
Kas perims našta?
Išeiviškasis gyvenimas kupinas įvairiausių problemų. Ir la

bai sunkių, sunkiai sprendžiamų, nenugalimų. Štai skundžiamės, 
kad naujoji išeivija nepajėgia susigyventi su .senosios mase, de
juojame, kad jaunoji karta-atžalynas sparčiu žingsniu tolsta nuo 
tėvų dvasios, lietuviškos kalbos ir visų lietuviškųjų reikalų, o 
bedejuodami ir naujų reiškinių esame pribloškiami. Vienas iš jų 
yra išsiskyrimas su dabar subręstančia karta.

Džiaugiamės, kad nemažai lietuviškojo jaunimo lanko mo
kyklas, kad jiems ten neblogai sekasi, kad nemažai jau yra baigu
sių augštąjį mokslą, įsigijusių specialybes ir išėjusių į gyveni
mą. Tikrai miela ir džiugu. Bet yra ir antroji medalio pusė. Šitos 
naujos inteligentų kartos atstovų lyg ir nesimato viešajame lie
tuviškame gyvenime. Ten vis tie patys tebepluša. Vos vienas ki
tas iš priaugančios kartos tepasimaišo, dažnai lyg meteoras blyks
teli ir vėl nematyti. O šita naujoji inteligentų karta juk dar nė
ra tikrieji šio kontinento vaikai. Kaikurie iš jų net gimnazijas yra 
lankę dar Lietuvoje arba nors tremtyje Europoje. Jie negali būti 
nutolę nuo to, kuo tėvai rūpinosi. O visdėito jie mokslą baigę 
nueina savu keliu, ne visiškai tuo pačiu, kuriuo vyresnioji karta 
vaikšto, šiosios rūpesčiais bei sielvartais negyvena. Niekas ne
galėtų tvirtinti, kad jie būtų nutolę nuo vyresniajai kartai bran
gių reikalų, bet, matyt, visdėito kitaip tai išgyvena, kritiškai žiū
ri į lietuviškųjų reikalų kėlimo būdus arba neranda tame kelyje 
sau tinkamo kampučio.

Kad ši jaunoji karta daug kur skirtingai galvoja ir save iš 
masės ateivių išskiria, matyti- iš jų akademinio gyvenimo, iš jų 
pasisakymų akademiškoje spaudoje bei privačiuose pasikalbėji
muose, matyti ir iš visos jų laikysenos. Iki tam tikro laipsnio visa 
tai yra natūralu. Jie jaučia gilesnes savo šaknis šio krašto gyve
nime ir nepritampa visai prie ateiviškos dvasios. Tačiau čia juk 
glūdi pavojus ir visiško išsiskyrimo su ta bendruomene, iš kurios 
jie kilo. Kas gi būtų su visa mūsų organizacine struktūra, jei jie 
nepasidarytų natūraliais paveldėtojais visų naštų!... O kad pa
sidarytų, jie neturi būti nuošaliai,, tik stebėtojai. Priešingai jie 
jau dabar turi eiti į priekį. Jie turi būti įtraukti į vyresniosios 
kartos dirbamą visuomeninį darbą. Jie gal kai ką supranta kitaip, 
bet naują dvasia - reikalinga ir būtina. Be jaunatviškų polėkių 
juk ir pažanga neįmanoma. Senesnėsės kartos veikla daug kur 
jerejo į trafaretą, sakytume formalistinį pareigų'vykdymą. Jau-
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Sovietų okupuotos Lietuvos vyskupai: viduryje J- E. yysk. Kazi
mieras Paltarokas; jo dešinėje J. E. vysk. Petras Maželis, o jo kai
rėje J. E. vysk. Julijonas Steponavičius. ‘

VERGŲ STOVYKLOS 
NYKSTA •

Tarpt, komisija kovai su kon
centracijos stovyklomis savo 

, biuletenio paskut. nr. pateikia 
naują dokumentaciją apie sovie
tų vergų stovyklas. Esą sovietai 
prieš kurį laiką bandė teigti, 
kad kone, stovyklos panaikina
mos. Tiesa, dalis kalinių buvo 
paleista, bet jų vietas tuojau 

užėmė kiti. Sovietiniai teismai _ ________________________ ____ ______ ___________
ir toliau siunčia nubaustuosius i į jo įšalas yra daug svarbesnis už kraują! Savo radijo ir televizi- 
vergų stovyklas. Antai, po su u- ,-os kalboj Britanijos min. pirm.®------------ -----------------------------
limo Tifhse šimtai gyventojų ;jjdenaSf pabrėžė, kad Suezo ka- (Sąjungai. Ten jie turi 4 divizijas 
buvo uždaryti Mirnbje kone, sto naio uždarymas reikštų, mirtį ne su aviacijos daliniais. Pagal su- 
yykloj prie Tomsko. Apie tai esą tik Britanijai, bet ir Vak. Euro- I tartį, Britanija gali jas atšauk- 
rašė ir Gruzijos laikraščiai. Sta- pai irSkandinavijai Jeigu esą ti tuo atveju, jei atsiranda rim- 
tomi nauji kalėjimai Buvusieji t pavyktį. Nasseriui vienam už- ' ’ ’ " .................. ..
Vokutos sukilėliai laikomi spe- vaidytf kanalą, vakariečiams

sSavailės įvykiai
Suezo kanalas tebėra susirūpinimo centre. Anglai ir prancūzai, 

pasitegėsu JAV, sukvietė Londone specialią konferenciją. Būdin
ga, kad iki šiol nė vienas klausimas nesusilaukė tiek dėmesio — nei 
ištisų tautų pavergimas, nei kovos Š. Afrikoj, nei Kipro sala. Dėl 
šių ir eilės kitų politinių problemų nei anglai, nei prancūzai per
daug pešijaudino. Bet kai iškilo Suezo kanalo klausimas, jie tuoj 
pai iuij^B karinius laivus su kariuomene į Viduržemio jūrą! Pasiro-

nors

Ar galima atsikviesti iš Lietuvos?
Tai klausimas, kuris daug kraujo, gimines — moteris pra- 

kam rūpi, ypač tiems, kurie yra 
atskirti nuo savo artimųjų. Vie
nas torontietis prieš kurį laiką 
kreipėsi į savo gyvenamosios 
rinkiminės apylinkės atstovą fe
deraliniame parlamente, klaus
damas, kokios yra galimybės at
sikviesti į Kanadą savo seserį, 
dabar gyvenančią tremtyje Si- 

'bire. Parlamentaras Mr. D. D.
Carrik Toronto Trinity apylin
kės atstovas, rugpiūčio 10 d. laiš 
ku atsakė paaiškindamas prin
cipinius dalykus, kurie gali būti 
įdomūs ir daugeliui,'kuriems ši
tie klausimai rūpi. Dėl to patei
kiame čia laiško vertimą išti
sai, praleisdami tik paminimus 
vardus. (Pabraukimai mūsų).

"Malonus...
Dėl galimybių atkviesti Jūsų 

seserį ... iš Sovietų Sąjungos aš 
kreipiausi liepos 18 d. laišku į 
pilietybės ir imigracijos friinis- 
terį Hon. Pickersgill.

Aš esu gavęs p, ministerio at
sakymą, kuriame jis nurodo, 
kad pilietybės ir imigracijos de
partamentas surenka smulkias 
žinias apie kiekvieną asmenį, no 
rintį atvykti į šį kraštą pastoviai 
apsigyventi. Betgi Kanados pa
reigūnai neturi galimybės šito
kių žinių surinkti Sovietų Sąj. 
teritorijoje. Dėl šitų sunkumų 
atvejai, kada vyriausybės orga
nai gali veikti yra labai riboti.

Pagal dabartinius nuostatus 
gali būti patenkintas prašymas 
Kanadoje gyvenančio, asmens

• įleisti į Kanadą žmoną, nepilna
mečius vaikus ir pirmo laipsnio

šokusias 60 metų amžiaus ir vy
rus prašokusius 65 metus am
žiaus. Be to, Kanados piliečiai 
pagal specialų nuostatą gali pra
šyti įleisti vyrus, tėvus, sužadė
tinę ir sūnus bei dukteris ne
žiūrint amžiaus ir šeimyniškos 
padėties. . »

Kai ministerija leidimą duo
da, jis yra pasiunčiamas į Kana
dos ambasadą Maskvoje. Jokia 
tolimesnė akcija yra neįmano
ma, tol, kol numatomas imigran
tas nesikreipia į Sovietų Sąjun
gos vyriausybę prašydamas lei
dimo išvykti ir (užsienio) paso. 
Kai šitokis pareiškimas yra įtei
kiamas, prašytojas turi pranešti 
apie pradėtus žygius Kanados 
ambasadai, nes šitokis praneši
mas padeda ambasadai tvarkyti 
reikalus su Sovietų Sąjungos vy 
riausybe.

Man atrodo, kad emigracija iš 
Sovietų Sąjungos iki šiol buvo 
labai ribota, tačiau pastaraisiais 
mėnesiais yra įvykę pasikeiti
mų. Dar yra per anksti drįsti 
spręsti, .kas iš to išsivystys, ta
čiau man atrodo, kad pasų ir iš
vykimo prašymai yra tyrinėja
mi. Betgi Sovietų Sąjungos or
ganų sprendimui reikia mėne
sių. ’ <• IWW1

Aš supratau, kad Tamstos se
suo yra 50 metų amžiaus, tad, 
kaip matome, ji nepriklauso tai 
klasei asmenų, kurie šiuo metu 
galėtu imigruoti į Kanadą.

Jūsų nuoširdus
Donald D. Carrick, 

Trinty atstovas parlamente.

cialiose' stovyklose, kurias jie 
turi keisti kas mėnesį, kad vėl 
neįsitvirtintų.

AR BUS1 K A RAS ?
Tiek spaudoj, tiek konferen

cijose ir visuose politikos kabi
netuose Suezo kanalo reikalai 
tebesvarstomi. Šiuo klapsimu 
pasisako valstybių galvos, žur
nalistai, rimti politikai ir visų 
kavinių politikai.

JAV prezidentas ir jo sekre
torius tvirtina, kad karo nebus. 
Bet visiems yra žinoma, kad ir 
britai ir prancūzai jau yra su
traukę karinių pajėgų prie Su
ezo kanalo' ir pasiryžę kariauti, 
jei tik Nasseris nepasiduos tarp
tautinės konferencijos rękomen-

'mb tarptautinė5^4^e 
kartu ■rengiamasi -karo veiks
mams, ir tai viešai.

Suintersuotos šalys tuo karu 
nesipiktina. Tautos ir vienoje ir 
.kitoie pusėje pritaria pasireiš
kusiam vadų karingumui. Ir vie
ni ir kiti kalba apie savo gyvy
binių interesų apsaugojimą. Jei
gu tik karas priklausytų nuo šių 
dviejų pusių, tai karą jau turė
tume. Bet yra ir kitas pasaulis.

Amerikos valdžia ir visuome
nė šiam karui nepritartų. Čia jis 
būtų nepopuliarus. Amerika 
šiam karui prasidėjus darytų 
viską jam sustabdyti. Kaip ten 
bebūtų, šis karas kvepėtų kolo- 
nizmu, nors tą galima ir smar
kiai ginčyti. Kolonizmas šiame 
krašte nepopuliarus. Amerika, 
norėdama laimėti tą visą ne
utralųjį bloką, kuris neseniai 
buvo pavergtas įvairių europie
čių, ir kuris šiandien aiškiai sto
ja Egipto pusėn — tikrai pasi
liks neutraliųjų pusėje. Jos po
litika verste verčia tai daryti. Ir 
Anglija ir Prancūzija iš pat pra
džių yertė Ameriką karingai 
nusiteikti, ir tik todėl buvo pa
siųstas Europon pats Dulles.

Su Egiptu eina visas arabų 
pasaulis, Indija ir. kiti Azijos 
kraštai. Su Egiptu aiškiai yra 
sovietai. Tai yra pats svarbiau
sias tūzas.

Nors sovietai visur skelbia tai 
kos šūkį, bet čia padarys viską, 
kad iš Egipto pusės nebūtų pa
daryta jokių nuolaidų kapitalis
tiniam pasauliui. Rusai darys 
viską, kad ginčą kuo toliau nu
tęstų. Tarptautinių ginčų grei
tas sprendimas jiems nėra pa
geidaujamas. Tai rodo jų visa 
ligšiolinė praktika.

Valstybės, sutikusios dalyvau
ti konferencijoj, sutiko be jo-

KULTŪROS PAMINKLU APSAUGOS SUTARTIS
Jungt. Tautų mokslo, auklėji

mo ir kultūros organizacijos 
UNESCO pastangomis priimta 
tarptautinė sutartis, kurią pasi
rašiusios šalys įsipareigojo sau
goti kultūrinius turtus bei na 
minkius nuo sunaikinimo karo 

, • metu. Sutarties projektas bin u 
paruoštas ir priimtas 1954 m. 
gegužės 14 d. Haagoje, kur Olan
dijos kvietimu buvo' susirinkę 
suinteresuotų kraštų atstovai. 
Iki šiol sutartį pasirašė 49 kraš
tai, nors ratifikavo kol kas tik 
penki. Pagal susitarimą betgi to 
užtenka šiai tarpt, sutarčiai įsi
galioti Pirmieji ratifikavo: Egip 
tas, Burma, Jugoslavija, Mek
sika ir San Marino.

Sutartyje numatytas specia-

lūs ženklas, karo metu naudo- tūrinio- turto vogimas, jo gabe- 
tinas kultūriniams pastatams! nimas iš okupuotos teritorijos 
bei paminklams: bažnyčioms, 
bibliątekoms, muzėjams, rū
mams... ir asmenims saugojan
tiems šiuos kultūrinius turtus. 
Tas ženklas yra mėlyna-balta 
vėliava su trikampio formos sky 
du, kurio viršutinėj daly nupieš 
tas mėlynos soalvos trikampis, 
apatinėj — mėlynas kvadratas.

Sutartyje taip pat numatyta 
statydinti bombų nepramuša
mas slėptuves, kuriose bus sau
gojami meno, mokslo, istorijos 
ir kt. rinkiniai bei archyvai; pa
ruošti kariuomenės specialų per •- « _ M.   A- _ - • • X

uždraustas.

' HOMO HOLITICUS
Mūsų bendradarbis Niujorke

ietai sutikdamikių rezervų.
dalyvauti pateikė visą eilę pa
siūlymų, kurie siekia konferen- 

laikui. O kaiciją nudelsti ii
prasidės patti. Jkonferencija, ir 
vėl atsiras grynai procedūros 
klausimų, kurie! pačią konferen
ciją grės išardyti Ir klausimas 
gali pakibti erė-lTuo. tarpu jiems 
rūpės ten sukf’..............
egiptiečių,, ars’ 
nuotaikas. Jul

. ir. visų kitų 
Jševikams ne-

su neutraliaisiais reiškia tik bol
ševikų tikslų vykdymą, norint 
tuos neutraliuosius padaryti sa
vais satelitais; pasisiūlymai pre
kiauti bei noras ūkiškus santy
kius užmegzti siekiant naikinti 
koloninę sistemą; noras panai
kinti rasines problemas ir paga
liau staigus kilimas sovietų ka
riškos galybės ir bendrai visos 
sunkiosios pramonės.

Kokios priemonės turėtų būti 
JAV-se?

1. Amerika turi būti kariškai 
stiprį ir kartu budri;

2. stipri, bet apie tai mažiau-

4. tu^lXr pa^tik^imo šAVd VT* 
duje ir politikoj su kitais.

Su tomis Visomis problemo
mis p. Kennan siūlo apsiprasti 
ir laukti “ galutinio sprendimo

suiaiprins.'Tai rodo jū tikslai 
Art. Rytuose. Jie .nori ten įsi
stiprinti. Prieš kiek laiko jie 
ten nieko neturėjo, o šiandien 
pasidarė favoritais. Ir tai vis dėl „ o_.------- _r----------
trumraregės europiečių politi-'dar apie dešimt metų. O po to 

Europos valstybės visą lai- įsitikinus, kad .rusai vis dar su
ką pyko ant amerikiečių, kad ! daro pavojingą Vakarams prob

lemą, mesti visas taikos koegzis
tencijos viltis ir paieškoti radi
kalesnių ir drastiškesnių prie
monių. .

Taigi laukiame dar 10 metų! 
40 metų neužteko pažinti bolše
vizmą ypač, kurie specialiai jį 
studijuoja. Kennan tarp kitko 
yra istorikas ir yra parašęs kny
gą apie bolševikus, kaip jie el
gėsi 1917-18 m., kuri šiomis die
nomis turi išeiti iš spaudos. Il
gai, deja, reikės laukti, kol jis 
prieis prie 1956 metų! Ir vargas, 

(Nukelta į 2 pusi.)

šie laikosi griežtos politikos su 
sovietais. Patys norėjo laikytis 
pataikavimo politikos, manyda
mi kad nuolaidomis' laimės ir 
bolševikus. Kai sovietai jų kolo
nijose varė priešeuropietinę po
litiką, rengė sukilimus, vijo iš 
užimtų kraštų, jie nematė ar ne
norėjo matyti, kad tai bolševikų 
darbas. Kaip jie suderindavo ir 
kaip dar suderina bolševikų dvi
gubą žaidimą ,sunku yra supras
ti. Ar tai, bejėgiškumas, ar ne
supratimas! 6 gal vienas ir ki
tas?!

Jeigu šis karas prasidėtų, jis 
nebūtų populiarus. Europiečiai 
gali išeiti laimėtojais: t.y. uždė
ti tarptautinę kontrolę. Suezo 
kanalui, bet bus galutinai pra
laimėję visuose Art. Rytuose, o 
kartu ir visur kitur, kur tik yra 
vakar buvusių pavergtųjų. Ir šį 
karą laimėtų sovietai, jame visai 
nedalyvaudami.

Kokis, btfs JAV politika?
Prieš kiek laiko mus stebino 

Dulles raminantieji žodžiai, kad 
sovietuose atsiranda naujos jė
gos, kurios privers sovietų va
dus kitaip kalbėti, ir kad . tarp
tautinėj politikoj reikia laukti 
palengvėjimų. Tai turi įvykti 
per šį dešimtmetį.

Dabar jau aišku iš kur toks 
pagrindas kalbėti atsirado. Se
nas poetikos nustatinėtojas 
George F. Kennan vėl prašne
ko. Sovietų naujų vadų ir jų 
naujų kalbų proga jis tvirtina, 
kad bolševikai teoriškai nuo sa
vo tikslų neatsisako! bet praktiš
kai jau eina kitais metodais. Ir 
jis mato pasikeitimus: 1. prak-

AUSTRALIJA STABDO 
IMIGRACIJĄ

Australijos vyriausybė nutarė pasitikėjimo net ir mandagumo 
pristabdyti imigraciją is Euro- santykiuose su kitomis valsty- 
pos pietinių kraštų — Italijos,1 bėmis, su jų diplomatais. Jis 
Graikijos ir kt., nes ateivių skai
čius iš tų kraštų esąs jau perdi- 
delis. Metinė kvota tiems kraš
tams — 125.000; manoma ją dar 
sumažinti. Australai notėtų dau 
giau ateivių iš Britanijos, Olan

dijos ir Vokietijos, nes šių kraš-t 
sonalą šiems turtams saugoti it i tų ateiviai esą greičiau ir leng- 
kąrines taisykles, liečiančias; viau įsijungia į Australijos gy- 
kultūrinio turto apsaugą. Kul-1 venima.

tektų priklausyti nuo jo valios, 
nes pusė Vid. Rytų žibalo gabe
nama Suezo ’ kanalu. Tada nu
kentėtų ir laivynas, ir aviacija, 
ir motorizuotoji kariuomenė, ir 
visa pramonė.

Sovietai Nasserio ėjimu rodo 
noro pasinaudoti, nors ir nenori 
suardyti santykių su vakarie
čiais. Jie ilgokai svarstė, tarėsi 
su Nasseriu ir pagaliau pranešė, 
visdėito Londono konferencijoj 
dalyvausią kartu pareikšdami 
nepasitenkinimą; kad konferen- 
cijon nepakviesti arabų ir ko
munistiniai kraštai. Jie pasiūlė 
konferenciją atidėti dviem sa
vaitėm ir praplėsti naujais kraš
tais. Britai betgi, skubėdami 
spręsti Suezo problemą, sų tuo 
nesutiko.

Egiptas laikosi drąsiai. Nasse
ris ir jo ministerial sakosi esą 
pasiruošę ginti Suezą ginklu. 
Vakariečiai, spausdami Egiptą 
kariškai ir^ųfaskąj, tikisi, kad

tas pavojus kitur. Ir tai gali bū
ti padaryta su gen. Gruenther, 
Atlanto vyr. karinio vado, suti
kimu. -

Kaltina žydus
Lenkijos vadovaujantieji ko

munistai ėmė atvirai sakyti ir 
rašyti, kad valdžioje perstipriai 
įsigalėję žydai. Tai esą buvusi 
viena pagrindinių priežasčių su
kėlusių Poznanės sukilimą. Ze
non Nowak, min. pirmininko 
pavaduotojas, kompartijos cent
ro komiteto posėdyje perskaitė 
netgi ilgą sąrašą žydų, užiman
čių augštas vietas. Tai esą dau
giausia intelektualai, perdide- 
lės demokratijos šalininkai, ku
rie savo raštais prisidėję prie 
drausmės pairimo. Be to, jis pa
reiškė, kad žydų buvimas valdi- 
nėse vietose erzina lenkus ir tuo 
būdu gadina kompartijos santy
kius su visuomene. Tai tinka ir 
H. Mine, antrajam min. pirm.' 
pavaduotojui, kuris yra žydas; 
posėdyje Jis nedalyvavo dėl li
gos. . ^.4’... ..

u tuo minima gen. |ijegaies ir skuba ppg 
Vydamasis vamuV^ _ 
pasiūlė 25 mil. dol. vertės, pa
galbą. Dalį gaminių duosią so
vietai, kitą dalį lenkai galėsią 
pirktis kitur už sovietų pasko
lintus dolerius. Be* to, sovietai 
sutiko atidėti Lenkijos skolų 
mokėjimą, pakelti kainas už len
kų anglį.

Sukilimas Ekvadore
Viena vakarinės Ekvadoro da

lies provincija su 385.000 gyv., 
vadovaujama liberalinio fronto 
veikėjų ir karių, sukilo prieš- 
centrinę vyriausybę, kurios 
kontrolėj liko 3 mil. gyv. Vyr. 
kariuomenės vadovybė pasiuntė 
sukilėliams ultimatumą, tačiau 
jie atsisakė pasiduoti. Vyriausy-

Naguib pavardė, kuris laikomas 
Nasserio priešu. Britų intelli
gence service dirba, bet ir Nas
ser nesnaudžia. Sekmadienio kai 
boj jis pareiškė nedalyvausiąs 
Londono konferencijoi ir jos vie 
ton pasiūlęs savo konferenciją, 
kurioje dalyvautų 1888 m. sutar
tį pasirašę ir Suezo kanalu suin
teresuoti kraštai.

JAV tikisi, kad Egipto proble
ma būsianti išspręsta taikiu bū
du. Jos remia anglų-prancūzų 
pozicijas, nors iki šiol vengė 
Suezo reikale kuo nors įsiparei
goti. Mat, JAV rūpi neatstumti 
arabų kraštų ir paties Egipto, 
kad jie nepultų į sovietų glėbį. 
Britai reikalauja aiškesnės lini
jos ir grasina atitrauksią dalį 
savo kariuomenės iš V. Vokieti- jbė pasiuntė savo karines pajėgas 
jos, kuri priklauso Š. Atlanto!jų malšinti ir apsupo jų įgulas.

NAUJO KANADOJE?KAS
Atsargos generolai ėmė aštriai I 

kritikuoti krašto gynybos orga- j 
nizaciją. < 
buvęs kariuomenės adjutantu 
1949-1955 m., Viešoj kalboj pa
reiškė, kad vyriausybė perdaug 
pasidavusi JAV įtakai ir savo 
krašto gynybą organizuojanti 
remdamasi ne strateginiįais, o 
politiniais motyvais ir nenaudin 
gai išleidžianti krašto lėšas. Ki
tas karininkas, buvęs kariuo
menės štabo viršininku, gen. 
Įeit. G. Simonds, pareiškė, kad 
kariuomenė pasižymėjusi dezer
tyrais. Antai Kerėjos brigadai 
buvę suverbuota 20.000 vyrų, 
bet Korėją pasiekė tik 10.000, 
nes 7.000 pabėgę, o 3.000 buvę 
pašalinti. Dalis jų buvusi paim
ta iš kalėjimų, nors dabar kali
niu tarpe nebeverbuojama. Pa- lanko Europos tremtinių sto
gai oficialius duomenis, - dezer
tyrų buvo 500, atleistų — 1.500.

* I firmų skelbimų. Parlamentas šį
Vokiečių pabėgėlius imigraci- įstatymą priėmė per vieną die- 

Gen. mjr. MacKlin, 'jos ministerija kviečia vykti Ka- ną 76 balsais prieš 25. Tai palies
nadon ir čia dirbti žemės ūkyje, plačiai žinomus “leidinius kaip 
o paskui įsigyti žemės ir tapti “Time”, “Reader’s Digest” ir 
ūkininkais. Tam ministerija yra 'pan. Tai padaryta norint sustip- 
numačiusi specialų planą. Ūkiuo rinti savo krašto panašios rūšies 
se ypač trūksta darbo rankų, nes • leidinius ir daugiau atsiriboti 
daugumas veržiasi į pramonę, nuo amerikietiškųjų idėjų bei 
kur yra didesni atlyginimai. Mi- pažiūrų. Amerikiečių žurnalų 
nisterija esą bandžiusi gauti 
ūkio darbininkų įvairiuose kraš
tuose, bet nesėkmingai. Tikima
si, kad R. Vokietijos pabėgėliai 
šia galimybe pasinaudos. Be to, 
Kanados vakaruose ruošiami že
mės ūkio kursai indėnams -ir 
manoma, kad jie taps naudin
gais darbininkais.

leidėjai pranešė padidinsią skel
bimų kainas.

Speciali imigracijos komisija

vykias ip tikisi ten rasti nema
žų skaičių imigrantų.

Šiemet imigrantų skaičius pa
didėjo ypač iš D. Britanijos, iš 
padidėiusio skaičiaus 11.000 at
vykusių per pirmąjį 1956 m. 
pusmetį 7.000 buvo iš Britanijos.

tikuojama mažiau teroro, 2. kul- ) Imigracijos min. Pickersgill 
tūrinis gyvenimas palengvėj-s, pranešė parlamentui, kad kinie-
3.. didesnės laisvės susisiekiant čiu imigracijos bylos nuo šiol , w _____________
su kitu pasauliu bent kultūros galės būti iš naujo peržiūrimos iš viso per pirmąjį pusmetį šie- 
srity, 4. satelitinės valstybės nau tik vieną kartą. Pagal įstatymą, met atvyko 69.938 ateiviai; per- 
dojasi didesnėmis laisvėmis, 5. (Kanados piliečiai gali pasikvies- nai tuo pačiu metu atvyko 
diplomatinėj srity yra daugiau ti savo vaikus, dar nesuėjusius, 58.417. Ateivių skaičius, pasak

Federaliniame parlamente Soc. 
Credit, partijos lyderis Low 
rugpiūčio 13 d. prikišo vyriau
sybei, kad CBC esą įsiskverbu
sių komunistinių gaivalų ir rei
kalavo, kad nuo jų būtų apsiva- , 
lyta. Komunistų įtaka ypač pa
sirodžiusi pereitų metų spalio 1 
d. paminint žinomą JAV komu
nistę Gurley Flynn.

Vyriausybės vardu min. Mc
Cann pareiškė, kad tos progra
mos negirdėjęs ir esą jis turįs 
rimtesnio darbo kaip CBC prog
ramų Cenzūravimas. f •

konstatuoja, kad sovietuose prie 
Stalino buvo įsivyravęs moder
naus totalizmo blogiausia rūšis, 
kuri šiandien prie Stalino įpė
dinių tampanti eilinio totalita
rinio režimo forma.

Šie reiškiniai betgi kelia abe
jonių: taikos vajus prasidėjo dar 
prie Stalino ir daug kam susuko 
galvas; noras bendradarbiauti

21 m., savo žmonas ar vyrus ir imigracijos ministerio, padidė- 
savo tėvus. Kinijoj betgi nesą įęs todėl, kad vyriausybė tei- 
reikalingų statistikų ir dažnai kianti paskolas šeimos nariams 
nesą galima nustatyti ar imi- atsigabenti.
grantas tikrai yra sūnus, duktė 
ir tt. Kanados kiniečiai galį par 
sikviesti savo i 
gu jos tinka imigracijai ir jeigu 
kvietėjas įteikia vyriausybei 
$1000 užstatą, kuris konfiskuo

Linieciai gaų par- olandų, l 
sužadėtines, jei- mažėjęs.

Anksčiau atvykdavo daug 
olandų, bet dabar jų skaičius su- 

"„i, nes daugelis jų emi
gruoja Australijon, kurios vy
riausybė apmoka visą-kelionę.

jamas, jei per mėnesį jos ne- » Uždėjo mokesčius 
veda, o sužadėtinė deportuoja- žurnalų specialioms 
ma. ' Kanadai —. 20% nuc

žurnalų specialioms
užsienio 
laidoms

KANADOS PROTESTANTŲ 
DVASININKAI MASKVOJE 
United Church augšt dvasi

ninkai Rev. G. Dorez, Rev. E. 
Long ir kt lankėsi Sov. Sąjun
goj atsakydami į Rusijos orto
doksų vizitą Kanadoj. Jie turėjo 
progos aplankyti Maskvos ir 
Leningrado įžymybes. Kanadie
čių delegacijos vadovas Rev. Do-- 
reey pareiškė, esą vizitas buvęs 
sėkmingas: “Grįžtame kupini 
pagarbos tautai, tiek daug pasie
kusiai. Ąš ypač domėjausi meno 
turtais, .kurie buvo išsaugoti”. 
Delegacija taip pat lankiusis 
įvairių bažnyčių pamaldoaa.
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Visas kultūringas pasaulis 
piktinasi vaikų grobikų darbu. 
Jų pasitaiko Amerikoje. Rėti 
įvykiai, bet nepateisinami. Nesi
stebiu, kad ir “Laisvė” 123 nr. 
piktinasi. Tik gaila, kad neduo
da platesnio paaiškinimo.

«... Didžiausias pasauly vaikų gro 
bimo specialistas. yra Sovietų 
Sąjunga. Jos trumpa ir kruvina 

‘istorija mirgėte mirga vaikų 
grobimu. Po sunaikinimo caro 
šeimos (joje buvo mažamečių), 
prasidėjo baisus teroras. Kur 
dingo dešimtys tūkstančių ar
mijos karininkų vaikų? Tėvus 
išžudžius, dukras ir motinas iš
sitempė raudonarmiečiai. O kur 
jų sūnūs ir mažamečiai vaikai? 
Užtenka žvilgterėti tik į Rach- 
pianavos atsiminimus. Kur din
go šeimos per valymus? . Prisi-. 
menu, kad ir Lietuvoje buvo su
sirūpinta Rusijoj sušaudyto Put- 
nos vaikais, rodos, Algirdu ir 
Danute. Pilnos vergų stovyklos 
mažamečių. Skaitant Kravčenko 
knygą “Aš pasirinkau laisvę” — 
žiauru matyti Sibiro taigose 
pusnuogius pabaltiečių vaikus 
prašančius duonos. Dar šiandien 
Rusijos miestai neapsivalo nuo 
benamių (bezprizornikų) vai
kų. Taip. Laiminga jaunystė. 
Nekalbėkim apie “kontrąrevo- 
liucionierių” ir “fašistų” vaikus. 
Jų likimas juodas. Bet nusipel
niusių maršalų, revoliucijos va
dų šeimų likimas tas pats, jei 
jų tėvai nuvainikuojami. Nespė
jo Stalinas išsitiesti greta Le-

VAIKŲ GROBIKAI

*<i

jaųa — kolchoze. Baisus dalykas 
vaikams kentėti už tėvus. Jūs 
vepkiatte dėl Rozenbergų liki
mo, bet jų vaikai, tikiu, nėra 
alkani ir be pastogės. O kur 
milijonai sovietų vaikų našlai
čių? Kas jais rūpinasi?

Kur dingo Graikijos ir Pietų' 
Korėjos sovietų pagrobti vai
kai? 1941 m. karui prasidėjus, 
jūs pagrobėt iš Palangos visą 
Pionierių stovyklą. Kur tie vai
kai? Ar jie grąžinti tėvams?

Grobti, naikinti nėra jokios 
atsakomybės. Su nuriedančia 
galva kokio pareigūno, užkabina 
tūkstančius “nuodėmių”. Visur 
“atpirkimo ožiai”. Nesvarbu 
kraujas ir ašaros. Jie lengviau 
už Pilotą nusiplauna rankas, ’ 
nors jos suteptos kraujumi.

. Tikiu, kad mūsų didžiąusiejį 
raudonieji neleistų savo vaikų 
į žemiškąjį “rojų”. Dar Nepri
klausomos Lietuvos laikais, ne 
vienas lietuvis amerikonas leis
davo savo vaikus į Lietuvos mo
kyklas. Ne vienas šimtas jų lan
kė mūsų universitetą. O šian* 
dien tik vienas Bimba turėjo 
laimės pamatyti Lietuvą. Pro 
Vilnių yįenas kitas praskrenda, 
o kųr; visa Lietuva. Jie bijo pa
rodyti pasauliui Jos kruviną 
veidą, ie bijo savo darbų. Ne- 
paslėpsit žuvusiu kapų juos iš
draskę ir žirgų kanapomis už- 
mynę. Nesulaikysit našlaičių 
ašarų juos melu maitindami. 
Kils vieną dieną visą Žemė

nino, kai jauniausias pasaulio smurtą sunaikinti. O budeliai ir 
generolas Vasilijus Stalinas at- išdavikai turės teisėtai atpirkti 
sidūrė darbo stovykloje, o Tat- savąsias nuodėmes. R. Med.

(Atkelta iš 1 psi.)
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BALSUOTOJAI IR POUTINĖS PARTIJOS KANADOJE
Per eilę pastarųjų metų Kana* 

reiškė' keistenybė — “dviejų 
krypčių balsavimas”: kai bal
suotojas vienu atveji*, sakysime 
federaciniuose rinkimuose, bal
suoja ųž vieną partiją, o kitu 
atveju, sakysime provinciniuose 
rinkimuose; už kitą. Turbūt be 
apsirikimo galima būtu tvirtin
ti, kad daugumas kanadiečių 
balsuotojų yra dviejų krypčių 
balsuotojai. Tą išvadą nesunku 
padaryti, pasižiūrėjus į federaci
nio ir provincijų parlamentų su
dėtį.
- Faktas, kad partijos skiriasi 
tiek savo principais, tiek kon
krečia veikla, atrodo, nedaug 
balsuotoją tejaudina: jis balsuo
ja už tuos, kurie, jo manymu, 
gali geriausiai atlikti darbą tam 
tikru atveju.

Minimasis “dviejų krypčių” 
balsavimas labai aiškiai pasi
reiškė visai neseniai, birželio pa
baigoje, dviejose iš trijų pro
vincijų, kuriose vyko rinkimai.

Sąskątchewano provinciją fe-; 
deraciniame parlamente dau- 
giąųsįą atstovaujama CCF — 
sociąlistų. Neseniai įvykusiuose 
provincijos parlamento rinki
muose į valdžią jau ketvirtam 
laikotarpiui buvo grąžinta prem 
jero T. C. Douglas CCF vyriau
sybė. Tuo būdu Saskatchewan© 
balsuotojai didele dalimi yra 
“vienos krypties” balsuotojai.

Maždaug tuo pat laikotarpiu 
provinciniai rinkimai vyko ir 
kitose dviejose provincijose: 
Quebece ir New Brunswick. 
Bet čia balsuotojų apsisprendi
mas buvo “dviejų krypčių”.

Senoji Quebecko provincija 
federaciniame parlamente dau
gumoje atstovaujama, liberalų. 
Tuo tąrpu neseniai įvykusiuose 
provinciniuose rinkimuose prem 
jero Maurice Duplessis Union 
Nationale (konservatorių) par
tija buvo grąžinta į valdžią dar 
su didesne dauguma (gavo 72 
vietas iš 93). Šituo laimėjimu 
provincijos liberalams buvo 
duotas neinažas mūgis.

HUGH NEWTON
dps politiniame gyvenime pąsi- “Canadian Scene” redaktorius

AR BUS KARAS?
. (Atkelta iš 1 psl.) klasei (komunistai nenustoja sa 

kai istorikai rašo receptus da-' vęs identifikuoti su darbinin
kais!), esančiai'kapitalistiniuose 
kraštuose reikalinga turėti ry
šius su marksizjno centru •*-

bąrties politikai!
■ Ar bolševikai keičiasi?

; Kąikas,.^ t
bėlsėi , jau eŠą he įfe/ 

.bolševikai įkyriai įrodinėja bur
žuaziniam p? uliųi, kąd jie yra 
tie patys. Štai ir dabąr. Sovietų 
vadai perspėjo ir savo komunis
tines valstybes ir komunistines 
partijas užsieniuose, kad prole
tarų (suprask komunistų!) ry
šiai turį būti kaip buvę.

Ners Stalinas ir vanojamas, 
bet senas komunistų šūkis “pro
letarai viso pasaulio vienykitės” 
turi būti išlaikytas ir kiekviena 
proga kartojamas.

Tarptautinių komunistinių 
partijų konsolidacija esanti isto
rinė būtinybė ir darbininkų

jau
___ ____ ______ ^ socialistų

Komunistai _ Maskvos vėl 
davė nąųjas instrukcijas dėl 
taktikos sū socialistais, žinoma, 
laisvuose kraštuose, nes pas sa
ve visus socialistus jau seniai 
išžudė, arba jei ir yrą, pūva ka
lėjimuose ir vergų stovyklose.

Partijos (rusu) Centro Komi
tetas pasiuntė vokiečių social
demokratų partijos konferenci
jai pasiūlymą dėl abiejų Vokie
tijos dalių suvienijimo. Chruš
čiovas tą tema kalba ir Mask
voj.

Prancūzų kom. partijos kon-
. . l H.-.

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST. (prie Ossington), TORONTO. Tel. LE. 1-3098 

jau galite siųsti šavo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS Į LIETUVA
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštų iki 20 svarų.
Mūsų skyrius, 105 Cannon E., HAMILTON, pas p; A. Juraitį, 
telef. JA. 8-6686, tuo tąrpu siunčia kaip ir iki šiol tik vaistus ir 
maistą iš Anglijos. v

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

Gyveną ne Toronte goli vaistą užsakymus bei savo sudarytus siuntinius iki 19 
svarų pasiųsti mums pa it u. Apmokėsite ęffcvę mūsų praneiimą,
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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 ~-

ATLANTIC EXPORT w IMPORT CQ« 
926 Dundas St. W.; Toronto - ĘM. 4*1633

SU-

da-

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
- sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

gręse general, sekr. Thorez, 
rydamas pranešimą ir nuvaini
kuodamas savo mokytoją Stali
ną, taip pat siūlė vienybę su so* 
ciajįstąįs. Parlamente kOmunis-

pasiryžta 
eialisto ministerte 
Gųy Mollet vyriausybę.

Tai yra ryškus ženklas, kad 
komunistai pasijuto silpnais ir 
ieško talkininkų, siūlydami su
darinėti “liaudies frontus’’. Silp 
,ni ne tik užsieniuose, bet ir pas 
save namie. Atrodo, kad šitie 
pasiūlymai bus padaryti visoms 
socialistų partijoms užsieniuose. 
Ar komunistai nepasiūlys “liau
dies frontų” ir tremties socialis
tams? Būtų įdomi kombinacija: 
pas save likviduoja, o su nepa
gaunamais siūlosi dirbti!

Reikia laukti, kad socialistai, 
būdami pakankamai pasimokę, 
į naujai statomas pinkles nesi
duos pagaunami. Juk jau aišku 
visiems, kąd su bolševikais joks 
bendras darbas nėra ir nebus 
įmanomas. Bolševikas tik tol 
bendradarbiaus, kol sustiprės, o 
sustiprėjęs duos niuksą į pašonę 
savo vakarykščiam draugui, kad 
tas versis strimagalviais.
Britų socialistai už neutralumą

Britų, opozicijos vadas Hugh 
Gaitskeli ateinančiuose parla
mento debatuose siūlys naują 
užsienio politiką, kuri yra įdomi 
ir mums. Jis yra už Vokietijos 
apginklavimą bet kąrtų ir už jos 
neutralumą. Tuo jis mano pa
siekti Vokietijos suvienijimą, 
nes tam greičiausiai pritartų ir 
sovietai, kurie lįgi šiol kliudo 
vokiečiams susivienyti. Gaits- 
kell mano, kad reikia remti, 
kaip ir ligi šiol, Š. Atlanto Sąj. 
ir pasilikti tokiuose pat santy
kiuose ir su Ameriką.

Sovietai to ir siekia, kad tik 
Vokietija pasiliktų neutrali, tik 
jie nori, kad ji pasiliktų ir ne
ginkluota.

Komunistai mažėja
Komunistų Prancūzijoj prieš 

dešimt metų buvo 907.000. 1954 
m. ju buvo 506.250, šiemet jau 
tik 429.643. Taigi tik per dvejus 
metus sumažėjo 15%.

Silpnėja komunistai ir Itali
joj.. Komunistų laikraštis Nuo- 
vo Corriere jau sustojo. 50 tar
nautojų iš partijos centro yrą 
atleisti. Komunistų “universite
tas” uždarytas. Tai buvo mo
kykla 10 myl. nuo-Romos, skirta 
rengti vadus partijai. Ši krizė 
nėra paskutinių dienų reiškinys. 
Srityse, kur buvo daugiausiai 
susikoncentravusi pramonė, ko- 
munistai gauna vis mažiau bal
sų: svyruoja nuo 10-20%. “Uni
tą” — svarbiausias komunistų 
JaikrąštĮs jau prieš metus nu
stojo daugiau kaip 300.000 skai
tytojų. Jis buvo išleidžiamas

Minimoje provincijoje paste
bimi ir dar įdomesni reiškiniai: 
čįa yra netik ^dviejų krypčių” 
balsuotojai, bet ir “dviejų kryp
čių” agitatoriai; daug tų pačių 
asmenų, kurie pereituose pro
vinciniuose rinkimuose yedė ak
ciją už Union Nationale konser
vatorių partiją, anksčiau buvu
siuose federaliniuose rinkimuo
se agitavo už liberalus. Nėra 
abejonės, kad, atėjus naujiems 
federaciniams rinkimams, jie 
vėl dirbs už liberalus, ,

Quebecko rytinis .kaimynas 
New Brunswick© <■ provincija 
taip pat turėjo provinpįniųs rin
kimus birželio mėnesj. ir čia 
pasikartojo panašus . reiškinys. 
Premjero Hugh John Fleming 
konservatorių yyriąusybė vėl 
buvo grąžinta į valdžią sų su
stiprinta dauguma. Tuo tarpu 
Otavoje šią prpncįją daugumoje 
atstovaują liberalai.

Kai kurie komentatoriai ban
do aiškinti, kad. kėistas “dviejų 
krypčių” reiškinys tenka priskir 
ti įprastam kanadipčiū trądicin- 
gumųį ir nemėgimui naujovių. 
Tą mintį patvirtintų ir faktąs, 
kad Kanadoje vyriausybės, išbū
na labai ilgaf be. pąsikėitimų O 
gąlbūt ir pačios politinės parti
jos nebetįĮri tąrp savęs labąi di
delių skirtumų. ■".... ’ k

Pagrindinės Kanados politi
nės partijos, skaičiuojant iš po
litinės kairės į dešinę, yra: CCF 
(Cooperative • Commonwealth 
Federation), liberalai, progresy
vūs konservatoriai (arba tiesiog 
konservatoriai), social credit, 
(čia nekalbame apie Labor — 
Progressive komunistinę parti
ją, kuri-, tiesą sakant, nesudaro 
jokio rimto svorio).

CCF yra Kanados socialistų 
partija. Bet ilgainiui ši kadaise 
buvusi didžioji- kairiųjų tvirto
vė palengva netenka savo karin
gumo. Dvi didžiosios centre sto
vinčios partijos, liberalai ir kon- 
sevatoriai, savo1 pavadinimais 
nedaug ką tepasako? Liberalai, 
jau ilgus metus valdą Kanadą 
palengva darosi konservatyves
ni, tuo tarpu konservatoriai, il
galaikiai opozicijonieriai, paleng 
va liberalei ę. Rčųial Credit par
tiją yra dėžiniai . Nors ji turi 
kąikurių)ėkra^®f^ų'< idėjų? 
rįos JaffišL

ilgai. Šiuo metu iš 90 Ontario 
parlamento vietų konservatoriai 
turi 79. Bet nežiūrint to, iš 85 
vietų, kurias turi federaciniame 
parlamente Ontario atstovai, vi* 
sad apie 50 turi liberalai.

Quebeckąs, kaip sakyta, mėgs 
ta balsuoti liberališkai į federa
cinius organus ir konservatoriš- 
kai į provincinius. Tas pats su 
New Brunswick.

Nova Scotia, Prince Edward 
Island, Newfoundlandas balsuo
ja nuosekliai liberališkai: ir į fe
deracinius ir į provincinius or
ganus.

Politiniai stebėtojai yra at
kreipę savo akis į liberalus. Ne 
vienam atrodo, kad birželiniai 
provinciniai rinkimai rodo jų 
smukimo pradžią. (Visose trijo
se minėtose provincijose jie hc 
tik nieko nelaimėjo, bet išėjo su 
nuostoliais). Bandoma spėti ir 
to reiškinio priežastys. Viena jų

X

kartu keliomis laidomis — Ro- 
•moj, Milane, Genujoj. Ir dabar 
skaitytojų skaičius mažėja.

minima pagarsėjęs natūralinių* KARININKŲ “PUČAS” - 
PRAHOJE

Apie Prahoje ruoštą huy. ,ką» 
rininkų “pučą” daugiau duome^ 
nų paskelbė čekoslovakų kom. 
profes. sąjungų organas “Pra-

dujų įstatymo reikalas, paken
kęs partijos populiarumui. Kita 
priežastis — iki šiol nežinopa 
ministerio pirmininko Mr. St. 
Laurent apsisprendimas dėl se
kančios kadencijos. Šie du daly
kai rūpi ne tik pašaliečiams, 
bet ir patiems liberalų partijos 
nariams.

Konservatoriai, pagal stipru
ma, po liberalų sekanti partija, 
yra gavę daugiau balsų libera
lų sąskaitoh, bet Vakaruose yrą 
kaiką perleidę Social Credit par 
tijai. Busimuosiuose rinkimup* 
se konservatorių stiprybė tebe
bus Ontario. Be to, jie tikisi 
ką gauti iš vad. pajūrio provin
cijų ir gal vieną kitą papildomą 
vietą Quebece.

Busimuosiuose federaciniuose 
rinkimuose, kurie įvyks sekan
čių 12-14 mėnesių laikotarpyje, 
balsuotojai ypač pajus dviejų 
didžiųjų partijų kovą už centri
nę' valdžią Kanadoje.'

imti Prahos radiofoną ir paleis 
ti iš kalėjimo (Pankrac) kali
nius, o patį kalėjimą padegti.

nepradėjus kaip reikiant veikti 
Pajutusi pavojų, viena iš 
mokslininkių išsitraukusi revol
verį ir nušovusi vieną saugu* 
mietį. Suimami sąmokslininkai 
nepabudę jokio pasipriešinimo 
Tąrp jų esąs ir vienas pulkinin
kas. o sąmokslui vadovavęs J. 
Jirašekas. Sąmokslininkai “lik
viduoti”. Tačiau Vakaruose ne
manoma, kad rimtai būtų buvę 
projektuota sukelti pučą. Grei
čiau po Poznanės įvykių baimės 
psichozė privertė paskelbti pir
mo laipsnio aliarmą.

VANCOUVER, B.C
Iš Australijos į Vancouverio 

uostą transatlantinių laivų 
“Oronsay” atplaukė būrys lietu
vių. Iš jų tolyn į rytinę Kana
dą išvyko: Ą. Ęesąsparytė, Pąu* 
lenskio šeimą su duktreimi. V- 
Kučiauskas — į Toronto; P. Ruęį 
galvis su žmona į Hamiltoną; 
inž. N- Civįnskąs su šeima ii 
dukterimi Egle į Cleveląndą, 
Ohio; M. Stropus su šeima fr 
dukterimi Židute į San Fran
cisco, California.

Vladas Navickas apsigyveno 
Vancouveryje. Jis yra prityręs 
buhalteris ir tikisi gauti darbo 
savo specialybėje.

Povilo ir Monikos Kiškių na
muose buvo surengtas šaunus 
priešvestuvinis pokylis Jono ir 
Sofijos Kundrotų dukrelei Ele
nai. Sunešta daug vertingų do
vanų. Pp. Kundrotai, ankstyves
nės kartos imigrantai, savo vien 
turtę dukterį išauklėjo lietuviš
koje dvasioje.

Šiuo metu Vancouveryje lan
kosi daugelis lietuvių iš įviarių 
Kanados vietovių. Pas savo sū
nų su šeima viešėjo Pranas Stu- 
kus su žmona iš Toronto. Iš šiau 
rėš, kur dirba mokslinį darbą, 
buvo atvykęs Darius Slavinskas, 
šį pavasarį baigęs Toronto uni
versiteto inžinerijos fakulteto

ziktL-tf ~ “

mus. Aplankę Čikagą, PRiladel- 
phiją, Atlantic City, Niujorką, 
Hamiltoną ir Toronte automo
bilį nusipirkę grįžo pp. Antanas 
ir Ona Juzėnai. Vidoje eilėje 
JAV praleidęs atostogas vėl pra
dėjo darbą nekilnojamo turto 
agentas Jonas Klimas. Rytinėje 
Kanadoje ir Čikagoje, bei kitose 
vietose atostogas praleido p. Sa
kalauskienė.

Dr. Anzelmas Gailius, Klaipė
dos krašto lietuvis, Fort Lang
ley miestelyje nepertoliausiąi 
nuo Vancouverio turi išvystęs 
labai gerą gydytojo ir chirur
go praktiką. Jis yra labai popu
liarus vietos kanadiečių tarpe. 
Dr. Gailius išvyko dviem mė
nesiams atostogų į Europą.

Solidarumo mokestis. Malonu 
paskelbti sekantį sąrašą Britų 
Kolumbijos lietuvių, sumokėju
sių po S2 solidarumo mokesčio 
už 1956 metus: Kazys Miniota, 
P. Judickas, A. Valaitis, B, Ra
dzevičius, P. Baronas, A. Baro
nienė, B. Nakvošienė, St. Nak- 
vošas, Emilis Smilgis, J. Maci
jauskas, E. Gųmbelevičius, J. 
Treška, P. Balsevičius, J .Kacių- 
kevičįųs, G. Andrįuląitis, R. 
Preikšaitįs, P. Stalionis, Kazys 
Skrinska, Feliksas Skrinska, 
Mrs. E,'Gęątar, Pi: Yukną, M, 

is Justis,

nė įsteigė savo akcinę bendrovę, 
kurios pagrindinis tikslas yra 
rūpintis estų tautinių namų su
organizavimu. Ta mintis estuose 
rado didelį pritarimą. Šiuo metu 
daroma žygių tinkamus namus 
arba užpirkti arba naujus pa
sistatyti. Akcinės bendrovės tei
sininku estai pasikvietė lietuvį 
advokatą Joną J. Justį.

Jaukios įkurtuvės nuosavų 
namų įsigijimo proga buvo su
ruoštos pas E. Blumkę ir Jurk- 
šaitytę-Blumkę.

Mrs. Ona Benstead surengė 
savo tėvams Aleksui ir~ Onai 
Kazlauskams jų 50 metų šeimy
ninio gyvenimo proga priėmi
mą. Ponai Kazlauskai yra at
vykę į Kanadą prieš daugiau 
kaip 50 metų. Jubiliejų švenčian 
čius Bendruomenės vardu pa
sveikino Bendruomenės paren
gimų vadovas Jonas Treška.

Šeimos židinį sukūrė Petras 
Radvila ir p-lė Sally Gunn.

Po sėkmingo gydymosi ligo
ninėje grįžo į namus Algirdas 
Baronas ir Viktoras Gabas. Vik
toras Lukas buvo susilaužęs pirš 
tą darbovietėje.

Į Langardos Realty Co. perėjo 
dirbti nekilnojajno turto pąrda-

u. Jaunasis, 
tarnauja, vį<

Apskritai •; paėmus, Kanados 
politinės partijos nėra toli vie
na nuo kitos. Todėl ir nenuosta
bu, kad balsuotojas kartais bal
suoja už vieną, kartais, tik po 
poros savaičių, už kitą, visai ne
jausdamas jokio sąžinės grau
žimo. To išvadoje liberalinė val
džia Otavoje jau laikosi nuo 
1935, o provincijose matome par 
tinių valdžių margumyną.'

Dvi vakarinės provfincijos, 
Britų Kolumbija ir Alberta, tu
ri Social* Credit valdžią. Saska- 
tchewanas, Albertos rytinis kai
mynas valdomas CCF jau nuo 
1930. Manitoba, esanti krašto vi
duje, turi liberalų valdžią. On
tario yra konservatorių tvirtovė 
jau eilę metų, ir visi duome
nys rodo, kad tokia pasiliks dar

zįstamūs a
nis su žmona Adelėj ;sčihu 
gyvenę Toronte. Šiuo metu pp. 
Dudoniai gyvena Edmontone, 
kur Aleksas Dudonis groja Ka
nados oro pajėgų kapeloje. Iš 
Albertos Vancouveryje vasaroja 
dr. Edvardas Gedgaudas su žmo 
na. • ?. ' '

Iš Edmontono, Albertos, pa
stoviai apsigyventi į Vancouverį 
atvyko Jonas Vareika su žmona 
Brone ir dukrele. Iš Toronto, 
Ont., atvyko Juozas Gelaževi- 
čius ir Stasys Teršinskas.

Grįžo iš atostogų, šeštad. mo
kyklos mokytoja p .Danguolė 
Šilingaitė - Radzevičienė lankė
si su savo vyru Baliu ir dukrele 
Rūta Čikagoje, kur viešėjo ilges
nį laika pas gimines ir pažįsta-

čiulaitiėnė, J. Naujokas, P. Dai
nius, B. Meškauskas, P. Vilenci- 
kas, J, KartočiuSj Ona Žaliukai- 
tė, A.. Kenstaviciųš, Ą, Virbic* 
kas, E. Virbickienė.

Šiuo kreipiamasi į visus lietu
vius, gyvenančius Britų Kolum
bijos provincijoje, kurie solida
rumo mokesčio už 1956 metus, 
dviejų dolerių, dar nėra sumo
kėję, savo tautinę pareigą atlik
ti neatidėliojant. Solidarumo 
mokestį prašome siųsti:’Mr. Pra
nas Judickas, 559 West 10th 
Avenue, Vancouver, B. Č. (KLB 
iždininkas) arba Jonas Justis, 
Suite 22, Tunstall Building, 709 
Dunsmuir Street, Vancouver 1, 
B. C. (KLB Britų Kolumbijos 
apyl. valdybos pirmininkas).

Vancouverio estų bendruome-

bos na-couverio 
rys Balys Vileita. Juodu išvyko 
kartu.

Atostogų rugpiūčio gale ir rug 
sėjo pradžioje išvyksta KLB 
Br. Kolumbijos apylinkės val
dybos pirmininkas adv. Jonas J. 
Justis. -

Bendruomenės iškyla-geguži- 
nė įvyko rugpiūčio 5 d. Jono ir 
Onos Macijauėkų sodyboje Port 
Cpquiltam. Buvo daug svečių ir 
turėta gražaus pelno. Ponai Ma
cijauskai ar tik nebus patys di
džiausi paukščių augintojai iš 
lietuvių Kanadoje. Jų ūkyje kar 
tais būpa vienu metu iki 20 
tūkstančių paukščių auginama.

i
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O'Keefe's užsakymu iliustravo 
Čekoslovakijoje gimęs Kanados 

dailininkas Henry Toman.

SUDBURY, Ont
Kun. A. Sabas smarkiai persi

šaldė besimaudydamas ir jau 
trys savaitės guli ligoninėje. 
Sveikatą stiprėja ir po kokios 
savaitės tikisi grįžti prie savo 
pareigų. Tuo tarpu jis eina tik 
ligoninės kapeliono pareigas. 
Pamaldas lietuviams pradės 
apie rugpiūčio pabaigą.

Irena Račinskienė grįžusi iš 
ligoninės peršalo ir susirgo plau 
čių uždegimu. Dabar vėl gydosi 
toje pačioje ligoninėje — Me
morial Hospital.

V. M. Žižiai ir A. Q. Siemaš- 
kąj pakrikštijo savo naujagi
mius.

Dr. Jonas Sukarevičiųs iš Cle- 
velando su šeima aplankė V. G. 
Lumbius ir kun. A. Sabą.

Albina Astrauskaitė iš Pietų 
Ontario praleido savaitę atosto
gų pas J. M. Kriaučeliūnus, o
pąskiąu abi su Danguole Kriau- 
čeliūnaite išvažiavo atostogų į 
Pietų Ontario.

Viktoras Milius, 31 m. amž. 
staiga mirė širdies liga. Iškilmin 
gai palaidotas Sudburio R. K. 
kapuose. Laidojo kun. A. Sabas, 
nors ir pats blogai jautėsi.

Matas Yla, senosios kartos lie
tuvis, prigėrė Nipissing ežere 
bežvejodamas.

meilieji KANADOS papročiai
“REGATOS”

Paprastai vėlyvą vasarą tūkstančiai 
žmonių suplaukia į Kanados vasarvietes pa- 
žiūtėti regatos. Įvairiausių rūžių laivai — 
pradedant motoriniais ir baigiant paprasto
mis paltimis — visi skuba laimėti. Arčiau

* krante įvairias varžybas atlieka plaukikai ir 
perikaį. Regata paprastai užsibaigia kokiais 
/pors,kominiais numeriais — tai linksmas ir 
populiarus “Kanadiškas paprotys”.

did Vienna
• aiWIIV UNITU

Parlamentaras kriminalistas
. Italijos parlamentas nutarė 

panaikinti parlamentinį imuni- ’ 
tetą komunistų atstovui Wąlte- 
riui Audisio, kuris, kaip “puk. 
Valerio”, prisidėjo prie Musoli
nio ir kitų fašistų vadų sušau
dymo. Leidime patraukti į teis-

kuroras, kaltindamas AudUto, 
kad jis fašistų armijos karinin- ' 
ko Marcelio Petracci, kai tas
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šnipomanija raudonųjų kraštuose
Tiesa ar ne, bet Ryt. ir Vidu- ’ ’ “ ‘

rio Europos dabar komunistų 
okupuotuose kraštuose valdan
čiuosius slūogsnius užgriuvo 

. tiesiog karštligiška užsienio, ty.
Vakarų šinpų manija. Mato -jie 
tuos šnipus visur, visada ir tik
riausiai miegodami ar valgyda
mi ar ministąrijų raštinėse sėdė
dami. Ir tas šnipijados 'baubas 
jiems tiek ramybės neduoda, 
kad apie padėtį panūdo suteikti 
bent kiek žinių ir pati jų spau
da. Pyksta, plūstasi, nerimauja, 
o tie visi šnipai, reiškia, tiek yra 
galingi ir visas jų tinklas -tiek 
plačiai įsikerojęs, jog raudonie- 
jir-neįuokais bijo 'nustoti savo 
vietų ir galvų. Viskas, kas čia 
suminėta skamba gana linksmai 
ir nuotaikingai, bet į dalyką vi- 

. siškai kitomis akimis žiūri 
“skriaudžiamieji” dabartiniai 
valdovai Rytuose.

Jei tikėti jų žiniomis, per pas
kutiniuosius šešeris metus jie 
suėmė apie 500 šnipinėjamu įtar 
tų asmenų, kurie turėję dirbti 
Vakarų įvairioms žvalgybų įs
taigoms. Tas bendras skaičius 
buvo pateiktas iš penkių kraštų: 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Bul
garijos, Vengrijos ir Rumuni
jos. Čekai, atrodo, šnipų me
džioklėje buvo sėkmingiausi, 

t jiems pasisekė nutverti 197 gal
vas, bulgarai ištraukė 130, ru
munai — 101, lenkai sumedžio
jo 42 ir nerangiausi toje srityje 
pasirodė vengrai, Nučiupę vos 
13 “špiegų”. Iš tų visų, 75 buvo 
pasiųsti miriop sušaudant, y*6- 
nas pats nusižudė tardymo metu 
ir 54 nuteisti sunkiesiems dar
bams iki gyvos galvos. Likusieji, 
nors visi rasti kaltais, gavo il
gesnes ar trumpesnes kalėjimo 
bausmes.

Atrodo, kad patys sėkmingiau 
si ir našiausi tais šnipais buvo 
1952 m., kurių bėgyje buvo su
gauti 167 “fašistų agentai”, “im
perialistiniai šunys” ir ameri
kiniai diversantai”, pasak pačių

NUO MARKSO IKI CHRUŠČIOVO
Ar jie kuo' nors skiriasi su” lietė tik nepilnai 7 milijonus 

tarpusavy? Sovietų Sąj. komunistų partijos
narių, tačiau tai, toli gražu, ne
lietė 200.000.000 žmonių, gyve
nančių Sovietų Sąjungos ribose, 
o dar daugiau jos satelitų kraš
tuose, kurie tenai jokio balso 
neturi...

Kruščiovas tokius savo sam- 

delegacijos, kuri, sakoma, at
stovaujanti 17.000.000 Rytinės" 
Vokietijos žmonių, vienok, tai 
neturi nieko bendra su tikrove/ 
Tie žmonės tėra tik komunizmo 
vergai — taip pat jokio balso ne
turį ... Nei dabartinė vadinamo
ji Rytų Vokietijos valdžia, nei 
tos valdžios “bosai”, gyveną 
Maskvoj, niekad tos Vokietijos 
srities gyventojams dar neleido 
laisvai pareikšti savo valios ir 
išsirinkti tokią valdžią, kokios 
jie norėtų.

Akiplėša Kruščiovas drįso 
juoktis iš Vakarų demokratijų 
laisvų balsavimų, iš jų laisvos 
spaudos ir 1.1. Jis, pagaliau, toj 
pačioj kalboj netgi pasijuokė iš 
Vakarų noro išlaisvinti raudo
nųjų pavergtas valstybes. Jis 
tarė: “Ačiū, mes jau prieš tris
dešimt su viršum metų patys iš- 
silaisvinom iš kapitalistų jungo 
ir daugiau tenai nebežadame 
grįžti”...

Šitokiam pareiškime daugiau
sia Kruščiovas ir prieštarauja 
pats sau. Juk jeigu trisdešimt 
su.viršum metų gyvenate “išsi
laisvinę iš kapitalistų jungo”, o 
beveik visą tą laikotarpį valdė 
tas maniakas, žmogžudys ir te
roristas Stalinas, tai kokia gi 
laimė buvo gyventi tokioj val
džioj?... Stalino siautėjimo lai
kotarpį gana smulkiai apibudi
no savo milžiniškai ilgoj kal
boj XX-tame partijos kongrese 
pats Nikita Kruščiovas. Įdomu, 
kodėl gi Vakarų pasaulio politi
kai tyli ir neprimena' jam, ką 
dažnai jis pats užmiršta?...

Pr. Alšėnas.
f

i

tarpusavy?
Nūdien vakariečių spaudoj pa 

sitaiko džiūgavimų, kad, esą, 
Sovietų Sąjungoj vykstą dide
li pasikeitimai, revoliucijos ke
liu einama prie tikros demokra-

riausybė ir socialinės žmonių 

galimas daiktas, nelabai: poilgo 
bus pasiekta Vakarų pasaulio 
standarto ir Socialistinė Sovie
tinių Respublikų Sąjunga bus 
visiškai priimtinas narys Vaka
rų pasaulio valstybių šeimoj ... 
Deja, pakol komunizmas nepa
kitęs iki tokio laipsnio, kad bus 
galima komunistų lūpomis pa
sakyti tokią pačią tiesą apie vi
sus komunistų vadus, pradedant 
Marksu-Engelsu, baigiant Kruš- 
čiovu, kaip buvo pasakyta apie 
Staliną — tol nebus galima tu
rėti tokių rojiškų vilčių dėl So
vietų Sąjungos pasikeitimo iki 
tokio laipsnio, koks nurodytas 
anoj optimistinėj, bet labai nai
vioj citatoj.

Komunizmo vadai buvo ir te
bėra tie patys ir .tokie patys. 
Nors Kruščiovas nuvainikavo 
jau mirusį Staliną, vienok jis — 
tarytum šaukte sušuko: “Stali
nas mirė — nebereikia jo! Ta
čiau tegyvuoja stalinizmas! Visi 
jo nusikaltimai, visi kriminali
niai aktai, slaptos sutartys, vals
tybių pavergimai — telieka to
kioj padėty, kokioj buvo prie 
Stalino!” “Draugai” Kruščiovas, 
Bulganinas ir Co. nieko nesiski
ria nuo subanditinto pačių jų lū
pomis Stalino. Kaip ano buvo 

’pagrindinis tikslas, taip ir šios; 
vadinamos “kolektyvinės val
džios”, siekis — išnaikinti visa
me pasaulyje betkokius demo
kratizmo daigus ir perimti visą 
žemės rutulį komunistinės dik
tatūros valdžion...

Jų norai niekuo nesiskiria nuo 
Stalino norų — sunaikinti viso 
pasaulio kapitalizmą, išskyrus 
tik tokią kapitalizmo markę, ku
ri praktikuojama pačiose ko
munistinės diktatūros viršūnė-, 
se...

Kruščiovo koliojimaisi ir' 
prieštaravimai

Vodka apsvaigęs dabartinis 
partijos “bosas”, Kruščiovas la
bai dažnai mėgsta pakalbėti įvai 
riuose kitų valstybių diplomatų 
priėmimuose ir neapseina neiš- 
koliojęs Vakarų pasaulio demo
kratijų ir nepasijuokęs iš jų 
santvarkos.

Kažin kiek pasakytų ilgiausių 
kalbų ir aiškinimų negalėtų taip 
ryškiai atskleisti komunistinio 
veido ir jų intencijų, kaip Kruš
čiovo kalba komunistinės Rytų 
Vokietijos valdžios viršūnių de
legacijos priėmime Maskvoje, 
kur dalyvavo nemaža ir Vakarų 
pasaulio atstovų.

Kruščiovas šaukė: “Niekas ne 
gali mūsų suvilioti, o taip lygiai 
priversti jungtis prie taip vadi
namo laisvojo1 pasaulio”. ' 

Deja, toji kalba ir žodis “mū- 

raudonųjų terminologiją1. -Tuo 
! tarpu pereitais metais uždėtos 

saugumo rankos tik ant 52. Vie
šai šūkaujama, kad pats didžiau
sias sugautųjų skaičius buvo už
verbuotas įvairioms amerikiečių 
žvalgybos įstaigoms. 35 uždėta 
etiketė, jog tai būta britų agen
tų. Žinoma, prieš, tai reikia įsi
dėmėti, kad ir šnipo sąvoka ne
vienodai suprantama Rytuose ir 
Vakaruose. Ypač tas aišku Če
koslovakijoje, kurioje šnipų me
džioklei buvo išleistas ir spe
cialus šūkis — “Šnipai gauna tik 
savo pelnytą atlyginimą”. Atsi
eit, turima galvoje sugautųjų 
egzekucijos. Gi toks čekų laik
raštis ‘‘Cesta Mirų” sau atvirąi 
ir aprašinėja vieną šnipų istori
ją. Girdi, penki jaunuoliai pri- 
klausę skautų sąjūdžiui, tik ką 
buvo sugauti ir nuteisti nuo še
šių mėnesių iki 4 metų kalėji
mo. Tie skautai tai yra tokia or
ganizacija, įsteigta britų gene
rolo Baden-Powell, kuri ir da
bar paruošia britų saugumui ir 
žvalgybai geriausius kadrus. Į 
tą sąjūdį amerikiečiai yra įjun
gę kiek romantizmo, bet skauty- 
bė jau negalės prigyti liaudies 
demokratijų kraštuose.

Pasirašę tokį mirties sprendi
mą škautybei, čekai gal ir gerai 
padarė, nes tai duos progą dar 
kartą Tarptautiniam Skautų Biu 
rui įsitikinti, kad lietuvių ir ki
tų pavergtųjų tautų skautai 
esantieji išeivijoje yra tie, ku
rie iš okupantų slegiamų kraštų 
yra išnešę gyvą ir tikrą skautiš
kąją liepsnelę. Ir nenoras pri
pažinti tų tautų skautiškųjų or
ganizacijų, tegali būti laikomas 
tik pelitiniu apžlibimu ir tikrų
jų skautiškųjų idealų išdavimu, 
kurį šiuo mętu kaip tik ir prak
tikuoja TSB. Jei padėtis nepasi
keistų teigiamon pusėn, jau pats 
laikas pavergtų tautų skautų va 
dovybėms padaryti ir tinkamas, 
šį kartą galutines išvadas.

Al. Gimantas.

*

vokacijomis” verčiasi, esą “LD 
Š bei jo kolegos nėra Vlikui 
įteikę ar ką nors įgalioję Vlikui 
perduoti kuriuos nors reikala
vimus” etc. Žodžiu, sąvokos su
maišomos ir viskas apverčiama 
augštyn kojomis. Ir kaip galima 
su tokiais nuoširdžiau susitarti 
dėl bendro darbo ir susikalbėti. 
Iš kitos pusės, ši terminologija 
gerai parodo, kas iš visko pasi
daro, kai “šefas” ar kai kurie jo 
patikėtiniai mėgina susitapdinti 
su viena partija ar jos šakomis, 
visuomenei gražiais žodžiais by
lodami visai ką kita.

Kodėl tokių veiksmų ar tokių 
“pasisakymų” nesudraudžia kad 
ir išmintingesni “talkininkai”. 
Juk toks “liaupsinimas” prime
na Vilnies terminologiją...

2. Ar pagrįstai skundžiamasi
» “Kordinantų” skundžiamasi, 
kad Vokietijoje lietuviai nesto
ja į Baltų Draugijos Vokietijo
je lietuvių-vokiečių sekciją. Nu
rodoma, kad latvių-vokiečių sek 
cija turi 212 narių, estų-vokiečių 
227, o lietuvių-vokiečių tik 92. Ir

Nors šiuo metu Kanada tebe
stovi tik septintoje vietoje pa
sauly plieno gamybos atžvilgiu, 
bet pastarųjų 15-16 metų lai
kotarpyje ji padarė milžinišką 
pažangą toje srityje. Nuo 1950 
metų Kanados plieno gamybos 
padidinimui yra išleista daugiau 
kaip $450 milijonų. Pagrindinės 
Kanados plieno liejyklos yra 
Hamiltone, Sault Ste. Marie

I LIETUVA,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir ŠOVIET. RUSIJOS 
KRAŠTUS GALITE. SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ_VAISTŲ IR KITŲ DALYKŲ

SIUNTINIUS

MAZAR TRADING CO
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, kuri.e 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 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.
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TtVIBKtS ŽIBURIAI

PABIROS SKAITYTOJO PASTABOS B “Tiesos” puslapiu

s

1956 m. “Laisvojoj Lietuvoj” 
Stp. Vykintas skelbė: “skaity
tojas ... nemėgsta pliauškalų, 
nemėgsta melo... Pavartykime 
mūsų spaudą, kokia netoleranci
ja joje viešpatauja! Kitaip ma
nančius drabsto purvais. Jų pa
vardes stengiasi išleisti arba 
prieš juos išgalvoti tokius me
lus, , kokių nei Dievo, nei šliu- 
piškos moralės dėsniai nepajė
gia suvaržyti...” B. Gaidžiū- 
nas “Dirvoj” 1956.V.3 rašė: “... 
Veinybės reikia siekti nuošir
džiai, tyra meile ir atvira širdi
mi. Vienybę įgyvendinant visa
da reikia pradėti ne nuo kitų, 
bet nuo savęs...”

Gražūs žodžiai, bet kitaip tas 
dalykas atrodo praktikoje, štai 
LNF rėmėjų vad. “Informaci
jose”, 1956.VII.21, leidžiamose 
Vokietijoje, kad ir apie Vliką 
pvz. rašoma, jog girdi, “demo
kratiškai suprasta lietuviškoji 
vienybė Vlikui visiškai nerūpi”, 
kad esąs tik “oligarchiškas Vil
kas”, kuris, be to, stengiasi “įves 
ti demokratiškumo monopolį”, 
kad ten naudojamasi “tik kolio- 
jimais, grasinimais bei prasima
nymais” etc. Dar daugiau: mini
mosios partinės “Informacijos” 
toliau skelbia, kad “iš vilkinių 
sluogsnių mums (t.y. toms “in
formacijoms” ... tik pamanyki
te... tartum vilkiniai sluogsniai 
neturėtų kuo svarbiau rūpin
tis ...) pranešta, kad ir Vilnie
čių Sąjunga į Vliką buvusi pri
imta tik iš baimės, jog neįstotų 
į tautininkų partinę “talką”... 
Senas tautos veteranas prof. J. 
Kaminskas vadinamas “šmeiži
ku”, “smunkančiu nesupranta
mam pagiežos jausme”. VT pir
mininkė Devenienė savo “pro
vokacine promemoriją” pastū
mėjusi “vlikininkus į barnius” 
su “šefu” ar diplomatais. Ji 
“lietuviškam darbui jokios nau
dos neturinčių tikslų siekia su 
aistringu klastingumu, su pilnu 
savo, kaip moters, padėties iš
naudojimu”, “tik prisigaudyti 
galimai daugiau pletkų ir juos 
kuo plačiau paskleisti — buvęs 
aukščiausias tikslas jos kelionės 
Romon” etc., etc.

Pagaliau, ir garsieji “šefo” 8 
punktai — tai “iš privataus po
kalbio sudaryta provokacija, ku
ri tik dar labiau išryškina Vli
ko siekį kovoti su LDT iki pas
kutinio kraujo lašo.,Esą, Vli-

nenuostabu, žinant, kaip buvo 
toji vadovybė, “bendradarbiau
jant” visiems, sudaryta ir kas 
jai vadovauja, būtent — iŠ vo
kiečių pusės pirmininkas yra dr. 
Windecker, o lietuvių — J. Ba- 
taitis. Pirmasis, kaip lietuvių 
spaudoj jau buvo rašyta, yra 
tam tikrą vardą tarp lietuvių su 
sidaręs nacių siautėjimo metais, 
kai dirbo vokiečių generalinia
me konsulate Klaipėdoje,"© ant
rasis — gindamas Klaipėdos na
cių bylą. Jei tada neolithuanai 
ir tautininkai reagavo žinomu 
būdu, tai, matyti ir dabar žmo
nės reaguoja savaip, nors dr. 
Windeckeris stengiamasi ap
šaukti net nukentėjusiu nuo hit
lerinio režimo. Iš paskiausių 
mažlietuvių “Keleivio” nume
rio matyti, kaip plačiai į panašią 
vokiečių-lietuvių draugiją buvo 
įsijungę vokiečiai Pirmojo karo 
metais ir jo pabaigoj. Kiek tada 
žymių žmonių . stengėsi nuošir
džiai padėti Lietuvai ir lietu
viams. Kažin kodėl nesugebama 
padaryti to dabar. Jei tikrai rū
pėtų, kaip geriausiai -lietuviams 
atstovauti tarp svetimųjų, bet 
būtų nesivaikoma partinių rei
kalų, duodamas konkrečiai vie
ningo darbo pavyzdys, tenka 
manyti, ir čia būtų kitaip ... Bet 
kada LDŠ “ambasadorius” pir
moj eilėj rūpinasi sudaryti sa
vam kromui. patogias partines 
koalicijas, o kiti jo partiniai ar
timieji panašiais keliais žygiuo
ja — taip ir nėra to, dėl ko ant 
kitų taip smarkiai šaukiama...

3. Kaip savieji išaukštinami
Teaukštinama, jei tikrai nu

pelnyta. Deja, ne visada taip es
ti. Susitikęs vienas iš tautinin
kų ir prikiša: kas, po galais, su 
ta Vilko V. Taryba atsitiko? Nu
mirė toks puikus žmogus, kaip 
V. Gailius, kuris dirbo visą lai
ką (nuo 1946 m.) Vlike ,ėjo net 
T. Fondo pirmininko pareigas, 
o “tarybininkai” nesusiprato 
žmogaus net kaip reikiant pa
laidoti Tai, kaip išskaičiau iš 
“koordinantų” “Informacijų”, 
atliko tik dr. A. Gerutis ir “Tal
kos” bendradarbis J. Bataitis, 
padedami “būrio lietuvių”. Ma
tote, kokie “talkininkai” geri ir 
tolerantiški: jie net Vliko miru
sius žmones, kitų padedami, ne- 
susiprantant patiems vlikinin- 
kams, palaidoja...

Bet argi taip yra buvę iš tik- 
ro? Ar^įčfejPČ^ panašu į tą 
-“Informacijų” fpaskelbtą prašy
mą apie Vasario 16 d. Muenche- 
ne suruoštą Vokietijos krašto 
valdybos ir Muencheno apylin
kės minėjimą kad ten, girdi, vis
ką paruošęs tik V. Banaitis, pa
dedamas poros žmonių... Iš El
tos aprašymų matyti, kad būta 
visai ne taip, su Gailiaus paly
dėjimu į amžino poilsio vietą, 
kaip rašoma šiose partinėse “In
formacijose”. Jeigu jau nebuvo 
patogu minėti Vliko ar VT var
do, negi buvo sarmata pažymė
ti bent ilgamečio buv. Vliko pir
mininko M. Krupavičiaus, MLT 
pirm. E. Simonaičio, žinomo vei
kėjo J. Norkaičio pavardes ša
lia Geručio ir Bataičio? Ar tai 
taip duodamas objektyvumo pa
vyzdys, tik savuosius iškeliant, 
o kitus nutylint ir tuo būdu su
darant nemačiusiems įvykių įs
pūdį, kad “talkininkai” yra to
kie geri, jog vlikininkams ne- 
susiprantant, palaidoję net ir tų 
žmones...

4. Rezistentai ir “rezistentai” 
Pastaruoju metu liet, spaudo-

KANADOS PLIENO GAMYBA
(abi vietovės yra Ontario) ir 
Sydney Nova Scotia.

Prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
Kanados plieno gamyba nevir
šijo 1.5 milijonų tonų į metus. 
Pernai Kanados liejyklos paga
mino plieno rekordinį skaičių — 
4.442.000 tonų.

Nežiūrint tokios didelės pa
žangoj, Kanada iki šiol tebėra 
vienu didžiausiu pasaulio plieno 
importerių, imant plieną iš JA 
Valstybių, Britanijos, Europos 
ir net Japonijos. Tai dėl to, kad 
Kanada nepaprastai greit auga. 
Antra vertus, esant nedideliam 
gyventojų skaičiui, kai kurių 
plieno rūšių neapsimoka namie 
gaminti.

Didėjant plieno gamybai, dar 
labiau didėja geležies rudos iš
kasimas. Buvo laikas, kai Kana
da importavo kiekvieną toną ru
des savo pačios plieno liejyk
loms. Dabar Kanada yra vienu 
iš didžiausių pasaulinių rudos 
tiekėjų. Daugumas Kanados ru
dos eina į JAV. 1944 m. Kana
da iškasė tik 533,000 tonų rudos. 
1955 iškasta net 17.4 milijonai 
tonų, vadinasi, iškasimas padi
dėjo apie 30 kartų. Jei taip eis 
toliau, tai 1960' Kanada iškas 
apie 45 milijonus tonų į metus.

Maskva. — Kanados United 
Church’ delegacija, susidedanti

oiūčio 6 d. atvyko į Maskvą. 

je vėl daug rašoma apie patrio
tizmą. rezistenciją, pogrindinę 
veiklą etc. Bet, kaip atrodo, ša
lia tikrųjų rezistentų iškeliami 
ir tokie, kuriems greičiau tiktų 
“rezistentų” vardas. Yra žmo
nių, kurie prisidėjo prie lietu
viškos spaudos likvidavimo na
cių okupacijos metais, kurie ge
stapui viską išsiplepėdavo ir įda 
vė net savo draugus, kiti patys 
savo rankomis areštavo tikruo
sius pogrindžio veikėjus etc. Vėl 
kiti, palikę savo žmonas ar arti
muosius “atgailoti Sibire”, da
bar su naujomis žmonomis Va
karuose “laisvina Lietuvą”... 
Treti pridėjo savo pirštus prie 
žydų suvarymų į getus. Laiki
nosios Vyriausybės narių areš
tavimo... O^kai pasiskaitai da
bar spaudą arba pasiklausai to
kių pasakojimų — atrodo, kad 
net ir kai kurio toli gražu gar
bės nedarą veiksmai taip pat 
įskaitomi į ano meto “rezisten
cinę veiklą”... Taigi, reiktų bū
ti apdairesniems ir mokėti skir
ti tikruosius rezistentus, nustu
miamus į šalį, apie kuriuos veik 
nieko nesistengiama minėti, ir 
tik “rezistentus”...

Šnekama apie “tikriausią ry
šį” ir “patikimiausias informa
cijas iš krašto/Kodėl pvz. nieko 
plačiau nepaskelbiama apie 
prof. Markulio išdavimą, kiek 
nuo to yra nukentėję krašte 
žmonių, kodėl nepasiekė Vlikui 
kai kurios iš krašto pasiųstos ži
nios, kodėl partizaninės vadovy
bės buvo atmesta vad. “BDPS 
programa”, o gen. Žemaitis su 
vadovais ją pritaikė konkrečiau 
vietos sąlygoms etc. Ir apie tuos 
dalykus vertėtų, kad kas nors 
plačiau bei išsamiau painformuo 
tų lietuviškąją visuomenę ...

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Bųstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. 
Toronto, Ont. Telefonas LE. 2-8723.
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nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DUKDAS ST.W. TeL LA-9547
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paštu.

. Lietuvių Akcinė Bendrovė

Mohawk Furniture Ltd.
Telefonai: OX. 9-4444, OX. 9-09772446-8 Danforth Ave

skelbia penkmečio proga dideli IŠPARDAVIMĄ

GERIAUSIA PROGA ĮSIGYTI REIKALINGŲ DAIKTŲ NAMŲ APSTATYMUI
• Žemos kainos • Geras patarnavimas
• Augšta kokybė • Lengvos išsimokėjimo sąlygos

PRIEŠ PIRKDAMI APLANKYKITE <-----------------

MOHAWK FURNITURE LTD. 2448 Danforth Ave., Toronto 
arba skambinkite telefonu 0X. 9-4444, OX. 9-0977
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Oi gražus gražus rūtelių darželis
“Tiesoje” šalia to laikraščio 

bendradarbių rašinių kartais 
galima užtikti labai įdomių laiš
kų, kuriuose laikraščio skaityto
jai, pritrūkę žemiškos kantry
bės, atskleidžia sovietinio gyve
nimo deimančiukus. Tai yra jų 
paskutinis bandymas susilaukti 
atitinkamų organų pagalbos su
sidariusioms negerovėms paša^ 
tinti. Mums tokie laiškai dar 
kartą liudija jau seniai žinomą 
faktą — komunistinės santvar
kos palinkimą į chronišką nerū
pestingumą, apsileidimą, raudo
nąjį biurokratizmą.

Purvo vonios Panevėžyje
Panevėžio geležinkelio stoties 

darbuotoja E. Šteinienė skun
džiasi: “Pušaloto gatvė yra vie
na iš centrinių gatvių Panevė
žyje. Deja, jos vaizdas gana ap
gailėtinas. Šaligatviai išlaužyti, 
gatvėje duobės. Duobės pilnos 
vandens ir purvo. Prie viso to 
dar reikia pridėti labai blogą 
gatvės apšvietimą. Norint pasi
vaikščioti arba kur nors nueiti 
su reikalu, ypač vakare, reikia 
pagalvoti, kaip atgal grįžti į na
mus sausam ir nepurvinam”... 
Įsidėmėkime' — reikalas liečia 
vieną iš centrinių Panevėžio gat 
vių. Įdomu būtų sužinoti, kaip 
atrodo šalutinės gatvės, jeigu 
jau centrinėje gatvėje praei
viai gali imti purvo vonias...

Moksleivių valandėlė — 
šeimininkėms

Komunistinės netvarkos ir 
komunistinio netikslumo pavyz
džių galima surasti net Vilniaus 
radijo programose. Duokime žo
dį Kapsuko rajono Liudvinavo 
vidurinės mokyklos lietuvių kai 
bos ir literatūros mokytojai K. 
Tamulaitytei: “Pirmadieniais, 9 

s

val. 40 min., per radiją trans
liuojama valandėlė, skirta moks 
leiviams. Nors ji ir skiriama 
moksleiviams, bet jie jos negir
di, nes jie, žinoma, sėdi klasėse. 
Valandėlės klausosi bobutės, 
kurios triūsia virtuvėje ,ir klau
sosi radijo. Tėvai daugumoje 
taįp pat negirdi šių valandėlių, 
nes jie tuo laiku dirba įmonėse, 
įstaigose, kolūkių laukuose. Aš 
nekaltinu, valandėlių mokslei
viams redakcijos bet, kai pagal
voji, kokia iš to nauda: valandė
lių negirdi visi mūsų respubli
kos mokiniai ir mokytojai, nes 
jos organizuojamos darbo metu. 
Išeina — paskaita tuščioje audi
torijoje” ... Gudri ta lietuvių 
kalbos mokytoja K. Tamulaitytė
— ji nekaltina Vilniaus radiofo
no, nes juk gerai žino, kad ko
munistinėje santvarkoje planai 
kuriami popieriuje, užmirštant 
gyvenimo tikrovės diktuojamus 
reikalavimus...

Kalėjimas už šaligatvio 
braižymą kreida

Klaipėdos miesto Žvejų gat
vės namo Nr. 17 gyventoja E- 
Tamošiūnienė susikirto su Klai
pėdos milicija: “Šiomis dieno
mis mano šeimoje. įvyko nema
lonus atsitikimas. Mano vienuo
likmetė duktė, VI klasės moks
leivė, už tepliojimą kreida ant 
šaligatvio pateko į miliciją. Aš 
nesiruošiu čia ginti ir teisinti sa
vo dukters. Tačiau aš negaliu 
pritarti kai kurių milicijos dar
buotojų samprotavimams, kad, 
kol tėvai dirba ar yra užimti, 
vaikus reikia palikti kambaryje. 
Aš manau, kad neatsiras tokių 
tėvų, kurie, išėję į darbą paliktų 
10-11 metų vaikus užrakintame 
kambaryje”... Komentarai, at
rodo, nereikalingi, nes juk vi
same pasaulyje vaikai braižo ša
ligatvius kreida ir jų už tai ka
pitalistinė reakcionieriška bur
žuazinė (anot “Tiesos”) policija 
niekada į nuovadą netempia. 
“Ilgas plaukas — trumpas pro
tas” — skelbia liaudies patarlė. 
Negi Klaipėdos milicininkai bū
tų pradėję auginti ilgus plaukus 
ant savo komunistinių galvų?...
Kūdikius maudyti nepatartina

Kauno miesto gyventojai — 
Butkevičius, gyd. Daukšys ir 
Chomič turėjo daug vargo, susi- ■' 
galvoję išmaudyti savo kūdi
kius: “Įsigyti "ysikišką-zvonelę, 
atrodo, reikalas labai paprastas: 
užeik į atatinkamą parduotuvę
— ir dalykas išspręstas. Tačiau 
nė vienoje. Kauno parduotuvėje 
tokių vonelių nėra. Pasirodo, 
artelės nustojo jas gaminusios. 
Kokiais gi dirbiniais galvoja pa
keisti vaikiškas voneles versli
nės kooperacijos vadovai?”... 
Klausimas, kaip matome, labai s 
nerimtas, nes komunistinėje 
santvarkoje vaikai maudomi ne 
vandeny, bet komunistinėj me
lų propagandoj, o propagandai 
vonelės nereikalingos...

Vyt. Kastytis.

> Z'
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai
L. Giros 10 mirties metines 

minint, Vilniuje, Liudo Giros 
g-vėje Nr. 26, atidengta “memo
rialinė lenta L. Giros atminimui 
įamžinti”. Joje lietuvių ir rusų 
kalbomis iškirstas užrašas: 
“Šiuose namuose 1884 m. rug- 

> piūčio 27 d. gimė lietuvių liau
dies pcetas Liudas Gira”.

Be iš Sibiro grąžinto K. Boru-

Anykščių vyno fabrikas, bu
vęs Karazijos, kaip giriasi agi
tacinis “Už sugrįžimą”, savo ga
mybą padidinęs maždaug Į0 
kartų. “Anykščių vynas dabar 
garsėja visoje Tarybų Sąjungo
je”.

Prie Rubikių ežero išaugęs 
darbininkų miestelis. Ten vei
kiąs plytų-čerpių fabrikas. 
“Anykščiuose taip pat veikia 
veltinių imonė “Spartakas”, yra - - - -

Anykščių šilelio” vardo kol
ūkio centras bene Keblonų kai
me. Šiemet esą būsiantį pradėta

Maskvoje ir Leningrade vy-i statyti “naujo kolūkio gyven
tosiose “visasąjunginėse jaunų- vietė”.
jų dailininkų parodose” buvo iš
statyti ir kelių Kauno jaunųjų 
dailininkų kūriniai. Geriausi jų 
pasiųsti dabar į tarptautines pa
rodas ir konkursus. Į jaunųjų 
dilininkų parodą Ženevoje pa
siųsta Kauno vid. dailės mokyk
los peizažisto A. Martinaičio ak
varelė “Peizažas”. Trylikame
tės K. Kundelytės paveikslas 
“Paukščių diena” bus išstatytas 
vaikų kūrybos parodose Niujor
ke ir Philadelphijoj. Keturiolj- 
kamečio L. Steponavičiaus dar
bas “Baseine” pasiųstas į Indi
jos Delhi miestą, kur vyks pa
saulinis dailės konkursas. Ta
čiau visi šie paveikslai siunčia
mi kaip “Sovietų dailininkų dar
bai”. Taigi, kartojama ta pati is
torija, kaip ir su lietuviais krep
šininkais, kurie siunčiami į už
sienį ginti ne savųjų tautinių 
spalvų, bet — okupanto.

Kauno HES naujos statybos 
darbų frontas užimsiąs maždaug 
20 kv. km. Netoli Petrašiūnų 
šiluminės elektrinės per 3 km 
nutįsęs Pažaislio link naujos ge
ležinkelio šakos pylimas. Jau 
“pirmąją produkciją davęs” ir 
betoninio skiedinio mazggas. 
Statybos štabas veikia Kauno 
HES statybos valdyboje. Gamy
bos skyriaus viršininkas inž. Ja- 
nulevičius giriasi, jog “ateityje 
numatoma pastatyti panašias 
hidroelektrines Nemuno augšt- 
upyje ir žemupyje tie Gardinu, 
Birštonu ir Sovietsku. Yra net

vasaros gegužine*,
kuri įvyks ST. CATHARINES PRIEMIESTY, PORT WELLER, 

-GARDEN CITY BEACH, gražioje ir nuotaikingoje vietoje visai 
ant Ontario ežero kranto. Geriausia proga if geriausias laikas 

atsigaivinti tyrame ore prie gėlaus vandenėlio.
Veiks bufetas, bus loterija ir šoki * ”

Pradžia 3 vaL j
Pelnas skiriamas Lietuvių Veteranų įjungęs “Ramovė” Nia-

i. Skriaus v-ba.

liekas. "Pergalės” žurnalo Nr. 7
1956 paskelbta jb 10 eilėraščių, 
pavadintų _ “Iš keliautojo blok
noto”.

Alytuje, kaip giriasi “Ųž sų- 
i grįžimą”, “miesto darbo žmonės 
pasistatė daugiau kaip 300 indi- 

į viduąlinių namų. Miesto centre 
I įrengtas puikus skveras, pasta
tyti 5 paminklai, sutvarkytas 
poilsio parkas ir miesto so
das”... •

Iš pramonės įmonių mini “Ūk- 
mašiną”. Gamyba palyginus su 
1939 m. padidėjusi 6 kartus. Ka- 
nifolijos - terpentino įmonėje 
1937 m. dirbę 15 darbininkų, o 
kiek dabar — nepasako. Tik gi
riasi, kad darbas esąs mechni- 
zuotas ir gamyba kelioliką kar
tų padidėjusi.

“Alytuje veikią du pramonės 
kombinatai, statybos - remonto 
kontora, daugverslinė artelė 
“Pirmyn”, sviesto-sūrių įmonė. 
Pramonės kombinatai jungia vi
są eilę specialių įmonių bei dirb
tuvių: dvi plytines, malūną, 
“Dzūkijos” medžio apdirbimo 
įmonę, skaldos bei molinių dir
binių dirbtuves, karšyklą ir kt. 
Čia statomas stambus siuvimo 
fabfrikas”.

“Dabar Alytuje veikia 48 pre
kybos taškai”. Automašinų turį 
įsigiję daug darbininkų ir tar
nautojų.

O tuo jau ir abejojam. Joks 
sovietinis darbininkas -automa
šinos dar neturėjo ir neturi, ne
bent jis yra fabrike partijos 
pareigūnas.

Alytuje veikianti “pedagogi
nė mokykla, žemės ūkio techni-

pasiūlymų sujungti Nemuną su kūmas' 4 ’ vidurinės, septynme-
Dniepru” tė, sporto, mokykla”.

APIE LICENCIJAS
IR LEIDIMUS

Nesvarbu ar jungtuvės bus bažnyčioje ar civilinės, 
vedybų licencija yra būtina. Vienintelė išimtis — 
kai bažnyčioje skelbiami trys užsokdi. Dvasinin- 
kas parūpina atitinkamus blankus, kurie atstoja 
vedybų licenciją.

Jei ruošiatės 
vesti

* INFORMACIJŲ KREIPTIS: 
j miesto raštvedį 

ar savos parapijos kleboną.

CARLING'S
BREWERY LIMITED

HAMILTON Ont
Nąmų Fondas. Malonu pa

skubti kiekvieną savaitę vis 
naujus narius, įsijungiančius j šį 
milžiniškų pastangų reikalau
jantį Tautos Namų įsigyjimp 
darbą. Sveikiname ir dėkojame 
šiems naujiems nariams pasky- 
rusiems NF po $100, Baronui 
Kaziui, Abrązięjui Gediminui, 
Ząvistauskųi Juozui ir Martišiui 
Gediminui.

Vis dar jaučiama tautiečių 
tarpe šiuo reikalų skepticizmų. 
Vjęną ponia rašančiajam .atvi
rai ir visai nuoširdžiai pareiškė: 
“Tai jūs manote, kad kąs nors 
iš to išeis?!”

Atsakymas labai lengvas: jei 
NF valdyba šio reikalo ėmėsi, ji 
priėjo išvados, kad reąli galimy
bė yra, ir dar labai lengya. Kiek 
vienas įneškime nors pp $100 ir 
darbas prasidės. . .

Pgi prie dabartinių mūsų gy
venimo sąlygų šimtinę ar Įritą 
investuoti į bendrą tautinį turtą 
yra daugiau negu lengva. Šių pi
nigų mes neaųkojame ir visą 
laikų kiekvienas paskirai esame 
jų pilni valdytojai ir savininkai. 
Mūsų liuksusiniams reikalams 
išleidžiame tūkstančius, kurie; 
negrįžta, gi vieną kitą šimtą, jo 
nenustojant, įjungtti į lietuvy
bės išlaikymo darbą yra tikrai 
nesunku. Palikime visas ambi
cijas ir intrygas nuošaly ir ma
tysime, kaip šis darbas lengvai 
eis.

NF V-bos narys Grajauskas 
Bronius atostogų metu važinėjo 
po Ameriką aplankydamas Niu
jorką, Čikagą ir ilgiau sustojęs 
Putnam, kur aplankė Nek. Pra- 
sid. Seselių vienuolyną, mergai
čių g-ją ir stovyklą. Šiame.vie- 
nųolynę yra vienuolę Broniaus 
sesuo. Br.. Grajatiskas parsiver 
žė geriausių įspūdžių apie sese
lių institucijose augštai pastaty
tą lietuviškumą.

Netenkame 2 mūsų kolonijoje 
veiklių įr judrių lietuvaičių, po
puliarių dainininkių-solisčių —

Tautos Fondo gegužinė, su
ruošta rugpjūčio 6 d., pirmadie
nį, Brant Inn, nors ir nepalan
kiam orui esant (visą dieną li
jo), turėjo nemažą pasisekimą. 
Šokiai yykp salėje. ' Atsilankė 
230 svečių. Ypač didelį pasiseki
mą turėjo loterija, kuri - buvo 
“likviduota” per nepilną valan
dą.

Malonu pastebėti, kad ir nau
joji skyriaus v-ba tęsia Tautos 
Fondo veiklą su nemažėjančiu 
aktyvumu. Linkime jai ištver
mės ir ateityje.

Kiekviename reikale, o ypač 
lietuviškame visada sveikintina 
kultūringa varžybų ir lenkty
niavimo dvasia. Ji priduoda pa
skiriems asmenims energijos ir 
impulso. Ir šiame atvejyje da
bartinės TF skyriaus v-bos nu
sistatymas netik neatsilikti, bet 
dar ir viršyti savo veikime bu
vusią skyriaus v-bą yra visoke
riopai sveikintinas.

Pirmasis šokių vakaras ru
dens sezone įvyks rugsėjo 7 d., 
penktadienį, naujoje ir gražioje

Jį rengia Skautų Rėmėjų K-tas, 
skirdamas jo eventualų beiną 
mūsų jaunimo lietuviškam vei
kimui remti.

Maloniai kviečiame visus lie
tuvius kuo skaitlingiausiai ja
me dalyvauti. Gros populiarus 
Benni Ferri orkestras. Pradžia 
8 v.v. Pabaiga 12 vai. 30 min.

Gen. St Raštikio, buvusio 
Lietuvos Kariuomenė vado, at
siminimų “Kovose dėl Lietuvos” 
I tomas pasiekė Hamiltono pre
numeratorius. Tai reto objekty
vumo atsiminimai, taip išsamiai 
ir tiksliai kartu ir labai santū
riai pavaizduoją mūsų netoli
mos praeities nepriklausomo gy
venimo Įvykius. Knyga 'labai 
gražiai išleista ir kiekvieno skai
toma su dideliu įdomumų, šis 
pirmas tomas turi 700 psl. ir kai
nuoja $7.

Norintieji įsigyti šios knygos
abu tomus gali pasinaudoti leng i Vandos Panavaitės ir Laimos
yęsnėmis sąlygomis užsisakyda
mi iš anksto abi dalis už $10. 
Užsakymus kartu su pinigais 
siųsti St. Bakšiui, 38 Stanley 
Ave., Hamilton ,Ont. iki rugsė
jo 1 d- Hamiltoniečiai šiuo rei
kalu prašomi jam skambinti IA 
9-4662.

Sveikintina ateitininkų kuo
pos iniciatyva parodyti hamilto- 
niečiams Detroito Dramos Mė
gėjų sambūrio puikiai pastatytą 
vaidinimą “Prieš srovę”. Jį tu
rėsime progos pamatyti West
dale Collegiate salėje lapkri
čio 3d. .

Bilietus šiam vaidinimui a-kų 
v-ba platins iš anksto

Štturmaitytės. Šios hamiltonie- 
tės susižiedavo sų čikagiškiais 
lietuviais ir po vestuvių išvyks
ta visam laikui į Čikagą.

Laimos Šturmaitytės busima
sis vyras Leonas Bildušas yra 
diplomuotas chemijos inžinie
rius, šiuo metu bebaigiąs ruošti 
doktoratą. Vestuvės numatytos 
gruodžio 26 d. f

Vandos Panavaitės sužadėti
nis Jonas Stankus yra inžinie
rius architektas, turįs Čikagoje 
savo įstaigą. Jų vestuvės sutar
tos rugsėjo 1 d-

Linkime busimosioms jau
noms šeimoms gražiausios atei
ties! Sk. St.

NAUJAI PERTVARKYTA
Baltis Meat Market & Delicatessen

KRAUTUVĖ
29 YORK ST., HAMILTON. TEL. JA. 9-6770

Geros kokybės mėsa, vietinės ir importuotos dešros, įvairūs 
konservai, rūkyti unguriai bei kiti delikatesiniai produktai.

'u "t.iii. i. .iji!. ji,',. . ..'"įffiijj U'f.'ir!

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nęjdlnojamo turto (Real Estate) 
pirkinio - pardavimo įstaiga 
Hamiltone

L-.i.U-lUL .'.“I.U

Steadman
Kronas, 
Valevičius

Limited

•The Centre of Real Estate” 
366MAINST. E. 
Tel. JA. 8-8491 .

* 25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.
BLACK LABEL (Ariama “Blek LeibeF) •

mūsų atstovus — lietuvius

p. P. ANTANAITI p.*, SAVICKĄ

liepas 1 d. ........ $1602.83
........... .................................. 7020.68

Balansas ‘..... $8623.51
Pagyvgf

Saldo 1956 sausio 1 d. $5623.55 
Gauta 1956 m. aukų .... -..... > 2971.95
Procentai banke ..............y... 28.01

Balansas $8623.51
PAJAMQS:

1. Toronto, Ont...............
2. Hampton, Ont................
3. Dehli-TiUsonburg Ont.
4. Welland/ Ont.................
b. britų Kolumbijos ..........
6. Edmonton, Alta, ..........
7. Montreal, Quę..............
8. Ft. William, Ont..........
9. London, Ont. . . .............

10. Windsor, <?nt..................
11. Winnipeg, Man.......
<2. SĮJsįyry, Ont..............

Kitos kolonijos surinkę 
mažiau $50.00 ..........
Procentai banke ........

Uietuvių kolonijos Kanadoje.
‘ r. ................ $ 650.00

500.00

M VALSTYBĖS
Lietuvių buv. Politinių Kali

nių Sąjungos Valdybos sudary
toji Ad Hoc Komisija naujai Są
jungos Valdybai, Revizijos Ko
misijai ir Garbės Teismui kores- 
pondenciniais rinkimais išrink- 
dinti savo darbą baigė. Savo š. 
m. rugpjūčio 6 d. posėdyje, pa
tikrinusi rinkimų rezultatus,

Viso
lipŲAaOS:

1. Pasiųsta VLIKui ..........
2. Pašto ......  1..
3. Rašomoji medžiaga ......
4. Susisiekimui ...... ...........
5. Kitos išlaidos ..............

Viso ....
ATASKAITA

Viso turėta pajamų ........
Saldo iš 1'956.1.1. ..........

Brooklyn, N.Y. — $100, Kun. A. 
Račkauskas, Brooklyn, N.Y. — 
$100, K. Krušinskas, Woodha
ven, N.Y. — $100, Neris Inter
national, Inc., N.Y., N.Y. — $200.

Aukas siųsti: Br. Polikaitis, 
15483 Ward, Detroit 27 ,Mjch.

Liet. Krikščionių demokratų 
Sąj. konferencija įvyks rugsėjo 
1-2 d.d. Clevelande Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior Ave. Prane
šimai bus C. Komiteto pirm. Pr. 
Vainausko ir Dr. VI. Viliamo 
apie veiklą tarptautinėse orgą- 
nizacijose. Be to, bus skyrių at
stovų bei įgaliotinių pranešimai- s

Paskaitos: Prof. J. Gravrpkas 
— Liet. Kr. Dem. uždaviniai iš
laisvintoje Lietuvoje; J. Matu
lionis — Liet, laisvinimo proble
mos; Iz. Matusevičiūtė — Lietu
vybės išlaikymo klausimas; P. 
Stravinskas — Tarpgrupiniai 
santykiai.

LKD Sąj. ateities veiklos ir 
statuto klausimais kalbės A- 
Gražiūnas, St. Rauckinas ir St. 
Lūšys.

Bus ir jaunimo sekcijos posė
dis, o vakare pobūvis.

BALF per liepos mėnesį gavo 
aukų $1.237.06 ir nario mokesčio 4 
$10. Vasario 16 gimnazijai aukų 
gauta $1.553.5$. Tame tarpe iš 
Kanados $209.50 — Ėdmonto 
apyl. $14.50, Toronto MLB D- 
ja $180, A. Masionis $10 ir T. Va- 
lienė $5. Įvairių gėrybių per lie
pos mėnesį iš viso 6.076 svarai.

Bernardas Brazdžionis, poe
tas, Lietuvių Dienų žurnalo re
daktorius, išsivežė į Los Ange
les ir žmoną su dukrą, kurios 
ligi šiol gyveno Bostone. Jų sū
nus laikinai liko mokytis Bosto
ne.

Feliksas Vaitkus, kuris 1935 
m. kaip šeštas lakūnas, su “Li- 
tuanica II” perskrido per Atlan
tą ir nusileido Airijoje, iš kur 
vėliau atskrido į. Kauną, mirė 
Wiesbadene, Vak. Vokietijoje 
liepos 25 d., kur tarnavo oro 
laivyne pulkininko laipsny. Jam 
buvo 49 m. Paliko žmoną su’ sū
numi ir seserį bei du brolius.' 
VOKIETIJA

Vok. Kr; Tarybos rinkimuose, 
kurie vyko liepos.-29. d.,

332.Q0 komisija rado:
1. iš 138 Sąjungos narių rinki

muose dalyvavo 95 nariai; .
2. balsų dauguma į Sąjungos 

Valdybą išrinkti kun. V. Piktur
na, <ir. A. Starkus, V. Rastenis, 
V. Sidzikauskas ir J. Šlepetys; 
į Revizijos Komisiją — prof. A. 
Damušis, B. Gaidžiūnas ir L. 
Leknickas; į Garbės Teismą — 
teisėjais V. Blažys, J. Narakas ir 
J. Pajaujis ir teisėjų antrinin
kais P. Dūda ir K. Gumauskas.

Sąjunga apjungia visus lietu
vius buv. politinius kalinius: bol 
ševikų ir nacių kalintus.

ALR Katalikų Fed. jaunimo 
stovyklos darbai vyksta pilnu 
tempu. Jau pravesti keliai, iš
gręžti šuliniai vandentiekiui, 
įtaisomi septiniai tankai, stato
ma elektros linija, tvarkomi 
ežero paplūdymiai ir pradėti pa
grindinio pastato pamatai. Sta
tybos komitetą sudaro: inž. J. 
Mikaila — pirm., inž. dr. L. Ba
jorūnas —, vicepirm., J. Valu- 
konis —' sekret., inž. J. Dunčia
— narys. Darbams vadovauja 
įnž. P. Baltakis. Statybos pla
nus paruošė arch. Arbas-Arba- 
čauskas. Daugiausia rūpesčio 
turi stovyklos organizacinio ko
miteto pirm. Br. Polikaitis, ku
riam rūpi visi stovyklos darbų 
vykdymo reikalai, .o ypač lėšos, 
kurias sudaro visos Amerikos 
katalikų aukos.

Jaunimo Stovyklai aukojo: 
J. Mėnderis, Woodhaven, N.Y.
— $200, V. Žėmentauskas, Rich
mond Hill, N.Y. — $500, Kun. 
J. Paransevičius, New York, N. 
Y. — $100, Kun. J. Pakalniškis,

250.50 I 
244.00 J 
184.10 
183.50 
139.10 
114.00 
98.02 
86.60 
6850

119.63 
28.01

. $2999.96

. $7008.90 
5.91 
2.50 
1.50 
1.87

. $7020.63

. $2999.96*

. 5623.55

Viso ....  $8623.51
Viso turėta išlaidų ............. $7020.68

Sgldo 1956.VII. 1................... $1602.83
Surinkta nuo 1948 m. lapkričio 12 d. 

iki 1956 m. liepos 1 d. 
’1948 m. .
1949 m. .
1950 m. . 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956

m.
m.

m 
m. 
m.

1951 m.
1952 m.
1953 m.
1954 m.
1956 m

7

l’-mq pusmetį

$ 132.00 
1237.40 
2929.02 
6836.62 
6790.68 
4848.51 
4550.85 
3354.98 
2999.96

Viso .... . $33671.02
Išmokėto VLlLKui
.......... .7.............. $ 485.05 
............................. 14632.29 
..... ........................  5306.99 

...................4015.00
................................ 7008.90

Viso ........ $31448.23
Fondo Atstovybės išlaidos per*Tautos

metus ir puse $619.96.
Tautos fondo Atstovybė Kanadoje.

NIAGARA PUSIASALIS
Ramovėnai

Jau antri metai čia kultūrinė
je veikloje pasireiškia ir ramo
vėnai. Jie priskaitomi viena iš 
veiklesniųjų vietos organizacijų. 
-Bet kas tokie jie yra?

Nublokšti nelaimės ir atsidū
rę išeivijoje lietuviai nenuleido 
rankų, o ieškojo ir stengėsi su
rasti artimiausį kelią gelbėti sa
vo prarastąją tėvynę. Gerai ži
nodami organizacinę galią būrė
si į grupes ir steigė savo orga
nizacijas. Tai ir lietuviai kariai 
palaikyti savo egzistenqijai ir 
sustiprinti atsparumą geresnei 
kovai prieš kruvinąjį tėvynės 
okupantą, 1950 m. balandžio 2 d. 
susirinkę JAV įkūrė savąją or
ganizaciją, pavadindami “Lietu
vių Sąjunga “Ramovė”.

Jos pagrindiniai tikslai bei šie 
kimai yra:

Rėmu lietuvių tautos pastan
gas atstatyti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę Išjungus į kovą 
.prieš pasauliui gręsiantį imperi
alistinį komunizmą. Burti ir 
rengit jaunimą kovai su komu
nizmu ir Lietuvos atstatymo 
darbui. Palaikyti savo narių tar
pe kilmės tradicijas, solidarumą, 
kelti kultūrinį ir karinį išsila
vinimą ir remti ^patekusius į 
sunkumus moraliai ir materia
liai. Skatinti ir skleisti lietuvių 
tarpe vienybės ir pasiaukojimo 
dvasią.

Sąjungos vadovybės vyriau
sias organas yra Centro Valdy
ba, kurią sudaro: P. Plechavi
čius — pirmininkas, M. Rėklai
tis — vice-pirfia., J. Tumas — 
ižd., A. Rėklaitis — sekr. ir kul
tūros reikalų vadovas, K. Dabu- 
levičiųs ir A. Biliūnas — sekre
toriai padėjėjai, J; Bųlika ir J. 
Gradinskas — nariai. Centro or
ganų sudėtin dar įeina Garbės 
Teismas ir Centro Kontrolės Ko 
misija. Į Kontrolės Komisiją 
įeina: Jonas Švedas — pirm., 
Stasys Baniulis ir Kazys Oželis 

1— nariai, kandidatai: Alfonsas 
•Pimpė ir Stasys Virpša. Į Gar
bės teismą įeina: nariais: Povi
las Žilys (pirm.), Alf. Simonai
tis ir gyd. Juozas Bartkus; kan
didatai: Jonas Gudonis ir Jur
gis Tumavičius.

Pagal Sąjungos statutą na
riais yra buvę Lietuvos kariuo
menės kariai ir lietuviai tarna
vę Vakarų demokratinių Vals
tybių ginkluotose pajėgose. Jau 
yra įsisteigę 18 skyrių, netik 
JAV, bet ir kituose kraštuose 
— Australijoje 2, Kanadoje, 
Anglijoje ir Vokietijoje po vie
ną skyrių.

ŠJn. koyp 21 dieną Centro V- 
bos pastangomis lietuvių Są
junga “Ramovė’’ tapo inkorpo
ruota Illinois Valstijos sekreto- 
riate ir S»vo čarterį (inkorpora
vimo liudijimą), pagal kurį pa
sikeitė Sąjungos pavadinimas.

Lithuanian Veterans Associa
tion “Ramovė” — Lietuvių Ve
teranų „Sąjunga “Ramovė”.

doje, Lietuvių Veteranų Sąjun
gos “Ramovė” Niagaros ^Pusia
salio skyrius. Jis tik vienų metų 
savo gyvavimo bėgyje gan stip
riai pasireiškė kultūrinėje veik
loje ir atliko nemažai naudingo 
darbo. Jo pastangomis buvo pa
kviestas Toronto lietuvių “Var
po” choras ir suoraganizuota 
dar pirmas šioje apylinkėje di
desnio masto koncertas. Sureng
ta net keli subuvimai ir sušelpti 
b. kariai invalidai Vokietijoje. 
Dabartiniu laiku iškilo sumany
mas įsigyti savo skyriaus vėlia
vą ir kad tam tikslui sudaryti 
šiek tiek lėšų yra rengiama š.m. 
rugpjūčio 18 d., šeštadienį, St. 
Catharines priemiesty, Port 
Weller, Garden City Beach, di
delė GEGUŽINĖ. Maloniai yra 
prašomi ,b- kariai ir visi lietu
viai prisidėti prie to sumanymo 
įgyvendinimo kuo skaitlingiaux 
šiai atsilankant į šią gegužinę. 
Užtikrinkime, kad tikrai sulauk 
sime to laiko, kada galės Kana
dos lietuviai kariai su savo vė
liava garbingai įžygiuoti į savo 
sostinę Vilnių.

Ten pat galima bus įsigyti bei 
užsiprenumeruoti visų lietuvių 
veteranų žurnalą “Karį”. Jis at
lieka didelės svarbos tautinį

tyvumo.

— A. Kelerį ir Fr. Šįė

stovą VLIKe, Stp.. Vykintą,. K. 
Drųngą, W.’ Banaitį, puik- V- 
Sutkų, dr. A. Rukšą, maj. Kriš
čiūną ir kt. Socialdemokratai, 
liaudininkai ir ūkininkų parti
ja savajame sąraše įrašė J. 
Glemžos, J. Jaks-Tyrio ir J.Nor- 
kaičįo pavardes, katalikai jokio 
bloko nesudarė -— krikšč. de
mokratai ir frontininkai ėjo at
skirais sąrašais.

darbą, skiepijant tautoje tėvy
nės meilę, kovos dvasią, pasiry
žimą ir pasiaukojimą. Dėl to jis 
yra mėgiamas plačios lietuvišos 
visuomenės. Karyje yra skelbia
mi visi svarbesnieji Centro V- 
bos nurodymai bei bendraraš- 
čiai visos Sąjungos veiklos rei
kalais, o taipgi ten surasite pla
tesnių informacijų ir veiklos san 
traukas iš ramovėnų gyvenimo. 
Todėl visi Sąjungos nariai yra 
įpareigoti jį remti ir prenume
ruotis. Lai nelieka nei vieno lie
tuvio kario, kuris neskaitytų sa
vo organo “Kario”. Būkime pa
vyzdys kitiems prisilaikant po
sakio, kad “mūsų kariuomenė 
buvo didžiausia patriotizmo 
skiepytoja”. Ramovėnas.
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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.

TT

Latvių bendrovė
Autorizuota* pardavėjas. Gazo kompanijos priežiū
roje. 25 metai šildymo įrenginių tarnyboje.

brijontGana jo u anglis žerti —■ 
laikas įrengti dutomatinj 
duju arba alyvos šildymg.

Prašome skambinti: 
TELEF. LE. 1-?554



prjc naujos Ątęitininkų bą paremti ir materialiai ir mo-
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DžIAMBORĖS FONDO REIKALU

1

Feders 
telks L

S Vadybos žinioje ir 
s mokslus einančiam

veikliąį pasireiškia lietuvių ka-

ri būti ateitininkijos širdis — 
mokslus einantis katalikiškas 
jaunimas. Mokslus einančio ka
talikiško jaunimo eilėse bręsta 
ateities veikėjai. AŠF Valdybos, 
o kartu ir visų ateitininkų sen
draugiu uždavinys, rūpintis ir 
sudaryti sąlygąs vįsiepįs ateiti- 
.nipkams studentams bei moks
leiviams tęsti mokslus, juo la
biau tiems, kurie dėl Įėšų stokos 
turėtų palikti universiteto suolą

rjąįą, pągąl naują Ateitininkų 
Federacijos Konstituciją, tampa 
VIŠI ateitininkai sendraugiai. 
Fondo nariu gali būti taip pat 
kiekvienas ateitininkas ir kiek
vienas katalikas AŠF statuto 
numatytą tva^a.

Be Ąš Fondas gali turėti 
garbės narių (mecenatų). Juo 
gali būti kiekvienas fizinis ar 
teisinis asmuo, paaukojęs fondui 
nemažiau kaip $500. Gi fondo 
nagais rėmėjais gali būti taip 
paį kiekvienas fizinis ar teisi
nis ąwU0, paaukojęs fondui ne- 
mą^aų kaip $100. Fondo Valdy

ir kitiems fondo nariams nusta
tė metinį mokestį $3. Fondo val-

raliai. '
Studentai bei moksleiviai 

ateitininkąi, norį gauti iš ĄŠF 
mokslui eiti finansinės paramos, 
prašymus siunčia AS Fondo 
Valdytojui: Perl J. Balkūnas, 
64-14 56th Ęd., Maspeth 78, L. I-, 
N.Y., statuto numatyta tvarka.

Nario mokesčius ir kitus Fon
dui įnašus visi nąriąi prašomi 
siųsti AŠ Fondo iždininkui: Z. 
Jurevįčius, 472 Cleveland St-, 
Brooklyn 8, N.Y.

Ateitininkų Šalpos Fondas 
per savo veikimo laiką nuo 1948 
m. yra sušelpęs per 30 studentų 
ateitininkų JAV, Kanadoje, Vo
kietijoje bei Pietų Amerikoje. 
Tam reikalui yra išleidęs apie 
$10.000.

Iki šiol AŠ Fondo nariais bu
vo tik apie 200 ateitininkų sen
draugių. Tuo tarpu ateitininkų 
sendraugių AV ir Kanadoje yra 
apie 700.

Mes nuoširdžiai tikime, kad 
visų bendras darbas ir gilus rei-' 
kalo supratimas mums paleng
vins eiti pasiimtas pareigas ir 
sudarys galimybes atlikti tuos 
uždavinius, kuriems AŠ Fondas 
yra skirtas.

Priimkite mūsų gilią pagarbą 
ir nuoširdžią padėką už visokią 
paramą mūsų darbe.
Prel. J. Balkūnas, Fondo Valdyt. 
Dr. Br. Radzivąnas, Valdyt, pa v. 
P. Minkūnas, Sekretorius.
Zen. Jurevičius, Iždininkas. 
Pr. Vainauskas, Valdybos narys.

Lietuvos mokyklos dabar
(Pabaiga)

Ruošiami ir transporto specia- 
listai. Kauno pirmoji geležinke
lių technikos mokykla 1956 m. 
vasario mėnesį priėmė į mokyk
lą papildomai įaunuolius ir 
marginas, baigusius vid. mokyk
lą. Baigusieji gali tapti, vyres-

kyklose, Vilniaus, Maskvos ir 
Leningrado konservatorijose. Vi 
sa eilė taip pat dirba mokytojais 
vidurinėse mokyklose', vadovau
ja chorams ir kitiems “saviveik
los kolektyvams”. Daugelis auk
lėtinių dirba kaip operos ir ba
leto teątro ir Kauno muzikinio 
dramos teatro orkestro artistai,

1s?tybos 1 “eistrais- .dainuoja šių teatru scenose. 
Vyr. kondukt. specialybe —.....

nėnesius, o statybos
per dvejus metiis.

Bolševikai 1955 m. rudenį ati
darė muzikos mokyklas Mažei-

doje, Šilutėje, Marijampolėje 
(Kapsuke), prekybos techniku
mai yra taip pat Vilniuje ir Kau- 
nė;

Veikia ir “respublikinė parti
nė mokykla” ir “tarybinė parti
nė mokykla — prie LKP centro 
komiteto”. Į partinę mokyklą 
priimami kp nariai iki 40 m. am
žiaus, baigusieji vidurinį moks
lą ir turintieji partinio, komjau
nimo, tarybinio ir laikraštinio 
“vadovaujančio darbo patyri
mą”. Stojantieji į partinę mo
kyklą laiko stojamuosius vidu
rinės mokyklos programos ap
imties egzaminus iš Sov. Sąjun
gos kp istorijos. Į tarybinę par
lipę mokyklą priimami ne vy
resni kaip 35 m. amžiaus parti- 

- jos nariai ir kandidatai į parti
jos narius, komjaunimo nariai, 
baigusieji ne mažiau kaip 7 vi
durinės mokyklos klases. Sto

siantieji į partinę tarybinę mo
kyklą laiko stojamuosius. mo
kyklos 7 klasių programos ap
imties egzaminus iš “TS konsti
tucijos”,' rusų ir lietuvių kalbų 
raštu, matematikos raštu ir žo
džiu. Stojamiesiems egzami
nams į respublikinę partinę mo
kyklą pasiruošti suteikiamos 
mėnesinės atostogos, o į tarybi
nę mokyklą — dviejų savaičių 
atostogos, paliekant darbo atly
ginimą pagal darbo vietą.
* **f UTĮ A -‘HlIIKauno Juozapo Gruodžio var
do muzikos mokykloje, kaip 
skelbia Vilniaus radijas, iš 200 
besimokančių moksleivių 80% 
esą kolūkiečių vaikai. Šiemet 
teorijos kompozicijos skyriaus 
kompozicijos klasę baigė V. 
Bagdonas ir V. Blusius. Mokyk
loje dabar veikia 8 skyriai: for- 
tepiono, vokalinis, orkestrinis, 
styginių instrumentų, pučiamų
jų instrumentų, choro dirigavi
mo, liaudies instrumentų, teo
rijos, kompozicijos, muzikinės 
dramos skyriai. Jauniausi yra 
liaudies instrumentų, teorijos, 
kompozicijos ir muzikinės dra
mos skyriai. Muzikinės dramos

yąrdp muzikos mokyklos prade-’ 
jo veikti centrinis muzikinis 
skyrius, kuriame ruošiami dar-: 
buotojai kultūros-švietimo įstai
goms. 1955 m. lapkričio 17 d. 
Vilniaus Tallat-Kelpšos vardo 
muzikos mokykloje buvo baigti 
stojamieji egzaminai į naujai 
atidarytą chorvedžių skyrių. Ja
me “mokslus eis” įmonių ir įs
taigų meninės saviveiklos vado
vai, vidurinių mokyklų moky
tojai etc., iš viso 60 žmonių. 
Chorų dirigavimui ir orkest
rui “neakyvaizdiniai skyriai” 
atidaryti prie Valstybinės Kon
servatorijos.

r

Kad lietuvių skautai galėtų 
dalyvauti tarptautiniuose skau

giuose (jamboree), 
lose bei konferencijose ir 

tuo būdu atstovauti Lietuvą vie
noje didžiausiųjų pasaulio jau
nuomenės organizacijų, reika
lingos lėšos. Šias lėšas PLSS Lie 
tuvos Skautų Brolija gali su
telkti tik prayedus savo tautie
čių tarpe aukų rinkimo vajų. 
Vajui pravesti Brolijps Užsienio 
Skyrius įsteigė š.m. pradžioje 
Džiambore Fondą, kuris aukų 
rinkimo akciją jau pradėjo. Nuo 
to, kiek pasiseks ši lėšų telkimo 
akcija, priklausys kaikurių labai 
svarbių LSB Užsienio Skyriaus 
planų įgyvendinimas. Tarp kit
ko, Užsienio Skyrius yra numa
tęs dalyvauti ruošiamame 1957 
m. rugpiūčio mėn. sukaktuvi
niame pasauliniame skautų sąs
krydyje (jamboree) Anglijoje, 
kuriame dalyvaua.net 60 tautu 
skautų organizacijų atstovai, 
bendras gi šio sąskrydžio daly
vių skaičius sieks 25.000. Mat, 
1957 metais sukanką lygiai 50 
metų nuo skautų organizacijos 
įsteigimo ir 100 metų nuo skau
tų organizacijos įsteigėjo gen. 
Baden-Powell gimimo. Tuo pa
čiu metu Anglijoje vyks pasau
linė skautų vyčių stovykla, ku- ' tų tautų tarpe. Artimai bend- 
ripje dalyvaus 5.000 vyresniųjų 
skautų, tarptautinė skautų va
dų stovykla su 5.000 dalyvių ir 
pasaulinės skautų sąjungos kon
ferencija. Šioji konferencija yra 
lyg ir pasaulinis skautų parla
mentas. Nedalyvauti šiubse sąs
krydžiuose būtų nedovanotinas 
neišnaudojimas . puikios progos 
reprezentuoti Lietuviškąją skau 
tiją ir tuo pačiu vengimas ginti 
kenčiančios Lietuvos bylą tarp
tautinėse institucijose, prie ku
rių reikia priskaityti ir pasau
linę skautų sąjungą.

Numatoma, kad sąskrydyje ir 
stovyklose dalyvaus 18-lietuvių 
skautų, 8 skautai vyčiai, 2 skau
tai vadai, gi konferencijoje bent 
vienas mūsų atstovas. Kukliai 
skaičiuojant, mūsų delegacijos 
dalyvavimas sąskrydyje bei 
stovyklose, įskaitant ir kelionės 
išlaidas, atsieis mažiausiai 3.000 
dolerių. Todėl didžiausias PLSS 
LSB Užsienio Skyriaus šiuo me
tu rūpestis yra sutelkti DF tuos 
$3.000. Dėka DF jau pavyko šią 
vasarą pasiųst iš Viokietijos 
“Aušros” Tunto reprezentacinę 
skiltį į pietų Prąncūzijoj.e vyks-

JAV ir,Kanadoje ir keletą lapų 
į Australiją ir Angliją. Iki šiol 
niekas gautų lapų dar negrąži
no.

Kaip atžymimi DF rėmėjai
Pagal DF statutą paskiri as

menys, organizacijos bei viene
tai atžymimi šitaip:

Paaukojęs i|ci $10 laikomas 
aukotoju ir įtraukiamas į auko
tojų sąrašą; paaukojęs $10-25 
laikomas geradariu, įtraukiamas 
į geradarių sąrašą, skelbiamas 
spaudoje ir gauna padėkos laiš
ką; paaukoję $25-75 laikomas 
rėmėju, įtraukiamas į rėmėjų 
sąrašą, skelbiamas spaudoje ir 
gauna rėmėjo pažymėjimą; pa
aukojęs $75 ir daugiau laikomas 
garbės rėmėju, įtraukiamas į 
garbės rėmėjų sąrašą, gauna gar 
bės rėmėjo pažymėjimą, gi jo 
nuotrauka talpinama “Skautų 
Aide”.

Kieno pareiga remti DF
DF tikrovėje ne vien tik skau- 

tų, bet visos lietuviškosios yi?” 
suomenės fondas. Juk mūsų 
skautai reprezentuoja ne save, 
kaip asmenis, bet lietuvių tautą, 
mūsų pavergtą tėvynę. Stovyk
laudami drauge su kitų tautų 
skautais, palaikydami ęu jais ry
šius, jie garsina Lietuvos vardą

raudami su kitų tautų skautais.

— o tų tautų skautų tarpe daž
nai sutinkame labai įžymių as-

svetūntaučius apie Lietuvą, apie 
jos bylą. Taigi, sueidami į kon
taktą su kitų tautų skautais, jie 
pasitarnauja savo tautai, ken
čiančiai savo Tėvynei. Kiekvie
nas tarptautinėje stovykloje sto
vyklaująs lietuvis skautas yrą 
lyg savo Tautos ir savo Krašto 
ambasadorius? Todėl kiekvieno 
savo Tautos ir Tėvynės neišsi
žadėjusio lietuvio pareiga būtų 
pąreniti DF- Aukos neprivalo 
būti stapabjos. “Lašas po lašo

viška patarlė. Taigi ir kukliau
sia .auką prisidės prie Fopdo 
stiprėjimo, Ir kukliausia auka

tuos darbus, kurie jos yra su
planuoti ir atliktini. Už kiek
vieną, nors ir menkiausią auką 
DF bus labai dėkingas.
Kuriuo adresu nukleipti aukas

Aųkąs DF galima įmokėti per 
vietinius lietuvių skautų viene
tus arba siųsti jas banko ar paš
to perlaidomis bei bankų če-

Mr. Alfonsas Pocius, 295 Grey 
Str. London, Ont., Canada. •

Ps. O. Gešventas 
Dižahore Fondo Sekretorius.

Mirė didelis lietuviu draugas
(vietoj nekrologo)

PreL Eduardas Stukelis, la
bai žymus latvių katalikų veikė
jas ir lietuvių draugas mirė rug- 
piūčio 2 d. Niujorke širdies 
smūgiu tik mėnesį prieš savo 
auksinį kunigystės jubilėjų.

Prel. E. Stukelis gimė 1884 m. 
kovo 3 d. Panemunės valsčiuje, 
Brunavos parapijoje, 1901-1906 
m. lankė Kauno kunigų semina
riją ir buvo įšventintas kunigu 
Kauno vysk Kasparo Girtauto 
1906 m; rugsėjo 10 d. 1907-1910 
m' studijavo teologiją ir filoso
fiją Insbruko ir Liuveno uni
versitetuose ir 1910-1919 m. vi
karavo Alšvanga parapijoje ir

Lieppjuje. 1919-1924 m. buvo 
Liepojaus klebonu ir visos Kur
žemės dekanu. 1919-20 m. buvo 
Kauno vyskupo generaliniu vi
karu Kuržemei ir Žemgalei. 1924 
-44 m. klebonavo Rygos Sopu
lingos Dieyo Motinos bažnyčioje 
ir buvo Rygos Arkidiacezįjos 
kanclerių.

Pasitraukęs į Vokietiją, ligi 
1949 m. gyveno Augsburge, vė
liau Niujorke, besidarbuodamas 
latvių katalikų gyvenime. Prel. 
E. Stukelis monsinjoru buvo 
pakeltas 1923 m., o 1928 m. pre
latu domęsticus, 1937 m 
faliniu protonotaru.

apas

Iš kultūros ir ksygiį pasaulio

vykią ir, be to, finansiniai pa
remti Anglijos lietuvių skautų 
dalyvavimą Škotijoje vykstan
čioje džiamboretėje.

Pirmieji DF laimėjimai
Šm. pradžioje paskelbtas DF 

lėšų telkimo vajus toli gražu 
dar nepateisino įdėtų į jį vilčių, 
tačiau pradžia jau padaryta, le
das jau pralaužtas. Iki šiol DF 
jau gavo $308,15 aukų.

Reikia manyti, kad kaikurios 
vietovės dar nesuskubo surinktu 
pinigų atsiųsti, todėl tikrovėje 
DF lėšos yra kiek didesnės.

Aukų lapai išsiuntinėti vi
siems lietuvių skautų vienetams

Stasys Raštikis, buvęs Lietu
vos kariuomenės vadas. Kovpse 
dėl Lietuvos. Kąrio atsiminimai. 
I dalis,. 1956 mn 704 psl. Tiražas 
-.2000 egz, .Išleido ‘‘Lietuvių 
Dienos. Meninę.-dalį peržiūrėjo 
dail. P. Puzinas. Kaina $7.

Leidinys skoningai išleistas ir 
gausiai iliustruotas. Autorius ap 
rašo jame visą savo gyvenimą 
nuo pat vaikystės Dūkšte iki 
dabartinių dienų. Ypač įdomūs 
skyriai, liečia santykius su Len
kija, paskutinės Nepr. Lietuvos 
dienos, santykiai su tautininkų 
vyriausybe ir t.t.

Jonas Balys, Lietuvių mito
logiškos sakmės. London 1956, 
192 psl. Nidos Knygų Klubo lei
dinys nr. 13. Tiražas — 2500. Kai 
na nepažymėta.

“Tėvynės Sargas”, kultūros,

Prisiųsta paminėti
visuomenės, politikos irvisuomenes, politikos ir socia
linių mokslų žurnalas. 1956 m. 
1 (13) nr. Šiame sukaktiniame 
nr. rašo: Si. Dzikas — Tėvynės 
Sąrgybon prieš. 60 metų; kun. 
yyt Bągdoriavičius MIC — Li- 
bėralizmo, socializmo ir krikš
čionybės socialinių klausimų 
sprendžiamoji linija; Dr. J. Bu- 
dzeiką — Svarstymai apie Lie
tuvos ekon. santvarką, A. Gra- 
žiūnąs — Polit. partijos, jų ti
pai ir vaidmuo. S. Sužiedėlis — 
Gudų dvejopa invazija, J. Ma
tulionis — Demokratija, partijos 
ir asmuo, Dr. Vlį Viliamas — 
Lietuvos seimai ir jų grrupinė 
diferęncija. Be to, gausi' polit. 
įvykių ir sąjūdžių apžvalga.

Lux Christi, 1956 m. liepos 
mėn. nr. 2-21. Rašo: kun. V. Rim 
šelis,MIC, Dr. P. Celiešius, kun. 
St. Yla, J K.uzmipkis, kun. K. 
A. Matulaitis, MŽ Čir kit.’

Laiškai Lietuviams, 1956 m. 
liepa-rugpiūtis, vol. VIII, Nr. 7, 
193-224 psl.

Skautų A*das ,1956 nr. birželio 
-liepos mėn. nr. .6-7.

Vytis, 1956 m. liepos mėn. nr.
7. '

Vėpla, Monttealio juokdary- 
bos pagerintos rūšies organas, 
Nr. 7 ir Nr. 8, 1956 m. liepos įr 
rugsėjo mėn. 53-60 ir 61-68 psl

Lietuvos architektūros paroda 
. Šiai? metais yra rengiama Sao 
Paulo mieste istorinė Lietuvos 
Architektūros Paroda, kurios 
tikslas yra supažindinti Brazili
jos šviesuomenę su Lietuvos ar
chitektūra ir kova už Lietuvos 
Nepriklausomybę.
, Parodą maloniai sutiko globo
ti J. M. Lietuvos Konsulas S. 
Paųjyję Aleksandras Polišaitisį

Parodą organizuoja stat. inž. 
Mik. Ivąnauskas, talkininkau
jant ir bendradarbiaujant Brazi
lijoje gyvenantiems kultūrinin
kams: J.E. Ministeriui dr. F. 
Mejeriui, S. Paulo lietuvių ko
dui jos kapelionui kun. P. Raga- 
žinskūi, rašyt. Petrui Babickui, 
dr. Dom Estanislau (kun. A. 
Aųsęnkai), rašyt, kun. A. Ar- 
minui-Alįšui, rašyt. Karolei Pa
žėraitei, mok. Felik. Girdauskui, 
Seselėms Pranciškietėms, poetei 
agr. - Magd. Vinkšnaitienei, inž. 
Jonui Abraičiui, rėžis. Alf. Ži- 
bui ir kt. J A Valstybėse gyve
nantiems visubmeni’nkams: dr. 
dipl. inž. J. Gimbutui, dipl. inž. 
J. Mulokui, inž. E. Jasiūnui, dr. 
R. Zalubai ir kt.

Parodoje numatyta trys pa
grindiniai skyriai:

1. Apžvalginė Lietuvos Archi
tektūra,

2. Lietuviška oranmentika,
3. Gražioji ir pavergtoji Lie

tuva.
Prie parodos praturtinimo yra 

kviečiami visi Lietuvos archi
tektai, inžinieriai, foto meninin
kai ir suinteresuotieji.

Pageidaujamų nuotraukų dy
dis 11,5x18,5 cm, 18x25 cm, 21x 
30 cm. Siųsti iki š.m. rugsėjo 15 
d. šiuo adresu: inž. M. Ivanaus
kas Caixa postal 4118 Sao Paulo, 
Brazil.

“Draugo” romano konkursui 
jąu prisiųstas pirmas romano 
rankraštis “Vynas, moterys ir 
daina”. Rankraščiams prisiųsti 
paskutinis terminas yra lapkri
čio 1 d.

Knygynas “Laima” vieninte
lis lietuviškas knygynas Brook- 
lyne, persikėlė į naujas patalpas 
— 496 Grand St. Knygyno savi
ninkas B. Jacikevičius taię pat 
įsitaisė spaustuvę. • '

Elena Kepalaitė išraiškos šo
kio šokėja, šokusi Vilniaus ope
ros balete, o Vokietijoje daly
vavusi moderniojo šokio Mary 
Wįgmąn ąkądęmijpje, liepos, 21 
d. sūri

suruošė savo, šokio rečitalį Mel
bourne rotušės salėje.

Prof. Ig. Končiui liepos 31 d. 
suėjo 70 metų. Jis gimė Žemai
tijoje, arenų valse., Purvaičių 
km. Dabar gyvena Bostone ir 
dirba Tufts universiteto labora
torijoje.

Regina Plokštytė, pasižymė
jusi šokėja Australijoje, išvyks
ta baleto studijų į Angliją.

Čikagos vyrų choras sekančia- 
čiąme sezone ruošiasi pastatyti 
Verdi operą “Rigoletto”. Tekstą 
lietuvių kalba išvertė sol. Al. 
Kutkus.

Lietuvių mokyklos Lenkijoj
Liepos mėn. lenkų Londone 

leidžiamas “Dziennik Polski” 
paskelbė duomenų apie dabarti
nės Lenkuose ribose veikian
čias nelenkų dėstomąja kalba 
mokyklas. Nors ukrainiečių skai 
čius pažymėtas 150.000, bet nė 
viena ukrainiečių mokyklą ne
išvardinta. Žydų skaičius nuro
dytas siekiant apie 40.000-50.000. 
Pažymėta, kad nelenkų kalba 
mokyklų (pradžios) yra 242 su 
15.340 mokiniais ir 7 gimnazijos 
su 805 mokiniais. Daugiausia mo 
kyklų vokiečių dėstomąja kalba 
turi vokiečiai (1955 m. jų buvo 
133 su 6.400 mokinių). Slovakai 
turi 34 mokyklas su 2.400 mo
kinių, gudai 66 su 5.000 mokinių, 
lietuviai — 6 mokyklas lietuvių 
dėtomąja kalba su 180 mokinių 
ir vieną mokyklą čekai su 57 
mokiniais. Patys bolševikai 
“Nove Dfogy” laikrašty pripa
žįsta, jog mažumos Lenkijoj ne
buvo tinkamai aprūpinamos. 
Dabar, esą, tos skriaudos būsian 
čios atitaisytos, bet tik... vokie
čiams, autochtonams, ukrainie
čiams ir čigonams. Tas pats laik
raštis taip pat konstatuoja, jog 
Lenkijoje “ esą antisemitizmo 
reiškinių, o antisemitizmą pa- - 
laiką net ir patys kp pareigūnai.

Lenkų spaudos žiniomis, Lie
tuvoje esą 350 lenkiškų mokyk
lų. N. Vilnioje ir Trakuose esan
čios mokytojų seminarijos, o 
Vilniuje — net 6 vid. mokyklos.

DaiL Justinui Vienožinskiui 
birželio pabaigoje suėjo 70 me
tų. Sukaktuvininkas yrą paruo
šęs visą kartą jaunųjų dailinin
kų ir ypač pasireiškęs peizažo 
bei portretinės tąpybos žanduo
se, sukūręs visą eilę įžymių žmo
nių portretų. Sukaktuvininkas 
ir šiandien intensyviai dirba — 
pastaruoju metu Vilniaus vals
tybiniame Dailės Muzėjuje.

Pradinių septynmečių ir vidu
riniųjų mokyklų Lietuvoje da
bar esą iš viso 3773. Jose mokęsi 
arti 400.000 moksleivių, dirbę

ta eilė “naujų tipinių mokyklų. 
Baisogalos, Kuršėnų, Šaukėnų, 
Šiaulių II, Anykščių /. Biliūno 
vardo, Šiluvos, Mažeikių, Vil- 
naius S. Neries vardo ir kitos 
stambios mokyklos įrengtos pa
gal visus pedagoginius reikala
vimus”.

MOKYKIMĖS PLAUKTI
Turbūt neapsiriksiu pasakęs, 

kad plaukimas yra ne tik spor
tas, bet ir menas, kaip kad ir 
figūrinis čiuožimas.

Plaukti moka beveik visi gy
viai, ir keista — visų sunkiausiai 
išrhokomas žmogus. Plaukimas 
žinomas nuo senų senovės, bet 
nežinoma tiksliai, kada plauki
mas tapo reikšmingas kaip spor 
tas.

Sena graikų legenda sako, 
kad plaukimas tapo populiariu, 
kai kažkoks Leander, negalėda
mas prieiti prie savo širdies ka
ralaitės, naktį perplaukė Heles- 
pontą, kad galėtų susitikti su 
sąvo išsirinktąj Elena. Bet šis 
įvykis nepaženklintas data.

Plaukimas atžymėtas data ir 
pradėjo plisti, kai garsus anglų 
poetas Byron 1810 m. išplaukto
jo 1 vai. ir 10 min. be pertrau
kos. Visdėlfb pačiu didžiausiu 
anų laikų plaukimo stebuklu 
laikomi 1875 m., nes tais metais 
buvo pirmą kartą perplauktas 
La Manche kanalas per 2-1 vai. 
k* 45 min.

Šiandien plaukimo sportas la
bai populiarus daugybėje kraš
tų. Gaila, kad šiame taip po
puliariame sporte pasigendama 
lietuvių. Taip norėtųsi sutikti 
bent vieną, kuris atstovautų ir 
mūsų vardą. Negi jau mūsų 
jaunimas yra toks silpnas? Ne
gi ten kokie'nors Wood, Bell ar

kiti. vardai gali būti tik sapnas 
mūsų jaunimui? >

Viso pasaulio plaukikams ar 
norintiems būti jais yra pavyz
dys 16 metų mergaitė perplau
kusi Ontario ežerą. Ji įrodė, kad 
pasiryžimu bei valia galima 
daug ko pasiekti.

Sportuojantieji yra sveiki ir 
ištvermingi; jie turi mažiau pro
gos nugrimti į žmogų žemi
nančias pramogas.

Čia paliečiau plaukimą, ka
dangi šis sportas man yra geriau 
pažįstamas. Dažnai lankausi To
ronto plaukyklose ir man gimė 
mintis kreiptis šiuo straipsne
liu į lietuviu jaunimą ir suau
gusius, kad atkreiptų dėmesį į 
šį sportą.

Man ,žinomiausias plaukimo 
mokyklos baseinas yra Shęr- 
bourne gv. 150 nr. Šis baseinas 
veikia-žiemą ir vasarą, išlaiko
mas miesto savivaldybės lėšo- ’ 
mis, todėl mokėti nieko nerei
kia. Šiai plaukiojimo mokyklai 
vadovauja labai malonus asmuo, 
Mr. S. Mellors 1951 m. anglų 
kanalo čemp., kuris tikrai mo
kiniams nori perduoti visas ge
rąsias plaukimo savybes.

Pradėjusieji lankyti plaukyk- 
lą pamilsta ją daugiau nei šo
kių salę; čia juk irgi linksma ir 
daug progų pažinti vis naujų ir 
naujų bendro sporto draugų.

Bernard Naujelis.

Naujiesiems Kanadiečiams

LIETUVIŲ APŠILDYMO IR

SlMOKtlIMAS.

•“T»*
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□ pažymėti čia

Canada avd wishes to send WW overseas)dramos rate-

feonjos IfaikirpkRe « <Mbi<v« ir nuneškit? j ft«*w»ajto<i ekyriv

EILES. KVALIFI-

(tariama: “The Kanedian Bank of Kommers”)

Du iš pagrindinių patarnavimo rūšių duodami žemiau. Pasirinkite ką pa
geidautumėte ir atsineškite šį skelbimą į artimiausią The Canadian Bank 
of Commerce skyrių. Kiekvienas mūsų personalo narys mielai jums padės.

Kanadoje beveik kiekvienas naudojasi bankų patarnavimu. Saugiausias ir 
patogiausias būdas laikyti pinigus Kanadoje yra padėti j The Canadian 
Bank of Commerce. Šis bankas su 725 skyriais Kanadoje dirbą jau virš 
89 metus su daugiau kaip du tūkstančiai milijonų kapitalu. jrenai? otyvfv .ar vaMęm opiU-

dymus. Vamzdžių darbai; sinkai - va- 
nios - W.Į._____

LENGV.
35 BROCK AVE., TORONTO. 

Tel. L£. 2-7275, klausti Dama.

mo-

Ic^iT i itHWMM

TAUPOMOJI SĄSKAITA " geriausias būdas susidaryti dides
nę pinigų sumą taupant reguliariai The Canadian Bank of 
Commerce. Pamatysite, kaip greitai suma augs — be to, gau
site palūkanas.

Norėčiau atidaryti įaupomąją sąskaitą □ (pažymėti čia)

............... .. .......... ..................... ——■

Paigii laikiniems 
mergišiams

Potkolot statybininkams — 
betkokia 4y<&io.

Kreiptis: Mr. Davidson, 
tel. EM. 4*6421.

and wishes to open ą Savings Account)

PINIGŲ SIUNTIMAS GIMINĖMS UŽSIENIN - 
tai saugus, skubus ir paprąstas bildės pasiųsti pinigus bet kur 
pasaulyje per The Canadian Bank of Commerce. Jūsų pinigų 
nieks nepavogs, įr jie nedings. nigus galima siųsti paštu, 
oro paštu ar telegrafų. Kainuoja

THE CANADIAN BANK OF COMMERCE

J Mann & Martel Real Estate^
MES BUVOME PRIVERSTI ATIDARYTI VAKARINĖJE MIESTO DA-

SLYJĘ NAUJĄ REAL ESTATE IŠTAIGĄ, KAD GALĖTUMĖME APTAR- J
NAUTI GAUSĖJANČIUS NUOSAVYBIŲ PIRKIMO BEI PARDAVIMO
PRAŠYMUS. REIKALINGA MOKĖTI SUSIKALBĖTI ANGLIŠKAI IR £

Skambinkite IX 4-0481
Ir Maustote menedžerio,Mr. ALLBUTT S

dalyvaua.net


e pusi*

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.MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausęs Toronto Real Esta'.e Board & National Assoc, of Real Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nupsavybes. 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. MORKIS, tel LE. 4-8459. B. BUDREIKA, teL LE. 4-8459 

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

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 10.30 vai. vak. 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.

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant 

Garantuojame.
----------------------------J Pasiimam e 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. — TELĖF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 

f sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

DORVAL RD. - HIGH PARK,
- * $2.500 įmokėti, 8 nepereinamų 

kambarių, per 2 augštus, visai at
skiras mūrinis namas, naujos "air 
condition" šildymas, gražus kie
mas, garažas.

MILLICENT ST. - BLOOR,
$3.500 įmokėti, 7 gražių kamb., 
kvadratinio plano, per 2 augštus, 
Šviesių presuotų plytų, labai gero 
mūro namas, labai švarus, gražus 
kiemas.

GRENADIER - RONCESVALLES, 
$3.500 įmokėti, 8 gražių neper- 
ein. kamb., labai sveikas mūro 
namas, 2 modern, virtuvės, labai 
švarus, naujos kietmedžio grin
dys, alyvos šildymas, did. kiemas.

GLENLAKE AVE. - BLOOR ST., 
$5.500 įmokėti, 8 didelių kamb., 
ir 2 saulės kamb., kvadratinio plo
no, labai gerų presuotų .plytų, vi
sai atskiras namas, karšto van
dens Šildymas, puikias kietmedžio 
grindys, didelis kiemas, garažas.

PACIFIC AVE. - BLOOR ST., 
$7-8.000 įmokėti, 1 V4ąos gražių 
kamb., visai atskiras lobai gero 
mūro narnos, vandens - alyvos 
šildymas, 2 modern, virtuvės, 2 vo
nios, "recreation" kamb. rūsyje, 
didelis gražus kiemas, 2 garažai.

WRIGHT AVE. - RONCESVALLES, 
$21.000 pilna kaina, 10 gražių 
kamb., šviesių presuotų plytų, lo
bai gražaus stiliaus, visai atskiras 
namas, vandens - alyvos šildymas, 
3 modem, virtuvės, lobai švarus, 
naujas mūrinis garažas, gražus 
kiemas. Geriausias pirkinys?Kiemas, oenausios pirKinysi

P. MALIŠAUSKAS"
Biznio teM.f IX 1-2471, « 

Bnto tolef.: IX 3-7425.

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

tiionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

.Pigiausios kainos. ‘ .
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

HAVELOCK ST.,
$2.000 įmokėti, 1 1 komborių, ot- 
skiros, mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 2 vonios, 4 virtuvės, van
deniu alyva šildomas, kietmedžio 
grindys, švarus viduje, garažas su 
gražiu kiemu, geros išsimokėjimo 
sąlygos.

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

EVELYN AVE., 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiros, mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, 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 
grindys, gražus — didelis kiemas, 
garažas.

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

JANE - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 komborių per 
du augštus, atskiras, mūrinis na
rnas, kvadratinis plonos, vandeniu 

f alyva šildomas, garažas su priva
čiu įvažiavimu.

P. KERBERIS
tlr.. mM.: U. 1-M71,

Sporto vadovų posėdis
Praėjusį sekmadieiį, rugp. 12 d. 

Prisikėlimo parapijos klebonijo
je įvyko sporto vadovų posėdis, 
kuriąme aptart eilė aktualių 
su sportu susijusių reikalų. Po
sėdy dalyvavo FASKO sekreto
rius p. A. Bielskus, Kanados 
Sporto Apygardos Vadovas A. 
Supronas, Detroito LSK “Ko
vas” sekretorius Petruitis, PPS- 
K “Aušra” globėjas Tėv. Pau
lius. p. Balsys, Pr. Gvildys ir 
A.- Banelis.
Pabaltiečių lengvosios atletikos 

rungtynės
Praėjusį savaitgalį Toron.to 

Kew Beeach stadijone įvykusio
se Pabaltiečių lengv. atletikos 
rungtynėse pasiektos sekančios 
pasekmės: vyrų grupėje — 100 
m. Prieditis (Lt.) 11,5; 200 m. 
Prieditis 24,2; 400 m. Vygantas 
(L) 53,6; 800 m. Kivisild (E) 
1:59,6; 3.000 m. Kivisild 9:24,5; 
į tolį Prieditis 6,lt; į augštį Berg 
valdš (Lt) 1,60; trišuolis Hinri- 
kus (E) 12,48; su kartimi Teteris 
(Lt) 2,79; rutulys Bergvalds 
13,15; diskas Bergvaldas 41,00; 
ietis Moks (E) 61,70; kūjis Miež- 
raups (Lt) 46,06; 4x100 estafetė 
ęievelando Žaibas (Motiejūnas, 
Pikturna, Laurinavičius, Vy
gantas) 47,1; moterų grupėje — 
60 m. Šikšniūtė 7,9; 100 m. To- 
čilauskaitė 13,5; 80 m. kliūtinis 
Šikšniūtė 14,9; į tolį šikšniūtė 
4,78; į augštį Adminė (Lt) 1,26; 
rutulys Juodvalkytė 11,21; dis
kas Šikšniūtė 24,81; ietis E. Žė
kaitė 16,91; 4x60 estafetė Toron
to latvės 33,8.

Rungtynės buvo organizuoja
mos pirmą kartą ir buvo abejo
jama ar jos pavyks. Tačiau kaip 
pasekmės ir gausus būrys daly
vių iš Toronto, Montrealio, Cle- 
veelando ir Philadelphijos rodo, 
pinnas bandymas gražiai pavy
ko. Rungtynes manoma ruošti 
kasmet ir sekančiais metais jos 
būtų ruošiamos Glevelando lie
tuvių.

Motelis prie didelio judėjimo Nr. 2 kelio 
$20.000 Įmokėti, 16 vienetą, centrinis apšildymas, veikia per visus metus, ap
rūpintas televizijos ber radijo aparatais ir tf. Be to, pilnai Įrengta užkandinė. 
Motelis duoJa per metus $14.000 ir užkandinė apie $8.000 pelno. Mūsų įstai
goje galima susipažinti su šio motelio apyvartos bei pelno duomenimis. Nėra 
jokios konkurencijos. Biznis duoda gerą pelną per ištisus metus, išlaidos yra 
labai žemos. Dar šiandien pasiteiraukite plačiau apie šį pirkinį. Pilna kaina tik 
$65.000

Skambinkite ar rašykite,, 

Mr. BOB NEĮMANĄS
. lietuvis, kalba lietuviškai. • *
JOHN R. MARCH CO. LTD.

1139 Bay St., Toronto. Tel. WA. 3-0933 »

KAMPINIS MŪRO NAMAS
labai geroje- vietoje. 8-nių kambarių ir KRAUTUVĖ SU 
ĮRENGIMAIS. Yra garažas. Savininkas miręs. Įmokėti 
$4.800. Pilna kaina $17.900

GERAS PIRKINYS — NEPRALEISKITE PROGOS!

Telefonas LE. 4-8459

V

ir į Lenkiją! Pranešame savo klijentams, kad pasidarėme 
. autorizuotu dealeriu PEKAO siuntinių be muito. Siųs
kite greitai ir užtikrintai per

JANIQUE TRADING CO.
J. KAMIENSKI

TORONTO, ONT., 835 QUEEN ST. W., Tel. E^I. 4-4025
Skyrius Edmontone, Altą.,

10649 — 97th Street, telefonas 2-3839

Western T extiles
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.

Siuntiniai be muito

■ ■■■-. ■ .
- - A
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Rungtynės sužaistos 4:3.
Sekmadienį, rugpiūčio 12 d., 

tame pačiame stadione vytiečiai 
susitiko su italų “Puglia” per
žaisti prieš dvi savaites žaistas 
British Consols Cup rungtynes.

“Vyčio” vyrai, žinodami prie
šo stiprumą, rungtynes pradeda 
visu atsargumu ir jau trečioje 
minutėje R. Preikšaitis įkerta 
įvartį. Italai daro viską rezulta
tui išlyginti, bet septynioliktoje 
minutėje krenta antras įvartis. 
Tas juos visiškai išmuša iš pu
siausvyros. Kažkurie iš jų norė
jo išlyginti rezultatą kumščiais, 
bet atsimušė į teisėją, kuris, ne
žiūrint “no capito englezo”, vie
ną žaidėją išvarė iš aikštės. Bai
giantis puslaikiui dar įkerta
mas trečias įvartis, ir pirmas 
puslaikis baigiasi 3:0 “Vyčio” 
naudai.

Antrame puslaikyje vytiečiai 
perima visišką kamuolio kontro
lę ir rungtynės baigiamos re
zultatu 7:0 “Vyčio” naudai. .

Šiose rungtynėse “Vyčio” vy
rai įrodė, kad prie gero susi
klausymo ir didelės draižsmės

Vyrų grupės varžybose domi
navo Latviai, o moterų grupėje 
Šikšniūtė — laimėjusi 4 pirmas 
vietas. Kažkuriose varžybose pa
siekta neblogų pasekmių, iš ku- 

labiausiai išsiskirtų šikšniū- 
tės 60 m. bėgimo pasekmė — 7,9 
sek. Pirmų vietų daugiausiai lai
mėjo latviai — 10, toliau seka 
lietuviai — 9 ir estai 4.

Toronto lietuvių lengvatle- 
tams šiose varžybose trūko lai
mės, nors kaikurie jaunieji leng
vatletai pasirodė tam tikrai tu
rį gabižmų, tik atrodo trūksta 
darbo. Vienintelę pirmą vietą 
Toronto lietuviams iškovojo E. 
Žėkaitė ieties metime. Neblogos 
pasekmės pasiekė Juozaitis ie
ties metime 46,60 m. ir trišuo- 
ly 11,60; Balsytė 60 m. bėgime 
8,7; 4x60 m. estafetėje Torontiš
kės Balsytė, Treigytė, Kriaučiū- 
naitė ir O Žėkaitė laimėjo tre
čią vietą, bet laikas buvo geres
nis negu ankstyvesniais metais 
35,8. Kaikuriems Torontiškiams, 
trūko laimės ir nors pasiekė to- Į nėra baisus piešas, net ir geriau-
kias pat pasekmes kaip ir var
žybų laimėtojai, bet padarę dau
giau klaidų turėjo pasitenkinti 
antrąja ar žemesne vieta. Lauri
navičius šuolyje į augštį 1,60 — 
antra vieta. Rakštytė šuolyje į 
augštį 1,21 — trečia vieta. Gal 
daugiausiai nesėkmės lydėjo 
Kriaučiūnaitę, kuri šuolyje į to
lį ir augštį nepasiekė net savo 
normalaus rezultato. Nežiūrint 
to Toronto jaunieji lengvatletai 
išlaikė pirmuosius bandymus ir 
daugiau įdėję darbo bus mūsų 
pirmaujančios jėgos pabaltiečių 
tarpe.

Didelis nuopelnas priklauso 
PSF, kuri nors ir turėdama di
delių trukdymų suorganizavo 
šias varžybas ir yra pasiryžusi 
jas tęsti. A. S.

“Vytis ’’rungtynėse
Penktadienį, rugpiūčio 10 d., 

Millen stadione “Vyčio” futbo
lo komanda nepelnytai atidavė 
du taškus “Mount Carmel”.

šia iš dvylikos komandų italų 
“Puglia”. Dienos žvaigždės šio
se rungtynėse: R. Preikšaitis, R. 
Vėlyvis, J. Vėlyvis, P. Rožai- 
tis ir K. Budreckas. Įvarčius 
įmušė: R. Preikšaitis — 4, P. Ro- 
žaitis — 2 ir J. Žukas — 1.

Maskvos Lokomotiv Toronte
Garsioji Maskvos futbolo ko

manda “Lokomotiv” šį šeštadie
nį rugpiūčio 18 d., atvyksta į 
Torontą ir žais rungtynes prieš 
Canadian All-Star rinktinę.

Ši rusų komanda Kanadoje 
jau turėjo trejas rungtynes su- 
žaisdama su Quebec All-Star 
9:0. Manitoba All-Star 10:0 ir 
B.C. All-Star J:2. P. B.

PPSk “Aušra” žinios
Lengvosios atletikos treniruo

tės kiekvieną antradienį ir ket
virtadienį 7 v.v. Rennie parke.

Lauko teniso treniruotės: 
High Parko aikštėse trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 vai. 
iki 9 vai. v. ir šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 6 vai. v.; Earlscourt 

[parke antradieniais I-je ir Il-je 
aikšt. nuo 7 vai. iki 9 vai. v. 
ir šeštadieniais II-j e aikšt. nuo 
2 vai. iki 6 vai. v.

Vykstantiems į. VI-ias Š.A. žai 
dynes treniruočių lankymas pri
valomas.

Krepšinio treniruotės prasi
dės po Vl-jų Š.A. žaidynių.

John Podres, pagarsėjęs lietu
vių kilmės beisboliniiikas, jau 
keli mėnesiai kaip tarnauja 
JAV laivyne atlikdamas kari
nę prievolę. /

Per “spartakiadą” naujus Lie
tuvos rekordus pasiekė: kaunie
tė I. Sinkevičiūtė, 80 m. barje
rinį bėgimą įveikusi per 11,3 
sek.; Ž.Ū. Akademijos studentas 
V. Kalėda, numetęs ietį 65 m. 19 
.cm; iš jaunių — Biržų vid. mo
kyklos mokinys J. Mozūra, nu
metęs 61 m. 67 cm; dirbanti Pet
rašiūnų elektrinėje Rita Petri
kaitė, 200 m. nubėgusi per 25,2 
sek.; vienas iš stipriausių pasau
lio ėjikų, A. Mikėnas, 30 km 
sportinio ėjimo įveikės per 2 v. 
20 min. 40,2 sek.; 3 rekordus pa
statęs Vilniaus atletas J. Plaksiu 
kas, išspaudęs 110,5 kg, išrovęs 
110 kg ir išstūmęs 145,5 kg.

Naują respublikos rekordą es
tafetėje 4x800 m. pasiekė “Žal
girio” rinktinė, kurią sudarė ži
nomieji vidutinių nuotolių bė
gikai G. Astrauskas, G. Žadvy
das, O. Radžiūnas, J. Pipynė. 
Naujas rekordas — 7 min. 54,6 
sek.

Medžiotojų draugijos stende 
iš individualių varžybų respub
likos čempiono vardą iškovojo, 
kaip geriausias šaudytojas iš vie 
tos, kaunietis Gečiauskas, numu 
šęs 185' lėkštes iš 200 galimų. 
Šis rezultatas vienu tašku pra
šoko Lietuvos rekordą, priklau
siusį sporto meistrui kauniečiui 
J. Butkevičiui.

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

F. BITAUTAS
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Sis skelbimas yra vienas 
iš skelbimų serijos, 
skirtų tam, kad kiekvie
nas kanadietis geriau 
pažintų Kanadą.

Prekybinė žvejyba

MANIITOBOJE prekybine žvejyba verčiasi 6.500 
žmonių, kurie pasiskirstę per 60 ežerų. Pagau

nama dešimties rūšių žuvies įskaitant ir Winnipego auksinakę. Kai paruošiama 
ir išrūkoma "auksinakė" yra labai skani ir žinoma visoje Amerikoje

‘ Provincijos, kuriose daugiausia žvejyba užsiima
ma yra: Ontario, Manitoba ir Saskatchewan. 
Naudojami žvejybos laiveliai yra įvairūs: nuo 
60 pėdų iki matos valtelės.

ONTARIO prekybine žvejyba, verčiasi 40.000 
žmonių. Per metus paprastai yra pagaunama 
tarp 30-37 milijonų svarų žuvies.

SASKATCHEWANE žvejyba daugiausia verčiamasi šiaurinės provincijos dalyje, 
kur yra ežerai tinkami prekybinei žvejybai.

MOLSONS

CROWN s ANCHOR Lager
BREWERY LIMITED, TORONTO ■

Žinios iš Klaipėdos krašto
(E) Per Friedlando pereina

mąją stovyklą ar tiesiai į Vak. 
Vokietiją iš Klaipėdos krašto ir 
Rytprūsių paskiausiu metu yra 
grįžę šie vokiečiai: Anna Butin, 
Georg Butin, Karl Krcpat, Otto 
Liliškys, Friedrich Ruhnke, El
se Mitzkus, Franziska Pallakst, 
Anna, Bruno ir Gertrud Šaknys. 
Vieni atvyko iš Klaipėdos, kiti 
iš Šilutės, treti iš Klišių (Klai
pėdos apskr,) apylinkių.

Vienas iš grįžusiųjų i Vaka
rus vokiečių papasakojo, kaip su 
lietuviais huo sovietinio -perse
kiojimo slapstėsi miškuose. Dar 
1952 m. dalyVovo kovose su oku
pantais. Apskritai, ypač turin
tieji Rytinėje zonoje ar oku
puotuose kraštuose savo gimi
niu, grįžusieji nieko nenori pa
sakoti. Kiti tebuvo-išleisti tik su 
sąlyga, jog nieko nešnekės prieš 
bolševikus. Turėjo ne vienas net 
ir pasirašyti. Todėl netenka ste
bėtis, jei sugrįžusieji tiek maža 
tepasako ja kitiems.,'

Pasiekusieji Vakarus teigia, 
jog visu pajūriu nuo Karaliau
čiau iki Rygos, be nedidelių iš
imčių daugiausia apgyvendinti 
rusų žvejai, atkelti nuo Kaspijos 
jūros, Dono, Volgos, Azovo jū
ros pakraščių ir kitur. Iš žvejy
bos uždirbama daugiau nei iš ki
tų verslų, bet žuvies gausa Bal
tijos jūroje labai smarkiai su
mažėjo ir vis dar mažėja. Prie 
Baltijos jūros gyveną žvejai la
bai smarkiai geria. Žmonės aiš
kina: jei turi bendrai žvejų kol
chozuose dirbti, tai drauge ir 
geria. Jei gertų vien tik “valsty

Vyru ir moterų rūbu siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausics klasės ranku darbas Toronte. Naujausi 

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

džiagų nupigintų net iki 50 procentu.
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT 

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

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).

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney“ — 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. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir

MEM

binę” kaip pažymima, būtų ne 
tiek bėdos, nes toji nėra tokia 
pavojinga. Tačiau daug varoma 
“samagbno”, kuris ^atsieina lit
ras tik 25 rublius, kai tuo tarpu 
krautuvėse už 40% degtinę ten
ka mokėti 42 rublius. Todėl gir
tų žvejų galima dažnai daug kur 
sutikti. Parvykusieji pasakoja, 
jog šiuo metu tarp Kuršių ma
rių ir prie Baltijos jūros, o ypač 
apie Šventąją ir Rygos-įlankoj, 
ar tik nedaugiiu^a išvaroma 
“samagono”, kuriuo nuodijasi ir 
patys-^j ūrininkai ir kareiviai ir - 
kiti. Tiesa, už “samagono” va
rymą smarkiai baudžiama (iki 
20 metų), bet jis... vis tiek va
romas.

Pagėgių rajone gydytojai dau
giausia yra lietuviai. Buvusieji 
gydytojai Urbšys ir Rupšys bu
vo ištremti. Pagėgių katalikų 
bažnyčia per karą buvo apgriau 
ta. Komunistai nutarė ją visai 
nugriauti. Bet žmonės atsisakė 
talkininkauti, nors ir buvo ža
dama už talką gerai mokėti. Tai 
galiausiai padarė tik iš Tilžės at
gabentieji rusai. .

Ištremtų į Sibirą Klaipėdos 
krašto vokiečių viltis dabar esan 
ti Vak. Vokietijos ambasada 
Maskvoje. Rusai dabar jau ne
sulaiką norinčių užeiti į amba
sadą. Tačiau toli gražu to nega
lima pasakyti apie provinciją, 
ypač Sibirą, kur ir toliau daro
ma visokių kliūčių vokiečiams 
iškeliauti į Vakarus. Tarp jų 
kalbama, kad į laisvę pirmoj ei
lėj būsią išleisti tik viengungiai 
ir dirbti netinką asmenys. E.
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REAL ESTATE BUSINESS BROKER

1 H9P* *T. w. Owtogto./ - TORONTO . T»W. U. 1-46W 

Priklpusp TftrurWP, Pntųfįp, Cjnydian ir International Real Estate Board.

8LQQR - DŲFFERJN, $1.590 ^akė
ti, 5 kambariai, atski^, -ipninįs 
įygžieyimgs, 2 gąr<jiai.

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- 

r-r damas, sklypas 69 iš 150, geras 
' pirkinys, įmokėti $7.000.

8LQQR - OS5INGTON, naujas 2-jų 
■J butų po 5 kambarius namas, ai- 
Y delis kiemas ir garažai, įmokėti 
,. $5.900.

Jūsų patarnavimui Kreiptis telefonu LE. l>4605

ir

. O Nąmas gali sugriūti!
O Draugystė gali iširti... . . ,
• Auksą ir brangenybes galima pamesti — prarasti.

ŽEMĖS GABALAS NEPRAŽUS 
NIEKADOS!!

INVESTUOKITE SAVO PINIGUS PIRKDAMI SKLYPUS 
1 MYLIA NUO M O NTR E ALIO.

Sklypas kainuoja $259.00. Įmokėkite tik $35.00 ir išsimokė- 
jimui $1.00 savaitei be jokių procentų.

579 COLLEGE ST, (prie Manning). TEL.LE. 4-2324 ■

Įvairiausių informacijų teikia atstovas Toronte

J. R. Simanavičius
Telefonas LE. 4-1274 , Telefonas LE. 4-2324

i s
VISO TO 
PAGRINDAS 
TIKRUMAS, 
KURIO 
VISI 
TROKŠTA . . .

id!

.*■ N

SKLYPAI pripažinti tinką pramonei, bizniui 
ir privačiai statybai.

SKLYPAI kur jau yra bažnyčios, mokyklos 
ir dideli apsipirkimo centrai.

KAS RIMTAI sklypų nori pirkti ir nori juos 
pažiūrėti, kelionė iš Toronto į Montrealį 

. ir atgal VELTUI.

t? GOMA GARDENS INCORPORATED

'Vatįkjmąsr — Vengrijos kar-'lankė pats min.- pirm, ir pasiū- 
dįnoįas J. Mindszenty kpmunis- lė jam pensiją, jei sutiks išvykti 
tinės vyriausybės spaudžiamas Romon.
išvykti užsienin. Kardinolą ap-

EATON‘E jie visi perka metų metus. 
Jie perka su pasitikėjimu, žinodami, 

kad EĄTON‘o vardas 
'garantuoja jų pirkinius. 

Nesvarbu, ką jie perka, mažą 
ar didelį, svarbų ar menką . . .

visą tai garantuoja EATON:

ARBA SUGRĄŽINAMI PINIGAI”

/

J EATON’S of CANADA!

HIGH PARK, ‘7 kambariai, gero ma
ro, alyva tildomas, įmokėti $3.GOQ.

ęPU-EGf - RUSHOLME Rp., nau
jas 6-įjų atskirą butų pastatas, di
delis kiemas ir garažai, geras pk- 
iunys. , z

RUSHQLME RD., 9 lobai dideli kam
bariai, 2-jų augštų. atskiras, ekstra 
butas rūsyįe, vandeniu alyva Šil
domas, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 1$ butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
jmokėjimas. <

-

I

| EATON
<Hiai .Hile.’
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PASTBŲ PASTABOS
Ir moterys išlaiko paslaptis...

Anglijoj vienos ąnglikonų 
bažnyčios statybos komitetas 
kreipęsis į visos Anglijos šeimi
ninkes, prašydamas prisiųsti ge
riausius. jų žinomus valgių ga
minimo receptus. Tuos receptus, 
norėta išleisti atskira knyga, 
kuri būtų pardavinėjama ir 
duotų statybai gražaus pelno.

Dęja, nė viena šeimininkė į tą 
kreipimąsi neatsiliepė...

Ir kas sakė, kad moterys ne
gali paslapties išlaikyti?...

Kaip tai įvaranti?
Vienas kanadietis gydytojas, 

anatomas, ^ąbenęsis iš JAV-ių 
žmogaus griaučius (skeletą). 
Ant JAV-Kanados sienos iški
lęs didelis klausimas muitinės 
valdininkams. Jie.ilgokai sukę 
galvas, kaip tą siuntą įvardinti?

Ar nebūtų geriausia tai pava
dinti: “Naudoti biznio įran
kiai” ...

Nepavysi Kruščiovo...
Viename liberalų partijos su

sirinkime Kanados užs. reik.

iš 
ir
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Paieškojimai
Kubiliūnas Juozas, kilęs 

Kaniūkų km., Užpalių valse.
Juozas ir Jonas Jocinaį, sūnūs 
Martyno, kilę iš Žąslių, prašo
mi atsiliepti šiuo adresų: Br. 
Pakštas, 241 Keele Str., Toronto, 
Ont., tel. RO. 7-3322. Yra žinių 
iš Lietuvos.

Steponavičius Petras, Stanis
lovo sūnus gimęs 1928 ar 1929 
m. ir.Lenktys Justinas, Jurgio 
sūnus, gimęs 1919 m., prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: D. A. Kal
pokas, 110 Walpole avė., Toron
to, Ont., tel. GE 7066.

Jurgis Gediminas Stanionis, 
s. Juozo, gimęis 1926 m., prašo
mas atsiliepti TŽ administr.

Aldoųa Inkraitienė, gim. Je- 
sulaįtytė, dabar gyvenanti kaž
kur Kanadoje, yra ieškoma bro
lio Vinco Jesuląičįo, gyv. Lie
tuvoje. Skubiai atsiliepti šiuo 
adresu: M. Backaitis, 86 White 
Rose Ave. Waterbury, Conn.

Teodoras Palkauskas ar Fal- 
kaųskas prašomas atsiliepti į 
“Tev. Žiburių” administraciją. 
Yra amų iš Lietuvos.-s

Varkavičius Julius prašomas 
atsiliepti, arba žinantieji jo ad
resą prašomi pranešti šiuo adre
su: B. Blekys, 762 Cannon St. E. 
Hamilton, Ont. Yra žinių iš Lie
tuvos.

Viktoras Vaitas ir jo pusbrolis 
Vaclovas Naruševičius prašomi 

'atsiliepti, ar kas žinantieji apie 
juos pranešti tokiu adresu: Ste
fanija Valtienė c/o Grincevi- 
čiųs RR 3 Langton, Ont. Cana
da.

Jurgis Misiūnas, sūnus Ado
mo, kilęs iš Kupiškio rajono, 
spėjama, kad gyvena. USA, pra
šomas atsiliepti šiuo adresu:

P. Gorys, 7 Havelock St., To
ronto, Ont., Canada.

Teklė Bilaitė-Strayynskienė, 
gyvenanti calle Vincentini 105 
Capitan Bermudez, prov. Santa 
Fe, Argentina, ieško Antano 
Meidaus, kilusio iš Stučkų kai
mo, Tauragnų parapijas, Utenos 
apskrities, išvykusio į Kanadą 
1929 metais.

Ieškomasis ar apie jį žinantie
ji prašomi pranešti paminėtu 
adresu arba “Laiko” administra
cijai, Mendosa 2280, Avellaneda 
Argentina.

Justo ir Kosto Klovų ieško se
suo Pilibaitienė Justa. Jie pa
tys ar žinantieji apie juos ra
šykite Stasiui Rimkui 338 Max
well St., Samia ,Ont.

Prašo pagalbos
Labai prašau kurį nors 

nados lietuvį parūpinti 
buto ir.darbo garantijas.
31 metų amžiaus, viena, galiu 
dirbti visokius darbus.

Kas galėtų, labai prašau pa
daryti tai kuo greičiau. Mano 
adresas: Justina Jakąvonis, 11 
Queen’s Buildings, Čhambord 
St, London E. 2., England.

VEDYBOS
Jei norite veiH, rąžykite /vokiečių ar 
lenkų L/r telefonuaktte ar atvykite 
atmen&toi į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Ava, T< 

TeL EM, S-9 r
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas

Ra
man

>ato, Ont. 
U

w ■■

kmkstymai ir dažymai oHMcami kva-

Dufferin Garage
1421 PUFFIRIN IT., Ll. 3-6149

Sov. V. DUNDYS

iiiij. rji

min., Hon. Pearson, nusiskun- 

galėtų pasivyti Kruščiovą...
Esą: “Aš teturiu tik mažyti 

vasamamiuką (cottage), Gati
neau Hills iš trijų mažų kamba
rėlių. Gi kai jame vasarojų, tuo
met mėgstu pats ir valgyti pa- 
sigamtinti... Gi kai lankiausi 
pas Nikitą (Kruščiovą), jo va
sarvietėj, Krime, pr. metais, ra
dau rūmus tik... iš 150 kamba
rių... Jis gi yra komunistų par
tijos bosas. O aš — netgi nesu 
kapitalistas” — atsidusęs pridū
ręs Kanados “Mike”...

Ar ne pervėlu?...
Paryžiaus spaudos pranešimu, 

nūdienis Spvietų Sąjungos “ko- 
lektyvinės^ valdžios “bosas” Ni
kita Kruščiovas savo kolegoms 
pasiūlęs, kad Stalinui būtų iš
kelta byla už jo kriminalinius 
nusikaltimus, nors ir po mirties.

Ar ne pervėlu užrakinti tvar
tą, kai arklys jau pabėgęs...

Pelnytas divorsas
UP pranešimu, vienas Denve

rio užguitas vyrelis, Frederick 
J. Betts, teisme gavo divorsą. 
todėl kad jo žmona perdaug my
lėjusi visokiausius gyvulius... 
Esą, jų namai — buvę tikras zo
ologijos sodas. Jame, kartu su 
šeimininkais, gyvenę 11 činči- 
lų, du šunes, trys katės, dvi pe
lėdos, trys žuvelės akvariume ir 
t.t.

Betts teigimu, tas viskas dar 
buvę pakenčiama, vienok jis ga
lutinai išėjęs iš kantrybės tada, 
kuomet žmona šokusi jį mušti. 
Kodėl, girdi, jis tuomet miego
jęs, kada katė suėdusi vieną čin- 
čilą?...

Pr. Aiženas.

Garantuoti siunti-
■U 11 J- . ■ J 1 »i

niai Į Sovietų Rusiją
Ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėli ar prašykite^ mūsų kainoraščio 
paštu. 4 ’

Busite patenkinti musų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčiantį siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

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.
Paškambinkite LE. 4-9830, po 

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

TAIP LENGVA PAGAMINTI
PYRAGAIČIUS IR

x PUDINGĄ
SU ' ■

droItker

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros s- Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taitau, patikrinu, prijungiu ar 
porstatau:

europiptiškus ir vietinius radiįo apara
tus, patefonus, visų paskirčių outoma- 
t»js. Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, apimu namus pilnom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telaf. LE. 3-1080 

44 GWYNNE ĄVL, TORONTO
■ i ■Ji. .. i j ■ i— —p hi ■! j ui. i ; ■■ ■

.... ............. ... ......................    ■ 1 J i |
A. STANČIKAS, boigts Notional Ro- 
dio Institute rodio ir televizijos skyrių, 

t A l SO

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

DR. J. SUNGAILA
Gydytojas ir chirurgas

802 WINDERMERE AVE. 
Toronto 

Tel RO. 2-6387 t

Konsultacija kabinete ir vizi» 
tai į namus pagal susitarimą.

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

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

gerklės ligonius.

Darbą valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

' 1 -------------- i
Lietuvio advokato

įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

■ »r ■ ■ ———- .

W. Ąe LENCKI, B JL, L.L.B.
Teisininkas 

Advokatas — Notaras 

100 Adelaide St W.--W - t ’ ' • '

Boom 107

Telefonas EM 6-4182 • ** --
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Yoldybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

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

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

^2 s.;-- Telefonas: Pacific 4511. ’ '

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST- W. 

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

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairias rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus -r— normalaus ir pla

taus ĘĘ-—ĘEE dydžio.

1414 Dundas West. Toronto 
Telefonas LJE. 3-3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinai 
Sky’s Paint & Wallpaper

. 891 DUNDAS ST» W. 
Toronto, Ont

TeL EM. 4-2715
* - X - * “ .

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
STANLEY SHOE STORE

Augiausios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų botai, normalaus dydžio jr platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

ŠILDYMO KONTRAKTORIDS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

X. - . -

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

Pranešu savo naująjį adresą:

W9 College St Toronto. TeL LE. 44123
ANT. JVOZA.PAIT1S.

AL. DŪDĄ 
Visų rūšių draudimas.

WA. 4-8539

*

Dr. V. Sadauskienė t 
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.

r

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 gimdyves 
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. Pacevjčius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778 -

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

Kitu laiku 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-rNarNovoštckis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WAZ 3-2003

Priėmimo valorlaos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. v-4 ?
i J’* ; r 

Kalba slavų kalbomis.
1147 Dundas St. 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

Dr. L. SIMON
Naujas adresas nuo balandžio 1 d.

288 ST. CLAIR AVE. W., 
/prie Spadina Rd./

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

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-W15

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rushotme)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. CXUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampos Euclid Ave.
-■ PriTma vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalingo

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-4371 

(ot Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
cmor ištirta akių nervus, kurie daž 
nai sukelto g^’vos skaudėjimą ir ner
vingumų. Kalba slavu kalbomif.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.) ,
Telpf.. LE. 2-5493 , „

-Darbd
ryto iki 
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

; šeštadie-

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

. Įstaigos direktorius 
A. LIPDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
ToW» LE. 6-«ll—

• v ■ e _ J
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TORONTO. Cnt.
sajvietėje ąpsilaiįkymo proga* 
pereitą sekmadienį parapijos sa
lį neįstengė talpinti vasarojan- 
čių tautiečių. Svečias, paskuti
niąsias savo atostogų dienas Ka^ 
nądoje praleidęs, parapijos nau
jai pastatytame vasarnamy ant
radienį lėktuvu išskrido į Čika-

t Dievo Motinos Dangun Pa-

nyčioje perkeliama į šį sekma
dienį.

•—Dėkojama jūrų skautų bū
reliui, nuoširdžiai talkininkavu-

lįų jrengimo Springhurste.

.V.

Bubulytė,'Gintaras Tomas Da- 
inda ir Daina Viktorija Akelai-

. Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį trečiadieni Marijos Dan

gun' Ėmimo šventė — Žolinė. 
Šventės iškilmės nukeliamos į 
sekmadienį. ,

— T. Placidas šią savaitę iš
vyksta į Kennebunk Port, Mai
ne, kur dalyvaus Provincijos va
dovybės posėdžiuose.

— Rųgpj. 7 d. aprūpinta pas
kutiniais sakramentais mirė Bar 
bora Zaganavičienė. Palaidota 

' rugpj. 10 d. iš Prisikėlimo baž
nyčios šv. Kryžiaus kapinėse. 
Velionė dar gyvendama Roches
ter, N.Y., buvo Prisikėlimo baž
nyčios fudatorė. Artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

— Sutvirtinimo sakramentui 
paruošiamosios pamokos vaiku
čiams ir jaunimui prasideda šį 
trečiadienį, 6.30 v.v. parapijos 
kavinės patalpose. Visi užsire
gistravę privalo dalyvauti. Prie 
Sutvirtinimo sakramento nebus 
prileisti .tie, kurie nedalyvaus 
paruošiamosiose pamokose. Pa
mokas veda Nekalto Prasidėji
mo Seselės.

— Choro repeticijos pradeda
mos rugpiūčio 27 d., 7,30 v.v. 
muzikos studijoje. Visi choris
tai .ir norį papildyti parapijos 
chorą maloniai prašomi dalyvau 
ti, nes pradedamas visai naujas 
giesmių repertuaras. ;i r

— Prie parapijos yra įsistei
gusi klasikinio baleto studija. 
Mergaitės, kurios vasaros’ metu 
neturi kur pasidėti, ras progos 
kartu-praleisti laiką ir pasimo
kyti. Pamokos vyksta pirmadie
nį, trečiadienį ir šeštadienį, 2,30 
v.p.p., muzikos studijoje. Moko 
iš Airijos atvykusi Madame Va
lentina Dutko ir jos partneris 
Tomas Slavin.

Svečiai
Pp. Trečiokai ir pp. inž. But- 

kai iš Niujorko, vasarodami 
Wasagos vasarvietėje, pereitą 
penktadieni lankėsi Toronte ir 
aplankė “TŽ” redakciją. Ta pro
ga p. Trečiokas “TŽ” paremti 
paukojo $5. Nuoširdžiai dėkoja
me. •.

Kun. I. Gedvilą ir kun. J. Pa
tašius iš Montanos, JAV, viešė
jo Toronte pereitą savaitgalį ir 
ta proga aplankė “Tėv. Žib.” re
dakciją. Kun. Gedvilą ta proga 
užsiprenumeravo ir laikraštį.

Sol. V. Verikailis šį antradienį 
su šeima išvyko savaitės atosto
gų j Kennebunk Port, Me.

Windsore
Toronto lietuvių patogumui, 

<LB Toronto • apylinkės valdy
ba orgąnizuoja ekskursiją. Trau 
cinys išeina 9.30 ryto mūsų lai; 
;u (Standart laiku 8.30 ryt.), 
rugsėjo 1 d., šeštadienį. Windso
re bus 2.20 vai. p.p. Kelionė ten 
ir atgal kaštuos $8.65, jei susida
rys bent 25 keleiviai Išvažiuoti 
reikalinga visiems kartu, grįžti 
'alima ir pavieniai, *nes bilietas 
galioja 10 dienų.

Norintieji apsistoti viešbuty- 
e, gali kreiptis iš anksto šiuo 
adresu: V. Kačinskas, 1505 Win
dermere Rd., Windsor, Ont.

Reegistruotis galima pas apy
linkės valdybos sekretorių, Lie
tuvių Namų administratorių, V. 
Petraitis 235 Ossington Avė. 
(Lituvių Namai) Tel. LE.z3-3027 
arba pas bet kurį apyL valdy
bom nari-iki rugpiūčio-26 d. sek
madienio.

KLB Toronto apyl. v-ba.
Lietuviška daina per radiją
Specialioje radijo programoje 

“Canadian all” iš stoties CFRB 
Toronte, banga 1010, šį šeštadie
nį 8 vai. v. dainuos Lietuvių 
choras “Varpas” — mišrus ir vy
rų ir Toronto konservatorijos 
studentai Algimantas Simanavi
čius (bosas) ir Algis Vėlyvis 
(tenoras)- Pasikalbėjimą su 
stoties komentatorium J. Col
lingwood Read praves J. R. Si- 
manavičiūs.

Kat. Moterų. Šventė
Toronto Liet. Kat. Mot. D-jos 

šv. Jono Kr. par. skyrius pirmą 
kartą atšventė Žolinę — Drau
gijos dangiškosios Globėjos dan
gun paėmimo šventę Georgian 
Bay pakrantės Springhurst va
sarvietėje. Jau šventės išvakarė
se, šeštadienio vak., D-jos sky
riaus rengtos gegužinės gausų 
svečių skaičių vos talpino para
pijos salės patalpose.

Iškilmingas sekmadienio 11 
v. pamaldas asistuojant dviems 
kunigams atnašavo JE vysk. V. 
Brizgys. Savo žodyje, Ekscelen
cija pasidžiaugė lietuvių vasaros 
centru Sprinhurste. Kat. Mot. 
D-jos šventės proga, Ganytojas 
iškėlė lietuvės katalikės moters 
misiją tarp lietuvių ir kanadie
čių. Ekscelencija gerokai apsi
stojo prie kai kurių šių laikų 
moters iškrypimų, kuriuos neva 
bandoma pateisinti šių laikų ci
vilizacija, pastatydamas Kristų 
kaip pavyzdį moters teisių ap
gynime. Pamaldų metu D-jos 
narės ėjo prie šv.- Komunijos. 
Pamaldos baigtos Tautos himnu.

Tuoj po pamaldų Djos sky
riaus’ pirmininkės vasarvietės 
gražiame kieme įvyko jauki 
agapė-bendri pusryčiai, kuriuo
se dalyvavo arti 50 skyriaus na
rių ir viešnių. Pobūvio metu dar 
kartą žodį tarė vyskupas, para- 
'pijos kunigai ir D-jos valdybos 
atstovės. Skyriaus v-ba džiau
giasi labai pavykusia švente, o 
lietuviai vasarotojai tikisi, kad 
ir kitais metais tokiuo pat iš
kilmingumu, kaip šiemet, vasar
vietėje bus švenčiama Žolinė.

šį šeštadienį, rugpjūčio 18 d^ vakare
JAUKIOJE PARAPIJOS SALĖJE SPRINGHURSTO VASARVIETĖJE ĮVYKS

GEGUŽINĖ
GRAŽI MUZIKA, BUFETAS.

Pajamos — sporto aikštelių įrengimui vasarvietėje. ■
/ 4 Sv. Jono Kr. parapija.«

------------------- —------------------------------------------------- —----------------------- ---------------------

Domesio! i30 mynų spimtuiiu nuo London, Ontario, 
visiems lietuviams!

, % •

Nesvarbu kokiai tikybai, partijai ar srovei priklauso. Vasario 16 
Gimnazijos išlaikymas 
TODĖL, LondonKl
remti. Būrelis Nr. H 6 šių' rrietų rugpiūčio mėn. 25 dieną
DORCHESTER ~ “DREAMLANDE” rengia 
paskutinę iHaftfe" šėtone GRANDIOZINĘ 

gegužine -piknikąs
Pilnas be trūkumų BUFETAS, puiki muzika, turtinga LOTERIJA. 
Nesvarbu lietus, nes šokiams puiki didelę' jale. Pradžia 6 vaL vak. 
Pelnas Vasario 16 Gimnazijai. ; ■ Rengėjai.

  . f i. ~. r 

Dėmesio!

Dr. Sungaila pradėjo praktiką
Dr. J. Sungaila prieš porą mė

nesių persikėlė iš Saskatchewa- 
no į Torontą ir dirba Western li
goninėje ruošdamasis rentgeno
logo specialybei. Šalia studijų ir 
darbo ligoninėje pastaruoju me
tu pradėjo dar ir privačią gydy
tojo praktiką.
. Dr. j..Sungaila medicinos stu
dijas pradėjo nepriklausomoje 
Lietuvoje, tačiau dėl karo ap
linkybių jas užbaigė Innsbru- 
cke, Austrijoje, 1947 m. Baigęs 
studijas daugiau metų dirbo 
Freiburgo universiteto medici
nos klinikoje. Kanadoje reika
laujamą stažą dr. Sungaila at
liko Reginoje ir sėkmingai ver
tėsi privačia praktika apie 4 me
tus Saskatchewane.

Čia Toronte dr. J. Sungaila 
žada priiminėti ligoniūs savo 
kabinete ir lankyti namuose va
karais. Jo adresas: 802 Winder- 
mere avė., tel. RO. 2-6387.

Ignui Marozui yra laiškas, 
siųstas i 212 Indian Rd. Cr. Rašo 
Adelė Indrelienė iš Joniškėlio, 
Gustonių km. Atsiimti “TŽ" ad
ministracijoje. -

Nuoširdžiausiai dėkojame draugams, 
kaimynas ir pažįstamiems už išreikštą 
užuojautą, Mišių aukas, gėles, lankymą 
mūsų brangaus tragiškai žuvusio broliu
ko ir jo palydėjimą į Amžino poilsio vie
tą. Urbaičiai.

Padėka
Nuoširdžiausiai dėkojame Prisikėlimo 

Parapijos Klebonui, Tėvui Bernardinui, 
tėvams pranciškonams, kitiems kuni
gams ir ponui Verikaičiui už pasitarna- 
vimus laidojant mūsų tragiškai žuvusį 
brangų broliuką. Urbaičiai.

liet seimelio prezidiu-

IVartų parapijos salėje. Prezidiu 
mo nariams dalyvavimas būti 
nūs. # Prezid. pirm.

ims visiems yra* svarbus 
jtOTųĄ’Vasario 16 Gimnazijos mokiniui

........ ........... . " 1
Br. Sergantis studijuojąs Real- 

Est. Brokers kursą koresponden 
ciniu būdu Extension Universi
ty of Toronto sėkmingai išlaikė 
1-jų metų egzaminus. Pažymėti
na, kad tie kursai tik praeitais 
metais buvo atidaryti ir moks
las tęsis 3 metus. B. Sergantis 
bus bene vienintelis lietuvis Ka
nadoje studijuojąs minėtą biz
nio šaką, Toronto u-te.

Dabartinė Toronto LAS 
valdyba

išrinkta birželio 28 d. Ją sudaro: 
J. Preikšaitis, K. Liutkus, U. Us- 
valtaitė-Kiršonienė, V. Butri
mas ir Lunys.

Kontrolės komisija: V. Skrins 
kas, P. Palenis, Stp. Jakubickas.

Liepos 22 d. Toronte įvyko 
LAS JAV ir Kanados vietinin- 
kijų valdybų bendras pasitari
mas suvažiavimo reikalu. Jį nu
tarta šaukti Windsore rugsėjo 
1-3 d. t.y. vykstant IV Kanados 
Lietuvių Dienai.

Juozas ir Dolfina Krasauskai, 
detroitiečiai, visą pereitą savai
tę praleido viešėdami pas savo 
bičiulius Toronte./— pp. Čirū- 
nus, Jarašiūnu^ ’Grublevičius ir: 
kt. P. Krasauskas, senesnės at
eivių kartos žįteivįs, anksčiau 
gyveno Toronte., tad bičiulių tu
ri čia nemažai.

REIKALINGA "Rūtos" retoranui nuo
latiniam darbui virėjos padėjėja. Geros 
darbo sąlygos — darbas būtą po piety. 
Taip pat reikalinga prityrusi, nuolati
niam darbui, padavėja /arba ir part- 
taimui/. Geras atlyginimas. Skambinti 
LE. 6-4393.

Išnuomojamas front in is kambarys ll-me 
augšte galima virtis. Tel. LE. 4-8054.

Premijuojami galvijai, naminiai paukščiai, pieno 
gaminiai, vaisiai, daržovės, šunų parodos, 

kačių parodos. Tai didžiausia pasaulyje žemės ūkio 
paroda. Arklių paroda rugpiūčio 24-30 d.

Cue.

Pajauta ir Algis Kazilevičiai 
liepos 27 d. susilaukė dukrelės 
Pajautos Sandros.

Inž. Algis Jonynas su šeima 
persikėlė gyventi į Los Angeles. 
Ten dirbs didelėje statybos fir
moje.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjui-Savanoriui
KOSTUI KREGŽDEI,

jo tėveliams Lietuvoje mirus, reiškiame užuojautą

• Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Savanorių 
Sąjungos Toronto skyrius.

Mielą kolegą
Dr. J. ’URBAITĮ, 

jo broliui tragiškai žuvus, giliai užjaučia

Dr. Stasys Pacevičius, 
Dr. Antanas Pacevičius.

• .A. A. JONUI URBAIČIUI tragiškai mirus,
p. Dr. Urbaitį, jo šeimą ir gimines liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučia

/.

• A

B. Kačiulienė ir sūnus Kęstutis.
į / * , * *

Tragiškai žuvus
JONUI URBAIČIUI,

jo broliams dr. Juozui ir Antanui Urbaičiams reiškiame 
gilią užuojautą

Petras Semežiai,
Matas Antanaitis.

Pasakiški vakarai, Didžiosios scenos programos.
Tarptautinių garsenybių pasirodymai. Šokėjat, 

muzikai, Faierverkoi, karališkoji raitoji \ f 
Kanados policija su nuostabiais užjojimais, be to 

kas vakarą, didžiausioje pasaulyje lauko scenoje - 
juoką keliąs cirkas, dalyvaujant GENE AUTRY 

ir ANNIE OAKLEY, klounams, oro akrobatams, 
juokdariams ir kitiems artistams. \

Sv. Jono liuterionių bažnyčie* 
je, Jeanne Mance ir Prince Ar
thur gt.' kampe, rugpiūčio 19 d., 
12,30 vah pp., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Pirmoji gegužinė. Šią vasarą 

montrealiečiai, be vienos kitos 
pusiau uždaro pobdžio, dar ne
turėjo nė vienos viešos gegu
žinės. Pagaliau pirma tokia ge
gužinė įvyks p. Mozūraičių va
sarvietėje, netoli St. Line. Ren
gia Montrealio Katalikių Mote
rų Draugija. Gegužinė žada bū
ti graži ir prašmatni. Visi mont
realiečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti. Laikas — sekmadie
nį, rugpiūčio 19 d. Išvykstama 
9 v. rytą nuo Aušros Vartų pą- 
rapijoą bažnyčios lengvomis ma
šinomis. Rengėjų vardu O. Stan
kūnaitė praneša, kad ir netu-* . 
Tintieji" susisiekimo priemonių 
atąiląnkytų, nes svečių patogu
mui 'parūpintas didžiulis sunk
vežimis, kuris nemokamai nu
veš ir parveš visus norinčius. 
Tik merginos ir moterys pata- 
riamps, pasiimti skareles, gal
voms pridengti. J. P.

Montrealio liet. Bendruome
nės Choras, vedamas mūz. A. 
Ambrozaičio, kuris buvo išsi- ’• 
skirstęs vasaros atostogų, ątos-' 
togas} jau baigia ir neužilgo vėl 
pradės užsiėmimus. V. Vaišvila 
choro valdybos vardu prašo 
pranešti visiems buvusiems ir ; 
būsimiems choristams-ėmš, kad 
pirmoji naujojo sezono repeti
cija įvyks penktadienį, rugpiū
čio 24 d., 8 v.v.- Mountain mo
kyklos salėje, 1220 Mountain St., •

Vaikai skiepijami nuo įvairių. 
ligų 1878 de Biencourt St. kli- ■■ 
nikoje kas penktadienį 9-11 vąL 
rytą visą rugpiūčio mėn. . . .

Kazys Lukoševičius važiuoda
mas iš Point St. Charles, įvažia
vo į stulpą ir sunkiai susižeidė. 
Taip pat sunkiai buvo sužeistas 
su juo važiavęs p. Balaišis.

Jonui Adomaičiui ligoninėje 
padaryta operacija. į ■

*- J \ w « ** v- •’ J’.

“Tėviškės Žiburių”- redakcijos 
atstovu Montrealy maloniai Su
tiko būti pj Jurgis Petr^kevi- 
čius. Visi, kas. turi kokių Įiprs .ži
nių bei pranešimų mūįšų/skai- 
tytojams, prašomi, jairf‘ • pte^cti

į rrezio. pirm. 
prezid. bando su-, 

ekskursiją į Windsor, IV 
Dieną, kuri 

1-3 dienomis.
grupė nemažesnė 

asmenų, bus galima gau- 
vagoną vykti į nori- 

vietą be persėdimų. Nesu- 
_ 65 žmonių minimumui, 

vykstama mažesnėmis grupėmis 
savo nuožiūra. Tuo reikalu jau 
buvo keli skelbimai “TŽ” ir “N 
L** laikraščiuose. Registracija, 
norinčių pasinaudoti šia ekskur
sija baigiasi rugpiūčio 25 d.

Artėja mokslo metų prpdžia 
šeštadieninėse mokyklose (rug- 
sėjo 8 d.). Sese, brolau, ^iepa- 
mifsk*šavb vaikučius įrašyti į" 
lankytojų skaičių. Neatimki sa
vo vaikučiams galimybės išmok
ti savo tėvų - protėvių kalbos ir 
ją pamilti. Gera yra, daug kalbų 
mokėtu bet gėdai savąją’pamirš- 
tt /.„y ' ■ ;

■Tautos šventės —rugsėjo 8 d. 
minėjimas įvyks rugsėjo 16 d. 
Pine Avė. 220. Paskaitą skaityti 
pakviestas LLK narys M. Bra- 
kas iš N.Y. Meninei programai 
pakviesti:- op. sol. E. Kardelienė, 
Bendruomenės choras vadovau- 
jamaę p. Ambrozaičio ir Skautų 
yyČhį tautinių šokių grupė., va
dovaujama p. Bruzgelevičiaus. 
? Tautos šventės minėjimas ati
dėtas viena savaite vėliau dėlei 
šių sumetimų: rugsėjo 3 d. bai
giasi IV-toji Kanados Lietuvių 
Diena, kurioje daugelis iš mūsų 
dalyvaus, todėl nenorime per
daug nuvarginti, antra, esant 
šiltam orui ir daugeliui choristų 
esant dar atostogose neįmanoma 
surinkti chorą repeticijoms.

Nepamirškime savo tautos pa
pročių, švenčių ir savo kalbos; 
priešingu atveju mes būsime 
tuštuma — niekis.

Rinkimams ' į Krašto Tarybą 
pravesti yra sudaryta Montrea- 
lyje Rinkiminė Komisija. Pirm. 
P Paukštaitis, sekret. St. Vaiš
vilienė. Rinkiminė komisiją iš
rinkta organizacijų atstovų tam 
tikslui sušauktame posėdy rug- 
piūčio 12 ,d. ’ Seimelio prezid.

ruošti eh 
Kanados

' Vedybų ir gimimų skaičius 
Toronte pereitais metais suma
žėjo. Vedybų buvo 1L512 arba 
16.9 tūkstančiui gyventojų, kai 
1954 m. buvo 12.128 vedybos — 
17.8 tūkstančiui. -

Gimimų pereitais metais bu
vo 27.000, bet daugiau kaip pu
sė gimdyvių buvo gyvenančios 
ne Toronte.

Mirimų buvo 7.262, t.y. 227 
mažiau kaip 1954 m. Senesnio 
amžiaus žmonių procentas yra 
labai pakilęs. Pav. 1921 m. kiek
vienam 1000 teko 39 asmenys 
virš 65 metų amžiaus, o 1955 m. 
kiekvienam 1000 teko 109 asme
nys virš 65 m .amžiaus.
Išnoamojamas kambarys su virtuve ir 
garažas. Bloor - Ossington rajone. Tel. 
LE. 6-8896.

Antrame augšte išnuomojamas kamba
rys viengungiui su baldais, galima virti. 
Dundas ir Humberside raj. RO. 9-5389.

Išnuomojami du erdvūs kambariai — 
miegamasis ir virtuvė III augšte. 187 
Annette Str., tel. RO. 7-341J.

Hnuomojami kambariai antrame augšte
RO. 6-4492. ’į.-,

Išnuomojami ll-me augštę 2 kamb. ir 
▼irtuvė< bė baldu, 125 Humbęrside avė.

RO. 7-0318. čioie: Juozo Albferto Rugięmaus
Isū Mary. Mackievrięz, Į^iacp Bi- 

_ _  tauto stf Gražina Kuraite, Ri
manto Lapino su 'Romualda Sun

išnuomojami . l!-me aūgštė . 2 kamb. tir 
baldais ir maistu arba be. Tėl. kE. !:• 
3250.

PIGIAI PARDUODAMI dektr. motorai 
14HP, laikrodžiai, auto radijo ir pate
fonas^ Radio medi. P. Riekus,.-921 Dun
das str. W. Darbo laikos 12-2 ir 6-9 vai

KAS NORI DAR PRALEISTI RAMIA! 
GRAŽIAS ATOSTOGAS, važiuoja j W. 
Kunkio ūkį /pusė mylios nuo Woodland 
Beach/. Kamb. $10 savaitei. Rašyti: 
Miss Ede Jankutė, RR 3, Ehnwole. Skam
binti: Elmwale 70 Ring 34.

gailaite ir Aloyzo Stankevičiaus 
su Josephine Marcelle Bouduin.

Krikštai AV bažnyčioje^ Ire
nos ir Petro Lukoševičių dukre
lė Rasa, Sabalių - sūnus, • Lady- 
gų sūnus Vytautas, Kamaraus
kų dukrelė Marija Danutė, Sele
nių sūnus.

Valstybinė Kanados paroda 
bus atidaryta rugpiūčio 28 d. ir 
tęsis iki rugsėjo 8 d. Ją atidarys 
užsienių x reikalų min. Lester 
Pearson. Parodoje dalyvaus eilė 
firmų iš D. Britanijos, Australi
jos, Indijos, Belgijos, Danijos,

87 3rd’ avę,-^^. ^VjSfelįasam^'' 
Montreat; < T<A <5262.
(Skafnbinti vak«irkiS; ^6 A 
šeštadieniais ir ' s<Škmądfėf^I$ 
iki 10 vai. ryto ir Wtp^ąikų>.

•H
Sporto čempionų nepaprasti pasirodymai.

Aplankykite Kanados įžymybių sporto halę 
Pamatykite Kanados olimpinį pasiruošimų planą.

- Jau dabar iš anksto- rašykite

CANADIAN
NATIONAL

EXHIBITION

Didžiausio Konodos senųjų automobilių 
parodo. Aplankykite eskimų virtuve 

naujajame daugelį tūkstančių 
kainavusiame maisto produktų pastote.

torptoutinėse 
virš ežero

Pomotykite skraidončius 
už garsų greitesnius 

sprąusminius lėktuvus 
rugsėjo 7-8 d. 

skroidynėse 
prieš CNE.

. Muzika, chorai, taut, šoktai.

modų pasaulis, 
apranga.

Pasaulinio garso Goldstreom 
Guards orkestras iš Anglijos 

kasdien gros

Viduriniame kely mylios 
juoko, įdomybių ir žaidimų.

L. HARRIS, President 
HIRAM E. McCALLUM, General Monoger
WILLIAM A.

AUG. 24
SEPT. 8

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Beldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVU pervežime 
specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Maut, 
realj, Londono/ Windsor^, Hamilton^, 

Olandijos, Japonijos, Lenkijos, Į DEWS0NUST.Mn-:^- ^TtL. LE. 4-1403 
Ispanijos ir JAV. | TORONTO

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS’*

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

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. "Ved. D. Jurkūs, HE. 4280

, SKUBIAI PARDUODAMAS
50 pėdų pločio sklypas netoli Blodr gatvės.

KREIPTIS:
B. SERGAUTIS, Realtor 

Telef. LE. 4-2426 .
Didelis žemės bei sklypų statyboms pasirinkimas.

• ....................-■ ■ - . ...........................................

REAL ESTATE KLAUSIMU,
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar* paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus ' /

PRAŠAU KREIPTIS Į "

ALGARBENS
1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

js, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. .

nanHMi


