę 500 rb.,

Lietuviai Sibire. Viena hamil- 
toniečių šeima gavo įdomų laiš
ką iš Sibiro. Atrodo, Sibire mū
sų tautičeiai organizuoja savo 
parapijas, telkiasi į tautines 
bendruomenes, turi savo kata
likiškas kapines.

Lietuvoj. — Kitame laiške gi
minaitė rašo iš Lietuvos, kad ji 
uždirbanti nuo 8 iki 12 rbl., o jos 
vyras 15 rb. į dieną. Gi kainos 
maisto gaminiams yra šios:

1 Itr. pieno žiemą 3 rb. 
sąrą 2 rb.; silkių kg. —
Ikg. bulvių — 1.50 rb., 1 kiau
šinis — 1 rb., grietinės 1 Itr. — 
12 rb. Palyginę šias kainas ir 
uždarbius su mūsų sąlygomis, 
gauname neįtikėtiną skirtumą: 
Kanados darbininkas (imu mi-

— va-
13 rb.,

Ateit, valdyba bilietus platins 
iš anksto.

Jonas Mikšys serga ir, atrodo, 
ilgesnį laiką negalės dirbti. Jam 
kojos kelyje atsirado vandens. 
Kadangi liga nepavojinga, rei
kia laukti eilės ligoninėje. Lin
kime J. Mikšiui greitai pasveik
ti.

Brolių Rimkų tėvukas jau ku
ris laikas sunkokai serga ir gy
dosi namuose pas sūnų, 109 
Grant Ave.

Aib. Lukas sužeistas Stelco 
fabrike; sulaužytas rankos pirš
tas. Ligonis gydosi namuose, 30 
Fairleigh Ave. S.

Pas Mikšius svečiavau iu

LONDON, Ont
Londono lietuvių skautų va

saros stovykla užtruko penkias

svetingų pp. Genčių ūkyje, Mt. 
Brydges, Ont Stovyklavo apie 
20 jaunesniųjų skautų ir 7 vy
čiai. Visi stovyklautojai liko la
bai patenkinti.

Liepos 22 d. Londono lietuvių 
koloniją lankė JE vysk. Brizgys. 
Ekscelencija maloniai sutiko ap
lankyti ir sovyklaujančius skau
tus ir, nors lietučiui lyjant, ne
pabūgo nukeliauti apie 20 my
lių. Nors peršlapę, skautai Augš- 
tąjį Ganytoją sutiko spindin
čiais veidais. Kai tik nustojo 
liję Ekscelencija su mumis nusi
fotografavo ir paliko labai ma-dė iš JAV Barauskas Stasys. Jis clžilu

vipruic tu cpninn atPivm ziirip . . . • • <_

Lietuviai pasaulyje
D. BRITANIJA

Lietuvių profesinių sąjungų 
grupės egzyly pradėta savo na
riams leisti D. Britanijoje biule
tenis “Darbininkų Balsas”. Ja
me rašo J. Vilčinskas, K. Baro
nas, A Zamžickas ir kiti. Pasi
sakoma dėl Poznanės įvykių, pa
skelbtas Laisvųjų Profesinių 
Sąjungų Centro tremtyje pareiš 
kūnas, apžvelgtas LSDP 60 me
tų kovos kelias, pasinaudojant
E. Informacijomis, rašoma apie, 
padėtį pavergtojoje tėvynėje ir 
kt. Adresas: “Darbininkų Bal
sas”, 55 Ringmer Ave., London 
S.W. 6, Anglija.

“Nidos” leidykla Londone Nr.' 
13 išleido dr. J. Balio “Lietuvių • 
mitologiškas sakmes”. Turinyje 
kalbama apie perkūną, laumes, 
arma deives, aitvarus, raganius 
ir burtininkes, sloges, vilkola
kius, milžinus, žmogėdras, sau
lę, vėją ir šaltį, ugnį. Gale duo
ta angliškai svarbiausių dalykų 
trumpa santrauka. Atspausta 
2.500 egzempliorių. <
VOKIETIJA >i‘

Dr. Vaclovas Dragūnas, bai
gęs medicinos studijas Frank
furto universitete, Vokietijoje, 
š.m. liepos mėn. viduryje atvy
ko į JAV. Dr. V. Dragūnas yra 
aukštaitis, mokėsi Ukmergėje ir 
Jurbarke, vėliau Augsburge; 
medicinos stud, pradėjo Main- 
zo universitete, vėliau persikėlė' 
į Frankfurto a. M. universitetą, 
kur jas sėkmingai užbaigė. Nau
jasis daktaras apsistojo Čika
goje.

maraty rūmus delegacijos na
rius dr. A Trimaką (Lietuva),

prof. A. Prochaską (Čekoslova
kija) palydėjo Lietuvos atsto
vas Brazilijoje dr. F. Meieris, 
deputatas mons. Arud Camara 
ir kan. Z. Ignatavičius. Delega
cija išdėstė Brazilijos užs. rei
kalų ministeriui padėtį už gele
žinės uždangos. Vėliau delega
cija “Glorijos” viešbuty priėmė 
spaudos atstovus. Kitą dieną vi
si Rio laikraščiai aprašė sunkią 
pavergtųjų tautų padėtį Sovie
tinėj priespaudoj. Dr. Trimakas, 
pasimatęs su lietuviais, po trijų 
dienų išskrido į Panamą, o da
bar jau yra grįžęs į Niujorką.

Tą pačią delegaciją Buenos 
Arės mieste priėmė Argentinos 
užs. reikalų ministeris, be to, ji 
tarėsi su vyskupais ir katalikų 
politikais.

Kat bendruomenėsjr “Daina- 
vos” sąjungos pirm. kan. Z. Ig
natavičiaus pastangomis įsteigta 
ir jau antras mėnuo yra Rio de 
Janeire lietuviška mokykla. Jo
je mokosi 15 vaikų, dėsto kan. Z. 
Ignatavičius, J. Petraitis ir inž. 
J. Abraitis. Mokyklos mecena
tai yra dr. Meieris, Pr. Žiežis ir 
V. Petronis.
BRAZILIJA

Minint gedulo dieną Brazili
jos sostinėje, kan. Z. Ignatavi
čius parūpino 20.000 religinių 
paveiksliukų portugalų kalba, 
kuriais prašoma išvaduoti Lie
tuvą. Jų pritrūkus, dabar spaus
dinama dar 20.000. Paveiksliu
kai platinami bažnyčiose, fabri
kuose, kareivinėse, laivyne ir 
aviacijoje.

Firmos “Sem” ir “Rival” at
stovas Thomas D’Amato atsilan
kė į Lietuvos pasiuntinybę, pra
šydamas parengti lietuviškai 
tekstą kalėdiniams ir N. Metų 
sveikinimams, kuriuos firma 
yra pasiryžpsi šiais metais iš
leisti.

Dokumentinių pasaulio foto
grafijų paroda, Kolumbijos žur
nalisto Julio E. Casilitnas suor
ganizuota, kuri su didžiuliu pa
sisekimu buvo pereitais metais 
atidarvta Rio de Janeire, dabar 
keliauja po Brazilijos valstybes.

vienas tų. senųjų ateivių, Kurie 
steigė liet, bankus, mokyklas, li
gonines, bažnyčias... Jis savo 
gyvenime turėjo ir karčių die
nų, iš tų laikų, kai JAV buvo 
dažhi bankų bankrotai. Grįžęs 
vieną dieną iš darbo, jis sužino
jo, kad jo visos santaupos din
gusios kartu su pabėgusiais ban
ko tarnautojais. Dabar. valdžia 
bankus laiko griežtoje priežiū
roje.

Naujagimiai. — Pirmojo sū
naus susilaukė p. Mačioniai. Jie 
yra pirkę iš p.p. Kybartų namą 
91 West Ave. N., o turėtąjį par
davė.

Pirmojo sūnaus susilaukė p. 
Rimkai, 109 Grant Ave.

Čėsnai įsigijo didelį namą, 91 
Victoria Ave. N. kartu su Con
fectionary gerai einančia preky
ba. P. Čėsna džiaugiasi pirmąjį 
mėnesį iš savo krautuvės ga
vęs $600 pelno.

Z. DidžBalis, buvęs namų par
davėju R. Teslia įstaigoje, kar
tu su Pranckevičiumi atidarė sa
vo Real Estate. Iš lietuvių joje 
dirba pardavėju Stasys Baipšys.

Sk. St.

gėmės ir didžiavomės: juk reta 
kuri skautų stovykla gali' su
laukti tokios progos — Augšto- 
jo Ganytojo atsilankymo. JE 
vysk. Brizgį lydėjo skautų dva
sios vadas ps. kun. St. Kulbis 
ir kun. Riekus.

Tą pačią dieną mūsų stovyklą 
aplankė ir visą sekmadienį iš
buvo mūsų artimiausieji kaimy
nai — neseniai įsikūrę Tilson- 
burgo-Delhi lietuvių skautai su 
savo vadovu skautininku Zig. 
Paulioniu.

Per visą stovyklavimo laiką 
mus aplankė daug gerųjų mūsų 
rėmėjų ir bičiulių, ypač gausus 
būrys jų buvo sekmadienį vaka
re per iškilmingąjį laužą.

L. E-tas.
P. Londoniškis atsiųstame laiš 

ke apgailestauja, kad J.- E. vysk. 
V. Brizgio atsilankymo proga 
nepasirodęs kvintetas, suorga
nizuotas Danieliūno ir Petraus
ko. ' . .

D. Balaišytė susirgo ir pagul
dyta Victoria ligoninėj.

Tabako ir javų derlius neper
geriausias.

55 Itr. pieno arba 20 kg. sil
kių, arba 100 kg. bulvių, arba 
170 kiaušinių arba 17 Itr. grię- 

. tinės.
Okup. Lietuvos darbininkas 

gali už savo dienos uždarbį pirk
ti:

6 Itr. pieno arba 1,2 kg. silkių 
arba 10 kg. bulvių arba 15 kiau
šinių arba 1,2 Itr, grietinės.

Matome, kad 1 darbininkas 
Kanadoje uždirba tiek, kiek 10 
darbininkų okup. Lietuvoje.

Ir vis dar mes dejuojame! Jei 
dolerį kitą reikia paskirti dva
siniams ar mūsų tautiniams rei
kalams! ' ■

Lietuvių Namai nors dar kol 
kas ir lėtokai, bet tvirtai žengia 
į priekį. Paskutiniu laiku į NF 
įstojo, įnešdami po $100: Geruls- 
kis Vladas, Pilipavičius Stasys, 
Venslovas Bronius, Mikšys Ka
zys ir Kochanka Domas. Su jų 
atėjimu Namų Fondas rugp. 1 d. 
turėjo 48 narius: po $500 — 1, po 
$200 — 11, po $100 — 36.

NF lėšos minėtą datą buvo:
I. Kasa — $360, 2. NF eein. s- 

ta Canada Permanent Bank — 
$4635.79, 3. NF ein. s-ta “Talko
je” — $1105, 4 Vertybės popie
riai —$900. Viso — $7000.79.

Lėšos organizuoti pradėta bal. 
1 d. Neteko dar sutikti tautiečio, 
kuris būtų priešingas šiam gra
žiam tikslui.

V-ba iš savo pusės prašo tau
tiečius savo prisidėjimo nenu- 
tęsti perilgai ir labai dėkoja 
tiems, kurie bus pirmosios na
rių šimtinės tarpe. Pirmieji na
riai be savo piniginio įnašo dar 
labai daug padeda. ta p;rasme, 
kad sutvirtina svyruojančius 

‘ apsispręsti teigiama linkme;
Namų Fondo nariams. Yra su

manymas išleisti narių albumą, 
tad visus įstojusius į NF malo
niai prašome pasiųsti savo nuo- 

St. V-bos nariai labai užimti lė
šų telkimu, todėl būtų didelis 
palengvinimas, jei NF nariai, 
palikę lietuvišką kuklumą nuo
šaly ir neraginami, savo nuo
traukas pasiųstų paštu. Už tai 
v-ba iš anksto dėkoja.

Namų Fondas įsigijo savo 
apvalų antspaudą su Gedimino 
stulpais viduryje ir su įrašu 
angliškai: “The Lithuanian 
Home in Hamilton”.

Foto-lith lietuvių spaustuvė 
Toronte atspaūdė gražius NF 
kvitų blankus, kurie jau išsiun
tinėjami nariams.

Ateitininkų veikla. Ateitinin
kų stovykloje, T.T. Pranciškonų 
vasarvietėje Wasagoje stovyk
lavo 14 Hamiltono berniukų’ ir 
mergaičių.

Lapkrričio 3 d. Westdale Col
legiate auditorijoje ateitininkų 
kuopos kviečiamas Detroito 
Liet. Dramos Mėgėjų Sambūris 
stato J. Petrulio “Prieš Srovę”. 
Rež. Z. Mikšienė. Šis vaidini
mas turėjo didelį pasisekimą 
kitose kolonijose, sužavėjęs žiū
rovus Savo turiniu, o ypač pui
kia artistų vaidyba.

WINNIPEG Man

už darbinį arklį 1.500 rb. etc.4Piai Prašome pasiusti savo nuo- 
Numatytos ir privalomųjų pri- "‘traukas A. Jankūnui, 31 Stirton
statymų valstybei normos, pvz. 
nuo vienos karvės — 400 litrų 
pieno, nuo vienos kiaulės — 20 
kg- gyvo svorio mėsos. Šiuo sa
vo nauju suvaržymu bolševikų 
vadai mėgina sudaryti įspūdį, 
tarytum sovietinėje santvarkoje 
esama tiek daug maisto produk
tu, jog gyventojai juos pradėję 

‘vartoti gyvuliams šerti. Kai ku
riems grįžusiems iš P. Ameri
kos lietuviams, Vilniuje pama
čius prie duonos krautuvių žmo
nių eiles, Paleckis aiškino, kad 
jos susidariusios todėl, jog... 
žmonės einą pirkti gyvuliams

Mykolas ir Marija Januškos 
liepos 1 d. Elenos ir Vinco Ja
nuškų viloje Winnipeg Beach 
vasarvietėje, savo brolių šeimų 
ratelyje, atšventė 20 m. vedybi
nį jubiliejų.

Šęštad. mokyklos iškyla įvyko 
liepos 9, 10, 11, 12 d. Vinco ir 
Elenos Januškų viloje, ant di
džiulio Winnipego ežero kranto. 
Pirmad. rytą Jurgis Januška at
vežė mergaites,.. Šypsojosvaikų 
veidai skaidrioji šaulėje; taškės 
mergytės kaip žuvytės šiltame 
vandenyje, o vakare prie laužo 
krykštaudamos kepė dešreles. 
Trečiad. rytą Jurgis Januška at
vežė berniukus, kurių juokas ir 
triukšmas aidėjo virš langų.

Iškylai šeimininkavo Elena 
Januškienė, Ona Jančiukienė,

Teklė Timarmanienė ir kun. J. 
Bertašius.

Padėka
Nuoširdžiausiai dėkojame Vin 

cui ir Eelenai Januškoms už vilą 
mokyklos iškylai ir Jurgiui Ja
nuškai už transportą.

L. Š. P. Mokykla.
Liepos 15 d. Ona ir Petras 

Žiminskai pašventino savo na
mus. ■

“Močiutės” pagerbimas. „Lip? 
pos 21 d. Onęs ir Petro Žimins- 
kų namuose, jų-rūpesčiu, įvyko 
vardinių proga Onos Gedutie- 
nės, Karaškų močiutės pagerbi
mas. Šia proga senutei, visos 
parapijos “močiute” vadinamai, 
įteikta daug gražių dovanų. Svei 
kinimo kalbą.pasakė kun. kle
bonas.

SUDBURY Ont

Burlacojf s Furniture
619 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. 

Telefonas EM. 8-6812
Savininkas — imigrantas iš Pabaltijo.

Kelvinator
Speclalus pavasario išpardavimas, 

Žemiausios kainos, 
Geros išsimokėjimo sąlygos.

GERIAUSIAS NAMO IR ĮSTAIGOS BALDŲ PASIRINKIMAS

Liepos 28 d. R. katalikų Christ 
the King bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė Viktoras 
Kapočius ir Margareta Klump. 
Mūsų klebonui kun. A. Sabui 
sergant jungtuvių apeigas atli
ko vietinis kunigas.

Po jungtuvių kunigas, ten 
pat bažnyčioje jaunuosius ap
dovanojo gražiausių gėlių puokš 
te. Nepaprastai įspūdingas ir 
jaudinantis momentas buvo, ka
da jaunieji padovontąsias gėles 
padėjo prie švenč. Marijos kojų 
ir suklupę meldėsi paaukodami 
Jai savo ateitį ir prašydami Jos 
užtarimo.

Savo brolio Viktoro vestuvė
se dalyvavo iš Bostono su šeima 
Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas J. Kapočius. Šia proga kai- 
kas ir Enciklopediją užsisakė.

Pokylio metu kalbėjo Balčiū
nienė, J. Kapočius, A. Savickas 
ir K. Daunys, parėikšdami ge
riausių linkėjimų ir paliesdami

mišrias vedybas. O mūsų jauno
ji mielojo Viktoro žmonelė, nors 
ir neilgai čia gyvenusi, pasiro
do jau daug suprantanti lietu
viškai ir net pradeda kalbėti gra 
žiu akcentu ištardama lietuviš
kus žodžius.

Būkite sveiki, jaunavedžiai, 
laimingi, turtingi ir sulaukite 
deimantinių vestuvių. K. D.

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo įstaiga

Steadman, 
Kronas,
V alėvicius
F

Limited

“The Centre of Real Estate”
366 MAIN ST. t 
Tel. J A. 8-8491

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

p. P. ANTANAITI
is — lietuvius
Ir p.& SAVICKĄ

... • irltfifir-i ■ - i-r ■ H“r • ..............

Atlikite vienos 
dienos kelionę 

"CAYUGA” 
garlaiviu.

Kursuoja kasdien į Niagara • 
on - the - Lake ir į Queenston. 
Susisiekia su Buffalo ir Nia

gara Falls autobusais.
Tvarkaraštis:
Rytais: 9 vai. kasdien.
Po pietų: 2.55 vai., trečiad., 

penktad., šeštad. ir sekm.
Vakarais: 6.15 vai., pirmad., 

antrad., ketvirtad., 
9.45 v., penktad., šeštad., 
ir šventadieniais.

Bilietų kainos:
Suaugusiems ten ir atgal — 

$3.25, į vieną pusę $1.80.
Vaikams ten ir atgal — $1.50, 

į vieną pusę $0.85.
• Puikios galimybės pikni-

Maudymasis prie puikaus 
Lions Beach,
Šokiai ant denio kas vaka*

INFORMACIJŲ KLAUSTI 
telef. EM. 3-5155.

džiausiu pasisekimu po visą Š. 
Vokietiją važinėjo ir koncerta
vo solistė Janina Liustikaitė, 
aktorė Livija Miglinienė ir Lie
tuvių Sargybų Dalinių vyrų 
kvartetas, vadovaujamas Fausto 
Strolios. Kvartetą sudaro: Van
cevičius Česlovas, Strolia Faus
tas, Vaišvila Stasys, Pakalka 
Benas.

Visos lietuviškos stovyklos ir 
kolonijos malonius svečius su 
didžiausiu nuoširdumu priėmė, 
sudarė galimybes plačiau susi-* 
pažinti su tremtinių gyvenimu 
ir su ašaromis dėkojo už meni
ninkų pasišventimą lankant tau- 
tiečWSalzgiW^Xebenstedt. Alek
sas Ginčas ir Milda Dičmonai- 
tė sukūrė lietuvišką šeimos židi
nį. Ta proga didelė Lebenstedto 
lietuvių kolonija jaunavedžius 
nuoširdžiai sveikino ir gausiai 
savo mielus tautiečius apdova
nojo.

Pinneberge. Sukūrė lietuvišką 
šeimą Povilas Gaidelis su Ona 
Tumelyte. Abudu jaunavedžiai 
apsigyveno Lūbecke ir daro kon 
krečių žygių emigruoti į JAV.

Lūbeck. Lietuvių skaičius 
smarkiai mažėją. Vieni emig
ruoja, o kiti keliasi pastoves
niam apsigyvenimui į Reino - 
Vestfalijos kraštą, kur didesnės 
galimybės pagerinti savo mate
rialinę būklę. Paskutiniu laiku 
iš" Lūbecko į JAV emigravo: 
Arlauskų, Gustų, Vieraičių šei
mos. Netrukus * vėl emigruos 
apie 7 šeimas. Pasilikusieji ap
gaili, kad negali jie patys išvyk
ti, nežino kas jų laukia. Nežiū
rint to, yra pasiryžę rimtai dirb
ti, kad galėtų galimai geriau ir 
tvarkingiau tremtye išsilaikyti.

Geesthacht Sunkiai buvo su
žeistas dviračiu važiavęs lietu
vis Adomas Midveris, kuris sėk
mingai per keletą metų tvarkė 
BALFo šalpos reikalus.

Hamburge vėl susirgo ir į 
plaučių sanatoriją išvyKo ilga
metis BALFo šalpos pirminin
kas Jonas Valaitis ir Alfonsas 
Kuprevičius.
ARGENTINA

Argentinos sveikatos ministe
rijos medaliai už pavyzdingumą 
darbe buvo įteikti lietuviams P. 
Pivariūnui, J. Buozui, J. Baliu
kui, O. ,R. šeškienei ir J. Rin- 
džiui.

Susivienijimo Liet. Argenti
noje gyvavimo 42 m. sukaktis 
buvo miniina liepos 21 d. Ta 
proga Kudirkos vardo salėje bu
vo pagerbtas Lietuvos himno 
autorius y. Kudirka. Jo didžiulį 
paveikslą nupiešė ir SLA pado
vanojo dail. R. Kuprevičius, pia
nisto A. Kuprevičiaus tėvas.

Atvykusi iš JAV Vid. Euro
pos kd sąjungos delegacija lie
pos 16 d. buvo priimta Brazilijos 
kanclerio ambasadoriaus Jose 
Carlos de Macedo Soares. I Ita- 
__._MM>mMMmMmMMimi IMMMMM.

nybė Nuteikė parodos organiza
toriui 40 gražiausių Lietuvos 
vaizdų. Rugpiūčio 7 d. paroda 
atidaroma Belem mieste.

Pirmoji Lietuvos architektū
ros paroda, inž. Myk. Ivanausko 
organizuojama, bus atidaryta 
metų pabaigoje Sao Paulyje.

Brazilijos lietuvių muzėjus. Iš 
atsakingų pareigūnų gauta tvir
tas pažadas, kad bus suteikta pa
talpa org. Lietuvių muzėjui. 
Muzėjaus pagrindą sudaro A 
Trumpio, šimtamečio dievdir- 
bio, statulos ir drožiniai bei buv. 
religinio meno parodos ekspona
tų dalis. .
KOLUMBIJA

Kolumbijos liet. kat. atstovų 
suvažiavimas numatomas su 
šaukti Medellino mieste.

Kun. M. Tamošiūnas š.m. gale 
ruošiasi šventinti lietuviškos 
koplyčios ir lietuviškų namų 
kertinį akmenį. Š. m. pabaigoj 
Kolumbijoje laukiama atvyks
tant vysk. V. Brizgio.

Iš Čilės į Kolumbiją persikėlė 
ir įsijungė į veiklą kun. dr. P. 
Ragažinskas.

Garantuoti siunti
nlai Į Sovietų Rusiją 
Ir užimtus kraštus

- ......—-------------- -

Mes siunčlome titsroi iš mūsų sandė
lių Konadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio, 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

T«lef»nat fM. 8-9527.

■; . NAUJAI PERTVARKYTA
Baltic Meat Market & Delicatessen 

KRAUTUVĖ



TmaKBS gXBVBXAI

Kanadai Lietuvių Student? Centro Valdybei pavadus veda redakcinis sambūris* 
Adresas: B. Vaitelis, 23 Ookmouirt Raa<f, Toronto, Ont. Tdef.: RO. 6-2965

Asimiliacijos problema besirūpinant
Mūsų tautos ir tautiškumo išlaikymo reikalais besirūpinantieji susiduria su vienu neišvengiamu ir sunkiai nugalimu procesu — asimiliacija, t.y. panašėjimu išore ir vidumi į gyvenamoje aplinkoje žmones. Ji, kaip tokia; palengvina ateiviui įsikurti, susirasti draugus ir tuo pačiu nutolti nuo gimtojo krašto. Tai yra kelias į nutautėjimą. Kaikurie asmenys bando rasti priežastis patriotizmo stokoje, netinkamame auklėjime, aplinkoje bei jo dvasioje ir 1.1. Problema yra gana paini, turinti prieštaraujančių pavyzdžių bei įrodymų.Pažvelgę . istorijos lapus matėme; jog beveik visi, kurie pasiekė šio žemyno krantus, per eilę metu (jei ne jie, tai jų vai* kai ar vaikų vaikai), įsiliejo į bendrą socialinį bei kultūrinį gy Veinmą, sudarydami naują iš įvairių tautybių tautą. Vėlesni ateiviai prisideda palaipsniui ^rie daugumos, prarasdami leng vai amerikonizmo katile tautines žymes. Vien tik pavardė, jei nepakeista liudija jo tėvų ar senelių kilimo kraštą, ir ji prie progos ar iš sentimento ar iš komercinių bei kitų išskaičiavimu, primena jo kilmę. Tačiau kiti, nor ir čia gimę Ir augę — tikri amerikiečiai, tebenešioja tautinės bei kultūrines žymes ir tam tikrą meilę senolių kraštui. Tas išsilaikymas priklauso nuo daugelio veiksnių, kurie palaiko tai per kartų kartas. Tie veiksniai yra skirtingi kiekvienai tautinei grupei ir tos grupės gyvenamam laikotarpiui bei jos specifinei charakteristikai.Mūsų išeivijoje matome taip pat skirtingus rezultatus — vieni per keliolika rrietų nutautėjo ir prisišliejo prie vietinių^ nors sociališkai bei kultūriškai nėra priimti į jų tarpą. Antri, nematę savo krašto, išlaikė lietuvišką

dvasią, kalbą ir lietuvišką iha- rakterį. Todėl kalbant apie dabartinius išeivius ir jų atsparumą asimiliacijai, reikia daugiau atidumo ieškant tinkamesni^ priemonių ir sėkmingesnių rezultatų lietuviškumo išlaikyme... Svetimųjų jūrojMes (bent viešai) gyvename grįžimo dvasia, ir pats asimiliacijos payojus turėtų būti netoks baisus. Tačiau laikinumas ir greitas grįžimas kaskart vis dau giau tampa popieriniu bei žodiniu, nes vis daugiau ir daugiau, kad 'ir nejučiomis, įsijungiame į šio žemyno gyvenimą ir tuo pačiu tolstame nuo pažadų ir dėtųjų vilčių. Atsiveštasis tautiškumas pamažu nyksta nesant tinkamo pastiprinimo. Išeidami į platesnį socialinį, eko- npminį bei kultūrinį šio žemyno gyvenimą ir pasirinkdami individualines vertybes kaip dažnas gyvenamos vietos keitimas, troš kimas pasisekimo, laimės, turtų, lėkšto pasilinksminimo ateities. netikrumu besisieiojančio- ję minioje, — nerandame prie-v dangos bei paskatinimo prieš svetimybes. Kol laikomasi grupinio gyvenimo ir paprastesnių profesijų, tol be specialių pastangų išliekamą ilgesniam laikui mažiau paliesti ąsimiliaci- još proceso. Ūkininkai ir darbininkai atsparesni jai, negu mieste gyvenantieji bei įvairiose pramonės šakose bedirbantieji, nes jie daugiau nepriklausomi, savasankiškesni. Jie mažiau taikosi prie aplinkos papročių, manierų bei gyvenimo pobūdžio. Jų socialinis bei ^kultūrinis gyvenimas gana paprastas ir ne- reikalanjąs atsisakymo turimų tautinių savybių. **“Neturėjimas specifinių išorinių fizinių skirtumų ir, nugalėjus kalbos sunkumus, panašėjimas yra neišvengiamas santykiaujant su augštesnio luomo

APIE LICENCIJAS 
BEI LEIDIMUS
Prieš vykdant .

Statybą
Visuomet reikalingos leidimas statybai. Beveik 
visose vietovėse prieš statant arba griaunant 
pdStatg, reikalinga išsiimti leidimg. Nustatytas 
leidimas išduodamos tik tčomet, kai numatytas 
pastatas statomas pagal miesto pastatams numa
tytas taisykles, kai kuriosė vietovėse reikalinga 

laikytis miesto ir provincijos taisyklių.

• INFORMACIJŲ KREIPTIS 
j miesto raštvedį. '

......  ..

BLACK LABEL (tariama “Blek Leibel”)

asmenimis. Sėkmingiausia būtų griežtas atsiribojimas nuo vietinio kultūrinio bei socialinio gyvenimo, sukuriant tautinę grupę lyg salą svetimybių vandenyne, kaip kad yra daroma prancūzų, kiniečių, žydų ir kit. Tačiau toks atsiribojimas neįmanomas prie šio laiko sąlygų ir mūsų nedidelio išblaškyto skaičiaus. Todėl belieka pavojingiausias kelias — jungtis į vietinį gyvenimą, stiprėjant eko namiškai, siekiant per mokslą ir gabumus patekimo į augštes- nius inteligentijos sluogsnius, dalyvaujant jų organizacijose tikslu atstovauti mūsų tautą, supažindinant su jos praeitimi, dabartimi, kultūra ir t.t. Tačiau kaip ilgai ir kaip efektingai tas. bus daroma? Juk tokiai misijai reikia tvirto charakterio ir pasišventusių idealistų, kurie būtų pajėgūs atsispirti prieš viliojančias svetimybes ir išlikti savo krašto patriotais. Čia galima padaryti tinkamesnę išvadą pažvel gus į mūsų pačių galimybes sulėtinti asimiliacijos procesą.Vos atvykę nustebome, kad mūsų giminaičiai bei pažįstami, pagyvenę čia 10-20 metų, yra skirtingi savo nuomonėmis, manieromis, įpročiais, neskaitant kalboj vartojamų svetimybių. O kiek stebėtasi matant skirtumus čia augusio jaunimo! Nevienas jautresnis ateivis spaudoje ir kitomis progomis kėlė šį liūdną klausimą, ieškojo kaltininkų ir t.t. Tačiau bėgo dienos... ir štai po "O-O metų tie patys šaukliai nutilsta prieš tikrovės faktus, kai jų pačių vaikai tarpusavyje ima kalbėti angliškai, kai atsiranda skirtumai nuomonėse tarp vaikų ir tėvų, kai mažiau kreipia dėmesio į mūsų organizacijas, rečiau pasirodo mūsų bendruomenėje.Asimiliacijos reiškiniaiKodėl? Kas didžiausias kaltininkas? Norime ar nenorime pripažinti, bet tai aiški ašimi-, liacija pasireiškianti visu savo ryškumu jaunimo ir švelniau senimo tarpe. Žinoma, daugelis ypač paskutinieji bandys prieštarauti, kad tai netiesa ir įrodys pavyzdžiais, bet čia kalbama apie daugumą, o ne apie paskirus asmenis.Organizacijos, sukurtos ateivių antplūdžio metu, keletą metų pasižymėjo dideliu aktyvumu: susirinkimų bei narių gau- $nmas7’kalbos, 'projektai ir toli pramatą planai ... Šokių salės buvo pilnutėlės šeštadieniais ir sekmadieniais. Atrodė, kad su tuo aktyvumu prasideda lietuviškųjų reikalų puoselėjimo laikotarpis, kad tuoj bus žydėjimo metas. Deja, lūkesčiai ir tie lauktieji žiedai nugaišo be laiko aplinkos ir mūsų pačių suminti. Šiandien bandome tą viską paaiškinti laiko stoka, vienybės nebuvimu, atokiu laikymusi nuo kivirčų ir pan. O tikrumoje mes perėjome į kitą pastovesnį ir tikresnį gyvenimo laikotarpį, susipažinome su aplinka ir žmonėmis. Tos organizacijos bei sambūriai buvo vieta susitikti pažįstamus, pasidalinti įspūdžiais bei įsikuriam© gyvenimo patyrimais, darbų bei butų informacijomis, praleisti laisvalaikius ir apdūmoti praeitį. Šian dien beveik visi “namuoti” ir “mašinuoti”, įsitvirtinę darbuose, turi savo bičiulių ratelius ir žino daug puikių ir erdvių vietų pasilinksminimams bei laisvalaikiui praleisti. Organizacijos nustojo augščiau minėtų funkcijų ir teliko grynai valdybų bei keliolikos narių išlaikomos nuo išnykimo. Tie nariai gana margi savo sudėtimi: vieni, nespėję prisijungti prie aplinkos, nepajėgią ar nenorį vytis šio žemyno gyvenimo; kiti, Lietuvoje užė“mę augštas vietas, dabar apsivylę ir dvasiškai priblokšti, randą organizacijose vidinį pasitenkinimą, savęs šiokį tokį įsiprasminimą, žmonių pagarbą jų asmenybei bei jų išsilaisvinimui; treti — idealistai bei iš įpratimo tęsia pradėtąjį darbą ir, nežiūrint jų finansinio pajėgumo ir užimamos vietos bei dalyvavimo vietinėje visuomenėje, yra ištikimi mūsų tautos reikalams. Pati veikla konsolidavosi, sueidama į metus rengiamo vieno a rkito susirinkimo, pasišokimo (svarbiausia kada reikia pasipinigauti) ar kultūrinio parengimo, kur pasirodo jau seniai matyti veidai, išmesdami vieną kitą dolerį bei prisidėdami prie praktiškųjų parengimo darbų. Ir kas būdingiausia — kai rengjama kas* nors didelio — dienos, suvažiavimai ar augštesnio lygio koncertai, salės netalpina publikos. Reiškia, žmonės nėra tokie abuoji, 
kaip dažnai teigiama, bet turi kitokius reikalavimus bei skonį prie kurių dažniausia mūsų veiksniai neįstengia prisitaikyti. Jie perilgai laikosi pasenusių formų bei priemonių, kurios iš dalies yra priežastys mūsų tautiečių nutolimo nuo lietuviškų
jų. reikalų. * -

šuoliaisJeigu vyresnioji karta palaipsniui šliejasi prie aplinkos, tai jaunimas eina šuoliais ta linkme. Juk jis lanko vietines mokyklas, įsigyja įvairių tautybių draugus, žaidžia su jai amerikietiškus žaidimus, seka amerikines sporto ir kino žvaigždes, kalba ir rašo geriau angliškai nei lietuviškai. Tėvų pastangos ir rūpesčiai išauginti gerais lietuviais kelia didelių abejonių. Lietuva — ta “old country”, tėvų pasakojimų išdabinta, nesukelia kažkokiu meilės jausmų. Gal būt jie nesigėdina ir nesi- gėdins pasisakyti, kad jų tėvai ir jie yra lietuviai, bet pati galvosena, idėjos ir bendra nuotaika yra grynai amerikinė. Jie nori būti lygūs savo vietinių draugų tarpe ir jaučia kiekviename žingsnyje skirtumus. Ir tas skirtumas dažnai paskatina bei pagreitina nutraukti visus ryšius su tėvų idealizuojama tėvyne, ištrinti jos kultūros žymes ir kuo greičiau asimiliuotis, kuo greičiau būti lygiam savo mokyklos, profesijos, organizacijos draugų tarpe. Ir nesistebėtina, - kad vaikai dažniausia nori užmiršti viską kas riša su tėvų gimtuoju kraštu, o jau vaikų vai kai vėl tiria ir gėrisi senelių krašto kultūra ir istorija. Jie jau neturi to baimės -komplekso 'būti išskirtais iš visumos, kaip kad kitur gimusių tėvų vaikai.Yra dar ir trečia mūsiškių grupė, sudaranti lyg vidurį tarp jaunimo ir vyresniosios kartos. Tai asmenys augę, brendę Lietuvoje ir lageriniame gyvenime. Jie atsparesni asimiliacijai, negu čia bręstantis jaunimas, jautresni paliktajam kraštui. Iš jų galima tikėtis realios pagalbos lietuviškiems reikalams, nes, turėdami daugiau galimybių įsikurti ir bendrauti su vietine inteligentija, negu vyresnioji karta, gali būti pavyzdžiu čia augančiam jaunimui ir sujungti į tinkamesnę sintezę tėvynės meilę ir šio krašto ištikimybę. Todėl kalbant apie sėkmingesnę kovą prieš asimiliaciją, tenka daugiausia remtis šia grupe.. B. Vaškelis.
Lietuviškoji studentija, pasinaudodama vasaros atostogomis, stovyklaują ir drauge aptaria bei diskutuoja įvairias stu-

AmerikonAmerikiečiai ima užvaldyti pasaulį. Jie dabar ir teoriškai kuria savo, kaip žmonijos vadovų, misiją. Užvaldo jie tautas, ypač dvasiniu atžvilgiu, net ir prieš minios kultūrą nusistačiusius prancūzus. Jų dvasia pasiekė ir mūsų šiek tiek išdžiūvusias sielos gelmes, net ir tų, kurie dar prieš keletą metų galvojo niekaip neapsiprasią šiame žemyne.Juo labiau tai liečia jaunąją kartą, lankančią mokyklas, kurios perkeičia ir širdį ir smegenis, įskiepydamos visam amžiui ypatingą galvojimo būdą ir gyvenimo supratimą.Amerikonizmo šaknysKur glūdi žmogų taip apsėdančio amerikoniškumo galia? Mums įdomu jį pažinti, kaip pelei galėtų būti įdomu patyrinėti katės nagus, dantis ir tą medžiagą į kurią ji bus perdirbta.Kilmės atžvilgiu, jo pagrinde yra’ anglų puritonizmas, dabar atskiestas, bet vis dar tebeatpa- žįstamas. Puritonai, atbėgę Amerikon, nulėmė to krašto ateitį: jis tapo angliškas ir protestantiškas. Prie jų prisidėjo kitas germaniškas ir protestantiškas elementas: olandai, skandinavai, vokiečiai. Taip indėnų tėvynėje buvo įsteeigta supasaulietinta Dievo karalystė: ji buvo perkelta iš žmogaus širdies į šią žemę. Toj racionalistinė j religijoj žmogaus jėgos troškimas susijungia su Dievo palaimos ieškojimu. Darbas, verslas, malda tapo surikiuoti tam pačiam plane. Iš čia dalimi kyla tikybinis kovingumas: pats darbas yra apaštalavimas, kariavimas už savotiškos Dievo karalystės laimėjimą. Jį sustiprina, nežiūrint racionalizmo, mistika: susilpnėjus pastoriaus vaidmeniui, žmogus tiesiog kalbasi su Dievu, šiuos santykius nekaltai išsiaiškindamas sau palankiausia prasme.Galima tuojau pastebėti, kad šios germaniškos tautos yra eks- travertinės: valingos, linkusios į veiklą, nesidominčios vidur-

Vokietijoje, netoli Bonnos, lie pos 30 — rugpjūčio 2 d. lietuviai studentai drauge su estais ir latviais turėjo stovyklą. Paskaitų bei diskusijų temos: Pabaltijo valstybių dabartinė padėtis ir jų praeitis.Kanadoje. — Rugpjūčio 4-6 d. įvyko Kanados lietuvių studentų suvažiavimas-stovykla p.p. Tamošaičių ūkyje, netoli King
ston©, Ont. (Smulkesnis aprašymas sek. numeryje).JAV. — Santariečių stovykla — rugsėjo 6-9 d.d. Tabor Farm, Sodus, Mich.; studentų ateitininkų— rugpjūčio 27-rugsėjo 6 d.d. Št. Vincent De Paul, netoli Annapolis; skautų akademikų drauge su skautais vyčiais bei vyr. skautėmis — rugpjūčio 25 d. — rugsėjo 3 d. netoli Windso- ro.Algimantui Povilui Baneliui pasitraukus iš “Studentiškuoju Keliu” redakcinio kolektyvo, jo vieton pakviestas Kazimieras Manglicas. Už įdėtą darbą A. P. Baneliui “St. Keliu” redakcija nuoširdžiai dėkoja.Redakcija, neturėdama žinių, negalėjo drauge su visais baigusiais praeitame numeryje paminėti sekančių kolegų:Regina Mickevičiūtė-Kulienė, pernai baigus Toronto u-tą bakalauro laipsniu humanitariniuose moksluose, šiais metais įsigijo bakalaureatą socialiniuose moksluose (Social Work). Šiuo metu ji dirba savo specialybėje.

Kostas Astravas — gavo chemijos magistro laipsnį Toronto u-te ir išvyksta.} Montreal} dirbti Shell bendrovėje.
”‘Joiias Andriulis, tris! inėtūs lankęs vakarinius kursus Toronto u-te, išlaikė egzaminus ir gavo pažymėjimą (Certificate course in business) su teise dirb ti prekybos administracijoje, sąskaityboje bei finansuose. Jonas priklauso ateitininkų organizacijai ir yra Kanados Ateitininkų Centro Valdyboje. Šiuo metu dirba Ontario Hydro tarnyboje.JAV L.S.S-gos centro valdyba pasiskirstė pareigomis: J. Karklys — pirm., V. Valaitis — vicepirm., R. Kliorytė — sekr., D. Tallat-Kelpšaitė — II sekr., J. Liubinskas — ižd., K. Ječius ir T. Remeikis — nariai.

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

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

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

veltui.

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 (įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sov. V. DUNDYS

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

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

europietižkame Ir kanadiikame stiliuje.
★ (vairiausių ružių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių iidirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Krosnys - Gazai - Alyva - AnglysCONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (ąir conditioners) vasarai ir žiemai. Krosnys “Gumey“ — gazo ar elektros, šaldytuvai — gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.
ROSE HEATING — TINSMITH CO.

844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1823.

’ Paajfius pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas. * e

amžių kontempliacija, nė pore- nesansinių lotyniškų tautų ab- straktiškumo pamėgimu.Kitas reiškinys, Jėmęs Amerikos dvasinį pobūdį, tai ateiviai. Ši natūrali atranka atvedė energingus vyrus, žemo intelektinio lygio, ambicingus, ieškančius pasisekimo, gerbūvio visomis priemonėmis. Švelnesni, nedrąsesni žmonės, protautojai ar meenininkai, linkę į užsidarymą, prisirišę prie namų, prie praeeitieš, pasiliko Europoje.Taip sudarytus krašto dvasinius rėmus užpildo skirtinga masė: katalikiški airiai, vėliau lenkai, lietuviai, italai, susispietę apie parapijas; taip pat ortodoksai rusai ir ukrainiečiai ir didelė gausybė žydų. Vadovavimas pasiliko germaniškos-ang- losaksinės kilmės protestantų rakosė, prie jo pritapus tam tikru atžvilgiu žydams ir airiams. Kitos tautos ir toliau buvo darbo jėgos tiekėjos.Kodėl amerikonizmas patrauklus?Naujojo krašto civilizacijai, pagrįstai pasisekimo ir jėgos svaiguliu, plėtotis sąlygos pasirodė palankios: platus žemynas, didžiuliai žemės ir požemio tuntai, vis didėjanti daugybė energingų paklusnių imigrantų — vis tai žaliava, kurią apipavidalins vadovauti ir gražiąją ateitį kurti pašauktieji puritonų ainiai bei jų mokiniai.Ši civilizacija veikia žmogų galingai. Ji pažada jam didybės troškulio išsipildymą. Pagrindus! pasisekimą religiniu pradu, sujungusi jį net su apaštalavimu, ji patiesia prieš ateivio akis begalinį žemyną, neribotus galimumus, jam įkvėpia idealizmą ir tautinę misiją: suteikti žmonijai galimumą priimti ame rikonišką gyvenimo būdą; čia dar prisideda iš Europos atsivežtas, iš apšvietes amžiaus pasiskolintas tikėjimas nuolatine pažanga, žmogui duodąs įspūdį, kad jis stovi pačioje pažangos ir laimėjimų viršūnėje; taip pat besaikis optimizmas, pasitikėjimas savimi, savo ateitim, išlaisvinąs iš bet kurio fatalizmo.Juo nuostabiau, kad ta likimo didybė ateina savaime, mažiausios pastangos dėka. Toji dvasia’pakreipia žmogų į išorę, į. veikimą^ jį.- mo ir visokių vidinių problemų. Ji 4aip pat žmogų nuasmenina, paskandina jį masėje, padaro

bevardžiu tos masės vienetu, ir tasai pajunta nepaprastą palengvėjimą, saldžią paguodą; jis nebesijaučia vienas, su juo yr^ milijonai tokių pat, kaip ir jis; tai jam teikia raminantį saugumą. Judrus, -triukšmingas gyvenimas masėje žmogui leidžia ,ap- svaigti, užsimiršti.Žmogus tuo būdu yra taip pat išvaduojamas iš savo praeities: pažanga yra ateity. Buvęs istorijos prislėgtas, jis at jaunėja, nors ir netikra jaunatve. Jam nereikia semtis patyrimo iš senovės. Jis pats savo laimę neša savo rankoje. Nereikia taip pat ilgų mokyklinių pasiruošimų, varginančių pratybų išminčiai pasisavinti: jis pats skinasi sau kelią ir pasitiki tiktai savimi, savo paties patyrimu.
Bedvasis žmogus \Lengvu entuziazmu <dėgąs, tikras dėl ateities, ^žmogus džiaugiasi gyvenimu, didina - si- vo reikalavimus. Tai jį priverčia daugiau dirbti, greičiau bėgti, labiau Skubėti. Jis neturi ižS- ko galvoti apie save, -nė iš-viso galvoti. '*Toksai suišorintas, išblaškytas, perkrautas gyvenimas išsamia žmogų, nuvargina jo kūną, ištuština dvasią. Dvasinis energijos nebetekęs žmogus neturi kelio atgal. Jis negali sustoti ir apsigalvoti: neturi laiko, nė vidinės jėgos. Negali jis į savo gyvenimą kritiškai žiūrėti, o ir nutaręs pakeisti jo kryptį, neįstengtų to nutarimo vykdyfi. Žmogus lengvai atsikrato religijų ir ideologijų, kurios jį stiprina, be neturi priemonių atsikratyti tų, kurios jį išsekina.Amerikoniškoji dvasia yra patraukli savo kraštutinumais ir priešingybėmis, suderinant idealizmą ir materializmą, kraštą tikėjimą ir bedievybę, jėgos, savęs plėtojimo troškulį ir visišką asmenybės išnykimą minioje, užsidegimą didelėmis mih timis ir smulkią kasdienybę, drausmingą morališkumą ir besaikį gyvenimo džiaugsmą.Senėdama Amerika turėjo atsižadėti kaikurių laisvių ir neribotų galimybių, tarp ko kita ir vilties beraščiui „ tapti bės prezidentu. Betir vilties beraščiui „ tapti valstybės prezidentu. Bet amerikoniž- mo.pasisekimas lieka ir. toliaulaimės įspūdį vidaus; o žmogus myli jį nejučiomis žudo.

PASKUBĖKITE!!
. • • ’ ’ ‘ ■ • ’ • . ’ i - • . . . 1 ' / " •

• w v • . »

Didelis išpardavimas

PATYS SAU PASITARNAUKITE 
MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

....« »

1176 BLOOR ST. W. (arti Dufferin) <
1192 Queen St. W. (arti Gladstone) ‘
 :

• * •

Išpardavimas dėl vietos stokos! ;
DIDŽIAUSIOS NUOLAIDOS!

VISOMS PREKĖMS!

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai vak., penktadienį ir Įeita* 
dienį iki 9 vai. v. Didelis žieminių rūbą pasirinkimas siunti
niams j užjūrį

Dideli rankšluosčiai

3 už $1.00

Moteriški megstinukai, 
vilnoaiai, įvairaus dy

džio, geros kokybės 
tik $1.79

ū 
žieminiai moteriški opa-’ 

tiniai skalbiniai. ♦
Reg. kaina $1.00 *

dabar tik 69c *• 
____%Moteriškos medvilninės 

medžiagos 3 jardai 

tik už $1.00
Specialios prekės siunti

niams. Geros kokybės 
importuotos medžiagos 

eilutėms, tinkamos siųs* 
ti j užjūrius. Reg. kaina 
$13.00, dabar tik $7.95

Išpardavimas vyriškų * 
gabardino kelnių. •

Reg. kaino $6.00 ’
Dabar $2.99. 

0Wabasso antklodės 

tiktai $3.99 pora lt •
Moteriškos bliuskutės •

Reg. kaino $1.99 «
Dabar 79c *Moteriškos vilnonės 

kojinės Hsiuntimui 

Reg. $1.10 

Dabar tik 79c

Vyr» odiniai Švarkeliai 
oda iš viršaus ir viduje, 

geriausios kokybės 
tik už $18.93

* 0
Vyriški apatiniai skalbi-* 

niai, tinkami siųsti. «
Kelnaitės tik 99c •

Pirmos rūšies moteriškos 

kojinės. Reg. 99c., da

bar dvi poros oš $1.00.

1
AB ' 0

naitės. Reg. $1.00.
Dabar tiktai 69c

Trijv ketvirčiu paklodės 

P© 99c.
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1077 BLOOR ST. W.

josi

Restoranas “RŪTA”

nes laikui pasibaigus nenoip- 
mis visi skirstėsi į namus. Ne- 
maža dalis svečių suvažiavo pas

YtVIBKtS IIBYJB.XI

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

a: MO R KIS
REAL ESTATE & BUSINESS BRORER 

priklaus^* Toronto Real Estate Board & National Assoc, of Real Estate Boards.

TELEF. LE. 4-8450

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams: '
V. MORRIS, tel. LE. 4-8459. B. BUDREIKA, teL LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tel EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.

994 DUNDAS ST. W. "
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 10.30 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Cleaners

ŠVARA- GYVENIMO PAGRINDAS! 11
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas.
Mokamaatsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.
Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai: . .

CITY CLEANERS
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

Lietuvio elektros ir apsildyimrkoinpanija
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.

LEVACK, Ont
* <

S. Amerikos Lietuvių FASK-to 
pranešimas Nr. 2 

6-jų Sportinių Žaidynių 
antrasis ratas 

Papildydami spaudoje skelbtą 
pranešimą Nr. 1, pranešame:

1. FASK-to nutarimu 6-jų Š. 
Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių 2-jo rato varržybos 
yra pavestos pravesti Detroito

roite ir Windsore, Ont.
2. Žaidynių programa:
a. Lengvoji atletika:
Vyrams: 100 m, 200 m, 400 m, 

800 m, 1500 m, 4x100 estafetė, 
3000 m ėjimas; šuolis į tolį, į 
augštį, trišuolis, šuolis į augštį 
su kartimi; rutulys, diskas, ietis.

Moterims: 50 m, 100 m, 4x60 
m estafetė, šuolis į tolį, į augštį, 
rutulio stūmimas, diskas, ietis.

Jauniams: 100 m, 200 m, 1000 
m, 4x100 m estafetė; šuolis į to
lį, į augšt; rutulys (12 Ibs.), dis
kas (jaunių), ietis (jaunių).

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

Jauniams: 60 m, 4x60 estafe
tė, šuolis į tolį, rutulys (8 lbs.).

b. Plaukimas:
Vyrams: 100 yd. laisvus sti

liumi, 400 yd. laisvu st., 100 yd. 
krūtine, .100 yd. nugara.

Moterims: 50 yd. laisvu st., 100 
yd. laisvu st., 50 yd. krūtine, 50 
yd. nugara.

Jauniams: 50 yd. laisvu st., 
100 yd. laisvu st., 50 yd. krūti
ne, 50 yd. nugara.

c. Lauko tenisas: vyrų viene
tas, vyrų dvejętas, moterų vie
netas, moterų dvejetas, mišru? 
dvejetas; jaunių vienetas.

d. Futbolas (soccer).
3. Jaunių ir mergaičių gimimo 

datos riba yra 1938 m. sausio 
1 d. Jaunučių — 1942 m. sausio 
mėn. 1 d.

4. Žaidynėse turi teisę dalyvau
ti kiekvienas lietuvių sporto vie
netas ar pavienis sportininkas, 
nenusižengęs sporto mėgėjų 
drausmės nuostatams ir per ati
tinkamą sporto apygardą regis
truotas FASK-te bei turįs galio
jančią sportininko registracijos 
kortelę.

5. Visi laiku užsiregistravę da
lyviai bus aprūpinti maistu ir 
nakvyne, tačiau kelionės išlai
das pasidengia patys.

6. Visi dalyviai privalo būti-

nai pasiimti savo asmens doku
mentus, kurie bus neišvengia
mai reikalingi JAV-bių — Ka
nados sienos peržengimui vyks
tant iš Detroito į Windsorą.

7. Dalyvių registracija vykdo
ma per sporto klubus, užpildant 
tam reikalui prisiųstus registra
cijos lapus. Sporto klubams ne
priklausą sportininkai regist
ruojasi tiesiai pas rengėjus.

Registracijos terminas — rug
pjūčio 10 d.

Registracija vykdoma ir visos 
informacijos gaunamos šiuo, ad
resu: Al. Rugienius, 9384 Broad 
St., Detroit 4, Mich. Telef. WE. 
5-1354. FASK-tas.

Sporto kl “Vytis“ nariams
Rugpjūčio 10 d., penktadienį, 

7.30 vai. v. šv. Jono Kr. parapi
jos salėje įvyks visuotinis klu
bo narių susirinkimas. Narių da
lyvavimas būtinas. Po susirin
kimo pobūvis. Valdyba.

“Vytis” rungtynėse
Priešpaskutinės Ęritish Con

sul Cup rungtynės buvo sužais
tos liepos 30 d. su italų “Puglia”. 
Nors italai ir pasižymi ypatirf- 
ga sparta, gerom pasuotėm ir 
kartais net muštynėm, vytiečiai, 
atkakliai kovodami, pirmą pus- 
laikį vedė 1:0 ir tik antro puslan
kio gale italams pavyko rezulta
tą išlyginti 1:1.

Praėjusį sekmadienį, rugpjū
čio 5 d., virš trijų šimtų žiūrovų 
mat ėtikrai vertas dėmesio rung 
tynęs Lions UFC — Vytis. Vy
čio komanda nustebino savo 
ryžtingumu. Šis ukrainiečių 
klubas pakeitė vardą perėjus iš 
National Leag beveik pusei žai
dėjų į buvusią “Slavia”.. Jeigu 
mūsų komanda ir toliau taip 
žais, būsime finalistų tarpe. Gai
la, kad neturėjome Jono Vėly
vi© ir Vytauto Baliūno, kurie 
atostogauja Bostone, jie būtų 
žymiai pagerinę pasekmę. Rung 
tynės sužaistos 2:2. Reikia pa
stebėti, kad Paulius Rožaitis, 
nors ką tik grįžęs po sunkaus 
sužeidimo (buvo sulaužytas 
raktikaulis), parodė ypatingai 
gražų žaidimą. Įvarčius įmušė: 
Paulius Rožaitis ir Jonas Lie
tuvninkas.

Sekančios lygos rungtynės 
įvyks šeštadienį, rugpiūčio 11 d., 
8.45 vai. vak., Millan stadione 
Puglia — Vytis. P. B._

sekmadięnį, Levacko lietuvių 
iniciatyva, įvyko itin šauni ge
gužinė. Didžiausia kaimyninė 
lietuvių kolonija Sudbury, pa
laikydama levakiečius, ypač 
skaitlingai dalyvavo. Buvo ma
lonu matyti visus svečius besi
gėrint tikrai puikia gegužinės 
vieta. Tai Verminion upės pa
krantė su žaviu savo parku. 
“Sunnldale Picnic Grounds” 
vardu.

Nuotaika visų ypatingai buvo 
gera. Šokiai ir žaidimai vyko 
prie puikios lietuviškų plokšte
lių muzikos. Mėgėjai maudytis 
nuolat gaivinosi srauniai pra
bėgančiu vandenėliu. Ant ieš
mo kepama kiaulaitė visų su di
džiausiu nekantrumu buvo lau
kiama ir nežmoniškai visų ape
titus sužadino pasirodžius tarp 
lietuviškos ruginės duonos, 
agurkų ir svogūnų. Puikiai visus 
vaišino ir kartu daug pasidar
bavo: E. Vaškelienė, I. Vaškely- 
tė, A. Skilandžiūnienė ir V. 
Skvereckas.

Dalyvavę svetimtaučiai stebė- 
lietuvių sugebėjimu taip

TRUMPA
(Atkelta iš 2 psi.) 

sigriežė per naktį. Nešama Pri
sikėlusio Kristaus statula. Kris
tų nukankino žydai. O kurgi jie? 
— Ve, vienas iš jų yra: jis vil
ki ilga juoda jupa, su žvilgan
čia barzda ir su jarmulka ant 
galvos. Rankoje jis nešasi bot
kotį, ant kurio pakabinta silkė. 
Bet žydas nebūtų žydas, jeigu 
jis atvirkščiai nedarytų: jis ei
na priešinga procesijai krypti
mi! Kai susitinka Švenčiausiąjį, 
jis susipainioja saVo j ūpo  j e ir 
parpuola ant žemės; paskui jis 
rėkdamas skinasi kelią per mi
nią.

VISUOMENĖS ŽINIAI PRANEŠAME 
kad mes parduodame sekanti turtą:

• Sklypus,
• Vasarnamius,

Žemę,
• Ūkius,
• Daržų žemę,
• Mišku ir pelkių sklypus.

Visa tai randasi LAKE SIMCOE rajone, rajone, kuriame 
sklypų vertė nepaprastai kyla.

Žemos kainos - 
geros išsimokėjimo sąlygos!

Informacijų skambinkite ar atsilankykite į mūsų centr. įstaigą

Ir vėl prabėgo keleri metai. 
Balti bažnyčios stogo ir bokšto 
gontai papilkavo ir nebetaip 
šviečia iš tolo. Žiema. Vasario 
pradžia. Ankstyvas rytas. Vėjas 
kaukdamas neša! sniegą per lau
kus ir akių atmerkti negali. Se
nasis Simonas, įsisupęs į ilgus 
rudus kailinius, sąžiningai trau
kia varpo virvę (kuprotosios 
Rozalijos jau seniai šiame pa
saulyje nebėra). Už bažnyčios 
galo du vyrai įnirtusiai daužo 
kapinių žemę: įšalę per- metrą, 
bet duobė turi būti iškasta. Kai 
kapliu atlauži. žemės gabalą —- 
jis blizga, kaip stiklas. Su akme
nukais. Čia bus palaidotas ma
žažemis Pranas. Tas pats Pra
nas, kuris su terba ant pečių per 
pelkes į rytus keliavo ieškoti 
kunigo, tas pats Pranas, kuris 
bažnyčios chore taip garsiai gie
dojo, kad net šopos stogas kil
nojosi, tas pats, kuris pusei pa
rapijos mirusiųjų karstus pa
dirbo. Dabar jam kitas padirbo 
karstą ir jis čia atsiguls am
žiams. Netoli didžiulio gutkark- 
lio, kuris pavasarį žydi geltonais 
žiedais...

Tadą Imbrasą, kur linksmai lai
kas buvo praleistas ir gerai pasi
vaišinta.

Gegužinę pravedė ir nemaža 
darbo įdėjo K. Ožalas, V. Vaške
lis ir Pr. Skilandžiūnas.

Lauktina ir daugiau tokių ge
rų gegužinių.

Torontiškis Donatas Venckus, 
“Aušros” krepšinio komandos 
žaidėjas, išnaudodamas mokslo 
atostogas, jau kuris laikas dirba 
kaimyninėse kasyklose. Apsigy
venęs pas savo gimines A. P. Ski 
landžiūnus.

Vyresnės kartos lietuvį A. 
Marozą ištiko skaudi nelaimė — 
darbo metu nusilaužė dešinę 
ranką. Kurį laiką pabuvęs ligo
ninėje, dabar gydosi namuose. 
Linkime greitai pasveikti.

Šernas Rimša, kitas senesnės 
kartos lįetuvis ilgesnį laiką gy
dęsis grįžo į darbą. Stebint base- 
ball’o žaidimą jam gana pavo
jingai kamuoliu buvo sužalota

ISTORIJA 1
netvarkingai suguldyti- kapinė
se. Be kunigo ir be duobės pa
šventinimo. O dar daugiau iš
blaškyti po visokius svetimus 
kraštus ir niekuomet čia nebe
sugrįš. Likusieji tik retkarčiais 
ateina į kapines paliūdėti ir lai
mingų dienų prisiminti...

Ir atpūtė vėjas žinią iš rytų 
šalies, kad mūsų senoji bažny
čia prieš porą metų buvo sude
ginta ... Sudegino ją ne karas, 
ne priešai, bet savo krašto pik
ti-žmonės, atėjūnų blogai išmo
kinti: kad žmonės Dievulio ne
begarbintų, kad bažnyčioje prie
spaudos dienose paguodos neieš
kotų ... O prie šventoriaus var
tų augusius ąžuolą ir gluosnį 
nukirto — malkoms...

Ir regiu ašjtave savo svajonė
se, mano mieloji bažnyčia, kad 
tavo mūrai vėl stovi apleisti ir 
vieniši o graudus vėjas švilpia 
pro kiaurus langus ir duris ... 
Gal jau ir berželiai tavo viduje 
sužėlė? Ar atsiras rankos, ku
rios tave vėl atstatytų naujam 
žibėjimui ir garbei?...

' 1956.1.15.

P. Urmelis, turįs ūkį prie To 
ronto, tikisi šiemet pelningo 
derliaus.

Kazys Ožalas savo atostogas 
neseniai praleido Niujorke. Ap
lankė ten gyvenantį brolį su šei
ma ir daug pažįstamų.

Tadas Imbrasas, jau keli me
tai turįs boso darbą nikelio ka
syklose, pasižymi tikrai lietuviš
ku vaišingumu. Lietuviškieji 
reikalai jam ypač prie širdies. 
Jis yra buvęs Lietuvos savano- 
ris-kūrėjas.

Jonas Juknevičius, Vokietijo
je daug kam žinomas kaip nuo
latinis lietuviškos spaudos pri- ’ 
siuntėjas, priimdamas Kanados * 
pilietybę, sulietuvino savo pa
vardę į Juknys.

Kaimynystėje gyveną B. V. 
Skvireckai baigė statytis savo 
nuosavą namą ir į jį persikėlė 
gyventi. Svečias.

JI TIK JĮ VIENĄ TURINTI
1 PASAULYJE...

Kaip aš jam pavydėjau jo Ti
kėjimo! Jis man parodė du me- 
dalijonu, kuriuos jam žmona už
kabinusi ant kaklo, kąi pradėjo 
siausti cholera; vienas buvo Ma
donna del Carmine, antras Santa 
Lucija, šventoji jo žmonos glo
bėja, nes jos vardas Lucija. Ji 
mažąjį medali j otiėlį visą laiką 
nešiojosi, dar nuo tada, kai būva 
mergaitė. Aš pasakiau, kad gerai 
žinau šv. Luciją, žinau, kad ji 
šventa akių saugotoja. Man daž
nai kildavęs noras uždegti žva
kę prie relikvinės, nes mane jau 
daug metų kankinanti baimė ne
tekti regėjimo. Jis sakė papra
šysiąs savo žmoną už mane pasi
melsti į šv. Luciją, kuri pati ne
tekusi akių šviesos, bet taip dau
geliui žmonių ją suteikusi. Jis 
man sakė, kad nuo to momento, 
kai rytą ji išeina iš savo namų, 
jo žmona sėdinti prie lango ir 
laukianti jo sugrįžtant. Ji tik jį 
vieną turinti pasaulyje. Ji už jo 
ištekėjusi prieš tėvų valią, jis 
norėjęs ją iš apkrėsto miesto iš
siųsti, bet ji atsisakiusi jį palik
ti. Jį paklausiau, ar jis nebijąs 
mirties. Jis atsakė, kad dėl sa
vęs paties ne, bet kai pagalvoja 
apie savo žmoną. Kad nors mirt 
tis nuo choleros nebūtų tokia 
šlykšti! Geriau esą tučtuojau bū
ti nugabentam į kapines, negu 
takiam rodytis mylinčiom akim. -

(Axel Mun the)
' i' > — Įwį- I ——i—.

ADAM0N1S & BUDR1ŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai, žemė, ūkiai - pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. N. BALTRUKON1S, VI. 7634 F. YASUTIS, LA. 2-7879

J. SKUČAS, RA. 2-6152

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816

705 YONGE ST. (prie Bloor), TORONTO. Tel. WA. 4-3791
- Yra pardavėjų kalbančių įvairiomis kalbomis. bruuitf

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471

I

*

P. MALIŠAUSKAS
NM.iU.MMS.

ARNETsco

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. LE. 4-8719.

Perkant ar parduodant bctkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į iią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Vasarvietė “MERCURY LODGE”
LAIVELIAI • KABINOS • KAMBARIAI

109 Orchard Beach randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj, 1 mylia 
į šiaurę nuo Keswick, Ont. Autobusai privažiuoja prie vietos. 
Sav. L. P. Krilavičiai. Telefonas: Rochers Point 184M.

Autorizuotas pardavėjas. Gazo kompanijos priežiū 
roję. 25 metai šildymo įrengimų tarnyboje.
Ar pakanka šilto vandens 
jūsų namuose? Ar jūsų 
krosnis parengta sekan
čiam sezonui?

Prašome skambinti:
TELEF. LE. T-2554

15 Barton Avė., Toronto 
ARTURS GARNEJS.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

^CONCORD AVE. - BLOOR, 
$1.500 Įmokėti, 6 grožių neper- 
ein. komb. narnos, naujas šildy
mas, didelė moderni virtuvė, geros 
k iet medžio grindys, didelis kie- 
mos, garažas. Geros rrfokėjimo są- 

- lygos.
EVELYN AVE. - ANNETTE,

$3.000 įmokėti, 6 gražių kamb., 
tikro ir gero mūro namas, alyvos 
šildymas — naujo krosnis. Moder
ni virtuvė, švarus iš lauko ir vi
daus, gražus kiemas, garažas.

JANE - ANNETTE,
$3.000 įmokėti, 6 didelių kamb., 
rupuotų plytų naujos statybos na
mas, naujas "air condition'* šil
dymas, moderni virtuvė, geros 
kietmedžio grindys, Švarus, ougš- 
tas rūsys, gražus kiemas, garažas.

INDIAN GROVE - HIGH PARK, 
$13.000 pilna kaina, 6 kamb., 
presuotu Šviesių plytų, gero mūro 

, namas, švarus iš lauko ir vidaus, 
didelis gražus kiemas, garažas su 

“ pločiu įvažiavimu iš gatvės.
GEOFFREY ST. - INDIAN RD., 

$5.000 įmokėti, 10 didelių kamb., 
kvadratinio plono, visai atskiros, 
gero mūro namas, vandens - aly
vos šildymas, 2 mod. virtuvės, 2 
po 3 gabalus vonios, gražus kie
mas; vieta garažui.

WESTMINSTER AVE. - HIGH PARK, 
$7.000 įmokėti, 14 gražių kamb., 
visai atskiras, gero mūro, labai 
pelningos namas, vandens - aly
vos šildymas, 5 gražios virtuvės, 3 
tualetai, švarus, gražus didelis

HAVELOCK ST.,
$2.000 įmokėti, 1 1 kambarių, at
skiros, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 vonios, 4 virtuvės, van
deniu alyva šildomas, kietmedžio 
grindys, švarus viduje, garažas su 
grožiu kiemu, geros išsimokėjimo 
sąlygos.

GLADSTONE - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, alyva šildomas, moderni 
virtuvė, garažas, lobai gražus — 
didelis kiemas, netoli parko, viena 
skola likučiui, labai skubus parda* 
vimos, šeimininkas išvyksta.

EVELYN AVE.,
$4.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, 2 vonios, van
deniu alyva šildomas, garažas, di
delis kiemas.

HAVELOCK, 
$4.500 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, karštu vandeniu šildo
mas, moderni virtuvė, kietmedžio 
gnndvs, gražus — didelis kiemas, 
garažas.

GEOFFREY - RONCESVALLES, 
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, didelis kiemas, viena 
skola likučiui. ,

JANE - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du ougštus, atskiras, mūrinis na
mas, kvadratinis planas, vandeniu 
alyva šildomas, garažas su priva
čiu įvažiavimu.

P. KERBERIS
Uni. NM.: IX 1-1471

KOMERCINIS KOTELIS
$85.000 įmokėti, 42,243 galionai, 41 išnuomojamas kambarys su 
vandeniu ir vonia duoda $35.000 kasmet. Modernus mūrinis pa
statas randasi. pagrindinėje didelio šiaurinio miesto gatvėje. 
Daug vietos automobiliams .pelninga valgykla. Visi įrengimai 
modernūs. Puikus pirkinys susidėjus. Prašoma kaina $325.000.

Mr. BOB NEIMAMAS
lietuvis, kalba lietuviškai.

JOHN R. MARCH CO. LTD.
1139 Bay St., Toronto. Tel. WA. 3-0933

Į LIETUVĄ, RUSIJĄ ir SIBIRĄ 
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI. Oro paštu prista 
tomą per 2-3 savaites. 100% garantuota. Visas muitas ap 
mokamas vietoje.

JANIQUE TRADING CO.
835 Queen St W., Toronto, Ont • Telefonas EM. 4-4025

SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Telefonas 927695.
HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alta., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL 6-3866 
ir JAV: Buffallo, N.Y., Chicago, III., Cleveland, Ohio, Min
neapolis, Minn., Newark, N.J., New York, N.Y., Philadel
phia, Pa., Pittsburgh, Po. ir kitur.

Atėjo nepalaimos laikai: bė
da vijo bėdą, karas sekė karą. 
Mūsų kraštą užplūdo svetimi 
kareiviai, kurie naikino viską, 
kas ne jų padaryta.

Senoji dvaro ponia, kuri tiek 
daug buvo prisidėjusi bažnyčią 
statant, su savo dukterimis buvo 
suimta ir išvežta į tolimus kraš
tus, kad ten numirtų. Taip pat 
ir šimtai kitų. Jai nebuvo lemta 
atsigulti bažnyčios pogrindyje 
šalia tų, kurių kaulai ten dūli. 
Kleboną taip pat išvežė svetimi 
kareiviai ir jis niekuomet nebe
sugrįžo.

Betgi bažnyčia visas nepalai
mas vis atlaikė ir vis tebestovė
jo kalvos viršūnėje, o jos kry
žius vis tebelaimino gimtuosius 
laukus, nors jau išraižytus nau
jomis ežiomis ir naujais rube- 
žiais. Daugelis tų, kurie taip 
nuoširdžiai čia meldėsi, buvo

NATURAL GAS

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

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

AR VERTA?
$2.25 į metus, kad užlaikius gra
žius plaukus. Mėgink NEW ERA 
40 mėtų sėkmingai vartojamas. 
Siųskite $2.25 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS



V. VA SI S
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

W1 BLOOR ST. nr. /prie Onieytae/ . TORONTO . TeM, LE. 1-4405

Priklouso Toronro, Ohtoritv Canadian

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 kambariai, atskiroj šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.0C0 Įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

PARKDALE, 7 labai dideli kamba
riai; atskiros, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iš I5O, geras

• pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OSSINGTOKl, naujas 2-įų 
butų po 5 kambarius namas, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu LE. 1-4605

KA GALI IR KO NEGALI PROVINCIJOS?
(CSc). Kai 1860 metais Konfe

deracijos tėvai kūrė planus su-
? jungti Šiaurės Amerikos Britų 
’ kolonijas į vieną valstybę — Ka

nadą, jie ilgai svarstė, kokią for
mą ši federatyvinė valstybė tu
rėtų gauti? Dirbtinas ir palaidas 
kolonijų ar provincijų (kurių ta
da buvo — keturios Maritime 

"proviričijos, Ontario ir Quebec) 
sujungimas būtų buvęs nestiprus 
ff 'ifubyrėtų pirmojo ‘ pavojaus 
proga. Antrą vertus, būtų buvu
si-geografinė, etninė ir politinė 

% nesąmonė panaikinti provincijų 
"šaVitiimus ir jų valdžias vienos w
. čSntraližūotos valdžios sąskai- *pracjžios mokyklų biudžetas pra-
• ton.Z- Bet jei atskiros provincijos 
būtų buvusios per daug savo val- 

' džios -(nors ir suvaržytos stipria 
^konstitucija), būtų pavojaus at
skiroms provincijoms sueiti į 
'konfliktus ir net prieiti iki pilie- 

■ iinio karo; pavojai, kuriuos teko 
pergyventi kaimyninėms JAV.

- •' Tuo būdą tada ir buvo prieita 
nuomonės, kad atskiros provin
cijos turi pasilaikyti savo savi
tumus, savo vyriausybes,-bet tų

- .vyriausybių darbas būtų, apribo
tas reikalais, kurie tada buvo lai
komi kaip “ne taip svarbūs vie- 
-tinęs reikšmės cent-
rinė federalinė .valdžia turėtų 
daugiau galios.

Tada buvo nustatyta, kad į fe
deralinės valdžios dispoziciją įei
na šios darbo sritys: valstybinės 
paskolos ir mokesčiai, muitai, 
paštas, tarprovincinis susisieki
mas, navigacija vidaus vandeni
mis, pinigai ir monetos, krašto 

' apsauga, prekyba ir pramonė, 
matų kontrolė, bankai, kalėji
mai, indėnų reikalai, pilietybė ir 
natūralizacija bei kaikurie kiti 
bendro pobūdžio reikalai.

Provincijų valdžioms buvo pa
likta: švietimas, plentai, patai
sos namai, ligoninės, socialinės 
globos įstaigos, gėrimų kontrolė, 
savivaldybių reikalai, civilinė 
metrikaciją. Teisingumo vykdy
mas, net ir federalinių įstatymų 
atžvilgiu, taip pat buvo paliktas 
provincijoms.

Anų laikų parlamentarams ši
toks padalinimas atrodė papras
tas, aiškus, išsprendžiąs visas fe- 

DĖMESIO! DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD.< - TEL. LE. 2-4805

' Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir EuropojdKšviežūs rūkyti unpiriai ir 
lašišos, rusiškas kadaras, genausi Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai. ‘ •

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
-Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE., 
Toronto. Telefonas GE. 3331.

Vasarojimui ir piknikavimui ‘Tulip Park* 
randasi prie pat gražaus Simcoe ežero (42 mylios nuo Toronto, 
%mylios nuo Keswick —* Lake Shore Rd.). “TULIP PARK” ne
paprastai patogi vieta piknikavimui: tiek pavienėms šeimoms, 
tiek organizacijoms. Nepraleiskite savaitgalių neatvažiavę čia. 
Išnuomojami kambariai (nuo $10 iki $18 savaitei). Didelis par
kas, nuolaidi smėlio pakrantė, laiveliai ir žuvis. Iš Toronto au
tobusai kas antra valanda iki “Tulip Park”. Susitarus vasaroto
jai paimami iš Toronto.

Savininkai: Dr. J. KAŠKELIS ir J. PREIKŠAITIS 
Telefonas Toronte — LEnox 2-1306 (Preikšaitis).

Margis Vaistinė 
408 RONCESVALLES AVĖ.

PČRSIUNČIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS
S.SJLS. KRAŠTUS. y

Skubiai paimanu ttas ii namų ir pristatome vaistas veltai. 
^Lubiam pristatymui į namus

p

ir Internotiongl Real Estate Board.

HIGH PARK, 7 komborioi, gero mū
ro, alyva šildomos, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jas 6-šių atskirų butų pastatas, di
delis kiemas ir garažai, geros pir
kinys. ' ’*

RUSHOLME RD., 9 lobai dideli kam
bariai, 2-jų ougštų. atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas,* lobai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
įmokėjimas.

deracijos problemas ilgiems lai
kams.

Bet gyvenimo praktikoj viskas 
nebuvo taip paprasta ir aišku. 
Per eilę metų pasikeitė visas Ka- 

znados gyvenimo paveikslas. Ke
liai, anksčiau buvę tik arklinių 
vežimų keliai ar pašto karietų 
vieškeliai, išvirto į komplikuotus 
ir brangius plentus. Socialinė 
globa, anksčiau buvusi tik naš
laičių ir vargšų prieglauda, da
bar turi spręsti pagrindines žmo
niškumo problemas. Ligoninių ir 
kitų sveikatos įstaigų išlaikymas 
kaštuoja dešimtis milijonų dole
rių. O mokyklos... vien Ontario 

šoka federalinį krašto apsaugos 
biudžetą, prieš 1914 metus. .

Tuo būdu, laikui bėgant, pro
vincijų reikalai taip išplito, jų 
valdžių galia taip padidėjo, kad 
teko kiek nuolankiau aiškinti ir 
federalinius konstitucinius pa
grindus.

Bet ir su praplėstomis konsti
tucinėmis teisėmis provincijos 
nebepajėgia visų joms skirtų rei
kalų beišspręsti. Jos negali pa
skirai susitvarkyti su nedarbo 
klausimu, nes tai pasidarė fede
ralinė problema. Patenkinimas 
visų sveikatos ir šalpos schemų 
vienoms provincijoms per bran
gus. Modernusis žemės ūkis rei
kalauja ne tik vietinės valdžios 
pastangų, bet ir federalinės pa
galbos organizuoti produktų par
davimą užsieniuose. Toms ir ei
lei kitų problemų reikia ieškoti 
naujų veiklos suderinimo formų 
tarp provincijų ir centro val
džios.

Suomiai reikalauja Karelijos
Suomijoje vis garsiau reiškia

mas reikalavimas, kad Suomijai 
būtų grąžinta anksčiau iš jų at
plėštosios sritys. “Karjala”, Ka
relų organas, ta proga aiškiai sa
ko, jog bet kokiu daliniu spren
dimu ši problema iš esmės ne
bus išspręsta. Karelijos gyven
tojai siekia, kad būtų atstatytos 
Karelijos-Suomijos sienos, bu
vusios prieš 1939 m. Kadangi ši
tie reikalavimai yra teisėti, tai,

1

me. Vieną dieną iš kaimo grįžęs 
berniukas sako motinai:

-—Mamyte, aš mačiau žmogų, 
kuris dirba arklius,

— Tikrai?
— Tikrai, mamyte. Kai aš ėjau 

pro šalį, jis vieną buvo tik ką 
pabaigęs. Jis tik su vinimis baigė 
kalti kojas...

Naktį gatve žmogus eina visą 
laiką atbulas. Policininkas jį se
ka, kaip savotiškai keistą ir įtar
tiną. Pagaliau pasivijęs užklau
sia:

—Kas tau? Galvoj negerai, ar 
užmetęs po kepure turi?

— Ne, ponuli! Bet tamsoj vie
nas eiti bijau, todėl susigalvojau 
šį būdą. Mat, jei kas mane imtų 
sekti, tai aš bent matysiu, o nor
maliai einant, juk pakaušy akių 
neturiu? Galėtų kas pritykinęs 
užmauti maišą ant pakaušio.

Kiekvienos provincijos val
džios schema yra panaši (nors ir 
nevisai tokia pat) į centro val
džios schemą. Kiekviena provin
cija turi gubernatorių - leitenan
tą, kuris atstovauja Karūną. 
Kiekviena turi ministerį pirmi
ninką ir ministerių kabinetą, 
valdantį paskiras ministerijas 
(departmentus).

Kiekviena turi provincijos 
parlamentą, kuris turi būti per
renkamas ne rečiau kaip kartą 
per penkeris metus. Quebecas 
turi net instituciją, panašią į fe
deralinės valdžios senatą: pro
vincijos tarybą iš 24 asmenų.

Kiekviena provincija turi tei
sę leisti naujus ar keisti įstaty
mus, bet negali panaikinti gu
bernatoriaus - leitenanto įstai
gos. Gali siųsti savo prekybos 
atstovus diplomatų teisėmis į ki
tus kraštus, bet negali pasirašyti 
sutarčių. Gali leisti bonus, bet 
negali leisti pinigų. Gali statyti 
ar uždaryti plentus, bet negali 
nustatyti važiavimo greičio sa
vo miestų gatvėkariams, nes re
guliavimas judėjimo, vykstančio 
ant bėgių, yra federalinės val
džios reikalas. Provincijai pri-. 
klauso jos žemės turtai, taip pat 
m mineralai, bet ūfanijUš, atdmo' 
jėgos šaltinis, yra- federalinėje 
žinioje.

Provincija negali leisti įstaty
mų, kurie prieštarautų federaŪ- 
niams įstatymams.

Apskritai konfederacija yra 
labai opus ir pilnas netikėtumų 
instrumentas ir nėra labai leng
va palaikyti tą instrumentą vi
sad gerai suderintą.

I

kaip pažymima minimojo į Suo
miją perkeldintų karelų organo 
vedamajame, jų ir nesistengia
ma slėpti. Pagaliau, ir Maskvoje 
visai gerai žinoma, koks yra 
Karelijos reikalu suomių nusi
statymas. Kalbant apie sambūvį 
ir pasisakant prieš imperializmą 
bei kolonializmą, pirmoj eilėj 
reikia atitaisyti suomiams pa
darytąsias skriaudas.

Tiek pačioj Suomijoj, tiek ir 
užsienyje reiškiamas tvirtas įsi
tikinimas, jog Karelijos grąži
nimo klausimo jau nepavyks pa
šalinti iš suomių užsienio poli
tikos dienos problemų. Dar 
prie? keleris metus atvirai tuo 
klausimu buvo beveik neįmano
ma diskutuoti, tačiau padėtis 
šiandien yra jau pasikeitusi. 
Kaip žinoma, suomiai turėjo po 
pralaimėto karo 450.000 karelų 
evakuoti į Suomiją, kur jie pa
lyginti per greitą laiką buvo 
įjungti į normalų gyvenimą, ga
vo darbą ir butus. Š.m. balan
džio 23 d. Karelų pabėgėlių są
junga priėmė nutarimą, kuriuo 
reikalaujama sujungti istorinę 
Kareliją su visa Suomija. Rezo
liucija visoj suomių spaudoj ra- 
da gyvą atbalsį. Net ir Maakan- 
soj”, prezidento Kekkoneno ag- 
rarų partijos organe, Porkalos 
grąžinimas, kaip nurodoma, te
buvęs tik įvadas į suomių Kare
lijos grąžinimą — bent taip tu
rėtų būti.

LIETUVIŲ APŠILDYMO IR

jrengia goža, alyvM ar vandens apžil- 
dymus. Vamzdžiif tfaitoi; linkai - vo
nias - klozetai ir f.t.

. ŽEMOS KAINOS.
LENGVAS RSlMOKtJIMAS.

35 BROOK AVE., TORONTO.

Pinigai laikiniems 
morgičiams

a m kr ^.8 a a AoV aMh ar a>KOrO> STOT y 1 ♦ 

tai. EM. 4-6421.

no galeriją.
. .. , 

paveikslą rėkė ponia. — Tokias 
baidykles jūs "vadinate menu!

dailininkas, — juk tai nebuvo 
joks paveikslas, o tik paprastas 
veidrodis.., _

Nematomas daiktas
Pakelyje vienas automobilis

tas keitė ratą. Pravažiuojantis 
kitas sustojo ir paklausė:

— Prakiuro padanga?
— Pataikiau ant butelio...
— Negalėjai pastebėti?
— Kaip pastebėsi, jei žmogus 

butelį nešėsi kišenėj.

AMERIKIEČIŲ PLIENAS 
SOVIETAMS

JAV prekybos ministerijos at
stovas pareiškė, kad pastaruoju 
laiku sovietams parduota 7800 
tonų plieno lapų, kurie papras
tai naudojami automobilių ga
mybai. Siuntos vertė esanti 
$1.100.000. Tai pirmas kartas 
nuo 1947 m., kad JAV pardavė 
sovietams šios rūšies gaminių. 
Manoma,' kad ši prekyba plėsis 
ateityje. Prekybos ministerijos 
atstovo tvirtinimu, šios rūšies 
plienas neturįs karinės reikšmės 
ir JAV jo esą apsčiai.

IŠIMA STALINĄ IŠ 
‘ VADOVĖLIŲ

Dubrovina, sovietų švietimo 
viceministeris, pareiškė tarptau
tinėj pedagogikos konferencijoj 
Ženevoj, kad šiuo metu peržiū
rimi visi sovietų mokyklų vado
vėliai. Iš jų pašalinami Stalino 
atvaizdai ir jo garbei parašyti 
skaitiniai, kurių paskutiniais 
Stalino gyvenimo metais ypač 
daug buvę įvesta visose mokyk
lose. Dabar rengiamos naujos 
programos ir joms pritaikyti va
dovėliai būsią įvesti mokyklose 
nuo 1957 m.

Paieškojimai
Gustaičio Juliaus ir Dęreškos 

Antano iš Bukonių km., Mari- 
jmapolės apskr., ieško Bujaus- 
kas Vincas. Verbylos Juozo, iš 
Pajaujiškio km., nuo Marijam- 
polės,..•ir Cipjijau sko Vinco,_ jš 
Šumsku km., ^LJarijamplės apšlj 

kaitė Albina is Sibiro. Kreiptis 
“TŽ” administjacijorų

Augustinas Valaitis, gyv. Ka
nadoje, prašomas pranešti savo 
adresą “TŽ” — yra laiškas.

Motušis Pranas, s. Antano, ki
lęs iš Švėkšnos v., Tauragės ap., 
prašomas atsiliepti: V. Kuzma, 
173 Westminster Ave., Toronto, 
Ont. Ieško giminės Lietuvoje.

Rozaliia ir Kazys Matiekai- 
čiai, iš Sibiro, ieško savo sūnaus 
Albino Motiekaičio, kilusio iš 
Panevėžio aps., Sidabravo para
pijos, Miškių kaimo. Žinantieji 
apie jį prašomi pranešti: Kazys 
Žilvytis, 31 Fairholt Rd. N., Ha
milton, Ont., Canada.

Elzė Čekytė ieško brolio Ka
zio iš Indrijūnų k., Kriukų vai., 
Šiaulių ap. Teirautis TŽ adm.

Kontautienė ieško savo brolio 
Prano Daunio iš Papilės, Šiau
lių ap. Rašyti: Kontautienė, Ska 
beikių km., Akmenės rajonas, 
Papilės paštas. -

TA*IP LENGVA PAGAMINTI
PYRAGAIČIUS IR

’ ' PUDINGĄ
‘ i v SU'

DR.OETKER
DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

T.isaa, potitrtau, prijungtu ar
■

rus. Kintamos ar tiesioginės srovės 
motorus.

8e to, apimu namus pilnom Instalia-' 
vimui ar pakeitimui srovės, duoda 

techniškus patarimus. ' *
Skambinti te(ef. LL 3-1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO
, y , ......................... ........<

A. STANCIKAS, teigęs National Ra
dio Institute rodtTi? televizijos skyrių, 

T A’t S O

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami Ir grgitaeml | na-

■m

11

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos:'kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
{staiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI:

Įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

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

Advokatas —■ Notaras 

100 Adelaide SL W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

A

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybos
Raštinė

ir Voldybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

Jonas J.Justis,LL.B
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus *EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas LE. 3-3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

TeL EM. 4-2715

UPHOLSTERING
Jums nebūtinai pirkti minkš
tus baldus tokius, kokius par
duoda krautuvė. Jūs galite 
užsisakyti kokio tik norite sti
liaus pagal savo skonį ir fab
riko kainomis. Seni baldai 

taisomi taip pat.
Paskambinkite LE. 4-9830, po 

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714

- Toronto
"" ■ ■■....................... ................. . ......... . ■ ■

General Insurance
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

ŠILDYMO K0HTRAKT0R1US
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

. OfLBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St Toronto. TeL LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras . namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 
Suite 12.

Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 
namų WA. 3-5555.

Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) -
Telefonas LE. 1-2933 

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyvęs 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. iki 
3 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvolles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. valo; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p. 

Kitu laitu pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
1-3. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. Ns Novošiclcis'
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W.r TORONTO 4. 
(į rytus nuo Duffer in St.)

DANTISTAS.
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadienlaiS’priimo tarp 7-9.

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

——————----
GEORGE BEN, B.A.

teisininkas — .
advokatas ię notaras. • v*
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas SL W., Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai.' Pritaikoma prie 
sienų ir tt

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

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

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

*

«
D 
i*

Dr. F. Tickett
Gydytojas

Priėmimo valandos 2-3 ir
- 7-9 po . pietų > \ ■'

11 Gore Vale Avė. Toronto •
Telef. EM. 8-3754 4

I

Dr. Chas. OKUN;
DANTISTAS - CHIRURGAI 
838 Dundas St W. Torontoz kampos Euclid Avė.
Priima vakarais Dagai susitarimą/

Telef. EM. 8-9822 t
........  ■■■——MM

Akių specialistas
M. STEFANUK

(optometrist)

Patikrina akis Ir pritaiko akinius/ 
jei reikalinga

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

(at Dundas) ' . *

L LUNSKY. R.O
S

t

••I

^1' 
Pritaiko okinius visiems akių defek- 
ioam. Ičtfria akių nervus, kuri* da| 
na i sukelia gaivos skaudėjimą ir 
vingumą. Kalba slaviška
470 Collęge SŲ W^oro 

Telef. WA. 1-3924

t
5

I

OKULISTĖS "
Ę>. BUKOWSKA-

;■ BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES A^J

(prid Geoffrey St.) j
? Telef.: LE.' 2-5493

Darbo valandos: kasdienK) v? 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie^ 
niais nuo 10 va. ryto iki 6

LIETUVIO ADVOKATO < 
ĮSTAIGA J

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų
WA. 4-9501. BE. 3-0971

v 
t

Nauja lietaviška įstaiga g
International :|

Service Bureau U 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius ‘9 J 
A. JLIŪDŽIUS/ 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — .

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

vietos Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į šią Įstaigą 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
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TORONTO. Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
—- J.E. vysk. V. Brizgys šį sek

madienį, rugpjūčio'12 d., vizi
tuos lietuvių vasarvietę Wasa- 
goje, kur 11 vai. lietuvių salėje 
Svečias laikys iškilmingas pa
maldas ir tars žodį. Maloniai 
kviečiami pamaldose dalyvauti 
visi vasarvietėje atostogaują 
tautiečiai, o taip pat svečiai iš 
Toronto ir kitų apylinkės vietų.

— Šv: Jono Kr. Liet. Kat. Mo
terų D-jos skyrius savo tradici
nę Žolinės šventę šiemet švęs 
Wasagoje šį sekmadienį; šven
tės išvakarėse šeštadienio vaka
re par. salėje įvyks gegužinė, 
sekmadienį 11 vai. D-jos narės 
organizuotai dalyvaus svečio 
vyskupo jų intencija laikomose 
šv. Mišiose, kurių metu narės 
Sfiims šv. Komuniją. Po pamal- 

ų naujai užbaigtame parapijos 
Vasarnamyje įvyks bendri pus
ryčiai - agapė, į kurią yra pa
kviestas ir J.E. Vyskupas.
’7—Baigtas statyti 'parapijos 
kieme priestatas, o taip pat va
sarnamis Wasagoje. Už tai gili 
padėka rangovui Algiui Ropei, 
kuris; palvginti, per trumpą lai
ką, tvarkingai įvykdė šių me
lų parapijos užsibrėžtąją sta-

Vysk. V. Brizgys, 
praleidęs keletą dienų ^Midlan- 
de, Ont, išvyko lankyti liet ko-
lonijos Otavoje. Iš čia grįš į To
rontą ir rugpjūčio 12 Atlaikys 
lietuviams pamaldas Wasagoje. 
Vyskupą lydi Tėvas J. Kultas, 
SJ.

Lankėsi Toronte
J. Audėnas, Lietuyoj buvęs 

žemės ūkio mip., dabar gyv. Niu 
torke ir dirbąs LLK, “Lietuvos” 
urnalo redakcijoj ir VLIKe 
caip valst. liaudininkų grupės 
itstovas. Lydimas J. Strazdo jis 
įplankė TŽ redakciją, buvo nu
vykęs į St. Catharines ir sekma
dienį grįžo lėktuvu į Niujorką.
' Stasė ir Antanas Butkai iš Los 

Ąngeles Glendale, Cal., gyvenę 
Toronte nuo 1928 m. iki 1946 m. 
aplankė savo gimines Budvilai- 
čius, Barrie, Ont., ir senus pažįs
tamus: Yokubynus, Dervinius, 
Kuniučius, Samulevičius, Rie
kus ir kt. Gyvendami Toronte p. 
Butkai gyvai reiškėsi visuome
ninėj veikloj. 1929 - 1930 m. jie 
drauge su kitais talkino pirma
jam lietuvių laikraščiui “Kana
dos Lietuvis”,'kurį redagavo J. 
Kružintaitis - Kruze, dabar gyv.

Jybą.
• — Šiam savaitgaliui Toronto 
jūros skautų grupė vyksta į Wa- 
sagą prie parapijos salės padėti 
įrengti jaunimui sporto aikštės.
? —Praėjusį sekmadienį, pa
rapijos kunigams išvykus laiky
ki pamaldų net trijose vietovė
se — Wasagoje, Collingwoode ir 
Het. skautų stovykloje, parap. 
bažnyčioje talkino kun. dr. Pr. 
Gaida. /Šią savaitę Wasagoje 
atostogauja kun. dr. J. Gutaus
kas, kuris ten šiokiadieniais lai
ko šv. Mišias.
. Prisikėlimo parapijos žinios

— Vasaros sekmadienių anks
tyvosios 6 vai. ryto šv. Mišios, nu 
traukiamos. Pradedant šiuo sek
madieniu šv. Mišios Prisikėlimo 
bažnyčioje laikomos 8, 9, 10, 11 
ir 11.30 vai. apatinėje salėje.

— Šį sekmadienį yra šv. Klia- 
ros, antrojo pranciškonų ordino 
įsteigėjos, šventė. Ta proga tre
tininkų šv. Mišios 9 vai., po jų 
— generalinė absoliucija. Susi
rinkimas įvyks 4 vai. p.p. bažny
čioje.

— Šį sekmadienį 10 vai. Šv. 
Mišios laikomos už a.a. Joną Lu
koševičių, žuvusį Lietuvoje; už-

JAV. Buvo išleista 8 nr.
Pp. Butkai, lydimi pp. Yoku- 

bynų, aplankė TŽ redakciją ir 
paaukojo $10. Ačiū geradariams.

Bronius Abromonis, žinomas 
montęealietis kultūrininkas, ku
rio meniškų medžio darbų nuo
traukų buvo tilpę ir “TŽ”, atos
togų metu lankėsi Toronte pas 
sūnų. Ta proga aplankė ir “TŽ” 
redakciją.

Kun. Simanavičius iš Detroito 
pasinaudodamas atostogomis ap 
lankė Toronte savo pažįstamus 
ir “TŽ” redakciją.

Vyt Banelis, gyv. Niujorke, 
iš Toronto su savo motina išvy
ko į Okmolgee, Okla., aplankyti 
p. Pavilionio — motinos brolio, 
kurio ji nėra mačiusi beveik 50 
metų. Atostogų proga jis aplan
kė TŽ redakciją. VLIKe jis drau 
ge su kitais dalyvauja kaip ūki
ninkų partijos (V. Sidzikausko) 
atstovas.

Dr. V. Giriūnienė, Kanados 
L. Kat. Moterų Dr-jos pirminin
kė šią savaitę lankėsi Toronte, 
aplankė taip pat TŽ redakciją.

Susituokė

“Dainavos” skautų-čių 
stovykla

Jau treti metai kaip Toronto, 
Hamiltono, Niagaros ir apylin- 
,dų skautai (buvo svečių net iš 
.^ochesterio bei Hartfordo) su
skrido į gražiąją Inglewood vie
tovę, kad laužo liepsnoms ky
lant į dangų, susijungtų širdys 
vieningam lietuviškam — skau
tiškam darbui.

Stovyklos atidarymas įvyko 
jekmadienį, liepos 29 d. Pirmo
sios dienos buvo paskirtos sto
vyklos galutinio įrengimo bei 
puošimo darbams. Net ir patys 
mažiausieji triūsęsi apie savo 
palapines, valė rajoną^ kasė grio 
vėlius aplink palapines. Nors 
pirmosios, dienos ir nerodė lie
taus ženklų, buvo vistik ruošia
masi visiems netikėtumams. 
Šios vasaros stovykla buvo sau
lėta. Turėdami gerą vadovų-vių 
būrelį skautai ir skautės- nedy
kinėjo kur pakampiais, bet ruo
šėsi skautiškiems patyrimo dar
bams, triūsėsi virtuvėje, o atė
jus laisvalaikiui ilsėjosi ir žaidė.

Skautėms vadovavo: s. V. 
Kalendrienė — stovyklos virši
ninkė, p§. D. Kerševičienė — ko
mendante, v.s.v.skl. Ir. Gaižaus
kaitė—adjutante; skžučių drau
govei vadovavo skl. S. Skirgai- 
laitė ir J. Dailydaitė, jaun. sk. 
draugovei — si. A. Ėižėnaitė ir 
Ir. Kušnevaitytė. Skautams va
dovavo: ps. J. Pažėra — stovyk
los viršininkas, ps. L. Kalinaus
kas — komendantas, v. ski. V. 
Abromaitis — adjutantas; skau
tų draugovei vadovavo G. Ja
nušonis ir si. J.Karaziejus, jaun. 
skautų draugovei — si. V. Kve
daras ir skl. Gražina Skirgai- 
laitė. Stovyklos ūkio vedėju, 
kaip ir praeitais metais, buvo 
niekad nepailstantis v.skl. A. 
Alonderis, virtuvės darbus pri
žiūrėjo ir pati nuo ryto iki vėly
vo vakaro dirbo p. Abromaitie- 
nė.

Stovyklos kapelionu buvo ps. 
kun. Kulbis SJ, kurį vėliau pa
keitė kun. P. Ažubalis. Stovyklą 
aplankė daug svečių: J.E. vysk. 
Brizgys, gen. konsulas V. Gylys, 
KLB Kr. V-bos pirm. B. Saka
lauskas ir vicepirm. J. Yokuby- 
nas, Toronto Šalpos Fondo pirm. 
V-. Bačėnas ir daug skautu tėve
lių bei rėmėjų.

Stovykla buvo uždaryta rug
piūčio 5 d. per vėliavos nuleidi
mą, dalyvaujant Brolijos Vy
riausiam Skautininkui v.s. St. 
Kairiui. V. A.

Visi į žolinės gegužinę!!
RUGPIŪČIO 11 D., ŠEŠTADIENĮ, 

WASAGOJE, LIETUVIŲ SALĖJE RENGIAaĮSPŪDINGĄ ?

Gegužine.
Salė papuošta žalumynais, gera muzika, bufetas.
' Pradžia 8 vai. vak.

Dr. Pr. Ancevičhis 
gyv. Oakvilėj, išrinktas Ontario 
socialistų — CCF tautinių gru
pių tarybos pirmininku. Ta pro
ga laikraščiams buvb išsiuntinė
ta informacija, kurioje atpasa- 
:ojamas pirmininko gyvenimas. 
Jis studijavęs Kaune, bet dėl 
konflikto su Voldemaro-Smeto- 
nos valdžia turėjęs persikelti į 
Vilnių, kur baigęs teisę daktaro 
laipsniu. Iki II D. Karo dirbęs 
lenkų spaudoje. Jo parašyta 
knyga “Stalino valstybės sam
prata” buvusi bolševikų konfis
kuota. Karo pradžioje dirbęs. 
Berlyne* kaip laikrautininkas. 
1942 m. grįžęs Lietuvon, kur ga
vęs advokato teises. Nuo vokie
čių su šeima bėgęs žvejų laivu, 
beet buvęs sugautas ir išsiųstas 
į priv. darbo stovyklą. 1948 m. 
atvykęs Kanadon su šeima — 
sūnum ir dviem dukterim. Vie
na duktė jau baigusi Toronto 
un-tą, kita — mokosi gimnazi
joj.. - ■

K. A. Rusinai susilaukė naujo 
šeimos nario — dukrelės. K. Ru
sinas yra “Žiburių” b-vės lino
tipininkas. TŽ ir spaustuvė juos 
nuoširdžiai sveikina. .

Paštas nusiskundžia, 
kad daugelis nesilaiko taisyklių. 
Tai liečia ypač oro pašto laiškus 
— jie dažnai būna nepilnai ap
mokėti. Pagal taisykles, jeigu 
oro pašto laiškas apmokėtas tik 
75%, jis. siunčiamas nurodytu, 
adresu, nors trūkstama suma iš
reikalaujama dviguba. Neapmo
kėti laiškai nė 75% siunčiami 
paprastu paštu.

Dažnai užkliūva laiškai dėl 
paštu ženklų priklijavimo ne
vietoje. Paprastai jie turi būti 
priklijuoti dešiniajame voko

Atskrido iš Lenkijos
Pas savo dukterį, gyv. ryt. To

ronte, prieš penkias savaites atr 
skrido iš Lenkijos p. Lukaševi- 
čienė - Botjrriūtė. Ji yra gimusi 
Lietuvoje, kurį laiką gyvenusi 
Anglijoje, o nuo karo pabaigos 
gyvenusi pas kitą dukterį prie 
Lodzės, Lenkijoje. Toronte gy
venančios dukters Lųkaševičįū- 
tės Giedziun pastangomis ji ga
vo imigracinę Kanados vizą' ir 
išskrido, lėktuvu iš Varšuvos 
prieš Poznanės sukilimą. . Jos. žir 
niomis, Lietuvoj, gyvenimas esąs 
žymiai sunkesnis nei Lenkijoj.

kai.

I MCNTREAL, Cue.

Hivišjcų vaidinimų b trūkumą 
atąikvie^* 
mūs sani- 
LGustai-

Montreal 
ti Boston- 
būrį vadi _ . . ...
čid. šis sambūris yrą nusistatęs 
montrealiečiams atvežti- puikią 
^Raudonojo Vyno” komediją, 
kurios pastatyme dalyvaus ir ži
nomasis aktorius-veteranas H 
Kačinskas. Spektaklis numato
mas spalio 14 d., sekmadienį, 
Gesu salėje. Šiuo metu yra su
sirašinėjamą su minimuoju 
Sambūriu dėl atvykimo smulk; 
menų. » . . f 'jį:

Seiineilio prezidiumas tiki, 
kad Montrėalio lietuviai aF 
kreips į šį vaidinimą reikiama 
dėmesį ir į jį gausiai atsilankys?

Seimelio prezidiumas.
Atitaisomas. — *T.Ž.”'nri 

koreęp. apie eksursiją į,Windsoj, 
rą parašyta,, kad. bilieto kaina 
$21.50 važiuojant grupe arba pa- 
skiraE Roikia ;prkĮetįc>“Šr bihej 
to kaina yra' važiuojąpj ekskur
sija — nemažiau 25 asmenims. 
Pavieniui vaduojantieji pasP 

: naudos tik savaitgalio nuolai
da”. ” Seimelio p r ezid; sete:.

tiLIETUVOS MOKYKLA DABAR
(Atkelta iš 2 psL)

“LTSR Žemės Ūkio Ministe
rijos kadrų parengimo valdyba” 
priėmė moksleivius į šias vien
metes ž.ū. mokyklas: 1; Vilniaus 
vienmetėn žemės ūkio mokyk
lon kolūkių buhalteriams ir sąs- 
kaitninkams ruošti — Vilniuje, 
Labdarių gatvėj la. .2. Antaliep
tės žemės ūkio mokyklon, kuri 
ruošia laukininkystės brigadų

štampuojamosios mašinos.

kursus ..ir išlaikęs papildomus 
egzaminus.:O pirmos klasės, šo
feriai —r dar pravažiuojant 
30.000 km ir “gerai įsisavinę vi
sas automobilio metalo techno
logijos ;žinias, kad sugebėtų at
likti smulkiausią ir sudėtingiau- 
mašinos ’ remontą”. Pasiruošti 
šoferio, specialybei gali kandida
tai, studijuodami mokyklos jau
nųjų. technikų būrelyje,- orga
nizacijos “Armijai' Aviacijai ir 
Laivynui Remti” rengiamuose 
ąųtpmėgėjų kursuose^
• Kaune,veikia transporto dar
buotojų technikos mokykla. Jo
je iš vįsd tėra tik pirmasis kur
sas. Po dviejų metų baigę mo
kyklą kandidatai bus laivų ka
pitonai ir laivų mechanikai, 
plaukios Nemunu, o ateityje — 
ir “Kauno jūra”. Mokykloj bend 
rųjų dalykų nemokoma, išsky
rus fizinį lavinimąsi. 4 dienas 
per savaitę reikia mokytis teori
nių dalykų, einama mechanika, 
metalų technologija, nagrinėja
mi vidaus/degimo varikliai. 2

prašė brolis V. Lukoševičius.
— Jau paskutinės dienos re

gistruotis tiems, kurie turi pri
imti Sutvirtinimo Sakramentą. 
Vaikai, jaunimas ir suaugę, pri
ėmę Pirmąją Komuniją, turi pri 
imti jr Sutvirtinimo Sakramen
tą. Kitą savaitę pras.idės paruo
šiamosios pamokos. Dėl to jau 
šią savaitę turi visi užsiregist
ruoti: telef. LE. 3-0977 ir LE.

Rugpjūčio 4 d. Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčioj susituokė An
tanas Baltkojis ir Laima Ake- 
laitytė. Abu torontiečiai. Anta
nas yra nuolatinis TŽ ekspedi
cijos talkininkas. TŽ redakcija 
ir administracija bei visi eks
pedicijos talkininkai juodu nuo
širdžiai sveikina linkėdami šei
minės laimės.

Poniai G A I L I E N E I ir jos šeimai, 
mirus Tautos Fondo Valdybos pirmininkui V. Gailiui, 
reiškiame gilią užuojautą

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

3-0621. Nelaimės
— T. Rafaelis yra išvykęs 

atostogų; grįš antroje rugpiūčio 
pusėje.

— A.a. Jonas Urbaitis rugpiū
čio 1 d. iš Prisikėlimo bažnyčios 
palaidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Antanas Baltkojis ir Laima 
Akelaitytė.

“Žiburių” b-vės spaustuvė per 
sikėlė į naują patalpą — prie
statą, kurią pastatė šv. Jono pa
rapija ir pavedė jai juo naudo
tis nuomos teisėmis. TŽ redakci
ją^ ir administracija tebėra dar 
senojoj patalpoj.

— Viktoras Neimantas, gyv. 
21 Harvie Ave., York Township, 
dirbadamas Lincoln Electric Co. 
smarkiai apdegė. Paguldytas 
Eastern General ligoninėje. Jį 
aplankė kun. dr. J. Gutauskas.

— Jonas Urbaitis, gyd. Urbai- 
čio brolis, prie Long Lake, Ont., 
liepos 29 d. žuvo sunkvežimio 
nelaimėje. Jo kūnas buvo atga
bentas į Torontą ir čia palaido
tas. J. Urbaitis gimė 1907 m. Ur- 
bantų k., Bublelių valse., Šakių 
ap. Į Kanadą atvyko 1951 m. iš 
Anglijos. Gyveno Montrealy, 
Toronte, o paskutiniu laiku bu
vo persikėlęs į Long Lake, Ont.

STASIUI GRIGALIŪNUI ir šeimai,

jo tėveliui Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą

Meilai, Maurukai, 
Krasauskai, - Ščepavičiai.

Dr. J. URBAITĮ ir jo šeimą,

broliui tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučia

VIENYBĖJE — GALYBĖ! j.
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
1 “PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

*■ Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 

ttuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
-tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

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

Regina ir Marija Kybartaitės.

SKUBIAI PARDUODAMAS
50 pėdų pločio sklypas netoli Bloor gatvės.

. KREIPTIS:

~ B. SERGAUTIS, Realtor
Telef. LE. 4-2426

Didelis žemės bei sklypų statyboms pasirinkimas.

REIKALINGA MOTERIS pasaugoti vai
kus. LE. 4-7340.

Išnuomojamas ll-me augste butas iš 2 
^kambariu ir virtuvės, be baldų, 315 
Brock Ave. Skambinti LE. 6-8835 iki 
2 vai. po pietų.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, su 
baldais, lll-me augšte, arba 1 kamb. ir 
bendro virtuvė. Yra garažas. Suaugu
siems. College - Dovercourt. Telef. 
LE. 4-5972.

Išnuomojamas ll-me augšte frontinis 
kambarys 1 asmeniui. TeL LE. 3-9688.

Bloor - Dufferin rajone išnuomojamas 
didelis frontinis kambarys ll-me augšte 
su baldais, galimybė virti. Telef. LE. 
5-6659._______________ /________

Išnuomojamos butas: trys kambariai ir 
virtuvė, be baldų. Atskirai išnuomoja
mas frontinis kambarys su baldais. Tei
rautis 417 Dovercourt, po 6 v. v.

Išnuomojamas kambarys viengungiui su 
virtuvėle, 1- me augšte. Tel. fcO.6-5119.

Išnuomojamas l-me augšte kambarys su 
baldais, galima virti, yra garažas. Ne
toli TLNamų. Tel. LE. 4-2972.

Leidimai rangovams?
Miesto tarybos leidimų komi

teto posėdyje narė J. Newman, 
namų sav., nusiskundė kaikurių 
rangovų nesąžiningumu ir pa
siūlė įvesti jiems leidimus.-Da
bar esą kiekvienas galįs pasi
skelbti rangovu - kontraktoriu, 
nors visi prekybininkai, dirbą 
jam, privalo turėti leidimuš. Pir 
mininkaująs betgi paaiškino, 
kad Ontario savivaldybių įsta
tymas to nenumato’ ir kad jam 
papildyti reikėtų prov. Vyriau
sybės kompetencijos.'Komitetas 
tuo reikalu nedarė jokių žygių.

Gauti laiškai^ £ .
Mary Katinienei ir Auguliui Jo
nui iš Lietuvos;

Vyry ir motery rūby siuvėjas \
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš.naajausių 
modemiškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterųlfosMumams ir 
paltams. Augščiausics klasės ranku darbas Toronte. Naujausi 

modeliai. Žemiausios kainos.
Taip pat čia gausite siuntimui į Europa geriausių angliškų me

džiagų nupigintu net iki 50 procantų.
1299 DUNDAS ST. W. į - TORONTO, ONT 

Taip Dovercourt Rd. ir Lisgar.

tės fermų vedėjus. 3. Aukšta
dvario mokyklon ir Plinkšių mo 
kyklon, kurios ruošia laukinin
kystės brigadų birgadininkus ir 
gyvulininkystės fermų vedėjus. 
4. Kretingos ž.ū. mokykla ruošia 
kolūkių buhalterius, sąskaiti
ninkus ir daržininkus. Be to,‘pa
gal vienmetį ž.ū. mokyklų .planą 
ir programas ruošiami: 5. prie 
Alytaus žemės ūkio techniku
mo, esančio Alytuje, kolūkių 
miškininkai ir 6. Šilalės rajone 
pajūrio ž.ū. technikumo — gy
vulininkystes fermų vedėjai.

“LTSR AT-prezidiumo” iąjh- ........... .. •
kricio 5-d. įsaku Mičiūrino vari dienos. skiriamos praktikai; Bū
du pavadinta Vitėnų sodinin- 
kystėš-daržininkystės . bandymų 
stotis, Kaimo sodininkystės-dar- 
žininkystės bei Joniškio ,ž.ū. 
technikumai ir Dotnuvos vidur, 
mokykla.

“Respublikinė darbo rezervų 
valdyba” paskelbė priėmimą į 
technikos mokyklas. -Baigusieji 
vidurinę mokyklą jaunuoliai ir 
jaunuolės 17-25 metų amžiaus 
priimami į metalistų technikos 
mokyklą Nr. 1, esančią Vilniuje, 
P. Cvirkos gatvė 17, geležinke
lininkų technikos mokyklą „Nr. 
2, esančią Kaune, Puškino gat-. 
vė 13, ir vandens transporto; 
darbininkų technikos mokyklą 
Nr. 3, veikiančią Kaune, Vil
niaus gatvė 13. Mokslas jose: 
trunka nuo 6 mėnesių iki 2 me
tų. Gerai besimokantiems duo
dama stipendija 235 rublių per 
mėnesį. Vaikų namų auklėti
niams, našlaičiams, pirmosios ir 
antrosios grupės invalidų vai
kams duodamas nemokamas 
maistas, apranga ir stipendija
— po 50 rublių per mėnesį.
Mokslas pradedamas lapkričio 
Id- y. :

Šoferiai ruošiami 3 mokyklo
se: Vilniuje, Kaune ir, Panevė
žyje. Į jas priimami asmenys ne 
jaunesnį kaip 17 su puse metų. 
Vakarais mokantis mokslas: 
trunka 6 mėnęsius, o dienomis
— 4. Baigęs 6 mėnesių kursus, 
šoferis išlaiko egzaminus ir gau
na šoferio-profesionalp teises su 
“trečiosios klasės talonu”. Toks 
šoferis gali vairuoti sunkveži
mius ir lengvas mašinas, išsky
rus keleivinius autobusus, grei
tosios pagalbos ir ugniagesių 
automobilius. Mat, šios mašinos 
turi tik joms leistiną judėjimo 
greitį. Antros klasės šoferių tei
sės skiriasi tuo, kad jie gali val
dyti tuos automobilius, ..kurių 
valdyti neturi teisės 3 klasė. 
“Antros klasės taloną” šoferis 
gauna tik pravažiavęs 60.000 
km, praėjęs papildomai 6 mėn.

simieji kapitonai mokosi, kaip ir 
busimieji laivų mechanikai, tik 
jų teoriniai dalykai kiek skirtin
gi. Į praktiką pasiųsti drauge. 
Kai- kurie praktiką atliks ne 
Lietuvoje, bet “broliškose res
publikose” ar Volgos-Dono ka
nale. Mokykloje yra daugiau 
kaip -100 moksleivių. Tikimasi, 
kad mokykla su laiku išaugs, 
nes ateityje reikės daugiau ka
pitelių, ' mechanikų, šturmanų.

Vilniaus ' geležinkelininkų 
technikumą . baigusieji ‘ toliau 
mokslus tęs geležinkelių trans
porto institutuose Maskvoje it 
Leningrade. ‘Vilniaus gęležinke- • 
lininkų technikume šiemet mo
kėsi apie tūkstantis busimųjų 
transporto vadovų. Techniku
mas turįs gerai įrengtas audito
rijas, kabinetus, bendrabutį ir. k.

Į Vilniaus J. Talat-Kelpšos 
vardo muzikos mokyklos “ne
akivaizdinį skyrių” priimami 
baigę.7-metę mokyklą.ar turin
tieji vidurinį išsilavinimą ir iš
laikę reikalingus stojamuosius 
egzaminus. .Baigę 7 klases arba 
vid. mokyklą'nūb bendrojo lavi
nimo dalykų egzaminų buvo at-, 
leisti. Mokšlas''trtmka -4. metus j 
i' <Bus'daugiau) • .

stovykla
■Stovykla buvo įkurta prie St t 

Donat, Que. kalnuotame rajone,.
ežerą, apie 80 mylių nuo- 
rija. dStavykląyo apie 50į 
ko' jaunimu' lietjtmukų,! 

nuo t-1ž m.- amž.. 
tovykla ir mergai-- 
turėjo atskiras sto

vyklavietes, tačiau bendrą vir
tuvę, kuriai vadovavo vyr. skau
tė p. Kudžmienė.

Kiekvieną rytą skautai kelda
vosi 8 vai., puse valandos vėliau 
už skautes ir atskirai prie eže
ro mankštindavosi. Kas rytą 
skautai ir skautės bendrai iš-

■ klausydavo šv. Mišių, kurias lai- 
kydavo-abiejų stovyklų kapelio
nas kun. Raibužis, keldavo vė
liavas, iš jaunų krūtinių aidint 
Tautos Himpui. Po to — pusry
čiai, užsiėmimai, skautiško pa
tyrimo ' programų mokymasis, 
sportavimas, - žaidimai. Laužą.

■ berniukai ir mergaitės turėdavo
atskirą, tačiau turėjo ir kelis 
-bendrus "laužus, kuriųosę^ daly
vaudavo ię .neęnažai svečių iš 
Mo " 3 ?

Stovyklavimo metu į skilti- 
ninko laipsnį buvo pakeltas Va- 
zalinskas Gytis, o paskaūtinin- 
ko įžodį, prieš aušrą, davė Vyt. 
Paulius ir Juozas Piečaitis. . ’ •

Paskutinį reprezentacinį lau
žą, kuriame dalyvavo daug 
montrealiečių publikos, užkū
rė Seimelio prezid. pirm. Balza- 
ras, taręs ir kelis žodžius. Pas
kutines Mišias celebravęs kun. 
Raibužis pasakė įspūdingą pa
mokslą, paraginęs jaunimą hė- 
užmiršti ir neišsižadėti lietuvių 
kalbos.

Stovyklos vadovybę sudarė: 
vyr. skit. V. Piečaitis. berniukų 
komendantas, vyr. skit. I. Ki- 
birkštytė, merg. stovyklos vir
šininkė, p. Naginionis, patytirpo 
laipsnių egzaminatorius ir skil
čių skiltininkai-kės. J. P.

Stovykla nauj. kanadieęamis, 
organizuojama “La Cordėe“ klu 
bo, įvyks rugpiūčio 12-19 d. prie 
Ouareou ežero ties St. Donat. 
Priimami asmėnys nejaunesni 
kaip 18 m. Stovyklą remia Que- 
beco prov. vyriausybė. Kaina 
stovyklautojams, įskaitant tran
sportą, — $20. Registruotis: G. 
Beauregard, 7852 r. St. Andrė, 
Montreal 10, Que.

Estai protestuoja .
“The Royal Bank of Canada” 

pirm, Jameš Muir, grįžęs iš Sov. 
Sąjungos pareiškė spaudai v ir 
radijui, kad esą reikia Kanadai 
bendradarbiauti su Sovietų 
ūkiu. Vakariečiai esą daugiau 
turėtų kreipti dėmesio į preky
bą su sovietais nei į satelitų iš
laisvinimą. Estų komitetas Ka
nadoj įteikė banko pirm, protes
tą, pareįkšdamas, kad jo suges
tijos paniekina individualinę 
laisvę^ iškelia ūkinius reikalus 
augšičau žmogaus teisių. Esą, jei 
vakariečiai labiau vertina ūki
nius interesus, tai demokratijos 
kova su diktatūra esanti jau be- 
viltiškia pralaimėta. Šio protes
to nuorašai buvo išsiuntinėti 
Toronto, Montrėalio ‘ir 24 sve- 
timkalbiam laikraščiam. Pasira
šė estų komiteto pirm. J. Muel
ler, sekret. E. Salurad.

Vašingtonas. — JAV moksli
ninkai apskaičiavo, kad dirbti
nis dangaus kūnas - žemės sa
telitas, gali pakilti erdvėn 1500 
mylių virš žemės ir skrieti apie 
ją 19.000 myl. greičiu vietoj 
18.000, kaip buvo anksčiau ma
nyta. 1 •'

< 7; TAŲPYK, SKOLINK1S , 
savo kredito kooperatyve "L t TA S

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

“LITAS-•'veikią sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3j20. Ved. D. Jurkus, HE. 4280

liftuomoiomi 2 kambenoi su virtuvu, su 
boldort arba be baldb ieimai arba neve
dėtiems-High Park rajone. Teirautis pa 
6 v. v. teief. LE. 6-M24.
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