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Kanados Liet. Dienos
Rugpiūčio 31 d. Kanados lietuviai plauks į V-ąją Kanados 

Lietuvių Dieną Niagaron. Vieta iš. stambiųjų kolonijų lengvai 
pasiekiama tik Hamiltonui. Kitiems teks daryti stambų lanką 
apie ežerą. Tačiau, be abejonės, tai nieko nesulaikys. Juk ir 
Vvindsoras pernai nelengviau buvo pasiekiamas, tačiau priūžė, 
pridundėjo tūkstančiai. Lauktina nemažai svečių ir iš JAV. Juk 
čia pat — ranka pasiekiama.

O Niagarą aplankyti verta ir vien dėl jos bei apylinkių. Kas 
gi negirdėjo didžiojo krioklio, puikiųjų apylinkės vaizdų ir gra
žiųjų vasarviečių. Niekad neperdaug ir neperdažna Niagarą ap
lankyti. O čia štai V-sios Lietuvių Dienos rengėjai žada dar 
puikią programą: Liet. Dailės parodą, sportą, šokių vakarą ir 
puikų koncertą, kurio programą išpildys Alice Stephens ansamb
lis iš Čikagos, tik neseniai iš Romos grįžęs sol. A. Baranauskas, 
aktorius Kačinskas ir Hamiltono tautinių šokių grupė.

Mes nuvažiuosime pasidžiaugti, paplosime, gal paminėsime 
dar geru žodžiu rengėjus vėliau viską prisimindami, tai ir viskas. 
Vyks Kanados Lietuvių Diena —visų Kanados lietuvių šventė, 
bet vargas bus vienų Niagaros pusiasalio lietuvių. Ne mūsų visų. 
Visi atvyksime tik pasimatyti, pasigėrėti ir pasidžiaugti kitų 
darbais. Taip buvo ir buvusių Liet.-Dienų metu. Rengėjai plušo, 
vargo, dažnai naktimis dirbo, gi visa krašto lietuvių masė nieko 
nematė ir nejuto. O ar nereikėtų Lietuvių Dienas taip organi
zuoti, kad į pasirengimo darbus bei į programą įsijungtų, jei ne 
visos, tai nors didelė dalis lietuviškų kolonijų? Kai kiekviena bū
tų įsijungusi, ir į iškilmes daugiau suplauktų. Išsivystytų tam 
tikras Lietuvių Dienos pasiruošimų sąjūdis, o tai ją dar labiau 
išpopuliarintų. Pagal dabartinę pasirengimų tvarką į Lietuvių 
Dieną vykti, reiškia vykti lyg į tos kolonijos šventę, lyg į svečius, 
lyg tai jų vienų šventė. Dėl to tai rengėjai stengiasi organizuoti 
patrauklią koncertinę programą, nors ji kartais ir perdaug kai
nuoja. Jai sunaudojama didžioji dalis visų pajamų. O Lietuvių 
Dienos pajamos galėtų būti panaudotos ir gyvybiniams- lietuvy-’ 
bes stiprinimo bei Lietuvos populiarinimo reikalams.

Suprantama, kad šitos sugestijos gali tikti jau tik VI-ajai Lie
tuvių Dienai. Naujų kelių, atrodo, reikia ieškoti. O juos apsvars
tyti geriausia stebint dabartinio pobūdžio šventės organizavimą 
bei vykdynją. Stebėjome jau keturias, penktąją stebėkime su 
aiškia naujų kelių ieškojimo mintimi. Negerai, jei nebeišrastume 
nieko nauja. Didelėj pastangos ir didelės išlaidos turėtų klupti 

nririminiTnr»&ž' 
tokiosir ilgesnį laiką 

’trunkantį sąjūdį visame krašte. Dėl vienos ar poros - trejeto 
dienų’kelionės tai lyg perdidelis liuksusas.

Lietuva laifcoĮlaipluose
ALMUS, mūsų beadfedarbis 
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niękuo nesidomi, tĮkjfei.to, kas 
! niekad dar neįvyko ir įSekad ne
įvyks”. Maskoliška cenzūra ne
leidžia aiškiau įžiųrėtf'^noj pu
sėj ryškėjančius veidus. Vargiai 
kurį patenkins ieškojimas išeivių 
tarpe vidutinio ir jąunesnio am
žiaus visuomenininkų, .pasižymė
jusių platesniais polėkiais.

Tarp įdomesnių.šėliojimų ku
ria linkme Lietuvos^byla gali pa
sukti yra šie. Kaikašębando kelti 
didesnės autonomijcfc klausimą. 
Kiti mano, kad reikią ieškoti pa
ramos “lietuviškai j, 'socializmo 
formai” iš pasaulio; neutraliųjų 
ir pusiau neutraliųjų^— Nehru, 
Gomulkos, Tito, Mato.' Laisvaja
me pasaulyje esątvisa eilė 1940 
m. “LTSR Liaudiės Seimo“ de
putatų, kadaise pasmerktų, ku
rie dabar, regis, galėtų suvaidin-

Aktualiausias betgi yra “ge- 
c ležinės uždangos” pašalinimas,

racijas vienodai nutylėjo tiek ^ra nuomonių, kad sovietai ne-

Žemės metropolio lietuviai, 
akyliau seką pasaulio politinį 
pulsą, susirūpinę spėlioja Lietu
vos bylos tolimesnį kursą. Pavir
šutiniškai imant, atrodo viskas j 
“po senovei” — Maskva tvirtai 
laiko kraštą savo kontrolėj. Už
siangažavusi Atlanto Charta ir 
ligšioliniais užtikrinimais JAV 
vyriausybė manė esant tiksliau
sia leisti laikui išspręsti šią taip 
susikomplikavusią — “happy il
logical” — bylą. Maskva gi vy
lėsi, jog laikas priversiąs JAV 
pripažinti de facto situaciją ir 
uždaryti Pabaltijo valstybių pa
siuntinybes su “mirusiomis sie
lomis”, kaip kadaise “Pravda” 
i as vadino.

Laikas “mainė rūbus margo 
svieto” prieš pat nosis vis didė
jančia įtampa: žiū, net prieš Jos 
Didenybės Karalienės mitą su
kilo jaunas lordas; žiū, kadaise 
lietuvių “amžiams prakeiktoj” 
Varšuvoj prisikėlę lenkai svei
kino reprezentuojančius lietuvių 
tautą, jos meną spontanišku “Sto’ 
lat”. Būdinga, kad šias demonst-

ti svarbų vaidmenį.

Savaitės įvykiai

“Pravdos”, tiek “The New York 
Times“ Lenkijos korespondentai.

Sunykus prezidento Eisenho- 
verio tuščiai “išlaisvinimo poli
tikai”, sąmoningesni lietuviai 
jau kuris laikas svarstė ateities 
gaires. Gaila tik, kad tų svars
tančių tiek maža iš taip gausios 
nepriklausomoj Lietuvoj ar jau 
^^.^su^okslinurios šviesuome-

Thomaš Jeffersonasį?p£Įąas pąr 
mųjų Amerikos politinių mąsty
tojų, kadaise sakė: “... Tauta, ku 
ri trokšta būti laisva, bet pati

leisią Pabaltijy lankytis iki JAV, 
Kanada ir kitos pripažins de fac
to padėtį de jure. Bet tai reikštų 
“išlaisvinimo -politikos” atšauki-

mą. Dėlto “principingoji Ameri
ka” mano esant naudingiau to
liau tylėti, nepaisydama seno 
ir dažnai dar primenamo posakio 
—“Wer schweigt, macht sich 
mitschuldig”—kas tyli, save kal
tina”. Kol kas Lietuvą lanko tik _ . . _
raudonukai. Šiomis dienomis iš urnas, nes jis drauge su Molotovo - Malenkovo šalininkais balsa- 
Toronto į ten pakviesti “LTSR vęs prieš Chruščiovą. Jo vietą esą užimsiąs arba Žukov, krašto 
Profesinių Sąjungų” išvyko “Ka 
nados Lietuvių Literatūros Drau 
?iios” delegacija. Būdinga, kad 
Brooklyno Mizaros “Laisvė” pra 
šė juos viską gerai "įsidėmėti, kad 
nereikėtų parvažiavus tuščiai 
“zalatyti”. Girdi, “mes norime, 
kad objektyviai aprašytų, ką. ma 
tė, ką jautė, ką girdėjo”. Ta 
pati “Laisvė” toliau pasidžiau
gė, kad “gero TSRS draugo naš
lė prezidentienė Rooseveltienė” 
irgi panoro vykti į “anapus už
dangos” ir pamatyti, kas ten da
rosi.

“Laisvė” nei pati kvietė, nei, 
matyt, žinojo, jog ponia A. E. 
Rooseveltienė, prašoma šių eilu
čių autoriaus,atsisakė savo vizi
to TSRS metu aplankyti Lietu
vą. Girdi, “jiems tai galėtų bū
ti perdaug pavojingai)”.

Lietuvos byla tebėra baloj, ku
ri nedžiovinama rūgsta ir dvo
kia.

Kremliuje bręsta nauji pasikeitimai ryšium su Chruščiovo įsi
tvirtinimu. Kaikurie komentatoriai aiškiai rašo, kad ‘Chruščiov 
jau laimėjęs Stalino įpėdinystę. Jų nuomonę Kremliaus viršūnėse 
netrukus iškilsią nauji veidai galutinai išstumdami “senosios 
gvardijos” likučius. Pirmiausia pasitrauksiąs min. pirm. Bulga-

aps. min., arba Mikojan, vicepremjeras, kuris palaikęs Chruščiovą. 
Spėjama, kad daugiau šansų turįs Mikojan, visada sugebąs būti 
laiminčių pusėje. Bulganin esą numatomas sovietiniu prezidentu, 
vietoj senuko marš. Vorošilovo.®----------------::— ------

Kad pasikeitimai bręsta, spė-’rį bendradaribauti kaip lygūs su 
jama iš to, kad į naujas keliones lygiais. Jai .pritarė ir Š. Vietna- 
po užsienius Chruščiovas štai-. J“ *“ L1 -
ga pasilęido be Bulganino, lydi
mas Mikojano ir kitų pareigūnų. 
Žurnalistų klausiami sovietų 
diplomat atstovai Berlyne ar 
Bulganin sergąs, atsakė — ne. 
Reiškia jo dingimas nuo scenos 
— yra politinio pobūdžio.

Devyni Rytų Vokietijoj
Grįžęs Chruščiov iš Rumuni

jos, kur slaptai tarėsi su marš. 
Tito,.. Jugoslavijos diktatorium, 
lydmas 8 pareigūnų, atskrido į R. 
Berlyną. Su juo atvyko Mikojan,- 
Gromyko ir kt. Nors jie ir labai 
plačiai šypsojosi, vokiečių publi
ka plojo gana šykščiai ir entu
ziazmo nerodė. Nepaisydamas 
sentimentų, Nikita ėmė drožti 
politine skalbas. Pirmąją ilgesnę 
kalfą pasakė R. Vokietijos “sei
me”, kur grasinte grasino kancl. 
Adenaueriui, esą jis su vakarie
čiais sąjungininkais rengia nau
ją karą. Naujos kariuomenės or- 
-ftamzavimės vV- -Vokietįinj reišr. 
kia sunaikinimo pavojų ■ visam

mo vadas ir tuo būdu sustiprino 
Tito poziciją, kurią jis gynė ir 
per paskutinį susitikimą su 
Chruščiovu Rumunijoj. Šis nau
jai pabrėžtas Tito savarankišku
mas, ypač po pasimatymo su 
Chruščiovu, neliks be įtakos ir 
kitiems sovietų satelitiniams 
kraštams, kurie tos lygybės su 
Maskva seniai laukia.

Anglai arabų maišaty
Omano sultanato sukilėliai, 

gresią sultono valdžiai ir anglų 
žibalo šatliniams, išprovokavo 
anglų vyirausybę pasiųsti savo 
karinius dalinius. Pradžioje jie 
gąsdino lėktuvais, kuriuos pa
matę sukilėliai iškeldavo sulto
no vėliavą ir lėktuvai dingdavo. 
Kariniai daliniai ten vietomis 
sutiko stiprų pasipriešinkną. Po
litikai ragina greičiau baigti šį 
žygį, nes bręsta tarptautinio po
būdžio komplikacijos. Sukilimo 
vadas Imamas. kreipęsi į arabų

ma auiicuKiuuuu pavojų visam ~ T . z—
kraštui, nes-Sov. Sąjunga galin- ^lka?^ 1 ^,£-kltokiajs budais 
ti pulti moderniausiais atomi- ren?t11 „suklieJllu^ gaunančius

KAS NAUJO KANADOJE?
Žuvo 79 asmenys transatlanti- iieoos pusei įstojo kariuomenėn i Stockholmą. Helsinkį, Kopenha-

nio TCA lėktuvo 'katastrofoje 
rugpiūčio 11 d. Juo skrido dau
giausia buvę karo veteranai su 
šeimomis iš Anglijos į Torontą. 
Lėktuvas sprogo ore ir nukrito 
Issodun pelkėse prie Quebec© 
miesto. Neliko nei vieno gyvo 
nei keleivio, nei iš tarnybos.

Commonwealth kraštų finan
sų ministerių konferencija įvyks 
Mont Tremblant, Que. Joje Ka
nados min. pirm, pateiks savo 
planą padidinti prekybai tarp 
Commonwealth kraštų bandyda
mas nukreipti 15% Kanados im
porto iš JAV į Britaniją, kuri 
tuo būdu galėtų pirkti daugiau 
kviečių Kanadoj. Ekonomistai 
per 22 metus teikę patarimus 
liberalų vyriausybei, mano, kad 
tai neįmanoma, nes britai neturį 
dolerių Kanados prekėms apmo
kėti.

- 176; 1957 m. į gą ir kt. Jie išplauks iš Halifax 
‘"T. uosto rugsėjo pradžioj dalyvau

ti Š. Atlanto S-gos manevruose 
Balsavusių skaičius paskuti- ■ ir, aplankę eilę uostų, gruodžio 

niuose rinkimuose į feder. parla- mėn. grįš atgal.
mentą buvo rekordinis — 6.608. --------
842. Nors atstovų gavo daugiau KANADOS LIET. KATALIKŲ 
konservatoriai, tačiau balsų gavo 
216.113 mažiau už liberalus. Pas
tarieji gavo 2.796.164, konserva
toriai 2.580.051, CCF 707.833, 
kreditistai 437.190, komunistai 
7.772, kiti 79.472 balsus.

142 vyrai, antroj — 
tuo pačiu metu — 192 ir 297

Naujais ministeriais paskirti: 
Paul Comtois iš Cįuebėco prov. 
kasyklų min., Harkness iš Alber
tos prov. — žemės ūkio. Pastara
sis kol kas eina ir šiaurinių sri
čių min. pareigas. Taip pat pa
skirti 8 parlamentiniai ministe- 
rių padėjėjai, kurių tarpe A. 
Maloney, lietuviams pažįstamas 
torontietis; jis priskirtas Darbo 
ministeriui Starr. Imigracijos 
min. pareigas eis iki šios parla
mento sesijos pabaigos Fulton, 
teis. min.

10 laivų paskirta Turkijai vyk
dant Š. Atlanto S-gos programą. 
Jie yra Sydney, N.S., uoste ir 
netrukus bus perduoti Turkijos 
laivynui. Jų vertė — $10 mil. Tai 
dešimtoji dalis sumos, kurią Ka
nada yra paskyrusi Atlanto Sąj. 
kraštams ginkluoti pagal 1957-8 
m. planą. Ikišiol Kanada šiam 
reikalui per 7 metus yra išleidu
si virš $1.100.000.000. Dar šiais 
metais Kanada turi išleisti $11 
mil. 53 CF-100 kariniams lėktu
vams, skirtiems Belgijai. Jie kai
nuos $43.000.000, bet tris ketvir
tadalius padengs JAV.

Kanados 6 kariniai laivai lan
kys šį rudenį Baltijos uostus:

Kanados legijonierių Ontario 
prov. suvažiavimas St. Cathari
nes priėmė be kitko rezoliuciją, 
prašančią feder. vyriausybę pa
didinti pensijas karo vetera
nams, kurie esą gauna mažiau 
nei vengrų pabėgėliai.

500 legijonierių per suvažiavi
mą St. Catharines pasižadėjo ati
duoti po mirties savo akis vadi
namam akių bankui, kur jos sau
gojamos ir perduodamos ligo
niams, kuriems reikalinga per
sodinimo operacija. Tam reikia 
pasirašyti sutikimo blanką, ku
rio antrą pusę turi pasirašyti 
atsakingi giminės.

Stojančių i kariuomenę skai
čius pastaruoju metu žymiai pa
didėjo dėl padidintų atlyginimų. 
Nuo gegužės 1 d. visiem kariam 
pakelti atlyginimai 6%, o specia
listam — 20%. 1956 m. pirmoj

FEDERACIJOS SUVAŽIA
VIMAS

kaip jau skelbta, šaukiamas rug
sėjo 7 d., šeštadienį, Toronte.. Po
sėdžiai vyks Prisikėlimo para
pijos muzikos studijos patalpose.

KLK Federacijos Tarybos su
važiavime kviečiami dalyvauti: 
katalikų organizacijų centrų ir 
skyrių valdybų nariai, kunigai, 
vienuolijų vyresnieji, katalikiš
kų laikraščių redaktoriai. Kvie
čiami dalyvauti ir svečiai.

Federacijos Valdyba.

AUKOS KANKINIŲ 
KRYŽIUI 

tebeplaukia. Jų dar gerokai 
trūksta iki numatytos sąmatos. 
Dar neatsiuntę ar neįteikę savo 
aukos, maloniai prašomi pasku
bėti, nes nedaug laiko beliko. 
Visas aukas siųsti KLK Federa
cijos iždininkės vardu: Mrs. Br. 
Pabedinskienė, 287 Indian Rd., 
Toronto, Ont.

Wasagoj išsirikiavęAteitininkų ir jaunučių 
vėliavos nuleidimui.

Lietuvių skautų grupė prie savo palapinės tarptautiniame skau
tų sąskrydyje Anglijoje.

LAISVINIMO BARUOSE
. (Oficialaus pranešimo 

santrauka)

Bendradarbiavimas su Lietu
vos diplomatais vyksta abipusio 
susipratimo dvasia. Po paskuti
nės VLIKo sesijos Lietuvos dip
lomatai buvo painformuoti apie 
sesijos eigą, pasiunčiant proto
kolų nuorašus, priimtas rezoliu
cijas ir VLIKo prezidiumo ko
munikatą. Diplomatai buvo pa
prašyti atkreipti dėmesį ir da
ryti žygių vyriausybių dėl Len
kų egzilinės vyriausybės Lon
done išsiuntinėtos notos - memo
randumo, kuriuo Vilnius reika
laujamas priskirti prie Lenkijos.

VLIKo prezidiumas ir VT krei 
pėsi tiesioginiai ir per diploma
tus į atitinkamas vyriausybes, 
sugestijonuodami įtraukti į spau 
dos pasikeitimą su sovietais lie
tuvių išeivių periodinę spaudą ir 
išleidžiamas knygas, kad jos pa
siektų Lietuvos žmones. Taip pat 
buvo daromi žygiai betarpiai ir 
per diplomatus dėl Sovietų plė
šikiškų muitų sumažinimo.

■ VLIKo pirm. dr. A. Trimakas 
su buv. pirm. J. Matulioniu lan
kėsi Vals. Departamente. Ta pro
ga ten buvo pareikštas protestas 
dėl minėtos Lenkų egzilinės vyr. 
deklaracijos ir iškeltas Sovietų 
Sąjungos plėšikiškų muitų pa
galbos siuntiniams klausimas.

Vykd. Tarybos pastangomis 
baigta sutvarkyti Lietuvos pa
siuntinybės Berlyne griuvėsių ir 
sklypo apsauga. Griuvėsiams ir 
sklypui tvarkyti VT paskyrė įga
liotinį, kuri Bonna pripažino. 
Sklypas atleistas nuo mokesčių.

Pabaltijo tautų bendradarbia
vimo ir spręstinu nrob'emu pro
gramai nustatvti VLIKo prezid. 
sudarė specialią komisiia. i ku
rią nakviesti pp. J. Matulionis, 
dr. M. Anysas ir teisin, K. Gri
gaitis, visi iš Toronto, Ont, Ka
nadoje. Ligi šiol tąs^ beadradar-

biavimas buvo sporadiškas, be 
aiškios programos.

Lietuvos yakarų 
misija jau paruošė 
mąją knygą apie 
Lietuvos Vakarų

Studijų Ko- 
spaudai pir- 
etnografines 

problemas. 
Knygoje tilps sekančois stdijos: 
dr. M. Gimbutienės — Mažosios 
Lietuvos proistorė; inž. J. Gim
buto — Mažosios Lietuvos kaimo 
architektūra; J. Lingio — Studi
ja apie arklą Pabaltijyje; dr. J. 
Balio — Mažosios Lietuvos tau
tosaka; prof. J. Žilevičiaus — 
Mažosios Lietuvos giesmės, dai
nos ir muzikiniai instrumentai. 
Leidinį spausdinti tariamasi su 
L. Enciklopedijos spaustuve Bos
tone, Mass.

VLIKo prezidiumo naujasis 
adresas: 233 Broadway, Room 
3014, New York 7, N.Y. Telefo
nas BE. 3-1398.

niais ginklais ir V. Vokietiją pa
versti kapinynu. Grasinimų jis 
nepagailėjo nei anglams su pran
cūzais, nei amerikiečiams; esą 
raketiniai sovietų ginklai pasiek
sią ir juos. Vakariečių valstybi
ninkai turį pagalvoti, kas jų lau
kia. Panašias kalbas išrėžė Niki
ta Leipcige ir kitur kartu pa
brėždamas, kad sovietai karo ne
norį; esą socializmas laiduojąs 
visiems gerbūvį ir augštą kultū
rą visuose kraštuose. Komuniz
mu jis perdaug nesiafišavo, dau
giausia linksniavo socializmą. 
Šiuo savo vizitu Nikita norėjo 
pakenkti kancl. Adenauerio au
toritetui, kad jis pralaimėtų rug
sėjo 15 d. rinkimus, tačiau to
kiais grasinimais ar nebus pra
šovęs?

Nepriklausomas komunizmas
Kai Chruščiov gąsdino vokie

čius savo grasinimais, Belgrade, 
Jugoslavijos sostinėj lankėsi Ho 
Či Minh, Š. Vietnamo komunis
tų vadas. Pasinaudodamas šia 
proga Tito pakartojo viešu ko
munikatu seniai savo ginamą te
zę, kad komunistiniai kraštai tu-

ginklų iš Saudi Aarabijos. Sov. 
Sąjunga ėmė gabenti ginklus di
deliais kiekiais į kaimyninį Je
meno kraštą ir siųsti karinius 
instruktorius. Taip pat ji pasira
šė sutarti su Syrija dėl ūkinės' 
ir karinės pagalbos — ginklais ir 
instruktoriais. Tai rodo, kad ara
bų kraštuose pilna neramių ži
dinių, kurie staiga gali plačiai 
įsiliepsnoti.

Kinų studentai nerimsta
Pagal komunistų spaudos pra

nešimus, raudonojoj Kinijoj, 
Hanyang, demonstravo aipe 1000 
augšt. mokyklų studentų. Jie 
įsiveržę į kompartijos įstaigas ir 
sunaikinę vidaus įrengimus. De
monstruodami šaukė: “Tegyvuo
ja Kuomintang” — nacionalistų 
partija; “Mao greit baigs savo 
dienas”; “Šalin kompartijos biu- 
’as”. Demonstracijos trukusios 
dvi dienas. Įkaitę studentai pa
galiau bandė užimti karinius 
sandėlius, bet nepajėgė išlaužti 
durų. Demonstrantus kiek apra
mino miesto teisėjas, bet. vėliau 
oeveik visi demonstrantai buvo 
suimti.

NUTEISĖ BOLŠEVIKŲ ŠNIPUS
Lietuvių vardas vėl nuskam

bėjo per radiją ir spaudą, kai 
Niujorko Man Hattan teismas 
nubaudė Lietuvoj gimusį žydų 
tautybės Jacob Albam ir Rusi
joj gimusią Myrą Soble - Sobo- 
levičienę už šnipinėjimą sovie-

SUIMTAS SOVIETŲ PULKININKAS
Tuo pčaiu metu, kai buvo tei-( lijon ir Amerikon, kur buvo su- 

siami J. Albam ir Myra Soble, imti dr. Klaus Fuchs ir Ethel ir
JAV saugumo policija perdavė 
Brooklyno teismui Rudolfą Iva
novic Abel, buv. sovietų slapto
sios policijos pulkininką. Jis ne
turįs ryšio su Soble šnipų grupe. 
Brooklyne jis gyveno versdama
sis neva fotografo amatu. Iš įvai
rių šaltiniu jis rinkdavo slaptas 
karines žinias, mikrofilmines 
nuotraukas ir siųsdavo Maskvon 
Įdėjęs i as į sagas, pieštukus, aus
karus ir pan. Be to, jis turėjęs 
savo foto studijoj trumpų ban
gų radijo siųstuvą ir priimtuvą 
ir perduodavęs žinias tiesiai 
Kremliui. Jo šnipinėjimo sritis- A^Wndradarbio* Rekm Hay- 
kannes ir atomines paslaptys. nonen pu]k. Abel gresia mirties 
Yra duomenų, kad jo veikla bu- baUsrnė 
vo susijusi su sovietu šnipu gru- ■ = _____
pe Kanadoj ir Anglijoj, kuriai 
vadovavo Otavos ambasados tar
nautojas Vitali G. Pavlov. Ši 
grupė buvo susekta 1945 m. su
ėmus atominį šnipą dr. Alan 
Nunn May. Jos siūlai vedė Ang-

Julius Rosenbergai, per kuriuos 
sovietai išgavo pirmąsias infor
macijas apie atominę bombą. Su
imtasis pulk. Abel kurį laiką gy
veno Kanadoj ir 1948 m. slaptai 
persikėlė į JAV. Š.m. pavasarį 
policijos pareigūnai susekė, kad 
jis gyvena JAV nelegaliai ir bu
vo pasiųstas į Texas deportuo
jamų stovyklą, kur laukė depor
tacijos sprendimo. Saugumo sek
liai betgi laiku susigriebė ir 
Abel iš Texas grąžino į Brookly- 
ną. Pasirodo, buvo gauta infor
macija iš vakaruosna perbėgusio

tams. Jiedu gavo po 5,5 metų 
kalėjimo, o trečiajam Soble, JA 
V-bių vyriausybės prašymu, teis 
mo sprendimas atidėtas iki rug
sėjo 18 d. Nuteistiesiems grėsė 
mirties bausmė, bet jie prisipa
žino kalti, dėlto jiems bausmė 
buvo žymiai sušvelninta. Proku
roras B. Gilchrist, jr. ypač švel
nino Myros Soble vaidmenį; esą 
ji nieko savarankiškai nedariusi, 
o tik vykdžiusi vyro pavedimus. 
Jos advokatas G. Wolf prašė 
teismą nubausti ją sąlyginai, pa
skiriant bandomąjį laiką dėlto, 
nes jos sūnus Laurynas tesąs 17 
m. ir negalįs likti vienas be tėvų 
globos. Sūnus esąs geras berniu
kas, demokratinio nusiteikimo ir 
likęs be tėvų turėsiąs apsigy
venti pas M. Soble seserį Mont- 
realy. Myra išgirdusi teismo 
spreridimą apsiverkė, nors, kai 
buvo suimta ir pirmą kartą pri
statyta teismui, juokavo.

Alkoholinių «rėralu komisija 
Ontario prov. uždraudė pardavi
nėti pusalį kaip' alkoh. gėralą. 
Maisto parduotuvių sąjunga ke- 

Otava. — Iš Korėjos grįžo oas-; tina kreiptis į teismą motyvuo- 
kutinis Kanados karinis dalinys. dama įstatymu, pagal kurį visi 
— sanitarinė tarnyba. Tuo bū- gėralai, turį mažiau nei 2.5% ai- .

Įkoholio, nepriklauso alk. gėralų - 
i komisijos galiai.

bausmė

jos gynime yra baigtas.
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GEDIMINAS GALVA

IlkTATOPiAi PERSEKIOJA SKLYPININKUS
MALDOS DIENA «

RELIGINIAME PASAULYJE
* Tarpt, krifatikų filmų biuras f * Mahometonai ir krikščionys

Berlyne šiemet paskyrė premi- Į drauge meldėsi už taiką Sept - 
ją amerikiečių United Artists Saints vietovėje, šiaur. Prancū- 
Studio firmai už geriausią filmą zijoj. Čia yra šventovė, kurioje 
“Twelve Angry Meh”, kuriame garbinami vad. septyni broliai 
pagrindinį vaidmenį atlieka Hen miegantieji iš Efezo. Mahometo- 
ry Fondą. Firmai įteikta bron-jnai i uos taip pat garbina. Šio 
zos, katakombinė lempa — pre- - v •
mįjos ženklas.

* Bing Crošby, garsusis daini
ninkas, savo pajamas už įgiedo- 
tas plokšteles “Adeste Fideles” 
ft- “Silent Night” paskyrė More- 
ton — Anglijoj — kat. bažnyčios 
statybai. ««

* Lenkijos katalikai neturi ąa- Arnold Toynbee žmona, pakvie
si) spaudos — pareiškė Z. Ma- tė kat. kunigą pas sergantį moks- 
kąrczyk, katalikų grupės “Znak” Įihinką, ir šis po keliolikos dienų 
ilstdyaš . seime. B. Piaseckio pasikalbėjimų grįžo K. Bažny- 
“Slbwo Pdwszechne” ir “Tygbd- čion, kurioje buvo krikštytas. Ta 
nik Pbwszechriy” nešą ištikimų proga atšaukė savo klaidas, nors 
katalikų rankose, nęs pėpasfcel- ”-i-
bę kardinolo Wyszynskib rašto, 
smerkiančio komunistams palan 
kų “^ak” sąjūdį.

* Pašaukimų į kunigus daug 
duoda jĄV kariuomenė. Šiuo 
metu 5.000 buy. karių yra įstoję 
į, kunigų seminarijas. 10% JAV 
kat, kunigų yra buvę karininkai. 
Nemažai, mergąičių, tarnavusių 
pagaili, daliniuose, yra įštojušibš 
į vienįioiiias.
, * Katalikų spauda š. Ameri
koj, pagal Catholic Press Direc
tory, pasiekė š. m. 24.358.375 
ėmėjų; skaitant tik peribdinius 
leidinius. JAV išeina 559 period, 
leidiniai, kurių 130 laikraščių ir 
429 . žurnalai anglų ir kt. kalbo
mis; Kanadoje išeina 990.027 egz. 
įretiod. leidinių, kurių 691.165 — 
parncūzu kalba. Kanadoj pri
skaito 32 period, leid., kurių 13 
•^- prancūzų k. Pastarąja skaitli
ne tenka abejoti, nes ne visi 
Oūėbėėb kat. leidiniai priskai- 
tjdt ... ‘

kat. bažnyčios

susitikimo proga pamaldas laikė 
melchitų prelatas Nasrallah iš 
Paryžiaus.

* G. Murray, garsus anglų 
mokslininkas ir rašytojas, žino
mas savo netikėjimu, prieš mir
tį atsivertė. Jo duktė, istoriko

yp spaudos ■

prašė jo atsivertimą paskelbti 
vėliau. Jo kūnas palaidotas ang
likonų Westminsterio abatijoj, 
įžymybėms skirtoj vietoj.

* Katalikai ir protestantai 
Mųėnčheno mieste, Vokietijoj, 
paskelbė bendrą pareiškimą 
prieš Jehovos liudininkus. Esą 
katalikai ir protestantai moka 
bendradarbiauti sunkiu metu 
bei ginti pagrindinius principus. 
Tuo tarpu jehbvininkai dėl savo 
fanatizmo bei netolerancijos ne- 
sukalbami, ir jiems nesą pagrin
do leisti naudotis patalpomis su
sirinkimams. Esą jie katalikų ir 
protestantų bažnyčias vadina 
“šėtono darbu” ir nuolat bando 
atversti juos savo sekton. Šis 
pareiškimas buvo pasirašytas 
dviejų redaktorių: past. Geisen- 
doęrfer ir katalikų kunigo ir pa
skelbtas jehovininkų kongreso 
proga Muenchene, kur dalyvau
ja 20.000 narių. Pačiame Muen- 
chėne yra 2.800 jehovininkų.

GERIAUSIAS GAIVINANTIS GĖRIMAS
Kūr beeisite, visur rasite kanadiečius nau
dojant rtėpdlyginamo skonio, ledo šaltumo 
Coca-Cola — Kanados mėgiamaiusią skaidrų

- gėrimą. Vistiek ar jūsų šeimoje gaminama 
pdgąl senojo krašto ar pagal kanadiškus pa
pročius, naudokite Coca-Cola. Parsineškite 
jas, kai išeisite apsipirkti.

5»rj:

GERK

"Coca-Colo" ir "Coke" registruoti fabriko ženklai Coco-Colo Ltd.
TXT’* __ _____ •

Laisvuosius ūkininkus suva
rius į kolchozus jie patampa tik
rais skurdžiais Geriausiu atveju 
jie tegauna 3 kg duoninių grūdų, 
2 kg pašaro ir 6 rublius už dienos 
darbą. Daugelyje Lietuvos kol
chozų tegauna 1 kg grūdų, pusę 
kg pašaro ir 1 rublį. Supranta
ma, iš tokio atlyginimo ir negau
si šeima negali išsimaitinti. Vie
nintelė parama yra sklypelis 
kolchozininko šeimai. Jo dydis 
pareina nuo darbo prievolės atli
kimo. Įstatymu nustatyta 0.6 ha 
šeimai, tačiau nereti atvejai Lie
tuvoje kai šeima turi tenkintis 
0.4 ha ar net 0.2 ha. Ilgą metą šie 
vargšai sklypininkai buvo įvai
riais būdais gniuždomi, kad atsi
sakytų naudojimo teisės į žemę, 
liktų be gyvulių ir tepareitų nuo 
valdžios baudžiavinės išmaldos.

V-

Stalinas suvedžioja
Kai 15 mil. šeimų teroru su

grūdo į kolchozus, 1933. 2. 19 že
mės ūkio pirmūnų suvažiavime 
Stalinas žadėjo: “Tiesa, kad so
vietų vyriausybė turi nesusipra
timų su šeimininkėmis dėl kar
vės Dabar karvės klausimas jau 
išspręstas ir nesusipratimai pa
šalinti. Mes sudarėme galimybę 
daugumai kolchozininkų šeimų 
turėti po vieną karvę. Praeis vie- 
neri-dveji metai ir jūs nerasite 
kolchozininko, kuris karvės ne
turėtų. Mes, bolševikai, dėsime 
pastangų, kad kiekvienas kol- 
chozininkas turėtų po vieną kar
vę (ilgi plojimai)”.

Stalinas varydamas į kolcho
zus ūkininkų kraju permirkęs 
žemę, sunaikinęs gyvulių ūkį ir 
žemės ūkio gamybą gerai žinojo, 
kad jis anuomet kalbėdamas nu
skriaustuosius suvedžiojo ir į 
veidą melavo. Praėjo ne 2, o 20 
metų, tačiau žemės ūkis negalė
jo atsistoti ant kojų. Stalinas su
rado talkininką, tą patį N. S. 
Chruščiovą, kuris ėmė grūmoti 
sklypininkams išleistoje knygo
je (Partijos organizacijų Ukrai
nos kova už žemės ūkio pakėli
mą, Gosizdat Polit, Maskva, 1948 
m., 47-49 pusi.).

Chruščiovas grūmoja
Mes žinome, kad 1946 m. buvo 

nepaprastas nederlius dėl saus
rų. Jis kaltina partiečius ir Vat 
dininkus už netifeUšį pareigų ėji-< 
mą žemė? ūkyje. Žiauriausias 
priekaištas tenka kolchozininkų 
nugarai: “Tiesa, kad turime ne
derlių. Pašarų taip pat trūksta. 
Tačiau, norėčiau žinoti kodėl 
kolchozuose gyvulių skaičius 
mažėja, o kolchozininkų gyvu
liai ne tik gerai šeriami, bet ir jų 
skaičius didėja?... Kaltininkas 
ne tiek sausra, bet kolchozinin
kų vogimas pašaro iš kolchozo 
daržinių. Nerėkia pamiršti, kad 
atsilikusiuose kolchozuose dar 
slypi asmeninės nuosavybės “ma

žytis kirminas”. Polinkis į pri
vačią nuosavybę yra ryškus. Jis 
yra užsilikęs iš kapitalistinės sis
temos ir atsiliks — kolchozinin-

XX partijos suvažiavime jis 
ėmėsi įtikinėti, o ne teroru grą
žinti,‘kad kolchozininkai sava
noriškai atisakytų sklypų. Pro
paganda Ilgai tęsėsi. Bet ji ne
padarė jokios įtakos. Kolchozi- 
ainkai ir toliau veda kovą už 
kąsnį iš savojo sklypo.

Sklypininkus gniuždina
Kompartiją panaudojo įvairius 

būdus priversti kolchozininkus 
nuo sklypų atsisakyti. Ji uždėjo 
nepaprasta? pyliavas, o už jas 
temokėjo patyčios kainas. Mo- 
kesčiai^vis buvo didinami. Jie 
buvo tiesiog nepakeliami asme
nims nedirbantiems kolchozuo
se. Išdavoje kolchozininkų lai
komų raguočių skaičius suma
žėjo nuo 17,3 mil. 1940 m. jki 
10,5 mil. 1953 m. Rusijos srityje, 
be Pabaltijo.

Kolchozininkams sklypai su
mažinami, jei jie neatlieka prie
volių. Tačiau šeimai padidėjus 
sklypas nepadidinamas. 1951 m. 
užsimojus įgyvendinti “agrogo- 
rodų” planą buvo numatyta pusę^

kolchozininkų sklypų priskirti 
kolchozams, šis Chruščiovo už
simojimas sudegė smilgose. 1953 
m. buvo vieni sunkiausių žemės 
ūkyje. Naujieji valdovai, neiš- 
manydatni ką geresnio padaryti, 
vėl kiek atleido vadžias sklypi
ninkams. Kooperatyvams įsaky
ta jų gaminius supirkinėti, nors 
tai buvo uždrausta 1939 m. Jei 
1953 m. sklypininkų prekių nu
pirkta už 70 mil. rublių, 1956 m. 
apyvarta pasiekė 7 bilijonus rub
lių. 1956 m. kovo 10 d. įsaku leis
ta įskaityti darbą klochozininko 
sklype į dirbtųjų dienų skaičių. 
Tuo pačiu žygiu buvo versti kol- 
chozininkai daugiau dirbti kol
chozuose. Naujais įsakais skatin
ta įvesti griežtesnę discipliną 
kolchozuose, kovoti prieš darbo 
vengimą, vagišiavimą ir asme
niškų sklypų sumažinimą. Visi 
žygiai nesulaukė geresnių vaisių, 
kaip Chruščiovo propaganda at
sisakyti nuo sklypų. Sklypinin
kai liko užsispyrę ir nepalaužia
mi išlaikyti savo būsenos pa
grindą.. Jie gerai numano kas jų 
laukia netekus sklypo. Jie pake
lia pavergimą, išnaudojimą ir 
politinį terorą, bet savo valia 
nenori žvelgti badui j akis.

Amerikos Liet. R. Katalikų 
Federacija nutarė visose JAV 
lietuvių katalikų parapijose at
gaivinti stebuklingosios Šiluvos 
Marijos garbinimo šventę, įve
dant tam tikslui nuolatinę mal
dos dieną. Tuo reikalu ALRKF 
CV yra gavusi Lietuvių Kunigų 
Vienybes pritarimą. Iš JAV Epi
skopato yra gautas reikalingas 
leidimas.

Per Marijos šventę Šiluvoje ti
kintieji gaudavo visuotinius at
laidus. ALRKF ir Lietuvių Ku
nigų Vienybė reikiama tvarka 
per Apaštalinį Delegatą kreipėsi 
į Vatikaną, jog ir šios šventės 
dalyviai gautų visuotinius atlai
dus.

Ši didinga Marijos šventė bus 
pirmą kartą švenčiama š.m. iug-. 
sėjo 8 d. Galutinę šventės tvar
ką pagal vietos sąlygas nustato 
patys klebonai. ALRKF iš savo 
pusės pareiškė pageidavimą, jog 
kiekvienos liet, katalikų parapi
jos ribose visos liet, katalikų or
ganizacijos galėtų dalyvauti per 
iškilmingas pamaldas su savo vė
liavomis. Centrinis bendras šven 
tės minėjimas su Švč. Sakramen
tu ir procesija turi būti sureng
tas pačių pasirinktu laiku po pie
tų. Kur viename mieste yra ke
lios lietuvių parapijos, ten viena

kuri iš jų turėtų surengti bendrą 
minėjimą sutartoje bažnyčioje. 
Šiose iškilmėse kviečiamos daly
vauti visos kat. organizacijos, 
mokyklos ir chorai, tiek parapi
niai,. tiek ir pasauliniai, organi
zuotai ir su vėliavomis. .

Čikagoje tokiam centriniam 
iškilmingam bendram minėjimui 
naujoje Šiluvos Marijos švento
vėje — Marquette Park — vado
vaus pats Jo.'Em. kard. Samuelis 
Stritch. 3 vai. p.p. bus iškilmin
ga procesija ir palaiminimas. Iš
kilmėse dalyvaują chorai jų me
tu sugiedos giesmę į Šiluvos Ma
riją. ALRKF pirm. A. Rūdis.

Kanados prerijųRegina.
provincijose užsitęsusi sausra šių 
metų derlių apgadino prieš pat 
piūtį. Vietoj rekordinio jis išėjo 
tik vidutinis.

žeme

A, P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rusių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomotic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas Lt 5-9130

APLANKYKITE NIAGARA 
FALLS, VIĖNĄ jS PASAU

LIO STEBUKLŲ, LAIVU.
Šusisiekirnds autobusu į 

Buffalo, N.Y.
LAIVO TVARKARAŠTIS: 

Rytais: 9 vai, kasdien. 
Popiečiais: 3.15 vai. 
Trečįodieniois, penktadieniais, 
Šeštadieniais, sekmadieniais, 
šventadieniais 6.15 vai. vok.

antradieniais, 

šeštadieniais

Šiaurės ir Rytų Lietuvos partiza
nų tragediją yra gražiai aprašęs V. 
Ramojus "Lenktynėse su Šėtonu". 
Čia duosiu mažę žiupsnelį įspūdžių 
- pergyvenimų Latvijos žemėje lie
tuviško dalinėlio, kuris po Saločių 
kautynių stengėsi neišsiblaškyti.

Latvių “belaisviai”
Gražus vasaros saulėleidis. Sa

ločių miestelis ir apylinkės vien
kiemiai liepsnose. Kautynės ver
da. Nebegirdėti artilerijos ir mi
nosvaidžių, tik artimųjų kauty
nių ginklai. Vyrauja lengvieji 
kulkosvaidžiai ir automatai. Už 
50 m. dega latvių šarvuoti pui
kūs motociklai. Padėtis labai ne
aiški. Girdžiu “Urąa!” dešiniam 
sparne, kur buvo latviai ir veng
rai. Kairysis sparnas dūmuose ir 
liepsnose. Teų matosi tiltas, per 

'ieluviah pažadėjome 
artileristams- laidub-

RAMUTIS

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREĖYBA TORONTE

Mohawk Furniture
L I M I T E 15

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO ★ | * KROSNYS 

ŠALDYTUVAI ★ I * LINOLEUMAS
SIUVIMO MAŠINOS * I * VAIKŲ BALDAI 

SKALBIMO MAŠINOS * I ★ ĮVAIRŪS KILIMAI 
TELEVIZIJOS AFAĖATAi * | * VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Šeštadieniais,
_____

Pirmadieniais, 
ketvirtadieniais: 9.45 vai, v. 
Penktadieniais, <__________
ir šventadieniais tik į 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 vaka-

Smulkesniu informac. klausti 
EM. 3-5155.

S.S.CAVIJGA

Ramiai atsitoję prie plento 
laukėm mašinų. Du sunkveži
miai lengvai sutalpino mus — 
vienas vokiečius, o antras mus. 
Privažiavome Bauskę. Sunkveži
miai pasuko į savo dalinį. Vokie
čių puskarininkis mums patarė 
likti čia. Mūsų sprendimas trum
pas — ieškosime Bauskėje išli
kusių gyventojų po kautynių. Ga 
vome cigarečių ir mūsų aštuntu
kas ramiai žygiuoja rikiuotėje 
per Bauskę. Staiga tapome ap
supti “kaukolėtų” karių. Ketver
tukas mus pradėjo tardyti.

* —Veskite pas savo vadovybę, 
— buvo trumpas atsakymas.

— Atiduokite ginklus.
— Ne!
Taj buvo .latviai.____ _______
Astuoni žygiavome tarp jų ke

turių pagrindinėmis Bauskės 
gatvėmis. Mūsų išvaizda baisi: 
barzdoti, nuskurę, purvini. Mū
sų civiliški rūbai suplyšę. Gerai, 
bet labai mišriai, ginkluoti. Tikri 
banditai. Štabe mus pasitiko ka
pitonas. Ilgas aiškinimasis, bet ir 
jo sprendimas:

— Padėkite ginklus!
— Ne iš jūsų gavome, ne jūsų 

sprendimo klausysime.
Didelė civilių minia sekė įvy

kį. Galų gale kapitonas sutiko 
guol?u/Deja,‘ten“girdėjosi riks-j Pa?kam^nti Pu£- Walter, kurį 
mas ir šūviai. Pasukom dar deši- Pa^nome nuo Pasvaliečių kai- 

■mo. Po keliolikos minučių pribu
vo sunkvežimis, kuris mus visus 
lengvai sutalpino. Bet kažkodėl 
mus broliai keliais motociklais 
lydėjo.

Štabo kieme radome mūsų 13. 
Gavome pietus. Mūsų jau 21. 
Pulk. Walter mus pavaišino ir 
pasakė, kad mes liekame gen. 
Gizecke (gal klaidingai rašau 
pavardę) štabo apsaugai.

Ramios dienos
Esame Bauskės priemiesty. 

Aplinkui miškas, bulvių laukas 
ir mažas štabo namas. Vakare 
trumpas įsakymas: apsikasti bul 
vių lauke. Lengvas darbas. Gu
lom apkase aplink štabo namelį 
išširikiavom per kelias minutes. 
Į štabą zujo mašina po mašinos. 
Palengva važiuoja lengva maši
na ir latviškai kalba:

— Štabo apsaugoj lietuvių ba- 
talijonas, toliau vengrai, lat
viai ...

Vėjas nupūtė tas žinias. Jie ra
miai įėjo į štabą. O lietuvių “ba- 
talijone” kilo sumišimas. Mūsų 
21! Tai jau ne batalijonas. Yra 
netoli mūsų lietuvių batalijonas! 
Ltn. B. (berods žuvęs Rytprū
siuose) ir vertėjas B. eina jo ieš
koti. Visi daliniai nurodo mūsų 
vietą. Ieškojimas bergždžias. Mes 

i esame lietuvių batalijonas! O 
ltn. B. jo vadas. Apima visus 
skanus juokas. Suskaldom dali
nį, turėsime pulką.

Po valandos štabas nusiima. 
Nusiima ir lietuvių “batalijo
nas”. Važiuojame per visą Baus
kę. Vėl daržinė. Čia jau netoli 
plentas. Girdime kautynes. Ma- i 
tome degančius tankus. Aplin- , 
kui dreba žemė. Įbėgęs vokiečių 
leitenantas R. praneša, kad jis | 
liksiąs su mumis ir vesiąs mus į , 
poilsį. Rusų tankų puolimas esąs 
atmuštas, o pėstininkai uždaryti | 
Saločių - Bauskės miške. Rytoj , 
vyksiąs jų valymas. Vokiečių 
tankai budį netoli Saločių. Pasi- i 
traukėme su ltn. R. atgal ir vėl į i 
daržinę. Čia nusiprausėm. Apsi- ' 
skutom. Vakarienė su mažu iŠ- I 
gėrimu. Ltn. R. jau nejaunas, į 
mobilizuotas bavaras. Bendra ti- j 
kybą, bendri pergyventi vargai. 1 

_Na, vaikai, miegokit. Sar- i

vęfee . -
ti atsitraukimą, paremiant juos 
kulkosvaidžių ugnimi. Jų atsi
traukimas įpusėjęs. Anoj pusėj 
tilto vyksta kautynės vyras prieš 
vyrą. Į apkasą Įvirsta ryšininkas 
ir vertėjas B. (dabar gyvena 
Anglijoj) ir sušunka:

— Trauktis! Esame apsupti! 
Laisvas praėjimas dešiniau plen
to!

Prasidėjo atsitraukimas. Aš su 
Antanu (girdėjau gana gerai įsi
kūręs Amerikoje) bėgau prie 
mūsų buvusių dar penkių gur-

niau. Bėgimas avižų, o vėliau 
bulvių lauku pakirto jėgas. Nie
ko nemačiau. Pirmą kartą paty
riau, kad kautynėse akiniai 
kenksmingi. Prakaito lašai kėsi
nosi juos nuplauti nuo nosies ir 
ausų, o matomumo jokio. Susto
jom už daržinės. Ji pradėjo lieps
noti. Antano automatas atskai
tė trumpą seriją. Už 5 m. sukniu
bo raudonarmiečiai su lengvuoju 
kulkosvaidžiu. Mano nelaimingi 
akiniai nuo prakaito lašų jau bu
vo apvalyti. Netoli mūsų skriejo 
B. su penkiuke. Pasukom prie jų. 
Arti pušynas. Nėriau į jį. B. su
šuko:

! —Na, jaunime, tokios pasiut
polkės nešokom net per seserų 
vestuves!

‘ Traukėm pušynu tylūs, išvar
gę, išalkę. Už mūsų nugarų siuto 
kautynių audra. Ir mūsiškių ten 
liko keli šimtai... Priėjom jau 
naktį vienkiemį. Ant kiemo ra
dome vokiečių. Trumpai nutar
ta ilsėtis, išstatant postus. Senu
tė latvė mums atnešė pieno ir 
duonos, klausdama:

— Ar jie dar toli?
— Kol mes čia, jie neateis, — 

kažkuris latviškai atsakė.
Atsirado medaus ir sviesto. 

Gerai pavalgę, pasiskirstę postui 
pamainomis, suvirtome ant kve-' 
piančio šieno. Rodos, ramu, sma
gu. Miegas ir sapnas krūtinę 
spaudžia. O tie prakeikti batai! 
Taip norėtųsi sviesti juos žemyn. 
Jau kelios savaitės, kai jie mums 
prie kojų priaugo. Šaltinio ar 
šulinio vanduo vienintelis gaivi
no kojas. O taip norėtųsi juos 
šia naktį mesti šalin. Išplakus 
dalgį, basom kojom bristi į vasa
rojų ...

Saulei patekėjus mus pakėlė. 
Geroji senutė pavaišino. Buvo 
dešrų, sūrių, duonos ir... taba
ko.

— Aš lieku. Mano vaikai seniai 
išvažiavo, — sakė ji.

Atsisveikinimas buvo liūdnas.
Vokiečiai naktį sulaukė dar 

keliu naujų iš kautvnių lauko. 
Jų žiniomis kelias į Bauskę yra 
laisvas. Per,šios nakties kauty
nes sovięfa tųnkų brovimasis į

gyba bus jums rasta.
Sumigome. Be sapnų ir be rū

pesčių. Miegas plienu, kūnus su
rakino. Po ilgų klajonių, pirmą 
kartą be batų ir viršutinių kel
nių. Pažadino mus nakti.

(Bus daugiau)

Provokacija Estijoje
Stockholm© laikraštis “Dagens 

Nyheter” įsidėjo straipsnį apie 
padėtį Estijoje ir praneša apie 
tokius reiškinius: Keletą savai
čių prieš tai, kada Maskvą ėmė 
kaltinti Švediją dėl subvėrsyvi- 
nęs veiklos Pabaltijo valstybėse, 
Estijoje pasklido gandai apie ta
riamai netrukus įvyksiantį suki
limą. Kaikurie asmens tvirtino 
turį ryšių su partizanais ir ieš
kojo “vienminčių”, kurie sukili
mo planams pritartų, ypač jauni
mo tarpe. Keletas jaunuolių tuo 
susižavėjo ir davė sutikimą su
kilėliams padėti. Bet netrukus 
šie “verbuotojai” dingo, o pasi
rodė politinė policija ir suėmė 
visus, kurie buvo santykiavę su 
tais “verbuotojais”. Kaikurie 
būk nuteisti mirti. Į spąstus pa
kliuvę jaunuoliai buvę 16-24 me
tų amžiaus, keletas patekę į Si
birą. “Eltos Informacijų” kores
pondentas Skandinavijoj prane
ša, kad apie šitas Sovietų provo
kacijas estų organizacijoms Šve
dijoje papasakojęs estas Akvi 
Fae.

— Manitoboje tebeveikia įsta
tymas, kuris draudžia ant vienos 
virvės džiauti greta vienas kito 
vyru ir moterų apatinius balti
nius.

% Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus.
W NAUJAS SKELBIMAS SU 

NAUJENYBĖM.
Prašau perskaityti šį skelbimą ir Įsitikiiiti, kad pasiųsti 
bet kt^f'TdunhnĮ, o ypatingai -vai5tų*ii‘-Tttedžiagų į Liėtū- 

M va bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

Toronto, tel. LE. 1-3098
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 vaištų ir 
medžiagų iš Anglijos.

Nuo š.m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vaistai siunčia- 
iš Anglijos, pavyzdžiui:

N

1?

S

mi
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 30 
Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm. 
Penicillin in oil 1x10 cc 3 mil. u.
Cardophyllin /Theophillin/ 100 tabl. 0.2 
Multivitamin 500 tabl.
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.
Serpasil 500 tabl. 0.1 
Serpasil 500 tabl. 0.25 
Vitamin B. Complex 250 tabl 
Phernobarbiton 500 tabl. 1 gr. 
Aspirin 1000 tabl 
Digoxin 500 tabl 
Butazolidine 100 tabL 100 mgm. 
ir t.t ir t.t. \ t , . ,.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, Achromycin, Chloromycetin, < .
cine, Penicillin, Estomycin, Mixtamycin, Sęromycine, Cycloserin, Strep- 
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terromycin, Viomycin ir įvairias W 
medžiagos ir instrumentus dantims taisyti. k;

Taip pat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.
Dar didesnė naujiena: J?

Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kostiumams bei 
paltams naujų vilnoniu juostelėmis medžiagų pavyzdžiai. Tų medžią- flk 
gu kaina PASAKIŠKAI ŽEMA, t.y.: f o vu w

Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamušalu ir šeri W
ne /klijonkė/ įskaitant visus mokesčius •— TIKTAI .....  $72.30 k-

Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vienas palias arba 2 kos- 
tiumoi ir 2 paltai. Bk

Siunčiant j Aziją /Sibirą/ reikia pridėti dar $1.80
Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje Toronte ir ak 

pas ponią Juroitienę Hamiltone. /Užsakant šį pokietą laiškais prašome 
nurodyti pageidautiną spalvą/. -

Be to, siunčiame iŠ Anglijos kaip seka: h

► a 1 gr. su muitu $7.90
su muitu $4.70
su muitu $1.00
su muitu $1.10
su muitu $2.80
su muitu $4.20
su muitu $4.70
su muitu $11.10
su muitu $1.70
su muitu $1.60
su muitu $1.70
su muitu $3.80
su muitu $4:60

Crystamycine, Erythromy-

Keturiems kostiumams
____ t x_______ _______...____ _ v ... $72.39 |

Arba už paŽiq kainą 3 kostiumai ir vienas palias arba 2 kos- *

Dviročioms padangos ir šliaukąs 
įvairių išmierų,

Plaukams kirpti mašinėles, 
Skustuvus,
Plaukams dažyti įvairių spalvų 

dažus,
Avalynę,
Maistą, 
ir t.t. ir 1.1, 
oro paštu iki 20 svarų. Kiekveinas

Švediškas elektrines siuvamas 
mašinas,

38-nių modelių HOHNER 
akordeonus,

Moderniškiausios mezgimo mašinas
Šveicariškus laikrodžius firmos

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

tu ir metalinius,
Parkerius,

Iš Anglijos viską galimo siųsti 
siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršyjont nustatyto svorio.

Pagal musų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siuntini Kalė
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.

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 u
DARBO VALANDOS: Pirmadienį — penktadienį nuo 9 
vai ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais — """ * vai itožaS vau ryto iki i vai. vaKaro. sefjiaaieniais — nuo o vai. w
iki 5 vai. vakaro. . , ? Ik

t Sav. A. KALUZA ~ J



nusi-
tzia nuo m;

savų lenkiškų kelių.
Iki šiol pav. visi išeiviai ir visi 

kas bendravo su vakariečiais bu
vo laikomi išgamomis, dabar štai 
pastarojo karo veteranų sąjun
goje įkurtas skyrius vad. Lenkų 
karių kovojusių vakaruose, kai 
jų vadas gęn. Anders tebevadi
namas išdaviku. Lenkijoje jau 
nesivaržoma kalbėti apie šių ka
rių žygius ir minėti atskirų mū
šių sukaktis. Taip ir Varšuvoje 
neseniai iškilmingai paminėta 
Monte Cassino mūšio sukaktis, 
ruošiamasi taip pat paminėti Fa- 
laise ir Amheim mūšių sukaktis, 
kur lenkų kariai daugiausia pasi
reiškė. Sukakčių organizatoriai 
net nesivaržo į minėjimo prog
ramas įtraukti iškilmingas pa
maldas už tuose mūšiuose žu
vusius.

Varšuvos sukilimo prieš vo
kiečius metinės šiemet rugpiū
čio 1 d. taip pat paminėtos — 
pirmą kartą po 13 metų. Jos pa
minėtos iškilmingai. Viena Var
šuvos aikščių pavadinta Suki
lėlių aikšte, prie Nežinomo ka
reivio kapo iškilmėse dalyvavo 
net kariuomenės dalinys, o di
džiųjų kautynių vietose ir kur 
daugiausia buvo žuvusių, išsta
tytos garbės sargybos, buvę su
kilėliai ir organizacijos tose vie
tose'ir ant kapų padėjo daugy
bę vainikų ir gėlių puokščių.

Įsidėmėtina taip pat, kad ne
seniai Dancige į vandenį nuleis
tas lff.000 tonų talpos naujas lai
vas buvo pakrikštytas “General 
Sikorski” vardu, o jo krikšto mo
tina buvo pakviesta velionio ge
nerolo seserietė Alicija Zachare- 
wicz. O juk Sikorskis buvo la
biausiai Maskvos nemėgiama as
menybė ir, manoma, kad jis žuvo 
lėktuvo avarijoje ne be Maskvos 
pirštų. Jis apkaitino Maskvą dėl

Katyno žudynių, dėl ko Maskva 
su jo vadovaujama vyriausybe 
nutraukė santykius.

Tolsta nuo maskvinės linijos 
Lenkija ir ūkiniame gyvenime— 
laipsniškai einama prie nuosavy-

jau beveik įvykdyta. Kolchozai 
jau panaikinti, smulkioji preky
ba, taip pat smulkioji pramonė 
ne maža dalimi paremiama ko
operatiniu principu. Kuriamos 
taip pat lyg ir akcinės bendro
vės, nors jos dar neišleidžiamos 
iš valstybės bei savivaldybės or
ganų rankų, kurie tokiose bend
rovėse turi per 50% akcijų. _

Tik ką neseniai paskelbtas ne
kilnojamo turto nusavinimo įsta
tymas. Pagal 1949 m. įstatymą 
privatų turtą galėjo nusavinti 
kiekvienas valstybinis organas, 
kuris vykdo kurį ūkinį planą. 
Pagal naująjį įstatymą nusavi
nimo gali siekti tik valstybinis 
organas bei valstybinė įmonė, 
kuri betgi pirmučiausia privalo 
dėl tos nuosavybės perleidimo 
su savininku derėtis geruoju. 
Nusavinimo gali tokia įstaiga 
siekti tik ypatingai svarbiais at
vejais. Be to, nusavinamo turto 
savininkui turi |3Uti atlyginta 
arba duotas kitas pakaitalas ne
mažesnės vertės. Vadinasi, pri
pažįstama nuosavybės neliečia
mybė.

Lenkija palengva žingsniuoja 
savu keliu. Kuo tai pasibaigs, da
bar dar sunku pasakyti. Mask
va, be abejonės, dar tikisi su
lauksianti progos lenkus suval
dyti. Patys lenkai taip pat atsi
mena, kad rusų armijos jų ke
liais ir laukais keliavo ne kartą, 
atsimena ir Suvorovo suruoštas 
Prahos skerdynes, tačiau tuo tar 
pu nuolaidumo nerodo. Jie lau
kia tautinės savigarbos atbudi
mo kitose satelitinėse valstybė
se ir tikisi, kad toks momentas 
ateis, nors vengrams tai ir bran
giai kainavo.

Kanados Liet Kat. Motery D-jos suvažiavimas

Keliy statybai 190 milijonu
Šiais metais. Ontario provinci

jos kelių statybos programa pa
sieks didžiausį intensyvumą vi
soj provincijos istorijoj. Kelių 
ministeris James H. Allen pa
reiškė,. kad valstybinių kelių ir 
tiltų .statybai numatyta.šiemet 
išleisti $130 mil. ir savivaldybių 
keliams subsidijų pavidale $60 
milijonų.

Stambesnieji keliai: kelias Nr. 
401 $19 mil., Trans-Canada ke
lias $25 mil., Queen Elizabeth 
Way $3 mil., St. Lawrence jūrų 
kelias $1 mil., kiti keliai ir til
tai $55 mil., statybos planai ir 
priežiūra $7.7 mil., žemės mata
vimas ir išpirkimas $23 mil.

Kelias Nr. 401 eina nuo Wind
sor© iki Quebec provincijos ri
bos ir yra 508,7 mylių ilgio. Šiais 

- metais bus. padaryta 38 mylios 
sankasų, 32 mylios paviršiaus 
grindimo ir 28 tiltai. Iki šiol to 
kelio jau pastatyta naudojamą 
susisiekimui 144 mylios. Pradėti 
darbai 402 kelio, kuris atsišakos 
iš 401 prie Londono ir eis iki 
Samia.

Vadinamas Trans-Canada ke
lias — TCH einąs kryptimi Ot-

tawa - Peteborough - Orillia - 
Sudbury - Sault Ste. Marie - 
Port Arthur - Kenora per Onta
rio provinciją yra 1410 mylų il
gio. Likusi to kelio dalis mano
ma baigti iki 1960 m. Per White 
Lakę ežerą bus. pastatytas 1000 
pėdų ilgio tiltas, kuris kainuos 
2,5 mil. dol. Šio kelio statybai 
90% išlaidų padengia feder. val
džia.

Didžiausio eismo kelias Queen 
Elizabeth Way tarp Toronto, 
Niagara Falls ir Fort Erie per
tvarkomas: statomi sankryžose 
tiltai ir atitinkami privažiavi
mai.

Prie St. Lawrence jūrkelio 
vykdomi skubūs darbai perke
liant kelią Nr. 2 tarp Cornwall 
ir Iroquois į kitą vietą.

Kitos statybos, kurioms numa
tyta išleisti 55 mil. dol. yra: ka
rališkieji — King’s Highway ir 
antraeiliai keliai. Į šią sumą įei
na ir Burlington© 8.400 pėdų il
gio “dangaus kelio” (Skyway) 
statyba, kuri numatoma užbaig
ti 1958 m. Šio tilto ir jo priva
žiavimų statyba kainuos apie 5 
mil. dolerių.

Rugpiūčio 3 d. Toronte įvyko 
Kanados Liet. Kat. Moterų D-jos 
suvažiavimas. Dalyvavo CV-ba, 
Montrealio ir Toronto skyrių at
stovės ir šių skyrių dvasios va
dai.

Suvažiavimas pradėtas iškil
mingomis pamaldomis šv. Jono 
Kr. parapijos bažnyčioje. Kun. J. 
Kubilius, SJ, atlaikė šv. Mišias, 
o kun. Ažubalis pasakė pamoks
lą. Montrealio Aušros Vartų ir 
šv. Jono Kr. parapijos skyriai 
pamaldose dalyvavo su savo vė
liavomis. Šv. Mišių metu visos 
suvažiavimo dalyvės priėmė šv. 
Komuniją.

Po pamaldų šv. Jono Kr. pa- 
rap. skyriaus pirm. O. Jonaitie
nė suvažiavimo dalyves pakvietė 
pusryčių į savo parapijos muzi
kos sale. Pasisveikinusios, susi- 
pažinusios ir pasivaišinusios vi
sos dalyvės vyko į Prisikėlimo 
parapijos patalpas pradėti darbo.

Suvažiavimo posėdį atidarė C. 
V-bos pirm. p. Giriūnienė, pa
prašydama kun. Kubilių sukal
bėti maldą ir pakviesdama prezi- 
diuman p. Pabedinskienę ir p. 
Jonaitienę pirmininkauti, o p. 
Murauskienę ir p. Petrauskienę 
sekretoriauti.

Kun. Kubilius, SJ, savo labai 
turiningoje paskaitoje trumpai 
aptarė katalikių moterų veiklos 
svarbą išeivijoje ir gaires, kurių 
prisilaikydamos turėtų eiti. Pa
grindinis tikslas: moters asme
nybės ugdymas. Būdai šiam tiks
lui siekti turi būti kiti, negu bu
vo Lietuvoje. Moterys turėtų 
ypač daug dėmesio kreipti į šei
mos reikalus, aktyviai dalyvau
ti organizacijose, prisidėti^prie 
bendros kovos už lygias moters

Naujuose keliuose niekur ne
bedaroma paviršiaus pervažų 
sankryžose — level crossing ir 
stengiamasi visur esamas perva
žas panaikinti ir pastatyti perva
žiavimų tiltus. P. Lelis.

GEORGE FEYER’ ŽVILGSNIS Į KANADĄ

teises darbe ir visuomenėje, pa
dėti ligonaims ir nelaimėn pa
tekusiems. Mūsų tauta yra mir
ties pavojuje, todėl budėjimas 
turi būti didižausias. Kat. Mote
rų D-ja turi stengtis visose ko
lonijose įsteigti savo skyrius ir 
dirbti, dirbti, dirbti...

Pranešimus apie savo skyrių 
veiklą padarė Montrealio Auš
ros Vartų parap. sk. pirnų. p. Ga- 
baliauskienė, Toronto šv. Jono 
Kr. parap. sk. pirm. p. Jonaitie
nė ir Prisiėklimo parap. sk. pirm, 
p. Karkienė. Iš pranešimų buvo 
matyti, kad skyriai veikia gerai. 
Tiek socialiniai, tiek kultūriniai, 
tiek lietuvybės reikalai niekur 
nėra užmiršti.

C. Valdybos veiklos gpžvalgą 
padarė CV pirm .p. Giriūnienė.

Išsamų “Moters” redaktorės, 
p. St. Prapuolenytės pranešimą 
raštu perskaitė p. Giriūnienė. 
Pati redaktorė suvažiaviman at
vykti negalėjo. Iš šio redaktorės 
ir, vėliau, administratorės p. Pa- 
bedinskienės pranešimų matė
me, kiek daug darbo, kiek vargo, 
kiek-pasiaukojimo yra įdėta ir 
dedama į šio žurnalo leidimą ir 
palaikymą. Deja, “Moteris”, nors 
labai mėgiama Kanadoje, jos 
daugiau išplatinama Amerikoje. 
KLK Moterys turėtu daugiau 
rinkti prenumeratų, daugiau rū
pintis savo žurnalu.

Suvažiavime buvo pakeisti kai 
kurie KLK Moterų D-jos įstatų 
punktai, daugiau pritaikyti šių 
dienų reikalavimams.

Centro Valdybos būstinė iš 
Montrealio perkeliama į Toron
tą. Bus patogiau. Toronte spaus
dinama “Moteris”, Toronte yra 
jos redakcija ir administracija, o 
ių nuolatinis ir glaudus ryšys su 
Centro Valdyba yrą būtinas.

Centro Valdybon išrinktosios 
torontiškės (kiek vėliau susirin
kusios pirmo posėdžio) pasiskirs
tė pareigomis taip: pirmininkė 
Daugvainienė, vicepirm. Dalin- 
dienė, sekretorė Sungailienė, iž
dininke Sakalauskienė, atstovė 
’Moters” reikalams Kulienė.

Suvažiavime priimtos šios re
zoliucijos: i

1. Dr. A. Užupienę pakelti gar
bės nare už ypatingus nuopelnus 
KL KMoterų D-jai ir taip pat p. 
Pabedinskaitę, kaip šios d-jos 
narę nuo pat pirmųjų d-jos įsi- 
steigimo dienų Lietuvoje.

2. Išreikšti padėką buvusiai C. 
Valdybai už jos nuoširdų ir uolų 
darbą.

3. Išreikšti padėką p .Prapuo- 
lenytei, p. Pabedinskienei ir p. 
Juozapavičienei už “Moters” iš
leidimą, redagavimą ir administ
ravimą.

4. Išreikšti padėką p. Gailiu- 
šienei Clevelande už surinkimą 
dviejų šimtų “Moters” prenume
ratorių.

5. Suruošti šiais metais LK Mo

terų D-jos 50 gyvavimo metų 
minėjimą. Ta pat proga išleisti 
jubiliejinį “Moters” numerį.

6. Sklandesnei veiklai išvys
tyti, prie d-jos skyrių organizuo
ti mažesnius vienetus, atskirus 
ratelius.

7. Stengtis sueiti į artimesnį 
kontaktą su Amerikos lietuvė
mis moterimis tikslu ir ten įsteig 
ti KLK D-jos skyrius.

Suvažiavimo proga pasiųsti 
sveikinimai Arkivyskupui Skvi
reckui, Vyskupui Brizgiui, kan. 
Krupavičiui, Kat. Moterų orga
nizacijų Sąjungai, Ateitininkų 
Federacijos Valdybai, KLB Kraš 
to Valdybai ir Katalikų Federa
cijos Valdybai.

Suvažiavimas baigtas bendra 
vakariene Prisikėlimo parapijos 
kavinėje. Dgv.

Liuterionių Sąj. suvažiavimas
Pasaulio Liuterionių Sąjungos 

(Lutheran World Federation) 
visuotinieji suvažiavimai įvyks
ta kas 5 metai. Dabartinis vyksta 
pirmą kartą JAV, Minneapolyje, 
rugpiūčio 15-25 d. Jame daly
vauja oficialūs Evangelikų Liu
terionių Bažnyčios atstovai iš 57 
bažnytinių vienetų iš 29 valsty
bių visame pasaulyje. Jie daly
vauja ir iš komunistų satelitinių 
kraštų. Vyskupas Ordass iš Ven
grijos, pirmiau kalintas bolševi
kų kalėjime, sako pamokslą pra
dedamos^ namaldose. Nedalyvau 
ja atstovai iš So v. Rusijos. Jos 
valdžia neleido dalyvauti atsto
vams iš okupuotos Lietuvos, ku
rie buvo oficialiai pakviesti, nu
rodant, kad suvažiavimas pa
dengs jų kelionės išlaidas. Todėl 
ten Lietuva atstovaujama vien 
tik jos bažnytinio atstovo trem
tyje — kun. Adolfo Kelerio Vo
kietijoje. Bet komunistinė val
džia leido dalyvauti Latvijos ir 
Estijos arkivyskupams. Tačiau 
priešbolševikiniai arkivyskupai 
iš ten, gyveną dabar tremty, taip 
pat dalyvauja kaip bažnytiniai 
atstovai tremtyje.

Sakytos organizacijos tikslas: 
Platinti Kristaus viešpatavimo 
pasireiškimą visame pasaulyje. 
Skatinti krikščionišką mokslą ir 
veiklą. Stiprinti ekumeninį pa
sireiškimą. Šelpti dvasiniai ir ma 
renaliniai vargstančius brolius.

Organizacijos narių skaičus 71 
milijonas, skaitant narius tų baž
nytinių vienetų, kurie yra šios 
liuterionių ekumeninės organi
zacijos nariai. Tai automatiškai 
išspręsta tuose kraštuose, kur 
valstybė ir bažnyčia yra sujung
tos. Ten yra tik viena valstybės 
įstatymais leista liuterionių baž
nytinė organizacija ir joje krikš
tytieji automatiškai laikomi jos 
nariais. Bet savotiškai tat nusta
tomą Amerikoje, kur bažnyčia 
yra atskirta nuo valstybės. Čia 
bažnyčios nariais laikomi ir vei
kią parapijiečiai. Čia, skirtingais 
istorijos sumetimais, praeityje

Liet. Enciklopedijos bičiuliams
Lietuvių Enciklopedijos leidi

mas yra ne eilinis reikalas, bet 
didelis kultūrinis užsimojimas, 
kurio įvykdymas . teiks visiems 
lietuviams garbę ir kultūringos 
tautos vardą. Lietuvių Enciklo
pedija yra mokslo ir lietuviškos 
kultūros bei istorijos bagažas, be 
kurio negali apsieiti bent kiek 
apsišvietęs tautietis, o lietuviui 
inteligentui ji reikalinga kaip 
sveikata.

Iki šiol enciklopedijos leidimo 
rūpesčių našta guli ant vieno lei
dėjo J. Kapočiaus pečių, tartum 
tai būtų jo vieno privatus biznis. 
Enciklopedijos leidimas remia
mas prenumeratorių, kurių yra 
nors ir nemažai, bet ne visi rū
pestingai atsiskaito už gautus to
mus. Tai sudaro sunkumą sekan
čių tomų leidimui. Vien JAV pre 
numeratoriai yra nesumokėję 
apie $6.000, o ir ktių kraštų taip 
pat nevisi prenumeratoriai lai
ku atsiskaito, o dar daug yra liet, 
inteligentų, kurie išviso dar nėra 
LE užsiprenumeravę.

Be prenumeratorių enciklope
dijos leidėjas jokios kitos para
mos neturėjo ir dėlto kultūrinin
kai ir LE bičiuliai turėtų susirū
pinti, kaip suorganizuoti kokią 
nors paramą šiam dideliam dar
bui. Skaitėm, kad Hamiltono 
apyl. valdyba, kuri visuomet pir
mutinė parodo iniciatyvos, už
sakė LE komplektą miesto kny
gynui. Tai gražus pavyzdys ki
toms LB apylinkėms. Didesnės 
apylinkės taip pat galėtų užpre
numeruoti 1 ar 2 kompl. LE. To
ronte LE rėmimo iniciatyvą pa
darė inž. J. Dragašius prisiuntęs 
apyl. valdybai paraginimą tuo 
reikalu susirūpinti ir pridėjęs 
$10 čekį.

Apyl. valdyba svarstė tą rei
kalą ir nutarė užsakyti 3 kompl. 
LE, kai susidarys, atidarytoje są
skaitoje, šiek tiek daugiau lėšų. 
Tai būtų lyg mažas fondelis LE

paremti. Apyl. valdyba vien sa
vo lėšomis negali visų 3 kompl. 
apmokėti, _ todėl kreipiasi į LE 
bičiulius prisidėti savo aukomis 
prie šio fbndelio - sudarymo. 
Trims kompl. apmokėti reikės 
apie $500. Ši suma bus sumokėta 
ne per vienus metus, bet kol vi
sa eciklopedija bus išleista. Kas 
norėtų ir galėtų prie šios para
mos prisidėti, prašome savo įna
šą įmokėti Liet. Enciklopedijos 
atstovui Aug. Kuolui arba apy
linkės valdybos iždininkui P. Lė
liui. Toronto apyl. v-ba.

Montrealis. — Nuo rugsėjo 
mėn. montrealiečiai pradės var
toti natūralines degamąsias du
jas. Mieste yra 240.000 dujų nau
dotojų. Pakeitimo darbus atliks 
40 darbininku. C
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susidarė skirtingos liuterionių 
bažnytinės organizacijos. Dabar 
anie skirtumai ir skirtingos or- 
organizacijos nustojo prasmės. 
Dabar čia veikiama susijungimo 
linkme. Tuo būdu išryškėjo trys 
liuterionių grupės Amerikoje, 
kurios skiriasi bažnytinės orga
nizacijos ir veiklos požiūriu:

1. Jungtinė Liuterionių Baž
nyčia Amerikoje (United Luthe
ran Church in America) laikosi 
liuterionių konfesinių raštų dės
nio, kad Bažnyčia yra “kur Die
vo Žodis skelbiamas grynai ir 
Sakramentai administruojami 
tvarkingai”. Ji skatina krikščio
nių savitarpinį pažinimą ir eku
meninį bendradarbiavimą. Ji yra 
svarbiausias ekumeninio sąjū
džio šulas Amerikoje. Ton vie
non bažnytinėn organizacijon 
dabar jungiasi Augustana Baž
nyčia ir kelios kitos. Jos visos 
turi apie 4 milijonus narių.

2. Missouri Sinodas (Lutheran 
Church — Missouri Synod) rei
kalauja bendradaribauti su pasi
rašiusiais jo priimtą “doktrina- 
linį susitarimą” ir izoliuotis nuo 
visų kitų. Jis laiko, kad tik jis 
yra tikroji Bažnyčia ir tik jo na
riai tikrieji liuterionys. Jis ne
dalyvauja ekumeniniame sąjū
dyje. Bet jo atstovai dalyvauja 
kaip “žiūrovai” šiame suvažia
vime ir jo teologų konferencijo
se. Narių yra apie 2% milijono.

3. Amerikiečių Liuterionių Baž 
nyčia (American Lutheran 
Church) dalyvauja ekumeni
niuose -liuterionių ir visų krikš
čionių pasireiškimuose. Bet ji 
nepasireiškia veikliai, užimda
ma vien “derintojo” poziciją 
jungtinių ir izoliacijonistinių liu
terionių laikysenoje. Susijungus 
trim vienetam ji sudarys netoli 
2 milijonų tikinčiųjų.

Suvažiavimo pagrindine tema 
“Kristus išlaisvina ir sujungia”. 
Ji padalinta penkiom dalim. Te
mos klausimais išleista knygutė 
“Studijų dokumentas”. Temos 
dalių referentai ir koreferentai 
paruošė raštu savo pranešimus ir 
pateikė dalyviams pasirupšti dis
kusijoms. Tema buvo diskutuo
jama jau keliose teologų konfe
rencijose. Jų vienoj dalyvavo dr. 
M. Kavolis. Paruoštoji medžia- 
ga buvp išsiuntinėta ••žymesniem 
įvaiHiį? tikybą- atstovam įjasisa- 
kyti. Kaikurįos nuomonės buvo 
viešai paskelbtos organizacijos 
organe “Lutherna World”.

Ten Regin Prenter, danų siste- 
matinės teologijos profesorius, 
pasisakė dėl liuterionizmo kūry
binės galios. Reikią skelbti Evan
geliją, bet ne Liuterio ar kurio 
kito žmogaus kultą. Kultūra nė
ra skirta gyvybei duoti ir negali 
jos duoti. Reikia aiškiai atpažinti 
josios nuodėmingumą ir laikinu
mą. Vien tik tikėjimas skatina 
gyvybę žmogaus pašaukimo vyk
dymu. Todėl liuterionizmo kūry
binė galia glūdi Evangelijoje. 
Jos uždavinys: atidengti kultū-

(Nukelta į 7 psl.)

MAZAR TRADING CO.
852 DUNDAS ST. W., Tel. EM. 3-5520,
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PHILLIPS’
MILK OF

MAGNESIA
Nuo vidurių užkietėjimo

of Magnesia teikia ir kitoniškosMilk of Magnesia teikia ir kitoniškos 
naudos, ne vien ir nuo užkietėjimų. Ji 
palengvina užkietėjimą ir taip pat pa
deda virškinimui.

4 uncijos .30<

12 uncijų .60<

• liį

MILK OF
MAGNESIA
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Žmogaus namas - jo mašina
Būdami kanadiečiais turite suprasti, kaip yra svar
bu turėti nuosavą mašiną. Europoje jei mes turėjome 
pinigų, juos geriau paskirdavome namui pirkti... 
bet Kanadoje mašina svarbiau.
Žmogus, kuris turi nuosavą mašiną, mano vaizduo
tėje pradėjo nuo didžiulio namo ir dviračio. Laikui 
bėgant palaipsniui kraustėsi vis į mažesnius namus 
ir į didesnes mašinas. Jo dabartinė mašina yra tokia 
didelė, kad gali sutalpinti 16 žmonių pusryčiauti ir 
tokia moderni, kad pašaukta pati privažiuoja. Jis 
tikisi, kad sekanti mašina bus tokia didelė, kad galės 
talpinti visą namą bagažinėje.

*George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metais ir posirinko sovo 
gyvenamo vieta Konodg. šioje paveikslų serijoje jis stebi šio 
krašto gyvenimą iš linksmosios pusės; paveikslus užsakė Molson's 
Brewery Ltd.. 1784 metų naujieji kanadiečiai.

MOLSON S 

CROWN 

ANCHOR
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Nuo rugpiūčio 19 dienos

persikels
į naują vietą 863 Queen Street West

Telefonas palieka tas pats
Artėjant Kalėdoms jau pats laikos susirūpinti pasiųsti giminėms 

maisto siuntinėlius. Mes pasiūlome dabar prieinamomis kainomis įvai
rius maisto siuntinėlius. O užtikrinti jų gavimų jau pats laikas iisiųsti, 
kol dar nėra prasidėjęs prieHventinis siuntimas.

Siunčiame vaistus ORO PASTŲ J LIETUVĄ. Taip pat galite par 
mus užsakyti siuvamas mažinąs, rankines mezgimo molinos.

PINIGAI | LENKIJĄ: UŽ $1 — 100 ZLOTŲ. Pristatymas par 
tris savaites garantuotas.

Siunčiame, kaip ir paprastai, jūsų pačių sudarytus siuntinius.
Greitos ir sąžiningos patarnavimas. Visų siuntinių pristatymas j 

Lietuvą ar kitus
Dėl smulkesnių odresu.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotokomi bei įvairiems kitoms progoms — 

europietiška me Ir kanadiškame stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gilto bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

ADAMONIS (r BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS 

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

Namai — A partmen tai —• Žemė — Paskolos — Draudimas
D. N. Boltrukonis CR. 4-5075
A. Markevičius OR. 1-8951
F. Yosutis LA. 2-7879
J. Skučas RA. 2-4152

P. Adomonis PO. 4-7594

Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. ........ ,.Į»
- - -------- ----------------. - n ■

*

V. Liesūnoitis HE. 4719
S. Rudnik HA. 8844
J. Vautour OR. 4-4238
S. Pelt HE. 0539

A. Budriunos RA. 7-2490
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Pavergtoje tėvynėje HAMILTON, Ont
Tautos Fondo skyriaus ruoš

tas rugp. 5 d. Brant Inn vakaras

(E) Chorvedys muzikas N. 
Marthtenis liepos 19 d. po ilgos 
h sunkios ligos Kaune mirė su
laukęs 70 metų amžiaus. Nuo 
1944—46 m. ėjo Kauno Konser
vatorijos direktoriaus pavaduo
tojo, o vėliau Muzikos mokyklos 
direktoriaus pareigas. Paskuti
niu laiku dėstė Muzikos mokyk
loje dirigavimą ir chorvedybą. 
Sovietai jį buvo apdovanoję me
daliu “Už šaunų darbą Didžiaja
me tėvynės kare 1941-45 metais” 
ir kitais garbės ženklais.

(E) Rašytoja Marija Lastaus
kienė - Lazdynų Pelėda mirė lie-

nykiose, ne visur karvės gano- įV°Ja>L^<: nį™. iwks 
nws ištisą parą, nereguliariai pa- J 2 <W. Nugara
'^■ZlM^SnSarS: ST^ngia St C«ha-
ritdSd- nepakankamai pa . WeUand ir Niagara Fans 
giravinl . hmtuviai R Anokiai turėdami min

Falls, Ont. Ją rengia St. Catha-

hietuviai. Rengėjai turėdami min
(E) “Didvyriškas Dariaus ir tyje, kad ši Lietuvių Diena yra 

Girėno skridimas”. Tokia antras- pirmoji, kurią galima pavadinti 
te liepos 17 d. “Tiesoje” tilpo jubiliejine, stengiasi ją pravesti 
trijų skilčių J.Dovydaičio straips kuo iškilmingiausiai. Yra pa- 
nis, parašytas ryšium su 24 me- kviesta daug augštų svečių. Kon- 
tinAmic mirt Yalriinii 7nvimn Tdn- Itinėmis nuo lakūnų žuvimo. Įdo
mu ne tik tai, kad sovietiniame 
laikraštyje minimas toks visai 
nebolševikinis jubiliejus, bet ir 
tai, kad Darius ir Girėnas čia va
dinami “žymiais lietuviais”, “kil 
niais Lietuvos patriotais”, kurie 
“skyrė savo nepaprastą skridimą 
jaunajai Lietuvos kartai”. Anks
čiau tokių patriotinių paryškini
mų Lietuvos bolševikų spaudo
je būdavo vengiama kaip kažin 
ko. Žinoma, Dovydaitis negali ap 
sieiti heįpynęs į savo rašinį sa
votiškos legendos. Girdi, Ameri
kos lietuvių buržuazija neparė- 
musi to skridimo, net “užgaulu
mo tulžies ir pašaipos lakūnams” 
pareiškusi. Skridimą iš visos šir
dies rėmusi ne buržuazija, o dar
bo žmonės.

(E) Balys Dvarionas ir kiti 18 
lietuvių kultūros dekados Len- 

___ __ kijoje menininkų Lietuvos augš- 
Izaokas Gurvičius, 1940 m. dir- Į čiausios tarybos prezidiumo ap- 
s “Tiesos” redakcijoje, 1944 - i dovanoti garbės raštais. --- 1 »> ♦ . %* •»

tarąjį laiką gyveno. Buvo gimu
si 1872 m. Paragiuose, Šiaulių 
apskrityje. Yra gyvenusi Šiau
liuose, Vilniuje, Rygoje, Varšu
voje, Petrapilyje. Rašyti pradėjo 
jau anksti, būdama 17 metų. Dau 
gumą raštų kūrė kartu su savo 
vyresniąją seserim, Sofija Pši
biliauskiene - Lazdynų Pelėda, 
kuri mirė jau 1926 m. Po sesers 
mirties, jos (Lastauskienės) raš
tai buvo spausdinami jos tikrąja 
pavarde. Jai buvo paskirta vals
tybinė pensija. 1955-56 m. Vals
tybinė grožinės literatūros lei
dykla išleido septynis Lazdynų 
Pelėdos raštų tomus, kuriuose 
tilpo abiejų seserų kūryba.

1950 m. “Tarybų Lietuvos” red. 
sekretorius ir red. pavaduotojas, 
nuo 1950 m. Grožinės literatūros 
leidyklos vyr. redaktoriaus pa
vaduotojas, mirė liepos 11 d.

Juozas Keliuotis, kuris 1947 
m. grįžo iš pirmojo ištrėmimo, 
vėliau buvo antrą kartą ištrem
tas ir tik pernai vėl grįžo, dabar 
gyvena Vilniuje, Gulbių g-vė 
28d. Dabar pradėtame leisti “Tė
vynės Balse” Įdėta jo fotografi
ja ir pasižadėjimas bendradar
biauti. Jis paruošiąs pasikalbė
jimų su žymesniaisiais kultūri
ninkais.

LTSR švietimo ministeriu nuo 
liepos vidurio paskirtas buvęs 
ilgametis min. pirmininkas Me
čislovas Gedvilas. Buvęs šviet. 
min. Stasys Pupeikis iš tų parei
gų atleistas ir. paskirtas pirmuo
ju pavaduotojų.

I .aūkiama, kad vėl bus nuver
tintas rublis. Dėl to žmonės sten
giasi pinigų nelaikyti, bet pirkti 
prekes, kurių betgi, deja, labai 
trūksta. Tas paniką gyventojų 
tarpe dar labiau didina.

(E) Marcinkevičius laimėjo 
premiją. Visasąjunginiame lite
ratūros konkurse, kuriame ga
lėjo dalyvauti tik jaunesnieji au
toriai iki 35 m. amžiaus, J. Mar
cinkevičius laimėjo antrąją po
ezijos premiją už poemą “Dvide
šimtasis pavasaris”.

(E) Gimė trynukai. Širvintų 
rajono Vileikiškių apylinkės kol
chozo darbininkė Jadvyga Ra- 
džiūnienė pagimdė trynukus. Vi
sos trys dukros yra sveikos ir 
normalaus svorio.

(E) Daugelio rajonų kolūkiai 
žymiai atsilieka vykdydami 1957 
metams priimtus įsipareigoji
mus didinant pieno gamybą”, sa
koma bendrame Lkp ir ministru buvo atsiųstas kolchozams žemei 
tarybos pareiškime pieno garny- tręšti, bet" kolchozai tų trąšų ne
bos klausimu. “Eilėje rajonų iki atsiima. Kalkių purvas apaugo 
šiol nepašalinti trūkumai orga-tžole ir lietaus plaunamas baigia 
nizuojant gyvulių laikymą ga- išnykti.

(E)Ką lenkai sako apie Vilnių. 
“Tribūna Ludu” korespondentas 
Lešek Golinski, rašydamas savo 
įspūdžius apie lankymąsi Lietu
voje, vadina Lietuvą nuoširdžių 
žmonių kraštu. “Retai kur gali
ma sutikti tokį vaišingumą”. Jei 
Lenkijon grįžus jį paklaus apie 
Vilniaus išvaizdą, jis galiu įsiti
kinimu galėsiąs pasakyti, kad tai 
pavyzdingo švarumo miestas. 
Lenkų dainų ir šokių ansamblio 
dalyviai matę Maskvą, Berlyną, 
Briuselį, matę daug miestų Euro
pos rytuose ir vakaruose, ir gal 
kaikurie iš tų miestų buvo puoš
nesni, turtingesni, nepaliesti ka
ro audrų, bet Vilnius visus daly
vius žavėjęs visų pirma puikiais 
vaizdais, švara ir gyventojų nuo
širdumu. Susižavėję Vilnium bu
vę ir dailininkai ir kino opera
toriai. Režisierius Vitoldas Le- 
sievičius, kuris už filmą apie 
“Šlionską” tarptautiniame filmų 
festivalyje gavo premiją, Vil
niuje kūrė visą dokumentinę fil
mą. Dar atkreipę lenkų dėmesį 
sekmadieniais judėjimas Vil
niaus parduotuvėse, muziejuose, 
parodose. “Deja, restoranuose 
aptarnaujama labai lėtai. Sausa
kimši autobusai. Panašiai yra ir 
Varšuvoje ... • Vilnius turi daug 
žalumynų, parkų, puikias gat
ves, bet už tai maža restoranų ir 
valgyklų. Tokie rūpesčiai ir 
mums, Varšuvos gyventojams, 
suprantami”.

(E) Vartotų daiktų komiso 
pc.bduotuvė vėl atidaryta Vil
niaus miesto Pramprekybos ži
nioje.

(E) Kalkių purvas — apaugęs 
žolėmis. Batakių stoties rajone 
guli kalnai kalkių purvo, kuris

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

Telef. Reches Point 184M Savininkai L. P. KRILAVIČIAI.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

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.

ANTANAS ŠIMKEVIČIUS 
President - Soles Manager

ikioje formo-

tariu Dienos proga surengto 
krepšinio turnyro. . K: B.

Street, Hamiltone yra geriau
sias siuvėjas ir turi tiek darbo, 
kad nespėja jo attikti.

rugsėjo vidury švęs savo 45 me
tų spaudos darbo sukaktuves.

Amerikoje yra didelis susido
mėjimas Kanados Lietuvių V-ja 
Diena, kuri įvyks rugpiūčio 31 
d. ir rugsėjo 1-2 dd. Niagaroje, 
visame’ pasaulyje gražiausioje 
vietoje. Amerikiečiai yra laukia
mi kaip garbės ir kaimyninės 
kolonijos svečiai.

Įdomu, ar šiemet Lietuvių Die
nos rengėjai taip pat atsižvelgs 
i spaudos atstovus, kaip praėju-

certo programa taip pat prama
tyta augšto lygio. Bet patį di
džiausią jai iškilmingumą suda
rysime mes patys, jei į ją suva
žiuosime tūkstančiais. Mūsų ha- 
miltoniečių, kaip kaimynų, pa
reiga rengėjus paremti kuo skait 
lingiausiu mūsų joje dalyvavi
mu.

Anksčiau atvykusių lietuvių 
pagerbimo baliui dovanas jau 
paskyrė kun. dr. J. Tadaraus- 
kas ir dr. L. Levinskas. Jos bus 
įteiktos burtų keliu seniesiems 
lietuviams. Prašome visų o-jų 

. šia proga irgi jiems įteikti betar
piai ar per NF v-bą dovanų. NF 
v-bos atstovas J. Kažemėkas 
kreipsis į mūsų prekybininkus 
tuo pačiu tikslu. Mus visus dar 
labiau suartintų, jei mes naujai 
atvykę, kurie patyrėrųė iš jų 
daugiau paramos, šio vakaro me
tu mūsų geradariams betarpiai 
ar per NF įteiktumėm savo as
meniškas dovanėles. Visais šiais 
reikalais kreiptis pas St. Bakšį, 
38 Stanley Ave., Hamilton, Ont. 
Telef. JA. 9-4662.

Balius vyks Lietuvių Dienos 
išvakarėse rugp. 30 d., .penkta
dienį, gražiausioje Prudhommes 
Garden Centre salėje. Gros Vyt. 
Babecko ved. orkestras “Aidas”. 
Tikimės, kad svečių bus ir iš to
limesnių apylinkių.

Dėkojame naujiems NF na
riams, paskyrųsiems po $100: 
Aselskiui Broniuk Pintuliui An
tanui, Gečui Pauliui (Paris, 
Ont.) ir Simanavičiui Vytautui. 
Br. Aselskis patikino, kad atei- 
tvie prisidėsiąs mažiausiai 2 Še
rais.

Sunkiai varomą Lietuvių Na
mų įsigijimo darbą žymiai pa
skatina tokie mūsų tautiečiai 
kaip: K. Grudzinskas, pažadėjęs 
šimtinę įnešti tik kitais metafš 
kovo mėnesį, o įnešęs š.m. liepos 
13 d. arba brantfordiškis” Ignas 
Markevičius, kuris kaip tarė taip 
ir padarė: pažadėjo rugp. 1 d. ir Į 
jau nuvykusio NF atstovo laukė ' skriaustai mūsų tautos daliai, 
su šimtine rankoje, arba tokio Sibiro šaltį, alkį ir baisią mora- 
tikslumo kaip E. Danta — kaip j linę skriaudą kenčiantiems tau- 
pasakė tai taip kaip kirviu nu- tiečiams. Kaip nemėgiamas su
kirto — atėjo laikas šimtinė yra, nelis, išguiti iš savo nuosavų na- 

I arba vėl Feliksas Guja — pirma ImU> nutremti į tolimiausias ne
kartą apsilankius tuojau čekį iš- gyvenamas vietoves, apsuptas 

‘ - nepertinamų miškų, — jie tapo

kuri suteikė nemokamus bilietus 
ir programas liet, žurnalistams, 
kurie puikiai aprašė tą įdomią 
dieną. Kl. Girdvainis.

Hamiltono Nemuno Tunto vasaros sto
vyklos įvykusios liepos 27 - rugp. 5 d., 
viršininkui s.v. inž. A. Tumoičiui už rū
pestingą stovyklos vadovavimą, kun. dr. 
J. Tadarouskui už atlaikytas stovykloje 
pamaldos, šeimininkėms, kurios gamino 
stovyklai maistą —- pp. Tumaitienei, 
Laugalienei ir Breichmanienei, -— Skau
tų Rėmėjų Komitetui, vadovav. psktin. 
Z. Laugolio, kuris parūpino stovyklai 
palapinių ir parėmė materialiai, stovyk
lavietės savininkams p. B. Aselskiui ir 
p. P. Brasui, kurie nemokamai leido nau
dotis stovyklaviete, elektra, gazu ir pa
talpomis, ir visiems tautiečiams, kurie 
dplanke -mus stovykloje, nuoširdus skau
tiškas ačiū. Nemuno Tuntas. «

AUKOS
LIET. KANKINIŲ KRYŽIUI 

AUKOJO:
/Tęsinys iš pr. numerio/ 

Bolandiene, Detroit, Mich., $1 
Norokiene, London, Ont., $5, ‘ 
Vaičiulis, Pembroke, Ont., $1,S.

N.hL, Toronto, Ont. $2, 
E. SpHchok, Toronto, Ont. $2,00 
V. ir K. Slankai, Norondo, Que. $2, 
Kun. A. Sabo surinkta Sudbury, Ont., 

per pamaldas $30,
C. Gumbelevičius, Vancouver, B.C. $1,
T. Vilbikoitis, London, Ont. $5, 
J. Kartis, Port Alice, B.C. $5, 
S. Miniota, Toronto, Ont. $5, 
N.N. iš LorUoc, Ont. $1,
M. Veiveris, Simcoe, Ont. $2, 
"Jaunimo Žygiai", Brooklyn, N.Y. $3, 
p. Jasimienė, Hamilton, Ont. $5, 
pp. Ramonai, Brante, Ont. $2, 
M. ir V. Tomulaičiai, Toronto, $3, 
EI. Voitkūnienė, St. Paul, Alberta $1, 
B. Sturmatiis, Hamilton, Ont. $3, 
G. Stančienė, Verona, N.Y. $3, 
A. Prunskyte, Chicago 16, III. $2.10.

/Bus daugiau/

nadiečių grupė — daugiausia 
moterų spaudos klubo narės — 
veišėjusios 17 dienų. Grupės va
dovė C. Wallace pareiškė, kad 
rusų gyvenimo lygis neabejoti
nai atsilikęs. Žmonės esą sve
tingi, o moterys ypač domįsi ma
domis ir klausinėję patarimų iš 
grožio srities. Valstybiniai pa
statai dideli, bet gyvenamieji 
namai menki ir šeimos turį daug 
kur tenkintis vienu kambariu. 
Dievnamių maža, daug jų pa
versta muzėjais. Vienos turistės 
paklaustas jaunuolis ar tikįs Die
vą, atsakė — ne; o į klausimą į 
ką jis kreipiąsis pagalbos sun
kiais atvejais, atsakęs — drau
gai padeda.

Otava. — Statistikos biuras 
paskelbė, kad š.m. birželio 1 d. 
Kanadoje buvo 16.589.000 gyven
tojų.

Mielą p. VINCĄ NARKEVIČIŲ,

jo Brangiam Tėveliui mirus Lietuvoje, giliai užjaučiame

P. V. Kovelis, S. Dalius.

Lietuviai pasaulyje
Liet Fronto bičiulių suvažia

vimas įvyko liepos 29 - rugpjū
čio 4 d. Kennebunkporte. Susi
rinko 50 bičiulių, 10 atžalyno ir 
5 svečiai. Iš vien Čikagos atvy
ko 13.

Dr. A. Baltinis, K. Skrupske- 
lis, dr. J. Girnius, A. Krikščiū
naitė ir V. Kulbokas savo paskai
tose kėlė skirtingų generacijų 
bei kultūrų susidūrimo proble
mas ir jų praktinį sprendimą 
lietuvybei palankia prasme šei
moje, mokykloje, stovykloje, baž 
nyčioje. J. Brazaitis ryškino vi
suomeninės veiklos realias gali
mybes.

D. BRITANIJA
Anglijos LB Kr. Tarybos ir or* 

ganizacijų atstovų posėdy lie
pos 27 d. Londono Liet. Namuo
se Kr. Tarybos pirmininku per
rinktas Škotijos liet, organizaci
jų atstovas kun. J. Gutauskas, 
gyv. Glasgowe, vicepirm. F. Ne- 
veravičius, sekr. perrinktas J. 
Vilčinskas.

Į Krašto valdybą išrinkti: pir- 
min. M. Bajorinas, vicepirm. A 
J. Kaulėnas ir R. Baublys, sekr. 
S. Kasparas, iždin. P. Bulaitis. 
Rev. Koin.: T. Grikinas, S. Ne
nortas ir P. Mašalaitis.

Atstovais į Pasaulio Lietuvių 
Seimą išrinkti: M. Bajorinas, R.

Žodis Londono lietuviams
MMieli tautiečiai,
Tiek mes, Londono lietuviai, 

tiek ir kitų apylinkių tautiečiai, 
iki šiol ypatingai sieloj omės, kad 
negalėjome padėti labiausiai nu

LONDON, Ont

tiečiams. Kaip nemėgiamas šu

jie tapo 
. atskirti nuo vis ©pasaulio ir pa- 

‘ skirti lėtai mirčiai. Gyvenimas 
^tikrai i nežmoniškose sąlygose, nuolati- 

inė baimė dėl artėjančio kažko 
Sunkokai susirgo Zadlauskas idar ?!*«*> £?«?a“nS kr™ti- 

Karolis. Kurį laiką gulėjo ligo
ninėje, dabar gydosi namuose, 
123 Grant Ave. Kadangi jis šei-

rašė ir visa eilė kitų.
Tautos Namai Hamiltone, ir 

dar gražūs, turi atsistoti. Jei taip 
nusistatysime, Dievas 
mums padės.

jmasis dėl to, kad nekaltas žmo
gus dėl kieno nors tuščių sadis
tiniu užgaidų esi ištremtas iš Tė- 

mos neturi, beabejo. gulėti kam- i vXn“ .lr katorga; ir
baryje ištisai vienišam labai nu. mmcmi -sudaro tas.mils.niskas 
sibosta. Aplankykime! i Slbir0 kancl3s’. kun,as
, Nu^rdzia! linkime gerajam ! pajėgtUme jų sąlygas,
tautiečiui >r NF nariui greitos , kan,;las‘ KI„ irkitiems tautie- 
sveikatos. Sk. St. perteikti _ visi tikrai bū.

Lietuviškoje spaudoje byvo(tume labai jautrūs jų reikalams 
ir nepagailėtume atsisakyti vie
no kito, kad ir sunkiai uždirbto, 
dolerio. Tik truputį apkarpyki
me savo pramogų išlaidas, ir be
matant... susidarys pajamų po
zicija Sibiro lietuviams šelpti.

Vengrijos sukilimo metu teko 
skaityti šviečiantį nepaprasto pa 
siaukojimo pavyzdį. 12-14 m. 
amž. vengrė mergaitė, kitaip ne
galėdama padėti baigiamiems 
naikinti vengrų daliniams, su
galvojo nors sulėtinti rusų tankų 
slinkimą plentu pirmyn. Apsivy
niojusi sprogstama medžiaga ir 
aplink save susinešusi benzino 
bakus, išsprogdino porą pirmųjų 
tankų, pati žūdama savo pačios 
įžiebto j ugny. Ji nepagailėjo nė 
gražiausiojo žmogaus laikotarpio

paleista “antis”, kad gasusis dai
nininkas E. Presley yra lietuvis. 
Vėliau tai užginčyta. Bet lietu
viškąjį Elvis Presley Hamilto
nas vis vien matys rugsėjo 14 d. 
Sporto Klubo Kovas baliuje Ro
yal Connaught Hotel, dalyvau
jant sportininkams iš Ročesterio 
ir Toronto ir žinomam humoris
tui - aktoriui V. Žukauskui, ku
ris ne tik vaidins su gitara ran
kose E. Presley, bet taip pat pa- 

' rodys ir rusą, raudonarmietį, ry
tinėje Vokietijoje.

Taigi, rugsėjo 14 d. yra ne tik 
pirmas rudens parengimas Ha
miltone, bet ir 8-nių metų Sporto 
Klubo Kovas veiklos sukaktis, 
kuri bus paminėta krepšinio ir 
stalo teniso varžybomis tarp tri-

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

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

Kokybė ir sąžiningas patarnavimas žemo
mis kainomis! f

Visada pasiruošę padėti įvairiose namų ap
šildymo problemose1 <

Statome alyvos burner'»us ir atliekame įvai
rius skardos darbus!

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS: 
Suvartojo mažiau alyvos 
Ūžimo mažiau vietos 
Turi 10 m. garantiją
3 m. išsimokėjimui ir tik 6%
Š;1do Just; kambarius automatiškai 
Duoda natūraliai drėgng orą.

24 valandų patarnavimas.

— jaunystės! Ji visą savo gy
venimą, viską, ką tik ji turėjo, 
paaukojo tam, kad tik nors dale
le padėtų saviesiems! Skaitant 
tokius pavyzdžius, savaime ky
la klausimas, kodėl vienas žmo
gus gali viską bendriems reika
lams atiduoti, o kitas — nė do
lerio neįstengia atsisakyti?...

Ši ir ateinantį mėnesį Londo
ne bus vykdoma rinkliava Sibi
ro lietuviams paremti, rūbais ir 
pinigais. Pageidaujama, kad rū
bai nebūtų labai blogi, nes tuo 
atveju siuntimo išlaidos prašok
tų siuntinio vertę. Aukojantieji 
rūbus prašomi iš anksto juos at
skirti, kad rinkliavą būtų galima 
greičiau pravesti. Rinkėjai at
vyks į namus arba prie progos 
pasiūlys aukų lapą. Ahksičau 
daug kas žadėjo aukoti. Sibiro 
tremtiniams net po kelias dešim
tis dolerių. Dabar kaip tik bus 
sudaryta proga tuos pažadus įgy
vendinti. Labdarybė — viena iš 
gražiausių žmoniškumo dorybių. 
Artimo meilė — vienas iš pagrin
dinių Dievo įsakymų. Šelpiami
— vieno kraujo broliai, tos pat 
lietuviškos šeimos nariai. Taigi 
tiek iš religinių, tiek iš tautinių 
ir žmoniškumo įsitikinimų išei
nant, šitokios aukos reikšmė ir 
jos reikalingumas yra neabejo
tini. Londono lietuviai (jų tik 
apie 200 su mažaisiais) visada 
buvo jautrūs šalpos reikalams. 
Prieš keletą metų jie net dau
giau $700 per vienus metus pa
siuntė Vokietijos lietuviams. Ti
kime, kad ir šį kartą jie parodys 
reikiamą dėmesį ir įprastą nuo
širdumą. Šį rudenį mūsų dėme
sys tegul būna paskirtas gyvie
siems mūsų kankiniams — Sibi
ro broliams ir sesėms!

Už Jūsų duosnumą iš anksto 
širdingai dėkojame.

Šalpos Fondo įgaliotinis ir 
Komisija.

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E, HAMILTON, ONT. 

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

Po pranešimų buvo gyvos dis- Baublys, T. Grikinas, S. Kaspa- 
kusijos, kuriose laisvai galėjo 
dalyvauti ir svečiai, kurių nesti
go. Suvažiavimo bendravimas su 
gausiais Kennebunkporto vasa
rotojais betgi glaudžiausiai pa
sireiškė per dr. Majausko orga
nizuotus linksmavakarius, J. Ra- 
jauskaitės - šušienės muzikos 
vakarą ir L. laisvės kovų dalyvių 
pagerbimo vakarą. Bičiulius ir 
gausius svečius linksmino sąmo
jais ir kupletais laikraštėlis “Ken 
nebunko Uodas”.

Lietuvių Skautų Sąjungos ko- 
respondencinis suvažiavimas bus 
rugsėjo 1 d. Bus renkama S-gos 
taryba, garbės teismas, kontro
lės komisija, vyriausioji skauti
ninke, vyr. skautininkas, jų pa
vaduotojai, garbės gynėjai ir ra
jonų vadai. “Šaukliai” su termi
nais ir rinkimų nuostatais bus 
išsiuntinėti visiems tuntinin- 
kams ir vietininkams, taip pat ir 
visiems vadovams, kurių adresai 

ivadijų bus pristatyti Pirmijai iki 
rugpiūčio 10 d. Visi vadovai, va- 

! dovės jau dabar prašomi patik
rinti, kad jų tikslūs adresai bū
tų žinomi jų vietininkų ar tunti- 
ninkų ir sumokėtas jų nario mo
kestis.

Lietuvaičių seserų insitutas
Susidomėjusios lietuvių tauto

saka ir jos mokymo metodais, 
lietuvaitės Seserys rugpiūčio 17- 
27 d. rengia suvažiavimą Čika
goje, šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyne, 2601 W. Marquette Rd.

Instituto administraciją suda
ro: kun. V. Zakarauskas, lietu
vaičių seserų vyresniosios ir jų 
mokyklų inspektorės.

Į fakultetą Įeina: Juozas Bra
zaitis, M.A., Charles B. Parnell, 
M.A., Ph.D., Antanas Vasys, M. 
A „Ph.D.

Šie dešimts dienų kursai yra 
įskaitomi Mary wood Kolegijoje 
kaip trys kreditai.

Institute dalyvaus seserys iš 
šių lietuvių kongregacijų: Nekal
tai Pradėtosios Marijos, Nukry
žiuotojo Jėzaus, šv. Kazimiero ir 
šv. Pranciškaus.

Yra nustatyta įvairi pedagogi
nio turinio programa į kurią įei
na: paskaitos, diskusijos, semi
narai, klasių demonstracijos ir 
vakarais kultūrinės programos.

Registracija rugpiūčio 17 d., 
4.30 vai., o formalus instituto ati
darymas sekmadienį, 18 d., 8.30 
vai. su šv. Mišiomis ir pamokslu.

BALFas bendraraščiu sky
riams nusiskundė, kad aukos šal
pai labąi mažėjančios, o prašy
mai iš Lietuvos ir Sibiro smar
kiai daugėją. Dėl to skyriai pra- 

’šomi savo veiklą sustiprinti.
Povilas Abelkis, mokytojas, 

rašytojas ir spaudos bendradar
bis, bei eilės knygų autorius, po 
susitrenkimo prie namų staty
bos mirė rugpiūčio 7 d. Holland! 
miestely, į kur neseniai nusikėlė 
gyventi iš Čikagos.

Dr. A. Gerutis, keletą mėnesių 
viešėjęs Amerikoje, rugpiūčio 9 
d. išvyko atgal į Europą.

Kun. A. Sabaliauskas, žinomas 
misijonierius salezietis, rugpiū
čio 18 d. švenčia savo kunigys
tės 25 m.

St. Juozapavičius, visuomenės 
veikėjas iš Hamiltono, Ont., pa
sinaudodamas vasaros atostogo
mis, savaitę viešėjo Detroite. Ta 
proga dalyvavo ALRKF jauni
mo stovyklos atidarymo iškil
mėse.

I. Šajauka, iš St. Catharines, 
V-osios Kanados Lietuvių Die
nos reikalais lankėsi Detroite ir 
Čikagoje. Tarėsi su tų vietovių 
kaikuriais veikėjais ir laikrašti
ninkais.Ukrainska Knyha 

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

Taio pat galime pasiųsti iš Kanados oro paštu lokrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagas Iš Švedijos standartinius maisto pakietėHus.

f

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; Švekoriš- 

laikrodis, 17 jsw. $27.00.

Tekfofkis JA. 9-9870.
darbo votaodos mo 10 vol. ryto iki 7 vol. vakaro kasdvoo, tždtyrus 

k  tekmadtefiiirt h ptrmadiefitos.

ras, A. J. Kaulėnas, kun. A. Kaz
lauskas ir F. Neveravičius.

DBLS sumažino nario mokestį. 
Pastarajame suvažiavime nuta
rė nario mokestį grąžinti prie 
1955 tn. dydžio. Darbininkas, su
laukęs 21 m. amžiaus moka po 6 
penus į savaitę. Jei mokama už 
didesnį laiko tarpą, mokama: už 
1 mėn. 2 šil., už 6 mėn. 11 šil. už. 
metus 20 šilingų.

Iš narių mokesčio skyriuje lie
ka 25%, o kiti persiunčiami į 
centrą.

Senkų šeima liepos 26 d. išvy
ko i Kanada.

VOKIETIJA
(E) Užsieniečių pabėgėlių ben 

dra atstovybė įsteigta Žem. Sak
sonijos kraštui. Steigiamajame 
susirinkime Hannoveryje, Pabė
gėlių ministerijos patalpose, lie
tuvius atstovavo F. Šlenteris, 
kuris išrinktas į kontrolės ko
misiją. Be lietuvių, atstovybėje 
dalyvauja latviai/estai, ukrai
niečiai, lenkai, vengrai ir jugo
slavai.

(E) Seni Pabaltijo kraštų že
mėlapiai iš 16-jo ir kitų amžių 
įsigyti Pabaltiečių centrinės bib
liotekos (BCB),. kaip praneša 
“Latvija”. Atrastas ir senas Vil
niaus planas. Apskritai Anglijo
je, Prancūzijoje ir kitur randa
ma vis senų leidinių ir žemėla
pių, liečiančių Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją.

(E) Anusiui Pėteraičiui 90 m. 
Mažosios Lietuvos veikėjui ir 
pamokslininkui Anusiui Pėte
raičiui rugpiūčio 6 suėjo 90 me
tų. Jis dabar gyvena Rimsting/ 
Oberbayern, Schafwachener W. 
13. Sukaktuvininkas net ir tokio 
amžiaus sulaukęs gyvai tebesi
domi lietuvių tautos reikalais.
BELGIJA

(E) Apie 300 lietuvių. Jau virš 
dešimt metų Belgijos anglių ka
syklose ir metalo fabrikuose dir
ba nemaža lietuvių (jų skaičius 
pradžioje siekė iki 2.00Q). Emi
gracija į JAV žymiai palietė tau
tiečių eiles, tačiau šiuo metu Bel
gijos ir Olandijos kraštuose dar 
skaitoma virš 300 lietuvių.

Ieškodami duonos kąsnio sun
kiame darbe, mūsų tautiečiai ir 
čia neatsilieka nuo visuomeni
nio susibūrimo. Kiekvienais me
tais suruošiama keletas mums 
brangių dienų-paminėjimų, kaip 
Vasario 16-įi/Tautos, Kariuome
nės šventė. Susitelkiama jaukiai 
pagerbti Motinos dieną, bei pra
leisti metines šventes. Veikia ga
na turtinga lietuviškos spaudos 
biblioteka, vadovaujama M. Bru
žienės. Lietuvių kapeliono kun. 
J. Dėdino įsteigtoji vargo mo
kykla turi keliolika vaikučių, 
kurių tautiniam išlavinimui yra 
atsidavusi vienuolė benediktie- 
tė sesuo Agnietė.
AUSTRALIJA

(E) Į Australiją atvyko per 10 
tūkstančių Lietuvos piliečių 1945 
-56 metų laikotarpyje paskelbė 
Australijos imigracijos departa
mentas. Per tą laiką iš Australi
jos į kitus kraštus, daugiausia į 
JAV, emigravo 239 lietuviai. Ofi
cialiais duomenimis, lietuvių 
(naujųjų ateivių) Australijoje 
dabar priskaitpma iki 9.806. Į šį 
skaičių neįeina atvykusieji prieš 
1945 m. ir gimusieji lietuviukai 
Australijoje. Latvių per tą laiko
tarpį atvykę apie 20.000, estų 
apie 6.200, lenkų—22.000, italų— 
155.000, olandų — 90.000, britų 
kilmės imigrantų — 547.000, bet 
pastarųjų vėl išvyko iš Austra
lijos apie 256.000. .

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

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

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

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

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK HEATING SERVICE,
27S Main St W., Hamilton, Ont - - ' TelefwarM; 74281
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su viltimi, kad tas savaime iš
nyks, nes kritika visuomet ne
laukiama viešnia, o ieškojimas 
sukuria* naujas situacijas ir nevi- 
sada užtikrina teigiamus rezul
tatus. Gal būt, tą viską perleisti 
autoritetams ir pasikliauti jų 
sprendimams, nes lengviau sekti

JAV studentu JubHIeJInis leidinys

paskui kitus ir persiimti nors ir 
ne visai tinkamom idėjom negu 
formuluoti savas, paremiant sa
vo patirtimi, savo protavimu

Studentų suv<
Už keleto dienų vykstame į 

III-jį metinį Kanados liet, stu
dentų suvažiavimą - stovyklą. 
Gal būt plačioje visuomenėje 
šis įvykis nebus plačiau pastebė
tas, nes jis neimponuos nei da
lyvių gausumu, nei programos 
įvairumu nei naujovėmis. Ta
čiau studentams turėtų palikti 
gilesnį įspūdį, kaip vienintelis 
didesnis susibūrimas šių metų 
bėgyje. Ar nevertėtų truputį 
rimčiau susimąstyti apie šio 
įvykio tikslus bei svarbą?

Jau ne kartą teko girdėti, kad 
vykstama pasimaudyti, pailsėti, 
pamiegoti, pasimatyti su pažįsta
mais ir tlt. Žodžiu, išvykstama 
kaip tūkstančiai kas savaitgalį 
užpildo paežerę, ieškodami poil
sio, gryno oro ir ramybės. Net 
teko išgirsti, kad pernai studen
tų stovykloje kai kas neradę 
ieškomųjų poilsinių bei pramo
ginių dalykų. Todėl ir kyla klau
simas ar studentų stovykla turi 
būti tik tam skiriama. Anaiptol. 
Gamtos prieglobstis’ tesudaro tik 
formą, apjungiančią ir įgalinan
čią bendrai skaitlingiau susi
rinkti. Tai sąlyga palengvinanti 
sukurti darbingesnę nuotaiką. 
Tačiau jos turinį sudaro lietu
viškosios studentijos išeivijoje 
aktualiosios problemos ir atei
ties klausimai. Jei vykstama į šią 
stovyklą, o ne į kurią kitą, daly
vis turėtų nors maža dalimi pri
sidėti prie tų reikalų nagrinė
jimo, diskutavimo bei atsakymų 
ieškojimo. Rengėjai pateikia 
programą, bet jos atlikimas ati
duodamas į dalyvių rankas. Sėk
mingumas priklauso nuo daly
vių noro prisidėti ir supratimo 
studentiškųjų reikalų.

Žinoma, yra tokių, kurie tik 
pasitenkina 3-4 metų studijomis 
universitete diplomui įsigyti ir 
užsitikrinti pelningesniam dar
bui. Jie mažai kuo prisidės prie 

' stovyklos pasisekimo-- ir dar ma
žiau ras pasitenkinimo savo siau
riems tikslams. Tai yra dažniau
siai pliažo, valgių stalo ir pasi
šokimų aktyvūs dalyviai. Tačiau 
kitiems, kurie šalia studijų ir 
asmeniškųjų reikalų nemažiau 
artimos ir mielos pareigos tautai 
ir žmonijai,' noras pažinti, su
prasti idėjų ir problemų pasaulį, 
stovykla mažiau ar daugiau su
daro puikią progą puoselėti savo 
tikslus. Kaip tik ir noriu pasida
linti keliomis mintimis šia nors 
ir nedidele grupe, kuri, kaip pra
eitis rodė, išvengia pesimizmo ir 
nihilizmo nuotaikų ir išneša ant 
savo pečių stovyklinius rūpes
čius.

Suminėjimas taip dažnai įvai
riomis progomis minimos aplin-
kos ir jos. žalingos įtakos gal būt, 
jau skambės banaliai. Tačiau ji 
yra neišvengiama ir taip grąsi,

ižiavimo proga
kad, norint išlikti tuo, kuo esa
me ir būti šiek tiek naudingi 
gimtajai žemei, reikia nepapras
tų pastangų ir ne betkokių prie
monių jai nugalėti. Todėl šian
dieninėje apsisprendimo kryž
kelėje — tarp vertybių senojo ir 
naujojo pasaulio — tenka per
žvelgti esamas sąlygas, patikrin
ti naudojamų priemonių efektin
gumą ir iš viso pažvelgti į kad 
ir netolimą ateitį. Stovykla tu
rėtų būti lyg ir apsisprendimu 
ir išeities taškų suradimo vieta, 
kur didesnis būrys bendramin
čių suplaukia vedini nuoširdžios 
ir pakilios darbo nuotaikos.

Labai dažnai suvažiavimuose 
— stovyklose stokoja konkrečių 
sprendimų ir minčių apibendri
nimų, o, kaip ir kitų organizaci
jų susibūrimuose, būna daug 
kalbų, dar daugiau gražių min
čių, dažniausiai sunkiai įgyven
dinamų; pasišvaistoma įmant
riais žodžiais, nuplojama mažai 
ką bendra su realybe turinčios 
rezoliucijos. Todėl šios išvykos 
išvakarėse kyla mintys — ar 
tęsti išsišaknijusią gražbilystės 
ir skambių rezoliucijų padėtį, 
ar ieškoti naujų santūresnių ir 
tinkamesnių formų bei realesnių 
uždavinių, kuriuos be abejonės 
galima įvykdyti artimoje atei
tyje? Tačiau ar atsirastų tokių, 
kurie, nepaisydami nusistovėju
sių nuosaikumo normų ir apšau
kimo nepelnytais vardais, ban
dys ieškoti naujų kelių ir naujų 
būdų? O gal užmerkti akis prieš 
visas blogybes ir nesklandumus

Vll-oji akad. si
Pirmoji akademinio jaunimo 

organizacija šiemet pradėjusi 
vasaros sąskrydžių sezoną buvo 
Akademinis Skautų Sąjūdis, sa
vo metinę stovyklą turėjęs lie
pos 1-7 d.d., ■ tuoj po Jaunimo 
Kongreso. Ši, jau septinta ASS 
stovykla, pavadinta “Smiltai- 
nės” vardu, įvyko prie Michi- 
gano ežero, apie 80 mylių į ry
tus nuo Čikagos. Joje dalyvavo 
96 akademikai skautai ir skau
tės iš Los Angeles, Čikagos, Ur
banos, Toronto, Detroito, Cleve- 
lando, Waterbury, Worchester, 
Elisabeth ir New Yorko skyrių.

Nors stovykla turėjo daugiau 
poilsinį pobūdį, bet buvo išklau
syta ir išdiskutuota eilė lietuvy
bės bei skautiškosios ideologijos 
temų: prof. Stepas Kolupaila 
kalbėjo apie dabartines jaunimo 
nuotaikas Lietuvoje, Bronius 
Kviklys — lietuvių politines 
partijas ir rezistencinius sąjū
džius, Ritonė Tonkūnaitė — lie
tuvio būdą, Algirdas Avižienis

kol jos taps aiškios ir brangios?
Šis ieškojimas ir apsisprendi

mas studentui yra neišvengia
mybė, ir jis vėliau ar anksčiau 
turės susidurti, norint išaugti į 
savarankų ir sąmoningą indivi
dą. Kaip kiekvienas sveikas kū
dikis nuo pat pirmųjų savo žings 
nių individualiai ir neišvengia
mai turi susipažinti su aplinka 
ir patirti jos pasekmes, taip 
kiekviena karta turi sau pati nu
tiesti kelius į ateitį ir pasirinkti 
tikslus. Tai nėra joks paneigi
mas vyresniųjų bei egzistuojan
čių vertybių, bet tik to visko 
Įvertinimas per individo supra
timo skalę ir jų prisitaikymas 
prie nuolatos besikeičiančių gy
venimo sąlygų. Gal dažniausiai 
pakeičiama forma, bet turinys 
pagrinde turi mažiau ar. daugiau 
pirmykščių pradų. Toks verty
bių vertinimas bei prisitaiky

mas yra labai svarbus jaunimo 
atžvilgiu, kada jis yra nuolati
niame kontakte su kitos kultū
ros vertybėmis. Kiekvienas už
delsimas mažina mūsų kultūros 
tęsėjų eiles ir slopina meilę ir 
prisirišimą prie atskirų kultūri
nių aspektų.

Renkantis į šį suvažiavimą to
dėl norėtųsi paskatinti visus da
lyvius susirūpinti šia vertinimo 
ir prisitaikymo problema. Kurį 
kelią pasirinktumėte — ar vy
resniosios kartos pramintą, ar 
naują, savarankų — tai jūsų as
meniškas reikalas. Jau per ilgai 
uždelsiame kažkokiame lūkuria
vime ir abejingume, o aplinka, 
nežinanti gailesčio nei poilsio, 
nelaukia nespėjančių.

B. Audrys.

(autų stovykla
dienas naujų gyvenimo sąlygų 
iškeliamų ideologinių ir veiklos 
problemų išgvildenimui.

Šalia darbingos programos, 
daug laiko liko . poilsiavimui, 
maudymuisi ir iš tolimų žemyno 
vietovių sūvykusio jaunimo 
bendravimui. Kiekvieną rytmetį 
skautų bičiulis kun. Juozas Rai
bužis, S.J., atlaikydavo pamal
das, o vakarais būdavo užkūria- 
mi skautiški laužai. Ten skambė
davo naujai išmoktos dainos, 
vykdavo pokalbiai ir skaitomas 
tradicinis sąmojaus laikraštis 
“Sumuštinis”. Ketvirtadienį, pa
vadintame Tėvynės Diena, rim
tyje buvo išklausyti pritaikyti 
pašnekesiai ir pravestas laužas, 
kuriame patriotinė programa at
likta pagal Los Angeles radijo 
vaidinimą. Stovyklą užbaigiant, 
nakties tylumoje žėrint laužui, 
tikrojo nario pasižadėjimus da
vė 15 ASS kandidačių ir jun- 
jorų.

Stovyklai vadovavo Vytenis

Kas nėra girdėję JAV liet 
studentijos? Kas nesigėrėjo jos 
energija ir aktyvumu? Ši gau
singa akademinė organizacija 
(743 nariai) jau senai pajėgė 
sveikai, efektingai reaguoti į 
aktualiąsias dienos problemas ir 
aktyviai prisidėti prie visuome
nės bendrųjų darbų.

Už JAV ribų gyvenantieji lie
tuviai girdėjo tų darbų atgar
sius, tačiau bendras vaizdas apie 
tą organizaciją buvo neužtenka
mai aiškus. Tuos neaiškumus iš
blaško vasarą pasirodęs informa- 
macinio ir dabarties problemų 
nagrinėjimo pobūdžio sąjungos 
leidinys “Dienos tarp dangorai
žių.” \

Kaip pasisakoma įžangoje, tai 
nėra metraštis, bet užfiksuoti 
lietuviškosios studentijos gyve
nimo momentai ir jaunų žmo
nių mintys įvairiais klausimais. 
Leidinys suskirstytas į dvi ryš
kesnes dalis — Valandą susi
mąsčius ir Veiklą apžvelgus.

Pirmoje dalyje nagrinėjama 
bendri studentiją liečią klausi
mai, aplinkos keliamos proble
mos, kūrybinės sąlygos bei jos 
padėtis. V. Kamantas peržvelgia 
lietuvio studento kelius istorijos 
bėgyje, A. Sužiedėlis pateikia 
jauno žmogaus be tėvynės pro
blematiką, V. P. Vygantas žvel
gia į individą ir nagrinėja jame 
būdingesnius išeivijos aplinkoje 
pasireiškusius aspektus. G. Čap- 
likaitė - Mačiuikienė sprendžia 
nutautėjimo ir lietuviškumo 
problemas, L. Sabaliūnas disku
tuoja Lietuvos laisvinimo gali- 
mj^bes, K. Ostrauskas aptaria 
kūrybines galimybes svetimoje 
aplinkoje, A. Landsbergis meta 
žvilgsnį į jaunuosius liet, rašy
tojus išeivijoje ir P. Jurkus stab
teli ties jaunųjų dailininkų kar-

Antroje leidinio dalyje duoda
ma informacija apie sąjungos 
kūrimosi ir vystymosi eigą. V. 
Kleiza — Pirmosios sąjungos 
dienos ir R. Mieželis — Sąjunga 
istorijos veidrodyje. Po to seka 
sąjungos skyrių charakteringes- 
ni bruožai, jų statistika ir veikla. 
Be to, aptariami jaunimo pasi
reiškimai visuomenėje. V. Taut- 
vydaitė - Zubkienė nurodo jau

nimo kūrybinius pasireiškimus 
literatūroje, publicistikoje, mu
zikoje, mene. A V. Dundzila 
susumuoja studentijos pasireiš
kimus spaudoje, T. Remeikis — 
politikoje, J. Šoiiūnas — sporte.

'Be to, išvardinama jaunimo 
ideologinės organizacijos su 
trumpu tikslų ir siekimų aptari
mu. Leidinio pabaigoje duodami 
statistiniai duomenys apie stu
dentiją pagal studijuojamus da
lykus, sąjungos narių skaičius 6 
metų bėgyje, narių pasiskirsty
mas 23 sąjungos skyriuose, ir 
1956 m. sąjungos anketos duo
menys.

Leidinys gausiai iliustruotas 
studentiškojo gyvenimo, jų va
dovų ir straipsnių autorių foto 
nuotraukomis. J. Šapkaus vyku
siai pieštas viršelis ir užsklan
dos praturtina leidinį ir priduo
da impozantiškumo. Leidinio re
dakcija — J. Čepėnaitė, T. Re
meikis, J. Šapkus ir J. Šoiiūnas 
— atsiekė savo tikslo. Jaunimo 
pulsas girdimas kiekviename 
puslapyje. V.

Lituanus
Lietuvių Studentų S-gos JA 

V-se leidžiamam Lituanus pava
sariop buvo pradėtas vajus su 
tikslu supažindinti plačiąją vi
suomenę su žurnalo reikalais ir 
prašyti jos paramos. Vajaus pra- 
vedimui buvo sudarytas komite
tas, kuriam talkininkavo visi 
sąjungos skyriai. Be nuolatinių 
spaudoje atsišaukimų bei paragi
nimų buvo išsiuntinėta apie 12.- 
000 laiškų.

Iš viso į minėtus 12.000 pra
šymų atsiliepė tik 372 tautiečiai. 
Iš jų 108 užsisakė leidinį, 85 už
sisakė leidinį ir prijungė dar sa
vo auką, 179 prisiuntė žurnalo 
leidimui paremti auką, leidinio 
neužsisakydami. Nuo gegužės 15 
d. iki liepos 28 d. Lituanus' pa
siekė $1650,00 (organizacijų, vie
šų rinkliavų ar pavienių tautie- 
dimo išlaidos per metus (4 nu- 
čių aukos). Tačiau Lituanus lei- 
meriai po 5000 egz.) siekia $5000

Lituanus leidimo štabas pra
deda abejoi ar visuomenė prita
ria žurnalo leidimui, ar jai visai 
nerūpi betkoks pasireiškimas?

--APŽVALGA --
• Kanados Lietuvių Studen

tų Centro Vaidyba rugpjūčio 16 
-18 d.d. p.p. Tamošaičių ūkyje, 
prie Kingstono, Ontario, ruošia 
III-ją Kanados lietuvių studen
tų vasaros stovyklą.

• Liepos 26 d, Toronto skau
tai akademikai susibūrė sesės 
Dalės namuose. Subuvimo metu 
keli broliai pasidalino įspūdžiais 
iš kelionės po Europą ir parodė 
spalvotų nuotraukų bei filmų iš 
Londono, Romos, Paryžiaus, Bel
gijos, -Šveicarijos ir t.t.

• Rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 
d. (Darbo Dienos savaitgalyje) 
Toronto akademikai skautai ruo
šia Studijų dienas prie Tillson- 
burgo, Ontario.

• Gruodžio 25 d. — sausio 1 
d. Toronto skautai akademikai 
yra numatę surengti žiemos sto
vyklą Springhurste.

• Į Korp! Vyties naują Cent
ro Valdybą išrinkti: Povilas 
Abelkis, Vytautas Germanas, 
Adomas Mickevičius, Juozas 
Liubinskas ir Juozas Ulėnas. 
Garbės teisman įeina: Kamins-

retkalai
Tie darbštūs pasiryžėliai, dirb
dami be atlyginimo, pagaliau pa
sijunta vieniši, visuomenės ne
išgirsti ar nesuprasti. O angliš
kai kalbančioji visuomenė jau 
pradeda jų darbą įvertinti ir tei
giamai atsiliepti. Gal būt, tas 
dar skatina nenutraukti to svar
baus darbo.

Apyskaita daugiausia liečia 
JAV, nes iš Kanados (iki šiol tu
rimomis žiniomis) gauta: Br. 
Kolumbijos apylinkė $10 ir Ha
miltono apylinkė $5, viso $15 iš 
10.000 lietuvių bendruomenės!...

Akivaizdoje tokios padėties 
Kanados L. Studentų S-ga ne
praranda vilties ir drąsos dar 
kartą belstis į tautiečių duris. 
Artimoje ateityje bus laiškais 
kreipiamasi į visus organizacijų 
bei sambūrių pirmininkus, para
pijų klebonus, bus prašoma au
kų visuose didesniuose lietuvių 
susibūrimuose. Tikimasi, kad 
visuomenė supras ir įvertins 
jaunimo pastangas. Lituanus 
adresas: Lituanus, 916 Willough
by Avenue, Brooklyn 21, N.Y.

kas, Šilbajoris ir Škirpa. Revizi
jos komirijon — Juodikis, Min- 
kūnas ir Kamantas.

• Danutė Mitalaitė gavo 4- 
tiems metams Šventos Elzbietos 
Gailestingųjų Seserų Ordino sti
pendiją tęsti studijas Toronto 
Universitete.

• Vida Jurgulytė baigė ant
rus metus Toronto U-te su pagy
rimu (First class honours).

• Kazimieras Manglicas gavo 
Ontario Provincijos Department 
of Welfare stipendiją magistro 
laipsniui įsigyti Toronto U-te.

• Gintautas Mitalas, Šį pava
sarį užbaigęs inžinerijos studijas 
Toronto U-te su aukščiausiais 
pažymiais, gavo pasiūlymą kė- 
letai įvairių stipendijų magistro 
liapsniui įsigyti. Gintautas šį ru
denį žada toliau tęsti studijas 
Toronto U-te magistro laipsniui . 
įsigyti ir kartu eiti asistento pa
reigas inžinerijos Fakultete.

• Angelė Kuolaitė baigė šį 
pavasarį 3-cius metus Odontolo
gijos fakultete su pagyrimu 
(honours). Ji taip pat gavo me
dalį ir piniginę premiją už ge
riausiai atliktus darbus.

• Algimantas Ankudavičius 
vadovavo ateitininkų stovyklai 
antroje liepos mėn. pusėje Wa- 
sagoje.

• Vytautas Šadreika vasaros 
metu dirba Federal Dept, of Fo
restry tyrinėjimų srityje.

• Romas Vaštokas New Play
Society statomame veikale “Bar
retts of Wimpole Street” atliko 
Mr. Bevin rolę. B. P.

• Studentai Paryžiuje: Jonas 
Baltrušaitis ir Leonas Pabedins
kas sėkmingai tęsia architektū
ros studijas, P. Klimas jr. — ma
tematiką ir fiziką, Petras Masiu
lis — mediciną; Marg. Macevi
čiūtė pr. mokslo metais dltbo 
Laisvosios Europos Kolegijos 
Studijų Centre, Paryžiuje.

Varšuva. — Lenkų organai pa
skelbė, kad Silezijoje susekę 
ginkluotą pogrindžio vokiečių 
organizaciją.

Regina. — Nuo rugsėjo 1 d. čia 
bus pradėta vartoti Albertos na
tūralinės dujos. Miestas turi 97. 
000 gyventojų.

Pradžiugink savo

svečius

gaivinančiu 7 up

— profesinį pasiruošimą ir grįži
mo Lietuvon klausimus, Vytenis 
Stasiškis —• skautybę vyresnie-
siems, Kazys Palčiauskas — 
skautiškąją ideologiją.

Užsibrėžiant ateities veiklą, 
nusistatyta išlyginti ASS orga
nizacinę struktūrą, kad išvengus 
dažno dvilypumo tarp ASS su
darančių Korp! Vytis ir ASD 
(Akademikių Skaučių Draugo
vių). Taip pat nusistatyta išleis
ti Korp! Vytis filisterio kun. K. 
Nekrašiaus disertaciją “Tautos 
Sąvoka”; sudaryti įkalbėjimo 
įuostų rinkinį, užrašant mūsų 
įžymiųjų veikėjų, veteranų dar 
neskelbtas mintis ir atsimini
mus; ASS dešimtmečio proga 
susukti filmą atvaizduojantį 
akademinės skautijos gyvenimą 
Lietuvoje ir tremtyje; ir rude
niop Kanadoje suruošti studijų

Stasiškis, vytiečių komendantu 
buvo Jonas Utenas, akademikių 
— Irena Pesytė. Programą tvar-
kė Antanas Dundzila, ūkio rei
kalus — Danutė Bartuškaitė, 
virtuvėje šeimininkavo Milda 
Grigaravičiūtė. Paruošiamuosius 
darbus atliko Čikagos skyrius 
vadovaujamas Adomo Mickevi
čiaus. Kasdieną išeidavo stovyk
los laikraštėlis “Smiltainės Ai
das”, kurį redagavo Algimantas 
Banelis.

Malonios gamtos, saulėtų die
nų, draugiškos nuotaikos ir įvai
rios bei tinkamos programos dė
ka, ši VII-ji Akademinio Skautų 
Sąjūdžio stovykla buvo ypatin
gai sėkminga. Kaip ir visi pana
šūs jaunimo sąskrydžiai, ji davė 
progos atsinaujinti lietuviškoje 
dvasioje ir giliau praktiškai ją 
išgyventi. — a.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida* 
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
#94 DUNDAS ST. W„ TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Savininkai: V., H, J. IVANAUSKAI

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

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

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

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 v

ONTARIO

ONTARIO TRANSPORTO DEPARTAMENTO
SVARBUS PRANEŠIMAS

Ontario mašinų vairuotojams

AR ŽINOTE,

kad galite prarasti viską , ką turite,
NETURĖSITE VAD.

LIABILITY DRAUDIMO
SAVO MAŠINAI?

ŠTAI KODĖL: Jei per jūsų mašinos susidūrimą būtų kas sužeistas ar net 
užmuštas, ar būtų padaryta kam nuostolių, jūs galite prarasti viską, ką 
turite . . . jei neturėsite liability draudimo.
Jei teismas rastų, kad jūsų kaltė, jūsų nejudomas ir kitoks turtas gali būti 
nusavintas padarytiems nuotoliams padengti. Jūs galite prarasti savo na
mus, savo mašiną, santaupas ir didelę dalį pajamų per eilę metų.
Jūsų mašinai valdyti leidimas bus atimtas ir jums bus uždrausta laikyti 
mašiną, jei neturėsite kuo tuos nuostolius padengti.

'-LIABILITY DRAUDIMAS reiškia draudimą nuo galimų finansinių įpareigojimų, ky
lančių dėl užmušimo ar padarymo kam nuostolių. Draudimas nuo ugnies, pavogimo ir 
susidūrimų NĖRA Liability draudimas.

$5.00 REIKĖS PRIMOKĖTI — Jei negalėsite įrodyti, 
kad turite liability draudimą, kai eisite pirkti naują 
1958 m. mašinos registracijos numerį. $5.00 priedas bus 

t J renkamas pagal įstatymą į vadinamą Unsatisfied Judg
ment Fund, kuris yra valdžios įsteigtas apmokėjimui 
nuostolių padaromų neapdraustų mašinų vairuotojų. 
Tokie vairuotojai lieka skolingi Fondui pilną sumą, 
kiek padaryta nuostolių.

Dar šiandien susisiek su savo draudimo kompanija ar agentu!
• ■ •' 

• t

-- ONTARIO DEPARTMENT OF TRANSPORT
HON. JAS. N. ALLAN, Minister O. J. COLLINS, Deputy Minister

T.lJll.. >'—; ‘ -U:. ..22 į
IT ' v -........... - -
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Jbolo

Dėmesio! I
NETOLI TORONTO'TARDUODAMA 100 AKRŲ FARMA. Di
delis mūro namas. Gera investacija .

B. SERGAUTIS Real Estate
817 Bloor St. W. T 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 j

5 ROBERT STREET, TORONTO 
/prie Spodina-Coliege/ 

Sav. VL. TARVYDAS
Čia tavo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Naujųstabdžių Įdėjimastik$18.00
Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktą pinigą, WALLY'S garažas lietuviams 

duos kreditan, už visus atliktus didesnius mažinos remonto darbus. 
Keičiama alyva ir tepamos mašinos.

TEL NAMUOSE: LR 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

Mes skoliname {mokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A. H4 I I IS
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
ir įvairius kitus SPORTO REIKME 
NIS su atitinkamomis nuolaidomis .
gausite tik

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

Vienybėje — galybė!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St- W. Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambinkite j 
lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namą, biznių, formą, sklypą 

ir t.t. visuose Toronto raįonugse.

$2.000 įmokėti, Bloor - Dovercourt 
rajone, 9 kambarių mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 virtuvės, naujas 
Šildymas, didelis kiemas, namas be 
skolų, skubus pardavimas.
$2.500 įmokėti, Jane - Annette, 6 
kambarių naujas mūrinis, kvadrati
nis planas, mod. virtuvė, mod. vo
nia, pilna kaina tik $14.900, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos, puikus pirkinys. 
$3.500 įmokėti, Pacific - High Pork, 
12 kambarių mūrinis namas, 3 virtu
vės, 2 vonios, vandeniu alyva šildo
mas, geras nuomavimui, lengvos - 
ilgos išsimokėjimo sąlygos.
$5.000 įmokėti, Pacific Ave. - Bloor, 
8 kambarių per du augštus, mūrinis 
atskiras namas, kvadratinis planas, 2 
mod. virtuvės, 2 vonios, vandeniu aly
va šildomas, gražus didelis kiemas. 
$6.000 įmokėti" 8 kambarių, 4 metų 
senumo, šiurkščių plytų atskiras na
mas, kvadratins planas, 2 mod. virtu
vės, 2 vonios, oliuminiaus langai ir 
durys, puikiai dekoruotos, privatus 
įvažiavimas, namas pastatytos ont 
dvigubo sklypo, galima dar vieną na
mą pastatyti, lobai puikus pirkinys, 
turi būti skubiai pankuotas.
$6.000 įmokėti, Indian Rd. • High 
Pork, 11 kambarių atskiros mūrinis 
namas, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu 
šildomos, privatus įvažiavimas, vieno 
skola likučiui.
$3.000 įmokėti, Wosago-Springhurst, 
mdisto prockiktų krautuvė, labai gera 
apyvarta Rietuvių rajone.

P. KERBERIS

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

B. SAKALAUSKAS
Biznto M«f.: LE. 1-2471,

1

Vyčio žinios
įėjusį šeštadienį Vyčio fut- 
komanda žaidė pirmąsias 

antrojo rato rungtynes su mūsų 
senu priešu Latvians Hawks. 
Pirmame kėlinyje latviai ilgais 
permetimais keletą kartų pavo
jingai prasiveržia į mūsų vartus, 
bet neteisingi smūgiai nesudaro 
pavojaus. Einant kėliniui į galą 
O. Kulys (jauniausias mūsų ko
mandos žaidėjas) įmuša įvartį. 
Tuo ir pasibaigia pirmas puslai- 
kis.

Antrame kėlinyje mūsiškiai 
perima visišką kamuolio kont
rolę ir kerta įvartį po įvarčio. 
Rungtynės baigėsi 7:0 Vyčio 
naudai.

įvarčius įmušė: O. Kulys 1, R. 
Preikšaitis 4, J. Vėlyvis 2. Se
kančios rungtynės įvyks rugpiū
čio 12 d su Alexander The Great 
ir rugpiūčio 17 d. su Puglia.

Šiandien Vyčio Continental 
League s'ū 12 rungtynių ir 20 
taškų stipriai stovi pirmoje.vie
toje.

Lengvosios atletikos 
pirmenybės

Rugpiūčio 18 d. Kanados Spor
to Apygarda rengia Toronte pir
mąsias Kanados Lietuvių Leng
vosios Atletikos Pirmenybes. Pir 
menybės įvyks Rennie. Parke 
(prie Runnymede į pietus nuo 
Bloor W.). Pradžia punktualiai 
4 vai. p.p. KSA Komitetas.

Pabaltiečių lauko teniso 
turnyras

Kanados Pabaltiečių Sporto 
Federacija rugpiūčio 24-25 d.d. 
rengia Amerikos pabaltiečių lau
ko teniso turnyrą.

Žaidynių pradžia 9 vai. ryto. 
Žaidžiama vieno minuso siste
ma. Pravedama: vyrų vienetas ir 
dvejetas, moterų vienetas bei 
dvejetas ir mišrus dvejetas. Da
lyviai pristato “Slezingėr” svie
dinius. Žaidžiama Riverdale te
niso aikštėse (Danforth ir Broad
view gt. susikirtime).

Registruojamasi ligi rugpiū
čio 17 d. pas J Balsį, 34 Kenne
dy Ave, Toronto. Tel. RO. 2-3738.

Kanados Pabalt. Sp. Federac.
Š. Amerikos Žaidynės

Rugpiūčio 31 d. ir rugsėjo 1 d. 
Ročesteryje įvyksta Š. Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynės. Daug 
stebuklų jose nelaukiame, tačiau 
džiaugiamės, kad mūsų jauni
mas neužmiršta dvasinio ir fizi
nio gyvenimo ramsčio - sporto.

Nors pradžioje Š. A. Lietuvių 
Žaidynės dažnai buvo vadinamos 
Lietuvių Olimpijada, tačiau tik
rumoje olimpijados vardas tam 
yra per daug iškilmingas.

Š. A. Žaidynės yra lyg ir jėgų 
išmėginimas tarp paskirų klubų 
ir geresnių sportininkų. Dideli

nuotoliai, laiko trūkumas nelei
džia dažniau parungtyniauti 
stipresniems klubams ar lengva- 
atletams. Tuo tarpu tarpusavio 
susitikimai, stipresnė konkuren
cija kaip tik iš iššaukia sporti
ninkų norą treniruotis, siekti ge
resnių rezultatų. Geras ir pavyz
dingas sportininkas niekuomet 
neliūdės dėl -pralaimėjimo. Jis 
savo nugalėtoją dar pasveikins, 
sakydamas, kad šiandien tu bu
vai geresnis todėl ir laimėjai. 
Stipri ir sportiška konkurencija 
yra kaip tik akstinas tolimes
niam, sistematingam treniravi- 
muisi, o ne nuleidimui rankų, 
kad štai aš pralaimėjau ir dau
giau jau nebedalyvausiu jokiose 
varžybose. Daug galėtume duoti 
pavyzdžių iš geriausių šiandien 
pasaulio sportininkų, kurie bū
dami maži vaikai, susirgo polio 
liga, tačiau dėka savo užsispyri
mo, išaugo į pasaulio meisterius.

Lietuvis yra gabus sportui. 
Atkurdami savo nepriklausomą 
gyvenimą, neturėjome jokių 
aikščių, jokių salių ir bendrai 
mažai ką žinojome apie sportą, 
nes ir pačioje caristinėje Rusijo
je jis buvo mažai paplitęs. Ta
čiau su laiku išaugo didžiausios 
Europoje krepšinio salės, stadio
nai ne tik miestuose, bet ir mies
teliuose, užsiauginome sportinį 
jaunimą, gerus trenerius. Ir tai 
palyginus per trumpą laiką. Tai
gi sportui esame gabūs, tik reik
tų daugiau dėmesio mūsų jauni
mui, daugiau dėmesio suorgani
zuotiems sporto klubams ir jau 
pasireiškusioms sporto žvaigž
dėms, kurios garsina ne tik savo 
vardą, bet taip pat ir Lietuvos.

Suvažiavus i Ročesterį mūsų 
jaunimui, ar nereiktų pagalvoti 
ir “seniems vilkams” apie bend
rą sporto darbuotojų ir sporto 
mėgėjų suvažiavimą, nors trum
pą, bet kondensuotą viena kryp
timi — tai ateities lietuvių trem
ties sportinių gairių nustatymui. 
Kol kas jis yra per daug išsi
barstęs po platųjį kontinentą. 
Vertėtų dažniau rengti mažesnio 
pobūdžio, artimesnių kolonijų 
turnyrus, rungtynes, kad spor
tuojantis jaunimas turėtų dau- 
diau progos parungtyniauti ir 
tuo pačiu pasiruošti rungtynėms, 
besitreniruodamos bent du kar
tus savaitėje. Šaindien, kada ŠA. 
Žaidynių yra tik du ratai, jų su
laukti gan sunkoka, o patį pasi
ruošimą jaunuolis-ė pradeda tik 
mėnesį prieš, 11 mėnesių praleis
damas gatvėje, mokykloje arba 
darbovietėje. Pagalvokime apie 
tai!

Kadangi mūsų visų viltys yra 
jaunime, paduodame šiame Nr. 
okupuotosios Lietuvos lengvo
sios atletikos rekordus — tai 
jaunių ir jaunučių (15-16 m.).

Šiaurės Amerikos
* ▼ geriausias futbolas

NATIONAL SOCCER LEAGUE

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

su Ed Fitkin ir Ward Cornell

Televizijoje

Kanalas 2

CARLfNG, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

CARLING’S
100

. 200

DUTZ

APIE
TĖVYNĖS
SPORTĄ

WARING

Rošo eilė The Globe and Mail prityrusių korespondentų.

C. HARRY DUTZ, buvęs keleto vokiečių sporto leidinių 
redaktorius, veda šeštadieninį skyrių "Žvilgsnis į Europą"/ 
kas savaitę pateikdamas daugelio Europos laikraščių san
trauką

ED WARING, kaip nuolatinis korespondentas pateikia 
Kanados futbolo vaixdą ir kas antradienį paruošia Britų 
sporto apžvalgų

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

Dėl pristotymo j namus tik paskambinkite telefonu EM. 8*7851.

Visų draudimų reikalais kreipkitės
PIRMIAUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRANA BARAUSKĄ
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

Namų tel.: LE. 4-3608

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

Tegul pavergtos Lietuvos broliai 
ir seses paskatina mus vienin
gai dirbti ir kovoti už savo kraš
tą. Duomenys paimti iš .vilniškio 
“Sporto’*. K. Baronas

Mergaitės 17-18 metg
100 m. Petrikaitė 12,0 sek.
200 m. Petrrikoitė 25,1 sek.
400 m. Zaiktna 59,4 sek.
800 m. Žiūryte 2; 19,4 sek.
80 m. barjer. Stankūnaitė 11,6 sek. 
Šokį į tolį Sirutavičiytė 5,55 m.
Šokį į augštį Nepaitė 1,52 m. 
Diskas Stankevičiūtė 39,01 m. 
Ietis Stankevičiūtė 39,77 m.
Trikovė Petrikaitė 2233 taškai. 
Penkiakovė Nepaitė 3955 taškai. 
Estafetė 4 po 100 m. Liet. mok. rink- 

tinnė 50,0 sek.
Jauniai 17-18 metą

100 m. Rusinovas 1 1,9 sek.
200 m. Duchnevičius 22,4 sek.
400 m. Lozovskis 51,8 sek.
800 m. Pipynė 1;59,4 sek.
1000 m. Pipynė 2 35,4 min.
1500 m. Pipynė 4;02,0 min.
2000 m. Pipynė 5;32,0 min.
Pastaba: šie keturi Lietuvos rekordai 

nėra Sov. Sąjungos meisterio J. Pipynės, 
bet jo jaunesnio brolio. K. B.

110 m. barj. Barakūnas 16,1 sek.
200 m. barj. Venckūnos 27,8 sek.
1 tolį Krislauskas 6,79 m.
Į ougštį Koreiva 1,80 m.
Trišuolis — Tamulis 14,21 m. " 
Su kartimi — Durgolcos 3,25 m. 
Rutulys — Zapkus 13,11 m.
Ietis — Mozūra 70,02!!
3 km ėjimas — Būtėnas 12:28,2 min. 
5 km. ėjimas—Būtėnas 22; 15,8 min. 
Penkiakovė — Bajorūnas 2340 taškų. 
Estafetė 4 po 100 Liet, moksl. rink

tinė 44,5 sek.
Mergaitės 16-16 metą

60 m. Žilinskaitė 7,8 sek.
m. Petrikaitė 12,6 sek.
m. Petrikaitė 25,9 sek.

400 m. Potamsytė 59,8 sek.
500 m. Žiūrytė l;20,7 min.
80 m. barj. Stankūnaitė 12,6 sek.
Į ougštį Doktaroitė 1,47 m. 
į tolį Nepaitė 5,46 m.
Rutulys Mikuckytė 10,19 m. 
Diskas Veikalaitė 33,94 m.
Ietis Ažukaitė 34,62 m.
Trikovė Rutkauskaitė 1946 taškai.

Berniukai 15-16 metą
60 m. Sokolovas 7,2 sek. 

100 m. Rusinovas 11,1 sek.
200 m. Duchnevičius 22,9 sek.
400 m. Bagdžiūnas 53,4 sek.
800 m. Vilčinskas 2;09,8 min.
1000 m. Jakseboga 2;45,1 min.
110 m. barj. Barakūnas 16,1 sek.
Į tolį Kitinos 6,39 m.
į augŠtį Navikauskos 1,70 m. 
Trišuolis Kitinas 13,38 m.
Kartis Durgolcas 3,20 m.
Diskas 1,5 kg. Juodikis 33,90 m. 
Ietis 600 gramų Dovydėnas 51,70 m. 
Rutulys 5 kg, Macežinskas 15,21 ’ m. 
Penkiakovė Veraitis 2085 taškai.
(E) Lietuvos lengvoisos atleti

kos pirmenybių laimėtojai. Pir
menybės pasibaigė Vilniuje lie
pos 25 d. 30 km ėjime pirmasis 
baigė “Žalgirio” sportininkas Ki
seliovas, nuėjęs tą distanciją per 
2 vai.. 39 min. 37,4 sek. 30 km bė
gime laimėjo Tumėnas, įveikęs 
nuotolį per 1 vai. 43 min. 56,8 
sek. Karaliūnaitė 800 metrų įvei
kė per 2 min. 15,8 sek. Rutulio 
stūmime moterims Veikalaitė 
nustūmė 12,72 m. Šuolyje į augš- 
tį čempionu liko Petrušauskaitė, 
peršokusi 1,45 m. 80 metrų bar
jeriniame bėgime nugalėjo I. 
Sinkevičiūtė, nubėgusi distanci
ją per 11,5 sek. Respublikos čem- 
pijonu kūjo metime tapo Jaščia- 
ninas, nusviedęs 52,12 m. 200 m. 
distanciją įveikė R. Petrikaitė 
per 25,8 sek. 200 metrų kliūtinia
me bėgime laimėjo S. Balsys re
zultatu 25,7 sek. Pirmą vietą tri- 
šuolyje laimėjo Janickas, nušo
kęs 14,70 m.

Kaune, Valstybinio ir istorinio 
muziejuas patalpose, įvyko Lie
tuvos sportinių laimėjimų paro
da. Pirmoje salėje, ant didelio 
pasaulio žemėlapio, įsmeigta bu
vo 20 vėliavėlių, kafp įrodymo 
tų valstybių, kuriose viešėjo 
Lietuvos sportininkai, (tikriau
siai į šį skaičių įeina ir 15 kitų 
Sov. Sąjungos “respublikų” — 
K. B.) , nuotraukos krepšinio 
rinktinės Paryžiuje, Helsinkyje, 
Melbourne ir Korėjoje. Atski
ruose skyriuose pavaizduota 
meisterių laimėjimai ir jų gyve
nimas. A. Šocikas, Butautas ir 
Stonkus yra išskirtini iš kitų 
tarpo.

Liet.
turėjo irklavimo pirmenybes. 
Komandomis, varžybas laimėjo 
Vilnius, surinkęs 22 taškus, to
liau Klaipėda 17, Kaunas 13, ir 
Šiauliai 7 t. x

S. Sąjungos meisteris J. Pipy
nė lengvosios atletikos varžybo
se Varšuvoje, 1500 m. bėgime 
laimėjo pirmą vietą, kartu pa
siekdamas naujo rekordo. Jo lai
kas 3 min. 43,3 sek. yra vienas 
geriausių pasaulyje. K.B

TORONTO
METRO LEAGUE — at St. Clair Stadium

Rugpiūčio 17 ŠEŠTADIENI /Oakvillėje/ 
6.30 vai. vok. Oakville - CNRA 
Rugpiūčio 18 SEKMADIENI, 

Danforth - Caledonian 
Scottish • Belfast 
PIRMAD1ENJ, 
Thistles - Croatia *

3.30 vai. p.p.
Rugpiūčio 19- 
7 vai. vok. _____ _____
8.30 vai. vok. Maple Leafs - Germania 
Rugpiūčio 21 TREČIADIENI,
7 vai. vak. AVRO - Silverthorn 
8.30 vol. vak. Victoria - Estonia' 
Rugpiūčio 23 PENKTADIENI, 
7 vai. vok. Thistles - Caledonian 
8.30 vai. vak. Germanio - AVRO

NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON 
PARK /Show - College/

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 
/Broodview - Gerrard/ 

ŠEŠTADIENI, 
Hungaria - East End Canadians 
SEKMADIENI, 
Italia - Olympia-Harmony 
ANTRADIENI, . ®
Ulster United - Malta United 
TREČIADIENI, 
Ukraina - White Eagles 
KETVIRTADIENI, 
Tridents - East End Canadians 
PENKTADIENI, 
Italia - Hungaria

. Rugpiūčio 17 
8 vai. vak. 
Rugpiūčio 18 
3 vai. p.p.

w Rugpiūčio 20 
8 vai. vak. 
Rugpiūčio 21 
8 vai. vak. 
Rugpiūčio 22 
8 vai. vak. 
Rugpiūčio 23 
8 vai. vak.

< HAMILTON CITY SOCCER 4.EĄ6UE
At H.A.A.A. Grounds, Charlton St. W.

Rugpiūčio 17

universitetų studentai

Rugpiūčio

Rugpiūčio

19

20

ŠEŠTADIENI, 
Turuls - Ukrainia 
PIRMADIENI, 
Turuls - Hamilton United 
ANTRADIENI, 
Hamilton City - Slovakia

CARLING’S

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

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

Atidaryta ir šeštadieniais visą dieną.

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.

Įstaigos tet: WA. 4-2129

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
— VAISTAI 

Greičiausiai ir pigiausiai per
siunčiami siuntiniai j tėvynę

7 J.KAMIINSKI t 
JAMIQUE TRADING CO.

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.

835 OUEEN ST W-TORONTO 3• fM 4-4055
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Pritarimas
— Antose, kaip atrodo ši ma

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 PUSL.
'-----------TIC? ^3 ? f

V..VA SIS
- &ĖAL eštAte 

87Ž iiotfr Št W. f etefonas LĖ. 14S05
Didėlis pasirinkimas gyveninių namų, biznių, žemės statyboms. 
Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 įmo
kėti 9 komberiai, 3 virtuves, mūrinis 
nomas alyva šildomas.
Bloor • Dufferin, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūrinis namas, 2 virtuves, 
gprožos.
Hiėli , - Ritacetvaiiės; $4.000
įmeikėtij 6 didelių kambarių, mūrinis, 
alyva šildomos, garažas.
Glentake Avė., $2.500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, van-

dens alyvos apšildymas, gero mūro

High Park, $5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kambarių, atskiros, mūrinis, 
alyva Šildomas namas, garažas.
College /netoli lietuvių bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų.atskirų butų/, at- 

. skirat* (nurink nomas.
Šh ęiair • Spading Rd., 7-nių dide
lių butų, geras mūrinis pastatas su 
garažais, metinės pajamos $8.500, 
likviduojamos palikimas.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
J. GUDAS M V. VASILIAUSKAS

NpnMj td. LE. 2-7391

Liuterionii; Š|j. suvažiavimas
(Atkelta iš 3 psl.) nustatyti teisę ir reguliuoti gy

ros nuodėmingumo užmaskavi- veriimą. Bažnyčios vienybės klau 
mą ir prisidėti prie Dievo veiki- simūs jis pasigedo kunigystės 
nio šięsse sąlygose. 1

J. Robert Nelson, metodistų 
teologas, Pasaulio Bažnyčių Ta
rybos teologinių studijų komite
to sekretorius, iškelia suvažiavi
mo reikšmę Visuotinės Bažny
čios vienybės požiūriu. Todėl jis, 
esą, džiaugsis sūvažiaviinb pasi
sekimais ir liūdės dėl nepasise
kimų. Jis linki liuterionims pa
siekti didesnio savitarpinio susi
tarimo Bažnyčios vienybės klau
simu. Jis prašo tat apmąstyti 
ypatingai šv. sakramentu bend
rystės plotmėje, kurioje angli
konai ir kaikūrie liūteriohys už
ima izbliačijonistinę poziciją eku 
meniniame gyvenime.

Pasisakė ir Thomas Sartory, 
tėvas beriėdiktinas, autorius kny 
gos apie Ekumeninį sąjūdį ir Baž 
nyčios vienybę, ir redaktorius 
žurnalo “Una Sancta”, kuriame 
bendradarbiauja abiejų tikybų 
teologai. Bažnyčios esmės klau
simu reikią sutikti su Kristo - 
centririe suvažiavimo tema. Bet 
jis pageidaūtų, kad šalia Kris- { i^u kraštas. Mūsų žvejybos pra- 
taus išganančios funkcijos išlais- j mįnė yra reikalinga labai dide- 
vmti ir sujungti būtų pabrėžta jjo meį[žio gaminiu kiekio, kuris

Į veiksnio iškėlimo. Ten iškeltas 
bažnytinio gyvenimo ir liturgi
nių formų įvairumas pasireiškia 
Romos Katalikų Bažnyčioj: kaip 
ir Evangelikų Bažnyčioj. Jei liu- 
teronys dabar susitartų dėl gin
čijamų klausimų, tai susidarytų 
naudingas Bažnyčios vienybės 
pagrindas tolimesnėm diskusi
jom su Romos katalikais. Todėl 
su dėmesiu seksiąs suvažiavimo 
darbus. Jis užtikrina, kad dau
gelis Romos katalikų savo mal
domis atsiminsią suvažiavimą 
Minneapolyje, siekdami ateityje 
kalbėtis aiškesnėj platformoj.

A. Paulaitis.

dar ir Kristaus karališkoji galia

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. 

vafe, kitomis dienomis betkada. ’
V . N O R U S

Premija
Maskvoje plačiai pažįstamas

klounas Karandaš po gerai pa- no paskutinė nuotrauka? Puiki? 
vykusios cirko programos priėjo i — Ištikrųjų! Tu turėtumei vi- 
prie publikos, apramino ją ir ta- sad taip atrodyti!
rė:

— Piliečiai, dabar suruoškime 
politinių anekdotų konkursą! 
Geriausias anekdotas gaus pir
mąją premiją — 20 metų...

Paidririids
— Kas daryti, jei daugiau iš

gėrus iš vieno matau du?
— Mėgink primerkti vieną akį, 

gal tada nematysi.
Tarpe aktorių

— Kokią rolę tamsta labiau
siai mėgsti?

— VisaS, kur valgoma ir geria
ma...

Dr. V. Sadauskienė

Netikėtina *
pasakoja vy-

Dr. A. Užuplenė
GYDYTOJA ir CHIltURGt

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /pria Roecerral- 
le - Dunda* St./. TH. LE. 5-1941.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiad. 2-4 vai. p.p., ant- 
rad., ketvirtgd., penktod. 6-8 v. v., 
šeštod. J 0-11 vqL

Nubaudė
Vidurnaktį berniukas skambi

na gydytojui:
— Pone daktare, tuojau atvy

kite, 'ries mūsų visi serga.
— Kaip tai visi?
— Visi, išskyrus mane. Aš, 

mat, buvau nemandagus ir už 
bausmę man vakarienei nedavė 
grybų.

Neteisinga patarlė
Restorane sėdi Mikas ir sau 

galvoja:
— Neteisingai prancūzai sako, 

kad apetitas ateina bevalgant. O 
štai aš suvalgiau vieną lėkštę 
varškėčių, suvalgiau antrą, • o 
apetito nėra. Pagaliau sakau, gal 
bus po trečios. Suvalgiau ir tre- 
či j o apetito vistiek nėra ... 
Necent sirgčiau ...

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligų specialistes. 

Naujos adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CUUR AVE. W., 

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

pagal susitarime).
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8615

Dantų gydytoja 
129 GRENADIER RD. 

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

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi-— Aną dieną, 

ras savo draugui, — sumanėme 
su žmona pasivaikščioti. Per mi
nutę ji apsirengė ir išėjom. Pa
sekė mus šuo. Beeinant paupiu,

• žiūrim — vaikutis beskęstąs. Šuo ' 
tik pliumpt į vandenį ir ištraukė 
skenduolį.

Draugas tik garsiai nusijuokė. 
Pasakotojas supykęs paklausė:

— Tai netiki, kad šuo taip ga
li padalyti?

— Dėl šuns aš nė kiek neabe
joju, — dėstė draugas, — bet tik 
jokiu būdu netikiu, kad tavo žmo 
na apsirengė per minutę.

Iš laikraščio
“... visai mūsų bendruomenei 

tenka garbė, nes ponas ir ponia 
Pagrandžiai laimėjo pirmą vietą 
vakarykštėje šunų parodoje”.

P^lešUoiimal
Juozas Martinkevičius ir jo 

duktė Antosė Martirikevičiūtė - 
Vainauskienė, kurie seniau gy
veno Grand Rapid, Mich., Ha
milton St., prašomi atsiliepti ar 
kas ką nors apie juos žino prašo
mi pranešti: Mrs. K. Dervaitis, 
178 Walnut St. S., Hamilton,' 
Ont., Canada.

Vincas Girdauskas, vet. gyd., 
prašomas atsiliepti savo giminai
čiui šiuo daresu: Vyt. Balčiūnas, 
J. L. Suarez 5684 (Sue. 39), Bue
nos Aires, Argentina.

Alekso Kadzionio, sūn. Alekso, 
kilusio iš Piktagalių km., Ko- 
varsko valse., Ukmergės apskr., 
ieško sesuo Bronislava iš Sibiro. 
Atsiliepti arba pranešti apie jį 
šiuo adresu: Pranas Kalvaitis, 5 
Orchard Hill, Hamilton, Ont., 
Canada.

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 
Ištaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

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

Advokatas — Notaras

4

tarimą).

Dr. Aleksas Valadkė
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

ĖfcNtGĖNAŠ
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak 
šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
Į vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

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

Dn K. Žymantienė
GYDYTOJA h CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurges ir akušeris

Dr. Pšūl REKAI
Vidau* ligą specidlUta*. 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ava. W„ Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Dr. F. Tickett
Gydytojas100 Adelaide St W.

Room 107
Sovietinė tvarka

Okupaciniame rusų kalba lei- Lietuvoje pagaminto cukraus 
lieka vietos rinkai. Likusis cuk
rus išvežamas į Lvovą, Estiją ir 
Latviją. Mes patys esame pri
versti trūkstamą cukrų įvežti iš 
Ukrainos, kurios nuotolis sudaro 
virš 1000 km.

Dar kitas pavyzdys. Klaipė
doje yra trąšų fabrikas. Iki 1955 
metų šis fabrikas buvo aprūpi
namas vietinėmis žaliavomis, ta
čiau nežinia kuriais sumetimais 
staiga tos žaliavos buvo pradė
tos gabenti net iš Uralo, daugiau 
kaip iš už 3000 km. Užuot. Klai.-, 
pėdoje pagamintas trąšas sunau
dojus vietoje, jos buvo vežamos 
į Ukrainą, Leningradą ir Sibi
rą. Šiam trąšų pervežimui perei
tais metais iš geležinkelių buvo 
pareikalauta daugiau 'kaip 500 
vagonų. Yra aišku, kad šitokie 
dalykai yra tikrai neprodukty
vūs”, — baigia savo straipsni pre 
kybos ministro pavaduotojsa.

Čia tektų tik pastebėti, kad 
daug metų “komunistinio plana
vimo“ prireikė, kol okupacinės 
valdžios pareigūnas prisigalvo
jo iki šios paprastos tiesos.

džiamame laikraštyje “Soviets- 
kaja Litva” balandžio 18 d. nu
meryje marionetinės vyriausy
bės prekybos ministro pavaduo
tojas rašo:

“...Lietuva yra didelių miš-

būtų labai' lengvai galimas pa
dengti iš vietinės gamybos. Bet 
taip nėra. Kasmet iš Lietuvos iš
vežama tūkstančiai statinių į Uk
rainą, Baitgudiją ir pačią Tary
bų ■Rusiją1. Vien tik pereiįais-me- 
taiš iš Lietuvos buvo išvežta 414. 
000 medinių dėžių ir statinių, ku
rių transportui geležinkeliai pri
valėjo duoti 1000 vagonų.

Kitas pavyzdys. Mes Lietuvo
je turime tris cukraus fabrikus, 
kurių gamyba yba didelė ir pa
kankama respublikos pareikala
vimui patenkinti. Bet tik 20%

NAUJIENA!!
Pinigai siunčiami į Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.

Pilnai garantuota ir oficialiai 
100 rublių ........................$10.00
Persiuntimas_____c.____ $ 5.00
Perlaidos didžiausia suma $50 
Tačiau galite siųsti perlaidų kiek 
norite.

744 BROAD STREET, 
NEWARK, N J., USA.

Licensed and Bonded by N.J. 
State Banking Commission.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dama Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

1 ■"I-.-1-1.' -!............  i"1. .. ■ ■■■

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

VVA. 3-2003

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

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

i?ritoika .akinius visiems akių defek- 
•xn^. rttk+a aklų -nervus, kurie daž 

not"sukelia gb.'vos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis
470 College St. W. Toronto. 

Telef. WA. 1-3924

Greitai ir pigiai siunčiame siuntinius 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus. 

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

Siuilciame tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai augštos ko
kybės, o kainos žemos. 100% garantija siuntiniams. Sekite mu
sų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaip kainaraščius.

SKELBIMAS Nr. 1
Siunčiame maišfę, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, avalynę, odq, vaistus ir 
kitus reikmenis^ kiekvienas siuntinys gali būti sudėtas iš anksčiau paminėtų da
lyku, t.y» siuntiniai savo turiniu GALI BOTI MAIŠYTI. Mūsų siuntiniai yra 
IO VKOGRĄMV arba 22 SVARŲ BRUTO. Jei siuntinyje nėra skardinių dėžių 
— tai gryno svorio galima dėti 9Vi kg. arba 21 sv. /pavy jei vien cukrus, 
miltai, ryžiai/. Jei yra skardinių dėžių siuntinyje yra gryno svorio /netto/ 
9 kg. arba 20 svaru. Mūsų siuntiniai pakuojami kilogramais, tai prašome ger
biamų klijentų daryti užsakymus kilograminiu apskaičiavimu /I kg., Vi kg., 
Vi kg., 6 ne svarais/, šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros 
orietacijoš, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramas=2,21 svaro.

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

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

Wonder Valley Drive Inn
Gražioje vietoje, 2 mylios šiouriou Borrie, prie kelio blr. 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, PArkway 6-6947

Savininkai BUDVILAIČIAI.
IŠNUOMOJAMI VASARNAMIAI

šeimoms ir pavieniams — 1 kamb. ir 2 kamb .su virtuve ir be virtuvės, su 
šaldytuvais. Yra patogumai ir dušai

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

ir gretimuose ežeruose galima meškerioti.

1 kam b. ir 2 kamb .su virtuve ir be virtuvės, su

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O. 
WIKTOK1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

LIETUVIO ADVOKATO 
... .. . . ĮSTAIGA 
NEIMAN, BISSETT

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

* k mngoi .

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

Sov. V. DUNDYS

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

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

kaino už kg. už svarą

$1.18
1.25
0.68

Maistas

kepeninis paštet. $2.60 
pipirai 
citrinai šviežus 
apelsinai šviežus, kaina nepastovi 
džiov.vois/'komp." 
razinkos 
fygos 
datulės vaisiai 
bičių medus 
šokoladas 
kakava

- kava 
arbata 
arbata Va kg. 
muilas 
amer. cigoret.

Maistas

cukrus 
ryžiai 
miltai kvietiniai 
manų kruopos 
pieno milteliai 
makaronai /verm./0.95 
valg. alyva 
margarinas 
sviestas 
sūris "šveicarišk/ 
taukai kiauliniai 
bekonas daniškas 
kumpis 
kumpio dešrč 
salami dešra 
kilkės /anjouvis/ 2.30

PASTABA: valg. alyva, sviestas, tOukai, bekonas, kumpis, kep. paštetas, kilkės 
ir pan. yra skardinėse dėžėse: tokio siuntinio grynas /netto/ svoris yra 20 sv., 
o su įpakavimu pilni 22 svarai /10 kg./ brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpa
kuoti kartonuose, jų grynas /netto/ svoris 21, o brutto — 22 sv. — 10 kg. 
šiose kainose yra įskaitytas muitas ir sovietų 10% mokestis. Sudarius ir susu
mavus siuntinį reikia dar pridėti: licencijos mokestį, persiuntimo garant., pašto 
persiuntimo išlaidas, kas kortu sudaro $6.50.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
$ 6.45 plius $6.50 

$17.10 plius 6.50
$17.90

kaina už kg. už svarų

$0.72
0.95
0.75
0.95
2.35

2.30 
Z 00 
2.65 

' 2.50
1.90
2.60
3.25 
2.50 
2.80

$0.33 
0.43 
0.34 
0.43 
1.07 
0.43 
1.04 
0.91 
1.20 
1.14 
0.87 
1.18 
1.47 
1.14 
1.28 
1.04

2.75
1.50

0.82 
0.68 
0.96 
1.09 
1.02 
1.63 
1.77 
1.64 
2.50 

kg. 2.75 
0.48

1.90
1.50
2.10
2.40
2.25
3.55
3.90
3.60
5.50

$1.40, V2
1.05

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

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

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

Sov. A. F. GALDIKAI
. ............... 351 JANE ST. /prie Annette/

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

(prieš šv. Jorio Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

Atskirų medžiagų gabalų Už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.

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

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

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

veltui.

Rr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Planai, specifikociįos, raportai. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams. 

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

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

A. LIŪDŽIUS, B.A.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš' Lietuvos..

Viši notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

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

E r

1.
2.
3.
4.

plius $6.50

viso 
viso 
viso

$12.95
$23.60
$24.40

Garantuoti siunti? 
nlai f Sovietu Rusiją 
ir užimtus kraštus

42 EVELYN AVĖ.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

$18.00
5.

plius $6.50 viso $24.50

plius 
muitu

$6.50 viso $30.00
$10.95
$12.90

Cukrus brutto 10 kg. /22 sv./ 
Toukoi brutto 10 kg. 
Stori lošinioi sūdyti, sousi 
1.000 omer. cigarečių "Phillip 
Morris", 50 pok. ir 7 kg. 
/15!6 sv./ cukrau s
60 gr. streptomycin©, 1.000 tobl. 
isoniazid /rimifono/ ir 7 kg. 
/15J4 sv./ cukraus $23.50

Stiprūs geri moteriški botukoi Zdoniški/ su 
Stiprūs geri vyriški botukoi /tufl-oi/ su muitu

Sekite mūsų skelbimas ir naudokite kaip kainaraščius.
Gyvenantieji ui Toronto ribų siųskite užsakymus paštu pri
jungdami money order (pašto perlaidų), o mes prisiusime 
Tairistotds visus reikiamus pakvitavimus. Nedarome skirtu
mo tarp JAV ir Kanados dolerių.

CENTRAS: 298 Bathurst St, Toronto 2B, Ont., tel. EM. 4-2810 
Darbo valnados 9 ryto — 8 vai. vak.

HAMILTONE skambinkite tel JA. 8-5257 (42 Brodick St.), mū
sų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo.

V . Mūsų skyriai Čikagoje, Kenošoje ir Waterburyje. -

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

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

Vyrų ir ihdtefų 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 4.
Taip pat čia gausite siuntimai Į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT.

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

Atvykite asmeniškai į musų san
dėli ar prašykite musų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
498 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefone* EM. 8-9527.

Vteafotelė firmų, siunčianti siuntiniui 
H Koncdos. DMž io us ios prekių post-

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Tahau, patikrinu, prijungiu or 
penteteo:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

M motorus.
Be to, opimu namus piinom Instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3«1080 

44 GWYNNE AVt, TORONTb

STANLEY SHOE STORE
AugšČiousios rūšies moterų, voifrų 6 
vyrų batai, normalaus dydžio Ir pkrtūs 

EE—LEE ,
1438 Dundas Št W. Toronto

I i ■ a

I A:..'-

TELEVIZIJOS

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

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

RADIO APIMTOS
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TĖVIŠKES 2IBUBIAI

■ Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį ketvirtadienį, Dievo Mo- 

inosDangun Ėmimo šventėje,
pamaldos 7.30 vai. vakare. Prieš 
pamaldas bažnyčioje iškilmingo
mis apeigomis bus pakrikštyti 
trys suaugę asmenys, po ilgesnio 
parengimo pereiną į Kat. Baž
nyčią.

— Šį sekmadienį per visas pa
maldas par. bažnyčioje Toronte, 
o taip pat ir vasarvietėje Spring- 
hurste, vyskupo parėdymu, da
roma rinkliava užsienio ir šiau
rės Kanados misijoms paremti. 
Rinkliavai vokučiai išdalomi sek 
madienį prieš pamaldas.

—Dviems parapijos kunigams 
(kun. dr. Gutauskui ir kun. Pa- 
cevičiui) šią savaitę esant Spring 

4 hursto vasarvietėje, pamaldos 
* koplyčioje darbo dienomis ry

tais 8.30 ir 9 vai., parapijos baž
nyčioje šiokiadieniais — 8 vai.

— Šį sekmadienį parapijos K.
Moterų D-jos skyrius švenčia 
D-jos Globėjos šventę. Visos iš
kilmės įvyks Springhurste: 11 
vai. iškilmingos pamaldos D-jos 
intencija, po pamaldų bendri 
D-jos narių pusryčiai. Valdyba 
kviečia nares ir prijaučiančias 
Žolinės šventėje priimti šv. Ko
muniją, o taip pat gausiai daly
vauti šventės iškilmėse. i

— Šį ketvirtadienį pirmoji lie- ' 
tuvių senelių grupė kviečiama į! 
pilietybės įstaigą pasiimti pilie
tybės dokumentų. Asmenys, ku
rie norės būti nuvežti iš klebo
nijos, prašomi prieš tai paskam- Į 
binti kunigui.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Porą savaičių negalavęs, kle 

bonas Tėvas Bernardinas Graus- 
lys, OFM, vėl aktyviau įsijungė į 
parapijos darbą.

— Ketvirtadienį, rugpiūčio 15 
d., yra Marijos į Dangų Ėmimo 
šventė. Tai yra didelė šventė. 
Kviečiame, kas gali, tą dieną iš
klausyti šv. Mišių, kurios bus 
laikomos 7 ir 8 vai.

— KLK Moterų D-jos Prisikė
limo parapijos skyrius, švč. Pa
nelės Marijos Dangun Ėmimo 
šventės proga, turės rugpiūčio 
15 d. 8-tos vai. Mišias savo in
tencija. Narės kviečiamos kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir pri
imti šv. Komuniją.

— Šį sekmadienį bus speciali 
kolekta paremti bažnyčios misi
jų darbą. Vokeliai tam tikslui 
gaunami prie įėjimo į bažnyčią.

— Prašome parapijiečius kam 
nors susirgus tuoj mums pra
nešti, kad galėtume juos aplan
kyti. Ypatingai prašome atkreip
ti dėmesio į tuos ligonius, kurie 
patalpinti nekatalikiškose ligo
ninėse, kadangi tų ligoninių va
dovybės paprastai kunigų apie 
savo ligonius neinformuoja.

— Pereitą savaitę lankėsi To
ronte pas gimines pranciškonų 
klierikas Fr. Augustinas Šimana- 
vičius, OFM.

Dr. M. Kavolis pakviestas rug
piūčio 18 d. laikyti pamaldas ang į 
lų parapijose Unionville ir Sher-: tuvę su greta esančiais sandė- 
wood vietovėse, Toronto šiaurė- i liais. kuriuose net miesto lobiai 
je. Jų nuolatinis kunigas atosto- i būdavo saugomi ir t.t.
gauja. ! Administracija ypatingai kvie-

Dr. Kavolis neseniai paskirtas čia jaunimo ekskursijas. Reikia 
nuolatiniu Kanados Sinodo at- tik pranešti telefonu ir ekskursi- 
stovu Kanados Sveikatos Lygo
je, kuri veikia Gen. Gubernato
riaus protektorate. Dr. Kavolis 
iki šiol tas pareigas ėjo atstovo 
pavaduotojo titulu, vietoje kun. 
Brose.

Arthur Maloney, advokatas, 
kuris buvo išrinktas Parkdale 
atstovu į parlamentą, paskirtas 
darbo ministerio pavaduotoju. 
Ministeriu yra Starr-Starčevski, 
ukrainietis. Ministerio pava
duotojas už savo pareigas per 
metus gauna tik $4.000, bet gau
na taip pat parlamento nario al
gą — $10.000.

Maloney į viceministerio vietą 
pakviestas kaip katalikų atsto
vas.

The Telegram sekmadieninio 
numerio leidimą nutraukė, nes 
pasirodė, kad jis neapsimoka. Jis 
ėio nuo kovo mėn.

padėka gydytojams
Šiomis dienomis šalpos Fondo 

CK gavo Vasario 16 gimnazijos 
raštą, kuriame rašo:

"Per KLB Šalpos Fondo Centro Kom. 
iždininkę p. Indrelienę gavome iš Toronto 
lietuvių gydytojų būrelio didelį $1)1 arba 

win n pranešimų apie įsteigi- 
mg Toronte lietuvių gydytojų būrelio.

Šiuo laišku norėtume būrelio nariams 
tarti tikrai nuoširdų ačiū už įsijungimų 
i musų didžiųjų rėmėjų talkų ir pasiau
kojimų musų visų lietuviškos mokyklos 
lobui.

iuip pat prašome priimti į sovo bū
relio globų II kl. mokinį Algimantų Vit
kų, gimusį 1945 m., buvusį šešto barelio 
globotinį. Jis turi patėvį ir motinų ser
gančių širdies liga. Naujai įsisteigusiam 
gydytojų būreliui linkime geros kloties ir 
ištvermingumo. Tamstų ryžtas ateiti 
mums į pagalbų yra labai brangus.

T. Gailius, e.p. Direktoriaus,
A. Makauskas, Sekretorius". 

,Šia proga tenka priminti, kad 
dar ne visi Toronto gydytojai į 
minėtą bjrelį įsijungė. Vieną 
mokinį išlaikyti reikia į mėn. 
mažiausiai $20, taigi būrelin rei
kėtų įsijungti ir likusiems gydy
tojams, o taip pat ir dantų gydy
tojams, tada susidarys apie 20 
narių. Dabar būrely yra tik 11 
narių.

ŠF įgal. Vasario 16 g. reik.
Fort York

Gal dar nevisi naujieji toron- 
tiečiai yra aplankę šią istorinę 
vietovę—pirmą britų karinį pos
tą dabartinio Toronto vietoje, 
įkurtą 1793 m., labai pagarsėjusį 
1812-1814 m. kare su JAV. Šian
dien šis fortas - tvirtovė yra da
linai atstatytas toks pat kaip 
anais laikais išaugo ir yra išlai
komas kaip istorinis - muziejinis 
paminklas. Jo sienos - pylimai 
atstatyti ir saugomi senųjų arti
lerijos pabūklų. Viduje atstaty
ta eilė senųjų pastatų: karininkų 
būstinės bei klubas, kareivių ba
rakai, dalis dirbtuvių bei sandė
lių. Karininkų būstinės kamba
rių ir visi įrengimai yra iš tų 
laikų, be to, juose išstatyti ma- 
nikenai su anų laikų karių ap
ranga. Iškilmių metu bei lankan
tis ekskursijoms būna ir gyvų 
karių šimtametėje aprangoje. 
Šiaip viskas forte yra muziejinio 
pobūdžio.

Pereitą ketvirtadinį forto va
dovybė buvo pakvietusi su fortu 
susipažinti Toronto ' mažumų 
spaudos atstovus. Šeimininkai 
viską maloniai aprodė, net pa
demonstravo patrankos šaudy
mą, o paskiau greta esančių ka
reivinių karininkų klube pavai
šino kava'ir kitokiais gėrimais.

Forto administracija tuo būdu 
norėjo atkreipti akis į šią istori
nę Toronto vietovę naujųjų atei-

Iš jubiliejinės džiamborės lie
tuvių skautų reprezentacinis vie
netas “Tėviškės Žiburiams” ir jų 
skaitytojams prisiuntė sveikini
mo atvirutę su džiamborės atida
rymo vaizdu. Ant jos ir lietuviš
kas ženkliukas su įrašu: “Jubilie
jiniai skautybės metai 1957”.

Miela, kad mūsų skautai pajė
gė atvykti į šią pasaulinę mil
žinišką manifestaciją su Lietu
vos vardu.

Džiamborėje dalyvauja iš viso 
22 lietuviai. Visi jie iš Anglijos 
ir Vokietijos. Iš šio kontinento 
tik ps. Banionis iš Detroito. Vie
neto kapeliono pareigas eina' 
kun. V. Šarka.

Dr. A. Užupienė 
grįžo iš atostogų ir vėl priiminė
ja ligonius nustatytomis valan
domis (žr. skelbimą 7 psl.), o 
susitarus telefonu ir kitu laiku.

“Aušros” stovykla Wa^agoje
Praėjusį sekmadienį užsibaigė 

sėkmingai vykusi dviejų savai
čių “Aušros” jaunučių stovyk
la. Stovyklavietė, lyginant su 
praėjusiais metais, gana daug pa 
gerinta: įrengtos krepšiniui if 
tinkliniui aikštelės, naujai išpil
tas šokimui į tolį takas, įreng
tas turnikas, sūpynės, indų plo
vimui lovelis, įsigytos naujos ir 
erdvios palapinės, kurioms pa
daryta medinės grindys, apsau
goj ančios čiužinius nuo drėgmės,

Š| ŠEŠTADIENI, RUGPIŪČIO 17 d., VAKARE, 
SPRINGHURSfVį PARAPIJOS PATALPOSE 

RENGIAMA š| SEZONĄ PASKUTINĖ GEGUŽINĖ.
Salė papuošta žalumynais. Puiki muzika.

KLK Moterų Draugijos 
Šv. Jono Kr. parap. skyrius.

Min. Fulton apie iimigraciją
Teisingumo ministeris Fulton,

• v • • • • ’• • •
Teisingumo ministeris Fulton, šuvoje per mažai personalo Ka- 

I kuris laikinai eina ir imigracijos nados konsulate ir jie nespėją.
Prašymų įvažiuoti į Kanadą esą 
12.000, o tarnautojų vos 3. Minis-

oei pilietybės ministerio parei
gas, pereitą penktadienį Royal-------- ------------ -- ------- -----
York viešbučio patalpose pada- !teris principe sutiko, kad paruo- 
rė platoką pranešimą mažumų ~ -
spaudos ir organizacijų atsto-

simas kandidatų bylų turėtų bū
ti tęsiamas, bet nesutiko, kad 

vams apie imigracijos sulėtini- šiuo sulėtinimo metu galėtų būti 
ir toliau leidžiama įvažiuoti as
menims iš už geležinės uždangos. 
Esą tai prieštarautų bendram

mės buvo išryškinimas liepos 26 
d. oficialaus pranešimo apie imi
gracijos sulėtinimą. Ištikrųjų čia 
naujoji vyriausybė jokios naujos 
linijos nepradėjusi. Ir buvusi 
vyriausybė prieš žiemą visada 

__ j, imigrantų įsileidimą sulėtinda- 
įvesta elektra ir įrengti prožek- vusi. Senosios vyriausybės buvę 
toriai, kuriuos vakarais uždegus dar balandžio mėn. nutarta tą lė- 
stovyklos -vaizdas gaunasi gana tinimą pradėti nuo liepos 31 d.

Niagaroje, rugpiūčio 31 -rugsė
jo 2 d. organizuojama ekskursi
ja Dalyvaukime tradicinėje Ka
nados lietuvių šventėje ir pasi
naudokime ta proga aplankyti 
visame pasaulyje garsųjį Niaga
ra krioklį, kurio pamatyti at
vyksta daugybė turistų iš viso 
pasaulio. Kuo daugiau bus eks
kursijos dalyvių, tuo pigiau kai
nuos kelionė.

Kas norėtų traukiniu vykti į 
Niagarą, prašomi užsiregistruoti 
pas seimelio prezidiumo pirm. S. 
Kęsgailą tel. PO. 7-5956 arba “N 
L” red. tel. PO. 7-7920.

Šaulių klubo gegužinė rengia
ma rugpiūčio 18 d., šį sekmadie
nį. Bus prizinis šaudymas. Pir
mųjų vietų lamėtojai gaus ver
tingas dovanas. Bus įdomūs ko
miški žaidimai.

remti spalio 19 d. ruošiamas di
delis balius Explanade ir Lau- 
rer g-vių kampe esančiose Audi
torium patalpose. Bus turtinga 
loterija, premijos ir bufetas. Bi
lietai bus pradėti platinti iš 
ankstoj

D. ir Br. Staškevičiai su vai
kučiais pereitą ketvirtadienį iš
vyko paviešėti pas gimines į To
rontą.

Delegacijoje į Lietuvą, kurią 
organizuoja vad. Literatūros 
Draugija, iš Montrealio vyksta: 
Lesevičius, M. Gudas, Trečioke- 
nė ir Br. šalčiūnas.

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS 
ANTANAS ŽUKAS 

976 Church Ave., Verdun
Toisou ir parduodu įvairius laikrodžius, 
žiedus ir papuošalus, žemesnėmis kaino
mis kaip kitur. Telefonas YO. 4538. 
Priimu prenumeratą "Tėv. Žiburiams".

mo priežastis. Po pranešimo se
kė ęilė klausimų, į kuriuos p. 
ministeris mielai atsakinėjo. Tuo 
būdu konferencija užtruko dau- nusistatymui.
giau kaip 3 vai. Lenkai kėlė dar ir kitą klau-

Ministerio pranešimas iš es- sjmąj įdomų kaikam ir iš lietu
vių.

Kaip žinia, pagal įstatymą, 
kiekvienas Kanados gyventojas 
turi neginčijamą teisę pasikvies
ti į Kanadą savo vyrą ar žmoną, 
vaikus iki 18 metų, motinas per
žengusias 60, o tėvus peržengu
sius 65 metus amžiaus. Prieš ke
letą mėnesių dar buvęs imigra
cijos ministeris Pickersgill pa
tvarkė, kad iš Lenkijos Kanados 
piliečiai gali pasikviesti ir jau
nesnius negu 60-65 m. tėvus, ir 
vyresnius negu 18 m. vaikus, ir 
net brolius bei seseris. Dabar 
lenkai teiravosi ar negalima bū
tų pripažinti šitokią teisę ir ne 
piliečiams Kanados gyvento
jams. Ministeris pasisakė pats 
tokiam siūlymui simpatizuojąs, 
tačiau suabejojo ar lengva būtų 
tą pravesti.

Dauguma kalbėjusių sugesti- 
jonavo įvairiausias imigracines 
bei darbu aprūpinimo priemo
nes, kurias čia aptarti būtų per 
ilga. Kaikurie techniški klausi
mai liko neišspręsti. Kaikurie 
pav. nurodė, kad imigracinės įs
taigos reikalaujančios darbo įs
taigų sutikimo dėl imigranto įsir 
leidimo ir tada, kai kviečiamas 
yra artimas giminaitis. Ir minis
terio nuomone tokiam atvejy dar 
bo įstaigos sutikimas nereikalin
gas, nes už ateivio išlaikymą 
kvietėjas atsako. Buvo dar kele
tas klausimų, dėl kurių ministe
ris pasisakė turįs patikrinti.

Apskritai pasikalbėjimas pra
ėjo labai jaukioje ir malonioje 
atmosferoje. Be paties ministe
rio jame dalyvavo dar trys to- 
rontiečiai parlamentarai: A. Ma
loney, Grossman ir Mitchel. Visi 
jie taip pat tarė po keletą žo
džių. Iš lietuvių dalyvavo Pabal

Dabartinė vyriausybė tą tik ket
vertą savaičių pagreitinusi. Da
bar imigrantų įvažiavimas su
laikytas. Įsileidžiami dar būsią 
pirmos eilės giminės. Priežastys 
esą pagrindinės trys: 1) kad ne
apsunkinti visada žiemos mėne
siais pasireiškiančio nedarbo, 2) 
kad nevarginti pačių imigrantų 
laikant juos stovyklose, 3) kad 
negadinti Kanados vardo emi
gracijos kraštuose. Atvykę ne- 
laiku imigrantai juk parašo apie 
savo nesėkmę visą kaltę suvers
dami kraštui. Tais pačiais su
metimais tekę sulaikyti įvažia
vimą vengrų. Bet jų esą atvykę 
jau daugiau kaip buvę numatyta. 
Numatyta buvę parlamento įsi
leisti 25.000, o jau atvykę 33.000. 
Išviso imigrantų per šiuos me
tus atvyksią 250.000.

Visuomenėje esąs neteisingai 
aiškinamas faktas, kad vizų iš-

įspūdingas. Šiam stovyklavietės 
pagerinimui jau nuo ankstyvo 
pavasario T. Paulius, ar pats vie
nas, ar su talkininkais, važiuoda
vo savaitgaliais į stovyklavietę 
ir įdėjo daug darbo.

Stovyklos dienotvarkė: 7.30 — 
kėlimas, 7.40 — ryt. mankšta, 
8.00 — vėliavos pakėlimas, 8.10
— šv. Mišios, 9.00 — pusryčiai, 
10.00 — užsiėmimai, 11.30 — 
maudymasis, 12.30 — pietūs ir 
poilsis, 14.00 — užsiėmimai, 15.00
— maudymasis, 16.00 — pavaka
riai, 16.30 — užsiėmimai, 18.30 — 
maudymasis, 19.30 -— vakarienė, 
20.20—vėliavos nuleidimas, 21.00
— laužas arba kultūriniai filmai, 
22.00—gulti, 22.30—visiška tyla.

Iš anksto sudarytą dienotvar
kę įgyvendinant buvo pastebė
ta, kad rytais stovyklautojai ne
noriai keliasi — per mažai mie
go, todėl kėlimosi laikas buvo 
pakeistas ir nukeltas į 8 v. Užsi- -lavimo sulaikymas neliečiąs D. 
ėmimų laikas buvo skiriamas Britanijos, JAV- ir Prancūzijos, 
daugiausia sportui. Be to, buvo Tai nereiškią, kad iš tų kraštų 
mokoma apsiėjimo, pravedami; imigrantai ir toliau laukiami, 
įvairūs žaidimai, mažesnio am-1 Tuose kraštuose padėtis esanti 
žiaus stovyklautojams pasakė-'kiek kita, iš kaikur vizos net . Vi
lės, palapinių puošimai, pasiruo- sa_i nereikia, tad iš jų to paties 
Šimas pasirodvmui prie laužo ir būsią siekiama kitais metodais, 

. paskaitos, kuriu buvo trys. Jas būtent perspėjimu bei atkalbėji- 
vių. Ir ištikrųjų verta tą fortą įskaitė j Matulionis. A. Rinku- "" “ ----- =

aplankyti. Ypač verta jį aplan-! nas ir T. Rafaelis, OFM.
kyti jaunimui, o pagaliau ir kiek- Į Stovyklos vadovybę sudarė: T. Klausimų bupo labai daug, 
vienam, kas domisi miesto istori- i pauiius> OFM, J. Dvilaitis, K. Kad imigracijbs 
ja. Argi neįdomu pamatyti tvir-’T^ -- • ■ r»
tovės Įrengimus, senuosius gink
lus, anų laikų kambarių apstaty
mą, tada prašmatniausią Toron
to salę, kur vykdavo didieji ba
liai bei svarbieji posėdžiai, vir-

Batūra, B. Sapijonienė, B. Tamu- 
lionienė, A. Šapokaitė ir A. Ga- 
taveckaitė. T

Lenkai kėlė dar ir kitą klau- KANADOS METINĖ PARODA
’T.

neria į visas jo linksmybes. Tai 
garsusis Midway. Moterys dide
lę laiko dalį čia praleidžia žiūrė
damos naujausias madas, o taip- 
pat naujausius virtuvės ir namų 
apyvokos reikmenis. Kiti vėi čia 
domisi tik Lauko Teatru -r Grand 
stand. Šiemet vakariniuose spek
takliuose pasirodys garsusis kino 
artistas Bob Hope. Popietiniuose 
spektakliuose matysime Ring
ling Bros, ir Barnum and Bailey 
cirką.

Tai dar neviskas. Ūkio reikalų 
mėgėjai be abejo suks į žemės 

Prieš 79 metus paroda paga- ūkio parodos skyrių, užimantį 25 
liau pastoviai sustojo Toronte, akrų plotą. Be kitų įdomybių, 
Nuo to laiko ji vis auga, kasmet; čia bus premijuojami gyvuliai, 
kuo nors praturtėdama. Toks pra i Premijų sumos šiemet didžiau- 
turtėjimas įvyks ir šiemet: bus sios iki šiol buvusios Kanadoje 
atidarytas naujas moterų pavil- ir, atrodo, vienos didžiausių pa- 
jonas kaštavęs 3.500.000 ir pava- šaulyje.
dintas Queen Elizabeth Building. I Ir dar... Čia yra parodų iš at- 

Naujasis pastatas turi 63.000 skirų kraštų ... Čia matysime du 
kv. pėdų ploto parodos reika- didelius paradus: kariuomenės 
lamš. Be to, čia yra teatras su paradą rugpiūčio 24 ir darbinin- 
1.325 sėdimomis vietomis ir ju- kijos paradą Darbo dieną... 
dančia scena. Čia taip pat yra du Girdėsime daugelio garsių or- 
restoranai. Visa tai sudaro sąly- j kestrų muziką, tarp kitų — Irish 
gas ruošti šiame pastate didelius Guard Band.
suvažiavimus tiek parodos metu,! Dvi paskutiniąsias dienas ■— 
tiek po jos. 1 rugsėjo 6 ir 7 matysime Tarptau-

Dabar CNE jau pasidariusi tinį oro paradą; Vandens spor- 
kanadiškoji tradicija. Jo? įruoši- - to diena, rugpiūčio 30, šiemet 
mo principas vra — patenkinti vadinama Lake Fair Day ir nu- 
kiekvieną žiūrovą, kad jis rastų matoma pravesti su dar nematy- 
čia sau ką nors įdomaus. į tomis prašmatnybėmis.

Kaikurie čia pasitenkina tiki . "7“ ~~
kamivalo aplankymu, kur paši-\ Dziovinmkų skarciūs mažėja, 

tačiau vidutiniškai kasdien su

(CSc) Kanados Valstybinė Pa
roda Toronte, didžiausia pasauly 
metinė paroda, atidarys ' savo 
vartus šiemet rugpiūčio 23 d. Per 
14 savo pasirodymo dienų, paro
da sutrauks, kaip ir kasmet, apie 
3.000.000 žiūrovų.

Tiesa, kaikurios .pasaulio pa
rodos sutraukia daugiau žiūrovų, 
bet visos jos yra vienkartinės, 
neperijodinės. Garsioji mūsų 
CNE išaugo iš kilnojamosios pa
rodos, kuri .keliavo iš vietovės į 
vietovę pereito šimtmečio vidu
ryje.

mu rudens ir žiemos mėnesiais 
nevykti.

sulėtinimas
prieš žiemą yra tikslus dalykas.pi ICC) Z.1C111CL Via UAOlUO UQ1JIYU0,------- ------------------- ---------------------’"Z---------- ---------------------------------------------------

visi sutiko; Kaikurie tik nuro- Į tiečių federacijos pirm. J. R. Si-

O’Keefe’s remiami imigrantai
Kaip “TŽ” jau buvo pranešta, 

O’Keefe’s alaus darykla dar sau
sio mėn. pasižadėjo padentgi ke
leto imigrantų šeimų kelionės iš
laidas. Paremtinų tokių šeimų 
buvo pasūlyta iš kroatų, Duno
jaus švabų, vokiečių vengrų, ita-

serga 25 asmenys. Šiuo metu vi
soj Kanadoj yra apie 30.000. Jų 
gydymas atsieina $40 mil. Prieš 
15 metų džiova mirdavo 6000 
per metus; 1956 m. šia liga mirė 
1.256; du trečdaliai jų buvo virš 
40 metų.

Otava. — Kanados miestuose 
1956 m. gyveno 57,7% visų gy-

jos bus įleidžiamos be jokio mo
kesčio.

Beje, fortą rasti ne sunku. Jo 
sienas anais laikais skalavo eže
ro vanduo, šiandien jis nuo ežero 
gal už pusmylio į rytus nuo pa
rodos aikščių, už naujojo “Mol- 
son“ bravaro ir Armories pasta
to. Prie jo priveža specialus 
Bathurst gatvės tramvajus.

K. Motušis, Atlantis b-vės pir
mininkas, prekybos reikalais iš
skrido į Vokietiją ir aplankys 
Frankfurte vykstančią Radio ir 
Televizijos parodą.

Kanados Sudetų vokiečiai šau
kia savo suvažiavimą Toronte 
rugpiūčio 31 - rugsėjo 1 d. Tiks
las esąs tampresnių tarpusavio 
ryšių užmezgimas. Stambiausia 
jų kolonija yra Toronte, kur jie 
turi savo klubą “Vorwarts”, jau 
švenčianti 10 metų sukaktį.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

OdUUMlie 41 41. kjcs- v .u. .... ---------- - . .
Pagelbinį personalą dinėjo, kad gal tikslu būtų prieš j manavicius ir TŽ redaktorius. 

sudarė V. Tamulaitytė, A. Bai- pavasarį paskubinti daugiau pa- į Reikalinga senesnė moteris pa
kaitė, V. Barcevičiūtė, K. Batūra ruošti dokumentų konsulatuose, 
jr- "■

Stovyklą rengiant ir prave
dant daug rūpesčio įdėjo P. Raz- 
gaitis. Be to. jaunimo mėgiami 
hamiltoniečiai L. ir S. Virbickai 
pabuvojo ilgesnį laiką stovyk
loje ir mielai patalkininkavo.

Maistas stovykloje buvo duo
damas įvairus ir skaniai paga
mintas. Maitinimo personalą su
darė E. Razgaitienė, A. Petraus
kienė, O. Guobienė, G. Dubinin- 
kienė, P. Baikienė, A. Geigienė. 
Ūkvedžiai: J. Tamulionis ir A. 
Sapijonis.

Stovykloj buvo pravesta spor
to šventė ir pasiekta pasigėrėti
nų rezultatų.

Ypatingai pažymėtinas stovyk 
lautojų susitvarkymas palapinė
se, o ypač papuošimas aplinkos, 
kas ne vieno lankytojo atkreipė 
dėmesį. Tvarkingiausiomis ir 
puošniausiomis palapinėmis pri
pažintos: merg. I — Jazminai, II
— Rūta ir III — Ramuoęs; ber
niukų I Vilkai, II — Lokiai ir III
— Vytis.

Šios stovyklos pagrindiniai 
tikslai buvo po mokslo metų leis
ti jaunimui pailsėti bei sustiprė
ti fiziškai ir sudaryti sąlygas pa
bendrauti lietuviškoje aplinkoje. 
Abejais atvejais reikia skaityti 
stovyklą pavykusia. Tėveliai ne
sigailės leidę savo vaikams bent 
porai savaičių palikti miesto 
dulkes, pakvėpuoti grynu oru ir 
pasidžiaugti ošiančio ežero ban
gomis.

Ypač skundėsi lenkai, kad Var- saugoti 2 metų vaiką. Skambinti 
RO. 7-0157, po 6 vai. vak.

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

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

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

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

MARGIS DRUG STORE
l Įsteigta nuo 1900 m.

.............................

-

Kostas Šimonis, 67 metų am
žiaus, ankstyvesnės imigracijos 
lietuvis, turėjęs automobilių 
dirbtuvę Bathurst St., prie Dun
das, mirė rugpiūčio 2 d., palaido
tas rugpiūčio 6 d.

Velionis buvo kupiškėnas, Lie
tuvoje dirbęs kaip šoferis, kurį 
metą buvęs prezidento A. Sme
tonos šoferiu. Jo įmonę toliau 
veda sūnus Aleksas.

Jonui Dabužinskui, atvyku
siam iš Švedijos į Kanadą, yra 
laiškas iš Utenos. Atsiimti “TŽ” 
administracijoje.

Kun. Grabis iš Albany, N J. 
pereitą savaitę svečiavosi pas 
bičiulius Toronte ir ta proga ap
lankė “TŽ” redakciją.

Springhursto vasarvietėje 
vienos savaitsė laikotarpy net 
keturiolika sklypų ir vienas va
sarnamis buvo užpirktas toron
tiškių lietuvių. Tuo būdu lietu
vių sklypų ir vilų skaičius va
sarvietėje vis didėja.

DĖMESIO! Norintiems statyti 
namus, pigiausiomis kainomis 
įvairias lentas pristato North 
Šylva Co. Ltd. Teirautis telefo
nais LE. 2-0586 arba LE. 1-5455.
REIKALINGA MOTERIS prie šeimos dar- 
bu. Geros sąlygos. Skambinti LE. 1-2933.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-ms 
augšte. 563 Brock Ave. Tel. LE. 2-0586.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte su baldais. 985 Dundas St. W 
Tel. EM. 3-9990, po 6 vai. vak.

Išnuomojami kambariai ir virtuvė, be 
baldų, i l-me augšte; f rentinis kambarys 
l-me augšte su baldais arba be baldų, 
su teise naudotis bendra virtuve. Išnuo
mojamas ir garažas. 14 Grace St., tei
rautis po 4 vai. p. p.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė l-me 
augšte. Atskiras įėjimas. Kreiptis po 6 
vai. vak. 81 Delaware Ave.

■{nuomojamos kambarys ir virtuvė be 
baldu. Dundas - Bloor rajone. Vieta ma
šinai. Tel. LE. 4-8750.

PARDUODAMOS dvi lovos: vieno dvigu
bo medinė su matracu ir viena dviguba 
geležinė su matracu. Taip pat gazinis 
pečius 36 coliu pločio. Td. RO. 9-8846.

Lakeview Furniture
- COMPANY

- - 1 096 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.

lų, latvių, lietuvių, lenkų, serbų, ventojų.^ Daugiausia^ miestuose 
slovakų ir ukrainiečių. Iki šiol 
taip paremti jau atvyko ir O’Kee 
fe’s apmokėjo kelionės išlaidas 
viena mergaitė kroatė, vykusi 
pas tėvą į Torontą, J. Nitz šeima 
iš Austrijos, dvi vokiečių šeimos, 
ir viena vengrų šeima iš Buenos 
Aires.

KLB organai iš lietuvių O’ 
Keefe’s yra pasiūlę pagelbėti at
vykti iš Vokietijos Onos Spur- 
gaitienės šeimai — jai ir 4 vai- 
karps. Jie jau turi vizas, yra pra
ėję' visus sveikatos tikrinimus, 
bet reikalas susikomplikavo, kai 
vyriausybė suvaržė įvažiavimą į 
Kanadą. Toronto apylinkės val
dyba dabar daro žygių, kad 
Spurgaitienės šeimai būtų leista 
atvykti, nes ji jau visai pasiruo
šusi, net daiktus išsipardavusi 
laukė pranešimo išvykti.

gyvena Quebece — 69,9%, 6 ma
žiausia Newfoundlande — 33,4%.

SUNKU?
; UŽKIETĖJĘ 

VIDURIAI?

i Paimkite 
f gydančios

ANDREWS
LIVER SALT

KEPENŲ DRUSKOS

Hrvi $C

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St W.

KEELE GATVtJĖ. Komercinis rajonas, 8 komboirų namas ir tuščias sklypas 
tinkas aoražo mechanikui, krosnių įrengimo bizniui ar kitokiom įstaigom. Visa 
kaino $10.000.

DUPLEKSAS. 12 KAMBARIŲ, 2-įų ougšty, gražus pastotos. High Pork rajono. 
Vandeniu alyva šildomas. Lobai patogus išdėstymas pakeitimui keturiom šei
mom. Prašomo kaino $33.000 su $10.000 {mokėjimu.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Beldg pervežimus Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustos. Važiuojam kas saveifg j Mont* 
reali, Londono, Windsor^, HamHtoag. 
North Bey, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO I

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

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

Užsakymai priimami ir paštu.

INDIAN ROAD, 8 komborioi. pusiou otskiras nomas. Nepereinami kambariai. 
Kaina $14.500 su $4.000 įmokėti.
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