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Stovyklinis sąjūdis
Su vasaros mėnesiais ateina ir stovyklinis gyvenimas. Jau

nimo būriai pasipila gamton, kur nėra miesto triukšmo, tvaiko, 
įtampos, įmonių ar mokyklų darbo. Jau kelinti metai kaip lietu
viškasis jaunimas pasuko stovyklinio gyvenimo link. Ir juo to
liau, juo šis posūkis daugiau įsisiūbuoja apimdamas vis platesnius 
jaunimo sluogsnius.

Ligšiolinė patirtis parodė, kad stovyklos gana sėkmingai gai
vina mūsų jaunimą ir fiziškai ir dvasiškai. Jeigu pradžioje dar 
buvo nemažai abejingų.ir'-net nepalankių balsų, tai šiuo metu jų 
teveik negirdėti. Didelė dauguma tėvų, įsitikino jaunimo stovyk
lų naudingumu, o mūsų organizacijos, vienuolijos ir paskiri as
menys nepagailėjo savo pajėgų šiam reikalui. JAV ir Kanadoje 
jau yra jaunimo stovyklų beveik kiekvienoj didesnėj lietuvių 
kolonijoj. Ten, kur jų dar nėra ar nevertėtų imtis iniciatyvos 
šeštadieninėms mokykloms, kurios tuo būdu savo žiemos darbą 
gražiai papildytų stovykliniu gyvenimu? Jei ir tai neįmanoma, 
kodėl neprisidėti prie didesnių kaimyninių kolonijų ir nepasiųs
ti savo jaunimo į jų organizuojamas stovyklas?

Didesnių miestų tėvai, atrodo, daugiau dėmesio kreipia į 
vasaros stovyklas ir mieliau siunčia savo vaikus į jas. Tuo tarpu 
mažomis grupėmis ar paskirai gyveną tautiečiai dar teberodo 
tam tikro nerangumo bei abejingumo tstovyklų atžvilgiu. Jie 
bevelija laikyti savo atžalyną izoliuotą nuo lietuviškų kolonijų 
gyvenimo ir neduoda progos pabendrauti su didesnėm atžalyno 
grupėm. Jų vaikai mirksta svetimųjų jūroj negaudami progos 
bent vasaros metu išsikelti ant lietuviškos salos. Pvz. Toronto 
apylinkėse, apie Otavą, Delhi ir kitur yra nemaža paskirų šeimų, 
kurios savo vaikų nesiunčia į lietuviškas jaunimo stovyklas. Jei
gu JAV kaikurių miestų tėvai, pasinaudodami “Traveler’s Aid”, 
drįsta siųsti savo vaikus vienus į stovyklas ištisus šimtus mylių, 
kodėl gi negalėtų išdrįsti-to padaryti arčiau stovyklų gyvenan
čios šeimos? Atrodo, jų atsiskyrimas trukdo išeiti iš tos izoliaci
jos, o įsigalėjęs nerangumas neleidžia pajudėti toliau už savo 
kiemo. Reikėtų ir stovyklų rengėjams atkreipti į tai dėmesį ir 
ateityje bandyti pasiekti vadinamoj “provincijoj“ gyvenančias 
šeimas. ■

Kad stovyklinis gyvenimas turi savo problemų, nėra paslap-. 
tis. Jų buvo ir bus, tačiau reikia "pripažinti, kad per pastarąjį 
penkmetį padaryta didelė pažanga netiktai stovyklų įrengimuo- 
se, bet ir vidiniame jų gyvenime. Per eilę metų stovyklavę jau
nuoliai išmoka geriau, tvarkytis ir padaryti stovyklas turiningesr- 
nėmis. Tinkamo personalo tūrėjimas nulemia vidihp stovyklos 
gyvenimą, nes nuo jo priklauso ir programa, ir jos vykdymas ir 
stovyklautojų nuotaika, ir bendravimas — apskritai, stovyklos 
sėkmingumas. Tokių žmonių jau atsiranda iš pačių jaunųjų tarpo, 
kurie sugeba sėkmingai vadovauti. O jų ypač reikia, kitaip sto
vyklinis gyvenimas virstų čigoniška naktigone. Šis pavojus yra 
ypač artimas stovykloms, kurių jaunimo nesieja idėjiniai pa
grindai. Kai trūksta vidinės - idėjinės sijos, tenka uždėti stipre- 
nius išorinius varžtus bei padidinti budrumą .

Aplamai žvelgiant į dabartinę vasaros jaunimo stovyklų pa
dėtį, kyla viltinga mintis, kad jos, žengdamos gerėjimo keliu, 
mūsų gyvenime bus atlikusios stambų vaidmenį bei davusios 
mūsų jaunimui ugdomosios ‘dvasios. . Pr. G.

LIETUVOS BYLOS EVOLIUCIJA

Savaitės įvykiai

ALMUS, mūsų bendradarbis 
. Niujorke

Lietuvių - gomulkininkų len
kų draugystė, politinis aktyvu
mas Vokietijoj drąsino tuos, ku
rie manė, jog Lietuvos bylos ei
gą pirmoj eilėj lems įvykiai kai
myninėse valstybėse, o ne su- 
pergalybių diplomatai. “Laisvie
ji laisvinimo veiksniai” iš nuo
bodumo ne tik kivirčijosi tarpu
savy, bet ir kaltino kaimynus ne
solidarumu, Vilniaus ir Lietuvos 
istorijos savinimusi etc. Paslap
tingosios “laisvės jėgos”, kurios 
pasak Dulles sugriausią sovieti
nę tiraniją , ir Lietuvos ypatin
gą dėmesf kreipė į santykių už
mezgimą su lenkais ir atidžiai 
stebėjo įvykius Vokietijoje.

Lenkai kviečia realybėn
Pagal “Tiesą” Vilniuj, Gomul- 

kcs kultūros minist. Kuryliuk 
aiškiai ir drąsiai kvietė lietuvius 
užmršti praeities nesklandumus. 
Pripažinęs ir pasigėrėjęs “seną
ja lietuvių sostine Vilnium, ku
ris Lenkijos istorijoj suvaidino 
tokį lemtingą vaidmenį” primi
nė, kad “... per šimtmečius bu
vom artimai susiję, turėjom ben
drus priešus ir bendrus bičiulius 
..., beveik pusantro šimtmečio 
mus jungė bendra kova prieš 
carizmą(I),... tai buvo kova už 
liaudies laisvę”. Tik šlėktos ir 
buržuazija neigusios lietuviams 
savarankaus gyvenimo teisę. 
Kuryliuk kvietė plėsti užsimez
gusią draugystę, nes “tai konkre
tus ir kasdieniškai gyvas reika
las”.

Rusų Serovo policijos ir Žuko
vo armijos uoliai saugomi lietu
viai, turbūU ausimis netikėjo 
girdėdami socialistų lenkų kvie
timą "bendrai siekti ne “komu
nizmo gražesnio rytojaus”, bet 
“gražesnio ir laimingesnio gy
venimo“.

Stalininkų reakcija
Saujelė stalininkų lietuvių, 

kurių negausumas verčia Mask
vą juos taip tausoti, bandė apsi

drausti dar prieš lenkų atvyki
mą. Tris dienas prieš Kuryliuk 
prakalbą, , Korsakas, Žiugžda, 
Mackevičius, Tilvytis ir Co. in
formavo lietuvius, kad būtų at
sargūs, nes... gomulkininkai 
juos, LTSR stalininkus pavadi
no... “imigrantais” ryšium su 
jų pabėgimu į Maskvą 1941 m.

Gomulkininkai gi per “Tiesą” 
buvo perspėti prisilaikyti “mas
yvinės internacionalinės tautų 
draugystės dvasios nenukryps
tant 'į neobjektyvias koncepci
jas, kurias savo metu taip karš
tai puoselėjo abiejų kraštų reak
cinė buržuazija”... (!)

Išlaisvinimas palaipsniui
Atrodo, kad sąmoningajai lie

tuviškai išeivijai reiktų išsiaiš
kinti dėl dabartinių žygių Lietu
vos labui. Ar nereiktų su pasau
lio viešosios opinijos pagalba 
spausti geležinės uždangos galu
tinį panaikinimą, kovoti už orga
nizuotą pagalbą kraštui maistu, 
vaistais, idėjomis, inspiracijo
mis. Be to, yra nuomonių, esą 
pirmiausia reikalauti Pabaltijui 
savivaldos.

Vokietis Boris Meissner nese
niai pasirodžiusioj knygoj “Die 
Sowjetunion, Die Baltischen 
Staaten und das Voelkerrecht” 
(Verlag fuer Politik und das 
Wirtschaft, 1956, 377 psi. $6) ma
no, kad iki “sovietai Pabaltijo 
valstybėms nesuteiks savivaldos, 
Vakarai nesiduosią įtikinami ge
ra Maskvos valia”. Būtų gera, 
'kad ši knyga būtų paskleista ang 
losaksiškam pasaulyje, kaip kad 
ii susilaukė gana plataus atgar
sio Europoje.

Maskva. — JAV savaitraštis 
“Newsweek”, remdamasis žinio
mis iš Maskvos ir Prahos, pa
skelbė, esą maršalas Rokossows- 
ki. buvęs Lenkijos krašto aps. 
min. ir Gomulkos išvytas iš Len
kijos, suimtas ir laikomas namų 
arešte dėl artimų ryšių su Molo
tovu.

Vaizdas iš tautinių šiokių šventės Čikagoje.
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Chruščiovas ir kas toliau?
Rašo J. M. ŠIUGŽDA iš Niujorko 
ATSAKYMAS VYT. ŠIRVYDUfe

asiT
vienas aiškiai praaišo, o antras 
besiekdamas taikos rizikuoja 
prakišti.

Ir vis dėl to tikėjimo, kad bol
ševizmas “kinta”, kad bolševiz
mas ir jo vadai jau “pasikeitė”. 
Kas buvo Lietuvoj, atsimena tas 
pačias iliuzijas. Tais pačiais 1940 
m., kai užėjo raudonasis amaras, 
daug kas iš pačių geriausių lietu
vių patrijotų ramino save ir ki
tus, kad bolševizmas jau “pasi
keitė”. kad reikia bendradar
biauti ir su jais, nes jie jau ne 
tas, kas buvo 1918-19-20 metais! 
Per kelias savaites tos gražios 
iliuzijos sprogo, kaip vaikų lei
džiami muilo burbulai. Bolševiz
mo nagai pasirodė esą tie patys: 
kalėjimai, .areštai, teroras, per
sekiojimai, tardymai ir vertimas 
būti “donoščikais”.

Ar ne tas pats “pasitikėjimas” 
vyko Teherane, Jaltoje? Ar ne 
tas pats pasitikėjimas buvo švys
telėjęs Ženevoje? Ar ne tas pats 
pasitikėjimas vyksta dabar nu
siginklavimo derybose?

Ir aplamai tas bendravimas su 
bolševikais kaip su sau lygiais 
garbingais valstybės vyrais ar 
nėra koktus dalykas? Kai aš pa
matau garbingus Vakarų vals
tybės vyrus sėdint kartu prie 
vieno stalo su tais čekistais, gai
la darosi ir pikta. Gaila šių gerų 
žmonių, kurie yra priversti bi
čiuliautis su banditais, su žmo
nėmis kurių rankos yra kruvi
nos ir sąžinės tamsios. Kas gi yra 
bolševikinės Rustjųs vadovai? 
Juk tai ir yra vyriausi čekistai, 
dauguma iš jų patys savo ranko
mis žudę sayo aukas, patys pa
sirašinėję mirties ir kančių de
kretus. Kiek tas pats Chruščio
vas yra nužudęs pats žmonių? 
Kiek vra išžudyta jojo pavedi
mu? Kiek buvo nužudęs žmonių 
čekistas Višinskis, kurio ranką 
taip gaudė paspausti vakarie
čiai? Ir jie visi panašūs vienas į 
kita. Tokia bolševizmo teorija, 
tokia ir praktika.

Bolševizmo siela nekinta. Jei 
ii viena kartą pakis, tai jau ne
bus bolševizmas, nebus ’’kruvi
noji proletariato diktatūra”, ne
bus tautu kalėjimas, nebus žmo
nių žudikas. Nėra reikalo mai
šyti einamosios politikos.su filo
sofijų doktrinomis. Amžinvbės 

.— ---- , —_—------------- .žvilgsniu žiūrint viskas kinta,
les vietas. Amerika iškilo ir šian Į kinta ir bolševizmas. Jojo pa- 
dien pinnauia, bet jos politikai > t*rinduose plūdi mirties sėkla, 
patys kildami pagelbėjo ir sayo Jis vra dirbtinė formulė, kur vra 
didžiausiam priešui — bolševiz- ■ nadėti neanvkantos nuodai, kū
mui. Ir Roosveltas ir Eisenhowe- rie patvs suės ir pačią sistemą, 
ris puikūs vyrai, dideli entuzias- Bet kol tai įvyks, gali daug blo- 
tai, idealistai politikai, savo tau- gio oridarvti. Šiandien negali- ______ _. ____________  r_
tos dideli patrijotai, pačios tau-ima bolševizmu pasitikėti, kaip minklinio Kankiniu Kryžiaus 
tos adoruojami, kitų tautų (de- „ 2T" „T___  ~___ __;____ _____2Z2 __ _
mokratinių) gerbiami, turėjo ir barškuole gvvate, nors ir daug lyvaus ir suvažiavimo dalyviai 
turi savo tautos didžiausią pasi- malonių žodžių jai prikalbėtum.1 KLK Federacijos Valdyba.

Šėvizmo tikslai: užkariauti pa
saulį, gilinti viduje revoliuciją, 
pavergti tautas? Ne, ne ir ne! 
čia ir negalima sutikti su mie
lų, įdomiu Vyt- Sirvydu, kurio 
straipsniai yra turiningi, gausūs 
brandžiomis mintimis, pamar
ginti pritaikintomis citatomis nė 
tik iš kasdieninės spaudos, bet ir 
iš istorijos, filosofijos, sociologi- 
jqš. Bet čia galima ir suklupti, 
kaip suklupo ne vienas turėjęs 
reikalų su bolševizmu, jo va
dais, jų politikais. Suklupo ir Va
karai. Dėl savo idealizmo, dėl 
per gero vertinimo, dėl pasitikė
jimo, kad štai jau “kinta”!

Kas yra politika? Mokslas? 
Menas? Viskas kartu! Politikai 
turi patys žinoti, kur jie eina ir 
veda savo tautas, kurios patiki 
jiems savo likimą. Politikas turi 
turėti savo politinį idealą, kaip 
tikslą ir tašką, į kurį einama. 
Bet iš kitos pusės politikas turi 
turėti realybės pajautimą.

Jis turi būti ir realistas: gerai 
pažinti esamas sąlygas, aplinku
mą ir numatyti visas kliūtis, ku
rios jam stoja skersai kelio. Po
litikas be idealizmo bus menkas 
vairuotojas, nes neturi krypties; 
tai eilinis molio minkytojas. Po
litikas ne realistas yra svajoto
jas, fantastas, gal geras Knygų 
rašytojas, bet gyvenime yra pa
vojingas žmogus, nės gali prida
ryti daug žalos visam gyveni
mui.

Imkim konkretų gyvenimą iš 
labai netolimos praeities, kad ir 
santykiuos esu tuo pačiu bolše
vizmu. Bolševikai turi savo la
bai aiškų politinį idealą. Gali
ma su tuo idealu nesutikti, ga
lima jį niekinti, bet jis1 yra ir jie 
jo siekia. Siekė Leninas, siekė 
Stalinas, sieks ir Chruščiovas. 
Politinis idealas pas juos visus 
tas pats. Kitos yra sąlygos, todėl 
ir kiti metodai. Dėl jų realumo 
ir praktiškumo irgi nedaug ką 
<?ali prikišti: jie laimi. Jie nuo 
1918 m. žygiuoja pirmyn. Iš ne
gausios sąmokslininkų gaujos jie 
virto pasauline galybe, kuri dre
bina visą žemės rutulį ir su ku
ria skaitosi visi galingieji, kurių 
liko taip nedaug.

O Vakarai? Britanija per tą 40 
metu nusirito nuo žvaigiždės pir
mo dydžio į antraeiles, trečiaei-.

rak

Ji Įgels pirma proga. Taip ir bol
ševizmas, ir dabartinis chruščio
vinis. Kai jis pajus savo galią 
nelauks ir smogs Vakarams žai- 
bo smūgpSi tai vishiš EfbiftaiS ir 
visomis savo kolonomis, šiandien 
žinomomis ir tik nujaučiamomis’

Lietuvių ir yra tikslas; kiek 
tai išgalime ir kiek mūsų balsas 
išneša, neleisti savęs užliūliuoti 
ir kitus perspėti. Nėra dėkingas 
darbas kartoti vis tą patį, bet pa-; 
sirodo, kad reikalo dar yra. Jei
gu ir mūsų kraujo brolis Sirvy
das šiandien mato kažkokius 
“kintamus dalykus” pas bolše
vikus, tai ką bekalbėti apie žmo; 
nes toli stovinčius ir nepatyru-; 
sius kas yra bolševizmas?

Šiandien yra ir daugiau nekin
tamų dalykų: kol Lietuva yra tų 
pačių bolševikų okupuota, ne
kinta ir mūsų politiniai reikala
vimai ir tikslai. Nuo 1940 m. mes 
kartojame, kad Lietuva turi būti 
laisva, kad Lietuvos nepriklau
soma valstybė turi būti atstaty-

(Nukelta į 8 psl.)

KAS NAUJO
Sulėtinti imigraciją nutarė 

naujoji konservatorių vyriausy
bė. Imigracijos ministerio parei
gas einąs teisingumo ministeris 
Fulton pareiškė, kad ligšiolinė 
imigracija nebuvusi suderinta su 
ūkiniu krašto pajėgumu. Vy
riausybė, norėdama išvengti per- 
didelio bedarbių skaičiaus, ypač 
žiemos mėnesiais, kai sustoja 
statybos darbai, sulėtinusi vizų 
išdavimą. Pernai vizų išdavimas 
buvęs sulėtintas į metų galą nuo 
rugsėjo mėn., šiemet — jau nuo 
liepos pabaigos. Šis sulėtinimas 
palies imigrantus, kurie neturi 
juos kviečiančių globėjų, kurie

LIET. KATALIKŲ FEDE
RACIJOS SUVAŽIAVIMAS 
Kanados Liet. Katalikų Fede

racijos Valdyba šaukia KF Tary
bos suvažiavimą š.m. rugsėjo 7 
d. Toronte.

Pagal statutą, suvažiavime 
kviečiami dalyvauti > Kanadoje 
veikiančių katalikų organizaci
jų centro ir skyrių valdybų na
riai, Federacijos skyrių ir seniū
nijų pirmininkai, Kanadoje gy
veną liet, kunigai, vienuolijų 
vyresnieji, Kanadoje leidžiamų 
liet, katalikų laikraščių redakto
riai. Visi dalyvaujantieji prašo
mi būti Toronte nevėliau rugsė
jo 7 d. — šeštadienio — popietės.

Nei organizacijoms, nei paski
riems asmenims soecialūs kvieti
mai nebus siuntinėjami. Prane
šimus prašome sekti “T. Žibu
riuose”.

Rugsėjo 8 d. numatomos pa-

nenasitiki protingas žmogus šventinimo iškilmės, kuriose da-

Naujieji įvykiai Sovietų Sąjungoje tebėra atidžiai sekami bei 
vertinami Britanijos min. pirm5. Macmillan, kalbėdamas teisinin
kų susirinkime Londone, pareiškė, esą stalininis despotizmsa kiek 
sušvelnėjęs, “bet mes tebelaukiame kokio nors konkretaus ženk
lo, rodančio Sov. Sąjungos pasikeitimą”. Pasak jo, “imperialistinė 
Britanija” šio pokario metu davusi 500 mil įvairių tautų laisvę ir 
nepriklausomybę, kai tuo tarpu komunistinė Rusija pavergusi 100 
miL žmonių. Dėlto, nepasiekiant patenkinamo sutarimo nusigink- ' 
iavimo klausime esą reikia išlaikyti pakankamai tvirtą atominę
jėgą, kuri atgrasytų betkurią 
tautą pulti mūsų laisvę.

Nusiginklavimo derybos Lon
done truputį pasistūmėjo prie- 

bet pagrindiniuose klausi
muose jokio sutarimo. JAV pa
reiškė sutinkančios įsileisti kont
rolę visoj savo teritorijoj, tačiau 
sovietai nerodo nuolaidumo. JA 
V-bių kaikurie senatoriai pasisa
kė prieą tokio pobūdžio nuolai
das, ir manoma, kad kongresas 
gali pasipriešinti šiai Eisenho- 
werio politikai — panašiai kaip 
įvyko 1919 m. su tokio pobūdžio 
derybom Tautų Sąjungoj. Prez. 
Eisehhoweris pasiuntė užs. r.
min. Dulles į Londoną peržiūrėti 
derybų rezultatų. Nuo jo nuomo
nės priklausys ar nusiginklavi
mo derybos bus tęsiamos. Prieš 
išskrisdamas Dulles lankėsi Ota
voje, kur tarėsi su Diefenbaker 
vyriausybe.

Nasseris triumfuoja
Atidarydamas pirmąjį seimą 

po penkių metų revoliucinės val
džios, pulk. Nasseris pasakė 3 
vali trukusią kalbą, kurioje pa- 
brė|g—savo .pergalę prieš impe- 

ki MIG lėktuvai skraidė virš 
Kairo. Minios egiptiečių klau
sėsi Nasserio pareiškimų bei pa
žadų pastatyti Asvano pylimą 
ir tuo pakelti nederlingų sričių 
gerovę be užsienio pagalbos. Be 
;o, jis suminėjo savo laimėjimus 
politinėje, karinėje ir ūkinėje 
srityse. Pvz., jo vyriausybė atė
musi iš dvarininkų 800.000 akrų, 
kurių 282.000 jau išdalinta 68.737 
šeimoiųs. Anksčiau dvarininkai 
turėję 20% visos Egipto dirba
mos "žemes,” dabar — 6%.

Dėl Suezo kanalo Egipto vy
riausybė pareiškę, esą'jį tvarky
sianti pati, bet ■ sutiksianti * su 
tarpt, tribunolo Hagoje sprendi
mais ginčo atvejais. Pagal šio tri 
bunolo statutą, jo sprendimai 
galioja tiktai jo galią pripažįs
tančioms šalims. Nėra jokios 
tarpt. priverčiamosios jėgos

KANADOJE?
laiduoja butą ir darbą. Specialis
tams, kurie yra reikalingi kažku
rioms krašto ūkio šakoms, vizos 
ir toliau būsiančios duodamos 
normalia tvarka. Vengrų pabė
gėliai per II-jį š.m. pusmetį bū
sią įsileidžiami bendra tvarka, 
t.y. su globėjų garantijom. Iki 
atvyko 32.000 vengrų pabėgėlių, 
birželio pabaigos Kanadon esą 
kurių tik 6.028 buvo reikalingi 
federacinės valdžios pašalpos. 
Kahada š.m. iki liepos 19 d. įsi
leidusi 33.070 vengrų pabėgėlių 
ir iki rugpiūčio 15 d. šis skaičius 
pakilsiąs iki 34.000. Esą apie tiek 
vengrų pabėgėlių įsileidusios ir 
JAV — 33.205. Austrijoj jų esą 
dar 28.000. Iki metų galo bend
ras imigrantų skaičius sieksiąs

(Nukelta į 7 psL) 

Rugiapiūtė kolūky Pilkėnų kaime, Jūžintų valsč., Rokiškio apskr.

sprendimams vykdyti. Egipto 
vyriausybė garantavo laisvę vi
siems naudotis Suezo kanalu iš
skyrus Izraelį. Kitų kraštų lai
vai su kroviniais Izraeliui pra
leidžiami. Pvz, Danijos laivas 
buvo praleistas, bet rastas vie
nas izraelitas jūrininkas buvo 
suimtas.

Griūva sostai
Tunizijos steigiamasis seimas, 

dar nebaigęs paruošti konstitu
cijos, nutarė paskelbti kraštą res 
publika ir pirmuoju prezidentu 
išrinko didįjį kovotoją už nepri
klausomybę Bourguiba, o mo
narchą Bey Sidi Lamine, 75 m. 
amž., uždarė namų arešte, nes 
nesutiko atsisakyti nuo sosto.

Grasomas yra ir Oman - Mus- 
kat, arabų valstybėlės sultono, 
prie Persijos įlankos, sostas. 
Prieš jo valdžią sukilo kaikurios 
arabų giminės, vadovaujamos 
šeiko ir religinio vadovo — 
Imam. Kadangi sultonas turi 
draugiškumo sutartį su Britani
ja, paprašė pagalbos. Jo paties 
kariuomenę sudaro 1.500 vyrų, 
vad, .10 .,.britų kąrininkų. Britų 
lėktuvauSboriibariĮĮhro sukHėlicr'''-'^ 
pozicijas, bet didesnės pagalbos 
siųsti privengia dėl galimos 
tarptautinės painiavos, kad ne
atsitiktų kaip su Suezo kanalu.

B. ir CH. Vokietijon.
Artėjant rinkimams V. Vokie

tijoje — rugsėjo 15 d. — Krem
liaus vadai suskato veikti, kad 
išstumtų kancl. Adenauerį. Kom 
partijos centras R. Vokietijoj jau 
paragino V. Vokietijos komunis
tus balsuoti už socialdemokratų 
kandidatus. Bulganinas su Chruš 
čiovu pasišovė vykti į R. Berly
ną. Manoma, kad jiedu bandys 
naujais Vokietijos suvienijimo 
pažadais paveikti balsuotojus. 
Ligšiolinis sovietų planas buvo: 
suvienijimo reikalu tariasi R. ir 
V. Vokietijos vyriausybės; V. 
Vokietija turinti pasitraukti iš 
Š. Atlanto S-gos, o R. Vokieti
ja — Varušvos S-gos; suvienyto
ji Vokietija turėtų būti įjungta 
bendron Europos saugumo siste- 
mon, kurią laiduotų JAV ir Sov. 
Sąjunga. Naujausias R. Vokieti
jos komunistų pasiūlymas — su
daryti Vokietijos federaciją. V. 
Vokietija ir jos sąjungininkai 
tuos pasiūlymus'atmeta ir siūlo 
pirmoj eilėj laisvus visuotinius 
rinkimus. Dėl B ir Ch vizito Bon 
nps vyriausybė tyli, nes Mask
voje vyksta darybos dėl ūkinių 
santykių, belaisvių grąžinimo ir 
kt.

Nušovė prezidentą
Armas Castillo, 43 m., amž., 

Gvatemalos prez. buvo nušautas 
prezidentūros sargybinio; kuris 
ir pats nusišovė. Prezidento pa
reigas perėmė viceprezidentas ir 
pareiškė, kad nėra pavojaus įsi
galėti komunizmui, kurio verži
mąsi prieš keletą metų ginklu 
buvo sulaikęs nužudytasis kari
ninkas Castillo.

politikos.su
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Ar vidutinio ruso charakteris 
gali būti savarankiškas nekont
roliuojamas, kaip Vakarų euro
piečio? Daug knygų prirašyta,

tys rusai save augština, girdi, 
negi JUMS suprasti Rusiją! Jie 
nebe šiandien svajoja mesianiz-

RELIGINIAME PASAULYJE
* Milijonų maldininkų sekan

čiais metais lauks Liurdas, kur 
prieš šimtmetį 1858 m. vasario 
U d. pasirodė Išganytojo Motina 
Marija. Šios sukakties proga po
piežius Pijus XII išleido specia
lią encikliką, kurioje primena 
Marijos pavyzdį sumaterialėju
siai šių dienų visuomenei. Pasak 
Pijaus XII, materializmu gyve
na netiktai komunistai, bet ir ki
ti; tai esanti didžioji moderniojo 
pasaulio pagunda. Materializmas 
esą reiškiasi kūno garbinimu, 
patogumų, malonumų ieškoji
mu, vengimu pastangų, savo bro 
lio niekinimu, egoizmu, perdide- 
liu žemės turtų vertinimu.

* Prieš perskyras ir šeimos ap
siribojimą pasisakė popiežius Pi
jus XU naujame rašte, skirtame 
Prancūzijos katalikų socialinei 
savaitei, kuri nagrinėja šeimos 
problemas. Pasak Pijaus XII, šei 
ma reikalinga didesnės globos,' testantų pateikė Bazelio, Švei- 
kad lengviau būtų nugalėtos carijoj. protest, teologas O. Cull- 
kbūtys įsigyti butą, kad šeimos mann. Pasak jo, kartą per metus 
motinai nereiktų eiti į darbą, katalikų parapijos turėtų pada- 
kad lengviau būtų išlaikytas šei
mos pastovumas.

* Lenkijos katalikų universi
teto profesorius p-lė Irena Sla- 
winska lankėsi Kanadoj. Tai pir
mas toks lankytojas nuo šio karo 
pabaigos. Jos pasakojimu, un-tas 
įsteigtas 1918 m. Lenkijos vysku
pų konferencijos, kurioj dalyva
vo Mons. A. Ratti, vėliau — Pi
jus XI. Un-to patalpos — 14 s. 
domininkonų vienuolynas; kanc
leris — Liublino vysk. J. E. Kal- 
wa. Mokslas, kaip ir 7 valstybi
niuose un-taose, nemokamas. 
Per karą kurį laiką buvo užda
rytes, bet nuo 1944 m. vėl ėmė 
veikti. Studentų skaičius 1950 m. 
buvo pasiekęs 4.000, bet vėliau 
vyriausybės potvarkiu buvo su
mažintas, kad būtų išvengta mo
kytojų pertekliaus. Dabar ketu
riuose un-to fakultetuose — teo
logijos, teisės, filosofijos ir hu
manitarinių mokslų — yra 1.500,

- "■ Išviso Lenkijd^yra 19.000 stu
dentų. Pirmosios stipendijos stu
dijoms užsieny gautos iš Toron
to un-to per vidurinių amžių in
stitutą. Liublino un-tas turėjęs 
progos vaidinti religinius veika
lus — P. Claudel, T. S. Elliot, G. 
Bernanos ir kt.

* Gudijos komjaunimo centri
nis komitetas, posėdžiavęs Mins
ke, konstatavo, kad jaunimas 
perdaug domisi religija; esą 1954 
m. už dalyvavimą pamaldose bu
vę pavaryta 40 komjaunuolių, o

1956 — 138. Gen. sekret. Kriu- 
lin pareiškė, kad daugelis skyrių 
neįstengia kovoti prieš religijos 
įtaką. Esą geriau nieko neorgani
zuoti nei blogą antireliginę veik
lą skleisti.

* Harvardo universiteto — JA 
V-bėse — studentų taryba nuta
rė prašyti vadovybę, kad būtų 
įvestas religijos dėstymas, nes 
be jos esą nesuprantamas gyve
nimas; be to, esą daugelis stu
dentų ja domisi ir norėtų arčiau 
ją pažinti.

* Trys pastoriai Vokietijoje 
pradėjo dirbti anglių kasyklose 
kaip darbininkai ir tuo būdu 
apaštalauti. Pradžioje angliaka
siai juos pajuokdavę: neišlaikėt 
egzaminų, tai ir atėjot į kasyk
las; arba: palikite mus ramybėj 
nors kasyklose...

* Originalų pasiūlymą bendra
darbiauti taip katalikų ir pro-

Ir sena carų svajonė buvo su
vienyti visas slavų tautas, šian
dien bolševizmas, kuris, sako
ma, tėra internacionalizmo kau
ke dangstomas rusiškas agresin
gasis nacionalizmas, siekia pa
saulinės revoliucijos ir “prole
tariato diktatūros”. Jau Leninas 
skundėsi, kad net tarp bolševiz
mo lyderių slypi mintis, jog “tik 
rusas gali būti geras bolševi
kas”. Merežkovskis kukliau ra
šė: “Mes miegojom 800 metų ir 
pabudom tik Petro I ir Puškino 
gadynėje. Tik per kelias deka
das tarp Puškino ir Tolstojaus, 
mes turėjom pergyventi 3000 
metu Europos istoriją”. Burn
ham rašė apie amerikiečius ir 
rusus, kaip “modernius barba-

lizmo aktą. Vienumoje rusas mokėjimo save ženąinti (asme
niškai), manė Dostojevskis. Va
kariečiui tai svetima, prof. Schu- 
bart linkęs tai suvesti j pasąmo
ninį kompleksą — savęs kalti
nimo (žinant iš anksto savo aist
ringą palinkimą perdėjimams, 
kraštutinumams).

5. Ruso sunkiai valdoma aist
ra destruktyvumui. Tai jis įrodė 
ne tik neprilygstamai kruvina 
1917 metų bolševikų revoliucija, 
bet ir artėjant Napoleonui sude
gindamas Maskvą. Rusas jaučia 
psichologinio džiaugsmo naikin
ti. Jis gali net sunaikinti savo

tas. Atvirkščiai vokiečiui, ar

nai (vynas — stimuliantas), vi
dutinio ruso išgėrimai — reti, 
bet iki sąmonės netekimo, po to 
pusė metų didžiuoj antis .‘Tcvai-

Blaškymąsį tarp kraštutinu
mų rodo taip pat rusų pirtys, 
taip aistringai mėgiamos: įkais
ti tarp garų iki apsvaigimo, ta
da šokti keliom minutėm į snie
gą, ar į kūdrą, išsimaudyti tarp 
ledų., ‘

Replikuodamas.Nikaiojui Ber- 
diajevui, prof. Walter Šchubart

kaip “Russia and Western man”. 
Šis sulatvėjęs Baltijos vokietis

net kai reikalingumas įsivaiz
duotas, vietoj graužtis, jis jaus 
tik vidinio pasitenkinimo. Tą 
rodo, kad rusas tolimas realy
bei: ne realistas, o svajotojas.

Komitetas balsų dauguma pasi
sakė už tautinės misterijos,' ar 
jos pakaitalo, pastatymą seimo 
metu, ir tuo buvo atsisakyta nuo 
simf. muzikos koncerto rengimo. 
Misterijai parašyti konkurso ter
minas baigiasi rugsėjo men. Jos 
pastatymu rūpinasi muzikas A. 
Mikulskis. Tam reikalui tikima
si gauti Metropolitan operos 
salę. Jei misterijoj konkursą? 
-neduotų tinkamo veikalo, vie
toj jos bus duotas lietuviškų

tas kuris jau turimas veikalas.

žmonių turi neproporcingai daug

Dr. Lyons
TOOTH-POWOER

- Dantų milteliai išlaikys jūsų 
dantis BALTESNES

uoj padarys jūsų
pę malonų. Pa

dės apsaugoti 
dantis nuo gedi
mo ir išlaikys jūsų 
dantis gražiai bal
tus.

Atsiminkit — vei
kia dvigubai il
giau už dantų 

pastų.

ii te

sios gilumoje. Jei, sakoma, ame
rikietis esąs — antitezių miši
nys, tai ruso sieloje tos antite
zės (prieštaravimai) gali būti 
net vienu metu. Iš to — palinki
mas mėtytis po kraštutinumus, 
painiojant tikrovę su svajonėm, 
ką ypač gražiai parodė bolševiz
mo 39 metų praktika, nieko ne
pasimokant ir nieko nesimo- 
kinant. Tai, sako, glūdi neišven
giamai ruso psichologijoje, kuri 
Vakarų Europoje plačiau tapo 
žinoma po nepavykusio Napole
ono žygio į Maskvą. Ruso, kaip 
ir bendrai slavų, gerumas dide
lis ir jis turi noro padėti nepa
žįstamam. Tą pripažįsta ir len
kas Ossendowski, aistringai ne- 

■ aisiaiyu uxiviaius s<am,y- kentęs rusų: “Tarp rusų — ne
su Suomijos ortodoksais,' pražūsi”. Bet kuo toliau'eina pa

žintys, tuo draugystė darosi la
biau plokščia ir slidi, draugai 
begerdami, susibado peiliais. Tai 
kasdieniška. Prancūzai mano, 
kad kiekveino ruso dvasios dug
ne — snaudžia dostojevščina, 

kuri, anot dr. Juzefovičiaus, gali 
jį nukreipti į staigų herojizmą, o 
taip pat į šlykščiausi© krimina-

ryti rinkliavas protestantų lab
darybei, o protestantai — katali
kų. Savo planą jis išdėstė Romoj.

* Suomijos ortodoksų bažny
čios atstovai turėjo pasitarimus 
Kuopto su Maskvos patriarcho 
atstovu metropolitu Nikalojum. 
Grįžęs Maskvon metropolitas 
pranešė, kad visi ginčytini klau
simai buvę išspręsti patenkina
mai ir atstatyti oficialūs santy
kiai su 
nors pastarieji ir toliau pasilie
ka Konstantinopolio patriarcho 
priklausomybėje. Maskva grąži
no suomiams Valaam vienuoly
ną, kuris ikišiol priklausė mask- 
vinei ortodoksų vyresnybei, nors 
ir buvo Suorpijos žemėj. ‘"Tass” 
pranešė, kad Suomijos ortodok
sų delegacija atvyks Maskvon.

rusę, net perėjo į ortodoksų ti
kybą. štai jo svarbesnės tezes:

1. ruso dvasioje jausmai per
nelyg nepastovūs, jis tartum ve-‘ 
jamas skuba nuo vieno (psicho
loginio) kraštutinumo prie ant-

sikuoto blaškymosi nuo melan
cholijos iki pašėlusio linksmu-: 
mo. ■. ;

2. Ruso sielai trūksta valios, 
dėlto jam labai sunku pačiam 
save disciplinuoti ir išlaikyti vi
dinę pusiausvyrą. Iš to -bus aiš
kiau. kodėl rusas iš prigimties

ja — realizmo pajutimu bazuo
jasi. Vietoj šūkauti tuščiai apie

joja apie ją. Istoriniai išdavikai,
mai yra jam svetimi, kai jie 
neapsieinami rusui.pusbrolis, atėjęs .. pagarbos iš

reikšti Durnai, greičiau buvę tik 
atstovai tos ruso dvasios.

3. Ruso aistra kančiofns, net 
savęs kankinimui yra beribė ir 
svetima Vakarams, siekia net iki 
“pasiaukojimas :— dėl pasiauko
jimo”, (jei nėra aųgštesnių tiks
lų), dėl to ir Velykos (Kristaus 
mirties šventė), d ne Kalėdos, jų 
taip aistringai švenčiama nuo 
giliausios senovės.

4. Kančia ir nusižeminimas 
(stoka ambicijos) tik rusui cha
rakteringi. Rusas yra didelis dėl

durnas, nemokėjimas savęs kon
centruoti, kuris svetimas šaltam

i o n a so pinklosėfr'" |
Tęsinys iš pereito Nr.

— Krotkinas mums papasako
jo šią istoriją, — kalbėjo Fran
kis užsidegdamas juodą Sobra- 
nie cigaretę. — Prieš septynias 
savaites, vieną naktį, karo poli
cijos patruliai sustabdė patikrin
ti sunkvežimių junginį. To jun
ginio vadas dėvėjęs rusų seržan
to uniformą, parodęs visus lei
dimus, bet patrulio vadas paste
bėjo, kad jis turėjo ant unifor
mos ženklus to dalinio, kuris 
iau prieš kurį laiką buvo iš
siųstas į Rusiją. Dėlto visą jun
ginį areštavo, rado didžiulius 
kiekius amerikoniškų cigarečių 
tuose sunkvežimiuose ir visa tai 
perdavė tos kuopos vadui, ku
riuo tada kaip tik buvo Krot
kinas. Išėjęs į suimtųjų kam
barį, Krotkinas liepęs seržantui 
nusimauti batus. Pažiūrėjęs į 
kojas, jis trenkęs jį veidu į sie
ną. Mat, rusų kareiviai nedėvi, 
kojinių, o tik autus. Supratęs, 
kad tai yra tikras šmugleris, Iva 
no uniformoje, Krofkinas prade' 
jęs jam skirtas vaišes.

Frank Koteris, pamiršęs pu
siau surūkytą cigaretę, apžvelg
damas kambarį, tęsė:

— Vaišės tęsėsi taip, kad ant

Kaip buvo gaudomas vienas 
pavojingiausių rusų špiona

žo grobikų Vienoje.

tautiniame sektoriuje. Jis buvo

ar vokiečiui). Šie linkę sportui, 
ar kaikada alučiui, kad atidaryti 
sielos langelį pravėdinimui, bet 
ne tuščiam išsiplepėjimui, kurio 
jie aistringai nemėgsta. Italai, 
ispanai ir kiti romanų žmonės 
sielą atveria muzikai, arba dai
nai. Tuščiažodžiavimas yra dau
giau ruso “sielos šaltinis”, o kar
tu ir didelis psichologinių funk
cijų balastas.

Baigiant trumpą santrauką, 
siūlosi išvada, ar galėjo kitoj 
tautoj įsigalėti ir išsilaikyti taip 
ilgai kruvinasis bolševizmas, ku
ris turi neatskiriamai ryškių ru
siškos psichologijos bruožų: de
struktyvumo aistrą, kančių (sau

PASAULIO LIETUVI? SEIMAS
Liepos 12 d. prel. J. Balkūno 

btrte įvyko PLB Seimo Organi
zacinio Komiteto posėdis, kuria
me taip pat dalyvavo ALB Cent
ro Valdybos pirm. St. Barzdų- 
kas. Posėdyje buvo pasikeista 
nuomonėmis visais klausimais, 
liečiančiais seimo rengimą, jo 
programą ir ta proga rengiamus 
kultūrinius pasirodymus.

, Seimas vyks trijų reikšmingų 
sukakčių ženkle: keturiasdešimt 
metų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo; šimtas metų 

7nuo Lietuvos himno autoriaus 
V. Kudirkos gimimo, ir penki 
šimtai metų nuo vieninteliio lie
tuvio šventojo, šv. Kazimiero 
gimimo.

Org. komiteto posėdyje aptarti 
pagrindiniai seimo metmenys.

’’ Detali programa bus paruošta 
^artimoje ateityje. Seimo kulmi- 
pacinės dienos bus šeštadienis ir 
Sekmadienis, rugpjūčio 30 ir 31 
«L, kada įvyks masinis lietuvių 
susirinkimas, iškilmingos pamal
dos katedroje ir misterijos ar jos 
pakaitalo pastatymas. Be orga
nizacinių seimo programos punk 
įų, numatomi trys pagrindiniai 
.pranešimai ir seimo deklaraci
ja. Pranešimai turės pateikti 
mūsų tautos ir išeivijos padėties 
^analizę ir nusakyti gaires atei
ties veiklai. Pranešėjais bus pa
kviesti iš įvairių kontinentų pa
jėgiausi lietuviai.

Organizacinio komiteto pirm, 
brel. J. Balkūnas dalyvavo Sei
mo Finansų Komisijos, Chelede- 
4Į© vadovaujamos, posėdyje Phi- 
ladelphijoje. Lėšų telkimo vajus 
■prasidės rugsėjo pradžioje, po 
Darbo dienos. Centrinis lėšų tel
kimo biuras bus p. Cheledeno 
vadovaujamo banko patalpose, 
informacinę brošiūrą tam tiks
lui paruoš Org. K-to sekr. V. 
Vaitiekūnas.

Seimo, parodų ir parengimų 
Reikalui bus išleisti specialius 
įfeidinėliai, kurių apimtis, forma 
•jr skaičius bus aptarta sekan
čiam komiteto posėdyje.

jada, kaip dalis šeiminių iškil
mių, įvyks ateinančių metų lie
pos mėnesį, o seimo metu įvyks 
tik stipriausių lietuvių sporto 
vienetų futbolo ir krepšinio 
rungtynės. v • -

PLB Seimo Informac. K-ja.

Lietuviai pas kardinolą 
Wyszynski

Suvalkų trikampio — Seinai, 
Punskas, Suvalkai — lietuviai 
prieš atvykstant pas popiežių.Si
jų XII J. Em. kardinolui Stp. 
Wyszynski, per JAV buvo at
siuntę mūsų dvasiškijai į Romą 
ilgą memorandumą, kuriame iš
dėstė sunkią lietuvių katalikų 
būklę šios okupuotosios Lenki
jos dalyje. Teko patirti, kad lie
tuvių delegacija, su J.E. vysk..V. 
Padolskiu priešaky, buvo priim
ta kard. Stp. Wyszynski, kuris 
prižadėjo “šio ramaus Lenkijos 
kampelio padėtį ištirti” (žodžiai 
kard. Wyszynski).

Vasaros atostogų metu, keli 
lietuviai mokytojai iš Suvalkų 
trikampio išvyko į Lietuvą pasi
tobulinti lietuvių kalboje. K.B.

Stockholmas. — Keturi Latvi
jos žvejai atbėgo Švedijon ir pa
prašė politinės prieglaudos tei
sių. Jie, išplaukę žvejoti Baltijos 
jūron, surišo laivo kapitoną ir 
atplaukė Švedijon.

b Įvairūs siuntiniai į LIETUVĄ,

i Baltic Exporting Co.
849 College St. (prie Ossington), S

< Toronto, tel. LE. 1-3098 E
lyg legendarinė pasaka; vienas įr kitiems), didelę realizmo sto- 
iš laimingiausių šmuglerių ir• ką,, nematymą ir nenorėjimą

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

0SS1NGT0N TEXTILES
1173 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 4-8753 
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštas. ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

sienų taškėsi kraujas ir iš dantų 
biro šukės ant grindų. Pagaliau, 
suradęs progą, svečias ištraukęs 
rausvą kortelę iš kišenės su ant
spaudu ir viduryje telefono nu
meriu, padavęs Krotkinui, kuris 
atpažinęs, kad tai išduota sovie
tų karo žvalgybos štabo. Jis nie
ko nelaukęs paskambino šiuo 
telefono numeriu.

..b..,'
Krotkinas telefonu papasako

jęs įvykį, turėjo išklausyti lyg 
audros ūžiančio pulkininko Ar- 
kadij Karandašovo, kuris įsakė 
kuo greičiau jį paleisti nepalie- 
čiant nei vieno plauko ant jo 
galvos.

Krotkinas jį paleido. Jo plau
kai buvo tvarkoje, išskyrus dan
tis ir veidą, kuris neatrodė taip 
gražiai. Po mėnesio Krotkinas 
gavo įsakymą grįžti Maskvon. 
Tačiau jis apsisprendęs geriau 
pereiti pas mus, negu klausyti 
muzikos Maskvoje.

— Kaip žinoma, — Frankis 
mokytojiškai pakėlė pirštą, — 
pulk. Karandašovas yra raudo
nųjų žvalgybos viršininkas spe
cialiems uždaviniams, kaip pa- 

1 grobimai. Taip, aš mačiau jį ar
tėjant arčiau tikslo. Tai ir buvo 
tas pats Niek Borisovas, su ku
riuo tu turėjai progos susitikti

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
2448 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO ★ 

ŠALDYTUVAI ★ 

SIUVIMO MAŠINOS * 

SKALBIMO MAŠINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI ♦

★ KROSNYS
★ UNOUUMAS

t VAIKŲ BALDAI

★ įvairūs kilimai
★ VAIKAMS VEŽIMtLIAI

— Taip, susitikau aš su juo, 
ir vos sveiką kailį išnešiau, — 
tariau jam su kartėliu, turėda
mas galvoje tą jo mauzerį su il
gu vamzdžiu.—Ir kas dabar?...

— Dabar, — tarė Koteris, nu
leisdamas nosį, lyg šautuvo 
vamzdį po šūvio... — Dabar eik 
ir sugauk jį...

Taip aš pagavau jų... jau gal 
virš 30, šnipų įvairaus plauko, 
sushnesdamas juos į pilką Ope
lį, suguldęs užrištomis akimis 
ant mašinos grindų ir nusivež- 
damas į “Bevardę vietą”, kur 
hems “balius” pakeldavome. 
Gal aš už tai medalio ir negau
siu, bet per 11 metų virš 30 šni- 
ūu. yra jau gana didelis skai
čius kiekvienam specialiam šio 
denartamento agentui.

Tačiau taip vad. Niek Boriso
vui neteko pasivažinėti su ma
nimi. Nors jis ir nebuvo garsu
sis ringo kovotojas, nei narsus 
narado karys, bet tai kiečiausias 
iš visu, sunkiausiai bet kada 
gaudytas sovietams dirbęs žmo
gus.

Iš pradžių sekimas ėjo gana 
lengvai, nes visi jį pažino tarp-

moteriškosios lyties gerbėjų. Jį 
pažino visos gražiosios kavinių 
padavėjos ir naktinių klubų gra- 

j žuolės.
Tačiau teko gana daug pa

vargti iki iškasėme jo tikrąją 
pavardę, nes jis dangstėsi įvai
riomis. Tai buvo Beno Blum, ki
lęs iš neturtingos Besarabijos 
kaimiečio šeimos. Jis skyrėsi iš. 
visos šeimos nepaprasta ambi
cija.

Jo svajonės buvo išvystyti sa
vo tėvo sielių plukdymo biznį į 
laivyno eskadrą, kuriai jis galė
tų vadovauti auksinėje unifor
moje. Q kai jo draugai pasijuo
kė iš tų jo svajonių, vieną kartą 
tas privedė prie muštynių, nuo 
kurių peilio randas veide paliko 
amžinai.

Prasidėjus karui nacių domi
nusį amoj Europoj, Beno prama
tė galimybę iškilti. Jis atvyko 
Berlynan, kur ir pasidarė šmug- 
leriu ir nuotykių ieškotoju. 
Prieš karo pabaigą jis atsikėlė į 
Vieną, kur pakeitęs pavardę per 
ėio į cigarečių šmugleriavhno 
biznį. Nors jam ir nekaip sekėsi 
iš pradžių, dar kitas peilio rėžis 
paženklino jo veidą, tačiau jis 
neatsisakė šio biznio. Jis stebė
davo pravažiuojančius cigarečių 
transportus ir slaptai darydavo 
planus juos pagrobti. Pagaliau 
su pora draugų, pasivogę rusiš
kas uniformas ir automatus, už
puolė vieną iš šių transportų 
paliai Vieną, nušovę porą paly
dovų ir nubaidę šoferius pasi
grobė cigarečių krovinį. Parda
vė juodojoj rinkoj, gavo $900. 
000. Tai jį padarė didžiausiu to 
meto šmugleriu.

• (Nukelta i 6 psL)

matyti ateities.
Kai .dėl NKVD, kuri sakoma, 

nei vienoj Vakarų civilizacijos 
tautoj, nesugebėtų rasti sau tiek 
bendradarbių, rusas visai šaltai 
net draugui, giminei gali pasa
kyti: ne aš, tai kitas tą patį tau 
padarys, koks tau. skirtumas, dėl 
to geriau leisk man valgyti leng
vą, baltą duoną.’ Tas pats, žino
ma, gali tikti ir ateičiai.

8. Gyvybės nebranginimas, sa 
vo ir kitų, Vakarams pasibaisė
tina ruso savybė, deja, visa jų 
istorija mirga pavyzdžiais: Jono 
IV Žiauriojo, Petro Didžiojo, Le
nino ir kit. Rusui lengvino jo 
palinkimas misticizmui, net fa
talizmui (taip, matyt, lemta, gi 
nuo likimo nepabėgsi).

9. Dar nuo savęs priduriant, 
įgimtam rus© savęs žeminimui, 
atrodo, nesuderinamai priešta
rauja jo, mažne, fanatinis patrio
tizmas. Taip baltieji rusai smerk 
darni Staliną - žvėrį, nutyli jo 
kolonializmą, svetimų tautų gro
bimą. Voice of America, skelb
dama pavergtų tautų išlaisvini
mą, greičiau cementuoja pačią 
rusų tautą, o ne skaldo ją, lepi
namą bolševizmo šūkiais užka
riauti pasaulį^ taigi išplėsti mo
čiutę Rusiją, “šventąją rusų kal
bą” padaryti tarptautine.

Reikia pridurti, kad europi
niai rusai yra daug artimesni 
Europai, kaip jų Uralo broliai, ar 
gretimų sričių. Be to, tai apima 
tik emocijų (jausmų) sritį, o in
telekto augštumoje rusas — gali 
pasietki daug, nors emocijos 
žmonių gyvenime visvien didelę 
rolę vaidina — tiek kasdieninia
me, tiek istoriniame.

SL Bijūnas.

RESTORANAS “RATA”
Noujoi atidarytas ir naujai įrengtos. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytos nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Savininkai: V, H^ J. IVANAUSKAI

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
■ riKxjrn pci kiilmhb progoms

etiroptetlikome Ir katiedt&ama stilMe.

A A am*

Kalbama taip pat vokilkoi ir rusUkai.
*

Siunčiame iš Kanados:
Jūsų sudarytus, apdraustus, -rūbų, avalynės, vaistų 

ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. (Turime pardavi
mui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams 
medžiagų, kurių kaina nuo $5.50 iki $13.00 už 3^yardo), 
kostiumams priedus ir kitas prekes

SIUNČIAME IŠ ANGLIJOS:
• Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, ste- 

toskopus, sphygmanometrus, klausos aparatus, chi-
‘ Turginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga
minimui medžiagą (cementą, porcelaną, sidabrą), 
kosmetiką ir t.t. ir 1.1.

• Kostiumams, paltams ir suknelėms įvair. medžiagas.
• Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų.
• Stiklui piauti peiliukus su deimantu ar metalinius.
• Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus.
• Įvairių kainų laikrodžius ir žadintuvus 

firmų “Cyma” ir “Dixton”.
• Parkerius “Demi Duofold” (su muitu) ....
• Parkerius “51” (su muitu) ....
• Moteriškus sportiškus arba išeiginius batu

kus „(su muitu) ......... . ..:........... . $10.80
• Moteriškus augštus žieminius šiltus batus su

ziperiu ir vidus kailio (su muitu) ..............
• Vyriškus batus (tuflius) (su muitu) ......
• Vyriškus batus (su auliukais) (su muitu)...
• Standartinius maisto siuntinius:

20 svarų brutto sviesto ..... ....
20 svarų brutto rūkytų riebių lašinių ......
16 svarų brutto medaus

6. Cukraus .................. 5
Taukų ..............     5
Sviesto ..................  5
Ryžių ...............  2
Brutto 20 sv.

ir kitus įvairios sudėties maisto siuntinius. (Maisto siun
tinių kainos — įskaitant visus mokesčius)

Dėmesio! Dėmesio!
Pradėjome siųsti iš Anglijos 38-nių modelių HOH- 

NER AKORDEONUS, kurių kaina nuo $48.50 iki $1.169.- 
50. O taip pat Anglijoje pagamintas naujausio modelio 
MEZGIMO MAŠINAS, kuriomis galima megzti viską, iš 
įvairaus storumo siūlų, bei keletas spalvų. Vieno megs- 
tinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite 
ir pamatykite žurnaluose šią idealią mezgimo mašiną 
ir gražiausių modelių AKORDEONUS.

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų 

neviršyjant nustatyto svorio.
Mūsų skyrius Hamiltone, 165 Cannon St E., pas p. 

V. Juraitieaę, tol. JA. 8-6686. siunčia tiktai įvairius vais
tas, maisto siuntinius, stiklui piaati peiliukus, dažus 
plaukams dažyti, parkerius, žadintuvus ir mezgimo ma
šinas

Gyveną ne Toronte, gali vaistų, maisto ir kitus už
sakymus bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svarų gry
no svorio siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą
VASAROS DARBO LAIKAS: Nuo 1957 m. gegužės mėn. 
1-mos d.: pirmadienį - penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 
vai. vakaro, šetšadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak.

Sav. A. KALUZA

metalinius.

šveicariškų

.... $ 7.00
...... $17.00

sv. 
sv. 
sv. 
sv.

$25.50

7. Cukraus

Taukų

Brutto 20 sv.

$14.50 
$12.50 
$12.30

$29.00 
$31.00 
$23.00

6 sv.

10 sv.

$22.00

t
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KUR EINA MŪSŲ SANTAUPOS? Ko laukiu iš lituanistikos?I
n

iŽUVO DAUG JAUNIMO
(LAIŠKAS TREMTINĖS IŠ SIBIRO BROLIUI I KANADĄ, 
VIENOS LENKĖS ATVEŽTAS Į LENKIJĄ IR IŠ TEN PA

SIŲSTAS)
baigsiu savo gyvenimą. Uždir
bau 30 rublių per mėnesį, o už 
maistą reikėjo mokėti 80 rub., tai 
kiekvieną mėnesį 50 rub. skalos. 
Viską pabaigiau. Ką turėjau par
daviau ir pinigus pabaigiau. Ta
da sumaniau naktimis siūti. Bu
vo daug lietuvių jaunimo, tai aš 
jiems baltinius pasiūdavau ar ką 
kitą ir taip po biskį užsidirbda
vau. Taip ir dasibeldžiau ligi pa
vasario. Pavasarį uždirbau dau
giau. Darbas buvo sunkus, nor
mos didelės, tai man, kartais, 
teidavo dirbti 20 vai. į dieną. 
Uždirbus pinigų vėl buvo bėda. 
Pirkti nieko nebuvo, nei bulvių, 
nei mėsos, nei cukraus, tik žuvys 
ir ruonio taukai. Duona irgi bu
vo žalia kaip tešla.

Sūnų paleido 1951 m., bet pas 
mane atvažiuoti negalėjo, nes 
neturėjo už ką.'Tik po dviejų 
metų, t.y. 1953 m. atvažiavo pas 
mane. Ačiū. Dievui, išliko gyvas. 
Daug ten jų išmirė badu. O 1954 
m; atvažiavo ir mano vyras, ku
ris buvo laikomas kitoj vietoj, 
nes mus nesykiu ištrėmė. Dabar 
yra lengviau, nes gyvenu jau ne 
viena.

Tu rašai, kad pas jus darbinin
kai kelia streikus. Kad čia tokie 
papultų, tai juos greit sutvarky
tų — 25 metai arba kulipka į 
kaktą. Čia ilgai nelaukia.

Per karą buvo manyta, kad 
amerikonai neleis rusams įsiga
lėti pas mus, tai visi jauni -vyrai 
kovojo ligi paskutiniųjų; bet vi
sus suvarė į miškus, kitus į balas 
ir visi žuvo. Sūnus B-lio, P-žos, 
R-aus, tai žuvo pirmieji. Gaila, 
tiek daug j aunimo žuvo. Kiek 
ašarų tėvai išliejo.

Tu" klausei apie B-tį. Tai tą pa
plovė Vokietijoj. Kaip ten atsiti
ko, tai nieks nežino. Gerai būt 
buvę, kad visus tokius būt išplo
vę. Tai mūsų tautos išdavikai. 
Daug tokių buvo. Visi užėmę 
buvo valdiškas vietas, bet pas
kiau išmėtė. Netinkami. Vaikš-. 
čiojo apdriskę, alkani, o dirbti 
tingėjo.

Tad tuom ir baigsiu. Linkiu 
tau geriausio pasisekimo ir ne
sulaukti mūsų dalios.

Tavo sesuo O.

Brangus broli,
Tu prašai, kad aprašyčiau sa

vo pergyvenimus. Tad, progai 
pasitaikius' noriu tau parašyti. 
Viską aprašyti, ką mes iškentė
jom, tai reikėtų labai daug po- 
pieros, o antra nežinau dr šis 
laiškas bus galima taip išvaduo
ti, kad pasiektų tave. Todėl pa
rašysiu nors paviršutiniškai.

Pirmas mūsų smūgis buvo 
1945 m. birželio mėn. 12 d. Tada 
suėmė sūnų (15 metų vaiką). 
Laikė Marijampolės kalėjime li
gi spalio pabaigos. Paskiau išve
žė į Rusiją. Iš ten atrašė tris 

' . laiškus. Nuvažiavo vyras aplan- 
. ■' kyti, bet nerado — buvo išvež

tas už Maskvos. Gavom laišką, 
' kuriame prašė drabužių ir mais

to. Tada vyras vėl nuvažiavo ir 
rado apiplyšusį, su vyžom, su- 

' vargęs, į žmogų nepanašus. Nu
vežė batus, drabužių ir kiek 
maisto. Paskiau siuntėm siunti
nius, kol žinojom kur. Bet per 
tris su puse metų visiškai neži
nojom, kur jis randasi, nes kali
niams buvo leista parašyti tik 
vieną laišką per metus. Ir tas 
neateidavo. Tad ir nebuvo gali
ma sužinoti

O 1949 m. suėmė mane. Vyro 
nebuvo namie tuo laiku, tai ma
ne vieną nuvežė į Kalvarijos sto
tį. Ten privežė daug. Kitą dieną 
suvarė po 45 žmones į gyvuli
nius vagonus, ir išvežė nežino
mam likimui. Buvom taip su
grūsti visi su pundais ir dar 
viedrai dėl reikalų atlikimo. Per 
20 parų neleido niekam išeiti 
laukan. Apstatė sargyba, kad ne
pabėgtume. Per tą laiką, davė 3 
sykius valdiško maisto; bet man 
jis buvo nereikalingas, nes visiš
kai buvau nustojus valgyti. Blo
giau, kad vandens nebuvo gali
ma prisišaukti. Dideli tai dar 
kentėm, bet mažyčiai, nieko ne
suprasdami, verkia, rėkia prašo 
vandens, bet azijatai į tai dėme
sio nekreipė. Po 20 parų vargin
gos kelionės, pasiekėm Irkutską. 
Ten išsodino. Mano kojos buvo 
taip sutinę, kad negalėjau paei
ti. Irkutske išlaikė visą parą. 
Paskiau vežė tolyn 250 klm. Iš 
ten vežė į kolchozus. Tu ir įsi
vaizduoti negalėtum, kokį mes 
ten radom skurdą. Tuojau vaikai 

' atbėgo prašyti duonos. Kai da
vėm, tai džiaugdamiesi nubėgo 
namo. Žmonės eina po laukus , ir 
kasinėja bulvienas. Jei randa 
kokią bulvę, tai parsinešę verda 
ir valgo. Ten uždarbis — 100 gr. 
kokių tai žolinių miltų. Mes, ku
rie dar turėjom savo, tai tų miltų 
į burną negalėjom paimti, bet 
kurie neturėjo, tai prašė, kad tik 
jiems atiduotumėm. Bet jeigu 
būt ten išlaikę ilgiau, tai ir man 
tas būt priėję. Tik gerai, kad, iš
laikę metus, išvežė kitur. Nuve
žė dirbti prie medžių. Darbas 
sunkus, bet galėjau uždirbti, ir 
nusipirkti valgyt. Gaila, kad ne
ilgai ten laikė. Tik du su puse 
mėn. Iš ten nugrūdo į miškus. 
Ten labai toli darbas. Per mišką 
paeiti negali. Išlaikė pusketvirto 
mėn. Paskiau nuvežė ant salos. 
Tada maniau, kad tikrai jau už-

Prieš dvejus su puse metų 
Montrealyje įsikūręs Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas “Litas” 
auga ir jo veikla šakojasi. Laiks 
nuo laiko norime prisistatyti vi
suomenei ir apžvelgti veikimo 
gaires. Nuo visuomenės nusista
tymo priklauso ir mūsų veiklos 
sėkmingumas. Vaizdo aiškumui 
paryškinti peržvelkime “Lito” 
apyvartą ir balansą.

Per 1957 m. 6 mėn. 
sekanti apyvarta:

Pajamos: 
Indėlių gauta 
Paskolų grąžinta 
Palūkanų gauta 
Įstojamojo mokesčio 
Įvairūs debitoriai 
Iš centrinės kasos

Išlaidos:
Indėlių išmokėta 
Paskolų išduota 
Išlaidos ir draudimas 
Įvairūs debitoriai 
Centrinė kasa

padaryta

$56.128,25
18.838,25
3.156,96 

47,00 
137,71

4.928,76

Viso $83.236,93

$35.073,06 
49.400,00 

950,26 
137,71 
26,76

- Viso $85.589,79 
Tad per 6 mėn. padaryta viso 

apyvartos $168.826,72; tuo pačiu 
metu pereitais metais $86,444,21.

“Lito” balansas 1957 m. liepos 
1 d.: -

Aktyvas (banko turtas): 
Išduota paskolos $85.437,75 
Investavim. (vert, pop.) 8.000,00 
Inventorius 
Dalis sąjungoje 
Centrinėje kasoje 
Lito kasoje

Viso $98.724,31
Pasyvas (banko įsipareigoji
mai):

Indėliai
Atsargos kapitalas 
Nepaprastas pelnas 
Šiuo metu pelnas

Viso $98.724,31
Tad š.m. liepos 1 d. banko tur

tas išaugo į $98.724,31, kai tuo 
pačiu laiku -pereitais metais jo 
buvo $40.975,49... ~ •/ .

= Narių turime 271, o skolinin
kų 72. '

Peržvelgus apyvartą ir balan
są norisi pareikšti keletą min
čių.

1. Džiaugiamės 'Lito” augimu, 
bet susidomėjimas juo dar nėra

73,00
50,00 

100,00 
5.063,56

96.144,33 
300,00 
26,28 

2.253,70

Grįžę namu neberado
Grįžusi iš Sibiro lietuvė savo 

giminei į Braziliją rašo:
“... Sveikiname mes tamstas 

ir prašom gerąjį Dievulį dėl 
tamstų geros sveikatos, pasiseki
mo ... Klausi ar mes trobas par
davėm. Tai nepardavėm. O taip 
buvo ... atskyrė mano vyrą pir
ma nuo mūsų. O po kiek laiko 
mane nuo vaikučių ir išėjom visi 
tik apsivilkę, ką katras vilkė
jom... turėjom viską palikti. 
Keletą metelių nežinojom ar 
katras' gyvas, ar miręs. Vaikai 
nežinojo nei tėvo, nei motinos/ 
Aš irgi nei vyro nei vaikų... 
Vyras nei manęs, nei motinos. 
Aš irgi nei vaikų. Ir visi taip gy
venom keletą metų. O vaikai tu
rėjo po 10 ar 6 metelius.... Rei
kėjo, gyventi be tėvų ir be na-

mų. Tada tai teko daug pergy
venti ... ir mano tėveliams. Mū
sų maži vaikai gyveno kaip liki
mas leido... Tik po keletos me
tų. leido laiškais susirašinėti. 
Grįžę vaikų jau nepažinom. Na
mų jau nebebuvo. Ir kas namuo
se buvo nieko neberadom. Bet 
kai kampą gavę susėdom visi 
prie vieno stdlo, jautėmės visi la
bai laimingi ir - linksmi. Ir ver
kėm iš džiaugsmo ir juokėmės ir 
nežinojom nė ką daryti. Nesvar
bu, kad likom kaip stovim... 
Svarbu, kad suėjoni visi. Rašai, 
kad gal galite mus laiškais ap
sunkinti ... Tik rašyk ... mums 
nesvarbu: kur gyvensim ten na
mai, kur numirsim ten kapai...”

“M. L.”

toks, koks galėtų "būti, šimtai lie
tuvių laiko savo santaupas ko
merciniuose bankuose, kur gau
na 2,75% ir už kiekvieną išrašy
tą čekį moka 15 centų kas suėda 
gaunamas palūkanas, arba jų lie
ka labai mažai. “Lite” jūs gauna
te mažiausiai 4%, gal ir daugiau, 
jei pelnas bus pakankamai di
desnis; nieko nemokate už pini
gų išėmimą ir gaunate, nieko ne
mokėdami, $1.000 draudimą, o 
jūsų pinigais naudojasi lietuviai 
gerindami savo ūkinę būklę.

Nesakau, kad jūs visus savo 
turimus pinigus turėtumėte at
nešti į “Litą”, nors galėtų būti ir 
taip, bet bent pastovesnes san
taupas patartina perkelti pas 
mus. “Litas” yra kooperatinė įs
taiga ir jei pelnas didės, jis bus 
paskirstomas taupyto jams ir di
videndas už indėlius gali būti ne 
4%, o 4,5 ar net 5%. Tai priklau
so nuo jūsų susidomėjimo ir pa
sitikėjimo šia Įstaiga.

2. Kaip duomenys rodo, pasi
tikėjimas auga. Pereitais metais 
rašiau, jog indėlininkų, patikė
jusių mums savo santaupų $1.000 
ir viršaus buvo 13, šiais metais 
jų turime 33. Pagarba ir nauda 
jiems. Bet iš kitos pusės turime 
priminti,, jog dar turime 30 tokių 
narių, kurie įmokėjo pradinį in
dėlį $5 ir daugiau nebeįnešė. Nfe- 
tikiu, kad per dvejus su puse 
metų jie nieko nesutaupė. Nedi-. 
delis būtų mūsų veikimas, jei vi
si tiek “Litu” tesidomėtų. Čia 
turime jiems priminti, jog nura
šius, pagal paskutinio visuotinio 
ssirinkimo nutarimą, iš jų sąskai 
tos po 60 et. nario- mokesčio są
jungai, jų indėlis nebesudaro $5 
ir jei iki Naujų 1958 Metų jie jo 
nepapildys, būsime priversti iš
braukti iš narių tarpo. Tikru na
riu gali būti tik tas, kas turi in
dėlį nemažesnį $5.

Turime dar 31 narį, kurių in
dėlis yra tarp 5 ir 10 dolerių. 
Tuos irgi norėtume kviesti būti 
veiklesniais banko nariais. Na
šus'indėlis ir indėlininkui ir ban
kui darosi kai jis pasiekia bent 
$20; Indėliai iki $20 yra bėdos in
dėliai ir turėtų būti pereinamoji 
forma.

3. Čia norėtųsi tarti žodį ir sko 
lininkams, kurie naudojasi “Li
te” sudėtais lietuvių pinigais. 
Daugelis jų “Litą” atsimena tik 
tada, kai jam reikia skolintis pi- 
nigū, o jis iš tb bariko“kur’savo' 
“santaupas laiko negauna. Mes 
turime verstis savais pinigais ir 
patarnauti galėsime tiek, kiek 
patys sunešime savo išteklius, 
kurie laikinai stovi nenaudoja
mi. Tad nelauk kol tau reikės 
skolintis, bet ateik kai turi dabar 
nenaudojamų santaupų. Šian
dien tu pagelbėsi kitam, rytoj 
tau kitas. Tai yra tikrai suprasta 
kooperacija.

Dalis skolininkų sunkina veik
lą užmiršdami savo įsipareigoji
mo terminus; verčia vedėją ra
šyti priminimų laiškus, skam
binti telefonu, kad primintų mo-

kėjimo terminą. Tuo stato vedė
ją į labai nemalonią padėtį. Ar 
negeriau būtų, jei kiekvienas ka
lendoriuje pasižymėtų savo mo
kėjimus, o kartais negalėdamas 
mokėti bent telefonu paprašytų 
atidėjimo.

Turime pastebėti, jog skolinin
kai, be atskiro atlyginimo, nau
dojasi draudimu iki $10.000. Jei 
jį ištiktų nelaimė — mirtis ar 
visiškas invalidumas — jo įpėdi
niai skolos iki $10.000 neturi mo
kėti. To jūs neturite jokiam ko
merciniam banke.

4. Kiekvienam aišku, jog no
rint ko nors vertesnio atsiekti 
tautos kultūroje, reikia būti 
stipriam ūkiškai. Moderniškame 
gyvenime bankas yra įstaiga, be 
kurio ekonominis gyvenimas ne
įmanomas. Kredito įstaiga - ban
kas yra kertinis akmuo stipraus 
ūkiško pagrindo. Lietuviai turi 
būti visi ūkiškai stiprūs ir kurti 
vertingą lietuvių kultūrą. Tad 
pagalvokime ar neverta daugiau 
dėmesio kreipti į savus koopera- 
tyvinius bankus, o montrealie- 
čiams į “Litą“? Čia gautas pel
nas grįžta mums patiems.

D. Jurkus, “Lito” vedėjas.

Šis klausimas buvo pateiktas 
JAV stovyklaujančioms mergai
tėms Marijos Nek. Prasidėjimo 
Seserų Vienuolyne, Putnam, 
Conn. Jaunųjų lietuvaičių, atsa
kymai buvo tikrai nuoseklūs ir 
nuoširdūs. Susipažinkime tad 
bent su dalimi tų atsakymų.

Nijolė Masaitytė: ’’Norėčiau 
išmokti daugiau apie spaudos 
draudimo laikų rašytojus. Šie 
rašytojai tikrai buvo pasišventę, 
aukodami savo gyvenimą liau
dies gerovei. Jie savo darbais ir 
aukomis apšvietė liaudį ir išbu
dino iš miego. Man atrodo, kad 
šie rašytojai yra patys svarbiau
si mūsų literatūroje”.

Irena Petniūnaitė: . patik
tų daugiau laiko praleisti kal
bant, apie lietuvių literatūrą”.

Jūra Strimaitytė: “Aš manau, 
kad būtų įdomu ir naudinga, jei 
per pamokas mes^rašytumėm ra
šinėlius duotomis temomis... 
pačios pamatytumėm ką galim”.

Marija Saulaitytė: “... išmokt 
lietuviškos gramatikos taisyk
les”.

Rasa Vasyliūnaitė: “Iš šių li
teratūros pamokų, aš norėčiau 
kiek galima daugiau sužinoti

IŠGIRDO PABALTIEČIU PROTESTUS
MINT PIRMININKAS 

PABALTIEČIAMS
Kanados min. pirm. J. G. Die- 

fenbaker atsakė laišku į pabal
tiečių rezoliuciją, priimtą baisio
jo birželio minėjime ir jam pa
siųstą. Joje buvo prašoma Ka
nados vyriausybė veikti politi
nėje srityje, kad būtų panaikin
tos sovietų priverčiamojo darbo 
stovyklos ir išlaisvinti pabaltie- 
čiai ir kt. Laiške Baltų Federaci
jos pirm. J. R. Simanavičiui 
premjeras sako: “Kanados vy
riausybė yra giliai susirūpinu- buv. JAV ambasadorius Sov. 
si likimu Baltijos tautų, pateku- ’ ------
siu į sovietinės valdžios rankas 
ir .ji-darys visa ką galėdama, 
ypač per Jungtines Tautas, tų 
tautų likimui palengvinti.

Turbūt žinote, kad Kanados 
vyriausybė įvairiose tarptauti
nėse organizacijose tvirtai pasi
sakė prieš vergiją ir priverstinį 
darbą Sovietų Sąjungoje ir ki
tur. Praėjusį mėnesį Tarptauti-

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

LAKE SIMCOE SUTTON APYLINKĖJ

PIGIAI 
PARDUODAMI 

SKLYPAI 
vasarnamiams sklypai nuo $300 
10 akru miško sklypai nuo $500

Christian - Jackson's Point 
Tel. Sutton 184

CASTORIA

CASTORIA
Saugus vaistas kūdikiams ir vaikams.

Jei jūsų kūdikiui užkietėję vidurioi, neduokite 
suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminto specialiai kūdi
kiams. Nepakenks mažiesiems — jie mėgsta 
GERĄ SKONĮ. Švelniai išvalo vidurius. Pra
šykite savo vaistininko or gydytojo.

Gyvenimas kartais gali būti sunkus 
Mano paveiksle rodomas vyras paprastai yra laimin
gas žmogus. Jis atsikėlė rytą, nusiskuto su elektrine 
skutimosi mašinėle, pavalgė tosto, iškepto automati
niame tosteryje, išgėrė automatiniame virdulyje iš
virtos kavos. Vėliau jis važiavo į miestą su savo nuo
sava mašina, kuri turi automatinius langus, automa
tinius bėgius ir automatinius langų valymo prietai
sus. Prieš eidamas į automatiškai šaldomą įstaigą 
(su automatiniais elevatoriais), jis sustojo prie paš
to dėžutės įmesti laišką, čia jis pastebėjo, kad vie
noj rankoj laikant dokumentų papkę, kitoj laišką, 
jis negalėjo pakelti pašto dėžutės dangtelio. Jis grį
žo namo lovon, kur pagulės, kol išaugs trečia ranka.
•George Feyer iivyko iš Vengrijos 1948 metais ir posirinko sovo 
gyvenomo vieta Konodq. Įjoję paveikslų serijoje jis stebi šio 

^ krašto gyvenimų »5 linksmosios pusės; paveikaus užsakė Mofcon's
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mininkui, kuriame buvo papeik
tas transliuotas pasikalbėjimas 
su Chruščiovu, nes pastarasis 
per ištisą valandą pripasakojęs 
melo apie pavergtuosius kraštus 
ir suklaidinęs milijonus ameri
kiečių. JAV b-vė, atsiliepdama 
laišku, atkreipia dėmėsi, kad 
birželio 9 d. tas pats televizijos 
tinklas davęs vienos valandos 
programą “Comment on Krush
chev”, kurioje buvusi vertinama 
Chruščiovo kalba. Programoj 
dalyvavę: admirolas A. G. Kirk,

Sąjungai, Ph. E. Moseley, studi
jų direktorius, H. Salisbury, NY 
Times koresp. ir buvęs kores
pondentu Maskvoj, ir R. Drum
mond, NY Herald Tribune ben
dradarbis. Be to, laiške sakoma: 
“Aš apgailestauju, kad jūsų gru
pė susidarė įspūdį, jog pasikal
bėjimas su Chruščiovu buvo ne
patenkinamas. JAV spauda į šį 

__________________ x reikalą kitaip pažiūrėjo”. Prie 
nės Darbo Organizacijos posė- į laiško pridėti du pasikalbėjimai: 
džiuose Kanados delegatai, at- i su JAV katalikų karo veteranų 
stovaują darbininkus, darbda- .vadu W. J. Gili ir parlamento at- 
vitig jir .v^riąusybę pasisakė už į stovu V. L. Anfuso. Iš jų matyti 
sutarti, panaikinančią priversti- i kaip ir kodėl buvo paruoštas-pa- 
nį darbą. Galiu jus užtikrinti, j sįkalbėjimas su Chruščiovu, 
kad mes kiekviena proga ir atęi- į Laiškas pasirašytas pirm. F. 
tyje smerksime priverstinį dar- Stanton.
bą ir veiksime už jo panakini- 
mą”.

PABALTIEČIU REZOLIU
CIJOS SOVIETAMS

Baisiojo birželio minėjimo 
proga Kanados Baltų Federacija 
buvo pasiuntusi protesto rezo
liucijas Jungt. Tautoms. Iš žmo-! 
gaus teisių komisijos skyriaus 
gautas atsakymas, kuriame mi
nima, kad rezoliucijų santrauka 
būsianti perduota žmogaus tei
sių komisijai, kuri betgi netu
rinti galios imtis kokių nors žy
gių reaguojant į rezoliucijas. Be. 
to, vienas pabaltiečių rezoliuci
jų nuorašas būsiąs perduotas S. 
Sąjungos vyriausybei nenuro
dant betgi rezoliucijų autoriaus 
— Baltų Federacijos. Atsakymo 
laiškas pasirašytas Maxime E. 
Tardu.

ATSAKO PABALTIEČIAMS 
DŽL CHRUŠČIOVO

Kanados Baltų Federacija bu
vo pasiuntusi laišką JAV radi
jo ir televizijos CBS. b-vės pir

TORONTO
NAMU

SAVININKAMS
Visi Toronto elektros jėgainės 
Hydro - Electric System tar
nautojai, kuriems leista įženg
ti į jūsų namus, turi oficialų 
ženklą ir jį privalo nešioti dar
bo metu.

Jei jūsų kūdikiui užkietėję 
viduriai, vartokite švelnu

Čia matyti ženklas, nešiojamas skait
liukų tikrintojų ir kitų Toronto Hydro- 
Electric System tarnautojų, kuriems 
pavesta tikrinti skaiHiukus bei kitus 
elektrinius įtaisus vartotojų patalpose.

/Dvigubos dydis mėlyno - balto* auk* 
sinio ženklo, dabar nežiojamo mūsų 
tarnautojų/.

' ■
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apie dabartinius lietuvių rašyto
jus. Per pereitas stovyklas ir li
tuanistikos mokyklose, mes la
bai ' daug girdėjome apie bu v. 
mūsų garsius rašytojus, bet la
bai mažai apie tuos, kurie dabar 
gyvena. Daug kartų skaitome 
laikraščiuose ir žurnaluose apie 
premijuotus lietuvių veikalus. 
Norėtųsi sužinoti šiek tiek ir 
apie pačius autorius, nes tuo bū
du bps įdomiau ir jų veikalus 
skaityti”.

Birutė Saldukaitė: “... išmokt 
lietuviškų žodžių, nes nenoriu 
visą gyvenimą naudoti tokį siau
rą žodyną”.

Laima Zarskutė: . norėčiau 
piešti lietuviškus vaizdelius, nes 
kitose klasėse nebus galima ir 
nėra tinkama... Būtų galima 
turėti mažą parodėlę, kuri aiš
kintų tai, ką mes mokomės: kny
gas, šūkius...”

Daina Botyriūtė: “...norėčiau 
išmokti taisyklingai rašyti lie
tuviškai. Daug mergaičių susira
šinėja angliškai, nes nemoka lie
tuviškai”.

Gražina Marijošiūtė: “Nors vi
siems ir nepatinka (taip pat ir 
man), aš manau, kad mums rei
kėtų vistiek rašyti kokius nors 
rašinius, nes iš jų gautumėm 
praktikos rašyti lietuviškai... 
Anais metais buvo labai įdomus 
vaidinimas “Motulė paviliojo”. 
Tas vaidinimas daug mergaičių 
supažindino su ta pasaka ir jos 
autore. O, be to, buvo labai sma
gu ruošti. Aš tikrai manau, kad 
mergaitėms labai patiktų ir vėl 
ką nors panašaus padaryti”.

Audronė Sinkevičiūtė: .
anekdotų apie autorius, nes tai 
padeda jous prisiminti. Pasako
jimai apie Lietuvą ir lietuvių 
kalbos tarmes jos dalyse parody
tų kaip kalba vystėsi”.

Lyvija Bražėnaitė: “Man būtų 
įdomu sužinoti daugiau apie lie
tuvių kalbos istoriją ir jos ry
šius su kitomis kalbomis, nes da
bar tik žinau, kad lietuvių kalba 
yra seniausia gyva 'kalba”.

Vida Lanauskaitė: “. . . išmokt 
apie mūsų rašytojus, kad paskui 
interesuotų jų raštai ir daugiau 
skaityčiau lietuviškų knygų”.

Ar tai nėra puiki medžiaga 
mūsų lituanistams ir visiems, 
kurie kasdien rūpinasi lituanis
tinio švietimo reikalais? Kalba
me dažnai apie įvairias progra
mas, neretai pasiginčijame, dis
kutuojame, kas būtų geriau, ko 
reikėtų ir ko ne, gi iš čia pateik
tų atsakymų, šio bendradarbio . 
nuomone, kiekvienam pedagogui 
jau nebūtų sunku išrinkti tai, 
kas šių dienų sąlygose yra būti
na lietuviškųjų reikalų pamo
koms. Visų tų Vidų, Biručių, 
Gražinu, Dainų ir kitų pageida-

1 vimai, atsakymuose išreikšti, juk 
nėra nei perdėti, nei nerealūs. 
Priešingai, tuose atsakymuose 
galima matyti, jog mūsų maža
mečiai gana nuosekliai galvoja 
ir žino ko nori. Be to, šioje vie
toje dar kartą galima aiškiai ma
tyti tą didelę, gal net nepapras
tą naudą iš tų visų vasaros sto- . 
vykių Amerikos lietuviukams. 
Ten lietuvybė mūsų vaikučiams 
brukama ne prievartos būdu, bet 
ji pateikiama tokia forma ir bū
dais, jog pats jaunimą tuo susi
domi, o neretai ir žavisi. Negali

, būti jokios abejonės, kad tik toks 
lituanistinis švietimas ir auklė
jimas pasieks pačius geriausius 
rezultatai ir gautasis lietuviškų-- 
jų reikalų pažinimas ir lietuvy
bės meilė neišblės kartu su ru
dens saulute, bet pasiliks jaunų
jų širdyse ir ateičiai. .Gi tolimes
nės panašios pamokos šeštadie
nio mokyklose ir vėl sekančių '
metų stovyklose, reikėtų galvo
ti, bus su dėmesiu ir meile seka
mos ir laukiamos.

Al. Gimantas.

Atstovai pensininkai
Kanados, federalinio parla

mento nariai, kurie išbūna parla
mente bent tris kadencijas, turi 
teisę gauti pensiją iki gyvenimo 
pabaigos po $250 per mėnesį.

Pereitos kadencijos parlamen
te tokių pensiją jau pelniusių at- . 
stovų buvo visas šimtas.

Jei kas norėtų įžengti į jūsų 
namus kaip Toronto Hydro 
tarnautojas ir prašytų leidi
mo, jūs turėtumėt prieš įsileis
dami jį paprašyti parodyti šį 
oficialų ženklą.

Šis pranešimas skelbiamas jū
sų pačių apsaugai.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Duff er in/

Visu rūšių mechaninis automobiliu 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

‘-*1 Wonder Valley Drive Inn
Gražioje vietoje, 2 mylios šiauriou Barrie, prie kelio Nr. 11, arba važiuojant 
keliu Nr. 400 pusė mylios j pietus nuo kelių susikirtimo Nr. 400 su Nr. 11.

R. R. 1, BARRIE, ONT. Tel. BARRIE, PArkway 4-6947

Savininkai BUDVILAIČIAI.

IŠNUOMOJAMI VASARNAMIAI 
ieimomt ir povieniomi — 1 kamb. ir 2 kamb .su virtuve ir be virtuvės, to 

* - šaldytuvais. Yra patogumai ir dušai
Tekantis upelio vanduo ir baseinas maudytis. Veikia restoranas. Vaikams žai
dynių aikštė ir jrankiai. Taip pat galima ruošti gegužines /piknikus/. Upely 

galimo meškerioti.

TORONTO
HYDRO-ELECTRIC

SYSTEM
14 CARLTON STREET

151 Stay nėr Ave. Tel. RU. 1-0492 
Toronto

Lynas Kilius
Darome pagal užsakymus įvairius 
baldus, taip pat ir krautuvių ir įs
taigų įrengimus. ,

LIETUVIS MATININKAS 
/Ontario Land Surveyor' 

P; ŠALNA
95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Td. TU. 4-3988 — Richmond Hill 

H Toronto — Longi



Š.m. rugpiūčio S d., PtRIWADIENf,

"BRANT INN”, Burlington, Ont
rinė mokykla. t lių. tos busią tikrai priimtos j

gražiausioje visoj plačioj apylinkėj “SKY-CLUB” aikštėje prie

mųfa dabar Lietuvoje, bet 
jos* eilėje rajonų nenašiai nau
dojamės, nusiskundė “Sovieiska

Ttvttrts
!— ■--------- .TL-I.' . .......... M , ' Į JUWX.-.J.

Pavergto f e tėvynėje

rengiama

■ I*

Lietuviai pasaulyje

forma. Tos mergaitės susiskoli
nusios įteikusios Maksimavičie- 
nei 2:009 rb., o kitus 3.900 žadė
jusios įmokėti, kai būsią priim
tos. Egzaminų neišlaikiusios, jos 
viską iškėhtsios-į viešumą.

kaihuri esanti labai uždelsta. .Pa 
kruojo rajone iki tos dienos bu
vę užsėta linų dar tik 5%.
' Vi&avKkio rajone Salomėjos 

Neries* kolūky likę iš rudens ne
suartų 350 ha dirvų, esą, dau
giau- kaip trečdalis žemės, numa
tytos apsėti vasarinėmis kultū
romis. Pavasarį sušokę, Alvito 
MTS 9 traktoriai aparę, įdirbę ir 
ikr gegužės 1 d. grūdinių kultū
rų sėja buvusi baigta.

To kolūkio pirm, yra Mika
lauskas, iš brigadininkų mini
mi Mickevičius, Maldys, Lioren- 
tas, iš kolūkiečių yra suminėta 
J. Kašinskas, V. Labanauskas, 
Mekšraitienė su dviem dukte
rim* V. Danilevičius.

Plungės parkas, buvęs Ogins
kių parkas, dabar pavadintas 
Vlado Rekašiaus vardu. Reka
šius buvęs 1918>-19 m. komunistų 
veikėjas, tada veikęs Gęrliacho 
arba Petkevičiaus vardu. Kaip 
“Tiesa” rašo, jis tada buvęs nu
žudytas. Parke dabarzesąs vaikų 
darželiu vasaros teatras, šokių 
aikštelė, “Lininių audinių” fab
riko- stadionas, esą, atstatomi 
buvę- Oginskių rūmai.

(E) Vytauto parke Kaune, ku 
ris - dabar vadinamas “kultūros 
ir poilsio parku”, geg. 19 d. bu- 

- vęs atidarytas vasaros sezonas. 
Pirmąją dieną atsilankę 10.000 
kauniečių. Buvę trys koncertai. 
Koncertai vykstą ir Sporto ha
lėje.

Gražinai Jakavieiūtei 25 metų 
sceninės veiklos sukakties pro
ga suteiktas nusipelniusios artis
tės- garbės vardas.

Sauka Donatas gegužės 16 d. 
Vilniaus un-te gynė disertaciją 
mokslo kandidato laipsniui įgy
ti, tema: “Salomėjos Neries kū
ryba”-,

Gyd. E. Maksimavičienė, Kau
no medicinos instituto odos ir 
Veneros ligų asistentė, nubausta sovietinis keleivinis laivas “Mo- 
2 metams “laisvės atėmimu” “už loto.v”, kuris nuolat plaukioja 
tarpininkavimą duodant kyšį”, tarp Leningrado ir Londono, da- 
Ji,-mat,-garantavusi dviems Nr. bar pakrikštytas į “Baltika”.

didelė ir linksma gegužinė

JA VALSTYBES
ALRK Federacija ir Kunigų 

Vienybė kreipėsi į JAV episko
patą prašydamos, kad rugsėjo 
8-ją paskelbtų Šiluvos Marijos 
diena. ALRKF Tarybos posėdyje 
sutarta raginti visų organizaci
jų narius tą dieną žadinti pamal
dumą į Švč. Dievo Motiną Šilu-
voje.

tibolševikinės literatūros. Sovie
tų atstovas įteikė net protesto 
notą, reikalaudamsa parodą už
daryti, tačiau Argentinos vyriau, 
sybė jokių kliūčių nedarė paro
dai.

nėję išsiskiria akmenimis išmū
ryta niša ir greta jos apgriuvęs, 
šulinys. Ši atšlaitė vadinama 
Uurdu — stebuklų vieta”. To
liau rašo ką pasakojęs 60 m. 
Plungės gyventojas Ant. Simai
tis. Esą, per Parcinkulio atlai
dus ... buvę, gydoma... “ir van
deniu iš- dabar jau apgriuvusio 
šulinio,”.....

Gen. Baltušis- Žemaitis, 1940 
m. bolševikų paskirtas Lietuvos 
kariuomenės vadu jai išformuo
ti, paskutiniu metu buvęs karo 
akademijos lektorius, mirė nese
niai Rusijoje. Jis į raudonąją ar
miją įstojo nepriklausomybės 
karų metu ir ten visą laiką liko.

“Laisves” atpasakoja kaip buvę 
apklausinėjami antiamerikinei 
vpįĮflar tirti komisijoje Bimba ir 
Mizara, kurių pirmasis vadina
mas Amerikos lietuvių kultūros 
veikėju, o antrasis rašytoju. Ap
klausti buvę paleisti, bet reak
ciniai laikraščiai juos apšaukę 
šnipais, nors toks klausimas ko
misijoje visai nebuvęs keliamas.

Įdomu, kodėl “Tiesa” nesipik
tino, kad juos dar paleido. Juk 
tai labai nesutinka su sovieti
niais metodais. Čekistai ką pa
siima tai jau nepaleidžia...

Vyr. dėst. gyd. Vytautas Ba
ronas, sūnus Jono, birželio 25 d. 
Vilniaus un-te gynė disertačiją 
medicinos mokslų kandidato 
laipsniui gauti. Tema: “Akuše
rinės pagalbos istorijos Lietuvo
je klausimu”.

Vietoj “Molotov” —• “Baltika”. 
Ryšium su “valymu” Maskvoje

Mielajam Bičiuliui ir Dainavos Šalies sūnui AntanuiMak- 
. simavičiui, jo brangiai ir mylimai Mamytei

A.A. MARIJAI MAKSIMAVIČIENEI, Lietuvoje mirus, 
reiškiu giliausią jo didelio liūdesio dienose užuojautą

St. Bakšys.

Pad ė-k a
Birželio 20 d. mirė mono brangus vyros ir mūsų tėvelis c.a. Jonas Leka

vičius. Nuoširdžiai dėkojame Tėvui Liaubai/OFM, atlaikiusiam gedulin
gas pamaldas ir vargonininkui Pavilioniui.

Taip pat dėkojame pp. Biliūnų šeimai už moralią ir materialią paramą; 
pp. Šiurkoms už paramą; p. Briedžiui, pp. Vitauskų šeimai, pp. Šidlaus
kams už nuoširdų rūpestį; p. Morkūnui už pasakytą kapinėse kalbą Liet. 
B^nės vardu; p Šalčiūnui už kolbą buv. Lietuvos polic. vardu.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse, atsiuntusiems gėlių, 
užprašiusiems Šv. Mišias ir pareiškusiems mums užuojautą skaudžioje 
likimo valandoje. Mieliesiems Niagara Falls, Port Colborne ir Wellando lie
tuviams už materialią paramą širdingai dėkojame.

Nuoširdžiai esame dėkingi visiems ir kiekivenam betkuriuo būdu pager
busiems velionį, parėmusiems bei užjautusiems mus.

Dėkingi: žmona Stasė, duktė Valė ir sūnus Jonas Lekavičiai.

SUDBURY Ont
Rūta Petrėnaitė baigė šv. Alo

yzo. katalikų mokyklą pirmąja 
mokine eum Įaudė ir laimėjo 
taip pat varžybas. Ji gavo stipen
diją Mary Mount kolegijoje mo
kytis. Taip pat ir daugiau lietu
viukų išėjo pirmais ir antrais 
mokiniais. Violeta Jasiūnaitė per 
ėjo į augštesnę Mary Mount ko
legijos klasę be egzaminų. A. ir 
D. Kusinskiai taip pat išėjo pir
maisiais mokiniais šv. Tomo ka
talikų mokykloje.

Kazys ir Sofija Poderiai pa
krikštijo savo šeštąjį kūdikį 
Giedros Julijos vardais. Kūmų 
buvo dvi poros. Jaukus krikšty-

nų pobūvis įvyko tėvų namuose.
Jonas ir Nijolė Bawks - Indru- 

laitytė pakrikštijo savo pirmąjį 
sūnų Russel Alvydo Juozo var
dais. Krikšto tėvų buvo net trys 
poros. Krikštynose buvo daug 
svečių ne tik iš Sudburio, bet ir 
iš toli: J. Petrauskas, M. ir L. 
Mikalajūnai ir K. Ulys iš Čika
gos, ir A. I. Dūdai iš Toronto. 
Svečiai iš Čikagos praleido čia 
savo atostogas.

V. ir M. žižiai su šeima išsikė
lė į Montrealį. Ten V. Žižys vėl 
lankys universitetą. Čia jo namą 
nupirko J. Valančius.

Sudburiškis.

Vietovė ant pat ežero kranto, moderniškai įrengta* romantiška ir jauki. Įvairus bufetas, tur
tinga loterija, linksma BENNI FERRI muzika. Pradžia 7 vai. vakaro. Esant blogam orui viskas 
vyks ten pat salėje. Visus ir iš visur maloniai kviečiame atsilankyti IKI PASIMATYMO!!!

ANTANAS SMKEVICIUS 
President - Soles Monoger

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLH FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS: 
Suvartoja jnažiau alyvos 
Užima mažiau vietos 
Turi 10 m. garantiį^ 
3 m. išsimokėjimui ir tik 6% 
Šildo Jūsų kambarius automatiškai 
Duoda natūraliai drėgną orą.

24 valandą patarnavimas. 
DM iaformaciją skambinti FU. 5-7743
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rodą parodyti kituose Argenti
nos mieštuose. •

Jeaas Limbą, gimęs JAV, Ar
gentinoje sukūrė lietuvišką šei
mą. Salose turi ūkį kuriame ka
raliauja jo uošviai pp. Žilinskai. 
Bet Floridos mieste, Segunda 
Santa Rosa, 3565, Jonas Limbą 
turi mechanišką dirbtuvę. Dirba 
sykiu su savo broliais. Gamina 
dalis audimo mašinoms, automo
biliams.

: Vyresnieji pp. Limbai jau iš
ėję pensijon, taigi šeimos galva, 
Mykolas Limbą, perleido sūnui 
Jonui (už mažą kompensaciją) 
tą sklypą kur veikia dirbtuvė, 
pavirtusi fabriku.

Dabar Jonas Limbą stato, nau
jas patalpas fabrikui ir antrą 
au^tą gyvenamiems namams.

Inž. J. Ramanauskas, Avella- 
nedoje, turi veržeklių fabriką.

Naujakurys VI Petryla Tigre 
salyne įsirengė modernišką lent
pjūvę. Gamina- lenteles kėdėms, 
dėžėms ir kitai medžio pramo
nei.
BRAZILIJA

Sao Paulo susidarė specialus 
komitetas pastatyti lietuvišką 
kryžių pačiame to miesto centre. 
Statybos techninė priežiūra pa
vesta dail. VL Stančikaitei - Ab- 
raitienei, daiL A. Kairiui ir inž. 
Mikalojui Ivanauskui, kuris yra 
ir kryžiaus statymo iniciatorius.
URUGVAJUS

Stasys Rasikas, neseniai Lie- 
vą lankiusios Urugvajuas komu
nistų delegacijos vadas, nesusi- 
žavėjp komunistine tvarka ir ten 
negrįžta, bet Montevideo nusi
pirko puikų namą už 80.000 urug 
vajiškų pezų. “Darbininkų va
das” atseit virto dideliu ponu.
VENECUELA

Dėl Ven. Liet Bendruomenės 
vadovybės sudarymo yra kilę ne 
sutarimų. Sudarytosios Kr. Val
dybos su A. Malskiu priešaky 
žymios lietuvių grupės nepripa
žįsta. Nesutinka su naujosios 
valdybos sudarymo būdu.
AUSTRALIJA

(E) ALB Newcastliso apylin
kės naujon valdybon išrinkti: J. 
Dirginčius, J. Vitkauskas, B. 
Liūgą, Č. Zakarauskas, A. Ba- 
jelis. •

Birželio 'trėmimų minėjimai 
Australijoje įvyko įvairiose vie
tose. Adelaidėj, Sydnejuj, Mel
bourne kalbėjo eilė australų po
litikų. Meninę programą išpil
dė visų trijų pabaltiečių tautų 
atstovai.

gresan, kuris vyksta Romoj spa
lio 5-11 d., At-kų Federacijos 
Valdyba, pavesta ALRKF Tary
bas, sudarė lietuvių delegaciją iš 
30 asmenų. Jai vadovaus At-kų 
Fed. vadas Simas Sužiedėlis.

Ateitihinkų jubiliejinis kon
gresas nutarta šaukti 1960 m. lie
pos 2-4 d. Čikagoje. Šiuo kon
gresu bus minimas organizacijos 
50 metų jubiliejus.

B. Sližys, buv. Lietuvos kr. ap
saugos ir susisiekimo min., Klai
pėdos uosto valdybos pirm., mirė 
liepos 20 d. Brooklyne, N.Y.
VOKIETIJA

Ateitininkų moksleivių sto- 
_ __ ___________ vykią. Vokietijoje organizuoja

bi’eta liepos’ 14 d. buvo iškilmin- j kun. A. Bunga. Stovyklaus nuo

vaikučio išlaikymas kaštuos $15, 
o stovyklautojų tikimasi apie 90. 
Stovyklos organizatoriai susidu
ria su dideliais finansiniais sun
kumais. Ateitininkų Federacijos 
Valdyba iš savo iždo stovyklos 
paremti taip pat negali. Ji krei
piasi į visus ateitininkus, bei ki
tus geros valios lietuvius prašy
dama savo auka paremti Vokie
tijos moksleivių stovyklą. Kiek
viena, kad ir mažiausia aūka bus 
mums labai brangi. Aukas siųsti: 
kun. Vikt. Dabušis, 916 Wil
loughby Ave., Brooklyn 21, N.Y.
AUSTRIJA

Kun. Kazimieras Kaniauskas, 
Premonstratiečių vienuolyno lie 
tuvis kunigas, eina klebono pa
reigas Wartberge. Premonstra
tiečių vienuolyne yra dar ir tre
čias lietuvis kunigas Leonas 01- 
šauskis, kuris dirba Schlaeglio 
vienuolyne kaip mokyklų kape
lionas.

Social Service Tiroly iš pran
cūzų laikų jungia tremtinių or
ganizacijas ir padeda pabėgė
liams. Paskutiniu laiku ir Salz- 
burge yra įsikūrus panaši or-ja 
“Hauptverband der Vereine der 
nicht deutschsprachigen Flūcht- 
lingen in Osterreich”. Lietuvių 
bendruomenė irgi kviečiama sto 
ti narių tarpan, bet valdyba ne
matydama konkrečios naudos 
laikinai nuo to susilaiko.
ARGENTINA ’

Pabaltijo Tautų Centrinis Ko
mitetas Buenos Aires birželio 
trėmimų minėjimo proga birže
lio 14-23 d. surengė bolševikinio 
teroro parodą provincijos val
džiai priklausančiuose “Mendo
za” rūmuose, labai judrioje mies 
to dalyje. Parodos atidaryme, be 
pačių pabaltiečių, kalbėjo La 
Plata universiteto, rektorius dr. 
S. C. Fassi, buvo parodytas Pa
baltijo kraštų laisvo gyvenimo

TF A-bės Hamiltono Skyr. Valdyba.

HAMILTON, Ont
Į paskutinę gegužinę! . p. Aušrotienė ir Alf. Kybarto pa-

Paremsime Lietuvos laisvini- j aukotą, brangų kumpį »- Mrs. 
mo reikalus ir patys geriausiojemo reikalus ir patys geriausioje Robmson- < , .
nuotaikoje linksmai praleisime paT2^Xv^e“an!?Snį 
laiką atsilankydami į TF Hamil- ghur Heet Sales Co. (sav. A. 
tono skyriaus ruošiamą didelę! Šimkevičius.) per Namų Fondą, 
ir linksmą gegužinę, kuri įvyks' ~ 
rugpiūčio 5 d., pirmadienį, “Sky 
Club” aikštėje, prie “Brant Inn”, 
Burlington, Ont., ant pat ežero' 
kranto — apie 10 mylių nuo Ha
miltono Toronto kryptimi^ prie 
2-ro kelio.

Po "sunkių darbų bebaigiant il-- 
gesnį savaitgalį, su savo artimai
siais ir pažįstamais, pasivaišin
kite skaniais ir vėsiais gėrimais.

Jaunimui — geriausia proga 
susirasti naujų pažinčių, senąsias, 
atgaivinti, ar turimas sustiprinti 
lietuviškoje aplinkoj ir/dvasioj.

Pradžia — 7 vai vakaro — 
grojant geriausiam apylinkės 
Benni Ferri orkestrui, veikiant 
įvairiam bufetui, turtingai lote
rijai- ir t.t. Esant blogam orui, 
mūsų parengimas įvyks ten pat 
esančioje salėje.

Visus hamiltonifičius ir visų 
plačiųjų apylinkių lietuvius mo
kiniai kviečiame atsilankyti į šią 
vasarą paskutinį mūsų parengi
mą, o atsilankę tikrai nesigailė
site. Už gausų Jūsų dalyvavimą 
iš anksto tariame nuoširdžią pa
dėką. Iki malonaus pasimatymo.

TF Hamiltono sk. v-ba.
Pirmąją šv. Komuniją lietuvių 

parapijoje liepos 22 d. priėmė 25 
vaikai. Visi trys altoriai skendo 
baltų gėlių puokštėse. Viskas 
praėjo labai iškilmingai. Mažieji 
ilgai prisimins šią šventę ir sa
vo pareigas pavergtai Lietuvai.

Kat Mot. D-jos Hamiltono sk. 
šeimų gegužinė, surengta liepos 
14 d. P. Braso- ir Br. Aselskio 
ūkyje ant Erie ežero kranto, tu
rėjo- didelį pasisekimą. Suvažia
vo per 200 svečių, nors ši vieta 
yra net už 45 mylių nuo Hamil
tono.

Šiuo metu, čia stovyklauja Ha
miltono skautai. Stovykla bai
giasi rugpiūčio 4 d.

NF Petrinių baliuje, įvykusia
me birž. 28 d. gražiausioje Prud- 
hommes Garden Centre salėje 
įėjimo prizus Artistic Stone do
vanotus 3 brangius peilių setus 
laimėjo: p. Vaitonienė, Mrs. Vio
la ir Mrs. Reed; Concession Ga
rage naują padangą — Kazlaus
kas iš St. Catharines; aliumini- 
jaus brangią antlangę, dovanotą 
Barlin- - Scott — Vyt. Babeckas; 
2 lengvai mašinai veidrodžius —

buvo. A. Doveika. NF iš minėtos 
b-vės gavo. 5% nuo brutto kai
nos.

Namų Fondas kas savąitę vis 
padidėja keliais nariais, šį kartą 
skelbiame 6 naujus NF narius, 
paskyrusius po- $100:' Silvestra
vičius Jonas iš Branchton, Ont., 
Mrs. A. Kutis — abu ankstyves
nieji ateiviai; Dockaitis Juozas, 
Jusys Antanas, Vindašius Alek
sas ir Gelžinis Vincas.

Alyvos užsakymas per NF jau 
davė gražių vaisių. Į NF v-bos 
prašymą reagavo 25 tautiečiai. 
Tuo būdu, jiems visai neturint 
jokių atskirų išlaidų, NF lėšos 
padidėjo $375. O kokia suma su
sidarytų ,jei mes visi šiuo būdu 
NF paremtumėm Tikrai nema
žiau $4.000-. Prašome visus lietu
vius nukreipti alyvos, pirkimą 
per NF, skambinant tuo reikalu 
p. Rūnkevičienei, JA. 9-7633.

Susirgo Tonia Gureckienė ir 
liepos 7 čL išvežta į St. Joseph 
ligoninę. Linkime mielajai tau
tietei, kurios vyras A. Gureckas 
yra NF narys, greito pasveikimo.

Sk. St.

EDMONTON, Alta.
Krikštynos. Petro Drūteikos ir 

Onos Joneliūnaitės sūnus Tomas 
Petras liepos 14 d. pakrikštytas 
Liet. Namų koplyčioje. Krikšto 
tėvais buvo P. Vaitkūnas iš St. 
Paul ir Adelė Šiugždinienė iš 
Edmontono. Pp. Drūteikių na
muose įvyko šaunūs krikštynų 
pietūs ir vakarienė.

Dr. R. Algardo Juodelio ir E. 
Onos Lysne duktė Kristina Elz-

gai pakrikštyta^ dr. R. A. Juode-! rugpiūčio 5 iki 26 d. Kiekvieno 
Uo namuose. Krikšto tėvais buvo 
dr. St. Kurey ir ponia Lorraine.
Įvyko šaunios vaišės dalyvau
jant būreliui svečių.

TILLSON BURG, Ont.
P *a d ė k o

Liepos 13 d., mano augštojo mokslo 
baigimo proga, netikėtai susilaukiau iš 
artimųjų ir kaimynų didelės staigmenos, 
kurią surengė gerb. pp. Augaitienė, Dir- 
sienė ir Rudokienė ir ta proga įteikė man 
labai vertingų dovanų.

Savo ir tėvelių vardu tariu nuoširdų 
ačių visiems prie šio atžymėjimo prisidė- 
jusiems: pp. Stankams, šiurnams, . A. 
Kairiui, Garneliams, Augustinavičiams, 
Liutkams, T. Vaičiūnui, Rickams, Pr. 
Pargauskui, S. Šernienei, Gurkliams, Lau- 
reckams, Vilkams, B. Idui, A. Mikuls
kiui, Jurėnams, Guobiams, Rugieniams, 
Galeckams, Augaičiams, A. Budreikai, 
Rudokams, Lapenoms, St. Grėbliūnui, 
Grincevičiarris, Mažeikoms, Stradoms- 
kiams, P. Čepulienei, Vindašiams, Dir
sėms, Janušauskams, Šamams, 'Racevi- 
čiams^ Veroičiams, Dumšams.

Kad ir kaip toli nuo Jūsų bebūčiau vi
sad pasiliksiu su Jumis.

Jūsų Gražina Račytė.

Skautu sąskrydis Anglijoje
Rugpiūčio mėn. Anglijoje 

įvyks pasaulinis skautų sąskry
dis (Jamboree), kuriame daly
vaus virš 60 tautų skautų organi
zacijų atstovų, gi bendras šio są
skrydžio skaičius sieks 25.000. 
Jau anksčiau buvo minėta, kad 
1957 m. sukanka lygiai 50 metų 
nuo skautų organizacijos įsteigi
mo ir 100 metų nuo skautų orga
nizacijos įsteigėjo britų generolo 
lordo Baden-Powell gimimo die
nos. Tuo pačiu metu .Anglijoje 
įvyks pasaulinė skautų-vyčių 
(vyresniojo amžiaus skautų) pa
saulinė stovykla (Rovermoot) ir 
skautų vadų stovykla (Indaba). 
Numatoma, kad Rovermoote ir 
Indaboje dalyvaus po 5.000 lais
vojo pasaulio skautų atstovų. 
Ten pat ir tuo pačiu- metu posė
džiaus Tarptautinė- Skautų Kon
ferencija, kuri laikoma lyg ir pa
saulio skautų parlamentu. Viso
se augščiau minėtose stovyklose 
ar posėdžiuose dalyvaus Lietu
vos Skautų Brolijos atstovai, lie
tuvių skautų reprezentaciniai, 
vienetai. Jie bus. mūsų Tautos ir

Namų savininkų dėmesiui!
Krosnys pakeistos iš anglių į alyvą naudoja daug kuro.

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

kuris sutaupo apie trečdalį alyvos.
Per dūmtraukį išeina laukan daug nesunaudotos šilimos. Mes 
taip pat turime patį naujausią būdą tą šilimą sunaudoti, kuri 

pajėgia apšildyti name tolimiausią kambarį.
Dedame naujus, keičiame iš anglių į alyvą, visų rūšių remontai, 
rynų dėjimas ir kt. Žemos kainoj. Pagal susitarimą vykstame 

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK HEATING SERVICE,
275 Main, St. W., Hamilton, Ont • - Telefonas JA. 7-6281

SHUR HEET SALES CO. LTD
GROUP BOX Ho. 231 RR4 HAMILTON, PHONE FU. 5-7743

South of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.)
Jūsų lietuviška namų apšildymo bendrovė!

Kokybė ir sąžiningos potarnovimos žemo
mis kainomis!

Visodo pasiruošę padėti įvairiose namų ap
šildymo problemose’

Statome alyvos burner'ius ir atliekame įvai
rius skardos darbus!

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

Tėvynės jaunaisiais ambasado
riais. ■.

Šis labai reikšmingas Lietu
vos Skautų Brolijos žygis yra su
rištas su didelėmis piniginėmis 
išlaidomis. Vien iš savo tarpo, iš 
skautukų aukų, Džiamborės Fon 
das reikalingos pinigų sumos su
rinkti nesitikėjo. Dėl to ir buvo 
prieš metus laiko ir vėliau dar 
kartą prieš pusmetį kreiptasi į 
lietuvių visuomenę, kviečiant ją 
paremti aukomis Lietuviškąjį 
Džiamborės Fondą. Tą raginimą 
lietuviai išgirdo ir atėjo DF į 
pagalbą. Atsiliepė aukomis mū
sų organizacijos, šalpos ir kitos 
draugijos. Gavome aukų ir iš 
paskirų tautiečių.

Iki š.m. liepos mėn. 1 d. su
rinkta $3.355,96. %

.... . . uaxuiu Mačiu ictiovu gyvenimu
Šių visų aukų dėka, pinigus ir bolševikų teroro filmas. Paro- 

labai taupiai leidžiant, DFxturi aplankė apie 100.000 žmonių 
pakankamai lesų apmokėti LSB • - • -- - - - - - -
reprezentacinių vienetų žygius 
Anglijoje. Bet jų tuo tarpu dar 
nepakanka apmokėti Lietuvos 
Skautų Brolijos Užsienio Sky
riaus leidžiamą leidinį “White 
Badge”. Šis anglų kalba paruoš
tas leidinys bus dalinamas kitų 
tautų skautams ir jų bičiuliams. 
Jis išėjo 5.000 tiražu ir jo atspaus 
dinimas atsieis viso apie $1.200. 
DFondas tikisi kad plačioji mūsų 
visuomenė, mūsų patriotinės or
ganizacijos neatsisakys ir čia lie
tuviams skautams padėti. Noriu 
pranešti, kad ir pačios Džiambo
rės Fondo išlaidos padidėjo, nes 
visai nelauktai susidarė galimy
bė deleguoti mūsų LSB repre
zentacinį vienetą į IV JAV Skau 
tų Tautinę Jamboree. Šioje mil
žiniškoje stovykloje mūsų skau
tai atliks už mus visus tai, ką

ir visiems ji darė didelį įspūdį. 
Be to, buvo išdalyta daugybė an-

pasiryžo atlikti mūsų reprezen
taciniai vienetai Anglijoje. Kal
bant apie leidinį “White Badge” 
reikia pabrėžti, kad jame sutelk
ta medžiaga ir nuotraukos skel
bia didžiąją Lietuvos nelaimę, 
jame duotos žinios apie lietuvius 
skautus, lietuvius skautus - kan
kinius.

Aukas galima įteikti visų mū
sų LSB vienetų vadovams ar 
siųsti DF iždininkui: Mr. Alfon
sas Pocius, 43 Paddington Ave., 
London, Ont, Canada.

Ir kukliausia auka bus Džiam
borės Fondo su džiaugsmu pri
imta. Aukodami Lietuviškajam 
Džiamborės Fondui patys daly
vausite didžiose laisvojo pasau
lio skautiškose stovyklose! Nu- 
lemkime didįjį Džiamborės Fon
do vajų visų mūsų naudai!

Mes lietuviškosios bendruome
nės pasitikėjimo neapvilsime, 
stengdamiesi išpildyti mūsų di
dįjį įsipareigojimą Lietuvai, Tė
vynei mūsų!

Gramercy persikėlė į 
' naujas patalpas

Niujorkas. — Šiomis dienomis 
žinoma firma Gramercy Ship
ping Co. persikėlė į naujas pa
talpas. Naujos patalpos daug 
erdvesnės ir geriau visiems pa
siekiamos. Dabartinis adresas 
yra Gramercy Shipping Co., 118 
East 28th Street, New York 16,. 
N.Y. Kaip žinoma, ši firma pa
tarnaują persiuntimui daiktų į 
visus Europos kraštus, o taip pat 
Amerikoje. Gramercy Slipping 
Co-, turi sandėlius įvariose Euro
pos vietose, iš kurių į Lietuvą, 
Latviją, Estiją* Lenkiją ir kitus 
Europos kraštus siunčia vaistus, 
maisto produktus, audeklus,- 
odas ir kitus daiktus.

Be šių operacijų ši firma va- 
dindamosi tiesiog Gramercy, 
744 Broad Street, Newark, New 
Jersey, priima ir persiunčia pi
nigus į Lietuvą^ Latviją* Estiją, 
įvairias SSSR dalis, o taip pat 
Ukrainą ir kitur. Apie tų perlai
dų siuntimą mūsų laikraštyje 
telpa skelbimas su platesniais 
paaiškinimais. (Žiūr. 7 psl.).

Gramercy kompanijos prezi
dentas yra Mr. Ernest K Noah. 
Jis vertėsi javų prekyba ir tu
rėjo banką Berlyne, persikėlęs į 
JAV-bes čia įsteigė Gramercy

Ukrainska Knyha 
jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų ir vartotų 
tūbų bei maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos 
nustatytas kainas.
Peš mus goKte įsigyti geriousios rūšies ongliikos dryžuotos medžiogos, odi
nių kurtkių, botų su koiliukois, odos ir kitų dolykų ptgtous»omis kainomis. 

Toio pot galime pasiųsti iš Kanados oro paštu lokrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagos. Iš Švedijos standartinius maisto pakietHius. 

Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvz. 5 kg. šokolado $27; 5 kg. muilo 
$8.75; 10 kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; Sveicorii- 
*as laikrodis* 17 jsw. $27.00.

Telefone* JA. 9-9870.
Ooriro valendos nuo 14 vol. ryto iki 7 vai. vakaro kasdien, HWcyros

. jekmodieniu* ir pirmadieniu*._____________________

Džiamborės Fondo Sekretorius.

Reikia pastebėti, kad Gramer- 
cy, 744 Broad Street, Newark, 
N.J., siunčiamos perlaidos Pa
baltijo kraštus pasiekia per 10 
dienų. Tai patvirtina gaunami 
laiškai. (Skelb.)

VASARV1ETUE MERCURY LOBGE
ont grožous Simcoe ežero kranto, viena mylia j šiaurę nuo KESWICK, Ont., 
nuomojom,: vasornomis, kabinos, latveliai ir parduodamos meškeriojimui žu
velės. Groži vieto poilsiui ir meškeriojimui.

Telef. Roche* Paint- 184M Savininkai L P. KRItAVIČIAI.

Hamiltono ir apylinkės Netuviai 
taupykite Ir skottakitės pas savus - 

TALKOJE.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. Para- 
linkui
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TREMTINIO SIELOS U_
DR. K. GIRTAUTO- STUDIJA “THE REFUGEE”

Žmonių persodinimo proble
ma yra sena. Jos apimtis betgi 
ypač padidėjo naujaisiais la> 
kais, kai Europos gyventojai ma
siškai ėmė keltis Amerikon, dau
giausia įvairių persekiojimų, 
ūkinių sunkumų ir karų verčia
mi. Tarp 1820 - 1920 m. Europą, 
paliko 60 mil. gyventojų, kurių 
38 mil. įsikūrė JAV. Ypač išju
dino žmonių kėlimąsi Amerikon 
II D. Karas: iš 520 mik europie
čių kas dešimtas tapo ilgesniam 
ar trumpesniam laikui tremti
niu, negalinčiu pritapti savo 
kraštuose. Užtat didelės Jų ma
sės turėjo persikelti į kitus že
mynus.

naujas galimybes savyje atrasti. 
Tai padės geraiu orientuotis ir 
plačiajai visuomenei, kuri daž-

TYLUSIS ŠEŠTADIENINIŲ DARBAS
PASIKALBĖJIMAS SU MOKYT. A. GRAJAUSKAITEPASIKALBĖJIMAS SU

Yra didelių darbų, apie ku- 
_____ __ , _ riuos mes labai mažai tepakal- 

nai susiduria su tremtiniais, juos bame, bet kurie metų eilėje pa
stebi ir nepajėgia jų suprasti. Dr. kreipia mūsų tautinį kelią tokia 
K. Girtautas šiam reikalui bus linkme, kad jis lieka lietuvišku 

keliems ateinantiems dešimtme
čiams.

Visi hamiltoniečiai lietuviai 
žinome, kad turime lietuvišką 
vysk. M. Valančiaus vardo mo
kyklą, bet retas kuris giliau pa
galvojame apie jos reikšmę mū
sų tautos išsilaikymui, o dar re
čiau pamąstome apie tuos idea- 

jlistus, kurie jau eilę metų skie
pija lietuviškumą mūsų mažie
siems. Tyliai, kantriai, pasiau
kojančiai, be jokio atlyginimo, 
dargi dažnai ir be šiltesnės pa
dėkos žodžio, jie kiekvieną šeš
tadienį atiduoda po 5-6 valandas 
savo laisvalaikio, kad mūsų jau
nimas ir sunkiose sąlygose iš
augtų ištikimu mūsų tautai.

Pasibaigus šiemet aštuntiems 
liet, mokyklos gyvavimo me
tams, pasiryžau plačiau išsikal
bėti su ilgiausiai joje dirbančia 
mokytoja p-le Antanina Gra- 
jauskaite.

Pirmiausia kreipiausi į gerb. |

gražiai pasitarnavęs, juoba, kad 
jo leidinys parašytas lengva, 
nors ir žodinga, anglų kalba.

Atskleisdamas tremtinio psi
chologijos bruožus, autorius ša
bą tragiškųjų linijų randa ir 
giedresnių. Nors jis tremtinio 
dalią lygina su amžinojo žydo le
gendos prakeikimu, tačiau kartu ■ 
nurodo, kad tas “prakeikimas” 
gali tapti palaima, kad tremtis 
gali atverti plačius horizontus, 
kur išryškėja charakteriai, as
menybės, kūrėjai. Pvz. Dantė sa
vo “Dieviškąją Komediją” sukū
ręs būdamas tremty. Autoriaus 
nuomone, tremtyje sunyksta 
anksčiau augštaį stovėję žmonės, 
bet neturėję tvirtų moralinių 
bei religinių išteklių. Ryžtingie
ji gi tremties nepabūgsta — jie 
panaudoja ją savęs dvasiniam 
bei kultūriniam turtėjimui.

Gilesnės įžvalgos galima būtų, 
psichologine studija. Ir teisingai,'‘auk“ » v gyriuje;
nes kiti nežiūriai vra naliesti tik kur kalba aPie tremtinių asines khi požiūriai yra panešti UK; miliacija gis skyrius tuo tarpu 
prabėgomis. Įvadiniame žodyje, aktualiausias Kiti skvriaiprof. P, Sorokin taip pat pažymi, aktuaiiausias- .Kltl skyriai
kad tai psichologinė - tipologinė ‘iec,a P^iti, o pastara-
studiia i sis — gyvenamą dabartj, jsijun-

. i '• j u primo nauion aplinkon procesą.Autorius savo darbą paskirstė Sju0 klausimu dar mažaiPkas ’ 
į 5 skyrius. I-sis nagrinėja trem-1 J
tinių tipus pagal benamybės 
priežastis ir randa du tipus: pa
bėgėlį ir išvarytąjį (expellee);, 
pirmasis esą save laiko savano
riškai pabėgusiu, antrasis — iš
varytu iš tėvynės, nors abu ly
giai kenčia. II-sis skyrius duoda 
tremtinio vaizdą svetimoj aplin
koj skirdamas tris tipus: bena
mį, bepastogį, bedarbį. II-sis pa
liečia moralinį požiūrį bei trem
tinio vidinę laikyseną ir randa 
šiuos tipus: nusiminei}, abejin
gąjį, ryžtingąjį. IV — svarsto

Į> šitokių išblokštų žmonių pro- 
* blemą psichologiniu žvilgsniu 

pažiūrėjo dr. K. (Sirtautas, pats 
pergyvenęs ją savo širdies gel
mėje. 1950 m. jis išleisdino vo
kiečių k. “Portrait des Heimat- 
losen”, o dabar, papildęs nauju 
skyriumi apie tremtinių įsikūri
mą, išleisdino anglų k. Pratarty 
autorius sakosi nagrinėsiąs prob
lemą psichologiniu, socialiniu ir 
religiniu požiūriu, nors antrinė
je antraštėje savo darbą vadina

kykla įsteigta ir nuo kurio laiko 
ji joie dirbanti.

— Lietuvišką mokyklą Hamil
tone įsteigė 1949 m. rugsėjo mėn. 
kun. dr. J. Tadarauskas. Pradžio
je joje buvo, berods, 3 mokyto
jai. Į Hamiltoną atvykau tų pat 
metų gruodžio mėn., o šeštadie
ninėje mokykloje pradėjau dirb
ti 1950 m. sausio mėn., kurioje 
iki šiol dirbu be pertraukos.

-— Įdomu būtų išgirsti kiek 
žinių iš Jūsų ankstyvesnio peda
goginio darbo.

— Mokytoju seminariją bai- 
Lietuvoje. Dirbau Suvalki- 

kad yra šie isijungimo būdai: P°3e- Tremties metais mokytoja- 
asimiliacija ir integracija. Pir- Į Bavf 1^e;IngO1hS?nA%^
muoju naudojasi žmonės, norį i kyt0J°s darbą tęsiu be pertrau- 
visiškai dingti gyvenamoje ap-

— Mūsų sąlygose šių mokyk
lų įtaką priaugančių kartų lietu
viškumo išlaikymui yra daugiau 
negu didelė. Daugumas j,ą baigu
siu moka gerai lietuvių kalbą žo
džiu ir raštu. Mokymas joje 
vyksta visu rimtumu, žodžiu, 
kad ir kaip tėvai besistengtų sa
vo vaikus mokyti namuose, jų 
rezultatai bus toli atsilikę nuo 
tų, kurie lanko šias mokyklas.

— Koks mokytojų ir tėvų ben
dradarbiavimas 'Tamstų darbe?

— Yra Tėvų K-tas, kuris ren
kamas kasmet. Deja, tėvai labai 
mažai dėmesio tekreipia. Reikė
tų ir iš. jų pusės daugiau para
mos šioms lietuvybės išlaikymo 
pastangoms. Tada ir vaisiai būtų 
žymiai gražesni.

— Ar mokytojai gauna atlygi
nimą?

— Per 7 šio darbo metus esu 
gavusi iš 2-jų šeimų Kalėdų pro
ga dovanų. Įvairiomis progomis 
esu gavusi dovanų knygomis iš 
organizacijų ir vieną kitą kartą 
buvau apdovanota kukliomis pi
niginėmis dovanomis vokuose. 

_ Kad ir labai vertindama dova- 
mokytoją su klausimu, kada mo- J nas turiu pasakyti, kad tai toli

rašęs, ir todėl platesnis jos svars 
tymas būtų labai pravartus. De
ja, K. Girtautas jam teskiria 
vieną skyrių pasitenkindamas 
kaikurių tipų aprašymu. Todėl 
probelma lieka tik pajudinta, 
bet neišspręsta. Tam reikėtų ii- p 
gesnes studijos ir tai apimančios i 
nevien psichologinį požiūrį. Iš

’ nuo sąvokos atlyginimas ar alga. 
Šiaip jau visą laiką mokytojai 
dirba be atlyginimo.

— Kiek šiua metu mokykloje 
mokinių ir mokytojų?

— Mokslo metus užbaigėme su 
6 mokytojais ir 137 mokiniais.

— Po daug idėjinio darbo 
metų ar nejaučiate nuovargio?

— Užeina sunkesnių minčių; 
ypač skaudu, kad tėvai tiek ma
ža dėmesio tekreipia. Bet jos 
greit pakeičia ištikimybės savai 
tautai idėja. Tvirtai įsitikinus, 
kad r ateityje šame darbe tesė
siu! . 1 Į

kos iki šiai dienai.
— Kokie mokymo metodai tai-gaji, ryžtingu, iv — H k • iip ~ visiški nrisitai- -Kokie moKnno meioaai tai-

tremtinio ateities perspektyvas įeįisteJ ia užmirfti sav0 komi dabartinei liet, mokyklai? 
uer ju pajėgumą pinoti uaujuJ nrnA;t: „r ia nadėnti Tiesa iie 
aplinkoj; pagal tai trys tipai, de- ?±aL i
bei jo pajėgumą pritapti naujoj

kadento, kultūringojo, laimėto
jo. V — pavadintas “Time and 
Experience” sprendžia asimilia
cijos galimybes, jo procesą, įsi
jungimą į atitinkamo krašto gy-

kėliai besistengia užmiršti savo — Mokytojai pasiskirstę sky
riais. Vieni dirba tik su žemes
niais, kiti— su augštesniais. Ta-nėra visiški indiferentai senajai 

tėvynei, bet ja ir nesisieloįa. Pa
sak autoriaus, jų laikyseną ap
sprendžia buvusio ryšio stipru- . . . , ■ -.
mas su tėvyne, jos kultūra. O kyklo^e ve*kia 6 ^nai- Ž,e™sJ 
tas ryšys utilitaristinio - sava-'

me pačiame skyriuje visus daly
kus dėsto vienas mokytojas. Mo

niuose mokoma lietuviu kalba, i

klasių vaikams. Jei mokinių 
skaičius didėtų, turint mintyje, 
kad ir apylinkėse gyveną lietu
viai atvežtų į mokyklą savo vai
kus, ar jie sutilptų į turimas pa
talpas?

— Turime 5 klases. Jose užtek
tų vietos visiems mūsų apylin
kės lietuvių vaikams. Kiek sun
kiau su kanadiečiais mokytojais, 
kurie nuolatos už mažiausią 
smulkmeną palieka lentoje raš-

naudžio tipo žmonėse paprastai ir •Pfc*" pažinimas, tiškas pastabas. "E jų pusės Jau-
benamybės nugalėjimą mistiniu bū^ stiorus ir kai jie šiam vyresniuose — dar Lietuvos isto- čiamas tam tikras nepasitenkmi- 
nusiteikimu. Knyga n>,bnkiTnniPran^a iresne dirva iriia ir Lietuvos geografija- Pr°g- mas, kad -lietuviška mokykla
skyreliu apie benamybę kaip pa- P ? H rama nustato Kultūros Fondo gvvuoia
šaulio likimą, kur autorius palie- bū- Švietimo skyrius. Ateityje,'kiek Dažnai matome Jus su mo-

kad -lietuviška mokykla

čia benamybės giliausią priežas
tį: “Mūsų laikotarpis veikiai ar
tėja į visuotinę benamybę, ku
rios gilioji priežastis yra mūsų 
praktinis ateizmas” (163 p.).»'

. II.
Žiūrint psichologiškai, reikia 

pripažinti, autoriui pavyko duo
ti gana tikslią tremtinio sielos 
analizę. Remdamasis savo per
gyvenimais ir kitų stebėjimais, 
autorius sutelkė psichologinius 
bruožus į. vieningą tremtinio 
vaizdą sugrupuodamas juos tipo
loginiu būdu. Kiekivenas trem-1 
tinys ras juose savęs dalį ir galės 

'matyti savo veidą bei jį teigia
mesne linkme kreipti. Tai padės 
patį save ir kitus suprasti, nuo
taikas praskaidrinti ir galbūt

Pradžiugink savo
svečius

gaivinančiu 7 up

Integracija yra si jungimo

dant turėtų vertybių. Šio tipo 
žmonės siekia darnos tarp atsi
neštinių dvasios turtų ir atras
tųjų. Jie pajėgia prisitaikyti ir 
kartu nedingti naujoj aplinkoj. 
Apie šį tipą autorius kalba labai 

I trumpai ir nevisur skiria jį nuo 
j asimiliuotojo.
i Kaip nepasiduodantį nei asi- 
miliacijai, nei integracijai, auto
rius mini užsispyrėlio tipą, patri- 
jotą, kuriam tėvynė esanti augš- 
čiausias idealas, o naujasis kraš- 
[tas tesąs laikinė pastogė. Užsi
spyrėlio santykiai su pastaruoju 
tėra labai paviršutiniai — nuo jo 
plaukiančio gyvenimo jis stovi 
nuošaliai ir tuo būdu darosi tra
giškai vienišu žmogumi. .Prie už
sispyrėlių autorius priskiria ir 
kritikus, nerandančius naujoj 
aplinkoj nieko gero. Savitu keliu 
eina svajotojai apie pasaulio pi
lietybę ir mistikai (Pastarąjį 
terminą autorius galėtų pakeisti 
kuriuo kitu tikslesniu, nes mis
tikai yra labai reti žmonės — 
netgi šventieji nevisi yra buvę 
mistikais! Be to, 157 psl. skyre
lio antraštė: ’’Mistiko malda” 
ten netinka, nes jame kalbama 
apie fatalistą be jokio ryšio su 
malda).

IV.
Pasirinkęs psichologinį - tipo

loginį kelią, autorius meistriškai 
jungia vieną bruožą prie kito ir 
tuo būdu lięka ištikimas savo 
darbo rėmams. Skaitytojui betgi 
kyla eilė esminių klausimų, to
liau siekiančių nei psichologija. 
Pvz. kad ir ryšys su savo tėvy
ne. Suaugimas su ja yra daugiau 
riei psichologinis, todėl ir įaugi
mas kiton nėra vien psichologi
nis pasikeitimas. Čia kyla gar
susis Ifigenijaus klausimas: 
“Kann uns die Fremde zum Va- 
terland werden?” Dr. K. Girtau
tas nesiėmė šios problemos spręs 
ti, nes tai išeina iš jo studijos rė
mų. Užtat jo darbas ir yra frag
mentinis, siekiąs būti tik psicho
loginiu įanašu į tremtinio prob
lemų sprendimą.

Jo keliamos idėjos yra aktua
lios, pagrįstos, pergyventos ir 
labai vertos visų dėmesio. Jos 
yra dėstomos lengvu aprašo
muoju būdu be jokio mokslinės 
metodikos apkrovimo, kuris daž
ną skaitytoją vargina. Kiekvie
nas jo darbą perskaitęs ras gau
sios medžiagos likiminiams savo 
svarstvmams.

K. G Cirtairtat, THE REFUGEE, 
A Psychologicol Study. With A 
Foreword By Prof. Pitirim Soro
kin of Horword University. Meo- 
dor Publ. Co. 1957, 166 p., $3.

* ' " Pr. G.

— Dažnai matome Jus su nio-
das**naujron 'apfinkon7 "nepraran- teko planuojamas prog- kyklos mokiniais išpildant įvai-

- ramos subendnnimas viso pa- rjų minėjimų metu
šaulio šeštadieninėse lietuvių programas. Kada joms pasiruo- 
mokyklose.

— Kokia Tamstos nuomonė
apie šiaštadieninių mokyklų reikš

memnes

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont
real;, Londono, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE 4-1403 

TORONTO

šia te? - i
— Tautinių šokių ir dainavimo 

repeticijos daromos laisvalaikių 
savaitės dienomis. Labai džiau
giuosi, kad mokiniai jas uoliai 
lanko. Jų tėveliams tariu giliau
sią padėką, kad savo vaikus iš
leidžia. Hamiltone programų at
likime dalyvaujame apie 6 kar-

APLANKYKITE NIAGARA 
FALLS, VIENĄ IŠ PASAU

LIO STEBUKLŲ, LAIVU.
Susisiekimas autobusu į 

Buffalo, N.Y.
LAIVO TVARKARAŠTIS:

Rytais: 9 vai. kasdien.
Popiečiais: 3.15 vai.
Trečiadieniais, 
šeštadieniais, 
šventadieniais 
Pirmadieniais,

Lietuvių Dienos 1957 m. birže
lio mėn. Rašo: Arsh. Edm. Ar- 
bas - Arbaičauskas, Myk. Biržiš
ka, J. Žilevičius, A. Rūkštelė, 
Pr. Dailidė, Dr. Ant. Trimakas. 
Viršelyje solisto V. Verikaičio 
nuotrauka. Eilė nuotraukų iš lie
tuvių politinio ir kultūrinio gy
venimo.

Nusilpęs, pavargęs, nervingas?
B

■į '■
I

M

IRONIZED 
YEAST

Tuo jaus padės jums atgauti 
jėgas ir energiją.

Per 24 valan
das IRONIZED J
YEAST pavers mnsi i j, — 
geležies trūks- InDHl/^Ų g 
tantj kraują j YČKT ; 
normalų raudo- ■SsĮI į 
na kraują — Į —O*—\ 
tokį kraują, x
kuris sugrąžins į?
jums normalų ’•*
tvirtumą ir 
energija. 
PER 7 DIENAS 
jausies stiprės- 
nrs.
120 tabl. $2. 60 tabl. $1.25

penktadieniais, 
sekmadieniais, 

6.1-5 vai. vak.
antradieniais, 

ketvirtadieniais: 9.45 vai. v.
Penktadieniais, šeštadieniais 
ir šventadieniais tik į Niagara 
on the Lake.

KAINOS:
SUAUGUSIEMS:

ten ir atgal $3.90 
į viena galą $2.20 

VAIKAMS: (5-12 metų): 
ten ir atgal $1.95 
į vieną galą $1.10

,• Puikios galimybės pikni
kams prie upės.

• Maudymasis puikiame 
Lions Beach pliaže.

• Šokiai ant denio kas vaka
rą.

Smulkesnių informac. klausti 
EM. 3-5155.

LAKE SHORE SUMMER RESORT
GRAFTON, ONTARIO /arti Coburg/ - - - Tel.: Ring 3-2. 

PRALEISKITE VASAROS ATOSTOGAS SU MUMIS.
Mes užtikrinome jums lobai laimingas ir malonias atostogas. 

Užsisakykite vietas jau dabar. Galima žiūrėti televizijos.
Skambinkite: Mr. Gross, 582 Indian Rd., Toronto, tel. LE. 3-2287 arba 

Mr. Pedoshev, 5 Glen Morris St., Toronto,, tel. WA. 3-43.33, kolba jvair. kalbom.

tus per metus ir po 2 kartus iš
važiuojame su pasirodymais į ki
tas kolonijas, daugiausiai į To
rontą.

— Kokie Jūsų pageidavimai 
mokinių tėvams?

— Vienintelis , ir didižausias — 
visi siųskite savo vaikus į šią 
mokyklą. Nuoširdžiausias ačiū 
visiems tiems, kurie savo vaikus 
leidžiate?

Nuo savęs turiu pridurti, kad 
lankydamasis pas tautiečius pa
stebėjau, koks didelis skirtumas 
lietuvių kalbos mokėjime tarp 
tų vaikų, kurie šeštad. mokyklas 
lanko ir kurie nelanko. Nuo atei
nančio rudens visi pasistenkime 
šeštadieniais atvežti savo vaikus 
į Hamiltoną,'^ lietuvišką mokyk
lą.

Padėkojęs gerb. mokyt. A. 
Graiauskaitei už pasikalbėjimą, 
perduodu jį visiems tautiečiams 
su mintimi, kad jos nuoširdus at
sidavimas mūsų tautai teigiamai 
paveiks mus visus. Tikiuosi, kad 
ateityje turėsiu progos supažin
dinti ir su kitais mūsų mokyk
los mokytojais. Sk. SL

Hamiltono šeštadieninės mokyklos tautinių- šokių grupė su savo 
vadove mokyt A. Grajauskaite.

Kultūros ir knygų pasauly
Literatūros premija

Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjunga skiria kasmetinę 250 do
lerių premiją už geriausią vaikų 
ar jaunimo grožinės literatūros 
kūrinį. Kūriniams įvertinti bus 
sudaryta premijos sprendėjų ko
misija.

1. Premijos komisija vertins

Mokytoja A. Grajauskaite su Danute Choromonskyte ir Nijole 
Riekute ruošiasi margučių šventei.

Prisiųsta paminėti
Stasys Raštikis, buvęs Lietu- recenzijos, kultūrinio gyvenimo 

vos kariuomenės vadas. Kovose apžvalga, gausu iliustracijų.
Lux Christi-Nr. 2-24, .1957 bir

želis. Leidžia ALRK Kunigų Vie
nybė. Redaktorius kun. Jonas 
Petrėnas, administratorius kun. 
T: Narbutas. Spaudė Immacu- 
lata Press Putname, Conn.

Straipsniai: Dr. Pr. Gaidama
vičius, Raumenys, laurai, aure
olė; K. Dr. K. Rėklaitis, MIC, 
Susitikimas su šv. Tėvu Pijum 
X; K. Dr. M. Ražaitis, Pragaro 
problema; M. Krupavičius, Nuo
dėmės sąvoka moderniajame pa
saulyje; Kun. Dr. J. Gutauskas, 
Paedagogus natus; Kun. St. Ši
leika, Gyvasis idealas; J. Petrė
nas, Maironis Baltuosiuose rū
muose. Knygų bei žurnalų recen
zija, kronika. Šis nr. redaguotas 
naujojo red. K. J? Petrėno, kuris 
ikišiol redagavo “Ateitį”.

Kristaus Karaliaus Laivas, lie
pos 13 ir 20, 1957.

dėl Lietuvos. Kario atsiminimai 
II dalis. Išleido “Lietuvių Die
nos” Los Angeles, Calif. Tiražas 
2.000 egz. 688 psl., kaina: įrišto 
egz. $7, neįrišto $6.50,

Dr. K. Gudaitis, Lietuviai 
Evangelikai. Išleido Spaudos 
B-vė “Rūta”, finansuojama au
toriaus ir liet, evangelikų para
pijos “Zion” Čikagoje. Tekstą 
rinko Sp. B-vė “Žiburiai” Toron
te, spaudė ir įrišo “Rūtos” spaus
tuvė. 1957 m., 433 psl., kaina $5.

Aidai Nr. 6, 1957. Straipsniai: 
J. Matusas, Daukanto kontra- 
versiniai bruožai; L. Dambriū- 
nas, Keletas, pastabų dėl libera
lizmo definicijos; J. Girnius, Po
ra' atsakymo pastabų; Dr. P. 
Rėklaitis, Petras Dankersas de 
Rij Vilniaus meno istorijoje; Pr. 
Skardžius, Nauja lietuvių kalbos 
gramatika. Naujausių leidinių

MAZAR TRADING CO.
852 Dundas St. W., Toronto, Ont. 

Telefonas EM. 3-5520
SPECIALUS PRANEŠIMAS

' LIETUVIAI, kurių giminės gyvena Lenkijoje, dabar gali 
į siųsti pinigus paštu į Lenkiją. Paštu trunka iki 3-jų sa

vaičių, o telegramą tik 48 valandos.
TEN BUS IŠMOKAMA UŽ: ,

$1.00 --100 zlotų.
Galite siųsti pradedant nuo $1.00 iki neribotos sumos ir 
pasiuntimas paštu kainuoja $1.00, o telegrama $3.00, ka- 

. nadiškais doleriais.į •

Mes taip pat siunčiame į LIETUVĄ maisto bei rūbų 
siuntinius, SIUVAMAS MAŠINAS, įvarius vaistus oro 
paštų ir k t.
Draugiškas ir patikimiausias patarnavimas visuose siun
timo reikaluose. Kviečiame užeiti ir įsitikinti.

Baby Point Paint & Wailpaper
{vairūs dožai, sienoms popietis, grindims toilės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2*4931.

Sov. A. F. GALDIKAI
3S1 JANE ST. /prie Annette/

Variety Textiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394

. (prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
. Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę.' Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams^ Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.Ml ■ * •*"■**•.••**

1957 m. išspausdintas vaikų ir 
jaunimo grožinės literatūros 
(apysakas, pasakas, poeziją, dra-. 
mą, e t s.) knygas ir tais metais 
parašytus, bet dėl dabartinių są
lygų neišspausdintus kūrinius tų 
autorių,, kurie juos prisius komi
sijai. Autoriai pasirašo tikrąja 
pavarde.

2. Už premijos komisijos ge
riausiu pripažintą kūrinį skiria
ma premija nebus skaldoma 
tarp atskirų autorių.

3. Knygos ir rankraščiai, prieš 
tai laimėję bet kokią premiją, 
šios premijos negalės gauti.

4. Premijuoto kūrinio, jei jis 
dar būtų nespausdintas, išleidi
mo teisees autorius sutinka be 
papildomo honoraro perduoti 
Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjungai.

5. Paskutinė data kūriniams 
įteikti yra 1958 m: sausio 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: B. Baleškie- 
nė, 6921 So. Claremont Ave., 
Chicago 36, Ill.

6. Premijos sprendėjų komisi
ja bus paskelbta vėliau.

Reikia dramos apie šv.
f Kazimierą
Ryšium su šv. Kazimiero 500 

metų gimimo sukaktimi ateinan
čiais metais, Lietuvos Vyčiai yra 
paskelbę dramos konkursą, kuris 
baigsis 1957 m. spalio 1 d.
. Veikalo pagęidaujama neilgo, 
kad jį būtų galima suvaidinti per 
pusvalandį ar. 40 minučių.

Veikalas nebūtinai turi vaiz
duoti šv. Kazimiero gyvenimą; 
galkna-panaudoti kurią kitą 4ca- 
zimierinę temą: šv. Kazimiero 
meilė Lietuvai, jo prisirišimą 
prie lietuvių tautos, jo įtaką, 
reikšmę ir garbę mūsų laikais ar 
ką nors panašaus tinkamo panau 
doti šv. Kazimeiro minėjimuose.

Už veikalą, rastą tinkamiau
siu, bus duota $100 premija.

Konkurso teisėjai: Juozas Bo
ley, Jokūbas Stukas ir kun. Vla
das Karalevičius.

Rankraščius, mašinėle rašy
tus, prašoma siųsti iki spalio. 1 
d.: J. Boley, 163 East 71st St., 
New York, N.Y.

Veikalą prašome pasirašyti tik 
slapyvardžiu. Autoriaus tikrą pa 
vardę įdėti atskirame voke.

Iki šiol dramos veikalų apie šį 
mūsų vienatinį tautos šventąjį 
kaip ir neturime. Būtų gera, kad 
mūsų rašytojai šia proga' bandy
tu šia spraga bent dalinai užpil
dyti.

Studijų savaitė. Europos Lie
tuvių Fronto Bičiuliai šiemetinę 
Studijų Savaitę rengia rupiūčio 
4-11 dienomis Bavarijoje, Schon- 
dorfo miestelyje.

Priešpietinėse paskaitose, ku
rias skaitys dr. K. J. Čeginskas, 
dr. J. Grinius, dr. Z. Ivinskis, dr. 
A. Maceina, V. Natkus ir kiti, 
bus gvildenamos rinktinės prob
lemos iš Lietuvos ir lietuvių 
tremty gyvenimo. Eilė praneši
mų, kaip A. Grinienės, M. Mus
teikio ir kitų, paįvairins bei pa
pildys akademinę studijų savai
tės programą. '

Popietės bus skiriamos vien 
poilsiui. Gražios Schondorfo apy 
linkės, pasimatymas su drau
gais, naujų ryšių užmezgimas ne 
vienam atneš daug džiaugsmo.

Kiekvienas vakaras taip pat 
turės savo programą. Numatyta 
religinio susikaupimo valandė
lė, kurioje bus prisiminta, ken
čianti ir kovojanti Lietuva, lite
ratūros vakaras, linksmavaka- 
ris ir kita.

Į Studijų savaitę laukiama at
vykstant svečių iš Vokietijos, 
Anglijos, Šveicarijos, Italijos ir 
kitų valstybių.

Ši ELFB Studijų savaitė jau 
ketvirtoji, ir tai patvirtina^ kad 
bendros ir turiningos atostogos 
yra mėgiamos ir vertinamos.

J. M. (ELI)
(L Rašytu sėkmingai baigusi 

augštąjį mokslą, gavo tarnybą 
Jūngt. Tautose. Linkime jai ge- * 
riausios sėkmės.

Juozas Baužys, At-kų Federa
cijos Valdybos prašomas, suti
ko būti “Ateities” vyr. redakto
rium. Kun. J. Petrėnas iš vyr. 
NdaHorNMM pareigų pasitrankė.
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Fort William - Port Arthur,, Ont
parodoje suorganizuodavo gra
žų skyrių, kuriam talkininkau
davo dail. A. Tamošaitienė, sese-

JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W.

Dėmesio!!
NETOLI TORONTO PARDUODAMA 100 AKRŲ FARMA. Di
delis mūro namas. Gera investacija .

B. SERGAUTIS Real Estate
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426
DIDELIS NAMŲ PASIRfNKIMAS HIGH PARK - BLOOR - 

ST. CLAIR RAJONUOSE.

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI, 

tad mieloi esate kviečiami atsilankyti {

5 ROBERT STREET, TORONTO
/prie Spadina-Colle$e/ 

Sav. VL. TARVYDAS -
čia Mvo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktą pinigą, WALLY'S garažas lietuviams 
duos kreditan, už visus atliktus didesnius mašinos remonto darbus. 

Keičiama alyva ir tepamos mašinos.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

Mes skoliname {mokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerosite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
fhmom.s ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. Morris
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 Bloor St W. - - - Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus: - -

V. MORKIS, P. BUDREIKA, A. BLIUDŽIUS, F. JONYNAS

ŽUKLAVIMO
. — . X . ; -.-V - —• • • / •

ir įvairius kitus SP0RTO REIKME* 
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei Įvairius medžioklinius Šautuvus.

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbovalandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 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

Nauja tekstilės krautuvė

Queen’s Textiles and Linen Shop
787 QUEEN ST. W. ,TORONTO TEL. EM. 8-9438
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

J. J. ELLIS VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ

REAL ESTATE LTD.
1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamų nuosavybę, paskambinkite Į iių 
lietuviams gerai žinomų firmų. Sukeliami mergišiai bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimų namų, biznių, formų, sklypų 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

$14.700 prašoma kaina, 6 kambarių 
mūrinis’ narnos, nepereinami, mod. 
virtuvė, alyva šildomas, garažas, leng 
vos išsi mokėjimo sąlygos, randasi 
Bloor - Windermere.
$4.000 įmokėti, 7 kambarių per du 
ougštus, atskiros mūr. namas, kvad
ratinis planas, moderni virtuvė, alyva 
šildomas, garažas, randasi Bloor - 
Quebec rajone.
$5.000 įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu šildomas, garažas, ge
ros išsimokėjimo sąlygos. Roncesvol- 
les - High Park rajone.
$6.000 įmokėti, 8 kambarių, atskiras 
mūrinis namas, išilginis plonas, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas, ga
ražas, gražus didelis kiemas, viena 
skola 10-čiai metų, High Park rajone.
11 kambarių atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis plonas, 3 mod. virtuvės, 
vandeniu alyva šildomos, didelis kie
mas, garažas, privatus įvažiavimas, 
geras nuomavimui, Indian Rd. - High 
Pork rajone.
12 kambarių atskiras mūrinis namas, 
2 mod. virtuvės, 2 mod. vonios, van
deniu alyva šildomos, didelis gražus 
kiemas, garažas, Rusbolme Rd.-Bloor 
rajone.

Taip pat turime biznių lt vasarnamių 
Wataga Beach.

Taip pat turime namų perdavimui tu 
$600 {mokėjimu ir augftiau.

P. KERBERIS
BHute talrf.i LE. 1-2471,

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, mūrinis namas su garažu, 
alyva apšildomas, 2 vonios, 2 virtu
vės. Du atskiri butai. Bloor - Dover- 
court Rd. rajone.
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, atskiros 
mūrinis namas su garažu ir vieta ant
ram, alyva šildomos, 2 moderniškos 
virtuvės. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Gražus kiemas. Bloor - Dundas 
rajone.
$5.000 įmokėti, 14 kambarių mūri
nis atskiras namas, vandeniu apšildo
mas, 4 virtuvės, 2 vonios. Namas 
parduodamas su visais baldais. Ge
rom nuomavimui rajone. Tuojau ga
limo užimti. Parkdale rajone.
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ros mūrinis namas su garažu, neper
einami kambariai, 3 virtuvės. Arti su
sisiekimo. Viena skola balansui. 
Bloor - Havelock rajone.
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
ougštus, gero mūro namas su gara
žu. Vandeniu alyva šildomas, 2 virtu-, 
vės. Dideli ir gražūs kambariai. Vie
na skola 10-čiai metų. Oakwood - 
St. Clair rajone.
$9.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, gerom nuomavimui rajone. 
Pilna kaino $24.500. Vandeniu ap
šildomos, garažas.
$10.000 įmokėti, gero mūro narnos 
su krautuve ir 5 kambarių butu ant
rom augšte. Viena skola balansui. 
Bloor - Dufferin rajone.

B. SAKALAUSKAS

SPORTO APYGARDOS 
ŽINIOS

Rugpiūčio 18 d. Toronto Ren
nie Parke KAS rengia pirmąsias 
Kanados lietuvių lengv. atleti
kos pirmenybes. Jos bus praves
tos pagal Vasaros Žaidynių prog
ramą. Pirmenybėms registruotis, 
iki rugpiūčio 12 d. Sporto Apy
gardoje. Pirmenybių pradžia 4 
vai. po pietų.

Toronto Lietuvių Namų taurės 
lauko teniso varžybas, Čikagos 
“Nėriai” atsisakius, pravesti su
tiko Detroito “Kovas” rugpiūčio 
10-11 d. Detroite. "

Vasaros Žaidynių rengėjas 
Rochesterio “Sakalas” kreipėsi į 
visas sportines organizacijas ir 
jų rėmėjus prašydamas talkinin
kauti telkiant dovanas šių žaidy
nių laimėtojams ir paruošti 
lengv. atletikos varžyboms tei
sėjus. Norintieji skirti dovanas 
lengvaatletams, tenisininkams, 
plaukikams, futbolui ar įsigyti 
patyrimo teisėjavime kreipiasi į 
KSA. KSA.

Krepšinio turnyras
V-sios Kanados Lietuvių Die

nos proga rugpiūčio 31 d. ir rug
sėjo 1 d; Niagara Falls, Ont. ren
giamas vyrų ir moterų krepšinio 
turnyras. Visi Š. Amerikos lie
tuvių Sporto klubai kviečiami 
turnyre dalyvauti..Sporto klubai 
registruojasi ligi rugpiūčio 10 d. 
pas L. Mačikūną, 2179 Ęine Gro
ve Ave., Niagara Falls, Ont.

KS Apygarda.
Vyčio gegužinė

Šį šeštadienį, rugpiūčio 3 d., 
Wasagos vasarvietėje šv. Jono 
Kr. parapijos salėje įvyks Vyčio 
gegužinė. Kviečiame visus kuo 
gausiausiai atsilankyti ir parem
ti mūsų pergalinguosius futbo-

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS 

Montrealio Real Estate Board Nariai
177 Sherbrooke St. W., Montreal, tel. PL. 8501

— DraudimasNamai — Apartmentai — Žemė — Paskolos
D N. Baltru ko n is 

Markevičius 
Yosutis 
Skučas

P. Adomonis PO. 6-7594

Darbo laikas nuo 9 vai

Visu draudimų reikalais kreipkitės
PIRMIAUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRANĄ BARAUSKĄ
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY .

Namų tel.: LE. 4-3608

Baltic Stores Ltd. 
(Z. JURAS) .

Centrinė įstaiga 146, Holland Park Ave., London, W. 11
SIUNČIA: Maisto, Vaistų, Rūbų, Avalynės ir kitokius siuntinius 

į LIETUVĄ, Estiją, Latviją, Sibirą ir kitus kraštus.

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

Maisto siuntinio pavyzdys:
5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 5 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, su muitu ir visomis persiuntimo 

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

Mes atsakome ne tik už siuntinio vertę 
bet už visas muito ir persiuntimo išlaidas 

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius.

Medžiagų pav. prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.

VAISTAI LIETUVON!
IŠGELBĖKITE GYVYBES. PASIŲSKITE SAVO 

GIMINĖMS IK DRAUGAMS VAISTŲ. 
Rašykite, telefonuokile ar atvykite pas mus.

V>sos informacijos vdnr
WAI TUAll’CWAL I MAN O DEPENDABLE DRUG STOKI.

1117 Dundas St. W., Ossington kampas (pries lactuviij Nannis) 
Telefonas LE. 6-2139

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

lininkus, nes šio parengimo pel
nas yra skiriamas jiems.

Pradžia 8 vai. vak.
LSK Vytis.

Vyčio lengvaatletai
Lengvosios atletikos , sekcija 

narių pasitobulinimui yra nu
mačiusi keletą rungtynių. Pir
mos tokio pobūdžio rungtynės, 
prisitaikant prie vasaros žaidy
nių programos, buvo pravestos 
liepos 17 d.. Nežiūrint vargingų 
sąlygų, pasiekta patenkinamų 
pasekmių. Moterų grupėje 50 m. 
bėgimą laimėjo V. Balsytė 8,0; 
šuolį į tolį O. Kriaučiūnaitė 14’ 
4”; šuolį į augštį O. Vėlyvytė 4’ 
2”, rutulio stūmimą O. Vėlyvytė 
28’2”; disko metimą O. Žėkaitė 
84’8”; ieties metimą S. Kaspera- 
vičiūtė 68’4”. Jaunius atstovavo 
K. Raudys. Neblogą pasekmę pa
siekė J. Valiukas ieties metime 
numesdamas ietį 13’7”.

Sekančios rungtynės įvyks tre 
čiadienį, liepos 31 d., Rennie 
Parke. Šį kartą tikimės daugiau 
dalyvių iš kitų grupių. Kad su
daryti tikrą rungtynių vaizdą, 
žiūrovai 'labai pageidaujami. 
Rungtynių pradžia punktualiai 
7 vai. vak. A. S.
Vytis pirmojo rato nugalėtojas
Vyčio vienuolikė paskutinėse 

futbolo rungtynėse nugalėjusi 
Eintracht 4:2 ir latvius 6:0, tapo 
pirmojo rato nugalėtoja. Iš turė
tų vienuolikos rungtynių astuo
nias■ laimėjo, dvi sužaidė lygio
mis ir vienas pralaimėjo. Kitos 
komandos dar turi žaisti po ke
lias rungtynes, tačiau Vyčio pa
vyti jau nebeįstengs.

Rungtynėse prieš Eintracht 
įvarčius įmušė: J. Vėlyvis 2, 
Preikšaitis 1 ir P. Rožaitis 1.

Žaidžiant prieš latvius vytie-

CR. 6-5075 
OR. 1-8951 
LA. 2-7879 
RA. 2-6152

ryto iki 9 vai. vakaro.

V. Liesūnaitis HE. 6719
S. Rudnik HA. 8864
J. Vautour OR. 4-6238
S. Pelt HE. 0539

A. Budriūnos RA. 7-2690

•Įstaigos tel.: WA. 4-2129

Šiuose dvilypiuose Lake Su
perior krantų miestuose gyvena 
per 80.000 gyventojų. Miestai 
smarkiai auga - plečiasi. Kai bus 
užbaigtas didysis vandens kelias, 
manoma, kad čia gyvenimas la
bai pagyvės. Lietuvių čia gyve
na labai mažai. Yra daug miš
kų darbus dirbančių liet, vyrų, 
bet jie išsiskirstę kelių šimtų 
mylių plote. Kaikurių jų šeimos 
atsikėlė gyventi čia.

Srities metinė paroda šįmet 
įvyks rugpiūčio 5-10 d. Tai būna 
didelis įvykis šioje apylinkėje. 
Žmonės suvažiuoja iš toli. Kas 
nors laimės loterijos būdu mo
dernišką namą. Lietuviai šioje

Motušis ir daug kitų.
Šiemet parodos metu yra ruo

šiamas susipažinimo parengimas. 
Lietuviai dirbantieji tolimuose 
Kanados plotuose yra susitarę 
ir pasižadėję atvykti parodos 
metu ir susitikti parengime. Jis 
įvyks rugpjūčio 9 d., penktadie
nį, Prosvita salėje, Simson St., 
ten kur yra Lake Theatre — ki
nas.. Pradedama rinktis nuo 7 v. 
vak. Šokiams gros puikus 5 žmo
nių orkestras nuo 9 vai. iki 1 vai. 
nakties. Maloniai kviečiame vi- 
sus atsilankyti, pasimatyti su se-‘

čiai turėjo vieną iš tų retų pro
gų, kada lietuviai galėjo džiaug
tis pergale prieš latvius. Latviai 
rimčiau tesipriešino pirmą pus- 
laikį. Antram puslaiky žaidimas 
jau buvo visiškai vienašališkas 
ir jei mūsų futbolininkų kojos 
būtų tiesesnės, įvarčių būtų bu
vę žymiai daugiau.

Sekančios antrojo rato rungty
nės vyks: .rugpiūčio 12 d. su 
Alex. The Great, rugpiūčio 17 d. 
su Puglia, rugpiūčio 19 d. su 
Austria ir rugpiūčio 26 d. su 
ASC.

Liepos 21 d. Mille stadione 
tįvkusiame Progress Club festi
valyje vytietė V. Balsytė buvo 
išrinkta Miss Progreš 1957. V. 
Balsytė, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais, tarp austrių, vokie
taičių, latvių, graikių, italių ir 
ukrainiečių šauniausiais atrodė.

3 vai. P-P. SEKMADIENĮ
tiesiai iš Fred Hamilton Park Toronte

- su Ed Fitkin ir Ward Cornell

Televizijoje

WGR-TV Kanalas 2

ŠPIONAŽO PINKLĖSE
(Atkelta iš 2 psl.)

Per dešimtį metų šis šmugle- 
riavimas išaugo į gana didelį 
biznį. Jis visą laiką atrodė taip 
užsiėmęs, kad niekam neatėjo į 
galvą, kad jis galėtų užsiimti pa
grobimais. Ir mes negalėdavom 
atspėti, kas tai vykdo, nors ne
retai aptikdavom pagrobimus 
žmonių kurie dirbdavo mūsų 
naudai.

\ -• ~o.,-. • " . '

Kiekviena Amerikos valdžios 
agentūra bei centrinė žvalgybos 
tarnyba prarasdavo kaskart sa
vo svarbius tarnautojus tuose 
slaptuose pagrobimų šešėliuose. 
Vašingtonas buvo labai susirū
pinęs tais dingimais ir darė žy
gių, kad kuo greičiausiai būtų 
surastas tas svarbiausias tų gro
bimų sultonas.

‘ Pagaliau vieną dieną atėjo 
pranešimas iš už Atlanto, sutei
kiąs platesnių teisių veikti vi
suose vakariečių sektoriuose ir 
mūsų uždavinys nr. 1 esąs su
sekti šį grobimų sultoną.

Vieną popietį mums teko pa
stebėti kaip iš vienos mašinos 
paliai rusų ir amerikeičių sek
torių, stengėsi pasprukti žmo
gus. Bet mes buvome bejėgiai 
ką nors padėti, nes skubiai pri
puolęs stiprus rusų žandarme
rijos dalinys nusitempė jį, pasi- 
spausdami po savo raudona le
tena. Mums paliko tik tos ma
šinos leidimo numeris, kuris be- 
abejo buvo dirbtinas, kaip kori
ko šypsena. Nuo čia nutrūksta 
policijos, o prasideda slaptosios 
tarnybos darbas.

Mums pavyko surasti pėd
sakus tos mašinos savininko, net 
išaiškinti jo asmenybę. Tai būta 
dešiniosios rankos pono Blum - 
Borisovo. Jo buvo silpnybė ap
silankyti naktiniuose klubuose, 
ypač prancūzų sektoriuje. Ten 
kartą nuvykę mes, apsitaisę 
klaunais, jį išsitempėme pasi
važinėti. Perdavėme jį Frankiui 
Koteriui, kuris įvykdė specialią 
jo išpažintį._ Pas jį buvo rasta 
įvairių nelegalių dalykų, kaip 
dirbtinas Austrijos pasas, $412 
amerikoniškų žaliūkų, 15.000 
frankų, Astra automatinis pis
toletas, menkas, bet mirtį ne
šąs, o taip pat ir prancūziškų 
įvairių paveiksliukų. Frankis 
išdėliojęs viską prieš jo kojas, 
pradėjo pagal įstatymus nurodi
nėti už ką kokia skiriama baus
mė. Išviso susidarė .35 metai.

Ir sugriežtindamas savo balsą 
Frankis tarė:

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
— VAISTAI 

Greičiausiai ir pigiausiai per
siunčiami siuntiniai Į tėvynę

JKAMIENSKIJ
JANIQUE TRADING CO.

BP
835 OUE E N ST.W • TORONTO 3- f M 4-4025
Skyriai: Hamiltone, St. Catha- 

nais draugais ir susitikti bei su
sipažinti su naujais. Tikrai bus 
įdomu.'

Pp. Kaminskų vaikai priėjo 
prie Pirmosios švT Komunijos. 
Ta proga tėvai suruošė puikias 
pietus. 2 ? \

Romas Mitalas baigė Toronto-, 
universitetą matematikos skyrių* 
pirmuoju. Jo pusbrolis Mitalas-- 
baigė Toronto universitetą inži-4: 
nerijos skyrių taip pat su augS-'- 
tu atsižymėjimu. Abu gauna 
pendijas ir toliau tobulinsis ir.’ 
ruošis doktoratams. 2...

Leo Druktenis, mūsų valdybos _ • 
vicepirm. mokytojavo vienus- 
metus. Jo mokykla laimėjo aug&»~ 
šiaušias premijas. Jis perėjo dirb 
ii kaip draudimo agentsa. Linki- 
me jam ir čia didelio pasisekimo. ,

šiaurės Amerikos 
▼ geriausias futbolas

NATIONAL SOCCER LEAGUE

— Duodu garbės žodį, jei jūs 
neatsakysite į mano klausimus, 
gausite didžiausią bausmę, ko
kia skiriama okupacinių įsta-- 
tymų. -•

Iš pradžių jis atsakinėjo gana 
noriai. Jo istorija skambėjo taip:

Blumui - Borisovui bešmuge- 
liaujant ne visą laiką taip jau 
sekėsi. Pagaliau vieną dieną jis 
įsivėlė į sunkumus ir nepasise
kimus. Išmokėjimų buvo galy
bė prieš jo akis, o pinigai buvo 
išsekę. Norint likti biznyje, jis 
turėjo rasti išeitį ir griebtis ko 
nors pavojingesnio. Tas jį ir pri
vedė prie šio žaidimo su gyvy
bėmis. Vieną rytą, nugalėjęs vi
sus sunkumus, jis ir pasibeldė į 
specialių veiksmų sovietų dali
nio vado pulk. Arkadij Karanda- smegeniais”

šov duris.
Blumas nedrąsiai kalbėjo.
— Man yra reikalinga apsau

ga mano biznio transportams, 
Jei jūs suteiksite man ją, aš ir, 

■ .jnano žmonės bus jūsų koman- ., 
. doje.:. Mes pristatysime jums 

ką tik panorėsite, nesvarbu kur 
jie bebūtų, t.y. iš visur.

Tai buvo nepaprastas pasiūly
mas špionažo istorijoje. Nuo to 
ir prasidėjo tie garsieji pagro-- 
bimai Vienoje. Kiek pagalvojęs; 
Karandašovas savo paties valia,' 
priėmė šį pasisiūlymą. Tas iš 
pradžių jiems gerai sekėsi, put- 
kininkas padėjo pripildyti Bin-: 
mo kišenes, o Blumas puikinio^ 
ko kalėjimus. .

Karandašovas paprastai amė^;' 
rikiečių seklius vadindavo “Cb- 
ca-Cola” sekliais, o Blumas “be-;

(Bus daugiau)

CARLING, SOCCER LEAGUE
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę
- pafėikia*

CARLING'S
to R o .N t o 
METRO LEAGUE —

•

Rugpiūčio 3
6.30 vai. vak. Oakville
Rugpiūčio 4 
2 vai. p.p.
3.30 vai. p.p.
Rugpiūčio 5
Rugpiūčio 7 
7 vai. vak.
8.30 vai. vak
Rugpiūčio 9 
7 vai. vak.
8.30 vai. vak

- at Sth Cfaiį Stadium

ŠEŠTADIENĮ /©akvillėjfe/ 
Germania

SEKMADIENJ, 
7000 Club - Estonia 
Vikings - Oakville
Šventė ,
TEČIADIENJ, 
Estonia • Danforth 
Caledonia - Victoria
PENKTADIENJ, 
Belfast United - 7000 Club 
Scottish - Caledonian v.

NATIONAL LEAGUE FRED HAMILTON
PARK /Shew - College/ 

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 
• ’ /Broadview - Gerrard/ .

Rugpiūčio 3
8 vol. vak.
Rugpiūčio 4

« 3 vai. p.p.
Rugpiūčio 6
8 vai. vak.
Rugpiūčio 7
8 vol. vak.
Rugpiūčio 8
8 vai. vak.
Rugpiūčio 9
8 vai. vak.

ŠEŠTADIENI, 
Italia - Malta United
SEKMADIENI, 
Tridents - Ukraina
ANTRADIENJ, 
East End Canadians • Hungaria
TREČIADIENI, 
Olympia-Harmony • Ulster Un. 
KETVIRTADIENI, 
Sparta - Tridents 
PENKTADIENI, 
Ukraina • Hungaria

HAMH.T0N CITY SOCCER LEAGUE 
At H.A.A.A. Grounds, Chorlton St. W.

Rugpiūčio 3 ŠEŠTADIEN],
Po pietą Slovakia • Turuls
Vakare British Imperials - Ukraina

ODOS! 7 ' ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms į tėviškę!
Mes siūlome geriausios kokybės juchto ir kitų rūšių odą batams 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO- 
KAINOMIS

ENCHIN LEATHER SUPPLIES '
466 BATHURST ST. (į pietus nuo College)

Atidaryta ir šeštadieniais visą dieną., ^grm«-wa^>

i
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ra

872 Moor St. W.

9 kambariai, 3 virtuvės, mūrinis 

koį^barių mūrinis namas, 2 virtuvės, 

Hifb M - tmurnbi, 44.000 
įmokėti, 6 dėdelių kambarių, mūrinis.

IĮ M HAU jo''KASADOJEf
MS 4 jos teisę, jeigu 6 mėn. išbūna už-

275.000,jau atvyko Isieny.- Apeliuodamas, tiesa, jis 
Kaziadon »er I-jį pusmetį.
.A.-Z- •A "v- .■ ■.

ditf bo mimsterijat, ypač dėl gau- 
si|. naujų Ateivių, paragino .Visų 
prtoyincijų,darbo ministerius par 
srriiošti Ate&umčiai žiemai, ragi- 
hąntstatybos fitroas itenutrauk- 
tijdarbųir.šalcįų mėtų. Jau dve- 

JĮųetųš eiTės Tjuvo, sukama 
Šią linkine, ;-bet' Šiemet, pasak 
darbo minislęrid Stair; būsią dar

čįūs padidėjęs 400.000 ir pasiekęs 
6 mK xr todel i^są pagrindo pri- 
šibjj^ nedarbcTmeto žiemą, jue- 
ba, 3tod;ietnai :k6vo meri. buvę 
3^^0jbėdarbių. -i . , ; -■

į'į^eaątYja^'ir' kt. pensijų. sper- 

vyriausybės. J Ontario - prov. so- 
čiąlįųėsglobos mm. L. J”. Cecile 
pareiškę;esą ^/ĮM^j^.vyriausy- 
bė^draraiiti žygių, kad konserva
torių' ' riųkųniniąiį. pažadai būtų: 
išįtėseti> Min.. piįrrii. 'žadėjęs su-, 
daryti specialią komisiją studi- 
judfi<jĄVv veikiančiai sistemai,

gyvenantiems, reikalaujama jau-

sijas- ir jos esančios ten žymiai

mį^Caiiarįb prov^ reikalausianti 
stambių pakeitimų: sutrumpinti 
20 metų, rezidenęijos laiką senat
vės ; pensijai gauti ir išmokėti 
pensiją užsieniuose gyv. kana
diečiams.Pagal dabartinį. įstaty- 
mą,. p«isimrikas praranda pensi-

Siuntiniai Į Lietuvą per 3-4 savaites! 
flGREITAŠ PRESTATYMAS. AUGŠTA PREKIŲ -KOKYBĖ

'?• >■’’ 5%:^ 'v ; ,Ž.EMA K AI N A. . >

ORBIS
:j SKELBIMAS Nr. 3
Siunčiame vaistus į LIETUVĄ ir kitus kraštus pagamintus pa- 
gąl naujausius metodus ir moderniškiaushis mediškus reikala- 
vhmis.. Mūsiį karnose yra įskaitytas jau sovietų muitas. Išsirin
kąs fftebes reikia tik pridėti $6^50 licencijai persiuntimui ir 
apdraudimui.
Antibiotikai — vaistai huo džiovos

-Pthydeostreptamycin .. JP gr, JS2..80
^Isčniažid ’AWfcrr/ 1000 tobl. $7.00 
Pehntcilmas į 3 mil. ??10c.c.; $1.05 
PAS granulate 500 grm.' $5.50 
Tetradecin r/achromycin/ 
• K ‘ J V . x CGps* 
Vohtai nuo veumotiamo 
Cortodria Zcortrion/' 50tabl. $9.50 
Fenalgin eum coffein 100labi. $2:60 
Novecy!100 lobi. $3.00 
Vaistai įmo krauio 
RautotaL /Serpiosi!/ Š0 tąbf. $T.25 
Dig ft rip /Digoxin/ 
SMorozė *

. Thėbphyllrn čomp

1-OG tobl. $j.6O

100 tobl. $1.85
100 tobl. $2.10

TURIME VISA ĖILĘ IR KITOKIŲ VAISTŲ

Vaistų pavadinimas turi būti labai aiškiai parašytas ir nuo ko
kios ligos. Vaistai gali būti siunčiami ir su kitais dalykais, kaip 
su maistu, medžiagom ir Lt. '
Primename, kad greit prisiartins vaisių ir uogų sezonas Lietu
voje. Jūsų artioMeji galėtų pariganinti žiemai uogienių ir kitų 
preser. Dabardmu metu Lietuvoje krautuvėje cukraus norma 
H kg. vienam kartui

15 sv. cukr. ir 50 pok. cigarečių Phillip Morris $18-f-$6.50 $24.50 
22 svarai cukraus $6.45 plius $6.50 ......... . ..............Viso $12.95
22 svarai kianlimų taukų I rūšies $17.10 plius $6.50 Viso $23.69

Siunčiame maistą pagal mūsų skelbimą Nr. 1, tekstilės medžia
gas pagal skelbimą Nr. 2, siunčiame odą, avalynę, muzikos in
strumentus ir kitus reikmenis.

ORBIS EXPORT-IMPORT
298 BATHURST St., TORONTO 2B, ONT.

Telefonas EM. 4-2810. Darbo valandos 9 ryto - 8 vak. šešt. 9-6.

HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257 (142 Brodick St), mūsų

Gyvenantieji už Toronto ribų siųskite savo užsakymus paštu 
prijungiant money orderį, mes prisiusime Tamstoms reikiamus 

pakvtavimus. RAŠYKITE LIETUVIŠKAI.

INTERSECTION RAD REPAIR
8 arba 10 OLD WESTON RD., TORONTO 

Taisome ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus.
’ Telefonas RO. 6-1509.

Sav. A. GUŽAUSKAS

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
modemiSkų angliškų medžiagų vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos
Taip pert čia -gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me-

1299 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT. 
Tarp Dovercouri Rd. ir Usgar.

VA S1S
Telefonas LE. 1-4605

done alyvos apšildymas, gero mūro 
namas.
High Fork, $5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kambarių, atskiras, mūrinis, 
alyva šildomos narnos, gorožos.
College /netoli lietuvių bažnyčios/, 
14 kombanų /3*įų atskirų butų/, at
skiras, mūrinis namas.
*. XMr • Spudimi <4., 7-nių dide- 

* Uų butų, geras mūrinis pastatas su 
« garažais, metinės pajamos $8.500, 

likviduojamos patikimas.

V. VASILIAUSKAS
.1 U I

jos teisę, jeigu 6 mėn. išbūna už- 

galįs atgauti už 3 mėn., bet už ki
tus'3 jau ne.

Kur yra “Mena Lisa”, Leonar
do dą Vinci kūrinys Kiekvie
nas, be abejonės, skubės atsaky
ti, had j£s kabo Paryžiaus Luv- 
-jro muziejuje. Juk visi atsimena
me, kaip jis buvo pagrobtas, bet' 
po keleto metų vėl grąžintas. Bet 
štai Amerikos žurnalas ”Time” 
liepos 1 d. pasirodė niujorkietės 
ponios Vemon laiškas, kuri' tei
gia, kad Leonardo da Vinci pa
veikslas jau 150 m. esąs jos šei- 
tnos nuosavybė. Jį karalienė Ma
rija Antuaneta Prancūzų revo
liucijos, metu padovanojusi Wil- 
helmuį Henry-Vemon, kuris at
vežęs jį Amerikon.' Dabar pa
veikslas esąs laikomas banko 
seife.

Amerikiečių archeologų eks- : 
pedieija, vadovaujama prof. Rod 
ney 'Young iš Pensilvanijos un
to, Turkijos Mažojoje Azijoje, 50 
-mylių į pietvakarius nuo 'Anka- ( 
ros, ’paliai Gordium miestą atra-, 
do turtingą Vili amž. prieš Kris
tų karstą, sėjama frigų kara
liaus Gordįąs, legendarinio tur- 
tųolio Midb tėvo. Frigija buvo, 
heleniškos kultūros valstybė ap
ėmusi maždaug dabartinės Tur
kijos plotą. Jos sostinė Gordiurh 
garsėjusi neatmezgamu mazgu, 
jį atmezgęs turėjęs pasidaryti 
pasaulio valdovu. Sakoma, kad 
•Aleksandras Makedonietis tą 
mazgą kardu perkirtęs.

Kape, prie kurio prieiti, buvo 
nelengva, nes teko prasikirsti . 
•per storų rąstų, apie 30 colių 
storio, užtvaras, lavono palaikai 
rasti suvynioti į 12 sluogsnių au
deklo, o prie jo gausybė meniš
kų bronzos dirbinių.

NUO astmos
Calcibromin
Aistrophyllin

50 tab!.
100 tobl.

$3;00
$2.85

100 cops 
100 caps 
c.c.

Vitaminai
Muhiyitom. spec 
Multivitam. Akvomin 
-B-vimin comp rnj. 20 
B-12 Hėpogon inj. 10 c.c.
B-vimin. comp forte 100 t. 
8-12 Hepaforte 150 gr.

Įvairus vaistui
Barbiphen 
Barbitropin 
Saccharin 
Asperfn

100 t.
100 t. $1.10

1000 t. $0.50
‘ 2501. $2.30

Jis sprogs
— Jei dar valgysi bent vieną 

pyragaitį, susprogai persivalgęs, 
— sako motina Stasiukui.

Berniukas gailiai patyli kurį 
laiką, pagaliau tiesia rankutę į 
lėkštę ir sako:

— Bėkit nuo manęs! Aš imu 
dar vieną pyragaitį...

Gera baigus mokyklą
Jonukas nebenori eiti mokyk

lon. Mama jam aiškina, kaip bus 
malonu, kai bus baigęs mokyklą.

— Ar ir tėvelis baigė mokyk
lą? — klausia Jonukas.

— Žinoma.
. —Tai dėl to jis rūko pypkę, 
skutasi barzdą iy keikiasi!

Neveikia
Septyniametė Marytė mato, 

kaip mama veidą tepa kremu. 
' —Kam tain darai? — klausia: —Kam taip darai? - 
ji- • ’ .

— Kad būčiau gražesne.
Mergaitė susidomėjusi seka 

motinos darbą toliau ir kai mo
tina kremą nuplauna ji sako:

— Nevertėjo- pirkti! Neveikia!
Bobutė

Jonukas draugams:
— Žiūrėkit, kokių pyragaičių 

man iškepė bobutė!
— O kas tai yra bobutė?

’ —Tai tokia sena moteris, ku
ri neleidžia mamai mane išlupti, 
kai aš ką padarau...

Vaikiška maldaknygė
Senutė per klaidą . nusinešė 

bažnyčion anūkės maldaknygę ir 
meldžiasi: .

— Viešpatie, aukoju savo mal
das už tėveli, už mamytę ir už 
save mažytę ...

NAUJIENAI!
Pinigai siunčiami* į Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.

Pilnai garantuota ir oficialiai 
100 rublių 
Persiuntimas
Perlaidos didžiausia suma $50 
Tačiau galite siųsti perlaida kiek 
norite.

$10.00
$ 5.00

744 BROAD STREET, 
NEWARK, NJ.* USA.

Licensed and Bonded by N.J 
- Stote Banking Commission.

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

Elektros 
mechanikas

Taisau visu rūšių elektros motorus 
bei elektros Įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinos, -elektros plytas ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai. 

vok., kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

$2.45
$2.15
$1.80
$1.30
$3.50
$230

arto radio, televizijos ir radio aparatus
Garantuotas darbas ir dalys. '

J. STANIONIŠ ' s ’ '
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

$1.00

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Nerado
Tai buvo dar prieš karą. Lie

tuvis iš Amerikos rašo įaišką 
broliui į Lietuvą ir jį užbaigia 
šitaip: „

— Įdedu 10 dolerių ir*dacol...
Po kiek laiko jis gauna iš bro

lio laišką, kuriame rašo:
— Dėkoju už pinigus. Bet da- 

col neradau...
Atėjo laikas

Per 50 metu prašokusi senmer
gė pagaliau ištekėjo.

— Tai jau ištekėjai, Rožele, — 
sako susitikusi kaimynė.

— Atėjo laikas ir ištekėjau, —! 
atrėžė išdidžiai Rožė.

Dar turi laiko
Atvyko į Kanadą' m iško dar

bams tėvas ir sūnųs. Miške tė-• 
tvas dirba išsijuosęs, o sūnus sė
di ir žiūri..

— Kodėl nedirbi? — pagaliau1 
klausia tėvas.

— O, aš dar jaunąs, turiu dar 
daug laiko.: Dar prisidirbsiu..

Per vėlu
— Negalimas daiktas, kad ne- • 

gali susivaldyti ir nustoti gerti!
— Galiu, bet visa nelaimė, kad 

vis pavėluoju. Kai nustoju gėręs, 
jau esu visiškai girtas.

Truputėli perdėta
Mėgstąs dalykus perdėti pasa

koja savo draugui:
— Vakar mano kambary buvo 

taip Šalta, kad net dantys padė
ti ant stalo barškėjo visą naktį.

Sužinos be vargo
Du plėšikai naktį apvogė ban

ką ir parsinešė namo daug smul-. 
kių pinigų. Vienas iš jų nori tuo
jau suskaityti ir išaiškinti laimi
kio dydį. Antras bemeilytų eiti 
gulti. Jis ir aiškina: . v ■■■ 
. — Kam vargti.; Dabar giilkim 
išsimiegoti, o ryt rytą per radiją 
išgirsime, kiek čia yra pinigų ... j

Iš ko gi atskirti? i
JAV Valstybės Departamento ’ 

pasekretorius Hobver j r. nepri
girdi ir su tuo nesislepia. Jis 
pats pasakoja kaip kartą naktį 
jo žmona pajutusi namuose va
gį ir pradėjusi šaukti. Jis neda-i 
girdęs, ko iš jo nori, pamatęs! 
svetimą žmogų ir ištiesęs ranką, 
pasisveikinti, nes manęs, kad tai- 
koks svečias. •

gi- 
ar

Paieškojimai
Jurgilas Mykolas ieškomas 

minių iš Lietuvos. Atsiliepti 
apie jį žinantieji prašomi pra
nešti “TŽ” .administracijai.

Šeštokas Alfonsas, g; 1908 m. i 
Vilkaviškio apskr., Bartininkų! 
vlsč., Grajauskų k-, prašomas at
siliepti: Vladas Kraučeliūnas, 94 
Douglas St., Sudbury, Ont. Yra 
žinių iš Lietuvos -nuo Monikos 
Sasnauskienės' -' šeštokaitės.'

Kuprienė Vincė, Petro, prašo
ma atsiliepti: Ona Jevstignejeva, 
Lietuvos TSR, Jubarko rajonas. 
Viešvilės paštas.

Alfonsas Gaigalas, i Kanadą 
atvykęs prieš 9 metus ir gyve
nęs Sudbuy, prašomas atsiliepti: 
Pranas Gumbelevičius. 648 17th 
St., Prince Albert, Sas.

Jokrmo Jono Kurkliečio, sūn. 
Kosto, ieško motina iš Lietuvos. 
Adresą pranešti:,-A. Povylius, 
Claresholm, Alberta, Canada.

GYDYTOJA ir CHIRURGt
Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 

pagalba.

Kabinetas uždarytas

rugpjūčio 12 d.

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.

Ltetuvio advokato
1 J įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Boy & Richmond/

■ Room 901
Telefonas EM. 2-2585

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir 
jvairšus kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

I DAŽAI IR SIENOMS
| POPIERIS!
Vaškas, šepečiai, terpentinas 

Sky’s Paint & Wallpaper 
891 DUNDAS ST. W/

| Toronto, Ont.
Tel. EM. 4-2715

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

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

Sav. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefon nokite ar atvykite 
asmeniškai j

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

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

veltui.

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame»tiesiai iž musu sondė- 
Jių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

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

Busite patenkint! mūsų tarnyba 
160%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vfentatete firma, siunčianti siuntinius 
H Kanados. Didžiausios prekių pati- 

rinklmoi.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmilho valandos: nuo 9-12' 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

i RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2.-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 

.1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A. Pacėvičius
Gydytojasir chirurgas

280 Roncesvalles Avė,
- Telef. LE. 4-4778

Priėmimo valandos:
12-2 ir 6-8. Trečiadieniais 

šeštadieniais 12-2.
ir

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Jld.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais ’ 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą. -

Telefonas LE. 6-1794 ,
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėminfo ^ctfdrxlos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKiS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniaii 
pagal susitarimų

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA - 

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
■ > .

Kalba slavų kalbomis.
1147 Dundas St W., Toronto

Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

STATYBOS IN2IMIERIUS
Plonai, specifikacijos, reportoi. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams.

Žemės- gręžimai ir tyrimas.
145 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVt 

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

DĖMESIO! ’
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS
Tonau, patikrinu, prijungia ar 

perstatou:
europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus Kintamos ar tiesioginės sravės 

motoru*.
Be to, opimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duoda 

techniškus patarimus.
Skambinti totof. Lt 3-1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

RADIO APARATUS

Skambinti telef. LE. 1-1892.
. ---------------

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vo*ų * 
vyrų batai, normalaus dydžio Ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

*

7 PŪSI*.

Or. S. GOLAB

1852 BLOOR ST. W., Toronto
/prie Pacific gt. sustojimo/ 

T«f. RO. 6-5773
Atidaryto 2-4 virt, p.p., 6.30-8 vat. v.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
B:A., M.D., LM.C.C.

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo vęlondos: 10 -12 va!, 2 • 

4.3O^al. ir 7-9 vai. vok. 
406 BATHURST 5TREET 

Toronto.
Telefonas IX 3-4323

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W.r 

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

pagal susitarimą.
Tol. WA. 14444 erba WA. 2-tOU

0r. K. Žymantienė
GYDYTOJA it CHIRURGt

1393 DUNDAS ST. WEST
- Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kosdien nuo 9-11 ir nuo 6-8. Šešta

dieniais 11-1 vai. p.p.
- Kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonas tE. 4-6851.

Dr. John REKA1
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W.z Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

AKIŲ SPECIALISTAS

LLUNSKY. R.0.

Pritoiko akinius visiems akių defek- 
.•-sm. Utirta akių nervus, kurie daž

nai sukelia gnJyos skaudėjimą ir ner
vingumą. 'Kolba slavų kalbomis.
-470 College St. W. Toronto

Telef WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St)
Telef. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
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

A. LIŪDŽIUS, B.A.
VIEŠASIS NOTABAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuves.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė., Toronto 
Telef. LE. 6-5613

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

TELEVIZIJOS



TORONTO, Cnt.
♦ ✓

' Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kanados. Lietuvių Kat. Mo

terų D-jos suvažiavimo proga, 
švenčiant Draugijos 50 metų įsi
kūrimo sukaktį, iškilmingos pa
maldos parapijos bažnyčioje šį 
šeštadienį, rugpiūčio 3 d. 9 vai. 
ryto.

’ — Rugpiūčio mėn. pirmojo 
penktadienio proga, šį penkta
dienį vakarinės šv. Mišios 7.30 
vai. vak. *
z — Praėjusį sekmadienį parapi
jos bažnyčioje, o taip pat ir 
Springhursto vasarvietėje . pa
maldų metu pravesta rinkliava 
Kankinių Kryžiaus statybai Mid 
landė.

— Skautų stovyklon kapelio
no pareigom yra išvykęs kun. B. 
Pacevičius, kuris stovykloje iš
bus iki ateinančio pirmadienio.

— Pamaldos parap. bažnyčioje 
sekmadieniais 9.30 ir 11 vai., šio
kiadieniais — 8 vai. rytą. Wasa- 
gos vasarvietėje: sekmadieniais 
— 9 ir 11 vai., o šiokiadieniais — 
9 vai. rytą.

— Antroji "vyresnio amžiaus 
lietuvių grupė pilietybės reika
lu jau gavo pakvietimą vykti pas 
teisėją į pilietybės įstaigą .sekan
tį antradienį, rugpiūčio 6 d. Pra
šoma minėtus asmenis pasiimti 
du pažymėjimus. Vieną iš jų iš
duos parapijos raštinė.'Ir su šia 
grupe pilietybės įstaigoje, 1200 
Bay St., dalyvaus vienas iš para
pijos kunigų.

— Šį šeštadienį 8.20 vai. ryto 
gedulingos pamaldos už a.a. Al
bino Sideravičiaus vėlę.

— Užuojauta par. Kat. Mote
rų D-jos skyriaus pirm. Onai Jo
naitienei ir josios giminėms, mi
rus josios broliui Lietuvoje.

KLB Šalpos Fondo 
valdybos posėdyje šv. Jono par. 
klebonijoj paskirta keletas pašą] 
pu: Vokietijos liet, vaikų sto
vyklai $75, Vasario 16 gimnazi
jai, vargo mokyklai ir seneliams 
Vokietijoje po $50. Toronto Šal
pos' Fondo valdyba lapkričio 17 
d. yra pakvietusi Detroito liet, 
teatrą, vadovaujamą p. Mikšie
nės, su naujai paruoštu Alanto 
scenos veikalu jaunimui. Posė
dyje aptarti būdai rudeniop pra
vesti Toronte bendrai rinklia
vai. Rugpiūčio 10 d. nutarta 
Springhurste šalpos tikslams su
rengti gegužinę.

Sprinhurst vasarvietėje 
prie lietuvių koplyčios yra švari 
naujai atidaryta lietuviška val
gykla Springhurst Garden Res
taurant, kurioje vasarotojai gali 
gauti skanų lietuvišką maistą, 
taip pat alaus ir.vyno. Restora
nas atidarytas kasdien nuo 8 vai. 
ryto ik 2 vai. nakties. Skelb.'

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį Toronte 

lankėsi T.Barnabas Mikalauskas 
ir ta proga padarė Tretininkams 
metinę vizitaciją.

— Pirmas mėnesio penktadie
nis šią savaitę. Mišios ryte 7 ir 8 
vai. ir vakare 7.30 vai. Laike vi
sų Mišių bus klausoma išpažin
čių. .

— Pirmas mėnesio šeštadienis 
šia savaitę. Rožančius ryte 8 vai. 
prie išstatyto Švenčiausio už pa
saulio taiką, Rusijos atsivertimą 
ir Lietuvos laisvę.

— Porciunkulės atlaidai išpuo
la ši penktadienį. Jie nukeliami 
į sekmadienį. Atlaidų pelnymas 
prasidės šeštadienį 12 vai. vidur
dienį ir baigsis sekmadienį 12 
vai. naktį. Visuotiniai atlaidai 
įgyjami tiek kartu, kiek kartų 
aplankoma pranciškonų bažny
čia ir joje Popiežiaus intencija 
sukalbama 6 Tėve mūsų, 6 Svei
ka Marija ir 6 Garbė Tėvui. At
laidus galima laimėti sau ir mi? 
rusiems. Sąlygos: būti malonės 
stovyje, tarp rugp. 1 ir 9 dienos 
atlikti išpažintį ir komuniją.

— Pakrikštyti: Jonas Ričardas 
Gulbinas, Rima Kristina Bum- 
bulytė, Edmundas Jonas' Gaiga
las, Juozas Dovidas Kazakevi
čius, Vanda Karolina Čižikaitė.

— Moterystės sakramentu su
jungti Konstantinas Bubelis ir 
Danutė Virušytė.

— Užuojauta Stočkų šeimai ir 
riminėms, mirus Vokietijoje 
Broniui Stočkui.

— Užuojauta A. B. Sakalauskų 
šeimai ir giminėms, mirus p. Sa
kalauskienės mamytei Jadvygai 
Lietuvoje.
A.A. agronomas Matas Šerepka 
mirė liepos 26 d. Čikagoje, ilgai 
sirgęs po automobilio katastro
fos. Rugpiūčio 11 d. 10 vai. ryto 
Toronto Prisikėlimo bažnyčioje 
už jo vėlę bus laikomos^ šv. Mi
šios. Dotnuviškius, draugus ir 
pažįstamus prašome dalyvauti.

Už a.a. Jono Urbaičio vėlę visą 
šią savaitę Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje laikomos gedulingos 
šv. Mišios, kiekvieną dieną 7 vai. 
rytą. Tik sekmadienį, rugpiūčio 
4 d., jos įvyks 8 vai. rytą.

“T. Žiburių” redakcijos 
patalpos atostogų savaitės metu 
šv. Jono Kr. par. klebono kun. 
P. Ažubalio rūpesčiu išdažytos 
ir dabar visiems užeinantiems 
daro malonų įspūdį.

J. Beržinskas, turįs įvairių 
reikmenų krautuvę, buvo išvy
kęs medžioti i Wilno - Vilniaus 
apylinkes ir nušovė lokį 4,5 pėdų 
augščio.

K. Liet. Katalikių Moterų 
D-jos suvažiavimas 

įvyks rugpiūčio 3 d. ir prasidės 
pamaldomis 9 vai. šv. Jono Kr. 
bažnyčioje. Po to bendri pusry
čiai parapijos salėje. Nuo 11 vai. 
posėdžiai vyks Prisikėlimo pa
rapijos muzikos studijoje. Va
kare 6 vai. vakarienė Prisikėli
mo parapijos kavinėje.

Valdyba.
Kankinių Kryžiaus 

statymo reikalais Midlande pra
ėjusį sekmadienį lankėsi archi
tektas ’ Kulpavičius, kryžiaus 
meistras J. Vameckas ir Kat. 
Federacijos atstovas. Galutinai 
nustatyta kryžiui statyti vieta, 
kurioje greitu laiku pradedami 
žemės kasimo ir cementavimo 
darbai. Paties kryžiaus dirbimo 
darbai eina prie galo. Pažymėti
na, kad architekto tėvelis, gyve
nąs Niujorke, yra padaręs kele
tą mažų kryžių, Midlande Kana- 

’ dos lietuvių statomo kryžiaus 
kopijų. Kryžiaus šventinimo iš
kilmės Midlande įvyksta rugsė
jo 8 d., Tautos šventėje. ,

Aukos L. Kankinių Kryžiui 
jau plaukia. Pasiryžę paaukoti, 
prašomi nedelsti ir kuo greičiau 
pasiųsti savo auką KLK Federa
cijos iždininkės Bronės Pabe-

RUGPIŪČIO 3 D., ŠEŠTADIENI, 8 vai. vak.
WASAGOS VASARVIETĖJE, šv. Jono parapijos salėje, įvyks 

DIDELIS TLS KLUBO VYTIS FUTBOLO KOMANDOS

Programoj*: L Miss Progress 1957 pasirodymas,
* 2. Vertinga loterija.

3. Įdomi muzika ir kiti įvairumai.
Maloniai prašome visus atostogaujančius ar atvykstančius ilgam savaitgaliui į 
Wasogg užeiti į musų vienintelį pa r engi mg Šiais metais Woscgoje.

Parengimo Komisija.

Svečiai
Atostogų proga “TŽ” redakci

ją aplankė kan. F. Kapočius, gy
venąs JAV. Toronte jis rado 
daug savo senų pažįstamų. Be to, 
jis aplankė ir eilę kitų vietovių 
— Cornwall, Ottawa, Montreal.

Iš Brazilijos 18 lietuvių grupė, 
lankydama Š. Amerikos įžvmias 
vietoves, buvo sustojusi Toron
te. Čia jie aplankė savo pažįsta
mus: J. Švėgždą, gyvenusį Bra
zilijoj ir kt. Pažymėtina,, kad gru 
pėje dalyvauja šeimos su vai
kais, kurie gražiai kalba lietu
viškai.

J. Zokas, 50 m. gyvenąs JAV, 
praleido atostogas Wasagoj . ir 
grįždamas su kun. dr. T. Narbu
tu į Niujorką apsilankė “TŽ” re
dakcijoj.

Dail. Pov. Puzinas su žmbna 
Aušra iš Niujorko, aplankęs* įvai
rias vietoves Kanadoje, buvo už- 

dinskienės vardu šiuo adresu: Įsukę į “TŽ” redakciją. Toronte 
287 Indian Rd., Toronto 3, Ont. ■ jie aplankė savo bičiulius dai- 

Aukojusiu sąrašas bus prade- ; lininkus ir išvyko Čikagon.
tas skelbti “TŽ” nuo sekančio] T. dr. Vikt. Gidžiūnas, OFM, 
numerio. Visiems aukojusiems. pereitą savaitę atskrido iš Niu- 
bus pasiųsti pakvitavimai, ku-j jorko dalyvauti moksleivių atei- 
rie tiks prijungti prie asmens: tininkų stovykloje, kur skaitė ei- 
mokesčių (income tax) pareiš- Į lę paskaitų. Praėjusį šeštadienį 
kimo mokesčiams sumažinti. 'lėktuvu grįžo į Niujorką.

Mielus
MARYTĘ ČIUPRINSKAITĘ ir ROMUALDĄ DUMČIŲ, 
sukūrusius gražią lietuvišką šeimą, sveikina ir linki daug 
laimės .

L. V. ir E. Čuplinskai ir P. ir G. Stripiniai.

MONTREAL. Cue

Nijolė ir Algis Šalčiai, Great 
Neck, N.Y., liepos 25 d. susilau
kė sūnelio Mato. Jaunosios mo
tinos mamytė p. Jagėlienė iš To
ronto yra atvykusi jiems pagel
bėti.

Ponią ir savo bendradarbį Al
mu nuoširdžiai sveikiname.

Pranė ir Jonas Juodžiai perei-; 
tą sekmadienį, liepos 28 d 
silaukė gražaus sūnelio.

ta.

Chruščiovas...
(Atkelta iš 1 pusi.) 

Ir šis tikslas negali būti’

Šv. Jono liut bažnyčioj, Jean
ne Mance ir Prince Arthur gt. 
kampe, rugpiūčio 4 d., 12.30 vai. 
pp., lietuvių pamaldos. Po jų 
įvyks parapijiečių, susirinkimas, 
kuriame kunigas praneš apie jo 
gautą pašaukimą naujam bažny
tiniam darbui.

Kun. dr. M. Kavolis.
Piknikas - gegužinė. M. Liet. 

Kat. Moterų D-jos skyr. rugpiū
čio 11 d., sekmadienį, ruošia 
pikniką - gegužinę p. Mozūraičio 
ūkyje.

Važiuojama per St. Lin. Pri
važiavus St. Lin pirmu keliu 
sukti į kairę. Pikniko vieta bus 
už 3 mylių.

Kas gali savo mašina paimti 
keleivių, maloniai prašomi pra
nešti tel. RA. 1-2819.

Į skautų-čių stovyklų pabaig- loję, 
tuves. Š. sekmadienį,. rugpiūčio .
4 d., Montrealio skautai ir skau
tės baigia savo dviejų savaičių 
vasaros stovyklas. Išvakarėse 

Pa‘ abi stovyklos ruošia pabaigtuvių

SU

nuotykius. Kadangi stovyklas 
yra netoli Montrealio, tad visuo
menė yra širdingai kviečiama, 
dalyvauti'-ne vien šiame lauže,; 
bet taipgi praleisti visą savait
galį skautų-čių tarpe.

Sekmadienį pamaldos įvyks; 
10.30 vai. Neturintieji mašinų,- 
gali atvykti autobusais, kurie iš* 
Montrealio išvyksta'8.15 vai. ry-? 
tą ir Rawdon pasiekia 10 val.,1 
kur svečius pasitiks automobi-’ 
liai. ‘

Stovyklavietė pasiekiama se
kančiai: vykti 18-ju keliu į Raw-; 
don; pasiekus Queen gatvę va
žiuoti iki-Vienuoliktos gatvės ir,- 
pasukus kairėn, keliauti apie 4 
mylias. Parkinimo vieta yra kai-', 
rėje kelio pusėje. ‘

Tad iki pasimatymo stovyk-*.

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS 
ANTANAS ŽUKAS 
976 Church Ave., Verdun

Taisau ir parduodu įvairius laikrodžius,, W J -------------O <- . ’ VI • O VI Vi lt pvil VIVTV/Vill |TWIIIMO imimvu-iuo,

keistas. Kai kam ir tai nusibosta^. į laužą, kuris prasidės apie 8 vai. žiedus ir papuošalus, žemesnėmis kaino- .

A ' . ” • ' ’ J A '

Poniai Salomėjai Sakalauskienei - Plioplytei ir KLKat. 
Kultūros D-jos pirmininkui Baliui Sakalauskui, Lietuvoje 
mirus motinai ir uošvei

A. A. JADVYGAI PLIOPLIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

“Tėviškės Žiburių” redakcija 
ir administracija.

Colegai agronomui
A. A. MATUI ŠEREPKAI mirus.

p. AURELIJAI ŠEREPKIENEI ir šeimai gilią užuojautą 
reiškia

Bieliūnai, Baltakiai ir Saulėnai.

Liūdesio valandoje PETRUTĘ ABROMAITIENĘ ir arti
muosius, mylimam broliui

A. A. BRONIUI STOČKUI
netikėtai palikus šį pasaulį, giliai užjaučia

V. ir J. Jasinevičiai.
E. ir S. Člepai,
E. Abromaitis.

A. A. BRONIUI STONKUI mirus, 
sesutėms Petrei Abromaitienei, Onai Pajarskienei ir broliui 
Vladui bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

A. ir ,A. Šapokai 
ir A. Saulis.

Ponui inž. J. SLIŽIUI su ponia

liūdesio valandoje, broliui inž. B. SLIŽIUI mirus, reiškiame 

gilią užuojautą

V. ir J. Jasinevičiai.

Ponui J. ^SLIŽIUI ir Poniai, dėl brolio
A. A. BALIO SLIŽIO mirties,

nuoširdžią užuojautą reiškia

V. Balsys ir J. Dragašius.

Telefonas YO. 4538.
vykios dienas bei jos įdomesnius Priimu P^numerotQ "Tev. žiburioms".
vak. ir apibudins praėjusias sto- Į™.® koiP ki,ur-Atsisveikinimo žodis

Tai paskutinis mano regulia
rus straipsnis. Čia sutinku su 
Vyt. Sirvydo cituotu Heraklitu 
— “Viskas keičiasi”. Pasikeičia 
sąlygos, pasikeičia laikraščių 
bendradarbiai, pasikeičia ir įsi
pareigojimai.

Virš metų teko kas savaitė da
linti su “TŽ” skaitytojais minti
mis, nuomonėmis. Buvo stengia
masi duoti, aktualių žinių ir ver
tinimų iš pasaulyje vykstančios* 
dramos. Lietuvių tauta, yra tos 
dramos aktyvus dalyvis savo 
kančiomis, savo nelaimėmis. Tie 
sa,_ji nėra tas vyriausias herojus, 
bet ji yra tų herojų auka. Auka 
nekalta, be kaltės nubausta. Ji 
savo likimą neša didvyriškai. 
Lietuvių tauta savo kančios kely 
iškilo savo moralinėmis vertybė- 

! mis ir parodė pasauliui pavyzdį 

niško idealo pilnutinį supratimą 
ir jo praktišką vykdymą, solida
rumą savo viduje ir supratimą 
laisvės besiekiant.

Vertinant einamą momentą ir 
buvo norėta iš vienos pusės iš
kelti barbariškus rusiškojo bol
ševizmo veiksmus ir iš kitos pu
sės nepakankamą vakariečių ato 
veiksmį į savo, o kartu ir į visos 
žmonijos didžiausią priešo pavo
jų. S udideliu gailesčiu tenka 
konstatuoti nepakankamai su
prastą ir šiandien mirtinį žmoni
jai pavojų. Mes nesame karo 

‘ kurstytojai, bet nesame ir besą-

Kun. Martinkus iš Providence, riteriškd nusiteikimo, kriksčio 
Rd. L, didelis jaunimo stovyklų 
organizatorius ir “TŽ” skaityto
jas lankėsi Toronte, Springhurs
te ir taip pat ateitininkų stovyk
loje prie Wasagos.

Dr. Aldona ir Viktoras Užu
piai išvyko dviem savaitėm atos
togų į Atlantic City. Dr. Užupie- 
nė ligonių nepriiminės iki rug
piūčio 12 dienos. ’

Liet. Kredito Kooperatyvas
. “Parama”

nuo š.m. liepos 1 d. moka už in
dėlius 4% metinių palūkanų,1 
skaičiuojant nuo mažiausio mė- lyginiai taikos gerbėjai. Laisvė, 
nešinio balanso. Palūkanos įne- o paskui taika!

_ (šamOs į knygutes kas pusmetį. Tremties lietuviai neprivalo 
i indėlius galima atsiimti kiekvie- savo vidiniuose nusiteikimuose

Jaunučių stovykla
Praėjusį sekmadienį virš 70 

mūsų -mažųjų Tėvų Pranciško
nų stovyklavietėje pradėjo savo 
pirmąją dviejų savaičių stovyk
lą. Stovyklos vadovybę sudaro: 
T. Paulius — dvasios vadas, J. 
Dvilaitis ir K. Botūra — komen
dantai, B. Sapijonienė, B. Tamū- 
lionienė ir A. Šapokaitė — mer
gaičių vadovės, J. Tamulionis ir 
A. Sapijonis —- ūkvedžiai, E. 
Razgaitienė. O. Guobienė, A. Pet 
rauskienė, S. Dubininkienė.ir A. 
Grigienė — šeimininkės, K. Ša- 
počkinas ir A. Gataveckaitė — 
sporto - žaidimų vadovai. Taip 
pat dar talkininkauja: S. Virbic
kas, K. Batura, V. Tamulaitytė, 
G. Šlekytė. A. Baikaitė ir V. Bar- 
cevičiūtė. _ .

Mūsų mažieji kviečia atsilan-š ną darbo dieną grynais pinigais 
kyti pas juos šį sekmadienį ir iart>a pasinaudoti “Paramos” če- 
ateinantį šeštadienį visus savo įkiais, kurie galioja lygiai taip 
tėvelius ir draugus pasidžiaugti j Pat. jr. bankų čekiai, 
su jais bei pasižiūrėti ko jie iš- {Visi indėliai apdrausti ir garan- 
moko stovykloj. tuoti. Nei vienas komercinis ban

Nuoširdus ačiū: J. V. Margiui, ' kas neduoda savo indėlininkams 
tokių gerų sąlygų, kaip '“Para
ma”, todėl “Paramos” valdyba 
maloniai kviečia savo senus na
rius pervesti savo santaupas iš 
kitų bankų į “Paramą”, o kas 
dar nėra narys, kviečia įstoti'į 
narius ir atidengti sąskaitą.

“Paramos” valdyba.
Teisininkas Antanas Liūdžius, 

atlikęs 3 metų praktiką advoka
tų ir notarų įstaigose, papildo
mas teoretines studijas ir išlai
kęs nustatytus egzaminus su pa
žymiu “excellent”, birželio 24 d. 
oficialiu aktu paskirtas nuolati
niu viešuoju notaru (Notary 
public) Toronto miestui ir On
tario provincijai. Tuo pačiu A. 
Liūdžius įgavo Ontario provin
cijos Augščiausiojo teismo įga
liotinio teises. Tai reiškia, kad 
notaras A. Liūdžius gali sudaryti 
visus notarinius dokumentus To
ronto mieste ir bet kurioje On
tario provincijos vietoje. Jo su
daryti dokumentai galioja visoje 
Kanadoje ir visose valstybėse su 
kuriomis Kanada turi diplomati
nius santykius. K-

J. Kvietytė pakviesta dėstyti 
ritminę gimnastiką mergaičių 
Loretto kolegijoje. Ji turės 19 
pamokų per savaitę.

moko stovykloj.

nupirkusiam mums dvi palapi
nes, Brooklvno vienuolyno vir- 
šininkui T. Viktorui, Kennebunk ; 
Port vienuolyno viršininkui T. 
Jonui ir Prisikėlimo parapijos 
katalik. moterim, numirkusiems į 
po vieną palapinę jaunimui. Taip 
pat ačiū dr. A. Valadkai už tur
tingą vaistinėlę, p. Jonaitienei už 
pečių, p. Derviniams už šaldytu
vą ir Amerikos lietuvių tretinin
kų komisarui T. Barnabui už 
lietuviškos ir klasikinės muzi
kos 8 albumus plokštelių.

Ateitininkų vasaros 
stovykla 

ir šiemet įvyko Tėvų Pranciško
nų vasarvietėje Wasagoje. Sto
vyklos vadovybę sudarė: virši
ninkas inž. Algis Ankudavičius, 
komendantas St. Verbickas, mer 
gaičių vadovė Teresė Verbickai- 
tė, dvasios vadas Tėvas Steponas 
Rapolas, OFM, ūkvedys Vaitie
kus Karasevičius.

Stovykla praėjo labai gražiai 
ir pakilioje nuotaikoje. Jaunimo 
nenugalėjo šiemet kažkodėl gau
sūs uodai. Matyt, toks jau oras. 
Dienos bėgo linksmai su gausio
mis pramogomis ir pūškaujant 
ežero bangose. Kasdien buvo 
taip pat po vieną ar’dvi paskai
tas bei pačių stovyklautojų refe- r____r_________t
ratus. Paskaitom stovykloje bu-j Liepos 13 d. J. Kvietytė šoko 
vo pakviesti: kun. dr. Pr. Gai-' Clevelande; koncertą - balių ruo- 
da. Tėv. Viktoras Gidžiūnas, I šė Lietuvių Radio Klubas vado- 
OFM, kun. dr. J. Gutauskas.' vauiamas J. Stempužio; praėjo 
kun. B. Pacevičius, A. Rinkūnas su dideliu pasisekimu. Rudenį ji 
ir dr. A. Šapoka. Kas vakarą bu- j pakviesta šokti Hamiltone, Čika- 
vo ruošiami laužai. Jų įspūdin- goję ir Los Angeles, California, 
giausias buvo penktadienio va-' 
kare su partizanų ir žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminėjimu. Re- ■ 
liginę dalį pravedė Tėvas Vikto
ras Gidžiūnas, OFM, prie laužo 
gražią kalbą pasakė J. Matulio
nis.

Svečių gausiausia buvo uždą-1 
romajame stovyklos lauže šeš
tadienio vakare. Stovyklautojų i 
palapinės lenktyniavo gražiais 
programos numeriais, daug ką | 
pakandžiojo stovyklos laikraštis, 
"Uodas”, o prie dainų prisidėjo į 
ir svečiai.

Stovykla buvo uždaryta sek-, 
madienį po 11 vai. pamaldų.

perdaug atsilikti nuo savo tautos 
nuotaikų. Tremtis ir emigracija 
turi žiūrėti nuolat ir nuolat kas 
darosi ten — už geležinės uždan
gos.- Privatūs .santykiai per laiš
kus ir siuntinius jau susitvar
kė. Daug dar trūksta viešuose 
reikaluose, kiek tai liečia laisvi
nimo problemas. Ši problema 
yra mums svarbiausia, bet ji vis 
dar lieka mums tik ... problema. 
Buvo norėta sąryšy su visa ‘ be- 
vykstančia pasauline politika 
judinti ir šia kryptimi. Daug no- 
rėųta ... nedaug ištesėta. Kaip 
tas viskas sekėsi, ne man spręsti.

Dėkoju šia proga Redakto
riams už kantrybę — tik ne už 
trumpinimą! — ir už mielą ben
dradarbiavimą. Skaitvtojams dė 
kojų už dėmesį ir prašau atleisti, 
jei buvau neaiškus, nepakanka
mai'tikslus.

Plunksnos nemetu, rašyti ne
atsisakau, tik nebūsiu kas sa
vaitinis. i

Red.: Dėkoiame J. M. Šiugždai 
už uolų bendradarbiavimą tikė
damiesi ji matyti savo skiltyse 
ir ateity bent retkarčiais.

“Moteris”,
liet, katalikių žurnalas, Nr. 3, 
1957 m. išėjo ir išsiuntinėtas 
skaitytojoms. Nr. .skirtas pami
nėti 50 m. sukakčiai pirmojo mi- 
terų kongreso Kaune.
REIKALINGA senesnio amžiaus moteris 
prie dvieju vaikų. Tel. LE. 4-8266.

Išnuomojamas kambarys III augšte. Tel. 
LE. 6-5918.

Išnucmojomos fronf’nis kambarys I augi
te. 484 Roxton Rd., tel. LE. 6-8663.

DidcPom tabako ūkyje skynimo sezonui 
REIKALINGi prityrę skynėpai ir rišėjos. 
Rašyti: J. Statkevičius, R.R. 5, Both
well, Ont. Telef. 150M2, Bothwell, Ont.

Suveniru, ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

BAILĖS PARODA NIAGAROJE
Kiekvienas siunčiamas darbas 

turi btiti atžymėtas pavarde ir 
darbo pavadinimu. Atskirai pra
šoma pasiųsti siunčiamųjų dau
bų sąrašą, pažymint dąrbų pava
dinama, techniką ir kainą dail. 
T. Valiaus adresu iki rugpjūčio 
19 d. Visus darbus prašoma pri
siųsti iki rugpiūčio 23 d. Darbų 
persiuntimo išlaidas apmoka V- 
tos KLD Rengimo V-ba. Jury 
komisija, darbams atrinkti: P. 
Augius, E. Docienė,MJ. Račkus, 
A. Valeška, T. Valius.

V-tos KLD Rengimo v-ba.

Ryšium- su rugpiūčio 31—rug-r 
sėjo 1-2 d-d. Niagara Falls įvyks
tančia V-ja Kanados Lietuvių 
Diena ruošiama dailės paroda. 
Ją suorganizuoti pakviestas Lie
tuvių Dailės Institutas. Parodai 
vadovauja dail. Telesforas Va
lius.

Parodoje kviečiami dalyvau
ti visi lietuviai dailininkai. Ka
nadoje gyvenantieji dailininkai 
savo darbus siunčia T Valiui — 
84 Pine Crest Rd., Toronto 9, 
Ont., o JAValsty’ ėse gyvenan
tieji — P. Sakavičiui. 3^0 Elm
wood Ave., Buffalo, N.Y-, USA.

Kiek vertas rublis? ’ 
tarnautojas atsakė: -

— Už šimtą rublių gausite du 
dolerius. - - '

Kai Lietuvoje gerai uždirba 
apie 500 rb. mėnesiui (t.y. vidu
tiniška mokytojo ar kito tarnau
tojo alga), tai čia būtų $10 arba 
ne taip jau geras vienos dienos 
uždarbis. Atrodo, kad geriau gy
venti ant laisvos žemės, negu 
“rojuje”. Litas.

Šiomis dienomis viena mote
ris prisiuntė iš Lietuvos laiške 
penkis popierinius rublius. (Pi
nigas panašus į buvusį seniau 
(1940 m.), bet dabar yra išspaus
dinta ir lietuviškai “pėnki rub
liai”). Moteris, A nenorėdama 
skriausti šiame krašte esančių 
giminaičių, žada jų prisiųsfi ir> 
daugiau, kad tik už juos galėtų 
gauti siuntinių. Gavusis nuėjo 4 
Kanados banko užsienio valiutos 
keitimo skyrių. Ten nekeičia. 
Tačiau ten pat patarė nueiti į. 77 
Adelaide firmon Deak. Jie turi 
užsienio valiutos keitimo skyrių. 
Kai mūsų tautietis ten paklausė mas atvejis per 3 metus. 1954-5 
apie rublių keitimą, tai Deak Co. m. buvo' net $4.665.000 deficito, 
r

Torcnto miesto susisiekimo 
Įmonės 1956-7 finansiniais me7 

i tais davė. $837.747 pelno. Tai pir-

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, PO. 7-4280

468 Roncesvailes Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LĘ. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

A L G ARBENS
REAL ESTATE 1

1611 Bloor St. W. - ■ Toronto, Ont
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais HU. 9-1543

DUPLEKSAS. 12 KAMBARIŲ, 2-jų ougštų, groius postotos. High Pork rajone. 
Vandeniu alyva tildomos Lobai potogus išdėstymas pakeitimui keturiom šei
mom. Prašomo koino $33.000 su $10.000 įmokėjimu.

KEELE GATVĖJE. Komercinis rojonos, 8 komboirų narnos ir tumios sklypas 
t;nkqs a«ro>" mechon kui, krosnių įrengimo bizniui or kitokiom įstaigom. Viso 
Ifoine $10.000.

INDIAN ROAD, 8 komborioi. pusiau atskiros nomas. Nepereinami kambariai. 
Kaino $14.500 su $4.000 įmokėti.


