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Dešimt melu
Dešimts metų atrodo nemažas laiko tarpas .kalbant apie atei

tį. Tas pats dešimtmetis ne toks ilgas atrodo, kai galvojama apie 
praėjusį. O visdėlto per dešimtį metų daug kas pakinta.

Štai jau dešimts metų prabėgo nuo tos dienos, kai į Kanados 
žemę iškėlė savo koją pirmoji stambi grupė pokario ateivių lie-

• tuvių, ištikrųjų politinių pabėgėlių. Vyko čia jie ne geresnės duo
nos bei tfzdaroio ieškodami, bet dėl to, kad neturėjo kur savo 
galvą priglausti, kad negalėjo grįžti į tėvų žemę, kurią piktasis 
slibinas apsėdo, o laisvoji demokratinė Kanada pravėrė savo du
ris. Tada gal retas kuris būtų tikėjęs, kad po dešimties mętų jis 
tebebus šiame krašte. Visi galvojo, kad tai tik laikina prieglauda 
ir ne taip jau ilgam. Dar nenurimę pasauliniai verpetai viltis 
labai gyvas palaikė.

Tačiau ir siautėjantieji pavasariniai sriautai palengva nu- 
c rimsta. Ir pokarinis gyvenimas aprimo, stabilizavosi, įėjo į ra

mesnes- vėžes. Priešingybės, tiesa, neišnyko, tačiau žmonija su 
jomis kuriam laikui susitaikė. Prisitaikė prie naujos tėkmės tau-v 
tos bei, valstybės, prisitaikė ir individai. Ir lietuviai, naujieji Ka
nados ateiviai, iš pradžiųijautęsi laikinai čia sustojusiais pakelei
viais, neišvengiamai turėjo žengti žmogs’Kuoju gyvenimo keliu, 
kuriamee visada ir kiekvienose sąlygose atsiranda naujų saitų.

Pirmųjų ateivių masę sudarė viengungiai jaunuoliai, šian
dien, po dešimties metų, daugelis jų jau ramūs šeimų tėvai, su
sirūpinę jų ateitimi, gyveną joms. Didžioji jų dalis, tiesa, grei
čiausiai ir dabar tebesijaučią pakeleiviais, laikinai sustojusiais 
pailsėti savo ilgoje kelionėje į gimtąją žemę, nors patys junta, 

. kad į tas pakeles vis gausiau ir atkakliau skverbiasi jų pačių 
šaknys, o keleiviškos kojos vis giliau ir giliau klimpsta į. vieške
lio smėlį. Su šeima ir naujais reikalais ,iškyla naujos problemos, 
nauji nerimą nešą klausimai. Neramu darosi. Sieloje kyla abejo
nių ar išklamposim, ar jštęsėsim, o svarbiausia ar eis kartu tie 
visi, kurių neatsivežėm, bet turim, kurie per tą dešimtmetį virto 

V daugumos gyvenimo centriniu stulpu? Ar eis? Tai likiminis kiek
vieno ateivio klausimas. O koks būtų skaudus vienišumas senat
vėje pasijusti, kad vienas beklampoji į savąją saulę ir savąjį 
Laimės Žiburį, kaip būtų skaudu pamatyti, kad tavo vaikai kitais 
keliais pasuko, kad tavo kelias jiems atrodo neįdomus, jų ne
vilioja. Tada šią problemą spręsti būtų jau per vėlu. Ji neišspren
džiama nei viena diena, nei vienais metais, bet ištisiniu gy-veni-

• mu/ Tai bus didžiausia prasidedančio antrojo dešimtmečio probi

•sprendimo -priklauso musų visa ateitis. f ' ■

Pirmieji po karo lietuviai imigrantai miškakirčiai Halifaxso uoste 1947 m. liepos 31 d. laukia 
paskutinio dokumentų patikrinimo. •'«. (Žiūr. 3 psl.)

Evoliucija vielai išlaisvinimo
Dauguma lietuvių išeivių, tiek 

JAV, tiek Kanadoje, atrodo ne
suvokia, nesupranta, o dažnai.ir 
paneigia reikšmę pastarųjų įvy
kių Šovietijoj ir Lietuvoj. Gir
di, “bolševikai kokie buvo to
kie ir liko”, “Lietuvėlės jau ne- 
bematysim”....

Keistas tų įvykiu atžvilgiu ir 
JAV? vj^aūsybės- ntisistotymasr 
Nors formaliai “niekas nėra pa
sikeitę” — prezidentas tebelai
kąs savo “išlaisvinimo pažadų” 
—tuo pačiu metu jis bando pri

sikalbinti rusus “nusiginklavi
mui”. Siekdamas įsiamžinti is- 
tori%r k.?m “"ererclas - taiko"

ALMUS, mūsų bendradarbis 
Niujorke

Valstybės Departamentui, tiek ir 
JAV masei teegzistuoja tik rusų 
tauta ir dėlto skatinama tik šių 
dviejų tautų bendradarbiavimas. 
Tai verčia tiek Amerikos, tiek 
Kanados lietuvius ir pabaltiečiūs 
bendrai imtis iniciatyvos propa
guoti Amerikiečių - Lietuvių kul 
tūrinį susiartinimą ir tarpusavio

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO KANADOJE?
Komunistų jaunimo organiza-Į Sodininkų draugija pasiskun- 

cija,pr:klaipanti kompartijaikčinų komisijai,>esą JAV vai- 
Labor Progressive Party, kaip i siu augintojai vyrauja Kanados į įgyvendintojas , Eisenhoweris; 
sekcija, nutarė dabar vadintis i rinkoje ir nustatinėja kainas ir 
socialistais—The Socialist Youth ' tuo kenkia vietiniams auginto-
League of Canada; prancūziškai 
— La Ligue socialiste de la jau- 
nesse canadienne. Tuo būdu ko
munistai mano suklaidinsią dau
giau jaunimo ir patrauksią pas 
save, nes su komunisto vardu ne
begali pasirodyti.

jams.

nesiruošiąs su niekuo dalintis 
pasaulio kitų sąskaita, tačiau 
spėiąmįa sovietams sutikus su 
kąikuriorhis JAV sąlygomis, Pa-

“... Smarkiai besidauginanti so
vietinė šviesuomępė reikalauja 
sau vis daugiau pažinimo ir tei
sių. Ji klauso radiju, ieško lite
ratūros, kuri ofiei Jiai tebėra 
jiems paneigta. 28 dr pir- 
'ihą kartą MaskvojilLuvo pradėta 
pardavinėti JAV dienraščiai). 
A.) ir plėtoja visą eilę procesų, 
kuriuos Amerika simpatingai 
stebi”. *

Tiek prezidentas, tiek Dulles 
vis labiau įtiki, kad norėdami iš- 

ilgainiui turės 
lų žmonių santykiavimo būdą. _

Gal dėlto Vašingtonas sutiko nėmis sąlygomis užmegsti ryšį 
toliau skatinti kultūrinį bendra- 'su Lietuva? Vienu pirmųjų šito-

kultūrįnes pajėgas, kaip tas 
“laisvės jėgas”, kurios Lietuvai, 
kaip ir kiekvienai jaunai tautai, 
suteikia pasaulinį pripažinimą 
ar nebūtų tikslu galvoti apie 
“Amerikiečių - Lietuvių Susiąr-

prisiimti norma- vių kultūros pažinimo“ draugi- 
' ' jas, kurios bandytų jau dabarti-

Sovietai tebevaro plačią veik
lą “už grįžimą j tėvynę”. Dauge
lis yra gavę laiškų, kviečiančių 
grįžti. Pastaruoju laiku padidė
jo spaudimas rusams: jiems ža
dama visokia amnestija už pasi
žadėjimą grįžti Spv. Sąjungon 
ir šnipinėti. Vienas tokių laiškų, 
pasirašytų gen. Michailovo, bu
vo paskelbtas Londono, Ont., 
spaudoje. Teisingumo min. Ful
ton paprašė daugiau informacijų 
apie sovietų veiklą ir pažadėjo 
teikti apsaugą, jei kam nors 
grėstų sovietinių agentų pavojus.

Orinė krašto apsauga sujungta 
su JAV ir sudarytas jungtinis 
štabas Colorado Springs. Štabo 
viršininku paskirtas gen. E. Part 
ridge, amerikietis, ir jo pavaduo
toju maršalas C. R. Slemon, bu
vęs Kanados aviac. viršininku.

Gynybos linija DEW jau baig
ta Įrengti ir pradėjo veikti. Ji 
apima 3.000 mylių ilgio liniją 
nuo Grenlandijos salos iki Aleu- 
tų salų pagal 70 paralelę. Lini
jos įrengimus bei radaro tinklus 
finansavo JAV išleisdamos $600 
mil. Pietuose Kanada įsirengė li
niją Mid-Canada pagal 55 para
lelę ir išleido $200 mil. Dar dau
giau i pietus Pinetree liniją įren
gė Kanada ir JAV. Dew linija 
pavesta tvarkyti JAV Federal 
Electric Co. Pagal susitarimą, 
80% tarnautojų Dew linijoj turi 
būti kanadiečiai.’

Telefono bendrovė “Bell” krei
pėsi j susisiekimo komisiją Ota
voje prašydama leisti pakelti 
kainas už telefono naudojimą, 
nes b-vė nepakankamai pelnan
ti. Esą šiemet per pirmuosius 6 
mėn. gauta $18.418.256 pelno, t.y. 
po $1.18 akcijai - šėrui. Praėju
siais metais tuo pačiu metu buvę 
gauta $16 984.464, bet šėrininkai 
gavę po $1.24 už šėrą. Tai esą ro
do padidėjimą telefono aptarna
vimo išlaidų.

Sviesto gamintojai prašo vy- neišvengiamai
riausybę padidinti subsidija pajungtas bendram Sovieti- 
sviesto kainoms iki -62 et. Vy-J05- demokratizacijos vyksmui, 
riausybės patvarkymu, ligoninės JAV laisvinimų .
ir panašios įstaigos nebegalės Dulles Pasekė Nehru 
gauti sviesto pigesne kaina, ty. 1J-.Jndu<^.^e,^1-,eras
21 et. pigiau. Ši nuolaida buvo J-Nehru kritikavo JAV Jaisyi- 
duodama liberalu vyriausybės nimo politiką, pykom visi, ko-

sviesto kainoms iki -62 et. Vy

21 et. pigiau. Ši nuolaida buvo

prieš dvejus metus, kad tuo bū
dų būtų sumažintos perdidelės 
sviesto atsargos. Esą dabar ši 
pagalba ūkininkų beveik nejau- 
čįma.

• Didžiausios neparduotų kvie
čių atsargos Kanados istorijoje 
tebėra sandėliuose. Prekybos 
min. Churchill pareiškė, esą dėl 
to nesą pagrindo būkštauti. Ka
nados kviečiai esą geriausi pa
saulyje. Jie gali būti laikomi 
sandėliuose be pavojaus sugesti, 
o ūkininkai būsią vienu ar kitu 
būdu atlyginti. Parlamentui bū
siąs pateiktas atitinkamas įsta
tymas.

Didelė audra su ledais pereitą 
šeštadienį praėjo maždaug 4 my
lių ruožu į šiaurę nuo Tillsonbur- 
go iki Simcoe, Ont. Per dvi va
landas ji padarė didelių nuosto
lių tabako derliui. Kaikurių ūki
ninkų sunaikintas visas tabakas, 
padarant iki $25.000 ir $30.000 
nuostolių. Nukentėjusių tarpe 
yra ir lietuvių ūkininkų. Der
liui nuimti buvo suvažiavę 
daug darbininkų. Dalis jų turė
jo grįžti į namus.

jos demokratizacijos vyksmui,

Dulles pąsekė Nehru

J. Nehru kritikavo JAV ’’laisvi-

munistu apšaukėm. O Nehru ra
mino. jog “kiekviena valstybė, 
pergyvenusi pagrindinę revoliu
ciją, vistiek grįžta normalybėn”. 
Vėliau užklaustas dėl pavergtų
jų sakė tvirtai tikįs, jog sovietai 
pradėję decentralizaciją galiau
siai suteiksią Rytų ir Centro Eu
ropos tautoms kultūrinę ir ūkinę 
savivaldą. Reikėjo penkių metų, 
kad Dulles, “išlaisvinimo” poli
tikos pagrindinis autorius, be
veik žodis žodin pritartų Nehru:

darbiavimą su sovietais, tarpu
savio vizitus, kurie buvo smar
kiai sumažėję po Vengrijos įvy
kių. Vyriausybės politiką palai
kė ir spauda. Štai NYTimes vie
nam vedamųjų išvedžiojo:

kio judėjimo uždavinių, kuriam 
turėtų priklausyti garbingi Lie
tuvos vyrai ir moterys, būtų gele 
žinės uždangos nuo Lietuvos pa
šalinimas. (Praėjusį sekmadienį 
NYTimes patvirtino, kad ameri- 

Sovietiniai žmonės šiandien toli kiečiams tebėra draudžiama lan- 
gražu skiriasi nuo tų beraščių kyti Pabaltijo valstybes, nežiū- 
masių, kurios įgalino per 30 me- rint visų ankstyvesnių pažadų.
tų Stalino diktatūrą. Bet klysta 
tie, kurie manė, kad tokią pajė
gią inteligentiją išsiauginusi 
valstybė ir toliau kaip niekur 
nieko toleruos gangsterių klikų 
režimą. Kaip ir į kiekvieną augš- 
tos civilizacijos valstybę, taip ir 
Į Tarybų Sąjungą neišvengiamai 
ateis demokratinis gyvenimo 
būdas”.

Sovietmas įgalinus nors ir api
brėžtą kontaktą su Lietuva, šios 
“Amerikiečių - Lietuvių draugi
jos” turėtų skatinti abipusį ben
dravimą apsikeičiant teatralų, 
menininkų gastrolėmis, filmais, 
scenos, muzikos veikalais, eks
kursijomis.

Dar prieš tai — tokios apibrėž-

Artėjančių rinkimų proga vėl iškeltas Vokietijos suvienijimo 
klausimas: JAV, Britanija, Prancūzija ir V. Vokietija bendru raš
tu, iškilmingai pasirašytu vak. Berlyne, kreipėsi į Kremlių, siu- , 
lydami sukviesti keturių konferenciją, kai tik bus pagrindo tikėtis 
patenkinamų rezultatų. Be to, aname rašte pabrėžta, kad kol Vo
kietija bus padalinta negalės būti Europoje nei taikos, nei pastoj 
vumo. Vokietijos suvienijimas laisvės pagrindu esąs netik elemen
tarinė būtinybė, bet ir pastovios tvarkos bęi taikos laidas Europoje.

Šis pasiūlymas buvo padary- “ 
tas besirengiant rugsėjo rinki
mams, kuriuose bus sprendžia
mas kancl. Adenauerio likimas. 
Juo norėta parodyti vokiečiams, 
kad suvienijimo stabdis esąs so
vietai ir kad socialistų išrinki
mas valdžion būklės nepakeis
tų, o tik atitolintų V. Vokieti
ją nuo vakariečių. Maskva atsi
kirto, esą tas raštas tėra naujas 
bevertis popierio gabalas, o R. 
Vokietijos komunistinė vyriau
sybė tai pavadino nauju bandy
mu pagilinti Vokietijos padali
nimą.

Europos raktas
Vakariečių naujai parodytas 

susirūpinimas Vokietija nėra be 
pagrindo: Vokietija ir kariniu ir 
politiniu požiūriu yra busimo
sios Europos raktas. Ji yra Bal
tijos jūros ir Atlanto vandeny
no galybė, kurios gyventojų ma
sė sudaro 70 mil., o pramonė sa
vo kokybe ir kiekybe prilygsta 
didžiosioms pasaulio galybėms. 
Pvz. vien plieno R. ir V. Vokieti
ja kasmet pagamina 26 mil. to
nų ir tuo užima III vietą pasau
ly. Suvienyta Vokietija aiškiai

tai daro viską, kad tokia galybė 
neišaugtų jų pašonėj. Jau vien 
Vakarų Vokietija Š. Atlanto Są
jungoj yra vienas pajėgiausių 
narių, kurio svoris vis didėja, o 
Prancūzijos, Britanijos mažėja. 
~)~’-hr -’i turi 109 039 v*-

Vakariečiai jau buvo benutrau- 
kią derybas, bet atskridęs iš Va
šingtono Dulles, pateikė naujų 
pasiūlymų, kurie derybas, žino
ma, prailgins, bet rezultatai bus 
tie patys. Sovietai jau pareiškė, 
nors ir neoficialiai, kad naujieji 
pasiūlymai, leidžią orinę kont
rolę Sov. Sąjungoj, JAV, Kana
doj ir kaikuriuose Europos kraš
tuose, jiems nepriimtini. Už tų 
visų planų slypi betgi Vokietijos- 
problema, ir Bulganinas savo 
laiške Macmillanui pabrėžė rei
kalą likviduoti Š. Atlanto S-gą, 
o Vokietiją neutralizuoti. Tuo 
tarpu sovietai pabrėžia dviejų 
Vokietijų buvimą ir deryboms 
su V. Vokietija Maskva paskyrė 
K. Semiopov, neutralizuotos Vo
kietijos šalininką.

Perono šešėly
Argentinos buvęs ditkatorius 

Peronas skelbėsi turįs pasitikė
jimą 75% krašto piliečių. Per 
įvykusius laisvus rinkimus pasi
rodė, kad už jį pasisakė apie 25% 
balsuotojų, kurie atidavė neuž
pildytas korteles, kaip buvo ra
ginęs pats Peronas. Visdėlto, pa
lyginus sų.kUpm paėjom, kurių 
bixvo':net -£2/^^bhistus prilenkė 
tik radikalai kaip pajėgiausia • 
paskira grupė. Šiaipjau rinkimus 
laimėjo nuosaikieji, imant visus 
kartu, gaudami 120 vietų seime 
iš 205. Šio steig. seimo uždavinys 
— parengti demokratinę koftsti-

riuomenę. kuri 1958 m. padidės Į KUniki 345 000 ' turoms ir paruosti prezidentoiki 165.000, o 1960 -
Su augančiu kariniu pajėgumu 
didėja ir V. Vokietijos politinis 
svoris. Jei jis pakryptų sovietų 
pusėn, raudonasis tvanas būtų 
neišvengiamas ir visai Vakarų 
Europai; jeigu jis palinktų va
kariečių pusėn, kartu su Rytų 
Vokietija, imtų braškėti visa so
vietinių satelitų sistema. Suvie
nyta, bet neutrali Vokietija, 
reikštų Š. Atlanto S-gos karinio 
pajėgumo susilpninimą ir tokioj 
Vokietijoj galėtų raustis sovieti
niai agentai, tempdami ją Mask
vos pusėn.

Neatmezgamas mazgas
Vokietijos suvienijimo šešėly 

jau eilė mėnesių vyksta nusi
ginklavimo derybos Londone. 
Sovietai, būdami seni sabotažo 
meistrai, tas derybas tęsia nepri- 
lesdami prie jokių reezultatų.

rinkimus, kurie numatyti vasa
rio mėn.

Chruščiovas - Tito buvo susiti
kę Rumunijoje, kur tarėsi page
rinti pašlijusius santykius. Tito 
išsiderėjo $250 mil. savo pramo
nei ir pažadą nekliudyti Jugo
slavijai ir kt. komunistiniams 
kraštams kurti savitą socializ
mą.

Omano sultanatan, Arabijos 
pusiasaly, įžengė britų kariniai 
daliniai, pasiruošę malšinti Ima
mo sukilimą.

Jordanas pareiškė protestų Sy- 
rijai dėl spaudos puolimų. Syrija 
protestą atmetė pavadindama jį 
ultimatumu, o Jordanas sustipri
no savo pasienio apsaugą. Liba
no prezidentas ragina visų ara
bų kraštų valdovus susirinkti 
posėdžio ir baigti tarpusavę 
kovą.Būtina remti lietuviškas i to tikslo draugijos galėtų skatin

ai didžiąją JAV ir Kanados_spau- 

į tijo srities, kviesti ten apsilanky- 
: ti žymiuosius po TSRS keliaujan 
Į čius amerikiečius. (Ponia A. E. 
Roosevelt, prezidento našlė, pra
šoma dabartinio jos vizito metu 
Sovietijoj aplankyti Lietuvą at-

“laisvės jėgas” i ti didžiąją JAV ir Kanados spau-
Apgailėtina, kad tiek JAV dą teikti daugiau žinių iš Pabal-

, NORI NEUTRALIOS BALTIJOS
(Elta) Baltijos jūros neutrali-' mininkais, nes jie čia laiko stip- 

zacijos ypač pageidauja Sovietų rias pajėgas, bet ir komunisti

LIETUVOJE 300.000 LENKU

Sąjunga. Maskva jaw eilę metų ne* Lenkijai tokia Baltijos jūros sa^ lengvabūdiškai šiam kores- 
Skandinavijos valstybėms siūlo ^nas “Tribunl Ludu” ; .į'lietuviamf^r’
Baltijos erdvės neutralizaciją. I įsidėjo straipsnį Baltijos jūros TnavoiinA”? P
Kai Chruščiovas ir Bulganinas klausimu. Cituoja Chruščiovo: cs . , tauta nn-
neseniai lankėsi Suomijoje, kai- posakį Helsinkyje apie Baltiją " savo iikimąPir valdymosi 
bos apie Baltijos jūros suneutra-l kaip taikos jurą _ ir svarsto ivai mQsu dabartinės kovos

u-iigo.. maonva JUU , _ . , ddhc ICUg VdUUUlbAdl NUlCd"

Skandinavijos valstybėms siūlo “Trihnnt ji nevažiuosian-

linima naujai iškilo. Jei Baltijos rias galimybes: visos Baltijos jū- 
jūra karo metu būtų uždaryta' ros ir ios pakraščių neutrahzaci- 
vįsiems svetimiems karo laivams Į3’ ginklavimosi apribojimus to- 
ir ko gero dar ir lėktuvams, So- j Įe erdvėje, eventualiai tarptauti- 
vietų karo vadovybei tai būtų 
labai naudinga. Sovietai pasida
rytų tikrais Baltijos jūros šei-

KUNIGU GRUPĖ TEISME
Pastaruoju metu Vengrijoje, 

Kadaro vyriausybė, besilaikanti 
sovietiniais tankais, pradėjo nau 
jus didelio masto suiminėjimus 
asmenų, dalyvavusių sukilime. 
Ryšium su ta akcija yra iškelta 
byla grupei'kunigų ir pasaulie
čių, ktfrie kaltinami priešsovie- 
tine veikla. Minimi šie vardai: 
kun. E. Turcsanyj, kard. Mind- 
szenty sekretorius, kunigai I. 
Varju ir A. Kukla, teol. stud. I. 
Tabodi, pulk. Įeit. P. Lieszkovs- 
ky ir eilė kitų. Esą jie turėję 
centrą kunigų seminarijoje, kur 
spausdinę prieškomunistinius at
sišaukimus, organizavę maisto

tiekimą sukilėliams ir, kard. 
Mindszenty išakyti, įsiveržę per 
sukilimą j tikybinių reikalų de
partamentą, kur pagrobę slaptus 
raštus. Be to, jie po sukilimo 
dar paskleidę slaptą atsišauki
mą “Mielas Bičiuli”, kuriame iš
garbinti sukilėliai bei paskelbti 
tekstai kardinolo Mindszenty 
pareiškimų ir popiežiaus Pijaus 
XII kalba, liečianti Vengrijos 
įvykius. Policija esą radusi pas 
juos daugybę atsišaukimų, dup- 
likatoriu, raš. mašinėle ir t.t. Už 
visa tai jiems buvusi iškelta by
la. kurią netrukus nagrinėsiąs 
teismas.

nę kontrolę ir pan. Nesunku su
prasti. kad lenkai palankiai žiū
rėtų, jei tokiais Baltijos neutra
lizacijos susitarimais toje erd
vėje būtu įamžinta ir esamoji po 
litinė padėtis. — Vakarų kraštai 
Baltijos ’jūrą skaito tarptauti
niais vandenimis ir vargu su to
kia ios neutralizacija sutiktų. 
Bet Skandinavijos šalys į’tai žiū
ri santūriai. Lietuviams, lat
viams ir estams Baltijos jūros 
neutralizacija tokio pobūdžio vi
sai nepriimtina, nes ji prisidėtų 
prie sov. režimo Pabaltijo kraš
tuose įamžinimo. Lietuviai, lat
viai. e«tai turi tokias pat teises 
kaip ’t kitos Baltijos pajūrio tau
tos. Be šių trijų tautų pripažini
mo Baltijos neutralizacija ar ki
tas kuris sandėris toje erdvėje 
būtų niekinei Tačiau savo tikrą
ją valia galės pareikšti tos trys 
tautos tik būdamos laisvos.

formą, mūsų dabartinės kovos 
uždaviniu ar tik nebūtų kova už 
Pabaltijo bylos išjudinimą iš ig- 
noracijos, kurią sąmoningai pa
laiko rusai, o nesmoningai prita
ria ir vakariečiai, o ypač anglo
saksai.

Kova už lietuvių teisę gyventi 
pilnateisiais žmonėmis gimtajam 
krašte turi būti tęsiama ritme su 
tarptautinės politikos evoliucija.

Ryšium su lietuvių-lenkų kul
tūros dekadomis Vilniuje - Kau
ne ir Varšuvoje lenkų spauda ne 
mažai rašė apie sovietinę Lietu
vą, ypač joje gyvenančius len
kus. Dienraštis “Žycie Warsza- 
wy” paskelbė, esą soviet. Lietu
voj gyvena daugybė lenkų, vien 
Vilniuje — 60.000, kurie turį 5 
gimnazijas, technikos institutą 
N. Vilnioj. Vilniuje ir vietovėse 
kaip Širvintos. Vievis, N. Vil
nia, Wielki Soleczniki, Pabradė, 
Eišiškės, Nemenčinė ir kt. esą iš
eina lenkiškai laikraščiai ir taip 
pat veikia lenkiškos mokyklos. 
Dienraštis, be to, pageidauja, 
kad ateityje būtų keičiamasi 
tarp soviet. Lietuvos ir Lenkijos 
kultūriniais laimėjimais, ypač 
mokytojais ir teatrais.

Lenkų spaudos pranešimu sov. 
Lietuvos kultūrinei delegacijai 
vadovavęs vicepremjeras Preik
šas, kuris Poznanėj, lankydamas 
pramonės parodą, pareiškęs, jog

lenkiški filmai Vilniuje ir Kau
ne, taip pat išstatyta liaudies me
no paroda. Su pasisekimu kon
certavęs “Sląsk” ansamblis, 60. 
000 žmonių norėjo jį pamatyti^ 
bet dėl vietos stokos galėjo da
lyvauti tiktai 5.000.

Sov. Lietuvos dekados proga 
Varšuvoje buvo išleistas specia
lus leidinys apie lietuvių raštiją 
bei mena, bet sov. Lietuvos kri
tikai “Tiesoje” jį išpeikė kaip 
tendencingą ypač idėjiniu požiū
riu.

Otava. — 40 Kanados lenkų 
birželio 26 d. išvyko į Lenkiją ir 
aplankę gimines per Žolinę su
sirinks kaip maldininkai Čensta- _______ ___ __________
kavos Jasna Gora vienuolyne, o Lietuvoj esą" apie 300.000 
po to grįš į Kanadą. j lenkų ir 280 lenkiškų mokyklų.

Otava. — Lenkų laivas “Bato- Lietuviai Varšuvoje pasirodę

MAŽIEJI PERDAUG 
GALINGI

W. Churchill, kalbėdamas Lon 
done^JAV teisininkų suvažiavi
me, pareiškė, kad Jungt. Tautos 
neatliekančios numatyto vaid
mens. ir todėl reikalingos refor
mų. Ypač didelis jų nepajėgu
mas pasireiškęs Vengrijos by
loj. Jo nuomone. J. Tautose, kur 
vra 81 narys, mažosios valsty
bės. turėdamos lygų balsą su di
džiosiomis, yra perdaug reikš
mingos. nes tuo būdu galinčios

ry” nuo rugpiūčio pabaigos pra-‘«Tosca” operoje, kurioje Toscos 
dės reguliarias keliones tarp ro]ę dainavusi sol. Jadvyga Pet-! . , tm
Gdvnės ir Montrealio. Jo savi-: raškevičivtė. Cavardossi _  Va- i oaveikti didžiųjų kraštų politi-
ninkas “Gdynia American Line” lentinas Adamkevičius. Asarpia; žą. Be to, JT nutarimai esą daro- 
— Lenkijos valdžios agentūra — - Jonas Stasiūnas. Imi vadovaujantis ne teisingumu, _

daiva atremontavo Bremene su- T ... ..... . . , ..Jo neapykanta, pavydu. išskaiČia- 
: mokėdama $1 mil. Juo pabėgo LenklJos Kultūrinei delegacijai vimais Toks organizmas esąs ne- 
j 1949 m. iš JAV komunistų vadas vadovavo kultūros ir meno mi- veiksmingas ir reikalingas re- 
G. Eisler. Misteris Kuryluk. Buvo rodomi formų.

dės reguliarias keliones tarp roię dainavusi sol. Jadvyga Pet-

j mi vadovaujantis ne teisingumu, __ 
!o neapykanta, pavydu, išskaiČia-
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APATIŠKUMASJ

Kiekvieno išgyvenimai yra di
deli,'sunkūs. Prošvaistės mažos 

. ir, rodos, visos viltys sudužusios. 
Apima toks visiškas abejingu
mas, apatija, o kartais prisideda 
kartus skepticizmas. “Kam to 
reikia? Nieko, iš to nebus”. Klau
simai ir atsakymai baisūs. Lieki 
gyvu lavonu. Atostogauju. Ste
biu kitus ir save paplūdymy. Tai 
gyvi indų jogai. Kartais valan
das stebiu vieną tašką.

Pažįstu vyruku, kuris liepos 
pabaigoje važiavo į šokių šventę 
Čikagon. Labai nustebo, kad 
šventė praėjus. Daugel yra Do
nelaičio Slunkių, kurie važiuoja 

, dalgio pirkti rugiams išbyrėjus. 
Nemažiau yra ir prof. Ylos “kan- 

f tinos” Jonukų, nustebusių, kad 
Napoleonas miręs.

Galima kaltinti monotonišką 
fabriko darbą. Stebėdamas For
do liniją, tikrai gavau Čaplino 
įspūdį, kad ir gatvėje ir naktį 
gali pradėti veržles prisukinėti. 
Bet turėdamas laisvo laiko gali 
pamiršti savo robotiškumą. Ro
botas yra niekam nereikalingas, 

* o reikia kūrybiškumo ir dina
mikos.

Galim kaltinti visuomenės par 
tines rietenas, kurios kartais 
sveikiausius sumanymus palai
doja. Bet kodėl nematome šim
tų gerai įgyvendinamų idėjų? 
Likom abejingi “Lituano” šauks
mui, Tautos Fondui, BALFui. 
Šalti mūsų kultūriniems laimėji
mams. Visur reikalingas darbas

tūkstančiai kūrybingų rankų, 
tūkstančiai meile ir pasiaukoji
mu plakančių širdžių.

Ši liga yra neepidemiška, ne- 
užkrečiama. O stoka noro ir pa
siryžimo. Vienas kitą turim ska-

N. S. Chruščiovas aštriai puo^ kulysyje taip pat buvo įmaišy- 
lė J. M. Malenkovą už taip vadi- tas ruošiant minėtą suokalbį, 
namų ždanovininkų sunaikini
mą Leningrade, 1949-50 m. Ne
žinia, kuriais sumetimais jis nu- _
tylėjo A. A. Ždanovo nužudy-Iy. S. Abakumovui Lenitagrade. 
mą, įvykdytą 1948. 8. 31., nes jis Jį sunaikino ne Molotovas, bet 
jau buvo benusmelkiąs beišky- ■ gen. I. V. Šilęin, kuris anksčiau 
lantį Malenkovą.

Užsimojimas kelioliką gydyto- Tik savaitei praslinkus nuo Aba- 
jų nužudyti, V. S. Abakumovo kumovo žuvimo, Maskvos radi-

Beriją sunaikinus netrukus 
atėjo eilė saugumo viršininkui

“be priekaištų ir ilgą tarnybą”.
Suokalbis prieš gydytojus

Be minėtų augštųjų karių, 
kaip skelbia R. Garthoff (The 
Role of the Military in recent 
Soviet Politics, Russian Review, 
April 1957), dalyvavo -ir marš. 
Konev, artimas Chruščiovui,_ • i ' ,

buvo Malenkovo persekiotas. Į Marš. Žukovas ir jo patikėtinis 
uc nnn Aha- Stnknlnvskn viziri cunValhin run.

jas 1954. 12. 31 pranešė, kad gen. 
Šikįn už “ilga tarnybą” sovieti
nėje armijoje^ apdovanotas ordi
nu. Yra duomenų, kad ne tik mi
nėtas generolas, bet'marš. L. A. 
Govorov, marš. I. S. Konev, gen.

sunaikinimas Leningrade buvo 
daroma ne tik' kompartijos augš- 
tų pareigūnų, bet ir maršalų pri
tarimu. Kalbant apie gydytojų 

tinti, traukti, nežiūrint nei parti- bylą kažinkaip 1953. 1. 13 Prav- 
nių, politinių įsitikinimų. Visos dos numeryje praspruko: suo- 
mūsų partijos yra neblogos. Nei kalbyje dalyvavo kariai ir parti- štemenko ir ądm. Lavčenko bu- 
vienai iš jų nėra Lietuvos laisvės jos pareigūnai. Visa atsakomybė ’ 
duobkasys. Tik kartais per daug i krito ant Berijos galvos “už po- 
išsipolitikavę vienas kitą pamai-' litinį aklumą”. Buvęs MGB rai
šom su purvais. x jnisteris S. D. Ignatiev prieš mė-

Visur ieškokim mūsų amžino rnesį paskirtas į partijos CK sek
retoriatą buvo papeiktas ir iš jo 
pašalintas 1953. 3. 7. Jis buvo 
švaistomas į įvairias žemesnes 
vietas, tačiau š.m. vscario 16 d. 
buvo paskirtas užsienio reikalų 
ministerio pavaduotoju. Jo pa
vaduotojas Riumin buvo nužu
dytas neva už suokalbį prieš gy-

optimisto Vaižganto deimančiu
kų. Neieškokim, kas mus skiria, 
bet kelkim tą, kas mus jungia. 
Pavergtos tautos vaikams nėra 
laiko barniams, nes visos mūsų 
jėgos turi būti suburtos į konk
retų vadavimo darbą, kad visi 
būtume Vidūno amžinieji gyvy-
bės-spinduliai, o ne pragaišties dytojus. .Ignatievas liko gyvas 
šešėliai. R. Medelis. tik dėka Chruščiovo, kuris už-

vę įvelti į suokalbius . ir politi- 
nius likvidavimus. Anksčiau jie 
buvo ištikimi A. A. Ždanovui, o 
vėliau Chruščiovui. Govorov ne
paprastai greitai iškilo į viršū
nes ir tik partijai spaudžiant 
buvo paskirtas krašto apsaugos 
ministerio pavaduotoju, nors jis 
pats’tik 1942-m. tebuvo į partiją 
priimtas. Jaunas ir niekam ne
žinomas Štemenko pakeitė Vasi- 
levskį generaliniame štabe. Jis 
taip pat. kaip ir Šikin, buvo din
gęs ilgam laikui ir vėl pasirodęs 
viešumon apdovanotas ordinu už

Sokolovskij viešai suokalbio ruo
šime nedalyvavo, nors apie jį ir 
žinojo.

Garthoff nurodo: “Visai pati
kėtina, kad Chruščiovas.taip pat 
dalyvavo suokalbyje prieš gydy
tojus. O juk jo ir marš. Konevo 
dalyvavimas suokalbiuose iš se
no. yra žinomas. Jie sutartinai 
dirbo Ukrainoje karo metu. Ko
nev buvo pirmininku karinio tri- j

Stovykla prie Atlanto-
Kai nuo Atlanto saulė bėrė būreliai. Altoriaus viršuje stovi 

pirmuosius spindulius, o didžiu
lės jūrų žuvėdros traukė rytme
čio puotos dainą, atplėšiau mie
guistas akis. Perdaug ramu, kad 
galėčiau keltis. Tik saulei gero
kai pasišokėjus, įlindau po mo
derniai įrengtu dušų. Vos spėjau 
uždėti švarką, suskambėjo pus
ryčių varpas. Lauke pamačiau 
gražiai išsirikiavusias berniukų 
gretas. Jie grįžo iš rytinių pa
maldų ir žygiavo tiesiai prie pui
kiai apkrautų stalų skaniais lie
tuviškais valgiais. Jie čia sto
vyklauja. Yra keletas ir ne lietu
vių: keli ispanai su lietuviukais 
mokosi lietuviškos giesmės. Ber
niukų stovyklai vadovauja žy
mus pedagogas, buvęs gimnazi
jos direktorius, A. Masionis. Jis 
mielai mane supažindino su sto
vykla ir jos tvarka.

Špionažo pinklėse
(Pabaiga)

Per 24 vai. mes sugavome 11 
vyrų iš Blumo gaujos. Mes juos 
ištempėme iš kavinių^ klubų ir 
besilinksminant su merginomis, 
du iš jų net iš po panosės mūsų 
štabo, besiruošiant savo veiks
mams. Tačiau pats Blumas buvo 
sovietų sektoriuje. Mes darėme 
įvairius planus, bet visi jie su-

Kaip buvo gaudomas vienas 
pavojingiausių rusų špiona

žo grobikų Vienoje.

but, didžiausia istorijoje gaudy

Durims prasidarius keturi 
agentai, vadovaujami 'Koterio, 
puolė vidun. Bet ten žmogus bu
vo greitas, kaip ir mes. Užgeso 
šviesa.

ir pinigas. Lengva konstatuoti ir j griūdavo lyg kortų nameliai, nes 
dar iškritikuoti Įvykusį faktą, i jis buvo laikomas viešbuty po 
jei prie jo nei piršto neprikiši, stipria MVD sargyba. Tačiau
“Graži šv. Jono bažnyčia, gera 
pranciškonų salė, tik perdaug pi-

; Jiigo”, ramiai suniurni, nors ten 
tavosios nei pusės plytos nėra.

Mūsų dalis sergame. Reikia 
’ skubios ir greitos pagalbos grą

žinti. visus i visuomenę. į gyvą _ _______
kūną. Neleistina gyviems gan- žinią, kad Blumas ištrūkęs iš

*" ų yrą p^rmaža, o MVD nagų ir prarijęs nežinia 
Alums reikalinga [kur. Po valandos prasidėjo, gal-

grenuoti. Mūsų 
darbo jūros.

.v

mo akcija. Rusai norėjo apsau- Pasieniu atsargiai Koteris pra 
goti jį nuo papuolimo į mūsų; dėjo slinkti virtuvės link. Staiga 
rankas, kad visas tas reikalas ne i pastebėjo žmogaus šešėlį savo 
išeitu i tarptautinį skandalą. Bri- j kairėje ir tuo . pačiu momentu 
tų ir prancūzų slaptosios tarny-; pajuto aštrų skausmą pečiuose, 
bos įsijungė kartu su mumis į ■ Tai buvo pirmas pasisveikini- 

_ .. ( šia didžiausią gaudymo misiją, 'i mas. taip netikėtas, staigus. Po
- , .. ,ciau tačiau visos keturios pajėgos vi-^0 .1IS spruko lango link. Bet iš

mes buvome galutinai pasiruo- soje centrinėje Euroooi'e ne- ’ kiemo pusės pradėjo šviesti stip- 
užbaigti sį gyvybinį žaidimą. jstengė surasti šio veinintelio < rūs prožektoriai. Tai jį atbloškė 

žmogaus. J atgal į kambario kampą, iš kur
Pagal mūsų vyr. vadą, mes jeu i prasidėjo jo lemiamoji kova už 

turėjome būti seniai ji sugavę, gyvybę. ,
tačiau niekas negalėjo atspėti.

Mes gal permenkai vertino
me Blumą, o taip pat ir sovietai. 
Vieną rytą įgriuvęs mūsų slap
tasis pranešėjas, rusišku akcen-

Nuo galvos skaudėjimo ir reumatizmo - f
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Blumas pradėjo siausti praga
ro - staigumu. Per langus besi- 
veržią profesorių šviesos spin
duliai jį' pfl^ėrtė' pritūpti po 
langu. Iš ten jis puolė ant Kote
rio peiliu rankoje, nutaikęs jį į 
gyvybei pavojingiausią vietą. 
Tačiau. Koteris detektyvo lanks
tumu suspėjo pakrypti į šoną ir 
artimais pistoleto šūviais pervė
rė jo šoną, pečius, krūtinę. Švi
nas partrenkė, jį ant grindų ir;
peilis krisdamas iš rankų nusi- ^^ baįgtis raaršalų tarpusavio 
rito, .aciąu tai aar nebuvo Beno > rungtvn^s ir galimas ju susikir- 
paskutims pasispardymas. Tk"a-1 °- & j.

žiūrint visų šių sužeidimų, — 
'kaupęs paskutines jėgas, jis šo
ko ant Koterio, ištraukė iš jo 
rankų pistoletą ir pasiuntė pas
kutinį dar likusį apkaboj šūvį į 

f? duris pagalbon atbėgančią- 
sargybinius išsivedė ir nusivežė.J agentų bangą. __ _

’ planus. Pagaliau išvargusiu bal
su Koteris pasiūlė pteną, kad iš
eitis yra surasti tą benkartą. tai 
padarant biznį su kuo nors, ir 
kuo skubiau, nes Blumas dabar 
ieško pagalbos pas kurį nors 
šmuglerį.' . •

— Taip, tik pas šmuglerį, — 
kartojo Koteris. — kuris dirba

j abiejose geležinės uždangos pu- 
■ sesę.' .
i Tą pačią naktį apsupome tu r-į 
tingiausio britų sektoriaus šmug i 
lerio gyvenvietę, plačiai žinomo i 
“Dėdės” vardu. Nusitempėme jį I 
į savo “krikšto” vietą. Kiek pa-■ 
laikius ten, Frankis atėjo į ce-J

įlę, švelniai pasikalbėjo, paėmei. _ e
jį už rankos, .pro sveikinančius: per duris pagalbon atbėgančią- 
sargybinius išsivedė ir nusivežė.J agentų bangą. Vos nekliuvo i

— Kalėjimai tai’nesąmonė. — J man, nes ir aš ten būvua. ’
kalbėjo švelniai Frankis pasiū-• Išbalusiu ir skausmo verian- 
lydamas cigaretę, — supuvęs da- gjaįs dygliais veidu jis išrodė 
lykas, tačiau man tai dar pn- žiauriai siaubingai. Jis sviedė 
mena kitą supuvusi daiktą. Tai.į mus tuščią pistoletą ir griebė- 
žmogų, tarptautinio sektoriaus sj uf sunkaus geležies gabalo, 
išrūgą... aš girdėjau jis vėl gri-jTada tai prasidėjo galutinė jo 
žęs į miestą^ J kovą, geležies’ gabalu, žvakide

— Taip, aš žinau, — palenkda- jr pagaliau dantimis, kai buvo 
mas galvą atsakė tas. Jis jau ži- Į perlenktas pistoleto rankenos 
nojo apie ką buvo kalbama. ■ smūgiu i tarpakį.

— Kol šis žmogus maišysis: T, , i „„„. . .. . , , . ~ . i Kelnes buvo pasruvusios krautarptautiniuose sektoriuose, pn- . . , . . 5 .
darvs jis mums visiems dau« ™. " •>«,«•“n“ J"™ 
varįo. L klabėjo Koteris, A a.P-Wtos timpai lubų ir visgi,

< 11S dar- pajėgė islaisvmti rankai nieko, kaip tik vargo, law pat ir / .. v,.. . .. i ir pasiusti genu vazoną į agen-jums ir jusu bizniui... i, ųT r s - JITnjr; J Mei'leV VeiCKį.
balsu atsakė* tas i . Pagaliau mes sutvarkėme šį> L Tačiau mes juk galime ji j ' 15uldo?eri- P^išę jį ant

J & : neštuvų issineseme į gatvę. Ap-
p i link namą švietė prožektorių 
' jūra, iš daugybės karinių ir kitų 

sektorių ’ policijos mašinų su 
dvigubomis sirenomis.
. Taip, tai buvo didžioji tarp
tautinės policijos operacija.

Kai Blumas buvo keliamas į
i ambulansą, jis dar bandė išlais
vinti savo sudaužytą kūną. Ta- 
jčiau jau matė savo galutinį pra-

sutvarkyti, tą išperą. ’ •
Koteris sustojo arti, jo gyve

namos vietos ir atsisveikinda
mas padavė savo telefono nu
merį, įsakydamas paskambinti. 
Jis lauksiąs.

— Taip, suprantu, — šyptelė
jo tas. — Paskambinsiu ...

Ir taip po trijų dienų telefo-1 
nas suskambėjo Koterio bute.

— Aš turiu žinią iš “Dėdės”, s 
apie žmogų, kuriuo jūs intere- Į 
suoiatės, — sumurmėjo moteriš 
kas balsas.

— Tęskite toliau, prašau, — 
sužemintu balsu tarė Koteris 
pieštuku braižydamas sieną.

Tai buvo sekmdiaenio rytas. 
Už poros minučių pradėjo kauk
ti sirenos ir visi specialių veiks
nių būstinių telefonai pradėjo I 
skambėti užaliarmuodami visus I 
turimus tarnautojus galutinai 
kovai su šiuo pavojingiausiu 
žmogumi.

Kelios minutės po astuonių 
vakare, prancūzų sektoriuje su
skambėjo mažo apartamento du
rų skambutis. Ir kai moteriškų
batukų čirškėjimu prisiartinusi 
prie durų būtybė paklausė kas? 

j buvo atsakyta:
— Tai aš. ponia, Krause, namų 

sargė. Atnešiau jums namų su
rašymo kortelę pasirašyti.

Marijos liurdiškė stovyla.
Stovykloje yra trys pastatai 

Viename gyvena atostogaują ber 
niukai, o kituose — svečiai. Čia 
norinčių atostogauti yra tiek 
daug, kad pranciškonams tenka 
nuolat išnuomoti keletą kamba
rių gretimose vilose, o valgyti ir ‘ 
laiką praleisti drauge visi susi
renka į vienuolyno patalpas. 
Atostogaujančių tarpe teko ma
tyti diplomatą iš pietų, fotogra
fą iš Niujorko, šokėją iš Čikagos, 
poilsio ieškotoją iš tolimos šiau
rės, iš plataus krašto sportinin
kų,v net atostogaujančių lietuvių 
karių (JAV), čia ilsisi seneliai, 
žaidžia ir mokosi jaunimas. Ne
jučiomis pamatai senų pažįsta
mų bei naujas pažintis surandi.

Ši stovykla yra įdomi, nes čia 
pat plauna krantus sūrus, bet la
bai malonus maudytis, Atlanto 
vanduo, virš šimto akrų pranciš
konų gražiai suaugęs ir kvepian
tis pušynas gaivina kiekvieną 
vasarotoją. Stovykloje yra teni
so, tinklinio aikštelės ir dar di
džiulė aikštė visokioms pramo
goms. Be to, yra salė, kurioje ly
nojant vasarotojai žaidžia įvai
rius žaidimus, o vakarais rodo 
filmus. Vieną vakarą stovyklau
ją berniukai suruošė laužą su 
įvairiomis pramogomis. Kiek 
juokon džiaugsmo ir gražių prisi
minimų paliko mažiesiems, o 
kiek pridainavo ir svečiai'. Kar
tą, pavalgius pietus, senutė už
traukė dainą, salė sujudo, ir vi
si dainavo apie pusvalandį.

bunolo,^biįųi StOv^kį? SUPa j? dvie^, PUsiU
’ . J £~^***^***y um vonnnn Tah vanriiin niinlat m-

bendra pnesa Berną. Jis visais; , A x x i ’j — i • v wy « ido* to) t O 1 111 Till k 51 1Q 1budais garsino Chruščiovo vardą 
kariuomenėje”.

Suokalbininkų maršalų tarpu
savio rungtynės yra žinomos. 
Žukovas ir Konevas seniai rung 
tyniauja dėl pirmenybės. Šian
dieną, rodosi, kad Žukovas nu
rungė Konevą. Jei Konevas ma
žesniuose dalykuose daug kom
partijai padėjo, Žukovas jau ke
lis kartus išgelbėjo Chruščiovo 
valdžią. Jis lėmė palaužiant Ma- 
lenkovą 1955 . m. vasario mėn., 
kai vyko susikirtimas dėl pra
monės politikos linkmės: remti 
stambiąją ar vartojimo dalykus 
gaminančią pramonę. Jis turė
jo raktą savo rankose ir šiais me
tais, kai reikėjo sunaikinti kom
partijos kairiąją ir dešiniąją 
opoziciją.

Žukovo garsinimas
“Slaptojoje kalboje” Chruščio

vas rado reikalo paliaupsinti Žu
kovą: “Stalinas pakartotinais at
vejais teiravosi apie Žukovą, 
kaip karinį vadą. Jis net mano 
nuomonės prašė apie jį. Aš jam 
p'areiškiau. kad Žukovą iš seno 
pažįstu ir jį laikau geru kariu ir i 
kariniu vadovu. . 1

Po mano pareiškimo sekė Sta-K• , .. .
lino nesąmonės: “Jūs giriate Žu-1 SiUntimaj į LietUVJI IT kltUS krastUS. 
kovą, nors jis nėra užsitarnavęs 
pagyrimų. Pasakojama, kad į V 
prieš kiekvieną karinį puolimą ■ 
paima avės sauja žemės, ją pa-: ..<?••___ ___________  _________  _ _______ ________
uostydavęs ir tardavęs: galime siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lietu-
nnnhma. .nra4pt.i n kita karta: ( vą l,ei kitus kraštus yra prieinąmiąusia^sir pįgiausiai,per

vanduo. Ten vanduo nuolat ju
da: tai teka į jūrą, tai-teka iš jos. 
Kai vanduo teka iš jūros, tai daž
nai atplaukia ruoniai pamedžio
ti žuvų. Jie ramiai plaukioja van 
dens paviršiuje, iškėlę savo jau
tiškas nosis. Kartais jie išlipa iš 
vandens ir šildosi prieš saulę. 
Laivelių uoste yra namas, tai ge
riausias stebėjimo taškas. Į uos
tą yra išpiltas,puikus takas; Jis 
primena Panemunės šilą ne tik 
grožiu, bet ir skleidžiamu pušų 
aromatu. Juo eidamas matai: 
amerikonišką natūralų pušaičių 
mišką, anglišką parką, išvedžio
tą piltais takais ir arčiau prie 
stovyklos puikiai sutvarkytą 
prancūzišką sodą. Pusiaukelyje 
tarp uosto ir stovyklos yra vie
nuolynas ir koplyčia. Jo langų 
vitražus dirba garsusis Lietuvos 
dailininkas prof. Jonynas. Jis su’ 
ponia čia atostogauja ir kuria.

Tarp vienuolyno ir stovyklos 
stovi didžiulė Liurdo apsireiški
mo koplyčia. Gjaži ir didinga sa
vo architektūrine išvaizda, pa- 
slaptinga, ir mistiška savo puoš
numu. Jos laiptų pakraščiuose 
nuolat dega žmonių uždegti ži-

Maskva. — Sovietų Sąj. pra
dėta leisti du laikraščiai Vokiečių 
kalba — Rote Fahne ir Arbeits- 
banner, — abu skirti Altajaus 
vokiečiams. ;

Dublin.—Airijos sostinės bur
mistras žydas Briscoe, kuris kaip 
žydų organizacijų atstovas lan
kėsi " JAV ir Kanadoje, pralai
mėjo rinkimus. Nauju Dublino 
burmistrų išrinktas J. J. Roe.

uostydavęs ir 
puolimą pradėti, o kitą kartą: 
nuo veiksmų susilaikyti.

kas visa tai išgalvojo, — atsikir-j ^ 
to Chruščiovas, — tačiau aš ži-J 
na u, jog tai netiesa”. ./

Matomai pats Stalinas sugal- 
vojo pasakas maršalo Žukovo ta- 

m t ui sumažinti”.
Šiandiena mes nežinome kuo j

* i rungtynes ir galimas jų susiKir- 
e’ I timas su kompratija. nors vakar 

’ su* buvo jie vieningi suokalbininkai.

žiauriai siaubingai. Jis sviedė

bicijos, jis spiovė į veidą ame
rikiečių daktarui, kuris lenkėsi 
apžiūrėti jo skylėtą kūną. Dar 
po kelių sekundžių jis prarado 
sąmonę ir jos iau nebeatgavo. 
Mirė jis ant operacijos stalo 110 
JAV karo ligoninėje. ' * ■

Jo mirtis atnešė mums perga
lę, o jam galutini, kruviną pra
laimėjimą. Tai buvo ir didžiau
sias jo gyvenime nepasisekimas. 
Jo kišenėje mes radome padirb
tą olandišką pasą Benjamino 
Brenerio vardu ir rezervaciją 
lėktuve skristi į Italiją. Jis būtų 
išskridęs už 12 valandų.

Laisvai vertė S. Pe-s.

LIETUVIS MATININKAS 
/Ontario Land Surveyor/ 

P. ŠALNA
9S Mill Rd., Yongchtirtt P.O., Ont. 
Td. TU. 4-3988 — Richmond Hill 

H Toronto — Long distance.

A, Po GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visu rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomotic - Hyd
roma tic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

3.15 vai.
penktodieniois, 
sekmodieniois,

6.15 vai. 'Vak.
antradieniais,

APLANKYKITE NIAGARA 
FALLS, VIENĄ IŠ PASAU

LIO STEBUKLŲ, LAIVU.
Susisiekimas autobusu i 

Buffalo, N.Y.
LAIVO TVARKARAŠTIS: 

Rytais: 9 vai. kasdien. 
Popiečiais: 
Trečiadieniais, 
šeštadieniais, 
Šventadieniais 
Pirmadieniais,
ketvirtadieniais: 9.45 vai. v. 
Penktadieniais, šeštadieniais 
ir šventadieniais tik j Niagara 
on the Lake.

KAINOS:
SUAUGUSIEMS: 

ten ir atgal $3.90 
į vieną 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 vakfa- 
ra- ,

Smulkesniu informac. klausti 
EM. 3-5155.

NAUJAS SKELBIMAS SU 
NAUJENYBĖM.

perskaityti š> skelbimą ir Įsitikinti, kad pasiųsti

, Baltic Exporling Co 
849 College St. (prie Ossington), 

Toronto, tel. LE. 1-30S8 
Siunčiame iš Kanados:

Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir 
kitų reikmenų įvairius siuntinius

Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems, kos
tiumams. ir paltams medžiagų, kostiumams priedus. ir 
kitas prekes. . :

Dėmesio dėl siunčiamų vaistų ir 
medžiagų iš Anglijos.

Nuo š.m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymioi atpiginti vaistai 
m: H Anglijos, pavyzdžiui:
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 30 a 1 gr. su muitu

muitu 
muitu 
muitu

•'% 
"%.

*

m: iš Anglijos, pavyzdžiui:

%,

1 \

M

. '4 'b, '

S. S. CAYUGA

siunčia

Isoniazid ,1000 tab!. 50 mgm.
Penicillin in oil 1x10 cc 3 mil. u.
Cardophylbn /Theophillin/ 100 tabL 0.2 
Multivitamin 500 tabl.
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.
Serpasil 500 tabl. 0.1
Serpasil 500 tool. 0.25
Vitamin B. Complex 250 tabl 
Phernoborbiton 500 tabl. 1 gr. 
Aspirin 1000 tab!
Digoxin 500 tabl
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm.
ir t.t ir t.t. . c 7

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, Achromycin, Chloromycetin,

$7.90 
$4.70 
$ 1.00 
$1,10 
$2.80

su muitu
su
su
su _____
su muitu $4.20 
su muitu 
su muitu

muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu

SU 
su 
su 
su 
su

$4.70
$11.10
$1.70
$1.60
$1.70
$3.80
$4.60

CryStomycine, Erythromy- 
cine, Penicillin, Estomycin, Mixtamycin, Serornycine, Cycloserin, Strep
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terromycin, Viomycin ir įvairios 
medžiegos ir instrumentus dantims taisyti.

Taip pat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

Dar didesnė naujiena:
Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kostiumams bei 

paltams nauju vilnoniu juostelėmis medžiagų pavyzdžiai. Tu medžia
gų kaina PASAKIŠKAI ŽEMA, t.y.:

Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamušalu ir šeri 
ne /klijonke/ iškaitant visus mokesčius — TIKTAI .................. $72.30

Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vienas paltas arba 2 kos
tiumai ir 2 paltai.

Siunčiant į Aziją /Sibirą/ reikia pridėti dar $1.8C
Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje Toronte ir 

pas ponią Juraitiene Hamiltone. /Užsakant šį pokieto laiškais prašome 
nurodyti pageidautiną spalvą/.

Be to, siunčiame iš Anglijos kaip seka:
Švediškos elektrines siuvamos 

mašinos,
38-nių modelių HOHNER 

akordeonus,
Moderniškiausias mezgimo mašinas
šveicariškus laikrodžius firmos

"Cyma" ir "Dixton",
Stiklui pičuti peiliukus su deiman

tu ir metalinius,
Parkerius,

Dviračiams padangas ir šliaukąs 
įvairių išmierų,

Plaukams kirpti mašinėles,
Skustuvus,
Plaukams dažyti įvairių spalvų 

dažus, ’**
Avalynę,
Maistų,
ir t.t. ir t.t. • *

1

T

&

4,

Iš Anglijos viską galimo siųsti oro paštu iki 20 švaru. Kiekveinas n 
siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršyjant nustatyto svorio. * 

w Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siuntinį Kalė- < w 
doms bei žiemai

Mūsų skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St E., pas 
p. V. Juraitienę,' tel. JA. 8-6686. priima užsakymus vais- 
tams ir kitoms gerybėms siunčiamoms tik iš Anglijos. 'K 

Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus už- 
sakymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio « 
siuntinius siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų & 
pranešimą
DARBO VALANDOS: Pirmadienj — penktadienį mto 9 . 5 
vai ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto | 
iki 5 vai. vakaro.

Sav. A. KALUZA . j



Girdėsime panašiai kalbant sekmadieni prie bažnyčių. Kai- kam bus gana nuostabu, nės jis atvyko mėnesiu ar dviem vėliau ir‘jo dešimtmetis ryt ar per Kalėdas. Dabar jis, išsmukęs iš pamaldų ieško pažįstamų, nori ir turi daug ką pasakyti .turi reikalų, nuotykių, laiškų, naują sūnų ar pirmą dukrą. Viskas kasdienybe, tokių dalykų net “Tėviškės Žiburiai” nerašo.— O, mano pone, kai buvome Lietuvoje, mes Palangoje žuvavome, nors taip toli teko važiuoti... — Ir taip toliau, ir kiekvienas vis ką kita pasakoja.Atsidusau.Yep, vakar buvau “Medaus Uoste”. Norėjau sugauti žuvų, žmona norėjo nusikratyti kasdienio švaros palaikymo, vaikai norėjo būti su tėvu, nes įdomu, vis kas nors naujo. Tėvas turi tiek daug rūpesčių, kad nė nepastebėjo, kaip jam pačiam ūsai užaugo, nors skusdavosi kasdieną.Šiandien jis varto albumą, tvarkingai sutvarkytą, tartum užplanuotą senatvei, kai vaikai bus nebe vaikai, o vyrai su savo šeimomis. Žmona bus pudruota • senutė su auksuotais akiniais ir žvilgančiom pilnom praeities gyvenimo, įdubusiom akim. Tada, bus daug metų- praėję ir viskas bus maloniam rūke. Šiandien tėvas nesijaučia tėvu. Jo vaikai — draugai, žmona — partneris, at-! sidavęs visam kam, pasiryžęs pu- 1 sininkas. Bet jis prisimena kaip' ir kas, kada ir kur prasidėjo.Prieš dešimt metų, prieš ki-' tiems atvykstant į šį kraštą jam ' laimė lėmė. Jis neprašė jos, ne-1 ieškojo — atsitiko. Jei kas klaus- i tų, jis pradėtų nuo virtuvės —• kaip jo draugai išsiuntė jį parnešti kukurūzų sriubos, kukurūzų duonos ir kukurūzų sausainių. Negrįžo greitai, kaip turėjo grįžti. Šį kartą viskas truko il-l giau.Skaitė tuo laiku angliškai parašytą skelbimą, bet tik skaitė ar suprato — sunku pasakyti. Tačiau visa išvertus vokiškai, atrodė, kad kažkam reikalinga stiprių, virš dvidešimt penkių metų amžiaus vyrų darbams -Kanado- • je. Karininkas bus rytoj. Prašo visų būti. Nelaimei, jam dar nebuvo dvidešimt penkių metų. Auk dar, auk didutis... zKlausti galima, jei, kas neaišku. Tą dieną su sijubos kane rankoje stovėjo pats pirmas prie durų. Netikėtai karininkas atidarė duris ir...— You first, please.Aišku, skelbime buvo klaida — tapo pirmas įrašytas.Prasidėjo transporto paruošimas. Visoje pabėgėlių imperijoje pasklido žinia: jau.. . jau ... veža. Daktarai skaitė iškritusius dantis, sesutės svėrė išbadėjusius kūnus, matavo sulinkusius individus. Laimingasis buvo toks lengvas, kad sesutė turėjo nuosavą koją padėti ant svarstyklių, nors kito jo draugo nusirengti drabužiai svėrė bemaž tiek, kiek jis pats. Nesakyčiau, kad kišenėse būtų turėjęs akmenų. Kitų plaučiuose daktarai matė susiformavusius cigarečių viršelius.Galų gale, viską perėmė kanadietis daktaras ir viskas ėjo OK.Paaiškėjo čia atvykus.Mūsų laimingasis praėjo pirmas, ir ėjo visur pirmas. Gal būt ir šiandien jam tas atsiliepia nervuose: drebėjimas kūno dalių, ypač kai reikia išleisti, dolerį. Taip jam sunku. Priimti kas kita.' Kartais sapnuoja, kad kažkas glosto jo raumenis, žiūri delnus, mėgina sprandą. Kartais naktimis rėkia “Yes”, o prikeltas

•‘No”.Tie skryningai ir tie klausimai: ar pažįsti, ar matei rusus, kokia tavo drabužių spalva buvo karo metu, kaip gilias kasei duo-Tuos visus miego simptomus dabar mūsų daktarai vadina “Flu”, bet laimingajam visgi “Fui-Fui”. Po to visko tapo tylu ir jokių žinių. Pasirodo, nieko nebuvo daryta be tikslo.Tyla buvo specialiai — bepro- čiams išskryninguoti. Ieškojo tų, kurių nervai silpni. Vėliau virtuvės pradėjo gaminti iš vienos porcijos — tris. Gal norėjo Išlaikyti tą patį emigruojančių skaičių. Gal norėjo paruošti skeletus visuomenei sugriaudinti pažadėtoje žemėje. Išsilaikyti sočiam galima buvo tik su anekdotais, kurie buvo geriausias maistas ir miego vaistai. Mažai kas išklausydavo iki galo neužmigęs. Laikas bėgo, žmonių skaičius didėjo. Net dainuoti susigalvodavo. Vyrai plėšė: “Ošia žali medžiai, žalios pievos juokias ...”Turėjome ir koncertą. Kanados operoje atsirado tuščia vieta, atsirado kam ją ir užimti...

... Pradėjau su kirviu miške, pri ėjau prie teptuko. Gyvendamas išmokau gudrybių ... Geriausias biznis — spausdinti pinigus. Bet kodėl niekas nebando?Gyvenu Toronte, dirbu kaip cinkografas beveik visiems Kanados žurnalams. Didėlis foto mėgėjas, žuklautojas, medžiotojas, menininkas, bet visą laiką praleidžiu su sūnumis žiūrėdamas televizijos.Pasimatysime spalio 12-14 d.d. per Dešimtmetį Toronto Liet. Namuose.Skautai išsipakavo iš maišų uniformas, tik... dega laužai, aiškiai šviečia... Net lenkai atsisėdo, pamiršę viską, šalia lietuvių prie laužo. Kaikurie prisiminę istoriją apsiverkė, pasibučiavo.Laimingasis stovėjo ir jam ašaros bėgo.Mes plauksime “ten”, jpaliksi-. me “čia”. Paliksime tuos griuvėsius, tuos nuodėgulių balkius, plytų krūvas. Bus .ten maisto iki valiai, rusai bus toli... Nematysime nacių, nematysime juodosios rinkos ir jos mums nereikia — mes ir taip viską išpardavėm už maistą. Mes gyvensime Kanados miškuose, tarp taikių medžių, Winnipeg© vilkų. Mes kirsime 'medžius. Gausime po dolerį. Mums nieko, o ničnieko daugiau nereikės. Mes taupysime! Aš nieko nepirksiu naujo. Man užteks senų skudurų, kol pasitaupę grįšime į laisvą Tėvynę.

.skirta jūsų malonumui

DOW KINGSBEER
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Pirmieji po karo lietuviai imigrantai miškakirčiai Bremen-Hafen uoste pasikrauna į laivą “Gen- . erai M. B. Stuart” kelionei į Kanadą.Š.m. spalio 12-14 d., Padėkos Dienos savaitgalį, jie susirinks Toronto Lietuvių Namuose paminėti dešimtmečio KanadojeBet ten, ten doleris bus dešimt litų — mes tapsime turtingi. Aš esu mokytas labai, juk buvau į universitetą įstojęs. Aš būsiu inžinierius — visam miestui..., bet, o Dieve, ar greitai, ar man seksis, o gal mane medis prispaus ir niekas neišgelbės? Mano mama toli Tėvynėje, tėvas — nežinau. Dieve, Tėve mūsų. ■....Nesakyčiau, kad tai buvo jam ar kitam, bet taip buvo didelei daliai. Paskutinės dienos ir valandos buvo griaudžios. Buvo gaila visko, kas lieka, buvo gaila senos motutės Europos. Jautėsi šalinimasis nuo prigimtos laimės, prigimtos vietos. Savanaudis, kas pasišalina nuo tėvų žemės į nepažįstamą kraštą, į naują mišrų įvairių tautybių triukšmą, su teise pačiam triukšmauti, kalbėti apie laimę, būti laimingu, bet ar jaustis pačiam širdy laimingu?...Mes drįstame daugiau ir įtūžiai kalbėti apie individualų tikėjimą — religijas, bet mes nedrįstame niekam išsipasakoti, nes mes patys sau tai susikūrėme. Daug kartų gyvenime kelsime savo nuosavų namų sienų spalvas, daug kartų keisime sienose kabančius paveikslus ir jų rėmus. Džiaugsme ir tikroje laimėje, kuri slypi mumyse, atsirasime po laiko, kartu atsiradę savoje gimtoje lūšnoje, savam kaime, savam krašte, nors vienai minutei ten sustojus, nesakyčiau, kad nenorėčiau išsitiesti šalia savo tėvų amžinam poilsiui.'Taip mintys maždaug derinosi

" Little b’ar” m....

VAKARIEČIU GALVOSENOS KEISTENYBĖSMes, kurie esame kilę iš bolševikų pavergtų kraštų ir matę jų žiaurumus praktikoj, dažnai stebėdavomės Vakarų pasaulio žmonių naivia galvosena raudonųjų diktatūrų atžvilgiu. Deja, toji eilinių ir pilkųjų žmonelių masė Vakaruose, toli gražu, nėra jokia išimtis, nes panašiai galvoja ir “didieji” ...Štai Toronto “The Globe and Mail” dienraštyje, liepos 18 d. laidoj, Philip Deane aprašo liepos 17 d. įvykusią spaudos konferenciją Vašingtone. Šiuo kartu pakeliui į naują kraštą, prieš dešimtį metų, kol pats laivo įdomumas išblaškė.Štai laimingasis kopia laiptais augštyn, susiranda paskirtą vietą ir skuba vėl į denį paskutiniam sudiev. Susikratė laivas prieš pajudėdamas, sudrebėjo visų širdys. Dingo žemės horizontai, dingo mintys. Nauja vieta, nauja tvarka. Vanduo, vanduo. Pavienės jūros žuvys, rūkai, dienos ir naktys. Mes sotūs, mus gerbia, skaitosi. Mes atsigauname, pasijaučiame savistovūs, — mes vėl esame tikri žmonės. Rytoj rytą —<1947 m. liepos 31 dieną — mes išlipsime Hali- fakse. Taip ir buvo.Išlipo laimingieji į naują kraštą — Kanadą. Jiems sekėsi nevienodai, bet to niekas nerašys.Iki kito dešimtmečio!
V. Macas.

BREWERY LIMITED

(DAU KINGSBYR) 

reporterių paklausimai ir prezidento atsakymai sukęsi apie jo santykius bei pasikalbėjimus su Sovietų raudonuoju maršalu Žukovu II-jo Pasaulinio karo metu.Prezidentas reporteriams štai ką papasakojęs:“Mes, abu su maršalu Žukovu, karo metu turėdavom ilgas diskusijas apie mudviejų kraštuose respektuojamas ‘ doktrinas. Vieną kartą net tris valandas diskutavome tuo klausimu, steng damiesi vienas antram išalkinti, ką tos dvi sistemos reiškia paskiriems žmonėms - individams. Aš pasijutau visdėlto sunkioj padėty, kai reikėjo man atsakyti į Žu kovo teigimą, jog -jų sistema gravituojanti visiškai į idealistinius tikslus ir siekius, o mūsiškė — į materialistinius”.Šis prez. Eisenhowerio prisipažinimas, esą, pritrenkęs spaudos darbininkus. Vienas iš reporterių, James B. Reston, iš “The New York Times” štabo, prezidentą paklausęs:— Ar Jūs, Pone Prezidente, norėtumėt ir palikti mums, spaudos žmonėms, tokią išvadą, kad tikrai yra labai sunkus uždavinys apginti nuomonę, jog demokratija yra ideališkesnė sistema nei komunizmas?O prezidentas Į tai atsakęs:—- Kada kalbama su komunistais, pasidaro truputį sunku išaiškinti, kad ir šitoks, pvz. reikalas: tu sakai, kad mūsiškėj sistemoj žmogus gali dirbti ką jis

PREMIJUOTOJI TAIKADeja, vėl tenka rašyti, norint minkštinti “nekaltą” persistengimą tų, kuriuos prof. Gediminas Galva aprašo TŽ Nr. 24: “Daug buvo pasakorių, naivių ir parsidavėlių, kurie kalbėdami apie pavergtųjų laisvinimą pavergimo grandis dar labiau sutvirtino. Ir kiekvienas klastingas Maskvos posūkis jiems buvo nauju įrodymu, nors jis nevertas nei netikro pinigo”. Vartant TŽ 27 nr. čia kaip tik norisi pasisakyti dėl mielojo p. Vyt. Sirvydo priekaištų man str. “Ir taikoje žmonija neprapuls”. Reiškia, klauskime ar neperdaug rašom apie taiką? Koks reikalas? Juk ne poeto - jaunuolio įkarštis p. Sirvydą spiria prie persistengimo? Taika — gerai ir nėra gi pasauly žmonių, kurie nenorėtų teisingos taikos, bet taika ir teisingumas gi nėra viena ir tas pat. Tačiau tai nėra ta taika, kurią p. Sirvydas aprašo, lygiai, kaip JAV užsienio politika nėra tokia, kaip jis keistai vaizduo- 
nori, gali taupyti kiek nori, turėti kokią nori nuosavybę, pirkti ką nori už savo santaupas ir tt. Dėlto aš esu įsitikinęs, kad mūsoji sistema yra geresnė, o ji remiasi ir integruojasi krašto gyventojų jėga, suteikta laisvuose balsavimuose 170.000.000 krašto gyventojų.Maršalas Žukovas į tai atsakęs: ,— Tačiau mūsiškė valdžia pasako savo šalies gyventojui: tu dabartiniu metu negali turėti tų daiktų, nes jie reikalingi atiduoti valdžiai, kuri juos panaudos visos šalies gerovei...— Kitais žodžiais tariant, — prezidentas aiškino spaudos konferencijoj, — Žukovas atkreipia dėmesį į tai, kad Sovietijoj paimamos iš gyventojų bet kokios kontribucijos ne jėga, tačiau valdžia mokina ir išmoko gyventojus visa tai duoti laisva valia, kad palaikyti savo kraštą ir savo valdžią. O tai ir yra idealizmas. Jie įrodo gyventojams ir įti kiną juos, kad didžiausias pasitenkinimas jų — yra gyvenimas ir pasišventimas valdžiai, atidavimas didžiosios dalies gėrio valdžiai...— Diskutuojant tokį klausimą su komunistais, jie tave palieka tiesiog be kvapo ir nebežinai žmogus nė kaip atsakyti | jų teigimus ...Mr. Phillip Deane tašo:“Tai taip auginama mūsų sistema. Atrodo, pagal prez. Eisenhowerio išaiškinimą, jog ’ todėl tik ji gera, kad joje gyvendamas— gali laisvai dirbti, laisvai užsidirbti ir taupyti, o susitaupęs— pirkti tai ,ką nori... Prezidentas, atrodo, net nepagalvojo ir nepaminėjo mūsų valdymosi sistemoj egzistuojančios kalbos ir žodžio laisvės, laisvės organizuotis, susirinkti, tikėti ar netikėti, laisvai ir tikrai laisvai balsuoti, rinkti valdomuosius organus ir juos pakeisti — taip pat balsavimu — jeigu jie pasirodo netinkami, apie ką nė pagalvoti negalima komunistinėj diktatūroj. Gi prez. Eisenhoweris, pre-- zentuodamas mūsiškę sistemą, anuomet 'tenorėjo Žukovą įtikinti, kad pas mus yra gera tik todėl, kad galime pirkti tą, ką norime. O taip pat jis visiškai pateisino ir rado pakankama Žukovo kritiką, jog esą mes esame materialistai...Maskvos radijas, be abejonės, pasisavins šį prezidento teigimą(Nukelta į 4 psl.)
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ja, visai artėdamas daleidimui “kas yra gerai Rusijai, gerai ir ' Amerikai”, neva, konfliktų — nesimato, tik mes — neerzinkim jų, o ateitis bus visiems šviesi ir t.t. Bet jei teisingos taikos visi norime, tai bodimės taika plėšikui (kad jis atsigautų, nutuktų iš užgrobtų kraštų ir pasiruoštų agresijai), išskyrus mielą p. Sirvydą, kuris, be abejo, tik gerų norų pilnas prakaituoja dabar norėdamas įpiršti jo “milžinišką” taikos teoriją, deja, net su triguba klaida:1) jis tiki, kad jo “teorija” yra originali, atrodo, nežinodamas nieko apie maskvinę, Stalino premijuotąją; 2) savo taikos pamokas net primygtinai kemša, deja, ne agresoriui (Maskvoje), o nukentėjusiai lietuvių tautai, kas yra neleistina nesąmonė, nes, atrodo, gerb. autoriui bus su simaišę agresoriaus ir aukos sąvokos, tartum lietuviai būtų karo, net didelio, kurstytojai, ku rie jau yra atsistoję su padegtu knatu prie atominės patrankos, gi blogiausia 3) jo taika yra tokia “gera”, kaip ir ano, kuris, pasiryžęs net į plaukus kibti kitaip manantiems, pasišoko, ar užsidėjo sau misiją, niekieno neprašytas, įpiršti visiems ir visur vilko ir avies (kvailutės) taiką, mažne galvą guldant, kad vilką ir dera, ir reikalinga leisti prie avių į daržą, o nakčiai net uždaryti į vieną daržinę. Nedrsk suabejoti p. Vyt. Sirvydo peršamu “progresu”. Jis liepia besąlyginiai pripažinti Maironio “mainos rūbai margo svieto”. Mes gi manėm, kad Maironis -tiek daug apie bolševikus dar nežinojo, kad net dabar, pasiremiant jo kūryba būtų galima garantuoti jo progresą. Deja, mes drįstam manyti, kad dalykai “mainosi” —augštyn ir žemyn, nesuprasdami, kodėl p. Sirvydas vilko progresiją skelbia tik augštyn, geryn? Tai — stambi klaida. Mūsų mielas p. Sirvydas yra, tartum, pasiryžęs doleriais pirkti kiekvieną žodi, žadantį dideles vilko permainas. Deja, jis tik giliau įklimpsta, o jo cituojamas D. J. Dallin kįt. knygoje vardu “The changing world of Soviet Russia” sako, kokios didelės bebūtų permainos, du dalykai nesikeičia: valstybinis (kapitalo) ūkis ir proletariato diktatūra. Atseit, plėšiko rolė nesikeičia. Skirtu-: mas, kad senukas auką užmušdavo juodom, neplautom rankom, o anūkas — baltom pirštinaitėm, įmirkytom Paryžiaus kvepaluose. Nuo to aukai ne- lengvesnė mirtis. Kaikas, žinoma, paklaus tokio menkniekio, kodėl p. Sirvydas prisiima taikos misiją, ar tinka ekspertu pranašaudamas “Ir taikoje žmonija neprapuls”? Deja, mums atrodo, neleistinai įklimpstamą iki ausų į tuščiažodžiavimo pelkę. Kodėl, kam be reikalo persistengti, juk ne lietuviai užgrobė Rusiją. Ne avis, bet vilką (Mask voje) reikia mokinti taikos pamokose.Jei klausyti p. Sirvydo, mums nereikėtų rūpintis Lietuvos laisvinimu, nei pagalba skriaudžiamai tautai, o tik pamokinti “kantrybės” visus, net Sibire. “Ir virš kolchozo gieda vieversys”, anot jo, gali gerai tikti atsakymu į genocidą (t^utų naikinimą), nesiekiant informuoti dar laisvas tautas, žodžiu, mums reikia į mūsų kruvinus reikalus kitų atsakymų, p. Sirvydo receptai netiks. St. Bijūnas.Otava. — Kanada į Vengriją pasiuntė 250.000 kubinių centimetrų antipolio skiepų. Ten dabar stačiai siautėja polio epide-
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Trys lietuviai jaunuoliai—ipž. ?. Vilniaus žemės ū. mechani- 
Algprda# Petruševičius ir moks- zacijos technikumą^ — Olandų 
Mrtrt AgMt) Larentas bei
m Jurkša, 1956 m. rugsėjo 10 d. 
bandę pabėgti nuo bulvių kasi
mo darbų netoli''jų kalinimo la- —• Viršui: 
gėrio Dybrąva, Moldavijoje, bet diškiai -r- 
buvo susekti, pašauti ir sugau
ti. Jie į stovyklą buvo atvežti dar 
gyvi, bet mirė lągerio ligoninėje.

Jtį mirties liudininkų jau yra 
pasiekusiy laisvąjį pasaulį..

Petras Bučinskas 1941 m. pra- 
sidedant karui buvo milicinin
kas Krekenavoje. Jis. tada pesi- 
tfąųkęs į Rusiją, 1942 m: buvęs 
iŠ lėktuvo išmestas į Gudijos 
miškus Ka?ėnų rajone ir vei
kęs “Žalgirio” partizanų būryje 
Įgnąliuos •=. Pąbęadėa rąjone. Jie 
buvę užėmę Vydžiy miestelį.
W m. jis buvo įjungtas į 

rauijonąją armiją. Po karo bu
vęs paskirtas partorgu į Kreke
navą ir vadovavęs kovoms su 
.partizanais. 1953 m. jis išrinktas 
M Mejmkaįtės kolūkio, Pane
vėžio rąjono, pirmininku. Juo ir 
dabar yrą.

Kodifikuoja Lietuvos įstaty- 
mmius ąktys. Pastaraisiais ke
liais metais esąs paruoštas spau
dai Lietuvos TSR įstatymų, 
ąųkšę.-tarybos prezidiumo įsakų 
bei vyęiaųsybės nutarimų chro-x 
nologinis rinkinys keturiais to
mais.. Rinkinyje esą įdėti vęi-

] —r su mechanizacijos 2 ir 4 
m. skyriais ir elektrifikacijos 4 
m. skyrių.

3. Vilniaus agrotechnikumas 
Viršuliškių apylinkė, Buivy- 
‘t- agronomijos ir zoo

techn. 4 m. skyr. Dėstoma lenkų 
kalbą.

4. Vilniaus gyvulininkystės t. 
—Verkiai—4 m- zootechn. skyr.

5. Kauno Mičiurino. vardo so
dininkystės - daržininkystės t.
— A. Freda — agronomijos 2 
m., sodininkystės - daržininkys
tės 4 m. skyr.

6. Kauno ž. ū. tech. — Alek
sotas — žemėtvarkos 4 na., bu
halterinės apyskaitos YVz m. sR.

7. Klaipėdos ž.ū.t. — agron. 4 
ir 2 m., zootechn. 4 irveter. 2 m, 
skyr.

8. Klaipėdos buhalterinės apy
skaitos ž.ū.t. — Sportininkų g. 
13 — 4 ir 3 m. skyriai,

9. Šiaulių agrotęęhnįk. Per
galės .aikštė — agron. ir zoo
techn. 2 ir 4 m. skyr.

10. Kapsuko gyvulininkystės t.
— Kvietiškis — agr. ir zootechn. 
2 ir 4 m. skyr.

11. Panevėžio hidromelioraci- 
jos t. — Gegužės 9 g. Nr. 22 — 
2 ir 4 m. skyr.

12. Joniškėlio Mičiurino vardo 
ž.ū,t. — agronom. 2 ir 4 m. skyr.

13. Rietavo ž.ū.t. — agron. 4 m, 
skyr.

14. Smalininkų ž.ūž mechaniza-
kiąntieji įstatyminiai aktai, iš- cįioš t. —■ 4 m. skyr.

* * • zx a • 1 • A "I a ______ * -LSukūrimo Lietuvoje 1940 m. iki 
1955 m. sausio 1 dienos: Baigia
mas ruošti taip pat šio rinkinio 
penktasis tomas, kuris apims 
įstatyminius aktus, išleistus 
1955/56 metais. Iki šiol pasirodė 
tik pirmas to rinkinio tomas.

S. Pilipavičius lengvosios pra- 
monės minister is karo metu bu
vęs kažkurio dalinio partinės or 
gapizącijos sekretorius. Prie 
Oriolo buvęs sužeistas.

Lietuvoje yrą 20 žemės ūkio 
mokyklų. Tiesoje yra skelbimas 
apie priėmimą moksleivių į “že
mės ūkio technikumų dvimečius 
ir keturmečius skyrius”:

Į, Vilniaus žemės ūkio techni
kumas — Latvių g. 47; Agrono- 

' mįjos. 2 ir 4 metų skyriai.

Prųdhommes Garden Centre ro-

gijimą Hamiltone, tenka arčiau 
ir geriau susipažinti su mūsų 
tautiečiais, atvykusiais į ši kraš
tą anksčiau už mus. Turiu paste
bėti, kad ^ie daugumoje yra nuo
stabaus širdies gerumo ir žymiai 
už mus naujuosius solidaresni.

patya. n mąistąs
ūai beveik tie 
ir namai žymiai

Lietuviai uasaulvJe(CSc) Komunistinių krąšių 
ambasados vis dar nesiliauja ra
ginę naujuosius kanądiečius grįž 
ti į anapus geležinės uždangos. 
Ta proga paskaitykime ištrauką 
iš Rytų Vokietijos komunistinės 
spaudos. Pamatysime, kokie“ lai

JĄ VALSTYBES
BĄLFas birželio mėn. gavo 

aukų $1.510,48, imigrantų jūrų 
transportui $874,18 ir nario mo

rugpjūčio 28 d. ir tęsis 10 d., iki 
rugsėjo 8 d. Suvažiavimas vyks 
rugsėjo 6-8 d.d.

Dainų šventės komitetas, per
nai gražiai atlikęs savo darbą, 
nutarė nesusilikviduoti, bet veik 
ti iki bus sudarytas komitetas 
sekančiai lietuvių dainos šven
tei ruošti. Mat, tam yra palikta 
$2.500 ir komitetas nenori jų nie
kam patikėti.
BRAZILIJA

Portugalijos prezidento gen. 
Craeviro Lopes lankymosi S. 
Paulo proga į įvairius priėmimus 
buvo kviečiamas ir Lietuvos 
konsulas Al. Polišaitis.

Konstitucionalistų šventėj, va- 
din. “Nove de Julho”, liepos 9 
d. S. Paulo estądas paminėjo 25 
m. sukaktį nuo S. Paulo estado 
sukilimo prieš diktatūrą. Šven
tės išvakarėse Pacaembų stadi-

12 d- suėjo 8-ni veiklos metai. 
Vasaros atostogos, pabaltiečių 
sporto varžybos ir šiaurės Ame
rikos sporto žaidynės vertė šią 
kuklią sukaktį atšvęsti tik rude
nį. Sportiniu papročiu, klubo 
įsteigimo sukaktis bus atžymėta 
rungtynėmis - turnyru dalyvau
jant Toronto, Ročesterio ir Ha- 
naiitoųo sjwto vienetams ir va
kare, didžiausiame Hamiltono

jusiu,.
liūnas ___ T ___ ___ _
drulėnįęnė (Simcoe, Ont.) įnešu
sios po $200 ___ __ -______

Šio baliaus progą trys iš jų Iv^butyje, sukaktis bus užbaig- 
bus NF apdovinoti lietuviškais * Vumpu minėjimu ir balium!, 
albumais ir gražių gėlių puokš-|Raivaw*ų sportinių netikėtumų 
tėmia. Tuo savo vaiksanu NF ho- ^4Baus metu t^pjpat progrąmo- 
rį pagerbti ir padėkoti viąiems £J“/ 
senesnes imigracijos tautiečiams,! 
kurie taip vieningai šią sunkiai 
įvykdomą Liet. Namų idėją re
mia.

Visi dalyvaudami šiame pui
kiame baliuje, kur ne tik sma
giai pradėsime ilgąjį Darbo die
nos savaitgalį, bet ir kartu pa
bendrausime su mūsų senaisiais 
tautiečiais, iš kurių mes naujieji 
dažnas esame gavę daug pagal
bos pirmomis į šią šalį atvykimo 
dienomis.

L. Namų Fondas šią savaitę 
dėkoja 4 naujiems nariams pa- 
kyrusiems ar jau ir įnešusiems 
po šimtinę: Grinienei Elvyrai, 
Gujai Feliksui, Maksimavičiui 
Antanui ir Mileriui Kaziui.

Kviečiame ir prašome • visus 
lietuvius stoti nariais į NF. Tik 
tada galėsime namus vadinti 
Lietuvių Namais, kai visi iki vie- ,

ir M. ln-

ję dalyvaus žinomas aktorius - 
humoristas iš JAV V. Žukaus
kas. Tad rugsėjo 14 d. datą visi 
Hamiltono ir apylinkių lietuviai 
prašomi skirti Sporto Klubo Ko
vas sukakčiai atžymėti. K.B.

* X . • • r '

Hamiltono. Lietuvių Namų Fondo sukak
tuvinio vakaro - koncerto, Įvykusio 1957 
nv gegužę: 4 d., 644 Barton St. East 

apyskaita.

15. Alytaus ž.ū.t. — agron. 2 ir 
4 m. skyr.

16. Pajūrio ž.ū.t..— Pajūris, Ši
lalės rąj. -- agron. 2 ir 4 m. sk.' no būsime prisidėję prie jų įsigi-

17. Gruzdžiu ž.ū.t. - 
m. skyr.

veter. 4 Jimo.
Į Sveikiname Antaną Maksima

18. Vabalninko ž.ū.t—.zootechn. vi.čių liepos 27 d. sukūrusį šeimą
4 m. skyr; '' ~'

19. Salų ž.ū.t. — agron. ir zo- mingiausių ateities dienų, 
techn. 4 m. skyr.

20. Vilniaus buhalterinės apy- girsti jo gilų lietuvišką nusista-
x _ Labdarių g. la tymą: “Eisime tik į lietuviškus

su Diana Meucci ir linkime lai-

Pajamos: -
191 įėjim. bil. po $1.50 $286.50
10 įėjim. bil. maksi, po 50c 5.00
Progr. leid. pelnos 511.06
Loterijos pelnas 216.89
Bufęto pelnas 136.95

Viso pajamų $1.156.40

išlaidos:
Salės nuoma $100.00
Orkestras 95.00
Programos išpildymas 185.00
"NL/Z už skelbimo 10.00
"TŽ'' dž skelbimą 10.00
Gėlės programas išpįldytojoms 10.00
Bilietų spausdinimas 8.91
Garsiakalbio nuoma 5.00
Važinėjimo ir telef. išlaidos 11.10

Viso išlaidų $435.01
Koncerto pelnas $721.39

HLNF valdyba. i

mingi” yra repatrijąntai, kai tik' kesčio $12. Iš Kanados aukų pri- 
. jie peržengia laisvojo pasaulio 
ąieną.

Magdeburgo laikraštis “Volks- 
stimme” rašo:

“Yrą mūsų valdžios reikalas 
padėti tiems žmonėms naujai 
įsikurti, tačiau valdžia tuo rei
kalu aiškiai per mažai rūpinasi. 
Daugumoje vietų grįžusieji turi 
pereiti tam tikrą “bandomąjį lai
kotarpį”, kol jiems leidžiama 
laisvai įsijungti į masines orga
nizacijas. Repatrijąntų stovyklo
je vietovėje August - Bebel - 
Damm (stovyklą globoja Namų 
Aptarnautojų unija) atvykusie
ji traktuojami labai biurokratiš
kai, jų išvykimas į miestą yra 
netgi suvaržytas. Taip pat nu
siskundžiama repatrijantų sto
vykla Thalmann Factor, esan
čioje Hopfenbreite”.

Kitas Rytų Vokietijos laikraš
tis, Frankfurto prie Oderio 
/‘Neuer Tag”, rašo apie neseniai 
Angermunde j e įvykusią partijos 
konferenciją repatrijantų reika
lais. Konferencijoje konstatuota, 
kad repatrijantai kritikuoja dau
gelį Rytų Vokietijos gyvenimo 
sričių, kad jų nusivylimas “ati
ma pasitikėjimą darbininkų ir 
ūkininkų valstybe”. Tos žalingos 
mintys plintą visuomenėje ir net 
verčią ją tikėti Amerikos radiju.

Dar vienas ląikraščtis, Wor- 
bis “Dąs Volk”, rašo:

“Virš visko, repatrijantus rei
kia auklėti ideologiškai. Dauge
lis iš jų dar vis tebeturi ryšius 
su giminėmis Vakarų Vokietijo
je. Jei repatrijantai nebus pajė
gūs paveiksti anuos ideologiškai, I 
tai anie veiks juos”. j

Mąlonu buvo iš p. Antano iš-

skaitos ž. ū. t.
— 1% m. skyr.

Mokytis priimami iki 30 me
tų, į 4 metų skyr. išlaikę stoja
muosius egzaminus iš 7 klasių 
programos iš lietuvių, rusų k. ir 
matematikos, o į 2 m. skyrius — 
baigę vidurines mokyklas ir iš
laikę atitinkamus egzaminus iš 
tų pat dalykų.

EDMONTON, Altą.
St. Plackus buvo sunkiai susi

žeidęs koją ir turėjo atsigulti į 
University ligoninę. -Po sunkios 
operacijos ligonis sveiksta.

Donną Marija Kirdeikaitė, 
duktė Jono Kirdeikio ir Ruby 
Pillage, liepos 21 d. buvo iškil
mingai pakrikštyta. Krikšto tė
vai buvo Antanas Kirdeikis ir 
Daryl Roberta Aitkęn. Po to bu
vo šaunios krikštynos J. Kirdei
kio namuose dalyvaujant dau
geliui svečių.

Edmontono Lietuvių Namų di
rektoriai liepos 28 d. surengė 
linksmą gegužinę pp. Garbaus- 
kų gražiame ūkyje Brightview, 
Alta. Gegužinė pavyko gana ge
rai. Publikos buvo virš šimto

parengimus, būsimą šeimą au
ginsime lietuviškai, o iki to lai
ko ir žmonelė pramoks mūsų kai 
bos”. Mieloji p. Diana yra italė 
ir jau dabar gražiai taria keletą 
mūsų kalbos sakinių.

Stasys ir Viktorija Burdiųavi- 
čiąį prieš kurį laiką svečiavęsi 
Clevelande, sugrįžę į namus, 
džiaugiasi, kad lietuviai gražiau
siai ir turtingiausiai gyveną Ha
miltone. Išgarbintoji Amerika 
Stasiui B. padariusi visai priė- 
šihgą įspūdį. “Tokiais namais, 
kokius Hamiltono lietuviai be
veik jau visi turi, Clevelande re
tas tesidžiaugia. Kas ir turi įsi-

------ “Mano mėgiamiausi-----------------
kartūnai”

žmonių iš visos apylinkės.
Šeimininkas Petras Garbaus- 

kas su žmonele maloniai darba
vosi ir vaišino svečius skaniai 
pagamintais, valgiais ir gėrimais 
nesigailėdami nei vargo. Visą 
pelną paaukojo Lietuvių Namų 
palaikymui.

Širdingai dėkoja pp. Garbąus- 
kams. Liet. Namų direktoriai 
visa Lietuviu Bendruomenė.

ir
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VASARVIETĖJE MERCURY LODGE
ant grataus Simcoe ežero kranto, viena mylia į šiaurę nuo KESWICK, Ont., 
nuomojami: vasarnamis, kabinos, laiveliai ir parduodamos meškenoj imu i žu
velės. Graži vieta poilsiui ir meškeriojimui.

TeUf. Roches Point 184M Sovminkoi L. P. KRILAVIČIAL
' 1 ' ........................................... . .......... .. - ■ - 1 ■ ■ ' M. i II...............................I! II

Frank Frog, gimęs ''Hamleto pilies šešėlyje'' 
Elsinorę, Ponijoje, 1932 m. baigė Ontario Me
no mokyklą, kaip diplomuotas skulptorius. Hu
morui betgi jis pasirodė talentingesnis ir rado, 
kad lengviau valdyti plunksną nei skulptoriaus 
kaltą.

Tai vienas iš piešinių serijos, paruoštos John 
La bart Limited, siekiančios paskatinti susido
mėjimą Kanados menininkais.

Vakariečiu...
(Atkelta iš 3 psl.) 

ir ji skleis savo azijatiškoj impe
rijoj.

Į šitokią kritiką, kad mes esa
me materialistiški, prezidentas 
neturėjo'atsakymo. Jis, atrodo, 
visiškai priėmė Žukovo teigimą 
ir paskaitė už tikrą pinigą, kad 
komunistinio valdymo sistema 
yra todėl idealistinė, kad ji “pra
šo” gyventojus pasišvęsti val
džiai ir viską jai atiduoti. Prezi
dentas, atrodo, nė nepagalvojo 
paminėti ir priminti fakto, jog 
krikščioniškoji .religija, kuriai 
priklauso ir pats prezidentas, ta
čiau kurios nepripažįsta ir kurią 
paneigia komunizmas, Vakarų 
pasaulyje formuoja, kiekvieno 
žmogaus gyventojo etiką ir žadi
na altruizmą mylėti,’ šelpti ir pa
sišvęsti vieni kitiems”.

Pagaliau Deane baigia,šitaip:
“Be abejonės, rėkia sutikti, 

kad prezidento žodžių nereika
linga imti visiškai paraidžiui, 
nes jis, toli gražu, nėra toks nai
vus, kaip tie žodžiai skamba. O, 
pagaliau, kodėl prezidento žo
džiai ir turi skambėti naiviai?”.

Pr. Alšėnas.

siųsta $15& — KLB Šalpos Fon
das $100, P. Devenis iš Calgary, 
Alta., $15; A. Vyšniauskas, North 
Bay, Ont., $18; ir J. B. iš Toron
to, Ont., $25.

Vasario 16 gimnazijai birželio 
mėn. gauta išviso $1.842,87. Iš 

‘Kar^ados tame tarpe $490,87 — 
$401,87 iš KLB Šalpos F. CK 
ir $89 būrelio Nr. 176.

Gėrybių surinkta tuo pat me
tu 2.Q74 svarai, iš federalinės val
džios gauta 52.555 svarai.

BALFo adresas yra: 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N.Y.X

RALFas ,1956-1957 finansiniais 
metais (jie baigiasi' birželio 30 
d.) yra turėjęs $310.345,59 paja
mų. Viso pajamų pinigais. buvo 
$89.963,79, o gerybėmis $220.381, jone įvyko muzikos ir tautinių 
89. Tame tarpe 1.233.100 svarų 
maisto, $122.711 vertės, gauti iš 
vyriausybės. •

Iš Kanados per tuos metus 
gauta $9.690,21 — $3.201,61 Va
sario 16 gimnazijai ir $3.488,60 
bendrai šalpai. Iš kitų kraštų be 
to dar gauta: $15 iš Argentinos ir 
$45 įš Kolumbijos.

BĄLFas savo surinktas gėry-, 
bes paskirstė šių kraštų lietu
viams: Anglijos $20, Belgijos $93, 
Austrijos $450, Italijos $2.455, 
Norvegijos $53, Prancūzijos $600, 
Sibiro $21.540,27 (pasiųsta už 
$20.924,47 maisto ir vaistų siun-. 
tinįų ir už $615,80 rūbų bei ava
lynės), Vokietijos $277.646,83. 
Imigracijai ir įkurdinimui išleis
ta $11.070,64, gerybių surinkimui 
ir persiuntimui $5.851,04, admi
nistracijai $19.430,82, kitu išlai- 

idų JAV $ 1.068.
JAV LB Tarybos III suvažia-. 

; vimas ivyks rugpjūčio 31 - .rug- 
isėįo 1-2 d.d. Čikagoje Morrison 
viešbučio patalpose. Svečiams 
pagerbti banketą Čikagos apy
gardos valdyba ruošia Cicero 
parapijos salėje.

JAV ir Kanados liet, gydytojų 
i suvažiavimas šaukiamas rugpiū- 
čio 31 - rugsėjo 1 d. Čikagoje 
Morrison viešbutyje. Suvažiavi
me bus visa eilė paskaitų ir pra
mogų. Dalyvių registracija ir in
formacijų teikia Am. Liet. Gyd. 
D-jos sekr. dr. V. Tauras — 5100 
S. Western Ave., Chicago 9, Ill.

J. Laučka, atostogavęs su šei
ma .Rochesteryje, vėl išvyko į 
tarnybos vietą Vokietijoje.

Ateitininkų moksleivių vasa
ros stovykla rytiniame JAV pa
krašty. buvusi numatyta nuo 
rugpiūčio 24 d., prasidės rugpjū
čio 17 dd. ir baigsis rugsėjo 1 d. 
Jis bus Marianopoly. Berniukai 
gyvens pas tėvus Marijonus, o 
mergaitės pas Nekalto Prasidėji
mo seseris Putname. Žada ten 
vykti ir būrelis moksleivių atei
tininkų iš Montrealio.

Studentų ateitininkų vasaros 
stovykla ir SAS metinis suvažia
vimas įvyks ALRKFeder. sto
vyklavietėje. Stovykla prasidės

' šokių festivalis, j kurį buvo pa
kviestas įvairių tautų kolonijų 
jaunimas. Pasirodė ir lietuviai. 
Moksleiviai ateitininkai pašoko 
Malūną, KB Choras Kalvelį su 
dainos refrenu. Akordeonais gro 
jo Žanetė Paukštytė, Rožė Tu- 
belytė, Irena Adomavičiūtė, Vin
cas Bilevičius ir J. Barscevičius. 
Programą surengė ir jai vadova
vo Julius Guiga.

Inž. M. Ivanausko iniciatyva 
ruošiamą Lietuvos architektūros 
paroda įvyks nuo rugsėjo 15 iki 
spalio mėn. pabaigos S. Pauly 
Ibirapueros parke, Palacio dos 
Estados, mokslo ir meno muzie
jaus patalpose.

LKB Choras liepos 13 d. su
ruošė vakarą - spektaklį, kuria
me suvaidino 1 veiksmo komedi
ją “Uošvė į namus — tylos ne
bebus”. Vaidinimas susilaukė 
pasisekimo ir ypatingai pagirti
na, kad lietuviškas jaunimas sce
noje kalba taisyklingai lietuviš
kai, savo tarpe paprastai varto
damas šio krašto kalbą. -

S. Paulo liet, organizacijų ben
dromis pastangomis liepos 21 d. 
suruoštas Dariaus - Girėno ir Iš
eivių Dienos minėjimas, pradė
tas 11 vai. šv. Mišiomis V- Želi-. ' 
nos parapijos bažnyčioje. 3 vai. 
pp. V. Zelinos gimnazijos salėję 
vyko tolimesnė programa. Mi
nėjimų atidarė kun. P. Ragažins- 
kaš, konsulas Al. Poli
šaitis, dr. EL-Draugelis.

Meninėje dalyje pasirodė pir
mą kartą V. Zęlmoje daininin
kas mėgėjas Viktoras Šaltenis 
padainavęs dvi dainas. Senas ko
lonijos veikėjas ir dainininkas 
Kazimieras Ambrozevičius, kaip 
visada maloniai nuteikė publiką 
savo nuoširdžia lietuvių kompo
zitorių interpretacija. M. Vinkš- 
naitienė paskaitė savo kūrybos 
eilėraštį. Mergaičių kvartetas: 
M. Jonavičiūtė,’Elena, Julija ir 
Irena Šimonytės tinkamai pasi
ruošusios, pasirėdžiusios tauti
niais rūbais, padainavo Tėviškė
lę ir Gyvenimo aidų. Nijolė Bort 
kevičiūtė iš Parques das Nacoes 
padeklamavo. H. D.

Wonder Valley Drive Inn
GrožioĮe vietoje, 2 mylios šiauriau Barrie, prie kelio Nr. 11, arba važiuojant 
keliu Nr. 400 pusė mylios Į pietus nuo kelių susikirtimo Nr. 400 su Nr. 11.

R. R. 1, BARRIE, ONT. Tel. BARRIE, PAskway 6-6947

Savininkai BŲDVILAIČIAI.
IŠNUOMOJAMI VASARNAMIAI 

šeimoms ir pavieniams — 1 kamb. ir 2 kamb .sy virtuve ir be virtuvė?/ 
šaldytuvais. Yra patogumai ir dušai

Tekantis upelio vanduo ir baseinas maudytis. Veikią restoranas. Vaikams žai
dynių aikštė ir įrankiai. Taip pat galima ruošti gegužines /piknikus/. Upefy 

ir gretimuose ežeruose galima meškerioti.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkftės pas savus - 

talkoje;.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

■! "F*

Varšuva. — Čia pradėti ga
minti “Warszawa” automobiliai. 
Jų kaina 120.000 zlotų. Geras 
darbininko uždarbis siekia iki 
1.200 zl. mėn. Vadinasi nei ska
tiko neišleisdamas darbininkas 
automobilių galį įsigyti per 8 
metus ir 4 mėn.

SHUR HEET SALES CO. LTD.
GROUP BOX No. 231 RR4 HAMILTON, PHONE FU. 5-7743 

South of Mohowk Rd., Highwoy 6, (James $t. S.)

Jūsų lietuviška namų apš’ldymo bendrovė! 
Kokybė ir sąžiningas patarnavimas žemo

mis kainomis!
Visada pasiruošė padėti įvairiose namų ap

šildymo problemose!
Statome alyvos burner'ius ir atliekame įvai

rius skardos darbus!

★ 
★ 
★
★ 
★ 
★
★

AUTHORIZED QEALERS 
of CONTINUE-FLO FURNACES
CONTINUE-FLO ALYVOS KROSNYS: 
Augiausios kokybės 
Ek o worn iik ra usios 
Tv’tfas įmontavimas 
Tykus veikimas 
Puošni išvaizda 
10-čiai metu garantija 
Duoda natūraliai drėgną org

24 valandų patarnavimas.
Dėl informacijų skambinti FU. 5-7743

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

Ukrainska Knyha
jūsų sudarytus medžiagos, avalynės, vaistų, naujų ir vartotų 
rūbų bei maisto siuntinius. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos 
nustatytas kainas.
Pas mus galite įsigyti geriausios rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi
nių kurtkių, batų su kailiukais, odos ic kitų dalykų pigiausiomis kainomis. 

Toto pat galime pasiųsti iš Kanados oro paštu lakrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagos. Iš Švedijos standartinius maisto pokietėlius.

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; Šveicoriš- 
Vas laikrodis, 17 jsw. $27.00.

Telefonas JA. 9-9870.,
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro kasdien, išskyrus 

sekmadienius ir pirmadienius.

Baby Point Paint & Wallpaper
Įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys. 

Liętųyigms, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2“4931.

Sav. A. F. GALDIKAI
x 351 JANE ST. /prie Annette/
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W estern T extiles
766 DUNDAS ST- W., TEL 3-0984

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ U? PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.
.'j ■»'ja1... .. .. Ml. IJ HUSH.

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

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

kuris sutaupo apie trečdalį alyvos-
Per dūmtraukį išeiną 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 kainos. Pagal susitarimą vykstame 

į Torontą ir kitur.
Juozas žemaitis .

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



TSVISKfiS ŽIBURIAI 5 PUSL.

Liet. Kat. Sielovados direkto
riaus Vokieijoje rūpesčiu ir šiais 
metais buvo įgalinti laisvojoj 
Europoj gyvenantieji lietuviai 
kunigai susirinkti dvasiniai at
sinaujinti rekolekcijose ir posė- 

s tižiuose apsvarstyti gyvenimo iš* 
keltų bei tremties sąlygojamų 
pastoracinių problemų. Suvažia- 
vimas įvyko liepos 15-20 d.d. Ko
nigstein /Taunus. Dalyvavo ’ 25 
kunigai iš 6 valstybių: 18 iš Vo
kietijos, 3 iš Italijos, po 1 iš Ang
lijos, Belgijos, Prancūzijos ir 
Šveicarijos.

Pustrečios dienos buvo skirta 
rekolekcijoms, kurioms vadova

vo tėv. J. Vaišnora, MIC.
Likusiu laiku vyko pasitari

mai. Juos atidarydamas, Sielova
dos direktorius tėv. A. Bernato
nis perdavė visą eilę sveikinimų: 
iš J.Ę. vysk. V. Brizgio, 15 vokie
čių vyskupų, NCWC direkto
riaus kun. Kaiser, eilės lietuvių 
kunigų i§ JAV bei Australijos ir 
Duesseldorfo Vargo mokyklos 
Vokietijoje. Kun. dr. V. Balčiū
nas, šv- Kazimiero Kolegijos Ro
moje dvasios tėvas, dar pridėjo 
žodinius sveikinimus iš J.E. vys
kupo V- Padolskio. Pasitarimų' 
posėdžiams pirmininkavo kun. 
dr. L. Gronis, o sekretoriavo 
kun. Br. Liubinas. Sveikinimų 
konąisijon išrinkta kun. dr. J. 
Aviža, kun. J. Burzdžius ir kun. 
V. Šarka.

Tėy. Ą. Bernatonio pranešime 
buvo paliesti organizaciniai, so
cialiniai ir spaudos reikalai. Bu
vo atkreipta dėmesio į kaiku- 
riuos vokiečių vyskupų pageida
vimus. Iš pranešįmo paaiškėjo, 
kad pilnai lietuvių pastoracijoje 
Vokietijoje dirba 11 kunigų, 5 
dirbantieji vokiečių pastoracijo
je, tik rętkarčiais pagelbsti ir 6 
kunigai dėl silpnos sveikatos ar 
kitų priežasčių negalį niekur 

' dirbti. Materialinis kunigų aprū- 
piniinas yra įvairus. Dirbantie
siems šiemet atlyginimų klaūsi- 

. mas buvo sureguliuotas, tarpi
ninkaujant ryšininkui tarp Vo
kietijos Episkopato ir pabėgėlių 
Sielovadų, prel. A. Būttner, pa-

Europos lietuviy kunigų suvažiavimas A. A. inž. B. SLIŽYS
tenkinamai. Sunkiausioje būklė- Po kapeliono pranešimo, kilo' š.m. liepos 20 d. BrooklyneIlaimėse. Ir mirusį ne vienas šil- 
je yra'negalintieji dirbti. Sielo- gyvos, ilgai užsitęsusios disku- mirė inž .B. Sližys. Velionis gi- tai jį paminė? mintyse ir žodžiu, 
vada deda pastangų ir turi pą- sijos. Kapelionas galėjo atsaky- mė 1885 m. lapkričio mėn. 13 d. o kaikarp ir ašara nuriedės . . . 
grįstų vilčių, kad sekančiais me- [ ti tik į kaikuriuos paklausimus. ‘ Anykščių valsč., Utenos apskr., Santykiuose su žmonėmis volio
tais ir jų padėtis pagerėtų. Iš Į tuos, kurie prašoka jo kompe-; retoje šeimoje, kuri dar ęaro nis buvo labai patrauklus, malo-

Po kapeliono pranešimą kilo' §.m. liepos 20 d. BrooklynęIlaimėse. Ir mirusį ne vienas šil-

tais ir jų padėtis pagerėtų. L , .. ¥ , _ ..... . ........
kitos pusės tačiau, sekančiais. tencijos if žinojimo ribas, teko-laikais sugebėjo trims sūnums nūs ir mielas, 
metais nutruks kunigams pašai- atsakyti Sielovados direktoriui, duoti augštąįį mokslą.
pa iš NCWC organizacijos. *

Vasaros vaikų stovyklų klausi- 
mą'referavo kun. A. Bunga.

Šiais metais, kaip ir pernai, va 
saros vaikų stovykla yra rengia
ma Šveicarijoje, Jakobs Bade. 
Bus priimta apie 70 vaikų — 60 
iš pietinės ir 12 iš šiaurinės Vo
kietijos. Stovyklon priimama 
lietuviškai susikalbą katalikai 
vaikai. Tinkamų kandidatų būtų 
ir daugiau, bet dėl įvairių moty
vų vietų skaičius yra ribotas.

Stovykla tęsis nuo rugpiūčio 5 
iki 26 d. Dar neišspręsta finan
savimo klausimas. BALFas teiks 
paramos maisto produktais, bet 
neturi galimybių skirti piniginės 
paramos.

Tėv. Ųrbaitis pranešė apie sa
leziečių rengiamą vaikų stovyklą 
berniukams Italijoje. Tam reika
lui jie turi naujus atotogų namus 
Alpių kalnuose. Dar galėtų pri
imti apie 20 vaikų.

Vasario 16 gimnazijos refe
ruoja gimnazijos kapel. kun. dr. 
Jonas Petraitis.

Prieš vasaros atostogas gimna
zijoje buvo apie 120 mokinių. Iš 
jų 60 katalikų. Katalikai moki
niai dalyvauja dviejose organi
zacijose: ateitininkų ir skautų. 
Šiuo metu ateitininkų yra apie 
35. Kaikuriems mokytojams tu
rėjus iš gimnazijos pasitraukti, 
ateitininkai liko be globėjo. Vi
sas darbas su jais tenka vienam 
kapelionui. Skautai turi iš mo
kytoj u tarpo savo globė j us.

Šiuo metu gimnazijoje dirba 8 
lietuviai ir 4 vokiečiai mokyto
jai; iš vokiečių 2 tėra tik pradžios 
mokytojo cenzo. Trūksta moky
tojų gamtai ir chemijai, visuo
menės mokslui ir mergaičių kū
no kultūrai, o iš dalies taip pat 
it lietuvių bei lotynų kalboms. 
Tautinius šokius mokina Viena 
VIII klasės mokinė:

Tokios rūšies pvz. buvo klausi-' 1904 m. jis baigė Liepojos gini
mas, kodėl Kat. Sielovada 1957 naziją ir tais pačiais metais įsto- 
m. kovo mėn. atšaukė savo atsto- jo į Rygos Politechnikos Insti- 
vą iš gimnazijos Kuratorijos. tūtą. 1905 m. dalyvavo lietuvių
Tev. A. Bernatonio atsakymas 
buvo Aiškus ir visiškai. įtikinan
tis: bendruomeniniai organai 
įatseit, PLB Vokietijos Krašte 
Valdyba) nesiskaitė su Kurato
rijos nutarimais ir pačią Kurato- 
riją ignoravo. Prie galutinio ap
sisprendimo privedė konfliktas, 
skiriant naująjį gimnazijos direk 
torių. Statutiniai' yra nusistaty
ta, kad direktorių skiria Kr. Val
dyba, pritariant Kuratorijai. Kai

Didžiajame Vilniaus Seime.
1906 m. rusų žandarų persekio

jamas dėl politinės veikios turė
jo apleisti Leituvą ir pasitraukė 
į-Austriją. 1912 m. baigė Lvivo 
Politechnikos Institutą ir tais 
pačiais metais grįžo Lietuvon.

Čionai jam vėl buvo iškelta se
ną byla dėl politinės veiklos 
prieš caro valdžią 1904-1905 m. 
ir gręsė ištrėmimas į Sibirą. Dė
ka didelių pastangų ir išlaidų bu-

Kurątorija pasiūlė diektoriaus vo nuteistas 1 metams į tvirtovę?

klevo lapas
Ant Kanados vieno cento monetos antrosios pusės 
iškalta klevo šakelė su dviem lapais.

Klevo lapas yra susijęs su kanadiška tradicija ir 
istorija. Klevo lapas yra Kanados tautinė emb
lema.

Pirmieji ateiviai šioje žemėje, dažnai nesulaukda
mi mėnesių mėnesius maisto siuntų iš Europos, 
būdavo priversti ieškoti maisto vietoje. Tik iš in
dėnų jie sužinojo, kaip iš klevų gauti sulos, kuri 
tais laikais atstojo cukrų. Iš sulok verdant ją puo
duose virš! ugnies išgaunamas syrupas.

Klevas visuomet puikus medis. Ypatingai pasi
daro gražus rudenį, kai jo žali lapai tampa įvairių 
spalvų; nuo ryškiai raudonų iki šviesių auksinių, 
kol pagaliau iš lapų pasidaro spalvotas kilimas 
ant žemės.

Klevo lapas įsišaknijo mūsų Istorijoje ir šiandien 
jis yra virtęs viso, kas kanadiška, simboliu.

pareigoms laikinai skirti vieną iš 
mokytojų ir tuo tarpu ieškoti vi
siems priimtino kandidato, tai 
Kr. Valdyba, nepasydama tokio, 
Kuratorijos nusistatymo, sekan- j 
čia diena paskyrė naują direkto-' nu. Nuo Joniu skutamus

1 Kuratorija°rekomen-' r^u i besikurtanėiu .Lietuvos ka- 
davo. Tas mokytojas, nors pilnai 
cenzuotas ir Kuratorijos vien
balsiai rekomenduotas, Kr. Val
dybos posėdyje nebuvo priimtas. 
Vėliau sekę įvykiai įrodė Sielo
vados apsisprendimo tikslingu
mą ir dar labiau jį sutvirtino. O 
gyvenimo ironija norėjo, kad 
naujasis direktorius, kurį Kr. 
Valdyba taip protegavo, kai tik 
jam buvo pasiūlyta geriau ap
mokama ir pastovesnė tarnyba 
vokiečių gimnazijoje, padirekto- 
riąvęs tik tris mėnesius, persikė
lė į vokiečių gimnaziją. Sielova
da iš Kuratorijos pasitraukė ir 
ten negrįš tol, kol Kr. Valdyba 
nesupras, kad bendradarbiavi
mas nėra žodžiuose, bet realiuo
se darbuose.

Diskusijose išryškėjusią kuni
gų nuomonę Vasario 16 gimnazi
jos atžvilgiu galima formuluoti 
šitaip:

Vasario 16 gimnazija yra po
zityvus-ir katalikiškosios visuo
menės palaikytinas lietuvybės 
ugdymo židinys. Tačiau, dėl kai- 
kurių įtakų, jon braunasi princi
pinio pobūdžio negerovės, sta
tančios xproblematiškon padėtin 
praktiškąjį religinį ir moralinį 
ugdymą: Į tai tūri atkreipti ati
tinkamo dėmesio Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės organai, 
kurie yra pilnutiniai gimnazijos 
šęimininkai. Konstatuota faktas, 
kad gimnazijos šeimininkai nėra 
kvalifikuoti spręsti pedagoginius 
gimnazijos reikalus. Todėl pa
geidautina, kad būtų sudarytas 
kvalifikuotas organas, per kurį 
gimnazijos rėmėjai ir jos išlai
kytojai galėtų.tarti savo žodį dėl 
gimnazijos reikalų. Krašto Val
dybos kartais deklaruota gera 
valia turi būti įrodyta ne žodi
niais pažadais, o konkrečiais 
darbais.

Tėv. A. Bernatonis pranešė 
apie šiemetinį Persekiojamosios 
Bažnyčios (Kirchė in Not) kon
gresą, kviesdamas pame daly
vauti kunigus ir rekomenduoti ■ 
kviestinus pasauliečius, painfor
mavo apie Miunchene steigiamą 
katalikų studentų bendrabutį, 
kuriame galėtų apsigyventi ir lie 
tuviai studentai. Pragyvenimas 
mėnesiui kainuotų apie DM 80- 
120. Galiausiai perdavė kan. dr. 
Z? Ignatavičiaus kvietimą vie
nam kunigui dirbti lietuvių pa
storacijoj Brazilijoje, Rio de Ja
neiro.

Liurdo sukakties proga 1958 
m. rugsėjo 8 d. nutarta suorgani
zuoti maldininkų kelionę. Tam 
sudarytas iš visų Europos kraš
tų lietuvių kunigų organizacinis 
komitetas. Jo centras liekasi pas 
mintį iškėlusius londoniškius.

Diskutuojant katalikiškos spau 
dos klausimą, ypač, kun. V. Šar 
ka nusiskundė, kad ir veltui iš
dalintieji laikraščiai nėra skai
tomi. Jaunimas daugeliu atvejų 
neskaito dėl to, kad neišmoko lie 
tuviškai skaityti. Taip pat ir pa
čių laikraščių pobūdis nekartą 
nėra atitinkantis skaitančiųjų 
lygiui, bei jų pageidavimams. 
Kun. dr. V. Balčiūno manymu, 
yra per maža žmonių ir per daug A- J . 1“ 1 * • 1 •> V V • ••

Prasidėjus I Pasauliniams Ka
rui jis buvo mobilizuotas ir pa
siųstas į karo mokyklą Irkutske, 
Sibire, kurią baigė pirmuoju, 

j 1915 m. 1918 m. grižo Lietuvon 
?^įir buvo pirmuoju Utenos apskr.

i riuomenę ir dirbo Kr. Aps. mi
nisterijoje Inžinerijos skyriaus 
viršininku. 1925 m. pakeltas į 
pulkininko leitenanto laipsnį.

1922-24 m. Krašto Apsaugos 
minister is; pertvarkė kariuome
nę moderniškais pagrindais, la
bai aktyviai dalyvavo ir suvai
dino svarbią rolę atvaduojant 
Klaipėdos kraštą ir prijungiant 
prie Lietuvos. 1924-26 m. Susi
siekimo ministeris. Jo iniciatyva 
buvo atliekami platūs tyrinė
jimai išvystyti susisiekimo ke
liams bei priemonėms atitinka
mai Lietuvos ūkiui ir patobu
linti esamiems. Tuo laiku buvo 
pastatyta pirma dalis geležinke
lio (Šiauliai) Amaliai - Telšiai - 
Kretinga (Klaipėda) ,ir pradė
tas statyti Šventosios uostas.

1927-34 m. velionis dirbo Plen
tų ir Vandens Kelių ir Pašto 
Valdybose.

1934-39 m. —'Klaipėdos uosto 
Direkcijos pirmininkas iki Klai
pėdos krašto atplėšimo nuo Lie
tuvos. Per šį laiką Klaipėdos 
uostas buvo smarkiai tobulina
mas, plečiamas ir pritaikomas 
didesnio tonažo laivams: uostas 
buvo reguliariai didinamas, kran 
tinės naujai atstatomos ir prail
ginamos, uosto sandėliai naujai 
įrengiami, o senieji patobulina
mi, geležinkelių tinklas praple
čiamas ir visos uosto operacijos 
modernizuotos. Klaipėdos uos
tas užėmė tinkamą vietą kitų 
Baltijos uostų tarpe. Jis visomis 
pastangomis rėmė steigimą ir 
augimą Lietuvos Jūrų Prekybos 
laivyno.

1944 m. jis pasitraukė su šei
ma į užsienius. Heidelberge bu
vo lietuvių komiteto pirminin
ku. o atvykus į Brooklyną 1949 
m. iki pat mirties dalyvavo lie
tuviškoje veikloje būdamas 
Brooklyno apylinkės pirminin
ku. Visuomeninėje veikloje Lie
tuvoje ir emigracijoje jis laikėsi 
krikščioniškos orientacijos, gra
žiai sugyvendamas ir su kitų sro
vių žmonėmis.

Per visą savo gyvenimą velio
nis buvo nepaprastai pareigingas 
valstybės, visuomenės ir šeimos 
atžvilgiu. Buvo labai geros šir
dies ir jautrus kitų vargams ir 
rūpesčiams. Eidamas Lietuvoje 
augštas pareigas ne vienam yra 
padėjęs gyvenimo kovose ir ne

Emigracijoje jis giliai kentėjo 
dėl prarastos laisvės Lietuvai ir 
dėl prarastos tėvynės; prieš mir
damas pareiškė norą, kad pirmai 
galimybei esant, jo palaikus per
gabentų į laisvą, mylimą Lietu
vą. Palydint velionį į amžino po
ilsio. vietą, šiltus žodžius tarė: 
dipl. tarnybos atstovas p. Sta
šinskas, VLIKo pirm. p. Trima
kas, karių atstovas p. Šlepetys, 
PLIAS ir ALIAS inž. Sąjungų 
atstovai, šių organizacijų gražūs 
vainikai puošė karstą.

Su inž. B. Sližio mirtimi ver
čiamas vienas iš paskutiniųjų tra 
giškos istorijos lapų vienos iš 
daugelio tūkstančių lietuviškų 
šeimų: iškankintas I' Pasaulinia
me kare vokiečių, lenkų ir įvai
rių karo pasėkoje atsiradusių 
bandų, tėvas anksčiau laiko atsi
gulė į kapus. Motina, gilioje se
natvėje, užėmus Lietuvą bolše
vikams, liko viena, apleista, be 
artimųjų, be paramos. Bepras
miškas bolševizmo žiaurumas 
neleido artimiesiems iš už gele
žinės uždangos suteikti jai būti
niausios pagalbos. Vienui viena 
būdama, ji skurde ir varge am
žinai užmerkė akis dar “savoje” 
Lietuvoje. Vyr. sūnaus Simono 
kaulai stūkso sumesti bendroje 
duobėje Sibiro vergų stovyklos 
patvoryje. Sūnų Balį* priglaudė 
Amerikos žemė. Likusieji šei
mos nariai atsiguls, kas Kanado
je, kas kur kitoje šalyje. Jų vai
kai gyvenimo aplinkybių verčia
mi vis rečiau beprisimins Lietu
vą ir rečiau bevartos jos kalbą 
Vaikų vaikai gal ir nebesupras 
jo?, Lietuva gal bus jiems tik 
tuščias žodis.

Taip negailestingai nyksta, 
plačia šio žodžio prasme, lietu
vybės substancija. Velionio dva
siniu .testamentu, kas lietuvis 
yrą, gelbėkim ją, kaip šventą tė
vų palikimą. J. S.
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A. Zoparyniuk 
242 Bay Street 
Toronto, Ontario

Phone
EM. 8-4537

■' L. Sosinski 
1430 Peel Street 
Montreal, Quebec

Phone
MA. S271

Kultūros ir knygy pasauly
Stud. At«>twunkų S-gą žurna

lo “Lituanus’* leidimui iš savo 
kasos pasiuntė $75.

Vasario 16 gimnazijoje 1957 - 
1958 mokslo metais yra išviso 
mokinių — 62 berniukai ir 54 
mergaitės. Gausiausia yra IV 
klasė — 21 mokinys, II kl. — 16,
11 ir V po 15 mokinių, I kl. — 
14, VI kl. — 13, VII ir VIII po 
9, o IX — 4 mokiniai.

Pradžios mokykloje — paren
gianti. klasėse yra 4, ir 1 lanko 
meno mokyklą. Bendrabuty tad 
yra 121 mokinys.

1956- 57 m. išstojo iš gimnazi
jos 40 berniukų ir 36 mergaitės. 
Iš jų 51 emigravo, baigė gimna
ziją 5, o kiti perėjo į kitas mo
kyklas ar buvo atleisti.

1957- 58 m. įstojo 25 berniukai 
ir 20 mergaičių.

Bendrabuty yra 58 evangeli
kai ir 63 katalikai vaikai .

“Sauja derliaus” vardu Lon
done Nidos Knygų Klubas išlei
džia liet, literatūros skaitymų 
knygą. Tai bus didoka knyga ir 
atstos Nidos normalaus leidinio 
2 knygas. Jos ir kaina bus dvi
guba: Anglijoje 8 Šilingai (įrišta
12 šilingų), o kitur dvigubai.

Rūta Kilmonytė gavo žymią 
rolę naujame filme “Witness for 
the Persecution”. Vaidins kartu 
su Marlene Dietrich, Tyrone 
Power, Charles Laughton ir kt.

Jokūbas Šernas, kuris turi 7 
metų sutartį su viena JAV tele
vizijos bendrove, atostogų atvy
ko į Italiją. Po atostogų jis grįš 
i Holywooda. Jo žmona yra ita
lė. Jie turi vieną dukterį.

Alee Stephens kelia mintį, kad 
reikėtų imtis'organizuoti Banai
čio rašomos operos “Jūratė ir 
Kastytis” pastatymą. Stephens 
siūlo tam sudaryti specialų ko
mitetą.

Vasario 16 gimnazijos 8 ber
niukai ir 
vegijoje. Taip jau treti metai lie
tuviukai 5 savaites praleidžia 
norvegų stovykloje netoli Oslo. 
1955 m. ten buvo 10. 1956 m. — 
12, o šiemet 8 berniukai. Juos 
ten kviečia norvegų YMCA. Vi-

šiemet vasarojo Nor-

Prisiysta
Mykolas Vaitkus, Mistiniame 

sode. Kunigų Seminarija Kaune 
1903-1906. Atsiminimai. Leidė
jas prel. Pr. M. Juras. Spaudė 
Immaculata Press, Putnąm. 207 
psl., kaina $3.

Christian Democratir Review 
Nr. 34, May-June. Šį mėnraštį 
leidžia C. Europos Krikšč. De
mokratų Unija. Iš lietuvių re- 
daksijon įeina dr. VI. Viliamas. 
Pažymėtini str.: A. Fanfani, How 
deep is the Crisis of Commun
ism, I. Shoumenkovirh, Com-

talikų Kalendorius”.
Suvažiavimo geradariai. Dėko

to paties pobūdžio laikraščių. Bū darni suvažiavimo organizatoriui 
tų pageidautina, kad spaudos tėv. A. Bernatoniui kunigai su-

« i . • . > ^_1*______ ___________________________________________________giedojo “Ilgiausių Metų”, o jis 
pareiškė, kad suvažiavimo idėjos 
nebūtų galėjęs realizuoti be ge
radarių pagalbos. Su dėkingu
mu prinfinė suvažiavimo mece
natus: NCWC' direktorius kun. 
Kaiser, suvažiavimui skyręs 400 
dol., Limburgo vyskupas, davęs 

Kun. V. Šarkai pasiūlius, bu- i DM 500; iš Australijos lietuvių 
vo svarstyta taip pat ir plataus! sau ta DM 156, iš trijų lietuvių 
masto ^kalendoriaus su naudin- kunigų JAV-bėse viso $25 ir 
gaiš pasiskaitymais • rekalingu-1 brangus našlės skatikas iš Dius- 
mas ir išleidimo galimybės. Dau-' seldorfo lietuvių vargo mokyk- 
gelio nuomone, toks leidinys ne- los DM 23. Už visus geradarius 
rateisintu įdėtų pastangų ir lė- buvo atlaikytos pirmąją suvažia- 
šų. Ne vienam patiko Anglijoje; vimo dieną šv. Mišios, dalyvau- 
praktikuojamas susitarimas su 
“Draugo” leidėjais, kurie savo 
leidžiamam kolendoriui uždeda 
antraštę: “Anglijos Lietuvių Ka-

darbuotojai rastų galimybių iš 
daugelio padaryti vieną žurnalą, 
kuriame tilptų visa, kas daugely
je yra tikrai gero. Kun. J. Dėdi
no manymu, būtų verta pagalvo
ti apie katalikišką žurnalą, visa
me nasaulvie paplitusiojo “Di
gest’’ pobūdžio.

jant visiems kunigams.
Kun. Br. Liubinas (ELI).
(Pranešimas sutrumpintas.

Red.)

si buvo protestonai. Stovyklą or
ganizuoja Norvegijos YMCA 
sekretorius Nils Seim, pašven- 
čiąs visą savo gyvenimą jaunimo 
auklėjimui. Jis pats ir lėšas sto
vyklai surenka ir stovyklai va
dovauja.

Liepos 1 d. Vasario 16 gimna
zijos 90 mokinių su dvasios vado
vais kun. dr. Petraičiu ir mokyt. 
Skėriu dviem autobusais padarė 
ekskursiją f Schwartzwaldą. Su
augusių kartu važiavo 13 asm.

Dr. A. Rukša, kuris buvo nese
niai paskirtas Vasario 16 gimna
zijos direktorių, nuo liepos 1 d. iš 
tų pareigų pasitraukė. Jis gavo 
vietą vokiečių Wetzlare gimna
zijoje dėstyti lotynų kalbą. Va
sario 16 gimnazijos diretoriaus 
pareigas laikinai perėmė mokyt. 
T. Gailius.

Prof. J. Baltrušaitis išleido 
naują mokslo veikalą — “Abber- 
rations - Quatre Essais sur la Le- 
gende des formes”.

Ričardas Bačkis baigė Pary- - 
žiaus Teisių fakultetą, įgydamas 
licenciato laipsnį. Prieš porą me
tų jis įgijo Politinių Mokslų In
stituto (ekonominės sekcijos) 
diplomą. Nuo liepos 8 d. jis atlie
ka stažą vienoje tartautinėje ben 
drevėje, kaip personalo direkto
riaus padėjėjas.

Audrys Bačkis baigė St. Sulpi- 
ce Kunigų Seminarijos filosofi
jos skyrių, įgijęs filosofijos baka- 
laureatą Paryžiaus Katalikų In
stitute. Nuo š.m. rudens jis iš
vyksta Romon (šv. Kazimiero 
Lietuvių Kolegijon) studijuoti 
teologiją Gregoriano universi
tete.

Stud. Ada Martinkutė, metus 
studijavusi Paryžiuje, išvyko į 
Braziliją aplankyti savo tėvelį 
kap. Kl. Martinkų. gyvenantį 
Rio de Janeiro.

“Laisvosios Lietuvos” įgaliotu 
leidėju LAS valdyba paskyrė 
inž. K. .Oželį, o Vincą Kačinską 
administratorių.

Administratoriaus pavaduotoju 
paskirtas Pr. Lukoševičius, sekr. 
Jonas Rinkevičius, iždin. Ant. 
Mineikis, ekspeditorių K. Ulevi
čius, o jo pavaduotoja M. Minei
kienė.

Raudonoji poetė Valerija Val- 
siūnienė, tiek stropiai kalusi ei
lėraščius Stalino ir soyietiniio 
režimo naudai, dabar, po mir-, 
ties, pačių bolševikų yra nuver
tinama. Ruošiamų jos paliktų 
raštų redaktoriai stengėsi padėtį 
bent kiek gelbėti ir pakeitė tuos 
eilėraščius, kuriuose kartojamas 
Stalino vardas. Bet dėl to užsiga-

Dėl p. Kardelio replikos
Dėl p. J. Kardelio neteisingų | tas nepatiko. P. Kardelis sakosi 

pareiškimų spaudoje sąryšy su geriau pažįstąs gen, Glovackį. 
gen. Raštikio atsiminimų knygos nors nebuvo jo dalinyje ir neda- 
I tomo pasirodymu, pasisakė sav. Į lyvavo kovose. Tai ar neprielai- 

dom ir spėliojimias remiamasi?
Kai p. Kardeliui buvo primin

ta, kad jis nedalyvavo Nepriklau 
somybės kovose, jis sušunka: “O 
kur-gi Jūs, mieli Ponai, buvote, vo Tilvytis ir reikalavo tekstus 
kai reikėjo ginti Tėvynę nuo už-, palikti tokius, kokie jie buvo 
puoliko?“ Nejau p. Kardeliui ne- anksčiau paskelbti. Alg. Balta- 
žinoma, kas yra savanoris kūrė- j kis rašytojų sąjungos organe 
jas? Juk p. Mačiulaitis tik Nepri- “Pergalėje” parašė 10 puslapių 
klausomybės kovose ir gavo sa- straipsnį “Poetės laimėjimai ir 
vanorio kūrėjo vardą. Man gi tas nesėkmės”, gana kritiškai ver- 
sušukimąs netinka, nes 10 metų tindamas Valsiūnienės kūrybą, 
vaikai į kariuomenę nepriima- Mini jos neoriginalumą (sekimą 
mi. Jeigu p. Kardelis turi galvo- Sal. Neries) ir pastebi, kad daž- 
je 1940 metus, tai tą jau esu mi- nai kur stinga konkrečių poeti- 
nėjęs aukščiau. į nių vaizdų. “Kai poeto kūryboje

■ ” ■ ■ ‘ ■ 'ima vyrauti proginis eilėraštis
.ir, kas svarbiausia, kai tokiuose 
eilėraščiuose nebemokama de
rinti tai, kas visuotina, su tuo, 
kas individualu — poezija to
kiam poetui ima skaudžiai ker
šyti: šie eilėraščiai yra netru
kus visiems laikams užmiršta
mi”. Taip atsitikę ir su Valsiū- 
niene. Baltakis prikiša jai, kad 
savo poemose vaizduodama kol
ūkių kūrimąsi parodo visa , ėjus 
“lyg sviestu patepta”. Veikėjai 
—’ “visi jie tik vaikščiojančios 
funkcijos, o ne gyvi žmonės”. 
Baigdamas savo studiją Baltakis 
daro tokią būdingą išvadą: “Va
lerija V. nepaliko lietuvių lite
ratūroje ypatingai gilių, savai
mingų pėdsakų”.

Lenkiškų mokyklų Lietuvoje 
dabar esą 360, pareiškė tarybi
nės Lietuvos kultūros Vicemi- 
nisteris Banaitis gegužės 13 d. 
Varšuvoje. Be to, yra pedagogi
nis lenkiškas institutas N. Vil
nioje ir mokytojų semiiiarija 
Trakuose.

Gyd. Z. Januškevičius karo 
metu buvęs fronto gydytojas. 
Po karo gavęs daktaro laipsnį 
ir dabar vadovaująs Kauno Me
dicinas Institutui.

-kūr. J. Mačiulaitis ir aš. Į tai p. 
Kardelis aštriai reagavo laišku 
“TŽ” redaktoriui.

Su p. Kardeliu ginčytis sunko
ka, nes jis vienoje vietoje sako 
vienaip, o kitoje vietoje apie tą 
patį dalyką jau kitaip.' Žodžiu, 
kalba taip, kaip iam tuo mo
mentu yra patogiau.

p. Kardelis reikalauja, kad ka
riai būtų drausmingi ir vykdytų 
viršininkų įsakymus, o kitoje 
vietoje šaukia, kodėl Lietuvos 
kariai negynė Tėvynės (manau 
1940 m.). Jei kariai turi būti 
drausmingi, tai jie turi paklusti 
Savo viršininkams ir vykdyti jų 
įsakymus. Tėvyne ginti įsakymą 
turėjo duoti krašto vyriausybė, 
teisingiau sakant — prezidentas. 
Kodėl p. Kardelis puola karius, o 
ne tuos, kurie nedavė reikiamo 
įsakymo? k

Antras pavyzdys: p. Kardelis 
sako, kad rašant nereikia naudo
tis prielaidomis bei spėliojimais. 
Kai sav. - kūr. J. Mačiulaitis, 
kurs Nepriklausomybės kovų 
metu tarnavo gen. Glovackio da
linyje, teigiamai pasisakė apie 
savo buvusį Vadą, p. Kardeliui

paminėti
, munist Plans for World Revolu
tion ir kt. Kronikoje yra minima 
ir soviet. Lietuva.

Moteris, Nr. 3(8), Liepa -.Rug
sėjis 1957 m. Šis nr. skirtas pa
minėti 50 metų sukakčiai pirmo
jo Moterų Kongreso 1907 m. Kau 
ne, kuris davė pradžią organi
zuotai katalikių moterų veiklai. 
Šiame nr. rašo: N. Kersnauskai- 
tė, O. Mikulskienė, K. Grigaity- 
tė, A. Dubauskienė, J. Damušie- 
nė, J. Naviskaitė, J. Nasvytienė, 
B. Kemežaitė, D. Prikorkytė ir 
kt. Yra mergaičių skyrius, ap
žvalga moterų veiklos su daugy
be nuotraukų iš Clevelando liet.\ 
kolonijos.

Lithuanus, Lithuanian Colle- 
giaee Quarterly, June, 1957 Nr. 
2 (11). • ,

Šiame nr. rašo: R. Šilbajoris, 
Stepchildren of Communism; dr. 
P. Rėklaitis, The Development 
of Monumental Art in Ancient 
Lithuania; P. Maldeikis, Trend 
of Education 'in Independent 
Lithuania; P. Jurkus, R. Viesu
las — Portrait of Young Paint- 

'er; J. Mekas, The Wolf.

nėjęs aukščiau.
p. Kardelis sakosi vienas pir

mųjų stojęs į mūsų kariuomenę 
Nepriklausomybės kovų metu. 
Jei taip, tai jis tada yra ir sava
noris kūrėjas (?). Karinė tarny

ba, ypač fronte karo metu, vyrui 
yra vienas iš svarbiausių jo gy
venimo momentų. Jei savanoris 
kūrėjas paminimas enciklopedi
joje, tai būtinai pažymima ir jo 
karinė tarnyba. Ką gi rašo Liet, 
nėiklopedija apie' p. Kardelio 
tarnybą Nepriklausomybės ko
vų metu? Enciklopedijos X tome 
pažymėta: “...1918. XI. grįžo į 
Lietuvą ir išrinktas Rimšės vis. 
komiteto pirm. Suorganizavo 
valsčių ir liet, mokyklą. Nuo 
1919 m. pradžios Zarasų aps. me
dicinos skyr. vedėjas, 1919. X. 15 
- 1923. I. 1. Zarasų aps. gydytojo 
ir aps. ligoninės ved. padėjė
jas ...” Tai kur gi ta garsi karinė 
tarnyba?

Gal dėl to p. Kardelis prieš ka
rius ir lieja daug pagiežos, kad 
pats kariu nebuvo ir kario gyve
nimo sąlygų nesupranta. Jis pri
mena ir p. Mačiulaičiui, kad ne 
visų tautų kariai ir fronte bū
tinai turį būti apsėsti insektų. 
P. Mačulaitis tuo reikalu turįs 
primityvų supratimą. Vietoje to
kio aiškinimo, p. Kardelis su ne- 
primityviu dalyko supratimu, 
kaip medicinos žinovas, sėdėda- 
damas užfrontėje, galėjo išrasti 
DD ar kitokius miltelius ir pa
dėti mūsų vargingai kariuome
nei, bet nepašijuokti iš jos.

P. Kardelis baigia: “Rašau 
vien todėl, kad vis dėlto mano 
oponentai visiškai nesujauktų 
tiesos”. Tikrai, p. Kardelis tvirti
na, kad tik jo tiesa, o kiti netei
sūs. Ar ne geriau tiesos ar netie-

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
_ VAISTAI

' Greičiausiai ir pigiausiai per- 
siunčiami siuntiniai j tėvynęEast Europe July 1957, N.o 7. sos reikalą paliktų spręsti šio 

Mėnraštis Rytų Europos reika- laikraščio skaitytojams bei ki- 
lams, leidžiamas “Free Europe tiems lietuviams, nes dauguma 
Committee”. — i-----u..-:-------------------- j-..-

Vengrijai.
Kibirkštėlės. XIV mergaičių

ii/ AkiHriifi/i

Šis nr. skirtas ’ nemėgsta tų, kurie perdaug gi
riasi ir skaito save neklaidingais.

“ j Baigdamas norėčiau pasakyti, 
stovyklos leidinys Nr. 4. 1957 m. kad, kaip žurnalistas, p. Karde- 
liepos mėn., Marijos Nek. Pra- lis galėtų apsieiti ir be žodžių 
sidėjimo Seserų Vienuolyne, Put siautėti, advokatauti ir pan.
nam, Conn., 16 psi. I 3. Vaičeliūnas.

ij.iirtiTiii.it ji ii 
JAMIQUE TRADING -CO
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________________

Skyriai: Hamiltone, St. Catha- kl 
rines ir kitur.

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

KREIPTIS:
B. SERGAUTIS Real Estate

817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426
DIDELIS NAMŲ PASIRINKIMAS HIGH PARK - BLOOR - 

ST. CLAIR RAJONUOSE.

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI, 

tad mielai esate kviečiami atsilankyti į

.WALLY'S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spodina-College/
. Sav. VL. TARVYDAS

Čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Naujų stabdžių Įdėjimas tik $18.00
Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktų pinigų, 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 Jus nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo I 
pciduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
f..mom s ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skamoinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. U< I I I%
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

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

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!

ŽUKLAVIMO A į.l
•>- / i iv Jb jNk ■

ir įvairius kitus SPORTO REIKME- / Lt
NIS . su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik
J. B E R Ž I N S K A S UOSYS!!?/

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

AUKOS
, LIET. KANKINIŲ KRYŽIUI 

AUKOJO:
K. Baronas, Hamilton, Ont., $5,
Kun. dr. Pr. Gaida, Torąnto, Ont. $10, 
Ceponiene, Toronto, Ont., $1, 
B. Orvidas, Hamilton, Ont., $5, 
Hamiltono ateitininkų kuopa $25.
Per Z. Orvidą aukojo homiltdrūečiai: 

po $1 — St. Bakšys, A. Skripkute, S- 
Aleksa, J. Pleškūnas, E. Kozickiene, L* 
Klevas, J. Bajorūnas, A. šalčiūnas, J. 
Kšivtckas, K. Mikšys, G. Koralienienė, E 
Kroniene, K. Bartkienė ir St. Steigviltenė; 
po 50 centų — G. Breichmanienė, Bu- 
go ii iškis, Giedrimai, Ramanauskas, Mi- 
kalonienė, Mikalauskas, Br. Blekys ir V. 
Loniouskos.

V.: Koiaino, Toronto, Ont., $5,.
K. L. K. AAoterų D-jos C.Voldyba $25, 
S. Masilionytė, Hamilton, Ont., $1, 
V. Marcinkevičius, Toronto, Ont., $2, 
P. Kirstukas, Toronto, Ont., $2,
V. ir J. Josinevičiai, Toronto, Ont., $5, 
Ed. Miklovaitis, Whitby, Ont., $2,
J. B. Žekas, Toronto, Ont., $2, 
A. Povilonis, Richmond, Ont., $2,
K. Rasymos, Unionville, Ont., $5, 
Dr. V. Sadauskienė, Toronto, Ont. $5, 
Alf. Kuzmickas, Paris, Ont., $2,
W. Klemka, Otterville, Ont., $2, 
A. Kisielis, Port Burwell, Ont., $1, 
A. Bartkus, Port Burwell, Ont., $1, 
J. Kisunos, Red Lake, Ont., $1,
J. Zalatorius, Por^ Credit, Ont., $2, 
A. ir Z. Dobilai, Toronto, Ont., $10, 
J. Katėto, Tilbury, Ont., $5, 
J. Steenbakkers, Bells Corners, $2, 
V. Purdy, Bells Corners, Ont., $1, 
V. Petravičius, Belts Corners, $5, 
A. Barkauskas, Copper Cliff, Ont., $2,
J. Škėma, Fort William, Ont., $1,
P. ir F. Ancevičiai, Oakville, Ont., $2, 
N. Kardelis, Leduc, Alta., $L, 
E. ir K. Jankai, Toronto, Ont., $3, 
Dr. A. Matukas, Woodstock, Ont., $5,
N. N. iš Toronto, Ont., $5,
K. Grajauskienė, Toronto, Ont., $2, 
Dr. A. Valatka, Toronto, Ont., $10, 
Steadman, Kronos ir Valevičius Ltd.,

Hamilton, Ont., $5,
V. Blankas, Bronte, Ont., $2,
I. Vilimas, Delhi, Ont., $3,
V. Bakūnas, Pembroke, Onf., $2,
O. ir K. Kudukioi, London, Ont., $2, .
J. V. Margis, -Toronto, Ont., $2,
A. Bugailiškienė, Capetown, Ont., $2,
L. Rutkauskas su šeima, Glenmeyer,

Ont., $2, \
G. Kupčinskas, Auden, Ont., $2,
J. ir C. Kurauskai, Swan River, Man.,

$2; •_ ' ' .
Dr. A. ir V. Užupiai, Toronto, $2,
K. L. Kot. Moterų D-jo, Hamilton, 

Ont., $10,
S. Saldžtūnos, Kitchener, Ont., $2,
V. ir V. Treigiai, Simcoe, Ont., $5,
B. Sergautis, Toronto, Ont., $2,
S. Juozapavičius, Hamilton, Ont., $2, 
V. Kėžinaitis, Hamitlon, Ont., $2, 
J. Pleinys, Hamilton, Ont., $3, 
Kun. K. Riekus, Simcoe, Ont., savo 

ir surinktų $20,
J. Stradomskis, Delhi, Ont., $5,
P. -Aglinskas, London, Ont., $1, 
Prįsikėlimo parap. tretininkės, Toron

to, Ont., $10,
N. N.Z Čikaga, III., $5,
P. Starkienė, Čikaga, Ilk, $1,
Baltic Exporting Co., Toronto, $16;
O. Ratke, London, Ont, $2, 
Edmontono parapijiečiai per kun. xl.

Grigaitį, $13,
Nek. Pros. Švč. M. Marijos Seserys, 

Toronto, Ont., $5,
The Empire Life Insurance Co., per 

P. Barauską, Toronto, Ont., $15,
P. Barauskas, Toronto, Ont., $5,
S. Telšinskas, Calumet,. Yukon, $10, 
Toronto apyl. skautų stovykloj per pa

maldas surinkta $14,66.
Visiems ačiū.

/Bus daugiau/

Fort William - Port Arthur, Out
Kanadiečių metinės parodos 

metu, kuri vyksta rugpiūčio 5-10 
d.d., žmonėms duodama laimėti 
loterijos būdu 6 naujos auto ma
šinos ir moderniškas vieno augš- 
to namas.

Šios parodos proga suvažiuos 
dauguma šiaurėje dirbančių liet, 
vyrų. Rugpiūčio 9 d., penktadie
nį, vak. Prosvita salėje, Simp
son St. (Lake Theatre kinas) 
įvyksta liet, susipažinimo pa
rengimai Ta proga ruošiama ir 
visų lietuviių bendras pasitari
mas svarbiais klausimais, todėl 
maloniai prašome visus susirink
ti ten pat 8 vai. vak.

Jeigu kas turėtų atostogas ir 
galėtų ekskursuoti, tai tikrai bū
tų labai patogi proga atvykti čia. 
Šiaurės liet, vyrai labai prašo 
lietuvaites atvykti ir tikisi, kad 
joms patiks. O gal jos panorės 
ir pasilikti čia. Jeigu kas atvyk
tų iš toliau, čia nurodau kelius 
adresus, kur galėtų kreiptis Fort

Williame: Mr. ir Mrs. W. Bru
žas, 133 Finlayson St., tel 25726, 
Mr. & Mrs. Jonaitis, 241 N. Syn
dicate Ave., tel. 22340; Mr. & 
Mrs. Druktenis — 267 E. Amilia 
St., tel. 21636; Mr. & Mrs. Ka
minskas — 2230 Begin St., tel. 
24936; Dr. E. Jasevičiūtė, Fort 
William Sanatorium, tel. 37493 
arba 36307. E. J.

V. Jonaitytė ir L Bružaitė lan
ko gimnaziją.

Mūsų piknikas įvyko liepos 21 
d. p.p. Bagdonų, gražiame' ūkyje. 
Diena buvo graži ir šeimininkai 
malonūs. P. Druktenienė rūpi
nosi užkandžiais. Jai talkininka
vo pp. Suslavičius ir Leo Druk
tenis.

Inž. Daugelavičius iš Montrea- 
lio lankėsi Fort William, kur jis 
dirba prie praplėtimo bei staty
bos popieriaus fabriko, kuris bū
siąs didžįuasias visame, pasauly. 
Jis kainuos apie 60 milijonų dol. 
ir bus baigtas per porą metų. -

Šiaurės Amerikos
. ▼ 'geriausias futbolas

NATIONAL SOCCER LEAGUE

3 vai. p.p. SEKMADIENĮ
tiesiai iš Fred Hamilton Park Toronte 

su Ed Fitkin ir Ward Cornell

Televizijoje

WGR-TV Kanalas 2

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
“PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
t

Darbo valandos:
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 DUTZ

ELLIS
REAL ESTATE LTD. 

1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-2471
Perkant or parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambinkite į šią 
lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namų, biznių, formų, sklypų 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

$14.700 prašoma kaina, 6 kambarių 
mūrinis namas, nepereinami, mod. 
virtuvė, alyva šildomas, garažas, leng 
vos išsimokėjimo sąlygos, randasi 
Bloor - Windermere.
$4.000 įmokėti, 7 kambarių per du 
augštus, atskiras mūr. namas, kvad- 
rptinis planas, moderni virtuvė, alyva 
Šildomos, garažas, randasi Bloor - 
Quebec rajone.
$5.000 įmokėti, 1 1 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vo
nios, vandenių šildomas, garažas, ge
ros išsimokėjimo sąlygos. Roncesval- 
les - High Park rajone.
$6.000 įmokėti, 8 kambarių, atskiras 
mūrinis namas, išilginis plonas, 2 vir
tuvės, vandeniu Olyva šildomas, ga
ražas, gražus didelis kiemas, vieno 
skola 10-čioi metų, High Pork rajone.
11 kambarių atskiros mūrinis namas, 
kvadratinis plonas, 3 mod. virtuvės, 
vandeniu olyva Šildomos, didelis kie
mas, gorožas; privatus įvažiavimas, 
geros nuomavimui, Indian Rd. - High 
Pork rajone.
12 kambarių atskiras mūrinis nomos, 
2 mod. virtuvės, 2 mod. vonios, van
deniu olyva šildomos, didelis gražus 
kiemas, gorožos, Rusholme Rd.-BI6or 
rojone.

Taip pat turime biznių ir vasarnamių 
Wosaga Beach.

Taip pat turime namų pardavimui su 
$600 {mokėjimu ir augščicu.

P. KERBERIS
Bhnfo LE. 1-2471,

toL: LE. 5-1584

$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. rojone.
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, atskiras 
mūrinis narnos su garažu ir vieta ant
rom, alyva šildomos, 2 moderniškos 
virtuvės. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Gražus kiemas. Bloor - Dundas 
rajone.
$5.000 įmokėti, 14 kambarių mūri
nis atskiros namas, vandeniu apšildo
mos, 4 virtuvės, 2 vonios. Namas 
parduodamas su visais baldais. Ge
rom nuomavimui rojone. Tuojau ga
lima užimti. Parkdale rajone.
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis namas su garažu, neper
einami kambariai, 3 virtuvės. Arti su
sisiekimo. Viena skola balansui. 
Bloor - Havelock rojone.
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, gero mūro namas su gara
žu. Vandeniu alyva šildomas, 2 virtu
vės. Dideli ir gražūs kambariai. Vie
na skola 10-čioi metų. Oakwood - 
St. Clair rajone.
$9.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, geram nuomavimui rajone. 
Pilna kaino $24.500. Vandeniu ap
šildomas, gorožos.
$10.000 įmokėti, gero mūro namas 
su krautuve ir 5 kambarių butu ant
ram ougšte. Viena skola balansui. 
Bloor - Dufferin rojone.

B. SAKALAUSKAS
Biznio tefef.: LE. 1-2471, 
Namw M.: LE. 5-1410

Lietuviy Darbininkų D-ja
Pasisekęs birželio 30 d. Mont- 

i realio LDDraugijos piknikas - iš
važiavimas pp. Prišmantų ūkyje 
sukėlė susidomėjimą tautiečių 
tarpe: kas yra toji Lietuvių Dar
bininkų Draugija.

Draugija įsisteigė JAV 1932 
m., kai Amerikos žemyne ne tik 
mūsų išeivijos tarpe, bet ir vi
same šio krašto tautų mišinyje 
pradėjo stipriai leisti šaknis ko
munistinis sąjūdis. Draugija įsi
steigė tam, kad organizuotai pa
sipriešintų komunizmo plitimui 
organizuotoje ir daugiau ap
šviestoje darbininkijos klasėje, 
aiškintų komunizmo skleidžia
mas neteisybes, demaskuotų jų 
darbus, melus.

Draugija plėtėsi, nors ir pa
mažu, ne tik JAV, bet ir greti-, 
moję Kanadoje. Taip ir mūsų 
mielame Moptrealio mieste įsi
steigė valdžios įstaigose užsire
gistravusi 35 kuopa.

Draugija pergyveno ir sunkių 
dienų. Jos sunkiausios veikimo 
sąlygos buvo II-jo pasaulinio ka
ro metu, kai valdžios Įstaigos fa- 
vorizavo didžiausius darbininki
jos priešus — komunistus. Tada 
pasakyti nepalankų žodį Sovietų 
Sąjungos adresu buvo lygu nusi
kaltimui prieš šį kraštą. Bet pra
ėjo karas, neatėjo viso laisvojo 
pasaulio žmonijos trokštoji tai
kos valanda. Pasirodė visiems, 
kad šio krašto sūnų pralietas 
kraujas už žmonijos laisvę ne
gaivina taikos medžio. Visa eilė 
Rytų Europos tautų, jų tarpe ir 
Lietuva, neteko laisvės. Kai ka
pitalistinės - kolonistinės tautos 
davė laisvę ' buvusioms koloni
joms, laisvos ir kultūringos tau-

APIE 
TĖVYNĖS 
SPORTĄ

WARING

Rašo eilę The Globe ond Moil prityrusių korespondentų.

C. HARRY DUTZ, buvęs keleto .vokiečių sporto leidinių 
redaktorius, vedo šeštodieninj skyrių "Žvilgsnis į Europą", 
kos savaitę pateikdamas daugelio Europos laikraščių san
traukų

ED WARING, kaip nuolatinis korespondentes pateikia 
Kanados futbolo voiždų ir kas antradienį paruošia Britų 
sporto apžvalgų

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

Del pristatymo j namus tik paskambinkite telefonu EM. 8-7851.

Visy draudimų reikalais kreipkitės
PIRMIAUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRANĄ BARAUSK
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

Namų tel.: LE. 4-3608 Įstaigos tel.: WA. 4-2129

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

bumerius. 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. JUOZAPAFTIS

tos nuėjo nešti 20-jo amžiaus 
vergijos.

Darbininkų Dragija vėl atgai
vino savo veiklą. Nors pamažu, 
bet skynė kelią į lietuvišką vi
suomenę, ypač į naujuosius atei
vius. Draugija leidžia ir savąjį 
laikraštį - žurnalą “Darbą”, ku
rio metinė prenumerata — $2. 
Eina kas 3 mėn. Jame gvildena
mi politiniai, visuomeniniai ir 
kultūriniai klausimai; bendra
darbiauja žymūs lietuvių visuo
menininkai: Nepriklausomybės 
Akto signataras — prof. J. Ka
minskas, dr. Repečka, L. Dovy
dėnas, J. Liūdžius, dr. Sruogie
nė ir kt.

Draugija labai gimininga, o 
Montrealyje ir susijungusi, su 
Lietuvių Socialdemokratų Są
junga. Tai nėra jokia paslaptis. 
Draugija veikia viešai, valdžios 
įstaigose įregistruota, visiems ži
noma. Kanados polit. gyvenime, 
artimai bendradarbiauja su CCF 
partija ir pastarąją remia. O ši 
partija savo antikomunistiniu 
nusistatymu yra visiems žinoma.

Montrealio visuomeninėj veik 
k>j LDDraugija iki šiol aktyviai 
dalyvavo. Nekalbėsime apie jos 
dalyvavimą ir veiklą Taryboje. 
Apie tai kita proga. Pradėjus or
ganizuoti KLB - LOK nuo pat 
pirmųjų dienų draugijos atstovai 
jos kūrime dalyvavo.

Savo atstovais draugija visuo
met papildydavo Šalpos komite
tą, Vasario 16 gimnazijai remti 
komisiją ir kitus padalinius. •

Ne Draugijos kaltė šiandien 
yra, kad šiuo metu ji aktyviai 
nesireiškia bendruomenės orga
nizacijose. Viena -— dabartinė 
KLB Montrealio apylinkės val
dyba, bent iki šiol, mūsų talkos 
nepageidavo, antra, mes neatsi
sakome ir neatsisakysime sieki
mo: “Kova už atstatymą Lietu
vos nepriklausomybės,. sukūri
mą demokratinės santvarkos tu-, 
ri būti Vedama iki galutinio lai
mėjimo, aukojant visus parti
nius, ideologinius ir konfesinius 
įsitikinimus”. Atsistačiusios Lie
tuvos politinius, ekonominius ir 
kultūrinius valstybės rėmus turi 
nustatyti jos gyventojų, lygiu, 
tiesioginiu ir demokratiniu keliu 
išrinktas seimas.

Lietuvos laisvinimo kovai va
dovauja, kaip esamomis sąlygo
mis, tikrasis Tautos atstovas, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. Vedamai kovia 
remti visų tautiečių remiamas 
Tautos Fondas.

Tai mūsų pagrindiniai ir ne
kintami dėsniai ir sąlygos, ku
riomis Montrealio Lietuvių 
Darbininkų Draugija vėl akty
viai, jeigu bus pageidaujama, 
veiks vietos bendruomenės pa
daliniuose.

Draugija nesutiko ir nesutiks, 
kad Bendruomenė būtų vienos ar 
kitos parapijos, padaliniu ir jung 
tų tik tikinčiuosius. Kaip praei
tyje, taip ir dabar, Draugija ger
bia visu religinius jausmus, juos 
respektuoja, bet augščiau jų sta
to mūsų, kaip Lietuvos Tautas 
vaikų, pareigas savajai Tėvų že
mei — Lietuvai.

Iš šių eilučių, kad ir suglaus
tai atpasakotų, bent apytikriai 
turėtų mieliems tautiečiams bū
ti aišku kas yra Lietuvių Dar
bininkų Draugija Montrealyje.

Lietuvių Darbininkų D-jos
35 Montrealio Kuopa.

Pr. Šimelaitis, 
P. Petronis, 
Jz. Bakanavičius,

— Pagal Manitoboje tebevei
kiantį viešbučių įstatymą kiek
vienas viešbutis privalo taip pat 
priimti keleivio arklius. Vadina
si, jei kas dabar atvyktų į ge- 
riausį Winnipego viešbutį su 
arkliais, jam pakakt! tik duri
ninkui pasakyti, kad pasirūpin
tų ir jo arkliais. Nors šiandien 
tokie viešbučiai arklidžių ir ne
beturi, bet įstatymas nuo parei
gos arkliais pasirūpinti jų dar 
nėra atleidęs.

at St. Clair Stadium

ŠEŠTADIENI /Oakvillėje/ 
Oakville - Silverthorn 
SEKMADIENJ, 
Victoria - Thistles 
Germania - Udinesc 
PIRMADIENI, 
7000 Club - Croatia

TORONTO 
METRO LEAGUE -

Rugpjūčio 10
6.30 vai. vok 
Rugpjūčio 11
2 vai. p.p.
3.30 vai. p.p. 
Rugpjūčio 12 
7 vai. vak.
8.30 vai. vak. CNRA - Vikings 
Rugpjūčio 14 TREČIADIENI,
7 vai. vak. Germania - Maple Leafs 
8.30 vai. vok. Belfast United - Estonia 
Rugpjūčio 16 PENKTADIENI,
7 vai. vak. Scottish - Victoria
8.30 vai. vak. Silverthorn - Oakville Aths.

NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON 
PARK /Show - College/

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 
/Broadview - Gerrard/

Rugpjūčio 10 
I 8 vai. vok.

Rugpjūčio 11
3 vai. p.p. 
Rugpjūčio 13
8 vai. vak. 
Rugpjūčio 14 
8 vol. vak. 
Rugpjūčio 15 
8 vol. vak. 
Rugpjūčio 16 
8 vol. vak.

ŠEŠTADIENI, 
East End Can. - Malta United 
SEKMADIENį,
S perta - Ulster United 
ANTRADIENJ, >
Olympia-Harmony - Italia 
TREČIADIENI,
Malta United - East End Can. 
KETVIRTADIENJ,
Ulster United - White Eagles 
PENKTADIENI, 
Tridents - Sparta

HAMILTON CiTY SOCCER LEAGUE 
At H.A.A.A. Grounds, Charlton St. W.

Rugpjūčio 12 PIRMADIENI,
Hamilton United - Italo-Čan.

Rugpjūčio 13 ANTRADIENJ,
Slovakia - British Imperials 

Rugpjūčio 16 PENKTADIENI,
Hamilton Hung.-Hamilton City

B 9 E w E ft Y

ODOS! ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo š.eimoms 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.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ

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.

ssin



V. VA SI S
real estate

872 Bleor St W.
Didelis pasirinkimas gyvenamų
• : ■
Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 įmo’ 
kėti 9 kambariai, 3 virtuves, mūrinis 
hemas alyva šildomas.
Bloor - Dufferin, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūrinis nomas, 2 virtuves, 
garažas.
High Pork - Re neėsvo lies, $4.000 
įmokėti, 6 didelių kambarių, mūrinis, 
alyva šildomas, garažas.
Gienloke Avė., $2 .500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuves, 2 vonios, van-

Telefonas LE. 1-4605
namų, biznių, žemės statyboms.

dens alyvos apšildymas, gero mūro 
namas.
High Pork, $5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kambarių, atskiros, mūrinis, 
alyva šildomas namas, garažas.
College /netoli I etuvių bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų butų/, at
skiras, mūrinis namas.
lt. Clair • Spūdino RA, 7-nių dide
lių butų, geras mūrinis pastatas su 
garažais, metinės pajamos $8.500, 
likviduojamas palikimas.

Z Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1*4605

' J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
Hom. (el. IE. 2-7391

Mao medum degutą tepa
“New -York Times” vedamuo- diskusijos, tik tegul jos taip

ju rašo: ' Įvyksta, kad būtų sveikos komu-
“Kalba, kurią kinų diktatorius nizmui.

Mao pasakė vasario 27 d., kuri į “Trečias — Mao ir sėbrai sto-
dabar oficialiai paskelbta, yra ja veidas veidan su pagrindiniu 
svarbiausias laisvąjį pasaulį pa- komunizmo ideologijos melu — 
siekęs komunizmo galvų pareis- būk biurokratinės komunistų

Tik susimildamas neskelbk!

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA b CHIRURGE

Motery ir voikų liQOS, gimdymo 
pagalba.

Dr. V. Sadauskienė

kūnas po Chruščiovo Staliną nu- valstybės interesai supuola su 
vainikavusios kalbos praėjusį interesais ir norais tos valstybės 
birželį. Į išnaudojamų piliečių. Nekomu-

“Mao mums daug pasako atvi-' nistaį jau seniai sakė, čia — me
rai, o dar daugiau tarp eilučių. įlas. Iš Rusijos ištremtas Trockis 
Jo mintys, be abejojimo, paveiks net sakė, tai nesąmonė pagal
komunistus visame pasaulyje, 
bet ir mes, ne komunistai, pri
valome jas pasvarstyti, nes čia 
svarbus išskaičiavimas galvosū
kių, kurie komunizmo galvas 
dabar kvaršina, ir priemonių, ku 
riomis jie mano galvosūkius iš
spręsti. Paaiški trys neginčijami 
faktai.

“Pirmas — dabartinėje raudo
nojoje Kinijoje viešpatauja di
delis žmonių nepasitenkinimas. 
Mao siekia jį užglostyti, bet šis 
nepasitenkinimas juk jo kalbos 
tėvas. Jis prisipažįsta, kad įvy
kiai Vengrijoj rado atgarsį toli
moje Kinijoje ir jis su sėbrais 

•pradėjęs bijoti, kad ir čia pana
šus sprogimas įvyks. Mao pripa
žįsta stiprų balsą prieš žemės 
žemės ūkio sukolektyvinimą ir 
sako, sistema neveikianti taip 
sklandžiai, kaip raudona propa
ganda piešia. Sako, Įvyksta strei
kai, o per aštuonius metus “plau
to proto” inteligentija, vistiek, 
pasilieka ne komunistai. -

“Antras — Mao ir sėbrai su-’ 
pranta, kad nepasitenkinimo te
roru ir žmogžudystėmis nura- i 
minti nebegalima. Jo kalboje žy
mi baimė, jei teroras sugrįžtų, 
tai pražūtingas sprogimas neiš
vengiamas. Todėl Mao apsimau
na “demokratinio socialisto”

Dr. S. GOLAB
Moterų vidaus ligos ir operaci

jos, X-Ray, •loctfocardiograph.
1832 BLOOR ST. W., 'Toronto

. /prie Pacific gt. sustojimo/
Tei. RO. 6-5773

Atidaryto ?-4 vol. p.p., 6 30-8 vol. v.

Dantų gydytoja 
129 GRENADIER RD. 

(2-ras namas nuo Roncesval- 
les), Toronto.

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

Vengrų humoras
Rusų divizijų terorizuojama

. Besimaudydamas vengrų tauta nėra nustojusi hu-; 
pradėjo skęsti. Pastebėjas skęs- moro savo komunistinių valdo- 
tantį žmogų vienas kolchozinin- vų adresu. Anekdotai, kurie da-

pasimaudyti.
Kabinetas uždarytas 
nuo liepos 28 d. iki 

rugpiūčio 12 d.
tantį žmogų vienas kolchozinin- vų adresu. Anekdotai, kurie da- 
kas šoko ir ištraukė. Dėkingas bar Budapešte plinta iš lūpų į lū- 
Stalinas jam sako:

— Kaip tu vadiniesi? Aš pa
skelbsiu visuose laikraščiuose, 
kad tu išgelbėjai visos sovietų 
liaudies mylimą vadą Staliną.

mas tik neskelbk. Sužinoję apie 
tai mano draugai mane užmuš.

Nesusipratimas
i Vieno advokato raštininkas pa’ 
sivėlino kartą į darbą ir atsipra- 
.šinėje aiškindamasis, kad jo žmo 
na turėjusi šią naktį sunkų gim
dymą ir su pusryčiais užsitęsusi. 
Advokatas maloniai priėmė jo 
atsiprašymą, davė v^no butelį ir 
šimtą litų ir išsiuntė raštininką 
namo jo vardu žmonos pasvei
kinti.

Dviems mėnesiams praslinkus, 
raštininkas vėl pasivėlino ir pa
siaiškino, kad jo,žmona turėjusi 
sunkų gimdymą. Advokatas vėl 
apdovanojo ir prašė sveikinti

pas, prasiskverbia ir pro geleži
nę uždangą ir rodo, kad žmonių 
nuotaikas nepalaužė net sovie-.' 
tiški tankai.

Kodėl ministerį pirmininką 
O tai tu būsi?! Susimilda-‘‘vadiname Kadaru?

Todėl, kad “Chruščiovas” sun
kiai ištariamas žodis.

Fragmentai iš štabo įsakymų 
ištraukų:

‘‘Šiltasis ir šaltasis karas kiek
viename kambaryje... Jūsų bu
tui nemakamas apšvietimas pro 
sienų skyles, geresnei ventilia-. 
cijai — iškeltas į orą stogas .. J 
Išrūpinta nemokama kelionė į 
Sovietų Sąjungą! Sugrįžk į Veng 
riją dalyvauti vengrų - rusų su
siartinimo šventėje”...

Vienas pavyzdingas komunis-’ 
tas, jau baigęs gyvenimą žemiš
kajame rojuje, ateina iš Rumu-; 
nijos ir sustoja prie pragaro du-; 
rų. Durys dvejos: vienos skirtos. 
kapitalistams, kitos — komunis- i

žmoną. Bet po kelių savaičių vėl tams. Išeina velnias ir klausia: j

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

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

gerklės ligonius. '
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyvei 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 va*, 2 

4.30 vai. ir 7-9 vol vak. 
606 BATHURST 5TREET 

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligą speciafoto. 

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

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

pagal susitarimą.
Te>. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

- -- • . - -- ■ - ... - - -

marksizmo teoriją.' Dabar Mao 
pripažįsta prieštaravimus tarp 
valdžios biurokratų ir valdomos 
liaudies apačioje. Tiesa, jis ban
do- prieštaravimus švelninti ir 
nevadina jų tiesiog priešingybė
mis. Įvykiai Vengrijoj, tačiau, 
suniekina visą kinų diktatoriaus 
švelninimą. , -

“Yra ir kitų dalykų Mao kal
boje: pareiškimas (galbūt veid
mainingas), kad kitiems kinų 
kelias į socializmą neprivalo
mas: kad ekonominė politika bus 
griežtai pakeista liaudį paten
kinti; kad su pavergimu Tibeto 
susidurta su kliūtimis. Įdomu, 
kad oficialiai paskelbtoji kalba 
nutyli iš lenkiškų šaltinių patir
tą Mao pareiškimą, jog komunis- 

į tai savo diktatūrai įsteigti nu
žudę 890.000 žmonių”.’

Vyt. Sirvydas.

pasikartojo raštininko pasivėli- 
nimas ir tas pats pasiaiškinimas. 
Advokatas nebesuprasdamas da
lyko ėmė klausinėti raštininko, 
užpykęs:

— Ar tamstos žmona triušis, 
ar ką, kad kas mėnesį gimdo? -

— Ne, ji akušerė...
Kuklumas

— Aš nesimaudysiu, vištos žiū
ri pro langą!

— Kvaila esi, kas gi vištų gė
disi . . .

— O kad tarp jų ir gaidys yra!
Aiški priežastis

— Kodėl tarp gyvulių daug 
mažiau ligonių, negu tarp žmo- 

•nių? 1 '
— Todėl, kad šimtui gydytojų 

išpuola tik vienas veterinaras.

kaukę. Tegul, sako, būna laisvos suojančių.

Sovietų neišrinko
Pastarojoje Pasaulinėje Svei

katos Organizacijoje -Ženevoje 
buvo renkami 6 nauji nariai vie
toje savo laiką išbuvusių j direk
torių komitetą. Buvo išrinktos 
šios valstybės: JAV, Australija, 
Vak. Vokietija, Egiptas, Afga
nistanas ir Liberija. Sovietų Są
junga tegavo 27 balsus iš 75 bal-

NAUJIENA!!
Pinigai siunčiami į Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją. 

Pristatoma per 2 savaites.

Pilnai garantuota ir 
100 rublių ............
Persiuntimas ............
Perlaidos didžiausia suma $50 
Tačiau g alive siųsti perlaidų kiek 
norite.

oficialiai 
$10.00 
$ 5.00

744 BROAD STREET, 
NEWARK, NJ.r USA.

■■ f ■ .

Licensed and Bonded by NJ. 
State Banking Commission.

Greitai ir pigiai siunčiame siuntinius 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus. 

“ORBIS” SIUNTINIAI
pasiekia Lietuvą per 3 - 4 savaites.

Siunčiame tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai augštos ko- 
kybės, o kainos žemos. 100'< garantija siuntiniams. Sekite mū- 

;sų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaip kainarašeius.
SKELBIMAS Nr. 1

Siunčiame maisto, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, avalynę, odą, vaistus ir 
kitus reikmenis. Kiekvienos siuntinys gali būti sudėtas iš anksčiau paminėtų da
lyku, t.y. siuntiniai savo turiniu GALI BŪTI MAIŠYTI. Mūsų siuntiniai yra 
10 KILOGRAMŲ arba 22 SVARŲ BRUTO. Jei siuntinyje nėra skardinių dėžių 
— tai gryno svorio galima dėti 9Vi kg. arba 21 sv. /pav., je: vien cukrus, 
miltai, ryžiai/. Jei yra skardinių dėžių siuntinyje yra gryno svorio /nerto/ 
9 kg. arba 20 svaru. Mūsų siuntiniai pakuojami kilogramais, tai prašome ger
biamų klijentų daryti užsakymus kilograminiu apskaičiavimu /I kg.. Vi kg., 

kg., o ne/sverais/. Šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros 
orietacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramas—2,21 svaro.

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

— Pro kurias duris norite eiti? (
— Žinoma, kad komunistu, nes 

jie greit nebeturės kuro”.

KALĖS KERŠTAS
Italų spauda paskelbė žinią i 

apie tragišką likimą kalės, kuri 
norėjo atkeršyti už savo vaikus. 
Tai įvyko šiaurės vakafų Italijos 
Alpių kalnų mažoje vietovėje 
Ivrea. Kalė Dolly priklausė vieš
bučio savininkui Bortino. Kartą 
kalė ėdė nuošaliau kiemo kam
pe padėtą maistą ir staiga pama
tė, kad priselinusi lapė papiovė 
jos dviejų savaičių vaikus. Dolly 
šoko, griebė lapę, už gerklės ir 
nepaleido jos, nors toji kaip pa
siutusi draskėsi. Pastebėjęs 
grumtynes Bortino atbėgo savo 
kalei į pagalbą ir du kartus šovė 
į lapę, tačiau ją tik sužeidė ir ji 
pagaliau išsprukusi nudūmė į 
kalnus. Kalė tuo tarpu susirinko 
negyvus šuniukus į krūvą ir at
sigulusi prie jų gailiai unkštė. ! 
Taip praėjo kelios valandos. Pas- i 
kiau ji staiga dingo. Tik po trijų ; 
dienų Bortino rado ją kalnuose 
prie lapės olos. Ji gulėjo dantis 
suleidusi į negyvos'fepės gerklę, 
bet ir pati buvo nebegyva. Ma
tyt, ji jau nebepakėlė visų žaiz
dų, kurias jai padarė besiginda
ma lapė. Ir įdomu, kad Bortino 
iš savo šūvių padarytų žaizdų 
bei apdeginimų nuo artimų šū
vių atpažino, kad tai buvo ta pa
ti lapė, kuri buvo papjovusi Dol- Į 
■fy vaikus. Ji, -vadinasi, atsekė I 
kaltininkę pėdomis ir ją nubau
dė. nors ir pati žuvo.

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
,/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

V

Maistas kaina už kg. už svarą

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

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

' šeštadieniais 12-2.
ir

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA h CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rušholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 9-11 ir nuo 6-8. šešta

dieniais T1-1 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonas LE. 4-6851

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

Maistas kaina už kg. už svarą
4

Cukrus $0.72 $0.33
ryžiai 0.95 0.43
miltai kvietiniai 0.75 0.34

! marų kruopos 0.95 0.43
pieno milteliai 2.35 1.07

• makaronai /verm. /0.95 0.43
* volg. alyva 2.30 1.04
% margarinas 2.00 0.91

sviestas 2.65 1.20
* sūris "šveicarišk." 2.50 1‘.14
- taukai kiauliniai 1.90 0.87
* bekonas daniškas 2.60 1.18

1.47
1.14
1.28
1.04

3.25
2.50
2.80
2.30

kepeninis paštet. $2.60 $1.18
pipirai 2.75 1.25
citrinoj šviežus ' 1.50 0.68
apelsinai šviežus, kaina nepastovi
džiovvais. "komp/* 1.90 0.82
razinkos 1.50 0.68
fygos 2.10 0.96
datulės vaisiai 2.40 1.09
bičių medus 2.25 1.02
šokoladas 3.55 1.63
kakava 3.90 1.77
kava „ 3.60 1.64
arbata 5.50 2.50
arbata 14 kg. $1.40, ’/2 kg. 2.75- 
muilos 1.05 0.48

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.

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

vak., kitomis dienomis betkoda.
V. NORUS

Paieškojimai
Juozui (Jee) Venciui, kil. iš į 

Suvalkijos, yra svarbių žinių. 
Atsiliepti, ar jo adresą prašoma : 
pranešti “TŽ” administracijai, j

Jenas Rackevičius, jo žmona* 
Liolia ir sūnus Arūnas ieškomi t 
sesers iš Lietuvos. Jis pats arba 
žinantieji apie jo likimą prašo- j 
mi pranešti St. Bakšiui — 38J 
Stanley Ave., Hamilton, Ont.

Rimkus Stasys, apie 1950 m. 
atvykęs į Kanadą iš Anglijos, 
prašomas atsiliepti arba apie jį i 
žinantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu: Justinas Prasauskas, 
271 Crawford St., Toronto 3, Ont.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

amer. cigarct. Phillip Morris 200 
št. /10 pokelių/ su muitu $4.25 

kep. paštetas, kilkesbekonas, kumpis,

kumpis
kumpio dešra
salami dešra

; kilkės /onjouvis/
■PASTABA: valg. alyva, sviestas, taukai, 
ir pan. yra skardinėse dėžėse: tokio siuntinio grynas /nerto/ svoris yra
o su įpakavimu pilni 22 svarui /10 kg./ brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpa- 
.kuoti kartonuose, jų grynas /nerto/ svoris 21, o brutto — 22 sv. — 10 kg, 
šiose kainose yra įskaitytas muitas ir sovietu 10% mokestis. Sudarius ir susu
mavus siuntinį reikia dar pridėti: licencijos mokestį, persiuntimo goront., pašto
persiuntimo išlaidas, kas kartu sudaro $6.50.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
1. Cukrus brutto 10 kg. /22 sv./ $ 6.45 plius $6.50 viso $12.95
2. Taukai brutto 10 kg $17.10 plius 6.50 v;so $23.60
3. Stori lašiniai sūdyti, sausi $17.90 plius $6.50 viso $24.40
4. 1.000 amer. cigarečių "Phillip

Morris", 50 pok. ir 7 kg. s
715^ sv./ cukrau s $18.00 plius $6.50 viso $24.50

5. 60 gr. streptomycino, 1.000 tobl.
isoniazid /rimifono7 ir 7 kg.
/1514 sv./ cukraus $23.50 plius $6.50 vrso $30.00

Stiprūs geri moteriški batukai /daniški/ su mu;tu $10.95
Stiprūs geri vyriški batukai ,/tufLoi/ su muitu $12.90

Sekite mūsų skelbimus ir naudokite kaip kainarašeius.
Gyvenantieji už Toronto ribų siųskite užsakymus paštu pri
jungdami money order (pašto perlaidą), o mes prisiusime 
Tamstoms visus reikiamus pakvitavimus. Nedarome skirtu* 
>no tarp JAV ir Kanados dolerių.
- O R B I S
CENTRAS: 298 Bathurst St., Toronto 2B; Ont., tel. EM. 4-2810 
££ Darbo valnados 9 ryto — 8 vai. vak.
fiAMILTONE skambinkite tel. JA. 8-5257 (42 Brodick St.), mū

sų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo.
t Mūsų skyriai Čikagoje, Kenošoje ir Waterburyje.

151 Stoyner Ave. Tel. RU. 1-0492 
Toronto

Lynas Kilius
Darome pogoi užsakymus įvairius 
baldus, taip pa? ir krautuvių ir įs
taigų įrengimus.

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

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

Sov. V. DUNDYS

i

TAISAU |

auto radio, televizijos ir radio aparatus
Garantuotas darbas ir dalys.

J. STANIONIS 
115 MONTROSE AVE. . TELEF. LE. 1-5142

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis, pasirinkimas

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite.visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

1299 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT.
. Tarp Dovercourt Rd. if Lisgar.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių at 
lenkų k./, telefanuokite ar atvykite 
asmeniškai j

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

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

veltui.

a

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesioi iš musu sondė- 
lių Konodoje orbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batoi, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
6*8 OUEEN ST. W.. TORONTO 

TdcfoMt EM. 8-9527.

Vieniatefė firma, sfcmiiantt siuntinius 
ii Kanados. Didžiausios prekių pasi

rinkimas.

n>

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

(tarp Gladstone ir Rušholme Rd.)

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. H. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

VVA. 3-2003

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

Roštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
' DANTŲ GYDYTOJAS <

Kakarais ir šeštadieniais

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Plortai, specifikacijos, reportai. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams. 

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

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett |
Gydytojas |

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir 

/ 7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto

Telef. EM. 8-3754

AKIŲ SPECIALISTAS

L LO»SKt R.O.

•’ritoiko akinius visiems akių defek- 
arsi, liklria akių nervus, kuri* dož 

nai sukelia g^vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbamu
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

DĖMESIO! z
Lietuvis Elektros — Radio • 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta ta u:

ėuropietiŠkus ir vietinius radijo apara
tus, patefaius, visų paskirčių automa- 
vjs. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
B* to, opimu namus piinam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodė 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
AiKjičiausios rūšies moterų, vaikų it 
vyrų botai, normalaus dydžio ir pietūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA-

BEJNAR, R.O-
WIKT0K1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

(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 NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

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

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

TELEVIZIJOS

RADIO APARATUS
Aporotoi paimami ir grąžinami | na
mus veltui. Darbas ir dalys garo n-

Skambinti telef. LE. 1-1602.



8 PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
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TORONTO, Cnt.
§v- Jono Kr. parapijos žinios
— Marijos* Dangun Ėmimo 

šventėje rugp. 15 d. šv. Mišios 
mūsų bažnyčioje 8 ir 9 vai. Šven
tės iškilmės nukeliamos į sekan
tį sekmadienį. Rugp. 14 d. šven
tės vigilijos pasninkas šy. Tėvo 
potvarkiu nukeltas į Nek* Prasi
dėjimo išvakares— gruodžio 7 d.

— Šį pavasarį priėmę pirmą 
šv. Komuniją vaikai renkasi pa
mokai rugp. 16 d., 6 vai., šešta
dienį, muzikos salėje. Po pamo
kos bus išpažintis.

— Šią savaitę kun. klebonas P. 
Ažubalis atostogauja Spring- 
hurste.

— Pasibaigus skautų stovyk
lai, rugp. 4 d. grįžo į Torontą 
tos stovyklos kapelionas kun. B. 
Pacevičius.

— Rugp. 6 d. grupė senesnio 
amžiaus lietuvių laikė pilietybės 
egzaminus imigracijos įstaigoje. 
Jiems padėjo vienas parapijos 
kunigų kaip vertėjas ir palydo
vas. . u

.Prisikėlimo parapijos žinios
— Žolinių vigilijos pasninkas, 

pagal šv. Sosto potvarkį, panai
kinamas ir nukeliamas į Nekalto 
Prasidėjimo vigiliją — gruodžio 

•7d.-
— Vietoj užuojautos giminėms 

už a.a. Broniaus Stoškaus vėlę 
• užprašė gregorines šv. Mišias šie 

asmenys: V. S. Aušrotai, E. I. 
Ehlers, L. E. Goceitai, J. E. Ma
tulaičiai, pp. Narkevičiai, J. E. 
Pažėrai, L. O. Ringevičiai, E. Pu- 
niškienė, Č. E. Sinkevičiai, J. 
A. Sungailai ir S. S. Treigiai/Mi- 
šios bus laikomos Romoje kas
dien per visą rugsėjo mėnesį. Be 
to, tų pačių asmenų yra užprašy
tos gedulingos Mišios, kurios bus 
atlaikytos rugp. 17 d. 7.30 vai.

— Vietoje užuojautos gimi
nėms už a.a. agronomo Mato Ce- 
repkos, mirusio Čikagoj vėlę, šv. 
Mišias užprašė: J. Baltakys, J. 
Beliūnas ir B. Saulėnas. Šv. Mi
šios bus atlaikytos rugp. 11 d. 10 
vai.

— T. Steponas yra išvykęs 
atostogų į šv. Antano vienuolyną 
Kennebunkport, Maine. Grįš 
rugp. 17 d. .

— Torontan yra atvykęs klie
rikas Fr. Augustinas Simanavi
čius, OFM, ir svečiuojasi pas 
sambrolius ir gimines.

— Šį savaitgalį Torontan at
vyksta T. Rafaelis. ’ *

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Albinas Arlauskas ir Nor
ma Stockton.

— Pakrikštvti: Romas Jūozas 
Spreinaitis, Vida Loreta Ožins- 
kaitė ir Ona Skrupskaitė.

Sol. V. Verikaitis šį trečiadienį 
išvyksta į Los Angeles, kur penk 
tadienj. rugpiūčio 9 d., dalyvaus 
“Vyčių” seimo koncerte. Kon
certe. be to, dalyvaus sol. Hellen 
Schweggert ir Br. Budriūno va
dovaujamas choras. Programą 
praves filmų artistė Rūta Kil- 
mdnytė - Lee.

Spalio 12 d. sol. V. Verikaitis 
su kvartetu koncertuos Hamil
tone, o lapkričio 17 d. kartu su 
op. sol. Januškaite, smuikinin
ku Vasyliūnu ir pianistu Mro- 
zinskiu dalyvaus K. V. Banaičio 
kūrinių koncerte Niujorke.

Šv. Jono Kr. Pašalp. D-jos 
pusmetinis susirinkimas įvyks 

: rugpiūčio 8 d., ketvirtadienį, 8 
vai. vak., šv. Jono Kr. parapijos 
priestato salėje, virš “TŽ” re
dakcijos.

Viū nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Valdyba.
. Išganytojo liut. bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, rugpiūčio 1 Id., 12.30 vai. 
pp., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
L. F. Bičiulių vakaras

Lapkričio 3 d., Sekmadienį, Pri 
sikėlimo parapijos patalpose, 
programoje dalyvaujant stipriau 
sioms vietinėms meninėms pa
jėgoms, ruošiamas vakaras, ku
rio metu lietuvių fronto bičiu
lių vardu bus įteikta labiausiai 
paramos reikalingam studentui 
stipendija. Tam tikslui yra ren
kamos aukos.

Kun. dr. A. Baltinis
iš Čikagos atostogų proga ap
lankė savo bičiulius Toronte ir 
pasigėrėjo naujomis “TŽ” patal
pomis.-- Jis nuo seno yra “TŽ” 
skaitytojas ir bendradarbis. Daž
nai rašo jis kultūriniais - filoso
finiais klausimais “Aiduose”, 
“Drauge” ir kt.

Kostas Bubelis, “TŽ” adminis
tracijos talkininkas, susituokė su 
Danute Virušyte. Šia proga juo
du sveikiname linkėdami lai
mingo šeiminio gyvenimo.

Skulptorius Juozas Bakis, per
nai iš Toronto išvyko meno stu
dijoms į Paryžių, dabar persikėlė 
į Madridą. Šį pavasarį į Paryžių 
išvyko ir skulptoriaus žmona.

Jaunučių stovykla, 
“Aušros” sporto klubo globoja
ma, vyksta Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje. Stovyklauja apie 
70 jaunų berniukų ir mergaičių. 
Pasigėrėjimo verta stovyklos 
tvarka. Palapinės — naujos, erd
vios, su medinėmis grindimis. 
Maistas įvairus ir labai geras.

Vakarais elektros nušviestas 
miškas ir liepsnojantis laužas 
daro puikų vaizdą. Jaunieji sto
vyklautojai kas vakaras paruo
šia laužo programą su dainomis, 
šokiais ir žaidimais. Visa tai ne
jučiomis skiepija tėvynės meilę 
jaunose širdyse.

Stovyklautojų tėvai, labai dė
kingi Tėvams' pranciškonams už 
šią puikią stovyklą. D.

Toronto un-to higienos mo
kyklos direktorius dr. A. Rhodes 
pareiškė nuomonę, kad rudenį ( 
Torontą gali pasiekti vad. aziji
nis gripas, kuris jau siautėja 
Australijoje ir stiprokai reiškia
si JAV. Dr. Rhodes nuomone su
sirgtų 25% Toronto darbininkų. 
Gydytojai yra susirūpinę, nes 
manoma, kad virusas tolyn 
slinkdamas darosi vis pavojin
gesnis. Šis gripas, sakoma, pa
vojingesnis yra senesniems as
menims, kūdikiams ir sergan
tiems širdies ligomis.

Lengvesnės formos azijinis 
gripas trunka trejetą dienų ir pa
sireiškia tempatūros pakilimu, 
kosuliu ir bendrais skausmais. . 
Tokiems simptomams pasireiš
kus patariama gulti ir nebend
rauti su žmonėmis, nes gripas 
labai užkrečiamas.

L. K. Moterų D-jos 
suvažiavimas įvyko rugpiūčio 3 
d., šeštadienį. Jame buvo šiek 
tiek pakeisti d-ips įstatai, nusta
tytos gairės ateities veiklai ir t.t. 
Į naują centro valdybą buvo iš
rinktos: pp. Angelika Songailie
nė, Salomėja Sakalauskienė, Zu
zana Daugyainienė, Valentina 
Dalindienė jr Regina Kulienė.

Suvažiavimo aprašymas bus 
įdėtas sekančiame “TŽ” nr.

Dr. M. Kavolis pašauktas ku
nigu klebonu į Jeruzalės ev. liut. 
parapiją Collinsvilėje, Illinois, 
prie St. Louis, Missouri. Ji yra 
savarankiškai išsilaikanti para
pija, įsteigta prieš pirmą pasauli
nį karą ir turinti nuosavą bažny
čią, kleboniją ir sodą. Jos pamal
dos pirmiau kas sekmadienį ei
davo lietuvių ir anglų kalbomis. 
Bet prieš pusantrų metų ji nete
ko nuolatinio sielų rūpintojo ir 
dabar laikinai buvo administ
ruojama vien angliškai kalban
čio’ kunigo. Kun. Karolis pašau
kimą priėmė ir atsistatydino iš 
jo dabar eitų pareigų Kanadoje. 
Naujosios tarnybos pradžios lai
kas priklausys nuo imigracijos 
formalumų sutvarkymo, kada 
paaiškės persikraustymo data.

Skautų stovykla
Netoli Simcoe miestelio pp

VYKS I LIETUVĄ
Liaudies Balsas praneša, kad 

15 asmenų Kanados lietuvių de
legacija lėktuvu per Paryžių ir 
Berlyną apie, rugpiūčio vidurį 
vyksianti į Lietuvą ir “bendrai 
į Tarybų Sąjungą”. Pasiųsti de
legaciją pakvietę Tarybų Lietu
vos profsąjungos Kanados Lietu
vių Literatūros. Draugiją, tad ir 
vyksią jos nariai. Kas tie “lai
mingieji”, Liaudies Balsas betgi 
neišvardina. Matyt, dar neaišku, 
kuriuos sovietinės įstaigos sutiks 
įsileisti. Dar nežinoma net išvy
kimo data. Ir tą nustatys, žino
ma, ne “delegatai”. Suprantama, 
tai bus ištikimiau ištikimieji.

O visdėlto gerai, kad vyksta. 
Kaikurių akys gal atsidarys, 
nors vadai visas blogybes, žino
ma; priskirs karo pasekmėms ir 
“liaudies priešams”.

Iš Toronto į šią delegaciją, sa
koma, esą įtraukti: Kuisis, Mor- 
kis (tėvas), Paužienė, Kilikevi
čienė, Janauskienė ir Žulys.

Atlantis šėrininkų 
susirinkimas r

Liepos 31 d. Lietuvių Namuo
se, Toronte^ įvyko pirmasis At
lantis Export - Import Limited 
šėrininkų - akcininkų susirinki
mas. Jam vadovavo K. Motušis.

Iš padarytų pranešimų paaiš-

L. Valstiečių Liaudininkų 
suvažiavimas

Šių metų rugpiūčio 31 d. ir rug 
sėjo 1 d. Niagara Falls Kanado
je, Falls View Halt 1786 Dunn 
St., šaukiamas Kanadoje ir JAV 
gyvenančių valstiečių liaudinin
kų visuotinis suvažiavimas. Su
važiavimas prasidės rugpiūčio 
31 d. 1 vai. p.p. Darbų tvarkoje 
numatyta: 1. pirm. dr. J. Pajau
jo pranešimas apie valst. liaudi
ninkų veiklą tremtyje, 2. H. Bla- 
zo pranešimas apie laisvinimo 
gaires, 3. K. Škirpos pranešimas 
apie tautinę vienybę, 4. J. Au
dėno pranešimas organizacijos 
reikalais. Po to, numatytas ati
tinkamų rezoliucijų priėmimas.

Suvažiavimas šaukiamas Kana 
dos Lietuvių Dienos progą ir to
dėl suvažiavimo dalyviai- turės 
progos dalyvauti Kanados lietu
vių kultūriniuose pasirodymuo
se.
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Stasys Banelis, žinomas To
ronto lietuvių visuomeninių ir 
ūkinių organizacijų veikėjas, 
ypatingai daug dirbąs Liet. K. 
Kūrėjų - Savanorių Sąj. skyriu
je, rugpiūčio 3 d. atšventė 60 
metų sukaktį.

Stasys Banelis gimė 1897 m. 
rugpiūčio 3 d. Vilkapievių ’km. 
netoli Panevėžio. Iki karo audrų, 
kurios jį su šeima išbloškė iš tė
vynės, jis gyveno Panevėžy ir

netoli uimcoe miestelio pp. kėio \ad "firma turi sudariusi Augustinavičių pušynėlyje abu ]’ • -+-U + *•
stambiomis vokiečių firmomis, d;rbo bėje kai inSpek_
kurios gamina geriausios koky-1 .... < J r “ - 

_ ;, muzi
kos kabinetus, televizijas, mag
netofonus bei patefonus. Atlan
tis Import firma, pasirodo, esan- 

^1S-^9lS^vii'4p^“6Jitt5ati pirmor vfokiečių gaijy.bos mergaičių. Berniukams vadovą-f rQadl° imP°r.t0- ^a, pradėjusi 
vo broliai Baziliauskai, broliai PrekybJnę veikią . Kanadoje 
Senkevičiai, Myk. Slapšys, A. 19°2 m ’ ° Lavoje - 1935 m. 
dailidė ir Vyt. Abromaitis. Mer
gaitėms: D. Kerševičienė ir D. 
Skrinskaitė.

Gražios gamtos prieglobstyje 
jaunimas gilinosi savo ideologi
joje: nemažas skaičius mergai
čių ir berniukų išlaikė egzami
nus Į augštesnius patyrimo laips
nius ir davė įžodį. Buvo pastebė
ta darnumas, susiklausymas ir, 
drausmė. Vadovybės dėka buvo į 
išlaikyta grynai lietuviška nuo 

svetimųjų įtakų.
Stovyklos gyvenimą paįvairin

davo humoristinis laikraštėlis 
“Liepsnelė” ir vakariniai laužai 
ai lietuviška daina ir pasirody
mais. Savaitgaliais stovykla su
silaukdavo nemaža svečių. Pas
kutinį savaitgalį praleido sto

vykloje ir vyr. skaut. prof. Stp. 
Kairys. Stovyklos kapelionu bu-|biono SU^1O?J su PaJam'4

Toronto tuntai ir apylinkių skau 
tai ir. skautės stovyklavo nuo
pereito šeštadienio iki rugpiū- ™ 
čio 5 d. Stovyklavietė pasigėrė- bes H1'F1 radl° 
tinai graži ir visais atžvilgiais 
patogi. Ypač smagi jaunimui 
maudyklė. Stovyklautojų buvo

- 1935 m.
Firma, turėdama išimtinas mi

nėtų gaminių pardavimo bei at
stovavimo teises Kanadoje ir 
net Amerikoje, savo veiklą sėk
mingai plečia, jos apyvarta ir 
pelnas su kiekvienais metais 
dvigubėja, kaip tai parodė pa
teikti balansai už praeitus metus 
ir už šių metų pirmąjį-pusmetį 
— 1957 m. birželio 30 dienai.

Ši firma, kaip generalinis at- 
i stovas, parduoda importuotus 

taika, net jaunieji atpratinti nuo gaminius Įvairiems firmoms 
svetimųjų įtakų. engro ir detail per savo nuosa-

ęifntrulrinc ovvpnima naivairin- vas krautuves, esančias Toron, 
te ir Montrealyje, o be to, ir 
per savo agentūras, kurios yra 
kiekvienamee didesniame Kana
dos mieste.

Antrajam š|ų metų firmos 
veiklos pusmečiui direkcija pa
teikė sąmatą vieno ketvirčio mi-

vo kun. B. Pacevičius. K

torius, dirbdamas taip pat kultū
rinėse ir karitatyvinėse organi
zacijose.

Pievelių priežiūra
(CSc) Vidurvasario kaitros 

padaro daug žalos miestų papuo
šalui vejoms prie namų. Jai kait
ros užsitęstų, ilgiau, jų padary
toji žala dar sunkiau atitaisoma. 
Geriausias tam vaistas — pa
kankamas pievelės laistymas.

Pastaruoju metu Ontario na
mų savininkai pradėjo skųstis, 
kad jų namų pieveles žaloja 
grambuoliai. Tai didesnis pavo
jus, negu kaitra. Greičiausia, to
kiose vietose atsirado grambuo- 
lis, angliškai vadinamas June 
Bug.

Šie grambuoliai ėda minkštųjų 
žolių šaknis, tuo būdu išnaikin
dami pačias žoles. Be to, mini
mus grambuolius labai mėgsta 
paukščiai, skunkės ir įvairūs 
žvėreliai. Juos pajutę, jie .ima 
knistis pievutėje ir ieškoti gro
bio, tuo būdu pievutę dar dau
giau sugadindami. Pirmoji pa
galba tokiu atveju yra panau
doti chemikalą, skirtą grambuo
liams naikinti: chlordane. Jei to 
nepakanka — pasitarkite su jū
sų sėklų pardavėju.

Nepradėjus naikinti minėtų 
grambuolių laiku, gali tekti sėti 
pievutę iš naujo. Dar daugiau:

j $39.450 išlaidų ir $33.050 numa
tytu grynu pelnu.

Sekmingesnei firmos veiklai 
plėsti sudaryta nauja valdyba - 
direkciją iš visuomenei plačiai . .
žinomų ir prityrusių prekybinin- gali tekti keisti visą pievutės 
kų, ekonomistų ir inžinierių: pp. dirvožemį, nes minimieji nenau- 
Jonas Matulionis, dipl. teisin, - įdėliai sugeba pasislėpti ir vėl iš 

"buv. Lietuvos Banko najo pasirodyti.

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

ekenom 
direktorius; Kęstutis Grigaitis, 
dipl. teis., buv. Panevėžio Apyg.

RALTir MOVFpę s. rAPTACF Teismo Prok- Pa^i Kazimieras B .T* C MOVERS & CARTAGE ‘Motušis. di pl. tėiS. - prekvb. btrv\ 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis! A /t>
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo ■ A/ B ,JW0»aS \r C°;. direkt°;
specialistai. Visas vežamas turtas ap- FIUS; \ ladas StankevlClUS, dipl. 
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont- inžinierius, prekybininkas; Jo- 
reali, Londono, Windsor^, Hamiltoną, nas KŠivickas, dipl.- inžinierius, 

k?S. U. 4..403 hMaŽetk3'
TORONTO ' dipl- inžinierius, prekybininkas;

. . .. . i. . ■. i Jurgis Preikšaitis, prekybinin
kas - inžinierius.

Visuotiniame šėrininkų susi
rinkime nutarta šėrininkams už 

i orefered šėrūs mokėti metams 
•7% ir dividendą išmokėti du■ i *-
; kartus per metus. Firma šiuo 
metu turi dar neišparduotų Še
rų už $28.000 nominaline jų ver
te. Bendrovės veiklai sparčiai 
plečiantis ir pačiai firmai perei
nant į gamybinę sritį, likusieji 
šėrai susirinkime nutarta išpar- 

i duoti. Naujai direkcijai linkėti
na geriausios sėkmės.

Susirinkimo dalyvis.

Stockholmas. — Šių metų No
belio taikos premijai kandidatu 
Norvegų parlamento užs. komi
sijos pirm. Moe pasiūlė prez. Ei- 
senhoweri.

Jugoslavija apdovanojo 13 ka
nadiečių karių, tarnaujančių JT 
kariniuose daliniuose Vid. Ry
tuose, už suteiktą pagalbą su
žeistam jugoslavų kariui.

Mirė buvęs Lenkijos "artistei duota įvažiavimo viza į 
atstovas Kanadą.

Liepos 22 d. Niontrealy mirė; 
buvęs Lenkijos paskutinis, atsto- j 
vas — Įgaliotas ministeris Kana
dai Waclaw Babinski. Jis nese
niai atšventė 70 metų sukaktį. 
Anksčiau jis buvo atstovu Jugo
slavijoj ir Holandijoj. Kaip pra
neša lenkų spauda jis turėjęs 
kažkurį Lietuvos ordeną. Jį bus 
gavęs būdamas Lenkijos užsie
nių r. ministerijos ekonominio 
departamento direktorių.

Su jo vardu yra susijusi Kana
doje esančių Lenkijos brangeny
bių byla. Kaip tik jis karui be
sibaigiant pasirašė su Quebec 
provincijos premjeru sutartį/dėl 
tų brangenybių saugojimo. Jos 
ir dabar tebėra Quebec muzie
juje. ■ ' - ' ~

Netekęs įgalioto ministerio pa
dėties Babinskis profesoriavo 
Slavistikos Institute, veikiančia
me prie Montrealio universiteto..

Rumunų artistė Nina Diaco- 
nescu, vadinama Rumunijos Ma
rilyn Manroe, prieš porą savaičių 
Venecijoje atsiskyrė nuo savo 
gastroliuojančios trupės ir gavo 
politinės pabėgėlės teises. Jai pa
sprukti pagelbėjo Montrealy gy
venąs jos dėdė Andrean Popo
vic. kuris, sužinojęs apie jos ke-i 
lionę į Italiją, ten nuvyko tuo: 
reikalu specialiai. Jo rūpesčiu-

Vedybinis skelbimas
Lieuvaitė Birutė Pacevičiūtė, 

didelė patriotė, baigusi 6 klases 
Mažeikiu gimnazijos, dabar dėl 
karo aplinkybių gyvenantį Len
kijoje, nori ištekėti už lietuvio, 
gyvenančio. Kanadoje. Esu 26 
metų. Vyras gali būti bent 10 
metų vyresnis. Gal ir daugiau. 
Baigiau gailestingų seserų mo
kyklą Lenkijoje. Mano tėveliai; 
yra seni. Aš noriu jiems padėti. 
Esu tik viena mergaitė. Kas su
tiktų atsiimti mane Kanadon ve
dybų tikslu, prašau pranešti ma
no dėdei tokiuo adresu: Mr. Vyt. 
Vaidotas, 35 Bay St. South, Ha-; 
milton. Ont . Canada. Galiu tuo
jau iš Lenkijos išvykti. Tik rim
tai manančius prašau man rašy
ti. Birutė.

LAKE SIMCOE SUTTON APYLINKĖJ 
.• PftfihU ■

SKLYPAI 
vascrnazTiiams sklypai nuo $300 
10 akrų miško sklypai nuo $500

Chrrst’on - Jackson's Point 
Tel. Sutton 184

SUDBURY Ont
Kun. dr. V. Skilandžiūnas pra-1 Pas J. Z. Labuckus praleido 

Jpirln atostogas Sitohurv ir Le-■ 
vacke pas brolius. Ta proga ap
lankė buvusius savo parapijie
čius J. M. Kriaučeliūnus, P. G. 
Petrėnus, I. K. Balčiūnus, A. V. 
Jašiūnus, Vaškelių - Ožolo va
sarvietę. Sudbury buvo apsisto
jęs pas pp. Varius. Ypač jam pa
tiko graži I. K. Balčiūnų vasar
vietė prie Penage ežero.

Pas A. J. Gataučius viešėjo 
Stasys ir Marija Zalunskiai iš 
Čikagos. Sekmadienio vakare ta 
proga buvo gražus pobūvis. ... . x

Pas P. B. Lukoševičius lankėsi. nų vasarvietėje prie Penage 
giminės iš Čikagos. ežero. Sudburiškis. -

leido atostogas Sudbury ir Le-'savaitgalį Kalvaičiai iš Čikagos.
Pas I. J. Stankevičius leidžia 

atostogas Stankevičienės ma
mytė iš Niujorko.*

J. S. Petrėnai pakrikštijo savo* 
antrąją dukrą Rūtos Leonos var
dais.

Bendruomenės skyrius suruo
šė šįmet jau antrą gegužinę Vaš
kelių - Ožolo vasarvietėje.

Prof K. Račkauskas iš New 
Jersey atvažiuoja praleisti čia 
atostogų. Apsistos I.- K.’ Balčiu-

REAL ESTATE

1611 Bloor St. W

Į Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
auašte su baldais. 985 Dundas St. W. 
Kreiptis po 6 vai. vak.

KEELE GATVĖJE. Komercinė roįonas, 8 kombairų nomm ir tuščios sklypas 
tinkąs ncrožn mechanikui, krosnių įrengimo bizniui or kitokiom įstaigom. Viso 
kaino $10.000.

INDIAN ROAD, 8 komborioi, ousiau atskiros namas. Nepereinami kambariai. 
Kaina $14.500 su $4.000 įmokėti.

DUPLEKSAS. 12 KAMBARIŲ, 2-jų ougjtų, grotus postotos. High Park rajone. 
Vandeniu alyva šildomos Lobai patogus išdėstymas pakeitimui keturiom šei
mom. Prašomo kaina $33.000 su $10.000 įmokėjimu. ♦

Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

; Išnuomojamas kambarys II augšte vie- 
; nam asmeniui. 339 Ossington Avė. Tel. 
i LE. 6-4S66.

REIKALINGA virtuvės darbams darbinin
kė. Geros darbo sąlygos. Skambinti tel. 
LE. 1-0183.

Hnuomojami tik ką atremontuoti du 
kambariai. Yra vanduo ir gazas. Prie 
Bloor ir Dundas susikirtimo, 45 Alhamb
ra Ave. Tel. LE. 3-4912, po 6 vai. v.

A L G ARBENS
Valgymas yra mankšta
Dauguma europiečių stengiamės išmokti kanadišku 
papročiu valgyti. Tai neįmanoma. Reikia būti tam 
gimus. Kanadiečiai niekada nenaudoja peilio, jei gali 
apsieiti be io. Jie naudoja šakutę maistui atpiauti. 
Tai yra ne tik sunku, bet ir reikalauja daug laiko, ju
dina stalą, išbarsto žirnius po kambarį, ir kartais 
įvaro dešinės rankos skausmus, ši mankšta tačiau su
kelia sveiką apetitą. Naudojant peilį maistui atpiauti 
yra reikalinga panaudoti sudėtingu veiksmų, padėti 
peilį, keisti šakutę iš vienos rankos į kitą. Pamirš
kite tai!

•George Feyer išvyko iŠ Veogrijos 1948 metais ir pasirinko savo 
gyvenama vieta Konadg. šioje paveikslų serijoje jis stebi šio 
krašto gyvenimo iš linksmosios pusės; paveik Jus užsakė Molson's 
Brewery Ltd.. 1786 metų naujieji konoatečiai.

MOLSON’S 

r CROWN
ANCHOR

LAGER

NAUJAS APSIPIR
KIMO CENTRAS

Galimybės 
Valgyklai — Gėlių krautuvei 
— Kirpyklai — Baldų ir įv. 
reikmenų krautuvei ir Lt

Perduodama arba išnuomojama.

Informacijas teikta:

• CHRISTIAN — Jackson's Point 
Telef. Sutton 184.

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

Lakeview Furniture
COMPANY

1096 OGDEN AVE. /
: Jei Jums reikalinga apstatyti baldais virtuvė ar salionas, tai 

Jūs galite gauti baldus žemiausia kaina tiesiog iš dirbtuvės.
Telefonai: CR. 8-8823 ir LE. 4-5815.

Telefonai: LE. 6-2733, LE. 6-2664
Vakarais HU. 9-1543


