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Etika politikoje
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Poltika yra menas valdyti valstybę. Šis menas visų pripažįs
tamas vertingu tada, kai padeda išspręsti sunkiąsias valstybines 
ir piliečių gerbūvio problemas. Iš politikų vertinami tie, kuriems 
geriau sekasi tas problemas spręsti. Demokratijose tad kiekvie
nam, kas nori pasiekti valdžios, tenka įtikinti piliečius, balsuoto
jų masę, kad kaip tik jis geriausiai galėtų susidoroti su krašto 
bei visuomeninėmis problemomis, o varžovas to nepajėgs, paga
liau, kad jis tų problemų net neperpranta ir yra visiškai netinka
mas tiems uždaviniams;

Šitokią prasmę turi partijų programos ir plačiai išvystomos 
rinkiminės kampanijos, kurios dabar panaudojamos visos galimos 
propagandos priemonės — gyvas žodis, spauda, radijas, televizija, 
kinas ir 11, ir t.t. Iš esmėS*tame nėra nieko bloga. Kiekvienas do- i 
ras ir geros valios žmogus, kuris nori patarnauti savo tautai bei 
savam kraštui, turi teises ir net prievolės išaiškinti balsuotojams 
tikrąją padėtį ir pasisiūlyti su savais receptais, jei jų turi. Kiek
vienas taip pat turi teisės ir net privalo perspėti visuomenę huo. 
“netinkamų pranašų”, nuo “vilkų avies kaily”. Nežinančiam kelią 
parodyti juk kiekvieno doro krikščionio pareiga.

Bet mūsų laikų politiniame gyvenime šitos teisės bei prievo- v 
lės labai piktnauddjajnos. Partija ar kandidatas kovoja jau nebe 
dėl tiesos, ne dėl to, kad ištikrųjų nori patarnauti tautai, bet pir
miausia ir svarbiausia, kad tik laimėtų. Kokiomis priemonėmis — 
visiškai nesvarbu. Pamiršdami, kad ir balsuotojai yra protaujan
tieji žmonės, o gal žinodami, kad daugumas nėra linkę giliau pa
galvoti (bent tol, kol viskas sruvena normalia vaga), daugelis . 
politikų bei partijų rūpinasi tik tuo, kaip rinkiminės kampanijos 
metu savo vardą kuo labiau išbaltinti, o savo varžovą, kuo labiau 
sujucdinti, net su purvais sumaišyti, ne tik iškrapštant visas jo 
panages ir apatinių siūles, bet beriant visokius nešvarumus, kokįų 
ras varžovas niekada nematė. Politinėse kovose girdime ne kons- 
truktyyų nagrinėjimą valstybinių bei visuomeninių problemų, 
daugiausia demagoginį melą, savo varžovo gero vardo teršimą, 
jo minčių iškraipymus, visų bųtų-nebūtų jo nuodėmių bei ydų 
išpūtimą iki bauginančių perdejimų ir daugybę pažadų, kurių 
pats žadantysis net nemano pradėti vykdyti, nes ddaugumas jų 
yra neįvykddomi. Taip ir rinkiminės programos partijų suvaržo
mos ne tiek atsižvelgiant į valstybės ir piliečių reikalus, bet kad 
tik. būtų _patrauklios masėms, kad atsvertų varžovės partijos ma
salus. ' ' 7 • , '

Sveikinam sve&us iš J Ak ir Kanados 
atvykusius i Ik Lietuviu, Diena^

Lietuvių Diehos Rengėjai ir 
Windsor© lietuvių kolonija.

Toronto ryąrpo" cnoras, vykstąs koncertuoti į Windsora, kur rugsėjo 1-3 d. įvyksta IV Kanados Lietuvių Diena.

Pabaltiečių šnipas
Jau iš seniau buvo žinoma, 

kad Švedijoj pilna sovietinių 
šnipų, nuo kurių yra nukentė
ję ir pabaltiečiai. Nuo 1950 m. 
švedų policija suėmė septynius 
sovietų šnipus, trys jų buvo nu
bausti sunkiųjų darbų kalėjimu 
iki gyvos galvos, kiti keturi — 
mažesnėm bausmėm.

Šiomis dienomis buvo suimtas 
Anatolijus Ericsson 47 m. amž., 
mechanikas, dirbęs švedų rada
ro įrankių įmonėje. Buvo susek
ta, kad jis pardavinėjęs sovie
tams slaptus radaro įrengimų 
planus. Tą jisai pats pripažino 

■per tardymą ir taip pat nesigy- 
: nė, kad šnipinėjęs pabaltiečius 
I tremtinius, kurie 1940 iri. buvę 
švedų perduoti sovietams.

A. Ericsson su sovietais turė
jo ryšius iš seno. Jis gimė Rusi
joj 1919 m. Jo tėvas buvo šve
das, o motina — rusė. Švedijon 
atvyko prieš pat II D. karą, ma
tyt, jau su tam tikrais uždavi
niais. Būdamas precizinių įran
kių-specialistas, jis mokėjo pri
eiti prie Švedijos kaikurių gy
nybos paslapčių. Pagal Švedijos 
įstatymus, Ericssonui gresia sun
kiųjų darbų kalėjimas, nes jo 
nusikaltimas laikomas didžiuo
ju išdadvimu, sunkiai pažeidusiu 
krašto saugumą, nežiūrint, kad 
jis už parduotus planus iš so
vietų gavęs tik $100 — 4000 kr.

kina. ko vė^ buVoi^^;0^^ atėju^
Daugelis lengvai duodasi paveikiami, net gatvinių maskaradų bei 
kitokių triukšmų. Taip gaudomi, žinoma, “dvasios mažutėliai’’. 
Bet'jau ne paslaptis, kad balsai žvejojami įvairiais medžiaginių 
gėrybių pažadais arba net stačiai perkami dovanomis. Tai jau 
demokratijos iškrypimų reiškiniai, grėsmingi prasilenkimai su 
etika. Deja, tokie ir panašūs reiškiniai ne mažėja, bet dar plečiasi. 
Norint. kad vakarietiškoji demokratija neišsigimtų, su jais reikia 
kovoti, nes jei partijoms rinkimus teks laimėti ne tiesos keliu, bet 
apsukrumu ir savo varžovo moraliniu supurvinimu, jo sugniuž- 
dinimu, koks gi bus skirtumas nuo diktatorinių “rinkimų”, kur 
pilietis fizine jėga išprievartaujamas?...

POZICIJOS.
rikos partijos irr ’"4 ” HOMO POLFTI

KAS NAUJO
Atvyko sovietiĮ žvejybos mi- 

nisteris A. A. Iškov, lydimas tri
jų augštų pareigūnų. Jie lankys 
Kanados žvejybos centrus tuo 
atsilygindami už Kanados žve
jybos ministerio Sinclair vizitą 
sovietų žvejybos pramonei. So
vietų pareigūnai atplaukė dide
liu žvejybos laivu “Sverdlovsk” 
iš Murmansko ir išlipo į krantą 
St. Johns uoste Newfoundlande. 
Juos pasitiko Kanados žvejybos 
min. Sinclair ir kiti augšti parei
gūnai.

Trys prancūzai — Bcaudout, 
Vanackere, Modena — perplau
kė Atlanto vandenyną iš rąstų 
padarytu plaustu “L’Egarė II”. 
Jų kelionė užtruko 89 dienas ir 
siekė 3000 mylių. Sekdami Golf- 
štromo srovę, jie pasiekė Fal
mouth uostą Anglijoj. Čia jie 
gavo $21.000 iš dienraščio, ku
riame jie įsipareigojo aprašyti 
savo nuotykius.

KANADOJE?
sitenkinimo imigracijos pareigū
nais Britanijoj, nes jie esą suve
džioja žmones netiksliai pavaiz
duodami Kanados gyvenimą.

★
Sovietų ambasados nariai, vyk 

darni automobiliu iš Otavos į 
parodą Toronte, sunkiai susižei
dė; ypač nukentėjo vairuotojas 
pulk. Vedenejev, karinis atta
che. Kiti — Olga Novikov,’Niko- 
laij ir Irena Evsikov lengviau 
sužeisti. Nelaimė įvyko sugedus 
vairui netoli Belleville. Pirmo
sios pagalbos automobiliu jiė 
buvo nugabenti pas gyd. Berry. 
Sužeistieji visą laiką nepaleidę 
iš rankų savo portfelių bei ran
kinukų.

United Church moderatorius 
Dorey, lankęsis Sov. Sąjungoj 
su kitais dviem delegatais, grižo 
Kanadon ir pareiškė spaudai ra
dęs ten religijos laisvę. Esą ten 
žmogus laisvai gali eiti bažny
čion. Kaikurios bažnyčios buvu
sios pilnos — šimtai tikinčiųjų 
stovėję vakarinėse šeštadienio 
pamaldose.' 20 asmenų gali or
ganizuoti savo tikybinę bendruo 
menę. Politiniais klausimais esą 
nebuvo kalbama, tik jis patyręs, 
kad kiekvienas rusas nori taikos 
ir niekad nepradės karo, jei ga
lės pasirinkti.

Komunistų partijos, oficialiai 
vadinamos darbininkų - progre- 
sistų, delegacija išvyko So v. Są
jungom Ją sudaro: Tim Buck, 
kompartijos pirm., J. B. Sals- 
berg, L. Morris — iš Toronto ir 
W. A. Kardash iš Winnipeg©. 
Delegacija išbusianti Sov. Są
jungoje iki rugsėjo 10 d. Kita 
komunistų delegacija, vadovau
jama L. Morris, rugsėjo mėn. 
vyksianti į 
aštuntame 
kongrese.

Peipingą dalyvauti. 
kiniečių komunistų

Vokiečiai 
ja savo

katalikai qrganizuo- 
metinį suvažiavimą

L.ietuva. •
Lapkričio? mėn? vyksta Ameri

koj prezidėntOj • vice-prezidento 
ir kaikurių- senatorių rinkimai. 
Todėl partijos sukruto visu 
rimtumu. Įvyko dviejų didžiau
sių partijų priešrinkiminės kon
vencijos—demokratų ir respub
likonų. Yra 'dar. kelios mažos 
partijos, kurios įtakos beveik jo
kios ir neturi, tad ir kalbėti ne
verta apie jas.’Šios dvi partijos 
numatė savo kandidatus. Demo
kratai išstatė Stevenson ir Ke- 
fauver, o respublikonai dabar
tinius esamus valdžioje Eisen
hower ir Nixon.

Šios partijų konvencijos yra 
senas grynai Ameirkos reiškinys 
Respublikonai šiemet švenčia 
savo partijos lOOmetines sukak
tuves ir savo istorijoj turėjo 26 
konvencijas. Į jas suvažiuoja 
rinkti partijos delegatai ir sve
čiai. Respublikonai turėjo tokių 
šiemet delegatų 2323, o su sve
čiais 14.000 žmonių. Pas demo
kratus buvo virš 4.000 Partija 
vra opozicijoj tai ir svečių buvo 
mažiau.

Įdomios tos visos ceremonijos, 
papročiai, ir pati organizacija. 
Pas demokratus ėjo didelė ko
va tarp kandidaĮtų į augščiau- 
sius valstybės pareigūnus. Čia 
ryškiai matėsi kas tai yra de
mokratija, ir kaip delegatai iš 
visur susirinkę labai rimtai ėjo 
prie savo kandidatų atrankos. 
Juk reikia išrinkti “geriausius iš 
geriausių”.

Respublikonai jau iš anksto 
buvo susiorganizavę ir pačioj 
konvencijoj išėjo labai vieningi. 
Net ir Stassen, kuris nenorėjo 
Nixono, “susiprato” ir pasakė 
palaikančią kalbą.

Konvencijose buvo priimtos ir 
rinkiminės programos. Visi klau 
Simai yra paliesti. Abiejose pro
gramose paminėtas ir Lietuvos 
vardas. Mūsų senieji lietuviai, 
kurie dalyvauja abiejose parti-

Imigracijos ministerija ėmė 
vykdyti savo planą parsigaben
ti daugiau ūkininkų bei žemės 
ūkio darbininkų iš Europos. Jau 
artimiausiomis savaitėmis atvyk 
šią 1.077 ūkininkai iš Jugoslavi
jos ir Italijos. Numatyta įsteigti 
specialius biurus Britanijoj ir 
Prancūzijoj, kurių uždavinys 
bus rasti daugiau ūkininkų, no
rinčių persikelti Kanadon. Uni
ted Church betgi pareiškė nepa-

Windsore rugsėjo 1-3 d. Tai su-l^?e; Pasistengė kad nebūtų uz- 
važiavimas su plačia programa, 
primenąs Vokietijos “Katholi- 
kentag”. Pagrindinė jo tema: 
“Profesijos ir pašaukimai”. Iš
kilmingas pamaldas laikys vo
kiečių imigrantų sūnus J. Klein, 
Saskatoono vyskupas.

Lenkai rugpjūčio 26 d. iškil
mingai minėjo 300 metų sukak
tį nuo čenstakavos apgulimo, 
kurį lenkai atlaikę prieš švedus. 
Apie 10.000 tikinčiųjų buvo su
važiavę į mariologinį kongresą 
Midlande, Kanados kankinių 
šventovėj. Jo Em. kardinolas Mc 
Guigan ta proga pasakė pa
mokslą.

mirštąs ir Lietuvos reikalas. Juk 
tai ir yra užsieninės programos 
dalis ir kartu santykiai su ko
munistais.

Respublikonai:
“Mes ir toliau sieksime laisvos 

Vokietijos suvienijimo ir išlais
vinimo satelitinių kraštų — 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Veng
rijos, Ruftiūniios, Bulgarijos, 
Latvijos, LIETUVOS (m.pabr.), 
Estijos ir kt. buvusių laisvų kraš 
tų, dabar esančių už geležinės 
uždangos. Respublikonų partija 
tvirtai 
nėmis jų 
kalavimuose. ____ _ ___ ,
mūsų taikinga politika, ryžtin
gai vedama, galutinėj sąskaitoj

laisvės rei-

HOMO POLITICUS 
Mūsų bendradarbis Niujorke 

/ '-----
atgaus laisves ir valstybines ne
priklausomybes pavergtoms tau 
toms”.

Demokratai:
”Mcs reiškiame didžiausią su

sirūpinimą priespauda, kurią 
kenčia laisvę mylinčios Rytų ir 
Vidurio Europos tautos nuo so
vietų diktatūros jungo. JAV de
mokratų valdomos,, niekad ne
pripažino LIETUVOS (m.pabr.) 
Latvijos ir Estijos prievarta 
įvykdytos aneksijos ir neprita
rė Kremliaus prievartos išplėti
mui Lenkijoje, Bulgarijoje, Ru
munijoje, Čekoslovakijoje, Al
banijoje, Vengrijoje ir kitose 
valstybėse. Mes žvelgiame į atei
tį, kada visų pavergtų tautų 
laisvė bus atstatyta ir jos ga
lės užimti deramą vietą laisvųjų 
tautų tarpe. Stengsimės Jungti
nių Tautų Organizacijoje vyk
dyti principą, kad sovietai at- 
trauktų savo armiją iš pavergtų 
kraštų ir kad tai įgalintų įvyk
dyti ten laisvus, garbingus ir 
netrukdomus rinkimus pagal 
Atlanto Chartą ir kitus susita
rimus. Mes išpažįstame did.jį 
principą — tautų apsisprendi
mą, kaip tai buvo paskelbęs pre
zidentas W. Wilson, kurio dėka 
nesuskaitomiem milijonam at
nešė laisvę ir nepriklausomy
bes”.

Reiškia ir vieni ir kiti laimėję 
rinkimus nedarys jokių su bol
ševikais susitarimų, kurie pri
pažintų esamą padėtį ir sankcio
nuotų bolševikišką smurtą.

Praktikoj išeina kiek kitaip, 
bet ir tai ger*ai, kad pasisako 
principe už pavergti: tautų rei
kalus.

Lietuvos byla, kaip ir kitų, dar 
neišnyko ir neatsidūrė archy
vuose.

Ir Nikita susirūpino Suczu
Nikita Chruščiovas viešėda

mas rumunų atstovybėje, Ru
munijos “išlaisvinimo” proga 
Vakarų valstybių ambasado
riams pasakė labai aiškiai, jei, 
«irdi. karas iškils prie Suezo, 
“Arabai nebus palikti vieni”.

Jau kalbama, kad dabartinė 
Egipto paskirta kanalo admi
nistracija pradės rūšiuoti laivus 
ir kaikurių nenorės praleisti 
Tai liestų britų ir prancūzų lai
vus. 27 laivų vadovai iš kanalo 
srities paleisti atostogų į savas 
valstybes (Britanijoj ir Prancū
zijoj) negrįžo. Jie nenori tar
nauti Egipto vyriausybei, kuri 
prašina net mirtimi svetimtau
čiams, jei jie atsisakys aptarnau
ti kanalą. O savų specialistų 
Egiptas neturi ir bando jų ras-

ti Vokietijoj.
Art. Rytų araibų * valstybėse 

bręsta nauji įvykiai sąryšy su 
naftos šaltiniais. Eina pasirengi
mai dėl tolimesnių nusavinimų, 
kurie galutinai pakirs tą visą 
pramonę iš pagrindų. Kentės 
V"’:?."" i. bet iš ko gy.’cns arabu

Savaitės įvykiai
'' į -■ - : -j ? •

Suežo kanalo byla eina gilyn ir platyn. Britai, drauge su ame
rikiečiais ir'-prancūzais, šaukdami 22 kraštų konferenciją, tikėjosi 
tuo būdu išspręsti reikalą. Deja, viltys nepasiteisino, ir pats min. 
pirm. Eden pripažino, kad padėtis, užuot pagerėjusi, pablogėjo. 
Tiesa, 18 dalyvavusių kraštų pasisakė už kanalo sutarptautinimą, 
išskyrus Sov. Sąjungą, Indiją, Ceyloną ir Indoneziją, tačiau nuta- 
•.i--as pakibo ere, nes Egiptas konferencijoj nedalyvavo ir juoj. ’ \ - j x anad paikiui neo ug lįjvao v ** j

valstybes, šiandien gaunančios; neįsipareigojo. Įteikti Nasseriui šį konferencijos nutarimą išrink- 
milijonus dolerių? Juk tai jų įas specialus komitetas, kurin*---------------- ---------——--------- -
vienintelis pajamų šaltinis. Bet įėjo: JAV, Australija, Etiopija, j gi pasiruošęs vykti į Kairą, kur 
ar tai svarbu bolševikams, ku- jranas ir Švedija. Pirmininku skatins Nasser j “laikytis”.
rių raudonoji ranka diriguoja 
naujus sutrikimus?

Pabėgo šnipas
Prie Jungtinių Tautų Organi

zacijos tarnavo bolševikų atsiųs
tas tarnautojas Viktor I. Petrov. 
Tai buvo 31 metų ruskelis, at
siųstas iš Maskvos 1953 m. Gau
davo nedaug — $8.000 per me
tus; tarnavo vertėjų skyriuje.

JAV organai suteikė informa-| ypač tuo atveju, jeigu Londono 
ci j as JTO Gen. sekretoriui apie \ konferencijos nutarimas Egipto 
jo įtartiną veiklą ir tuč tuojau,būtų atmestas. Nauji kariniai

Tokioj nuotaikoj Nasseris, kad 
ir sutiko kalbėtis su Londono 
konferencijos komisija, bet pa
reiškė kalbėsiąs-su ja apie Sue
zo reikalą iš esmėš, siūlydamas 
savo projektą, kuriuo užtikrina
ma laisva laivininkystė ir priim- 
mamas tarpt, patariamasis orga
nas. ' •

Britų kietumas Kipre
Kipro salos graikų kovotojų 

organizacija EOKA per savo va
dą Digenį buvo paskelbusi pa
liaubas bei sustabdžiusi savo 
operacijas, kad tuo būdu būtų 
įgalintos naujos derybos su bri
tais dėl salos savivaldos. Orto
doksų bažnyčios vadovybė pa-: 
reikalavo, kad būtų grąžintas iš
tremtasis arkivyskupas Maka
rios, kuris esą tik vienas galįs 
kalbėti kipriečių vardu. Britai į 
pasiūlytas paliaubas pažiūrėjo 
palankiai, nors ir su nepasitikė
jimu. Lordas Radcliff iš Lon
dono buvo vėl numatytas pa
siųsti Kipro salon, kad paskubė
tų su ruošiama jos konstitucija. 
Kipriečius graikus betgi nuste
bino salos gubernatoriaus Har
ding paskelbtos sąlygos kovoto
jams. Jos reikalauja pasiduoti 
su ginklais; norintieji, esą, ga
lės grįžti Graikijon, net ir tie, 
kurie turi britų pilietybę, žino
ma, jos išsižadėdami; pasiliekan- 

| tieji Kipre būsią laikomi kalė- 

SKELBIA LIETUVIU DIENĄ j sąlygos užerzino ir Graikijos 
,. ,. , vyriausybę. EOKA vadas pa-

WHEREAS the Canadian population is a leno of peoples from sįeibė atsišaukimą atmetantį 
m^y countries, and each of these is contributing bri- salygas ir plėšantį, kad 
magnificently to our nation’s future heritage, and kovotojai vėl pradės operacijas, 
our Lithuanian Canadians are active m their parti- . . d bos eit neprasidės. 
cularly cultural contribution to the welfare of our |Britai paskelbė kaltinimus ar- 
nation, and v . Jkiv. Makarios. Esą, prieš kelias
their intrinsic inclinations to cultural advancement. dienas rasti slapti dokumentai, 
are especially apparent during the annual Lithuanian1 
Day celebrations, and I

which the Lithuanian Canadians will conduct these 
festivities this year,

THEREFORE, I Michael j. Patrick, as Mayor of the City of 
Windsor ,do proudly proclaim Sunday, September 
2nd, 1956, as Lithuanian Day, and do bid these people 
welcome to our city on this occasion, knowing well 
that tne people of this great cosmopolitan centre will 
join me as always in extending them good will and 

, warmest greetings.

išrinktas Australijos min. pirm. 
Menzie, sekretorium—JAV am
basados narys Londone R. Kirk. 
Komitetas kreipėsi į Egipto at
stovą Londone prašydamas per
duoti prez. Nasseriui pasiūlymą 
susitikti Romoje arba Ženevoje. 
Tuo tarpu Britanijos ir Prancū
zijos vyriausybės posėdžiauja 

: ir svarsto kas toliau daryti,

buvo iš tarnybos atleistas. Jis 
buvo susektas mėginant išgauti 
paslaptis iš JAV aviacijos srities 
per vieną bendrovę. Sakoma, 
kad jam išgauti tų paslapčių ne
pasisekė. Bet “draugas” Petrov 
nieko nelaukdamas su žmona iš
spruko į savo plačiąją tėvynę, 

(Nukelta į 2 pusi.)

PALEIDO UKRAINIEČIŲ 
VYSKUPĄ

Po II D. Karo visi ukrainiečių 
unitų vyskupai sovietų buvo su
imti ir išgabenti j Sibiro vergų 
stovyklas. Daugumos jų likimas 
iki šiol nežinomas. Pastaruoju 
laiku buv’o paleistas iš Sibiro 
stovyklų vysk. Ivan Lątyšivski, 
Stanislavivo vyskupas, jis grį
žo savo miestan, bet pareigų ei
ti negali, nes sovietai neleidžia. J

laivai su įgulomis, pasiųsti Vi
duržemio jūron; ekonominis ir 
politinis spaudimas Egiptui di
dinamas.

Sovietai gi aiškiai stoja Egip
to pusėn ir Londono konferenci
jos nutarimą vadina vienašališ
ku ultimatumu. Maskvos radijas 
bei spauda visu svoriu kursto 
Nasserį atmesti jį ir priimti Lon
dono konferencijos mažumos 
pasiūlymą, pagal kurį Suezo ka
nalą valdytų Egiptas, pataria
mas tarptautinio organizmo. Va
kariečiams gi sovietai pareiškė, 
kad karo atveju Egiptas nelik
siąs vienas, t.y. atsirasią “sava
norių” — suprask sovietinių, ku
rių masės buvo nusiųstos Š. Ko
rėjom Tan balsan įsijungė Indi
jos atstovas Krišna Menon, ku
ris atstovauja Londono konfe
rencijos mažumos balsus. Jis ir-

WHEREAS

WHEREAS

WHEREAS
rodą, kad arkiv. Makarios pats 

this community has been honoured as the city in ’ vadovavęs teroristiniams veiks- 
-----  ‘ ‘ ‘ » mams.

Michael J. Patrick, 
Mayor; City of Windsor.

Windsor, Ontario, September 1st, 1956.

Johannesburgas. — Naciona
listinė P. Afrikos vyriausybė 
paskelbė aštrų įsakymą, reika
laujantį išsikraustyti iš miesto 
negrams į jiems skirtą centrą. 
Jie turį parduoti savo nuosavy
bes iki 1957, rfti gi — iki 1958 
m. rugpjūčio 3 d. Tai palies apie
100.000 negrų.

/ii



TtVISKBSJIBURIAI

KAUNO HIDROELEKTRINĖS STATYBA

neturime perdengimų,dota 400.000 kūb. metrų betono 
ir gelžbetonio, 100.000 kūb. met-

tvynių.1
Statybą vykdant būsią iškas-

dirbti sunku, bet statą jau sep
tintą namą. Atrodą, kad keli 
namai būsią baigti jau birželio

hidroelektrinės jėgainės statyba, kanalas su dviėjų kamerų šliu- 
Esą, ji pakels visą krašto ūkį ir zų. Nuplaukti būsią galima net 
gyventojų gerbūvį. Tai* būsiąs iki Alytaus. Kaunas visiems lai-

• 1 Y ± * J * T * • * — J « e — . * ’. . Aviso krašto pasididžiavimas. Bet kams būsiąs apsaugotas nuo po- 
kaip tie darbai vyksta? Apie jų 
pradžią ilgą reportažą “Perga- _ _____
lės’’ žurnale išspausdino M. Eg- taVmiiijonai'’kūb. metrų Vė
linis (Nr. 3). Apžvelkime čia jo rnės. Įrengimams būsią sunau-

/

PUNSKO LIETUVIAI
“Tiesa” liepos 25 d. išspausdi-'

j no įspūdžius Vilniuje viešėjusio 
. Varšuvos univ. profesoriaus S. •/*

—Wiglunskio, kuris papasakojęs 
. ta-proga ir apie lietuvių gyve

nimą dabartinėje .Lenkijoje — 
apie Punsko, Seinų, apskrityje.

— Suvalkų gimnazijos mokyto
ją.

Dabar Lietuvoje labiausiai ir j kolūkius bei miestelius. De- rovių?: “ ' ' '
garsinamas dalykas yra Kauno šiniupju krantų eisiąs laivybos “Yra daugybė klausimų, ku

rių lėtas išsprendimas gali su
trukdyti hidroelektrinės staty
bos eigą. Apie 1500 sodybų teks 
perkelti iš užtvenkiamos zonos, 
ir žmonių reikia jau dabar pa
ruošti naujas įsikūrimo vietas. 
O rajonų ir miestų Vykdomieji 
komitetai dar nepradėjo ryžtin
gai spręsti šio klausimo. Paga
liau kurgi kelių statytojai? Ne-

OB
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Broliška draugystė
Visame pasauly pasienių gy

ventojai iš vieno krašto į kitą 
vaikščioja be didelių sunkumų 
— vien su vietos organų pažy
mėjimu arba ir be jokio. Tuo 
tarpu Sovietų Sąjungos siena 
uždaryta net į Lenkiją. Tarp jų 
jokio judėjimo. Iki šiol iš Len
kijos į Sovietų Sąjungą ir prie
šingai tebuvo vos vienas vie
nintelis pereinamas punktas 
Brasta-Terespolis. Kita visa sie
na atitverta spygliuotomis vie
lomis ir. atskirta “mirties juos
ta”. Tik šių metų liepos 1 d. 
susitarta dėl antrojo perėjimo 
punkto — iš Przemyslio per Me- 
dyką į Morciką. Bet čia tegali
ma bus vykti tik traukiniu, ku
ris vieną kartą per dieną per
kirs sieną į vieną pusę ir taip 
pat vieną , kartą į antrą pusę.

Antros tokios valstybės pasau
lyje, kur kelių šimtų mylių sie
noje būtų vos dvi angos, turbūs, 
nėra. Jei tai nebūtų sovietiniai 

nąs, kad jau laikas įkurti liet, kraštai, būtų nuostabu. Sovietj- 
vidurinę mokyklą. Punsko liau- nėję santvarkoje tai sūpranta*- 
dies tarybos prezidiumo pirm.1 ma. Žmogus ten savo valios ne- 

■ Marcinkevičius, agronomas Juo- j turi, pats į užsienį išvykti ne- 
zas Maksimavičius, kuris buvęs ; gali nei pagalvoti, o jei jis siun- 
lietuvių veikėjas ir “buržuazinės ; čiamas, tai tik iš didelių centrų. 
Lenkijos” laikais. Iš lietuvių “vi- Iš jų išvykstantiems užtenka ir 

■ ..suomeninių.aktyvistų” mini: mo vieno kelio...
kytoją Petronėlę Duraitę, Juo- Suprantama, kad prie šitokių 
.zą Jakimavičių ,Antaną Judic- sąlygų ir vad. Suvalkų trikam- 
kį — bendruomenės liaudies ta-,pio lietuviai negali susisiekti su 
rybos pirmin., Joną Staškeliuką Į visa Lietuva.

-ntyt( ’£&įji ^-kaimo.kultūros na-
- jJ®ąi”j f>kurių~ vedėjas- esąs Skrip- 
:-^fu^!=8fnksčiaU buvęs— Punsko 
j .-.“liaudies, • tarybos prezidiumo 
-ipjrekybps skyriaus vedėju”. Kul-
JtiūFos-.Namuose .esanti 300 žiūro- 
^Vųv/ąąlėk.tscenoje pasirodą liet, 

p fcalektyvai,kurių verti esą pa- 
ominėti^ Ožkinių kaimo choras,

- -Kseigėnų ir' Šineikinės km. dra- 
■•mfis kolektyvai’ Bibliotekoj esą 
’.^Lųknygą. Matyt,< daugumoje 

^^nelietuviškos, nes toliau sako, 
-rkad liet knygos “sunkiai šias 
-mielas pasiekia”,. Taip .pat iš Lie

tuvos retai kas aplanką.
Punske ir apylinkėje esą 4 lie

tuviškos mokyklos, 15 kur lietu
vių kalba privaloma, ir 9 vaikų 
darželiai. Punsko liet, mokyklos 
vedėjas Stasys Lyskauskas ma-

pasakojimą.
Hidroelektrinės vyriausioji įs

taiga esanti Kaune buv. Laisvės 
alėjos 36 nr. Įstaigos kadrų skyr. 
reikalų vedėja G. Guntienė tu
rinti daugybę darbo, nes daugy
bė žmonių, įvairių specialistų 
arba stačiai atvykstą ar laiškais 
siūląsi dirbti prie statybos. Kad
rų skyr. viršininkas yra Moisie- 
jevas.

Pirmiausia pradedami ne už
tvankos, bet gyvenvietės staty
bos darbai. Taip atrodą, lyg su
galvota tik praplėsti ir pagra
žinti Petrašiūnus. Iš dalies tai 
teisybė.. Čia turėsią dirbti prie 
statybos daug žmonių, tad ir 
statomi namai, kur jie gyvens. 
Statomi pastovios konstrukcijos, 
ne§ ir statybą baigus čia- daug 
žmonių pastoviai turėsią įsikur
ti. Gyvenvietė braunasi į miš
ką — į pušynėlį.

Statybos reikalui išvestas nau 
jas kelias. Prie statybos dirbs 
daug darbiriįnkų dar neseniai 
dirbusių prie kitų jėgainių sta
tybų nei tolimuose Rusijos kraš
tuose.

Kaip gi atrodys pati jėgainė?
“J augštupį nuo Petrašiūnų 

Nemuną užtvers 1% klm. ilgio 
žemės pylimai, betoninis slenks
tis, Užtvanka pakels vandenį, jis 
išsilies į šalis, užtvenks miškus, 
laukus ir pievas, tyvuliuodamas 
80 kv. klm. plote, šioje dirbti
nėje vandens, saugykloje tilps 
230 milijonų kubinių metrų 
vandens. Prie užtvankos van
duo bus pakeltas apie 20 met
rų...

Energija iš čia būsianti siun-

POZICIJOS AIŠKĖJA
' ' (Atkelta iš 1 psl.)
bijodamas nemalonių komplika- 
cijų.^?r ‘ .

Tai ir vėl dar viena charakte
ringa byla prie visos eilės buvu- 
jjįįį ir dar būsįmų sovietų “diplo-

įdomu stebetį..,Vakarų dęnio- 
kratlnių-valstybių kantrybę! 
Juk kiekvienas bolševikų čia at- 
,siųstas “diplomatas”, nežiūrint 
kokio rango jis bebūtų, prade- 
danf-“draugu” ambasadorių ligi 
paskutinio kurjerio yra čekistas, 
turintis visas šnipo savybes ir 
Specialius uždavinius. Kiekvie- 

■nas toks išsiųstas į užsienius be 
savo tiesioginio ar geriau sakant 
oficialaus pavedimo yra įparei
gotas darbui, turinčiam ryšį su 
šnipinėjimu, diversantiniu dar
bu, kriminaliniu pogrindžiu ir tt 
Laisvi kraštai duoda laisvę tam 
kriminaliniam elementui laisvai 
veikti ir ruošti pakasynas lais
vam pasauliui!

Kaipf ilgai tvers Vakarų pa-

šaulio kantrybė? .
Ir vėl numuštas JAV 

lėktuvas
Pereitą trečiadienį vienas ame 

rikiečiu žvalgybinis lėktuvas 
numuštas netoli raudonosios Ki
nijos krantų. Žuvo 16 vyrų įgu
la' Ligi šiol'faštak tik vienas įgu
los techniko lavonas. Lėktuvas 
yra numuštas tarptauniuose van

denyse 32 mylių nuo Kinijos 
krantų ir 160 mylių į šiaurę nuo 
Formozos. Nėra jokių abejonių, 
kad tai padarė Kinijos raudonie
ji. Net ir Peipingo radio jau
pranešė, kad-jų didvyriai puo- statyti gyvenvietę hidrostątyto*
1a namiin Kinipcin kAti^k^ ipk- * •____ ?? * '

rų akmenų, 5*006 tonų plieno ir!jaugi paslaptis, kad bus užtvenk 1d L-m T^onrk/% nlon-
Statybos pradžioje darbams to- °. ar nereikia iškirsti miškus 

vadovavo inz. Janulevicius. ’ . vT. , . i-a. u • reikia taip pat pasalinti durpy-Jis baigęs Kauno pohtechm- us prįe§ingu atveju durpių sa- 
kos mstitutą buvęs paskirtas Į los išplauks užtvankoje į van- 
prie Narvos hidroelektrines sta- dens pavjr§ių įr gaiės pridaryti 
tybo5. Ten is karto buvęs pa-, jaug nemalonumų, užteršdamos 
skirtas betono gamyklos yyr. m- bidrop]pktrinės įrengimus”.... zinieriu, o prasidėjus jėgainės, 
statybai, vadovavęs geležies ar
matūros ir betonavimo darbams.

Betgi Kauno hidroelektrrinės 
jėgainės vyr. inžinierių negali 
būti lietuvis*. Juo paskirtas ir 
tuoj atvyksiąs inž. Leyšin, ku
ris vadovavęs Svirės ir Narvos- 
jėgainių statyboms. ,

Jėgainės ■■■ statybą pradedant 
Kauno politechnikos institute* 
Hidrotechretkės laboratorijai bai 
giami statyti 3 augštų rūmai. 
Hidrotechnikos katedros vedė
jas ddccentas J. Macevičius 
naujuoju pastatu esąs labai pa
tenkintas. Ten jau atliekami 
įvairūs bandymai, susiję su jė
gainės statyba. Reporterio apra
šomam bandymui vadodvavęs 
technikos mokslų kandidatas A. 
Rimkus. Su juo dirbą ketvirto 
kurso studentai: A. Ūsas, A. Ur
bonas. B. Varkala ir N. Augus- 
tinavičius.

Į tiriamąjį, darbą įsijungę ir 
kitos katedros. Inž J. Kivilšas 
su savo bendradarbiais bandą 
Kauno HES teritorijoje esančio 
žvyro tinkamumą.

Bolševikinė tvarka
Kauno miestas statybą re

mias: “Davė statybos valdybai 
būstinę, aprūpino eilę darbuo
tojų ir darbininkų butais, išsky
rė pirmąsias transporto priemo
nes, Sunkvežimius. Maisto pre
kybinė organizacija padėjo 
įrengti darbininkams valgyklą. 
Kauno Statybos trestas padeda ’

ta 15 km. Vilniaus-Kauno plen-

užliejamoje teritorijoje? Iš jos 
reikia taip pat pašalinti durpy-

hidroelektrinės įrengimus”....
Vaizdą papildo “Tiesa” birže

lio 12 d. paskelbdama keletą 
laiškų?/ ! •

Vienas statybininkas dar va
sario mėn. rašo: Jis pradėjęs 
dirbti prie HES pęrnąi, lapkri
čio men. “,£įaty bos /tresto, Nr. 2 
valdytoja^. Mazucfiaš tada ..paža
dėjęs labai sparčią .statybą. Dir
bą naujais metodais. Nors žiemą

Balandžio mėn. jis rašo:
Viskas sustoję, nes “gelžbeto

ninių gaminių fabrikas, priklau
santis statybos trestui Nr. 2, 
mums, kai reikia neduoda nei 
gelžbetoninių perdengimų, nei 
surenkamų laiptams maršų ir 
aikštelių. Kai padarome pama
tus 
kai mūrijame sienas — neturi
me surenkamų laiptams maršų. 
Negi stovėsi ir spoksosi be dar
bo. Mūrijam toliau sienas, ne
įrengę laiptų maršų ir aikšte
lių. Dabar nebelenda laiptų mar
šai. Oi kiek vargo turime kol 
juos ten sumontuojame. Be laip
tų namo juk nepaliksi. Dėl to 
kertame sienas, ardome ką pa
darę. Kertame rankiniu būdu, 
nes industriniai, mechanizuoti 
būdai tokiems darbams dar ne
sugalvoti. ..

Neseniai paaiškėjo kodėl mes 
negauname perdengimams pane 
lių ir laiptams surenkamų mar
šų. Besivaikant plano įvykdymo, 
gelžbetoninių gaminių fabrike 
prigaminta daugybė blokų pa
matams. Jų gamyba nesudėtin
ga, o gaminių kubatūra planui

įvykdyti didelė. Todėl fabrikas 
juos iš garinimo kameros krečia 
gatavus, kaip blynus nuo kep
tuvės. Visas fabriko kiemas už
verstas tais blokais. O mums rei
kalingos detalės negaminamos 
todėl, kad jas pagaminti sun
kiau, technologija sudėtingesnė, 
o kubatūra maža”.

Birželio mėn. rašo:
“Balandžio mėn. statybos pla

no neįvykdėme. Partijos Kauno 
miesto komiteto biuras svarstė 
HES statybos klausimą. Tresto 
valdytoją Mazuchą įpareigojo 
paspartinti HES gyvenvietės 
statybą.

Mes nudžiugome. Manėme, 
kad šiems vargams pagaliau bus 
padarytas galas. Bet patarlė sa
ko: negirk dienos be vakaro. 
Šios patarlės teisingumu mes 
įsitikinome. Per visą gegužės 
mėnesį iš gelžbetoninių gaminių 
fabriko negavome nė vienos 
mums reikiamos surenkamos 
konstrukcijos. Gyvenamų namų 
sienų griaučiai tebestovi kaip 
stovėję. Negalime mūryti ir vai
kų lopšelio sienas.

Nuo gelžbetonio mus vis dar 
tebeskiria tresto užtvaros, ku
rios nė kiek neminkštesnės už 
patį gelžbetonį. Skirtumas tas, 
kad iš tų užtvarų namo nepasta
tysi”.

lė baltųjų kiniečių karišką lėk
tuvą. Tuo taiffti ‘JAV per britų 
diplomatus paprašė 'Peipingą 
pasiaiškinti.

Konferuos Krikšč. demokratai
“Dėl Lietuvos išlaisvinimo ko

voti dar didesniu pasiaukojimu 
bei pasiryžimu ir šį reikalą lai
kyti pagrindiniu uždaviniu”, 
taip skambėjo Lietuvių Krikš
čioniu Demokratų Sąjungos ju
biliejinės konferencijos deklara
cija. Ir šiandien Lietuvos išlais
vinimas yra pagrindinis krikš
čionių demokratų uždavinys. Jie 
tą uždavinį vykdo atkakliai, ne
vengdami jokios aukos ir neleis
dami jokiems smulkiems reika
liukams nustelbti ano didžiojo

DIDIEJI PASIKEITIMAI 
TORONTE

Kiek naujų kanadiečių jums atrodo yra Toronte? Taigi, paim
kite Visus Venecijos, Poznanės ar Zagrebo gyventojus, ir turėsite jxaly- 
ginamus skaičius.

Dabar yra daugiau kaip 300.000 naujųjų kanadiečių gyve- 
nanČių'Toronte. ■;1'‘ ' /

Kas yra tie naujieji ateiviai?

Kokia jų praeitis?

Kokių ooujovių jie atnešė į Torontu?

Atsakymus f šiuos ir daugel j kitų įdomių klausimų liečiančių 
naujuosius kanadiečius greičiausiai augančiame Kanados mieste skaityk 
nuodugnioje straipsnių serijoje, kuri prasidės The Globe and Mail dien
raštyje pirmadienį rugsėjo 3 d.

■ki

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

.^MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men- 

'kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar-
:«ėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI “tik

i- Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
»26 Dundas St Wn Toronto EM. 4-1633

dadrbo.
Lietuvos laisvinimas, lietuvy

bės išlaikymo problemos ir su 
tuo susiję organizaciniai reika
lai bus svarstomi ir Clevelande 
įvykstančioje krikščionių demo
kratų konferencijoje rugsėjo 1- 
2 d.d. Clevelande, šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

Be grynai organizacinių svars 
tymų dalies konferencijoj bus 
ir studijinė dalis, kurioje pas
kaitas skaitys VLIKo pirminin
kas J. Matulionis, buvęs VDU 
rektorius prof. Gravrokas, vie-, 
na aktyviausių Kanados lietuvių 
kultūrininkių p-lė Iz. Matusevi
čiūtė, vienas pačių stipriųjų de
mokratinės minties puoselėtojų 
P. Stravinskas ir kt.

Pamaldos už mirusius sąjun
gos narius bus rugsėjo 2 d. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. 
Vienas įdomesnių punktų be 
abejo bus krikščionių demokratų 
jaunimo posėdis. Čia jaunieji 
politikai iš Čikagos, Clevėlando, 
Niujorko ir kitų vietų tarsis or
ganizaciniais, spaudos ir kitais 
reikalais.

Konferenciją užbaigs pobūvis 
svečiams ir kitų politinių bei vi
suomeninių grupių atstovams. 
Pobūvyje dalyvaus ir žymūs 
svečiai užsieniečiai.

Konferencijos šeimininku ir 
ruošėju yra Petras Tamulionis, 
Clevelando skyriaus pirminin
kas, padedamas P. Kliorio ir P. 
Gruodžio, valdybininkų bei viso 
skyriaus.

Visais * bendraisiais reikalais 
busimieji konferencijos dalyviai 
tesikreipia į pirm. Petrą Tamu- 
lionį — 5914 Dibble Ave., Cle
veland Ohio. Nakvynių reika
lu rūpinsis P. Kliorys — 1349 E. 
82nd Street, Cleveland 3, Ohio, 
susisiekimu Petitas Gruodis — 
tel. MU.. 1-1877.

Pluša ir visas skyrius norėda
mas gausų būrį svečių priimti 
lietuvišku nuoširdumu ir vaišin- i 
gurnu. Vyt Balandis. :

jams”
Bet esą daug ir nenormalumų.
Prie autobusų, kuriais darbi

ninkai vykstą į darbą ir g^žtą, 
esanti baisi spūstis. Autobusų, 
mat, ne tik nepadidinta, bet dar 
net sumažinta. Darbininkai gaiš
tą ir darbo metu “laukdami pa
vienių sunkvežimių su medžia
gomis statybai. Mat, miesto 
transporto kontora vis mažiau ir 
mažiau išskiria mašinų”. -

“Ligi šiol (tai rašo kovo mėn.) 
hidrostoties objektai neturi elek 
tros energijos. Elektros mecha
nizmai stovi, plytos paduoda
mos ’ mūrininkams neštuvais, 
sąskaitybos ir techniniai darbuo

DIENOS PRIE KONGO UPĖS

Kas atsitinka, kai per 3 die
nas atsiduri iš Kanados did
miesčio vidury Afrikos, ekvato
rinėse džiuglėse, prie Kongo 
upės? Taip, nesinori tikėti ir 
tiek! Atrodo, kad jausmai ne
keliauja tokiu greičiu, kaip šių 
dienų lėktuvai. '

O visigi aš esu apie 30 km. 
nuo civilizuotos vietovės Nioki, 
belgų valdomoje; kolonijoje, 
vad. Congo Belge et Ruanda 
Urundi. Šio straipsnio pradžią 
rašau sėdėdamas ant didžiulio 
akmens, , išdžiūvusioje Kongo 
upės dalyje. Rašysiu tol, kol ko
kia gyvatė ar kitas nelemtas su
tvėrimas nenubaidys.

Atsidūriau su džypu iš Nioki; 
šoferį ir vadovą, labai puikų, pa
siūlė belgų kelionių biuras “Sa- 
bena”,. —- už $25 dienai;. tai <pi-

kiekvieną ■ . dąlyką \ pasakiškos. 
Dėl šios, priežasties ir kitų nu
tariau kuo greičiau atsidurti 
gamtoje. Didelių pavojų gyvy
bei čia nėra, nes vietiniai neg
riukai labai draugiški, o gyva
tėms ar smaugliams, geriausia, 
pasitraukti iš kelio.

Kongo upė milžiniško pločio, 
vietomis vos įžiūri kitą krantą. 
Lietaus sezono metu, žinoma, ji 
dar padvigubėja, nes dabar koks 
puskilometris išdžiūvusio ak
menuoto dugno, kuriuo vaikšti
nėju ir stebiu juodukus, gaudan 
čįus ųiegileshės'e vietose žuvis ir

tojai, norėdami suvesti pavaka- 'kažką panašaus į vėžius. Niekas 
ry darbo dienos rezultatus ar su- i čia nevartoja maudymosi kos- 
darydami planus rytdienai, . tiumų, Adomo kostiumas pato- 
priversti žlibinti akis prie žva- \ giausias apvalkalas. Čia pat už- 
kių ar spingsulių. Antrosios pa- , kurta ugnis, prie kurios visa šei 
mainos darbininkai, šoferiai, iš- ma susirinkusi laukia laimikio, 
krovėjai vargsta patamsy... O 
iš statybos teritorijos taip pui
kiai matyti augštai į pilką dan
gų iššovusieji ir smagiai rūks- 
tantieji Petrašiūnų elektrinės 
dūmtraukiai”...'

HES statybininkai elektros 
stulpus nutiesę į “Bituko” fab
riko transformatoriaus kioską, 
bet prisijungti neleidžiąs fabri-

Sugautą žuvį tuoj pat iškepa ir 
suvalgo; šeimos galva vėl bren
da į vandenį ir gaudo toliau, vė
liau vėl tas pats iš eilės. Atėjus 
pietų laikui mano vadovas, ku
rio pavardės neištariau, bet va
dinau mousieur' Kiwu (lai jis 
atleidžia man už tą vardą — vė
liau sužinojau,, kad tai vardas 
mažyčių gražių beždžionįkių gi-

ko direktorius Linkevičius. Esą, minės, gyv. Belgų Konge) įlipo 
jis nenorįs rizikuoti numušti jo į-medį ir. atsinešė, kažkokių vai-

w . _ //»- • /• • m _________ T _   X   \ _____šių (deja,- vardo nežinau) ir nu
pirkom keptą žuvį. Tai ir buvo 
mūsų pietūs. Na, ir pigūs, nes 
Leopoldville mieste ■ geri pietūs 
kainuoja ne. mažiau $10. Tre-

turimą augštą “kosinus f i” —. 
pajėgumo išnaūdojimo .rodykit 
Už tai jis gaunąs premiją.

Gyvenamieji namai esą išva
ryti iki pirmojo aūgšto lubų ir 
toliau nebedirbama 
tiekiama geležies.

Didelė bėda esanti ir su pa- nų, aišku, nepraleisdamas pro- 
tyrusių darbininkų stoka/ Dirb- gos man pasiūlyti. Deja, nega- 
ti prie HES pasisiūlą daug, bet Į Įėjau jų priimti, nors Kiwu pri- 
vis ne tokie, kokių reikią. į mygtinai aiškino, kad jie saldūs

Reporteris tad klausia: “Kyla j ir kad visi europiečiai juos vai- 
1 1 *___ y* _ «J _ _ / x '

nes nepa-, čiąm mano Kiwu iš po akmenų 
išsitraukė kažkokių, kietų kirmi-

klausimas: ar žino vadovai tų 
žinybų, pristeigusių mieste išti
są tinklą “šoferių”, “buhalterių”, 
“mašinraščio” kursų, ar žino jie, 
kad begalo trūksta statybos dar
bininkų”. Visur trūkstą mūri
ninkų, dailidžių, betonuotojų, be 
kurių negalima būsią įvykdyti 
“šeštojo penkmečio plane nu
brėžtus statybos darbus”.

HES Statybos valdybos virši
ninkas yra N.. J. Luchnevas, ku
ris pastatęs eilę stočių Rusijoje.

Rašo J. Pamituviškis

su numirti, jei ji įkastų. Taip 
ta gero pusantro metro ilgio ru
da gyvatė ir šiandien, turbūt 
tebesidžiaugia Kongo upės kran 
tų laukiniu grožiu. Norėjau bū
tinai pamatyti savo natūralioje 
gyvenvietėje krokodilą, deja, jie 
prisilaiko stovinčiame vandeny 
— pelkėse. Į pelkes su džypu 
negi važiuosi, o mano vadovas 
Kiwu be džypo pėsčias toli nei
na.

“Rock ’n Roll” prie Kongo
Pasiekėme juodukų gyvenvie

tę. Nustebau, kad ir čia jie visi 
už mane geriau kalba prancūziš
kai, ypač mažiukai negriukai. 
Sužinoję iš Kiwu, kad tai čia 
Americain (o jiems visi neeuro- 
piečiai — amerikonai), kiekvie
nas iš jų pasisiūlė būti vadovu. 
Per nendrinių būdų kaimelį, gė

vėlius krovė įvairius vaisius, 
žvėrių kailius, daugelis žvejojo, 
o grupė juodukių į būgno ritmą 
raitėsi, kaip mikliausios gyva
tės. Tai pamatęs galiu ramiai 
girtis, kad žinau, iš kur atkelia
vo Amerikon “rock ’n roll”, 
muzika, sukrėtusi dabartinę 
Šiaurės Amerikos paūglių gene
raciją. Kai Š. Amerikoje bežiū
rint televizijoje į lyg tūkstančio 
parazitų apsėstą, besiraitantį ir 
skerdžiamo šerno balsu žviegian 
tį Elvis Presley ir Little Ri
chard jausdavau pasibiaurėji- 
mą, taip klausydamas tų juo
dukių melodingos dainos ir žiū
rėdamas Į judesius, kažkaip pri
menančius Kongo upės judru
mą, buvau sužavėtas. Čia ir man 
prisimena lotynų posakis: “Kas 
tinka Jupiteriui, netinka 
čiui”.'

Atgal į Leopoldville 
Sėdėddamas lėktuve dar 

tą žvelgiau į besiraitančią 
žinišką vandens juostą — Kon
go, tekančią toli į rytus. Kuo 
toliau, tuo įdomesni jos krantai, 
pilni įvairiausių žvėrių: leopar
dų, dramblių, beždžionių, rau
donųjų bufalo ir kt. Norėčiau 
pamatyti Kiwu ežerą, 7 pėdų 
augščio Wattussi negrų kiltį, 
Sturi miškus, kur ir dabar gy
vena pigmėjai, ar Nyamalagira 
ugniak-alnius. Tai tik svajonės, 
nes pagal vietines kainas čia 
tik milionierius išgalėtų.

Na, tačiau ir už keliasdešimts 
dolerių Nioki ir Inongo apylin
kėse pamačiau daug, o svarbiau
sia įgijau draugų. Niekuomet 
neužmiršiu nepaprastai šnekaus

jau-

kar- 
mil-

(nors iš jo kalbos retą žodį te- 
suprasdavau) mano vadovo Ki
wu, amžinai besišypsančių neg
riukų ir “rock ’n roll” bešokan
čių juodukių gražuolių, kaime 
prie Kongo upės.
Pora žodžių apie Leopoldville
Leopoldville — tai Belgų Kon 

go ir Ruanda Urundi sostinė. 
Mieste apie 14.000 baltųjų ir 130 
tūksanči'ų juodukų. Miestas šva
rus, puikios alėjos, milžiniški 
apartmentų pastatai, daug dygs
ta naujų! Kas įdomu, kad pava
žinėjęs po juodukų rajonus ne
jauti to skurdo ir baisaus ne
švarumo, kaip pav. Š. Amerikoj 
ar P. Amerikos miestuose. Yra 
naujų kolonijų juodukams, ku-- 
rių ir baltieji pavydėtų pamatę, 
yra gyvenančių ir. nendririęge

ą naujai pastatytas murines ko
lonijas. Juodukai važinėja dau
giausia dviračiais; daug-mačiau 
važinėjant automobiliais ir net 
skraidant lėktuvais^ Ypatingai 
nustebau nematydamas jokio 
kolonialinio prispaudimo ar bal
tųjų viešpatystės žymių, kaip 
pav. mačiau Nigerijoje (anglų 
kolonijoje). Ilgai nebūdamas 
negaliu tai tvirtinti, bet belgų 
kolonialinis rėžimas tikrai ski
riasi nuo anglų.

Baltieji gyvena puikiuose liuk 
susiniuose namuose kiekvienas 
turi automobilį (trečdalis ame
rikoniški, kiti — volksvagenai 
ir prancūziški), baltieji auto
busais nevažiuoja, o kadangi 
nėra mieste šaligatvių, atstumai 
dideli, nenuostabu, kad automo
bilių matosi nemažiau, kaip pas 
mus. Sekmadienį prie šv. Onos 
katedros po pamaldų ilgabarzdis 
vyskupas ant šventoriaus pa
šventino tūkstančius automobi
lių. Pamaldose dalyvavo daug 
tikinčiųjų, pamokslas prancūziš
kai. Nors oficialiai prancūzų ir 
flamandų kalbos vartojamos, 
bet per 4 dienas Belgų 'Konge 
neišgirdau nei žodžio flaman-

' (Nukelta į 6 psl.)/

Pinigai laikiniems 
morgičiams

Paskolos stotybininkoms — 
betkokio dydžio.

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

go.
Valgydamas žvelgiau į dumb

liną vandenį, pilną rąstų ir iš
plautų augalų. Vanduo bėgo ne
paprastai greitai, vietomis virs
damas milžiniškais verpetais 
(atrodo, per uolas). Veltui ieš
kojau akimis kokio plaukiančio 
laivo ar valties, O gal čia pa
vojinga?

Krantai priaugę neaugštų su 
milžiniškomis šaknimis medžių 
ir tankių krūmokšnių. Juose pil
na visokių -rėkaujančių paukš
čiu, ypač gražių papūgų gimi
nės atstovų Ant žemės pilna 
mažyčių gyvačių ir driežų, gero 
katino dydžio, primenančių di
nozaurus. Nepataikiau nei vie
nai gyvatei užminti ant uode
gos, nors Kiwu ir kiti mano drau 
gai — mažiukai negriukai kele
tą jų parodė. Kai buvau pasine
šęs vieną jų užmušti (vėliau 
prie grobio, žinoma, nusifoto
grafuoti), Kiwu sakė, kad ji 
visai nepavojinga, t,y- nėra šan-

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

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

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

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

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų..
MUSŲ SKYRIAI: 105 Carmon E., HAMILTON, pas p. A. Jurai
tę tdef. JA. 8-6686 ir 388 William St, LONDON, Ont, pas p. J. 
Butkų, telef. 79871, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš 
Anglijos \

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

VlENYBfiJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

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

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

Gia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo
■ - ' sąlygomis.
Skyriai bei Agentūros visuose 

didesniuose Kanados -



TtVIBKĖS ŽIBURIAI

REZISTENCIJA LIETUVOJE B “Tiesos” puslapių

Pražydo alyvos po langu
menuose nuo gegužės pabaigos

LIETUVIŲ-LENKŲ KLAUSIMU
Šituo klausimu plačiai rašė putomis. Tas priklausė tik nuo vie-*dyta visam pasauliui, jog mes 

Kardelis net keliuose “NL” nu-no asmens, Jogailos. Gi minima nesame visu šimtu procentų tik- v« zvaa Must /Ja J

Buvo parašyta gana plačiai, 
išsamiai ir dalinai teisingai, bet 
deja, tas viskas jau yra praeity-

/ ma ir iš tos praeities, tikriausiai, 
stiprybės nepasisemsime.

Gana aštrokai buvome kalti
nami mes patys, lietuviai. Girdi 
“mes daug klaidų padarėme.” O 
kas gi tų klaidų nepadarė ar ne
padarys. Sakoma, kas nedirba, 
tas neklysta, bet aš manau, kad 
ir tas klysta, kuris nedirba, nes 

, jis jau nusižengia bei klysta to
dėl, kad nieko nedirba.

Nejaugi dėl visų mūsų nelai
mių mes esame kalti. Nemanau, 
kad taip yra. Nejaugi mes kalti, 
kad turime besotį, akiplėšišką ir 
egoizmu nusipenėjusį kaimyną, 
kuris visais istorijos laikais, ieš
kojo progų, kaip čia prisišlieti 

‘ bei prisiglausti prie mūsų teri
torijos, kad laikui bėgant, pa
liktų ji absorbuota jų didumos, 
ir pakviptų jų lenkišku kvapu.

Lenkui, daug nereikia. Užten
ka lenką priimti nakvynės, o jau 
užteks jam pagrindo savintis tą 
namą. Pavyzdys yra ryškus su 
ukrainiečių Lvivu ir mūsų Vil
nium, kurie pabuvę lenkų oku
pacijoje Jau įrašyti į Lenkijoj 
miestų sąrašą.

Beskaitant p. Kardelio straips 
nį minimu klausimu pasirodo, 
jog žodelis “Ne” daug ką lėmė 
anais Lietuvos nepriklausomy
bės laikais, kuomet buvo lenkų 
pasiūlyta tartis dėl Vilniaus. Žo
delis “Ne” buvo panaudotas P. 
V. Jakševičiaus-Alanto (Liet. 
Aido red.) ir buvo nesileista į 
derybas su lenkais Vilniaus klau 
simu.

Mano manymu, Alantas nepa
darė jokios klaidos atmesdamas 
Ijenkų pageidavimą tartis Vil
niaus klausimu.

Kas būtų galėję įvykti, jeigu 
pavyzdžiui Alantas ir visi kiti 
ten buvę būtų pasakę: “Gerai, 
tarkimės”. Būtų tikriausiai iš
ėję blogai, nes mes būtume su
sirišę su lenkais, dar viena nelai
minga unija bei sutartimi ir ga
li būti, kad ji būtų buvusi pati 
nelaimingiausia iš visų laikų. 
Anais viduramžio laikais nelai
mės šaltinis lietuviams prasidė- 

*jo su Jogailos, Jadvygos vedy-

sutartis, jeigu ji būtų buvusi da- rf, kad Vilnius yra mūsų miestas 
romą, būtų įvykusi, su visos liet. Į bei sostinė.
tautos žinia, bei visų lietuviui Antra vertus, Vilnius Sovietų 
vardu, ir šianddien lenkai turėtų Sąjungos yra pripažintas Lietu- 
------- .*------ - ..;«.**_** sostine, priskirta ir tam tik

rą dalis ploto, kuris iki antrojo 
pasaulinio karo buvo okupuo
tas Lenkijos. Išeina, kad šiuo 
požiūriu net rusiškasis komuniz
mas yra teisingesnis netik už 
lenkus, bet ir už anų laikų Am-

gerą atramos tašką visuose Vil
niaus bei mūsų rytų dalies teri
torijos klausimuose.

Lenkai sakę: Mes negalime 
jums perleisti, Vilnių bei kitas 
sritis, vienu plunksnos pabrau
kimu. Reikia eiti pamažu, pa-
laipsniui pripratinant visuome- basadorių Tarybą Paryžiuje, ku- 
nę prie to. IŠ pradžių valdysime ri nesiremdama nė kokiais is- 
ir mes, ir jūs ir tik vėliau, nu- tariniais faktais, nei teise, Lie- 
matyta sutartyje tvarka atiteks tuvos kunigaikščio Gedimino
visa sritis jums...

Ar galima įsivaizduoti kokio 
nors miesto ar srities bendrą 
lietuvių ir lenkų valdymą? Aš 
puikiai atsimenu, kaip komunis
tams pirmą kartą grąžinus Vil
nių Lietuvai iš džiaugsmo tie
siai ir nuvažiavau į Vilnių. Juk 
tai mūsų visų politinių - kalbų 
pradžia ir pabaiga. Tai mūsų iš
svajotas miestas. Tiek buvo sie
lotasi, tiek dejuota ir dainuota 
dėl Vilniaus. Kaip čia žmogus 
iškęsi nenuvažiavęs. O ką ’ pa
mačiau ten? Mūsų civiliai žmo
nės bijodavosi vakarais išeiti iš 
namų. Policija dirbo išsijuosu- 
ii tvarkydama triukšmadarius 
lenkus. Man nėra ko aiškinti 
tiems, kurie Vilniuje gyveno. Aš 
buvau Vilniuje tik kelias die
nas ir jau žinau kokios gali lauk 
ti lietuvių perspektyvos' Sėdant 
su lenkais į vieną valdymo suo
lą. O tie, kurie buvo nuolatiniai 
Vilniaus gyventojai ar išbuvo 
ten ilgesnį laiką, galėtų pasaky
ti daugiau, kaip galima “broliš
kai” vieną miestą valdyti.

Einant su lenkais į derybas 
minėtu klausimu išeitų tas pats, 
kaip su arklį pavogusiu vagiu. 
Netraukti jo atsakomybėn, bet 
nusivesti į restoraną ar pasi
kviesti į namus, gerai pavalgy
dinti, pagirdyti ir po to derėtis, 
kad jis malonėtų tomis ar kito
mis sąlygomis arklį-grąžinti. Iš 
tokių derybų nieko neišeitų: bū
tum sau pasidaręs išlaidų, nu
stojęs laiko, o arklio, viesvien 
negautum. ,

Reikia atsiminti, kad, čia klau
simas ne kokio neaiškios praei
ties pasienio miesčiuko, bet klau 
simas Lietuvos sostinės. Įsilei- 
džiant į bent kokias derybas su 
lenkais dėl Vilniaus, būtų paro-
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'įkurtąjį miestą, daug šimtų me
tų buvusį Lietuvos sostine, kaip 
dovaną, kaip daiktą, pateikė 
Lenkijos respublikai.

Nors mums dar daug tektų 
pasidarbuoti, beieškant kuo ar
timiausių ir pačių geriausių ke
lių šiame klausime, bet su len
kais į betkokias derybas leistis, 
nebūtų prasmės. Nors ir komu
nistiniame tvarte, bet tas lenkų 
buvęs pavogtas lietuviškas “ark 
lys” yra sugrąžintas mums. Taip 
kaip Prancūzija dėl Paryžiaus 
arba Ispanija dėl Madrido neis 
tartis su savo artimais ar toli
mais kaimynais, lygiai taip mes, 
lietuviai, neisime į derybas su 
lenkais, o ypač su lenkais imi
grantais. /

Lenkai, o ypač imigrantai (nes. 
dabartinėje komunistinėje Len
kijoje jų burnos yra užčiauptos) 
dar vis serga senąja liga: “Od 
morza, do morza” — nuo jūrų 
ligi jūrų! Nors lenkų vyriausy
bė rytų Europos sienas yra pri
pažinusi, ir jokių pretenzijų ne
bereiškia dėl Vilniaus ir Lvivo, 
bet jų norai nė kiek nesiskiria 
nuo emigracijoje esančių lenkų. 
Tik jų sąlygose nėra ką kita da
ryti, kaip tylėti ir laukti taip, 
kaip ir mes visi laukiam. Tik 
mūsų ne visų vienodas lauki
mo tikslas. Mūsų tikslas būti lais 
yiems tik savame krašte bei sa-J

Atvykusieji iš Lietuvos papar 
sakoja ir apie ginkluotas kovas, 
ypač antros okupacijos pradžio
je. Kai partizanavę daug vyrų.

Minimos taip pat stambesnės 
kautynės, paleistieji iš kalėjimų 
ar stovyklų suimtieji etc. Pažy
mimi stambesni iš paskutinių 
partizanų nuostolių Suvalkų 
kę-šte 1951 m. Tais pačiais me
tais liepos mėnesį per kautynes 
prie Šilalės žuvo ir Kęstučio apy 
gardos (Žemaičiuose) vadas Al
gimantas, iki 1948 m. pabaigos 
vadovavęs garsiajai Butegeidžio 
rinktinei. Labai biaurus pasiro
dęs ir daug žalos padaręs prof 
Markulio išdavimas. Dėl jo žuvę 
vertingos į Vakarus siųstos me
džiagos, kuri nepasiekusi veiks
nių, nei kitų paskirties tikslų. 
Vad. “BDPS programa” paskiau 
partizaninės vadovybės krašte 
buvo pakeista ir konkrečiai pri
taikyta gyvenamojo meto sąly
goms, taupant žmones ir jėgas. 
Vadovai pakluso gen. Žemaičiui. 
“Vanagų” programos atsisakė 
patys žmonės, daugumas “va
nagų” žuvo, kiti — iš jos pasi
traukė arba perėjo į kito vardo 
sąjūdį. Krašte pasilikę kovotojai 
ir sąmoningesni taurūs lietuviai

stengiasi registruoti, kiek oku
pantai apiplėšė kraštą ir iš jo 
išgabena gėrybių, kad, atėjus 
laikui, būtų galima pateikti kiek 
galint tikslesnę ir konkretesnę 
sąskaitą. Krašte taip pat atsi
dėjus registruojama, kas nepap
rastai pataikauja okupantams ir 
kenkia saviesiems. Tačiau ten 
vyrauja nuotaikos, jog tiems, 
kurie neprisidėjo prie išveži
mų, neskundė, nešnipinėjo žmo
nių, negrūdo jų į kalėjimus, — 
nebūtų pritaikytas kitų mastas.

Rusifikacija stiprėja: kai ku
rios įstaigos, kurios seniau pri
imdavo pareiškimus dar lietu
viškai, dabar juos priima tik ru
siškai. Gimnazijose galima mo
kytis vokiečių, anglų ar pran
cūzų kalbų. Prieš rusifikaciją, 
mokytojų nuomone, juo toliau, 
juo sunkiau darosi spirtis.

7-15 metų jaunimo atsparu
mas okupantų įsravai yra men
kesnis nei vyresnio amžiaus. Vis 
dėlto okupacija, kad ir pamažu, 
ypačiai į pačius jauniausiuosius,. 
savo įsravą daro. Nutautinimas 
paspartėtų, jei Sovietai įsteng
tų pakelti gyvenimo standartą 
ir pagerintų darbo bei buities 
sąlygas. , E.

BOTAGINĖ SPAUDA
— Komunistiniai agitatoriai 

giriasi gausia spauda. Ką galė
tum tamsta pasakyti apie oku
puotos Lietuvos spaudą? — pa
klausėme neseniai iš Lietuvos 
atvykusį vieną žmogų.

— Visa spauda, kokia tik da
bar Lietuvoje viešai išeina, yra 
komunistinė arba tarnauja ko
munistų partijos reikalams. Ji 
skaitytojų nei šviečia, nei in
formuoja. Ji yra partijos bota
gas žmonėms plakti, kad bijotų, 
kad būtų klusnūs, kad greičiau 
dirbtų ir kad daugiau vertybių 
sukurtų Rusijai.

— Ar žmonės perka ir prenu-
- pa-

ti, ką ji tokiu ar kitokiu būdu 
siekia iš tikro pasakyti, kurių 
žygių reikia laukti po tokio pa
rašymo. Okupuotos Lietuvos 
spauda nevaizduoj a krašto gy
venimo. Ji nėra nei švietėja, nei 
kultūros kėlėja, kaip laisvojo 
pasaulio spauda, o tik okupanto 
botagas prispaustiesiems, lyg 
kokiai avių kaimenei valdyti, — 
pažymėjo paklaustasis. J. R.

voje teritorijoje, gi lenkų tikslas Į meruoja tokią spaudą? - 
atgauti laisvę ir pasiglemžti kai- klausėme. .

dingimo.

Daugelio

pavogimo

kaklu
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BLACK LABEL (tariama "blek leibel”)

mynų tam tikras sritis, kaip kad 
buvo iki antrojo pasaulinio ka
ro. Lenkai emigrantai per pas
kutinius 17 metų nieko nėra už
miršę ir nieko nėra pasimokinę. 
Jie tebedainuoja senąją savo 
dainelę, nors jų politinė įtaka ši
tame klausime yra lygi nuliui.

Reikalui esant mes ieškosime 
kitų kelių link Vilniaus. Ieško
sime pas tuos, kurie lygiagrečiai 
buvo ir yra priešingi lenkų po
litikai ir kurių istorijos lapuose 
Vilnius yra atžymėtas kaipo Lie 
tuvos sostinė.
- Buvo laukiama daugiau atsi
liepimų šituo klausimu. P. Kar
delis kvietė, ir žadėjo duoti vie
tos jo redaguojamoje “NL”. Ypa 
tingai buvo, laukiama pasisaky
mo iš Vilniečių pusės. Deja, ra
mu, visi tyli, atrodo, kad viskas 
tvarkoje”.’

B. Naujalis.

— Komunistinę spaudą žmo
nės prenumeruoja ne gera va
lia. Jie yra verčiami ją prenu
meruoti. Jei kas laikraštį kios
ke laisvai perka, tai ne tam, kad 
jį skaitytų, bet dažniausiai no
rėdamas panaudoti jį tik pre
kėms suvyniotti.

— Ar parduotuvėse trūksta 
vyniojamojo popieriaus?

“•—Ne tik trūksta, bet visai jo 
nėra, — šypsojosi pasakotojas. 
Visos Kauno parduotuvės dabar 
mažiau popieriaus sunaudoja, 
kaip anais laikais “Paramos” 
krautuvės. Man pasakojo, kad 
visos Kauno parduotuvės tik to
ną popieriaus per mėnesį tegau
na.

Grįždamas prie iškelto klau
simo, paklausiamasis paaiškino, 
kad komunistinę spaudą.skaity
dami žmonės turi galvoti ne 
apie tai, kas rašoma, bet spėlio-'

Roma. — Miniatiūrinė San 
Marino respublika, turinti 60,5 
kvadr. klm. ploto ir 12.300 gy
ventojų, esanti Italijos globoje, 
užmezgė konsularinius santy
kius su Sovietų Sąj. Konsulato 
uždaviniai, be abejonės, pra
šoks liliputinės respublikos sie
nas. .

Komunistinė propaganda kiek 
viena proga labai mėgsta girtis, 
kad sovietinėje santvarkoje di
džiausias dėmesys skiriamas 
vaikų ir jaunimo auklėjimui. To
kios rūpestingos globos, girdi, 
vaikai niekada nesusilaukia ka
pitalistiniuose kraštuose, kur 
jiems pusnuogiams tenka parda
vinėti laikraščius didžiųjų gat
vių sankryžose. Tačiau komunis
tinė spauda, užmiršdama propa
gandinę giesmę, kartais patiekia 
labai gražių pavyzdžių, liudijan
čių, kaip iš tikrųjų sovietijoje 
rūpinamasi vaikų auklėjimu. 
“Tiesa” atspaude S. Bistricko 
feljetoną — “Alyvų pavėsyje”, 
kuriame juodų ant balto piešia
mas Zarasų vykdomojo komite
to pirmininko Dorofejevo tėviš
kas, rūpestis to miesto vaikų ge
rovei užtikrinti.

Dorofejevas alyvų pavėsyje
Sunku pasakyti, iš kurio So

vietų Sąjungos pakampio drg. 
Dorofejevas atklydo į Zarasų 
miestą, bet dalykas yra tikras 
— ten, kur jis anksčiau gyveno, 
matyt, alyvų nebūta. Todėl vyk
domojo komiteto pirmininko 
Dorofejevo akį tuojau pat pa
traukė alyvų krūmai, augantieji 
vaikų darželio kieme. Dorofeje
vo komunistinėje galvoje gimė 
komunistinė idėja — bene vai
kams alyvos reikalingos, va, kad 
jos taip po jo, Dorofejevo, lan
gu žiedus išskleistų ,.. Dorofe
jevas užėjo į vaikų darželį, kyš
telėjo nosį į vieną kambarį, į ki
tą: “Darželiui reikia geresnių 
patalpų. Vaikučiai — mūsų atei
tis. Jais mes turime nuolat rū
pintis” ... Darželio vedėja, bū
dama realistė, pareiškė, kad ge
resnių patalpų vaikų darželiui 
Zarasuose neatsiras. Drg. Doro
fejevas, per atvirą langą į savo 
komunistinius plaučius trauk
damas žydinčių alyvų kvapą, 
autoritetingai užtikrino: “Ką 
reiškia neatsiras? Jei nėra pa
darysim” ... Pasakė ir kaip 
kirviu nukirto — po kelių dienų 
darželio vadovybę pasiekė spe-

KIVIRČAS GUBŲ TARPE
Toronto gudų Polocko šv. Eu- 

frazijos vardo provoslavų para
pija prieš kurį laiką pakvietė 
atvykti Kanadon archimandritą 
Uladzimer Finkauskį, gyvenantį 
Paryžiuje. Archimandritas gavo 
Kanados, o taip pat JAV vizas ir 
jau ruošėsi išvykti kelionėn, bu
vo net nusipirkęs laivokartę iki 
Niujorko. Bet vieną dieną prieš 
išvykimą gavo JAV konsulato 
pranešimą, kad viza atšaukiama. 
Po dviejų dienų tokią pat žinią 
prisiuntė Kanados konsulatas.

Paaiškėjo, kad konsulatai yra 
gavę kažkieno skundą, archiman 
dritą kaltinantį ryšiais su ko
munistais. Dėl to gudų spaudoje 
prasidėjo dideli ginčai ir prie-

NAUJŲJŲ MOKSLO METŲ IŠVAKARĖSE
Jau baigiasi gražioji vasarė

lė, su ja baigiasi ir mokinių ne
rūpestingos atostogos. Artėja 
rugsėjis, o kartu su juo ir nau
jieji 1956-57 mokslo metai. Grei
tai suskambės mokyklose varpe
liai ir kvies mokinius į suolus, 
prie knygų ir sąsiuvinių.

Kartu su naujaisiais mokslo
metais, kaip mokiniams, taip ir 
jų tėveliams, ypač pastariesiems, 
dažnai iškyla tam tikrų svars- 
tinų klausimų: kokiu keliu vai
kų gyvenimą kreipti, kokią mo
kyklą jiems parinkti ir pan.

Mokyklos parinkimo klausi
mas ir yra ypatingai svarbus vi
sam vaikų gyvenimui ir jų atei
čiai. Labai teisingai J.E. vysk. V. 
Brizgys Viename rašinyje yra 
parašęs, jog kalbant apie žmo
gų (šiuo atveju apie augantį 
žmogų), gal tinkamiausia būtų 
jį prilyginti bičių koriui, mokslą 
ir kitokį įsigytą žinojimą — me
dui, kurį ten po lašelį sudeda tė
vai, pradžios mokyklos, kitų mo
kyklų ir universiteto mokytojai 
bei profesoriai... Todėl labai 
atydžiai tenka stebėti, kad į tą 
“korį” būtų pridėta tikrojo me
daus, ne kokio erzaco — pakai
talo ...

Mokykla su Dievu, ar be Jo?
Kraštuose, kuriuose nūdien 

mums tenka gyventi ir jaunąją 
kartą auginti bei auklėti, Šiau
rės Amerikoje,—galima mokyk
las laisvai pasirinkti. Kanadoje 
tėvai vaikus gali leisti į vad. Pub 
lie Schools ir Separate — kata
likiškas mokyklas. Pirmosiose 
religinis auklėjimas neprakti
kuojamas, o antrosiose — moks
las einamas stiprioj religinėj 
dvasioj.

Teoretiškai į reikalą žiūrint, 
atrodo, mums, katalikiško krašto 
žmonėms — lietuviams, kurių 
gimtojoj žemėj buvo 85,7% ka
talikų, negalėtų nei mintis kilti 
vaikus leisti į kitokias, kaip į ka
talikiškas mokyklas. Vienok, 
praktikoj, kartais susiduriama 
su vienokiomis ar kitokiomis 
kliūtimis. Separate Schools rė-

mėjams truputį mokesčiai dides
ni, be to, tų mokyklų tinklas yra 
retesnis, todėl jas pasiekti nevi- 
siems vienodai arti ir tt. Šitokios 
kliūtys kaikuriuos tėvus kartais 
jai ir sulaiko nuo savo vaikų lei
dimo į katalikiškas mokyklas, 
iie pasukami į Public Schools.

O visdėlto reikėtų labai 
apsigalvoti

Kai į jaunojo daigelio auklėji
mą padedamas tvirtas religinis 
pagrindas, jis juo remiasi ir nau
dojasi visą gyvenimą. Kai jis to
kio pagrindo negauna — svyruo
ja visą gyvenimą, tarytum nend
rė ir dažnai palūžta. Tiesa, ir to
se mokyklose, kuriose neprakti
kuojamas religinis auklėjimas, 
yra gana gerų mokytojų, kurie 
stengiasi padėti savo auklėtinių 
gyvenimui pagrindus, deja, ki
tokios medžiagos, nes tų mokyk
lų programos taip nurodo. Jie, 
norėdami mokiniukus gerai iš
auklėti, įskiepyti jiems doro el
gesio pradus, apeliuoja į jų, kaip 
žmonių, kilnumą, garbę ir kitas 
žmogiškąsias savybes. Vienok 
tai nėra tvirti pagrindai .Šių die
nų moderniškasis gyvenimas, 
triukšmingos miestų gatvės daž
nai tuos pagrindus sugriauna ir 
ilganiui jų visiškai nebelieka...

Tad vaikučių tėveliams patar
tina rinktis tas mokyklas, kurio
se jų vaikučiams diena iš dienos
— kartu su bendrojo mokslo tie
somis— būtų skiepijamos ir re
liginio mokslo tiesos, iš kurių 
formuojami stiprūs ateities žmo
gaus pagrindai.

Tenka pritarti vieno kunigo, 
dvigubo daktaro pedagogo, pa
mokslo minčiai: “Jeigu paliksite 
savo vaikams arba vaikui dides
nį turtą, kad ir keletą namų, vi
siškai išmokėtų, o nepatiksite 
jiems tvirtų gyvenimo pagrindų
— jie tą turtą iššvaistys per tre
jetą metų”...

Vokiečių filosofas Šopenhau
eris teisingai teigė, jog priau
gančios kartos bus lygiai tokios, 
kokias jos mokyklas lankys.

O

Nepamirškime ir lietuviai esą
Pakalbėję apie kasdienines 

mokyklas naujųjų mokslo metų 
pradžioj, stabterėkime minutė
lę ir ties mūsų išeivijos lyg ir 
vargo mokyklomis — šeštadie
ninėmis bei lituanistiniais kur
sais. Neužmirškime ir jų, nes Į 
tai, galima sakyti, yra lyg vie- ' 
nintelės lietuviško atsigaivini
mo salelės, kuriose, kartu su na
mų aplinkos dvasia, dar galima 
palaikyti lietuviškumo liepnelę 
mokinių širdyse.

Nuo 1949 m. Toronte veikia 
lietuvių Maironio vardo šešta
dieninė pradžios mokykla, kurią 
pernai metais lankė per du šim
tus lietuviukų ir lietuvaičių. To
je mokykloje veikia šeši skyriai, 
o pamokos vyksta kiekvieną šeš
tadienį šv. Pranciškaus mokyk
los patalpose. Lituanistiniai kur
sai veikia Prisikėlimo parapijos 
patalpose.

Mokinių tėvai turi gerai su
prasti ir įsisąmoninti šių moks
lo įstaigų vertę, o taip lygiai įver 
tinti lietuvių mokytojų pasi
šventimą, kurie už tai jokio atly
ginimo negauna, dirba ir savo 
darbą aukoja atgimstančios Lie
tuvos, labui.

Ko mokoma šeštadieninėj 
mokykloj

Labai gražiai, trumpai ir kon
densuotai tai nusakoma praeitų 
mokslo metų eigoj išleistame 
Toronto šeštadieninės mokyklos 
kalendorėlyje:

“Lietuviškoje šeštadieninėje 
mokykloje vaikai mokosi lietu
viškai kalbėti, skaityti, rašyti, , 
melstis, dainuoti, o svarbiausia, 
lietuviškai galvoti. Lietuva ne
mirs — Ji kelsis, kol pasaulyje 
bus lietuvių ir veiks bent viena 
šeštadieninė mokykla. Darbas 
yra sunkus, bet šventas ir gar- I 
bingas, nes jis dirbamas Lietu
vai. Už kilnų ryžtą ir pasiauko
jimą mokytojams, mokiniams ir I 
tėveliams bus dėkinga prisikė- p 
tusi Tėvynė Lietuva”. I

kaištavimas archimandritui ne
palankioms grupėms, kaltinant, 
kad tik iš jų sferų tegalėjęs išeiti 
toks begėdiškas melas.

Archimandritas: Finkouski yra 
gimęs 1906-m. Alšėnuose, Aš
menos apskrity ,1927 m. įstojo 
į Vilniaus Šv. Dvasios vienuoly
ną ir dar tais pat metais pasida
rė Vilniaus archiepiskopo Chve- 
doso asmens sekretorių. 1935 m. 
Lenkų valdžia jį iš Vilniaus iš
trėmė. Iki 1939 m. jis gyveno 
Pinske, 1939 m. pasidarė Pružė- 
nų Soboro klebonu, o 1941 m. 
Lenkijos provoslavų vyskupų su 
važiavimo buvo išrinktas vokie
čių užimtos Gudijos pravoslavų 
bažnyčios administratorių Mins
ke. Bet ten jis sulaukia skundų 
ir vokiečių yra nušalinamas. Po 
to jis gyvena kurį laiką Varšu
voje, o vėliau Paryžiuje.

Teisybę suprasti tuo tarpu dar 
sunku, bet archim. Finkouskį 
globojąs “Belaruski Golos” dėl 
skundo kaltina Vilniaus vysk. 
Vasiliaus Tamaščiko ir Abram- 
čiko sferas.

i Damaskas__ Sirijos vyriau
sybė yra paruošusi projektą Si
rijos ir Egipto federacijos. Pro
jektas būsiąs netrukus pateik
tas Kairui.

cialus raštas: 
Darbo Žmonių Deputatų Tary
bos Vykdomojo Komiteto Po
tvarkis. 1. Perkelti liaudies š* 
tūno skyrių į patalpas, 
Stalino gatvėje Nr. 17, išskyrus 
tam tikslui penkis kambarius. 2. 
Perkelti vaikų darželį į liau
dies švietimo skyriaus patalpas”. 
Prie gretimo namo, kuris buvo 
paskirtas vaikų darželiui, sta- 
chanovišku tempu pradėjo aug
ti priestatas. Nustebo zerasiš- 
kiai: “Tai puikus žmogus mūsų 
rajono pirmininkas. Niekas ne
prašė — pats savo iniciatyva 
mūsų vaikučiais susirūpino”.’..

Dorofejevui — alyvos, ? 
vaikams — pelėsiai
Vaikų darželis persikėlę į 

naujas patalpas. Pradžioje vai
kučiai džiaugėsi įmantriąją nau
jų sienų apmušalų raštais, bet 
džiaugsmo, deja, būta nelabąi 
ilgo: “... apmušalai staiga išsi
būto, lyg. kažkas jais būtų sučiu
žėjęs, o kambaryje padvelkė vė- 
jelis”... čia ir prasidėjo vaikų 
darželio bėdos naujame pastate. 
Tėvų komitetas, išsigandęs sia- 
chanoviškos statybos, nusiuntė 
skundą partijos rajono komite
tui: “Nežiūrint, kad visą laiką 
patalpos kūrenamos, sienos Šla
pios, visur kabo pelėsiai, nes na
mas netinkuotas, ir neapmuštas 
lentomis. Lubos šlapios, nės ant 
augšto prikrėsta šlapio molio. 
Rūsys, kuris yra po darželio pa
talpomis, pilnas vandens”*.,. 
Partijos rajono komitetas būvo 
paprašytas vaikų darželį grąžin
ti į senąsias patalpas, bet senųjų 
patalpų jau nebebuvo: “Visuose 
penkiuose buvusio darželio kam 
bariuose Dorofejevas. įsikūręs, 
savo butą įsitaisęs”... ‘

Vieną dieną zarasiškių dėme
sį patraukė remonto-statybos 
kontoros darbininkai vaikų dar
želio sode baltinantieji obelis. 
Kažkas pasiteiravo, negi juos 
būtų darželis nusamdęs? Darbi
ninkai trūktelėjo pečiais: “Koks 
darželis? Čia rajono pirmininko 
Dorofejevo sodas. Jis mums to
kį nurodymą davė”... Po kelių 
savaičių kita darbininkų grupė 
vaikų darželio sode pradėjo bul
ves sodinti. Nudžiugo zarasiš- 
kiai — gerai, kad darželis savo 
daržovėmis apsirūpins, bet dar
bininkai ir vėl užgiedojo: “Ne, 
čia ne darželio daržas, o rajono 
pirmininko Dorofejevo” 1-j

Vilniaus atstovai Zarasuose 
mato tik ežerus
Užsirūstino zarasiškiai ant 

drg. Dorofejevo, kuris iš jų vai
kučių pavogė senas patalpas,-žy
dinčių alyvų kvapą, obelis ir pil
nas vitaminų daržoves. Pradėjo 
plaukti skundai į Vilniuje įsikū
rusią švietimo ministeriją apie 
Dorofejevo nepadorius darbus 
vaikų auklėjimo srityje. Susido
mėjo Vilnius: “£mė į Zarasus va
žiuoti atstovai. Atvažiavę, vie
tomis pasigrožėjo, ežere pasi
maudė — ir vėl Vilniun išsku
bėjo. O Zarasuose niekas nepa
sikeitė. Kaip vaikų darželis bu
vo patalpose su šlapiomis sieno
mis ir apipelijusiomis lubomis, 
taip jose ir liko. Dorofejevas gi 
— ramus ir patenkintas įsitaisęs 
naująjame bute, alyvų pavėsy
je”... S. Bistricko liūdnų faktų 
tariamasis feljetonas yra pasku
tinis bandymas iškrapštyti drg. 
Dorofejevui iš buvusių vaikų 
darželio patalpų, sugrąžinti vai
kučiams alyvas, obelis ir vita
minų pilnas daržoves.

Vyt Kastytis.

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.

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

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. JA. 9-5695 
Muitas apmokamas pas mus. 

Gavėjas nemoka nieko!
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv.
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo-



Pavergtoje tėvynėje
liepos 16 d. Šiauliuose, sulaukęs muziejus. Jis įsteigtas buyusia-
85 metų amžiaus. Tai buvo bene
seniausias lietuvis muzikas. Jis

rijos fortepij<mo skyriaus vedė
jas, paskiau vadovavo ir konser- 

" vatorijai. Yra sukomponavęs ke
letą dalykėlių pijaninui.

Prat J. Žemaitis, Veterinari- 
. jes akademijos chirurgijos ka

tedros vedėjas, liepos 29 d. trą- 
'.giškai žuvo kartu su savo žmona.

Žuvimo aplinkybių “Tiesa” ne- 
- nurodo.
;Slonskls iš Vienrankių' dv. 

“grįždamas poilsiui į tėviškę pa
keliui mirė”, rašcsna viename 
laiške iš Lietuvos. Jis buvo iš
vežtas 1941 m. birželio 13 d. į

.Povilo bažnyčios parapiją iš
spausdino korespondenciją ame
rikinė komunistų ’’Vilnis”. Ją 
pasirašo “kunigas J. Aleksie
jus, Ukmergės parapijos klebo
nas”. Pasak jo bažnyčią “1955 
m. aplankė 7.696 miestiečiai ir 
3.006 kaimiečiai”, tad parapija 
esanti viena didžiausių Lietuvo
je. Žmonės mielai lanką bažny-.

renką didelės minios. Ukmergie
čiai esą “labai tvarkingi vaikų 
krikštijimo srityje”. Pernai pa
rapiją “su kanoniška vizitą ap
lankė Jo Ekscelencija Kauno 
Arkivyskupas, Kaišiadorių ir 
Vilkaviškio Vyskupijų Valdyto
jas kanauninkas daktaras J. 
Stankevičius ir atliko tepimo 
šventu aliejumi apeigą... Šį 
sakramentą gavo" 7.228 žmo
nės...” Prie bažnyčios esą trys 
kunigai.

Kaip ta korespondencija atsi
rado komunistinėje “Vilny” 
sunku pasakyti. Kaikurie daly
kai, be abejonės, yra tikri.

Kaune Karo muziejaus sodne
lis pavadintas Janonio aikšte.

Iš Argentinos šį pavasarį, ko
vo 22 d., grįžę Tučis, Zuoza, Ži
linskas, Striūna ir kiti, rašo “Už 
Sugrįžimą”. Jie atvykę laivu iš 
Buenos Aires į Odesą, o iš ten 
į Vilnių.

Jurbarke atidarytas skulpto-

me skulptoriaus bute ir dirbtu
vėse.

Lietuvos gyventojų skaičius 
pagal neseniai paskelbtus duo
menis dabar yra 2.700.000. 1940 
m. buvo 2.900.000. Atseit nepadi
dėjo, bet dar sumažėjo. Beabejo 
tai dėl bolševikų deportacijų ir 
tremtinių, nęs šiaip turėjo la
bai padidėti dėl ątsikraustančių 
rusų.

Kauno medicinos instituto chi
rurgijos katedros dėstytojas Jo
nas Jocius su savo asistentais 
Žygeliu ir Mikalausku pradėję 
operuojant naudoti ligonio atšal- 
dymą prieš tai narkotizuojant 
eteriu. ^Ligonis esąs atšaldomas 
iki 26-28 laipsnių. Tada šfrdis 
vos - plakanti, kraujoplūdis iš- 
nykstąs. Jie pradėsią tą metodą 
naudoti įr operuojant širdis.

Vilniaus Lukiškių aikštėje esą 
numatyta pastatyti “partijos ir 
vyriausybės rūmai”. “Ties moks 
lininkų rūmais bus pastatytas 
tiltas, kuris jungs aikštę su Uk
mergės gatve”.

Liepos mėn,. tuo pat metu, kai 
buvo paskelbta, kad Sovietų Sąj. 
įteikė protesto notą dėl JAV lėk
tuvų pažeidimo Sovietų teritori
jos, Lietuvoje buvo pašaukta pa
kartojimui atsargos kariai. Dėl 
to gyventojų tarpe prasidėjo 
kalbų apie galimą karą. Kaikur 
žmonės net pradėję veržtis į 
krautuves maisto produktų pirk
ti ir jos greit ištuštėjusios.

Lietuvos istorijos vadovėlio 
bolševikinė valdžia iki šiol nėra 
paruošusi jokio ir mokyklose te
mokoma tik rėmuose bendros- 
“Soviętų Sąjungos tautų istori
jos”, kuri yra ne kas kita kaip 
Rusijos istorija. Dabar praneša
ma, kad “numatyta išleisti Lie
tuvos TSR istorijos trumpąjį 
kursą mokykloms, kurio pirmo
ji dalis jau atiduota spaudai”. 
Be to, esą numatyta parengti 
platų. “Lietuves TSR istorijos 
tritomį”. Taip pat esą numatyta 
leisti “Lietuvos TSR istorijos 
[šaltiniai”.

Iš Rusijos esą grąžinta daug 
kultūrinių turtų. Michailovo ko
miteto laikraštėlis “Už Sugrįži-

1915 m> evakuo-

nlal Į Sovietų Rusiją
Ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli Ot prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vjeflirttelė ftrtna, siunčianti siuntinius 
, Kanados. Didžiausias prekhį pasi

rinkimas.

rin
kiniai, o taip pat vertingi mu
ziejiniai eksponatai”. Ten jie 
“laikui bėgant... įsiliejo į Mas
kvos bibliotekų bei muziejų fon
dus ... Šiomis dienomis Mask
vos bibliotekų ir muziejų dar
buotojai dalį kultūrinių verty
bių grąžino Tarybų Lietuvai”.

Į Vilnių esą grąžinti 25 inku- 
nabulai — senieji spaudiniai. Iš 
jų 22 spausdinti Vilniuje ir 3 Vie 
vyįe — Skorinos ir Mstislavcų 
leidiniai. Be to, esą įvairių Lie
tuvos didžiųjų kunigaikščių 
portretų, biustų, kilimų, gobe
lenų, vėliavų, kardų, durklų, šau 
tuvų, šarvų ir t.t. “Visos šios 
vertybės bus eksponuotos uni
versiteto bibliotekoje ir vietos 
muziejuose”.

Rokišky statoma duonos ke
pykla. Statybai paskirta dau
giau milijono rublių. “Visi darbo 
procesai naujojoje kepykloje 
bus mechanizuoti” ...

HAMILTON Out
I gėmis, pagalvosite apie savo ir risų mSTateities planus, o kar- 
'tu ir paremsite mūsų tėvynės, su 
buv. puikiais darželiais, išlaisvi
nimo darbą.

TF Hamiltono sk. V-ba.
Lietuvių Namų Fondo nuola

tinis augimas duoda vilčių, kad 
Tautos Namai Hamiltone, įdėjus 
daug pastangų ir darbo, turi ga
limybę tapti realia tikrove. Ma
lonu pasidžiaugti ir pranešti mie 
liesiems tautiečiams apie 4 nau
jus narius, įstojusius į NF ir pa
skyrusius po $100. V-ba jiems ta
ria nuoširdžiausią ačiū ir prašo 
visus visus tautiečius vėliau ar 
anskčiau prie Šios tautinės ben
dros nuosavybės įsigijimo prisi
dėti. šie naujieji nariai yra: An
tanaitis Vladas, Kybartas Vla
das, Bugailiškis Justinas (Cope
town, Ont.), ankstyvesnės imi
gracijos tautietis, ir Raupėnas 
Stasys.

Šia proga malonu pasveikinti 
VI. Antanaitį, kuris liepos mė
nesį iš 500 Hamiltono namų par
davėjų laimėjo pirmą vietą.

J. Bugailiškis yra antrasis iš 
jų šeimos įstojęs nariu. Pačioje 
pradžioje $100 yra įnešęs jau čia 
gimęs jo sūnus Antanas. Bugai- 
liškių šeima yra viena tų taurių
jų lietuvių, kuriems visi lietu
viški reikalai buvo ir yra arčiau
siai širdies. Ji buvo viso tautinio 
judėjimo centru, kada į Hamil
toną pradėjo rinktis naujieji lie
tuviai - tremtiniai. ,

Malonu padėkoti VI. Kybar
tui, kuris pirmasis iš lietuvių 
prekybininkų įsijungė į šį dar
bą. Linkime jam jo šuoliais au
gančiai maisto prekybai iškilti į 
stambią maisto gaminių bend
rovę!

Atsakant į tautiečių klausimus, 
kokiu pagrindu paskirta iš NF 
atidaromojo koncerto pelno 25% 
TF ir 10% ŠF, paaiškiname: 
Brant Inn salė tai dienai buvo 
išnuomota TF Hamiltono sk. Na
mų v-ba perėmė salę su sąlyga, 
kad 25% pelno perduos Tautos 
Fondui.

10% šalpai paskirta vykddant 
Bendr. v-bos nutarimą, pagal 
kurį visos o-jos privalo šį nuo
šimtį iš kiekvieno parengimo 
pelno persiųsti ŠF Hamiltono sk. 
v-bai.

Skautų rėmėjų k-tas rugsėjo 
7 d. vokiečių jsąlėje, 863 King St. 
E., rengia pirmąjį rudens sezono 
šokių vakarą. Punki salė, nuotai
kinga Benni Ferri orkestro mu-

Jauniausi Hamiltono Liet. NF 
nariai

Hamiltono Lietuvių Tautos 
Namai susilaukė paramos iš mū 
sų mažųjų: Eleonora Vindašiū- 
tė, 14 metų ir Arvidas Vinda- 
šius 11 metų rugpiūčio 16 d. iš 
savo kuklių santaupų (abu turi 
savo atskiras ein. s-tas banke) 
pasirašė čekius po $50 ir tokiu 
būdu sudarė vieną įnašą $100.

Fohdo v-ba šiems mūsų ma
žiesiems patrijotaflis taria nuo
širdžiausią paddėką ir kviečia 
jais pasekti mūsų visą lietuviš
kąjį jaunimą.

Hamiltono Liet. NF V-ba.
Mokslo metų pradžia

Hamiltono lietuvių Vysk. M. 
Valančiaus vardo šeštad. prad. 
mokykloje 1956-57 m. metai pra
dedami rugsėjo 15 d., šeštadienį 
9.30 vai. St. Maerree mokyklos 
patalpose, Mulbery St., tuojau 
už Park St. (ten pat, kur ir visą 
laiką buvo).

J mokyklą priimami visi vai-‘ 
kai, sulaukę 6 m. ir vyresnio 
Amžiaus.

Visi tėvai prašomi nuo pat pir
mos dienos atsiųsti mokyklinio 
amžiaus vaikus į mokyklą. Krei
piamės ir į tuos tėvus, kurie dar 
nepradėjo leisti praeitais metais, 
ar buvo sustoję.

Gyvendami toli nuo savo bran 
gios tėvynės tik šią vieną prie
monę teturime, kuri gali suteikti 
mūsų vaikučiams pradinį pagrin 
dą savo tėvų šalies lietuvių kal
bai pažinti, ją išmokti, susipažin
ti su krašto praeitimi — istorija, 
jos geografija, papročiais ir t.t.

Mes tikimež kad ateis valan
da, kad atėvynė vėl numes žiau
rios vergijos pančius ir pradės 
naują, laisvą kūrybingą gyve
nimą. Tam mes dirbame, kovo
jame, siekiame. Bet ir neturime 
pamiršti, kad krašto ateitis pri- 
klausvs nuo tinkamai paruošto, 
išauklėto mūsų jaunimo.

Spaudos B-vė “ŽIBURIAI” 
atspausdino KLB Windsoro apy
linkės V-bos IV Kanados Lietu
vių Dienos ir JAV Lietuvių Su

Leidinys 131 puslapio, puskie- 
čiais viršeliais. Jame gausu svei
kinimų: Kanados ministerio pir
mininko, Sveikatos ministerio, 
Windsoro burmistro, VLIKo pir
mininko, vysk. V. Padolskio, 
vysk. V. Brizgio, V. Sidzikausko, 
L. Šimučio, J. Brazaičio, kons. 
V. Gylio ir P. Daudzvardžio, 
KLB Kr. V-bos pirmininko, JAV

A. Damušio ir St. Kairio.
Aktualiomis temomis rašo J. 

Kardelis
Amerikos Lietuvių Bendruome
nė, V. Sidzikauskas — Lietuvos 
laisvinimo problemomis, Dr. A. 
Šapoka — Savu lietuvišku ke
liu, Alfa Sušinskas — Lietuviš
kasis atžalynas svetimoje žemė
je, Br. Keturakis — Sporto vaid
muo bendruomeniniu požiūriu, 
Dr. A. Darnusis — 1941 m. bir
želio 23 d. lietuvių sukilimas 
prieš bolševikus, ir kt.

KLB ir JAV'LB veikimo ap
žvalgos, Kultūros Fondo, Šalpos 
Fondo ir Tautos Fondo žinios ir 
duomenys, KLB apylinkių sąra
šai, gydytojų, advokatų vardinis 
sąrašas ir adresai.

Apstu skelbimų — Windsor©, 
Detroito, Toronto ir Montrealio 
bei kitų vietovių prekybininkų.

Šį leidinį įsigys kiekvienas, at
silankęs į IV-tąją Kanados Lie
tuvių Dieną Windsore rugsėjo 
1-3 d.d.

Viena Šiaurinės

WINDSOR, Ont
Šv. Trejybės liuterionių baž

nyčioje, Giles ir Parent gt. kam
pe, rugsėjo 2 d., 12,15 vai. p.p. 
lietuvių pamaldos. Pamokslas 
taikomas Lietuvių Dienai. Solo 
giedos Variakojienė iš Čikagos.

Kun. dr. M. Kavolis.

St. Catherines, Ont.
Padėka

Sunkios ligos metu man esant ligoni
nėje iš St. Catharines ir Wellando lietu
viu gavau piniginę parama $69.00.

Visiems aukojusiems reiškiu nuošir
džią padėka, ypatingai ouku rinkėjams 
pp. J. Šatkui ir A. Visockiui.

Taipogi nuoširdžiai dėkoju visiems 
mane ligos metu lankiusiems, už gėles 
ir kitas dovanas.

Dar karta nuoširdus ačiū!
L. Da u bore it ė.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBtS

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga, kurios prašymas priimti 
jos atstovus į VLIKo sudėtį pa
tenkintas praeitoje VLIKo se
sijoje, savo atstovais paskyrė 
Ant. Juknevičių, Petrą Viščinį 
ir dr. Mariją Gimbutienę.

ALTaryba, besirūpindama Lie 
tuvos laisvinimu, pateikė savo 
pasiūlymus demokratų ir res
publikonų partijoms, rengian
čioms programas būsimiems rin
kimams. Specialiame rašte Ta
rybą priminė Pabaltijo valsty
bių likimą ir prašė partijų vado
vybes pakreipti JAV politkią 
aiškesne pavergtųjų kraštų lais
vinimo linkme.

Lietuvių R. K. Kunigų Vie
nybės Seimas įvyks spalio 1 d. 
Hotel New Yorker, 34th Street 
ir 8th Avenue, Niujorke, Wa
shington Suit.. Pradžia 11 vai. 
rytą. Darbų tvarka bus praneš
ta nariams atskiru raštu.

Centro Valdyba.
Kunigams Šelpti Draugijos vi

suotinis susirinkimas įvyks š.m. 
spalio^ 10 d. Hotel New Yorker, 
34 Street ir 8th Avenue, New 
York, N.Y., Washington Suit. 
Pradžia 2 vai. p.p. Darbų tvar
ka bus pranešta nariams atskiru 
raštu. Valdyba.

Povilas Abelkis, rašytojas, pra 
dėjo verstis statybomis. Dirba 
su kompanijomis statydamas 2 
namus. Medžio drabus jis pats 
atlieka.

Agronomas Balys Špokevičius, 
gyvenęs Radford, UI., JAV, il
gesnį laiką sirgęs širdies liga, 
mirė. Jis Vokietijoje gyveno Ol- 
lenburge.
VOKIETIJA

Susituokė: Buekeburge Juozas 
Ramanauskas su Antonia Loren- 
seheit; Hamburge Jadvyga Kaz
lauskaitė su Marco Baricievicz; 
Luebecke Stasys Jankauskas su 
Marija Stefaniw. Rugsėjo 8 d., 
Tautos šventėje, susituoks Ka
zys Sližys, Kanados armijos ka
rys, su savo tautiete Klementi- 
na Jurkute. Visi lietuviai džiau
giasi šia puikia pora ir nuošir
džiausiai rengias ją pagerbti.

Pakrikštyta: Hannoveryje. Bi- 
Irutė Marija Beatričė Gurskytė,

Ar neatsitiks taip ir čia?

NAUJAI PERTVARKYTA 
Baltic Meat Market & Delicatessen 

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

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

Tad tebūnie visų tėvų pagrin- : zika, turtinga loterija, stiprių ir 
ddiniu obalšiu, kad visi mūsųįsiipnų gėrimų bufetas—visa tai 
augantieji vaikučiai turi netik atsilankiusių svečių savaitgalio' 
pradėti lankyti, bet ir ištisai lengvesnei nuotaikai. Kviečiame 
baigti mūsų turimas šeštadieni- vjsus skaitlingai atsilankyti ir 
nes pradžios mokyklas. j paremti mūšų skautiškąjį jaų-

Vedėjas ir Tėv. K-to Pinnk. '
Žieduos e!

Visų mėgiami jurginai savo 
puikiais žiedais ir įvairių spalvų 
margumu gražiai puošdavo mū
sų brangioje tėvynėje sesučių 
lietuvaičių darželius, į kuriuos 
nevienas praeivis kreipdavo 
akis, o smarkiau plakdavo šir
dis trokšdavo nors trumpai pa
buvoti jame gražių vakarų prie
blandoje ir susipažinus su dar
želio valdove — sesute lietuvai
te, maloniai praleisti laiką pi
nant gražiuosius planus ateities 
gyvenimui.

Panašioj nuotaikoj jūs visi ir 
visos pasijusite atsilankę į Royal 
Connaught Hotelį, Hamiltone, 
rugsėjo 22 d., -Tautos Fondo 
A-vės Hamiltono skyr. valdy
bos rengiamame žiemos sezono 
atidarymo Jurginų baliuje.

Tad maloniai prašome visus 
mieluosius tautiečius-tes ruoštis 
į šį puikų parengimą, kur netik 
jaukiai praleisite laiką, bet ir 
i j savo brangiais draugais, drau

visus skaitlingai atsilankyti ir

nimą.
NF v-ba rugp. 19 d. nutarė 

rugsėjo ar spalio mėn. šaukti 
visuotinį narių susirinkimą skly 
po pirkimo reikalu.

Skautų rėmėjų k-to posėdis 
pp. Tumaičių bute rugp. 17 d. 
svarstė vakaro rengimo ir laikr. 
popieriaus vajaus organizavimą. 
Pirmieji rudens šokiai ruošiami 
rugsėjo 7 d., penktadienį, vokie
čių salėje. Senų laikraščių vajų 
organizuoja Ig. Varnas, ir pir
masis jų rinkimas po namus nu
matytas rugsėjo pradžioje.

“TŽ” 33 nr., rugp. 16 d., įvyko 
nemaloni korektūros klaida: ra
šant apie NF narius išspausdinta 
Abraziejaus Gedimino, turėjo 
būti Ambraziejus Gediminas.

Pas pp. Bugailiškius iš Cape
town svečiavosi mūsų žinomas 
rašytojas Balčiūnas - Švaistas su 
šeima iš Čiakgos. Savo kelių sa
vaičių atostogas rašytojas pra
leidžia Kanadoje, lankydamas 
gimines irpažįstamus. Sk.St.

Toronto “The Telegram“ lie
pos 30 d. išspausdino Pr. Alšė- 
no laišką, užvardintą “Never 

. Happens Here?”, kuriame įspė
jamas laisvasis pasaulis dėl gre
siančio .bolševikinio pavojaus. 
Laiške rašoma:

“Lietuva buvo taiką mylintis 
ir pasiturintis kraštas. Tos ša
lies žmonės nuoširdžiai dirbo 
kasdieninį darbą, buvo dideli 
oatriotai ir džiaugėsi savo miela 
gimtąja žemele. Deja, šiuo me
tu Lietuva yra labai tragiškoj 
padėty. Raudonoji Sovietų Są
junga, okupavusi tą kraštą, žiau
riai Vykdo nekaltų žmonių žu
dymus, deportacijas ir taiko ki
tokius naikinamuosius metodus. 
Daugelis tūkstančių lietuvių jau 
ištremti į priverčiamųjų darbų 
stovyklas, į arktinę Rusijos dalį 
ir Sibirą.

“Ar tamstos norėtumėt, kad 
tokia padėtis ištiktų ir šį gražų, 
laisvą kraštą — Kanadą? Jums 
gal atrodo, jog tai yra juokin
gas bauginimas ir tai niekad ne- 
galiatsitikti? Vienok, visdėlto, 
gali taip įvykti ir įvyks, jeigu ir

toliau nūdieniai laisvojo pasau
lio politikai taip neryžtingai žiū
rės į reikalu ir nesupras gresian
čio milžiniško pavojaus iš rau
donųjų pusės... -

”Ir kodėl gi negali taip atsi
tikti su Kanada? Juk politikų 
nepažinimas tikrosios padėties, 
kartu bailumas ir apatija — jau 
atidavė raudoniesiems didžiąją 
Europos dalį. Gi sovietai, kurie 
oaglemžė ir sunaikino daugelio 
valstybių nepriklausomybes ir 
laisvę, štai, žiūrėkime, jau stovi’ 
ir Kanados tarpduryje. Jeigu ne
bus imtasi reikiamų žygių — jie 
įslinks ir į vidų, nors būdami ne-, 
prašytais svečiais...” X.Y.

Lūbęcke Raimundas Zinevičius, 
Suederstapelyje Jonas Edgar 
Endriukaitis.

Vienuolika vaikų išvyko į ka
talikišką vaikų vasaros stovyklą 
Šveicarijoje, šią stovyklą suor
ganizavo šveicarų - lietuvių šal
pos draugija, kuriai seniai labai 
sėkmingai vadovauja nenuilsta
mas lietuvių bičiulis B. Thoma.

Huettenfelde vyksta PLB Vo
kietijos Krašto suorganizuota 
lietuviško jaunimo, 16-30 amž., 
vasaros stovykla.

Daugelis mūsų tautiečių gąų- • 
na komunistinį “Už sugrįžimą į 
Tėvynę”. Nors gavėjai grąžina 
šiuos laikraščius atgal, Michailo
vo komitetas neduoda jiems ra
mybės su naujomis tos rūšies 
siuntomis.
ARGENTINA

Argentinoje du kunigai lietu
viai atšventė kunigystės dešimt
metį. Tai kun. dr. K. Černiaus
kas, MIC, atšventęs Avella- 
nedos lietuvių parapijoje ir kun. 
J. Duoba, MIC, Rosario šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Abu buvo 
įšventinti 1946 m. liepos 21 d. 
Pantaleono bažnyčioje Romoje. 
Kun. Černiauskas yra kilęs iš » 
•Smailių km., Giedraičių valse., 
Ukmergęs aoskr., mokęsis Gied
raičiuose, Marijampolėje, Vil
niuje, Kaune, vėliau Eichstaette 
ir baigęs Angelicum univ. Ro
moje. Argentinoje dirba nuo 
1948 m. Kun. J. Duoba yra ki
lęs iš Veršių km., Sintautų valse. 
Šakių apskr., mokęsis Marijam
polėje, Vilniuje, Kaune, taip pat 
Eichstaette seminarijoje ir An- 
gelieum univ. Romoje, o po to 
dar Bibliniame Institute. Argen
tinoje 4 metus profesoriavo Ro
sario kun. seminarijoje, o dabar 
yra Argefitines marijonų novi
ciato vedėjas ir darbuojasi Rosa
rio lietuvių tarpe.

Buenos Aires muzikiniai vie
netai: Šv. Cecilijos choras, kuris 
laikas nuo laiko suruošia kon
certus; “Aušros” choras, Caro 
Popular de Berisso ir Argentinos 
Lietuvių* Vyrų Kvartetas “Ait
varai”, kuris koncertavo liepos 
7 d.

Kat Moterų ir Mergaičių “Bi
rutės” Draugija liepos 14 d. at
šventė savo gyvavimą 25 metų 
sukaktį. Būva .surengta, speciali 
vakarienė hr pasRihksminima  s.

Durų ir langų fabriką “Vil
nius” Buenos Aires įkūrė trys 
lietuviai: Jonas Jankauskas, Jo
nas Miežinskas ir Juozas Maz- 
laveckas.

\ 
Valaus fotelius ir
Įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

ARGENTINOJ
Paskirtoji vyskupų komisija 

nutarė įsteigti Argentinoje pir
mąjį katalikų un-tą. Savo rezo
liucijoj ji pareiškė, kad un-tas 
steigiamas “siekiant gilios ir ob
jektyvios minties, kur teiktųsi 
augštoji kultūra, mokslas, me
nas, technika ir tuo būdu prisi
dėtų prie protinių jėgų sustipri
nimo Dievo šviesoje”. Parengti 
konkrečius" planus pavesta apaš- 
tašlikajam Buenos-Aires admi
nistratoriui mons. Firmin E. La- 
ffite.

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

Steadman,
Kronas,

Valevičius
Limited

“The Centre of Real Estate”
MAINST.E.

Tel. JA. 8-845X
25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekihrojeme turto reikalais kreipAitės į 
mūsų atstovus —* lietuvius

A P. ĄjĮUMAITĮ ir P.S.SAVICKĄ

Fort William, Port Arthur, Out
Vietos kanadiečių parodoj vy

kusioj rugp. 6-11 d. buvo lietu
vių skyrius, užimąs 25 pėdų plo

nų rūšių liet, raštų audinių bei 
juostų (kaikurie dalykai buvo 
A. Veselkienės). K. Motušis pri-

tą. Atrodė tikrai gražiai ir sko- siuntė įvairių gražių gintaro,
ningai. Teko stebėti sustojusių 
žiūrovų susidomėjimą bei gėrė- 
jimąsi mūsų išdirbiniais. As
meniškai teko pasikalbėti gerą 
valandą prie lietuvių skyriaus 
su parodos rengimo komiteto 
pirmininke. Tai kultūringas 
žmogus, apkeliavusi ne tik Eu
ropą, bet ir kitus kontinentus ir 
pažįsta jų meną. Ji labai gėrė
josi ir domėjosi mūsų skyriumi 
— lietuvišku menu. Jai be. galo 
patiko mūsų menininkės A. Ta
mošaitienės kilimas “Mindaugie
nės krikštas” ir gerai žinomo To
ronto biznieriaus K. Motušio 
meniška, inkrustuota medinę ci
garetėms dėžutė. Tuos abu daly
kus ji pasirinko kaip pavyzdžius 
savo paskaitai pailiustruoti visų 
Kanados ir Amerikos parodų 
rengimo komitetų pirmininkų

ronte 1957 m. vasario mėn.
Parodą surengti mums padėjo 

A. Tamošaitienė ir K. Motušis, 
prisiųsdami gana gerų ir bran
gių eksponatų—A. Tamošaitienė 
“Mindaugienės krikštas’' ir įvai-

odos ir medžio išdirbinių.
Abiems — A. Tamošaitienei ir 

K. Motušiui — už tikrai didelę 
talką nuoširdžiai dėkojame.

Parodos ruošime prisidėjo sa
vo eksponatais ir labai daug dir
bo pp. M. Jonaitienė, Jonaitytė, 
M. Poškus, Druktenienė, P. Bru
žienė, Miss Le Hurry, P. L. Mi- 
talienė, J. Špokauskas, P. Ba
šinskas. Visiems didelė padėka 
už padėtas pastangas savojo 
krašto reprezentavimui.

Pp. Drukteniai atšventė 25 m. 
vadybines sukaktuves. Ta pro
ga ‘juos atlankė pažįstami ir 
draugai įteikdami dovanėlių ir 
linkėdami geriausios laimės ir 
sveikatos sulaukti auksinių ves
tuvių.

Leo Druktenis šįmet baigė 
High School grade XIII, o vasa
rą lankė ir jau baigė mokyto
jams kursus. Gavo paskyrimą 
mokytojauti arti Fort William, 
Ont. Tai jaunas, energingas ir 
susipratęs lietuvis. Linkime ge
riausios sėkmės naujame dar-

* r. i ♦
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durų orba alyvos žiKyma

Prašome skambinti:
TELEF. LE. 1-2554 

15 Barton Ave., Toronto
ARTURS GARMUS.

Latvių D e n d r o v e
Autorizuotai pardavėjas. Gozo kompanijai priežiū
roje. 25 metai šildymo įrengimų tarnyboje.
Gana jau anglis imti —- 1 •
laikas įrengti automatinį hPllfllll

I NATuKAl GAS

ATVYKSTA IŠ SIBIRO?
Viename laiške iš Sibiro. Kras 

nojarsko krašto, rašoma, kad iš 
Igarkos į Kanadą išvyksta dvi 
lietuvių šeimos, kurios buvę iš- 
reikalautos “per Amerikos vy
riausybę”. Kadangi Igarka esan
ti nuo jų tolokai, tai tikslesnių 
žinių jiems nepasisekę sužinoti.

Kiek šitokioje žinioje tiesos, 
sunku įspėti. Būtų tik nesupran
tama, kodėl tos išvykstančios 
šeimos “išreikalautos per Ame
rikos vyriausybę”. Arba jos tu
rėtų vykti į JAV arba jų išvyki
mo reikalus turėjo sutvarkyti 
kanadiškieji organai.

300 lietuvių “užsienio turistų”
Vilniaus radijas 1956.VH20 

paskelbė, kad ir “daugelis T. 
Lietuvos piliečių pralėkto savo 
atostogas užsienyje. Apie 300 
turistų šiemet pabuvojo Lenki
joje, Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Suomijoje ir kitur”. Taip pat 
apie 20 “Lietuvos darbo žmo
nių” išvyko į kelionę aplink Eu
ropą motorlaiviu “Pobeda”, 35 
turistai — susipažinti su Čeko
slovakijos įžymybėmis. Vasarą, 
skelbiama, bus suorganizuotos'* 
kelionės į Švediją ir Norvegija, 
į “liaudies demokratines tolis”, 
o metų pabaigoje numatoma ke
lionė į Indiją. Grupė Kauno pro 
jektavimo instituto inžinierių 
antroje liepos mėnesio putėje

skalbiama per Vilniau* radiją. 
Tik klausimas, kiek tarp tų visų 
tariamųjų “turistų” iš Lietuvos 
yra tikrųjų lietuvių, o ir tarp 
tu pačių ar yra nors vienas “ne
atrinktas”... Tuo būdu, matyti, 
bolševikai mėgina sudaryti įs
pūdį, jog dabar jau esą galima
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Dr. J. Navickas

"gyvenimo“’ pažangai >1 bei draugų). Tai gali jį pastū- 
veiksniai. Lenktyniavimo vaid- mėti i egocentriškumą. Pagyri
mu© ir svarba aiškiai matosi muose ir pasisekimuose auklėti- 
auklėjtme. Jis neturi būti kokiu jnĮs junta didelį malonumą, tam 
nors būdu auklėtojų slopinamas

- ar stabdomas, bet pedagogiškai 
ė panaudojamas ir sumaniai diri

guojamas. Patyręs auklėtojas
- lengvai gali pastebėti šiuos pir

mavimo arba bent noro neatsi
likti tendencijos pozityvius auk
lėjime reiškinius: auklėtiniai 
mato, ko galima atsiekti uoliu 
darbu ir objekto meile, juose 
kyla entuziazmas kilniems da
lykams, savęs pasitikėjimas, iš
judinamos slėptos sielos jėgos, 
iškyla aikštėn nepažinti gabu
mai bei sugebėjimai, apsaugoja- 
ma nuo tinginiavimo bei užsnū- 
dimo ir talentų užkasimo. Per
dėtas individualizmas ir perso
nalizmas neleidžia pakankamai 
įvertinti socijalių faktorių vaid
mens gyvenime- ir darbe.

Lenktyniavimas ir pirmavis 
mas mokymęsi ir auklėjime at
siranda dėl nelygių įgimtų ga
bumų, dėl auklėtinio pažinimo 
meilės, įgimto didesnio domėji
mosi žiniomis .patirto malonu
mo daugiau žinoti negu kiti. 
Daug čia veikia auklėtinį tėvų, 
mokytojų ir kitų vyresniųjų pa
gyrimai bei paakinimai. Nore 
pirmauti didelį vaidmenį vaidi
na ir instinktyvus vyravimo bei 
vadovavimo palinkimas, kuris 
atsiremia į įgimtas kvalifikaci
jas bei įgytas savybes. Žmonės 
iš prigimties nėra lygūs savo pa
linkimais ir gabumais. Vieni yra 
gabesni, kiti mažiau gabūs, vie
ni gabūs vienai sričiai, kiti ki
tai, vieni turi vienokius palin
kimus, kiti kitokius. Vieni iš pri
gimties yra pašaukti vadovauti, 
mokyti, kiti gi klausyti ir leis
tis vadovaujami. Žmonių visiš
kos lygybės utopija vestų prie 
gyvenimo stagnacijos ir chaoso.

Pirmenybės troškimas pasku
tiniais metais yra kiek stipriau 
pasireiškęs su kaikuriomis klai
domis ir su tam tikru grubumu. 
Ką vaikai mato ir pergyvena 
sporto aikštėse ir kino seansuo
se, tai perneša ir į mokyklą. Ir 
iš tėvų pusės yra daromos kaž
kurios klaidos. Pastebėta yra, 
ypač inteligentai tėvai stumia 
vaikus per anksti prie mokslo 
priešmokykliniame amžiuje, kad 
būtų paskui pirmi mokykloje ir

tikrą laimingumą, kurs yra labai 
trapus, praeinantis, nepastovus 
ir vienpusiškas. Jis jam nelei
džia vispusiškai pasiruošti busi
mojo gyvenimo bandymams, ku
rie m1 pasireikš ir dideliais smū
giais. Čia yra tėvų ir auklėtojų 
pareiga rūpintis auklėtinio tikru 
laimingumu ir jo vispusišku gy
venimo paruošimu, kad jis ne
pasidarytų egoistas, siauros dva
sios žmogus, bet kad būtų iš
auklėtas pilnutiniu žmogumi. 
Pilnutiniame žmogaus auklėji
me proporcingai ugdomos visos 
sielos galios, juslines galias pa
lenkiant intelektinėms galioms 
— protui ir valiai, atkreipiant 
dėmesį į jo santykius su Dievu, 
su artimu ir apskritai su jį ap
supančiu pasauliu.

Kas darytina, kad auklėtinių 
pirmavime bei lenktyniavime 
būtų išvengta nemalonių vaisių? 
Nepakanka vien priminti moki
niams, kad “non scholae, sėd vi
tae discimus”, bet reikia nurody
ti ir kitus naudingus pedagogi
nius motyvus: religinius, mora
linius ir socialinius. Gabūs mo
kiniai turi padėti silpniesiems, 
mažiau gabiems ir juo labiau ne
gabiems, ir tai iš širdies. Reikia 
ugdyti auklėtiniuose altruisti
nius jausmus, duoti jiems progos 
patirti malonumą dalintis su ki
tais savo sielos turtais ir medžia
ginėmis gėrybėmis. Auklėtiniai 
neturi pasitenkinti vien tuo, ką 
mokykla duoda ir nesimokyti 
vien geram pažymiui. Pedago
gų ir tėvų pareiga priminti ir 
nurodyti, kaip yra gyvenime. Jų 
pareiga parodyti auklėtiniams, 
kur yra tikra laimė, kad žmogus 
turi būti meilės būtimi, kuri vie
nijasi su kitais ir stengiasi pa
daryti kitus laimingais, aukojasi 
kitų labui ir dalinasi su kitais 
savo gėrybėmis. Garbėtroškos ir 
pavyduoliai, kitų mindyto j ai, 
skriaudikai yra nemylimi, neap-

kenčiami, jie yra žmonijos ne
laimė. Ne jie atlieka statomąjį, 
kuriamąjį darbą, ne jie kuria 
Dievo karalyste žemėje. Šios cu- 
minėtos neigiamos prigimtos , ir 
įgytos savybės yra randamos 
diktatoriuose, kurie tiek nekal
tiems ašarų išspaudžia ir tiek 
nekalto kraujo išliedina, kurie 
tiek neįkainojamų dvasinių ir 
medžiaginių vertybių sunaikina, 
kad patenkintų savas užgaidas!

Reikia pratinti auklėtinius 
prie savarankiškumo, prie kūry
bingumo, neleisti, kad vien kar
totų tai, kas vadovėlyje parašy
ta, kas vien kitų yra sakoma, 
bet kad mokėtų kritiškai priimti 
žinias ir savarankiškai jas asi
miliuoti. Čia yra pavojus, ypač 
mokiniams su gera atmintimi.

Reikia saugoti, kad auklėtiny
je malonumo jausmas nesusi
koncentruotų tik vienoje srity
je: būti pirmu, kitus pralenkti. 
Šitaip susikoncentravęs malonu
mo jausmas gali pasidaryti as
mens tironu: “Jeigu aš ne pir
mas — tai nieko nereikia; arba 
viskas, arba — nieko!” Tai-ab- 
soli utinio vienpusiškumo reiški
nys. Jausmai, malonumai turi 
tarnauti protui ir valiai ir visai 
žmogaus būčiai, bet ne pavergti 
asmenį!

Auklėtinis turi įprasti ir į 
pralaimėjimus bei nepasiseki
mus, kad tokiu būdu užsigrū
dintų ateities gyvenimui. Pra
laimėjimai, nepasisekimai, prie
šingumai turi duoti progos pasi
reikšti ir kitoms sielos galioms. 
Pagaliau, gabūs ir uolūs auklė
tiniai turi pamatyti ir įsitikinti, • 
kad absoliutinės tobulybės čia 
žemėj nėra, kad mūs sugebėji
mai ir pažinimas yra riboti. “Nes 
mes žinome dalimis” (I Kor. 13, 
9). . ' :

Vaiko auklėjimo linija turi 
eiti šiąja kryptimi: instinktyvi- 
nių ir juslinių galių palenkimas 
protui ir valiai, kultūringumas 
ir krikščioniškoji meilė, visada 
ir visur atsiremiant į realybę, į 
pažintą ir pamiltą objektyvią 
tiesą.

A. Sušinsko “Jaunystės Maršas”
Lietuviškoje spaudoje, ypač autoriaus Alfos Sušinsko ir jo 

jaunimui skirtuose žurnaluose, skaitytojų gyvenime nuskambė- 
dažnai suniirga Alfos Sušinsko įvairiems maršas, štemet

Iš kultūros ir kiyg; pasaalio
Paskirta Pranciškonų gim

nazijos vadovybė

tika parodė; pasekmės būna tos, 
kad tokie vaikai vėliau bodisi 
viskuo ir jaučia sūnkumų moks
lą tęsti. Visi esame susirūpinę 
savo tautos vadovaujančio ele
mento paruošimu, tautinio eli
to klausimu. Matome gerai, kaip 
mūs priaugančiai kartai tenka 
įsitempti, kad prasimuštų ir už
sirekomenduotų kitų tautų tar
pe, kad sau ir savo tautai pasi
tarnautų, kad nepasiliktų juodo 
darbo žmonėmis ar šiaip kokiais 
nors atsilikėliais. Savaime su
prantama, kad čia irgi yra pavo
jų vienpusiškumams ir kaiku- 
riems kraštutinumams auklėji
me, kurių būtinai reikia iš
vengti.

Galimos nepageidaujamos ir 
žalingos pasekmės iš pirmavimo 
tendencijos reiktų suminėti šios: 
pavydas, kad kitas nepralenktų, 
kad kuo nepasireikštų, neapy
kanta konkurentui, egoizmas, 
stumiąs tik savas kvalifikacijas 
matyti ir pripažinti, dvasinis 
siaurumas, vienpusiškas savų 
galių išvystymas, nepilnutinis 
išsiauklėjimas, mokymasis tik 
mokyklai, tik geram pažymiui. 
Yra negera, kai mokinys yra 
vien visų stebėjimosi objektu 
(tėvų, mokytojų, šeimos bičiu-

vardas, ugningą žodį jaunoms 
širdims, ieškančioms užburtojo 
gyvenimo žiburėlio. Tokį ste
buklingą žiburėlį jaunimui ra
šytojas Alfa Sušinskas uždegė 
1930 m., kada jaunųjų mokslei
vių žurnalas “Ateities Spindu
liai”, kruopščiai redaguojamas 
Kaune Bern. Brazdžionio, iš
spausdino jo pirmutinį rašinį — 
Pirmojo mokinio paslaptis. 
Grobstė tada jaunieji “Ateities 
Spindulius”, smalsiai skaitė Al
fos Sušinsko straipsnį ir visi nu
stebę kartojo: “Jis kažką nauja 
deda į mūsų širdis...”

Vėliau Alfos Sušinsko straips
niai užpylė Ateitį, Pavasarį, Ry
tą, XX Amžių, Jaunimo Vadą, 
Panevėžio Balsą... Daugelis as
meniškai ir nepažinojo Alfos Šu
linsko, nežinojo jo smulkesnės 
biografijos, nė jo gyvenamosios 
vietos, tačiau jaunimui pakako 
žodžio: “Ateities” žurnale rašo 
Alfa”... Jie griebė ir skaitė.

O ką gi tasai Alfa jiems ra
šė? Kokias gilias mintis, išmar
gintas garsių filosofų ar peda
gogų citatomis, jis jiems gvilde
no? Gal čia ir glūdi Alfos Su
šinsko straipsnių, minčių, kal
bų pasisekimas, kad jisai savo 
žodžio neapkrauna svetimomis 
mintimis, dailiai iš knygų nura
šytomis citatomis — Alfa Su
šinskas su mylinčia ir jauną 
žmogų suprantančia širdimi žen
gė į pačią jaunuolio sielos šven
tovę, po ją vaikščiojo su nuo
stabia drąsa ir užsidegimu, rinko 
iš jos jatino žmogaus vargo, kan
čios, laimėjimų, meilės ir siel
varto akmenėlius ir iš jų dėliojo 
stebuklingąją jaunystės mozai
ką. Vėliau toji mozaika pasirodė 
vieningu kūriniu — “Maršu Jau
nystei”, kurį 1937 m. Kaune iš
leido “Sakalo” knygų leidykla. 
Bematant jaunieji išgrobstė pen
kis tūkstančius Maršo egzemp
liorių, kuris buvo vadinamas 
“moksleiviškoji evangelija”.

Praėjus geram laiko tarpui,

SVETIMUOSE VANDENYSE
Saulė lendžiasi vakaruose, bal

tos burės lengvo vėjo pagautos 
iš lėto slenka pirmyn. Tolumo
je matosi vos įžiūrimi krantai,

per lietų ar stipresnį bangavi
mą i vidų pradeda vanduo lašno- 
ti. Reikia sugabenti kelionei bū
tinus reikmenis į jachtą: inkarą

taro pakraščiuose, nėr advasiai 
ramybės... -

Pereitą vasarą jachta “Budys 
III” buvo pagrindinai atremon
tuota ir tikėtasi, kad 1956 m. bus 
mažiau darbo ir daugiau valan
dų taps paskirta buriavimui.

Bet deja... Nuo nežinomų 
piktadarių rankų jachta smar
kiai nukentėjo. Ir vėl vyrai tu
rėjo griebtis dailidžių, dažytor 
jų, burių siuvėjų ir šaltkalvių 
darbo. Šalia to du jūrų budžiai 
P. Butėnas ir M. Empakeris 
ėmėsi statyti tarnybinę irklinę 
valtelę. Taigi ir šiemet jūrų bu
džiai vasaros neleido veltui.

Didžiuma darbų buvo baigta 
apie birželio vidurį. Nuo tada 
pradėta planuoti ir ruoštis-p“ j ū- 
ras-marias” tolimesnėms kelio
nėms. Atrodo tai visai paprasta! 
Sumeti mantą į jachtą, pakeli 
bures ir plauki. Bet taip nėra. 
Pirma reikia susirinkti įgulą. 
Tai nėra lengva, nes sunku sude
rinti atostogas. Turint įgulą rei
kia jachtą paruošti kelionei, dar 
kartą padažyti, peržiūrėti take
lažą — bures palopyti, patikrin
ti stiebų, įvairių virvių ir lynų 
tvirtumą. Dažnai su deniu tenka 
pavargti, nes tai yra savos rū
šies ^‘stogas” ir pasitaiko, kad

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

ANT.

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

“KREGŽDUTĖ” II dalis, ką tik išėjusi iš spados II laida
“KREGŽDUTĖ” III dalis ...................................................
“KREGŽDUTĖ RAŠO”, elementoriaus rašymo pratimai

Mokykloms užsisakius betarpiškai iš leidėjų, didelė nuolaida. 
Taip pat ir platintojams.

$1.50

$2.75
$3.00
$0.50

dienos ir nakties raketas, rūko 
ragą, audros inkarą su boja ir 
alyva, pozicinėms šviesoms ži
bintus, žibalo ir degtukų, dėžę 
su įrankiais ir atsarginėmis da
limis, kibirą, laiyakablį, vėlia
vas. Neapsieinama ir be naviga
cinių reikmen ų— jūrlapių, kom
paso ir jo pripildymui alkoholio, 
lygiagrečių liniuočių, protekto
riaus, vadovėlių, žiūronų, baro
metro. Taip pat pieštuko, skries
tuvo ir trintuko negalima išsi
versti. Ir tai dar neviskas! Trūks 
ta dar asmeninių dalykų miego
jimui, valgymui, įvairių drabu
žių saulėtoms dienoms ir tada 
kai lietus pila arba bangos į vi
dų verčiasi. Pastaraisiais ' atve
jais labai praverčia geras lietaus 
apsiaustas, žvejų neperšlampa
ma kepurė ir auliniai guminiai 
batai. Pakrovus dar maistą ir 
geriamą vandenį, pasiruošimas 
baigiamas.

Plaukimo dieną užsiregistruo
jama muitinėje, pranešus kana
diečių skautų vadovybei ir ga
vus iš meteorologo pranešimą 
apie palankų orą jau galima 
kelti bures?

Dėl laiko stokos šiemet kol kas 
padaryta tik dvi kelionės. Pirmą 
kartą Budys III pakėlė bures 
liepos 31 d. ankstį rytą ir tai su 
nepilna įgulą nes plaukė tik B. 
Stundžia ir R. Namikas.

Per visas penkias dienas buvo 
silpnas vėjas ir tik kelias valan
das teko plaukti pusėtinu grei
čiu, kada per nelaimę net burės 
plyšo. Pasiekta Port Hope, per
nakvota ir rugpjūčio 2 d. rytą 
jachta išplaukė atgal. Torontas 
pasiektas išbuvus ant vandens

ir P. Butėnas, vėl išplaukė į pla
čius vandenis kursu į JAV mažą 
uostą Olcott, kuriame prisirišta 
prie krantinės sekantį rytą. Te
nai truputį -, apsitvarkius iš
plaukta į Youngtown, Niagaros 
upėje, nes reikėjo sutvarkyti 
formalumus su muitine. Vėliau 
grįžtant sustota Niagara on the 
Lake ir iš tenai vakare išplaukta 
į Torontą. Vėjas buvo gana per
mainingas. Kartą su Budžiu ban 
dė lenktyniuoti amerikiečių 
škuneris, bet nieko neįstengė pa
daryti. Grįžta pirmadienio rytą 
2 vai. į savo bazę. Įgula nemažai 
pavargo, nes teko dvi naktis ne
miegoti ir padaryti virš 80 jm. 
kelio. * i

Gal kas ir paklaus — ko dabar 
jie ten trankosi po nežinomus 
vandenis; geriau jau pažuvauti 
važiuotų! Į tai atsakant reikėtų 
vėl ilgą rašinį išpliekti. Pasiten
kinsime pasakydami, kad dalis 
lietuviško jaunimo turi tęsti 
mūsų jaunos jūrininkystės tra
dicijas, priminti visuomenei jū
ros klausimą ir duoti priaugan
čiam jaunimui naudingą užsi
ėmimą, turintį nepaprastai gerų 
auklėjamų savybių. Be to, tai 
yra ir sveika pramoga, stipri
nanti dvasią ir kūną. Pagaliau 
tos kelionės prisideda ir prie 
mūs ųmažos tėvynės vardo pa
garsinimo. B. Stundžia.

Brooklyne, Tėvų Pranciškonų 
spaustuvėje, vėl prasiveržė jau
nystės svajonių, idealizmo ir dar 
bo giesmė — Alfos Sušinsko 
“Jaunystės Maršas”, antrasis pa
taisytas ir papildytas tremties 
leidimas. Knygą išleido lietuviš
kosios knygos mecenatas prel 
Pr. M. Juras, o dail. Ada Korsa
kaitė, perskaičiusi spaudai pa
ruoštąjį rankraštį, bematant pa
gavo knygos pagrindinį motyvą 
— ereliu augštyn, ir knygą pa
puošė simbolišku viršeliu, ku
riame jaunystės veržlumo reiš
kėjas erelis sparnais skrodžia 
erfdves ir šauna į saulę.
'“Jaunystės Maršas”, kaip pat

sai autorius pažymi, yra “knyga 
jauniesiems jaunuoju gyvenimo 
keliu”. Alfa Sušinskas, savo 
draugų ir pažįstamų klausiamas 
apie šios knygos atsiradimą, 
kukliai pratarė: “Norėjau para
šyti knygą — jaunystės palydo
vą”.

Ir lydi autorius jaunuolį, pa
liekantį gimtinę ir išvažiuojantį 
mokytis, su juo kartu apžiūri 
Niagaros krioklį ir mokosi iš jo 
veržlumo, energijos nugalėti 
kliūtis, padeda jam atkasti už
slėptus talentus, sielos maišto ir 
kančių metu abu su jaunu skai
tytoju sulenkia kelius prieš Rū
pintojėlį, neša Marijai meilės 
chrizantemas, sprendžia painius 
pirmosios meilės ir sielvarto 
klausimus, vedžioja po lietuviš
kąjį gyvenimą ir atidengia jo 
nuostabų tyrumą, lietuviškos šir 
dies kūrybingumą, nusileidžia ir 
į svetimą tremties kraštą, kur 
JAV prezidentai ir teisėjai, įteik 
darni pilietybės dokumentus 
jauniesiems ateiviams, ragina 
neiškraipyti savo gražiųjų pa
vardžių ir neužmirišti savojo 
krašto...

Kokie ugningi ir įvairūs yra 
maršų garsai, tonai ir skambe
sys, tokie margi ir širdies krau
ju išrašyti yra Alfos Sušinsko 
žodžiai, supinti į jaunai širdžiai 
skirtąją knygą — Jaunystės 
Maršas.

“Jaunystės Maršas”, gražia, 
taisyklinga lietuvių kalba, sti
lingu-žodžiu ir veržlia mintimi 
žavėjęs jaunuosius Lietuvoje, ti
kime, bus mielai skaitomas ir 
pamiltas gyvenant svetimose ša
lyse, kur tas pats, neramusis jau
nystės erelis, kad ir kartais pa
puoštas svetimomis plunksno
mis, ieško saulės ir jaunatviško 
giedrumo.

/Alfa Sušinskas — JAUNYSTĖS 
MARŠAS. Knyaa iauniesiems jau- 
nuoju gyvenimo keliu. Antrasis pa
taisytas ir papildytas tremties lei
dimas. Spaudė Tėvu Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne 1956 m. Vir
šelis ir aplankas dail. Ados Kor
sakaitės. 260 psl./.

Jonas Petrėnas, 
Brooklyn, N.Y.

Redakcijai prisiųsta
The Baltic Review, June 16, 

1956, Nr. 7, New York, 80 psl.
Iš lietuvių šiame Nr. rašo: dr. 

A. Trimakas, dr. A. Musteikis, 
dr. J. Aistis ir J. Mažiulis.

Gen. St. Raštikio atsiminimų I 
d. pas leidėją kietais viršeliais 
jau nebėra. Minkštais viršeliais 
egzempliorius kainuoja $6.50.

PAX ROMANA KONGRESAS 
36-sis metinis Pax Romana są

jūdžio kongresas įvyko Austri
joj, Vienos mieste. Jame dalyva
vo 35 kraštų katalikų studentų 
atstovai. Pagrindinė kongreso 
studijų tema buvo: “Apaštalavi
mas pasauliniu mastu”.

“Tėv. Žib.” knygyne gaunamos knygos
St.

d.
d.

Iš viso nuplaukta virš 105 jūr
mylių. •

Sp. B-vė “Žiburiai”. je buvo H. Stepai*

^Mann& Martel Real Estate^
T,,.„ „t.ttta r»«AT nomAmn TCTATCA VAn r A T ADTAB. WLYJE NAUJĄ REAL ESTATE ĮSTAIGĄ, KAD GALĖTUMĖME APTAR

NAUTI GAUSĖJANČIUS NUOSAVYBIŲ PIRKIMO BEI PARDAVIMO 
PRAŠYMUS. REIKALINGA MOKĖTI SUSIKALBĖTI ANGLIŠKAI IR

ŠTAI APMOKAMAS REAL ESTATE PARDAVĖJŲ KILĘS, KVALIFI
KUOTIEMS PARDAVĖJAMS DUODAMI AVANSAI.

Skambinkite LE. 4-8481
Ir klauskite menedžerio Mr. ALLBUTT ,

Raštikis, Kovose dėl loisvės $7.00 
J. Balys, Liet, mitologiškos sakmės 1.50
J. Švaistas, Knygnešių pėdsakais 3.00
K. Grigaitytė, Širdis pergamente 2.00
A. Baranauskas, Sniego platumos 1.50
K. Birontas, Vardan Teisybės
L. Tolstojus, Anna Karenina I

II 
P. Abelskis, Atlaidų pavėsy
Simonaitytė, Aukšt. Šimonių lik. 
P. ’Logerkvist, Barabas
L. Dovydėnas, Broliai Domeikos
M. Jalusič, Cezaris I, II, III d. 
V. Ramonas, Crosses /Kryžiai/
V. Ramonas, Dulkės raud. soul. 
F. Neveravičius, Dienovidžio sut. 
F. Maurioc, Gimdytoja 
F. Maurioc, Gyvačių lizdas 
J. Paukštelis, Kaimynai
W. S. Reymont, Kaimiečiai 4 dol. 
A. Landsbergis, Kelionė 
P. Merimee, Kolombą 
Marcinkevičiui Kražių sk., 2
A. Vienuolis, Kryžkelės 
V. Ramonas, Kryžiai
I. Šeinius, Kuprelis 
. Švaistas, Knygnešių pėdsakais 
H. Sienkevičrus, Kryžiuočiai 
L Zeikus, Laiptai j tolumas 
H. Lukoševičius, Likimo žaismas 
S. Būdavos, Loreto 
V. Ramojus, Lenktynės su šėtonu 
Mazalaitė, Mėnuo vod. medaus
B. Daubaras, Mėlyna suknelė 
M Gogol is, Mirusiossielos 
G de Moupossont, Moters širdis
J. Jankus, Naktis ant morų 
J. Gliaudo, Namai ant smėlio 
J. Jankus, Namai geroj gatvėj 
B. Daubaras, Neramu buvo LAI. 
A. Valiukas, Nemuno sūnus I d.

If d.
A. Koestleris, Nulis ir begalybė 
F. Dostojevskis, Nusikaltimas ir 

bausmė I, II, IH d. 
švaistos, Paskut. kartų t. klausiu

d.
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8.50 
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J. Jankus, Paklydę paukščiai I, II 
M. Springboru, Paskut Prūsų suk. 
P. Orintaitė, Paslėpta žaizda 
M. Bavarskas, Pilkieji namai 
G. Flaubert, Ponia Bovary I, ltd. 
J. Gliaudo, Ora pro nobis 
A. Munthe, San Michele I, II 
A. Mazalaitė, Sau’ės takas 
F. E. Sillenpaa, Silja 
J. Savickis, Šventoji Lietuva
J. Kralikouskos, Urviniai žmonf 
St. Būdavos, Uždraustas stebukl. 
A. Baronas, Užgesęs sniegas 
P. Kesiūnos, Tarp žalsvų palap. 
P. Andriušis, Tipelis , 
A. Gailit, Tomas Nipernodis 
A. Rūta, Trumpo diena 
A. Vaičiulaitis, Valentina 
M. Radzevičiūtė, Žemelė šventoji 
P. Abelskis, Žemaičių krikštas 
P. Andriušis, Anoj pusėj ežero 
R. Spalis, Ant ribos 
V. Andriukaitis, Audra Žemaič.
K. Boruta, Baltarogio malūnas 
T. Vaižgantas, Dėdės ir dėdienės

Persiuntimo išlaidoms padengti 
šome pridėti 10c prie kiekvieno užsaky
mo. Pinigus čekiu or Money order siųs
ti: V. Abromaitis, 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont.

d.
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VEDYBOS
Jei norite ve«ti, rėžykite /vokiečiu or

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"

Tel. EM. 8-9281 
tnformocijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridefi $,1. Mote-

Lietuvos pranciškonų vadovy
bė rugpjūčio 16 d. Kennebunk- 
porte turėjo savo posėdžius, ku
riuose svarstė steigiamos gim
nazijos reikalus ir paskyrė jos 
mokytojus.

Mokyklos rektoriaus pareigas 
eis pats provincijolas Jurgis Gai- 
liušis. Mokytojai pirmajai klasei 
yra paskirti: Tėv. Bonaventūra 
Tamoliūnas, Tėv. Gediminas Jo
čys ir Tėv. Gabrielius Baltru
šaitis. Jie visi yra baigę Ameri
kos universitetus ir įsigiję mo
kytojų laipsnius.

Pirmojoje gimnazijos klasėje 
bus dėstomi: angių, lietuvių ir 
lotynu kalbos, matematika, isto
rija, bendrieji mokslai, tikyba, 
muzika, kūno kultūra ir kiti da
lykai. Pažymėtina, kad Maine 
valstybė lietuvių kalbą pripaži
no lygiateisiu mokslo dalyku.

Mokslas prasideda rugsėjo 12 
d. ir į pirmąją klasę laukiama 
apie 20 moksleivių iš įvairių 
Amerikos ir Kanados vietų. Pra
šymai dar priimami iki rugsėjo 
5. d. SJ.

Architektas Varnas laimėjo 
konkursą. Pavergtųjų Europos 
Tautų seimo patalpoms įrengti 
Laisvės Komiteto skelbtame kon 
kurse iš 9 tautų dalyvavo 7 (ne
dalyvavo albanų ir latvių). 
Sprendėjų komisijos išrinktas 
projektas atidarius .voką pasiro
dė lietuvio architekto Antano 
Varno. Antrą premiją laimėjo 
rumunas, o trečią lenkas ir veng
ras pusiau.

M. Gelžinis yfa pakviestas 
Bonnos universiteto vokiečių 
studentų rudens semestro pra
džioje paskaitai apie bolševikų 
vedamą propagandą pavergtoje 
Lietuvoje.

V. Krėvės paminklo statymo 
darbai nusivilkino dėl kapų ad
ministracijos nenoro praleisti 
paminklo projektą. Dail. Kašu
bai paruošus pirmą projektą jis 
buvo atmestas dėl to, kad jis 
numatytas iš akmenų bet ne iš 
marmuro ar granito ir ne iš vie
no gabalo ir kad lietuviško sti
liaus koplytėlė buvusi į viršų 
platesnė kaip pagrinde. Kai dai
lininkas paruošė antrą projektą, 
jis buvo atmestas dėl Rūpinto
jėlio. Esą tokios išvaizdos Kris
taus Vatikanas nepripažintų.

Dabar daroma žygių Rūpinto
jėlį apginti Deja, airiai kapų ad
ministratoriai sunkiai sukalba
mi.

Basanavičiaus vardas ir po 50 
metų Bulgarijoje tebėra gyvas. 
Varna mieste, kuris dabar vadi
namas Stalino, ir dabar tebėra 
Dr. Basanavičiaus vardo gatvė 
ir žmonės žino, kad tai vardas 
svetimšalio gydytojo, kuris toje 
gatvėje gyvenęs ir esąs daug nu
sipelnęs miestui ir kraštui.

Dr. J. Basanavičius į Bulgari
ją atvyko 1880 m. ir dvyliką me
tų dirbo kaip gydytojas prie Du
nojaus Lom Palankos mieste. 
1892 m. buvo perkeltas į Varną, 
kur miesto ligoninėje buvo vi
daus ligų skyriaus vyr. gydyto
ju. Į Lietuvą grįžo 1905 m. '•

Dideli dyvai . ;
“Drauge” rugpiūčio 21 d. rek

lamuojama paroda:
“Lietuvos karaliaus Mindaugo 

viešpatavimo laikotarpio sidab
rinės kapos ir net vienas sidab
rinis brakteatas su Mindaugo 
anų laikų portretu ir daug kitų 
retų istorinių eksponatų yra iš
statyti didžiulėje parodoje Con- 
res Hotel... kur yra sušaukta 
visos Amerikos A.N.A. konven
cija ir milžiniška numizmatikų 
bei istorikų paroda”...

Ir anksčiau ne kartą toji pa
roda buvo prisiminta. Kas ją or
ganizavo, neskelbiama. Bet kad 
dyvai, tai tikri dyvai. Juk nei 
istorikai, nei numizmatikai iki 
šiol nežinojo nei jokio daikte
lio išlikusio iš Mindaugo laikų 
Lietuvoje — nei net jokio origi- 
nalinio dokumento (yra tik nuo
rašų), nei antspaudo, o juo la
biau pinigo. Tai iš kur galėjo to
kių dalykų atsirasti Čikagos pa
rodoje.

Tokių parodų organizatoriai 
gal tariasi tuo būdu pasitarnau
ją Lietuvos vardo iškėlimui. Bet 
nenusimanantiems tai juk nie
ko nesako, o nusimanantieji tik 
pagalvos, kad mes patys apie sa
vo praeitį nieko neišmanome.

Brakteatas su Mindaugo port
retu yra dar mažiau tikras, kaip 
p. Stulpino perspausdintas ta
riamai vytautinių laikų Lietuvos 
žemėlapis. (Išeitų, kad Vytauto 
laikais jau buvo žinomas net Uk
rainos yardas!).

Tai vienas iš infomacinių pranešimų serijos, padedančių 
jums suprasti ir paminėti 1 .

4’

DARE€ I II>A
Norėdamas paminėti augančių darbo sąjungų reikšmę, 
Alexander Wright iš Markham miestelio, Ontario pro
vincijoje, 1885 m. suorganizavo pirmąjį Darbo Dienos 
paradą Toronte. Darbo Diena valstybine Kanados šven
te oficialiai paskelbta tik 1849 metų įstatymu. Ir iki 
šiol kanadiečiai savo organizuotų darbininkų laimėjimų 
ilgą kelią kasmet pamini Darbo Dienos iškilmėmis kiek
vienais metais pirmąjį rugsėjo mėnesio pirmadienį.
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—maudymosi kostiumų. Visi—

Geriausi Matrasai
Tvarkome visus morgičių reikalus.

Sportinių žaidynių pranešimas
IV-tųjų Siaurės Amerikos Lie-

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui

A. MORKIS
. REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Real Estate Board & National Assoc, of Real Estate

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450
Boards.

d., Detroito ir Windsoro miesr 
tuose. Žaidynės derinamos su 
tuo pačiu metu Windsore įvyks
tančia Kanados Lietuvių Diena 
bei Kanados ir JAV Lietuvių 
Susiartinimo Švente.

Žaidynių informacijos centras

TSTXSKtS 2IBURxAI

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

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

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

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

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

'ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik \ ■

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

tracija bus Detroite, Neringos 
knygyne, 1906-25th St. Telef. 
TA. 6-7134. Registracija tęsis 
nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. (šešta
dienį). Registraciją atliekant 
bus išduotos Dalyvio Kortelės, 
paskirstoma nakvynės, sutvarko 
ma FASK-to registracinės prie
volės, sumokami privalomi mo
kesčiai ir suteikiama visos rei
kalingos informacijos.

Žaidynių atidarymas ir visos 
lengvosios atletikos, lauko teni
so ir plaukymo varybos vyks 
Detroite, MacKenzię High 
School aikštėse ir baseine, 9275 
Wyoming. Futbolo varžybos 
vyks Windsore, Wigle parko 
aikštėje Erie St. E., šeštadienį ir

dynių atidarymas ir spor
tininkų paradas,

1.30- 5.30 p.p. — Lengvosios at
letikos varžybos, •

2.30 — Futbolo varžybų pradž.
2.30- 6 — Plaukymo varžybos.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d.
10 vaL ryt. — Sportininkų pa

maldos Detroite, šv. Antano 
parap. bažnyč. W. Vernon 
Hwy.

12-5 v. — Lauko teniso varž.

1-4 v. — Lengvosios atletikos 
varžybų tąsa ir užbaigimas.

1.30 v. — Futbolo varž. tąsa.
6.30 v. — Žaidynių uždarymo 

aktas ir dovanų įteikimas.
Visa žaidynių programa vyk

doma standartiniu laiku (East
ern standard time).

Dar kartą visi dalyviai įspėja
mi, kad pasiimtų savo asmens 
dokumentus (imigrantų “žalias 
korteles”, pasus su vizomis ar 
pilietybės dokumentus).

Varžybinis Komitetas.
V

Aušros žinios
Į VI-sias Š. Amerikos lietuvių 

MemoriaT^parko aikštėj^ Ypr^ l.sP?r!° Pirmenybes išvykstame
blvdM sekmadienį. Žaidynių už
darymo aktas ir dovanų įteiki
mas bus Windsore, Capitol teat
ro salėje, 121 London St. W .

Žaidynių programa 
Šeštadienį, rugsėjo 1 d.

10-6 vai. p.p. — Lauko tenisas

šį šeštadienį, rugsėjo 1 d., 5 vai. 
ryte. Visi vykstantieji privalo 
susirinkti prie Prirsikėlimo pa
rapijos klebonijos 15 min. prieš 
penkias. Pasivėlavusiųjų nebus 
laukiama. Išvykstame punktua
liai. Lengvaatletai nepamirškite 
pasiimti startukų, o plaukikai—

Mann & Martel

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas.
. Mokama atsiimant

Garantuojame. 
įPasiimame ir pristatome.

Specialybę: cheminis valymas įvairių užu<4aidų.
Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

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

30 metų valymo patyrimas

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui. ,

1199 Bloor St. W., Toronto. Tel. LE. 4-8481
L Siūlome piačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$2.500 įmokėti, 5 kombarių "bun
galow", dideli, gražiai dekoruoti k., 

didelis kiemas, modernus alyvos 
šildymas. Randasi Eglinton - Duf- 
ferin rajone.

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
narnos, tik 4 mėnesių senumo, dvi 
modernios virtuvės, puikus iŠ lauko 
ir viduje, šoninis įvažiavimas. Wil
son ir Jane rajone.

$3.900 įmokėti, 10 kambarių mūri
nis namas, dideli nepereinami k., 
labai gera vieta nuomavimui. Prie 
Bloor ir Indian Rd.

$17.200, atskiras mūrinis, 8 . kamba
rių namas, kvadratinio plano, įva
žiavimas iš kiemo. Randasi High 
Parke.

$3.000 jmokėti, 8 kambariai ir ci
garų krautuvė, kuri šiuo metu yra 
tuščia. Viena skola balansui. Ran
dasi Dundas ir Gladstone rajone.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$2.9Q0 įmokėti. Bloor -Indian Rd., 
mūrinis, 7 didelių kambarių per 2 
augštus, dvi virtuvės, kambariai 
nepereinami, privatus įvažiavimas, 
garažas.

$4.000 įmokėti. Bloor - Quebeck. La
bai gerų plytų, 9 kambarių, dvi 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
nepaprastai geros pajamos.

$4.900 įmokėti. Parkdale rajone, 
mūrinis, 10 didelių kambarių, par
duodamas su baldais, vandeniu šil
domas, privatus įvažiavimas, gara
žas, didelis kiemas, $72 pajamų 
į savaitę ir butas šeimininkui, vie
na atvira skola 10 metų.

$4.500 jmokėti. St. Clair - Atlas. At
skiros, rauplėtų plytų, 6 k., mod. 
virtuvė, modernus šildymas su aly
va, 2 garažai ir didelis kambarys 
virš garažų, namas apie 16 metų 
senumo, viena skola balansui.

$1.000 įmokėti, Parkdale rajone, 6 
kambarių, nepereinami kambariai, 
naujas modernus alyvos šildymas, 
pilnas rūsys, didelis kiemas, 
ražas.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

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

ga-

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamo nuosavybę, paskambin
kite į žią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai M 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, fermą, sklypą Ir tt. visuose Toronto rajonuose.

PACIFIC AVE. - ANNETTE.
$5.000 jmokėti, 8 dideliu komba- 
riu ir 2-iu saulės kambariu, visai. 
atskiras, gero mūro namas, vand.- 
alyvos šildymas, 2 geros virtuvės,
2 vonios, geros kietmedžio grindys 
ir garažas. Balansui viena atvira 
skola.

EMERSON AVE. - BLOOR,
$1.000 jmokėti, 6 gražiu kamba
rių, gerai išlaikytos nomas, aly
vos šildymas, geros kietmedžio 
grindys, moderni didelė virtuvė, la
bai švarus rūsys, didelis kiemas ir 
naujas garažas.

DORVAL RD. - HIGH PARK,
$2.500 įmokėti, 8 nepereinamų 
kambarių, per 2 augštus, visaip at
skiros mūrinis narnos, naujos "oir 
condition'* šildymas, gražus kie
mas, gorožos.

MILLICENT ST. - BLOOR,
$3.500 įmokėti, 7 gražių kamb., 
kvadratinio plono, per 2 augštus, 
šviesių presuotų plytų, lobai gero 
mūro nomas, lobai švarus, gražus 
kiemas.

GRENADIER - RONCESVALLES, 
$3.500 įmokėti, 8 grožių neper- 
ein. kamb., labai sveikas mūro 
namas, 2 modem, virtuvės, lobai 
Švarus, naujos kietmedžio grin
dys, alyvos šildymas, did. kiemas.

WRIGHT AVE. - RONCESVALLES, 
$21.000 pilna kaina, 10 gražių 
kamb., šviesių presuotų plytų, lo
bai gražaus stiliaus, visai atskiros 
namas, vandens - alyvos šildymas,
3 modem, virtuvės, lobai švarus, 
naujas mūrinis gorožos, 
kiemas. Geriausias pirkin 

P. MALIMUS
• ’Šimto taM.: IX 1-2471

CONSTANCE - RONCESVALLES, 
$3.500 įmokėti, 8 kambariu, mū
rinis namas, išilginis planas, dvi 
modernios virtuvės, vandeniu aly
va šildomos.

RUNNYMEDE - BLOOR, 
$4.500 jmokėti, 7 kambariu at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas, šoninis įvažiavi
mas, gražus kiemas.

MARGUERETTA - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 6 kambariu mū
rinis namas, išilginis plonas, mo
derni virtuvė, alyva šildomas, dvi
gubas garažas.

CLENDENAN - BLOOR, 
$6.000 jmokėti, 7 kambariu atski
ras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, alyva šil
domas, gražus didelis kiemas.

ARMADALE’ • BLOOR, • 
$6.500 jmokėti, 7 kambariu atski
ros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas, garažas, viena sko
la likučiui 10-čiai metu, labai sku
bus pardavimas.

GLADSTONE - BLOOR,
10 kambariu, atskiras mūrinis na
mas, kvadratinis plonas, 2 moder
niškos virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, dvigubas gorožos, geros 
išsimokėjimo sąlygos, gražus dide
lis kiemas

Po ilgesnių atostogų Aušros 
futbolo komanda pasirodė vėl 
aikštėje. Praėjusį trečiadienį 
Cont. lygos rungtynėse nugalė
jo vokiečių Eintracht 4:1 (tą 1 
vokiečiams įmušo Aušros žaidė
jas). šeštadienio rungtynėse 
Aušra pralaimėjo ukrainiečių 
US Lions 2:4. Sekančios Conti
nental lygos rungtynės šį trečia
dienį 7 vai. vak. Aušra — Heilas.

Kanados pabaltiečių lauko 
teniso varžybos 

įvykusios rugpiūčio 25-26 d. To
ronte, Riverdale aikštėse, su
traukė apie 30 dalyvių iš Onta
rio ir Quebec provincijų. Vyrų 
vieneto meisteriu tapo Žukas, fi
nale nugalėjęs Gvildį 6:3; 4:6; 
6:4; 6:1, Finalinė kova buvo įdo
mi ir pirmuose setuose žaidimui 
vadovavo Gvildys, tačiau pri
trūkęs ištvermes, turėjo pasi
duoti ištvermingesniam ir ma
žiau žaidimų turėjusiam Žukui. 
Burtams nelaimingai kritus ge
riausi lietuvių ir estų žaidėjai 
turėjo susitikti net pirmam rate 
ir daugelis favoritų jau buvo iš
mušti iš varžybų vos tik joms 
prasidėjus. Taip Žukas nugalė
jo Rautinš pirmam rate 8:6; 6:1, 
ir Gvildys Pundžių 6:1; 6:3. To
limesniuose žaidimuose lietu
viai nuginklavo turnyro favori
tus estus Vahi ir Elken ir finalas 
liko tik lietuviams. Nors ypatin
go laimėjimo ir nepasiekė, ta
čiau gražiausią žaidimą parodė 
latvis Zidrmanis, jaunas Toron
to žaidėjas pasižymėjęs kana
diečių jaunių varžybose.

Moterų nugalėtoj a tapo estė 
Aruso finale nugalėjusi Kont- 
kar 6:0; 6:0. Aruso žinoma žai
dėja iš nepriklausomybės laikų 
ir dabartiniu metu skaitoma 8- 
ta žaidėja Quebec provincijoje. 
Žymiai skyrėsi savo žaidimu 
nuo kitų dalyvių. Vienintelė lie
tuvių atstovė Šalkauskaitė pir
mame rate nugalėjusi latvę 
Viksna 6:3; 10:8, pusfinalyje tu
rėjo pasiduoti meisterei 6:0;6:2.

Vyrų dvejeto finalas vėl buvo 
grynai lietuviškas: Rautinš - 
Gvildys nugalėjo Žuką - Pun
džių 6:0; 6:4.

Mišriam dvejete Rautinš - 
Šalkauskaitė turėjo pasiduoti 
pasiduoti meisterių porai Elken- 
Aruso 6:2; 6:2. Tie patys estai 
finale nugalėjo kitą estų porą 
Vahi - Pedel 6:4; 6:3.
/ Varžybos praėjo sklandžiai ir 
draugiškoj nuotaikoj. Teniso var 
žybos buvo organizuojamos pir
mą kartą, bet sprendžiant iš po 
varžybinių nuotaikų, sekančios 
bus dar įdomesnės ir susilauks 
didesnio susidomėjimo iš daly
vių ir žiūrovų. ' A. Š.

Vašingtonas. — Baltieji Rū
mai pranešė, kad sovietai iš
sprogdinę centrinėj Azijoj nau
ją atominę ar galbūt vandenili
nę bombą.

Kairas. — Nasserio vyriausy
bė įsakė išvykti iš Egipto trims 
užsienio korespondentams, jų 
tarpe Toronto “Star” korespon
dentui William Stevenson.

Otava. — Šių metų pirmame 
pusmety Kanadoje buvo gimimų 
258.666 (pernai 256.767), mirimų 
79.540 (pernai 75.597), vedybų 
63.863 (pernai 60.782). Atseit, 
gyventojų judėjimo visos skait
linės pašokę.

Dienos prie Kongo
(Atkelta iš 2 psl.)

Niekur kitaip negalima susi
kalbėti kaip prancūziškai. Ne
turėdamas jokio žodyno, turė
jau semti žodžius iš savo pasą
monės. Ir iš tikrųjų, lengviau
sia išmokti, kai niekas kitaip ne
kalba.

Iš milžiniškų kainų už kiek
vieną dalyką galima spręsti, kad 
baltieji čia turi uždirbti dide
les sumas. Tad, kad ir įdomus 
ir malonaus klimato (ypač da
bar, vad. žiemos sezonas) kraš
tas, visi turistai, ypač su pus
tuštėm kišenėm, kaip ir aš, neš- 
dinas iš čia kuo skubiausiai į pi
gesnes valstybes.

POSTUREPEDIC
patogiam poilsiui

©SUIT, MG 1955, 

kite. Šie žinomi 
kaip 20 metų.

1 20 METŲ 
GARANTIJA

Y 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

• 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 pavojingus 
muskulų skausmus.

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

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

ŠTAI KAS JUMS SUTEIKS PATOGUMĄ:
1. Lygus matraso paviršius, be sagų, išlinkimų bei įlinkimų.
2. Jautrios spyruoklės, prigulančios prie kūno.
3. Konstrukciją atbaigia specialus vidaus padengimas.
4. Pritaikytas spyruoklių Posturepedic pagrindas.
5. Tai vienintelis pasaulyje matrasas pagamintas bendradar

biaujant pagarsėjusiems orthopedijos daktarams. Kad jūs 
teisingoje padėtyje miegotumėte.

Siuntiniai be muito

Matrasas ir Q 7/Q be Primakėiimū-
pagrindas TIK U? JL VJ Didelių išmierų

LENGVI MĖNESINIAI IŠSIMOKĖJIMAI. 
KOMPLEKTUI 20 METŲ GARANTIJA.

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

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

Rugpjūčio 24, 25; 27 d. nuo 6.30 iki 10.30 vai. yak.
Rugpjūčio 28 d. 2.30 vai. pp.
Rugpjūčio 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.

10.30 vai. vak.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ

TORONTE

MOHAWK FURNITURE LTD.

P. KERBERIS
F. BITAUTAS

$2.25 į metus, kad užlaikius gra
žius plaukus. Mėgink NEW ERA 
40 metų sėkmingai vartojamas.

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.

244S-8 DANFORTH AVE., TORONTO

Telef.s OX. 9-4444, OX. 9-0977
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V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

ST. W. /prie Oi sington/ TORONTO - Telef. LE. 14405872 BLOOR

Priklauso Toronto,’jOntorio, Canadian ir International Real Estate Board.

I

BLOOR - DUFFĘRjn; 51.500 įmokė
ti, 5 kombanoi,. alkuos, Šoninis 
įvažiavimas, 2 gafažot*

BLOOR - LANSDOWNE, 52.0C0 fmo- 
keti,. 8 .dideli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

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

t-m— GSSINGTON^ naujas 2-jų 
brftų po 5 kambarius narnas, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

HIGH PARK. 7 kambariai, gero mu
ro, alyva Šildomas, įmokėti S3.00Q.

COLLEGE - RUSHOLMĘ RD., nau- 
, jas 6-šių atskirų butų pastatas, di

delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys. #

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

HIGH PARK, 18 butų apartamento^ 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
įmokėsimas.

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

Pagunda nugalėjo
Čikagos vienas bankas turi 

savą policiją, kuri saugo banką 
nuo plėšikų ir naktimis.

Vieną naktį banko direktorius 
sugalvojo patikrinti savo polici
ninkų budrumą bei stropumą. 
Jis persirengė ir su pistoletu 
rankoje įėjo į kasos4 patalpą ir 
sušuko policininkams:

— Rankas augštyn! Nusigręž
ti į sieną!...

Policininkai komandą įvykdė. 
Direktorius paėmė iš kasos du 
milijonus dolerių ir išėjo.
■ Nuo to meto apie jį jau niekas 
nieko nebegirdėjo. Kaip į že
mę prasmego...

Anglijoje tik du tedirba
Vienas Londono baro savinin

kas savo svečių teraujasi, kas be 
jo dar antras žmogus Anglijoje 
dirba. Kad daugiau dirbančių 
nėra jis įrodo visiškai aiškiai:

— Anglijoje yra 46 milijonai 
gyventojų. Iš to skaičiaus' tenka

atmesti 12 milijonų senių, turin
čių virš 65 metų ir 16 milijonų 
dar neturinčių 18 metų, kurie 
nedirba. Vadinasi dirbti galin
čių lieka 18 milijonų. Iš jų 9 mi
lijonai yra valstybės įmonėse, 2 
milijonai — kariai. Tad galinčių 
dirbti dar lieka 7 milijonai. Bet 
6.200.000 yra savivaldybės tar
nautojų bei vietinių pareigūnų. 
Tad galinčių dirbti lieka 200.000. 
Ligonių, nuolatinių arklių lenk
tynių ir futbolo žaidynių lan
kytojų Anglijoje yra 126.000. 
Tad galinčiu dirbti skaičius su
mažėja iki 74.000. Profesionalų 
bedarbių yra 62.000. Vadinasi, 
dirbti galinčių belieka vos 12.000 
Betgi 11.988 sėdi kalėjime.

— Taigi dirbančių tėra du vi
soje Anglijoje. Vienas tai aš 
pats, bet kas yta tas antras dir
bantysis, man nežinoma — sa
ko baro savininkas.

DfL J. SUNGAILA
Gydytojas ir chirurgas

802 WINDERMERE AVE.
- Toronto . •

TeL RO. 2-6387
> * ■ " ;

Konsultacija kabinete ir vizi
tai į namus pagal susitarimą.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja.

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

les)/ Toronto.

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

7 PUSL

t B.A., M.D., LM.C.C.
Gydytojas ir chirurgas

Priėmimo valandos: 10-12 vai,*2 
4.30' vai. ir 7-9 vai. vak.
406 BATHURST STREET 

Toronto-
Tetefonas LE. 3-4323

APIE PASKUTINĘ PARLAMENTO SESIJA

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

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

gerklės ligonius. .
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

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

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

Toronto, Ont.

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistai. 

Noiiįos adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spadina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą. »
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8815

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURfį

1393 DUNDAS ST. WEST -
i t. / Torontu 

(tarp Gladstone ir Rusholmę) *
Dr. Aleksas Valadka

1081 BLOOR ST. W.
(prie Duffėrin)

Telefonas LE. 1-2933
RENTGENAS .

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

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Telefonas LE. 4-6851
Man bus labai malonu...

Žinomas chirurgas pasivaikš
čiojimo metu pamėtė piniginę. 
Po kurio laiko prieina prie jo 
jaunas vyras ir įteikia rastą pi
niginę. Profesorius apsidžiaugia 
ir sako:

— Norėčiau jums kaip nors 
atsilyginti. Na, jei pav. kada su- 
sirgsite. ateikite pas mane.

— Labai ačiū, pone profeso
riau — sako tas, — aš pats esu 
gydytoj as. >

— Taigi... — sako nustebęs 
profesorius. — Bet gal susirgsi- 
te apedicitu ... Man bus labai 
malonu.

Dr. John REKAf
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI i
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas) ?

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST.. WEST
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

■■ ) ■ m —

LaLškas iš Ottawos.
Rašo George Bain, “The Toron 
to Globe and Mail” ir ^Canadian 
Scene” korespondentas ’ Federali 
niame Parlamente

(C Sc) Fededralinio parla
mento sesija, baigusi darMs po 
ištisų septynerių mėnesių, pa
sižymėjo kai kuo, kas dar ilgai 
bus kanadiečių atšimpama. Du
jų vamzdžių linijos jį Parlamen
to Pirmininko klaupusiai buvo 
toki ilgi ir įnešė tiek daug kar
tumo, kad. savo šešėliu dengė ki
tus parlamento darbus. Dabar, 
viskam pasibaigus, matome, kad 
atmetus šiuodu nelemtus klausi
mus, parlamento sesijos darbai 
nebuvo nei kvaili nei bereikš
miai.

Jau pačioje sesijos pradžioje 
pasireiškė žaibuojanti nuotaika. 
Tai atsitiko sekančią dieną po 
sesijos atidarymo (ji buvo ati
daryta sausio 10 dieną). Pirmą 

: opią problemą iškėlė Alistair 
. Stewart, CCF atstovas iš Winni- 
■ peg North, pateikdamas tokį 
1 klausimą: “Ar Kanada pardavė 
. Egiptui bent vieną lėktuvą ir 
; ar yra bent eigoje tokio parda- 
t vimo reikalas?”

J šį Jęįmjsięią atsakė Užsienio 
Reikalų Ministeris L, Pearson, 
kad jis niekę apie tai nežino.

j Afeikymas nebuvo perdaug lai- 
| iping^;>nes^ąrodė, kad kai ku- 
I rie nįį^įstemL. nepilnai žino ar 
: vTsaP'neSnCy dalies svarbių rei- 
f kath. Šitokia padėtis parlamente 
į nėra geca^nes duoda pagrindo 
j.opozicijai išpūsti kai kada ir 
' mažus dalykus į didelius.

, Kaip-, vėliau paaiškė j o, vyriau
sybė. jad^buvo pardavusi Egip- 

‘ tųfc penkiolika mokomųjų Har- 
Jvkrd.tipo lėktuvų. Vienas iš tų 

lėktuvtį netgi jau buvo ant lai- 
' vo pakeliui į Egiptą tuo metu, 
' kai pirmaišis'klausimas buvo iŠ; 
; keliąs., Lėktuvų klausimas nuo- 
| lat kilo . parlamente per ištisas 
: dVi ar. tris savaites ir gadino vy- 
1 rįaUsybės nuotaikas, tiek, kad 
. pabaigoje valdžios atstovai pa
sidarydavo -tiesiog ligonys vien 

į išgirdę Harvard vardą.
Po to ėjo sekantis sunkus klau 

simas: vyriausybė pasiūlė įsta
tymo projektą, pagal kurį ban
kam sudaroma galimybė duoti 
iš 5% paskolas ūkininkams, ku- (atveju kviečių ūkininkai neliktų 
rių neparduoti kviečiai tebeguli i visai be pinigų, opozicijonieriai

elevatoriuose. Šio klausimo ei
goje opozicija parode savo silp
numą. Visos trys opozicinės gru 
pės kritikavo valdžią už projek
tą duoti ūkininkams paskolas 
vietoje to, kad jie gautų bepro- 
centinį avansą už neparduotus 
kviečius. Tačiau tų grupių kon
kretūs pasiūlymai ėjo skirtip- 
gais keliais.

Visos opozicinės grupės vie
nodai galvojo. Ūkininkams ne
leidžiama parduoti kviečius ki
taip, kaip tik per valdžios glo
bojamą Canadian Wheat Board. 
To dėliai ūkininkai nėra kalti, 
kad valdžios globojama agentū
ra kviečių nepardavė. Jei taip, 
tai ūkininkai turi taisę gauti 
avansą už kviečius, kuriuos Ca
nadian Wheat Board visvien 
anksčiau ar vėliau parduos. Ar
gi teisinga ta proga gramzdinti 
ūkininkus į procentines. ,paskor 
las bankams? Iki šio punkto vie
ningai galy'<5j'ę,"''č'įj3ztc'iriėš‘grli:-' 
pės toliau savo pasiūlymais iš
siskyrė.

CCF visą laiką kietai laikėsi 
nuomonės, kad ūkininkams rei
kia išmokėti avansus be jokių 
sąlygų. Konservatoriai ir Social 
Credit principe buvo priešingi 
paskolai, kaip neteisingai, rėmė 
išmokėjimą avansu, bet pabai
goje pasisakė, kad, jei kitaip ne
galima, jie balsuos už paskolą, 
nes geriau paskola, negu nieko. 
Kai artėjo balsavimas-, užvi
rė labai karštos diskusijos. Pa
galiau pakilo Prekybos Ministe
ris Howe ir pasakė, kad jo kant
rybė jau pasibaigė. Jis pasiruo
šęs paskolos įstatymą atsiimti, 
bet tuo atveju bankai neduos 
ūkininkams paskolų.

Po tokio pasisakymo opozicija . 
susvyravo. Bijodami, kad tuo

PASKUBĖKITE!!
Didelis išpardavimas

PATYS SAU PASITARNAUKITE
MUSU PARDUOTUVĖSE

Honest Ned’s
1176 BLOOR ST. W. (arti Dufferin)
1192 Queen St. W. (arti Gladstone)

Didelis ontklodžiu 
pasirinkimas 
1 gab?99c

Motery megztiniai, 
vilnos, visu dydžiu 

tik $1.79

Motery apatiniai tik 
už 99c

sutiko šu paskola, kurią jie pa
tys pripažino kaip neteisingą ir 
skriaudžiančių. Opozicijai susvy 
ravus, rezoliucija praėjo. Tiesa, 
tuo balsavimu kviečių reikalai 
dar visai neišėjo iš parlamento 
dienotvarkės, bet visdėlto jie 
pasisuko į tam tikrą kelią.

Toliau sekė Finansų Ministe- 
rio Harris pateikiamas naujųjų 
metų biudžetas. Jis buvo gana 
eilinis, su mažais mokesčių su
mažinimais, tad nesukėlė dides
nio susidomėjimo. Žurnalistai 
yra įpratę kiekvienų metų biu
džetą pavadinti kokiu pavadini
mu. Šių metų biudžetas, Mr. Ha
rris antrasis, pramintas “eiliniu 
naminiu biudžetu”.

Užsienio Reikalų klausimai, 
nebūtų užsienio reikalų klausi
mais, jei juose nesikartotų se
nas, nemalonus reikalas — Ko
munistinės Kinijos pripažinimas 
ir jos įsileidimas į Jungtines 
Tautas. Užsienio Reikalų Mi- 
nisteris Pearson nevengė Kini
jos klausimo ir šiuo kartu, bet 
nieko naujo nepasakė.

Vyriausybės nuomonę tuo rei 
kalu Mr. Pearson. išreiškė maž
daug šitaip: ‘-‘Kanados vyriausy-. 
bė iš vienos pusės atsisako tuoj 
pat pripažinti Komunistinės Ki
nijos Vyriausybę, bet iš kitos 
pusės neatsisakoma nuomonės, 
kad komunistinė valdžia kada 
nors galėtų būti pripažinta kaip 
teisėta Kinijos vyriausybė”. Va
dinasi, toje vietoje tebestovima 
ten, kur buvome ir iki šiol.

Vienas iš Įdomesnių dalykų, 
kuriuos žurnalistai yra pastebė
ję šios ilgos sesijos pradžioje, 
yra ilgas nuošalus laikymasis 
Ministerio Pirmininko St. Lau
rent. Išskyrus vieno kito klau
simo atsakymą bei paskaitymą- 
vieno kito pareiškimo, kurį 
premjeras turėjo paskaityti par
lamentui, ministeris pirminin
kas St. Laurent stovėjo nuoša
lyje nuo debeatų per daugelį pir 
mųjų parlamento darbo savai
čių. Debatuose jis kalbėjo tik 
vieną kartą, Sosto Kalbos dis
kusijose, bet ir tai nebuvo jo 
pati geroji kalba.

Jis gana ilgą laiką tylėjo ir 
karingose dujų vamzdžių bei į 

, Parlamento Pirmininko asmens 
'diskusijose. Šis tylėjimas paga
liau buvo pastebėtas ne tik par
lamente, bet ir už jo ribų — 
spaudoje. Net toks griežtai li
beralinis laikraštis, kaip,Winni
peg Free Press, parašė tuo reika 
lu ištisą vedamąjį. Pagaliau Mr. 
St. Laurent atsiliepė tiek dujų 
vamzdžių reikalu, tiek Parla
mento Pirmininko Mr. Beaudoin 
reikalu.

I Ministerio pirmininko kalbos 
buvo labai karštai sutiktos jo 
šalininkų. Ypač jo kalbos ir žy
giai prikalbėti Parlamento pir
mininką pasilikti savo vietoje po 
to, kai ‘CCF ir konservatorių ap
kaltintas jis buvo padavęs at
sistatydinimo pareiškimą. Visos 
tos vėlyvosios ministerio pirmi
ninko kalbos buvo pilnos gyvu
mo ir energijos. Jos sugriovė 
opozicijos jau pradėtą skleisti 
nuomonę, kad ministeris pirmi
ninkas y ra. jau pavargęs ir daly
kais nebesidomintis senas žmo-

' ■ ' -j ■ ‘ -■

Paieškojimai
Petras Blagnys arba apie jį 

žinantieji prašomi atsiliepti ad
resu: Alfonsas Pareigis 1445 So 
49 Ave. Cicero 50, Ill. USA. Jam 
yra svarbių žinių iš Lietuvos.

Sinkevičių Augustą iš Skuodo 
ieško sesuo Pabrėžienė. Atsiliep
ti: Šimfinkevičienė Aldona, 16 
Briarcraft Rd., Toronto, Ont.

Megnienės Kristinos, kil. iš 
Jurginiškių km., Garliavos v., 
Kauno apskr., ieško motina Lie
tuvoje. Atsiliepti: B. Poškienė, 
142 Campbell Ave., Toronto 9, 
Ont.

Jonas Adomatfskis, kilęs iš 
Plaušinių kaimo, Mosėdžio vals., 
Kretingos apskr., turimomis ži
niomis dabar gyvenąs Hamilto
ne, prašomas atsiliepti arba apie 
jį žinantieji prašomi pranešti 
šiuo adresu: Kostas Mickus, 
4040 Ontario SSL, Apt. 3, Mont
real P.Q. Canada. Turiu žinių 
iš jo giminių Lietuvoje.

Kondratavičius Vladas, sūnus 
Prano, gimęs 1908 m. Rygoje, 
1944 m. gyvenęs Vokietijoje He- 
ningsdorfe, prašomas atsiliepti Į 
“TŽ” administraciją. Yra žinių 
iš Lietuvos.

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

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

Sov. V. DUNDYS

A. STANČIKAS, -boigįs National Ra- 
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TELEViŽlJOS

RADIO APARATUS
Aparatai grąžinami j na
mus veltui. DarBat ir dalys . garan
tuotos. .f
Skambinti telef. LE. 1-1602, kasdien 

nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro.

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

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

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

Odinei fverket, geros 
rūšies tik už $9.95

Vyry megztiniai, vilnos 
už Uty. w

Moterų skarelės

Specialus pasiūlymas 
siuntiniams užjūrin, 

geros rūšies importuotos 
medžiagos kostiumams 

tik $2.39 jardas 

4 jardai suknelių 
madžtagoi Hk jai $1.00

Vyru žieminės kelnės

Šilti vaiku paltai 
už $3.99

Station wagon švarkai 
su kailiais tik 

« už $12»85
------- ^4-4^-------

’ * ų / I 4

Vyru šilti baltiniai

Krautuvės atidarytos iki 6 vai. vak. Penktadieniais ir šeštadie
niais iki 9 vai. vak. Didelis žieminių rūbų pasirinkimas siunti
niams užjūrin.

Teisininkas —• 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kanados Lietuviu Bendruomenės 
Britų Kolumbijos

Apylinkės Vaidybos 
ftažtinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

Jonas J.Justis,LL.B.
Suite 22, Tunstall Building,
_ ^70? Pyp^P.uir Street, . n 

Vancouver 1, B?C.# Canada
Telefonas: Pacific 4511.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

DĖMESIO!
• Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
ry ir vyrų botus — normalaus ir pla

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

Telefonas LE. 3-3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAM ST. W.
- Toronto, Ont.

■S*
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VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
' kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

General Insurance

PtMESIoV ’ "
ŪMuvis Elektros Radio

AL. DŪDA
. Visų rūšių draudimas.

. t ,WA. 4-8539

ANTANAS ČEPONIS

PYRAGAIČIUS IR
1 PUDINGĄ
' ’ SU

fus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginis sroves 

motorus.
•e to, aptmu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodi

techniškas patarimus.
Skambinti telef. LL 3-1080

OR.OETKER

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS
*

280 Roncesvailes Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Dr. F. Tickett
Gydytojas

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

chirurgas i
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

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

(tarp Gladstone ir Rusholmę Rd.) 
. \; • : J ,. • • • • -

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

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

kampas Euclid Ave. > 
Priima vakarais oagal susitarimą^ 

Telef. EM. 8-9822

"n iff linini

Dr. Ni Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist) į

Patikrina akis Ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga <

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

(at Dundas)

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo volortdos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vol. vok. (pogol susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
ištiria aklų nervus, kuria dožr 

noi sukelia ga’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbom!*.
470 College St. W. Toronto^ 

Telef. WA. 1-3924 J

DANTISTAS 
Dr. ELIAŠ WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A.
; ? ..:$■• feisrninkąsj Į S 

advokatas; irjnotaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Medžio darbai
Virtuvių (cinku) ir lentynų 
įrenginiai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt.

K. TUBA
77 Fuller Ave^ Toronto 

Telef. LE. 1-6244

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūifes motetų, vaiką Ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—4JEE
1438 Dundas St W. Toronto

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS.

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

f Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St. Toronto. Tel. LE. 44123

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.) '
:: Telėf. LE. 2-5493 v
Darbo Valantiosykašdiėii lO vž 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-’ 
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!

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

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau
91 Roncesvailes Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius
A. LIŪDŽIUS, ■» 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs'

*
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TORONTO, Ont.
.— Užbaigus statyti parapijos 

priestatą klebonijos kieme, rug
sėjo 23 d., sekmadienį, numato
mas pastato pašventinimas, ku
rį atliks naujasis Toronto kardi
nolo pagelbininkas JJE. vysk. F. 
Ą. Marrocco. Svečias parapijos 
bažnyčioje "atlaikys 11 vai. pa- 
ttialdas, pasakys pamokslą ir pa
šventins priestatą, skirtą “Tė
viškės Žiburiams” ir spaustuvei. 
Po 'oficialiosios dalies bažnyčio
je,-Ekscelencija sutiko dalyvauti 
bendruose pusryčiuose, kurie 
įvyks tuojau po pamaldų para
pijos salėje. '

— Besiartinant naujiesiems 
mokslo metams mokyklose, ma
loniai primenama tėvams jausti 
pareigą leisti savo vaikus į pa-' 
rapijines mokyklas, kuriose yra 
tikybos pamokos ir neabejotinai 
augštesnis dorinis auklėjimas. 
Ta pačia proga skatiname lietu
viškąjį jaunimą, sėkmingai bai
gusį įvairias kolegijas, nesusto
ti pusiaukelėje, tenkintis “tar
nyste” įstaigoje, bet siekti moks
lo toliau, stojant į universitetus 
ar tolygias kitas mokslo įstaigas.

— šį savaitgalį Windsore 
įvykstančio lietuvių sąskrydžio 
—IV-sios Kanados Lietuvių Die
nos proga, skatinami visi lietu
viai, kurie tik turi progą, vykti 
į Lietuvių Dienas.

— Rugsėjo mėnesį bus atnau
jintas Jaunimo Klubas, kuris sa
vo pobūvius turės penktadienių 
vakarais parapijos salėje. Klu
bą numatoma paskirstyti paski
romis sekcijomis, norint liet, 
jaunimą įtraukti į kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą.

Sutuokta: Juozas Vyšniauskas 
ir Leokadija Martinaitytė.

— Pakrikštyta: Nijolė Marija- 
Mockevičiūtė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Klebonas T. Bernardinas il

gesniam poilsiui išvyko į cent
rinį pranciškonų vienuolyną 
Kennebunkporte, Maine vals
tybėje. Laikinai jo pareigas ei
na T. Placidas.

— Parapijos darbe pagelbėti 
atkeltas naujas kunigas T. Vy
tautas Balčiūnas, OFM, pasku
tiniu laiku gyvenęs pranciškonų 
vienuolyne St. Catharines, Ont. 
T. Vytautas daugelį metų dirbo 
pastoracijos darbą lietuvių' tar
ne Australijoje. Naujasis tėve
lis Torontan atvyksta šios savai
tės pradžioje.

— Primenama tėvams, kad su
tvirtinimo sakramentui užre
gistruoti vaikai pamokas priva
lo lankyti reguliariai ir punk
tualiai. Jei dėl rimtų priežasčių 
vaikutis kokioje pamokoje ne
gali dalyvauti, tėvai iš anksto 
apie tai turi painformuoti sese
les tel. LE. 4-5773, arba klebo
niją.

-—Suaugusiems, priimantiems 
sutvirtinimo sakramėntą, sekan
ti pamoka bus kitą sekmadienį 
po 11 vai. šv. Mišių.

— J.E. vysk. V. Brizgio mū
sų ’parapijoje lankymosi ir su
tvirtinimo sakramento teikimo 
proga parapijos salėje ruošiami 
-bendri parapijos pusryčiai. Vai
šių metu numatoma meninė 
programėlė. Visi sutvirtinimo 
sakramentą priimą vaikučiai, jų 
broliukai ir sesutės vaišėse da
lyvauja nemokamai. Išlaidoms 
bent dalinai padengti iš suaugu
sių bus prašoma $1.00 aukos.

— Dėl ruošiamų bendrų pus
ryčių, rugsėjo 9 d. 11.30 vai., šv. 
Mišių parapijos apatinėje salė
je nebus.

IV Lietuvių Dienos
... - Windsore
koncerto programos didžiąją da
li išpildys Toronto meninės pa
jėgos: TLChoras “Varpas”, sol. 
V. Verikaitis ir Tautinių Šokių 
grupė. Be jų programoje dar da
lyvaus Detroito ir Clevelando 
tautinių šokių grupės.

Svečiai
. Pereitą sekmadienį Toronte 
lankėsi ir “TŽ” red. aplankė 
orof. J. Kuprionis iš Luizianos. 
Profesorius su visa šeima — po
nia, dviem dukrelėm ir sūnumi 
— atostogas praleidžia važinė
dami po JAV ir Kanadą. Į To
rontą jie atvyko iš London, Ont., 
o iš čia per Niagara Falls ir Buf
falo pasileido atgal į namus.

Iš Apylinkės valdybos veikios
Toronto apylinkės valdyba sa

vo posėdyje rugpjūčio 22 d. ap
tarė daugelį svarbių einamųjų 
reikalų ir planavo ateities vėik-

Rinkimams į Tarybą pravesti 
jau sudaroma penkių asmenų 
komisija.

Rugsėjo 8 diena bus minima 
iškilmingomis pamaldomis lie
tuvių bažnyčiose, o šeštadienį 
bus transliuojama pritaikinta 
programa per “Tėvynės Rrisimi- 
nimų” radio valandėlę. Kalbės 
valdybos sekr. E. Bubelis. Šven
tės išvakarėse, šeštadienį, rug
sėjo 8 d.,- apylinkės valdybos 
Šalpos Komitetas Prisikėlimo 
parapijos salėje ruošia šokių 
vakarą su pritaikinta įdomia 
menine programa. Pelnas skiria
mas šalpos reikalams.

Solidarumo mokesčio vajus 
skelbiamas^ 'rugsėjo ir spalio 
mėnesiais. Tenelieka nei vieno 
lietuvio neatidavusio šios ma
žos duoklės lietuviškiems reika
lams.

Šckių vakaras ruošiamas lap-( 
kričio 24 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Be to, rudeniop pla
nuojamas koncertas dalyvaujant 
chorui “Varpui”, kuris mielai 
sutiko bendradarbiauti.

Ekskursija į Lietuvių Dienas 
Windsore organizuojama. Suin
teresuoti torontiečiai gali kreip
tis į p. Petraitį Rietuvių Na
muose dėl informacijų. Atrodo 
daugelis ruošiasi važiuoti-leng
vom mašinom. Jei kas turėtų 
vietos savo mašinoj malonėkit 
priimti tautinių šokių grupės 
narių. Pagal galimybes bus at
lyginta. Malonėkite paskambin
ti tuo reikalu į Lietuvių Na
mus.

Naujos apylinkės V-bos rinki
mai įvyks gruodžio 2 d., kada 
bus sušauktas Toronto Apylin
kės Tarybos susirinkimas. Kartu 
senoji valdyba pateiks savo veik 
los ataskaitą.

Kariuomenės šventės minėji
me kalbėtoju bus kviečiamas 
gen. Raštikis.

KLB Toronto apyl. v-ba.
Šalpos Fondo parengimas

Artėjant rugsėjo 8 d. Šalpos 
Fondo parengimui, kuris yra su
jungtas kartu su Tautos švente, 
pranešame, kad jau gaunami bi
lietai šiose vietose: p. Margio 
vaistinėje, “Rūta” ir “Atlantic” 
restoranuose, Lietuvių Namuo
se, šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo 
parapijų knygynuose.

Parengimas įvyks Prisikėlimo 
parapijos salėje; Savo atsilanky
mu pagelbėsime vargan pateku
siam tautiečiui, pamatysime įdo
mią, programą ir loterijoje, kuri 
suaukota mūsų prekybininkų, 
išmėginsite savo laimę.

Gros geras orkestras. Bilietai 
po$1.00.

Apylinkės ŠF Komitetas.
Maltono aerodrome netrukus 

bus pradėta statyba naujų pato
gesnių ir didesnių pastatų. Pa
lyginus su per čia vykstančiu ju
dėjimu dabartiniai pastatai iš
tikiu jų yra per menki ir ne re
prezentatyvūs.

AtA A. BARANAUSKUI Lietuvoje mirus, ‘ 
jo žmonai p, M. Baranauskienei, dukrai p. B. Tamuhonie- 
’nei, sūnui inž. B. Baranauskui ir jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą

■ * ' t t r-

J. A. Rinkimai ir B. A. Sapijoniai.

Kanados ir JAV-bių Lietuvių 
Fronto konferencija 

įvyksta rugsėjo 1-2 d. Windsore 
Norton Palmer viešbutyje. Su
važiavime* padarys pranešimus 
V. Sidzikauskas “Politinė padė
tis ir laisvinimo darbai”, prof. J. 
Brazaitis “Rezistencijai 15 m.”_ 
ir dr. V. Vygantas “Generacijų 
bendradarbiavimo gairės“. Po
sėdžiai prasidės rugsėjo 1 d. 10 
vai. rytą. LFB dalyvaus IV-tos 
Kanados Lietuvių Dienos pagr. 
subuvimuose: šešt. vakare — su
sipažinimo baliuje ir sekm.—iš
kilmingame akte ir koncerte?

LF skyr. valdyba Toronte 
kviečia visus narius ir svečius 
dalvauti LFB konferencijoje 
Windsore Norton Palmer vieš
butyje. • •

Visais suvažiavimo reikalais 
kreiptis į A. Bumbulį, tel. RO. 
9-6038.

Iš Toronto išvykstama maši
nomis ši šeštadienį anksti rytą.

LFB Toronto sk. v-ba.

II Liet Liuteronių Sinodas 
Šiaurės Amerikoje

Rugsėjo 1 ir 2 dd. Malonėsdie- 
tuvių liuteronių bažnyčioje, 1424 
Davenport Rd., Toronto, Ont., 
įvyksta Antras JAV ir Kanados 
Lietuvių Evang. Liut. Sinodas. 
Sinodo dalyviai šeštadienį, rug
sėjo 1 d. 16 vai. ryto čia regist
ruojami. Sinodas prasidės 11 vai. 
ir vjeiks šia dienotvarke: 1. Si
nodo atidarymas, 2. Sveikinimai 
bei prezidiumo ir komisijų rin
kimai, 3. Sinodo valdybos pir
mininko dr. K. Gudaičio prane
šimas, 4. Sinodo valdybos vice- 
pirm. kun. J. Paupero praneši
mas, 5. Sinodo sekretoriaus kun. 
P. Dagio pranešimas, 6. Prane
šimai iš parapijų, 7. Švietimo, 
spaudos, labdarybės reikalai, 8. 
Sinodo valdybos rinkimai, 9. 
Rezoliucijos ir sumanymai.

Šeštadienį, rugsėjo 1 d., 7 v.v. 
bažnyčios patalpose ruošiama 
didelė giesmių šventė, kurią iš
pildys Čikagos Ziono parapijos 
50 žmonių stiprus bažnytinis 
choras, vadovaujamas p. Bielių- 
lio, sol. B. Marijošius, vargoni
ninkė p. Rautinš ir kiti. Neap
leiskite šio vienkartinio bažny
tinio koncerto.

Sekmadieni, rugsėjo 2 d., 9 v. 
30 min. iškilmingos pamaldos ir 
Sinodo užbaiga. Pamaldose da
lyvaus trys kunigai: J. Pauperas 
iš Čikagos, P. Dagys iš Niujor
ko ir L. Kostizenas iš Toronto.

Visus gerbiamus parapijų kle
bonus, rinktus parapijų delega
tus ir svečius kviečiame daly
vauti šiame Sinode.

Toronto gyvenamųjų namų 
50% per 25 metus turės būti per
statyti ar atnaujinti, nes gyveni
mui nebetiks. Tokią išvadą pa-; 
darė speciali studijų komisija. 
8% namų jau dabar esą reikalin
gi atnaujinimo.

Lietuviško žodžio ratelis
Toronte norima įsteigti jauni

mui lietuviško žodžio ratelį. 
Klubo tikslas būtų kviesti jau
nimą susirinkti įr pasikeisti įs
pūdžiais lietuvių grožinės lite
ratūros klausimais. Dėl smul
kesnių žinių kreiptis į R. Vašto- 
ką, LE. 3-6198, arba V. Abromai
tį, LE. 1-1317. Iniciatoriau

L. Atgimimo Sąjūdžio 
suvažiavimas —-

. Rugsėjo 1-3 d. Windsore šau
kiamas L A S vadovaujančių 
asmenų, skyrių ir grandžių at
stovų ir narių suvažiavimas. Su
važiavime dalyvauja atvykęs iš 
Europos-Vyr. Valdybos pirmi
ninkas JStp. Vykintas. L - 
Suvažiavimas pradedamas rug
sėjo 1 d. 11 vai. Norton - Palmer 
viešbutyje, 130 Park St. W., 
Windsor.

Toronto skyriaus nariai kvie
čiami suvažiavime dalyvauti. 
Neturintieji susisiekimo prie
monių prašomi skambinti trečia
dienį, ketvirtadienį po 6 v.v. te- 
lef. LE. 4-8154.

LAS Toronto sk. v-ba.

Serga kūrėjai - savanoriai
Jau antras mėnuo serga ir gy

domas Weston sanatorijoj (ant
ras augštas, trečias skyrius, pir
mas kambarys) kūrėjas - sava
noris Vladas Kazlauskas. Nors 
liga pasireiškė lengvoje formo
je ir gyvybei pavojaus nėra, ta
čiau, kol visai pasveiks, reikės 
išbūti sanatorijoje nemažiau 
metų. Jis su žmona ir dukra tik 
prieš pora metu persikėlė iš Bra
zilijos.

Kūrėjų - sav. S-gos Toronto 
skyrius, kuriam ir jis priklauso, 
atjausdamas jo materialinius 
nedateklius, iš savo kuklios ka
sos yra šiek tiek sušelpęs. Būtų 
gera, kad ir daugiau kas šį lais
vės kovų veteraną prisimintų.

Taip pat negaluoja ir kitas 
kūrėjas - savanoris. Jonas Ta- 
mulaitis, kuris gydytojų pata
riamas turėjo apleisti darbovie
tę ir 2-3 mėnesius ilsėtis namuo
se. Bs.

BAEFo siuntiniai
I LIETUVĄ

Yra surastas kelias siunti
niams siųsti į Lietuvą ir kitus 
kraštus BALFui taipininkau- 
jan. Tuo tarpu yra dviejų rūšių 
siuntiniai:

I
Bona Starkoson 500 grąmų 

netto (organizmo sustiprinim.); 
šokolado 300 gramų; dėžutė 
sviesto 450 gramų netto; kiau
lienos taukų 450 gr.; cukraus 500 
gr.; ryžių 100 gr.; arbatos 100 
gr.; pipirų 100 gr.; kavos eks
trakto 48 gr. netto; du gab. skal
biamo muilo po 300 gr.; Multivi
tamin tablečių 100 gr.; dvi poros 
moteriškų nylon kojinių.

Tokio siuntinio kaina su pa
ruošimu, įpakavimu, persiunti
mu bei visais mokesčiais į Lie
tuvą ir Europos Rusiją—$21.00.

Jei siuntinys butų siunčiamas 
į Azijos.Rusiją, tai.jo.kaina^=. 
$22.00. >

II
Kavos pupelių 500 gr.; arba

tos 100 gr.; kakao (be cukraus) 
500 gr.;» bičių medaus 500 gr.; 
dvi dėžutės šveicariško sūrio po 
250 gr.; dėžutė sviesto 550 gr.; 
dėžutė margarino 500 gr.; šoko
lado 300 gr.; bonka Starkoson 
250 gr.; cukraus 250 gr.; dvi po
ros moteriškų nylon kojinių; vi
tamin B12 100 tablečių.

Šio siuntinio kaina su paruo
šimu, persiuntimu ir visais mo
kesčiais i Lietuvą bei Europos 
Rusiją $22.00, o į Azijos Rusiją 
$23.00.

Siuntinius gali užsakyti gyve
nantieji Amerikoj, Kanadoj ir 
kitun Užsakant, reikia BALFo 
entrui atsiųsti rusų ir lietuvių 
raidėmis parašytą to asmens ad
resą, kuriam siuntinys užsako
mas, adresas siuntėjo - užsaky
tojo- ir reikiama suma pinigų. 
Kaip BALFo Centras tuos daly
kus gaus, tuoj atliks reikalingus 
formalumus ir siuntinys bus iš
siųstas.

Minėti siuntiniai BALFo cent
re yra supakuoti standartiniam 
siuntinėjimui. BALFo Centro 
įstaigos adresas: 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.

MONTREAL, Que
Tautos šventė

Rugsėjo 16 d. 4 vai. pp. D’cy 
Me Gee salėj :e, 220 Pine Avė., 
įvyks Tautos šventės rugsėjo 8 
d. minėjimas. Paskaitą - prane
šimą aktualiais klausimais da
rys LLKomiteto narys iš Niu
jorko ę. M. Brakas.

Meninėje dalyje pasirodys: 
operos solistė E. Kardelienė, 
Montrealio Liet. Bendruomenės 
choras, vadovaujamas A. Amb
razaičio ir skautųvyčių taut, šo
kių grupė, vedama p. Bruzgele- 
vičiaus.

Programa prasidės punktua
liai. Prašome skaitlingai atsilan
kyti ir nesivėlinti. Minėjimo pa
jamos eina šeštadieninių mūsų 
mokyklų ir lituanistikos kursų 
išlaikymui.

Seimelio prezidiumas.
Mūsų lietuviškos mokyklos

Redakcijoje randasi laiškas be 
pavardės adresuotas į 1938 Dun
das St. W., Toronto. Siuntėja 
Šinkaūskienė Juzė, Naumiesčio 
ra j.,' Ketumaujienos paštas.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldo O«rvažim«t Toronte ir tolimomi* 
dertaiocijomi*. ŠALDYTUVŲ parvaiiiM 
iprcWfttoi. Vitot vežamas tartas ap- 
draustos. Važiuojam kas savaitę | Maut- 
r«aH. Londono, Windsor^, Hamilton^, 
Norfli Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. Lt 4-1403 

TOtONTO

Milžiniškas 
išpardavimas 

TAUPYK IŠNAUDODAMAS PROGAS
Meteor Sedan ........................ $2195.00
šildytuvas, radijas, 4000 mylių, demonstra- 
torius.
Ford Coach  .................... M895.00
visiškai kaip naujas, su visais priedais. ‘
Chevrolet Sedan        ........$1295.00
kaip naujas. Pirmas išbandyk šį proginį 
pirkinį.
Pontiac Coach .......................$1195,00
viena»iš švariausių mašinų mieste.
Meteor .................................... $895.00
šildytuvas, radijas, buvęs tik vienose ran
kose, vidus kaip naujo.
Meteor Sedan ........................ $595.00
šildytuvas, radijas, naujos padangos.
Ford Custom Sedan.............  $495.00
šildymas, daug priedų.
Austin ........... .............. ....t.................. $195.00
šildymas, geras pirkinys šeimai perkant 
antrą mašiną.
Chevrolet Sedan........ ........... $99.00
puikus stovis už žemą kainą.

Geriausias naudotų automobilių rinkinys 
W e s t o n e.

1956

1955
1954

1953
1952

1951
1950
1949

1948

CRUICKSHANK MOTORS LIMITED,
Mercury - Lincoln - Meteor, 
122 MAIN ST. N., WESTON.

CHerry 4-6461.
^mSmmmaoMMO)mm

Policijos pranešimas 
automobilistams

Mes gauname daugybę nusi
skundimų, ypatingai iš Dundas- 
Ossington-Bathurst gatvių rajo
no, dėl bereikalingai keliamo 
triukšmo vestuvininkams važiuo 
jant su nuolatiniu signalu. Yra 
nusiskundimų ir iš kitų rajonų. 
Ontario prov. kelių judėjimo 
įstatymo see. 17 subsec. 2. nusta
to:

“Asmuo valdąs ar. atsakingas 
už valdomą mašiną neturi NAU
DOTI SIGNALO, VARPELIO 
ar kitokios garsą duodančios 
priemonės, sukeliančios BEREI
KALINGĄ GARSĄ ... o taip 
pat šoferis ar mašinos valdyto
jas neprivalo važinėti su iškri
tusiu mufleriu ar pan.,kas su
keltų bereikalingą mašinos ar 
motoro triukšmą”.

Pastaba — Motoristai bereika
lingai duodą auto signalus, pa
gal paminėtą įstatymą gali būti 
baudžiami pirmą kartą iki $5, 
antrą kartą nuo $5 iki $10, o už 
kiekvieną tolimesnį nusikaltimą 
iki $25. Be to, važiavimo leidi
mas gali būti sulaikytas iki 30 
dienų.

vaitė seselė Marija Bernarda „ 
Aldona Aukštikalnytė padarė 
paskutinius iškilmingus įžadus. 
Seselė yra kilusi nuo Biržų. Nau 
jai atvykusi į Kanadą įstojo į 
vienuolyną Windsore, Ont. Į 
Montrealį atvyko slaugių moks
lo reikalais.

Marija Aukštaitė, metus išbu
vusi pas savo sūnų Algirdą Na- 
vikevičių, MIC, Romoje, aplan
kiusi kitus Italijos miestus ir 
Prancūziją, grįžo per Niujorką 
į Montrealį. ■■u -•
Žurn. Stp. Vykinto pranešimas.-

LASo vyr. vadas St. Vykintas 
pereitą sekmadienį tuoj po pa
maldų skaitė liet.; visuomenei 
paskaitą apie Lietuvos politinį 
statusą apjungtoje ateities Eu
ropoje, pabrėždamas, kad mes 
lietuviai nesame nedraugai nei 
-vienai tautai, nei vokiečiams, 
nei rusams, nei lenkams, tačiau 
gerokai jais nepasitikime dėl 
parodytų ir dar rodomų impe
rialistinių užmačių. Mes, nelygi
nant Nietsches gerbėjai, turime, 
tendenciją mylėti “ne artimą, 
bet tolimą” — anglus, prancū
zus, amerikiečius, nes šie mums 
negrąso. Busimoji Lietuva turė
sianti užmiršti bet kokį šoviniz
mą ir stengtis įsigyti kitų tau
tų palankumą kilnia širdies kal
ba, tačiau su lenkais, gudais ir 

„. ....... 'rusais jau šiandieną lietuviai
Kultūros Fondo įgaliotinis ir .tremtiniai turėtų išsiaiškinti bū- 

AV klebonas turėjo daug yarg°jsimas aspiracijas į ginčytinas 
šiais metais sudaryti mokytojų teritorijas, Vilniaus klausimą su 
kadrą. Ir dar tie vargai nėra lenkais ir Gardino. Naugarduko, 
baigti, nes Longueil mokyklai o jr vjsos Lietuvos suverenumo 
dar ir šiandien neturima visų problemą, su gudais.
mokytojų. Šiaip taip galėjome j po paskaitos dar buvo karšto- 
sudaryti mokytojų kadrą Litu- . ^os diskusijos dėl Karaliaučiaus, 
anistikos kursams,, kurie mums j “Karštagalvių” iškeltos reikala- 

~ vimų tendencijos kažkaip jau ne 
besiderino su paskaitos rimtimi. 
Ar ne per anksti “.reikalauti”? .

Tramvajus pakeis autobusai
Po Labor Day Montrealy nu

matyta išimti iš apyvarto? pas
kutiniai tramvajai. St. Catheri
ne, Bleury - Park Ave., Notre 
Dame ir kiti. Būsią paleista 150 
naujų autobusų. St. Catherine 
g-vės tramvajų pakeitimas auto
busais bus visai stambus įvykis, 
ir tam jau padaryti dideli pakei
timai. Aplink sodelį prieš Foru
mą kampe St. Catherine - At
water geležinė tvorelė nugriau
ta. Jos vietoj pastatyta įspūdin
ga kolonada, apsupanti sodelį iš 
visų keturių pusių, dengta plokš 
čiu stogeliu, aprūpinta stiprio
mis gatvės apšvietimui lempo
mis, prožektoriais, šaligatvis 
trigubai praplatintas, laukian
čiai publikai sudarytos patogios 
sąlygos reikalui esant pasislėpti 
nuo lietaus. Be to, St. Catherine 
g-vės autobusams pastatyta at
skira apvažiavimui bazė, su stik
linėmis būdelėmis, kur bilietus 
įsigyti, į vieną pusę besisukan
čiomis durikėmis ir kitais mo
derniais susisiekimo technikos 
priedais.

Pradės veikti ir mūsų šeštadie
ninės mokyklos, kurių yra net 
keturios "Montrealyje: Verdūno, 
Rozmonto, Longueil ir Augštes- 
nieji Lituanistikos kursai. Tai 
yra vienintelė priemonė išmo
kyti mūsų vaikus skaityti ir ra
šyti lietuviškai, įdiegti jiems 
daugiau Lietuvos meilės.
turėtų tai gerai sau į galvą įsi
kalti ir imtis visų priemonių, 
kad jų vaikai lankytų stropiai 
šias mūsų šeštadienines mokyk
las.

Tėvai

Išnuomojamas gražus kambarys—vyrui 
ar moteriai, netoli Prisikėlimo parapijos. 
Tek LE. 3-3045.

REIKALINGA PONIA AR PANELĖ pa- 
saugoti 2 vaikučius nuo 2.30 iki 5.30 
vai. po pietų. Kreiptis tel. LE. 2-6922.

REIKALINGA MERGAITĖ AR MOTERIS 
namų ruošai, mylinti vaikus, duodamas 
kambarys apsigyvenimui, geruose na
muose. Skambinti RE. 8875.

REIKALINGA MOTERIS kuri galėtų die
nomis prižiūrėti mažą vaiką. Už tai 
kambarys ir maistas arba piniginis at
lyginimas. Skambinti iki 7 vai. vak. ir 
prašyti Ernos tel. LE. 5-1258.

Išnuomojamas kambarys II augšte 1 ar 
2 asmenims. Galima naudotis virtuve 
bendrai arba rūsyje atskirai. Skambinti 
po 5 vai. vak. LE. 6-2401.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte, arti Prisikėlimo parapijos, 210 
Rusholme Rd. Tel. LE. 4-4004. z

PARDUODAMAS vartotas televizijos 
aparatas gerame stovyje. Skambinti LE. 
1-5142.

KAS VAŽIUOJA rugsėjo 8-9 d. Čikagon, 
skambinti LE. 1-0667, Vienas asmuo 
nori važiuoti kartu.

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

yra labai svarbūs. Sutikus Br. 
Lukoševičienei paimti vedėjos 
ir reikalų tvarkytojos pareigas. 
Dr. Nagvs nasilieka direktoriu
mi ir liet, liter, dėstytoju. Lie
tuvių kalbą paims Br. Lukoše
vičienė, geografiją — J. Karde
lis, šokius ir męno reikalus — p. 
Kerbelienė, istoriją — ?, pran
cūzų kalbą ir tikybą Tėvas Ku
bilius.

Rozmonto mokykloje: pp. Rim 
kevičienė, Navikėnienė, Paške- 
vičienė ir viena iš .baigusių kur
sus mokytojų, tikybą ir prancū
zų kalbą T. Aranauskas.

Verduno mokykloje: seselės 
Felicija, Celina, pp. Vaišvilienė, 
Jokubaitytė ir Siniūtė. Verduno 
mokykla bus perkelta į St. Paul 
mokyklą, kampe Angers ir 
Church, 5525 Angers gatvė.

Longėlos mokyklos mokyto
jai dar nesurasti.

Visos mokyklos darbą prade
da rugsėjo 8 d. bendromis pa
maldomis 9 vai. Aušros Vartų 
bažnyčioje. Tuojau po pamaldų 
vaikų registracija salėje ir mo
kytojų pasitarimas.

Susituokė J. A. Rugienius su 
M? A. Mackevičiūte.

Gailestingų seselių vienuoly
ne (Pine Avė.), rugp. 22 d. lietu

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

Kur praleisite sekantį ilgąjį savaitgalį?
Geriausia nuvykti į vasarvietę

“WONDER VALLEY DRIVE IN”
pas JULIJĄ ir EMILIJŲ BUDVILAICIUS,, kur 

. daugybė moderniškų apšildomų kabinų gražiame 
miške: naujas ir puikus maudymosi baseinas ir 
įvairus maistas šeimininkų užkandinėje bei malo
nus ir lietuviškas patarnavimas. Ten pabuvoti ir 
pailsėti yra tikras malonumas. 3 mylios į žiemius 
nuo Barrie miestelio, Highway Nr. 11, R.R. Nr. T, 
Barrie. Phone 852 - R3. ___________

JONO YOKUBYNO KOMPLIMENTAS.

PARDUODAMI 2 lotai 100 x 117^ pėdų 
kiekvienas. Tik 200 pėdų nuo Lake Simcoe 
ežero.

Kreiptis į L. P. Krilavičių, Telefonas Rochers Point 184M

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.

B. SERGAUTIS
Real Estate & General Insurance

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

pinigų investavimas.

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų ir (vairią reikmenų krautuvėn

1212 DOTWAS STW. T«L LA'9547 
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paštu.

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

PRAŠAU KREIPTIS I

A L G ARBENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais RU. 9-1543

Reikalingi namai pardavimui


