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/F Kanados Liel.Diena RENGIASI KOVAI

lai smulkių

NAUJO KANADOJE?

Repatrijuoąčekoslovakijos vokiečius su

Radio-Canada bendrovėj privi
sę komunistų, kurie tėn įtakin
gai reeiškiasi. Min. Me Cann ap- 
gailesavo, kad ir valstybiniame

menų institutas nepaskelbė. Jis 
turįs vykdyti dar nebaigtų pro-

aparate ir pramonėje yra įsi
skverbusių komunistų, kuriems 
jis esąs priešingas kaip ir kiek-

j tiktai ’ tiesioginę 
prekybą žmonėmis^

P. Martin, Kanados Fed., Vyriausybės sveikatos ministeris. Jis kal
bės IV Lietuvių Dienoje Windsore. -■

ponus bus mokama 3% metinio 
nuošimčio, už kitus du 
sekančius du

vykdomas dr. G. Wright Toron
to universitete.

savo zmo

Kylanti krašto gerovė, pasak 
finansų ministerio Harris, galin
ti būti sustabdyta, jeigu nebus 
sulaikytos infliacinės tendenci
jos. Didelė ūkinė plėtra 1956 m. 
ir didelio kapitalo

piliečių, ypač Sudetų, srityje, 
esama apie į60.000. Ar jie visi 
norės repatrijuoti, dar nežinia. 
Bonnos vyriausybė iš savo pusės 
pažadėjo grąžinti 50 čekų vžiikų, 
kurie gyvena V. Vokietijoj, jei
gu tėvai to pageidaus, ir 30 Čeko 
slovakijos piliečių, laikomų ka
lėjimuose. Taip pat yra sutar
ta, kad Čekoslovakija paleis iš 
kalėjimų visus vokiečius ir ne
kliudys jiems repatrijuoti, ly
giai kaip ir anksčiau buvusiems 
kaliniams.

Tabako pramonininkai vėl pa
skyrė $100.000 vėžio institutui, 
kuris tiria rūkymo įtaką plaučių 
vėžiui. 1954 m. šis institutas bu
vo gavęs $100.000, bet viską iš-

IV Lietuvių Dienai rengti komitetas; sėdi iš kairės dešinėn: P. Pet
rulis, sekretorius, E. Pakauskienė, narė, J. Sodaitis,vicepirm., kun. 
V. Rudzinskas, V. Kačinskas; pirm., M. Čiuprinskaitė, narė, P. Ja
nuška, ižd.; stovi: S. Rakauskas, B. Badikonis, J. Giedriūnas, Z. 
Mistautas, V. Čiuprinskas ir A. Juškauskas; trūksta J. Jakubaus
ko, G. Kapteino ir Pr. Dumčiaus.

Jau ketvirtą kartą rinksis Kanados lietuviai į metinį susiti
kimą, bei savo visuomeninių ir kultūrinių pajėgų demonstraciją 
— šį kartą Windsore rugsėjo 1-3 d.d. Šis gražus paprotys jau įsi
galėjo ir, atrodo,^nebežus.

• O kaip miela nors vieną kartą per metus visiems—bent tiems 
kurie juda, viešajame gyvenime dalyvauja ir nėra sutrukdyti 
nepašalinamų kliūčių — susitikti, porą dienų kartu pabūvoti, 
pasidalinti mintimis, daugelį reikalų aptarti, pasidžiaugti me
nininkų pasirodymais, o kartu ir kitiems kanadiečiams priminti, 
kad esame gyvi, pajėgūs, gyvybingi, tvirtai pasiryžę išlaikyti sa
vąjį veidą ir šaukti, belstis į pasaulio sąžinę dėl lietuvių tautai 
daromų dažnų skriaudų bei neteisybių.

Esame savosios lietuviškos bendruomenės nariai, neatskiriar 
mos jos dalelės. Be savų tautiečių neapsieiname, su jais nuolat 
bendraujame, kurie iš mūsų gyvename kur tarp svetimųjų, ilgi
mės savųjų. Tik tirštose kolonijose gyvenantieji, kasdien su sa
viškiais būdami, šito bendravimo malonumų lyg ir nebejaučia. 
Tarytum kitaip ir negąli būti. Taip diena iš dienos. Bet ateina iš
kilmingos dienos, kada ir dėl savo malonumo ir iš pareigos turime 
vykti ten, kur nuskamba oficialus viso krašto lietuvių balsas, kur 
atžymima, kad yra šiame krašte ir lietuvių. Ir ne vien, kad jų yra, 
bet kad jie nori parodyti savąjį veidą, nors kelis bruožus savos 
lietuviškos kultūros. Tokia juk mūsų tautinė pareiga. Prisiminė
me tai čia ne raginimui. Jo, be abejonės, nereikia. Ir be raginimo 
kelius užplūs lietuviškos mašinos, o traukinius ir autobusus lie
tuviai. Prisiminėme tai tik ryškindami šventės esmę.

Bet šioji Kanados Lietuvių Diena turi dar vieną ypatingą 
bruožą, būtent, kad, įvykdama pasienio mieste Windsore, ji kartu 
bus Kanados ir JAV lietuvių susiartinimo šventė. Pakviesti į ją 
ir JAV lietuviai. Žinoma, juos atstovaus daugiausia kaimyninio 
Detroito lietuviai, bet, kaip girdėti, ruošiasi atvykti ir net iš gana 
tolimų kolonijų. Juk visiems įdomu įsilieti į tokio sąskrydžio sro
vę, pagyventi pakilia nuotaika išsilaisvinus iš kasdieniškų rūpes
čių ir reikalų naštos, su savais bičiuliais susitikti, na, ir pamatyti 
ką gi kanadiečiai gal...

O windsorieciai tam jau nuo pereito rudens ruošiasi. Ir pro
grama numatyta plati: meno paroda, sportinės žaidynės, iškil
mingas aktas su koncertu, susiartinimo vakaras-pokylis ir kt. 
Išleidžiamas ir metraštis. Kolonija Windsor© nedidelė, tad viską 
sutvarkyti nebuvo lengva, dirbantiems — apylinkės valdybai ir 
jos talkininkams — reikėjo nemažo pasišventimo ir pasiaukoji
mo. Atpildas, žinoma, būs iškilmių pasisekimas. Tuo neabejoja- 
me. Juk tų -

3%, už 
334, už likusius 

septynis — 4%. Finansų minis
teris Haifis pareiškė, kad vy
riausybė nutarusi naujų obliga
cijų palūkanas padidinti, norė
dama paskatinti gyventojus dau 
giau taupyti ir kartu kovoti 
prieš besirodančius infliacijos

Radio-Canada kasmet parengian 
ti 70.000 įvairių programų ir to
dėl lengvai galėjo būti neapsi
žiūrėta. Šis incidentas esą pa
skatinsiąs radijo vadovybę būti 
budresne.

s-~ Uždarė kompartiją
■V. Vokietijos vyriausybė, ga

vusi- vyr.-jtribunolo sprendimą, 
.kad.komunistų*partija nekonsti- 
tucįpė, ją uždarė. Visame krašte 

^poljcija uždarė partijos būstines, 
paėmė bylas, bankines sąskaitas 
ir uždraudė visus jos laikraš
čius: 13 dienraščių 4 savaitraš
čius ir 3 mėnraščius. V. Vokie
tijoj komunistų esama apie 80.- 
000. Feder, parlamente neturėjo

Paliaubos Kipre
Po 16 mėn. kovos .kipriečių? 

partizanų organizacija paskleidei 
atsišaukimus, pasirašytus jų va
do Digenio,. kuriuose įsakomai

men. bntai davė M; 
dol., numatyta dučti 
dolerių

ginsis. Silpnoji 
dabarti-

mom paskolom iki 3¥i % irgi 
siekdamas tų pačių tikslų, kad 
būtų išlaikyta pusiausvyra tarp 
paskolų ir gamybos.

LIETUVIU NAMAI 
PUNSKE

LITICUS 
’bis Niujorke

Jie artinasi (busįlapkričio mėn.) 
tad ir partijos' jąu rengiasi. Pir
moji į areną išeina demokratų 
partija ir pateikia savo sąskai
tas. Pagrindinę rinkiminę kalbą 
pasakė Tehneseė gubernatorius

Pastaruoju laiku . .komunisti
nei Čekoslovakijai parūpo atsta
tyti normalius diplomat, santy
kius su V. Vokietija. Ši, matyt, 
pirmiausia pareikalavo sutvar
kyti vokiečių klausimą Čekoslo
vakijoj. Dr. H. Weitz, V. Vo
kietijos. įgaliotinis, ilgokai derė
josi su Čekoslovakijos Raud. 
Kryžiumi ir pagaliau gavo suti
kimą išleisti V. Vokietijon vo
kiečius, kurie to pageidaus .To
kių vokiečių Čekoslovakijos

8 milijardų 
dol. — investavimas statyboje 
gerokai išsėmė lėšų, medžiagos 
ir darbininkų atsargas. Pasta
ruoju laiku kanadiečiai ėmę da
ryti perdaug išlaidų gaminiams 
ir įvairiems patarnavimams, t.y. 
daugiau nei krašto ūkinis pajė
gumas gali pateisinti. Toks reiš
kinys ardo pusiausvyrą tarp ga
mybos ir kainų ir veda visą kraš 
to ūkį krizėn.

Liturginė studijų savaitė įvy
ko Londone, Ont. Joje dalyvavo 
iš JAV ir Kanados 1800 katalikų 
dvasininkų, keliolika vyskupų ir 
J. Em. kardinolas J. Ch. McGui
gan. Programoje, be liturginių 
apeigų, buvo studijuota pasau
liečių aktyvesnis dalyvavimas 
liturginėse apeigose, Didžiosios 
Savaitės liturgija ir kt. Pana
šios studijų savaitės organizuo
jamos Airijoje, Anglijoje, Bel
gijoje, Prancūzijoje ir Vokie
tijoje.

Pasibaigė feder. parlamento 
sesija, užtrukusi 152 dienas. Tai 
buvo viena triukšmingiausių se
sijų visoj krašto istorijoj. Ypač 
triukšmingai buvo svarstomas 
natūralinių dujų vamzdžių klau
simas. palikęs daug kartėlio po
zicijoj ir opozicijoj. Buvo pra
dėtas pulti net pats parlamento 
pirm., kurio autoritetas papras
tai neliečiamas. Ar šis parlamen 
tas susirinks dar vienai sesijai, 
nežinia. Manoma betgi, kad taip 
ir nauji rinkimai įvyksią 1957 
m. birželio mėn. ’ ' *

no tik dviem stebėtoisūS- .•
' Konferencijos , ^tikslas pa 

ruošti naują tarpt, sutartį, drau 
džiančią
vergiją ...
bet iF ikitdr-’šveh’iesnes gė’s for-r.
rbas; pvz. nutttaku' ‘pardavimą.' 
piki naudojimus 'vaiku įsūnijime 
irti. PariašF tarp t.'su tartis buvt> 
paruošta 1926 ni;, bet ja buvo už-' 
trausta tiktai tiesioginė vergija.

Nežiūrint visu konferencijų ir 
sutarčių Sov. Sąjungoj tebėra 
žiauriausia dabarties vergija. Iri 
ką gi jai pasakys 38 kraštų at-! nė vieno atstove. 1953 m. rinki- 
stovai? Ar išdrįs? * imuose jie gavo tiktai 2^% balsų

Komunistų skverbimasis į Ra
dio-Canada buvo iškeltas parla
mente; ypač buvo prikišta pro
gramai ’ “We Shall Not Be 
Moved”, kuri buvusi perteikta 
pr. metų spalio 1 d. Sodai Credit 
partijos pirm. S. Low ją pavadi
no grynai komunistine ir prašė 
krašto pajamų minister) Mc 
Cann surasti kaltininkus ir juos

Malta šaukiasi pagalbos _ 
Nežiūrint, kad britai turi rų^ 

pėsčių su Egiptu ir Kipru, Mat
tos premjeras kreipėsi į London 
no vyriausybę prašydamas- pa
galbos. Esą salos lėšos, visai .išsis. 
baigusios ir šie mėn. galėt vjr^ 
riausybė nebegalėsianti, išmokėk 
ti algų tarnautojams. ;Dėl ūkiniįE 
’'riežasčių jau anksčiau -maltie
čiai dauguma balsų pasisakė net. 
rį įsijungti i Britanija kaip jos- 
teritorirrė. dalis. Britai, pri^Z 
duodami lėšas, tiria padėtį i£ 
planus, kaip sutvarkyti salo&> 
ūki, kad ji išsiverstų savaranki^

Varšuvos laikraščių žiniomis, 
Punske buvę iškilmingai atida
ryti Lietuvių Namai. Punskas 
dabar yra Seinų apskr., Balsto
gės srityje, kuri yra įterpta į so
vietinę Lenkiją. Lietuvių Na
mai buvę pastatyti lietuvių, gy
venančių pačiame Punske ir jo 
apylinkėse. Namuose esanti 
įrengta skaitykla, knygynas ir 
400 vietų salė su scena.

Naujos taupomosios obligaci
jos — paskolos lakštai — bus iš
leistos spalio 15 d. Jos turės lap
kričio 1 d. datą ir 1969 m. gegu
žės 1 d.. t.y. per 12 metų, bus 
vyriausybės išpirktos. Kiekvie
na obligacija turės 13 kupoAų. 
Pirmasis kuponas bus išperka
mas po 6 mėn., kiti — kasmet

Hudjės Kremlius leido ortodok
sų bažnyčiai atspausdinti 
Raštą. Pirmieji egzemplioriai 
jau pasiekė Niujorką ir parda
vinėjami po $10. Tai esanti dalis 
pirmosios laidos, kurios atspaus
ta 25.000 egz. Netrukus būsian
ti išleista II laida 70.000 egz.

Ši šv. Rašto laida pritaikyta 
plačioms masėms ir todėl naudo
ta dabartinė gyvoji rusų’ kalba. 
Kaip žinoma, liturginiams rei
kalams ortodoksai vartoja seną
ją slavų kalbą, kuri paprastiems 
žmonėms nebėra suprantama. 
Prie šv. Rašto teksto vietomis 
yra pridėti paaiškinimai. Leidi
nys turi 1.271 psl., atspaustas ant 
gero popieriaus. Leidėjas—Mas
kvos patriarchatas.

Pažymėtina, kad nėra cenzū
ros ženklo. Paprastai ant kiek
vieno sovietinio leidinio yra 
Glavlit leidimo nr. Be jo negali 
pasirodyti nė vienas leidinys.

Naujai paširodžiusi rusų šv. 
Rašto laida kelia susirūpinimo 
protestantų biblistų draugijai 
JAV, kuri prieš keletą metų sa-

vimmą pa
vergtų tautų iŠ bolševikų tira- 
nijos.

Pliekia, respublikonus
Nors tarptautinė politika yra 

įtempta ir visų Skys nukreiptos

! jų verslininkų, kurių tarpe ban
krutavusių firmų skaičius padi
dėjo visu trečdaliu;

4. įsivyravo sugedimas augš- 
tose vietose;

5. įsigalėjo visokios paslaptys 
įstaigose;

6. laužoma JAV konstitucija, 
kai prezidentas savo galias pa
veda įvairioms komisijoms;

7. natūralūs gerovės šaltiniai 
pasidarė verslo objektais;

8. per tris su puse metų res
publikonų valdymo kiekvienos 
amerikiečių šeimos pajamos su
mažėjo, o išlaidos padidėjo. Esą 
buvo skelbta per praeitus rinki
mus, kad valstybiniai mokesčiai 
bus sumažinti;

9. užsienio politikoj Amerikos 
prestižas liko smarkiai suma
žėjęs. “Mes leidome sovietams 
Azijos tautų tarpe įsigalėti kaip 
jų teisių ir 1 aisvių gynėjams”,

F. G. Clement, '36 metų vyras, | tvirtino Clement. “Mūsų užsie- 
bet jau pagarsėjęs demokratų 
tarpe kaip labai gabus politikas, 
ir kuris, spėjama^ turi didelę po
litinę ateitį. Jo pagrindiniai kal
tinimai dabartinei respublikonų 
vyriausybei yrą šie:

L užmiršti ūkininkai, kurių pa 
jamos respublikonų valdymo 
metu nuo 15 milijardų nukrito 
ligi 11 milijardų*-

2. pajamos didelių pramoni
ninkų tuo tarpu pakilo labai žy
miai: dividendai 'pakilo net 24% 
ir įvairių korporacijų pelnas iki 
34%;

3. nukentėjo

Sov. Rusijoj šv. Rašto naujos 
laidos pareikalavimas esąs dide
lis ir nelengva dar jis gauti, kol 
kas daug lengviau jis gauti už
sieny. Ar nebus tai naujas ko
munistų triukas: siųsti rusiškas 
Biblijas užsienin 
nėms — Markso-Lenino “evan 
geliją”?

praig®^^įi,|^ėičiąu viską iš
spręsti ir jei Egiptas neprisiim-, 
tų konferencijos sprendimų, tuo
jau pradėti karinę akciją ir pri
versti jėga paklusti konferenci
jos nutarimams. Amerikiečiai 
eina švelniai, norėdami išlaiky
ti Egipto suverenines teises bei 
prestižą ir kartu įgyvendinti 
konferencijos nutarimus. Jie ne
nori įsivelti į karinius veiksmus.

O Nasser is yra pareiškęs, kad 
jokios tarptautinės kontrolės 
Suezo .kanalui jis nepripažins 
Jis galįs kalbėti tik apie pata
riamąjį organą, kurį gali suda
ryti tarptautinės institucijos ir 
kuris galėtų bendradarbiauti su 
Egipto įstaigomis, tvarkančio
mis Suezo kanalo reikalus. Jis 
taip pat rengiasi atremti britų ir 
prancūzų planuojamą interven
ciją ir sudarinėja pagalbinę ar
miją, kuriai mano pririnkti apie 
80.000asmenų. Jau yra pasisiū
lę “savanorių” iš bolševikinių 
kraštų: Rusijos, Kinijos, Bulga
rijos, Rumunijos ir kt. Nuolat 
posėdžiaudamas su savo kari
niais štabais, beveik kasdien ta
riasi ir su sovietų pasiuntiniu 
Kiselevu. Tuo tarpu nieko aiš
kaus. Galimas yra ir ‘ susitarę-. 
mas. Pati konferencija nutarimą, 
gali padaryti ir šiandien, bet ar 
tas nutarimas bus įvykdytas?

Jų vadas Max Reimann pabėgo 
sovietų pusėn 1953 m.,-nes jam 
buvo iškelta byla už krašto išda
vimą. Uždarant partiją pabėgo 
tik keletas jų pareigūnų; apie 40 
buvo suimta. Krikšč. demokratų 
partija dėl kompartijos uždary
mo, kurio buvo laukiama nuo 
1951 m., pareiškė- pasitenkinimą. 
Socialistai gi mano, kad šis ėji
mas priversiąs komunistus per
eiti į pogrindį ir padarysiąs juos 
kankiniais.

tinėms deryboms. Britai su pasi
tenkinimu sutiko šią žinią, nors^ 
nutarė susilaikyti nuo betkokių- 
politinių žygių ir pažiūrėti ar tag; 
atsišaukimas nėra apgavystė.- 
Yra ženklų, leidžiančių manyti^ 
kad ištremtasis ortodoksų arki
vyskupas Makarios bus grąžinė
tas į savo vietą ir vėl bus atnau
jintos derybos su Londonu dėC 
Kipro salos savivaldos.

Suezo kanalo konferencija Londone staigmenų neatnešė. Buvo 
laukta, kad sovietų delegacija, kuriai vadovauja užs. r .min. Šepi- 
lov, savo procedūriniais priekaištais bandys trukdyti konferenci
jos darbus. Šepilov betgi pareiškė, esąs pasiruošęs pozityviai pri
sidėti prie konferencijos darbų, nors vėliau jis kritikavo priekaiš
taudamas, kad konferencijos sąstatas esąs perdaug nepilnas, vie-

• ta netinkama ir siūlė šaukti naują konferenciją Kaire ar kitur ir 
sukviesti visus kraštus, besinaudojančius Suezo kanalu. Britai gi 
tam pasipriešino siūlydami rei-*T---- ;——----- _
kalą spręsti šioj konferencijoj. T ’ ’ ” -
JAV užs. reik. min. J. F. Dulles 
savo krašto, Britanijos ir Pran
cūzijos vardu išdėstė planą, pa
gal kurį Suezo kanalas būtų val
domas tarpt, organizmo, pri
klausomo nuo Jungt. Tautų. 
Daugumas konferencijos daly
vių šiam planui principe prita
rė, išskyrus sovietus. Manoma, 
jam pasipriešins Indija ir Pa- 

, kistanas. ; • Pateiktasis . planas 
. svarstpmas toliau bandant su
rasti galimai didesnei daugumai 
priimtiną formulę.

Egiptas įtemptai seka konfe- 
. rencijos eigą. Prez. Nasser per
Pakistano atstovą pareiškė 
tiksiąs su tarpt? organizmo daly- sustabdyti partizanines .operaci— 
vavimu Suezo valdyme, jeigu įas ir sudaryti sąlygas paliauk 
jis būtų’tik patariamasis orga
nas. Nasserio neoficalųs atsto
vas, avacijos karininkas, kuris 
konferenciją.seka iš arti, pareiš
kė, kad Egiptas nepriimsiąs jo
kios tarpt. Suezo kanalo kontro
lės, o jeigu ji bus bandoma pri
mesti jėga — ginsis. Egipto pusę 
labai remia arabų kraštai ir jų 
lyga, apimanti 9 valstybes, pa
reiškė eisianti ginti Egipto, jei
gu pastarasis būtų užpultas. 
Egipto poziciją betgi silpnina 
pašonėje esąs Izraelis, kuris kar
tas nuo karto pasiunčia savo ka
rinius žvalgų būrius priminti 
Nasseriui savo galią, kurią ka
ro atveju panaudotų britų pusėj.'

Demokratai su Stęvenesonu
Čikagoj demokratų. partijos 

konvencija pasibaigė. Išrinko tą 
patį kandidatą kaip ir 1952 m.— 
Adlai Stevenson. Buvęs prezi
dentas Trumanas paskutiniu 
metu pasisakė už Niujorko gu
bernatorių Harrimąn, bet tai 
nieko nepadėjo, tik atšaldė san
tykius su Stevensonu.

Kandidatu vice-prezidento vie 
tai išrinktas senatorius Estes 
Kefauver.

Stevenson yra labai rimtas 
©riešas dabartiniam prezidentui. 
Tai augšto lygio politikas, inte
lektualus, geras kalbėtojas, tu
rįs aštraus sąmojaus. Kaip visi 
tvirtina, jis yra prezidentinio 
lygio asmuo, kuris būdamas pre
zidentu gėdos nepadarys.

Šią savaitę prasidėjo ir res
publikonų partijos konvencija, 
kuri turi išrinkti kandidatus ir 
vietoms. Niekas neabejoja dėl 
prezidento ir -^ice-prezidento 
Eisenhpwerio, bet dėl Nixono 
dar eina kova.

Pasibaigus konvencijai prasi
dės tikroji rinkiminė kova. De
mokratai puls dabartinę valdžią, 
respublikonai 
respublikonų vieta 
nio prezidento sveikata. Jį jau 
dabar vadina “part time” prezi
dentu: jis turėjo paskutiniu me
tu dvi rimtas ligas. Iš esmės 
prieš dabartinį prezidentą nie
kas nieko neturi. Jį visi gerbia, 
kaip tai pasakė ir demokratų 
partijos konvencijoj jos pirmi-

ženevoj susirinko 38 kraštų 
atstovai, sukviesti Jungt Tautų 
ekonominės - socialinės tarybos. 
Pradžioje susidomėjimas šia kon 
ferenciia buvo menkas ir? apie 
savo dalyvavimą buvo pranešę, 
tiktai. 16 kraštų. Kai. iškilo Su* 
ezo kanalo byla, kur ypač įvelti ■ 
anvlai ir. arabai, staiga susido
mėjimas pakilo. Mat arabų kraš 

leidęs. Kol kas apčiuopiamu duol tuose, ypač Saudi Arabijoj, pre- 
i kiavimas žmonėmis tebeina, o

nio politika yra fantastiška, ne
protinga ir fatališka”.

Dėl Suezo kanalo
Rugpjūčio 16 d. prasidėjusi 

tarptautinė konferencija Londo
ne dėl Suezo kanalo dar nieko 
aiškaus nepasiekė. Nasseris, 
Egipto prezidentas, oficialiosios 
delegacijos neatsiuntė, bet sa
vo atstovą turi, kuris ir veda de
rybas su atskiromis delegacijo
mis.

Išryškėjo ir tam tikros srovės. 
Rusai nori derybas ir visą darbą 
nuvilkinti tolimai ateičiai. Jie 
mėgėjai konfliktų nebaigti, bet 
juos užkonservuoti ir taip laiky
ti, žaizdas atviras. Jiems: juo

prieš Nbconą jau varoma ir bus 
varoma smarki propaganda, 
nors jis mums lietuviams yra 
daug priimtinesnis, nes labai 
aiškiai nusistatęs prieš bolševi
kus ir remia

šv.470-000 egz.r be to, ši draugija at
spaudus! 180.000 egz. Naujojo 

.'Testamento ir 500.000 egz. evan- 
igelijų rusų k. Dabar kyla klau
simas, ar rusai sutiks šiais leidi
niais pasinaudoti? Ortodoksams 
buvę pasiūlyta perimti juos, bet 
užuot atsakę jie išleido savo lai-
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“Sniego akcijos” provokacijos
(E) Žinomasis knygų leidė- bolševikų agentų išvogta, 

jas (‘Venta”) J. Rimeikis pra-1 Tokia provokacija ne tikjas ( Venta”) J. Rimeikis pra-1 Tokia provokacija ne tik ter- 
hėša apie naują tokią Michailo- šiama tarp vokiečių geras lietu
ve komiteto provokaciją, kurios Į vių vardas, bet ir stengiamasi

'griebiasi Sovietų agentai: jo 
•kaip tariamojo Siuntėjo, vardu, 
’^Įrašius Gafenaschau, Regie- 
rungslager, tą adresą nubraukus

mūsų tautiečiai sukiršinti vienas 
prieš kitą, pakenkti jų emigra
cijai etc. Todėl visi skatinami 
imtis dar didesnio budrumo ir 

solidaru-^rpitaJsijus į SchoĮigau DPlĮeų- parodyti lietuviškąjį 
;šiedlūng^ buvo pąšiųstą šubol- mą.
-sėvfkinte literatūra; jot‘ nepažįs
tamam F. Jurgaičiui į Geestacht ~ -i- ,

’adresato į&Sh ___ „ 
'Aeįifefl?ils,1 paskiau' vokiečių paš- 
-tb 7 laiškas ' buv<5. pristatytas 4 J. 
■Rimėfkfųi, kaip tariamajam siun 
t^jųi if^paaiškėjp proyoka- 
Cija, ifeš* J. Rimeikis nėi tbkio 
laiško buvo siuritęs, nėi iš viso 
ką nors apie jį žinojo.
7 Tenka manytų jdg tokių laiš
kų Sovietų agentai Rimeikio ar 
-kitų pavardėmis pasiuntė ne tik 
šiam vienam-asmeniui, bet siun
tinėja ir visai eilėi mūsų tautie
čių, jų siuntėjais atžymėdami 
•laiškuose lietuvius. Minimasis 
laiškas į pašto dėžutę buvo įmes 
tas 1956.VII.18, 22c rajone — 
Wegberge. J. Rimeikis nėra iš 
Viso tokioj vietoyėj buvęs. Pa
našiu būdu užadresuoti laiškai 
(“rusiškai” — pradedama rašyti 
tuoj pat nuo viršaus) seniau bū
davo į Vak. Vokietiją lietuviams 
ir kitiems pabėgėliams siunčia
mi iš Leipzigo bei ^itų Rytinės 
zonos vietų. Voles' — prastos 
•kokybės, kokių vargu gautum 
Vak. Vokietijoje. Kaip tariamo
jo siuntėjo, J. Rimeikio adre-

EltosI nformacijos pastarosio- 
.mis dienomis gavo naujų duome 
1 nų apie Michailovo komiteto 
“Už grįžimą į tėvynę” išvystytą 
akciją siuntinėti to paties vardo 
laikraštuką tariamai pačių lie
tuvių vaįdu. Tatai rodo, kad šin 
komitętąn pateko pabėgėlių kar
totekų kurios naudojamos siun
tinėti laikraštuką “Už sugrįži
mą į tėvynę”, siuntėju pažymint 
esant vieną ar kitą lietuvį. Ši
tuo būdu bolševikinis komitetas 
siekia tremtinių tarpe sukelti 
vieni kitais nepasitikėjimą.

Pastaruoju metu vienas VT 
bendradarbių gavo minėtą laik
raštuką, kurio siuntėju nurody
tas mažalietuvis, gyvenąs prie 
Uelzeno.

Vakarų Vokietijoje gyveną 
latviai panašių siuntinių, kurių 
tariamais siuntėjais buvo atžy
mėti latviai, yra gavę visą ei
lę. Dėl to jau šių metų pradžioje 
Latvių Centrinis Komitetas at
skiru atsišaukimu kreipėsi į sa
vo tautiečius, nurodydamas mi
nėto laikraštuko siuntinėjimą, 
vykdomą rytiniame Berlyne vei 

sas paduotas senas ir netikslus, kiančio komiteto “Už sugrįžimą 
. Taip, jis buvo užregistruotas i tėvynę”, kuris kurstymo tiks- 
;PLB <Vokietijos krašto valdybos lais nurodo siuntėju esant kurį 
kartotekoje, -kuri vėliau buvo nors pabėgėlį.

Niekas taip nemalšina troškulio,

S
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(E.)Kolchozai pavergtoje Lie
tuvoje buvo pradėti steigti 1947 
metais. Tačiau-tais metais tebu
vo vykdomi pirmieji, ūkio kolek
tyvizacijos bandymai. 1948 me
tais kolchozų steigimas Lietu
voje jau buvo vykdomas beato
dairiškai. Tų metų (1948) vasa
rio mėnesį įvyko Lietuvos ko
munistų partijos suvažiavimas, 
kuris priėmė nutarimą dėl “iš
tisinio žemės ūkio kolektyviza
vimo Lietuvoje vykdymo”. Po 
šio nutarimo prasidėjo beatodai
riškas ūkių jungimas į kolcho
zus. Valstiečiai, kurie nesisku
bino į kolchozus jungtis, buvo 
tremiami į Sibirą ir kitas Sovie
tų Sąjungos rytines sritis.

Maždaug po vienerių metų 
žymi dalis Lietuvos ūkių jau bu
vo sukolchozinta. Bolševikų 
leistas laikraštukas “Tėvynės 
Balsas” 1949 rudeniop rašė apie 
įsteigimą 5.500 kolchozų,. “ku
riuose suiungta- daugiau kaip 
pusė ūkių”. Ši informacija duo
da pagrindo spėti, jog pavergto
je Lietuvoje,. įvykdžius žemės 
ūkio kolektyvizaciją, buvo 
įsteigta daugiau kaip 10.000 kol
chozų.

1950 metais bolševikinė spau
da jau pradėjo rašyti apie kol
chozų stambinimą. Taip pat pa
sirodė informacijų apie eilės kol 
chozų sujungimą į vieną. Nema
ža buvo atvejų, kad į vieną staro 
bų kolchozą buvo sujungtos ei
lės kaimų žemės. Kai kurie kol
chozai apjungė 10-18 kaimų. Pa
čių bolševikų duomenimis, • stam 
biesiems kolchozams priskirta 
žemės iki 3.000 ha, tačiau buvo 
kolchozų, turinčių per 4.000 hek
tarų žemės.

Kolchozų stambinimo moty
vas: — smulkios žemės ūkio ar
telės neproduktyvios. .

Kolchozų stambinimas pa
vergtoje Lietuvoje, pradėtas 
vykdyti 1950 metais, -truko iki 
1955. Jau 1953 metų pabaigoje 
bolševikinė spauda skelbė Lie
tuvoje esant 2.300 kolchozų. 1955 
metų pradžioje Šumausko pa
reiškimu Lietuvoje buvo 1809 
stambūs ūkiai. Tačiau stambini
mas kolchozų ir toliau buvo tę
siamas, nes 1955 metų vasarą 
jau buvo pranešti nauji duome
nys, jog esama 1.795 sustambin
to. kolchozu. Gi tų pačių metų 
rudenį iš 1.795 kolchozų tepali
ko 1.787. Šis skaičių kitimas .ro
do, jog’ kolchozų stambinimas 
Lietuvoje vyko įįęį^ ^praėjusių 
metų pabaigos?; ’ 7 ” -

Šių metų vasario pabaigoje 
“Tiesoje” buvo paskelbtas So
vietų Sąjungos komunistų par
tijos centro komiteto ir vyriau
sybės nutarimas “Dėl priemo
nių Lietuvos ūkiui pakelti”. Ta
me nutarime kalbama ir apie 
reikalą kolchozus smulkinti:

“Žemės ūkio ministėrija, par
tijos rajonų komitetai ir rajo
nų vykdomieji komitetai pri- 

. valo imtis priemonių padary
toms stambinant kolūkius 
klaidoms ištaisyti ir, ir rei
kalui esant, visuotiniams kol
ūkiečių susirinkimams suti
kus, susmulkinti atskirus kol
ūkius, kuriuose šiuo metu yra 
sunku vadovauti visuomeni
niam ūkiui”.
Sovietų vyriausybės ir komu- 

rlistų partijos centro komiteto 
rekomendacijos eiti prie kolcho
zų smulkinimo, Lietuvos komu
nistų partijos nebuvo skubiai 
vykdomos. Bolševikinėje spau
doje pasirodė kai kurių kolchozų 
vadovybių nusiskundimų dėl ne 
patogumo administruoti didelį 
kolchozą, tačiau į tuos nusiskun
dimus nebuvo skubama reaguo- 
ti. Ypač Vilkaviškio rajone, ku
rio. kolchozai esą stambesni už 
Marijampolės (Kapsuko)- rajo
no kolchozus, buvo vengiama 
imtis kolchozų smulkinimo.

Pavergtosios Lietuvos .• spau
doje pastaruoju metu jau pasi-' 
rodo viena kita informacija apie 
įvykdytą kai kurių stambiųjų šiame sklypelyje jis gali pasiso- 
kolčhozų šusmulkinimą, iš vieno dinti daržovių, bulvių. Tačiau 
padarant du. “Pergalės” žurna- retas bando sėtis- kokią- lysvę 
le J. Šimkus rašo apie Jurbarko grūdinių kultūrų. Anksčiau grū-

rajojno kolchozus, pažymėda
mas: - -

■“Šiemet atitaisėme kai ,;ku- ______ ____________ _
Has praeities savo darbo. klai- tas, tačiau sodybinio sklypo ma
das . Stambiausius kolūkius žumas nesudaro sąlygų pasėti --- ii * .  tx . i«.«i    a. * * • w * « •

dines kultūras sodybiniuose 
sklypuose buvo draudžiama sė
ti. Dabar tasai draudimas atšauk

H T- ; /-/ ’ ' yy • 

Geriausi Matrasai

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:

i Saba - Koerting - Blaupunkt
Jie gaunami generalinėje atstovybėje -

.SU'’’ g‘
4PORTC0

926 Dunefire St"

Čia Jūs rasite gepausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiatfciomiš' kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
* sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose

das.'.. !
susmulkinom. Iš Girdžių koL 
ūkio padarėm Girdžius ir Ma
rytę Melnikaitę; “Aušrą” pa- 

- vertėm į “Aušrą” ir Naųkai- 
mį.. Žmonės šiam sumanymui 
pritarė. Bet nuo to atsirado, 
nors ir laikinai, «bet naujų 
sunkumų. Nauji kolūkiai ne
turi automašinų, kai kur nėra 
gamybinių, pastatų. Reikalas 
ir sąžinė verčia jiems padėti, 
bet ne visada išeina”.
Gi J. Paleckis “Komunisto” 

žurnale jau rašo, jog Lietuvoje 
esama apie 1.900 kolchozų. Ta
tai rodo, kad palengva einama 

apzų. smul- 
igti jų sam

bent tokio grūdinių, kultūrų kie
kio, kad kolchozininkas galėtų 
nusipenėti bent vįeną kiaulę. 
Gi už darbadienius, kuriuos yi- 
sai teisingai kolchozininkai va
dina vargadieniais, gaunamas 
grūdų kiekis nėra pakankamas, 
ypač gausesnei šeimai su mažais 
vaikais, duonai ir bent vienai 
kiaulei nupenėti (kuriai nušerti 
iki 100 kilogramų svorio reikia 
mažiausiai 500 kg grūdų).

Kiti kolchozai, gauną milijo
nines pajamas, už darbadienį 
moka žemus atlyginimus. Štai 
Joniškio rajono Juliaus Janonio 
vardo kolchozas 1955 metais tu
rėjo 1 milijoną ir 400.000 rubliu 
pajamų. O kolchozininkams užbinimą

Koledžų steigimas pavergto- darbadienį tebuvo išmokta po
je Lietuvoje buvo vykdomas bū
simo. gerbūvio lųotyvąis. Lygiai 
tais pačiais motyvais kolchozai 
buvo stambinami. Sustambintų 
kolchozų smulkinimas vykdo
mas padarytų klaidų atitaisymo 
motyvu, . . - .

O į kolchozus prievarta suva
ryti buvusieji laisvi Lietuvos 
Ūkininkai iki šicl nesulaukė ža
dėto gerbūvio. Praėjo arti de
šimt metų, ir vietoje gerbūvio, 
tegirdi apie darytų klaidų atitai
symus. ■- , Z* "

Kolchozininko sunkią būtį nu 
sako už darbadienius gaunami 
atlyginimai. J. Paleckis “Komu
nisto” žurnale nurodo kelis pa
vyzdinius kolchozus, mokančius į 
tariamai augštus atlyginimus. 
Kauno rajono “Bolševiko” kol
chozininkai už darbadienį pra
ėjusiais metais gavę po 1,6 kg 
grūdų, 3 kg. pašarų ir po 10 rub
lių. Vilkijos rajono “Kelias į ko
munizmą” kolchoze dirbantieji 
už darbadienį gavo po 3 kg grū
dų ir po 6.3 rublio.

Šitokius... atlyginimus moka 
vienas kitas kolchozas milijonie
rius. Tokių kolchozų Lietuvoje 
esama 55. •

Apžvelgiant į. gana augštas 
kasdieninio vartojimo reikmenų 
kainas pavergtoje Lietuvoje, už. 
darbadienį gaunąs kolchozinin
kas ir 10 rublių negali išsimušti 
iŠ sunkumų ir trūkumų, jei jam 
už paprasčiausius odiniu viršum 
ir guminiais padais batus ten-

-ų.Į?prėd^ka mokėti 150 rupū 
mas „įsigyti, ___
jis turi plušti- darbadienius, 
už kuriūQS ti^T^enąmę ,kitame 
pavergtosios Lietuvos kolchoze 
temokama 16 rublių. Žymi di
džiuma kolchozų už darbadieni 
moka kur kas žemesnius atlygi
nimus. Tatai rodo pateikiami 
duomenys. Pvz.: '

Sedos rajono “Varduvos” kol
choze 1955-m. mokėta už darba
dienį 2 kg grūdų ir 1,6 rublio, 
Biržų, “Tarybinio artojo” — 2,2 
kg. grūdų ir 1,76 rb., Žagarės, 
“Žvelgaičių” — 2 kg grūdų ir
1.5 rb., Panevėžio. M. Melnikai- 
tės vardo — 1,5 kg grūdų ir 4 
rb., Pakruojo “Jaunosios gvar
dijos”— 2 kg grūdų ir 3 rb., 
Kretingos, K. Požėlos vardo —
2.5 kg grūdų ir 5 rb., Plungės 
“Komunizmo aušros” 2 kg grū
dų ir 4,5 rb., Vilkaviškio “Į ko
munizmą” 1.5 kg grūdų ir 1 rb., 
Ramygalos “ Lenino kelio” — 3 
kg grūdų ir 5 rb., Ramygalos 
“Šviesos” — teišduota po 300 gr, 
grūdų, Mažeikių, Čapajavo var
do — teišmokėta po 400 gr. grū
dų, Sedos MTS žonos. kolcho
zams 1955 metais išmokėta po 
940 gramų grūdų ir 1.14 rublio, 
Židikų MTŠ zonos kolchozams 
1955 metais išmokėta iki 0,5 kg. 
grūdų ir 51 kapeiką.

Tokie •’ atlyginifnai nesudaro 
sąlygų bent vidutiniškai pragy
venti. Reikia atsiminti, jog kiek 
vienam kolchozininkui paverg- 

įtoje Lietuvoje yra duota naudo
tis 60 akrų sodybiniu sklypeliu.

dinti daržovių, bulvių. Tačiau

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ jr KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS į LIETUVĄ,
X. ’Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje, Gavėjas nemoką nieko.
Taip- pąt. siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

, Vaistus iš Angliiūs galima siųsti oro pąštu iki 20 svarų.
Mūsų skyrius, 105 Čauhon E., HAMILTON, pas p. A. Juraitį, 
telef. JA. 8-6686, tuo tarpu siunčia kaip if iki šiol tik vaistus ir 
maistą iš Anglijąs.

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.
--------- - ----------- - , ............ .—....... ,j________________
Gyvenę ne Toronte ®oK voistę eisokymut bei Mvo sud®rytuirtfuntinios iki 19 

.. tverę posėftti mum* poitu. Apmokėsite ęevę fnėtę fyęneiimę.

2,3 kg grūdų ir 6,27 rublio. •
Už darbadienius atlyginimai 

mokami metų pabaigoje suėmus 
derlių, realizavus parduodamus 
gyvulius ir atlikus nustatytas 
prievoles. Kai kuriuose kolcho
zuose už darbadienius teatlygi
nama sekančių metų pradžioje. 
Pavyzdžiui Kaišiadorių rajono 
“Tiesos” kolchozininkams už 
1955 metų darbadienius atlygi
nimas nebuvo išmokėtas šių me
tų sausio mėnesį. O numatyta 
buvo išmokėti tik po 1 kg. grūdų 
ir po 0,5 rublio.

Savaime suprantama, kad že
mi atlyginimai už darbadienius, 
teišmokami metų pabaigoje, ne
buvo jokiu paskatų imtis darbo. 
Ypač nežinant, kiek už atliktą 
darbą metų pabaigoje bus iš
mokama. Dėl to pavergtosios 
Lietuvos kolchozuose, kaip ma
tyti iš bolševikinės spaudos, pa
sireiškusi “darbo drausmės sto
ka”. Vėliau jau pati komunisti
nė spauda pradėjo kelti darbu 
sudominimo klausimą, imtis pa
skatinimo priemonių, kolchozi- 
ninkams pažadant,: jog jei kol
chozas gaus didesnes pajamas, 
tuo atveju būsią daugiau už dar
badienius bokama. Tačiau ir ši
tie pažadai, atrodo, nebuvo vi
liojančiu paskatų. Priešingai, 
kolchozų darbo organizacijoje 
atsirado dar daugiau spragų, nes 
gyvulininkystės ir lininkystės 
fermose dirbantieji gavo šiek 
tįęk didesnius atlyginimus, dėl 
to. sijose ūkio,, šakose pasitaikė 
daugiau dirbdftČitjjųį ^kiuf ’.dM£! 
bų, ypač .lakiniHikystėjdi žmonės 
tiesiog vengė.
i' Šita darbo drausmės stoka 
kolchozuose reiškėsi ne tik pa
vergtoje Lietuvoje, bet ir viso
je Sovietų Sąjungoje. Dėl to šių 
metų kovo pradžioje Maskvoje 
buvo išleistas nutarimas dėl per
žiūrėjimo kolchozų įstatų, taria
mai pavedant patiems kolchozi- 
njnkams susirinkimuose imtis 
priemonių prieš vengiančius dar 
bo. Kas vengia dirbti kolchoze, 
iš to atimti teisę naudotis sody
biniu sklypu.

Pavergtoje Lietuvoje šitas nu
tarimas, kaip matyti iš -vietinės 
spaudos, buvo sutiktas gana šal
tai. Tik po tam tikros tylos ra
dosi vienas kitas kolchozas, pri
ėmęs nutarimus, kiek per metus 
kolchozininkas turi atlikti dar
badienių, kad galėtų naudotis 
sodybiniu sklypu. Tačiau dar
badienių skaičius nėra vienodas. 
Viename kolchoze f didesnis, ki
tame mažesnis. Pavyzdžiui Vil
niaus rajono “Naujojo gyveni
mo” kolchoze pustatytos šito
kios darbadienių normos:

Vyras per metus turi dirbti 
225 darbadienius, moteris, netu
rinti vaikų — 200 darbadienių, 
motina, turinti vaikų virš 8 me
tu— 125 darbadienius, motina 
turinti vaikų iki 8 metų — 100 
darbadienių.

Tuo tarpu Zarasų rajono Sta
lino vardo kolchoze nustatytas 
žymiai didesnis darbadienių 
skaičius:
Vyras turi per metus atlikti 350 
darbadienių, moteris — 200.

Kai kuriuose kituose kolcho
zuose priimti nutarimai, nusta- 
tą kiek žemesnį privalomų dar
badienių skaičių.

Griežtas privalomų darbadie
nių skaičiaus nustatymas su są
lygojimu, kad neišdirbusiems 
nustatyto darbadienių skaičiaus 
bus atimama teisė naudotis so
dybiniu sklypu, yra prievartinė 
priemonė, primenanti baudžia
vos laikus, šita prievarta’ kai 
kuriuose kolchozuose šiais me
tais jau praktikuojama. Rečiau 
pasirodantiems kolchozo dar* 
būosc kolchozininkams atimami 
sodybiniai sklypai Apie sodybi
nių sklypų atėmimo atvejus 
“Pergalės” žurnale rašo J. Šim
kus. ,
• Tačiau abejotina, kad naudo
dami šį spaudimą bolševikai pa
keltų kolchozų gamybą. Kolcho
zų ūkinis atsilikimas glūdi pa
čioje kolchozinėje organizacijo
je. Prievartos darbų įvedimas 
vargu galės būti kolchozų ūki
nio kilimi paskatų.

POSTUREPEDIC
PATOGIAM POILSIUI

20 METŲ 
GARANTIJA

Ne paslaptis, kad pats 
karalius išsimiegojęs ant’ 

Sealy Posturepedic matra
so ryte jausis visiškai pailsėjęs.

Dar šiandien pamatykite Posturepedic
mūsų lovų skyriuje, apžiūrėkite ir pir- 

matrasai duos jums geriausią poilsį daugiau
© SEAIY, INC. 1955 

kite. Šie žinomi 
kaip 20 metų.

•, Pasaulinio garsumo matrasai yra paruošti 
pagal žymių orthopedinių gydytojų patarimus.

• Matrasai savaime prigula prie jūsų, kūno, 
tuo būdu duodami maloniausi poilsį miegant.

NEJUSITE SĄNARIŲ SUSTINGIMO
Ir Miego karalaitė patogiau nemiegojo ... 
Blogas matrasas gali įvaryti pavojingas 
muskulų skausmus.

Kas benorėtų gulėti ant kaulo kietumo 
matraso? Niekas ir niekas neprilygs Sea
ly’s matrašui, kuris pagamintas pagal 
mokslinius duomenis. Jis niekad nesu- 
kietės

PIRKITE SEALY POSTUREPEDIC
Užsitikrinkite sau patogu miegojimų. Tai 
nėra pasaka, bet mokslinė patirtis. Tik 
Sealy’s paruošti matrasai išlaikys jūsų 
sveikatų ir jūs liksite tvirti nuo kojų iki 
galvos. O taip pat padės jums išvengti 
galvos ir kaulų skausmų, nes jūs gulėsite 
ant minkštučio matraso .

2.
3.
4.
5.

ŠTAI KAS JUMS SUTEIKS PATOGUMĄ:
Lygus matraso paviršius, be sagu, išlinkimų bei įlinkimų. 
Jautrios spyruoklės, prigulančios prie kūno.
Konstrukciją atbaigia specialus vidaus padengimas.
Pritaikytas spyruoklių Posturepedic pagrindas. 'r
Tai vienintelis pasaulyje matrosas pagamintas bendradar
biaujant pagarsėjusiems orthopedijos daktarams. Kad jūs 
teisingoje padėtyje miegotumėte.- ■ •

Matrosas ir C 773 be primokęjimų.
pagrindas TIK ' JL kJ L7 Didelių išmierų

LENGVI MĖNESINIAI IŠSIMOKĖJIMAI 
KOMPLEKTUI 20 METŲ GARANTIJA.

PARODOS PROGA 40 DIENŲ BANDYMO LAIKAS. Nepatiks 
pakeisime kitu matrasu arba grąžinsime pinigus. Šiuos matrasųs 
galite pirkti Lietuvių Baldų Krautuvėje 2448 Danforth Avė. 
arba Kanados Tautinėje Parodoje General Exhibit pastate 
44, 45 ir 46 skyriuje, kur JONAS AUKŠTAITIS mielai suteiks 
informacijas sekančiu laiku: ■

Rugpiūčio 24, 25, 27 d. nuo 6.30 iki 10.30 vai.,vak.
Rugpiūčio 28 d. 2.30 vai. pp. — 10.30 vai. vak.
Rugpiūčio 29 d. 10.30 vai. rytą — 10.30 vai. vak.
Rugsėjo 6 d. 10.30 vai. rytą — 10.30 vai. vak.
Rugsėjo 8 d. 2.30 vai. pp. — 10.30 vai. vak.

<

DIDŽTACSIA lietukų baldų krautuvė

MOHAWK FURNITURE LTD. 
2446-8 DANFORTH AVt, TORONTO 

Telef.: OX. 9-4444, OX; S-0977
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WINDSORAS KVIEČIA - DETROITAS LAUKIA
Tikimasi tūkstančių Kanados ir JAV lietuvių dalyvavimo IV-je Dienoje. Visų visas dėmesys Veda “Canadian Scene” 

redaktoriai*

LAIŠKŲ DĖŽUTĖ

Kai amerikinė, o dalinai ir pats kaimyninis Detroitas. Net kanadinė spauda gyvai svarsto riš tolimojo Los Angeles yra atsiliepusių, kurie žada Darbo dienos savaitgalio metu būtinai prisistatyti Windsore.Gražu ir malonu stebėti tokį didelį tautiečių supratimą bend rųjų reikalų ir prisidėjimą prie šventės pasisekimo. Neužmirština, jog kiekvienas turės ir išlaidų, kurių juk niekas net dalinai negalės padengti. Bet didžioji lietuviškumo demonstracija ir prisistatymas svetimtaučiams juk reikalauja mūsų pasišventimo, o kai kuriais atvejais ir pasiaukojimo. Džiugu, jog jau yra kontaktų ir su didžiąja spauda radiju bei televizija, kurie žada savąją talką, na ir tuo pačiu puikią propagandą mūsų reikalui. Be to, švente rūpinasi ir lietuviškoji spauda. Laikraščiai, kurie neturi nuolatinių bendradarbių Windsore ar Detroite, rūpinasi, kad IV-osios L. Dienos pakankamai smulkus ir įvairus aprašymas būtų pateiktas artimiausioms po šventės laikraščių laidoms. Be to, atvyksta iš Vašingtono ir “Amerikos Balsas” su savo įrašymo aparatais ir tuo būdu Lietuvos gyventojai oro keliu gaus pirmuosius reportažus ir dalinę re-

demokratų ir respublikonų di
džiųjų suvažiavimų sprendimus 
ir nuotaikas, lietuviškieji laik
raščiai tikrai pagirtinai duoda-

nes, Wellande ir Niagaroje, gauti panašūs atsakymai. Pasirodo, i* tų miestų lietuvaitės, žada jokiu būdu neatrodyti menkiau.
tuvių IV-osios dienos reikalams, 
žinutėms, informacijai ir pra-sakyti neeilinių mūsų visuome- nės veikėjų, politikų, kultūrininkų ir menininkų, žada dalyvauti ir nemaža tautiečių iš pačių tolimiausių Kanados ir JAV vietų. Gal prie to prisideda keletos visuomeninių sambūrių skelbti tuo pačiu metu suvažiavimai, sporto varžybos, gal didžiulė lietuvių skautų stovykla Windsor© pašonėje, bet džiugu konstatuoti, ‘jog šiemetinė švente susidomėjimas auga, jei ir ne valandomis, tai dienomis. Tik tepasipasakoja tie windsorieciai ar Detroito lietuviai, kurie iš giminių ir pažįstamų jau spėjo gauti po kelis laiškus prašančius parūpinti nakvynę. Brooklyn© tautiečiai net autobusus pasisam dę žada sukti šiaurės vakarų link — į Windsorą-Detroitą. O kur visi kiti pažadai, kuriuose tautiečiai susisiekimo priemonėmis naudos ne tik automašinas, netik traukinius, bet ir lėktuvus,1 transliaciją neeilinio lietuviško- motoriniUs laivelius (per Erie ’ ežerą) ir net viena pora atšuo-' liuos... dviračiais.Tegu JAV-Kanados lietuvių susiartinimo idėja kažkuriais sumetimais ir nelabai miela vienam kitam kanadiečiui, bet užtat amerikonai lietuviai visu nuoširdumu priėmė šventės šūkį ir mielu noru atvyksta šventėn net nuo Omahos, Bostono, New Yorko, Philadelphijos, jau nekalbant apie Chicagą ar Cleve- landą, iš kurių laukiama šimtų, gi tūkstančius žada parūpinti

1 jo įvykio Šiaurės Amerikos žemyne.Moterys, savo ruožtu (tai jau vieša paslaptis), ruošiasi-vienam iš šauniausių šio sezono balių šventės metu. Nereikia ir stebėtis, jog ištaigingiausios krautuvės Detroite, Chicago] e ir Cle- velande, jau nekalbant apie Niu j or ko Penktosios madų saliomis, vos spėja tenkinti kai kurių lietuvaičių užsakymus. Užklausus pažįstamus, kas tuo pačiu reikalu vyksta Montrealyje, Toronte, Hamiltone, St. Cathari-

čiai mažesni. Jie daugiau jau rūpinasi žmonų išlaidumu, nei asmenišku pasipuošimu. ,Kiekvieną dieną šventės šeimininkai gauna naujų pažadų. Čia prisideda ne vien tik lietuviai, bet ir atitinkamos kanadi- nės įstaigos. Iš visų pusių tik pritarimas ir džiaugsmas, jog lietuviai savąjam suvažiavimui pasirinko sparčiai augantį gražų Windsor© miestą. Padaliau, juk tai* bus puiki proga pirmą kartą aplankyti ir kaimynines JAV visiems tiems, kurie- dėl vienų ar kitų priežasčių iki šiol dar nebifvo viešėję amerikinėje žemėje. Be abejo, rasis ir visa eilė Amerikos lietuvių, kurie dar nė karto nėra mindžioję ka- nadinės sienos. Bus malonumo ir tokiems. ’Pasiteiravus oro biure sužinota, kad šventės metu, numatomas labai malonus oras ir jokiu būdu nebus taip karšta, kaip, kad nelaimei buvo Čikagoje Dai hų Šventės metu. Tuo būdu, tiek programų dalyviai, garbės svečiai ir visi atsilankiusieji galės puikiausiai praleisti laiką, be didesnio nuovargio žymių. Žodžiu, viskas paruošta, detalės išdirbtos iki smulkmenų ir šventės rengėjai tiki pilno pasisekimo. Tad, — Windsoras kviečia, o Detroitas laukia (du trečdaliai visų svečių, kaip numatoma, turės apsistoti Detroite) ir tene- lieka nė 'vieno .galinčio atvykti tautiečio, kuris tomis dienomis nesiryžtų aktyviai dalyvauti didžiojoje Kanados lietuvių no j e.'
AL. GIMANTAS

die-
GYVENAME VAKARŲ GALYBĖS SAULĖLEIDĮ?

Redakcijos pastaba: Daugelis naujųjų kanadiečių nepilnai pažįsta Kanados papročius bei įsta tymus, nori daugiau sužinoti apie šio krašto istoriją, geografiją, valdymąsi ir t.t. Redaktoriai “Canadian Scene” biuletenio, kuris teikia žinias naujųjų kanadiečių tautinei spaudai, yra įkūrę “Laiškų Dėžutę” tikslu padėti ir painformuoti. Jei Jūs turite kokių klausimų apie Kanadą — siųskite' juos “Laiškų Dėžutei”. Kiek galėdami, pasistengsime atsakyti.Klausimas: Koks yra mažiausias darbininko atlyginimas Kanadoje?
Atsakymas: Apskritai paėmus, atlyginimo už darbą minimumas priklauso nuo to, kur jūs gyvenate ir kokį darbą dirbate. Darbo įstatymas numato, kad darbininkų reikalus gali kontroliuo ti ir Federalinė Vyriausybė per savo Darbo Ministeriją ir provincijų vyriausybė per savo Darbo Ministerijas. Jei jūs dirbate “ tarpprovįncinėje žinioje” esantį darbą ar verčiatės panašios apimties verslu, kaip, sakysime, dirbate geležinkeliuose, laivuose, transporte ar darbuose, kurie atliekami pagal Federalinės Valdžios kontraktus, tai jums taikomi Federaliniai darbo įstatymai, kaip, pavyzdžiui, Atlyginimų Aktas (Fair Wages and Hours Labor Act), Teisingo Samdymo Aktas (Fair Eploy- ment Practices Act),-kuris draudžia rasinę bei religinę diskriminaciją, įvairūs kompensacijų aktai, darbininkų ir darbdavių ginčų aktas ir kiti.Jei jūsų darbas yra daugiau vietinio pobūdžio, tai jis kontroliuojamas provincijos darbo įstatymų. Sunku tuos įstatymus trumpai apibūdinti, nes jie įvairuoja atskirose provincijose, atskiruose tos pačios provincijos rajonuose ir pagaliau’ net atski-

karuose ir teikė nemokamai žemės kiekvienam, kas ten norėjo kurtis. Antra — tada imigrantai nebuvo parenkami. Vyko daugiausia ūkininkai ir neapmokyti darbininkai. Nebuvo kokių nors trukdymų dėl ekonominių bei politinių priežasčių. Valdžia beveik nekontroliavo imigracijos: Kanados durys buvo atviros visiems, kas tik norėjo čia atvykti.
Klausimas: Kurio amžiaus vaikams suteikiamas nemokamas mokslas Kanados viešosiose mokyklose?
Atsakymas: Pagal mūsų konstituciją, švietimas yra išimtinai provincijų žinioje,' o atskirose provincijose švietimo galimybės ir tvarka šiek tiek skiriasi.Apskritai paėmus, mokslas Kanadoje privalomas ir nemokamas kiekvienam iki 14 ar 16 metų amžiaus. Tiesą sakant, Kanada yra pirmoji pasaulyje-įvedusi tokioje skalėje privalomą ir nemokamą švietimą.Pradžios mokyklos yra septy- nerių ar aštuonerių metų. Vidurinės mokyklos eina iki dvyliktųjų ar tryliktųjų metų. Šios pastarosios yra įvairių rūšių: akademinės, daugiau ruošiančios universitetams, specialinės, suteikiančios technikinį bei kitokį profesinį išsilavinimą, ir ad ministracinės, ruošiančios įstaigų tarnautojus.Mokymasis pradžios mokykloje mokiniui visai nieko nekaš- tuoja. Vidurinėse mokyklose mokslas taip pat yra nemokamas, bet mokiniai privalo sumokėti už vadovėlius ir kai kuriuos įrankius bei medžiagas.

RUSAI VALDO LIETUVA

Buvo laikai, kada Vakarų pa- i šaulio vadovai, o taip pat ir ei- . _ _ . _______j___ _______  __________liniai žmoneliai, buvo drąsūs, ti- šaulyje, kurie mato artėjantį (riaujančios pusės turėjo pakan-įyį>'a saugomi specialaus kasyklų kėdamiesi, kad jau. čionai — tai Vakarų galybės saulėleidį. Ne kamai- bolševizmo pavojus nebaisus, be reikalo, ne taip seniai buvo nes Vakarų karinė ir ekonominė Į sudaryta tam tikra trijų žmo- galybė yra daug didesnė už Ry- niu komisija (three wise men), tų arba komunistinio pasaulio... ’ Deja, Vakarų pasaulio vadovų bailumas,, beidėjiškumas ir kT.jau Igydyti. Įtą.komisiją įeina ir mū-

Aišku, dar esama blaiviai gal- Įanuosiuose nebuvo pavartotos rose pramonės šakose. Taip, pavejančių žmonių ir Vakarų pa- nuodingosios dujos, kurių ka- j vyzdžiui, kasyklose dirbantieji.darbininkų akto, pagal kurįTaigi, Vakarams sumažinus ; darbdaviai turi vykdyti šiai dar
kuriems pavesta ištirti ir išstudijuoti būdus, kaip NATO besireiškiančiu mažakraujystę pa-^Baigia privesti prie' to, kad raudonieji ima darytis tikruoju bau bu visam krikščioniškajam pasauliui ir jo laisvei...Norėtumėte pavyzdžių?Ligi šiol Vakarų pasaulio kietasis kumštis prieš bolševikų agresiją buvo koncentruojamas. Atlanto Pakto Sąjungon (NATO) rėmuose. Deja, nūdien tas kumštis kaskart silpnėja ir sten giamasi jį dar daugiau silpninti, kad net baisu ir pagalvoti apie ateitį. Net kiekvieno eilinio žmogaus pasąmonėje kyla klau- 

i simas: kas toliau bus?Štai, iš Londono gaunamos žinios, kad, esį, keletos metų bėgyje Didž. Britanijos militarinis žvilgsnis (“military look”) taip pasikeisiąs, jog nebebūsią galima jo atpažinti... Girdi, ne po ilgo Anglijoj būsianti panaikinta karinė prievolė, smarkiai sumažintos karinės jėgos Vak. Vokietijoj ir pačioj saloj ir Lt.Nereikia būti dideliu galvočiumi, kad suprasti, kodėl taip anksti sumanė pasiprašyti “senatvės pensijos” ir dabartinis NATO jėgų vyr. vaddas Gen. Alfredas M. Gruentheris. Jis pasitraukia iš turimo posto ateinantį rudenį ir, nuo to laiko, reikia manyti, jeigu dar nesibaigs, tai bent smarkiai nubluks NATO era...

siškės Kanados ūžs. reik, miri., Hon. L. Pearson.Ar bus surasti gydomieji vaistai — dar nežinoma. Pagyvensim — pamatysim.Žinoma, Vakariečiai nūdien raminasi, jog sumažinus kariuomenę, būsią atsiremta į atominius ir hidrogeninius ginklus. Deja, ir tų ginklų reikšmė šiandien yra ypatingai sumažėjusi, kadangi jų monopolis jau seniai prarastas. Galimas daiktas, kad dėl tos priežasties ateinančiame kare — netgi visiškai nebus pavartoti atominiai ginklai, kaip

kariuomenę, nukirpus karinių biudžetų sumas, tuo tarpu raudonieji nei nemano tokių eksperimentų daryti, ar ne laikas bus palengva jau repetuoti rankų ■■ ir. baltų" vėliavų pakėlimą prieš komunistus?Beje, dar nebuvo šiame rašinyje paminėta, jog^ ir JAV- bės yra pasiryžusios žymiai apkarpyti karines jėgas, o taip pat karinius biudžetus. Taigi, gyvename nusiginklavimo epidemijos išvakarėse. Kremliaus “ko lektyvinė valdžia” su Kruščiovu ir Bulganinu priešakyje, be abejonės, dėl šito tik trina iš džiaugsmo rankas ir dar smarkiau suka uždėtą ant jų grama- fono plokštelę su “koegzistencijos valsu”, skirtu Vakarams...Pr. Alšėnas.
SU JAIS NEVALIA KALBĖTISLiepos 25 d. Sovietų laivas tiesiems esąs pažadėtas darbas. “Molotov”, pakeliui iš Londono Jis. tasai estas, norįs apsigyven- į Leningradą, buvo sustojęs Hel- j ti Talline ir leisti savo vaikus, sinkio uoste. Šiuo "laivu grižo! mokančius tik angliškai, į estų mokyklą.sinkio uoste. Šiuo "laivu grįžo grupė asmenų, iki šiol gyvenusių įvairiose Europos valstybėse, į Sovietų Sąjungą. Grįžtančiųjų tarpe buvę keeli estai, latviai ir lietuviai. Kai laivas nuleido inkarą Helsinkio uoste, suomių laikraštininkai dėjo pastangų pasikalbėti su grįžtančiaisiais. Tačiau laivo vadovybės buvo pareikšta, jog be Sovietų konsulato sutikimo negalima su grįž tančiaisiais kalbėtis. Suomių laikraštininkai bandė susisiektiNATO jėgų silpnėjimo simp- Sl\Sovietų konsulu Helsinkyje.tomus galima įmatyti nevien tik Didž. Britanijos apraiškose. Ir kitų Atlanto Pakto valstybių tarąę galima įžiūrėti keistų reiškinių. Žiūrėkime, Prancūzų karinės jėgos, ryšium su jų permetimu Alžiro frontan, veik visos išimtos iš NATO dispozicijos. Vadinasi, čia teįvyksta nors tvanas, o mes važiuojame savų kolonijų gelbėti...Be to, beverdanti neskani košė Kipro saloj sugadino ūpą ir skonį dar dviem Atlanto Pakto šeimos nariams, būtent, Graikijai ir Turkijai. Dar vienas nors, galima sakyti, tik iš vardo buvęs Pakto narys — nė vieno savo kareivio neturįs — Islandija, išsirinkusi naują vyriausybę, ku ri susidraugavo su komunistiniais šalies atstovais ir prisiskaitė “taikos koegzistencijos” su sovietais šūkių, jau nori iš savo salos išprašyti itin svarbią JAV-bių orinę bazę...

Vakarų Vokietijos gyvos ka
rių jėgos kontribucija Atlanto 
Paktui, deja, bent ligi Sol, dar 
tebėra tik popieriuje. Gaila, po
pieriuje įrašyti kareiviai prak
tikoje dar niekad nėra kariavę 
frontuose... _

Tačiau tą dieną konsulas nebuvęs pasiekiamas... Galiausiai vienam suomių laikraštininkui pavyko užkalbinti vieną grįžtan tį estą. Šis pareiškė, jog grįžtan-

PERSEKIOJA KOMUNISTUS?Komunistinės Lenkijos spaudoje pasirodė skaitytojų laiškų, kuriuose jie skundžiasi, kad tikintieji juos persekioją. Oficialiame kompartijos laikrašty “Tribūna Ludu” vienas skaitytojas rašo: “Žmonės priprato prie bedievių ir pasidarė jų propagandai neprieinami. Kitas skaitytojas skundžiasi, kad mokyklos pilnos katalikų mokytojų, “kurie persekioja komunistų šeimų vaikus arba verčia juos eiti bažnyčion.
I LIETUVA,

LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir SOVIET. 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. J A. 9-5695

Muitas apmokamas pas mus. 
Gavėjas nemoka nieko!Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv. 4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mokesčių, kaip $27 - $33.

"""........   I ■ ■ ■1  ...............  "■-------------——

Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

bo rūšiai būdingus sveikatos ir saugumo reikalavimus, kurie netaikomi kitur dirbantiems. Jei jūs perite sužinoti minimalų atlyginimą jūsų darbo rūšiai -jūsų gyvenamoje vietoje, geriausiai patartina kreiptis į provincijos Darbo Ministeriją, kuri visad jums reikiamas informacijas suteiks.Pabaigai tenka pasakyti, kad yra kai kurių darbo įstatymų, priimtų nevisose provincijose. Toks yra Lygaus Atlyginimo (Equal Pay) Aktas, reikalaująs, kad moterys už tą patį darbą gautų ir tą patį atlyginimą, kaip ir vyrai. Penkios provincijos — Ontario, Manitoba, Saskatche- wanas, Alberta ir Britų Kolumbija — turi įstatymą, kuris nustato darbo dienos ilgumą ir reikalauja mokėti pusantro karto už darbą virš ‘ normalaus laiko, šešios provincijos — Quebecas, Ontario, Manitoba, Alberta, Saš- katchewanas ir Britų Kolumbija — turi įstatymą, reikalaujantį duoti darbininkams apmokamas atostogas išskyrus kai kurias pramonės šakas.Visos provincijos turi įstatymą, apdraudžiantį darbininką nuo susįžeidimų darbo metu. Kai kurios provincijos, kaip ir Federalinė Valdžia, turi įstatymus prieš bet kokią diskriminaciją: rasės, spalvos, religijos, tautinės kilmės.Kilus neaiškumui dėl visų šių įstatymų, taip pat geriausia kreiptis į provincijos Darbo Ministeriją.Klausimas: Kuriais metais daugiausia imigrantų atvyko į Kanadą?Atsakymas: Nors po Antrojo Pasaulinio karo į Kanadą atvyko daugiau kaip 114 milijono imigrantų, tačiau didžiausias iki šiol buvęs imigrantų antplūdis į Kanadą buvo prieš pat Pirmąjį Pasaulinį karą. Tuo metu pasiekta rekordinių skaičių.Rekordą turi 1913 metai, kai atvyko 400.000 imigrantų. Toliau, seka 1912 metai su 376.000 ateivių. Trečioje vietoje yra 1911 m. su 331.000. ir ketvirtoje — 1910 metai su 287.000 ateivių. Imigrantų banga, atėjusi po Antrojo Pasaulinio karo, yra mažesnė. Skaitlingiausią imigracija toje grupėje yra 1951 metais — 194.000 asmenų. Toliau seka 1953 m. su 169.000 asmenų. Kaip matome skaičiai žymiai jnažes- ni. 1953 metais įvažiavo mažiau, negu 1909 (tada imigrantų skaičius buvo 174.000). Šių metų imigracija, tikimasi, sieks apie 150.000.
Kodėl šimtmečio pradžioje bu 

vo tokia didelė imigracija? Tam 
daug priežasčių. Pirmiausia, 
anuo metu Kąpada buvo kątik 
“atidariusi” naujus plotus va

Lenkų “Trijų Taryba”Kai A.. Zaleskis iš prezidento pareigų pasitraukti nesutiko, kaip buvo žadėjęs, didžiuma len kų partijų sudarė vad. Laikinąją Tautinės Vienybės Tarybą, kuri savo rėžtu sudarė augš- čiausį organą visų grupių, kurios nebepripažįsta Zaleskio pre zidentu, pavadintą Trijų Taryba. Į ją įėjo gen. Anders, buvęs ambasadorius Anglijoje Raczynski ir socialistų vadas T. Arciszewski, kuris jau ir seniau Zaleskio nepripažino, ir jo paskyrimą laikė neteisėtu. Kai pernai Arciszewskis mirė, Trijų Taryba liko tik iš dviejų asmenų. Po ilgų pasitarimų dabar trečiuoju nariu išrinktas gen. Bor-Komo- rowski, 1944 m. Varšuvos sukilimo vadas.

Pavergtosios Lietuvos planavimo, statistikos ir kontrolės įstaigos yra vadovaujamos rusų. Lietuvos valstybinio plano ko misijos tarybos pirmininku yra Aleksiejus Petrovas.Lietuvos Statistikos Valdybos viršininkas — Dubasovas.Valstybės Kontrolės ministe- ris — Aleksiejus Jefromovas.Vadovaudami nerodytoms žinyboms, rusai savo rankose turi ne tik Lietuvos ūkio planavimą, bet taip pat gamybos duomenis ir kontrolę.Eilė Lietuvos ministerijų, — ypač pramonės, komunalinio ūkio ir statybos bei statybinių medžiagų, — vadov. rusų.Tekstilės pramonės ministeris Nikalojus Teriošinas,Komunalinio ūkio ministeris Jakovas Svisčikovas,Statybinių medžiagų pramonės ministeris Georgijus Molo- tokas,Kaimų ir miestų statybos ministeris Ufincevas.Pastarąsias dvi ministerijas — Statybinių medžiagų ir Kaimų bei miestų statybos — pati bolševikinė spauda gana vaizdžiai apibudina. Statybinių medžiagų pramonės ministerijos rangovu skaitoma t Kaimų ir miestų statybos ministerija.Visa eilė šių ministerijų (Statybinių medžiagų ir Kaimų ir miestų statybos) žinioje esančių] červiachovskis, įstaigų vadovais taip pat yra rusai. Ypač pavergtosios Lietuvos statybų planavimas pavestas išimtinai rusams:Lietuvos žemės ūkio statybos projektavimo instituto direktoriumi — Todesas,Lietuvos miestų tipinio projektavimo instituto viršininku Belousovas,Lietuvos valstybinio kaimų statybos projektavimo vyr. inžinierius — PodvarsKis,Lietuvos statybinių medžiagų pramonės ministerijos gamybinio skyriaus viršininko pavaduotoja — Kramarenko.Taigi tiek Lietuvos miestų, tiek kaimų statyboms projektai yra ruošiami vadovaujant rusams.Susisiekimas pavergtoje Lietuvoje patikėtas ne lietuviams, bet atsiųstiems rusams. Šių metų gegužės mėnesį buvo įsteigta Lietuvos geležinkelio valdyba. Šiai valdybai priklauso Lietuvos tąfitorij.gje . esąs geležinkelių tinklas, Ti taip pat ir Karaliau-’ čiaus srities (Kaliningrado) geležinkeliai. Lietuvos geležinkelio valdybos viršininku paskir-

tas Kožuchovskis.
Lietuvos ryšių ministeriu yra 

Belianinas,
Klaipėdos prekybos uosto vir

šininkas — Fominas,
Klaipėdos motorinės žvejybosKlaipėdos laivyno valdybos viršininkas j— Kleščiovas,Lituvos radijo transliacinių tinklų viršininkas — Svistelnikovas.Taigi tiek susisiekimas, tiek paštas, telefonas, radijo transliacijų tinklas ir Klaipėdos uostas yra rusų administracijos žinioje.Visa pavergtosios Lietuvos pramonė yra Sovietų Sąjungos kontrolėje. Šitai kontrolei vyk- ‘ dyti įsteigta TSRS prekybos ministerijos Lietuvos pramoninių prekių kokybės inspekcija. Inspekcijos valdybos viršininku paskirtas Danilčik., Nors pavergtosios Lietuvos žemės ūkio ministeriu yra paskirtas komunistų partijos patikėtinis agr. Vazalinskas, tačiau ir šioje ministerijoje gausu rusų. Vienas iš Vazalinsko pavaduotojų yra rusas Konivščins- kis. Toliau seka:Lietuvos žemės ūkio ministerijos vyr. agronomas augalų apsaugai — Z Riabceva, "Lietuvos žemės ūkio ir lininiu kystės vyr. inspektorius — A.Lietuvos žemės ūkio ministerijos kolchozų organizacinės vald. viršininkas Romanovįčius.Grūdų paruošų valdybos vyr. agronomas Deverenskis,Kauno elevatoriaus direktorius Pomaskinas.Stambesnėms įmonėms vadovauja rusai. Pvz., Akmenės cemento fabriko direktoriumi yra Androsovas. Vilniaus žemės ūkio mašinų įmonės “Komuna- ro” direktoriumi Jermakovas.V ado vau j ančiuose postuose rusų yra ne tik pavergtosios Lietuvos ministerijose, stambesnėse įmonėse. Jų įtaka metai po metų stiprėja Lietuvos komunistų partijos centro komitete ir rajonų vykdomuose komitetuose, o taip pat komunistų partijos rajonų komitetuose. Jau visoje eilėje rajonų komunistų partijos komitetų sekretoriais yra rusai.Šiais metais vasario 3 dieną Lietuvoje įsteigta gynybos ministerija. Tačiau iki šiol nėra skelbiama, kas paskirtas gynybos ministeriu. Kol nebuvo ministerijos, gynybos reikalams atstovu buvo Gorbatovas.

Gyvenimas Kanadoje

KAIP VEIKIA ONTARIO MOKYKLŲ SISTEMA
Mokymosi sąlygos jūsų vaikams Ontario provincijoje yra nepaprastai palankios. Iki uni

versiteto mokslas veltui. Vaikai privalo eiti mokyklon iki 16 metų amžiaus. Kai kuriais atve
jais, jie gali sustoti nuo 14-kos metų.

PRADŽIOS /"Public**/ MOKYKLA. Šios rūšies mokyklos yra 8 skyriai ir, žinoma, vaikų 
darželis. | vaikų darželį vaikai eiti pradeda nuo 5-kių metų amžiaus, į pirmą skyrių — 6 metų 
amžiaus. Mokyklos 8-nius skyrius baigia būdami maždaug 13 ar T4 metų.

AUGŠTESNIOJI /**HIGH**/ MOKYKLA: po pradžios mokyklos mokiniai pradeda augš- 
tesniąją mokyklą arba gimnaziją, čia jie gali pasirinkti trijų rūšių kursą:

1. Bendras kursas: mokoma matematikos, istorijos, kalbų, ir tt. Jei jūsų vaikai ketina 
stoti universitetan, jie privalo stoti į bendrą kursą, viso 5 metai.

2. Technikos kursas: skirtos berniukams. Mokoma medžio darbų, auto mechanikos ir 
kt. čia jūsų sūnus gali tapti kvalifikuotu amatininku. 4 metai.

3. Komercinis kursas: mokoma mašinraščio, stenografijos, buhalterijos ir kitų jūsų duk
teriai ar sūnui reikalingų dalykų dirbti įstaigose. 4 metai.

AUGŠTASIS MOKSLAS. Baigę bendrąjį kursą gali stoti universitetan, pasirinkdami bet 
kokį dalyką. Geriausio tolimesnių informacijų prašyti mokykloje, į kurią rengiatės stoti.

Mokslo metų ilgis: Pradžios ir ougštesniųjų mokyklų mokslo metai prasideda rugsėjo mėn. 
ir baigiasi birželį. Universiteto — nuo rugsėjo^ pabaigos iki gegužės pabaigos.

Prieš siųsdami vaikus mokyklon: apsilankykite artimiausioje mokykloje. Kiekvienas mo
kyklos štabo narys mielai paaiškins, kaip įrašyti jūsų vaikus į Ontario mokyklas.

SPAUSDINA, NORINT PAGELBtTI JUMS PILNAI NAUDOTIS KANADOS GYVENIMU .

RADING'S
BRADING BR£WERI£S LIMITED 

Ottawa • WMtar • Mantraal • HamlHaa

PRAŠYKITE BRACING'S /toriomo BREDING'S/

Išsikirpkite šj skelbimą ir nusmelkite j
M> jums ortimiousią mokyklą

TO ANY SCHOOL

Pleose help the
L, Al,.** oeorer to stoty nes

cniiaren m
- — tscnooi.
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Pavergtoje tėvynėje
HAMILTON Ont

Juozas Galinis, kilęs iŠ Kibei- mus sutvarko priversdamas ati- 
... kių km. Kybartų valsč', gauto-1 tinkamus pareigūnus pasirašyti

mis žiniomis iš Lietuvos, prigėrė 
..... Nemune ties Kaunu.

bei sufabrikuoja nebūto vykdo
mojo komiteto posėdžio nutari
mą leidžiantį tai padaryti. Ga
liausiai paaiški, kad viskas bu
vo suklastota ir miesto vykdo
mojo komiteto speciali komisi
ja priėjo išvados, kad “Dam
brausko padarytas šiurkštus tei- 
sėtuhio pažeidimas, niekuo ne
pagrįstas skubumas apiformi
nant pakeitimą, verčia galvoti, 
jog šiuo atveju Dambrauskas 
buvo asmeniškai suinteresuo
tas”. Komisija radusi, kad tar
nautojai galėtų parodyti apie 
eilę kitų teisės pažeidimų, bet 
biją Dambrausko persekioji
mų...

Glavvtorcvetment — žodis ir 
gramozdiškas ir nesurantamas

.... kas prieš trejetą savaičių grįžo 
iš tremties Sibire. Taip pat yra

- . grįžę du jo broliai Dar vienas
brolis ir sesuo tebėra Sibire.

7 Keliotis, buvęs Rokiškio ap- 
..m. skrities valdybos sekretorius, 
.1^.. pernai grįžo iš tremties Sibire, 

betjo žmona dar yra likusi Si- 
.....bire.

Kazys Boruta parašė naują ro
maną “Sukruvinti paminklai” 

*.. kurio ištraukų buvo spausdina- 
..... ma sovietinėje spaudoje liepos

mėnesį. Matyt ir Boruta jau re
abilituotas.

Kompozitoriaus V. Klovos ope
..L ros “Pilėnai* - premjera įvyko -------- - _ —_—--------

• liepos1 d. Valstybiniame ąkade- įnęt mokančiam rusiškai bet
mintame teatre. Pagrindinėse ■•taip vadinasi dabartinėje Lietu- 

...... rolėse buvo: Margio — J. Stasiu- voje viena įstaiga. Toks yra ofi-
- nas,Eglės — E. Saulevičiūtė, .cialuš jos vardas, o'suprantama 
„Mirtos — M. Aleškevičiūtė, Ud- kalba iššifravus ji vadinasi “Vy- 
‘ rio — Z. Tarvydis, Maskvos ku- ■ riausioji centrinių spalvotųjų

... -nigaikščio Danylos — V. Adam- j metalų paruošų valdyba”?-

....kevičius, kryžiuočių riterio Ulri- j j Karelijos - Suomijos respubli- 
.... cho — H. Zalubėnas. Dirigavo J. koje (dabar ji paversta autono- 
.... Altermanas. • mine Rusų respublikos sritimi) 
-- Prekiauja butais. “Tiesa” lie- yra Lietuvos TSR miško pramo-
- pcs 4 d. rašo: “Turbūt, Vilniuje nes ministerijos Kliušinogorsko

* nėra aštresnio. klausimo, kaip miškų ūkis Petrovskio rajone, 
butų klausimas Daug nusiskun- J ten kviečiami darbininkai dirb

Važiuojantiems į IV Lietuvių 
Dieną yra organizuojama eks
kursija traukiniu. Traukinys iš 
Hamiltono CNR stoties išeina 
šeštadienį, rugsėjo 1 d., 9.30 vai. 
ryte ir Windsore bus 2.20 pp.

Ekskursijai susidaryti reikia 
mažiausiai 15 žmonių .Esant 15 
žmonių bilietai į abu galu kaš
tuos $8.15. Atsiradus 25 žmo
nėms bilieto kaina būtų $7.15.

Važiuojantieji turi važiuoti ir 
sugrįžti kartu. Prašoma regist
ruotis, kartu įmokant pinigus, 
pas K. Mikšį, 18 Barton St. W., 
tel. JA. 9-8593 ir L. Skripkutę, 
133 Bold St., tel. JA. 9-4811. Ne
atsiradus reikalingam važiuojan 
čių skaičiui, ekskursija neįvyks 
ir įmokėti pinigai bus grąžinti. 
Registruotis ligi trečiadenio 
rugpiūčio 29 d.

Apylinkės v-ba.

ir nuoširdaus patrijctiz^to.
Po $100 paskyrė: Kaušpėdas 

Antanas, Kežinaitis . Juozas ir 
Brechmanas Petras. Naujiems 
nariams, o ypač mūsų mažie
siems Eleonorai ir Arvydukui, 
NF v-ba siunčia giliausią pa
dėką!
' V-ba pradėjo sklypo namams 
ieškojimą. Vertas dėmesio 620 
King St. W. (Westdale Motor 
Sales) dėl labai patogios vietos. 
Jo kaina su namu $35.000. -■

Moksleivės ateitininkės, suda
rančios prez. Ant. Stulginskio

vardo kuopą Hamiltone, turi 15 
narių. Rugpiūčio 14 d. susirinki
me išsirinko naują'v-bą šios su
dėties: pirmininkė G intra Ęa- 
kaitytė, sekretorė Nijolė Ricky- 
tė ir iždininkė Eugenija Lataus- 
kaitė. V-ba dejuoja, kad jos kasa 
visai tuščia ir nesurandama bū
dų jai papildyti. Norėčiau patar
ti mūsų atžalynui pravesti ha- 
miltoniečių tarpe kuklią rink- 
liavėlę aukų lapais. Juk po 25c 
ar pūsdolerį, mergaitei atėjus į 
namus, retas kuris atsisakysime, 
o joms kelios dešimtys dolerių 
būtų didelė parama jų veikime.

Linkime naujajai v-bai ener
gijos lietuviškame katalikiška
me bare.

Ar atvyks diplomatai?
Sk. St.

Lietuviai pasaulyje

?... dimų, pareiškimų gaunama butų 
....reikalu respublikiniuose, miesto 
.... ir vietiniuose tarybiniuose orga- 

nuošė. Yra nustatyta griežčiau- 
šia tvarka gyvenamajam plotui 
skirti: ne tik butas, bet netgi ne- 

•••• didelis kambarys skiriaihas ra- 
.' jono vykdomojo komiteto špren- 
....dimu, iš anksto' kruopščiai pa- 
....tikrinus padėtį vietoje.

fti pagal sutartį. Jiems siūloma 
500-1000 rublių pašalpos, po 10 
rb: dienpinigių kelionės metu, 
turto bei šeimos pervežimas ir 
aprūpinimas “bendrabučiu ir 
specialiais darbo drabužiais pa
gal nustatytas normas”...

Įkuriami mokyklos-intematai, 
kuriuose bus stengiamasi paruoš 
ti specialistų — žemės ūkio ir

“ Tačiau reikia pripažinti, kad! pramonės rekalams. Internatų 
••••“apsukrūs žmonės” dar suran-.šiemet bus_ po vieną Kaune, Klai 

da priemonių visam tam apeiti.
----Vis dar pasitaiko, kad laisvas 
...butas skiriamas ne tam žmogui, 
"•'kurio eilė atėjo, ir net ne tam,
• -kam jis paskirtas vykdomojo

komiteto sprendimu. Atsitinka, 
•kad žmogus vos spėjo atvykti į

...Vilnių, jis neturi nei specialy- 
bės, nei darbo, o butelį, ir dar

—neblogą, jau gavo, tartum bur
tininkui lazdele mostelėjus”.

• '•■ Toliau pasakoja apie atsitiki
mą, kaip tūla Bakalova, gyvenu-

■ ■ si dideliame bute Komjaunimo
— g. 7-2, kurios vyras iškeltas dirb- 
'".'ti į Stavropolį, ir patį ten tūrė- 
-■1 jo išvykti, panoro “susikeisti” 
-.-•butais su tūlu Vorobeičiku, gy- 
-'•wenusiu pusrūsy, nors anas ge-

..... rasis butas buvęs miesto valdy- 
”‘ bos paskirtas “kitam piliečiui, 
—• atsiųstam dirbti vietoj Bakalo-

a vo.” Butų valdybos pareigūnai 
keitimą įvykdyti neleidę, nes 
mainai jau perdaug nelygiaver-

■ ~ čiai. Tačiau po kurio laiko rei-
— kalą perėmęs į savo rankas pats 
/..Stalino rajono vykdomojo komi- 
•" teto pirmininkas Dambrauskas,

.... kuris mainus leidžia ir formalu-

pėdoje ir Marijampolėje.

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

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

-Atvykite asmeniškai į mūsų sdfi- 
dė1j ar prašykite mūsų kainoraščio 

■ paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iŠ Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Visi į Jurginių Balių!
Tautos Fondo A-bės Kanadoj 

Hamiltono skyr. valdyba rug
sėjo 22 d. rengia didelį Jurginų 
Balių žiemos sezono atidarymo 
proga Royal Connaught Hotel, 
King St.E. Veiks gerai gaivinan
tis bufetas, laiminga loterija, 
linkima Benny Ferry muzika, 
premijuojamas gėlių valsas ir 
kitos linksmybės. Čia atvykę 
tikrai nesigailėsite, bet turėsite 
geriausią progą linksmai pra
leisti laiką.

Tad visus brangius hamilto- 
niečius ir visų apylinkių lietu
vius kviečiame atsilankyti į šį 
mūsų parengimą ir jau dabar 
rezervuoti tam laisvą laiką.

Dalyvaudami kartu prisidėsi
te prie svarbiausio darbo — lė
šų telkimo mūsų pavergtos Tė
vynės išlaisvinimo žygiams pa; 
remti ir lietuvybės išlaikymo. 
Visiems geriausios sėkmės ir iki 
malonaus pasimatymo rugsėjo 
22 d., šeštadienį. Valdyba.

Kaip ir kiekvienais metais, į 
IV Kanados Lietuvių Dieną jos. 
rengėjai Windsor© apyl. valdy
ba pakvietė ir mūsų diplomątus. 
Betgi gautas pranešimas, jog jie 
atvyksią tik su sąlyga, jei būsią 
apmokėtos kelionės išlaidos. 
Rengėjai nutarę vieno iš jų iš-, 
laidas visdėlto. apmokėti. Tuo 
būdu lauktina, kad vienas IV 
K. Lietuviu. Dienoje dalyvaus.

Kaip tenka patirtų IV K. Lie
tuvių Dienoje bei JAV ir Kana
dos Lietuvių susiartinimo šven
tėje dalyvaus VLIKo pirminin
kas p. J. Matulionis, Liet. Lais
vės Komiteto pirm. p. V. Sidzi
kauskas, JAV ir Kanados Krašto 
Valdybų pirmininkai, o iš Kana
dos augštųjų svečių sveikatos 
ministėris p. Martin, kuris kartu 
yra ir Kanados delegacijos Jung
tinėse Tautose pirmininkas, ir 
Windsor© miesto burmistras.

ranką” ir įsitikinti, kad JAV 
palankumo Lietuvos bylai yra 
tiek valdinėse sferose, tiek vi
suomenėje. t. ■

Prisiminus p. Ministerio lai
kyseną, kad ir čia Toronte, savo 
nepartiškumo reklamavimas 
daro neskanų įspūdį. Jei p. Mi- 
nisteris toks iš tikrųjų yra ir to 
siekė, tai gal pabandytų išsiaiš
kinti, kodėl jo agentai čia daug 
ką priešingai sutvarkė, pavers
dami jį vienos, grupelės ękspo- 
zitūra? Kitas. nemalonus reiški
nys atsisveikinimo žody tai 
nuolatinis akcentavimas to pa
ties aš, mano, manę?,'mane, man 
ir pan. Vien 1 rašto puslapy, 28 
eilutėse, tai pavartota 16 kartų. 
Tiesa, autoritetinė dvasia dvel
kia iš viso atsisveikinimo — še
fas ten virš visos lietuviškosios 
masės, iš vienos pusės aš, o iš 
antros jūs — tačiau aš linksnia
vimas užklius kiekvienam, kas 

visą esmę ir nesigilintų.i

JA VALSTYBĖS
Lietuvių Seserų Institutas. 

JAV yra keturios lietuvių seserų 
vienuolijos: Kazimierietės, Pran 
ciškietės, Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserys ir Nekalto prasidėjimo 
Seserys (šios yra įsikūrusios ir 
Kanadoje — Toronte ir Mont- 
realy). Visos jok yra įsijungu
sios į švietimo ir auklėjimo dar
bą. Kad sėkmingiau tas darbas 
vyktų, jos 1953 m. sukūrė bend
rą tarybą; pavadintą Lietuvių 
Seserų Institutu, kurio pagrin
dinis uždavinys parengti moky
tojų sugebančių suprasti ir at
jausti lietuviškąsias problemas 
bei jas taikyti mokyklinio am
žiaus vaikų auklėjimui. Tam rei
kalui vasaros atostogų metu S. 
Instituto narės susirenka į kurį 
vienuolijos namą išklauso, eilę 
paskaitų ir rūpimus klausimus 
išdiskutuoja, šiemet tokios stu
dijų dienos pradėtos rugpiūčio 
17 d. Pittsburghe pranciškiečįų 
vienuolyne. Pirmininkauja mo
tina Loyola, vadovauja sesuo M. 
Gabrielė. Programoje numatyta 
liaudies dainos, šokiai, lietuviški 
žaidimai, instrmentalinė muzi
ka, skaitymas, žodyno praplėti
mas ir kt. Paskaitas skaito: Mo
tina Teofilė iš Čikagos, muz. Al. 
Mikulskis, prof; A. Damušis, A. 
Tamulionis, St. Barzdukas, Ig. 
Malėnas iš Cleveland©, M. Avie- 
tėnaitė iš Niujorko ir Sesuo M. 
Kristina iš Pittsburgo.

Studijų pabaigai atvyks ALR- 
KFed. atstovai ir bus svarstoma 
aktualieji praktiškieji lietuvy
bės klausimai parapijinėse mo-

L. Namų Fondo reikalai bai
giantis vasarai, tikimės, pagy
vės. Atostogų metas ne tik kad 
“nusausina” pinigines, bet ir 
nukreipia dėmesį nuo sunkesnių 
problemų. Mes džiaugiamės, kad 
visdėlto, ir šituo sunkesniu or
ganizaciniam darbui ’laikotar
piu, pavyko išlaikyti nuolatinį 
Namų Fondo augimą. Šią savai
tę malonu supažindinti tautie
čius su 4 naujais nariais, kurių 
tarpe matome mūsjį-pąęiųs ma
žuosius liet, bendruomenės na
rius: Eleonorą Vindašiūtę — 14 
m. ir Arvydą Vindašių — 10 m. 
Jie abu iš savo kuklių vaikiškų 
santaupų įnešė kiekvienas po 
$50, tuo būdu sudarydami vieną 
įnašą. Tai yra tikri mūsų mažie
ji patrijotai. Garbė lietuviams 
tėvams, auginantiems tokį mūsų 
atžalyną! Žodžiais pakalbėti ar 
parašyti apie lietuviškus reika
lus nėra taip sunku, bet parody
ti savo tautinį nusistatymą to
kiais darbais, reikia .tikrai tyro

LDŠ S. Lozoraitis rugpiūčio 
11 d. išvyko į Europą, prieš iš
vykdamas, lankėsi trečią kartą 
Vašingtone, kur kartu su Lietu
vos Ministeriu P. Žadeikių pa
darė atsisveikinimo vizitą Vals
tybės Departamente.

Grįžęs iš Vašingtono į Niujor
ką tarėsi su L.L. Komitetu, da
lyvaujant gen. konsului J. Bud
riui. Pasitarime buvo pasikeista 
nuomonėmis dėl eilės Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo by 
lą liečiančių klausimų. Vėliau 
min. Lozoraitis, gen. konsulo 
Budrio lydimas, aplankė Lietu
vos, Estijos ir Latvijos Laisvės 
Komitetų būstines.

LDŠ Lozoraitis lankėsi taip 
pat Pavergtųjų Tautų Asamblė
jos ištaigoje. Gen. Konsulatas.

Min. Lozoraiti^ atsisveikino
Min. St. Lozoraitis, išvykda- 

imas ūš Amerikos- į Europą iš
siuntinėjo spaudai savo atsisvei
kinimo žodį. Jo pagrindinė min
tis ta pati, kaip ir pirmojo žo
džio atvykus į JAV — užak- 
centavimas vienodo santykio sū ganizuoti Lietuvių Muziejui, 
visomis lietuviškomis grupėmis, Muziejaus pagrindą sudarytų re 
atsiribojimas nuo betkurios po- liginio meno eksponatai, 
litinės partijos ar srovės. Kartu 
pasidžiaugiama gauta proga “pa pos 28 d., diriguojamas koįrip. 
spausti tūkstančiams

LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJE
Sao Paulo Presteš Maia gale

rijoje; Associacau Paulista- de 
Belas Artės XV-j e meno parodo
je, kurioje dalyvavo 297 S. Pau
lo menininkai su 366 kūriniais, 
mūsų tautietis dail. Antanas 
Kairys išstatė du tapybos dar
bus, kurių vienas buvo pripažin
tas premijuotinu. Už tą paveiks
lą Vyriausioji Dailininkų Jury 
komisija paskyrė premiją “Men- 
sao Honrosa”.

S. Paulyje liepos pradžioje 
lankėsi dr. Antanas Trimakas ir 
žurn. K. Čibiras. Didžioji S.Pau- 
lio spauda atžymėjo jų lankymą
si. Dr. A. Trimakas V. Zelinos 
mokykloš patalpose susirinku
siems lietuviams ’ padarė įdomų 
ir išsamij prari^mą apie padėtį 
Lietuvoje ir apie Lietuvos lais
vinimo veiksnių veiklą.

Liet, muziejus. . Iš atsakingų, 
pareigūnų gautas tvirtas paža
das, kad bus suteikta patalpa or-

Jonijos suruoštame minėjime 
500 metų sukakties laimėjimo 
prieš musulmonus prie Belgra
do. Choras susilaukė didelio pa
sisekimo.

Moksleivių ateitininkų inicia
tyva ir .padedant kun. J. Šeške
vičiui rugpiūčio 5 d. S. Paulyje, 
seselių Pranciškiečių gimnazijos 
salėje buvo pirmą kartą pastaty
ta Kazio Binkio 5-kių veiksmų 
pjesė “Atžalynas”. Režisavo E. 
Vasiliauskas. Tai buvo didelė 
staigmena S. Paulo lietuvių ko
lonijos kultūriniame gyvenime 
ir sulaukė didelio pasisekimo. 
Jaunieji ir vyresnieji aktoriai' 
mėgėjai savo rėles atliko be prie T . iį'i n ~ u ruS! x t jin * *i_ *
kruopštų^ datl^- susilaukė gau
sių ovacijų. E. Vasiliauskas, ži
nomas Vilniaus teatro darbuoto
jas savo teatraliniais gabumais 
pasirodė pirmą kartą lietuvių 
kolonijoje S. Paulyje.

Lietuvos' konsulas A. Polišai- 
tis ir kun. P. Ragažinskas rug
pjūčio 1 d. aplankė radijo “Ga
zeta” meninį direktorių vyr. di
rigentą maestro Armando Belar- 

liėtuvių ' j. Strclios, dainavo Vengrų ko- : di padėkoti jam už Lietuvos

kyklose. Kitais metais studijų 
dienos vyks Čikagoje pas Ka- 
zimierietes.

Balimorės studentai ateitinin
kai rugsėjo 1 d. rengia litera
tūros vakarą. Po literatūrinės 
ir meninės programos pasilinks
minimas. Vakaras vyks Cadoa 
salėje, Franklin ir Cathedral g- 
vių kampe.

Santara ir Šviesa, studentų 
organizacijos (viena tautinin- 
kiška, o antra .daugiau liaudi- . 
ninkiška) sudarė sudaryti fede
raciją savo veiklai derinti.

Am. Liet. Inžinierių ir Archit. 
Sąj. IV suvažiavimas įvyks Phi- 
ladelphijoje. Tenykštis skyrius 
bus suvažiavimo šeimininkas. 
Centro Valdyba prašo visų na
rių paremti šį skyrių pinigine 
auka. Skyriaus adresas: Prof. A. 
Jurskis, 1313 Jerome St., Phila
delphia 40, Pa.

Centro' Valdybos pirm, adre
sas: Inž. B. Galinis, 220 Sagamo
re Str.,'Pittsburgh 4, Pa./ tel. 
SP. 1-5261.

Dr. Bronė Gruzdienė • Svi- 
derskaitė, gavusi teisę verstis 
dantų gydymo praktika Michi
gan© valstijoje, nuo rugpiūčio 
1 d. atidarė kabinetą Detroite. 
Gruzdienė dantų gyd. mokslus 
baigė Lietuvoje, 1953 m. įstojo į 
Iowa' State univ., kurį baigė 
šiemet.
VOKIETIJA

Rugpiūčio 7 d. Baltų Taryba 
Hamburge suruošė spaudos kon
ferenciją evangelikų spaudai. Ši 
spaudos konferencija buvo pra
vesta VLIKo Vykdomosios Ta
rybos Informacijos Tarnybos. Į 
konferenciją buvo pakviesti 
evangelikų spaudos atstovai ir 
supažindinti su evangelikų baž
nyčios padėtimi pavergtoje Lie
tuvoje ir kitose Baltijos vals
tybėse.

Europos Lietuvių Fronto Bi
čiulių studijų savaitė rugpiūčio 
5-12 dienomis įvyko Vakarų Vo
kietijoje, Neckarsteinache, prie 
Heidelbergu^ Studijų savaitės 
metu buvo svarstomi tremtinių 
tautinio' išlikimo klausimai ir 
peržvelgtas pavergtoje Lietuvo- 
je vykstąs sovietizacijos proce- 
,sas<r-. - £

Jo]........Argen
tinos lietuvaitė, garsėja kaip 
klasinių šokių šokėja filmose ir 
televizijoje. Prieš porą metų ji 
vaidino filmose. Dabar ji prade
da reikštis žurnąlizme.

LK Bendruomenės choras lie-

Vienas iš serijos Ontario vyriausybės parengtų straipsnių

VYRIAUSYBĖS SVEIKATOS
TARNYBA YRA SKIRTA 
JŪSŲ GEROVEI

Autarizuoto* pordovėjos. Gozo kompanijos' priežiū
roje. 25 metai šildymo įrengimu tarnyboje.' ’ 
Gana jau anglis žerti — 1 g
laikas įrengti automatinį Vl||l|f||lT 
duju arba slyvos šildymo. MI W M111

Prašome skambinti: .
TELEF. LE. 1-2554 - . ■ > '

15 Barton Ave., Toronto, 
ARTURS GARNEJS.

himno įgrojimą į matricą su ra
dijo “Gazetos” simfoniniu or
kestru. Įlenkus padėkos raštą, 
maestro A. Belardi pažadėjo vi
sokeriopą simfoninio orkestro 
pagalbą mūsų kolonijai ir vi; 
siems lietuviams.

Radijo “Gazeta” simfoninis 
orkestras (virš 50 asmenų) Lie
tuvos himno įgrojimą atliko ne
mokamai. H. D.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

europietižkus ir vielinius radijo apara
tus, paterohus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
ta to, apima namus pilnom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LL 3-1080 

44 GWYNNE AVL, TORONTO

NAUJAI PERTVARKYTA
Baltic Meat Market & Belicatessen

KRAUTUVĖ
24 YORK ST., HAMILTON, Ont. TEL. JA. 9-6770

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

Kad ir didėja aptarnavimo išlaidos, ta
čiau dar Ontario istorijoje nėra buvę, 
kad būtų tiek daug sudedama pinigų, ■ y ' 
bei pastangų sveikatai apsaugoti visoje 
provincijoje.
Nuo įsisteigimo, visuomenės sveikatos 
tarnybos Ontario provincijoje, per pas
kutinius 75 metus padarė didelę pažan
gą iš menkos pradžios, kai 1882 m. tetu- 

• rėjo nenuolatinį sekretorių su biudže
tu vos $4.000, iki dabartinio biudžeto, 
kur jau išleidžiama per metus arti še
šiasdešimt milijonų .dolerių. 
1882 metais visas šis darbas 
buvo administruojamas vie
no nenuolatinio sekretoriaus.

Šiandien Ontario provincijos sveikatos 
departamentas reikalingas virš 7.000 
tarnautojų.
.Prie šių provincinės valdžios pastangų 
reikia pridėti vietinės sveikatos tarny
bos ir sveikatos pareigūnus.
Šis provincijos ir vietinės valdžios svei
katos administracijos jungtinis darbas 
yra skirtas jums, kaip didžiosios Onta
rio provincijos piliečių. Tačiau jų dar
bas bus veltui jeigu jūs nesinaudosite 

įteikiamais patarnavimais bei lengva
tomis ir nekreipsite dėmesio 
į duodamus patarimus lie
čiančius savo ir' visuomenės 
sveikatą.

ONTARIO' DEPARTMENT OF HEALTH
Hon. Mackinnon Philips, WtD., CM., LL.D. Hon. Leslie M. Frost, Q.C.

Minister Prime Minister

DĖMESIO! DĖMESIO!

MODERNDELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD. - TEL. LE. 2-4805

Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir Europoje. Šviežus rūkyti unguriai ir 
lašišos, rusiškas kaviaras, geriausi Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai

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

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . ..
< Puokitės nuotakoms bei jvoMtas kitom progom — 

europietižkaiM Ir kanadižlcame stfliuja.
įvairiausių rėftų skinto* gėlė* bei vazonai ra giltai*. 
Mos turime gintaro irkitakiq Hdirbinig dovanoms; 

Kalbame taip pat vokHkai ir rusitkoi.

Vienintelė lietuviška h* didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo jstaiga 
Hamiltone

Steadman,
Kronas,

Valevičius
Limited

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

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui

.Visais nekilnojamo turto reikalais krei^dtės į
\ mūsų atstovus —' lietuvius

P.P.ANMNAITĮ Ir
- .......t ■ — ' ' ... fa. .rti ......... ..
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ROBERTAS SCHUMANNAS
metų nuo didžiojo romantiko 
mirties.

Tiems, kurie tiki į paveldėji- 
. mo reikšmę žmogaus gabumų 

išvystymui, Schumanno pavyz
dys būtų didelė priešingybė. 
Schumanno tėvas knygų preky
bininkas — motina daktaro duk
tė. Nei vienas, nei kitas neturė
jo gabumų muzikai Schuman
nas gimė 1810 m. mažame 
Zwickau miestelyje, Saxonijoje, 
Vokietijoje. Tiesa, tėvas, anksti 
pastebėjo sūnaus palinkimą mu
zikai, bet užtai motina nieko 
apie tai nenorėjo nė girdėti. 
Schumannas pradėjo kompo
nuoti jau būdamas 7-rių metų 
amžiaus. Greitai pasidarė po
puliarus jaunųjų muzikų tarpe. 
Organizavo kamerinės muzikos 
koncertus, kuriems muziką pa
rašydavo daugiausiai jis pats. 
Tuo pat laiku pasireikšdavo ir 
kaip jaunas pianistas. Vėliau jo 
muzikinis lavinimasis lyg ir su
stojo, ypač brendimo laikotarpy. 
Jis pradėjo daugiau domėtis li
teratūra. Kadangi tėvas buvo 
kngų prekybininkas, jaunam 

.. Schumannuį buvo prieinamu vi
sa tuo laiku išeinanti literatū
ra. Jo mėgiamiausi autoriai bu
vo: Byronas, Schileris, Jean 
Paul Richter. Vėliau pasidarė

- didelis Heinės gerbėjas.
Motinai užsispyrus, 1828 m. 

Schumannas įstojo į Leipzigo 
universitetą studijuoti teisę. 
Čia jis tūojaus įsijungė į litera
tų ir muzikų ratelį. Čia taip pat 
pradėjo. visu rimtumu muzikos 
studijas. Nebūdamas tikras dėl 
objekto studijoms, jis svyravo 
tarp muzikos ir literatūros, nes 
šiose srityse jautėsi turįs gabu
mų ir patraukimo.

1829 m. Schumannas išvyko 
tęsti studijų Heidelbergo uni- 
versitetan, bet po trejų metų 
nusprendė, jog meilė muzikai 
yra. didesnė negu teisei. Teisės 
mokslus metė, žinoma, pirmiau- 
siai paprašęs motinos leidimo. 
Motina pradžioje prieštaravusi, 
vėliau betgi sutiko, su sąlyga, 
jog sūnus pristatys liudijimą iš 
savo mokytojo, kuris patvirtin
tų betkokius gabumus muzikai.

Po įtemptų studijų pas tuo 
laiku geriausią mokytoją Vokie
tijoje, Friėdrick Wieck, Schu- 
mahnas susipažino su mokytojo 
duktdriinį Clara, tuo metu tu-

(1819-1856)

VACLOVAS VERIKAITIS

rėjusia dar tik trylika metų, bet 
jau pripažinta nepaprastų gabu-

TY ' T
kaip pianistiškos ir nors jam bu
vo artimesnės mažesnės formos, 
jo darbai reprezentuoja nepap-

NAUJOJI STASIO YLOS KNYGA
Tokiuo vardu kun. prof. Sta

sys Yla išleido pasaulin naujau
sią savo darbą. Tai bene trylik-turios simfonijos, nepaprastos .

muzikinio išsivystymo ir supra- toji jo knyga,' jei neskaityti jo 
tūno požiūriu, yra taip blogai ” ’ *’ ’
orkestruotes, jog dirigentai turi 
daug keblumų jas diriguojant 
Su overtiūromis tas pats. Jo pa
rašyta opera niekuomet nebuvo 
populiari. Tuo tarpu pianino 
koncertai geniališki. Jų švelnu-

Taip pat kamerinė muzika, ypač 
kur dalyvauja pianinas, pasida
rė nepamainoma. Schumanno 
tikras genijus reiškiasi Jo pia-

j M „ .. _____ __ _ ___ x J

muzikos rašymas puikiai pade
monstruoja, ko jam trūko instru 
mentalinėje muzikoje — tikro 
supratimo instrumentalinės spal 
voš.

Iki 1840 m. Schumannas nepa
rašė nieko rimtesnio dairių link
me. Po 1840 m. pradėjo domėtis 
vokaline muzika. Lankėsi Vie
noje kur susižavėjo Schuberto 
dainomis, o pirmose dainose jau
čiasi Schuberto įtaka. Vien 1840 
m. jis parašo virš 100 dainų. Tie 
vreneri jnetai mums duoda pa
justi nepaprastą jo nusivokimą 
literatūroj ir poezijoj, mokėjimą 
tuos dalykus sujungti sū muzi
ka. Spontaniškumas jo dainose 
turi tik vieną pasekėją — jo pa
ties genijų. Jo dainose jauti gro
žį, lyriškumą, gelmes. Naudoja 
tik rinktinę poeziją. Pianinas 
vaidina lygiai svarbu vaidmenį 
kaip ir balsas. Tai nėra tik se
kimas dainininko. Pas Schuma
nną akomponavimas p'apildo, nu 
sako, pagilina. Tai yra daugiau 
lyg duetas tarp balso ir pianino. 
Dar daugiau. Dažnai dainose ra
sime ilgus pianino įvadus ir dai-

paprastos įtakos Schumanno gy
venime.

To laiko nfuzika, nors turėda
ma nepaprastą Weberio ir Bee- 
thoveno palikimą, ir nors Men- 
delsonas buvo pačiame žydėji
me, nebuvo geriausiame stovy-[jnas ir lyriškumas nepaprastas, 
je. Pasitaikydavo nemaža muzi- “* 
kinio šlamšto, toleruojamo pub
likos, 1834 m. grupė taip vadina
mų “modernistų”, kurių vadu 
buvo Schumannas, nutarė leisti 
“Naują muzikos žurnalą”, kuris 
atsiduotų naujos ir geresnės mu- 
zigos propagavimui. Per dešimtį 
metų Schumannas buvo to žur
nalo redaktorius, kartu ir jo 
puslapių užpildytojas. Schuma
nno tikslas skleisti naujos — 
“romantiškos” muzikos pradus. 
Jis buvo jos pranašas. Nepapras
tu literatūriniu sugebėjimu, 
Schumannas padėjo pagrindus 
muzikiniam romantizmui, kuris 
išlaikė šį didelį muzikinį judėji
mą mūsų dienom. Schumannas 
jau čia pelnė sau vietą muziki
nėje istorijoje.

Studijuodamas pas Wieck, 
Schumannas sugadino ranką. 
Norėdamas pasiekti nepaprastos 
technikos pianino skambinime, 
sukombinavo mechanizmą pirš
tų lavinimui. Besilavinant išsi
narino pirštus ir kurį laiką ne
begalėjo jų visai naudoti. Supra
tęs, jog nebegalės pasidaryti pia
nino virtuozu, ėmėsi visu rim
tumu kompozicijos. 

’ 1840 m., po ilgų ginčų ir di
delių nemalonumų iš Claros tė
vo pusės, Robertas Schumannas

poezijos, jo ilgesnių straipsnių 
periodikoj ir kitų autorių leidi
nių, jo paruoštų spaudai. Pa
grindinės jo temos: krikščiony
bė, laisvamanybė, komunizmas, 
liberalizmas, dabarties žmogus. 
Paskutiniame savo veikale jis 
jsustoja ties laisvės* problemo
mis, kurios aktualios netiktai 
mums, bet ir apskritai visiems 
gyviesiems. Antai po II D. Ka
ro Columbia universitetas, mi-

laisvių vertė”, kur autorius pa
liečia mokslo, sąžinės, religijos, 
politikos ir t.t. laisvę. Tiesos ir 
laisvės santykių autorius atski
rai nenagrinėja, bet nevierioj 
vietoj pabrėžia, kad laisvė turi 
būti atremta į tikrojo gėrio bei 
tiesos normas ir sekti natūralinę 
daiktų tvarką (pvz. psl. 149, 167

no muzikoje ir dainose. Pianino nedarnas 200 gyvavimo sukaktį,
__ Y ’ _ _ _ • ... • »
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vedė Clarą Wieck, tuo metu jau Inos užbaigai solo, kurie yra tik- 
pasaulinio masto pianistę vir- ri pianistikos perliukai. Jo dai- 
tuozę ir geriausią jo kūrinių in- Į nos išreiškia visą poezijos gro- 
terpretatorę. Vestuvės įvyko 
rugsėjo 12 d. Schonfelde.

Schumannas, kuris komponuo 
davo nepaprastu greitumu, ban
dė komponuoti veik kiekvienos 
formos muziką. Jis gal būt yra 
parašęs daugiau menkavertės 
muzikos, negu kuris kitas iš di
džiųjų kompozitorių. Tai rezul
tatas ieškant naujų muzikinių 
kelių ir blogų muzikinių pagrin
dų jaunystėje.

Ndrs jo kompozic. suprastos

APIE LICENCIJAS 
IR LEIDIMUS

Jei turite automobilį, 
sunkvežimį ar 

motociklą
Norint važiuoti automobiliu, savu ar skolintu, 
privalu turėti šoferio liudijimą. Prieš gaudami 
šį liudijimą, privalote išlaikyti atitinkamus egza
minus. Norėdami verstis komercinio šoferio 
amatu, privalote išsiimti komercinio šoferio 
liudijimą. Jam gauti tenka laikyti sunkesnius 
egzaminus. Abiejų rūšių liudijimai tinka tik 
vieniems metams ir privalo būti atnaujinami 
prieš baigiantis jų galiojimui.

Po vedybų Schumannas atsi
davė visiškai kūrybai. Per šį lai
kotarpį jo kompozicijos plaukė 
nepaprastu lengvumu ir tobulu
mu. Atrodo, jog kompozitorius 
įgavo naujų šaltinių kurti. Nau
jos idėjos gimdavo ir realizuoda
vosi momentaliai. Dirbo ištisas 
dienas ir naktis. Savaime supran 
tama, jog toks Įtemptas darbas 
negalėjo tęstis ilgai. Nebūdamas 
stiprus jau jaunystėje, negalėjo 
ilgai išlaikyti prie tokių įtemptų 
darbo sąlygų. Be to, nors būda- 
mas didelėje augštumoje, jaiitė- 

p $~yg4r; pažSfiihtas'- savo’Žno- 
nos akyse. Cląra tuo laiku buvo 
pačiame savo žydėjime — di
delio garso pianistė. Dalis muzi
kos kritikų užpuldinėdavo Schu 
manną, jo kūrinių pasisekimą 
priskirdami žmonos skambini
mui. Schumanną, žinoma, tas 
veikė. Be to dar prisidėjo pavy
das. Schumanno sveikata pradė
jo eiti blogyn diena dienon. 
Daktarams patariant jie persi
kėlė gyventi Dresdenan. Čia jis 
kiek atsigavo. Vėl pradėjo kur
ti. Čia sukūrė keletą žymių kom 
pozicijų. Tarp jų ir Č major sim
foniją.

Atrodė lyg laimė aplankė 
Schumanną, kai jo draugas He- 
lleris jį rekomendavo Duessel- 
dorfo simfoninio orkestro diri
gento vietai. Pradžioje ėjo vis
kas gerai. Vėliau, pasireiškiant 
didesniems nervų priepuoliams, 
buvo priverstas nuo šių pareigų 
atsistatydinti. Tai prie paskuti
nių pastangų Jo nervai visiškai 
pakriko. Jis pats jautė, jog vis
kas veda prie pamišimo, todėl 
pareiškė norą būti izoliuotu. 
Vieną dieną 1854 m. šoko nuo 
tilto į Reino upę norėdamas nu
sižudyti. Buvo laiku ištrauktas. 
Dar kurį laiką gyveno norma
laus žmogaus gyvenimą, vėliau 
buvo perkeltas į privačią sana
toriją. ’ ‘

Clara dar jį matė prieš mirtį. 
Jis ją atpažino ir mirė ant jos 
rankų 1856 m. liepos 29 d. tu
rėdamas tik 46 metus, tuo nu- 
skriausdamas pasaulį, praradusį 
genialųjį romantizmo atstėvą.

kvietė visus universitetus pa
nagrinėti laisvės problemą. Pvz. 
Liuveno un-tas, į tai atsiliepda
mas, išleido ta tema ištisą sudė
tinę studiją.

•Mūsų Stasys Yla, jausdamas 
laisvės aktualumą, ryžosi para
šyti studiją, siedamas ją su lie
tuviškuoju gyvenimu. Tam rei
kalui jis paskyrė išnašų-pasta- 
bų skyrių, net 43 psl,, kur cituo
ja daugybę lietuvių autorių, ra
šiusių vienu ar kitu klausimu, 
liečiančiu laisvės problemą. Ten 
matyti, kaip lietuviai buvo pri
klausomi nuo įvairių filosofinių- 
religinių srovių, anuo metu ma
dingų Europoje. Be to, tos iš
našos bei pastabos teikia veika
lui lietuvišką pobūdį, kad ne
vienas pradėjo skaityti šį leidi
nį iš antro galo. Pačiame tekste 
tiesioginių užuominų, liečian
čių mūsų gyvenimą, nėra, nors 
■netiesiogiai beveik viskas tinka 
ir mums, 'išskyrus istorinę dalį, 
kuri yra tolimesnė.

Knygos įžangoje autorius už
griebia Lietuvą nuo “Aušros” 
laikotarpio pastebėdamas, kad 
jos perėjimas iš vergijos į nepri
klausomą gyvenimą įnešė sąmy
šio, nesurado natūralaus laisvės 
brendimo ir išugdė “vergišką 
pataikavimą” ir “vergišką prieš- 
giniavimą”. Per trumpą neprikl. 
gyvenimo laikotarpį esą nebuvo 
rastas sveikas laisvės mastas, o 
naujai primesta vergija sunaiki
nusi ir tuos sveikos laisvės pra
dus, kurie jaunojoj šviesuome
nėj buvo pradėję skleistis. Trem 
ties sąlygose esą vėl atgijęs per
dėtas susidomėjimas politika, 
kuris rodąs mūsų sumenkėjusį 
kritiškumą besirenkant revoliu
cinius šūkius bei bepasaulėžiū- 
riniųs ,ideajųs. Šis posūkis, pa
sak autoriaus, “yra pati didžiau-

Perskaitęs betgi pasigendi to, 
ką autorius iškelia įžangoje — 
tikrojo laisvės masto pritaiky
mo lietuviškajam gyvenimui. 
Tiesa, kaip pastebi pats auto
rius, “šie puslapiai tiesiogiai ne
liečia pas mus iškilusių laisvės 
sampratos ir praktikos lūžių” ir, 
matyt, autorius ton pusėn nebu
vo užsimojęs, — tačiau tai būtų 
buvusi pati aktualiausia veikalo 
dalis. Dabar turime laisvės te
oriją, bet kaip ji reiškėsi Lietu
voje, taip ir lieka tamsoje. Skai
tytojas būtų dėkingas, jei auto
rius pradėtą darbą tęstų ir tuo 
būdu padėtų visuomenei orien
tuotis.

Kas pažįsta St. Ylą iš jo raštų, 
kaip “Žmonės ir žvėrys dievų 
miške”, čia “Laisvės problemoj” 
jo neberas. Jis čia metodiškas, 
stilių palenkia tikslumui’, ieško 
precizijos, laikosi sąvokinio ke
lio. Plačioji visuomenė būtų mįė 
liau priėmusi kiek populiaresnį, 
laisvesnį dėstymą. Kliudo ir nau 
ji terminai (pvz. priešybiškas, 
prieštarybiškas 18 p.), kurie at
rodo, nevisur yra taikliai suda
ryti.

“L. problema” yra vertingas, 
leidinys, vertas netik skaityti, 
bet ir studijuoti. Juk vien roma
nais tenkintis mūsų visuomenė 
negali. Reikia ir brandesnės min 
ties veikalų.

Stasys Yla, Laisvės problema. Imma
culate Press, Putnam 1956. Aplan
kas A. Korsakaitės. Kaina $2.00, 
psl. 246.

Pabaltiečių studentų suvažia
vimo, vykusio liepos 30-rugp. 2 
d. Stadt Blankenberg, netoli 
Bonnos, pagrindine tema buvo 
“Pabalttio valstybės dabartyje 
ir ateityje”. Į atidarymo iškil
mes atsilankė nemažai svečių, 
saviškių ir vokiečių; jų tarpe ir 
žymių asmenybių. Iš lietuvių 
Svečių paminėtini: dr. Bačkis, 
dr. Karvelis, p. E. Simonaitis, 
prof. Z. Ivinskis, solistė Liusti- 
kaitė ir kt.

Prisilaikant aktualios suvažia
vimo pagrindinės temos, jau 
pirmą dieną buvo paskaityta ke
letas įdomių paskaitų. Prof. Z. 
Ivinskio paskaita “Das gesicht- 
liche Bild der Baltischen Voel
ker in der neusten sowjetischen 
Darstellung” susilaukė gero pa
sisekimo ir įdomių diskusijų. 
Koncertu, kurio programą išpil
dė baltų menininkai, jų tarpe ir 
minėta mūsų solistė, buvo už
baigta pirmoji suvažiavimo die
na. Reikia dar paminėti ir pas
kutinę dieną surengtą muzikos 
vakarą. Menininkai buvo iš stu
dentų.

Paskutinioji suvažiavimo die
na', kaip ir anksčiau, buvo ski
riama tautybių vidaus reika
lams. Lietuvių studentų skaičius 
šį kartą buvo gausesnis, negu 
praėjusiais metais. Dalyvavo ir 
jau minėtieji mūsų svečiai. Ap
tarus einamuosius Vokietijos 
Lietuvių Studentų Sąjungos rei
kalus, buvo išrinkti ir nauji są
jungos valdomieji organai. Nau
joji VLSS Centro Valdyba ir 
vėl lieka Bonnoje. Į ją išrinkti: 
Vytautas Kempka, Kasparas 
Dikšiaitis ir Pranas Jurkus. Jos 
adresas: Zentralausschuss der

kuo arčiau prie lietuviškų tra
dicijų ir išeiti iš sava tarpo. į vi
suomenę. Bet tai daryti tik iš 
savo vidinio įsitikinimo. Šiuo 
metu vyskta laisvajame pasau
lyje idėjų persilaužimas. Akade
minis jaunimas gali į tai turėti 
daug įtakos. Nanaudoti prieina
mus viešus parengimus savo 
nuomonei pasakyti. Ypač Vokie
tijoje yra galmybė mums kal
bėti į plačiąją vokiečių jaunimo 
masę. Reaguokime į neigiamus 
atsiliepimus spaudoje apie lie
tuvius. Nepamirškime kokia 
dvasia vyrauja mūsų tautiečių 
tarpe Sibire. (Čia dr. Karvelis 
pacitavo keletą pavyzdžių apie 
lietuvių laikyseną per sukilimus 
vergu stovyklose Sibire).

šis pabaltiečių studentų suva
žiavimas turėjo kur kas geresnį 
pasisekimą, negu praėjusiais me 
tais, nežiūrint į tai, kad buvo ir 
kai kurių trūkumų; bet kur ir 
kada jų nėra. Tik tas neklysta, 
kas nedirba. K. Dikauskas.

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVOJ 
ESANČIUS STUDENTUS

Mieli Kolegos kenčiančioje 
Tėvynėje,
Septintasis Visuotinis Vokie

tijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos Suvažiavimas sveikina Jus, 
likusius vergijos prispaustoje 
Tėvynėje. Jūsų padangė tamsi 
ir niūri. Jūs esate priversti nešti 
sunkią gyvenimo naštą. Mes, 
nors esame toli nuo Tėvynės, ta
čiau galime naudotis visomis 
laisvėmis: galime reikšti savo 
mintis žodžiu ir raštu. Todėl, 
kiekviena proga primename pa
saulio sąžinei komunizmo mums 
padarytą neteisybę, ištremtuo-

lit. Studenten in Deutschland, sius į Sibiro vergų stovyklas, ma 
Bad Godesberg, Schloss Anną- 
berg. Visuotinis VII-sis VLSS 
suvažiavimas priėmė du atsišau
kimus. Jų vienas atskirai talpi
namas šiame TŽ Nr.

Prisidėdamas prie dr. Bačkio 
nuomonės, dr. Karvelis kvietė 
mūsų akademinį jaunimą grįžti

Iš kultūros ir knygų pasaulio

• INFORMACIJŲ KREIPTIS 

arba į miesto raštvedį. 

Auto registracijos įstaigon

Cambridge Springs, Pa. — 
Lenkų leitenantas Jareckis, ku
ris 1953 m. pabėgo su rušū ga
mybos MIG lėktuvu į Bornhol- 
mo salą, dabar yra čionykštis 
Alliance College studentas. Jis 
pasirašė sutartį pastatyti savo 
gyvenimo filmą. Filmos auto
rius ir režisierius yra Stoloff.

CARUEIHG'SJ
W ' • r *W

BREWERY LIMITED

BLACK LABEL (tariama blek leibel)
y ’ i
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dvasiniam, kultūriniam tautos 
brendimui” (9 p.). Norėdamas 
prisidėti prie laisvės esmės bei 
jos požiūrių išsiaiškinimo, auto
rius ir ryžęsis paskelbti savo 
studiją.

Laisvės problemą St. Yla dės
to trijuose sakiniuose: Laisvės 
ir savivaldos samprata, Autono- 
mistinių laisvės požiūrių kilmė 
ir raidą, Autonomistinių laisvių 
vertė. Nors studija filosofinio 
pobūdžio, bet autorius neieško 
laisvės pagrindimo, jos giliųjų 
šaknų žmogaus prigimtyje. Jis 
pradeda klausimu kas yra lais
vė, pateikia jos rūšis, ribas, au- 
žvelgia pažiūras į ją ir duoda

TORONTO KARALIŠKOJI 
MUZIKOS KONSERVA

TORIJA
Toronto Karališkoji muzikos 

konservatorija, didžiausioji mu
zikos nfbkykla visoje Britų bend 
ruomenėje, rugsėjo 4 d.’ pradės 
71-sius mokslo metus. Ši mokyk
la moko visu muzikos rūšių, kal
bėjimo meno ir dramos. Tarpe 
aktorių ir mokytojų baigusią šią 
mokyklą rasite visoje Kanadoje 
ir JAV-se.

Nuo pat savo veikimo pra
džios konservatorija yra atsida
vusi su visą energija tiek pra
dedančiųjų mokymui net nuo 
4-5 mėtų amžiaus, tiek pažengu- 
siųj ųmuzikos dalykuose, paruoš 
dama juos muzikinėms profesi
joms. Konservatorija turi .apie 
200 dėstytojų, direktoriumi yra 
Boyd Neel, žymus Britų muzi
kas, įsteigėjas Boyd Neel orkes
tro Anglijoje, kuris ir iki šiol 
yra vadinamas jo vardu. Muzi
kos, skyriui vadovauja Ettore 
Mazzoleni, muzikos fakultetui 
Arnold Walther, David Ouch- 
terlony, turįs didelio prityrimi 
vaikų muzikos mokyme, vado 
vauja konservatorijos skyriams 
meiste ir tolimesnėse vietovėse

TORONTO ŪNIVERSITETAS

Karališkoji M u tikos Konservatorija
Boyd Neel. Dekonos

MUZIKOS MOKYKLA 
Ettore Mozzoleni, Direktorius

Rudens semestras prasideda rugsėjo 4 d.
Pl JANINAS — DAINAVIMAS — TEORIJA — KALBĖJIMO MENAS 

OPERA — ORKESTRO INSTRUMENTAI

Konservatorijos skyriai visose miesto dalyse.
Informacijų kreiptis; -

Specialus “Aidų” numeris. 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenių Kraštų vaidyboms 
pritariant, “Aidai” skelbia kul
tūros kongreso medžiagą. Jau 
paruoštas specialus žurnalo nu
meris, kuriame bus atspausdinta 
visos paskaitos, pranešimai, re
zoliucijos, kongreso bei jo sek
cijų ir dainų šventės aprašymai. 
Tas numeris išeis labai žymiai', 
padidintas ir iliustruotas tik su 
kultūros kongresu bei dainų 
švente susijusiomis nuotrauko
mis. Kurie nesiprenumeruoja 
“Aidų” o norėtų šį vertingą lei
dinį turėti, yra prašomi iki rug
sėjo 10 d. pranešti administraci
jai ir atsiųsti 1 dol. Jai iš. anks
to reikalinga žinoti, kiek spaus
dinti šio numerio. “Aidu” ad- • **

Redakcijai prisiųsta
Balys Auginąs, Paparčio vė

duoklė. Poezija. Tėviškėlės lei
dinys, 1956, iliustravo Vladas 
Vij eikis, tiražas 360 egz., 64 psl. 
Kaina nepažymėta.

A. Rinkūnas, Kregždutė II da
lis, antroji laida. Skaitymai, ap
linkos ir tėvynės pažinimas, vir
šelis ir iliustracijos .dad- T. Va
liaus, Spaudos b-vė “Žiburiai”, 
Toronto, Ont, Canada, 1956, 180 
psl. Parduodama po $2.75.

Muzikos Žinios, Vol XXII, 
June (Balandis - Birželis) 1956, 
Nr. 2(155), 25-48 psl.,

Priedai: Lietuvių Muzikų var
dynas (Bigeliūtė — Budrikas) 
33-40 psl.; VL Jakubėųas, Ežerė
lis, Faustas Kirša. Balsui ir for
tepijonui; Bronius Budriūhas,' 
Valio ir Išėjo mergelė. Chorui ir 
fortepijonui; Liaudies dainos, 
užrašytos J. Zdanavičaus, paly
da fortepijono Dr. Horace J. 
Perkins: Tai kad prijojo, Augo 
girelėj, Vai jojau, Daržely rūte
lė pražydo, Anoj pusėj Nemunė
lio ir Kad auginau mergelę.

Saleziečių Balsas, 1956 m. Nr. 
2 (24), 32 psl.

Šv. Cecilijos Choro 25 m. ju
biliejus 1930-1955, Imprėenta 
“Laikas”, Meridoza 2280, Avel
laneda, PCIA. De Buenos Aires,

84

sinį bei planingą mūsų tautos 
naikinimą ir kartu reikalauja
me sustabdyti sovietų vykdomą 
genocidą bei duoti pavergtoms

klausomai gyventi.
Mieli Kolegos, nors ir sunki 

Jūsų padėtis, tačiau vistiek drįs
tame kreiptis į Jus, prašydami 
išsilaikyti šioje nelygioje kovo
je, likti tauriais ir susipratusiais 
lietuviais. Lietuvos ateitis glūdi 
ne mūsų, gyvenančių vakarų pa
saulyje, ar kitų rankose, bet Jū
sų likusiųjų Tėvynėje ir besie
kiančių augštojo mokslo. Jei Jūs 
liksite tvirti lietuviškoje dva
sioje, tai mūsų visų su ilgesiu 
laukiamas laisvės rytas tikrai 
išauš. Jūs, mieli Kolegos, esate 
tautos . gyvybinis branduolys, 
esate Lietuvos atgimimas. Tik " 
iš Jūsų eilių išeis nauji Mairo
niai, Basanavičiai ir Kudirkos, 
kurie laikui atėjus, kurs naują 
ir Nepriklausomą Lietuvą. Joks 
despotizmas nepajėgė iki šiol pa 
vergti žmogaus dvasios ir jos 
laisvės troškimo, neatsieks to ir 
raudonasis prispaudėjas.

Mieli Kolegos, mes linkime 
Jums nesuklupti po sunkia ver
gijos našta, būt itvirtais'savo įsi
tikinimuose, siekti savo užsi-. 
brėžtų tikslų ir tikėti laisvos 
Lietuvos ateitimi. Mes esame su 
Jumis, o Dievas tepadeda Jumš1.

VII-tasis Visuotinis Vokie
tijos Stud. S-gos suvažiav.

tautoms teisę laisvai ir nepri-
* 1* T ’ * • ’ ‘ * > ♦

ministracijos adresas: 680 Bush
wick Ave., Brooklyn 21, N.Y.

Studentų- ateitininkų stovyk
la įvyksta rugpiūčio 25 — rug
sėjo 6 d. Camp St. Vincent de 
Paul, Middle River, Annapolis, 
Md. Studentų ateitininkų s-gos 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 1-2 
d. Bus renkami valdomieji orga- 
•nai. Stovykla yra tarp Vašing
tono ir Baltimorės prie garsio
sios laivyno akademijos Anna- 
polyje.

Balys Auginąs, ilgus metus 
spausdinęs lietuviškoj spaudoj 

•eilėraščius, su savo lyrika da
lyvavęs liet, rašytojų almana
che “Tremtis”, liet, poezijos 
antalogijoje ir literatūros met
raštyje “Gabija”, šiuo metu iš
leido savo lyrikos rinkinį “PA
PARČIO VĖDUOKLĖ;”. Tai ant
roji šio poeto poezijos knyga. 
Poetas debiutavo Lietuvoje su 
savo eilėraščių rinkiniu “Pama
žu vis degu” (išėjusiu 1940 m. 
pavasarį).

MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI
“ŽIBURIŲ” Spaudos Bendrovėje (941 Dundas St W., Toronto, 
Ont, Canada) galima gauti naujiesiems mokslo metams žemiau 
išvardintu$ mokyklinius vadovėlius, žinomo autoriaus ANT. 
RINKŪNO parašytus.

“KREGŽDUTĖ” I dalis (elementorius) I laida .......   $1.50
Ką tik išėjusi iš spaudos II laida ............. $2.00

“KREGŽDUTĖ” II dalis, ką tik išėjusi iš spados II laida $2.75 
“KREGŽDUTĖ” III dalis ........  _........,........... -........ $3.00
“KREGŽDUTĖ RAŠO”, elementoriaus rašymo pratimai $0.50
Mokykloms užsisakius betarpiškai iš leidėjų, didelė nuolaida. 
Taip pat ir platintojams.

Sp. B-vė “Žiburiai”.

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
. INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

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

Į tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.

Toronto, Ont Telefonas LE. 2-8723.

JMann & Martel Real Estate^

ir klauskite menedžerio Mr. ALLBUTT

DAVINĖTI NUOSAVYBES. TAD STOKITE I 
ŠIAI APMOKAMAS REAL ESTATE PARDA 
KUOTIEMS PARDAVĖJAMS DUODAMI AVA!

MES BUVOME PRIVERSTI ATIDARYTI VAKARINĖJE MIESTQDA 
LYJE NAUJĄ REAL ESTATE 
NAUTI GAUSĖJANČIUS NUC 
PRAŠYMUS. REIKALINGA

Ą, KAD GALĖTUMĖME APTAR
IU PIRKIMO BĖI PARDAVIMO 

SUSIKALBĖTI 
MES APM
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L. teniso turnyras
Kanados Pabaltiečių Sporto 

Federacija rugpjūčio 25-26 d.d.,

gia individualinį pabaltiečių 
lauko teniso turnyrą. Praveda
ma: vyrų vienetas ir dvejetas, 
moterų vienetas ir mišrus dve
jetas. Žaidžiama .vieno minuso 
sistema. Turnyro pradžia šešta
dienį 8,30 vai. rytą. Žaidžiama 
Riverdale teniso aikštėse (kam
pas Danforth ir Broadview gat
vių). Registracinio mokesčio nė
rę. Žaidėjai naudoja nuosavus 
“Slaženger” sviedinius.

,Registruojamasi pas J. Balsį, 
34 Kennedy Ave., Tel. RO. 2- 
3738. Publika kviečiama daly
vauti Įėjimas nemokamas.

KPS Federacija.
Aušros žinios

Šį ketvirtadienį, rugpiūčio 23 
d., 7 val. ’vM Rennie parke, (kur 
vyksta lengvosios atletikos tre
niruotės) įvyks vykstančiųjų į 
ĮV-sias Š. Amerikos L. Žaidynes 
susirinkimas. Dalyvavimas pri
valomas.

Bendros lengv. atletikos tre
niruotės kiekvieną antradienį ir 
ketvirtadienį 7 vai. v. Jaunu
čiams ir mergaitėms papildomos 
treniruotės pirmadieniais ir tre
čiadieniais 3 vai. pp.

KL lauko teniso pirmenybės
Šių metų lauko teniso pirme-

♦

las), finale nugalėjęs Andrijaus
ką (Čikagos Neris) 6:0; 7:5; 1:6; 
2:6; 6:4. Tai buvo didžiausia pir
menybių staigmena. Antrąją 
staigmeną pateikė Gvildys pir
mame susitikime nugalėjęs Žu
ką 6c3; 6:1. Pusiaufinale Gvildys 
atkaklioj kovoj pralaimėjo Gry
bauskui 7:5; 9:7; 6:4. Antrame 
pusfinalyje Andrejauskas nuga
lėjo Rautinš 6:4; 6:1; 6:4.

Moterų vieneto nugalėtoja ta
po, Šalkauskaitė (Vytis) nugalė
jusi finale Urbonaitę 6:2, 6:1.

Vyrų dvejete laimėtojais tapo 
Grybauskas - Armonas nugalėję 
Andrejauską - Gvildį 7:5; 1:6; 
7:5. Pusfinale Grybauskas - Ar
monas laimėjo prieš Žuką-Rau- 
tinš 6:1; 6:3 ir Andrejauskas - 
Gvildys laimėjo prieš Pundžių - 
Valiuką 7:5; 6:4.

Mišraus dvejeto finale Rau
tinš - Urbonaitė laimėjo prieš 
Gvildį - Šalkauskaitę 6:3; 1:6; 
6:0.

Paguodos rato turnyre nugalė
toju tapo Pundžius finale nuga
lėjęs Rukšį (Aušra) 6:2; 6:3.

Prisiminę ankstyvesnius tur
nyrus bei jų laimėtojus matome 
šiose pirmenybėse daug staig
menų. Tačiau ar neverta sutikti, 
kad daugelis tenisininkų yra pa
darę žymią pažangą ir juos rei
kia jau skaityti esančiais vieno
doj pajėgumo plotmėj su buvu-

ŽUKLAVIMO
. ir Įvairius kitas 

' . SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis

J.BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motoras bei fraitius medžioklinius iautavas.

mybėse, kurios įvyko praėjusį siais meisteriais. Tektų gerokai 
susimąstyti spėjant, kas bus lai
mėtojai Š. Amerikos Žaidynė
se, kurios greitu laiku įvyks 
Detroite.

Pirmenybės praėjo sklandžiai, 
išskyrus kelis bereikalingus žai
dėjų išsišokimus besiginčijant 
su teisėjais; Reikia džiaugtis, 
kad jau buvo bent pora dalyvių 
ir iš moterų ir tikimės kitais me
tais jų turėti dar daugiau.

savaitgalį, turėta mažokai daly
vių — apie 15, tačiau pajėgumo 
atžvilgiu jos jau žymiai skyrėsi 
"nuo ankstyvesnių. Daugelis da
lyvių padarė didelę pažangą ir 
neapsieita be staigmenų. Pirme
nybėse dalyvavo tenisininkai iš 
Čikagos, Rochesterio ir dviejų 
Toronto klubų — Vyčio ir Auš
ros.

Vyrų vieneto nugalėtoju tapo 
Grybauskas (Rochesterio Saka-

ADAMONIS & BUDRIŪNASi

DISTRICT ESTATEBROKERS

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

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA^NAUJASAPŠILDYMOKROSNIS: f?

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

tionning”, . , / • ,
* Perstato apšildymą iš .anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros inštaHaėijbš darbus.

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

A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6152

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

. Darbas atliė^^i^ ^rĮiir ' < 
sąžiningai.

Išsimokėjimo sąlygos — 24 men. 
Techniški patarimai veltui.

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

Auto-Court St Thomas apylinkėje 
$20.000 įmokėti, 20 dideliu nuomojamų namelių su atskirais maudymosi kam
bariais, kilimais ir atskirais karsto vandens tankais. Gražus 10 kambarių namas 
su priestatu—įstaiga. Puiki vieta restoranėliui ar dovanų krautuvei. Per vasarų 
pajamos siekė $13.000. Visi nameliai apšildomi ir tinka per visus metus nau
dotis. Gražiai aptvarkyta aplinka. AAA pripažinti baldai nameliuose kaipo 
geriausi. Kaip tik šiuo metu yra geriausia pradėti šios rūšies biznį, perkant šį 
puikų pirkinį už tokią žemą prašomą kainą tik $42.000.

Nepraleiskite Šios progos. Skambinkite ar rašykite

Mr. BOB NEĮMANĄS
\ lietuvis, kalba lietuviškai.

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekrfaoįamą nuosavybę, pasĮ^ambin- 
kite j šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morglČtei bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasiriukimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

PACIFIC AVĖ. - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 8 dideliu komba-

- riu ir 2-iu saulės kambariu, visai 
atskiras, gero mūro namas, vand.- 
olyvos šildymas, 2 geros virtuvės, 
2 vonios, geros kietmedžio grindys 
ir garažas. Balansui viena atviro

J skola.
; EMERSON AVE. - BLOOR,

$1.000 įmokėti, 6 grožiu kamba- 
. riu, gerai išlaikytos namas, oly-

* vos šildymas, geros kietmedžio 
’ grindys, moderni didelė virtuvė, la-
* bot švarus rūsys, didelis kiemas ir 
" naujos garažas.
’DORVAL RD. - HIGH PARK,
’ $2.500 įmokėti, 8 nepereinamų

kambarių, per 2 augštus, visai at
skiras mūrinis namas, naujas "oir 
condition" šildymas, gražus kie- 
mas, garažas.

-MILLICENT ST. - BLOOR,
* $3.500 įmokėti, 7 grožių kcmb.,
* kvadratinio plono, per 2 augštus,
- šviesių presuotų plytų, lobai gero
* muro namas, labai švarus, gražus 

kiemas.
’♦GRENADIER - RONCESVALLES,
* $3.500 įmokėti, • 8 grožių neper-
* 'ein. ko m b., labai sveikos muro
* namas, 2 modern, virtuvės, lobai 
» švarus, naujos kietmedžio grin-
* dys, alyvos šildymas, did. kiemas. 
WIGHT AVE. - RONCESVALLES,
. $21.000 pilna kaina, 10 grožių
* komb., šviesių presuotų plytų, la-
* boi gražaus stiliaus, visai atskiros
* nomas, vandens - alyvos šildymas, 
t 3 modem, virtuvės, lobai švarus,
* naujas mūrines garažas, gražus 
! kiemas. Geriausios pirkinys!

P. MALIŠAUSKAS

’ HAVELOCK ST., 
$2.000 įmokėti, 11 kambarių, at
skiras, 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
skiras, 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
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 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 narnos, kvadratinis 
plonas, 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, didelis kiemas, viena 
skola likučiui.

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

BlnU» Hfcf.s U. 1-2471

Siuntiniai be muito
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. EM. 4-4025
Skyrius Edmontone, Alta.,

10649 — 97th Street, telefonas 2-3839

W estern 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.

Neseniai turėjom progos ste
bėti gražų būrelį Cleveland© 
lietuvių sportininkų, dalyvavu
sių Pabaltiečių lengvosios atle
tikos šventėje. Mes torontiškiai 
galim ir turim daug ko iš jų 
pasimokyti: jie sušlavė beveik 
visas taures, laimėdami visas 
varžybas, kuriose dalyvavo. Tai 
vienas jų pranašumas. Tai žino
ma, atsiekta ne be triūso. Bet 
jie turi ir dar daugiau kai ką. 
Turime ir būna sportininkų, ku
rie laimi, tačiau mes jų nenori
me skaityti sportininkais. Būti 
geru sportininku neužtenka ge
rų pasekmių, reikia dar kažko 
daugiau — išsiauklėjimo — kul
tūringumo. Abu faktorius galė
jom matyti clevelandiečių “Žai
bo” dalyviuose.

Visą laiką juos stebėjau, su 
kaikuriais kalbėjausi ir visur1 
mačiau jų malonų kuklumą kaip 
privačiai taip ir turnyro metu. 
Nepaprastai malonu stebėti to
kio kultūringumo lietuvius spot 
tininkus. Sveikiname clevelan- 
diečius sportininkus ir jų auklė
tojus. A. B. C.

Maskvos triumfas
Kanadoje gastroliuojanti Mas

kvos Lokomotiv futbolo koman
da pereito šeštadienio lietinga
me vakare Toronte susitiko su 
Kanados rinktine. Rungtynės 
baigėsi 2:1 rusų naudai. Nors ir 
nebuvo tikėtasi mūsiškių perga
lės, tačiau 18.000 šlapių žiūrovų 
buvo tikrai nustebinti, kanadie
čių išbaigtu žaidimu ir tik . ne
daug tetrūko, kad pasekmė būtų 
išvirtusi Kanados naudai.

Dėl pavergtųjų tautų boikoto, 
Kanados rinktinėje atsisakė 
žaisti keli stiprūs žaidėjai len
kai, ukrainiečiai, čekai ir kt. 
Jiems nedalyvaujant, rinktinė 
buvo sudaryta vien tik iš vakari
nių provincijų čiagimių arba 
anglų futbolininkų.

Aišku, kad mėgėjams buvo 
sunku kovoti prieš tikrus profe
sionalus, nors ir ne iš vardo. 
Rusai buvo reklamuojami, kai
po darbo žmonės, geležinkelie
čiai, tiktai “pilnai valdžios kom
pensuojami už neleidimą jiems 
tapti profesionalais”.

Pasitarnaujant savo politi
niams tikslams, rusų viešnagė 
sukėlė daug “good will” vieti
nių tarpe. Stebėtina, kad dėl po
litinės dezorientacijos ir daug 
rungtynes stebėjusių pavergtų
jų tautų narių, taipgi ir lietu
vių, bene pirmą kartą laisvėje 
grojant bolševikų himną atsisto
ję pagerbė Sovietų Sąjungą! 
Ukrainiečiai prie įėjimo ir sta
dione platino atsišaukimus aiš
kinančius tikruosius sovietų 
futbolininkų, popų, žemdirbių ir 
pan. lankymosi tikslus. Dar rung 
tynių išvakarėse per CBC radi
jo stotis buvo duotas interview 

-su ukrainiečių laisvinimo orga
nizacijos pirmininku, kuris, de
ja, savo nepergudriais išvedžio
jimais viešąją opiniją vargu ar 
galėjo paveikti. Taigi dar viena 
sovietinių “svečių” grupė laimė
jo sėkmingą roundą sovietų “sal
dumo ofenzyvoje”. -apb-

Per Lietuvos spartakiadą Vil
niuje pakėlė “spartakiados vė
liavą” pasižymėję sportininkais 
5 kart TSRS ir du kartu Euro
pos čempionas Algirdas Šocikas, 
S. Butautas, G. Tulevičiūtė, G. 
Taluntytė ir G. Sviderskaitė.

Bolševikai skelbia, kad dar 
prieš “spartakiadą” respublikos 
sportininkai “turėjo savo gre
tose 6 TSRS sporto meisterius, 
jų tarpe 5 nusipelniusius spor
to meisterius ir apie 1,200 pir
mą atskyrininkų”. Okupantų 
sportinę garbę turi ginti visa ei
lė geriausių Lietuvos sportinin
kų. Į kelionę po P. Ameriką su 
Sovietų krepšinio rinktine jos 
tudėtyje buvo pasiųsti Lietuvos 
krepšininkai S. Stonkus, A. Lau- 
tėnas ir vienas iš rinktinės tre
nerių — V. Kulakauskas. Tarp
tautinėse varžybose S. Sąjungai 
ne kartą turėjo atstovauti bok
sininkai A. Šocikas, R. Muraus
kas, R. Juškėnas, stalo tenisinin
kai A. Saunoris, O. Žilevičiūtė, 
irkluotojai broliai A. ir M. Ru- 
dzinskai ir eilė kitų. Netenka nė 
aiškinti, jog šie sportininkai mie 
liaų. gintų savo tautines spalvas, 
negu okupanto sportinę garbę.

Kairas. — Į Aleksandriją at
plaukė du sovietų laivai su če- 
koslovakų ginklų kroviniu Egip
tui. Prieš savaitę buvo atplaukę 
kiti du sovietų laivai su ginklų 
kroviniais. ’

Londonas. — Nuo širdies smū
gio mirė kardinolas Bernardas 
Griffin. Westminsterio arkivys
kupas. Kardinolu jis buvo pakel
tas 1946 m .ir buvo dvasiniu va
dovu 3.500.000 Anglijos katalikų.

Draugystė gaH iširti...

ŽEMĖS GABALAS NEPRAŽUS 
NIEKADOS!!

INVESTUOKITE SAVO PINIGUS PIRKDAMI SKLYPUS 
1 MYLIA NUO MONTREALIO.

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

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.

ROMA GARDENS INCORPORATED
SKYRIUS TORONTE

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

Įvairiausių informacijų teikia atstovas Toronte

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

SUDBURY, Ont.
Pranešimas

Pranešu, kad lietuviams pa
maldos bus vėl laikomos, kaip 
paprastai, pradedant nuo rug
pjūčio 26 dienos.

Kun. A. Sabas.
Z. ir A. Ribinskai atidarė val- 

gyklą-pensionatą. Ten spiečiasi 
lietuviai daugiausiai iš buvusios 
S. Rakštienės valgyklos, kurią 
paskutiniu laiku buvo perėmę 
prancūzai. Naująja valgykla lie
tuviai labai patenkinti, nes val
gį’gamina pagal lietuvišką sko
nį prityrusi virėja, buvusi kuli
narijos mokytoja Lietuvoje An
tanina Jaruškaitė-Ribinskienė.

Reiškiu nuoširdžią padėkg aplankiu
siems mane ligoninėje tautiečiams: kun? 
L. Kemešiui, J. M. ir Danguolei Kriou- 
čeliūnams, A. Astrauskaitei iš Vanesos, 
A. ir P. Mazaičiams, VI. ir V. Kriauče- 
liūnams, J. ir M. Kapočiams iš Bosto
no, V. ir M. Kapočiams, Z. ir A. Ribins- 
kams, R. ir R. Bagdonams, J. ir B. Džen- 
kaičiams, M. ir M. Meškauskams,- V. G. 
ir Jonui Lumbiams, A. V. Jašiūnams,
O. Kriaučeliūnienei, A. ir I. Kusinskioms, 
Pr. Gustui, VI. Skilondžiūnui, A. Katelei,
P. Gurkliui, Dr. J. Sukarevičiui iš Cle- 
velando, M. Karaliūnaitei, A .Kospa- 
riūnienei, B. Jokubonienei, I. Ručinskie
nei, Y- Labuckienei, J. Vaičeliūnui, J. 
Kručui, L Garšvai, K. Sagaičiui, J. Striš- 
kai, A. Siemaškai, J. Mikoliūnui, I. Vaš- 
kelytei, K. Rimui, J. Jonaičiui, St., D., ir 
J. Čipkoms, D. Stankevičienei, VI. ir M. 
Skripkams, J. Jasaitytei, S. Pakštienei 
už atsiustus iš Fruitlando vaisius ir ki
tiems. Ta proga dėkoju už gėles ir kitos 
dovanas, bet ypačiai už maldas.

Kun. A. Sabas.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telef©nuokite ar atvykite 
asmeniškai į x

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

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

♦ veltui.

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., >LE. 3-4149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sov. V. DUNDYS

ŠEIMOS DRAUDIMO - 
PLANAS

Šis plonas tai yrc komįpihiš okrhuo. šei
mos draudimo programoje. Plonos, duoda 
didžiausią protekciją: už pigiausią kai
ną ir tada kada jo reikalingumas šei
moje yra didžiausias. Dėliai smulkesnių 
informacijų pasiųskite man šį kuponą.

To: J. G. Skaistys, 1
Manufacturers Life Ins. Co.r ;
627 E. Main St., Hamilton, Ont.

Pavardė ...........................

Adresą
320-55

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
302 S. Pearl St., Denver, Colo., USA

Vyry ir motery rūby siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
modemiškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 

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

džiagų nupigintų net iki 50 procentų.
1299 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT 

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar..

I

VAISTAI LIETUVON!

betkokio dydžio.

nFwVpTVS* RRv* l/OVrO>Qfl 

tek EM. 4-0421.

WALTMAN’S
! I 17 I >ii ri <J. t St. \\ . ()>>i

IV. ’-v/

——

PI PI NI)AKLI' IMU G STORI, 

;,!«>»> kampas (pi !••• 
o n as II. 6-213fl

Pinigai laikiniems 
mergišiams

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 G<

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.
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REAL ESTATE & BUSINESS BROKER ’ Į

ir International Real Estate Boara. į•» S IJb

DR. J. SUNGAILA

■s ?
pridaro

Priklauso Toronto, Ontario, Corv-dion 
" ' •!: f) O &

BLOOR - DUFFERIN, Sl.^oįm^ė-' 

’ tt- 5 kambariai, atskiras, šontnts 
įvažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, S2.0C0 {mo
kėti, 8 dideli komborioi, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

HIGH* PARK; 7 komborioi, gero
ro, alyva Šildomas, jmokėh $3,00(4 

COLLEGE - RUSHOLME RD., noJ 

jos 6«%ių atskirų butų pastotos, di* 
ddis kiemas ir garažai, geros pir-

PARKDALE, 7 laboi dideli kamba
riai, atskiros, vandeniu alyva šil
domos, sklypas 69 iš .150, geros 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOpR - OSSINGTON, naujas 2-jų 
' būtų po 5 kambarius namas, di

delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

RUSHOLME RD., 9 lobai dideli kam
bariai, 2-jų dugšty. atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domos, lobai didelis kiemas ir 2 
gorožpi, {mokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemos 
{mokėjimas.

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

u©šavjog Sunderl.apde, Anglijo
je, gyvenąs. 33\m. ąinžiaus dar- 
bjnink'as, vardu ię .pavarde Win
ston Churchill „ .

Pasak jo, ta garsioji pavardė 
jam daug nemalonumų prida
riusi Kai tik jis kur nors užsi
rekomenduoja, visi galvoja, kad 
jis išdaigas krečia. Jam net dar
bą buvę sunku gauti. Kai fabri
ko bosas užgirsta jo pavardę, 
tik nusijuokia ir pasako: “Gal 
tamstai atrodo, kad mūsų fabri
kas, tai parlamento Žemieji Rū
mai?... ’

Kai Winstonas sutikęs mer
gaitę, kuri šiuo metu yra jo 
žmona, ir toji pasakė: “Kad tu 
tik juokus kįrętir tarytum ka- 
keiyjs .-. Nęt ir tikros , pavardės 
nei vardo nenori pasisakyti” ...

Kai buvo užsakyti spaustuvė-
t .. ■

| t ži 4
į Kaip sužinoma iš neseniai grį- 
'žųsių iš Lietuvos, • ten kasdienio 
vartojimo reikmenų kainos yra 
tokios: sviėšto5 kg — 27-30 rb., 
rūkytos kiaulienos — 35-40 rb., 
Jautienos 1 kg, be kaulų — 15- 
-18 rb., diionds kg —‘ 1,3-1,4 rb., 
cukraus kg — 9-10 ęb., kiaušinis 
•— 1-0,6 rb., bulvių kg; pavasarį 
per 1 rb.

1 Tai oficialios kainos. .Vadina
moje laisvoje rinkoje kai kurių 
įųaisto/.gri&i&tų, ir tam tikrais 
mėtų laikotarpiais, kainos būva 
žymiai angštesnės. Gi norimų 
maisto produktų parduotuvėse 
ne *visuoiriet'galima gauti. Nors 
kortelių ir hėrą<tjet yra nusta- 
tytbff normos. Pavyzdžiui ihėsos 
vienam asmeniui teparduodąma 
tik bo jkil^grariią, duonos „po yie 
ną kepaliuką. >
?AugštoS kainos ir aprangos 

reikmenų. Pavyzdžiui: viena po 
rą brezentinių batų su guminiais 
padais kainuoj 40 rb., pora batų 

■ odiniu viršum, su guminiais pa
dais 150 rhh, geros rūšies odi- 
ifių batų ,pora — 300-400 rb., 
n|e^vilinis kostiumas ^- 360 rb., 
pinsyiinonis kostiumas — 600 rb., 
vihrb^. kostiumas —1.500-1.700

K A1M0S1R'UŽDARBIU LIETUVOJE
Jonas Masiulis dirbą. “Elnio” 
avalynės kombinate. Per mėnesį 
uždirba 9004000 rublių. .,...
.1952 metais- iš Montevideo Į 
pavergtąją Lietuvą grįžo Juozas 
Donkus. Jo šeima penkių asme
nų. Dirba Šiaulių “Elnio” odos- 
avalynės “kombinate. Per mėnesį 
uždirba apie 1000 rublių. Atskai
čius mokesčius, visą mėnesį dir
bęs Juozas Donkus, ir nieko ne
valgęs, už gautąjį atlyginimą 
gali nupirkti apie pusę vilnonio 
kostiumo. •

Grįžusiųjų gaunami uždarbiai 
sudaro sąlygas įžvelgti, ką dir
bantysis už gautąjį atlyginimą 
gali pajėgti pirkti. Ir kokias pra
gyvenimo - sąlygas sudaro tasai

trūkumus. Šituos trūkumus 
ypač greit pastebi iš laisvųjų 
šalių į pavergtąją Lietuvą su- 
grįžėliai.' ; { -

Keli pavyzdžiai apie sugrįžu- 
siųjų gaunamą atlyginimą.

Prieš kiek laiko iš Kanados, 
Toronto, į Lietuvą grįžo Skeber- 
dis. Jis sakosi Toronte turėjęs 
plauti indus ir už. darbo valan
dą gavęs 75 centus atlyginimo. 
Grįžęs į Lietuvą, buvo paskirtas 
sargu -Kauno Politechnikos in
stitute. Per mėnesį uždirba 400 
rublių.

Su Skeberdžiu iš Kanados grį
žo Stadalnikas. Dirba “Drobės” 
fabriko stalių ceche. Mėnesinis 
atlyginimas: 700 rublių..

Iš Anglijos grįžęs šiauliškisipirkimo pajėgumas.

Spėliojimai apie dingusį anglų 
narrą L. Crabb nesiliauja; Ply? 
mouth uoste neseniai buvęs jū
ros išmestas lavonas. Kaikas 
spėjo, kad tai esąs L. Crabb. Jo
kio šios žinios patvirtinimo ne
buvo. • \ y.- ■' <;

Žiniomis iš- Kopenhagos, 
Crabb esąs gyvasMaskvoj ar 

____  _ kur kitur 3Šbv. 'Sąjungoj. Rusų 
darbius^- kaintt?^Ųgštuinas-~ dh■- ^emigrantų organizacijų Vadovai 
baę^jj, įstumia i nesibedgia^ius j paskelbė gave žinių, kad Crabb

Naras Grab Maskvoje?

ję ' ‘vestuviniai 'pakvietimai, 
spaustuvės ^administracija nęt 
du kartp sfųntųsi užklausimą 
jauhDęiUi..„ar tai nesanti kokia 
klaida su’jo vardu ir payąrde?

O vienok r-kai gimė pirmasis 
sūnus — tėvą§ panorėjo; ir jį pa
krikštyti Wipstonu, kuriam, ži
noma, tik reikės prikergti, “ju- 
mor ...

Garsus vardas, nors ir sunku
mų atnešantis, vis vien vilioja...

Štai kur gyvenimas... 
girtuokliams

Kaip žinome, ’Švedijoje ilges
nį laiką veikė prohibiciniai nuo
statai, kurie smarkiai varžyda
vo alkoholinių gėrimų vartoji
mą. Neseniai tie nuostatai pa
naikinti. Ir ką gi? Iš Stockholmo 
pranešama, jog šiuo metu tenai 
pasidaręs girtuokliams tikrai ro
jiškas gyvenimas. Policijos pa
tvarkymu, niekas Švedijoje ne
skaitomas girtu, neareštuojamas 
ir hętąlpinąmas į šaltąją, pakol 
neguli 'išsitiesęs gatvėje...,

Kitokiu atveju, anot policijos 
paaiškinimo, Švedijoj neužtektų 
nei kalėjimų, nei areštinių, nei, 
pdgaliaū. ‘šiaip tuščių patalpų, 
norint sutalpinti visus girtuo
sius; nes geriančiųjų skaičius 
esą padidėjęs 200% ...

Komunistai atidarę “antrąjį 
frontą”...

2-rojo Pasaulinio Karo metu, 
kada Sovietams buvo labai 
“karšta”, ■ Stalinas ilgai malda
vo vakariečių, kad jie padarytų 
kur invaziją ir atidaryrtų “ant
rąjį’frontą”, kuris pagelbėtų be
baigiančiai išsikvėpti raudona
jai armijai. Vakariečiai gi il
gesnį laiką delsė su ta invazi
ja, pakol — vis dėlto tai buvo 
padaryta...

Dabar gi, galbūt, atsidėkoda
mas už tai,x Stalino įpėdinis, 
Kruščiovas, pradėjęs tikrą in
vaziją... Didž. Britanijon. A

Spaudos pranešimu, šiuo metu 
plūste plūsta Anglijon visokį vi
sokiausi sovietiški “pilgrimai”. 
Šiuo metu “besisvečiuoją” pas 
anglus profsąjungų delegatai,

- z. - ;S -ij
802 WINDERMERE AVE. ’

' Tel RO. 2-6387 f J

Konsultacij a kabinete ir' vjhst-, 
tai į namus pagoti šusithriiįĮ^ų 

...  .t ....... i a

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

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

gerklės ligonius. t
I

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

■■i ii iii. ■■■■■■ imi o ■—■■■■*■! i 7 ,,

Lietuvio advokato
* įstaiga ~ ;

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS ' >

62 RICHMOND ST. WEST 
’ ROOM 5Q3 ’

/kampas Bay & Richmond/ '

TELEFONAI:
įstaigos: 1 Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

123.

Mi Mo ^Gydytojas chirurgas 
?fš . sRriomimo votandos: JO - 12 vol, 

. 430 vot-ir 7-9 vol. vok.
" " 606 Bathurst street•>-*- i • -■ -mm '«■»vrsiuxi-- ■ • 

lt... « ; - UTM323 '
i A 4*...........yi 1-

Telefonas UEA14259 *
Priėmimo - yalMįdęs: mio.(9rl2.t 

pagal susitarimą.
1 .........■■■>

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė 

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 
' Syite 12.

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

$ Toronto,;Pnt’f: -p ’
■F-T

Dr. L. SIMON į
< specialistas. 4

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
2rtW. CLAWt AVĖ. j 

fane Spūdina Rd./
Darbo valandos: tt)-12f U 3-7 pp. orbb 

pagal susitarimų. t
Tel. WA. 1-6614 orba WA. 2-B0$

Amerikiečiu žurnalas rusams
Per keeturių didžiųjų konfe

renciją Ženvoj buvo sutarta pa
sikeisti informacinais periodi
niais leidiniais tarp JAV ir Sov. 
Sąjungos. Amerikiečiai atspau
de 50.000 egz. labai gražiai pa
ruošto žurnalo “Amerika” rusų 
kalba ir pasiuntė Maskvon: Kol

neš
|iasiri)d|,*'.^feaęl-ž^ft'vadšfybihės 
Sovietų ’■ agentūros “Sojužpecat”

ir JAV Valst. Departamento dar 
nesanti sudaryta platinimo su
tartis. Sovietai panašų žurnalą 
“USSR”' anglų' kalba yra at
siuntę į Vašingtoną. Jo platini
mas irgi dar nepradėtas, nes įsi
kišo Valst. Departameentas, ku
ris tebesvarsto sutarties projek
tą. Sovietai esą pasiūlę sumažin
ti amerikiečių žurnalo kainą, 
kuri esanti numatyta 5 rb. $1.25. 
Sovietinio žurnalo kaina esą nu
matyta 15 et. '

PAŽINKITE
* V'*. ■ . .<• r, . ■ - |’- . < ’ 'i'

SAVO
KANADA

Konodoje kos penktos Žmogus turi outomobilj. Kasmet šiame krašte 
parduodamo 300.000 naujų automobilių, iš jų — 200.000 Ontario 
provincijoje /
Aštuonios automobilius gaminančios bendrovės randasi Ontario pro
vincijoje. Jose dirbo 43.000 žmonių, kurie išleidžia opie 10.000 sunk
vežimių ir lengvų automobilių kas savaitę. Tokiu būdu Kanada yra 
viena iš tų valstybių, kurios daugiausia pagamina automobilių pa
saulyje. •
Jei palyginsite kiek žmonių turi darbo automobilių pgrdgvimo, aptar
navimo ir gaminimo srityje, galėsite suprasti kokių svarbų užima auto
mobiliai Kanados ūkyje ir prekyboje. Prisiminkite, Kad kasmet kanų- 
die&ci- dougiou**Tšteidžia * autoįrobitiems, negu* Mttems^tiulykutus; 
IŠSKYRUS mohto; prrkti. ’ . »

šis skelbimas yrę yienps J c 
’ iš skelbimų serijos, ~ .

skirtų tom, kod kižkvie-
' rnos-kanodielis geriau* •

pažintų Kanadą. „

Dri Alekšas’Valadka
1081 BLOOR SlįsW. g

Telefonas LE. T-2933 ”
RENTGENAS: AV •: v

priima~4igGnRi3' ip* gimdyves- 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak., 
Šeštadieniais nug.1 vai. pp. iki' ‘ 
3 vai. ūp. jCetvirt&dieniais ka-

Dr, A.Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

* ' ' ■' A
NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvolies Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 , vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai/ vak.7 trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p. 

Kitu laiku pagal susitarimų.
. : . i , • . ... -

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ 

' t
-<■'1393 DUNDAS SlVWtST 7 t

t. ■ f. Z'Toronto 4
■ Jžorp Gladstone .. RusholmaU i

į 
n 
S

v if . r v !fc 
Dr. Paul REKAI

-"y Vidai* ligų^peciaihtar, , J z X RA Y (Reninas) * 

21? St., Cląir Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. .3-2395
Ž ....... .

ii S i/fbpa ^onius
M fe ankšto Susitarus.

w t? ar- W1 t«ė
•rTelefonas ,LE.-'444®51p(vt <

M

Dr. F. >Tickett .
Gydytojas

chirurgas
. Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754
I H I ■ I JĮĮĮ

buvęs “Ordzonikidze” laivo įgu
los suimtas ir tuo pačiu laivu 
nugabentas Sov. Sąjungom Iš . __ _
pačiu sovietų jūrininkų, pra-.grupė sportininkų, scenos meni- 
plaukusių pro Kopenhagą, esą' ninkai ir dar kitokie kitokiau- 
jie patyrę, kad viena “Ordzoni-įsi... 
kidze” laivo dalis įgulos nariams 
buvo uždrausta lankyti ir’ tai 
tiktai grįžtant iš Anglijos. Nie
kas nežinojęs kas tenai slepia
mą;'.Iš to dąjroma išvada .,kad 
t §S*1‘b’tfvęs ' paslėptas suimtasis 
naras.?.?--'••••

ieško

j si...
Į Esą, ivanai šimtų šimtais trau 
kia i Angliją, kuriems kelius pra 
hynė. Džordžas Malenkovas ir 
B ir K, nors,, pastariesiems ne 
taip jau gefS’klojosi... " 

tTai'atėjo daikfti1. < 
Hamiltono teisrhė vienas šo- 

fėringavgs $1$) pabaudja, už va
žiavimą girtam, stovy, mokėda
mas pinigus, ^atsidusęs ir tarė:

— Tai atėjo laikai, kad žmo
gus net išsigerti nebegali pado
riai už savo pinigus...

Tikra tiesa, reikėtų pasaky
ti .. . Pr. Alšėnas.

Otava. — Kanada ruošia moks 
linę ekspediciją į šiaurę, apie 
450 mylių nuo poliaus. Tarp kit
ko bus tiriami ir klimatiniai pa
sikeitimai.

Saskatoonas. — Saskatche
wan© CCF partijos suvažiavime 
premjeras Douglas iškėlė parti
jos programos bei Reginos ma
nifesto revizijos reikalą. Esą, 
ūkinės sąlygos pasikeitusios ir 
senieji. šūkiai netinką. Supran
tama, jog čia turima galvoje 
manifesto deklaracija,, kad CCF 
partijos galutinis tikslas yra ka
pitalizmo sunaikinimas.

Paieškojimai
Stanislovo Buchovečko

sūnus ir giminės iš Jakutsko, Si
biro. Kreiptis į ”TŽ“ administ
raciją. * ... .

Laima Pakalnytė iš Vilniaus j 
ieško Pakalnio Juozo. Jį patį ar 
žinančius apie jį prašome rašyti 
Alfonsui Patamsiui, 9% Proctor 
Blvdi, Hamilton, Ont., Canada.

Ša^inienė Julė iš “Kretinga” 
kolūkio' ieško brolio Momgau- 

idži Vlado, s. Juozo. Atsiliepti 
šiuo adresu: Ieva Repečkienė, 

,90 Cąrrick Ave;'. Hamilton, Ont.
Lęonardas Simanavičius, sū

nus Kazio, iš Jonavos prašokas 
;atšiliepti šiuo adresu: I. Dani- 
liūnienė, 15 Elmwood avė E, 
London, Ont. Canada. Yra ži
nių iš1 Lietuvos.

Sofiją Jąkėyičienę prašo atsi
liepti gimihės gyveną Vilkaviš
kyje, Lietuvoje. Rašyti: Juožui 
Šimanskiui, 143 Spadina Avė., 
Ottawa, Ont.

Povilas Rablauskas, sūnus Ba
lio, kilęs iš Zarasų apskr., Betiš- 
kių km., anksčiau dirbęs aukso 
kasyklose, prašomas atsiliepti 
pats ar asmenys žinantieji apie 
jį pranešti šiuo adresu: A. Va-1 
siliauskas, 40 Fuller Ave., To-1 
ronto. Tel. LE. 5-8127. Ieško mo
tina iš Lietuvos. I

A. STANČIKAS, baigęs Notional Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO ' '

TELEVIZIJOS
' :T: ir

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir. gražinami Į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos. ' s '
Skambinti telef. LE. 1-1602, kasdien 

nuo 6 vol. Iki 9 vai. vakaro.

LUrBYS 
UPffoLŠTERING

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

taisomi taip pat.
Pas&ambinkite LE. ’4-9880, po ' 

į 6 vai. vak.,'“ir įsitikinsite.

TAIP LENGVA PAGAMINTI: 
PYRAGAIČIUS IR .

PUDINGĄ '

4 
OETKER

-—A?

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

\ .(h*™P*s Howard. Park Ave.)| . ?_
Nuomojam vaiku svarstyklės — $1.90 mėnesiui. \ • 

kremai Šlakams — $1.35 už 4 uncijas.

PEĘSjUNČtĄM VAISTUS Į LIETUVĄ J VISUS 
’ S.S.R.S. KRAŠTUS. t

Skubiai paimame receptus iš namųir pristatome vaistus veltai.
Skubiam pristatymui į namus^.

Telefonas LE. d
Jonas V. Marais, Phm.'B; ■ 9

Kanados Lietuviu Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

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

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.
: .lV- -i... -----------------------------V

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Prįimą' ligonius ‘ir gimdyvės 
nuo 2-4 "ir' 6:30-8, šeštadieniais 
1-3. Kabinetas,,uždarytas tre-- 
čiadeniais. Kitų laiku- pagal 
susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. Chas.CKUN-
DANTISTAS - CHIRURGAS^
838 Dundas St. W. Toronto, ė

. kampos Euclid Ave. *
Priimu, vakarais nagai susitarįmg, J

Telef. EM. 8-9822 '” ’; .

Akių specialistas I
M. STEFANUK į 

(optometrist) •

<-Lietuvių moterų ...
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

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

DANTŲ GYDYTOJAS . ;

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: ,.duo 9-12 ir nuo 
' 2-9 vaf. vak. (pagal susitarimų).

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
- . - s f 4 -

Parduodu įvairios rūšies.vaikų, mote
rų ir vyrų batus —• normalaus ir pld- 

» taus EE—EEE-<tydžio.

1414 Dundas St. West. Toronto: 
Telefonas LE. 3-3881 '

■ ' --------- r -I F I
DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros- darbai* atlieka 

greitai ir prieinamomis «■ 
'kainomis. <

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced ‘ master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 
’ J. Toronto

General Insurance
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas.
- WA. 4-8539 <

; S a-y i ’’'ha V « s

Raštinė;.ųLE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
s DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais # 
? pagal stlsitaijmų; -

1082 BLOOR W.r TORONTO 4.
(j rytus nuo Dūfferin St.)

. Potikrina dkis Ir pritaiko akinius, j 
jei reikalinga <

BATHURST MEDICAL BUILDING 5 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-637>į 

(ot Dundas). «

i 
akinius visiems akių defek-J 

ištirto aklų nervus, kuri* daŽ-i 
nai sukelia g£.’vo$ skaudėiimų ir nėr-- 
v/ngumų. . . Kalba slaYų Jftilbomiit.Į 
470 College St. W. Toronto i 

Telef. WA. 1-3924 i

DANTISTAS
Dr. ELIAŠ WACHNA 

Priėmimo vol. 1 d-12^ a2-6. Pirmadies 
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9..

386 Bathurst SČ, Toronto ■’ 
Tel. EM. 4-6515

. GEORGE BEN, B.A> -j• 

.s.—teisininkas »X.
advokatas ir, notarai. «
Kalba slavų kalbomis. <

• <i- ■- .• ><.'.?
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., Totonto 
Telef. LE. 1-6244

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

H38 Dnndas St W. Toronto
-jm” --‘•s.-r •• ;<k.1 •»~

prie Glodstone

RAĮtTORIBS
NAUJAS KROSNIS, 
AZBURNERIUS. y;

viejų metų. ;
statau radiatorius, van- 

kitokius panašius darbus.
Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St Toronto. Tel. LĖ. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS... ---- ------------

Pravedu 
dens krosneles ir atlieku

OKULISTĖS
Br.BUKOfrSKA

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA

BUKOWSKA,'R.O

z ,<((prtepeoffrey<5t.^

Darbo valandos' kašdie'ri''10 v; 
ryto iki.9 vai..,vak.; šeštadtor 
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai —■ Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 3 

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

Nauja lietuviška įstaiga 4
International

Service BUreaii
91 Roncesvalles Avė., Torohto

i ' * -■ - M' '’••f

’ A.- LICDŽIUS, •’* 
Advokataš iš Lietuvos - Trem

T Ben'draderbis' ’-t
C. HEAKQN, *

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus Savo’ 

teisinius ir kitus reikalus.

” 
• «
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TORONTO. Ont.

i

Šv. Jono Kr. parapijos žinios 1
— Antanas A. Gutauskas, 18 

mėn. vaikutis, mirė .pereitą šeš
tadienį, rugpiūčio 18 d. Palaido
tas iš Šv. Jono Kr. parapijos baž
nyčios Mt. Hope kapinėse rugp. 
21 d. Užuojauta tėveliams.

— Pakrikštyta Elena Marija 
Snieguolė Valiūnaitė.

— Ši šeštadienį 8.3ę vai. rytą 
šv. Mišios už a.a. Motiejaus 
Agurkio vėlę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugpiūčio 16 d. įvykusiame 

pranciškonų Provincijos Vado
vybės posėdyje T. Vytautas Bal
čiūnas paskirtas ToYontan eiti 
parapijos vikaro pareigoms. T. 
Bernardinas pasiųstas ilgesniam 
laikui poilsiui. Jam nesant na
mie klebono pareigas eina T. 
Placidas.

— Rugp. 16 d. įvykusiame 
Centrinio Parapijos Komiteto 
posėdyje parapijos salėje paren
gimai šeštadieniais rudens sezo
nui buvo suskirstyti šitaip: rug
sėjo 8 d..— Toronto Apyl. Šalpa; 
rugs. 15 d. — parapijos parengi
mas; rugs. 22 d. — pair. Sporto 
Klubas “Aušra”; rugs. 29 d. — 
parapijos parengimas; spalio 6 
d. — kęstutiečiai; spalio 13 d. — 
parapijos parengimas; spalio 20 
d. — šeštadieninės mokyklos; 
lapkr. 3d. — parapijos choro; 
lapkr. 10 d. — parapijos paren
gimas; lapkr, 17 d. — par. Sporto 
Klubas “Aušra”; lapkr. 24 d. — 
KLB apylinkė; gruodžio 1 d. — 
parapijos parengimas.

Tame pačiame susirinkime 
buvo nuspręsta spalio mėnesį 
daryti statybos vajų palengvin
ti tiems, kurie iki šiol nespėjo 
sumokėti pradinės parapijos sta
tybai skirto $100. Ten pat buvo 
nustatyta rudens bazaro data— 
lapkričio 10-12 dienomis.

— Sutvirtinimo Sakramentui 
paruošiamosios pamokos pirma
dienį ir ketvirtadienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje. Pamokas duo
da Nekalto Prasidėjimo Seselės. 
Visi vaikučiai ir jaunimas/ užsi
registravę Sutvirtinimo Sakra
mentui, pamokose turi dalyvau
ti. Kas nedalyvaus jose, nebus 
prileistas prie Sutvirtinimo Sa
kramento. Užsiregistravusių yra 
arti 80.

— Pakrikštyti: Regina Ona 
Krasauskaitė, Vytas Antanas 
Škėma.

— Rugsėjo 18 d., aprūpinta 
paskutiniais sakramentais, mirė 
a. a. Eugenija ŠimbelienėJ'Pa
laidota rugp. 21 d. iš Prisikėlimo 
bažnyčios šv. Kryžiaus kapinė
se. Jos vėlę pavedame parapijie
čių maldoms, o artimiesiems 
reiškiame gilia užuojautą.
Išganytojo liuteronų bažnyčioje, 
1691 Bloor 'St. W. ir Indian Rd. 
gt. kampe lietuviams pamaldos 
bus šį sekmadienį, rugpiūčio 26 
d., 8.30 vai. ryte.

Kun. dr. M. Kavolis.
Liet. Kat. Moterų D-jos Šv. 

Jono Kr. parapijos skyrius per 
Žolinės šventės agapę Spring- 
hurst vasarvietėje “Moters” žur
nalui paremti surinko $27.64.

Laukia, dukrų iš Lietuvos
P. Leonas, prieš porą metų gy

venęs Toronte ir dirbęs J. J. El
lis Real Estate įstaigoje, dabar 
gyvenąs Čikagoje ir ten turįs sa
vo vardu Real Estate įstaigą, 
laukia atvykstant iš Lietuvos jo 
ten likusių dviejų dukrelių. Iš 
Sovietų vyriausybės leidimas 
esąs jau gautas. Likęs tik forma
lumų sutvarkymas. Vyresnioji 
duktė, jau 17 metų amžiaus.

Padėka
Organizuojant Toronto skautu-čiu va

saros stovykla mus pinigais perėmu
sioms Toronto Kultūros Fondo v-bai, TLB 
apylinkės v-bai, T. Šalpos Komitetui, Sv. 
Jono Krikštytojo parapijos klebonui kun. 
Ažubaliui ir High Pork kontrokt. ps. J. 
Matulaičiui reiškiame didele padėką.

Taip pat didelė padėka priklauso T. 
Sk. Remti D-jos v-bai už dovanas, tiek 
daug darbo jdėjusiems virtuvės šeimi
ninkams pp. Abromaičioms, Toronto ir 
Hamiltono s. vyčiu būreliams talkinin
kavusiems stovyklos paruošime, Mohawk 
Furniture Co. už duoto naudotis sunk
vežimi pervežimui stovyklos invento
riaus bei tėvams ir. bičiuliams, kurie tal
kininkavo skautu-čiu pervežimui j ir iš 
stovyklos. _

Toronto skautu-čiu stovyklos 
vadovybė.

Ekskursija į SV Lfetuvią į
; r. Dieną Windsere

Torppto lietuvių, „patogumui, 
KLB Toronto'apylinkės valdy
ba organizuoja ekskursiją. Trau
kinys išeina 9.39 ryto mūsų lai- 
.u 1 Standard laiku 8.30 rytą), 

rugsėjo ! dM šeštadienį. Windso
re bus 2.20 vai. pp. Kelioriė ten 
ir atgal kaštuos $8.65, jei susida
rys bent 25 keleiviai. - Išvažiuoti 
reikalinga visiems kartu, grįžti 
galima ir pavieniai, nes bilietas 
.alioja 10 dienų.

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

Registruotis galima pas apy
linkės valdybos sekretorių, Lie
tuvių Namų administratorių, V. 
Petraitį, 235 Ossington Avė. — 
Lietuvių Namai. Tel. LE. 3-3027 
arba pas bet kurį apylinkės val
dybos narį iki rugpiūčio 26 d., 
sekmadienio.

Toronto apyL v-ba.
VLIKo pirmininkas

p. J. Matulionis pereitos savai
tės vidury atvyko j Torontą su
tvarkyti, savo vizos reikalų. Rei
kalą sutvarkęs ir praleidęs čia 
savaitgalį, šį antradienį išvyko 
atgal į Niujorką.

The Songs of my People
Šitaip yra vadinama per CBL, 

radijo stotį kas penktadienį 8 v. 
vak., /banga 740, .transliuojama 
muzikinė programa, dažniausiai 
išpildoma radijo kvarteto ir so
listų. Transliuojama įvairių tau
tų muzikos pvyzdžių. Jei kuri 
tauta tuo metu turi kokią nors 
šventę ar šiaip kokį neeilinį įvy
kį pergyvena, jos muzikos iš
traukų duodama daugiau. Taip 
ši penktadienį, artėiančios IV 
Kanados Lietuvių Dienos proga 
bus transliuojama daugiau lie
tuviškos muzikos. Išpildys kvar
tetas ir sol. V. Verikaitis.

* - ./<I

’ Dr. P. Ancevičius, 
šiuo metu gyvenąs Oakvillėje, 
yra numatytas sekančiuose rin
kimuose CCF atstovu i federa- 
linj parlamentą Toronto Trinity 
rinkiminėje apylinkėje.

Šioje apylinkėje gyvena gana 
daug naujųjų kanadiečių kilusių 
iš rytų Europos kraštų, ypač 
lenkų, ukrainiečių, lietuvių,, o 
taip pat italų. Dėl to CCF ir 
kandidatą parinko iš rytų Euro-. 
poš žmonių. Šiuo metu federali- 
niame parlamente šios apylinkės 
atstovas yra liberalas D. D. Car
rick.

Šalpos Fondo parengimas’
Šalpos Fondas, norėdamas su

pažindinti Toronto visuomenę 
su savo veikla, ruošia parengi
mą. Parengimas įvyks rugsėjo 8 
d. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Kadangi tai supuola su Tautos 
švente programa bus pritaikinta 
momentui. Po programos šokiai 
ir loterija. Taigi kiekvienas tu
rės galimybės ir savo laimę iš
mėginti, nes bus nemažai ir ver
tingų fantų suaukotų lietuvių 
prekybininkų ir pavienių asme
nų. Taip pat galėsite susipažinti 
su Fondo veikla nuo pat įsikūri
mo iki šiai dienai.

Maloniai kviečiame visus To
ronto lietuvius atsilankyti.

KLB Toronto Apylinkės 
Šalpos Fondo Komitetas.

Į Toronto kunigų seminariją 
šiais metais įstojo trys lietuviai. 
Du torontiečiai ir vienas iš St. 
Catharines.

“TŽ” aplankė
Tėvas Bernardinas Mikalaus

kas, OFM, “Darbininko” redak
cijos narys, atostogas praleidęs 
St. Catharines, o pereitą sekma
dienį atlaikęs šv. Mišias Prisikė
limo parapijos bažnyčiojee, pir
madienį aplankė “TŽ” redakciją.

Padėka
Širdingai dėkojame, mūsų mieloms pa

žįstamoms už suruošimą mūsų "showe- 
rio" š.m. rugpiūčio 14 d. Lietuvių Na
muose, ir už gausios ir naudingas dova
nas. Taip pat norėtumėme padėkoti vi
soms ponioms ir panelėms už suneštos 
brangias dovanas, kurios mums visada 
primins visų grožius linkėjimus.

Irena Meiklejohn /šernąrtė/.

KETVIRTADIENĮ,
Rugpjūčio 23 dieną ’

PROMENADOS 
KONCERTAS

VARSITY ARENOJE 
8.20 vaL vakare ' •

FRIEDER WEISSMAN 
Dirigentas

WILLY, BLOK HANSON 
Šokėjai

Bilietų kainos: Rezerv. vietos 
$1.00-75c. Įėjimas 50c (be tak
sų). Bilietai gaunami Heinz-< 
man’s, 195 Yonge St., telef. 
EM. 4-6201, local 30 ir Moo- 
dey’s. Varsity Arenoj tik ket
virtadieniais.

Kanados valstybinė paroda 
atidaroma šį penktadienį, rug
pjūčio 24 d., ir tęsis iki rugsėjo 
8 d. Parodos metu Toronte būna 
didelis sujudimas. Tad ir šiemet 
laukiama daug svečių.

Lietuviško skyriaus parodoje 
ir šiemet nebus. Niekas iš lietu
vių nedalyvaus ir meninėse pro- 
gramosę parodos aikštėse.

Jonas Vainauskas, dar iš Lie
tuvos žinomas medžio drožinių 
specialistas, Tautinėje Parodoje 
turės savo dirbinių atskirą sky
rių: Coliseum II-me augšte, 
West Annex 44 kamb.

Ekskursijai į IV Liet. Dieną 
Windsore tuo tarpu užsiregist
ravusių dar nėra nei vieno. Jei 
norintieji nėpasiskubins užsire
gistruoti šią savaitę, ekskursija 
negalės įvykti. Atrodo, kad dau
guma ruošiasi vykti mašinomis.

V*sa eilė Įmonių savo gamy
bą yra sumažinę arba visiškai 
sulaikę ir daugelis darbininkų 
yra atleisti. Vieni kelioms savai
tėms, kiti nežinomam laikotar
piui. Atleistųjų tarpe yra nema
žai ir lietuvių. Nemažai jų vyks 
ta ieškoti uždarbio prie tąbakos 
nuėmimo darbų.

Toronto apyl. valdyba abi To
ronto jaunimo stovyklas — atei
tininkų ir skautų — parėmė po 
$100 kiekvieną.

Yra laiškas iš Lietuvos 
W. Januliui, siųstas į Geoffrey 
St., bet nenurodant numerio. At
siimti “TŽ” administracijoje.

“TŽ” telefono Nr. verta 
prisiminti

Pereitą šeštadienį St. Cathari
nes įvyko ramovėnų gegužinė. 
I ją vyko nemažai jaunimo ir iš 
Toronto. Viena tokia grupė pa
keliui prisiminė, kad nežino ge
gužinės tikslios vietos. O kur ją 
sužinosi? Gerai, kad prisiminė 
“TŽ” telefono numerį. Sustoję 
pakeliui jie paskambino į redak
ciją prašydami pagalbos. Žino
ma, gegužinės vieta-jiems buvo 
nurodyta. z
"Tėv. Žiburių" Knygyne rugpjūčio mėn. 

gauta:
$7.00 

1.50 
3.00 
27)0 
3.30 
1.50 
1.00

St. Raštikis, Kovose dėl laisvės 
J.. Balys, Liet, mitologiškos sakmės
J. švaistas, Knygnešių pėdsakais
K.
H.

Grigoitytė, širdis pergamente 
Sienkievičius, Kryžiuočiai

A. Baranauskas, Sniego platumos 
Birontas, Vardan TeisybėsK.

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.

MK

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

1212 DUNDAS ftW. T«L LA-9S47 
J. Beržinskas.

Uisakymaf priimami ir paltu.

IV KANADOS LIETUVIŲ DIENA
SusiddmėjiAias IV-tąja Kana- 

’os Lietusių Diena ir kartu 
vykstančia Kanados ir JAV Lie 
uyjų Susiartinimo Švente ne-

ugsėjo 1-3 d ,į Windsoro mies
tą atvyks
Kanados ir JAV lietuvių. Rengi- 
rio komitetas, atsižvelgdamas į 
daugybę atvykstančiųjų svečių, 
kreipėsi į miesto viešbučius nak
vynių reikalu. Nakvynių kainos 
yra nuo $2.25 — $5.50. Apsisto- 
•ant viename kambaryje dviems 
asmenims ir naudojantis viena 
lova, nakvynės kaina mažėja. 
Norintieji iš anksto rezerevuoti 
viešbučiuose kambarius gali 
creiotis KLB Wtnrsoro Apylin
kės Valdybos adresu: V. Kačins
kas, 1505 Windermere Rd., Wind 
sor, Ont.

tvartu visų atvykstančiųjų ži
niai pranešama, kad sekmadienį, 
rugsėjo 2 d. 1 vai. pp. miesto re
prezentaciniame . “Norton Pal-. 
mer” viešbutyje rengiami Lietu
vių Dienos ir Susiartinimo Šven
tės garbės svečiams pagerbti 
pietūs. Rengimo ■ komiteto nuta
rimu, pietuose gali dalyvauti 
kiekvienas. Kaina $2.50. Norin
tieji dalyvauti prašomi kreiptis 
valdybos adresu, prisiunčiant ir 
pinigus kartu.
L. DIENOS IR SUSIARTINIMO 

ŠVENTĖS PROGRAMA 
vyks sekančia tvarka:'

Šeštadienį, rugsėjo 1 d.:
10 vai. ryto Dailės parodos 

atidarymas Willistead Art Gal
lery patalpose, Willistead. par
ke, Richmond ir Kildare g-vių 
kampas. Parodos lankymo va
landos:-rugsėjo 1 d. 10-5 Vai. pp., 
rugsėjo 2 d. 2-5 vai. pp., rugsė
jo 3 d. 10-5 vai. pp.

2.30 vai. pp. Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sportinių Žaidynių

futbolo varžybų-pradžia, Wigle 
parke, Erie .SU E.

MONTREAL, Que.
“Raudonasis vynas”. Tokio pa

vadinimo Voldemaro Karklins 3 
•veiksmų komedija; gero lietuviš
ko teatrinio ansamblio bus vai
dinama Montrealyje spalio 14 
d., 4 vai. pp. Gesu salėje.

Vaiamimą organizuoja Mont
realio lietuvių seimelio preži- 
diumas, norėdamas pagyvinti 
vietinę lietuviškąją veiklą ir jos 
kūrybinę dvasią. Pelnas, kuris 
susidarytų, jei visuomenė parem 
tų šią gražią seimelio iniciaty
va. eitų lietuviškajai mokyklai 
remti.

Kaikurių manymu, teatras 
šiandieną esąs atgyvenęs savo 
kultūrinę, auklėjamąją ir lavi
namąją rolę. Jo vietą esanti už

temusi televizija, kino ekranu 

samprotau j ama ?
Kažin ar kada vaizdai ant 

plokščio ekrano galės pakeisti ar 
užvaduoti gyvų, krauju ir širdi
mi pergyvenančių savo rolių 
vaidmenį, nedirbtinų žmonių 
prasmingą vaidybą. O juoba jei? 
gu dar aktoriai gabūs, išėję gerą 

i dramos meno mokyklą ir jau

mas, iki to masto, -kad)1 siunti- I 
niams pražuvus visi išleisti pini- «

ras — balius, Windsor Armories 
salėje, London St. E. Šokiams 
gros Hamiltono liet, orkestras 
“Aidas”. ' 1

Sekmadienį, rugsėjo 2 d.
10.15 vai. ryto Iškilmingos pa

maldos St. Claire' R. Katalikų 
bažnyčioje, Tecumsehe ir Victo- 
ia g-vių kampas. Mišias celeb-

ruos J.E. Londono vyskupas 
John C)jt. Cody. Lietuviškai pa
mokslą sakys J.E. vysk. V. Briz- 
gy»-

12 vai. Vainiko uždėjimas prie 
žuvusiems kariams paminklo, 
Giles Blvd, ir Ouelette sankry
žoje.

12.15 vai. pp. Iškihningos pa-; ■ „ . , .. . . . .
maldos Holly Trinity Liuteronių ■ ®^aZln teiS,ngai
bažnyčiojee, Giles ir Parent gt įa,’1Qrr,° 
<ampas. Pamaldas f laikys kun. 
dr. M. Kavolis.

1 vai. pp. Garbės svečiams pie- 
tūs “Norton Palmer” viešbutyje.

1.30 vai. pp. Futbolo' varžybų 
tąsa Memorial parke, Ypres 
Blvd.

6.30 vai. vak. Iškilmingas IV- L ... , ...
tosios Kanados Lietuvių .Dienos yra su stažu ir scenme praktika, 
ir Kanados ir JAV Lietuviu Su- 3°^ ekrano "??na? ne“
siartinimo Šventės aktas, Sporti- atkurs to vidujinio ryšio, kuris 
nių Žaidynių uždarymas ir kon- nuo vaidinimo pradžios uzsi- 
certas.

Koncertinėje programoje da
lyvauja: Toronto Liet. Choras 
“Varpas”, sol. Vaclovas Verikai- 
tis, Detroito, Cleevelahdo ir To
ronto tautinių šokių grupės.

Pirmadienį, rugsėjo 3 d.
7 vai. vak. Užbaigtuvių vaka

ras Kroatų salėje, 2520 Semino
le St.

Lietuvių Dienos ir Susiartini
mo Šventės metu veiks informa
cijos būstinė. Adresas: 1119 Ma
rion. Telefonai: CL. 3-8994 ir CL. 
3-0812.

Rengimo Komitetas.

Norintieji siųsti per šią gry- » 
nai lietuvišką nekomercinę or- I 
ganizaciją prašomi kreiptis į p. I 
Šim^a4,1271 AlIarįAve^Ver- |

Taip pat joks ekrano menas ne

2859. ' - ; f
Tvora aplink AV bažnyčią tai- j 

kos būdu aptverta. Klebonas vi- 1 
siems talkininkams nuoširdžiai « 
dėkoja. Darbas dar nėra'visai 
baigtas ir dar reikės kelių stip
rių rankų kitai savaitei ir klebo
nas labai prašo pranešti, kas dar 
galėtų ateiti vakarais padirbėti. 
Reikia dar sutvarkyti taką, ku
ris išeina nuo laiptų dešinėje 
pusėje ir palyginti vietomis že- 
nes prie pačios tvoros. » •

Užsakai AV bažnyčioj: Alfon
sas Jankus su Josephs Marcella 
Givis ir Viktoras Jukonis su Ma-. 
rian Shore. . i '

« ' t

Sumokėjo solidarumo mokestį už 1956, 
metus: J. . Andriušlcevičius, K. Andriuš- r 
kevičienė, J. Balsys, or. Ignatavičius, 
V. Sniečkus, Izd. Gpryą, J. Gorys,.A. 
kas, Br .Staškevičius, J. Ladįgo/jA^bRu-■ 
si na s, P< Kuncevičius, P. Jaunius, J. Kar- • 
dėtis, K. Otto; J. Adomaitis, M. Ado-į 
maitienė, T. StonkOHditB/'l. ^LukdšėVr- 
čienė, P. Lukoševičius, A. Labinąs, g. • 
Aleksieįūnaitė, Pr. Rudinskas, JL Dal- 
montos, D. Jurkus, J. Šegomęgas, J. Pa
liulis, A. Keblys, A. Poškevičienė už 
1955-56 m., p. Stankoifytė, J. Rukšė- 
nienė, G. Rukšėnas, Vyt. Vasiliauskas, 
J. Strelienė už 1955*56 <n.f D. Tarno* 
šouskienė.

mezga tarp artistų ir žiūrovų ir 
su įtempimais bei atslūgimais 
tęsiasi iki pat paskutinio akto 
scenos uždarymo. Kas mus lie
tuvius, išsiblaškiusius svetur, 
geriau paguos, kaip talentingas 
aktorius, kada jis mūsų gimtąją 
lietuvių kalba mums kalba tie
siai į širdį!

“Raudonajame vyne” vaidins 
įžymusis Lietuvos Dramos Teat
ro aktorius Henrikas Kačinskas.

“Šalpa” siunčia siuntinius į 
Lietuvą. Pranas Šimelaitis pra
šo pranešti Montrealio ir apy- ____
linkės lietuvių visuomenės Ži- Kudžmienei, kuri sąžiningai rūpinosi sto-

"Neringos" Sakučių ir Montrealio 
Skautu Tuntai Širdingai dėkoja , visiems 
savo geradariams, prisidėiusiems ptie 
šių metų vasaros stovyklų _ paruošimo. . 
Skautiško ačiū tariame mašinų savinin
kams p.p. J. Simanavičiui, P., Paškevi
čiui, Gabeliauskui ,J. Petruliui, V.; Jan- 

i sevičiui, A. Grožiui, A. Dociui, L. Bal- 
. siui, P. Adomoniui, J. Laimikiui, Jubui, 
. J. Lukoševičiui ir Ivanauskui.

Ypatinga padėka priklauso p. G.

DR. JUOZUI URBAI ČIUI,

dėl broliuko tragiškos mirties gilią užuojautą reiškia

Stasys Sutkaitis.

niai, kad jis vadovauja naujai vvk,w virtuve. 
! susikūrusiam ‘‘Šalpos” komite- * Tvn 1
•tut kuris organizuoja maisto, i 
vaistų ir kaikurių drabužių siun- j 
timą už Geležinės Uždangos, į 1 
Lietuvą, Sibirą ir kitur. Siun
tiniai standartiniai. Kainos siun
tinių ir patarnavimo gerokai pi
gesnės kaip tos, kurios imamos 
kitu oficialiai veikiančių organi
zacijų. Siuntinių pristatymas, 
tačiau, yra pilnai garantuoja-

vyr. «k». 1. Kibirkitytė, 
"Neringos" Turto Tuntinmkė. 
s. S. Naginionis, 

Montrealio sk. Tunto T-kas« į

LONDON, Ont.
? r.

Pamaldos lietuviams , šj . sek 
madienį rugpiūčio 26 d., 12 vai.

INFORMACIJA APIE KANADA
(C Sc) Jei norite trumpiausiu 

ir tikriausiu keliu pažinti Kana
dą, ir tai patogiai sėdėdami 
minkštoje kėdėję,.. nepagailėkite 
už 35 centus nusipirkti mažą bet 
vertingą kišeninio formato kny
gelę “Quick Canadian Facts”. 
Knygelę išleido J. L .Rutledge ir 
C. J. Harris leidykla Toronte, 
810 The Lumsden Building.

Knygelė kątik išėjo iš spaudos 
tryliktuoju leidimu. Joje telpa

puiki'medžiaga tiek straipsniais, 
tiek tabelėmis. Knygelės redak
toriai, kaip ir ankstyvesniuose 
leidimuose, gabiai panaudoja 
lengvą stilių parodyti pilną Ka
nados margo gyvenimo vaizdą.

“Quick Canadian Facts” nu
šviečia šio krašto istoriją, valdy- 
mosi sistemą, atskirų provincijų 
istorijas, duoda daug medžiagos 
iš Kanados prekybos ir pramo
nės veiklos, kalba apie susisieki
mą ir transportą, finansus ir mo

Iįprastoje vietoje. . y;:
t Tėvai Pranciškonai.

REIKALINGA PARDAVĖJA medžiagų 
krautuvėje. Amžius nesvarbu, jei tin-; 
karna; Kreiptis asmeniškai 2061 Dundas ! 
W.

Išnuomojamas l-me augšte f rentinis 
kambarys. $6 i savaitę, netoli Prisikėli
mo bažnyčios. LE. 2-1493.

Išnuomojamas l-me augšte front, kam
barys. $6 i savaitę, netoli Prisikėlimo 
bažnyčios. LE. 2-1493.

Išnuomojamas prie Bloor * Christie par
ko ir maudyklos nedidelis sausas kamba
rys beisemente, dėl ramaus viengungio* 
ės, atskiras įėjimas, greta moderni vir
tuvė, toiletos, dušas, garažas arba vieta 
mašinai. $6.00 savaitei. Kreiptis asme
niškai po 6 v.v. 234 Borton Ave.

Išnuomojami 2 kambariai, virtuvė ir 
saulės kambarys. LE. 3-3625.

linuomojamt 2 kambariai su virtuve, be 
baldų. 315 Brock Ave. LE. 6-8835.

Ižnuomojomi 2 kambariai viengungiams 
arba suaugusiems. Dundas • Manning 
rajone. EM. 8-4189.

Išnuomojamas II-me augšte kambarys 
viengungiui, Ossington z- College rajone, 
galimybė virti. TeL LE.5-5730, po 5 v.v.

Išnuomojamas kambarys lll-me augšte 
vienam. Galimybė virti. 339 Ossington 
Avė. LE. 6-4566.

KAS NORI DAR PRALEISTI RAMIAI 
GRAŽIAS ATOSTOGAS, vožiuoja i W. 
Kunkio ūkj /P“«« myl'o« "“<> Woodland 
Beach/. Kamb. $10 savaitei. Rąžyti: 
Miss Ėdė Jankutė. RR 3, Elmwale. Skam
binti: Elmwale 70 Ring 34.

BALTIC WvrkS & CARTAGE 
Baldų pehraflmat* Toroąfa h tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervožimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite j Mont
real!, Londoną, Windsorg, Homiltong, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
>0 DEWSON ST. - - TEL LI. 4-1403

TORONTO

Atlikite vienos 
dienos kelione 

"CAYUGA” 
garlaiviu.

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

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

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

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

Bilietų kainos:
Suaugusiems ten ir atgal — 

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

į vieną pusę $0.85.
• Puikios galimybės pikni

kams, prie upės,
• Maudymasis prie puikaus 

Lions Beach,
• šokiai ant denio kas vaka

rą.
INFORMACIJŲ KLAUSTI 

telef. EM. 3-5155.

kiose patalpose; įvyks visuotinis 
Kanados ir J. V-bių L.F.Bičiulių 
suvažiavimas. Suvažiavimo me
tu bus trys aktualūs pranešimai. 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas Min. Vaclovas- Sidzi
kauskas padarys politinį prane
šimą: “Politinė padėtis ir lais
vinimo darbai”. Apie lietuvių 

kečius, keliones ir sportą, paga- I rezistencinę veiklą, tos veiklos 
liau pateikia smulkesnę preky- 'skirtingumą nuo pelitinių parti- 
binę informaciją ir Kanados že- j.iū bei rezistencijos tolimesnius 
mėlapį. Knygoje taip pat ran-1 kelius kalbės prof. Juozas Bra- 
dame kai kuriu Kanados didžiau I zaitis pranešime: “Rezistencijai 

.’šių firmų skelbimus. j.1:5 metų”: Jaunosios ir vyresmo-

WINDSOR, Ont
Lietuviu Fronto su važia vim.ąs.l.. Reegistraciją vyks .TTotwn 

Rugsėjo 1-2 ^dienomis Windsord jPėlipėr viešbučio patalpose rug- 
Norton Palmer . viešbučio pui- • sėjo 1 d." nuo ^...val. - ryto.-, Atvy-.

i OJŲ | ' -- -----------r ---------------------------------

Knygelė tiek vertinga, kad sios kartos glaudesniam bendra- 
daugelis mokytojų naudoja ją darbiavimui sustiprinti ir pagy- 
mokyklcse kaip vadovėlį. Šitam vinti nauju minčių iškels dr. 
tikslui knvgele galima gauti oa- Vytautas Vygantas pranešime:tikslui knygelę galima gauti pa
pigintomis kainomis.

Daugiausia uždirba gydytojai 
ir inžinieriai

(C Sc) Kaip praneša federa- 
. linės valdžios šaltiniai, gydyto
jai Kanadoje turi didžiausius 
metinius uždarbius. Po jų seka 
inžinieriai, architektai, teisinin
kai, buhalteriai, dantų gydyto
jai.

Pagal šiuos davinius, parem
tus, greičiausiai, žiniomis iš pa
jamų mokesčių skyriaus, gydy
tojų vidutinis metinis uždarbis 
yra $11.300. Po jų eina archi
tektai ir inžinieriai su vidutiniu 
uždarbiu $10.300., advokatai su 
$10.000, buhalteriai su 8.100 ir 
dantų gydytojai su $7.500.

Tarnautojų grupėje, daugiau
sia gauna savivaldybių tarnau
tojai. (Tai sukelia tam tikro nu
sistebėjimo). Toliau eina priva
tinių įmonių tarnautojai, švie
timo darbuotojai, provincijos įs
taigų tarnautojai ir pagaliau fe- 
deraliniai tarnautojai.

Paryžius. — Projektuotas lais 
vųjų lenkų kultūros kongresas 
Paryžiuje atšauktas — atidėtas 
neribotam laikui.

Stuttgartas. — Baron K. von 
Neurath, buvęs Hitlerio užsienių 
r. ministeris, 1939-1941 m. buvo 
Čekijos- ir Moravijoj valdytoju, 
po karo buvo nuteistas kaip ka
ro nusikaltėlis, iš Spandau kalė
jimo paleistas 1954 m., mirė rug
piūčio 1 5d. sulaukęs 83 metų.

B. SERGA UTIS 
Real Estate & General Insurance

870 COLLEGE ST., TORONTO. TEL. 4-2426
Farmos, sklypai statyboms, namai, mortgičiai, 

pinigų investavimas.
............. I I - ...........................  i ' —Į. II.... i.................a H .

i

kę anksčiau krer->tis, Windsbre: ■ 
J. Urbonas 1421 Felissier sL tel. 
CL. 6-3049. Tomis patdienotnis 
Windsore vyks IV-ji Lietuvių 
Diena — Kanados .irJAV-bįų 
lietuvių susiartinimo,, šventes^

Bronė Gineitytė - Stątkęvičie- 
nė po sunkios ligos rugpjūčio T 
d. mirė. Velionė,buvo tauraus 
būdo ir su jos mirtimi neteko
me vienos lietuviškos/dirvos dar 
buotojos. Ji; Kol ‘jėgos leido, dir
bo šeštadieninėje triokyklojė’ ir 
buvo KLB Kultūros Fondo įga
liotinė Windsore. Palydėta j am
žino poilsio vietą giminių ir bū
relio draugų bei pažįstamų rug
piūčio 11 d.

Apylinkės valdyba pagal KLB 
Statuto str. 8 yra gavusi iš apy
linkės lietuvių prašymą sušauk
ti visuotinį susirinkimą, bet kol 
kas tas 
domas.

Suiro 
choras, 
tabako

__ Suvažiavimo šeimininkai, Į dviems  _____ 
Detroito ir Windsor© bičiuliai, riama ir net lietuviškų pamaldų 
.tikisi sulaukti apie du šimtus j metu pasigendamą lietuviškų 
dalyvių. I giesmių. • 5.‘”- , :-;J. U.:j

“Generacijų bendradarbiavimo 
gairės”. Suvažiavime bus aptar
ta tolimesnės veiklos ir kiti or
ganizaciniai reikalai. Be to, L.F. 
bičiuliai su svečiais turės dvejus 
bendrus pietus tose pačiose Nor
ton Palmer viešbučio patalpos^: 
šeštadienį, rugsėjo 1 d. 2 vai. ir 
sekmadieni, rugsėjo 2 d., 12.30 
vai.

jų reikalavimas neišpil-

iki šiol . gražiai veikęs 
Daliai choristų išvykus 
darbams, ir. atsiradus 
chorvedžiams nebesuta-

TAUPYK, SKOLINKIS , 
savo kredito kooperatyve “ L i T 'A S”;

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

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

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


