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f; mokyklas
Kaip miela ta vasara su smagiomis atostogomis- ir daugybe 

pramogų. Be abejonės, maloniausia ji mokykliniam jaunimui. 
Bet, deja, vasara jau baigiasi ir po Darbo šventės mokyklos pra
dės naujus mokslo metus. Vėl tūkstančiai vaikučių ir paauglių 
linksmai klegėdami trauks į mokyklas. Bet kiek ten bus lietu
viukų? ' '

■ Žinoma, į pradžios mokyklas ir į viduriniąsias trauks ir visi 
.-S? lietuviukai, nes to reikalauja įstatymas. Iki 16 metų amžiaus visi 
j.< turi mokytis, dirbti pradėti nevalia. Bet, deja, kaip girdėti jau' 

per didelis procentas lietuviukų nuo mokyklos nusisuka sulaukę 
16 m. amžiaus. Nenuostabu, jei pradeda uždarbiauti tokie, kurių 
nebepajėgia išlaikyti tėvai. Jie dažniausiai atsisveikina su mo
kykla suspausta širdimi ir braukdami ašaras. Bet yra nemažai 
tokių, kuriems ūkinės problemos nėra, kurių tėvai juos galėtų 
išlaikyti ir džiaugtųsi matydami mokantis. O jie užsinori laisvės, 
uždarbio, kad kišenėje visada galėtų turėti laisvą dolerį. Suvi
lioja savaitiniai ar dvisavaitiniai atlyginimų išmokėjmai.

Ta skaudi mūsų lietuviškosios bendruomenės blogybė. Ji 
Kanadoje, taip pat ir JAV valdė lietuvius išeivius dešimtmečius. 

' Dėl to mes ir beveik neturime čia išaugusios- inteligentijos. Čia 
išsimokslinusius galime beveik suskaityti. Dėl to neturime lietu
vių ir čionykštės visuomenės viršūnėse — nei biznio pasaulyje 
(išskyrus kelėtą išimčių JAV), nei mokslo pasauly, nei politinia
me gyvenime. Juk berods niekur pasauly joks išeivis lietuvis 
dar nėra buvęs nei parlamento nariu, nei ministeriu, išskyrus 
vieną lietuviškos kilmės minister į Brazilijoje ir keletą burmist
rų mažesniuosiuose JAV miesteliuose. O mes gi skaitome net veik 
trečadlį savo tautos esant emigracijoje, JAV lietuvių priskaito- 
me apie milijoną ...

Mums trūksta veržlumo ir tinkamo pasiruošimo. Ir negerai, 
jei į tai nekreipiama dėmesio. Juk neseniai JAV Baltuosiuose 
Rūmuose patarėjo titulu lankydavosi Žagarėje gimęs buvęs ra
binų mokyklos mokinys; Kanadoje turime keletą milijoninių fir
mų, sukurtų taip pat iš Lietuvoj kilusių ateivių, tačiau, deja, ne 
lietuvių. Nejaugi-mūsų žmonės tik muskulais tegali savo ateitį 
paremti?. Nejaugi jiems trūktų gabumų? Mokyklos to nerodo. 
Priešingai, lietuvių vaikai dažnai su pasižymėjimais keliami iš 
klasės į klasę. Bloga, kad nėra noro augščiau pakilti, kad susivi
liojama pirmaisiais poros ar trejeto dešimtų dolerių atlyginimais. 
Įsipinama į kasdieniškąją rutiną ir įklimpstamą visiems laikams.

Mūsų šeimos ir mūsoji visuomenė savo jaunime turi ugdyti 
mokslo entuziazmą ir tautinę ambiciją ko nors pasiekti. Dabar,
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^Savaitės įvykiai
Vakariečių - sovietų fronte įvyko naujų ėjimų. Naujieji Krem

liaus Vaclovai, oficialiai vaidiną taikos balandžius, vengia atviro 
karo, bet užtat nepaliaujamai stiprina pajėgas įvairiuose kraštuo
se, siekdami paimti juos iš vidaus. Pasak Chruščiovo, komunizmas 
galįs ląimėti parlamentiniu keliu. Taip sovietai bandė paimti į sa
vo rankas-arabų krštus, bet JAV iniciatyva tai sukliudė: sovietų 
pusėn palinko tik Eipgtas ir Syrija, kur vakariečiams palankių 
eiementų irgi netrūksta; pvz. Syrijos kariuomenės gen. štabo virši
ninkas nebuvęs sovietų žmogus. Sovietiniai elementai, pajutę ga
limą suaktyvėjimą vakariečiams •-------------------------------------- —
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Čikagos Alice Stephens ansamblis, kuris, su papelytu sąstatu, koncertuos V-jo j Kanados Lietu- - 
vių Dienoj — rugsėjo 1 d. Niagara Falls., Ont Vidury — ansamblio dirigentė Alice Stephens.

Atsakomybę už tyla.

jaunuoliams tikrąjį kelią, tikrąsias vertybes ir nukrepti jų dė
mesį nuo laikinai sutvarkančių blizgučių bei žėrinčių stikliukų. 
Nuo dabartinio apsisprendimo priklausys ne vieno jų pačių liki
mas ir mūsų lietuviškosios bendruomenės svoris šio krašto gy
venime.

Vardan “politinio eksperimen
to” - komunizmo, vardan pansla- 
vistų — Žukovo karinės juntos 
“draugystės”, dalis JAV infor
macijos specialistų bei politikos 
ekspertų, yra linkę Rytų Euro
pos klaikumą nutylėti. Genero
lo - Išlaisvintojo politika apsiri
bojo “Europos Laisvės- Komite- 
kurie “kanngiep^’' tautiečiai a£ 
gavo viltis dėl karo Europoj. 
Juos pradžiugino praėjusios sa
vaitės deklaracijos: viena — JA 
V-biu strategu nuomonė, jog iš
tobulinus mažuosius atominius 
ginklus ateities karas nebūtinai

ALMUS, musų-RSendradarbis 
Niuj^e

turės. sunaikinti žmoniją; antra 
— Nikitos Chrušciov su vokie
čiais “paleckinm^ąis” šauksmas, 
esą Atlanto S-gcs^jitariįnas ato- įr VQ_

imtis JAV lietuviškų — gal visų 
pabaltiečių — laikraščių leidėjų 
grupė, kuri prezidento ar J. F. 
Dulles konferencijai viekartiniai 
ar pastoviai pasamdytų savą ar
ba ir svetimtautį korespondentą, 
kuris išgavęs reikalingus kreden 
cialus ten “United Lithuanian” 
ar “Baltic Press” vardu užklaus-

naus

KAS KAIMO KANADOJE?
Lenkų laivas “Batory” kaip 

pranešė teisingumo ministerijai 
ir policijai Pat Walsh, antikomu
nistinės lygos sekretorius, pats 
kurį laiką buvęs komunistu, at
vykstąs į Montreal! išvežti re
patrijuojančių rusų. Esą naujie
ji kanadiečiai gavę laiškus iš 
gen. Michailovo komiteto R. Ber
lyne, raginančius grįžti Sov. Są- 
jungon bei prisistatyti sovietų 
atstovybei Otavoje, kuriai paves 
ta sutvarkyti kelionės reikalus. 
Savo laiške P. Walsh pasiūlė mi- 
nisteriui pasiųsti policiją budė
ti, kad nebūtų gabenami išeiviai 
prievarta. Kadangi į šį reikalą 
esąs įsivėlęs ir sovietų'atstovas 
Čuvachin, esą reikėtų pasirūpin
ti jo atšaukimu.

yra netik Britanijos, bet ir Ka
nados suverene. ■

Liberalų partijos vadas L. St. 
Laurent buvo sukvietęs posėdžio 
žymiuosius savo partijos veikė
jus aptarti busimuosius planus. 
Spaudos atstovams St. Laurent 
pareiškė, kad jis ketinąs būti 
opozicijos vadu ateinančioje par
lamento sesijoje. Paklaustas dėl 
galimų rinkimų ateinantį pava
sari, jis atsakė, kad nebūtų gera 
skelbti rinkimus taip greitai, bet 
jeigu jie įvyktų, jis neatsisaky
tų būti partijos vadu ir toliau. 
Kaikurioj spaudoj betgi pasiro
do spėjimų, kad į liberalų vadus 
numatomas buv. užsienio r. min. 
L. B. Pearson.

Tarptautinės pašto sąjungos 
kongresas prasidėjo Otavoje. Su
sirinko apie 300 atstovų iš 96 
kraštų, jų tarpe ir iš sovietinių 
kraštų. Jų atstovai siūlė priimti 
nariais ar bent stebėtojais komu
nistinės Kinijos ir Vokietijos at
stovus, bet vakariečiai pasiprie
šino, pasiūlvmas netgi nebuvo 
balsuotas. Egiptiečiai siūlė to
kiems klausimams spręsti išrink
ti specialią komisiją, bet tai bu
vo atmesta. Kongresas užtruks 
6 savaites svarstydamas techni
nes problemas. Pirmininku bu
vo išrinktas Kanados paštu val
dybos vicep. W. J. Turnbull.

JAV ' pažadėjo ateityje nepa
naudoti slaptų žinių, gaunamų iš 
Kanados saugumo įstaigų, Kana
dai nepriimtinu būdu. Tai atsa
kymas į Kanados protestą ry
šium su ambasadoriaus Norman 
nusižudymu Kaire.

Kanados doleris pralenkė JAV 
dolerį 5,5 et. ir pasiekė rekordinę 
vertę. Tiktai 1933 m. Kanados 
dolerio vertė buvo virš $1.05 JA 
V-bių valiuta.

Telefono kainos, kaip numato
ma, bus pakeltos nuo sausio 1 d. 
“Bell” b-vė paprašė fed. trans
porto komisija leisti pakelti te
lefono tarifą Ontario ir Quebe- 
co prov. $24 mil., t.y. 7%. Tuo bū
du privatinio telefono kainos pa
kiltų nuo 15-70 et. mėnesiui, vers 
lo — žymiai daugiau. Ilgų distan
cijų pasikalbėjimai pabrangtų už 
pirmas 3 min. - 
niai šaukimai—
Šyma transporto komisija pradės 
svarstyti lapkričio 18 d.

Polio liga šiemet Ontario pro
vincijoje susirgo tik 7 asmenvs. 
Pernai tuo pačiu metu susirgo 36, 
o 1955 m. 102 asmenys. Nė vienas 
iš šiemet susirgusių nebuvo skie
pytas Salk serumu, bet nė vienas 
nemirė. Būdinga, kad pastarai
siais metais polio liga palietė 
daugiau suaugusių nei vaikų.

čių bendrovei “New England In
dustries” 2.500 akrų žemės už $8 
mil. B-vei neįmokėjus pirmųjų 
sutartu sumu, rezervate kilo ne- 
rimas ir nauji planai. Kovo mėn. t 
buvo sutarta, kad b-vė turi įmo
kėti $4 mil. indėnų reikalų de
partamentui, $940.000 sunaudo
ti pavyzdiniam indėnų mieste
liui pastatyti, o likusią sumą — 
rezervato gyventojams. Dabar 
kilo pasiūlymas — išmokėti re
zervato gyventojams $5.500.000 
per 10 dienų nuo sutarties pasira
šymo datos, o likusią dalį per 7 
metus su 7% palūkanų. Indėnų 
taryba, atstovaujanti 425 rezer
vato gyventojus, ilgai posėdžia
vo. bet nieko nenutarė. Šefas L. 
Williams buvo pareiškęs savo at
sistatydinimą, bet buvo paprašy
tas pasilikti. Eilė gyventojų lauk 
darni dolerių, nusipirko naujų 
automobilių — net 14 — ir kt. 
gėrybių skolon, o amerikiečių 
b-vė ragina juos nenustoti kant
rybės.

Imigrantai turi būti išlaipina
mi Kanados uostuose — pareika
lavo imigracijos ministerija. Kai 
kurios laivų b-vės imigruojan
čius Kanadon išlaipindavo Niu
jorko uoste, o iš čia Kanadą rei
kėjo pasiekti traukiniais arba 
autobusais. Tuo būdu kelionė 
laivu sutrumpėdavo viena diena. 
Kanados uostai betgi pareiškė 
dėl to skundą, be to, vyriausybė 
neturi tiek muitininkų JAV pa
sieny, kad galėtų patikrinti di
desnes imigrantų grupes.

masis puo
lamajam karui. Tuos karinguo
sius dar viliojo žinios iš Londo
no, kad Atlanto S-gos paskuti- 
nii'C"o p?"ė'!"iuo''? vyravusi nuo 
monė, kad iki Vakarai tebeturi 
rakietinių ginklų persvarą, dip
lomatine - karine ofenzyva turi 
būti paskubintas sovietų “demo
kratizacijos” procesas.

Pabaltijo bazės — puikus 
priešpasiūlymas

Praėjusią savaitę Londone Zo
rinas kaltino Vakarus sabotuo
jant “nuoširdų” sovietų pasiūly
mą panaikinti tiek Atlanto, tiek 
Varšuvos sąjungas, atitraukiant 
svetimas kariuomens.iš bazių ma 
žesniuose kraštuose. Zorino pa
siūlymas laisviems pabaltie- 
čiams, rods, pateikė dėkingiausią 
veiklos barą: visomis išgalėmis 
veikti Vakarų opiniją, šaukiant, 
kad: sovietai pirmieji 1939 m. 
įsteigė karines bazes Europoj — 
Pabaltijy; kad JAV ir kitos Va
karų valstybės formaliai tebepri- 
pažįsta Pabaltijo valstybes, su 
kuriomis TSRS sutartis pasirašė 
ir jas sulaužė; kad sovietai leistų 
Jungtinių Tautų priežiūroj lais
vus rinkimus Pabaltijy ir, laiky
damasi vien 1939 m. sutarčių, ga
lutinai atitrauktų savo bazes.

Bet Vakarai bvlą ignoravo. Jos 
nekėlė ir lietuviškieji veiksniai.

Pabaltijo okupacija tebėra kla
siškas agresijos pavyzdys, jog 
neireiktų didesnių pastangų pa
sauliui jį priminti. Normaliai 
veikiančios JĄV lietuvių infor
macijos įstaigos turėtų remtis 
Amerikos principais. Nesant ži
balo nei pramonės, Pabaltiiys 
kolkas mažai terūpi Gen. Mo
tors ar Du Pont koncernams.
Lietuva spaudos konferencijose

Vienas veiksmingiausių ir pi-1 
giausių būdu atkreipti pasaulio 
dėmesį Pabaltijui būtų jo bylos 
kėlimas JAV prezidentų ir jo už
sienio r. ministerio spaudos kon
ferencijose. Iniciatyvos galėtų

________ _ staizdo- 
je ambasį’db'fiausTZbi'Ino kaRim- 
mo, jog Vakarai sabotuoja sovie
tų pasiūlymą (kovo 18 d.) ati
traukti iš svetimų teritorijų ka
riuomenes. koks yra JAV nusi- 
slatymas Pąoaltijo valstybių at-| 
žvilgiu? Ar'Amerikos vyriausy
bė jas laiko tik “laikinai okupuo
tomis“ ar kaip kitaip? Jei taip, 
ar Jungtinės Valstybės numato 
reikalauti sovietus atitraukti ka
rines bazes, kurias jie į Pabaltijo 
valstybes įvedė 1939 m.?

O pagaliau kas draustų laisvai 
pabaltiečių spaudai siųsti užklau 
simus raštu? Žinoma, per radiją, 
TV ir visą pasaulio spaudą at
pasakojamos konferencijos būtų 
nepalyginamai efektingesnės nei 
kanceliarinis susirašinėjimas.

Per dešimtį metų, skaldydami 
iš šiaudo vežimą, lietuviški “lais- 
vintojai”, bent dalimi, prisiėmė 
atsakomybę už Lietuvos bylos 
tylą tarptautinėj politikoj.

oalankįtjjų. nutarė juos pašalin- 
Į ti. Taip turėjo pasitraukti kariuo 
Į menės gėn. štabo virš. Nizamed- 
din, o jo vieton paskirtas sovietų 
žmogus gen. A. Bizry. Taip pat 
liko pašalinti visa eilė žemesnių
jų karininkų. Visi jie apkaltinti 
rengę sukilimą prieš vyriausybę 
drauge su JAV atstovybe Damas 
ke, buv. diktatorium pulk. Ši- 
šekliu ir pulk. Husseini. Sovie
tinei grupei vadovauja pulk. Ser- 
raj, karinės žvalgybos virš., ku
rio rankose esąs ir paties valst. 
prezidento Kųvatly likimas. Ne 
be jo žinios buvo sulaikyta prie 
sienos JAV atstovybės siunta ir 
jos dokumentai panaudoti trims 
jos nariams išvaryti iš krašto per 
24 vai. JAV griežtai reagavo 
prieš nepagrįstus kaltinimus, įsa
kė Syrijos ambasadoriuŲir II se
kretoriui išvykti iš JAV,'O savą
jį ambasadorių atšaukė iš Syri
jos. Abu ambasadoriai betgi bu
vo jau anksčiau išvykę į savo 
kraštus, ir todėl kraustytis teko 
tiktai mažesniems. JAV pasku
tinį kartą išvijo Austro - Vengri
jos ambasadorių dr. K. Dumba 
1915 m. už dalyvavimą sąmoksli- 
nėj veikloj • kad JĄV į;
Syriįios a tve^l a 1K o-%a o ai rim t u. .

Britų Gvijanoj — P. Ameri
koj .— britai leido rinkimus į 
krašto tarybą, kurią sudaro 28 
atstovai. Pagal britų patvirtintą 
konstituciją, renkama 14 asto- 
vų, likusius skiria britų skirtas 
gubernatorius. Komunistų parti
ja, vadovaujama dr. B. Jagan, 
laimėjo 9 atstovus, kitos partijos
— 6. Gubernatorius pakvietė iš
rinktus komunistus dalyvauti ta
ryboje, kuri yra krašto valdžia, 
bet neleido jam sudaryti vyriau
sybės. Jai vadovaus pats guber
natorius iš rinktųjų ir skirtųjų 
atstovų.

Javoj savivaldybių rinkimuose 
komunistų partija surinko dau
giausia balsų.

Omano sultanate Imamo suki
limas, kuriame irgi maišėsi so
vietinė ranka, baigėsi nesėkme
— britų kariniai daliniai jį grei
tai numalšino. Po to jie pradėjo

trauktis iš krašto. 10 arabų kraš
tų kreipėsi į JT Saugumo tary
bą, bet vargiai ten ras pakanka
mai pritarimo.

Vengrijoj komunistai, išgelbė
ti rusų šarvuočių divizijų, stipri
na sukilimo apnaikintą režimą. 
Prasidėjo visa eilė bylų sukilė
liams visame krašte. Budapešte 
buvo sušaudyti du jauni sukilė
liai, o Per miestelyje sušaudytas 
klebonas kun. L. Mindszenti. Du 
pirmieji esą už žiaurumus suki
limo metu, o trečiasis — už gink
lų laikymą. Mažesnėm baus
mėm nuteista visa eilė sukilėlių.

Lenkijoje, Lodzės mieste, pa
skelbė streiką eismo tarnautojai, 
kurių buvę 10.000. Tuoj buvo įsa
kyta: kariuomenei ir policijai 
apsupti streikininkus, užsibari
kadavusius tramvajų patalpose, 
o streikininkams —->• grįžti į dar
bą. Pastreikavę 3 dienas grįžo jie 
į darbą, bet ar gavo kokių paža
dų — nežinia. Jų reikalavimas 
buvo — pakelti valandinį atlygi
ntą 5 zlotais — 20 et. ir duoti mė
nesinį priedą — 100 zlotų. Mėne
sinis jų atlyginimas: 750 - 1.100 
zlotų | (1 doleris oficialiu kur-

streikai neišsiplėstų, nes dėl to jo • " 
režimas būtų apkaltintas ir pa
keistas rusams palankesniu.'

Nuvertintas frankas
Kartu su vyriaūšyūių keitimu- 

si jau kuris laikas ėųiė kristi 
Prancūzijos frankas. Oficiali jo 
vertė buvo — 350 už vieną dol., 
neoficiali — 436 ir daugiau. Nau
jasis finansų min. F. Gaillard sa
vo užsispyrimu pravedė refor
mas, kurios praktiškai reiškia 
franko nuvertinimą. Per 1000 
metų jis buvo nuvertintas 40 kar 
tų ir nežinia ar tai paskutinis. 
Pagal naują potvarkį, turistai 
gali iškeisti savo užsienio valiu
tą 420 fr. už .vieną JAV dol. ofi
cialiuose bankuose; eksporto fir
mos galės gauti 20% premijas 
už užsienyje parduotas prekes; 
importininkai turės mokėti 20% 
brangiau, išskyrus vilnos, med
vilnės ir plieno gaminius. Tuo 
būdu finansų min. siekia sutrauk 

Moroz ir vilkaviškiečiai iliutos ir sustiprinti franką. Ne-
kl,_'žiūrint šių pastangų, kainos ėmė 

kilti, o darbininkai jau grasina 
streikais.

- 5 et., o vardi- 
25 et. B-vės pra-

M'n. nirm. Diefenhaker pa
skirtas karalienės Elzbietos II 
patarėju jos vizito metui JAV 
spalio mėn. ir tuo laiku iis skris 
i Vašingtoną. Vyriausybės pa- 

-reigūnai aiškina, esą tuo norima 
pabrėžti, kad karalienė Elzbieta

Vaistininku sąjunga savo me
tiniame suvažiavime nutarė pra
šyti vyriausybę sustiprinti ra
minamųjų vaistu kontrolę, kurie 
dabar gaunami be recepto. Su
važiavimas pasiūlė sudaryti ko
misiją, kuri drauge su sveikatos 
ministerija sudarytų pavojingų 
vaistu sąraša. Jis paragino vais
tininkus sudarvti vaistų atsargas 
nuo vad. Azijos grioo. kuris ga
lis raliesti kanadiečius artimoj 
ateity.

Jaunuoliai nepaklausė valdžios
I Maskvą buvo nuvykę 150 JA Kom. Kinija tebesančios karo 

V-bių jaunuolių dalyvauti koj. padėtyje dėl Korėjos ir šiuo tar- 
munistiniame jaunimo festiva- du tebesančios sudarytos paliaų- 
lyje. Ten jie pasikalbėjimuose. bos. Grupė jaunuolių betgi ne
gynė savo Amerika, tačiau ko- j na klausė ir per Sibirą išvyko, 
munistai vistiek rado būdų juos' Dar nežinia kokių sankcijų imsis 
nanaudoti savo propagandai.' JAV vyriausybė.
Pvz. jiems pavyko prisivilioti 47 j Manoma, kad. kai jie griš 
įunuoMus nuvrfti i Raudonį |Amcrtkon, „riailsvbe atinM> už. 
Kinhą. kur JAV vyriausybe ne-1 . . ...... . .. ,
leidžia vykti net savo žurnalistų. sien,° PasU^ ir Jie ateity negales 
Valst. Departamentas per savo baugiau keliauti po užsienius, 
konsulatą Maskvoje perspėjo Jaunuoliai gi spiriasi motyvuo- 
iaunuolius nevykti Raud. Kini-darni, kad kiekvienas amerikietis

favo jo perduotus slaptus doku
mentus sovietams. Pastarųjų šni 
pai pagaliau pajuto Morozo dvi
gubą žaidimą ,grasino nužudyti, 
bet šis suskubo sovietų agentus 
perduoti JAV saugumo orga
nams.

Moroz žodžiai: “Rusų sąmoks
las JAV ir visame pasaulyje yra 
geriau organizuotas nei papras
tai manoma. Sakau “rusų są-'ros jėgainės dūmtraukio, jį už
moksiąs , nes dabartinė karinė, kliudė ir nukrito įlankon. Visi ' 
Soy. Sąjungos diktatūra siekia 93 keleiviai žuvo. Dalis jų buvo 
toliau nei komunizmas. Tai1 pan- išmesta pro skylę, padarytą per 
slavizmas, kurio planai ambicm- Į susidūrimą A*^k^**J 
gesni už fanatiškus Hitlerio pla- lėktuvu Lėktuvo įgula —

SUDUŽO SOVIETŲ
LĖKTUVAS DANIJOJE

Sovietų keleivinis lėktuvas 
Iljušin, atskridęs iš Maskvos per 
Rygą, taikėsi nusileisti Kopen
hagos aerodrome, bet dėl tiršto 
rūko nepastebėjo 200 pėdų elekt

Indėnai Chippewa rezervate jon ir nebūti komunistu nropa-į turis teisę laisvai keliauti kur 
prie Samios pardavė amerikie-1 gandos įrankiais. Esą JAV su nori.

nūs užvaldyti pasaulį“. “Dauge
lis agentų, dirbančių Rusijai yra 
reikšmingi asmenys, finansiškai 
nepriklausomi ir dažnai visų ge
rai vertinami“.

Savo žodžiams paremti jis pa
minėjo, kad sovietams šnipinėjo 
JAV ambasadoriaus duktė M. D. 
Stern su savo vyru, JAV atsto
vybės Čekoslovakijoje sekreto- ;

kiti nuskendo su 
______________ ■ 5 as
menys — ir 11 keleivių buvo ru
sai, kiti — vokiečiai, britai, ame
rikiečiai. Du britai buvę komu
nistinio jaunimo festivalio da
lyviai Maskvoje.

Kairas. — Egipto pareigūnai 
sulaikė du Norvegijos laivu, ku
rie gabeno krovini Suezo kana
lu Izraeliui, ir įsakė laukti po-TJMVU (AM. AfclOVUUX, JI joant JUUIW*

rius ir kt. Esą jis buvęs prašy- ■ tvarkio iš Kairo. Anksčiau šu
tas rasti šnipą netgi kard. Spell- ’ imtą izraelitą jūrininką Suezo 
manui sekti. ! zonoje egiptiečiai paleido.

Paaiškėjo, kad iš Vilkaviškio 
kilę žydų tautybės Sobolevičiai 
ir Jokūbas Albam, šnipinėję so
vietams ir patekę į kalėjimą pri
klausė gerai suregztam šnipų 
tinklui. Kaikurie JAV teisingu
mo pareigūnai netgi pareiškė, 
esą siūlų, vedančių į garsiųjų 
Alec Guinness ir E. Ph. Oppen
heim bylą. Šiom dienom buvo pa 
skelbta, kad tam tinklui priklau
sė ir G. Zlatovski su žmona Jo
ne, kurie vengdami teismo, apsi
gyveno Paryžiuje.

Neseniai buvo suimtas sovietų 
saugumo pulk. Rudolf Abel, šni
pinėj ęs nuo 1927 m. Dar nėra 
duomenų, ar jis buvo susirišęs 
su minėtais “vilkaviškiečiais”. 
Vos jį suėmus, iškilo dienos švie
son kita figūra Boris Michailo- 
vič Moroz, rusas emigrantas, Ho- 
lywoodo filmų režisorius ir mu
zikos direktorius. Pasirodo, jis 
buvo dvigubas šnipas, dirbęs so
vietams ir amerikiečiams. Iš jo 
buvo gautos informacijos ir apie 
Sobolevičius, su kuriais jis dir
bo — pradžioje kaip pavaldinys,' 
Vėliau kaip viršininkas — ir apie !
kitus. Jis pats turėjęs ryšius su! , v- - » . ... ..

Mirė rašytojas A. Vienuolis .
Maskvoj jis puotavo su gen. > Sovietu radijas pranešė, kad Per 75 metus darbingo savo am- 
Piotr Vasilevič Fedotov, slapt. praėjusį šeštadienį, rugpjūčio 17 žiaus A. Vienuolis parašė eilę 
noliciįos viršininku. Europoje j AnvkSčiunsp mirė rašvtniac beletristiniu bei dramos veikalų: Moroz lankėsi 68 kartus. I šnipi- a” Aisčiuose mirė rašytojas 
nėiimą liko iis įtrauktas 1943 m., ‘ ___
kai turėjo išnildvti pažadą so- Jis Yra gimęs 1882 m. balandžio, “paskenduolė”.
vietams už išleidimą jo jėvo iš 7 d. Užuežeriuose. Didžiąją savo “Dauboje” ir kt. Dar neseniai so- 
Sov. Sąjungos i JAV. Apie tai ^vvenimo dali praleido Anvkš- vietinėj Lietuvoj buvo paminėta 
jis betgi pranešė ir JAV saugu- į čiuose dirbdamas savo vaistinėj, jo 75 m. sukaktis, per kurią jam 
mui — FBI, kuris žinoio visus Jis rūpestingai globojo vysk. A. buvo priskirti nuopelnai sovie- 
Morozo ėjimus ir netgi fotogra- * Baranausko klėtelę - muziejų, tinei Lietuvai.

Antanas Vienuolis - Žukauskas J 
______  , ”1831 metai”,

, K
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Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur metams $4.50, pusmečiui $2.50

Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 
, Už skelbimų turinj redakcija neatsako.

41 Dėmias St. W„ Toreett, Oat. Canada Tekt. EM. 8-6813.
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Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

V-oji Kanados Lietuviu Diena Niagaroje
Kanados lietuviai, nors skai

čiumi ir maža bendruomenė, vis 
dėlto savo darbais gali pasidi
džiuoti. Lietuviška veikla čia ne 

' tik kad ištisai dinamiška, bet ir 
apima visas tautinio gyvenimo 
sritis. Viena šio gražaus tautinio 
veikimo forma kaip tik ir yra 
prieš 5-ris metus pradėta ruošti 

t Lietuvių Diena, kuri taip greit, 
peily ginti, išpopulirėjo, kad su 

• ■ kiekvienas metais sutraukia vis
• daugiau tautiečių iš visos Kana- 

' - - dos ir JAV.
’^Lietuvių Diena pradžią gavo 

Hainiltone 1953 m. Tuometinė
•’ Bendr. V-ba, vadovaujama inž..

• Jono Kšivickio ir turėdama savo 
... sudėtyje dinamišką mūsų koloni-

- jos trijulę — vicepirm. Kazį Ba
roną, sekretorių Stasį Dalių ir

"i- - iždininką Vladą Antanaitį, su- 
r planavo ir pravedė visai naujo 

pobūdžio lietuvių sąskrydį, pa
vadindami jį Pirmąja Kanados

- Lietuvių Diena. Faktinu jos su
manytoju ir planuotoju buvo K.

'... Baronas, kuris, reikia būtinai pa
brėžti, yra tikrai lakaus proto ir

-. -nuolat turįs gražių ir naujų lie
tuviškame veikime planų. Lai
mingu sutapimu ano meto Ha
miltono Bendr. v-ba savo sudė- 

j tyje turėjo asmenis skirtingų, 
, bet labai pozityvių savybių, ku

rie tap .vykusiai savo darbuose 
vienas Kitą papildė — inž. J. KšU 
vickis puikus reprezentantas, St. 
Dalius sistemos ir pareigos as
menybė ir VI. Antanaitis tikslu
mo, pareigingumo ir sąžiningu
mo simbolis — tokiu būdu I Lie
tuvių Diena nuostabiai gražiai

; praėjo, sutraukdama į balių 1020 
svečių, o kitą dieną į koncertą 
1023' Hamiltono to meto Bendr. 
v-ba su gautu pelnu pasielgė 
taip, kaip derėtų visur ir visuo
met mums elgtis su visuomenės 
pinigais — $1152,61 išskirstė 
lietuviškiems reikalams: šeštad. 
mokyklai 125, Vas 16 gimn. $125, 
Šalpos Fondui $100, Chorui “Rū
ta1’ $100, Bažnyčios statybai $100,

ranauskas, kurį kiekvienam bus 
įdomu išgirsti pirmajame kon
certe po studijų Italijoje, žino
mas aktorius H. Kačinskas ir Ha 
miltono Tautinių 'šokių grupė, 
vadovaujama energingosios G. 
Breichmanfenės. šeštadienį, rug
pjūčio 31 d. turėsime gerą progą 
susipažinti su lietuvių dailinin
kų kūriniais, aplankydami Lie
tuvių dailės parodą. Manau,, kad 
jau dalis mūsų esame pakanka
mai turtingi, kad galėtume savo 
namus paruošti liet, dailininkų 
kūriniais. Ši paroda kaip tik ir 
galės būti tam gera pradžia. Tą 
pačią dieną vyks liet, sportinin
kų. įvairios rungtynės, kuriose 
ypač pravartu apsilankyti priau
gančiam jaunimui. Žodžiu, kiek
vienas, dalyvaująs V-je Lietuvių 
Dienoje, rasime pramogų pagal 
savo pomėgį bei amžių. Didelis 
balius šeštadienį, rugp. 31 d., 
Memorial. Arena 1145 Centre St., 

i Niagara Falls, Ont., — geriausia 
proga mūsų jaunimtii užmegsti 
pažintis savųjų tarpe.

V-sios LD rengėjams — Nia
garos pusiasalio lietuvių sudary
tai specialiai tam reikalui valdy
bai — tenka sunki, bet kartu ir 
maloni lietuviška pareiga, pra
vesti šią šventę galimai įspūdin
giau. Kiek tenka stebėti, esu tik
ras, jį mūsų lūkesčių • neapvils. 
Be informacijų spaudoje, rengė
jai'plačiai paskleidė savo gražų 
reklaminį leidinėlį didesnėse ir 
mažesnėse lietuvių bendruome
nėse. Tikėkimės, kad ši busimoji 
LD. kaip vykstanti gražiausia
me Kanados kampely, turės re
kordinį pasisekimą. To mes už 
vis labiausiai rengėjams ir lin
kime. • Sk. St

Ne iš gerd kompartija 1953 m. 
sumažino sklypininkams prievo
les. Ir jai paaiškėjo, kad žemės 
ūkio kolektyvizavimas privedė 
prie apgailėtinų pasėkų. Ji ban
dė daryti įvairius posūkius že
mės ūkio politikoje, tačiau sov- 
chozus ir kolchozus paliko. Tie
sa, pastarieji 1955 m. buvo iš
laisvinti iš plano diktatūros ir 
jiems duota laisvė sėti kas vietos 
sąlygoms tinka. Bet ir tai ne ką 
gero atnešė.

Sklypininkų prievoles apie 50 
% sumažinus jų išnaudojimas 
lieka nežmoniškas. Jie turi pri
statyti iki 1958 m. pradžios 30 
kg mėsos, IQOrllO kg pieno ir 30- 
100 kiaušiniu. Sklypininkas už 
mėsos kg gauną 1,5-3,2 rubliu, 
kaį valstybės supirkimo kainos 
svyruoja tarp 4,1-’? rublių, o juo
dojoje rinkoje už kg mėsos mo
kama tarp 14 ir 2Q rublių. Pana
šiu santykiu valstybė moka už 
kitąs duokles: už pįęno litrą 55 
kapeikas, o už kiaušinį 20 kapei
kų, kai iš kolchozų pienas perka
mas mokant ligi 1,5 rublio už kg 
ir už kiąušnį 1 rublį.

Sklypininkų reikšmė
Sklypininkų plotąs tesudaro 

4% Rusijos dirbamos žeųjės. Ta
čiau ir bolševikai pripažįsta jų 
gamybinį svorį. “Narodnoje Cho- 
zeistvo” (Tautos ūkis) 1956 m. 
leidinyje, 110-111 pusi., nurodo, 
kad sklypininkai pagaminą 42% 
daržovių, turį 42% visų kiąulių 
ir 57% Rusijos kąrvių. Jie pągąr 
mipą apie 60% bendros pieno ir 
kiek mažiau 50% mėses gamy
bos. N- S. Chruščiovas visai nu
vertiną sklypininkus ir jiems 
skiria bendros gamybos: 2,6% 
vilnų, 7,1% pieno, 10,2% mėsės, 
18,5% kiaušinių, 11% kiaulių 
odų ir 15,9% bulvių. (Izvestija, 
1957. 5. 24). Chruščiovo įsukimą 
išduoda nenurodymas laikotar
pio, nes jis tepasitenkina posakiu 
— “dabartiniu metu”. Jei jis čia 
pateikė prievolių duomenis gal 
daug ir neprasilenkė su tiesa, kai 
iš sklypelio savininkai prasimai-

GEDIMINAS GALVA

SKLYPININKAI NUGALI DIKTATORIUS
tina ir juodojom rinkon nemažą 
gamybos dalį skiri# rubliui pra- 
simanvtL 7-

Nuo ateinančių metų pradžios 
sklypininkams prievolės panai
kinamos. Chrušfiiovo žodžiais 
sklypininkai esą . permažas ga
mybinis veiksnys, tačiau suda
ro daug rūpesčio-iš jų prievolės 
išieškoti. “Tam reikalui mes tu
rėjome milžinišką valstybės biu
rokratiją, vedėme atsiskaitymą 
ir nepaprastai didelį susirašinė
jimą”..Gi svarbiausias jo svars
tymas: “Trumpai tarps, šiuo bū
du (prievoles panaikinus) mes 
sudarysime geresnes politines 
nuotaikas mūsų sodžiuje... šį 
žygį politiškai teigiamai vertins 
ne tik mūsų kolchozininkai, bet 
dąrbininkai ir mięstelėnai. Drau 
gai, tai yra beųdęgs politinis, o 
ne tik ūkinis laipęųimas”.

Kodėl tik da^ar užsimojo ieš
koti laimėjimo? Kodėl kompar
tija iki šio meto sklypininkus 
engė pikčiau gyvulių? Kodėl ir 

i toliau palieka kolchozus — būk- 
layietę žmogų nuvertinti ir iš
naudoti? r t /

Supirkimo o$gw

pavergė žmogų, o dėlto nusnauk- 
dė gamybą tesiekiant politinio 
saugumo.

Sklypininkai vistiek . 
laimėjo

Nepaprastu užsispyrimu ir 
įniršimu,' tylomis sklypininkai 
vedė kovą prieš milžiną, kurio 
rankose milicija, saugumas, ka
riuomenė ir ginklai. Jie kovą da
limi laimėjo, nors ir toliau parei
na nuo kolchozo malonės skly
pą turėti. Jie lieka vergais, kurie 
turi atlikti baudžiavą: tam tikrą 
skaičių darbo dienų. Tačiau da
bar niekas nekaišios nosies, ką 
namuose valgo ir ką sugeba savo 
sklype pasigaminti. Ūkiškai jie 
tampa savistovesniais. Nuotaikos 
kiek pakyla. Bet jie netaps lais
vais iki galop nebus sųtrąiškinti 
vergovės pančai ir panaikinta 
žmogaus, išnaudojimo kolchozinė 
santvarka, kuri tik rusui paran- 
kt z' ' ' ' ’

Naujieji suvaržymai imigracijoje
(CSc) Kaip žinome, naujoji nąsias taisykles jau yra gavę vi- 

vyriausybė paskelbę imigracijos 
suvaržymus, įsigaliojusius rug- 
piūčio 1 d. Gėriau tuos suvar
žymus panagrinėjus, aiškėja, kacį 
jie nėra tokie griežti, kaip at
rodė. • -

Ir suvaržymams veikiant, į 
Kanadą iki .šių metų pabaigos 
dar visvien įvažiuos apie 100.000 
imigrantų, pakeldami šių metų 
įvažiavusiųjų skaičių iki 275.000.

Pagrindinė naujųjų suvaržy
mų naujovė yra ta, kad sustab
doma imigracija asmenų, kurie 
numato ieškotis Kanadoje darbo 
laisvojoje rinkoje.

Leidžiama ir toliau įvažiuoti 
šioms asmenų kategorijoms:

Europiečiams, kurie turi taip 
vadinamus “sponsorius”, t.y. ku
riems kas nors garantuoja darbą 
ir butą ar iš viso išlaikymą.

Kanadoje jau gyvenančių imi
grantų giminėms.

Europiečiams, kurie pagal se-

acuos

Kompartijos čikas įsakė res
publikoms, kraštams, sritims ir 
rajonams patobulinti organizaci
ją supirkti iš sklypininkų žemės 
ūkio gaminius valstybės nusta
tytomis kainomis. (Pravda, 1957. 
7. 5). Sklypininkai ne tik nuo 
prievolių atleisti, bet ųž savo ga
minius gaus valstybės nustaty
tas kainas. ’ *

Dešinysis kompartijos sparnas 
rąnda, kad šis būdas nepakanka
mas pavergtųjų ūkininkų būklei 
pagerinti. Numanu, kad ir kaip 
bebūtų sklypininkas sumanus, 
tačiau jis negalės ką ypatinga 
padaryti teturėdamas 0,4 ha dir
bamos žemės. Geriausiu atveju 
jie bus mielėmis, kurios, palaikys

dui” $25, Evengelikų liet, parapi
jai $25, sau kasoje tepasilikdama 
$352,61. Tuo būdu pirmieji Lietu
vių Dienos sumanytojai ir prave
dėjai vspusiškai bus mūsų švie
siu kelrodžiu ilgoje kovoje už 
mūsų tautos išlikimą niūriose 
jos verguvės metuose.

Rašydamas apie šįmetinę LD, 
kiek ilgiau sustojau ties pirmąja, 
nes manau, kad tai derėjo pa
daryti, prisimenant, jog V-ji yra 
jau jubiliejinė. Nors jos rengėjai 
Niagara pusiasalio lietuviai, yra 
skaičiumi žymiai mažesni už Ha- 

■■ miltono koloniją, bet savo lietu
viškais darbias praeityje jie pa
sižymėjo dideliu idealizmu ir iš
tverme, kai kur pralenkdami ir 
savo kaimyną Hamiltoną. Jau iš 
paruošiamųjų darbų matyti šios 
busimosios LD plati apimtis ir 
kruopštus jos organizavimas. 
Oficiali dalis su koncertu centre 
bus sekmadienį, rugsėjo 1 d. Į 
ją pakviesti ir sutiko dalyvauti 
St. Catharines, Welland ir Nia
gara Falls burmsitrai, Kanados 
parlamento atstovai, “TŽ” ir “N 
L” redaktoriai, VLIKo pirm. M. 
Trimakas, Talkos pirm. V. Ras
tenis, gen. kons. min. V. Gylys, 
JAV Bendr. pirm. St. Barzdu- 
kas ir visa eilė kitų. Ko negalėjo 
atlikti mūsų augštieji politikai 
iau eilę metų tarp savęs kapoda- 
miesi, kaip kirvis į akmenį, gal 
duos Dievas, darniam sugyveni- 

5 mui suteiks pradžią mažytė Ka
nados lietuvių kolonija.

Koncerto programa pramaty
ta retai pasitaikanti, tiesiog rink
tinė.. Dalyvauja Čikagos Alice 
Stephens Ansamblis, sol. St. Ba-

Šiaurės ir Rytų Lietuvos partiza
nų tragediją yra gražiai aprašęs V.

■ - .Ramojus-_ 
Čia duosiu

- - - pergyvenimų Latvijos žemėje lie
tuviško dalinelio, kuris po Saločių 
kautynių stengėsi neišsiblaškyti.

Tęsinys iš pereito Nr.
Vorele, traukėm link Saločių. 

Čia bulvių lauke apsikasėm. Už
davinys paprastas — sulaikyti 
bolševikus bėgančius iš miško. 
Miškas dejavo. Girdėjosi šarvuo
čių kautynių aidai, kulkosvai
džiai. “Lengvoji muzika” buvo 
susiliejusi į vieną neišskiriamą 
aidą. Auštant virš mūšų praskri
do lėktuvas, paleisdamas ilgą 
dūmų juostą. Iš dešinės mus pra
dėjo sveikinti sunkieji rusų kul
kosvaidžiai. Atbudo vokiečių 
flakas, nes virš jo siuvo keli ru
sų naikintuvai. Trumpai įsakiau 
trauktis nuo kauburio žemyn 50 
m. į krūmotą upelio vagą. Ugnis 
siuto. Visi atsiradom po betoni
niu tiltu, kur radom vokietį Itn. 
R. Ugnies uraganui aptilus, Itn. 
R. mus puola, kas davęs įsakymą 
atsitraukti? Atsakymas trumpas
— ugnis. Pagrąsinęs mums karo 
teismu ritosi į viršų. Nelikome ir 
mes. Greta sudaužyti trys fla- 
ko pabūklai su jų įgula. Mūsų 
apkasai minosvaidžių išrausti. 
Senis kelius kartus degė smilks-; gauna gerus pakietus iš tėvynės, 
tantį cigarą. Jo rankos drebėjo. 
Taiką atšventėm daržinėj, pake
lėje radę gyd. kpt. rusą, jauną 
sužeistą .mongolą ir 17 metų ru
selį. Ir mes tušti negrįžom: di
vizijos štabo apsauga su belais
viais!

Slinko dienos lėtai. Keitėm 
vietoves. Ilgai kasėm divizijos 
štabui bunkerį, nes naujas mūsų 
vadovas tirolietis majoras (bu
vęs technikos studentas) pata-

RAMUTIS
4^® įįl • -rė-neakujsėti, .nes geresnio darbo 
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ĮVAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

fronte nerasią. Susipažiiiom su 
aplink stovinčiais latvių, veng
rų ir vokiečių daliniais. Latviai 
pradėjo “biznį”.

Niekieno žemėje ir pirmose li
nijose dar buvo galima? rasti- lan
gų Su stiklais, o užfrantėje jų 
stigo. Prasidėjo mainai su už
frontės ūkininkais. Mūsų juod
bėris eržilas (vienintelis išlikęs 
iš mūsų gausios gurguolės) ke
lius kartus sukardavo į dieną į 
tolimesnę užfrontę. Šį “biznį” 
gali pateisinti tik karo moralė. 
Po mūsų nosimis vaikščiojo 
paukščiai, kiaulės, karvės.' Bet 
mes—ne vagys. Per “mainų pre
kybą” mūsų juodbėris gabeno 
gėrybes pas mus “be sąžinės prie 
kaištų”. Sunku tikėti, kad už
frontės ūkininkai būtų užtekę 
savų gėrybių. Rodos, jie žvejojo 
pasitraukusių kaimynų.

Vieną dieną, po mažo pasitrau
kimo, pristigome duonos, drus
kos ir cigarečių. Žiaunoj ome žą
sieną be druskos, užtraukdami 
vengrų baltuoju vynu. Neskanu. 
Su druska visą laiką bėda. Ūki
ninkai jos neturi, o mums taip 
pat mažas davinys. Rūkymo 
mums nešykšti vengrai, kurie

i UUO 1O VVVJlltO.

O druskos nėra. Vengrai duoda
vo karčiųjų pipirų—-netinka. Ga
lų gale nutarta kreiptis pas pulk. 
Walter, kad jau 5 dienos negau
nam aprūpinimo. Štabe kilo er
zelis. Pulkininkas čiupo visus. 
Kaip galima pamiršti “dalinį” 
fronte! Gavome visko su kaupu.

Per šias klajones suradome dar 
4 civiliokus, kurie mielai prisi
dėjo prie mūsų. Tai Itn. Petras, 
Jonas, Povilas ir Grafas. Mūsų 
eilės sutvirtėjo. Visa divizija ži
nojo, kad prie štabo yra partiza
nų dalinys, neuniformuotas, sa
vais ginklais ginkluotas. Surado
me Gediminą, Stepą ir kt. dir
bančius virtuvėje. O mūsų Jonu
kas liko mūsų baro “traktierni- 
ku”. Jis vežiojo “šildomas gėry
bes”. Dabar rhtlms nieko nestigo.

Apkasų kasimas
Mes greit likome specialistais. 

Mūsų majoras prisirišo prie mū
sų, kad nenutikdavo priimti nau
jų, ne mūsų rekomenduotų. Ka
sėme dienomis pirmose linijose 
(tarp Mūšos ir Nemunėlio). Tiek 
įsidrąsėjom, kad išsirengdayom, 
imdami saulės vonias. Žinojome 
fronto “dienotvarkę”. Rusai rytą 
sveikina artilerija ir minosvai
džiais, 12 ir 6 vai. — po 5 minu
tes prabyla “Stalino vargonai”, 
kurie lafiką apipildavo fosforo 
ugnimi. Bet rusai dienotvarkę 
netikėtai pakeitė. Du kartus 
mus artilerija paėmė “ant ša
kutės”. Nuostolių neturėjom.

zas arba kuriems vizos gavimas 
jau yra eigoje.

Imigrantams iš Jungtinės Ka
ralijos, Prancūzijos ir JAV, ku
riem? vizų nereikia.

Naujosios taisyklės stipriau
siai paliečia vengrus imigrantus. 
Jų dar yra apie 25.000 vien Aust
rijos stovyklose, Pagal naująsias 
taisykles mažai kas iš jų galės 
beįvažiuoti, nebent t vyriausybė 
pakeistų savo naująją imigraci
jos politiką. Iki šiol į Kanadą 
jau atvyko šių metų bėgyje apie 
33.000 vengrų imigrantų.

Darbininkai partijoj 
mažėja

Lenkijos komunistų partijos 
, vadovybė esanti, labai susirūpi
nusi, kad partija praranda dar
bininkų partijos charakterį. 1948 
m. komunistų partijoj Lenkijoj 
buvo 60,5% darbininkų, o 1956 
m. darbininkų bebuvo.vos 44,6%. 
“Nowe drogi” tad nerimauja, 
kad komunistų partija virsta pir
miausia valdininkų - biurokra
tų ir “protinių darbininkų” par
tija. Valdininkų partijoje 1948 
m. tebuvo 20,3%, o 1956 m. jau 
39,5%. Tuo pat metu valstiečių 
buvo 16,9%, o 1956 m. jų skai
čius krito iki 12,8%.

Kiek yra žinoma, 1948 m. Len
kijoje komunistų partijoje buvo 
1.442^000 narių, 1955 m. narių 
buvo mažiau: 1.343.000. Kiek 
šiuo metu jų yra, nežinoma.

Berlynas. — 90% Lenkijoj dar 
tebesančių vokiečių užsiregistra
vo repatrijuoti.

Mes ir Kanados politika
Prieš kiek laiko aš pats **7?” didelį jautrumą politiniuose rei- 

kėliau reikalą arčiau įsijungti į kaluose. Aš esu tikras, kad ne tik 
Kanados politinį gyvenimą. Tie-įkaląs,bet šventa, parei- 
sa, dalis lietuvių tuo kekti smąr- 
kiai pasistūmėjo. Miestų Tarybų 
rinkimuose dideli laimėjimai pa
siekti ukrainiečių ir žydų (Wįn- 
nipego, Edmontono ir Toronto 
burmistrai) rodo, kad su angliš
kąja višuomene yra kažkas ne
tvarkoje. Tuo galime nau4otis 
mes, naujieji ateiviai, pasirodę 
kaip energingesni, veržlūs, nau
jų idėjų realizuoto  jai, kuo nega
li pasigirti atgyvenę'savo amžių, 
konservatyvūs anglai. Išrinktas 
į Winnipeg© miesto burmistrus 
jaunas ukrainietis savo sumany
mais ir energija sužavėjo net se
nuosius anglus, .kurie buvo iš
renkami tik reprezentacijai. Dau 
gumas mūsų jau turime Kana
dos pileitybę ir galime drąsiai 
reikštis visuose politiniuose rei- 

viau ir daug planingiau jeigu 
tuos pasireiškimus, koordinuotų 
mūsų Vyr. Vadovybė iš Centro. 
Bendruomenės skyriai galėtų tik 
savo nutarimus ir rezoliucijas 
siųsti ten kur reikia. Paimkime 
vienintelį labai dabar aktualų’ 
Kinijos į JTO priėmimo ir Ka
nados vyriausybės jos pripažini
mo reikalą. Visiems yra labai 
aįšHu, kad dabartinė konservato
rių pąrfijcfs-’ vyriausybė 'parla
mente turi mažumą, tačiau ir be 
parlamento pritarmio ji gali už-

- . . . , ' ? .i i emsus visuose Domimuose rei-rugimą pries vergiją, santvarką i kaiuose Tačiau £ūtu d j 
kolchozuose. O juk šito, dalyko • • ~ & &
visą laiką baiminosi kompartija.
Ji paaukojo žemės ūkio pažangą,

ga imtis Iniciatyvos išjudinti Vi
sas tautines organizacijas Kana
doje tuo reikalu’reikšti :potestus, 
šiuo metu memorandumų forma. 
Tam reikalui nereiktų daug ne
pakeliamų išlaidų arba sugaišti 
laiką, tai tik surinkimas keletos 
faktų ir parašyti visiems sky
riams, kad visos tautybės orga
nizuotai siųstų tokius protestus 
į Otavą Kai p. Ministeris Pirmi
ninkas pamatys ant savo rašo
mojo stalo keletą šimtų tokių re
zoliucijų, aišku, kad jam bus la
bai sunku užmegzti politinius 
santykius su Raudonąja Kinija.

Dar daugiau. Ne tik Kinijos 
reikalais galime pasisakyti, bet 
taip pat siuntinukų reikalu mes 
turime svarų balsą. Dabar Niki
ta jaučiasi ne visai saugiai savo 
balne. Kodėl nepabombarduoti

jo laiškais iš viso pasaulio lietu
vių ir kitų tautybių. Tas kainuo
ja labai nedaug, o naudos gali 
kiek atsirasti. Didžiausiam krau
geriui kartais gali ateiti i galvą 
suvaidinti geraširdį. Kai jis atsi
palaiduos opozicijos tada jo šir
dis gali suakmenėti. Tai vis pa
laidos mintys, bet iš jų galt būti 
naudos. S. But.

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus.
b NAUJAS SKELBIMAS SU 
k NAUJENYBĖM. W

Prasidėjo dat^as naktinis. Dar 
bas pavojingas.Tš 3-jų pusių ap
šaudomi kūlk^^idžių, sunkda
vome į darbą. Amžinos raketos 
ir kulkosvaidžių muzika mums 
nepatiko. Nepatiko ir mūsų ma
jorui. Po pirmos nakties jis 
mums duodavo palydovą puska
rininkį ir patardavo nepervarg
ti. Deja, šis jo patarimas mums 
nerūpėjo. Gaudavom barą maž
daug po 5 m. kiekvienam, kur po 
2 vai. išdygdavo pilno profilio 
apkasai. Gulom apkasas magiš
kas — 2-3 minutės. Iš 3-jų pusių 
apšaudomam, juk nejauku gulėti 
ant lygaus lauko. Čia likome 
taip pat meisteriai. Tik maska
vimas labai blogas. Nupešta žo
lė apdengiama išpiltos žemės, 
kurios jau po vienos dienos visą 
darbą demaskuoja. Gaudavom 
talkininkų. Tai supėstinti jūri
ninkai, aviatoriaų tankistai. Iš 
jų jokios naudos. Prasirausia 
duobelę ir guli joje. Mus specia-

megzti diplomatinius santykius į p 
su Raudonąja Kinija, o tai būtųsu 
didelis smūgis mūsų kovai su 
raudonaisiais. Konservatoriai, 
kaip ir-kitos-Kanados politinės 
partijos, puikiai įvertina naujų
jų ateivių balsus ir į mūsų pro
testus taip pat kreiptų daugiau 
dėmesio. Ypač turint galvoj ga
limus naujus parlamento rinki
mus, kuriuose konservatoriai ti
kisi surinkti absoliučią daugu
mą.

Savo protestais atkreiptume 
dėmesį į mūsų organizuotumą ir

h

į.
s

Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lietu- 
va bei Hitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai per

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

Toronto, tek LE. 1-3098 
Siunčiame iš Kanados:

h

listus įširdino, nes kol jie nebai
gia ir mes negalime nusiimti 
Vėliau jų nebeskirdavo.

(Bus daugiau)

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms. į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. Prieinamos kainos: 
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave’) Telef. EM. 8-6576

h

%

SALADA

Esu patenkinta 

puodeliu tikros ARBATOS

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

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

Dėmesio dėl siunčiamų vaistų ir 
medžiagų iš Anglijos.

Nuo š.m? rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vaistai siunčia
mi iš Anglijos, pavyzdžiui: r - ' -• - - - • • 
Isoniazid 1000 tabl. 50 rhgm. 
Penicillin irr oil 1x10 cc 3 mil. u. 
Cardophyllin /Theophillįn/ 100 tabl. 0.2 
Multivitamin 500v 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 g r. 
Aspirin 1000 tabl 
Digoxin 500 tabl 
Butazolicfme 100 tabl. 100 mgm. 
ir 1.1 ir 1.1.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, Achromycin, e Chlorornyčetin, Crystamycine, Erythromy- 
cine, Penicillin, Estomycin/ Mixtahiycin, Seromycrne, -Gycloserin, Strep- 
tomycirtė,. Dihydro - Streptornycine, Terramycin, Viomycin ir įvairias 
medžiagos ir instrumentus dantims taisyti.

- ' Taip įjat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

r Dar didesnė naujiena:
iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kostiumams bei 

vilnoniu juostelėmis meažiagų pavyzdžiai. Tu medžią-.

■ 14 yrd. medžiaga su pamušalu ir šert 
TIKTAI.,.....,

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

Nuo š.m? rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vaistai 
mi iš Anglijos, pavyzdžiui:
Streptornycine arba Dihydro-Streptomycine 30 a 1 gr.. su muitu 

su muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu 
muitu

SU 
su 
Su 
su 
Su 
su 
su
su muitu 
su muitu 
su muitu 

muitusu

$7.90
$4.70
$1.00
$1.10
$2.80
$4.20
$4.70

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

s
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SALADA 
yra tikrai 
puiki 
ARBATA

Yra gauti i$ Anglijęs vyriškiems i^ moteriškiems kostiumams bei 
paltams naujų 1 
gu kaina PASAKIŠKAI ŽEMA, t.yv: 

Keturiems kostiumams,.— 
ne /klijpnke/ iškaitant, visus mokesčius * 

tiumai ir 2 paltai. 4
Siunčiant į Aziją /Sibirą/ reikia pridėti dar $1.80 '

Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje Toronte if" W 
pas ponią Juroitienę Hamiltone. /Užsakant Šį pakietą laiškais prašome L* 
nurodyti pageidautinų spalvą/. ' « *

Be tą, siunčiame iš Anglijos kaip seką: 
švediškas elektrines siuvamas 

mokinas,
38-nių modelių HOHNER 

akordeonus,
Moderniškiausios mezgimo mašinas 
Šveicariškus laikrodžius firmos 

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

tu ir metalinius, 
Parkerius, _

Iš Anglijos viskg galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Kiekveinos W 
siuntinys *gali susidėti iš įvairių daiktų neviršyjont nustatyto svorio. W

Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siuntinį Kalė- 
doms ber žiemai «

Mūsų įkyrius HAMILTONE, 105 Cannon St. E., pas 
p. V. Juraitienę, tel. JA. 8-6686, priima užsakymus yais- JĮ 
tams ir kitoms gerybėms siunčiamoms tik iš Anglijos. B

Gyveną ne Torontė, gali vaistų, medžiagų ir kitus už- k 
sakymus bei savo sudarytus ifci 17 svarų gryno svorio 
siuntinius siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų. B 
pranešima k
DARBO VALANDOS: Pirmadienį — penktadienį nuo 9 
vai ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. vakaro^ b

Sav. A. KALUZA C

Dviročioms podorigos ir šliaukus 
įvairių išmięrų, w

Plaukams kirpti mašinėles, / . W
Skustuvus,
Plaukams dažyti įvairių spalvų y W 

dažus,
Avalynę,
Maistą, > 
ir t.t» ir t. U' 5

^site
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Neramu Įbuvo Kaune KAS BUS?
(Tragiškas trijų jaunuolių likimas) . 3
riui spąstus, bet vis nelabai sėk-1 buvo pasiėmęs einant į mišką, 
mingai. 1944 m. pradžioje į poli- G.). '
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KLAIPĖDIETIS POILSIAUJA
(“Tiesos” feljetonas)

uostamiesty saulėtas. Klaipėdie
tis, poilsio dienos rytą pramer
kęs akis, pirmiausia žvilgsnį nu
kreipia į l angą.

— Nelyja?
Saulutė vasariškai šypsojosi, 

kvietė į Neriiigą, Melnragę, Gi
rulius. Prisikrovę krepšius už
kandžių, klaipėdiečiai su šeimom 
skubėjo į mišką, pajūrį. Mano 
pažįstamas išsirengė į Melnra
gę. Prie auotbuso sustojimo lyg 
gyvatė raitėsi margaspalvė žmo
nių eilutė. Žmoną palikęs laukti 
autobuso, pats su sūneliu Jone
liu patraukė pirkti limonado. 
Keturiasdešimtoje parduotuvė
je nei limonado, nei jokio beal
koholinio gėrimo nebuvo.

— Turim kelis butelius “Ry
gos” alaus. Norit — imkit.

Jonelis dar, nepratęs gerti alų. 
Laimei —-’čia pat dietinė valgyk
la. Klaipėdietis paprašė keturis 
butelius limonado.

— Daugiau kaip vieną butelį 
žmogui neduodam.

Jonelio tėvas bandė aiškinti, 
kad jau dešimt metų, kaip panai
kintos kortelės. Nepadėjo. Teko 

. tenkintis vienu buteliu. Jonelio 
žmogum nepaskaitė.

\ Suprakaitavęs klaipėdietis ta- 
« skubėjo į Sportininkų gatvę. Ma

mą tebestovėjo vietoje. Už jos 
— dar keliasdešimt žmonių. Jo
nelis pasiteiravo, kodėl nėra di
delio py-py. Šalia stovintis sto
rokas dėdė mostagavo rankom.

— Šimts velnių! Šiokiom die
nom pusvalandį autobuso pra
lauki. Šiandien vėl ta pati daina.

Po pusvalandžio autobusas pa
sirodė. Buvo pilnas ir žmonių ne 
paėmė. Klaipėdietis pasikliovė 
savo dviem kojom ir ptaraukė į 
mišką. Teko eiti gatve. Šaligat
vių nėra. Tėvas piktai galvojo: 
per tiek metų Klaipėdos galvos 
neįstengė tokioje judrioje gatvė
je padaryti bent paprasčiausius 
šaligatvius. Juk čia kasdien šim
tai klaipėdiečių traukia į mišką, 
sekmadieniais — į stadioną.

Pušyne šeim aatsikvėpė leng
viau. Pušų sakai gaivino krūti
nę, švelni, gležna žolelė tarsi 
kvietė priglaust prie jos savo 

' veidą.
— Tėte, gert, — prašė Jonelis. 

Iki pusdienio butelio limonado 
X vaikučiui užteko. Mama nuėjo 

ieškoti šaftinror*“* -
Tėvelis patraukė į Melnragę. 

Iš Klaipėdos atvažiavusių bufe
tų nebuvo. Teko tenkintis vieti
ne prekyba. Čia pasiūlė degti
nės, trauktinių, likerių. Limona
do neturėjo. Nusiminęs klaipė-

timptelėjo už rankovės.
— Ko taip nuknebinai nosį, 

kaimynėli? — įsilinksminęs pra
kalbino bendradarbis. Jis, ma
tyt, savo troškulį malšino laips
niuotais gėrimais.

Šeimos galva išdėstė savo var
gus - bėdas.

— Sakai, su vaiku? Čerkutės 
nepadėsi išmesti? Blogai. Na, 
nieko. Aš tau duosiu gerą pa
tarimą. Trauk su visa šeimyna į 
stadioną. Ten pionierių festiva
lis. Limonado gausi.

Ėjo tėvelis mišku ir dūmojo - 
galvojo:

— Penkios prekybinės organi
zacijos pardavinėja mieste limo
nadą, saldainius, dešras, sumuš
tinius, ir nė viena negalėjo at
vežti į mišką bent keliasdešimt 
butelių limonado. Daug auklių, o 
vaikas iš troškulio draskosi. 
Padėjo gerašisdis žmogelis.

Į stadioną Jonelį teko nešti.
— Einam tiesiog. Jokių tvorų 

nėra. Vielą nuėmė, o naujos jau 
metai negali užtverti.

Stadione jau tebuvo tik vienas 
stalas su keliom dėžėm butelių. 
Mamytė Jonelį paguldė ant žo
lės. Po valandos rasota kakta at
ėjo klaipėdietis. Jis ištiestose ran 
koše nešė du butelius limonado. 
Nesvarbu, kad šiltas, bet užtat 
tikras, per didelį laukimą ir al
kūnių grumdymą iškovotas be
alkoholinis gėrimas!

Jonelis miegojo. Šalia jo ilsėr 
josi poilsio dienos išvarginta 
mama. Tėvas nusileido į šiaurės 
tribūną pažiūrėti futbolo rung
tynių. Atsisėsti pavyko laimin
gai: vinis teišplėšė iš kelnių ma
žą gabaliuką medžiagos. Saviškę 
komandą klaipėdietis pažino. 
Dėl svečių kilo ginčai. Vieni įro
dinėjo, ka dtai šiauliečiai, kiti 
sakė, kad iš Panevėžio. Ginčus 
išsprendė senas futbolo žinovas. 
Svečių komandoj jis pažino bu- 

.1
puolėją, ir todėl apsiskelbė pra
nešėju. *

...Pasibaigė rungtynės. Dul
kėta Sportininkų gatve šeimyna 
nepasuko. Geriau žolynu praeiti 
į miesto Kultūros ir poilsio par
ką. Gamta nebuvo kada grožė
tis. Duobės, duobelės — dar koją 
išsisuksi. Jonelis vėl panoro ger
ti.. Visame parke jokios preky
bos 'neatsirado.—Tik tolokai' stūk
so j o pradėtas statyti paviljonas. 
Tėvelis prisiminė, kad girdėjo 
kalbant valgyklų, restoranų ir 
kavinių treste, jog, esą, paskirta 
statybai šimtas tūkstančių rub- 

(Nukelta į 7 psl.)

Nacinės okupacijos metu Lie
tuvoje buvo labai daug krimina
linių nusikaltimų. Nestebėtina, 
nes karo meto sąlygos bei vo
kiečių įstaigų menkas rūpestis 
tokiais dalykais ir gana ribota 
lietuviškųjų tvarkos palaikymo 
autoritetų galia bei menkas ap
ginklavimas, įvairių rūšių nusi
kaltėliams sudarė tikrai palan-

vusį Vilniaus “Spartako” centro brangenybės.

kaltelių, Lietuvoje siautėjo ir 
bolševikinių banditų gaujos (so
vietai ar ir vietos gyventojai ne- 
siorientuodami, dažnai juos va
dino partizanais), kurios buvo 
labai gerai ginkluotos, viskuo ap
rūpintos, labai agresyvios ir 
žiaurios. Ypatingai raudonieji 
pradėjo plėstis 1943-1944 m. Išti
si jų būriai buvo išsidėstę visos 
Lietuvos teritorijoje. Daugumoj 
jie veikdavo Sovietų Rusijos 
gautomis instrukcijomis ir nuro
dymais. Gi tokiems būriams, pa
prastai, vadovavo parašiutais 
nuleisti desantininkai, kurie jau 
buvo tinkamai paruošti viso
kiems diversijos veiksmams ir 
karo žvalgybos reikalams.

Viena tokių banditų grupių 
veikė ir Kaune. Jos veikimo riba 
buvo šiaurinė Kaimo miesto da
lis: Žaliakalnis ir artimos vieto
vės iki Karmėlavos. Grupėje da
lyvavo keli vyrai numesti para
šiutais iš Rusijos gilumos. Be to, 
joje'dar buvo su verbuota keletas 
vyrų ir moterų iš artimų Eigu
lių ir Muravos kaimų. Šis būrys 
buvo tikra pabaisa ramiems ža- 
liakalniečiams. Įvairiu laiku ir 
dar įvairesnėmis aplinkybėmis, 
jie skriausdavo moteris, net jų 
vyrų akivaizdoje, nuo jų rankos 
žuvo gimnazistė E. Spirgevičiū- 
tė ir jos teta Žukaitė, banditų 
auka krito Valstybės Teatro ak
torius - režisorius Monkus-Mon- 
kevičius. Paprastai nužudytieji 
būdavo apiplėšiami, išrengiami, 
atimami papuošalai, laikrodžiai,

Lietuvių policija dėjo visas pa
stangas tą grupę likviduoti, bet 
tas labai sunkiai sekėsi. Bandi
tai buvo agresyvūs ir drąsūs. 
Su priemonėmis ir žmonių gyvy
bėmis visiškai nesiskaitė. Šiaip 
jie buvo pakankamai atsargūs ir 
gudrūs. Vadovu buvo desanti
ninkas “Mišką”, kuris vadovavi
mo darbui buvo parengtas spe- 
cialinėje mokykloje sovietų už
frontėje. Visdėlto, 1943 m. poli
cijai pasisekė įvesti į tą grupę 
savo slaptą agentą. Tada jau pa
aiškėjo grupės sudėtis, veikla ir 
prisilaikymo vietos. Kelis kartus 
policija buvo paruošusi tam bū-
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cijos rankas pakliuvo tos grupės 
4 vyrai ir viena moteris.

Vienas, iš pačių didžiausių ir, 
galima sakyti, nežmoniškiausių 
ir nieku nepateisinamų nusikal
timų buvo nužudymas trijų jau
nuolių: Algirdo Briedulio, Vy
tauto Staneikos ir Povilo Janko- 
vičiaus. Jų tragiškas ■ likimas 
anuo metu stipriai sukrėtė ne 
tik Kauno gyventojus, bet ir visą 
Lietuvą, nors tų dienų sąlygo
mis, viešai buvo labai mažai kas 
skelbta ir tik dabar jau galima 
visai plačiai atidengti jų žuvimo 
aplinkybes.

Istorija prasidėjo 1943 m. gruo 
džio 19 d., kada tie trys gimna
zistai (pirmieji du Kauno VIII- 
osios ir paskutinysis buv. Jėzui
tų gimnazjos auklėtinis), norė
dami Kalėdoms pamešt namo 
eglutes, o gal progai pasitaikius 
ir kokį zuikį nušauti, išėjo pa
sivaikščiodami į prie pat Neries 
esantį Kleboniškių mišką. Išėjo 
ir negrįžo. Veltui jų pasigedo tė
vai ir artimieji. Atėjo ir praėjo 
Kūčios ir Kalėdos, o vaikinų*vis 
dar nėra. Apie dingimą buvo pra 
nešta kriminalinės policijos Kau 
no apygardai ir Kauno miesto 
policijos vadui. Pirmosios ieško
jimo akcijos ėmėsi kriminalinė 
policija talkinama miesto viešo
sios policijos. Nerandant jokių 
dingimo pėdsakų, buvo suorga
nizuotos viešos ieškojimo gran
dys, kurios rankomis susikibu
sios “šukavo” visą Kleboniškių 
miškelį. Berods', vienos tokios 
talkos metu buvo rasta Briedulio 
užrašų knygelė, kitą kartą jo pis
toletas. Tuo tarpu saugumo po
licijai buvo pavesta slaptai tyri
nėti visas jų dingimo aplinkybes. 
Ir kiek vėliau, saugumo policijai, 
komunistų sekimo skyriaus val
dininkams teko užeiti nužudymo, 
pėdsakus atsitiktinai ir kitomis 
aplinkybėmis. Tas ir privedė 
prie minėto dalies nusikaltėlių 
suėmimo. Vienas suimtųjų pa
pasakojo a. a. A. Briedulio, V. 
Staneikos it P. Jankovičiaus liki
mą. Jis parodė:

“Mūsų partizanų vadas “Miš
ką” pranešė mumSj keliems vy
rams, kad vieną dieną tuoj po 
pietų atvykime į Kleboniškių 
miške esanų^bunkerį, kurį daž
nai naudojome savo * pasitari
mams. Tas bunkeris buvo išlikęs 
dar nuo pirmo pasaulinio karo. 
Tai buvo likęs forto cementinis 
įkasas žemėse. Atvykome tada 
įvairiais keliais ir nevienu laiku. 
Susirinko septyni vyrai. Du bu
vo rusai parašiutininkai, mes 
trys iš Muravos kamo ir dar du, 
kurių nepažinojau, tik žinau, kad 
jie buvo lietuviai. Visi buvome 
ginkluoti pistoletais ir granato
mis. Turėjome aptarti tolimesnę 
mūsų veiklą, maisto reikalus, 
nakvynių klausimus ir pasitarti 
kaip nubausti kąikuriuos asme
nis •— tuos, kurie galėjo būti pro
vokatoriais ir išdavikais.

Prieš pradedant pasitarimą, 
atsargos dėliai, “Mišką” išstatė 
dviejų vyrų sargybą, kurie pasi
slėpę po eglutėmis turėjo sekti, 
kad kas netikėtai posėdžiaujan
čių neužkluptų. Pasitarimo metu, 
staiga vienas sargybinis prane
šė, kad per mišką, nuo Kauno 
pusės ateina trys vyrai. Kilo ma- 

. žas sąmyšis ir panika. Mūsų va
das “Mišką” nuramino ir padarė 
išvadą, kad mes esame sekami 
žvalgybos. Jis pasakė, kad reikia 
ateinančiais ' nusikratyti. Tuoj 
davė įsakymą tuos vyrukus su
imti. Keturi mūsų vyrai išėjo iš 
bunkero ir pasislėpė tarp eglu
čių. Kai tik tie paaugliai nuo ke
lio pasuko bunkerio link, iš po 
eglučių iššoko mūsiškiai ir gink
lus atstatę atsivedė į bunkerį. 
A t vestieji, buvo labai jauni ir iš
sigandę drebėjo. * •

Pirmiausia pas juos buvo pa
daryta krata. Pas vieną jų (Brie- 
dulį) buvo rastas kišenėje pis- 
tolietas su keliais šoviniais, pas 
kitus du nieko inkriminuojančio 
nebuvo. “Mišką” į mus atsisukęs 
pratarė:

— Matote, vyrai, kad aš ne
klydau. Juk tai tikri žvalgybi
ninkai, kurie mus sekė!

Tada prasidėjo vaikinų tardy
mas. “MiŠka” juos klausė, kas 
jie tokie ir ko čia atėjo. Betar
dant pradėjo mušti, mušė beveik 

įvisi. Jie buvo labai primušti, su
kruvinti. “Mišką” išsitraukęs re
volverį grąsino visus tuoj-nušau- 
ti. Vakinai verkė ir labai pra
šėsi nežudyti jų.

Jaunuoliai aiškinosi, kad jie 
nesą jokie žvalgybininkai, o tik 
gimnazistai. Visi trys buvo susi
tarę eit į Kleboniškį pasivakšČio- 
ti. Briedulis pasiėmęs ir savo tė
vo pistoletą ir norėjęs miške pa
simokyti šaudyti. Todėl ir jie vi
si ėjo prie bunkerio, kad būtų 
galima šaudyti į taikinį. Tiems 
aiškinimams ir pasakojimui “Miš 
ka” nenorėjo tikėti. (Ęriedulo iš mašinų, 
tėvas, kaip atsargos karininkas,

Tuojau pat buvo padarytas ir 
teismas. “Mišką” mums aiškino 
taip: jų paleisti gyvų negalima, 
nes jie yra žvalgybininkai o jei 
ir nebūtų tokie tai vistiek jie 
mus išduos policijai. Todėl, jie 
vis trys, turi būt sušaudyti. Tam 
pritarė ir dauguma. Nors man 
jų ir buvo labai gaila, bet aš nie
ko negalėjau prieš visus padary
ti. Nieko nelaukiant, vienas iš 
partizanų, rusas iš Muravos km., 
buvo pasiųstas atnešti du kastu
vus duobei iškasti. Vaikinai pa
matę, kad jie bus nušauti, labai 
verkė ir prašėsi pasigailėti. Vie
nas iš jų — didžausias, — kurio 
kišenėje buvo rastas. pistoletas, 
prašė, kad jį vieną nušautų, nes 
tik jis turėjo šaunamą ginklą ir 
savo draugus atsivedė į mišką 
pašaudyti. Mūsų' vadas “Mška” 
nieko nenorėjo apie tai girdėti. 
Ir kai tik atnešė kastuvus, tuoj 
buvo įsakyta jiems patiems iš
kasti duobę tarp eglučų, Jie jau
nuoliai visą laiką verkė ir kasė 
duobę labai pamažu. Tas visus 
labai nervino. “Mišką” įsakė 
mums baigti kasti duobę. Kai tik 
darbas buvo atliktas, trys vai- 
kiaai buvo nušauti. Juos šaudė 
rusai ir vienas iš lietuvių. Vienas 
iš nušautųjų turėjo gerus auli
nius batus. Tuos batus nutraukė
me nuo £ojų. Juos man atidavė, 
nes jie buvo nedideli ir kaip tik 
tiko mano kojoms.. Po to, visi 
trys buvo suversti į duobę ir už
kasti.

“Miška” mums pasakė kalbą, 
pagyrė už gera atliktą darbą, iš
ėmė iš kišenės 400 markių ir lie
pė atnešti degtinės. Vienas mu- 
raviškų nunešė kastuvus ir at
gabeno du litrus degtinės ir kiek 
duonos. Visi išsigėrėme ir vaka
re . išsskirstėme”.

Po šio ruskelio parodymo, bu
vo iškviesti nužudytųjų jaunuo
lių tėvai ir atkasta duobė. Tai 
buvo 1944 m. balandžio 1 d. A.a. 
Algirdas Briedulis ir jo pusbro
lis Vytautas Staneika buvo pa
šarvoti Kauno Įgulos bažnyčioje, 
o Povilas Jankovičius, pravosla
vas, buvo laidojamas iš pravosla
vų cerkvės esančios jų kapinėse. 
Laidojami buvo tą pačią dieną. 
Jei Kauno kapai dar nėra bolše
vikų sulyginti su žeme, Briedu- 
lio ir Staneikos palaikai ilsėjosi 
.bendrame k^pe, visai prie karių 
skyriaus, ir dvigubas baltas kry
žius buvo nesunkiai matomas 
praeiviams žingsniuojantiems 
Vytauto prospektu.

Tokia tai nelemtoji istorija tra
giškojo įvykio, kurį prisiminti ir 
bent tuo viešai pagerbti žuvu
sius jaunuolius tenka tik išeivi
joje. Pažymėtina, kad V. Stanei
kos tėvas taipgi žuvo nuo bolše
vikų kulkos, partizanaudamas 
Vilniaus gatvėse, prasidėjus vo
kiečių - sovietų karui 1941 m. '

Bostono dienraštis “Monitor”, 
kaip vienas “Draugo” bendra
darbių pastebėjo, turi visą eilę 
gerų ir rimtų užsienio korespon
dentų. Vienas jų, Paul Wohl, 
specializuojasi Sovietų Sąjungos 
reikalais. Savo paskutiniame pra 
nešime jis pasakoja: '

Komunizmo pasaulis įspėja
mas tikėtis, rodosi, ne visai ma
lonių “siupryzų”. Kadangi įspė- 
jikas ne kas kitas tik siurpryzų 
gamintojas Nikita Chruščiovas, 
daugelis komunistų spėlioja, kas 
gi tokio įvyks. Praėjusį sekma
dienį čekų Pilsene kalbėdamas, 
Chruščiovas pareiškė, tik “su
stiprinimas draugiškų santykių 
tarp socializmo kraštų ir komu
nistinių partijų” bei komunistų 
vdaus “vienybė” apsaugos nuo 
bėdos, kuri galinti būti “baisi”.

Rusų kalbą mokąs vakarietis 
socialistas, kuris liepos mėnesį 
lankė Maskvą, Leningradą ir 
Kiivą, sako, sovietų rateliai ko 
tai laukia, tačiau, nesinervuoja, 
nes tiki, kas įvyks, ves į pažangą, 
ne atgal. Toks laukimas ne nau
jas reiškinys. Berijos sunaikini
mo metu (1953 m. liepos mėn.) 
vienas Amerikoje tarnavęs rusų 
diplomatas per banketą Mask
voje pareiškė: “Tai tik pradžia— 
jūs pamatysite daug ko”. Todėl 
socialistas vakarietis teigia: “At
mainos neišvengiamos, nes gyve
nimas stipriai veržiasi visomis 
kryptimis”.

Kokios tos atmainos bus, nie
kas pasakyti negali. Gal jos, kaip 
paskutinių keturių metų įvykiai 
įrodo, vyks palaipsniui, tačiau, 
visuomenės galvojimą ir politi
nį Orą pakeis.

Jei partija dabartiniu pavida
lu išliks, manoma, jos pobūdis 
pasikeis; Vienas anglas stebėto
jas sako: “Labai gali būti, kad 
partija galiausiai pasidarys visai 
ne partija, bet valstybinis apa
ratas, kuris šauksis Lenino dva
sios (nes juk autoriteto reikia), 
bet remsis raudonosios armijos 
pajėga”. r

Vokiečių žurnale Christ und 
Welt (bal. nr.), daug metų S. S. 
gyvenusi žmona vokiečių moks
lininko cituoja jauno ruso moks 
lininko mintį, pareikštą per vie
ną draugišką subuvimą, nusitę
susį po vidurnakčio: “Partija čia 
valstybė, bet valstybei teturime 
atiduoti tik kas jai priklauso, ne 
daugiau”. Tokiuose subuvimuo
se, kada liežuviai atsileidžia, ru-

sai partijai prikiša “kapitaliz
mą” ir “doktrinieriškumą”.

Pavidalai būsimų atmainų ne
žinomi, bet žinomi spaudimai, 
kurie prie tų atmainų spiria. Vie
nas prancūzas stebėtojas iš Mas
kvos rašo: “Jaunimas vis labiau 
ir labiau nusiteikęs prieš visokį 
autoritetą”. Atsakomingi sovietų 
pareigūnai atvirai prisipažįsta, 
kad studentija “anarchistinių 
nuotaikų”. .

Liepos - rugp. nr. sovietų žur
nalo “Voprosy istorii” (Istorijos 
klausimai) išstudijavęs prof.Roy 
D. Laird, kuris seka S.S. žemės 
ūkį, daro išvadą ,kad kolūkiuo
se valstiečiai jaučiasi esą laikomi 
prievarta. Miestelėnai gi reika
lauja daugiau visokių gaminių, o 
dabartinio penkmečio plano vyk 
dymo statistika rodo, daugelio 
gaminių gamyba stovi vietoje, 
arba net sumažėjusi. Praėjusiais 
metais miestelėnams buvo įsaky
ta miestelių ribose savo namuo
se neauginti kiaulių ir nelaikyti 
kitų gyvulių, bet pripažįstama, 
kad šis įsakymas neįvykdytinas.

Menininkai kelia maįštą tylė
dami. Literatūros žinovė Vera 
Aleksandrova, Paryžiuje einan
čiame “Socijalističeskij Kurjer” 
(liepos mėn.), sovietų spauda 
pasiremdama, įrodo, kad rusų 
rašytojai ir menininkai į partijos 
pastangas užnerti savo apynasrį 
atsiliepia “žygdarbių tyla”.

Darbininkams uždarbiai pakel 
ti 5%. Gal paveikė kinų diktato
riaus pripažinimas, kad streikai 
teisėta priemonė net komunizmo 
kraštuose.

Čia išvardijome visą eilę gy
venimo spaudimų, kurie iš gyve
nimo neišbrauktini. Gal todėl 
Chruščiovas taip uoliai per 
“Pravdą”,. per “Partijnaja Žizn” 
ir per “Komunist” kviečia nepa
miršti “prieš partiją” sąmoksli
ninkų (atpirkimo ožių). Savo va
žinėjimais į Pragą, į Bukareštą, į 
Berlyną, jis siekia sulipdyti ko
munizmo “vienybę” ir minčių 
“vieningumą”. O suplakdamas 
Malenkova su Molotovų jis sie
kia pėdas maišyti.

Bet perversmas diktatūros vir
šūnėje, rodosi, buvo ne vien po- 
litikieriška asmeninė kova dėl 
galios. Bene pirmusyk S.S. isto- 
rojoj pradėjo veikti ikišiol už 
scenos nustumta tyli visuomenė 
bei jos visokios grupės, sluogs- 
niai ir rateliai. V.

Mirė dr. A. Gessner
Kaip iš rytų vokiečių spaudos tesi gydytojo praktika, kartu bū-

sužinota, š.m. birželio mėn. 28 
d. Sachsenhausene, vakarų Vo
kietijoje, mirė ilgametis Klaipė
dos miesto ligoninės direktorius, 
sanitarijos patarėjas, medicinos 
daktaras Adolfas Gessner.

Velionis gimė Klaipėdoje, ten 
pat baigė gimnaziją, studijavo 
Karaliaučiaus universitete medi
ciną, priklausydamas korporaci
jai “Lituania”. 1901 m. jis grįžo 
į Klaipėdą ir visą laiką ten ver-

Problema neperdidžiausia
(VIETOJ FELJETONO)

Vytas devyni metai Kanadoje. 
Devyni metai, tai ne devynios 
dienos. Devynius metus reikėjo 
ne atostogauti, bet dirbti kas
dieną, išskiriant sekmadienius, 
oficialias šventes ir atostogas. 
Per tuos devynis metus jis pra
leido keletą atostogų tabako far- 
moje, uždirbdamas per šešias sa
vaites trijų mėnesių algą. Jo me
tų darbo ir taupymo pastangos 
šiandien matosi. Visko daugiau, 
kaip vienam vyrui reikėtų. Jo 
kambarys labiau panašus į mo
dernią- baldų krautuvę, kaip į 
viengungio “landynę”. -

Kai tie devyni metai prasidė
jo, jis buvo virš 20 metų, jiems 
bėgant jis pražengė 30. Kiekvie
niems metams praėjus Vytą vis 
kamavo vienas klausimas:

— Vyras be žmonos, — svarstė 
jis naktimis,* — kaip kambarys 
be šviesos. Reikia būtinai vesti 
ir būti laimingu žiūrint į augan
čią šeimą.

Save jis laikė patriotu, todėl 
apie kitatautes merginas nega
lėjo būti nei kalbos. Jis pažino 
beveik visas nevedusias lietuvai
tes ir nepastebėdavo, kad jos ap
simestų jo nepažįstančios. Kaip 
vyrui jam nieko netrūko: ūgis 
vidutinis, plaukai blondiniai ir 
garbanoti, akys mėlynos. Jei jam 
ir trūko vyriškumo, tai nereiš
kia, kad jis neturėjo stropumo.

Kai žmogus pradeda gultis ir 
keltis su ta pačia mintimi, ji pa
sidaro taip reikalinga, kaip mais
tas ar vanduo. Ir Vytui pasidarė 
šeima gyvybiniu reikalu. Kai jis 
pasidalino 4a mintimi su pora 
artimesnių draugų, tie trūktelė
jo pečiais:

— Tau neturėtų tai būti dide
lė problema, nors merginos ren
kasi busimuosius ne iš vyrų, bet

ginsi su geriausia kanadiete. Ir 
aš neturiu ko ilgai laukti.

Pasimatymą gauti jam nebuvo 
sunku. Pirmą ... antrą ... trečią. 
Jo mašina slinko oru ir Vytas 
norėdavo dainuoti į pasaulį pro 
atvirą mašinos langą, kai užmes
davo žvilgsnį į šalimais sėdinčią 
Zosę. Jo mintys prašoko keletą 
metų pirmyn. Ji pasirodė jam 
šypsanti _ ’' ”
galvelių_  dar vienas žvilgsnis
ir Vytas 
mašiną.

— Mudu nesame du jaunuo
liai, — pradėjo jis, nors gerklė 
buvo sausa ir. žodžius reikėjo 
spauste spausti, — bet man jau 
trisdešimts metų ir metas turėti 
žmoną ir šeimą. Jei pati...

— Nelakstyk' apie krūmus, — 
nukirto Zosė trumpai ir angliš
kai dėl sklandumo, — jei pats 
darai pasiūlymą, aš sąlygas turiu 
tik dvi... — čia ji sustojo lauk
dama dėmesio.

-Vytas ištempė'ausis. Jis buvo 
pasirengęs priimti dvidešimts 
sąlygų.

— Pirma, — pradėjo Zosė, kir
čiuodama kiekvieną žodį, — man 
vedusiai nereikės dirbti. Antra, 
mano būsimas vyras turi turėti 
namą rezidenciniame kvartale— 
bungalow.

— Žinoma, mes turėsim bun
galow Scarbore', — įterpė Vytas, 
— porą metų padirbę ir pataupę 
mes tikrai nusipirksim. Mašiną 
jau dabar turim.

— Mašiną!—beveik suriko Zo
sė, — kiekvienas turi mašiną tris 
metus skoloje pagyvenęs.

Ji sušvelnino balsą, kai krau- 
tuvėn einantieji žydai vos barz
dų nesukišo pro atvirus maši
nos langus.

— Ir tu iš viso nesupranti ma
nęs, brangusis, — Zosė sėdėjo 

___ __ _____ t r tiek arti, kad dabar pirštu badė 
tikrai turėjo pistoletą ir jo sūnus Blogiausios lietuvaitės, nepaly-jo krūtinę sakydama kiekvieną

— Šmeižtas, — gynė Vytas. —

šalia poros blondinių

pasiryžo. Jis sustabdė

damas Klaipėdos miesto ligoni
nės vedėju, kuri jo laikuose bu
vo pakartotinai padidinta ir pas
kutiniais laikais turėjo 350 lovų. 
Dr. Gessner pasižymėjo moder
ninėje chirurgijoje ir ginekolo
gijoje, buvo žymus rentgenolo
gas, ausų, gerklės ir nosies spe
cialistas.

1944 m. rudenį apleido Klaipė
dą kartu su jo sergančia ir dali
nai paralyžuota žmona, kol ga
liausiai atsidūrė Goddelsheime, 
kur buvo palaidota jo žmona.

Kaip pabėgėlis, 75 m. amžiaus, 
turėjo kuklią praktiką, kurią po 
5 metų dėl senatvės nutraukė.

Lietuvos laikais dr. Gessner 
politikoje nepasižymėjo. Kurį 
laiką toje pačioje ligoninėje dir
bo lietuvis dr. Kristupas Gudai
tis, dabar praktikuojąs JAV. A.

Lietuvos konsulo nepakvietė
Kaip iš lakraščių sužinota, Por 

tugalijos prezidento gen. Craevi- 
ro Lopez lankymosi proga San 
Paulo mieste, į visus jam rengia
mus priėmimus buvo kviečiamas 
ir Lietuvos konsulas A. Polišai- 
tis.

Kanados Dienos proga Čika
goje Kanados konsulatas rengė 
visą eilę priėmimų, į kuriuos bu
vo kviečiami ir visi Čikagoje re
ziduoją konsulai. Betgi Lietuvos 
konsulas Daužvardis' nebuvęs 
kviečiamųjų tarpe. A.

žodį. — Ne mes..., tu..., aš 
vedusi neinu dirbti ir bungalow 
ne po vestuvių, bet prieš...

Vytas buvo perdaug įsigilinęs 
į savo ateitį, kad pradėtų juoktis. 
Parvežęs ją namo, jis ilgai sė
dėjo mašinoje bandydamas rasti 
kelią įsigyti bungalow. Tačiau 
problema buvo virš jo. Namuo
se jis rado draugą niūksantį fo
tely. Trumpais sakiniais jis pa
pasakojo draugui apie savo pa
dėtį.

Anas vos neužspringo su stik
line prie lūpų, išgirdęs dvi sąly
gas, bet nurimo pamatęs, kad 
Vytas laukia iš jo patarimo.

— Problema neperdidžiausia,
— pradėjo draugas filosofiškai,
— jei pats devynius metus dirb
si po dešimts valandų į dieną ir 
Salvation Armija duos maistą ir 
butą veltui, o tai, žinai, yra be
veik jų pareiga, pats turėsi be
veik išmokėtą bungalow Scar
bore.

Vytas nusipurtė. Devyni me-

venti nevedusiam
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Pavergtoje tėvynėje
F

Stasys Palčinskas, Vilniaus ko prof. J. Matulis ir daugybė ki- 
operatinio technikumo direkto- tų nūdieninių garsenybių, 
rius mirė birželio 21 d. Jis gimė Vilniaus un-te gynė disertaci- 
1906 m. Pirmos rusų okupacijos ■ jas birželio 28 d.: Laigovaitė Ade ■ 
metu jis dirbęs Tiekimo - rėa- lė, d. Mato, filolog. mokslų kan- 
Hzavimo ir Darbo rezervų valdy- did. laipsniui įgyti. Tema: “Vie- 
bose. Po karo buvo Kauno eko- tininkai dabartinėje lietuvių kal- 
nominės prekybos -mokyklos di- boję”.
rektorius, o nuo 1947 m. kooper. i, Bertmanas Efroimas, Kalmąno • 
technikumo direktorius. s., ekonom. m. kand. laipsniui —

Viliampolės tiltas per Nerį ■’LTSR statybinių medžiagų pra- 
pradėtas statyti, kai birželio 21 monės, issivystymas ir isdesty- 
d. esamasis laikinis tiltas buvo A..x„ j ___
nukeltas į šalį ant laikinųjų tau
rų. Nukeltas buvo visas tiltas iš 
karto, tuo metu net nenutrau
kiant pėsčiųjų judėjimo. Tiltas 
slinkęs pęr 1 minutę 20 centi
metrų. Visas perkėlimas užtru
kęs 3 vai. ir 20 min. Tilto staty-' 
bai vadovauja inž. Dubovik.

Joninių naktis Kaune šiemet 
buvo atšvęsta labai iškilmingai 
ąžuolyno “Dainų slėnyje” susi
rinkus 10.000 kauniečių, atski
riems būriams nešant ąžuolų la
pų ir rūtų vainikus. Programą 
išpildė “Kauno audinių” choras, 
“Drobės” liaudies šokių šokėjai, 
lūpinių armonikėlių ansamblis 
ir kt. Atvyko į iškilmę ir lenkų 
.dekados artistų grupė, kuriems 
užgrotas krakoviakas. Šiaip ant 
lentų platformos buvę šokami 
Klumpakojis, Suktinis, polkutė .i tačiau čia užimtos vos kelios eis
it kiti senoviški šakiai. j temos, nes N. Vilnios mielių fab-

Kur gauti dalgių? — klausia tikas nuolat žlugdo giros gamy- 
Skerys, jų negavęs nei Kazlų Rū I bą, o prekybos vadovai su tuo 
dos nei Kauno parduotuvėse. O ' “ ' ”

. juk tai birželio 26 d. Šienapiūtė 
be dalgių!

Eidukevičiaus vardo odos-ava- 
lynės fabriko Vilniuje darbinin
kai kas rytą prieš darbą 7 min. 
atlieka gifnnastikos mankštą, ir nebesą. Daugely vietovių vaiS-, 
Esą, tai pakelia nuotaiką ir pa- vandenių ir ledų esą negalima 
didina darbo našumą. gauti net turgų dienomis. Koope-

Vilniaus kanalizacijos nešvą- ratyvai jų nelaiką vertais perky-

Į Sąlčiūtė Aušra, d. Mato, medi
cinos m. kand. 1. — “Pirminio 
plaučių vėžio, diferencinė rent* 
genodiagnostika”.

Ilgūnas Vytautas, s. Jonu; fi
zikos matėm, m. k. 1. — “Magne
tinės ultragarso dispersijos elekt 
trai laidžiuose skyriuose klausi
mi”.

Rekevičius Kazys, s. Juozo, fi
zikos matėm, m. k. 1.- — “Sudė
tingų laiptinės formos elektrinių 
virpesių autogeneratorių kieky
bės tyrimas”.

Vilniuje gazuoto vandens par
davimo taškų esą daug, tačiau 
neretai prasilenkiama su taisyk
lėmis — vanduo per mažai ga
zuojamos, mažinamos sultys.

Vilniečiai mėgstą duoninę gi
rą. “Jai pardavinėti Vilniaus pre
kybos valdyba turi 10 cisternų,

Rugpiūčio 30 d

penktadienį,
Hamiltono Lietuvių

Namų Fondas

maloniai kviečia visus tautiečius į

PAGERBIMO VAKARA
kuris įvyks gražiausioje 

F Prudhopime’s Garden Centre salėje, Vineland, Ontario

Salė yra apie 20 mylių į rytus nuo Hamiltono prie Queen Elizabeth Highway. Prašome vi
sus senuosius ir naujuosius lietuvius kuo skaitlingiausiai dalyvauti. Gros Vyt. Babecko ve
damas orkestras “Aidhs”. Veiks bufetas ir loterija. Pradžia 8 vai. vakaro,, pabaiga 1 vai.

HAMILTON, Ont
Senųjų lietuvių pagerbimo va

karas, ruošiamas rugp. 30 d. Na
mų Fondo, yra, berods* pirmasis 
tokiopobūdžio. O jie pagarbos tik 
rai verti. Tik pri^minkime savo 
pirmuosius šiame krašte žings- 

j. ., .„ inius ir'sutiksime, kad retas išsi-
ai s 0S1 • vertėme be vienokios ar kito-Automatinių vandens gertu- fci j pagaIbos. Dažnas mūsu 

vių esą Kaune Stalino prospek- Į npl naram„. j5 i,;
te, bet nesą Vilniuje.

Gyventojams patikęs pieno 
šampanas, bet jis voš pasirodęs

rūmai tebeterš Neries vande
nį. Dabar perstatomas kanaliza
cijos tinklas, kad visi nešvaru- __
mai .būtų nuvesti toli į laukus už mašinų ji pradėjusi dirbti, bet 
Žvėryno, kur bus pastatyta van- viskas sustoję dėl stokos drena- 
dens valymo stotis, o atmatos zo vamzdžių. Jų norėję gauti is džia ir nabai«-a 
bus sunaudotos trąšoms. Kraštų plytinės Vabalninko ra- p ° ’

Baisi Pirčupio kaimo tragedi- ione. Bet ten viską paimanti Bir-

dienį, vokiečiai sudegino visą kai 
mą su 119 gyventojų, buvo šie
met paminėta gausiais straips
niais spaudoje irjškilrnėmis^ta-

1- me pat kaime, kur nutarta pasta
tyti žuvusiems paminklą. Gaila 
tik, kad tas skaudus visai tautai 
įvykis pavaizduotas bolševikinės 
propagandos veidrodyje. Iškil
mėse pačiame Pirčupio kaime 
(Eišiškių* raj.) dalyvavo pats 
Sniečkus, Paleckis, Tilvytis, ^Maisto, direktorių yra Pumputis

bininkų dėmesio.
Utenoje pernai įsteigta'Melio

racijos Mašinų stotis. Gavusi i

i net ir materialinės paramos iš jų 
susilaukėme. Kas negirdėjo ge
rųjų Treigių, atsiėmusių į Kana
dą apie 200 lietuvių! Kam neži
nomi Pundziai, Bugailiškiai, Stu- 
kai. Milaševičiai, Pėstininkai, Ka 
nevai, Uikienė, Doveikai ir dau
gelis kitų, tiek daug mums padė
jusių pirmomis dienomis. Arba 
mielieji Amilija ir Jurgis Pali- 
liūnai tuo metu gyvenę Winni- 
pege. Daugeliui vadinamų “di-Žvėryno, kur bus. pastatyta van- viskas sustoję dėl stokos drena- jų buvo keKo

Kraštų plytinės Vabalninko ra Tad nebūkime užuomaršos ir 
nors retesnėmis progomis jiemsja, Kai 1944 m.birzelio 3 a. sesta- zu MMS. Pažadėjusi aprūpinti n . - , - . ,- • . . - . . . , . v. . .. X pareikskime pagarba ir padėka.Anvksciu plytine, bet pasirodė, y. . - \ y •< r .. .. r j Jie nenori musu atsilvgimmo —kao. ii teturinti tik 4 cm skers- . .. - .

mens vamzdžiu kai rnamstrali-1ne del to Jie mums Pade3° “ bet nėms linijoms, nti kuriikdarbas ?‘1,eSnis Padeįos ■ žodis 
vLitio Ift IR J^ms visada bus mieThs.pradedamas reikią 18, 16, 13 cm 

vamzdžių. Plytinė nežiūrint rū-

M -.......... ■-'".I ill I" »I -im ■ I .1 !U" ijwmniwRm n

Lietuviai pasaulyje

Hamiltono Liet. NF Valdyba.

sportininkus iš Rochesterio rug
sėjo 14 d. prašomi pranešti pirm. 
K. Stanaičiui—95 Delaware Ave. 
Tel. JA. 9-8460. Taip pat visi.ha- 
miltoniečiai prašomi prisidėti sa
vo fantais prie loterijos surengi
mo dideliame baliuje Royal Con
naught viešbutyje. Pantai bus at
siimti iš namų, paskambinus K. 
Stanaičiui arba K. Mikšiui — 
JA. 9-8593. \

Į kryžiaus pašventinimo iškil
mes Midlande iš Hamiltono vyks 
labai daug lietuvių. Malonu bū
tų, kad turintieji lengvas maši
nas ir laisvų vietų, galėtų kartu 
pasiimti norinčius ten nuvykti. 
O gal suorganizuoti autobusu 
ekskursiją?

Lėktuvo nelaimėje prie Que
bec miesto iš 79 žuvusiųjų buvo 
12 asmenų iš Hamiltono. Dau
giausiai veteranų šeimos, atosto
gavusios Anglijoje.

Lietuviški filmai, pagaminti 
brolių J. K. Žukauskų, jau ši ru
denį bus rodomi didesnėse Ka
nados kolonijose. Spalio mėn. 
numatoma Hamiltone, lapkričio

IA VALSTYBES
Am. LB Tarybos sesija 

kiama Čikagoje rugpiūčio 
rugsėjo 2 d.d.

BALFas š.m. liepos mėn gavo 
aukų $4.267,59, narių mokesčių 
$63, transportacijai per Atlantą 
$308.

Iš Kanados aukų gauta $48 — 
L. Remeikienė iš Šudbury $8, E. 
Smilgys iš Vancouver $13, R. 
Bulovas iš Hagervsille, Ont. $12, 
I. Kievis iš Windsor, Ont. $15/

Gėrybėmis liepos mėn. gauta 
1021 svaras.

Vasario 16 gimnazijai gauta 
$2.010.

Prel. J. Balkūnas, Masphėto 
liet, parapijos klebonas, rugpiū
čio 5 d. išskrido Europon. Pre
latas lankosi Italijoje, Vokieti
joje, Prancūzijoje ir Anglijoje, 
kur arčiau susipąžįsta su Euro
pos lietuvių gyvenimu.

Lietuvių Tautinis Sąjūdis ko- 
respondenciniu būdu išsirinko 
savp valdybą, t.y. valdybą -visų 
kraštų tautininkų. Jos pirmi
ninkas dr. Br. Nemickas, vice- 
pirm. Vyt. Abraitis ir A. Seni- 
kas, sekr. V. Rastenis, iždinin
kas P. Ališauskas, nariai J. Kiau
nė ir A. S. Trečiokas.
VOKIETIJA

Liet. Raudonojo Kryžiaus Vy
riausiai Valdybai Europoje atsi
statydinus (pirm, buvo kūn. K. 
L. Gronis), VLIKo prezidiumas 
pavedė Vykdomajai Tarybai su
daryti naują LR KVyr. Valdy
bą iš pirmininko Jono Norkai- 
čio ir narių kun. A. Bungos ir 
inž. L. Prosinsko. Nauja LRK 
Vyr. (Valdyba prašyta atnaujin
ti glaudesnius ryšius su Tarptau
tiniu Raudonuoju Kryžiumi ir 
per jį rūpintis išplėsti pagalbos 
tiekimą lietuviams tremtiniams 
Sovietu Sąjungoje.

Apylinkių pirmininkų ir var
go mokyklų mokytojų suvažiavi
mas įvyko liepos 20-21 d. Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose. Su-

sau-
31 -

I važiavimas buvo informacinio 
ppbūdžio. Statutas tokio organo 
nenumato, tad jokių nutarimų 
jis negalėjo padaryti. Buvo tik 
išklausyta pranešimų aktualiais 
klausimais ir jie padiskutuoti.

Suvažiavime pirmininkavo E. 
Simonaitis, J. Čekauskas ir VI. 
Klevečka. Apie bendruomenės, 
veiklą bei sąlygas pranešimą pa
darė Kr. Vald. pirm. J. Bataitis, 
apie lietuvybės išlaikymo prob
lemas dabartinėse sąlygose V. 
Banaitis ir apie vargo mokyklą 
reikalus mokytoja S. Laukaitie
nė (iš Mūncheno).
' Iš Kr. V-bos pirmininko prane- . 

Šimo paaiškėjo, kad KV įstaigo- * 
je dirba du tarnautojai, sąrašuo
se yra per 90 apylinkių, kurių 
betgi vos apie pusę terodo gyvy
bės ženklų; solidarumo mokes
čio per metus <L95§. VII. 1 — 
1957. VII. 1) surinkta DM 7.758. 
Iš tos sumos DM2.000 išleista Kr. 
Tarybos suvažiavimams ir Kont
rolės kom. darbams, 25% turi 
būti atiduoti Tautos, Fondui, tai 
Bendruomenės organams lieką 
DM.4.319. Free Europe institu
cijai įteikta prašymų DM33.390 
sumai. Pašalpos esą gaunama tuo 
daugiau, juo pajėgesnė organiza
cinė veikla yra vystoma.
AUSTRALIJA

Sydnejaus Lietuvių Namų ta
ryba veda derybas dėl dviejų 
augštų mūrinių , namų pirkimo 
Broadway gatvėje, prieš Vikto
rijos parką. Lietuviai už šiuos 
namus siūlo 15.000 svarų.

Bankstowne jau prieš 5 mėn. 
pradėta statyti Lietuvių Namai - 
salė. Mūro darbai jau baigti. 
Rugpiūčio mėn. bus dengiamas 
stogas. Stogo rėmai ir medžiaga 
jau užsakyta. Bankstowno Liet, 
namų valdyba kreipėsi į visuo
menę, kviesdama į talką liku
siems darbhms atlikti, o taip pat 
telkti lėšas statybos užbaigimui. 
Rugpiūčio 3-4 dienomis tam tiks
lui buvo rinkliava .

vyno ir savo sodo šviežių vaisių.
Šį kartą fantai po namus nebus 

keptą ir gražiaį’dekoruotą antį, 
renkami. Rengėjai labai prašo, 
kas galėtų ką nors loterijai paau
koti, fantus atvežti tą pačią die
ną į salę.

Su ekskursija į Lietuvą iš Ha
miltono rugpiūčio 8 d. išvyko 
Petras Astyla, 184 Sherman Ave. 
N. Ji užtruks 6 savaites. P. As
tyla išvyko vienas, žmona liko 
Hamiltone. Įdomu, ar jiems bus 
leista pavieniui apsilankyti jų 
tėviškėse? .

Raštikio atsiminimų II t. jau 
siuntinėjamas užsisakiusiems. Jų 
kaina — I tomo $6.50, II — $7. 
Norintieji dar gali juos’užsisa
kyti pas St. Bakšį, 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Ont. JA. 9-4662.

Vindašius Aleksas savo inicia
tyva surado tris naujus alyvos 
klijentus, užsisakančius per Na
mų Fondą, tuo būdu padidinda
mas NF lėšas S45. Mielajam Alek 
sui nuoširdus ačiū.

Namų Fondas vėl susilaukė 4Montrealyje ir gruodžio 8 d. 
naujų .narių. Po $100 paskyrė-: Prisikėlimo parapijos salėje To-

’ ’ — - ronįe pįimai liečia ne tik Hamil
tono lietuvių gyvenimą, bet ir

kius, kaip Katalikų kongresą,

žemės ūkio pirkimas Kanadoje
Rašo J. A. M. Cook

Feliksas Rimk^, Ratinskaitė Re 
gina. Žadeikis Antanas ir X. Dė-VcililZ.u.ZlU. Jl Llllc Iiez.lUL 1111 L u- V. , J ] x . u gllld, LOIlO llduVlll gj Veilllllcį, ucl

siu, bet tik kad pagamintu plane ?10 \ a Yva^ me jU pager- (^ojame ir laukiame visų tautie- didesnius Kanados lietuviu ivy-numatyta kieki vamzdžiu;P Ga- ^ .vakare Musų šia proga čiJ isidėjim0 J
’ ~ ■ ?MMS! skaitlingas dalyvavimas Jiems . • ^^1. pasitaikanti nuoŠir.

tiknn bus malonus m tuo pačiu | dumą teko sutikti mielojo A. Ža- 
,, . ūeikio asmeyje. Įteikdamas $100

čekį, jis pažymėjo, kad pradėjus 
Liet, Namų statybą, jis savo da
li padidinsiąs iki $500.

’ ' ’ Sk. St.

minanti visus vienodus, o ■ 
negalinti dirbti...

Kauno mėsos kombinato, buv.

Tinkamiausias
“visai šeimai”

gėrimas. ..

Lietuvių Dienas Toronte, Mont- ; 
realyje, Windsore, Dainų šventę 
Čikagoje if Tautinių šokių fes
tivalį,, kuris nufilmuotas su ori
ginaliu garsu ir parapijinių mo
kyklų dainomis. Malonu taip pat 
pranešti, kad gruodžio mėn. su- 

-,r i • . .. . . kanka Ivgiai trys metai, kaip bu-
Vokietijos sanatorijoje antrą ašve&ntintas Prisikėlimd pa- 

lietuvis. raphos bažnyčios kertinis ak
ais'ą parašyti. i m įos iškilmės vra nufilmuo- 

Kaioa, o yrize is ros į na- , v i • ~ ’ tos ir bus parodytos lygiai po 3
mus net sa’vo tėvams už anglis- Į metų Toronte, taip pat pamaldos

.po metų po savo pastoge, pamal-
- Tt/r- r u -u. ........... J dos College kino teatre ir t.t.parašo. Mieli hami tomeciai, jaut; Lietuvj§kos kolonijos, užinte- 

rnc a/’i c t ome roi iro I ome nrocnm 1 • *■ ersuotos siais filmais, prašomos 
^įrašyti K. Baronui. 131 Kėnsing- 

. ton Avė. N., Hamilton. Filmai tę
siasi apie 2 su puse vai. K. B.

įneš daugiau dvasinės šilumos į 
mūsų busimąjį bendravimą.

Skautų berniukų stovykla, vy
kusi Br. Aselskio ir P. Braso, 
ūkyje nuo liepos 27 d. iki rugp. 
5 d., praėjo su dideliu pasiseki
mu. Joje stovyklavę 20 berniukų atsidūręs 20 m lietuvis' visi iki vieno buvo labai paten-11M‘UV,Si 
kinti Susirinkę į ją tevartojo; P vrį v a tarpe' vokiečiu, I 
anglų kalną, o grįžę is jos į na-■ -r - - “ . . ...
. ... .. , . tami, jokių giminiu neturi, todėlkų zoazių maišymą dare pasta-«jr nieks Rea *lanko;net laišk0 ne. 
oas. x . ' ■■■ - - ■

Už stovyklos suorganizavimą įūs visiems reikalams, prašomi. 
didžiausia padėka tenka J. re- gįarn nelaimingam lietuviui nors i 
ciokui. Labai puikiai su nuosir- (keIet žodžiu parašyti; Jo antraJ 
dziu atsidavimu stovyklai vado-! yra. Kazys uieckas. Heil-j 
vavo Ad. lumaitis. Tikrai i staette Wilhelsheim, Station V,; 
nius valgius gamino (taip yąikai į pOS| Oppenfeiler, Kr. Bacnnan 
grįžę, kalbėjo) gerosios ponios M. Qermany_ 
Tumaitienė. J. Laugalienė ir G.
Breichmanienė.

Tėvams reikėtų rimtai pagal
voti ir kitais metais visiems savo 
vaikus panašias stovyklas išleis
ti.

Broliai Žukauskai savo filmus 
papildė Tautinių Šokių šventės. 
nuotraukomis. Ir reikia pažymė
ti, kad filmai labai vykę. Rudenį 
Žukauskai nusistatę šią lietuviš
ko gyvenimo filmą rodyti Ha
miltone, Toronte, Montrealyje ir 
kitose kolonijose.

Kun. dr. J. Tadarauskas ir p.
Rakštienė pirmieji paskyrė stam 
besnes dovanas senųjų lietuviui 
pagerbimo vakaro loterijai. Mie- Į 
lasis klebonas paaukojo penkinę, | 
o, geroji p. Rakštienė paskyrė!

Toronto. — Ontario provinci-
Hamiltono sportininkai, galin- joje pereitą savaitę liepsnojo net 

tieji priimti nakvynei svečius -' 48 miško gaisrai.

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

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, y 

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,
275 Main St. W., Hamilton, Ont. - - Telefonas JA. 7-6281

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

South ofMohowk Rd., Highway 6, (James St. S.)

Jūsų lietuviška namų apšildymo bendrovė! 
Kokybė ir sąžiningos potornovimos žemo

mis kainomis!
Visada pasiruošę padėti įvairiose nomų ap-

• šildymo problemose!
Statome clyvos burnerSus ir atliekame įvai

rius skardos darbus! fe

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 
siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

AUTHORIZED DEALERS 
cf CONTINUE-FLO FURNACES
CONTINUE-FLO ALYVOS KROSNYS:
Augiausios kokybės 
Ekonomiškiausios 
Tvirtos Įmontavimas 
Tykus veikimas 
Puošni išvaizda' 
10-čioi metų garantija 
Duoda natūraliai drėgnų orą

24 valandų patarnavimas.
President - Soles Moneger

Dėl informacijų skambinti FU. 5-7743

Ukrainska Knyha 
jūsų sudarytus medžiagoj avalynės, vaistų, naujų ir vartotų 
rūbų bei maisto siuntiniais. Muitas pagal Ukrainskos Knyhos 
nustatytas kalnas. » *
Pcs mus galite įsigyti geriausias rūšies angliškos dryžuotos medžiagos, odi
nių kurtkių, botų su kaimukais, odos ir kitų dalykų pigiausiomis kainomis.■
Toio pat galime pasiusti iš Kanados oro paštu lokrodžius, foto aparatus, 
kojines, skarutes, medžiagas J§ Švedijos standartinius maisto pokietdlius.

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; Sveicariš- 
’ as laikrodis, 17 įsw. $27.00.

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

sekmadienius ir pirmadienius.

(CSc) Vidutinis kanadiečio 
ūkininko metinis pelnas per 
praėjusius keleris metus buvo 
$3.200. Tai yra mažiau, negu pra
monėje galima uždirbti. Šis pa
jamų vidurkis yra didesnis ten, 
kur auginami brangesni augalai, 
bet tokiuose ūkiuose mažiau pa
sigaminama produktų paties 
ūkininko prasimaitinimui.

Ūkių kainos yra augštos Onta
rio pietuose, bet ten ir iš viso 
kainos augštesnės. Šiauriniame 
Ontario ir atšiauri© srityse žemė 
pigi, bet ten ir metinės pajamos 
mažos.

Gyvenimas ūkiuose pastarai
siais’ metais labai pagerėjo. Atsi
rado naujų kelių ir elektros li
nijų. Apsitvarkė mokyklos, pa
gražėto visas vietovaizdis. Šiau
rėje ir prerijose žiemos ilgesnės 
ir šaltos, tai ir judėjimas ūkiuo
se mažesnis.

Naujieji kanadiečiai, prieš 
pirkdami ūkius, turi surinkti 
apie tai pakankamai žinių. Pir
mutinis tokių žinių šaltinis yra 
apskričių žemės ūkio valdinės įs
taigos. Šalia to, daug naudingų, 
dalykų galima sužinoti tiesiogi
niai iš kaimynų.

Pažymėtina, kad Kanadoje yra 
galimybių gauti “gaspadoriauti” 
tokiuose ūkiuose, kur savininkai 
patys tuo nesiverčia. Tokiu at
veju reikia ypač gerai pažinti 
tiek patį ūkį, tiek vietines rin
kos sąlvgas.

Tyrinėjant patį ūkį, dėmesys 
atkreiptinas į žemės rūšį, kokie 
augalai gerai auga, klimatą, rin
kas bei jų nuotolį,^mokesčius. 
Visas reikiamas žinias geriausiai 
surinks tas, kas rįžtasi porą metų 
toje apylinkėje pagyventi arba, 
dar geriau, ūkyje padirbėti.

Kaikurie naujieji ateiviai jau 
vra įsikūrę pietiniame Ontario. 
Nemaža jų dalis augina tabaką, 
sodų vaisius, daržoves, soją, cuk
rinius runkelius, kukurūzus. 
Šios ūkio šakos gana pelningos, 
bet reikalauja daug sunkaus dar
bo. o derliaus nuėmimo metu , tai kainuoja nemažiau, kaip pati 
yra vargo su darbininkais. -—'

Vidutinė dirbamos žemės akro 
kaina Ontario yra apie $100. Ne
įdirbta žemė kainuoja mažiau, 

į bet už tat tabokinė ir sodų žemė
— daug daugiau.

Nepakanka pinigų vien žemei j _
nusipirkti. Reikia dar turėti ūki- daržovių - šakniavaisių, yra me- 
ninkavimo pradžiai. Apskaičiuo-, daus ūkių, paukštininkystės. Pa
jama, kad pradėti ūkininkavimą staruoju metu kyla ir pieno ir 
mišriame 100 akrų ūkyje reikia kiaušinių ūkiai.

turėti apie $14.000. Mokesčiai 
yra didesni, jei ūkis arčiau mies
to ar šiaip didesnių rinkų. Bet, 
kitą vertus, miestų artumas la
bai svarbus pienininKystės, dar
žovių ir vaisių ūkiams.

Atlanto provincijose (Nova 
Scotia, New Brunswick ir Prince 
Edward Island) ūkiuose augina
ma bulvės, obuoliai, paukščiai. 
Be to, kyla pieno ūkis. Rinkos 
ten menkesnės, kaip centrinėje 
Kanadoje.

Quebec yra geras žemės ūkiui, 
tačiau dauguma ūkių ten yra šei
mų tradicinė nuosavybė. Naujo
kui ten nelengva žemę pirkti.

Šiaurės Ontario nėra žemės 
ūkio kraštas. Čia ant uolotų augš 
tumu daugiausia auga miškai. 
Pagrindinis gyventojų pragyve
nimo šaltinis yra kasyklų ir miš
ko darbai. Tačiau atskirai išsi
mėčiusių ūkių ir čia yra. Jie nu
eina į šiaurę Superior ežero‘pa
krantėmis, o taip pat ir toliau iki 
Cochrane.

Šiaurėje žemė pigi, bet ją rei
kia nusivalyti nuo miško ir krū
mų. Žiemos ten šaltos, tad reikia 
gerų patalpų ir galvijams. Ūki
ninkai žiemos metu dažnai eina 
uždarbiauti į miškus.

Vakarinėse prerijose žemės 
akras kaštuoja apie $50. Žemė 
tuo pigesnė, juo toliau nuo van
dens. Saskatchewan ūkininkai 
daug kur įsitaisę specialias kūd
ras, kur subėga vanduo iš tiprs- 
tančio sniego ir užsilaiko iki va
saros daržams drėkinti ir galvi
jams girdyti.

Saskatchewan© ūkiuose gerais 
metais užauginama iki 25 buše
lių’kviečiu viename akre. Preri
jų ūkiai žymiai didesni. To dė- 
liai ten ir nuotoliai didesni ne 
tik tarp ūkių, bet ir tarp miestų. 
Tokie grūdų ūkiai gali būti gana 
pelningi, tik atsimintiną, kad 
šiuo metu čia nebeįmanoma iš
siversti be mašinų. Reikia ne tik 
traktoriaus ir sunkvežimio, bet 
ir kuliamosios ar kambaino. Vi
sos reikalingos mašinos papras-

žeme.
Klimatas prerijose yra žiemą 

šaltas, bet sausas, tad gana svei
kas. Lyja daugiausia tik pava
sarį ir rudeni. Keliai ir elektri
fikacija gerėja. *

Be grūdu, čia dar auginama

Hamiltono ir apylkikės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus - 

TALKOJE.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

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



TiVISKtS ŽIBURIAI

Pasikalbėjimas
Atsitiktinai teko susitikti buv. 

Lietuvos baleto šokėją, dabar p. 
Volkovo baleto studijos pirmąją 
mokytoją p. Z. Orentienę-Smols- 
lįytę. Besikalbėdami įvairiomis 
baletą liečiančiomis temomis, už- 
kliuvome ir už tokių, kurios, 
manau, ir kitiems tautiečiams

esu

doje į profesionalus yra atviras, 
nes Kanadoje (matyt sekant 
Angliją) baletas yra populiarus 
ir kaskart vis labiau populiarėja.

Vyčiai rinkosi angelų mieste
Vienas iš didžiausių Los Ange

les lietuviu kolonijos užsimoji-

bus įdomios, tad nutariau pasi
dalinti su kitais skaitytojais.

— Ką, ponia, galėtumėt pasa
kyti apskritai apie baletą?

— Baletas, kaip muzika, tapy
ba, skulptūra ar poezija yra me
no rūšis, išreiškiąs veiksmą bei 
žmogaus vidinį pergyvenimą kū
no judesiais.

— Ponia teigiate, kad baletas 
ipenas. Bet man teko matyti 
daug baletų, ypač televizijos 

. programose, kurių ašį nelaiky
čiau menu."

— Tamstos tiesa, baletas, pa
kliuvęs į biznierių randas, ku
riems pirmoje eilėje yra biznis, 
bet nę tikrasis menas, pradeda 
taikytis prie publikos pageidavi
mų su pigia medžiaga — tikrasis 
gi menas yra brangus...

— Iš to gal tenka daryti išva
dą, kad baletas turi savyje skir
tingas kurio krašto ar tautos sa
vybes?

— Ne visai taip. Baleto pagrin
dai yra visuose kraštuose vieno
di, tik išreiškimo formos gali bū
ti skirtingos, tad ir-Tamsta pa
stebėjai skirtumą tarp taip vadi
namo amerikoniškojo ir euro
pietiškoje baleto. Kartu galė
čiau pastebėti jog, norėdami gi
lintis į smulkmenas, rasime ir 
savitą charakterį lietuviškame 
balete, kaip rusiškame ar ang
liškame.

— Tai, sakyčiau, yra meniška 
baleto pusė, bet, sakykite, ar ba
letas turi kokios nors praktiškos 
reikšmės?

— Didžiausios. Baleto studijos 
lavina žmogų fiziškai, auklėja 
dvasią ir stiprina valią. Būna 
daug atsitikimų, kad žmogų su 
mažesniais fiziniais trūkumais 
(ypač raumenų sistemoje) bale
to studijavimas visai sutvarko. 
Žinoma, tik tinkamų, gerų mo
kytojų priežiūroje baleto studi
jos duoda gerų vaisių, bet atvirkš 
čiai, neparuoštų, netinkamų mo
kytojų vedamos baleto studijos 
gali tik sužaloti mokinius. Sakau 
tai dėl to, kad žinau, jog tokių 
vadinamų “mokytojų” yra ir net 
nemažai.

—• Grįžtant dar prie- praktiškos 
baleto studijų pusės kyla klausi
mas — o ko gi gali tikėtis kiek
vienas studijuojąs baletą Kana-

Čia yra taip vadinamos baleto 
kompanijos (baleto teatrai), te
levizija, savų studijų steigimas, 
bei, esant norui, galimybės iš
vykti į užsienį, nes tokio augšto 
lygio, kaip National Ballet ir Bo
riso Volkovo studijos, išleidžia 
oilnai pasiruošusius baleto šokė
jus.

— Ir dar vienas klausimas: 
kodėl ponia, turėdama tokį di
delį pedagoginį patyrimą neįstei
giate savos lietuviškos studijos, 
kur galėtumėte lietuvių vaikams 
perduoti savo žinias, ir tuo pa
čiu praturtinti lietuvišką sceną 
savo auklėtinių pasirodymais?

— Apie tai esu daug galvojusi, 
deja, lėšų stoka visus planus iki 
šiol ardydavo. Bet prieš porą die
nų teko susirišti su šv. Jono Kr. 
parapijos klebonu, kun. Ažuba
liu, kuris leido naudotis jo baž
nyčios sale pradžioj, kol galėsiu 
įsitaisyti savo studiją, -taip, atro
do, greitu laiku bus galima dar
bą pradėti, nes jau daug pasine
šusių menui lietuvių pasisiūlė 
ateiti i talką. Ona. E.

K^na-
i atviras, mų, 4>e abejonės, buvo Lietuvos 

v ycių suvažiavimas (Knights 
of Lithuania 44th national Con
vention). Nepaprastai dideli nuo 
toliai nuo daugiau liętuvių ap
gyvendintų vietovių darė šį už
simojimą sunkiai įgyvendinamu. 
Keletos veiklių Vyčių pastan
gomis užsimojimas tapo įvykdy
tas. Rugpjūčio 8-11 d.d., Statlerio 
viešbutyje seimas įvyko. Dar 
niekad čia lietuviai nėra turėję 
savo suvažiavimų. Stebint jo ei
gą galima buvo drąsiai tvirtinti, 
kad jis pavyko. Šis eksperimen
tas atidarys kelią ruošti savo su
važiavimus šiame saulėtame Ra
miojo vandenyno pakraštyje ir 
kitoms organizacijoms.

Suvažiavimo programa buvo 
plati, gerai organizuota ir įdo
mi. Kiekvienam atvykusiam de
legatui įteikiama suvąjjavimo 
programa, gražus delegato ženk
lelis ir glėbys įvairių bilietų vi
siems būsimiems parengimams. 
Leidinėly - programoj be gra
žaus viršelio ir daugelio skelbi
mų dar yra ir kai ko įdomesnio. 
Pirmiausia — trumpa “Vyčių” 
istorija, Los Angeles arkivysku
po sveikinimas, prezidento D. Ei- 
senhowerio sveikinimo telegra

Kultūros ir knygų pasauly
Studentų ateitininkų vasaros 

stovykla įvyks ALRK Federaci
jos stovyklavietėje prie Man
chester, Mich. Ji prasidės rug- 
piūčio 28 d. ir baigsis rugsėjo 8 d. 
Vykstantieji privalo iki rugpiū- 
čio 24 d. įsiregistruoti ir įmokė
ti 5. Registruoja draugovių val
dybos ir siunčia C V šiuo adresu: 
A. Lukas, 4017 Markland St., 
Philadelphia, Pa. Į stovyklą kvie 
čiami atvykti ir moksleiviai abi
turientai. Stovyklos mokestis 
35. Tėh pat stovykloje įvyks SAS 
suvažiavimas rugsėjo 6-8 d.d.

(E) Mūnchene veikiantis “In
stitutas Sovietų Sąjungai tirti” 
neseniai išleido 164 pusi, knygą 
anglų kalba: “Soviet Water
ways” (The Development of the 
Inland Navigation System in the 
USSR) . Knyga paruošta autorių 
Andrei Lebed ir Boris Jakovlev. 
Tai vertimas iš rusų kalbos. Lei
dinyje pradžioj apžvelgiami Ru
sijos vandens keliai iki 1914 m., 
minint jau ir tame skyriuje Ne
muno baseino vandenis. Plačiau

dėstomi sovietinio laikotarpio 
vandens kelių klausimai, palie
čiant Baltijos jūrą, Nemuną ir 
kitus vandens kelius. Atskiruo
se skyriuose rašoma apie Baltijos 
- Baltijos jūros kanalą, apie 
Baltijos ir Juodosios jūros su
jungimą vandens keliais, Balti
jos-Volgos vandens kelių siste
mą ir kt. Yra skyrelis apie Ne
muno reguliavimą ir stambiosios 
jėgainės statybą ties Kaunu. 
Knygoje yra 27 mažesni ir vie
nas stambesnis žemėlapis, atvaiz 
duojąs vandens kelius.

Raudonoji knyga apie bolše
vikų persekiojamą K. Bažnyčią, 
kuri buvo išleista prancūzų k., 
dabar yra išversta anglų kalbon 
kun. Cronin ir išleista leidyklos 
Gili a. Son Dubline. Joje yra 
straipsnis ir apie Lietuvą.

Buffalo. — Rugpiūči o 10 d. čia 
dėl finansinio bankroto sustojo 
lenkų lienraštis “Dziennik dla 
Wszystkich”, gyvavęs 50 metų.

Nuotykiai
seimai

LAIŠKAS IŠ LOS ANGELES

Iš Vyčių seimo vaizdų. Sėdi: solistė H. Swaggart ir buvęs Lietuvos 
krepšininkų treneris Pr. Lubinas. Stovi iš kairės į dešinę: rašyt. 
A. Gustaitis, sol. V. Verikaitis, Holywoodo artistė Rūta Lee-Kil- 
mopytė ir muzikas Br. Budriūnas.

BOB HOPE
Pasaulinio garso komikas, kas vakaro Grandstande 
bus pagrindiniu artistu, dalyvaujant kitiems žymiems 
artistams, šokėjams; dainininkams... ir užbaigoje 
su didžiuliais feierverkais.
Užsisakykite bilietus dabar, 
užsakymo terminas baigiasi rugpjūčio 19 d. 
Ringling Bros, ir Barnum - Bailey cirkas 
Nepraleiskite "The Greatest Show on Earth" įspū
dingų popiečio Grandstando seansų. Tik pirmą savai
tę: rugpjūčio 26, 27, 28, 29, 30 ir 31 d. 2.30 vai. pp.
Naujas Queen Elizabeth paviljonas
Puikus naujas madų parodoms ir moterų pasirody
mams skirtas pastatas su 1.350 sėdimų vietų.
įvairus sportas
Vandens sporto pasaulinės žvaigždės, lengvoji atle
tika ir Kanados olimpinės treniruotės.
Aplankykite Kanados spdrto 
garsenybių halę
Didžiausias pasauly žemės ūkio paviljonas 
Konados premijuojami galvijai, pieno produktai, 
paukščiai, vaisiai, grūdai, daržovės .-. šunų ir kačių 
parodos. < .
Valstybinė arklių paroda
Rugpjūčio 23, 24, 26, 27, 28, 29 d. Koliziejuje.
Tarptautinės parodos
Viso pasaulio kraštų žymieji gaminiai.
Pramogų mylia — Midway
Nauji pasivažinėjimai, naujos pramogos, žaidimai.
Moterų pasaulis
Virimo pamokos, modų parodos, namai išlošimui, 
muziko, gėlės ir naujausi rakandai bei kambarių 
apstatymo baldai.
Maisto gaminių paviljonas
Veik 3 milijonų žmonių dėmesio centras.
Irish Guard orkestras
Posouli oplorrkęs orkestras iš Anglijos, kasdien 
aikštės scenoje.
Tarptautinis oro paradas
Kvapo užimantis dviejų valandų pasirodymas tik 
rugsėjo 6 ir 7 dienomis.

mos fotokopija, viceprezidento 
Richard Nixon gražus laiškas, pa 
rapijos klebono kun. Kučingio, 
konsulo dr. Bielskaus, suvažiavi
mo .pirmininko L. Valiuko, Lie
tuvių Dienų leidėjo A. Škiriaus 
ir kitų sveikinimai. Kadangi 
Vyčiai daugiau jūungia čia gi
musį jaunimą, todėl nenuostabu, 
jog ir lietuvių sveikinimai siun
čiami anglų kalba. Tuo tarpu 
per visą suvažiavimą jautėsi gra
ži Lietuvos meilės dvasia.

Suvažiavimas prasidėjo penk
tadienį, bet anksčiau atvykusieji 
nebuvo malonių losangeliečių pa 
miršti. • Trečiadienio rytą sve
čiams aprodytos įžymybės Los 
Angeles ir Holywoodo vietos. 
Vakare visi pakviesti į konsulo i 
dr. Bielskaus rezidenciją, kuri 
skelbiama atvira visiems suva
žiavimo dalyviams. Dr. Bielskus 
įsikūręs gražiuose ispaniško Sti
liaus namuose, su ponia priimi
nėjo svečius iki vėlyvo vakaro.

Ketvirtadienio rytą autobusai 
laukė nuvežti ponias į televizijos 
programą ’’Dienos karalienė”, gi 
vyrams buvo numatytos golfo 
varžybos. Kaip moterims pavy
ko nežinau — neįsileido, o pačios 
neprisipažino, kuri buvo išrinkta 
karaliene, bet su vyrais tai pa- Philadelphijoje. Linkėtina 
sibaigė nekaip. Varžybose daly
vavo tik trys žaidėjai. Po varžy
bų buvo surengti pietūs garsia
jame Riviera Country klube, ku-. 
riuose iš numatytų 20 tedalyva
vo tik 9. Vakare vyko susipaži
nimo vakaras šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, sutraukęs nemažą 
skaičių vietos lietuvių neskai
tant didelio skaičiaus delegatų.

Penktadienį prasidėjo darbas. 
8.30 vai. iš ryto pamaldos. 9.30
— suvažiavimo atidarymas. Sve
čių tarpe matėme prof. Biržiš
ką, A. Skiriu ’’Liet. Dienų” re
daktorių, poetą B. Brazdžionį, 
inž. A. Rudį ir kit. Įvairūs po
sėdžiai užsitęsė iki vakaro. Va
kare koncertas Pacific Balroom. 
Salė, talpinanti virš tūkstančio 
žmonių sutraukė apie 600 klau
sytojų. Pagal Los Angeles lietu
vių kolonijos dydį, tai jau didelis 
skaičius. Programą išpildė: sol. 
V. Verikaitis iš Toronto, Helen 
Swaggart iš Los Angeles, Rūta 
Lee-Kilmonytė iš Holywoodo ir 
Br. Budriūno vadovaujamas šv. 
Kazimiero parapijos choras bei 
oktetas.

šeštadienį iš ryto šv. Mišios už 
Vyčių steigėjo Mykolo Norkū
no vėlę. Vėliau priešpietiniai po
sėdžiai. 1.45 vai. — pietūs, kurių 
metu gražų prisiminimų pluoš
tą pabėrė buvęs Amerikos atsto
vas Lietuvai Noremaa. Po pietų 
vėl posėdžiai. 3 vai. paskaita vie
no iš žymiųjų sporto asmenybių
— F. Lubino. Vakare įvyko jau
nimo šokiai, sutraukę nemažai 
stebėtojų — vyresnio amžiaus

jaunuolių. Grojo geriausias Los 
Angeles šokių orkestras. Šis pa
rengimas taip pat sutraukė apie 
500 dalyvių nustebindamas dau
gelį optimistų, kurie galvojo, jog 
užteks ir 25.0.

Sekmadienio rytas traukė vi
sus į lietuvių parapijos bažny
čią. Čia 10.30 vai. įvyko iškil
mingos pamaldos, dalyvaujant 
Jo Em. kardinolui James Francis 
MacIntyre, vysk. Vincentui Briz 
giui ir daugeliu kunigų. Mišias 
laikė Vyčių dvasios vadas kun. 
Kontautas. Pamokslą Mišių me
tu sakė vysk. V. Brizgys, o po 
pamaldų prabilo ir pats Kardino
las. Pamaldų metu giedojo para
pijos choras, vad. Br. Budriūno 
ir sol. Vacį. Verikaitis. Po pa
maldų svečiai pakviesti į para
pijos salę užkandžiams.

Vakare įvyko iškilmingas su
važiavimo uždarymas - banke
tas, kur pagrindinę kalbą pasa
kė svečias prof. dr. Robert Fen
ton Craig.

Taip praėjo viena iš istorinių 
Los Angeles savaičių — Lietu
vos “Vyčių” suvažiavimas, su
traukęs daugybę delegatų iš Įvai 
rių Amerikos vietovių.

. Sekantis suvažiavimas įvyks 
ir 

jiems sėkmės tokios, kokia lydė- 
j o Los Angeles lietuvius.

Beje, Los Angeles teko sutik
ti ir keletą buvusių torontiečių 
šeimų Karaliūnus, Jonynus, 
Narbutus, Norkus, — kurie visi

Į džiaugiasi gerais uždarbiais ir 
sveiku Kalifornijos oru.

V. Verikaitis.
i:?::..'
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Nuo žiaurių skausmų

Instantine
A PRODUCT OF BAYER

BAYER GAMINYS ft 
Suteiks skubų, ilgai trunkantį -vl 
skausmų nuraminimą — tai£ 
pat lengvai pakelia žmogaus 
nuotaiką. ||||
Teikia greitą pagalbą nuo žiau- .||| 
rių galvos skausmų, nusišoldy- 
mo, išijas, lumbago, reumatinių \ < 
ir artritinių skausmų.

ii
48 tab!. .75c 
$1.39

12 tobl. .25c
120 labi

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

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

CANADIAN NATIONAL EXHIBITION MAZAR TRADING CO.

litams .

Čia jums proga pamatyti Kanados kultūrą . . . 
Kanados pramonės ir gamybos produktus . . . 
Kanados mokslą ir meną kortu vienoje didžiulėje 
parodoje . . . Juokas pramogų mylioje . . . Tai 
viena iš didžiausių progų jūsų gyvenime ... ke
turiolika smagių pramogų dienų ... du didžiu
liai Grandstando seansai ... 54 nuolatiniai pa
viljonai .... 350 aerų pramogoms ir nuoty-

CANADA ON DISPLAY
Fred f. WaM, President 

Hiram E. McCallum, Omarai Manager

Nuo rugpjūčio 19 dienos

persikėlė
į naują vietą 863 Queen Street West.

Telefonas tas pats - EIM. 3-5520
Artėjant Kalėdoms jau pats laikas susirūpinti pasiusti giminėms 

maisto siuntinėlius. Mes pasiūlome dabar prieinamomis kainomis įvai
rius maisto siuntinėlius. O užtikrinti jų gavimą jau pats laikas išsiųsti, 
kol dar nėrė prasidėjęs prieživentinis siuntimas.

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

PINIGAI 1 LENKIJĄ: UŽ $1—100 ZLOTŲ. Pristatymas per 
tris savoites garantuotas.

Siunčiame, kaip ir paprastai, jūsų* pačiu sudarytus siuntinius.
Greitos ir sąžiningas patarnavimas. Visų siuntinių pristatymas j 

Lietuvą ar kitus kražtus garantuotas.
Dėl smulkesnių infoamoeijų kreipkitės jau nauju adresu.

NEVIENODI ŽMONĖS
Grįžo Tėvynėn Sibiro tremti

nys. Paliegęs, išsisėmęs, bet lai
mingas, kad vėl gali gyventi gim 
tojoje žemėje, laimingas, kad vėl 
rado vietą savosios šeimos prie
globsty. Sunku jam, menka svei
kata, be to, kaip tremtiniui, da
romos įvairios kliūtys gauti kad 
ir paprasčiausią darbą. Laimei 
artimi giminės Amerikoje nori 
padėti nelaimingajai šeimai. JA 
Valstybėse gyvenąs brolis rašo 
Lietuvon: “Tavo pirmąjai šalpai, 
skiriu vieną tūkstantį dolerių. 
Ką norėtumei gauti už tuos pini
gus, ką tau atsiųsti, kas labiau
siai reikalinga?” Atėjo ir atsa
kymas: “Mielas ir brangus broli, 
ačiū už Tavo tikrai neeilinį rūpi
nimąsi manimi ir t mano šeima. 
Ačiū Dievui, pavalgyti dar turi
me, bet ilgokai buvus ne tėvy
nėje, labai 'išsiilgau lietuviškų 
knygų. Ir dabar visą savo laisvą 
laiką praleidžiu prie knygų. Ma
no senoji bibliotdka žuvo karo 
audrose ir dabar norėčiau bent 
mažutę savo naują knygų lenty
ną turėti. Pas mus knygų išlei
džia, bet jos labai brangios, tad, 
ar labai pyktumei, jei prašyčiau 
žadėtąją paramą nukreipti ta 
linkme, kad aš galėčiau įsigyti 
galimai daugiau lietuviškų kny
gų”. Tai tikras įvykis iš Lietu
vos. Prie to nieko daugiau nebū
tų ir ko pridėti.

Antrąjį atsitikimą, papasakojo 
vienas tautietis, Z. lietuvių kolo
nijoje platinąs L. Enciklopediją 
ir kitas knygas. Vieną vakarą, 
jis užsukęs naujųjų ateivių dar
bininkų šeimon. Vienas dirban
tysis, keturios burnos. Neperiš- 
taigingas, bet nuosavas kampas, 
arti lietuviškos bažnyčios, para
pijinės mokyklos, gana paprasta
me miesto rajone. Šeimos paja
mos labai ribotos, be to, du ma
žamečiai vaikai. Nebuvo sunku 
gauti Enciklopedijos prenume
ratą. Mielai pasirašė ir pinigus 
įmokėjo. Tą patį vakarą spėjau 
nuvykti į žymiai rinktinesnį ir 
prašmatnesnį rajoną, kur dides
ni mokesčiai, brangesnės namų 
kainos, į vieną tautiečių šeimą, 
kurios galva turįs pastovią pro
fesiją, be to, dirbanti ir žmona, 
na ir visus mokesčius atskaičius, 
be antvalandžių, per mėnesį šei
mos iždan atnešama aštuoni šim
tai grynais. Čia, knygų platinto
jas buvo pavaišintas alaus stiklu 
ir labai įdomiais, beveik “nau
josios filosofijos” samprotavi
mais. Esą, dabar jie negalį pirkti 
Enciklopedijos, nes už jau išėju-

sius vienuoliką tomų, susidaro 
nemaža pinigų suma. Bet, kaip 
gi su ta darbininkų por^ gyve
nančia prie bažnyčios? Juk jų 
pajamos kurkas mažesnės. Į tai 
buvo paaiškinta maždaug šitaip.' 
Girdi, tie darbininkai, žino, kad 
ir ateity jie neturės perdaug di
delių vilčių padidinti pajamas, 
tad jie pirko ir namą pigesnėje 
vietoje, jų ir visos kitos išlaidos 
žymiai mažesnės, bet gyvenant 
pasiturinčiųjų aplinkoje, tenka ir 
vesti atitinkamą gyvenimo būdą. 
Tas reikalauja žymiai daugiau 
lėšų. Be to, turint gerą profesiją, 
atrodo ir ateitis gali būtį žymiai 
skaidresnė, tad, tenka ruoštis ne
užilgo keltis į dar geresnį rajoną, 
pirkti dar brangesnę mašiną ir 
dar didesnį namą, gi neatsiliksi 
nuo kitų panašių. Jie ir rengtis 
turi geriau ir aplamai susidaro 
visa eilė kitų reprezentacinių iš
laidu.

Išvis, esą, dabar nėra net lai
ko knygas skaityti, jei tiek daug # 
darbo tenka padėti aplink namą 
esančią žolę prižiūrint ir kiekvie
ną vakarą keliais einant išrauti 
pasitaikančias piktžoles. Negali 
gi atsilikti nuo kaimynų ir <tiek.

Dešimt Enciklopedijos tomų 
palikti skolon, bet, teko girdėti, 
toji šeima žadanti knygas grąžin
ti platintojui. Ir taip turime, du 
labai gražius, nors ir priešingus 
atvejus tremtiniškųjų nusadavi- 
mų Tėvynėje ir svetur, emigra
ciniame gyvenime.

Al. Gimantas.
Redakcijai prisiųsta

Žibintas, 1957 m. liepa - rug- 
■piūtis, Nr. 4(16), 97-128 psl.

Turinys: Mes ir jaunieji; J. J. 
Haulin, Moterų vergija; I. Nau- 
džiūnaitė - Joerg, Bailys; I. A. 
Nasvytytė, Sugrįš žvejų laivai, 
A. N. Dičpetris, Kasdien; J. Lū- 
ža, Anglijos katalikai; Liaudies 
daina — Žirgeli mano; M. M-is, 
Poilsio saloj; LA. Nasvytytė, Ka
ravanas (eil ); Šv. Marija Goret- 
ti; J. Kuzmickis, Trijų Fontanų 
švč. Marija; L. Venckus, Man- 
chesterio lietuviai; I. Savelis, 
Negrai meldžiasi už Lietuvą; 
Liaudies daina — Jaunamartę iš
leidžiant; Vaikų kampelis, Nau
jieji leidiniai, Įvykiai ir mintys.

Gaudeamus. studentų ateitinin 
kų sąj. leidinys, 1957 m. rugpiū- 
čio 10 d., Nr. 6(30), 4 lapai. Ro
tatorinis leidinys.

Skautų Aidas, 1957 m. rugpjū
čio mėn., Nr. 8, 24 psl.

Saleziečių Balsas, VIII - 1957 
m. Nr. 4(31), 32 psl.

TORON'TO UNIVERSITETAS

Karališkoji Kanados Konservatorija
Boyd Neel, Dekanas

... MUZIKOS MOKYKLA 
Ettore Mazzoleni, Direktorius’

Rudens semestras prasideda rugsėjo 3 d.
PIANINO - VARGONŲ - DAINAVIMO - TARENOS
TEORIJOS - OPEROS - ORKESTRO KLASĖS

KONSERVATORIJOS SKYRIAI VISAME MIESTE
Informacijos teikia

Registrar, 135 College St. /Main building/ EM. 8-2655 
arba Supervisor of Branches, 460 Avenue Rd., WA. 1-8958. 95

VISUOMET BŪKITE GERIAUSIOJE 
NUOTAIKOJE* * .

Pramogaujant — teatre — 
namuose — sek kanadiečius. 
Naudok Kanados mėgiamiausią 
gaivinantį gėrimą j

-... ledo šaltumo Coca-Cola. ’ I
Jis labai gero skonio ir tinka 
kiekviena proga. Kai apsip^rkate lĮS 
parsineškite ir Coke patogiame 
6 bonkų kartone.
"Coco-Colo" ir "Coke" registruoti fabriko ženklai Coca-Cola Ltd.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI =

• JOINT REALTY LTD.
899 BLOOB ST. W. - TEL. LE. 4-6381 .

Turime daug* įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.

Tvarkome visus morgičių reikalus.

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

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

ST. CLAIR RAJONUOSE.

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI 

tad mietai esate kviečiami atsilankyti j

5 ROBERT STREET, TORONTO
/prie Spadina-College/ ' „

Sav. VL.TARVYDAS
čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais, mechanikais.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Nenusiminkite, jei kortais ir pritrūktų pinigų, WALLY'S garažas lietuviams 

duos kreditan; až visus atliktus didesnius mašinos remonto darbus. 
Keičiama alyva ir tepamos mašinos.

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

Mes skoliname {mokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius! «

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

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 Bloor St. W. - - - Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus: 7

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
'it' Įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik g

LENGV. ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS, 

įvykusios praėjusį sekmadienį 
Rennie parke, sutraukė pusėtiną 
būrį dalyvių ir žiūrovų. Kaikurie 
lengvaatletai parodė žymią pa
žangą ir davė gerų pasekmių. 
Geriausią pasekmę pasiekė O. 
Vėlyvytė (Vytis) šuolyje į augš- 
tį gražiu stiliumi peršokusi 4*7” 
(1,40 m.), kas beveik prilygsta 
tremties rekordui. Žymią pažan
gą padarė O. Kriaučiūnaitė lai
mėjusi tris pirmas vietas ir su 
geromis pasekmėmis.
. Jaunių grupėje išsiskyrė Gu
das (Aušra) laimėjęs šuolį į augš 
tį ir disko metimą. Jaunučių gru
pėje dominavo K. Batūra (Auš
ra), kuris atrodo žaidynėse bus 
sunkiai įveikiamas. Labai gaila, 
kad turėta labai mažai dalyvių 
mergaičių klasėje, tad ir jų pa
sekmėmis nėra kuo pasigirti.
Pirmenybių pasekmės: vyrų ru

tulio stūmimas — 1. Balsys 32’ 
8%”; 2. Rautinš 32’63/4”. Moterų 
grupė: 50 m. bėgimas — 1. Bal
sytė 6,8; 2. Žėkaitė 7,1; šuolis į 
augšti — 1. Vėlyvytė 4’7”; 2. Žė
kaitė 3’8”; šuolis j tolį — 1. Kriau 
čiūnaitė 14’5”; 2. Balsytė 13’4”; 
rutulio stūmimas — 1. Kriaučiū
naitė 31’9”; 2. Žėkaitė 27’4”; dis
ko metimas — 1. Kriaučiūnaitė 
87’10%”; 2. Žėkaitė 84’4”; ieties 
metimas — 1. Kasperavičiūtė 76’ 
0“; 2. Vėlyvytė 46’4%”. Jaunių 
grupėje: 100 m. bėgimas — 1. 
Apsega 12,4; 2. Augustinavičius 
13,0; šuolis į augštį — 1. Gudas 
5’1%”; šuolis į toli — 1. Augus
tinavičius 16’7”; 2. Gudas 16’4”; 
rutulio stūmimas (vyrų) — 1. 
Burdulis 26’2%”; 2. Treigys 23’ 
83/4”; disko metimas — 1. Gudas 
99’1”; 2. Augustinavičius 95’1”; 
ieties metimas (vyrų) — Bur
dulis 125’9%”; 2. Gudas 110’6%”. 
Mergaičių grupė: 60 m. bėgimas
— 1. Gataveckaitė 9,1; šuolis į 
augštį — 1. Gataveckaitė 3’8”; 2. 
Bilkštytė 3’6”; šuolis Į tolį — 1. 
Gataveckaitė 12’3”; 2. Bilkštytė 
10’9”; rutulio stūmimas — 1. 
Bilkštytė 20’8%“; disko metimas
— 1. Bilkštytė 57’10%”; 2. Gata
veckaitė 48’9”. Jaunučių grupė: 
60 m. bėgimas — 1. Batūra 8.0; 2. 
Žaliauskas 8,3; šuolis į augštį — 
1. Žaliauskas 4’7”; 2. Puodžiukas 
3’6”; šuolis į tolį — 1. Batūra 15’ 
7”; 2. Žaliauskas 15’3“; rutulio 
stūmimas — 1. Batūra 34’7%”; 
disko metimas — 1. Batūra 107’ 
10%”. -

Nors ir nepergeriausiose sąly
gose teko varžytis, tačiau pui
kus oras ir kelių organizatorių 
pasišventimas pirmąsias pirme
nybes padarė pasisekusiomis. Ti-

kėkime, kad kitos bus dar geres- 
resnės. A. S.

Vyčio žinios
Praėjus atostogų laikotarpiui 

Vyčio futbolininkai, lengvaatle- 
tai ir tenisininkai vėl įsitraukė į 
aktyvų darbą. Po neįtempto žai
dimo prieš latvius, sekančiose 
rungtynėse vytiečiai turėjo ge
rokai pasitempti, kad nugalėtų 
sustiprintą ir kietai kovojančią 
Alexander the Great vienuolikę. 
Pirmam puslaiky vytiečiai A. 
Kasperavičiaus ir J. Vėlyvio šū
viais veda 2:0. Antram puslaiky 
teisėjui užskaičius abejotiną įvar 
tį, priešas dar bando pasiekti ly
giąsias, bet tas jiems nepavyksta.

Po ilgos virtinės laimėjimų, 
pagaliau atėjo ir pralaimėjimas. 
Praėjusio šeštadienio rungtynėse 
pralaimėta sparčiai į priekį besi- 
yeržiančiai Puglia 2:1. Vytiečiai 
žaidė labai,blogai ir pralaimėji
mas buvo neišvengiamas. Įvartį 
įmušė P. Rožaitis paskutinėse 
minutėse. *Nors šios rungtynės ir 
pralaimėtos, tačiau Vytis vis dar 
pirmauja su 3 taškų persvara.

Vyčio tenisininkai” Pr. Gvildys 
ir O. Rautinš dalyvavo miesto 
turnyre, vieneto ir dvejeto var
žybose ir pasiekė , laimėjimų. 
Dalyvauta TLN taures komandi
nėse varžybose Detroite ir pra
laimėta vietos Kovui 3:0. Ko
mandą sudarė: Rautinš, Gvildys 
ir Žukas. Tie patys tenisininkai 
dalyvavo ir tuo pačiu metu vy
kusiose V V apygardos pirmeny
bėse. Ir čia neturėta per daug 
laimės, išskyrus dvejeto varžy
bas. Rautinš - Gvildys nugalėję 
stiprią čikasiečių porą Andre- 
jauską ir Miliauską, pusfinalyje 
pralaimėjo broliams Lubes. Ne
žiūrint nesėkmingų pralaimėji
mų Vasaros Žaidynėse vytiečiai 
bus sunkiai įveikiami.

Antrosios lengv. atletikos rung 
tynės, įvykusios liepos jnėn. 31 
d., nepasižymėjo dalyvių gausu
mu, tačiau pasekmėmis per daug 
skųstis netenka: 50 m. bėgimą iš 
moterų laimėjo O. Žėkaitė 8,2; 
šuolį į toli — 1. O. Žėkaitė 13,5; 
2. Treigytė 12’9”; šuolį į augštį_— 
Žėkaitė 4’0”; disko metime Žė
kaitė pasiekė 86’11%”. Mergaičių 
grupėje N. Bilkštytė 50 m. per
bėgo per 8,3 sek., šuolyje į augš- 
ti peršoko 3’8” ir numetė diską 
53’2”. Vyrų rutulio stūmimą lai
mėjo Balsys su- 32’11%” pa
sekme. ■ - r:

Plačiai paskl idgs ir atnešęs 
gražių atsiliepimų*klubo biule
tenis “VytieČių Dienos” jau pasi
rodė trečią kartą. A. S.

Varšuvoje įvyko didelės tarp
tautinės lengvosios atletikos

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

Wonder Vaiiey Drive Inn
Gražioje vietoje, 2 mylios šiauriau Barrie, prie kelio Nr. 11, arba važiuojant 

‘ 11.

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

keliu Nr. 400 pusė mylios į pietus nuo kelių susikirtimo Nr. 400 su Nr.

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

Savininkai BUDVILAIČIA1.

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.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

$2.000 įmokėti, Bloor - Dovercourt, 9 
kambarių mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 2 virtuvės, naujas šildymas, 
didelis kiemas, namas be skolų, turi 
būti parduotas.
$2.500 įmokėti, Jane - Annette, 6 
kambarių naujos mūrinis namas, 
kvadratinis planas, mod. virtuvė, mod. 
vonia, pilna kaino $14.600, puikus 
pirkinys.
$3.000 įmokėti, Pacific - High Pork, 
12 kambarių mūrinis namas, 3 virtu
vės, 2 vonios, vandeniu alyva šildo
mos, geros nuomavimui, geros išsi
mokei imo sąlygos.
$5.000 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 
9 kambarių atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 virtuvės, pui
kiai dekoruotos, garažas su 
kiemu, namas be skolų.
$6.000 įmokėti, Indian Rd. 
Pork, 11 kambarių atskiras 
namas, 3 virtuvės, 2 vonios, vande
niu šildomas, privatus įvažiavimas, 
viena skola likučiui.
$6.000 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
5 kambarių šiurkščių plytų namas - 
bungalow, mod. virtuvė, alyva šildo
mas, garažas, šeimininkas išvyksta. 
$12.000 įmokėti, High Pork, 17 
kambarių, keturių atskirų butų mū
rinis namas, 4 vonios, 4 
vės, garažai su privačiu
labai geras nuomavimui. Labai didelis 
sklypas, puikus pirkinys.

P. KERBERIS

dideliu

- High 
mūrinis

L virtu- 
iovimu,

$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, mūrinis namas su garažu, 
alyva apšildomas, 2 vonios, 2 virtu
vės. Du atskiri butai. Bloor - Dover- 
court Rd. rajone.
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, atskiros, 
mūrinis namas su garažu ir vieta ant
rom, alyva šildomas, 2 moderniškos 
virtuvės. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Gražus kiemas. Bloor - Dundas 
rajone.
$5.000 įmokėti, 14 kambarių mūri
nis atskiras namas, vandeniu apšildo
mas, 4 virtuvės, 2 vonios. Namas 
parduodamas su visais baldais. Ge
rom nuomavimui rajone. Tuojau ga
lima užimti. Parkdale rajone.
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis namas su garažu, neper
einami kambariai, 3 virtuvės. Arti su
sisiekimo. Viena skola balansui. 
Bloor - Havelock rajone.
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, gero mūro namas su gara
žu. Vandeniu alyva šildomas, 2 virtu
vės. Dideli ir gražūs kambariai. Vie-, 
na skola 10-čiai metų. Oakwood - 
St. Clair rajone.
$9.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, geram nuomavimui rajone. 
Pilna kaina $24:500. Vandeniu ap
šildomos, garažas.
$10.000 įmokėti, gero muro namas 
su krautuve ir 5 kambarių butu ant
ram augšte. Viena skola balansui. 
Bloor - Dufferin rajone.

B. SAKALAUSKAS
Biznio totef.: LE. 1-2471.

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

OSSINGTOH 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

Visu draudimu reikalais kreipkitės
PIRMIAUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRAHA BARAUSKĄ
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

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

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 SL, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

rungtynės. 1500 m. bėgime daly
vavo ir lietuvis J. Pipynė, lai
mėdamas trečią vietą, tačiau at
siekdamas Sov. Sąjungai naują 
rekordą. Kaip rašd Varšuvos 
spauda, lietuvis šiose varžybose 
buvo kietu riešutu. Kova visą 
laiką vyko tarp pasaulio meis
terio čeko Jungvirth, jugoslavo 
Mugosa ir prancūzo Jazy. Vokie
čių sporto laikraštis “Der Sport 
Magazin” Nr. 23 rašo, kad visų 
bėgimo deimančiuku buvo 1500 
m., kuriame net 4 dalyviai atsie
kė naujus krašto rekordus. Šios 
tarptautinės rungtynės buvo su
rengtos pagerbimui lenkų bėgiko 
Kusocinskio, kuris 1932 m. olim
piadoje 10 km. bėgime laimėjo 
aukso medalį ir bendrai buvo 
skaitomas vienu iškiliausių Len
kijos bėgikų. Nors Kusocinski 
bėgdavo tik 5 ir 10 km., tačiau 
šiose varžybose 3000 m. buvo 
skirti Kusocinskio pagerbimui. 
Šią distanciją laimėjo lenkas 
Kryszkowiak per 7 min. 58,2 sek. 
Gerą pasekmę atsiekė 800 m. bė
gime Makomaski, sukoręs per 1; 
47,9 min. naują Lenkijos rekor
dą. '

Fotbolo draugiškos rungtynės 
tarp Toronto Argos ir Hamilton 
Tigers baigėsi hamiltoniečių lai
mėjimu 25:9.

Gerai pažįstama Augsburgo 
lietuviams Schwaben futbolo 
komanda iškrito iš augštosios 
pietinės Vokietijos lygos. Po ka
ro Augsburgo pabaltiečiai buvo 
sužaidę pirmas rungtynes su vo
kiečiais 1945 m. rugsėjo mėn. ir 
pralaimėjo jiems net 9:0. Ant
roji Augsburgo vienuolikė — 
BCA šieihet atsidūrė net 13 vie
toje, tačiau lygoje išsilaikė. Lie
tuviai jiems pralaimėjo 3:1.

Pirmos tarpvalstybinės mote, 
rų(!!!) futbolo rungtynės buvo 
surengtos Stuttgarte tarp Angli
jos ir Vokietijos rinktinių. Rung
tynės baigėsi lygiomis — 1:1. 
Nors sporto veikėjai ir kiti augš- 
ti'fizinio lavinimo mokytojai įro
dinėja, kad futbolas nėra sportas 
moterims (panašiai kaip imty
nės, boksas), tačiau kaip mato
me, jų balsas palieka tyruose 
šaukiančio, o gražioji lytis, vis 
daugiau užkariauja vyriško pa
saulio .. i

Vengrijos futbolo vadovas vi
siems grįžusiems į Vengriją fut
bolo žaidė j ams žada pilną am
nestiją, išskyrus vieną geriausių 
pasaulio žaidėjų — -Puskas ir 
Czibor.

Visų laikų geriausiu sportinin
ku vokiečių spauda beveik vien
balsiai išrinko buv. pasaulio 
bokso meisterį M. Schmelingą. 
Antroje vietoje liko rytų fron
te žuvęs 400 ir 800 m. meisteris 
R. Harbig, trečioj — žinomas 
lauko teniso žaidėjas G. vbn 
Cramm. K. B.

Lietuvos plaukimo rekordai
Kadangi Šiaurės Amerikos lietuvių 

sporto žaidynėse bus pravestos ir plauki
mo varžybos, čia paduodame dabarti
nius Lietuvos rekordus.

Jauniai 15-16 metų
100 m. L st ii. Babavičius l;08,0 min.
200 m. I. stil. — Liksa 2,46,2 min* 
400 m. I. stil. — Morkūnas 5;41/6 min. 
100 m. peteliške—Sukackas 1;21,5 min. 
200 m. peteliške—Sukackas 3; 14,3 min. 
100 m. nugara -— Gaidys 1;25,3 min. 
200 m. nugara — Gaidys 3;05,2 min. 
4 po 200 m. I. stilium Kauno rinkti

nė 1 1 ;35,1 min.
4 po 100 m. kombinuota —• Kauno rink

tinė 5;22,5 min.
Jaunės 15-16 metų

100 m. I. stilium — Lasytė 1 ;20,l min. 
200 m. I. stilium — Lasytė 3;02,2 min. 
400 m. k stilium — Lasytė 6;43,2 min. 
100 m. krūtine — Junelytė •! ;32,7 min. 
200 m. krūtine — Junelytė 3; 19,4 min. 
100 m. peteliške — Fionova 1;45,1 min. 
100 m. nugara — Mejerytė 1;44,7 min. 
4 po 100 I. stilium---- Kauno rinktinė

5;52,2 min.
Berniukai 13-14 metų

50 m. I. stilium — Rudzinskas 36,4 sek. 
100 m. L stil.—Morkūnas l;10,8 min. 
200 m. I. stil.—Morkūnas 2;46,6 min. 
400 m. I. stil.—Morkūnas 5;57,5 min. 
50 m. krūtine — čiukas 47,9 sek.
100 m. kūtine —- Gaidys 1;33,1 min. 
100 m. peteliške — Gaidys 1;36,8 min. 
500 m. nugara — Kiršonis 53,0 sek. 
100 m. nugara — Gaidys 1;38,6 min. 
4 po 100 m. I. stilium — Rudzinskas,

Ciukas, Adomavičius, Bilevičius — 
5;46,1 min.

Mergaitės 13-14 metų
50 m. I. stilium —— Bikinaitė l;07,9 min. 
100 m. L stil. — Firantaitė 1;28,8 min. 
200 m. I. stil. — Firantaitė 3;33,0 min. 
400 m. I. stil. — Firantaitė 8;08,6 min. 
100 m. krūtine — Junelytė 1;59,2 min. 
100 m. nugara—Petraškaitė 1;52,6 min.

Greičiausiai ir pigiausiai per- 
siunčiami siuntiniai j tėvynę

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
— VAISTAI

JANIQUE TRADING CO

Skyriai: Hamiltone, St. Catha

TV
7.

NATIONAL

Siaurės Amerikos 
geriausias futbolas

SOCCER LEAGUE

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

su Ed Fitkin ir Ward Cornell

Televizijoje

WGR-TV Kanalas 2

CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

CARLING'S
ŠEŠTADIENĮ /Bus paskelbta/ 
SEKMADIENI, 
AVRO - Vikings * 
Udincse - Silverthorn 
PIRMADIENĮ, 
Thistles - 7000 Club

TORONTO
METRO LEAGUE — at St. Clair Stadium

Rugpiūčio 24 
Rugpiūčio 25 
2 vai. p.p.
3.30 vai. p.p. 
Rugpiūčio 26 
7 vai. vak.
8.30 vai. vak. Estonia - Belfast 
Rugpiūčio 28 TREČIADIENI, 
7 vai. vak. Vikings - Silverthorn 
8.30 vai. vak. Belfast - Victoria 
Rugpiūčio 30 PENKTADIENĮ/
7 vai. vak.
8.30 vai. vak. Maple Leafs * AVRO

z NATIONAL LEAGUE — FRED HAMILTON 
PARK /Shaw - College/

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 
/Broadview - Gerrard/

• Rugpiūčio 24 ŠEŠTADIENI,
8 vol. vak. Ukraina - Sparta 
Rugpiūčio 25 SEKMADIENI,

I 3 vol. p.p.
Rugpiūčio 27 
8 vol. vak. 
Rugpiūčio 28 
8 vai. vak. 
Rugpiūčio 29 
8 vai. vak. 
Rugpiūčio 30 
8 vai. vak.

Scottish - Danforth

‘Tridents - Olympia-Harmony
ANTRADIENĮ,
White Eagles - Malta United
TREČ1ADSENJ,
Hungaria - Ukraina
KETVIRTADIENI,
Sparta - East End Canadians 
PENKTADIENĮ,
White Eagles - Olympia-Harm.

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

26 PIRMADIENI, 
italo Canadians - Ukraina

Rugpiūčio 27

Rugpjūčio

Rugpiūčio 30

ANTRADIENI,
Hamilton Hung. - British Imp. 
PENKTADIENI,
Ukraina - Hamilton United

CARUNG’S

ODOS! ODOS!
Siųskite odos siuntinius1 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 
ANGLIJOJE.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

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

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

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

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

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

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus ;
siuntinius.

Medžiagų pav. prisiunČiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.

835 QUEEN ST W -TORONTO 3- f M 4-4025



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7PUSL.

VASIS
87£ Btoar StW. Telefonas LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

dens olyvos opšildymas, gero mūro 
nomas. ** *
High Park, $5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kambarių, atskiros, mūrinis, 
olyvp šildomas namas, garažas.
College /netoli ’ Lėtu v tų bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų butų/, at
skiros, mūrinis namas.
St. Clair * Spūdina Rd., 7-nių dide
lių butų, geras mūrinis pastatas su 
garažai metinės pajamos $8.500, 
likviduojamas palikimas.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
Naav tel. UL 2-7391

kati 9 \om6oriai, 3 virtuvės, mūrinis 
narnos alyva Šildomos.
Bloor - Duffertn, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių rąūrinis namas, 2 virtuvės,

• Raąęesvplles, $4.000 
įmokėti, 6 didelių katnbanų, mūrinis, 
alyvg šildomas, garažas.
GfealaM* $2.500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, van-

KLAIPĖDIETIS POILSIAUJA
(Atkelta iš 3 psL) 

lių. Mamytė palingavo galva:
— Taip ir per metus to pavil

jono nepastatys.................
Jonelis vėl užsimanė gerti, ir 

reikėjo jo dėmesį nukreipti nuo 
gėrimo.

— Girdi, Joneli, kokia graži 
muzika.

Vaikui patiko. Per kelmynus, 
smėlio kauburius šeima patrau
kė prie didelio medinio gardo. 
Iš jo sklido akordeono muzika. 
“Buvo gera gaspdainė”, — trau
kė ūso t as? muzikantas. Į tarktą 
žmonės trypsėjo. Visų galvos nu
leistos į :apčaią. Jei pažiūrėsi 
merginai į akis, dar nuluš pakul
nė ar tarp lentų paliksi batą. Iš 
šokių garso sklido piktos kalbos:

— Ar tai šokių ^aukštelė? 
Reiktų pastatyti vasaros teatrą. 
Juk Klaipėdoje nėra jokios -va
saros salės.

— Lauk, pastatys, — atsiliepė 
kitas balsas. — Sugalvojo pir
miausia 30 hektarų miško ap
tverti. Tvoros lentų tikrai būtų 
teatrui užtekę.

Įsiterpia rimtesnis balsas.

apie tai šneka...
Apie kin ądaugiau neteko pa

kalbėti, nes nuo Baltijos prasi
veržęs vėjas centrinėje Montės 
gatvėje sukėlė per savaitę pri
sirinkusių dulkių sūkurius, ne
šiojo, sukiojo popierius. Visa šei
myna užsimerkė, užsičiaupė.

’ Aldoniukė čiaųdėdama pikti
nosi. ' - į

— Nejaugi negali bent' kartą 
per dieną pravažiuoti mašina ir 
palaistyti svarbiausias gatves!

— Negeri dėdės, — supyko Jo
nelis.

Tačiau toliau jis savo minčių 
negalėjo vystyti. Pr ošalį smuk
telėjęs “Zimas” vos neįtraukė jo 
į dulkių sūkurį- *

Tėvas pridėjo prie lūpų pirštą.
— Cit, Joneli..." Dar miesto 

vykdomojo komiteto pirminin
kas dėdė Idzelis išgirs .

V. Miniotas
“Tiesos” koresp.

(“Tiesa”, Nr. 140, 
1957. VI. 15).

WF '."'i'
Natūrali mirtis

į vieną amerikonišką įstaigą! 
užėjo jauna moteris ieškodama 
darbo. įstaigos viršininkas pasi
kalbėjimo metu klausia:

— Tamsta ištekėjusi?
-^-Aš našlė. .
— Jūsų vyras mirė natūralia 

mirtimi?
— Taip, jį užmušė automobilis.

Lengviau pasprukti
Du berniukai nusprendžia, kad 

suaugę būsią policininkais. Pa
galiau vienas klausia:

— O kokiu policininku tu nori 
būti —. raitu ar pėsčiu?

— Raitu.
— O kodėl?
— Raitam lengviau pabėgti 

nuo banditų...

Tokio būdo nežino
Bankininkų klube vyksta drau 

giškas pasikalbėjimas. Vienas iš 
oankinmkų sako:

— Yra daug būdu pinigams už 
dirbti, bet doras būdas tik vie
nas .... .

— Ištikrųjų? — klausia jo kon
kurentas. — O kuris tai?

— Matot, — sako tas, — tokio 
būdo ir nežinote...

Pas gydytoją
— Matai, šiandien tu prisipa

žįsti, kad per daug geri, o anąsyk 
man melavai, — išmetinėja gy
dytojas.

— Negalėjau, ponas daktare, 
sakyti teisybės, nes tada buvo ir 
mano žmoną.

Gerai sekasi
— Kaip sekėsi mokykloje? — 

klausia motina Jonuką.
— Gerai, mama, gavau 95.
— Iš kokio gi dalyko?
— 50 iš lotynų kalbos ir 45 

algebros. -
is

Lietuviu komiteto dr. Pr. Ancevičious rinkiminei akcijai poremti apyskaita
Komitetas laiko pareiga pateikti lietu- • Andriušis $ 15; J. Staškevičius $5; Mont-

— Šiokie tokie darbai parke viu visuomenei apyskaitą, liečiančią pra- • realio Lietuvių Darbininkų O-jos 35 kuo- 
atliekami nuo praeitu metų, O ėjusius federalinio parlamento rinkimus j pa per P. Petroni $10; St Catharines 
riirpktnriik vra nun 1951 metii { birželio 10 d. Apyskaita parodo, koki _ betuviai per J. Novasaių $25 /st. catha- 
aireKiCOrĮĮlS yra nuo lyai meių. p|Qtų atgarsį sukėlė lietuvių tarpe rinki- riniečių aukojusių pavardės jau buvo pa-

— Oro direktorius, — nuskam- ' mQ1- -r kaip rimtai lietuviai įvertino pir- skelbtos "NL"/. Iš Port Arthur lietuvių:
bėjo juokas. — UŽ oro saugoj i-■ mojo lietuvio pastangos pasireikšti Kano-į V. Selgauskas $2, F. Motiejūnas $2, W. 
ma per penkmeti iam išmokėta ; dos politikoj. Skelbiame sąrašą tautiečių Stukonis ir G. Pūras po $1, V. Dagilis 
33.000 rublių. a

— Yra ir buhalteris, — pride-1
jo dar kažkas.

Išeinant iš parko sutiko surū- Į
gusią giminaitę.

— Aldoniuk, ko tokia pikta?
— NdrėjatT' patekti į kiną, o

“Švytury” didžiausia spūstis.
Mama ją nuramino:
— Girdėjau, kad greit naujš . . .

kasą atidarys. Sako, yra gatavos | HamUtono^Uet Soc.Jdemokratų sky-

patalpOS. ■ -jQUs nariai ir prijaučiantieji per K. Lu-
— Atidarys! Jau visus metus koševičių $20; J. Bugoiliškis $15; Br.

i piniginiai talkininkavusių tame darbe:
Po $100 aukojo: X. Y., J. Kr., X. Z., 

J. K. ir Z. Y.; $50 — B. S.; $25 — B. 
N.; po $20 — K. Ba-is, J. V. M., Pr. 
Js„ D-o, J. St-is, X. Y. Z., ir X. N.; po 
$10: j. B.z A. Ramonas, A. J. Mačionis,
L. V-as, J. M., V. Ml, A. S-e, J. Z., Dr.
M. ji P-s, I. Bieliauskas, Py-s ir Rop. Sk-s; 
po $5 — E. Dam., Krivickai, J. JUOdvir- 
šis, J. Gimbutis, F. J-ds, P-as, St. Ps, 
Bu-s, U-ienė, B. S., P. L-s ir J. V-is; $1 
— J. Steponavičius; $6’ — Pranas ir

Greitai ir pigiai siunčiame siuntinius 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus.

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

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

SKELBIMAS Nr. 1
Siunčiame maistą, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, avalynę, odą, vaistus ir 
kitus reikmenis. Kiekvienas siuntinys gali būti sudėtas iš anksčiau paminėtų da
lyku, t.y. siuntiniai savo turiniu GALI BŪTI MAIŠYTI. Mūsų siuntiniai yra 
10 KILOGRAMŲ arba 22 SVARŲ BRUTO. Jei siuntinyje nėra skardinių dėžių 
— tai gryno, svorio galima dėti 914 kg. arba 21 sv. /pav., jei vien cukrus, 
miltai, ryžiai/. Jei yra skardinių dėžių siuntinyje yra gryno svėrio /netto/ 
9 kg. arba 20 svarų. Mūsų siuntiniai pakuojami kilogramais, tai prašome ger
biamų klijentų daryti užsakymus kilograminiu apskaičiavimu /I kg., 14 kg., 
% kg., o ne svarais/. Šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros 
orietacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramo s=2,21 svano.

kaino už kg. už svarą

$0.72
0.95
0.75
0.95
2.35

2.30
2.00
2.65
2.50
1.90
2.60
3.25
2.50
2.80
2.30

$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

Maistas * kaina už kg. už svarą

kepeninis poštet. $2.60 
pipirai 2.75
citrinai šviežus 1.50 
apelsinai Šviežus, kaina 
džiov.vais."komp. 
razinkos 
fygos 
datulės vaisiai 
bičių medus 
šokoladas 
kakava 
kova 
arbata 
arbata 14 kg. 
muilas 
omer. cigaret.
Št. /10 pokelių/ su muitu $4.25 

bekonas, kumpis, kep. paštetas, kilkės

$1.18 
1.25 
0.68 

nepastovi 
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, Vi
1.05

Phillip Morris 200

ir A. Švelnys po $5 ir J. Vitkūnos $3.

Iš Winnipeg© lietuvių per K. Beniušį 
aukojo: po $5 — K. Beniušis ir J. Ja
nuška; $3 — dr. A. Yduniškis, $ 1.50— 
J. Pronckus, po $1 — kleb. kun. J. Ber
tosios, K. Musteikis, V. Dabašinskas, J*. 
Mikalauskas, A. Balčiūnas, J. Demerec- 
kas, U. Yauniškiene, V. Daubaras, M. 
Zavockas, P. Blusis, P. Matulionis, V. 
Serkenis, E. Šnaideraitis, A. Nolis, A. ir
L. Samulaičiar, V. Stankevičius, M. Bu
kauskas, L. Bartnikas, P. Kumpauskas,
M. Januška, J. Banikonis, S. Bujokas, J. 
Karalius, V. Novogrodskas, V. Januška, 
V. Steponavičius; 50c -r- A. Ginkuvienė.

Visos aukos buvo sudėtos į Trinity 
apygardos bendra rinkiminį fondą ir su

naudotos rinkiminiams reikalams, kurie 
i šiame krašte yra susiję su didelėmis iš
laidomis.

Komitetas širdingai dėkoja visiems au
kojusiems’ pinigais, Klebonui kun. P.Ažu
baliui keletą kartų suteikusiam nemoka
mai parapijos salę, Tėvams Pranciško
nams parodžiusiems daug palankumo 
mūsų irinkiminiame darbe, visiems lietu-

I • *■ •

i viams savanoriškai talkininkavusiems rin- 
; kimų metu prie visokių darbų, ypatin-
■ gai gerbiamiems: Šimkui, Lukošiūnui ir
■ Kriaučialiūnui, įdėjusiems begales darbo 
į rinkiminę akciją. Visas tas talkininka
vimas padėjo mūsų tautiečiui dr. Pr. An- 
cevičiui lobai gražiai užsirekomenduoti 
Trinity rinkiminėj apygardoj surenkant 
virš 4.000 balsų. Mūsų įsitikinimu tas 
pirmas lietuvių įžengimas į Kanados fe- 
deralinę politiką buvo visais atžvilgiais

i sveikintinas ir padėjo lobai teigiamai, nu- 
i galėdamas daugybę vairių kliūčių. Esa- 
Ime tikri, kad po to pirmojo žingsnio seks 
kiti, kurie anksčiau ar vėliau prives prie 
sėkmingo lietuvių kilmės kanadiečio iš
rinkimo į federalinį parlamentą.

CCF partija, kurią dr. Ancevičius per
eituose rinkimuose atstovavo, yra socia-

■ linės pažangos partija, kuriai Kanados 
gyvenime lemta suvaidinti svarbus vaid
muo. Esame tikri, kad tautiečiai apsi-

• sprendę už tos partijos politiką, parem- 
i tą socialiniu teisingumu, žmoniškumu ir 
, tautų laisvė — rems ją ir ateityje. Nes 
. tik CCF atstovaujamos ir skelbiamos idė- 
; jos gali laiduoti šviesesnę ateitį Kanados 
darbo žmonėms.

Lietuvių k-tos dr. AnceviČiui 
i ' RJnk. Kom. Paremti.

Mandagumo taisyklė
Kitam kalbant neįsiterpti yra 

pagrindinė mandagumo taisyklė, 
leidžianti atskirti vyrus nuo mo
terų.

Laikraštininkas tai toks pada
ras, kurs meluoja, kad gyventų, 
o gyvena, kad meluotų.

HITLERIS NORfJĘS 
{STEIGTI ŽYDŲ VALSTYBĘ
Iš ką tik paskelbtų hitlerinės j 

-Vokietijos dokumentų matyti 
Hitlerio užsimojimas perkelti vi
sus Europos žydus į Madagaska
rą ir juos ten įkurdinti. Vyriau-’ 
siu valdytoju buvęs numatytas 
vokietis, nors vidaus tvarka tu
rėjusi būti pačių žydų rankose. 
Pagal šį planą, sugalvotą' 1940 
m., Madagaskaras — Prancūzi
jos kolonija, turėjusi būti ati
duota Vokietijai — Europos nu
galėtojai, o prancūzai kolonistai 
atitinkamai atlyginti ir iškelti. 
Madagaskare įkurdinti žydai esą 
būtų priemonė laimėti ir JAV 
žydų palankumą. Jie būtų laiko
mi -Madagaskaro, ne Vokietijos 
piliečiais. Anksčiau turėta kurios 
nors Europos valstybės piliety
bė nebūtų pripažįstama.

' Kraujo transfūzijos
Ontario premjeras Frost pa

reiškė, kad provincijos valdžia 
Raudtyiajam Kryžiui kasmet 
duosianti $50.000 subsidijos, už 
ką Raud. Kryžius provincijos li
goninėms teiks nemokamai krau 
io. Kraują donatoriai duoda vel
tui, tačiau išlaidų susidaro jį 
transportuojant, konservuojant 
ir užlaikant. Ligoninės už kraujo 
transfūziia ims iš paciento po $5.

Paieškojimai
Simutis Antanas, gim. 1924 m. 

rugsėjo 8 d. Kretingos apskr., 
Kartenos valse., Aleksandravo 
.kaime, ieškomas sesers iš Plun
gės. Prašom atsiliepti ar žinan
tieji pranešti šiuo adresu: V. 
Domeika, 80 Locke St. N., Ha
milton, Ont., Canada.

Alberto Braumano, anksčiau 
gyv. Longlac, Ont., ieško gimi-j 
nės iš Sibiro - Jakūtsko. Atsiliep- ’ 
ti,šiuo adresu: M. Kaunienė, 6517 
Bonna Ave., Cleveland 3, Ohio, 
USA.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Elektros 
mechanikas

-r ’ ' . . '

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. 

vok., kitomis dienomis betkade.
V. NORUS

NAUJIENA!!
■ Pinigai siunčiami į Sav. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.
%

Pilnai garantuota ir oficialiai 
100 rublių ...... ................ $10.00
Persiuntimas .if.............. $ 5.00
Perlaidos didžiausia suma $50 
Tačiau galite siųsti perloidų kiek 
norite.

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

Licensed and Bonded by N.J 
State Bonking Commission.

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVI. /prie Roacetval- 
le - Dundee St./. Tel. UI. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/* 
pi r mod., tręčiod. 2-4 vol. p.’p., ont- 
rod., ketvirtod., penktod. 6-8 v. v., 
ieštad. 10-1 i vol.

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

Telef.'LE. 6-9622
t

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585 •

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir
įvairius kilimus,

X ■

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

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

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

Sav. V. DUNDYS

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja'

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir .gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo U vai. iki 
1 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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vą|.,.j^ak., Ippgal susitarimą).

GYDYTOJAS ' 

ir Šeštadieniais

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ

Vakarais
pagal susitarimą

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.O., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10 - J 2 va’ , 2 - 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST STREET 

. Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir venaros ligų specialistas. 

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

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

pagal susitarimų.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA h CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir Rusholme)

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

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentge nas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM*. 8-3754

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUHSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
įtrina akių nervus, kurie daž 

nai sukelia grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto 
. - . . Telef. WA. 1-3924

OKUUSTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.OZ 
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
SEGUIN

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

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

Mqistas

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

PASTABA: valg. alyva, sviestas, taukai,
ir pon. yra skardinėse dėžėse: tokio siuntinio grynas /nettd/ 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 tfuntinj reikia dar pridėti: licencijos mokestį, persiuntimo goront., pašto 
persiuntimo išlaidas, kas kortu sudaro $6.50.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
Cukrus brutto 10 kg. /22 sv./ $ 6.45 plius $6.50 
Taukai brutto 10 kg. 
Stori lašiniai sūdyti, sousi 
1.000 omer. cigarečių "Phillip 
Morris", 50 pok.’ ir 7 kg. 
/15J^ sv./ cukrau s 
60 gr. streptomycino, 1.000 tabl. 
isoniazid /rimifono/ ir 7 kg. 
/15!6 sv./ cukraus $23.50

Stiprus geri moteriški batukai./daniški/ su 
Stiprus geri vyriški batukai /tuflioi/ su muitu

Sekite mūsų skelbimus ir naudokite leaip kainoraščius.
Gyvenantieji už Toronto ribų siųskite užsakymus paštu pri
jungdami money order (pašto perlaidą), o ipes prisiusime 
Tamstoms visus reikiamus pakvitavimus. Nedarome skirtu
mo tarp JAV ir Kanados dolerių.

1.
2.
3.

5.

$17.10 plius 6.50
$17.90

$18.00

plius

plius

$6.50

$6.50

plius 
muitu

$6.50

viso 
viso 
viso

viso

viso

$12.95
523.60
$24.40

$24.50

$30.00
$10.95
$12.90

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

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

Mūsų skyriai Čikagoje, Kenošoje ir Waterburyje.

Baby Point Paint & Wallpaper
įvairūs dožai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.

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

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

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

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

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT. 
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

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

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

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

veltui.

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Planai, specifikacijos, reportai. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastotoms. 

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

A. LIŪDŽIUS, B.A.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
DŪDA GENERAL. 

INSURANCE
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Telef. LE. 6-5613

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

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

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

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
H Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

42 EVBLYN AVĖ.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!.
, Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

ToImu, patikrinu, prijungiu «r

europietiŠkus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių outomo- 
ris. Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus.
8a to, opimu namus piinam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVL, TORONTO

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

’ r * ' J? *

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.
V. JUŠKEVIČIUS, 

Licenced master electrician.
251 LAUDER AVENUE 

Telef. LE. 5-7714 
Toronto

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

TAISO

TELEVIZIJOS
STANLEY SHOE STORE

Auąščiausios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs

1438 Dundas St W. Toronto

RADIO APARATUS
Aparato! paimami ir grąžinami f na
mas veltui. Darbos ir dalys goron-
vavreų*

Skambinti telef. LE. 1-1682.
.............



TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį Spring 

hurste LKMot. D-jos parap. sky
rius įspūdingai atšventė Žolinę— 
D-jos globėjos Dievo Motinos

atlaikytos 41 vai. pamaldos esant 
pilnutėlei salei. Po to skyriaus 
pirmininkės vasarnamio daržely 
įvyko jaukūs pusryčiai - agapė, 
kurių metu pasakyta sveikinimų, 
pasidžiaugta gražia skyriaus veik 
la. Pusryčių metu parinkta aukų 
“Moters” žurnalo leidimui. Šven
tės išvakarėse, šeštadienio vaka
re, gražiai pavyko draugijos 
rengta gegužinė.

—Liet. Kankinių kryžiaus Mid 
landė rinkliavoj surinkta $111,15.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai talkininkavo paskutiniajai 
senelių grupei pilietybės doku
mentus tvarkant. Vykusieji pir
moje grupėje daugumoje jau ga
vo pilietybės dokumentus. Pra
nešama, kad paskutiniajam tre
čiajam kartui, t.y. priesaikai ir 
pilietybės dokumento atsiėmi
mui, kunigų tarpininkavimas ne
bėra reikalingas. Silpniau mo
kantiems anglų kalbą, priesaiką 
skaitant talkininkauja pats tei
sėjas.

— Šį sekmadienį bus bažnyčios 
remonto skoloms mokėti rinklia
va. Šią vasarą daromas dalinis 
klebonijos remontas: pastatas nu 
dažytas iš oro, o taip pat apden
giamas nauju stogu.

— Sutuokta: Robert Chambers 
ir Kathleen McCrickard.

— Pakrikštyta: Stasys Romas 
Grabauskas. Be to, Žolinės šven
tėje iš anglikonų priimti Į Kata
likų Bažnyčią trys konvertitai.

Liet, studentų stovykla •
- suvažiavimas

ir šiemet įvyko pp. Tamošaičių 
ūky paliai Kin^stoną. šv. Laury
no upės pakrantėje prie svetin- 
siųiu šerini”kų vasarnamio pa
lapinės išdygo pereito penktadie
nio vakarą, o vėl sulankstytos jos 
sekmadienio vakare, nes daugu
ma studentų dirba ir ilgiau už
trukti negalėjo. Dalyvių buvo 
apie 60 — iš Toronto ir Montre- 
alio.

Kai trumpai, tai teko viską in
tensyvinti. Ir naktys kažkaip 
trumuos buvo — prie laužo ne
spėji įsismaginti, o žiūrėk, ir sau
lėtekio žaros pasirodo. Programą 
papildė Montrealio L.Dramos Te 
atro aktoriai šeštadienio vakare 
suruošė literatūros vakarą. Jame 
pasirodė Akstinas, Pūkėlevičiū- 
tė, Barauskas, Vaičiūnaitė ir H. 
Nagys, kuris ir visą tą vakaro 
dalį pravedė. Dienos metu jis 
taip pat skaitė studentams pa
skaitą. Ten pat prie laužo vai
šingajam šeimininkui atminimui 
studentai įteikė didžiulę liuksu
sinę knygą apie Michel Angelo.

Sekmadienio rytą stovykloje 
įvyko ir pamaldos. Tėvas, Pau
lius, OFM, oo iškerojusiu ąžuolu 
atlaikė šv. Mišias ir pasakė pras
mingą pamokslą apie sąmonin
go lietuvio kataliko inteligento 
uždavinius išeivijoje.

Stovykla truko neilgai, vos 
dvi dienas, tačiau mūsų studen
tijai tai buvo malonus atsiga
vimas. Ta pora dienų leido stu
dentams aptarti savo reikalus ir 
sustiprinti savosios bendruome
nės ryšius. Pasimatyta ir su kiek 
vyresniaisiais, nes kartu stovyk
lavo ir nemaža grupė jau anks
čiau studijas baigusių, vis dar te
bealsuojančiu akademinės at- 

Imosferos prisiminimais ar tebe- 
tęsiaiičių studijas augštesniam 
laipsniui gauti.

Prisikėlimo parapijos žinios 
. — Šį ketvirtadienį, rugp. 22 d., j 
yra Nekalčiausios Marijos Šir-! 
dies Šventė. Ta proga per visas: 
Mišias bus klausoma išpažinčių, • 
o 8 vai. prie išstatyto Švenčiau-į Vad. delegacija į Lietuvą jau 
šio bus kalbamas rožančius už 
pasaulio taiką.

i išvyko,pereitos savaitės trečia- 
, t ! dieni išskrido lėktuvu iš Mont-

—- Šį sekmadieni per visas Mi- realio. Išviso išvyko 15 žmonių: 
šias daroma speciali rinkliava už Algirdas Grinkus ir K. Meškaus- 
sienio misijoms paremti. Ragina- kas iš Vancouverio, J. Radzevi- 
me naudotis .vokeliais. Jčius iš Winnipeg©, W. Savickas

— Greitu laiku bus pradėtos i iš Wijidsoro, P. Pajuodis iš Lori- 
katechetinės pamokos sekmadie- i dono, Ont., J, Leseyičius, P. Tre- 
niais vaikučiams, lankantiems čiokienė, B. Šalčiūnas ir M. Gu- 
pradžios mokyklas ir gimnazijas. , das iš Montrealio, P. Astyla iš 
Tėvai, kurių vaikai priėjo pernai' Hamiltono, A. Paužienė, B. Ja- 
ir užpernai pirmos komunijos ir j nauskienė, A. Morkis, S. Kuisis 
kurių vaikai lanko neką tai i kiš-117 J • Žulys iš Tor onto.
kas mokyklas, prašomi juos re-’ Sovietų radijas praėjusį sek- 
gistruoti klebonijoje sekmadie- madienį pranešė, kad “Kanados 
dienio pamokoms. Taip pat ir lietuvių delegacija” atvyko į Vil- 
gimnazistai, kurie lanko nekata- j nių ir ją pasitiko: Gaška, užsie- 
likiškas gimnazijas, prašomi re-!nio r. min.. Ratomskis, kultūri- 
gistruotis..

. —Rugsėjo 1 d., sekmadienį, 
atidaroma parapijos biblioteka, vykdomojo komiteto pirm. At- 
Biblioteka veikia sekmadieniais vykusiųjų vardu kalbą pasakė 
nuo 10 vai. Mišių iki 1 vai. p.p. grupės vadovas J. Lesevičius(?),

— Lidija Grinskytė padengė pareikšdamas, kad jie atvykę 
išlaidas didžiojo altoriaus auksi- pamatyti tarybinės Lietuvos, jos 
niams mezginiams pirkti. Jie jau statybos, kultūros. Esą jie vyk- 
užsakyti Montrealyje ir bus nau- lsi^ kur norėsią ir kas gerai ar ne- 
dojami didesnėse šventėse. Ma- į /er>ai visiems pasakysią. Kaiku- 
rijos altoriui užsakė tokius mez-i rių giminės, pvz. iš Biržų esą at- 
ginius K. Rukšienė. Visiems nuo- vykę jų pasitikti, 
širdi padėka.- Dar trūksta šv. 
Pranciškaus altoriui. Pageidau
tume mecenatų.

-—Ontario provincijos lietu
vėms moterims uždaros rekolek
cijos lietuviškai rugsėjo 6, 7 ir 8 
dienomis Hamiltone, Mount Ce
nacle Retreat House, 88 Fenęl 
Ave. W., pas Sisters of Social 
Service. Kurios norėtų jose da
lyvauti. 'prašomos registruotis 
klebonijoje. Visoms trims die
noms atlyginimas $12.

Išganytojo liut. bažnyčioje,
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, rugpiūčio 25 d., 12.30 vai. 
p.p. lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

nių santykių su užsieniu vado
vas, Vildžiūnas, Vilniaus miesto

kad jie atvykę

Kun. J. J. Šlikas, Sheboygan, 
Wiscc., lietuvių parapijos klebo
nas, pereitą savaitgalį lankėsi 
Toronte. Ta proga jis aplankė “T 
Ž” redakciją ir užsiprenumeravo 
laikraštį. ,

Nauja krautuvė Davidson Eco
nomy Centre, 231 Queen St. W., 
arti University Ave., kviečia lie
tuvius atsilankyti, kurie galvoja 
siusti tėvynėn siuntinių, krautu
vėje yra didelis pasirinkimas 
įvairiausių rūšių angliškos me
džiagos urmo sandėlio kainomis.

(Skelb.).

PENKTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA MONTREAL, ^ue

Montrealiečiai pp. J. Paunks
niai, lankydamiesi pas pažįsta
mus Toronte, pereitą šeštadienį 
aplankė “Tėviškės Žiburius” ir 
ta proga įsirašė į garbės prenu
meratorių eiles už prenumeratą 
užsimokėdami $10. Iš Toronto 
pp. Paunksniai išvyko į Wasagą 
pas p. Petrulį, kur pasisvečiuos 
ir pasinaudos kurortu.

Montrealyje jie yra įsikūrę 
ūkio būdu pasistatytame nuosa
vame name, kuris turi 26 apar
tamentus. Anksčiau taip pat tu
rėjo pačių pasistatytą nemažą 
namą, bet tąjį pardavė.

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

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
augšte, be baldų. 45 Alhambra Ave., tel. 
LE. 3-4912.

Valau alyvos krosnis ir atlieku kitokius 
Data movimus. T ei. LE. 6-5113, Stasys 
Ignotas.

PARDUODAMAS pelningos 10 komb. 
namas Beverley gatvėje prie Queen, tin
kamos gerai išnuomoti /Rooming house/ 
Mėnesinės pajamos virš $450. Kaina 
$17.000. Tel. EM. 3-8884.

A. A. KOSTUI ŠIMONIUI mirus

jo žmonai ir sūnui Alekui reiškiame gilią užuojautą

Baltrienė, Grinskiai ir Vingeliai.

’ . Pp. KAMINSKIAMS ir pp. TARVIDAMS,
jų tėveliui - uošviui Vokietijoje mirus, gilią užuojautą reiš
kia

Janulevičių šeima.

Didžioji Kanados lietuvių šven
tė Niagaroje jau tik už keletos 
dienų, todėl V-togios Kanados 
Lietuvių Dienos Rengimo Valdy
ba geresniam visuomenės orien
tavimui duoda dar šį papildomą 
informacinį pranešimą.

Penktosios. Kanados Lietuvių 
Dienos proga gautas sveikinimas 
iš Jo Ekscel. Kanados Ministerio 
Pirmininko J. Diefenbaker, as
meniškai atvyksta iš Otavos Ka
nados Federalinės Vyriausybės 
atstovas Jo Ekscel. Teisingumo 
Ministėris E. D. Fulton, šventės 
garbės svečiais sutiko būti Nia
gara Falls miesto majoras Mr. E. 
M. Hawkins, parlamento atsto
vas St. Catharines apylinkėje ir 
St. Catharines miesto majoras 
Mr. J. Smith, parlamento atsto
vas Wellando apylinkės MPP 
Mr. E. Morningstar ir Wellando 
miesto majoras Mr. Armour Me 
Crae. Iš lietuvių pusės sutikę 
garbės svečiais dalyvauti: Gen. 
Konsulas Kanadoje Ministe- 
ris,Vytautas Gylys, VLIKo pir
mininkas A. Trimakas, JAV 
B-nės CV pirmininkas St. Barz- 
dukas, KLB Krašto Valdybos pir. 
mininkas Vytautas Meilus, “Tė
viškės Žiburių” redaktorius dr. 
A. Šapoka ir “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius J. Karde
lis. Tikimės, kad vėliau gausime 
ir iš kitų užkviestųių sutikimą 
ir garbės svečių skaičius dar pa-j 
didės. Taip gi užkviesti iškilmė-į Ont.; 
se dalyvauti vientinės anglų ir 
lietuvių spaudos atstovai.

Visi Lietuvių Dienos Šventės 
organizaciniai bei paruošiamieji 
darbai, artinasi į pabaigą. Šventė 
prasidės rugpiūčio 31 d., šešta
dienį, lietuvių dailės -parodos ati

St. Paul’s Evangelical Lutheran 
Church.

Po pamaldų dalyvaujant vi
suomenei padedamas vainikas 
prie žuvusių kari^ paminklo.

Vakare, Collegiate - Vocatio
nal Instituto salėję, įvyks iškil
mingas aktas, sveikinimai val
džios atstovų ir lietuvių, sporto 
laimėtojams dovanų įteikimas, 
rezoliucijos ir koncertas. Kon
certe dalyvauja Alice Stephens 
ansamblis iš Čikagos, neseniai iš 
Italijos grįžęs sol. St. Baranaus
kas, aktorius H. Kačinskas ir Ha 
miltono tautinių šokių grupė, 
vadovaujama G. Breichmanie- 
nės.

LIETUVIŲ DIENOS 
PROGRAMA:

Šeštadienį, rugpiūčio 31 d.:
10 vai. ryto liet, dailės parodos 

atidarymas;
11 vai. sporto rungtynių pra

džia. Paroda ir sportas vyksta 
tose pačiose patalpose, Collegia
te - Vocational ?
worth Circle, Niagara Falls, 
Ont.; . ('

6 vai. vakaro šokių vakaras - 
susipažinimo balius, Memorial 
Arena, 1145 Centre Se., Niagara 
Falls, Ont.

Sekmadienį, rugsėjo 1 d.:
12 vai. R-mo katalikams pa

maldos St. Anthony’s Church, 
570 Portage Rd., Niagara Falls,

Institute, Ep-

12.30 vai. Evangelikams pamal 
dos St. Paul’s Evangelical Lu
theran Church, Victoria ir Kit
chener St., Nigaara Falls, Ont.;

1.30 vai. p.p. vainiko uždėji
mas prie žuvusiems kariams pa
minklo, Viktoria Park (prie pat

darymu Collegiate patalpose. Ją Niagaros krioklio);
organizuoja Lietuvių Dailės Ins-į 6 vai. vakaro Iškilmingas ak- 
titutas vadovaujant dail. Teles- j tas, rezoliucijos ir koncertas, Co- 
forui Valiui. Parodos jury komi- j llegiate - Vocational Institute,

Epworth Circle (ten pat kur 
sportas ir paroda).

Pirmadieni, rugsėjo 2 d.
Lankymas žymiųjų Niagaros 

apylinkių vietovių,.
Šventės rengimo valdyba-ge-

desnei informacijai yra išleidu
si informacinį leidinėlį, kame iš
spausdintas provizorinis progra
mos planas. L. Dienos rengimo 
valdyba prašo organizacijas, klu
bus ir visus kitus gavusius šį lei
dinėlį, kaip galima plačiau išpla
tinti savo apylinkės lietuvių tar
pe. Smulki programa ir informa
cija šventės metu bus galima 
gauti: rugpiūčio 31 d., šeštadie
nį, nuo 10 vai. ryto, Memorial 
Arena, 1145 Centre St., Niaga
ra Falls, Ont., tel. ELgin 8-3322. 
Sekmadienį, rugsėjo 1 d. nuo 10 
vai. ryto Collegiate - Vocational 
Institute, Epworth Circle, Nia
gara Falls, Ont., tel. ELgn 4-5637. 
Ten pat galima bus įsigyti V-os 
Kanados Lietuvių Dienos Met
raštį.

Iš anksto visais informacijos 
reikalais kreipkitės į valdybos 
narį Juozą Navasaitį, 61 Ryfcert

Pranešimas šeštadieninių mo-' Nekalčiausios Panelės Šv. šir- 
kyklų reikalu. Vasaros .atosto- dies šventė išpuola šį ketvirta- 
goms einant į galą, laikome sau dienį. AV bažnyčioje vienos šv. 
už malonią pareigą iš anksto pra- Mišios bus laikomos vakare* 8 v. 
nešti apie mokslo metų Montrea- Visi kviečiami prieiti šv. Sak- 
lio lietuvių šeštadieninėse mo- ramentu tą dieną.
kyklose pradžią. Į Užsakai, skelbiami AV bažny-
iyto Aušros Vartų bažnyčioj pa-įčioje: Kęstučio Lapino su Joana 

u— i.. -_-x - ‘Poškųte ir Alfredo Pusarausko
su Violeta Strėlytė.

Pade ko
"Neringos" Skaučių ir Montreal 

Skautų tuntai širdingai dėkoja visiems 
savo geradariams, mielai prtsidejusiems 
prie šios vasaros stovyklos parengimo. 
Skautiškas ačiū "Nepriklausomos Lietu
vei" ir "Tėviškės Žiburių" redaktoriams 
už stovyklinių skelbimų bei aprašymų 
patalpinimų savuose laikraščiuose. Ypa
tinga padėka priklauso p. J. Lukoše
vičiui, P. Paškevičiui, J. SimonaviČiui, 
A. Gražiui, t. Malrškai, pp. Kerbelioms, 

__ skautes nuvežant ir pervežant iš sto
vyklos. Dėka jų visų pagalbos abi sto
vyklos praėjo su grožiu pasisekimu.

"Neringos" Skaučių ir Montreolio 
Skautų Tuntų Vadovybės.

siją sudaro dailininkai: P. Au
gius, A. Valeška, J. Račkus, E. 
Docienė ir T. Valius. Joje bus iš
statyti visos eilės Kanados ir JA 
V-bių lietuvių dailininkų kūri
niai. Ji tęsis dvi dienas. Anks
čiau paskelbta valdybos dviejų 

kliūčių atšaukiame. technikų Lenkijos vakaru siena
Valanda vėliau tose pačiose pa tt v , •,«. .. . .. ., . ,

k Kaip Hamburge leidžiamas j ti j ai sujungti (Amenkanišche
Ostprėusser.blatt liepos 21 d. pra|Rat fuer die Wiedervereinigung 
neša. JAV pasų skyrius ligi šiol Deutschlands). Šita taryba, kuri 

įju piliečiams išduodamuose už- sakosi esanti nepriklausoma ame 
sienio pasuose. įrašant paso sa- Į rikoniška organizacija, pasidarė 
vininko kilmės vietą, jeigu šitie i Landmannschaftes Ostepreus- 
asmenys buvo gimę dabar lenkų J sen ruporu Vokietijos sujungimo 
valdomuose vokiškuose kraštuo- ' ir rytų provincijų grąžinimo 
se. žymėdavo: Lenkija, anksčiau i klausimu. Taryba nutarė ios or- 
Vokietija. Pagal naują parėdy-! ganizaciją ir veiklą praplėsti vi- 

,mą pasuose būsią- žymima: Vo- sese Jungtinėse Amerikos Vals-

Organizacijos atžvilgiu ji yra 
Šitas parėdymas liečiąs visas į j panaši i Amerikos Lietuvių Ta

ikytus nuo Oderio - Neises esan-J rybą.
čias vietoves.

techniškų j

maldos, po jų. ten ’pat salėje, 
trumpas aktas bei naujų moki
nių registracija. Pamaldose ir 
akte prašomi dalyvauti visi mo
kiniai bei jų tėvai ir globėjai.

Rugsėjo 44 d. 9 vai. prasideda 
pamokos: Aušros Vartų mo
kykloje — 1525 Anger, St. ('ten 
pat, kur ir pereitais metais). Mo
kyklos vedėja — seselė Felicija, 
mokytojai: seselė Celina, St. Bar 
šauskienė, Jokūbaitytė ir Birie- 
ta. kapelionas Tėvas Kulbis, SJ. Į Zubams ir Gncioms už tolkg skoutus ir

Rosemounto mokykloje — ' 
3125 Dandurand (ten pat, kur ir

Ave., St. Catharines, Ont.', tel. Paeitais metais). Mokyklos ve- 
MU. 5-7281. , — ------ --------

Taip gi valdyba prašo organi
zacijas, ekskursijas ir visus kitus 
į šventę vykstančius ir norinčius 
gauti nakvynę, registruotis iš 
anksto butų pakomisijos pirm. 
St. Ulbiną, 840 Willmott St., 
Niagara Falls, Ont., tel. ELgn 
4-8448. Norintieji tikrai užsitik
rinti nakvynę netbūtinai turi iš 
anksto susirišti su St. Ulbinu ir 
patartina prisiųsti užstatą nuro
dant brangumą. Neapsunkinki
me paskutinėmis dienomis ren
gėjus ir patys save.

Penktosios Kanados Lietuvių 
Dienos Rengimo Valdyba reng
dama šią šventę sudėjo dideles 
pastangas šventės geresniam pa
sisekimui ir viltį į gausų visuo
menės atsilankymą. Didžiausias 
pasisekimas—gausus svečių atsi
lankymas. Atsilankiusius sve
čius mielai prašome duoti objek
tyvų mūsų darbų įvertinimą — 
kritiką, kad ateityje ar mes, ar 
kiti tomis pastabomis galėtų pa
sinaudoti ir pasitaikančius trū
kumus pašalinti.

Tad iki malonaus pasimatymo 
Niagaroje. Valdyba.

talpose prasidės sporto rungty
nės. kuriose dalyvauja visos Ka
nados moterų ir vyrų krepšinio 
komandos ir JAV Detroito ir iš 
kitur.

Vakare didžiulėje salėje, Me
morial Arena, yra rengiamas šo
kių vakaras — susipažinimo ba
lius. Ten pat bus įrengta naujo
viška loterija — '‘Laimės šuli- 
nys.” turtinga fantais: kas ket-. - dabar lenku administra- tvbėse virtas laimi. Svečių patogumui įaaDar len^ų aamjn^ua tyoese. 
bufetas veiks nuo 12 valandos.

Kitą dieną, sekmadienį, iš ry
to bus iškilmingos pamaldos su 
palaiminimu St. Anthony’s 
Church (prancūzų bažnyčia) 
R-mo katalikams. Pamaldas lai
kys svečias iš JAV pralotas J. 
Balkūnas, kurių metu giedos 
Alice Stephens ansamblis ir so 
listai.

A. Ta proga reikia pažymėti, kad 
prieš kelias savaites JAV kong
rese vokiečių rytų provinciių 

Rytinių provincijų vokiečių grąžinimo klausimu vėl prabilo 
’ propaganda plečiama I mums jau pažįstamas kongręs- 
Kaip iš Landmannschaftes Ost | menas Carrol Reece, jau prieš 

preussen leidžiamo Ostpreussen- ■ metus pasakęs ilgą kalbą vokie- 
Evangelikams pamaldos bus! blatt matoma, Čikagoje yra su- čių rytų provincijų rąžinimo 

laikomos kun. dr. M. Kavolio.daryta “Amerikos Taryba Vokie-; reikalu. Į tai reagavo lenkai m 
' lietuviai.

Uf E Bu Bi 8 R 1? A I Varšuvos užsienių reikalų mi-W I N R i r & U M3FL ’ i nisterija traktuojanti šitą Car-
Irol Reece kalba kaip vokiečių 

Parapijos gegužinė įvyko rug-. loje“Banga” įvyko liet. šešt. mo j .provokaciją”. Ir kaikurie lenkiš- 
ki laikraščiai prieš ją griežtai pa
sisakė. A.

propaganda plečiama

Jl. to i | J > v •/ .

piūčio 11 d. Vlado ir Birutės i kyklos metinė iškyla. Gražus 
Giedraičių ūkyje. Gegužinė su-! oras ir ežero vanduo sutraukė ne 
traukė ne tik apylinkės lietu/tik vaikus, bet ir suaugusius. Vai 
vius, bet buvo svečių ir iš toliau: i kai prie degančio laužo pavai- 
iš Hamiltono Bugailiškių šeima, i sinti dešrelėmis.
iš Montrealio Čekaitienė, ką tik Svečiai. Liepos 14 d., sekma- 
iš Anglijos atvykęs Alyta,' tik dienį, lietuvių parapiją aplankė 

iš Kalifornijos kun. A. Valiuška, 
kuris per sumą pasakė pamokslą 
ir iš Portland kurt Pr. Baltru- 
mas. kuris atlaikė sumą. Liet, 
kleboniioje keletai dienų buvo 
sustojusi p. Adomonio šeima iš 
Omahos.

Gimė. Aldona ir Alfas Balčiū
nai susilaukė sūnaus; Julija ir 
Pranas Matulioniai irgi susilau
kė sūnaus; Aldona ir Valentinas 
Rutkauskai — dukrelės; Getrū- 
da ir Petras Galminai — dukre
lės.

Namus pirko: Danutė ir Jurgis 
Vidžiūnai ir Juozas Vaitekūūnas.

iš Anglijos atvykęs Aly ta, tik 
gaila, kad winnipegiečių mažai 
tedalyvavo.

Gegužinės vieta labai įdomi ir 
graži — žmogaus rankos -nepa
liesta aplinka. Kalneliai apaugę 
miškais ir krūmais sudarė tarsi 
sieną aplink iškylos aikštę. Nors 
žemė ir nelygi, bet neapsieita be 
polkutės. Akordeonais grojo Vin 
cas Januška ir Kazimieras Kaz
lauskas. Be to, buvo medžiuose 
įtaisyti ir garsiakalbiai, per ku
riuos skambėio plokštelių muzi
ka ir aidėjo kalbėtojų žodis. Kal
bas-pasakė: kleb. kun. J. Ber- 
tašius, Pov. Liaukevičius. Birutė 
Giedraitienė, A. Bugailiškis, Aly 
ta, Bugailiškienė, Čekaitienė ir 
J. Butkevičius.

Medžių pavėsy apylinkės ūki
ninkų buvo paruoštas bufetas. 
Visą maistą jie dovanojo. Apie 
jo pasisekimą nėra ko nė kalbė
ti, nes po trumpo laiko visai bu-' 
vo tuščias. Šviežus kaimo produk 1 
tai visus atgaivino ir pastiprino, i 
Prie bufeto dirbo EI. Ginkuvie-į 
nė ir Ag. Vaškevičienė. Veikė iri 
loterija, kuriai beveik visus fan-; 
tus dovanojo irgi apylinkės ūki-! 
ninkai. Loteriją tvarkė: Pov. I 
Malveičikas ir Dang. Januškaitė. į

Šios gegužinės metu gauta pel
no: iš ženklelių sagstomų iškylos 
metu $20,61. iš loterijos — $33, iš 
bufeto — $43,84, ūkininkai suau-Į 
kojo — $65.

Br. Stapulionis atvyko studi
joms iš Venecuelos. Jis studijuo-! 
ja techniką. Apsigyveno visai ne
toli lietuvių bažnyčios.

Vaikų gegužinė. Sekmadienį, 
liepos 21 d., prie Winnipeg© eže
ro, Elenos ir Vinco Januškų vi- i

dukre-

Vašingtonas. — JAV gynybos 
ministęris Ch. Wilson pasitrau
kė. Jo’vieton paskirtas didelės 
muilo firmos prezidentas Nei! 
McElroy. .

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

Lakeview Furniture
COMPANY

1096 OGDEN AVE.
Jei Jums reikalinga apstatyti baldais virtuvė ar salionas, tai 
Jūs galite gauti baldus žemiausia kaina tiesiog iš dirbtuvės. 

Telefonai: CR. 8-8823 ir LE. 4-5815.

deja — E. Navikėnieilė, mokyto
jai: Gurčinięnė, Kavaliūnaitė ir 
Blauzdžiūnienė; kapelionas Tė
vas J. Aranauskas, SJ.

Longueuil šeštadieninė mo
kykla, norint pasiekti geresnių 
mokymo rezultatų, sujungiama 
su Rosemounto mokykla. Perve
žimui mokinių iš Longueuil į Ro- 
semountą tėvams į pagalbą atei
na Mokyklų Globos Komitetas.

Pasitraukiančioms mokyklų 
vedėjoms: I. Rimkevičienei, Vaiš 
vilienei bei mokytojoms: Paške- 
vičienei ir Siniūtei už pasišven
tusi darbą šeštadieninėse mo
kyklose reiškiame nuoširdžią pa
dėką.

Tikime, kad gerbiami tėvai ir 
Globėjai pilnai supras ir įvertins 
šeštadieninių mokv’’"-? reikšmę 
bei mūsų pastangas šių mokyklų 
išlaikymui ir se' akėtais mokslo 
metais nepasiliks re: vi:no vaiko 
be lietuviškos mokyklos. 
Tėvas J. Kubilius, SJ, > 
šeštadieniniu mokyklų 

globėjas.
Stp. Kęsgailą,

1 KLB Montrealio seimelio 
. prezidiumo pirmininkas ir L.e.

Kultūros Fondo įgal. pareigas.
J. Petrulis,

. Šeštadieninių mokyklų 
Globos Komiteto pirm.

Mcntreaiio liet, teatras su 
“Baltaragio malūnu” spalio 12 
d. vyksta Į Čikagą.

Dr. Br. Povilaitis, dirbęs kele
tą metų Macdonald College prie 
Montrealio, persikėlė į Tillson- 
burgą, kur ves valstybinę t a ba
sos laboratoriją.

Į moksleivių ateitininkų sto
vykla Amerikoje, Marianopoly- 
je, dviem savaitėm išvyko N. Bar 
sauskas. S; Baršauskas. A. Ke- 
turka, E. Mikalajūnaitė, A. Lu- 
košėvičiūtė, D. Lukoševičius, V. 
l.ū^oševičiūs, M. Siniūtė ir E. 
Tekutis.

MK

1212 Dundas St W. Tel. LE, 2-9 
J. BERŽINSKAS

Užsakymai priimami ir paštu.’

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS
z ANTANAS ŽUKAS 

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

AUKOS
LIET. KANKINIŲ KRYŽIUI 

AUKOJO:
/Tęsinys iŠ pereito numerio/ 
Arūnas, Toronto, Ont. $1,

P. Bcsasports, Toronto, Ont., $2,
J. Sakalauskas, Survey Centre, B.C. 

$10J 5, .
A. Paškevičius, Ottawa, Ont., $2,
St. Burdinavičius, Hamilton, Ont., $2,
S. Deveikis, Vancouver, B.C. $1,
J. Laimikis, Point-Vian, Que., $2,
E. O. Narušiai, WiHowdale, Ont., $10, 
L. Bakcnauskos, per NaruŠius, $10, 
W. Kowclewski, Toronto, Ont., $2, 
L. E. Gotceitai, Torčnto, Ont., S2,
B. F. Kasperavičiai, Toronto, Ont., $2, 
Kun. L. Kemėšio surinkta iš Sauit Ste.

Marie lietuvių $40,50. Čia aukojo:
Stc Grigeloitis $5, A. Gustainis $3, po 

$2: V. Žurauskas, Puskepalaitis, D. Jo- 
komaitis, V. Kamenos, A. Trakinskas, 
J. Sendžikas, J. Kvasčiauskas, A. Keng- 
rvs, V. Vainutis; po $1: J. Meškys, A. 
Vanagas, Z. Girdvainis, J. ValovickaS, P<_ 
Gasperis, M. Pareigis, V. Mockus, V. 
Goldbergas, J. Okmonas, A. Skardžius, 
J. Melskis, B. Kaminskas, V. Kramilius, 
kun. L. Kemėšis; P. Motuzas 50 centų.

Aukojusiems ačiū. /Bus d.7

B. Arūnas, Toronto, Ont. $1,
P. Kulvinskienč, London, Opt. $3,

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų aervežimes Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 

. specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savartę į Mont- 
reali, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo krepšio kooperatyve "LIT A S ”

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

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

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

BESTOWS “RŪTA”
Naujo) atidorytos ir naujai įrengtos. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytos 4uo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984 ;

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

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

IMI Bloor St W,

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

DUPLEKSAS 12 KAMBARIŲ, 2-įų ougštų, gražus pastotos. High Pork roįon*. 
Vandeniu alyva šildomos. Lobai patogus išdėstymas pakeitimui keturiom sei
mam. Prašomo kaino $33.000 su $10.000 (mokėjimu.

KEELE GATVĖJE Komercinis rajonos, 8 komboirų nemos ir tuičios sklypas 
tinkas onrožo mechon.kui; krosnių įrengimo bizniui or kitokiom įstaigom. Viso 
kaino $10.000.

INDIAN ROAD, 8 kombcrioi. ousiou atskiros nomas. Nepereinomi kombortol, 
Kaino $14.500 su $4.000 įmokėti. ■»


