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Sveikiname svečius iš JAV ir Kanados^ atvykusius V V-ta^ K, Lietuviu^ DienaJ
NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIAI

. M : ir L. DIENOS RENGIMO VALDYBA.

V-įi Lietuva^ Diena
Šį savaitgalį jau penktą kartą Kanados lietuviai rinksis į 

savo didžiąją šventę. Šį kartą į Niagara Falls. Šeimininkais, šios 
Lietuvių Dienos organizatoriais yra viso Niagaros pusiasalio 
lietuviai — pačios Niagaros, St. Catharines ir Wellando- apylin
kių nariai. Nesvarbu, kad jų ten neperdąugiausia, tačiau ener
gijos nestingant pasiruošta puikiai ir iškilmės įspūdingumu, be 
abejonės, nenusileis anksčiau buvusioms. Kaip girdėti, dideli 
būriai lietuvių ruošiasi atvykti iš visų kęlontjų. Netruks, žinoma, 
svečių ir iš Amerikos, nes šventė vyksta pačiame pasienyje, ski
riant tik didžiojo Niagaros krioklio sriautui. Kiek daug lietuvių 
yra šimtus mylių vykę pamatyti šitą pasaulinio garso gamtos 
stebuklą! Daugumas vyko vieni ir plūduriavo čia tarpe dešimtų 
tūkstančių svetimųjų, kartais gal nerasdami pasakyti žodį. Šį 
kartą plauks keliais ir apsups krioklį tūkstančiai lietuvių. Kitų 
kanadiečių ir amerikiečių1 minioje jie jau nebepaskęs. Tai ir bus 
puikiausia proga pasirodyti, priminti šio krašto gyventojams, 
kad ir mes čia gyvename,-proga atkreipti jų dėmesį. O susidomė
jimas yra pirmas žingsnis į išsiaiškinimą. Nei viena iki šiol įvy- 

' kusių Lietuvių Dienų šiuo atžvilgiu neturėjo tokių puikių sąly
gų, kaip šioji, nes niekur negalima buvo užtikti tiek daug žmo
nių tokiame mažame plote, kaip čia prie krioklių. Čia kiekvienas 
judresnis lietuviškas būrelis bus pastebėtas tūkstančių.

Reprezentacija betgi tėra tik vienas iš daugelio Lietuvių 
Dienos tikslų. Pirmasis jų uždavinys yra sustiprinti mūsų pačių 
dvasią, visiems sueiti į vieną krūvą, pasimatyti, atsigaivinti bend
ra lietuviška dvasia. Dažnų tokių progų mes neturime ir negali
me suorganizuotiž užtai ta viena metinė proga turi būti kuo la
biau išnaudojama. Kiek čia mūsų yra, mes neturime progos nie
kur kitur visi susirinkti, kaip tik Lietuvių Dienos metu. Daug 
ką iš savo pažįstamų bei artimųjų esame jau seniai pametę iš 
akių. CI jie gal čia pat kaimynystėje gyvėna ir atsilankymas Lie-
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Nijagaros vandenkritis. Jo apylinkėse Įvyksta šiemetinė Kanados Lietuvių Diena.

Savaites įvykiai
Syrijos įvykiai tebekelia nerimą vakariečių diplomatijoje. Prez. 

Eiscnhoweris išreiškė savo susirūpinimą per. spaudos konferenci
ją, bet nepaminėjo kas manoma daryti sovietų įtakai sulaikyti. 
Britų min. pirm. Macmillan nutraukė atostogas ir grįžo į Londoną 
tartis su kjtais Bagdado sąjungos kraštais — Iraku, Iranu, Pakis
tanu ir Turkija. Sovietai irgi nesnaudžia — skubiai stiprina savo 
patikėtinių pozicijas Syrijoje. Jų radijas paskelbė, kad 6-sis JAV 
laivynas Viduržemio jūroj išplaukęs Syrijos link, nors JAV pra
nešėjas pareiškė, kad tai eiliniai manevrai Italijos pakrantėse, ne
turį ryšio su Syrijos įvykiąis. Keli sovietų laivai irgi pajudėjo 
ta linkme. *

Ikišiol Syrijos reikalu vaka
riečių diplomatijoj išryškėjo dvi 
nuomonės, kurios studijuoja
mos. Viepa jų — panaudoti 6-jį 
JAV laivyną kaip tai buvo pa
daryta Jordano atveju, kita — 
pradėti diplomatinę veiklą Vid. 
Rytuose bandant įtikinti Syrijos 

(.kaimynines valstybes, kad sovie- 
itų grėsmė per Syriją esanti rim
ta, kviesti juos izoliuoti Syriją, 
o kai ši pasijus viena sovietinėj 
globoj, sukils antikomunistinės 
pajėgos ir nusikratys sovietų įta
ka. Iš esamų ženklų matyti, kad' 
abi nuomones bandoma derinti

Vėl Vengrija
Praėjusios sesijos pirm. Wan 

Waytaykon. pavestas, JT gen. 
sekretorius sukvietė 81 JT narį 
specialaus posėdžio rugsėjo 10 
d., kur bus svarstomas penkių 
valstybių atstovų parengtas pra
tęsimas apie sukilimą Vengri
joj,-Eilinė sesija prasidės rugsė
jo 17 d-., kurioj Vengrijos klausi
mas gali vėl būti šikeltas. Pa
rengtame komisijos pranešime 
išdėstyti duomenys ,rodą sovietų 
karinį įsikišimą į Vengrijos vi
daus gyvenimą ir dabartinės vai 
džios neturėjimą atramos tauto-

tik iš anJcsfe/niHhaiięmų
, Lietuvių Diena yra mūsų.

mūsų tautinės sąmonės pasireiškimo, mūšį pasirodymo bei tau
tinės demonstracijos diena. Jos pasisekimas priklauso ne vien 
nuo organizatorių, bet ir nuo mūsų visų įsijungimo į šią šventę 
bei tautinę demonstraciją. Juo gyviau mes visi į ją įsijungsime, 
tuo ji bus įspūdingesnė, o juo įspūdingesnė ji bus, tuo gyviau iš 
jos spinduliuos mus pačius stiprinanti jėga, tuo didesnį įspūdį ji 
darys kitataučiams. Didžiųjų Lietuvių Dienos uždavinių Įvykdy
mas tad priklauso nuo mūsų visų. Ir nieko didelio iš mūsų ne- 
riekalaujama. Vykdami susitikti su seniai bematytais bičiuliais, 
vykdami aplankyti Niagaros krioklio, vykdami į šeštadienio su
sipažinimo vakarą - balių, pasiklausyti sekmadienio koncerto ar 
pasižiūrėti mūsų menininkų darbų ta proga ruošiamoje parodoje, 
mes dirbsime tiems patiems didiesiems uždaviniams.

kfi Kiiiijon 
įbaltįjo blo-

'Bet ne vien tik dėl siuntinių.

LIETUVIU DIENOS PROGRAMA i tikslams. .

kadai. Dabar būtų sovietams ei
lė rodyti gerą valią įgalinant 
femerikiečių ir kitų žurnalistų 
vizitus Lietuvon.

Dulles - Eisenhowerio “išlais
vinimo“ politika susilaukė' dar 
vieno skaudaus pralaimėjimo. 
Europos ir JAV kaikuri spauda 
jų užsienio politiką suko į rea
lų pripažinimą “taikingo išsi
laisvinimo”,- kurio pagrindiniai 
židiniai buvo laikomi Mao, Tito, 
Gomulka. Tai komunistai, griež
tai pasisakę prieš socialinių re-

ir vykdyti. JAV 6-sis laivynas 
yra netoli Syrijos ir gali ją pa-, 
siekti gana greitai, nežiūrint so- 
vietu .laivų -sųlgnėjimo^vJ^Iį

ris L. W. Henderson jau išvyko į

je. Komunistinis,Vengrijos prem 
jeras Kadar aštriai kritikavo šį 
pranešimą kaip kapitalistinį ma-

•z šeštadienį, rugpiūčio 31 d.:
10 vai. ryto atidaroma Lietu

vių Dailės Paroda Collegiate - 
Vocational Institute patalpose, 
Epworth Circle. Ji bus atidary
ta šeštadienį iki 8 vai. vak., o 
sekmadienį nlio 1 iki 9 vai. vak.

11 vai. to paties instituto pa
talpose Kanados ir JAV vyrų ir 
moterų krepšinio rungtynių pra
džia.

6 vai. vakaro šokių vakaras - 
susipažinimo balius, Memorial 
Arena, 1145 Centre St.

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

maldos St. Anthony’s Church,
• 570 Portage Rd.

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

1.30 vai. p.p. vainiko uždėji
mas prie žuvusiems kariams pa- •

minklo, Victoria Park.
6 vai. vakaro Iškilmingas ak

tas ir koncertas Collegiate - Vo
cational Institute, Epworth Circ
le. ■ ;

Koncerte programą išpildys 
Alice Stephens ansamblis iš Či
kagos, sol. St. Baranauskas, dra
mos aktorius Henrikas Kačins
kas ir Hamiltono tautinių šokių 
grupė, vadov. G. Brechmanie- 
nės.

Pirmadienis, rugsėjo 2 d., skir
tas Niagaros apylinkių bei įžy
mybių lankymui.

Informacijos punktai veiks:
Šeštadienį nuo 10 vai. ryto Me 

morial Arena. 1145 Centre St, 
tel. ELgin 8-3322.

Sekmadieni nuo 10 vai. ryto 
Collegiate - Vocational Institu
te. Eoworth Circle, tel. ELgin 
4-5637.

Įtakingasis “The New York 
Times” rašė: “... Modernioji de
mokratija negali būti veiksmin
ga nebūdama pilnai, teisingai ir 
pastovai informuojama... jTai 
būtina inteligentiškai nuomonei 
susidaryti... Gera, jog atsisa
kyta politikos: tai, ko nežinome, 
nepavojinga”.

Išeivijoje atsiradusi opozicija

Mantas” tragedija. Joje alegoriš
kai vaizduojama kas atsitiko 
prūsams, nesugebėjusiems ko
voti su tautiniu priešu jo paties 
priemonėmis. Dėlto dabar vie
nas šviesuolis, kurio brolis žuvo 
partizanu, o tėvai ką tik grįžo iš 
Sibiro, pastarosios savaitės laiš
ke šitaip samprotauja: “Pama
tęs mane rastum labai daug nau
jų, Tavo pažiūrų atžvilgiu skir
tingų bruožų ... Argi Tu supras
tum mūsų gyvenimo būdą?... 
Keistas Tavo supratimas apie 
krašte esamą padėtį. Siuntiniai 
kaikam reikalingi, bet dažnu at
veju jie tėra pavydo ir nesan
taikos šaltiniu. Daug siuntinių 
atsiunčiama visai be reikalo ...”

rąją padėtį. Demokratinė lietu
vių išeivija tol neturės veiksmin 
gos “išlaisvinimo” politikos, kol 
ji nebus savųjų ar svetimtaučių 
žurnalistų pilnai, teisingai ir pa
stoviai informuojama apie tik
rąją padėtį anapus. Nemažiau 
abejotina pasiliks ir JAV-bių 
Pabaltijo “išlaisvinimo” politi
ka, remiama įvykiais prieš 17 
metu. Būtina, kad nors viena iš 
24 užsienių korespondentus lai- v V- -V * v . . • . ...kančių JAV žinių organizacijų 
rastų reikalinga informuoti apie 
padėti Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj. Iškovojimas Pabaltijui pa
saulio žurnalistų dėmesio ar tik 
nebūtų JAV ir Kanadas pabal- 
tiečių pagrindinis ir konkretus 

.” i uždavinys?

Vid. Rytus su specialia misija. 
Deda vakariečiai šiek tiek vil
čių ir "į Saudi Arabijos karalių, 
kuris esą pakvietęs Egipto dikta
torių Nasser ir Syrijos preziden
tą pas save pasitarti; ar jo pa
kvietimas priimta, nėra žinių. 
Syrijos prez. Kuvatly gydęsis 
Aleksandrijoj, kur nuvyko pa
sirašęs prosovietinių kariuome
nės vadų paskyrimo aktus, grį- 
čo į Damaską. -

Omano-Maskato suitanato su
kilimo byla, kurioj kaltinami 
britai kariniu įsikišimu, 11 ara
bų valstybių buvo pateikta JT 
Saugumo Tarybai, bet ši pa- 
svarsčiusi-4 vai., skundo neįrašė 
i darbotvarkę. Skundėjai ren-

puolė jis ir gen. sekretorių, kad

Kataliku Federacijos suvažiavimas
Kanados Lietuvių Katalikų Į Federacijos Tarybą sudaro ir į 

Federaci jos suvažiavimas šau-i suvažiavimą kviečiami:
kiamas Toronte š. m. rugsėjo 7 į “Kanadoje veikiančių liet, ka
ri. ir prasidės 3 vai. p.p. Prisikė-, talikų organizacijų centro ir 
limo parapijos muzikos studijo- skyrių valdybų nariai, pavienių 
ie — įėjimas iš .32 Rusholme liet, katalikų organizacijų val-
Pk: Cres.

Suvažiavimo dienotvarkė:
1. Atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas.
3. C. Valdybos pranešimai,
4. Revizijos Komisijos prane- \ raščiu redaktoriai-ės”. 

Šimas.

dybų nariai, Federacijos skyrių 
ir seniūnijų pirmininkai, Kana

doje nuolatinai gyveną liet, ku
nigai, vienuolijų wresnieji, Ka
nadoje leidžiamų liet. kat. laik-

____  Atskiru kvietimų niekam ne-
5. Skyrių bei atskirų vietovių bus siunčiama. Šį pranešimą pra

pranešimai. šome laikyti kvietimu.
6. Diskusijos dėl pranešimu, I suvažiavima atvykstą KLK
7. C. Valdybos ir Revizijos ko- Federacijos skyrių bei organiza-

misijos rinkimai, jciiu atstovai prašomi iš anksto
8. Ateities veiklos plano apta- i susitarti, kuri? iš jų padarys

rimas. ------ ”— —s* —
9. Klausimai ir sumanymai,

10. Paskaita “Bažnyčia išeivio 
gyvenime”,

1 i. Arbatėlė, į kuria kviečiami
visi suvažiavimo dalyviai, taip Visi suvažiavimo dalyviai vra 
pat nariai visų tu organizacijų, prašomi dalyvauti Lietuvos Kan 
kurios priklauso KLK Fed. I

Pagal KLKF statuto § 4 KLK«mesi Midlande. Fed. valdyba.

pranešimą apie katalikiškų or
ganizacijų veikla bei sąlygas jų 
gyvenamoje vietovėje. Kiekvie
nos organizaciios atskiriems pra 
nešimams neužtektų laiko.

kinių Kryžiaus šventinimo iškil-

sis neatvykęs į Budapeštą, nors 
kai jis prašėsi įsileidžiamas, ne
buvo priimtas.

Naikina kolchozus
Sensaciją sukėlė Jugoslavijos 

diktatoriaus Tito draugo Milo- 
van Džilas Niujorke išleista kny
ga. “New Class”. Už susikirtimą 
su Tito ir oficialia partijos lini
ja Džilas buvo pasodintas kalė- 
jiman, kur parašė šią knygą ir 
slaptai persiuntė užsienin. Ste
bėtojų nuomone, ji betgi esanti 
mažesnės politinės reikšmės nei 
kolchozų panaikinimas Jugosla
vijoj, kuris buvo pradėtas 1953 
m. Ikišiol jų esą panaikinta 90 
%. Ūkininkai kolchozams labai t 
priešinęsi, prasidėjusi ūkinė kri
zė, ir kompartija turėjo grįžti 
prie senosios sistemos apriboda
ma tiktai privatinių ūkių dydį— 
iki 25 akrų, Ūkinė padėtis tuoj 
pasitaisė ir šiemet derlius jau 
geras. Jugoslavijos ūkio žinovai 
mano, kad po 6 metų kraštas ga
lės pats išsimaitinti. Ikišiol vien 
iš JAV Jugoslavija įsiveždavo 
kasmet 100.000 tonų kviečių ir 
žymius kiekius riebalų, cukraus. 
Prieš karą ji eksportuodavo grū
dus.

Markė ir doleris
V. Vokietija per 12 pokario 

metų tiek atsigavo, kod jos mar
kė tapo tvirčiausiu V. Europos 
pinigu, o pats kraštas pralenkė 
savo ūkiniu pajėgumu kaimynus 
britus, prancūzus ir kt. V. Vo
kietijos aukso ir užsienio valiu
tos atsargos nuo 1952 m. pašoko 
nuo $1 bilijono iki $4,8 bil., o 
jos eksportas viršija importą $1 
bilijonu. Tuo būdu Prancūzijos 
ir Anglijos dolerių atsargos ma
žėja Vokietijos naudai. Adenau
erio vyriausybė tuo yra susirū
pinusi, nes kaimynai, pritrūkę 
markiu, gali suvaržyti importą 
iš Vokietijos. Užtat Vokietija 
siunčia kiek galėdama daugiau 
užsakvmų Anglijos, Prancūzi
jos, Turkijos, Austrijos, Belgi
jos firmoms. Anglai pasiūlė V. 
Vokietijai pakelti markės vertę 
iki 26 et. vietoj 23.8 et., kad tuo 
būdu pasunkintu importą iš jos 
ir nukryptų i pigesnės valiutos 
kraštus. Vokiečiu ūkio min. Ehr 
hard betgi pareiškė: kuriam ga
lui sveiką siųsti ligoninėn? Eina 
betgi ganadi, kad markės vertė 
bus pakelta.

Kanados doleris yra branges
nis už JAV dol. 6 et Žinovų aiš
kinimu. tai esą dėl to, kad JAV 
piliečiai investuoja Kanadoj 
daug savo kapitalo tuo pakelda- 

toma Klaipėdoj L įriti Kanados dolerio paklausa. Be
O kari radijas duotu laisvai to, esą daugelis Europos gyven-

į darbotvarkę. Skundėjai 
giasi kreiptis į JT pilnatį.

KANKINIU KRYŽIAUS ŠVENTINIMO IŠKILMĖS
KLKat. Federacijos rūpesčiu, 

techniškus darbus vykdant KL 
Kat. Fed. Toronto skyriui, Ka-

vis dažniau kaltina kaikuriuos Pad°s kankinių šventovėje Mid
lande yra statomas paminklinis 
kryžius Lietuvos Kankiniams pa“veiksnius” sąmoningai nuty

lint, rods, patį konkrečiausią jų
pačių priimtą šių dienų uždavi- Serbti. Kryžiaus statymo darbai 
ni — sovietų tebevykdoma Lie- ]au. baigiami ir sventmunas
tuvos blokados pašalinimą.

Galvosenai pasikeitus
Brutalia Lietuvos inkorpora

cija i TSRS Stalinas beveik at
siekė ko norėjo. Jei Petras Didy
sis manė langų atidarymu į pa
sauli pabudinti tautą, tai gruzi
nas Džiugašvili kur kas efektin
giau keitė Rusiją, visus langus 
aklinai užkalęs. Nepriklausomi 
nuo jokių “veiksnių” mūsų šalti-

įvyks Dievo Motinos Marijos 
Gimimo šventėje, rugsėjo 8 d., 
sekmadienį.

Šventinimo iškilmės pradeda
mos šv. Mišiomis Midlando baž
nyčioje 12 vai. Jas laikys ir pa
mokslą pasakys Jo Eksc. vysk. 
F. A. Marrocco, Toronto vysku
pas.

Po šv. Mišių tas pats vysk. 
Marrocco atliks kryžiaus šventi- *

žios naudai.
Pastaba 2. Midlandas yra apie 

100 mylių į šiaurę nuo Toronto 
prie Victoria Harbour, pasiekia
mas 27, 93 arba 12 keliais. (Nuo 
Toronto iki Barrie vykstama 400 
keliu). Kankinių šventovė yra 
ne pačiame miestely, bet apie 2 
mylias į pietryčius prie 12 kelio. 
Kiekvienas midlandietis kelią 
parodys. Klausti — Martyrs 
Shrine. KLK Fed. valdyba.

AUKOS LIET. KANKINIŲ 
KRYŽIUI

Kanados Liet. Katalikų Fede-

niai liudiia šio užkalimo net la-;nimo apeigas. Čia prie kryžiaus 
bai ryškias permainas Pabalti-1 lietuvišką pamokslą pasakyti pa 
iv — pirmoj eilėj nusivylimu \ kviestas orei. J. Balkūnas.
Vakarais, pasitikėjimu tik savo: Po šventinimo apeigų bus il- 
oačių jėgomis. Gomulkizmo įta- Į gesnė pertrauka pietums. (Bus 
ka. ypač po lenkų - lietuvių de- i vietos pavalgyti atsivežusiems 
kados, o dar labiau, po Moloto- Į savo valgių, bus ir kur nusipirk- 
vo ir Co. pašalinimo, yra ten tie- ti). 
siog gaivinanti. 3 vai. p.p. Kryžiaus keliai, va-

Neveltui “Sovietskaja Kultu- S dovaujant T. Bernardinui Graus 
ra’* neseniai prikišo latviams ir Hui, OFM. 
lietuviams, po teatrinio festiva
lio, daugiau domėtis siu dienų nados lietuviai katalikai parody- 
tematika. Maištas prieš rusus į sime tūkstančiams Midlando 
-'asirpiškra not LTSR “valdan- maldininkų. Tad dalyvaukime 
čioj klasėj”. Neseniai Rivieroj ir kuo gausiau ir tvarkingiau, 
kitur važinėje LTSR “ve’kėiai” Parapijos ir organizacijos pra-ičios. Jis labai aštriai puolė vvsk.

Su šiomis iškilmėmis mes Ka-

racijos C. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja gausiems aukotojams už 
aukas Liet. Kankinių Kryžiui, 
primena, kad jų dar toli gražu 
nepakanka visoms išlaidoms pa
dengti ir prašo organizacijas bei 
pavienius asmenis, kurie gali 
kiek paaukoti, pasiskubinti savo 
auką pasiųsti, nes laikas jau bai
giasi ir tuojau reikės apmokėti 
sąskaitas.

Visas aukas prašoma siųsti KL 
Kat. Federacijos iždininkės var
du: Br. Pabedinskienė, 287 In
dian Rd., Toronto 3, Ont.

KLK Federacijos C. V-ba.

Transliavo vysk. T. Matulionį
Sovietinis radijas iš Vilniaus 

stoties, kurią pertransliuoja 
Maskva, rugpiūčio 22 d .platokai 
kalbėio apie tikybinę būklę oku- 
ouotoj Lietuvoj. Esą ten visi 
laisvai gali tikėti ar netikėti 
naudotis sovietine konstitucija. 
(Juk ar ne dėl tos pačios konsti
tucijos tūkstančiai buvo nukan
kinti už tikėjimą?). Tam įrodyti 
kalbėtojas suminėjo, kad Lietu
voje esą 5 vyskupai, Kauno ku
nigu seminariia. veikiančios pa
rapijos su virš 1.000 kunigų, iš
leista maldaknvrė. katalikų ka
lendorius. atnauiinamos bažnv-

kitur važinėje LTSR “ve’kėiai” Parapijos ir organizacijos pra-ičios. Jis labai aštriai puolė vvsk. 
nesivaržė išreikšti neapykantą ] somos paraginti ta dieną vvkti i Į V. Brizgi, prel. Albavičių, Bal- 
“rusų gauleiteriams”, kurie “bu- ’ 
kanrotiškai žlugdė lietuviško so
cializmo statybą”.

Iškentėiusi beviltiška kelių 
metų antistalininę rezistenciją, 
lietuviškoji šviesuomenė dabar 
bando planuoti realiu protavi
mu. Svarbiausiu uždaviniu esąs 
Lietuvos apsaugojimas nuo Ka
relijos likimo. (Ji buvo įjungta į 
Rusijos respubliką). Todėl taip 
išpopuliarėjo Grušo “Herkus

Midlandą visus, kas tik turi sa- i kūną ir kt. už pastangas organi- 
vo važiavimo priemones, o be to, • zuoti fondą Katalikų Bažnvčiai 
suorganizuoti ekskursijas auto-' ’tstatvti. už kalbas anie perse- 
busais. , Įkinnma ir pan. K«d tokio perse-

Pastaba 1. Kadangi kryžiaus. kioiimo nesą, girdi liudija pasi- 
statvmo išlaidoms nadengti su- į kalbėsima* su vv<sk. Teofilių Ma- 
rinktu auku dar toli gražu ne- tulioniu. kurio atsakymai buvę 
pakanka, tai tam tikslui bus da- ■ įrašvti magnetofonu. O vvsku- 
roma rinkliava prie paties kry- pas kukliai. <u>na aiškiu balsu

gydosi. Sekmadieniais dalyvau
ją pamaldose bažnyčioje. Pra
ėjusiais metais jį aplankęs vysk. 
K. Paltarokas, kuris tada nestip
rus jautęsis. Šiemet per šv. Ka
zimiera jis aplankęs vysk. K. 
Paltarpką Vilniuje ir radęs jį ge- 
~ai besijaučiantį. Vysk. T. Ma
tulionis taipgi suminėjo, kad ji 
Birštone aplankęs ir vysk. Pr. 
Ramanauskas. Ap. Sosto potvar
kiu buvę įšventinti du nauji vys- 
Vunai — J. Steponavičius ir P. 
Maželis. — kurie jau einą savo 
nareigas. Paklaustas dėl kunigų, 
'’yskunas atsakė než’nss anie ki
tas vyskupijas, bet jo. Kaišiado- 
rin. vvskuniioi pastoraciniam 
darbui iu užtenką. šiemet du 
nauii in wskupiios kunigai bai- 
ze tamdiecezine seminariją.

Re tn. trvsk T. Matulionis mi
nėjo. kad Lietuvoje renkamos 
aukos M»riios — Taikos Kara
lienės Hažnvčiai. (Ji, rodos, sta-

žjav’ šventinimo speigu metu, nas’sakė pradėjęs 85 metus ir r'ns>ę»»pVė*i vvsk. T. Matulioniui! tojų, nepasitikėdami savo valiu- 
Šv. Mišių metu bažnyčioje daro-; ’aučiasis gerai; gyvenąs Biršto- ,Tada jis pasakytų kokia ten lais- perka Kanados dolerius arba 
ma rinkliava tos pačios bažny- ne netoli bažnyčios, kur ilsisi Ir vė! 1 jos turtus.
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RELIGINIAME PASAULYJE
* Tautines bažnyčias steigti j kusi katalikų - protestantų san- 

bei remti yra erezija — paskelbė • tykius visame pasaulyje. 
Vatikano radijas 22 kalbom. Tu
rima galvoj dabar komunisti- * Pasaulio liuteronų federaci

jos atstovų suvažiavime Minea-

Klieriku būdamas, būsimas 
vyskupas A. Baranauskas “Laiš
ke iš Peterburgo” rašė: “Kad tu, 
gude, nesulauktum! Ne kaip tu 
nori, bus — kaip Dievas duos, 
ne tavo prisakai nedori!” Tam
sios valandos metu, prelatas Ma
čiulis - Maironis tautai dainavo: 
“Mainos rūbai margo svieto, 
silpnas kelias, tvirtas griūna”. 
Tartum ataidėjo šv. Povilo žo
džius korintiečiams: “Kas galvo
ja esąs tvirtas, apsižiūrėkite, kad 
nesugriūtumėt”. Vyskupas Va
lančius, pramindamas indo 
Ghandi “pilietinio neklausymo”

atpasakoja, kaip mūsų protėviai! Būtų liūdna, jei mūsų spaudo- 
pasigavo valdyti veik visą pirm-j je viešpatautų tik saulėlydžio,

niuose kraštuose prievarta orga- J > A ; nutarta išteisti sne- Ghandl Plėtimo neklausymo 
nizuojamos katalikų grupės, ku- Į ;afu’ institutą kuris studiiuotu P®das’ taiP stlPriai prikalbino rios verčiamo® nutraukti ryšius sl tut^> kuns stud j ų į,mones prįe blaivybės, kad deg-
nob veicidiiio. uuudUMi ilsius teologija. Federacijos .. . ėoi
su Roma. Jau anksčiau buvo pa- čro„,,c riim Homkumn tines monopoli turėjusi rusų val-su Roma. Jau anksčiau buvo pa
smerktas Lenkijos “Pax” sąjū
dis, vadovaujamas B. Piasecki, 
buv. Hitlerio ir Mussolinio pa
tikėtinio, o vėliau tapusio Sta
lino “patikėtiniu”. Dabar pana
ši organizacija “patriotinė są
junga” pasmerkta raud. Kinijoj, 
o kun. F. X. Chang ekskomuni
kuotas už tai, kad priėmė komu
nistinės valdžios paskyrimą už-

pirm. Hanus Lilje, Hamburgo 
vyskupas, pareiškė: “Kiekviena 
protestantų karta turi pergal
voti 16 š. sprendimą. Mes turi
me žinoti, kodėl šiandieną nesa
me katalikai”. “Katalikų Baž
nyčia, kaip ir liuteronų, su lai
ku keičiasi ir nėra ta pati, kuri 
buvo Liuterio laikais”. Jis išreiš
kė viltį, kad instituto darbuose 
dalyvaus pasaulio protest, baž-

imti vyksupo vietą Šanchajuje, i nvčių tarvba ir kataliku teologai.
* Lenkijos komunistai nesi- " . ... v. .

viams, paklausė: “Ką Amerikos 
lietuviai darys, jei JAV ir SS (to 
meto) susitars?” Aišku, darys, 
ką darė, kada Lietuva buvo caro 
naguose, ką darė, kada ji buvo 
nepriklausoma, ką daro dabar, ir 
ką amerikonas filosofas White- 
head vadina posakiu “practic
ability of purpose” — laikysis 
praktiškų tikslų, palaikys su tau
tos kamienu Lietuvoj visus įma
nomus santykuis, teiks visokią 
galimą paramą ir turės viltį švie
sesnių ęlienų, nes netiki, kad bol
ševikams pavyko visoje Visatoje 
veikiantį evoliucijos dėsnį pada
ryti negyva mumija. Beviltiš
kiems bijūnams bene tiks žy
maus anglų žodyno autoriaus 
Samuel Johnson žodžiai r “Būtų 
gera rasti tokių valerijono lašų, 
kurie išsyk išgydytų žmogų, ku
rio galvoje įstrigo viena idėja, 
išstūmusi visas kitas ir neįlei- 
džianti naujų”.

Stalinas syki ciniškai paklau
sė: “O kiek divizijų šv. Tėvas 
turi?” Šv. Tėvas, ir lietuviai, di
vizijų neturi, bet turi dvasią, ku
ri ir be atominio karo ras kaip 
susiorientuoti ir laimėti nepalan
kiose gyvenimo sąlygose.

t Vyt. Sirvydas.

kva, nes ne -jai po nosia visus su
rusinti, sukomunistinti, ar supra- 
voslavinti. Mūsų didžiųjų kuni
gaikščių sukurto vakarietiško liz 
do nedergsime ir demokratiška 
dvasia nepalūšime, nes su italų 
filosofu Groce tikime, kad žmo
nijos kelias ne į vergiją, bet į 
laisvę.

Džiugu, kad ir darbštus T2 
bendradarbis Almus išeina barti 
lietuviškąsias tradicijas pamiršu
sius brolius. Sako: “Dauguma 
lietuvių, tiek JAV, tiek Kanado
je, atrodo, nesupranta, o dažnai 
ir paneigia reikšmę pastarųjų 
įvykių. Sovietijoje ir Lietuvoje. 
Girdi, “bolševikai kokie buvo, to
kie liko”, arba “Lietuvėlės jau 
nebėrą!”. Čia nesutinkame tik su 
žodžiu “dauguma”. Dauguma tik 
balso riksmu, ne skaičiais. Al
mus tiksliai sako: “Kova už lie
tuvių teisę gyventi pilnateisiais 
žmonėmis gimtąjame krašte turi 
būti tęsiama ritme su tarptauti
nės politikos evoliucija”.

Keikiami “jankiai” turi savo 
politiką, keikiama Maskva — sa
vo. Rodosi, nors atbulai - ožiš
kai, bet kaip-tai artėja susitarti. 
Praėjusio karo metu. prof. A. 
Senn, kalboje Filadelfijos lietu-

pradę rytinių slavų žemę: kraš
tus dregovičių, krivičių, drevlia- 
nų, poljanų, radimičių, viatičių 
ir polockėnų. Sako, slavai vis ti
kėjo, kad Lietuvos didieji kuni
gaikščiai, jų valdovai, mes pa
gonybę ir krikštysis “rusų” tiky
ba. Algirdas, kaip žinoma, vedė 
dvi žmonas, abi gudės. Daug jo 
šeimos narių tapo pravoslavais, o 
vienas Andrius (Daumantas) po 
mirties net. tapo Pskovo miesto 
šventasis (globėjas). Tačiau, Jo
gailos žygis vesti Lenkijos ka
ralaitę Jadvygą ir apkrikštyti 
Lietuvą katalikų tikyba padė
jęs kertinį akmenį Lietuvos kul
tūrinei bei tautinei nepriklauso
mybei (savistovumui) ir galimy
bei sueiti į ankštus santykius su 
Vakarais”. Lietuvai iškrito iš 
rankų Algirdo paskelbtas siekis 
“sujungti visą Rusiją (reiškia vi
sus pravoslavus) po Lietuvos 
valdžia”. Tą siekį pasiėmė Mask
va ir įvykdė.

Jogailos ir Vytauto posūkiui į 
Vakarus tauta pritarė ir tą pri
tarimą ypač pabrėžė didžiuoju 
rusinimo bei pravoslavinimo me
tu praėjusiame šimtmetyje, ka
da kova už spaudą ir Kražių 
skerdynėmis laimėjo lotynų rai
des ir lotynų tikybos vyravimą.

Todėl tautos tradicijomis iš
auklėtam lietuviui kažkaip ausį 
raižo žalių bijūnų teigimai, būk 
komunizmo kauke prisidengusi 
Maskva šiandien stipri, amžina, 
galinga, nekintanti, einanti “vil
ko progresu vis augštyn ir užka
riaus pasaulį bei Ameriką” (St. 
Bijūnas)’, nes Vakarų vadai “nai
vūs, pasakoriai ar parsidavėliai” 
(Gediminas Galva), arba veda
mi “senelių paliegėlių” (prof. K. 
Pakštas), arba esą “taikos mani- 
jakai” (St. Bijūnas), nes ne ato
mini karą Maskvai skelbia, bet, 
ir JTO Čarta, ir JAV oficialia 
užsienio politika siekia palaikyti 
taika.

ne saulėtekio saulės. Būtų bega
lo liūdna, jei skausmuose suak
menėję kalvarijos kalnai pikti 
sėdėtų viename vežime su Niki
ta ir anarchisto akimis į prabė
gantį pasaulį žiūrėdami, giedotų 
jo pasakas apie amžinumą, ne
kintamumą, monolitinį kietumą, 
ir mokslinio socializmo neišven
giamą žygiavimą ateitį valdyti, 
nes męs, Vakarai, esame savo 
dienas atgyvenę, supuvę ir išti
žę. Palaiminti, kurie tiki!

Tačiau yra tokių, kurie su vys
kupu Baranausku tikės: “Tu, gu
de, to nesulauksi!” Yra tokių, ku
rie tikės, kad gyvenimas ir gy
vybinis reikalas privers Sovietų 
Sąjungą “sutelkti visas ten gy
venančias tautas į vieną brolišką 
kultūriškai besiplėtojančią tau
tų šeimą”, kaip .tiksliai prelatas 
Dambrauskas numatė. Ką pada
rė susifederavę šveicarai, ko sie
kia besifederuojanti Europa, tą 
gali atlikti, ir turės atlikti, Mas-

džia nubalo. Įspūdis tautoje, ma
tyti, toks pasiliko, kad 1905 m. 
revoliucionieriai pirmiausiai puo 
lė daužyti degtinės sandėlius - 
monopolius. Prelatas.A. Damb
rauskas - Jakštas, savo dienoraš
tyje. sausio 3 d. 1908 m. įrašė:

“Nusiginčiau telegramą Pirma
jam visų rusų suvažiavimui vei
kėjų, užsiimančių liaudies uni
versitetais, suredaguotą šiais žo
džiais: Sveikindami pirmąjį vi
sos Rusijos suvažiavimą veikėjų 
draugijos, užsiimančios liaudies 
universitetais, laikome savo pa
reiga pareikšti suvažiavimui 
karštą pageidavimą, kad pilnai 
pasisektų didis Rusijos švietimo 
darbas, ankštai turįs sutelkti vi
sas gyvenančias ten tautas į vie
ną brolišką kultūriškai besiplė- 
tojančią tautų šeimą. — Lietu
vių žurnalų Draugijos ir Vieny
bės redakcija”. (Mūsų Senovė, 
tomas T, p. 40, Kaunas, 1921 m.).

Nemaža Lietuvos istorijos šal
tinių išstudijavęs ir veikalų pa
rašęs lenkas profesorius Henryk 
Paszkiewicz, anglų kalba išėju
sioje (1954 m.) “The Origin of 
Russia”, pašventė tris straips
nius Lietuvos istorijai. Pabrėžęs, 
kad Lietuvos istoriia tiek svarbi 
rusų valstybės pradžios istorijai, 
kiek totorių jungas, Paškevičius
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* Krikščionių likučiai atrasti 
Japonijoj. Tai religinė sekta “ki- 
rišitans” turinti apie 30.000 na
rių 50 miestelių piet. Japonijoj. 
Nagoya katalikų un-to prof. Ta- 
kita tyrinėjo jų gyvenimą 25 me
tus kol nustatė jų ryšį su krikš
čionybe, kuri buvo žiauriai išnai
kinta 163-1872 m. Tada buvo apie 
vieną mil. krikščionių ir jų dide
lės masės buvo išžudytos. Išliko 
tik labai mažas skaičius krikščio
nių, kurie ir ‘ laisvei atjus neiš
ėjo viešumon. Esą iš jų ir išaugu
si dabartinė kirišitans grupė. Jos 
nariai pvz. tiki šventųjų relik
vijas, savo kalboje vartoja loty
nišką tikybinę terminologiją, su
mišusią su japonų ir portugalų 
kalbomis, remiasi senomis japo
nų tradicijomis ir turi krikščio
nybę primenančių apeigų.

* Curzio Malaparte, pasauli
nio garso italų rašytojas, para
šęs prieštikybiniū veikalų, pvz. j 
“Oda” (indekse), prieš mirtį at- i 
sivertė, priėmė krikštą ir kt. sa- i 
kramentus. Jis neturėjo religinio ! 
auklė'irho ir- jo kelias Bažnyčion !

v le.naiTiC Ižuskc 
l rašė jis: “... nie

kad tiek nekentėjau kaip Prisi
kėlimo diena: visi buvo laimin-

laiko susitarimo su K. Bažnyčia 
leisti mokyti vaikus tikybos mo
kyklose. Daugelyje vietovių tėvų 
prašymų nepaisoma ir mokyk- 

b,‘; los padaromos “neutraliomis”.
Buvo pasiskųsta centriniam kom 
partijos komitetui, bet nieko ne
laimėta. Gomulkos valdžia buvo 
žadėjusi leisti vienuolijoms vėl 
atidaryti augštesnes ir profesi
nes mokyklas, bet pažado neiš
pildė. Ji buvo žadėjusi grąžinti 
Bažnyčiai meno turtus, paimtus 
Hitlerio okupantų, bet grąžino 
tik dalį, o 196 jų sulaikė kaip 
labai vertingus ir perdavė muzė- 
jams.

* Mahometonai labai gerbia 
\ savo šventąją knygą Koraną ir

Išganytojo Motiną Mariją, nors 
į krikščionis žiūri su panieka ir 
nepasitikėjimu. Vysk. F. Sheen, 
kalbėdamas apie mahometonų 
atvertimą, išreiškė nuomonę, 
kad tai būtų įmanoma per Ma-

‘ riją. Šią temą jis gvildeno Kris
taus Karaliaus kongrese rugpjū
čio 13 d. Fatimoj, Portugalijoj.

* Pasaulio protestantinių baž
nyčių tarybos suvažiavime New!

-Cpnn., bųjyb nugrims i ^sunkiįs. 
fe4 pasiūlymų; pasisakyta Prato vyskupui 

už atominių bombų bandomųjų 
sprogdinimų sustabdymą ir pan. . t
Kaikurie atstovai aštriai puolė;gi, o aš kovojau stengdamąsis 
katalikų kraštus, pvz. Kolumbi- ištraukti kojas iš griovio. Tai 
ją, už tikybinės laisvės varžymą, buvo sunkios kančios ir morali- 
Buvo pasiūlyta aštri rezoliucija, nio palūžimo valanda. Aš jau- 
bet balsuojant sušvelninta ir pri
imtas toks tekstas: “Pavedama1

čiausi kaip išgąsdintas gyvūnė
lis”^ Tapęs kataliku Malaparte 

vykdomajam komitetui studijuo- ■ pasmerkė savo prieštikybinius 
ti tikybos laisve kataliku ir ki- raštus.
tuose kraštuose”. JAV katalikų * «Apie politinę ’ bedievybę” 
vys ūpų konferencijos sekreto- vej^aiaS- parašytas kun. Marcei 
natas pareiškė apgailestavimą Redi iš[eistas Vokietijoje. Au
dei tokios protestantų atstovų ° - ■
laikysenos, kuri neigiamai pavei-

..... .......... ..... ....
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vyskupų konferencijos sekreto-

■ •

TOOTH POWDER

Dantų milteliai išlaikys jūsų 
dantis BALTESNIUS

S^Tuoj padarys jūsų
kvapą* malonų. Pa- 

|||dės apsaugoti 
Ugdantis nuo gedi- 
||^mo ir išlaikys jūsų 
IO dantis gražiai bal- 
fitus.
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veikalas.

Atsiminkit 
kio dvigubai il
giau už dantų 

pastų.

- vei-
33<

torius yra laisvojo Berlyno un
to prof., garsiojo katalikų teolo
go Theodor Steinbuechel moki- 

j nys. Prieš pusantrų metų jis bu- 
svo nuvykęs Maskvon diskutuoti 
i ateizmo su Sov. Sąjungos moks- 
| lų akademijos nariais. Savo vei
kale jis parodo, kad bedfevybė 
Sov. Sąjungoj gęstanti, kad jau
nimas iau nebesidomis senųjų 
barzdylų ateizmu ir z pasiliekąs 
arba indiferentiku arba einąs į 
ortodoksų bažnyčią. Esą soviet, 
enciklopedijoj Oleščuk pripažįs
ta:'“religiniai praeities pėdsa
kai yra gajūs”. Autoriaus nuo
mone, yra pagrindo tikėtis, kad 
marksizmas — socializmas ir ko
munizmas — gali pasikeisti reli
gijai palankia prasme, kad tai 
nesanti utopija ir kad ideologi- 

! nė krizė Rytuose rodanti pėrsi- 
I orientavimo ženklų. *

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

Siuntiniai i Lietuvę ir kitus kraštus.
” NAUJAS SKELBIMAS SU

NAUJENYBĖM. KV
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Mohawk Furniture

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE «

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

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALSIMO MAŠINOS 

TELEVIZUOS APARATAI

KROSNYS

LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI 

(VAIRŪS KILIMAI

VAIKAMS VEŽIMtLIAI

Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, ktd pasiųsti, 
bet kokį siuntinį^ o ypatingai vaistų ir medži^ų į Lietu- 
va bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai per

I I E* T Bl .U III I CTA lA A

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

Toronto, tel. LE. 1-3033 
Siunčiame iš Kanados:

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

Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kos
tiumams- ir paltams medžiagų, kostiumams priedus ir

ir

kitas prekes.

Dėmesio dėl siunčiamų vaistų 
medžiagų iš Anglijos.

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

Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 30 a 1 gr. su muitu 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su 
su

Isoniazid 1000 tab!. 50 mgm. 
Penicillin in oil 1x10 cc 3 mil. u. 
Cardophyllin /Theopftillin/ 100 tab!. 0.2 
Multivitamin 500 tabl.
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.
Serpasil 500 tabl. 0.1 
Serpasil 500 tabl. 0.25 
Vitamin B. Complex 250 tabl 
Phernobarbiton 500 tabl. 1 gr.
Aspirin 1000 tabl
Digoxin 500 tabl
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, Achromycin, Chloromycetin,

ir 1.1 ir 1.1.

ir
siunčia*

$7.90
$4.70
$1.00
$1.10

muitu
muitu
muitu .
muitu S2.80
muitu
muitu
muitu
muitu
muitu
muitu 
muitu
muitu

$4.20 
$4.70 

$11.10 
$1.70 
$L60 
$1.70 
$3.80
$4.60

Crystomycine, Erythromy- 
cine, Penicillin, Estomycin, Mixtomycin, Seromycine, Cycloserin, Strep- 
tomycine, Dihydro - Streptomycine, Terramycin, Viomycin ir įvairias 
medžiagos ir instrumentus dantims taisyti.

Taip pat žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

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

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

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

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

Siunčiant i Aziją /Sibirą/ reikia pridėti dar $1.80
Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų j

pas ponių Juroitienę Hamiltone. /Užsakant šį pakieta laiškais prašome 
nurodyti pageidautiną spalvą/.

Šiaurės ir Rytų Lietuvos partizo- 1 
nu tragedija yra grožiai aprašęs V. 
Ramojus Lenktynėse su Šėtonu". 
Čia duosiu mažę žiupsnelį įspūdžių 
- pergyvenimų Latvijos Žemėje lie
tuviško dalinėlio, kuris po Saločių 
kautynių stengėsi neišsiblaškyti.

Tęsinys iš pereito Nr.
Gražus pasiūlymas

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
mėgdavom vakarais pagulėti 
bunkeriuose ant Nemunėlio 
kranto, kurio antroje pusėje ru
sai. Kalbėdavomės, dainuoda
vom, koliodavomės. Naktimis iš 
lėktuvų išmėtydavo lapelius, 
kuriuose ragindavo žudyti vadus 
ir pereiti pas juos. Puikios nuo
traukos rodydavo, kaip feldmar
šalas Paulius su rusų maršalais 
kalbasi prie gausiai valgiais ir 
gėrimais apkrauto stalo. Kaip 
vokiečių kareiviai šoka su katiu- 
šomis prie gėrybėmis apkrautų 
stalų. Tą patį šaukdavo per Ne
munėlį ir garsiakalbiai. Visi ska
idai juokdavcsi, ,nes pasKiri, be
laisviai rodė savo “turtingumą”

Tigrus nuo pasislėpusių rusų 
pėstininkų. Po trumpo pasitari
mo, ltn. Petras (gerai kalbąs vo
kiškai) pulkininkui paaiškino, 
kad mes ne visi dar turime uni
formas, blogai ginkluoti, o ypa
tingai didesnė dalis mūsų netu
ri jokio kariško apmokymo, be

Pakišo cigarečių ir pokelį bis
kvitų. Kalba baigta. Ir vėl mau
nu miško keleliu. O mūsiškių nei 
kvapo. Likau vienas. Nejauku. 
Miškas verda, dejuoja. Vyksta 
kautynės. Bet kur? Sunku orien
tuotis miško kautynėse. Aidas 
skamba iš višų pusių. Paėjėjęs 
galioką, radau sėdintį prie kelio

L laisViai rodė savo “tu__ o__
v — oe apatiniu baltinai, apsibivi- 

mas ir apsirengimas baisus. Vie- 
ną latviai paėmė net su puikiu 
fraku. _ ;

' Viskas-įgriso. Vieną rytą nuta- 
: rėm rasti ryšį su Biržų girios 

^įbroliais, į kurią iš Pasvaliečių 
' kaimo patraukė mūsų didokas 

% ' būrys. Stasys (po savaitės žuvo) 
® j ir aš patraukėm keliu į Skaist
ėj kalne. Aplinkui degė vienkie- 

miai ir miškas. Važiavome pa- 
lengva. Staiga mus sustabdė 

i mašina, iš kur vokiečių 
pulkininkas pasiteiravo, kur ke-

S S lengva
pulkiniimas pas>iienavu, kui xv=- 
liaujamę. Stasys, gerai kalbėda- 
mas vokiškai, paaiškino, kas mes 

& esame ir ko siekiame.
—Šį rytą rusai užėmė Skaistei kalnę, — buvo trumpas atsaky

ta’ mas.

dar
įstaigoje Toronte ir &
ptn ta išlenk orošome

Be to, siunčiame iš Anglijos kaip seka: h
Švediškas elektrines siuvamos 

mašinos,
38-nių modelių HOHNER 

akordeonus,
Moderniškiausias mezgimo mašinas
Svefcariškus laikrodžius firmos

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

tu ir metalinius,
Parkerius,

Dviračiams padangas ir šliaukąs 
įvairių išmierų,

Plaukams kirpti mašinėles,
Skustuvus,
Plaukams dažyti įvairių spalvų 

dožus,
Avalynę,
Maistų,
ir 1.1, ir t.t.

Iš Anglijos visko golima siųsti oro poštu iki 20 svarų. Kiekvelnus 
siuntinys geli susidėti iš įvairių daiktų neviršyjont nustatyto svorio.

Pogol musų patyrimų — dabar pats taikos pasiųsti siuntinį Kolė- 
doms bei žiemo> . -j, H

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

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

Sav. A. KALUZA * J

partizaniško patyrimo. Tai gali i latvių puskarininkį ir kareivį, 
sudaryti keblumų. Pulkininkas; Abu basi. Kareivio sudaužytas ir 
pasakė, kad pasitarsiąs su gen. be spynos šautuvas pakabintas 
Gizecke ir mums nurodė naują ant medžio. Susikalbėti sunku, 
būstinę prie štabo daržinėje. ' 
Būti pilnoj parengty. Paskyrė 
mums ryšininką puskarininkį.

Visą naktį drebėjo ir liepsno
jo žemė. Mes likome nepaliesti. 
Tik netoli daržinės rusų lėktu
vas užmušė arkli.

Kas pirmas per tiltą į garetės jam teikė jėgų. Priėję 
Anksti rytą įsakymas trauktis . šaltinį, atsigėrėm, nusiplovėm 

Kegumo link. Pulk. Walter lauk- į veidą ir kojas. Kautynių aidas, 
ti ant plento Bauskė - Ryga už i rodos tirtėjo. Aš iškrėčiau savo 
Kegumo. perėjus tiltą. Ikišenes. Rastus pažymėjimus,

dokumentais pakišau suplėšęs po 
kelmu. Tas pats . ’likimas ištiko 
ir leitenanto antpečius. Latviai 
padarė tą patį. Kelionė pasidarė 
lengvesnė. Prie kelio radome 

sėdintį prie lengvos mašinos se
ną vokiečių pulkininką. Jis mūsų

bet yisdėlto vienas kitą supra
tom. Per kautynes jų dalinį iš
sklaidė ir jie eina į Kegumą. 
Patraukėm pirmyn. Mūsų karei
vis visiškai nebeturi noro eiti. 
Esąs išvargęs, išalkęs ir nemie
gojęs. Bet mano biskvitai ir ei

_ Latixai ir Keliai ,pilni kanuo- 
rlenės. Visi traukia, pasąk jų, 
“nach Vaterland”. Lauko keliais 
su savo gurguole traukiame ir 
mes. Mums vis vien tas pats. 
Traukomasis sunkus, varginan
tis. Vora no voros juda vėžlio
žingsniu. Išsiblaškėm ir mes. Ke- paklausė apie jo pulką, kurio 
liese pasiekėm išstatytą lauko ; mes nežinojom. Jis pristigęs ben- 
žandarmerijos liniją, kuri tik re- 'žino, o šoferis prieš kelias Kalan
ta mašina praleidžia pirmyn,' o j das išėjęs jo ieškoti ir negrįžtąs, 
visas grąžina atgal, nurodydama Į Mes pasižadėjom rasti benzino, 
susirinkimo punktus. Mes nei Senukas su viltimi mus palydė- 
nerizikavom. Susimetėm į neto- jo. Priėjom didelę girininkiją, 
liese stovėjusią daržinę, palikę Girininko dukros mus pavaišino 
“maistininkus” išėjome rinkti duona ir pienų. Girininkas mus 
savųjų. Vakare pasijutome visi tikino, kad Kegumas dar laisvas, 
krūvoje. Nutarta laukti ryto, pa- ; nes jis iš čia tik 3 km. Su nauja 
ilsėti, o rytą ieškoti išeities. Jo ;viltimi pasiekėm latvių didžiąją 
sulaukti neteko, nes išstatytas1 užtvanką — jėgainę Kegumą. 
mūsų postas lauko žandarmeri-; per tiltą traukė nesuskaitomos 
jai sekti/pranešė, kad žandarme- j karių voros, pabūklai, sunkveži

miai, gurguolės. Tiltas apšaudo
mas rusų naikintuvų, bet smar
kiai ginamas fląko. Latviai tuo
jau rado pažįstamų, o aš likau 
vėl vienas. Persistūmiau per til
tą ir, koks džiaugsmas — už tilto 
radau saviškius! Lėktuvų perse
kiojami traukėm Rygos link. Čia 
pasivijo mus pulk. Walter, nuro
dydamas naują vadovietę. Vado- 
viefę radom saulei tekant. Nebe
sigirdėjo nei kautynių triukšmo. 
Netoli plento, gražiame vienkie
my buvo įsikūręs štabas. Aplink 
didelė aikštė, nusėta vokiečių 
artilerijos dalinių. Postuose sto
vi keli šarvuočiai. Tikrai saugu.

(Bus daugiau)

“maistininkus”

j rija dingt), o visais keliais ir Iau- • 
Nusiminę grįžome atgal. Ži- ’kais traukia į Kegumą kariai.

nios liūdnos. Ties Tukumu rusai i Mūsų raginti nereikėjo, nes ar- 
prie jūros, o čia jau peržengta j timas kautynių triukšmas visus 
Mūša ir Nemunėlis. Esame tink- [kėlė iš šieno.
le, kuris pamažu raukiasi.

Vakare Jonas atvežė mums 
gerą “šiltą davinį”, prancūziškų 
konjakų ir likerių ir uniformas. 
Visiems neužteko. Persirengėm. 
Aš likau su Vytuko (Sibire) do
vanotais batais ir šauliškom am
žinomis kelnėmis.

Kitą dieną buvome iššaukti į 
štabą. Žygiavome 4 karininkai 
ir du vertėjai. Mus sutiko pulk. 
Walter ir 5-6 štabo karininkai. 
Stalas padengtas vaišėms. Ge
riausi gėrimai, biskvitai ir ciga
rai. Pulkininkas paprašė sėstis. 
Puikus sodas, gėlės. Mes susė
dom vienoje pusėje stalo, o vo
kiečiai — antroje. Vaišinamės, 
kalbamės. Tik rusų minosvaidžių 
per galvą lekiančios minos ne
kartą verčia palikti stalą. Pulki-? 
ninkas pradėjo girti Lietuvos 
praeitį, lietuvius karius. Sekė 
tostai po tostų. Ltn. B. man au
sin šnipštelėjo:

— Velniava kvepia.
Tikrai pakvipo. Pulkininkas 

pasakojo, kad virš 100 rusų tan
kų įsiveržę su pėstininkais į Baus 
kės priemiestį. Šią naktį jų tigrai 
stengsis juos perblokšti atgal 

per Mūšą ir Nemunėlį (vieta, 
kurioje šios upės suteka ir su
daro Lielupę). Mūsų uždavinys 
būsiąs nelengvas — apsaugoti

Traukėm mišku. Blogais miš
ko keliais. Mūsų juodbėris vos 
vilko bričką su mūsų kuprinė
mis. Miško vienkiemy priėjome 
didelę lauko ligoninę. Aš pasišo
viau pasiteirauti apie padėtį ir 
apie traukimąsi. Gydytojas, iro
niškai nusišypsojęs, atšovė:

— Padėtis — labai bloga: ru
sai — Rygoje, o anglai — Ber
lyne. Evakuotis su tiek sužeis
tųjų neturiu jokios galimybės, 
nes nėra priemonių.

Gydytoju dienos Čikagoje

Alyvos krosnių va
lymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS
Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVĖ.
Toronto

Darbo dienos savaitgalį Čika
goje Morrison viešbuty, įvyks 
JAV ir Kanados lietuvių gydy
tojų bei praktikuojančių dantų 
gydytojų suvažiavimas. Bus išti
sa eilė mokslinių paskaitų, ku
rios prasidės šeštadienį, rugpjū
čio 31 d., 2 vai. p.p.

Kadangi šeimos nariams moks 
linės paskaitos gal ir bus nuobo
džios, tad ponios Gudauskienė, 
Blažienė ir Žibienė lygiagrečiai 
parengė savo dienotvarkę. Nu
matyta ir ekskursija po miestą.

Sekmadienį, rugsėjo 1 d. įvyks 
šaunus banketas, meninė prog
rama, o po to šokiai. Taigi bus 
puiki proga susieiti seniai nema
tytus draugus ir pasikalbėti, 
kaip anais gerais laikais Lietuvo
je bei įsigyti nauju pažinčių.

Atvykstantieji suvažiaviman 
malonėkite pranešti dr. A. Garū- 
nui, 1934 S. 48 Ct, Cicero.

Be to, rugpjūčio 31 d. vakare, 
Morrison viešbuty, įvyksta gyd. 
korp. “Fratemitas Lituanica” 
49-tasis metinis suvažiavimas, 
kuriame bus paminėtos dviejų 
mirusiu korporacijos garbės na
rių sukaktys, būtent, dr. Jono 
Basanavičiaus 30 metu mirties 
sukaktis ir muziko Stasio šim-

kaus — 70 metų gimimo sukak
tis. Ta proga apie dr. Basanavi
čių skaitys paskaitą prof. K. Ože
lis, o apie muziką St. Šimkų — 
Liet. Teatro artistas St. Pilka.

Posėdyje bus svarstoma kitų 
metų gyd. korp. “Fratemitas Li
tuanica” 50 metd gyvavimo mi
nėjimo reikalai.

Sekmadieni, rugsėjo 1 d. 10 v. 
ryto Tėvų Jėzuitų bažnyčioje, 
5541 S. Paulina St, pamaldos 
už mirusius gyd. korp. “Frater- 
nitas Lituanica” narius bei gar
bės narius.
Taigi, Čikaga laukia atvykstant 

svečių. Visi lietuviai gydytojai ir 
praktikuoją dantų gydytojai 
itempkit bures ir vąiruokit Či
kagos link, čikagiečiai gi linki 
visiems gero vėjo ir iki pasima-, 
tymo Darbo dienos savaitgaly. 
Tebūnie nors trumpos, bet sma
gios ir malonios gydytojų dienos 
Čikagoje. Dr. V. Tauras.

151 Staynef Avė. TeL RU. 1-0492 
Toronto

Lynas Kilius
Darome pogol užsakymus įvairius 
baldus, taip pat ir krautuvių ir įs
taigų įrengimus. ,
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Niagaros krioklys VARGO MOKYKLOS VOKIETIJOJEKANADOS LIETUVIŲ VEIKLA GĖRINTIS
Kai žvelgi į Niagaros krioklį, 

iš Kanados pusės, matai visą di
dybę ir galią- Masė yandens 
krenta per uolas dieną iš dienos 
per tūkstančius metų. Kur šian
dien randasi krioklys, prieš tūks
tančius metų jo čia nebuvo, nes 
jis, nestovi vietoje, o keliauja 
prieš srovę.

Geologai ir archeologai nustar 
to, kad Niagaros krioklys yra 

’ apie 30.000 metų senumo ir yra 
atsiradęs ledynų amžiuje. Nia
gara upė,• Ontario ir Erie ežerai 
atsirado tirpstant ledui, o iš to ir 
Niagaros krioklys.

Eidami nuo krioklio Niagaros 
upės srove rasime vietą, kur 
krioklys prasidėjo. Aiškiai mato
me krioklio prieš srovę kelią, 
kuriuo jis jau nukeliavo 7 my
lias. Jo pragraužtas uolas-ir tas 
liekanas geologai tyrinėdami nu
stato, kad krioklio amžius yra ne 
senesnis kaip 30.000 metų ir ne 
jaunesnis 10.000 metų.

Pirmieji baltieji, europiečiai, 
kurie Niagaros krioklį išvydo 17 
šimtmetyje, buvo tėvas Louis 
Hennepin ir jo draugai prancū
zų misijonieriai. Sakoma, kad 
nuo to laiko prieš srovę Niagaros 
krioklys paslinko 500 pėdų. ■ 

Nuo 1841 metų Niagaros kriok
lys yra inžinierių priežiūroje. 
Jie apskaičiuoja, kad jis kasmet 
paslenka maždaug 5 pėdas. Šių 
dienų technika jam tą darbą dirb 
ti padeda, sprogdindami pavo
jingas atsilikusias uolas ir gra
žindami jo veidą. Tas prieš srovę 
krioklio keliavimas yra natūra- 

> lūs gamtos reiškinys ir kiekvie
nam aiškiai suprantamas.

Kada gi jo ėjimo bus galas ir 
kaip tpli jis nueis? Tą klausimą 
atsako savo vaga ir dugnu plau
kianti iš Erie ežero pati Niaga
ros upė. Aišku, kad krioklys eis 
upe iki Erie ežero. Kas tuomet

atsitiks kaip krioklys prieis Erie 
ežerą? Mokslininkai galvoja, kad 
tada 4 didieji ežerai susilies į 
vieną vandens masę ir užlies di
delius žemės plotus nušluodami 
miestus ir visa kita nuo pavir
šiaus.

Ar taip atsitiks? Aaišku, kad 
ne! Žmogus neleis. Inžinieriai 
krioklį laikys maždaug čia, kur 
jis -dabar yra, paprastai sakant, 
neleis jam nusikirsti tą šaką, ant 
kurios jis pats sėdi.

Jo kelias yra žinomas. Toji 7 
mylių srovės išgriaužta uola ro
do, kokio ilgio ir koks tas nuei
tas kelias. Tik pradžioje tų 7 
mylių kelio akmuo yra kietas. 
Dabar krioklys randasi tokioje 
vietoję, kur apatinis akmuo ar
ba uola yra minkšta. Dėl to per
nai sugriuvo hydro stotis, ku
rios griuvėsiai matomi iš Kana
dos Niagara Falls pusės. Tad, 
kai Niagaros krioklio vanduo 
sudilins viršutinį kietąjį sluogs- 
nį, tada jis pirmyn pradės eiti 
daug sparčiau, nes su minkšta 
uola bus labai lengva apsidirbti. 
Kriokliui sunaikinus minkštąją 
uolą jo darbas būtų atliktas. Jis 
sunaikintų pats save. Ir iš didin- 
go ’krioklio, liktų tiktai bėgantis 
putojantis upės vanduo. Spėja
ma, kad jei niekas vandeniui ne
trukdytų, tai įvyktų maždaug už 
3-5.000 metų.

Šiandien Niagaros krioklys 
yra. Jeigu jam bus leista lengvai 
ir laisvai keliauti, atseit, niekas 
jo nepažabos, rytoj jo jau nebe
bus.

Visą tą Niagaros krioklio nu
eitą kelią galima bus pamatyti 
atvykus į V-tą ją Kanados Lietu
vių Dieną, Niagara Falls, Onta
rio, rugpiūčio 31 d. ir rugsėjo 
1 ir 2 dienomis. -

Inform, pakomisija.

Ir nesant Kanados gyventoju, 
visados yra įdomu sekti Kana
dos lietuvių visokeriopą gyveni
mą. Tenka pasikeisti laiškais- su 
įvairių vietovių tautiečiais, iš jų 
išgirsti svarbesnes vietos gyveni
mo aktualijas, naujienas, Be to, 
abu savaitraščiai taipgi nepa- 
šykšti lietuviškojo gyvenimo 
įvairumų bei kronikos. Iš tų visų 
davinių sprendžiant, galima tar
ti, jog visų rūšių lietuviškieji rei
kalai kanadiečių lietuvių tarpe 
rieda visiškai patenkinamai ir 
gali būti pavyzdžiu kaikurių JA 
V-bių lietuviškųjų kolonijų tau
tiečiams. -Žinoma, abiejose sienos 
pusėse, regis, būtų galima dar 
daugiau, daug geriau nuveikti, 
bet, kaip teisingai liaudies išmin
tis sako, “nėra namų be dūmų”. 
Ir iš dabartinės veiklos, visvien 
yra labai gražių ir vertingų pa
sireiškimų, rodančių, kad išeivi
jos lietuvis ir toliau lieka gyvas 
ir stiprus savo lietuviškajame 
įsitikinime ir pareigose.

Namai Hamiltone. Tiesa, na
mų statybos vajus jau prasidėjęs 
gana senokai, bet žinant, kokio 
tai milžiniško užsimojimo esa
ma, tik jau negalima norėti, kad 
viskas būtų atlikta per mėnesį 
ar pusmetį. Jau ir dabar, turint, 
bėrods, arti 300 NF narių, ir sie
kiant dar suverbuoti tiek pat, 
galima sakyti, pusė darbo beveik 
atlikta. Kanados lietuviškoje 
spaudoje nerasi savaitės, kad 
Hamiltono kronikoje nebūtų pa
žymėta eilė pavardžių naujai pri
sidėjusių prie namų statybos.

Lietuvoje gyvenimas visdėlto kinta 
Viename laiške iš Lietuvos gi-' 

minės rašo:
... Dabar, būtent paskutiniu 

laiku, pas mumis atgaivinama 
daug lietuviškų papročių ir visa 
tai, kas buvo uždrausta, panie
kinta arba paminta. Pavyzdžiui,

■ galima bažnyčioje ruošti vaikus 
. — prie pirmos. Komunijos kunigui 

dalyvaujant. Anksčiau, kam to 
reikėjo, ruošdavo slaptai palėpė
se pas davatkas. Galima laisvai 
nešfioii sutuoktuvių žiedą, net ir 
mokytojams, kuriems anksčiau 
buvo griežtai uždrausta. Galima 
laisvai vartoti atsisveikinimo for 
mą “Sudiev!”. Po keliolikos me
tų užmiršimo, šiais metais pirmą 
kartą buvo oficialiai atgaivinta 
puiki lietuviška tradicija Joni
nės. Visuose didesniuose respub
likos miestuose buvo suruošti 
laužai. Ypatingai iškilmingai Jo
ninės buvo atžymėtos ant Ram- 
byno kalno ir Kaune. Ypač Kau
ne Joninių atgaivinimas sutei
kė daug džiaugsmo lietuviams. 
Ąžuolyne, Fredoj ir dar keliose 
vietose buvo užkurti laužai ir su
darytos specialios programos. 
Tai progai pritaikytos įvairios

žaidynės, šokiai, paparčio žiedo 
ieškojimas. Visur žėrėjo skelbi
mai — Visi į Jonines! Ir viskas 
buvo atlikta tikrai lietuviškai.

Neseniai spaudoje pasirodė 
straipsniai, kad būtinai reikia at
gaivinti puikią tradiciją —- mar
gučių dažymą. Tik, žinoma, ne 
per Velykas. Kadangi Velykos 

'i ... " .
tai kiaušinių dažymą siūloma 
įvesti per gegužės 1 d. šventes. 
O kiek tie margučiai suteikia 
džiaugsmo ne tik mažiesiems, 
bet ir’didiesiems. O kiek juose 
meno!

Paskutinis dalykas, kas buvo 
atgaivinta, tai Daraius ir Girėno 
žuvimo paminėjimas. Labai pui
kių straipsnių apie juos buvo pa
rašyta, apie ką anksčiau negali
ma buvo nė prasižioti.,

Otava. — Jubiliejinės džiam- 
borės proga vykusi Cambridge 
pasaulinė skautų konferencija 
nusprendė tarptautinį skautų 
biurą iš Londono perkelti į Ota
va.

Maskva. — Sovietų keleivinis 
laivas “Viačeslav Molotov” per
krikštytas į “Baltik”.

KAS
Namų' statybai vyriausybė pa

skyrė $150 mil., kurie būsią iš- 
skolinti: norintiems statyti sau 
jiamųs^ ragonvams, nuomoto
jams i£ kredito įstaigoms. Ši su
ma paskirta remiantis buv. par
lamento nutarimu skirti statybai 
š.m. $250 mil., kurių $100 mil. 
jau sunaudota. Statybininkai ti
kisi, kad šis vyriausybės mostas 
pagyvins sulėtintą namų statybą 
dėl gresiančios infliacijos.

Darbo ministeris Starr rengia 
darbo įstatymų reformą. Tuo 
reikalu jis tarėsi su darbininkų 
unijomis ir darbdaviais. Naujas 
projektas būsiąs pateiktas atei-

pas mus oficialiai nešvenčiamos, -sietai- parlamento sesijai. 'Juo

Aukotojų atsiranda net ir iš ne 
hamiltoniečių. Ir toliau gyveną 
tautiečiai atsiliepia savo auka 
ir pritarimu. Be abejo, tokie reiš
kiniai turėtų džiuginti ne vien 
NF valdybos narius, bet ir vi
sus Hamiltono lietuvius. Labai 
verta dėmesio hamiltoniečių ini
ciatyva kitais būdais, ne tautie
čių aukomis gauti lėšų Namų 
Fondui. Čia parodoma daug su
manumo, naujų idėjų ir kelių. 
Savo metu, kaip buvo skelbta, 
tautiečiai galėjo prie namų sta
tybos prisidėti net ir prikdami 
alų dėžėmis, gi dabar, prieš žie
mą, surastas būdas praturtinti 
NF iždą ir dar vienu keliu. Susi
tarus • su viena skystojo kuro 
bendrove, kuri pažadėjo duoti po 
$15 už kiekvieną naują klijentą, 
kuris kurą užsisakys NF tarpi
ninkaujant. Tai išties, beveik 
nuostabi proga lietuviškiesiems 
reikalams lengvu būdu gauti 
ryškesnę pinigų sumą. Kiek bus 
gauta šimtų ar tūkstančių tai pri
klausys tik nuo pačių hamilto
niečių lietuvių.

V-ąją Kanados Lietuvių Dieną 
pasitinkant. Teko dalyvauti pir
mojoje, Hamiltone vykusioje, 
Kanados Lietuvių Dienoje. Tada, 
kažin ar buvo galvota, jog šis ke- 
letos tūkstančių lietuvių susibė
gimas virs gražia ir prasminga 
tradicija. Bet tai įvyko ir dabar 
prie kasmetinės šventės jau spė
ta tiek įprasti, jog jei kuriais me
tais ji nebūtų suruošta, kanadie
čiai lietuviai visiškai rimtai jos 
pasigestų. Tiesa, kyla blaivių bal 
sų, siūlančių pačią šventės eigą
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Nyman, organizavęs kelionę Eu
ropon specialiais lėktuvais, iš 
Montrealio. Jo užsakytas lėktu
vas, priklausąs amerikiečių b-vei 
Overseas National Airways, nu-, 
skraidino 71 ekskursantą Euro
pon, o kai atėjo laikas grįžti, 
joks lėktuvas nebepasirodė, ir 
ekskursantai patys turėjo kom
binuoti grįžimą. Su Kanados 
ambasados Paryžiuje pagalba 
jiems pavyko gauti skolon pini
gų pragyvenimui, o specialus 
Kanados vyriausybės lėktuvas 
buvo atsiųstas jų paimti. Antrą 
grupę tas pats Nyman apgavęs 
Montrealy, kur numatytas lėk
tuvas Europon irgi nepasirodė. 
Ekskursijos buvo r organizuotos 
vokiečių Donau-Deukania, pran
cūzų La sociėte d’Assistance aux 
Immigrants ir Imperial Automo
bile Club vardu. Polici j a rado 
minėtąjį Nyman Lauren tidų 
kalnuose St.Adele vietovės vieš
buty.

bent kiek iškelti iš nuolatinio 
šablono ir išvengti pasikartoji
mų. Tai visiškai sveikas suma
nymas ir ateity, kiti rengėjai tu-;nio amžiaus vaikų vokiečių'mo- 
rėtų tai neišleisti iš savo minčių, kyklai (prieš tai prie gimnazijos 
Bet dabar, šiais metais, turėtume ’ ‘ ‘----------------- ' Tr‘-
išgirsti tikrai nuoširdų ir lietu
viškai paprastą Niagaros pusia
salio lietuvių kvietimą ir aplan
kyti juos Darbo dienos savaitga
lio metu. Turint korespondencinį 
ryšį su keletu šventės ruošėjų, 
tenka stebėtis jų energija ir už-;kas J. Čaplinskas ir A. Gasne-į ____________ _ ______
sidegimu. Ryšium su V-ąja Die- rienė.' 1954 m. vasario 1 d. buvo ramą mokyVla gamnff iVPLR Vo- 
na, pasiruošimo darbai verda ne pradėtas mokykloje darbas su 25 kietijos Kr. Valdybos nuo pat jos 
tik pačioje Niagaroje, bet darbo mokiniais. įsikūrimo dienos. Su šia parama
pulsas ir ritmas jaučiamas ir ar-1 Laikui bėgant mokiniai pama-' buvo įmanoma suruošti Kalėdų 
timesnėse vietovėse, kaimynų ■ žu mažėjo. Dabar yra 9 mokiniai 
tarpe, St. Catharines, Welland ir Hr, jei stovykla bus perkeldinta, 
kitur. Pasirūpinta ir derama rėk-: tai mokykla turės visai užsida- 
lama, šventės propagavimu ne i ryti.' Mokiniai kuone visi yra 
vien Kanados lietuvių, tarpe, tarp 7 ir 10 m. amžiaus. Laiko- 
bet nebuvo užmiršti ir Amerikos masi I-jo laipsnio programos, 
lietuviai. Tokiose vietose, kaip Viena mergaitė ruošiama lietu- 
Detroitas, Clevelandas, Čikaga ir; vių kalbai, kuri rengiasi stoti 
kt. paplito informaciniai leidinė-'Vasario 16 gimnazijom Pamokos 
liai - kvietimai, primeną neeilinį i atliekamos antradieniais ir tre- 
ir tikrai paskutinį šiais metais ■ čiadieniais 14.30 -16.30, o penk- 
stambaus masto lietuviškąjį įvy- tadieniais 14-16 vai. Mokykloje 
kį šiame kontinente. Svečių, re- mokoma: skaitymas ir rašymas 
gis, prigužės visomis susisiekimo; lietuvių kalba, tikyba, Lietuvos 
priemonėmis atskirai ir ekskur- j krašto pažinimas bei jos svarbes- 
sijomis. Neužmirština, kad dar. nięji istoriniai įvykai, aritmeti- 
yra nemaža Kanados ir JAV lie- ka, dainos ir eilėraščiai. Kas ant- 
tųvių, kurie dėl įvairių aplinky- ras penktadienis daromos išky- 
bių dar niekad nebuvo regėję los. Iki šiol buvo aplankyta Diep- 
vieno iš pasaulio stebuklų — holzo miestelio, muziejus, šunų 
triukšmingųjų krioklių. Šventės, mokykla, spaustuvė ir žemės 
progą galima išnaudoti dvigubai: gręžimo darbai, 
pasisvečiuoti lietuviškoje šven-■ Iš vadovėlių naudojama J. 
tiškoje aplinkoje ir pasigėrėti Murkos “Vaikų Darbyrnečiui” I 
kriokliais ’ ' '

Išsikėlus iš Diepholzo Vasario 
16 gimnazijai, vietoje pasiliko 
gana didokas skaičius mokykli-

veikė ir pradžios mokykla). Vie
tos apylinkės valdyba ir tėvai su
sirūpino tolimesniu vaikų mo
kymu gimtąją kalba. Prieita iš
vados, kad steigtina vargo mo
kykla. Organizavimo darbo ėmė
si apylinkės valdybos pirminin-

nazijai 6 mokinius, o du su tė
vais išemigravo į JAV. Dabarti
niu metu mokykloje tik 3 moki
niai. Mieste ir apylinkėje galima 
būtų surinkti mokyklai iki 18 m. 
amžiaus per 33 mokinius, tačiau 
didelis išsisklaidymas tai pada
ro neįmanoma. »

Vaikai namuose lankomi du 
kartus savaitėje. Mokyme di
džiausias dėmesys teikiamas lie- 

I tuvių kalbai. 4
Nuolatinę, nors ir nedidd^-psl-

Al. Gimantas.

pareiškė esąs kito-Kirkpatrick 
kios nuomonės, tačiau jis turįs;

V
Ji

siefciama pagerinti darbininkų 
būklę bei sumažinti nedarbą.

.* ;;
390 stipendijų paskyrė Kultū

ros Taryba kultūros darbuoto
jams meno, socialinių ir huma
nitarinių mokslų srityse. Jų dy
dis — $300-$5.000. Studentams, 
siekiantiems akademinių laips
nių, stipendijų vidurkis $1.200 
metams; besirengiantiems medi
cinos daktaratui — $2.000; vyks
tantiems pasitobulinti akademi
kams, menininkams, rašytojams, 
mokytojams — $4.000; jauniems 
rašytojams bei menininkams — 
$2.000. Taip pat numatytos įvai
raus dydžio stipendijos ir užsie
niečiams, studijuojantiems Ka
nadoje. Paskirta komisija iš 26 
asmenų bendrdarbaitui asu i!ur 
asmenų bendradarbiauti su UN 
ESCO; pirm. — Mackenzie, Br, 
Kolumbijos un-to rektorius.

★

Geležinkelių tarifai nuo rug-1 dochville paremti streikuojan- 
< T T 1 • _ • T 11 —___ * a 1 A*

Darbininkai sunaikino unijos 
patalpas Murdochville, Que. Čia 
streikas prasidėjo kovo mėn., kai 
Coppermine b-vė atleido iš dar
bo vietinės unijos pirmininką. 
B-vė streiko nepripažino teisė
tu, nes unija dar nebuvusi ofi
cialiai pripažinta kaip turinti

MALONIAUSIAS KANADOS

PAPROTYS

Taip, tai čia Kanadoje paprotys pasigar
džiuoti ledo šaltumo Coca-Cola dai^e, įstai
goje, fabrike arba ilsintis namuose — Coca- 
Cola kiekvieną poilsio minutę daro atgaivi
nančia minute. Padarys jus žvalesniais dar- . 
be. Įpraskite dažnai sustoti 
“Išgerti Coke”.

sėjo 1 d. pakeliami: I klasei 10 
%, paprastajai—5%. Tai pirmas 
kainų pakėlimas nuo 1949 m. JĮ 
iau patvirtino feder. vyriausy
bės transporto komisija.

Apgavo ekskursantus tūlas J.

Nusilpęs, pavargęs, nervingas?

IRONIZED 
YEAST

Tuojous padės jums atgauti 
jėgas ir energiją.

Per 24 valan
dos IRONIZED 
YEAST pavers 
geležies trūks
tant! kraują i 
normalų raudo
ną kraują — i 

1tokį, kraują, 
kuris sugrąžins 
jums normalų 
tvirtumą ir 

S energiją.
S PER 7 DIENAS 
® jausies stiprės- 
•l,’s-
« 120 tobl. $2. 60 tobl. $1.25

IRONIZED 
W

laikytis įstatymo ir nubausti 
kaltinamąjį sumokėti teismo iš
laidas; jis tai apgailestaująs juo 
labiau, kad tą pačią dieną gal 
koks 1.000 piliečių darė tą patį. 
Anų laimė buvo, kad niekas ne- 
įskundė, o Jeronimą C. įskundė 
kaimynė. Pastarojo advokatas 
Youngson citavo teisme Ch. Di
ckens posakį: “įstatymas yra 
asilas”. *

. ė

Egzilinė Lenkijos vyriausybė 
savo atstovu Kanadoje, mirus dr. 
W. Babinskiui, paskyrė Oktawia- 

_ną Jastrzembskį,. kuris iki tol 
skaitėsi atstovu Quebec provin
cijoje.

Lenkų egzilinės vyriasybės 
premjeras A. Pająk atvyko į JA 
V-beš. Rugpiūčio 31 - rugsėjo 2 
d. jis dalyvaus Tautos Iždo de
legatų suvažiavime Čikagoje, o 
po to atvyks ir į Kanadą.

Lenkijai Remti Fondas, kurio 
centras Toronte, paskelbė surin
kęs apie $165.000 aukų. Fondas 
nutarė tuojau pat $3.000 pasiųsti 
katalikų universiteto Liubline 

_____ __ _____ studentams parengti. Be to, nuta- 
teisę* kalbėti visų darbininkų nupirkti Varšuvos šv. Dvasios 
vardu. Nežiūrint unijos pastan-; ligoninei kąikurių aparatų, kurių 
gų, b-vei pavyko su dalimi ne- nėra nei visoje Lenkijoje. Jau 
streikuojančių darbininkų ir nau anksčiau Fondas nupirko ir per- 
jai priimtaisiais pradėti gamy- ' 
bą. Unija kreipėsi į savo cent- j pozicijai 
rinius vadus, kurie suorganiza- j kurią sumokėjo $32.000. 
vo automobilių vilkstinę iš įvai- 

| rių vietovių ir atvyko į Mur

Jau

davė kardinolo Wyszynskio dis- 
Kobalto bomba”, už

dalis ir I. Malinausko - Talman- 
to “Lietuvių kalbos gramatika”.

Kaip mokyklos patalpa dabar 
naudojama mokyklos vedėjo pri
vatus kambarys. Buvusioji pa
talpa perleista katalikų koply
čiai įrengti. Tikimasi, jei stovyk
la greitai nebus iškelta, gauti 
tinkamesnę mokyklai patalpą.

Mokinių punktualumui, draus 
mėi ir mokslui pakelti yra įvesta 
taip vadinami pliusų ir minusų 
taškai. Rezultatai geri tik kiek 
brangiau kaštuoja mokyklos iš
laikymas.

Didžiausia blogybė yra, kad 
kaikurie vaikų tėvai labai šaltai 
žiūri į savo vaikų tautiškumo 
išlaikymą. Galėtų būti 5 ar 6 mo- 
kiniaidaugiau mokykloje, tik tė
vai neleidžia. * 1 .

Diephilzo bendruomenės da- ‘ 
bartiniu metu yra tik vienas no-, 
ras — kad nebūtų visi 
vienas nuo kitų išblaškyti ir kad 
galima būtų sutelkti lietuvišką 
Jaunimą krūvon ir neleisti jam 
užmiršti kas jis yra.

Keefelde. 1953 m. birželio pa
baigoje apyl. vald. pirm. Jono 
Dūdos pastangomis buvo įsteig
ta vargo mokykla, pavadinta 
"Keliaujančia vargo, mokykla”. 
Už mėnesio toji mokykla pradėjo 
pirmuosius žingsnius su 3 moki
niais ir gale metų jų buvo jau 7. 
Ši mokykla keliaujančia buvo 
pavadinta todėl, kad Keefeldo 
apylinkė susideda iš privačiai po 
miestą gyvenančių tautiečių ir 
tokiu būdu nėra galimybės vai
kus sukviesti vienon krūvon — 
mokyklon.

1954 m. mokslo pradžiai Kee
feldo mokykla Vasario 16 gimna
zijai jau buvo paruošusi tris mo
kinius ir iki šiandien davė gim-

eglutes, pasikviesti lietuviškąją 
visuomenę pasidžiaugti mažųjų 
pasiektais lietuvybei laimėji
mais ir 1955 m. vasarą padaryti 
neeilinę ekskursiją į Duisburgo 
miesto zoologijos sodą.

Memmingene mokykla įsteigta 
ta 1952 m. spalio 1 d. Pirmoji šios 
mokyklos vedėja buvo Vanda , 
Vykintienė - Povilavičienė. Su 
ja kartu mokytojavo Stepass Vy
kintas - Povilavičius. Pirmaisiais 
mokslo metais veikė 3 skyriai su 
34 mokiniais.

Nuo 1954 m. birželio 1 d. mo
kyklai vadovauja Motiejus Bud- 
riūnas. 1954-55 mokslo metais 
buvo mokinių 53. Nuo 1954 m. 
rugsėjo mėn. antruoju mokyto- 7 
j u pradėjo dirbti Vytautas Ber
notas. Katalikų tikybą dėsto kun. 
A. Bunga, evangelikų — kun. J. 
Stanaitis.

Dirbusi mažame YMCA būste, 
mokykla nuo 1955-56 m. m. pra
džios perėjo į erdvų būstą nau
jai pastatytuose pabaltiečių ko
lonijoje Kultūros Namuose.

Paskutiniu laiku dėl emigraci
jos ir įstojimų į Lietuvių Gim
naziją mokinių skaičius mažėjo. 
Šių mokslo metų (1956-57) pa
baigoje buvo 37 mokiniai. Veikia 
trys skyriai. Dirbama atskirais 
skyriais. Savaitėje yra 6 pamo
kos, neskaitant tikybos pamokų.

Muencheno lietuvių pradžios 
mokykla 1952 m. liepos 5 d. nu- 5 
stojo veikusi. Rugsėjo mėn. lie
tuvių vaikai pradėjo lankyti vo
kiečių pradžios mokyklą. Kaiku
rie labiau susipratę tėvai susirū
pino dėl tolimesnio savo vaikų 
mokymo lietuviškai. Tėvų papra 
šyta mokytoja S. Laukaitienė 
1952 m. lapkričio 1 d. pati su- 

K viciiaa 11c> , lietuvių vaikus pas save įmi perdaug įr .. & ,
Dirbama visą laiką* DUVn*S;'fsaū-'1 • 
kaitienės bute. Apie betkokį at
lyginimą mokytojai ar pašalpą 
vaikams-tada ir nesvajota, nes ir 
iniciatyva darbui išėjo ne iš “Lie 
tuvy bei palaikyti veiksnių”, o tik . 
iš pačių tėvų ir mokytojos pasi
šventimo.

1952 m. lapkričio 20 d raštu 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
mokyklos egzistavimą patvirtino 
ir pripažino jai vargo mokyklos 
teises.

Lietuvių kolonija Muencheno 
apylinkėje negausi. Jos centrą 
tada sudarė Muenchen - Feldmo- - 
ching stovykloje gyveną lietu
viai. Muencheno mokyklą, be ’• 
anksčiau minėtos vietovės vaikų, 
visada lanko ir vaikai tų lietu
vių, kurie dar vis gyvena bara
kuose Muenchen - Moosach, See- 

(Nukelta į 6 psl.)

čių. Čia betgi įvyko muštynės 
su nestreikuojančiais, kurių tar
pe buvę nemaža naujųjų atei
vių. Unijos vadai dabar spaudžia 
vyriausybę pritaikyti šiems de
portacijos įstatymą. Nesusiprati
mai tiriami provincinės valdžios.

★
Montrealio katedroj, prie ku

rios reziduoja arkiv. kardinolas 
E. Lėger ,buvo prasidėjęs gais
ras ties didžiuoju altorium. Su
lėkę 125 ugniagesiai gaisrą vei
kiai užgesino. Katedra šiuo me
tu atnaujinama ir visi darbai at
sieisią $2 mil.

Arabų pabėgėliai Egipte neno
ri emigruoti Kanadon. Jie pro- 
tetsavo prieš tokius planus ap
mėtydami akmenimis JT būsti
nę. Jie bevelija ir toliau gyven
ti palapinėse bei maitintis ne
mokamu JT maistu. Taip jie gy
vena jau nuo 1948 m. vis tikė
damiesi, kad Nasseris gaus pa
kankamai ginklų iš sovietų, su
muš Izraelį ir grąžins jiems pra
rastas nuosavybes.

Teismas nubaudė Jeronimą 
Carey iš Waterloo, Ont., už tai, 
kad gėrė alų savo kieme. Esą tai 
draudžia įstatymas. Teisėjas

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS 

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

Namai — Apartmentai — Žemė — Paskolos
D. N. Baltrukoni*
A. MerkeviEiu*
F. Yo turit
J. Skužot

P. Adomonis

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

GERK
6-5075
1- 8951
2- 7879 
2-6152

— Draudimas
HE. 6719
HA. 8864

OR. 4-6238
HE. 0539

CR.
OR.

RA.

PO. 6-7594

Darbo laikas nuo 9 vai.

V. UesunoHu 
S. Rydnik 
J. Vautour 
S. Pelt

A. Budriunes RA. 7-2690 

ryto iki 9 vok vokoro.

“Steikas” vaistinėje

MOLSONS

CROWN
ANCHOR

I "AC C K
8HW1 ftV I Ui T f O

Europoje, kai žmogui suskauda galva, jis eina j vaistinę aspirino. 
Kanadoje jis eina j drugstorę — kuri lobai skirtinga nuo paliktos 
namuose vaistinės. Jis atsisėda prie žvilgstanžio soda fontano, 
kur puiki mergaitė /kuriq per klaida būtų galima palaikyti filmų 
žvaigžde/ paduos jums aspirino. Tenai jūs galite užsisakyti ir 
pilnus pietus, steikg ir viskg. Jis gali taip pat net ir nusipirkti 
įrankių bei geležies išdirbinių drugstorėje. Jo žmonai prireikus 
indų ar rašomosios medžiagos, ji taip pat eina į drugstorę. Vaikai 
ten suranda visa fojw: pilno knygų .saldainių ir žaislų įvairiausių 
rūšių.

Konodiška drugstorė topo tautine institucija — susitikimų 
vieta, pavalgymo vieta ir apsipirkimo centru ... Didelėse jūs 
net galite gauti pirkti ir visokių vaistų.

*George Fever išvyko iš Vengrijos 1948 metais ir pasirinko savo 
gyvenama vieta Kanada. Šioje paveikslų serijoje jis stebi šio 
krašto gyvenimo iš linksmosios pusės; paveikslus užsakė Maison's 
Brewery Ltd., 1786 metų naujieji kanadiečiai.

"Coca-Cola" ir "Coke" 
yra registruoti fabriko ženklai Coca-Cola Ltd.
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Tea
ir “Melagėliu” rugsėjo 28-29 d.d. 
atvyksta į Hamiltoną. Tad ha
miltoniečiai ir apylinkių .lietu*

t Kaganovičiaus,ir,šepilovo paša-^(medžio, kožemito, linoleumo 
linimą.(tai buvo ketvirtadienis,,technikos), sukurtų 1942-1956 m.
o mes čia sužinojome trečiadie-i išleido Grožinės literatūros lei-, Slkjlecia Hamiltono at-kų kuopa.

- -nį), “Tiesoje” kiekviename nu-jdykla 25.000 tiražu. Atvirutės su 
mery korespondencijos apie mi- 
tinguij partijos CK plenumo nu- 

_tapfi<«ms paremti. Jie pradėti 
Vilniu)FiT mibanggy^ ..per visą 
kraštą.

Vidurinių medicinos mokyklų, 
ruošiančių felče’rius, Lietuvoje 
yra 6, visos turi “respublikinių” 
titulus: Vilniuje — Liepos 21 g. 
Nr. 8, Klaipėdoje — S. Neries g. 
Nr. 7, Utenoje — Stoties gt. Nr. 
9, Panevėžyje — Gegužės 9 d. gt. 
Nr. 3, Šiauliuose — Vytauto gt. 
Nr. 84,- Kaune — Gardino gt. 54.

• Pastarojoje yra akušerių, fel
čerių labbrantų, med. felčerių, 
provizoriaus padėjėjų ir rentge
no technikų skyriai. Vilniškėje 
yra akušerių ir med. felčerių sk., 
o visose kitose med. felčerių.

Leningrado 250 metų sukakties 
iškilmėse dalyvavęs T. Tilvytis 
ir Petrašiūnų elektrinės darbi
ninkas Ambrazevičius.

' Tilvytis, rašydamas Tiesoje 
apie savo įspūdžius, rašo, kad ten 
tekę girdėti ir lietuviškai kal
bant gatvėse. Tai esą studentai iš 
Lietuvos. Q toliau rašo: “Gele- 
žinkelio stdtyje prie kasos susiti- '"*7““, , . ' , . x ...
kome keletą mūsų kolūkiečiu,' (E)Stebės žemes satelitą - pa-

Minską, Pakapės kalnelyje, 260 
metrų augščio nuo jūros lygio,

Po liepos 4 d. kai buvo paskelb' dailės instituto prof., paruošė rai 
ta Spie Molotovo, Malenkovo, žinių ciklą “Vilnius” 18 atviručių 
Kaganovičiaus. ir . Šepilovo paša-; (medžio, kožemito, šiuos abu yaidinūnus. Teatrą at-

__ ____________„J Ekskursija į Midlandą. Ha- 
įrašais lietuvių, rusų, prancūzų miltono at-kų kuopa organizuo- 
ir anglų kalbomsi. '_______ ■’ - --------° J r ”iJ

(E) Pradėtas statyti naujas fil 
ma$ vaikams ir jaunimui: “Žyd
rasis horizontas”. Režisierius V. 
Mikalauskas, vyr. operatorius A.

i Mockus, dail. A. Zebriūnas. Sce- 
nariją parašė B. Lankauskas. 
Statoma Anykščių apylinkėje.

(E) “Tiesos” redaktoriaus pa
vaduotoju kaikada pasirašo K. 
šmigelskis, kartais ir S. Lauri
naitis.

(E) Lietuvos Hidrometeorolo
ginė valdyba šią vasarą organi
zavo kaikurių Lietuvos upių ty
rinėjimą. Tiriamos Neries, jos 
intako Žeimenos, Baltosios An
čios, Strėvos ir eilė kitų upių. 
Ekspedicijos grupė, vadovauja
ma inžinieriaus hidrologo A. Rai 
nio,- atlieka tiriamuosius darbus 
Žeimenos ir Neries upėse. Neris 
tyrinėjama nuo Baltarusijos sie
nos iki Kauno. Kita grupė, vado
vaujama V. Ilevičiaus, tiria ki
tas upes. Darbai jau įpusėję.

(E) Rugiapiūtę liepos 16 d. 
pradėjo Veisiejų kaikurie kol
chozai.

•kurie grižo namo pardavę grieti- lydovą. Pakeliui iš Vilniaus į
- - T. _ - , D'J/nnoo Iro Inalxrw 7hllnę, kiaušinius, braškes”.

Tai koks turi būti krašto ūkis 
ir gyvenimas, jei 
su tokių pasinešamų prekių

i žmoneliai turi įrengiama Vilniaus un-to moks- 
su tokių pasinešamų prekių stotis būsimam žemės sate- 
krepšeliais keliauti šimtus kilo- litui stebėti. Stotim rūpinasi Vil- 
mėtru! Ir Tilvvčiui reikėtų verk- diaus un-to prorektorius Jan-

Iri line stotis būsimam žemės sate-

kauskas, prof. Slavėnas ir kt. Ste 
bėjimus atliks fizikos matemati-ti, o ne gėrėtis tuo.

Dainos “Karvelėli” žodžiai, ku- kos įr gamtos mokslu specialis- 
nos- muziką yra parašęs C. Sąs-. i
nauskas, kaip išvedžioja J. Le-»
bionka. Literatūra ir Menas lie-1 kursuose GrĮŽę į yUnių> jie 
£°S ^.7’ es^ Sre,1.c±aL's^ * - įgytąsias žinias perteikia būsi- 
kos, bet ne hauąies dama. Sas-!.... :
nauskas sakosi žodžius paėmęs 
iš Kudirkos paruošto, liaudies 
dainų rinkinio “Kanklės” II d. 
Tame rinkiny prie šios dainos 
yra prierašas: “žodžiai netikri, 
naujai prirašyti”. Tos dainos ne
są jokiame žinomame rinkiny. 
Yrą žinomi tik du variantai Vil- 
niauš krašto letuivių dainose. Jei j, «e “ 

vtr<7‘3i5^ži?a prirašyti” būtų buvę^as„ isdeste, kad Spar
ne io, jis esą*būtų pažymėjęs, nes tos iabnko vyr. buhalterio Zil- 
autorių teises gerbęs. Lebionka J3?rsaco Pulku$ vai^ai, aPie 
spėja, kad Kudirka tą dainą bus SamF^ buvę tik burbu-
parašęs 189'7 m. gydydamasis 
Kryme, -galvodamas apie savo 
bičiulę Valeriją Kračevskienę."

Vilniaus buv. Pilymo gatvė da
bar vadinama Komjaunimo gat
ve. Buvusi Vokiečių g-vė—Mu
ziejaus gatve. a

Vadovas po Vilnių — “Vilnius
— svarbiausios žinios turistui”, 
paruoštas R. Šalūgos išėjo dviem 
kalbom — 
išspausdinta net 30.000 egz.

Grafikas J. Kuzniickjs, LTSR bos viršininkas yra Luchnevas.

p_ i tai, kurių dalis buvo išvykę į 
Ašchabadą, dalyvauti’ specialiuo-

•mam stebėtojų kolektyvui.
(E) Atidengė “Spartos” spar

tą. Vilniaus “Spartos” fabrikas 
vis girdavosi šimtanuošimtiniu 
planų įvykdymu. Dabar “Tieso
je“ finansų ministerijos kontro
lės revizijos valdybos darbuo
tojas Gožanskis ir Vilniaus fi
nansų skyriaus vedėjas Buivy-

he io* jis esą būtų pažymėjęs, nes

HAMILTON, Ont
Moptrealio Lietuvių Dramos dos kaulas. Ligoninėje jai teksią 
šatras su “Baltaragio malūnu” išbūti apie 2 mėnesius.

Šią mūsų tautietę bėda užklu
po pačiu blogiausiu laikui Ji ne
daug teuždirbdama leidžia savo 
dukrelę Liliją į gimnaziją (šį
met ji baigė' Cathedral High 
School dvyliktą skyrių antrąja 
mokine),’ iš paskutiniųjų apmo
ka jos skambinimo ir dainavimo 
namokas, kur ši gabi lietuvaitė 
irgi atsiekė puikių rezultatų, o 
dabar staiga visainelauktai paja
mų nebėra. Keletą mėnesių, kol 
įaukentėjusi ką gaus iš draudimo 
b-vės, joms pragyvenimas bus 
sunkokas.

Visiems mūsų ligoniams lin
kime greit pasveikti, o jaunajai 
kolonijos menininkę Liliją Šuky
tę dėl ištikusios jos mamytę ne
laimės nuoširdžiai už j augiame.

Namų Fondui praėjusi savaitė 
buvo rekordinė. Įstojo net 8 nau
ji nariai, kurių tarpe Stasys Vi
kis su tūkstantine dolerių. ĮPo 
$100 paskyrė Miltenis Balys, 
Gimbinas Vacys, Januška Vy
tautas, Keliačius Alfonsas, Ro- 
mikaitis Jonas, seniau atvykę 
Monika ir Juozas Kanevai (vy
resnieji) ir dar vienas senųjų 
lietuvių, prašęs tuo tarpu pavar
dės neskelbti.

Malonu konstatuoti, kad Lie
tuvių Namų idėja vis plates
nius Hamiltono lietuvių sluogs- 
nius apima. Nelikime nei.vienas 
nuošaly. Tai yra vienas iš sun
kiausiai įvykdomų tautinių dar
bų, bet mes pilnai įsitikinę, kad 
ir šitame lietuvybės išlaikymo 
bare hamiltoniečiai lietuviai iš
eis nugalėtojais.

Pagerbimo vakaro loterijai NF, 
narys Agurkis Vytautas dovano
jo originalų laimėjimą — savai
tės veršiuką. JĮ laimėjęs turės 
pats pas jį nuvažiuoti parsivežti.

\ . ' Sk. St.
Pradedami mokslo metai. Ha

miltono lietuvių vysk. M. Va
lančiaus vardo kektadieninėj 
pradžios mokykloj 1957-58 moks
lo metai pradedami rugsėjo 7 d., 
šeštadienį, St. Mary mokyklos 
patalpose (ten pat, kur ir pra
eitais metais buvo),' sekančia 
tvarka:

Šeštadienį 9.30 vai. ryto vaikų 
registracija, susitvarkymai ir tt.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d. 11 
vai. visi mokiniai organizuotai 
dalyvauja pamaldose Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje. Mo
kiniai susirenka į salę po bažny
čia 10.30 vai. susitvarkymui.

Mokiniai į mokyklą priimami 
visi, kuriems iki rugsėjo 30 d. 
bus suėję 6 metai amžiaus.

Rugsėjo 14 d., jei bus gražus 
oras, visiems mokyklos moki
niams rengiama iškyla geguži
nė su įvairiausia programa gra
žioje Werpst Fols# vietovėje už 
Dundas miestelio.

Visi mokiniai bus nuvežti ir; 
oarvežti, skaniai pavaišinti, už 
ką nieko nereikės mokėti. Išvy
ka numatoma nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. vak .Apie tai bus pla
čiau sekanti karta toje pat vie
toje. Mokyklos vedėjas.

Pirmas vakaras. Užbaigus va
saros sezoną TF A-bės Hamilto
no skyriaus valdyba, rudens se
zono atidarymo proga- pirmąjį 
savo parengimą — linksmus šo
kius turės rugsėjo 21 d., Royal 
Connaught viešbutyje.

Visus vietos ir plačiųjų apy
linkių maloniuosius tautiečius iš 
anksto kviečiame atsilankyti, 
kur tikrai jaukiai ir linksmai 
bus galima praleisti laiką. Pra
šome sekti spaudoje mūsų pra
nešimus.-

TFA Hamiltono sk. v-ba.

ja ekskursiją rugsėjo 8 d. į Mid- 
landą, kankiniu šventovę. Ten 
tą pačią dieną bus didelės iškil
mės, tai Lietuvos Kankinių Kry
žiaus pašventinimas. Todėl at- 
kai kviečia kuo skiatlingiąusiai 
šiose iškilmėse dalyvauti. Būtų 
malonu, kad turintieji mašinas ir 
iose laisvų vietų paimtų norin
čius ten nuvykti. Visais ekskur
sijos reikalais prašome kreiptis į’ 
kuooos pirm. J. Pleinį, tel. JA. 
9-5129, arba sekmadienį po pa
maldų spaudos kioskan.

Bibliotekos tvarkytojai prašo 
visų paimtas skaityti knygas 
grąžinti iki š.m. rugsėjo 15 d., 
nes nori sutvarkyti knygas.

V Lietuvių Diena jau čia pat. 
Šį savaitgalį visi hamiltoniečiai 
aplankykime Niagarą, kur turė
sime progos pabūti tūkstantinėje 
lietuvių šeimoje ir parodyti vie- 
tos seniesiems gyventojams, kad ! hlv 
mūsų tauta yra gyva. Vieni šeš
tadienį, kiti sekmadienį, dar kiti 
abi dienas praleiskime didžiau
siame Kanados lietuvių sąskry
dyje.

Anksčiau atvykusių lietuvių 
pagerbimo vakaras jau šį penk
tadienį, rugp. 30 d. Kviečiame 
visus tautiečius — vyresnio ir 
jaunesnio, amžiaus, seniau atvy
kusius ir \po paskutiniojo karo, 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Vakaras ruošiamas gražiausio
je visoje plačioje apylinkėje sa
lėj - Prudhomme’s Garden Cent- . V *
re. Seniau atvykę lietuviai prie 
j ėjimo prašomi pasiimti specia
lius tikėtus, pagal kuriuos bus 
paskirstyta vertingų dovanų. Čia 
pat jaunos ' lietuvaitės prisegs 
Tamstoms mažas gėlių puokštes, 
o Namų Fondo v-bos nariai, paly
dės prie gėlėmis papuoštų sta
lų. Naujai atvykę lietuviai stalus 
su gėlėmis rezervuokime mūsų 
pagerbiamiems seniesiems lietu
viams ir jų svečiams.' -

Tad iki malonaus susitikimo 
gražiame Garden Centre •

V Lietuvių Dienos leidiniui 
hamiltonietis Skaistyš Gedimi
nas surinko skelbimu net už 
$500.

Stambiausias NF narys, pasky 
ręs ’Lietuvių Namų Šerams pirk
ti $1.000, yra gerasis Uikis Sta
sys. Jis yra išvykęs iš Lietuvos 
berods, 1927 m. Pirmomis mūsų 
nepriklausomybės dienomis sto
jęs savanoriu į Lietuvos'kariuo-

The Hamilton Spectator dien- 
raštis š.m. rugpiūčio 19 d. at
spausdino oficialų AP agentūros 
pranešimą, apie atvykimą Kana
dos’ lietuvių delegacijos į Vilnių 
(Vilna). Kaip laikraštis pažymė
jo, jie iš savo gimtinės yra išvy
kę prieš 30 metų, ieškodami Ka
nadoje uždarbio. Ar nereikėtų 
KLB Hamiltono apyl. v-bai laiš
kų redakcijai skyriuje, kiek pla
čiau nušviesti skaitytojus apie 
Šią Literatūros Draugijos suor
ganizuotą ekskursiją į Lietuvą ir 
kas joje galėjo dalyvauti?

Sporto klubo Kovas 8-nių me
tų veiklos sukakties minėjimas 
jau tik už dviejų savaičių. Sporto 
mėgėjai galės pamatyti įdomias 
krepšinio rungtynes tarp Ročes- 
terio, Toronto ir Hamiltono klu
bų ir vakare, reprezentacinėje 
Hamiltono vietoje — Royal Con
naught Hotel, prie V. Babecko 
lietuviškos muzikos,'smagiai pra 
leisti laiką. Programą išpildys 
svečias iš Brooklyn© V. Žukaus
kas, kuris į Kanadą atvyksta 
pirmą kartą ir į savo repertuarą 
turi įtraukęs eilę jumoristinių 
eilėraščių, kupletų, Elvis Presley 
ir kt. Šventė rengiama rugsėjo 
14 d. Ruoškimės jai, pakviesda- 
mi visus savo pažįstamus, nes vi
si atvykę, galės laisvai prie sta
liukų susėsti, kadangi salė talpi
na apie 600 dalyvių. K. B.

Regina. — Saskatchewan© vy
riausybė derasi su federaline vy
riausybe dėl paramos pastatyti 
tvenkinį South Saskatchewan 
upėje, kuris kainuosiąs 140 mi
lijonų.

JA VALSTYBĖS
JAV LĘendr. Tarybos III se

sija įvyks rugpiūčio 31 - rugsė
jo 2 d. Čikagoje, Harrison vieš
butyje.

Be oficialių valdybos organų 
ir kontrolės komisijos praneši
mų bus dar eilė referatų: LB gy
venimą organizaciniu požiūriu 
vertins A. Bėndorius, kultūriniu 
požiūriu dr. J. Girnius, LB Ta
rybos darbo nuostatus referuos 
R. Skipitis, metinės šventės klau 
simą — kun, St. Yla, PLB ženk
lelio paruošimo klausimą C. Val
dyba. Toliau bus renkami atsto
vai į Pasaulio liet, seimą ir svars 
tomas LB įstatų papildymas.

Kun. Juozas Augūnas, -MIC, 
Niagara Falls, N.Y., klebonas 
nuo rugsėjo 1 d. išvyksta į kitą 
vietą. Atsisveikinti su klebonu 
parapija rugpiūčio 25 d. suruo
šė išleistuvių pietus, o po jų šo
kius. Ta pačia proga įvyko mor- 
gičių deginimo apeigos.

Dr. A. Gerutis, pora mėnesiu’ 
praleidęs JAV, rugpiūčio 9 d. iš 
Niujorko išplaukė i Europą. Iš
vykstančiam pagerbti V. Sidzi
kauskas rugpiūčio 6 d. suruošė 
išleistuves, kuriose dalyvavo 
gen. konsulas J. Budrys, VLIKo 
pirm. dr. A. Trimakas, NLT 
pirm. V. Rastenis ir LF pirm. J. 
Brazaitis. .

Inž. Stasys Misiūnas po ilgos 
ligos mirė rugpiūčio mėn. vidu
ry Čikagoje.

VYKSTANTIEMS J ROCHESTER!’
Aplankykite lietvišfką 

“NIAGARA” RESTAURANT
1034 Hudoson Ave., Rochester 21, N.Y. • Telefonas KO. 6-9802

Žemos kainos. Malonus lietuvaičių patarnavimas.

!as.
Vitamino B12 pigiausią žaliavą 

suradęs prof. Bukinas, vitamino- 
logas. Tai esąs ežeru dumblas. 
Iki šiol jis buvęs gaminamas iš 
tam tikrų grybelių, randamas 
kepenyse, žuvų miltuose ir kt. 
Pigi žaliava leisianti B12 panau
doti ir gyvulių pašarui sustip-

V - . , , . . ,, j mene ii? dalyvavęs kovose, už jos
li.tnvnn ir UnV„ Ta ■ Petra^n’nM elektrines direkto- tais , mielasis st Uikis ir da_ 
lietuvių ir lenkų. Jo nu yra tūlas Pamerancevas.

Kauno hidroelektrinės statv-

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame ir kanadiškame stiliuje.
★ {vairiausių rūrių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

f

ODOS! ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms į tėviškę! 
Mes siūlome geriausios kokybės juchio 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.

bar švies mums gražiu pavyz
džiu. Visu mūsų kolonijos lietu
vių ir NF v-bos vardu jam reiš
kiame nuoširdžiausią padėką.

Ligoniai. Tris savaites išbuvu
si ligoninėje, praėjusią savaitę 
grįžo į namus p. Pašilienė. Ją 
vargina kojos sąnarių sutriki
mas.

Sunkesnę tonsilų operaciją tu
rėjo Emilis Boguslauskas. Pra
leidęs ligoninėje 4 dienas, dabar 
sveiksta namuose, 211 Ewen Rd.

Eismo nelaimėje sunkiai su
žeista Zinaida Šukienė. Rugp. 15 
d. 11 vai. vakaro grįžtant iš dar
bo ties James ir Kink sankryža 
ją parmušė lengva mašina. Nu- 
vežus į General Hospital paaiš
kėjo, kad sutrenkta galva, įski
lęs dubens kaulas ir lūžęs blauz-

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p»p. Para
pijos knygyne, 58 bundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave'., Hamilton.

LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJE
BRAZILIJA t į “Užbaigtuves”, kai grįžtąs iš lau-

V. Zelinos bažnyčioje rugpiū-! kų jaunimas traukia dainą, neši- 
čio 4 d. buvo lietuvių Vaikučių I nas varpų vainiku jį įteikia šei- 
pirmoji Komunija, kurią priėmė mininkei ir atsigaivinęs šeimi- 
14 vaikučių. Surengė kun. Juozas ninkės paruoštu gėrimu dainuo- 
Šeškevičius. - ja, šoka ir nenoromis skirstosi

Liet, jaunimo šventė S. Pau- 
lyje įvyko rugpiūčio 4 d. V. Ze- 
linoje. Ją organizavo nenuilstan
tis veikėjas kun. J. Šeškevičius 
ir moksleiviai ateitininkai. Šven
tę pradėta šv. Mišiomis 9 vai. 
ryt^’ kurių metu jaunimas pil
ėme bendrai šv. Komuniją. Po to 
sekė iškilmingi pusryčiai - aga- 
pė gimnazijos salėje;

3 vai. p.p. toje pat salėje įvyko 
iškilmingas aktas. Susirinkusius 
sveikino jaunimo atstovai iš V. 
Zelinos, Parques das Nacoes, 
Bom Retiro, Minho Velho ir Vi
la Anastasio. Sugiedojus Lietu
vos himną, prieita prie meninės 
programos dalies, kur publikai 
teko pamatyti 3-jų paveikslų see 
nos vaizdelį “Nulinkusios var
pos”. — montažas lietuviškų pa-j 
pročių, kurį scenai paruošė H. 
Mošinskienė ir kun. Juozas Šeš-

i kevičius. Uždangai prasiskleidus 
prieš akis stojosi gimtojo krašto 
vaizdas. Rodėsi, eini plačioj u Lie 
tuvos vieškeliu. Iš abiejų pusių 
nusidriekia plotai nubalusių ru
gių. Vėjo pėdos perbėga sunkiai 
nulinkusiomis varpomis ir minkš 
tos bangos veja viena kitą. Kur- 
ne-kur mirgsi mėlyna rugiagė
lės akutė, žibteli raudona aguo
nėlė. Bičių dūzgimas susilieja 
javų šlamesy ir saldus nunoku
sių rugių kvapas svaigina. Štai 
pasigirsta plakamų dalgių kauk
šėjimas. Rugiapjūtės metas. Jau 
vienur kitur matai prakirstus ba
rus ir pirmuosius surištus pėdus. 
Vidurdieni. Piovėjai pagulio nu
ėję, tik šeimininkams nėra poil
sio ir rūpi greičiau darbus baig
ti. Kelia jaunimą, o . šiam'toks nįnjęus ’

j. jungai džiugu, kad jo.itako- 
nieks nedrįsta pasipriešinti, 0 je adf a jaunimo gretos ir tie, u 
sukilus skaisti saulė greit išvai-i?“?s ,dar "«emai lietuv>skas 
kn rnipera ir jaunimas n^rsimps- i ZO^1S buv° abejingas, siandi n

VOKIETIJA
Europos Lietuvių Fronto Bi

čiulių studijų savaitė įvyko Shon 
ddrfė, prie gražaus Ammero eže
ro, rugpiūčio 4-11 d.d. Paskaitas 
skaitė: J. Vidžgiris — Rezisten
cijos prasmė; prof. Z. Ivinskis — 
Lietuvių ir rytinių slavų (rusų) 
santykiai amžių bėgyje; prof. J. 
Grinius — Išeivių veikla lietuvių 
kultūros šviesoj; mokyt. V. Nat- 
kus — Tremties beletristikos ap
žvalga; prof. A. Maceina — Po
litinis ar metafizinis komuniz
mas? Be to, buvo perskaityti du 
pranešimai: M. Musteikio—Kul
tūrinis gyvenimas pavertgbje 
Leituvoje (remiantis sovietiška 
pavergtos Lietuvos atitinkama 
spauda, peržvelgtas kultūrinis 
gyvenimas Lietuvoje 1956 m.). 
A. Grinienės — Liet, tautinių šo
kių istorija ir charakteris.

Studijų savaitėj dalyvavo 40 
žmonių. Vakarais vyko taip pat 
speciali programa, daugiausiai 
linksmavakarių formoje.

Studijų savaitės metu vyko ir 
ELFB konferencija, praėjusi la
bai darbingoj nuotaikoj, išsamiai 
išnagrinėjant svarbius lietuvy
bės ir savo organizacinius klausi
nius. Konferencijos prezidiumą 
sudarė dr. Radvila (Šveicarija), 
V: Akelaitis (Anglija) ir kun. Br. 
Liubinas. Perrinkti visi ELFB 
veiklą vykdantieji organai. Vai 
dybos pirmininku ir sekantiems 
metams išrinktas prof. Z. Ivins
kis; vicepirm. Anglijai—V. Ake- _ 
laitis. Sekančiais metais studijų 
savaitė, jei bus galimybės, nu
matoma suruošti Anglijoje, ta
čiau bus ruošiama ir Vokietijoje.

M. M. (ELI)
Vadinamų “Raitijos patriotų” 

pamfletų liauja- serija pastaruo
ju la'iku buvo paskleista Vąk. 
Vokietijoje, vėl piktam panau
dojant žinomų asmenų adresus. 
Naujame pamflete puolami Vo
kietijos Liet. Bendruomenės at
sakingi darbuotojai. Kad šuklai- 
linti pėdas, pamflete šį kartą 
nieko neprisimenama apie Mi
chailo vo repatrijacijos propa
gandą.

Vasario 16 gimnazija per pir
mą šių mėtų pusmetį aukų iš 
būrelių gavo DM 151.772,27 — 
per BALFą 91.875,53 ,įr tiesiog 
59.896,74'. Vienkartinių aukų ga
vo DM 44.2^6,37 — per BALFą 
12.538,60 ir' tiesiog 31.895,97. 
Maisto gauta už DM 21.680,90. 
Iš savo kiaulių ūkio pajamų tu
rėjo DM 3.894,03. Pajamų išvi
so gimnazija turėjo DM 225.604,

namo. Šioje scenoje pasirodė 
kruopščiai paruoštos jaunosios 
pajėgos: moksleivių at-kų cho
ras, paruoštas E. Kilčiauskaitės, 
Bom Retiro tautinių šokių gru
pė, paruošta J. Bortkevičienės, 
V. Zelinos tautinių šokių grūpė, 
paruošta p. Guigos, akordeonų 
orkestras vedamas J. Paukšty
tės, Parques das Nacoes mer
gaičių trio ir solistai.

III-sis paveikslas pavaizdavo
“Mergvakarį” — jauniausios 24. Tiek buvo ir išlaidų. Nepri- 
ūkininkų dukrelės atsisveikini- tekliaus buvo DM 1.759,90. Jis 
mą su savo draugėmis ir mer- susidarė iš Namu Fondo, kuris 
gautinėmis dienomis. Šis pa- turėjo pajamų DM 4.447,51, o iš- 

; veikslas ypatingai patraukė akį laidų DM 7.159,27.
savo spalvingumu ir atskirų gru
pių išdėstymu. Tautiniais rūbais 
pasirėdžiusios mergaitės pinda-

įmos vainikus virkdė jaunąją, o .. ____ _  ___ ,j_.
griaudžimis dainomis. Čia pasi- Jonas Tautkėvičius — pirm., Ol- 
rodė V. Zelinos mergaičių kvin- ga Barasienė — sekr. ir Petras 
tetas, paruoštas M. Kindurienės, čėsiūnas — ižd.
mergaičių kvartetas, Minho Vėl

laidu DM 7.159,27.
Mųencheno apyl. visuotiniame 

narių susirinkime liepos pradžio
je išrinkta naujoji valdyba pa
reigomis pasiskirstė šitaip: kun.

- sekr. ir Petras

, Martynui Labučiui suėjo 85 m. 
ho tautinių šokių grupe, paruoš- j fai žinomas Mažosios Lietuvos 
ta agr. M. Vinkšnaitienės, paso-j •• •• . ..
kusi “Blezdingėlę” ir V. Zelinos 
tautinių šokių grupė, paruošta 
J. Guigos, pašokusi “Sadutę”.

Vyriausias roles atliko jaunie
ji scenos mėgėjai moksleiviai at- 
kai. Režisavo kun. J. Šeškevičius. 
Puikus dekoracijų eskizas ir gri- 
masdailininkės VI. Stančikaitės - 
Abraitienės. Dekoracijas piešė 
dailininkas Brants.

Jaunieji artistai savo roles at
liko be priekaištų. Čia tenka iš
kelti kun. J. Šeškevičiaus ypatin
gą sugebėjimą organizuoti tiek 
jaunąsias tiek vyresnes pajėgas 
ir mokėjimą pasirinkti sau talki

veikėjas. Šilutėje turėjo stam
bią prekybos įmonę. Dabar gy
vena Bad Schwartau, Šiaurės 
Vokietijoje. ,

Mažlietuviui A. Pėteraičiui 
rugpiūčio 6 d. suėjo 90 metų. Jis 
gyvena Vokietijoje, kur yra Ma
žosios Liet. Tarybos narys. Su- 
katies proga jis gavo daug svei
kinimu raštu ir žodžiu. ’ - • J 1 k > J

Schleswig miesto ligoninėje po 
sunkios skilvio operacijos mirė 
Schleswig - Grumby seniūnė 
Ona Žiobrytė - Jurgaitienė. Pra
eitais metais mirė jos vyras — 
Jonas Jurgaitis, buvęs Klaipėdos 
miesto policijos viršininkas, ku
ris 1923 m. Lietuvos Vyriausy
bės Augštojo Įgaliotinio Jono 

Budrio pavedimu suorganizavo • 
pasienio policiją Klaipėdos krąš-

ko miegą ir jaunimas persimes- į z0.dl1s . _uvo abeJin§as' šiandien te ir jai ilgesnį laiką vadovavo, 
damas vienu kitu smailiu žodžiu • mie^ai įsijungia į bendrą ku t - j j^jjrė dipl. inž. architektas A. 
skuba i lauka. Taip nuteikė I-sis ri.n* .9a.r^a lr ?uo ^Pril?a. . 1 Fuhkas. Gimė jis 1898 rn. vasario 
P II-sis paveikias pavaizdavo suvažiavusių iš tolimaiu-t kauniečiai. 1924 m. baigė Augšt.

r - r ei u s Paiiln tamnn irncfp kad k. .» *1   i 

paveikslas.
v . ,. IFuhkas. Gimė jis Į898ih. vasario

yių išeivių seimą. Pilnutėlė sale 25' j; Smolenske, bet tėvai buvo

ANTANAS SIMKEVJČIUS 
President - Soles Monoger

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS: 
Suvartojo mokiau alyvos 
Užima mažiau vietos 
Turi 10 m. garantija 
3 m. issimokėjimui ir tik 6% 
?’Wo Jūsų kambarius automotiikai 
Puodą natūraliai drėgnų orų.

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

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

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

Kokybė ir sgžiningas patarnavimas žemo
mis kainomis!

Visada oesiruošę padėti įvairiose namų ap
šildymo problemose’

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

* ★

SAKAS PARCEL SERVICE
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA

314 BARTON ST. E., HAMILTON, ONT. 

siunčia kaip ir pirmiau iš Kanados per

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

Taio pat galime pasiųsti iš Kanados oro paštu lokrodžius, foto aparatus, 
kojines, skdrutes, medžiagos. Iš Švedijos standartinius maisto pakietėlius. 
Visokios rūšies vaistus, vitaminus. Pvž. 5 kg. šokolodo $27; 5 kg. muilo 
$8.75; 10 kg. kiaulinių taukų $25.50; 10 kg. cukraus $14.00; Šveicariš
kas laikrodis, 17 jsw. $27.00.

Telefonas JA. $-9870.
darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro kasdien, išskyrus * 

sekmadienius ir pirmadienius.

šių S. Paulo kampų įrodė, kad! 
mūsų kolonija nėra vistik abe
jinga lietuviškiems parengi
mams ir vertina įdėtas pastan
gas.

Meninei programos daliai pa
sibaigus, kun. Juozas nuoširdžiai 
padėkojo visiems talkininkams, 
pabrėždamas jų pasišventimą, ži
nant tas tolimas distancijas, ku
rios skiria S. Paulo vflhs vienas 
nuo kitų. Tačiau jei ir toliau bus 
tęsiamas darbas tu<\ pačiu entu
ziazmu ir energija, tai senesnio
ji karta gali būti rami, kad jai 
pasitraukus rasis užvaduotoju 
kuriems lietuvybės reikalai bus 
arti širdies.

Vakaras užbaigtas šokiais ir 
vaišėmis prie staleliu. S. Pau
lo lietuviams tai buvo tikra šven
tė ir akims ir širdžiai!

Sao Paulo Liet Kat Moterų 
D-ja savo globėjos šv. Onos šven 
tę atšventė liepos 29 d. Buvo pa
maldos ir bendri pusryčiai su 
svečiais. Pusryčių metu progra
mą atliko jaunosios V. Zelinos 
liet, pajėgos. H. D.

technikos mokyklą Charlotten- 
burge, o 1934 ml VDU statybos 
fakultetą. Dirbo kaip architek
tas prie Lietuvos Banko rūmų 
Kaune ir Fizikos-chemijos insti
tuto statybos Aleksote. Buvo 
vinenas iš laimėtojų Vyt. D. mu
ziejaus rūmų konkurse. Be to, 
yra paruošęs projektus ir dalyl- 
vavęs statybų vykdyme visoje 
eilėje kitų statybų Kaune ir piro 
vinciioje. 1941 m. vadovavo “Sta. 
tybos“ bendrovės projektavimo 
skyriui. Ir tremtyje liko veiklus. 
Aktyviai prisidėjo prie Lietuvos 
atstatomojo darbo projektavimo. 
1945 m., gyvendamas Husume, 
susirgo plaukių ligą ir nuo to lai-

ursė. Be to,

mas sanatorijose. Paskutiniuoju 
metu buvo Pinnebergo Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku. Ga
mindavo, kiek sveikatos stovis 
leisdavo, dėžutes lietuviškais mo 
tyvaiš. Mirė š.m. rugpiūčio 5 d. 
Liūdi žmona Valerija Grinkevi-
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BLAIVUS ŽOBIS APIE LIETUVOS SEROVę
Sen ir ten mūsų spaudoje pri- bet užvis įdomiausia jų valdžios!sunkiai kaimynams prieinamas, 

siutinta lenko Henryk Paszkie- išplitimas toli £už Dauguvos ir Piramsis Kijevo rusų istorikas
j iki Nestoras įvardina latvius ir lie- 

pasiro- tuvius mokėjusius duokles “ru
sams”, reiškia, normanams, įsi-

- -s#--- ’ _ - -n-" kūrusiems slavų tarpe. Paškevi-
lapiais ir priedais, bibliografija), rėję kaikurių puikių savybių ir 'čius sako: “Nestoras čia neįvar- 
Jis mums įdomus, nes trečioji jų valdovams nestigo politinės Į diia prūsų ir jotvingių, nors ži- 
dalis turi tris straipsnius apie ' 
Lietuvą (183-254 psl.): 1) Seniau 
šią Lietuva, 2) Slavai lietuvių

. valdžioje ir 3) Lietuvių - lenkų 
unija. ‘
’ Prisminęs, kad Rusijos istori
joj pabrėžiama totorių jungo lai- 
kota’rpis, sako: “Nenorėdami jo 
svarbdš' žeminti, esame priversti 
prisiminti, kad šiuo momentu ir 
Lietuva išeina istorijos scenon, 
o jos svarba rytų slavams ne 
mažesnė, jei ne didesnė, negu to
torių”. Lietuvių išplitimą slavų 
žemėse ’ Paškevičius lygina su 
vikingiškųjų normanų (variagų, 
tušų), kurie sukūrė Kijevo “Ru
siją”. Tačiau “nors kaimynai 
daug rašė apie senąją' Lietuvą, 
bet jų nuotaikos, keista, šaltos, 
priešingos. Kaltas nesutarimas 
tikyboje, nes lietuviai buvo pa- 
gbriys iki 1387 m., o be to, nesuti
ko politikoje. Katalikybės pase
kėjai (lenkai, kryžeivių ir kar
dininkų ordinai), stačiatikiai, vi
si vienu balsu senovės lietuvius 
apšaukia krikščionybės priešais 
ir beširdžiais kraujo praliejikais. 
Jei šiems istorijos šaltiniams ti
kėti, tai lietuviai buvę: šėtono 
vaikai, bedieviai, laukiniai žmo
nės, priesaikų laužytojai, šunys, 
kurie kaip alkani vilkai puldinė
ję kaimynus. Šitoks lietuvių pa
vaizdavimas daugiausia pykčio 
darbas,, iššauktas nujautimo, kad 
Lietuvą buvo sunku nukariauti. 
Tokip būdu, mums privalu visus 
šitus pareiškimus imti didele at
sarga”. (Paškevičius išvardija 
visus istorinius šaltinius, kur ši
tokie pavadinimai randami).

Apie senovės Lietuvą, sako, 
mums atėjo labai mažai tikrų ži
nių. Kalbos duomenimis (čia ci
tuojama K. Būgos darbai) ma
noma, kad, slavų spaudžiami, lie
tuvių prabočiai atėję Į dabartinę 
Lietuvą iš rytų ir pietų. Pirmu
syk istorijos šaltiniuose Lietuva 
minima 1009 metais, veikale An- 
nales Quedlinburgenses, kalbant 
apie mirtį šv. Bruno iš Kvefur- 
to (jis buvęs nukankintas “in 
Cpnfihio Rusei-et Lrituae”)-JKI-

■ "XII ąmž. apie Lietuvą maža ži
nių to meto istorijos šaltiniuose. 
Kiek gausiau XIII-tam ir XIV- 
tam šimtmetyje, bet, gaila, la
bai maža iš pačių lietuviu Daug 
lietuviškų šaltinių žuvę. Paške
vičius sakosi kaikuriuos išvar
dijęs savo veikale “O genezie i 
wartosci Krewa”, 1938 metais.

Lietuvos istorijoje esama įdo
mių momentų: “lietuviai ilgai 
buvo pagonys, kuomet visi jų 
kaimynai jau buvo krikščionys;

wicz veikalas anglų kalba “The Dniepro,* nuo Baltijos jūrų 
Origin of Russia” (Philosophical I Juodųjų- Šitas išplitimas pas 
Library leidinys Niujorke, 1954 dė nepaprastai gajus ir pastovus, 
m., kaina $10; 452 pusi., su žemė- iTodėl reikla manyti, lietuviai tu-

Piramsis Kijevo rusų istorikas

išminties. Lietuvių istorija skir- nojo jų buvimą. Kadangi Daugu- 
tinga nuo kitų Pabaltijo tautų, va buvo vandens kelias norma- 
nors, nei žemių plotų, nei gyven- nams į rytų kraštus, užkariavi- 
tojų skaičių neviršino. (Cituoja- mas latvių, ilgametis ar trumpa
ma H. Lowijiianskio “Studia nad i laikis, tikėtinas, bet lietuvių — 
poczatkami špolecženstwa į pan-į abejotinas. Jei lietuviai mokėjo 
stwa jitewskiego, II, 1932 m., kad Į kokias duokles, tai prieš XI šimt- 
senovės Lietuva turėjusi 58.000 
kv. kilometrų ir 170.000 gyven
tojų, reiškia po 3 gyventojus kv. 
kilometre; Prūsija 1707000 gyv.
42.000 kv. km., po 4 gyv. km.; Lat 
vija 58.000 kv. km., 145.000 gyv., 
po 2-5 gyv. km.) Prūsus užvaldė 
ir laipsniškai /sunaikino kryžei
vių ordinas XIII-tame šimtmety. 
Latvius užkariavo kardininkų 
ordinas, įkūręs 'centrą Rygoje, 
tačiau, jiems pavyko išlikti tau
ta. Iš baltų tautų vieni lietuviai 
suvaidino žymų vaidmenį istori-

’joje”
Priminęs, kad Lietuvą sudarė 

dvi dalys: Lietuva ir Žemaitija, 
Paškevičius bando nustatyti 
toms dalims to meto ribas. Su 
Prūsiją riba ėjusi Nemunu, Lie
tuvą nuo Žemaitijos skyrusi Ne
vėžio upė. Nuo Dauguvos Lietu
vą skyrusi plati miškų juosta. 
Miškai, ir balos skyrę Lietuvą 
ir nuo slavų. Kalbėti apie kokias 
nors nubrėžtas ribas tokiose apy- 
stovose negalima, bet rytuose 
Lietuva susidūrė su Polocko ku- i atskirumą labai jausdami ir gy- 
nigaikštijos sritimi, kur gyveno -----J—2 —•-/-----------
slavai Polonos upės paupiais. 
Gali būti lietuviai valdė upę 
Disną, kuri buvo platus kelias Į 
Polocko sritį. Pietuose lietuvius 
nuo slavų skyrusi “no man’s 
land”, kur dabar Svyriai, Krėva 
ir Geranonys. Čia slavai,’ iš vie
nos pusės, lietuviai iš kitos pa
laipsniai miškus iškirto ir įsiko- 
lonizavo, slavai apsigyveno ties 
Lebedziovu, Traubiais ir Eišiš
kėmis. Šita kolonizacija vykusi 
XIV-tame šimtmetyje, bet gal 
prasidėjo ir anksčiau. Dvylikta
me šimtmetyje, sako, Nemuno, 
Neries ir Berezinos ištakos bu
vusios jau slavų rankose. Trylik
to šimtmečio dokumentai rodo, 
kad slavų miestai arčiausia Lie
tuvos prasikišę buvo-: Lohois- 
kas,: Gorudęc, 
Naugardukas ir Gardinas. Tarp- 
Gardino ir Merkinės buvusi di
delė miško sritis, o Merkinė bu
vusi Lietuvos parubežio pilis 
Nemune. Visiems šiems teigi
mams, Paškevičius išvardija įvai 
rių (daugiausia lenkų) istorikų 
veikalus, jų tarpe ir savo “Jagie- 
lonowie a Moskwa”, 1933 m. Vie
nu žodžiu, senovės grynoji Lie
tuva buvo kraštas, apsuptas di
delių miškų ir balų juosta, todėl

mėtį, nes laikotarpio šaltiniai ne
duoda jokio pagrindo tokioms 
duoklėms - tikėti. Rašydamas 
apie Pavolgės suomius Nestoras 
sumini ir slavus krivičius, kaip 
jų kaimynus, bet kalbėdamas 
apie poločėnus ir dregovičius 
(kurių vardas, sakoma, kilęs iš 
“drėgnas”, nes gyveno balų kraš
te), jis nutyli, kad jų kaimynai 
— lietuviai. Tas leidžia mums 
manyti, kad XII šimtmetyje, ka
da Nestoras savo kroniką rašė, 
tarp lietūvių ir slavų jutosi di
desnis nuotolis, negu tarp sla
vų ir suomių”.

Tariamoje graikų sutartyje su 
“rusais” 944 metais yra žodis, ku
ris rašomas “Yavtyag” ir leng
vai pataisomas į “yatvyag“ — 
jotvingius. Iš to galima pasida
ryti išvadą, kad buvo jotvingių, 
tarnavusių su rusais jų žygiuose 
prieš graikus Konstantinopolyje.

“Apie grynai istorinių laikų 
lietuvius žinome, — Paškevičius 
pasakoja, — kad jie, savo tautinį

Skautu-čiu stovykla
Netoli Delhi miestelio pp. Au- 

gustinavičįų ūkyje, Toronto, Ha
miltono tik paukštytės, St. Ca
tharines ir Rpchesterio skautai- 
ės stovyklavo nuo liepos 27 d. iki 
rugpjūčio 5 d. Stovyklavietė gra
ži ir patogi. Stovyklavo virš 100 
skautų-čių.

Stovyklavimo metu išmokta 
naujų dainų, išlaikyta egzami
nai į augštesnius patyrimo laips
nius, padaryta iškylų po apylin
kę. Skautės dirbo įvairiausius 
rankdarbius, pynė krepšiukus, 
siuvo pinigines, pirštinaites, da
rė lėles/ Paskutinį savaitgalį sto
vyklą aplankė daug svečių, taip 
pat vyr. sk. Stepas Kairys, tunti- 
riinkas vyr. sk. Vladas Šarūnas. 
Paskutinė dięna stovykloje buvo 
didelė šventė. Skautai dalyvavo 
žaidimų varžybose, plaukime, 
skautės turėjo didelį pasiseki
mą rankdarbių parodėlėj. 5 vai. 
po piet iškilmingas stovyklos už
darymas. Atėjo vėl naujų skau
tų-čių, nes jie davė įžodi ir pri
siekė tarnauti Dievui, Tėvynei, 
padėti Artimui. Svečiai grožėjo

si gražiu pušynėliu. Vakarais 
buvo laužai. Buvo leidžiamas 
laikraštėlis “Liepsnelė”, kurį re
dagavo v. sk. Česlovas Senkevi
čius. Kapelionu buvo kun. B. Pa- 
cevičius.

Skaučių stovyklai vadovavo: 
os. Danutė Keršienė — viršinin
kė, v. s. psk. Birutė Butvilienė — 
komendante, v. skiltu. Dalia 
Skrinskaitė — adjutante.

Skautų stovyklai vadovavo: 
ps. Antanas Bazfliauskas — vir
šininkas, sk. vytis v. skilt. Leo
nas Baziliauskas — komendan
tas, sk. vytis, v. skiltn. Arūnas 
Dailydė — adjutantas.

Greit prabėgo dešimts dienų, 
turėjome išsiskirstyti, nors ir 
sunku buvo su stovykla skirtis.

Padėka tenka svečiams už at
silankymą, tėveliams už perve
žimą vaikų į stovyklą ir iš sto
vyklos. Taip pat dėkojame už au
kas: Prisikėlimo Parapijos Ka
talikių Moterų D-jos skyriui $50, 
Tėvams Pranciškonams 
Tėvų Rėm. Būreliui $50, 
J. Margiui už dovanėles.

Kyltūro§ jr knygų pasauly

$10 ir 
o vaist. 
Vado v.

Gen. Raštikio atsiminimai
(LAISVOS* PASTABOS II TOMUI PASIRODŽIUS)

Canada’s Finest Shirts

Jau daugiau kaip 50 m. John Forsyth 
Ltd. specialiai dirba augščiausios rūšies 
išeiginius marškinius. Pirkdami šios fir
mos gamintus baltinius juose rasite ra
šytą garantiją apie jų kokybę ir rūšj, bū
site patenkinti kiekvienais Forsyth marš
kiniais, kuriuos tik pirksite.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

Bąltic 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 sy. sviesto, 5 sv. taukų, 5 šv. cukraus, 2 
sv‘ ryžių, su muitu ir visomis persiuntimo 

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

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

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius.

Medžiagų pav. prisiunčiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.

vendami sunkiai prieinamame 
krašte, drąsiai statė nugarkaulį 
prieš nelaimes. Net pavykusiems 
priešų puolimams lietuvius pa
vykdavo tik laikinai pažaboti ir 
gauti vienkartinę duoklę, kad 
kuogreičiau nemalonių svečių 
atsikratyti. Jei Jaroslavas Gud
rusis vyko prieš Lietuvą 1040 
metais, kaip Nestoro Poyest sa
ko, aišku, dėlto, kad lietuviai ne- 

j pripažino jo valdžios. Dėl tų pa
čių priežasčių Vladimiras Didy
sis vyko prieš jotvingius* 983 m., 
o Jaroslavas 1030 m. Trumpi kro 
nikininko žodžiai apie “rusų” 
kunigaikščių žygius prieš lietu
vius ir jotvingius, nepridedant 
jokių paaiškinimų apie sėkmę, 
verčia manyti, kad puolikams 
nekaip sekėsi. Kodėl rusai šių 
fcygių ėmėsi prieš miškų apsuptą 
ir tolimą tautą? Tų žygių per du 
šimtu metų (X ir XI šimtme
čiais) težinomi trys: du prieš jot
vingius, vienas prieš Lietuvą, 
nors jotvingiai daug toliau nuo 
Kijevo gyveno, negu lietuviai. 
M. Liubavskis, savo ’’Litva i sla- 
viane u ,ich vzaimnootnošenijach 
u XI-XII”, (Gudų akademijos 
leidinyje), 1929 m. nori priežastį 
rasti grobio (kailių, vaško, me
daus) siekimuose, bet sunku ti
kėti, kad Kijevo kunigaikščiai 
tuo tikslu būtų briovęsi į neiš
brendamus miškus. Greičiau, tąi 
buvo sąryšyje su karais su len
kais. Vladimiro žygis artimas jo 
karui su lenkais 981 m. Paėmęs 
Červenės miestus Bugo paupy, 
Vladimiras panoro toliau į šiaurę 
išplisti. Tuo pačiu tikslu galima 
aiškinti ir Jaroslavo žygius prieš 
jotvingius 1038 m., ir prieš lietu
vius 1040 m. Mozūrijos valdovas 
Maslavas buvo pasikvietęs pago
nis talkon ir Jaroslavas siekė at- 
keršinti lietuvių pasirodymą 
Bugo kraštuose, kur jiems reika
lo nebuvo”.

Paškevičius mano, kad J. To
toraitis (“Die Lituaer untęr dem 
Koenig Mindowe bis zum Jahre 
1263”, išėjo 1905 m.) klydo saky
damas, jog lietuviai priklausę 
Kijevo valstybei nuo 1040 iki 
1100 metų., Vyt. Sirvydas.

MEDŽIAGOS — MAISTAS 
— VAISTAI 

Greičiausiai ir pigiausiai per
siunčiami siuntiniai j tėvynę

IhAMUNShlJ
JANIQUt TRADING CČ.
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rines ir kitur.

Gen St. Ratšikio knygos “Ko
vose dėl Lietuvos” leidėjas, atr 
siųsdamas antrąjį tomą, pridėjo 
ir prierašą, prašydamas parecen- 
zuoti. Nesant ir nesi jaučiant pa
kankamu autoritetu betkuriam 
kritikos darbui, aišku, tenka at
sisakyti nuo šitokio labai atsa- 
komingo darbo. Bet, perskaičius 
tikrai neeilinį veikalą šios die
nos mūsų raštijoje, regis, kaip 
ir kiekvienam eiliniam skaityto
jui kyla dešimtys, jei ne šimtai 
minčių, įvairių pastabų, kurias 
galima būtų išdrįsti perteikti ir 
mūsąjai spaudai.

Jau pačioje pradžioje galima 
drąsiai teigti, kad ir antroji at
siminimų dalis, lygiai, kaip atsi
tiko su pirmąja, greit bus iš
grobstyta ir šioji laida taipgi bus 
skubotai išsemta. Tam tikra 
prasme žvelgiant, šis tomas gal 
net yra įdomesnis ir daugiau in
triguojantis už pirmąjį. Vargiai 
ar kas laikys gen. S. Raštikį ra
šytoju ar žurnalistu, bet niekas 
nęnuneigs generolo sugebėjimo 
įdomiai ir pagaunančiai rašyti.

Savo atsiminimus jis dėsto 
lengvai, atvirai-Ir nuoširdžiai.

Kaip tik čia, įvairūs kritikai, 
be abejo; ras daug medžiagos už
sipuolimams. Bet, vertindami at
siminimus, mes, dažniausiai už
mirštame vieną, gal net patį 
svarbiausį, būtent, nežiūrint pa
čių kilniausių vieno ar kito at
siminimų autoriaus intencijų,! 
puikių norų ir pažadų likti savo 
stebėtųjų ir pergyventų įvykių 
linkme objektyviam, visdėlto ar 
tik ne visados rasi vietų, kur ne
jučiomis nukrypstama į subjek
tyvumą. Nemažai teko skaityti 
lietuvių ir nelietuvių autorių at
siminimų ir, rašančiojo įsitikini
mu, nei vienas nebuvo laisvas 
nuo tokio pobūdžio “nuodėmės”.

Mūsuose nevisai retai gali su
tikti kritikų norus knygos auto
rių įsprausti į galimai mažesnius, 
rėmus. Ir be reikalo. Tuo labiau 
abejotina ar tie norai butų vykę 
atsiminimų autorių darbui. Juk 
asmuo, rašydamas savo atsimini
mus, kaip atskiras individas ste
bėdamas, pergyvendamas ir da
lyvaudamas įvykiuose, kuriuose, 
neretai ir jis pats yra artimai su
tapęs, visvien vieną ar kitą įvykį 
pergyvena ir mato, gal net visiš
kai kitaip, kaip jo vietoje kas ki
tas matytų. Kodėl reikėtų kitaip 
galvoti ar kitaip vertinti ir “Ko
vose dėl Lietuvos” autorių ir jo 
turėtąsias intencijas

Tiesa, rašantysis prieš kiek lai
ko spaudoje bandė priminti, jog 
ar ne geriau būtų su atsiminimų 
išleidimu netiek skubintis, nes, 
dėl visos eilės priežasčių dabar 
juos išleidžiant, kol dar yra gyvų 
asmenų, kol dar ir patys įvykiai 
nėra perdaug nutolę, vargiai ar 
bus išvengta subjektyvumo, pa
galiau, kažin ar dabar skelbiami 
atsiminimai tikrai bus išbaigti, 
pilni. Pasirodo, ir čia turėta bent 
kiek tiesos. Ir gen. S. Raštikio 
atsiminimų antrojoje knygoje, 
randame vietų, kur pasakyta kad 
dėl suprantamų priežasčių, ne
minimos vienos ar kitos vietos, 
asmenys ir t.t. Žinoma, smalsus 
skaitytojas ne visada tuo paten
kintas. Bet naivu būtų reikalau
ti, kad kiekvienas skaitytojo pa
geidavimas butų patenkintas. 
Svarbu, kad veikalas yra išleis
tas ir jame esama tikrai daug

medžiagos, ne vien tik autoriaus 
asmeniškų pergyvenimų, bet ir 
visos eilės įvykių ar naujumų, 
užkulisių, kurie tikrai 'mums ne
buvo žinomi. Skaitytojas didžiu 
dėmesiu skaitys paskutinio po
sėdžio prezidentūroje (1940 m.) 
aprašymą ir kas po to vyko, pa
bėgimą per žalią sieną Vokieti
jon, gyvenimą Berlyne ir santy
kius su savaisiais ir vokiečiais, 
veiklą Lietuvoje vokiečių oku
pacijos metais, vėl gyvenimą na
cinėje ir pokario Vokietijoje, Pa
leckio ir Vitkausko pasiuntinius 
ir t.t. ir t.t. Be to, visa eilė gana 
Įdomių nuotraukų, asmeninio ir 
visuomeninio pobūdžio. Knyga 
didžiulė — net 680 pusi., bet pra
dėjęs skaityti, negali nurimti, 
kol nepasieki pačio paskutiniojo.

Yra vilties, kad gen. S. Rašti
kis tęs savuosius atsiminimus ir 
toliau. Apie tai, knygos įvade pa
stebima: “...Jei gy venimo sąly
gos leis, ateityje gal dar paruo
šiu spaudai trečiąjį tomą^.kuria
me pasistengsiu papildyti kaiku- 
riuos savo atsiminimų skyrius, 
užpildyti praleistas vietas ir at
sakyti pirmųjų tomų recenzen
tams ...”

Vien dėl atsakymo recenzen
tams, gal ir nevertėtų trečiojo 
tomo, bet mes žinome, kad bu
vęs Lietuvos kariuomenės vadas 
tikrai dar turi daug ką pasakyti, 
laikui atėjus papildyti, patikslin
ti kaikurias jau.išleistų atsimini
mų vietas.

Išeivijos lįetuvių gyvenime 
vargiai ar kuri kita knyga sukėlė 
tiek daug diskusijų ir visokiau
sių įvertinimų ,kaip “Kovose dėl 
Lietuvos”. Gali sutikti ar ne su 
vienais ar kitais aprašymais ar 
įvertinimais, bet atsiminimus ly
dėjęs ir dar tebelydintis triukš
mas aiškiai liudija, kad knygos 
yra įdomios. Nes, paprastai, tik 
apie neįdomius dalykus nieko 
nekalbama.

AI. Gimantas.

Knygų leidykla Terra šįmet 
jau išleido Juozo Tininio novelių 
rinkinį “Sužadėtinė” ir Antano 
Vienuolio romaną “Viešnia iš 
šiaurės”, du tomus.

Šiuo metu leidykla atidavu
si spaudai Mariaus Katiliškio ro
maną “Miškais ateina ruduo” ir 
baigia spausdinti prof. J. Balči
konio “Lietuvių kalbos žodyną”. 
Abu labai neeiliniai veikalai. 
“Miškais ateina ruduo” — pats 
naujausias M. Katiliškio roma
nas, apie 509 psl., skirtas mūsų 
kaimui ir jo psichologinėms bei 
socialinėms problemoms, antra
sis — ilgai lauktas lietuvių kal
bos žodynas, didžiausias ir vie
nintelis, virš 1000 psl., apie 45.000 
žodžių, su aptartimi, vartojimo 
pavyzdžiais, kirčiuotas, nubolše- 
vikintas.

Leidykla susitarusi su LB Kul 
tūros Fondu, sutikusiu patalkin
ti jaunimui literatūros leidime. 
Pirmoje eilėje parinkti “Vargšas 
ir jo karalaitė”, pasakų knyga iš 
mūsų ir kaimynų tautosakos, Ig
no Končiaus žemaičių pasakos 
“Ežerą rauksiu” ir Aloyzo Baro
no apysakaitės jauniesiems “Mė
lyni karveliai”. Bent pora šių 
knygų, o gal ir visos šios trys 
iš spaudos išeis dar šį rudenį. 
Knygoms tekstas įdomus, kal
ba taisyklinga, knygos gražiai 
iliustruotos. Leidykla žada ypa
tingo dėmesio kreipti į jų išlei
dimą, kad jas būtų miela paimti 
patiems į rankas ir negėda paro
dyti kitiems.

Iš šių knygų( pilnai jau paruoš
tos “Vargšas ir jo karalaitė” ir 
A. Barono “Mėlyni balandžiai”. 
Igno Končiaus “Ežerą rauksiu” 
atiduota iliustruoti.

LB Kultūros Fondas leidyklai 
garantuoja jaunimui knygų 
iliustravimo išlaidas. Visą kitą 
išlaidų naštą pasiėmusi leidykla. 
Kadangi jaunimui knygų išleidi- 

-mo išlaidos yra didesnės, negu 
šiaip neiliustruotų knygų, o jų 
pareikalavimas rinkoje labai ri
botas, leidykla numačiusi už
megzti tiesioginį ryšį su tokių 
knygų- reikalingais tautiečiais, 
juos suorganizuoti į klubą ir tuo 
bent dalinai susimažinti riziką. 
Jei ši idėja pasirodytų ko nors 
verta, t.y. jei mūsų mokyklinio 
jaunimo tėvai gyviau susidomė
tų vaikams lietuviškos lektūros 
reikalingumu, leidykla žada duo
ti dar 3-4 jaunimui knygas se
kančiais metais ir tuo didžia‘da
limi likviduoti jaunimui lektū
ros badą, aštrų ir aštrėjantį mū
sų knygų lentynose.

Taip pat leidykla, susitarusi su

Čikagos Augštesniąja Lituanisti
kos Mokykla, dar šįmet atskiru 
leidiniu pasiruošusi išleisti Mai
ronio poemą “Raseinių Magdė”. 
Tai būtų nedidukė, apie 32-40 
psl., knygelė, dail. A. Valeškds 
pailiustruota, ne tik reikalinga 
lituanistinėms mokykloms lite
ratūros pamokoms, bet ir aktuali 
savo tendencijomis mūsų dieno
se. V. K.

Nidos Knygų Klubas Londone 
išleidžia K. Barėno paruoštą apie 
550 pusi, lietuvių literatūros skai 
tymų knygą, kurioje skaitytojas 
ras beveik visus mūsų literatūro
je pasireiškusius autorius čia su 
pluoštu eilėraščių, čia su būdin
giausia proza: ištraukomis ar 
net trumpesniais ištisais kūri
niais. Dabar jau sunku bus skųs
tis, kad nėra ko pasigauti ar kad 
visų knygų vistiek neįveiksi nu
sipirkti. ar pasiskolinti. Čia vie
noje knygoje bus visa ko.

Šitoji knyga (ji pakrikštyta 
“Sauja derliaus”) išeina rude
niop. Be jokių rūpesčių ją gaus 
Nidos Knygų Klubo nariai, Bri
tanijoje ir Europoje sumokėję 
kaip už du eiliniu klubo leidi
nius. Neįrišta 8/-. kiet. įrišime 
12/-: Rinkoje bus pardavinėjama 
neįrišta 15/-. kiet. įrišime 20/-., 
Australijoje nariams 10/-. kiet. 
įrišime 30/-. Dolerio kraštuose: 
nariai $2, kiet. Įrišime $3. Par
davinėjama neįrišta $3, kiet. įri
šime $4. Visur kitur taip pat kaip 
Anglijoje.

Jau išėjo iš spaudos Rio de Ja
neiro kun. Juozo Janilionio re
daguotas Metraštis, supažindi
nantis su Brazilijos lietuvių, 
ypač Rio de Janeiro, kolonijos 
gyvenimu. .

(E) “Lietuvos respublikinės 
premijos” 1957 metais ministrų 
tarybos nutarimų “už žymiausius 
lietuvių literatūros kūrinius” 
paskirtos šios: Juozui Baltušiui 
- Juzėnui už jo romaną “Parduo
tos vasaros” 25.000 rublių; Edu
ardui Mieželaičiui už poemą “Ro 
jiška poema” 25.000 rb.; Juozui 
Grušui už tragediją “Herkus 
Mantas” 15.000 rb.; Justinui Mar 
cinkevičiui už poemą “20-ta spa- 
vasaris” 15.000 rb. Meno srityje: 
Vytautui Klovai už operą “Pi
lėnai” 25.000 rb.; Juozui Padlėc- 
kiui - Indrai už baladę “Audro
nė” 15.000 rb.;. Vytautui. Jurkū
nui už iliustracijas Donelaičio 
“Metuose” 15.000 rb.; Vaist. dra
mos teatro režisorei Kymantai
tei Kazimierai, dailininkui Jonui 
Vilučiui, aktorei Janinai' Berukš- 
tytei už “Paskenduolės” pasta
tymą po 15.000 rb.

APLANKYKITE NIAGARA
FALLS, VIENĄ IŠ PASAU

LIO STEBUKLŲ, LAIVU.
Susisiekimas 'autobusu į 

Buffalo, N.Y.
LAIVO TVARKARAŠTIS:

Rytais:' 9 vai.' kasdien. 
Popiečiais: 3.15 vai.
Trečiadieniais, penktadieniais, 
Šeštadieniais, sekmadieniais, 
šventadieniais 6.15 vai. vok. 
Pirmadieniais, antradieniais, 
ketvirtadieniais: 9.45 vai. v. 
Penktadieniais, šeštadieniais 
ir šventadieniais tik į Niagara 
on the Lake. x

KAINOS:
SUAUGUSIEMS:

ten ir atgal $3.90 
į vieną galą $2.20 

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

• Puikios galimybės pikni
kams prie upės.

• Maudymasis puikiame 
Lions Beach pliaže.

• Šokiai ant denio kas vaka
rą.

Smulkesniu informac. klausti 
EM. 3-5155.

Jei jūsų kūdikiui užkietėję 
viduriai, vartokite švelnų

CASTORIA
Jei jūsy kūdikiui užkietėję viduriai, neduokite 
suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi
kiams. Nepakenks mažiesiems — jie mėgsta 
GERĄ SKONI. Švelniai išvalo vidurius. Pra
šykite savo vaistininko ar gydytojo.

CASTORIA
Saugus vaistas kūdikiams ir vaikams.

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

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

Savininkai BUDVILAIČIĄI.
IŠNUOMOJAMI VASARNAMIAI

šeimoms ir povienioms — 1 komb. ir 2 ko m b*.s u virtuve ir be virtuvės, su 
šoldytuvois. Yra patogumai ir dušai

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

ir gretimuose ežeruose galima meškerioti.

VAISTAI LIETUVON!
<■ CES,

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

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

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte. S. S. CAYUGA

i.lium...fll . ......... . i II IĖ ■ llRtfuni

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

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

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE ĘATYS!



899 BLOOR ST. W. • TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

R

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

KREIPTIS:
B. SERGAUTIS Real Estate

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

ST. CLAIR RAJONUOSE.

Jei Jūsų mašinai reikalingas 
betkoks remontas 

tad mielai esate kviečiami atsilankyti į

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-College/ 
Sav. VL. TARVYDAS

čia savo kolboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

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

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

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

Mes skoliname {mokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A.
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

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

Nauja tekstilės krautuvė

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

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

ŽUKLAVSMO
ir Įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik S

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

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
i

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.'

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

$2.000 Įmokėti, Bloor - Dovercourt, 9 
kambarių mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, naujas šildymas, 
didelis kiemas, namas be skolų, turi 
būti parduotas.
$2.500 Įmokėti, Jane - Annette, 6 
kambarių naujas mūrinis namas, 
kvadratinis planas, mod. virtuvė, mod. 
vonia, pilna kaina $14.600, puikus 
pirkinys.
$3.000 įmokėti, Pacific - High Park, 
12 kambarių mūrinis namas, 3 virtu
vės, 2 vonios, vandeniu alyva šildo
mas, geros nuomavimui, geros išsi- 
mokėjimo sąlygos.
$5.000 Įmokėti, Bloor - Indian Rd., 
9 kambarių atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis plonas, 2 virtuvės, pui
kiai dekoruotas, gorožos su 
kiemu, nemos be skolų.
$6.000 įmokėti, Indion Rd. - High 
Pork, 11 kambarių atskiros 
narnos, 3 virtuvės, 2 vonios, vande
niu Šildomas, privatus Įvožiovimos, 
viena skola likučiui.
$6.000 Įmokėti, Bloor - Runnymede, 
5 kambarių Šiurkščių plytų namas • 
bungalow, mod. virtuvė, alyva šildo
mos, garažas, šeimininkas išvyksta. 
$12.000 Įmokėti, High Park, 17 
kambarių, keturių atskirų butų mū
rinis namas, 4 vonios, 4 mod. virtu
vės, garažai su privačiu įvažiavimu, 
labai geros nuomavimui. Lobai didelis 
sklypas, puikus pirkinys.

P. KERBERIS

dideliu

mūrinis

$4.000 Įmokėti, 8 komborių per du 
ougštus, mūrinis namas su garažu, 
alyva apšildomas, 2 vonios, 2 virtu
vės. Du atskiri butai. Bloor - Dover
court Rd. rajone.
$5.000 Įmokėti, 9 kambarių, atskiras 
mūrinis namas su garažu ir vieta ant
ram, alyva šildomas, 2 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 
parduodamos su visais baldais. Ge
ram nuomavimui rajone. Tuojau ga
lima užimti. Parkdale rajone.
$6.000 įmokėti, 9 komborių, 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, 1 1 kambarių dup
leksas, gerom nuomavimui rajone. 
Pilno kaina $24.500. Vandeniu ap
šildomas, garažas.
$10.000 įmokėti, gero mūro namas 
su krautuve ir 5 kambarių butu ant
rom ougšte. Viena skola balansui. 
Bloor - Dufferin rajone.

B. SAKALAUSKAS
Biznio totef.: LE. 1-2471, 
N«mW tol.: LE. «.141O

TŽVIŠKtS ŽIBURIAI
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’ Paremkime skaudžioj ligoj
Kaip žinome, mūsų sportinūi- 

kė, clevelandietė Elvyra šikš- 
niūtė, kuri pereitais metais lie
tuvių žaidynių metu Detroite 
nusilaužė koją, birželio 26 d. vėl 
buvo ištikta nelaimės, kada po 
ilgo negijimo netikėtai lūžo kau
lo viduje įdėtas plieninis virba
las, o kartu ir pats kaulas. Teko 
sunkiomis aplinkybėmis daryti 
kitą operaciją ir sutverti lūžu- 
sį kaulą iš naujo, tam panaudo
jant net gabaliuką kaulo specia
liai išimto iš klubo.

Kadangi E. Š. neturėjo drau
dimo, jos p'dymo išlaidoms su
telkti pereitais metais buvo su
darytas specialus komitetas, su
sidedąs iš A. Bielskaus. J. Puš- 
koriaus ir St. Juodvalkytės 
(šiuo metu į k-tą vietoj J. Puš- 
koriaus įėjo A. Barzdukas), ku
ris reikalingą sumą sutelkė, 
daugiausia pasikliaujant Detroi
to kolonija.

Deja, ligai atsinaujinus susi
darė apie $1.200 naujų išlaidų ir 
komitetas nutarė pakartotinai 
per sporto-klubus kreiptis į lie
tuvišką visuomenę, prašydamas 
mūsų sportininkę dar kartą pa
remti.

Galintieji E. Š. pagelbėti, au
kas prašome siųsti iždininkei S. 
Juodvalkytei — 1247 Bender 

East Cleveland 12, Ohio. 
E.Š. gydymui remti k-tas.

Pabaltiečių lauko teniso 
turnyras.

vykęs rugpiūčio24-25 d.d. To
ronte, sutraukė 33 baltojo sporto 
mėgėjus. Dalyvavo penki JAV 
latviai ir clevelandietis S. Ab- 
raitis. _

Lietingas šeštadienis veik vi
siškai neleido dalyviams pasiro
dyti aikštėse ir visa turnyro naš
ta krito ant nepilno sekmadie
nio, kurio dalį šventės organiza
toriai ir dalyviai paskyrė ketu- 
riu aikščių, sausinimui.

Pagal praėjusių metų rezulta- j tėjimo, laukiame taip pat ir nau- 
tus trys vytiečiai radosi 8 išskir- j ių išeivijos bei Lietuvos rekor- 
tų (“seeded”) žaidėjų tarpe: Rau dų. v T "’—x:—
tins Nr. 1. Žukas Nr. 2. estas 
Lukk Nr. 3, ir Pr. Gvildys Nr. 5.

lAv

laimėjo vyrų vienetą baigmėje 
įveikęs pavargusį Rautinš 6:2, 
6:0. Lukk dvylikametė duktė lai
mėjo moterų vienetą .prieš estę 
Kontkar. Lukk - Heinar vyrų 
dvejetas baigmėje lengvai lai
mėjo prieš latvius Tupesis-Zich- 
manis. Gvildžio ir Rautinš trijų 
setų kova buvo vienas iš įdomes
nių vieneto susitikimų (laimėjo 
Rautinš 6:3, 6:8, 6:4). Žuko iškri
timas prieš latvį Zichmanis bu
vo nemaža staigmena. Vyrų dve 
jeto įdomiausias susitikimas bu
vo pusiau baigmės kova tarp 
Rautinš - Gvildžio ir turnyro 
laimėtojų Lukk - Heinar.

Mūsų moterys — Žukienė^ ir 
Šalkauskaitė — iškrito jau žai
dynių pirmame rate.

Varžybas sekė nemažas susi
domėjusių būrys. Pabaltiečių 
Sporto Federacija pirmųjų ir 
ąntrųjų vietų laimėtojams įteij 
kė diplomus. J. B.

Geros sėkmės vasaros 
žaidynėse

Po vasaros intensyvaus darbo, 
turnyrų bei 'lokalinių sportinių 
pasirodymir — visi į ŠA Vasaros 
Žaidynes, Rochesterin, apvaini
kuoti savo įdėtas pastangas. Vi
sa Toronto visuomenė išleidžia 
į jas sportininkus, linkėdama 
gražaus pasirodymo ir tokių pat 
laimėjimų. Visi žino Torontą 
kaip lietuvių sportine tvirtovę 
ir nesinorėtų galvoti, kad kitaip 
galėtu apsiversti.

Stebint vasaros pasiruošimus 
bei pasirodymus pastebėta, kad 
šiemet torontiškiai žaidynėse 
atstovaus stipriai ir gausiai. At
rodo nebus tokios sporto šakos, 
kur torontiškių nesimatytų. “Vy 
čio” klubas su dar niekad žaidy
nėse nenugalėtų futbolu ir kie
tu senjorų kadru, “Aušros” klu
bas su daug žadančiais jaunai
siais, Toronto tvirtovę, atrodo, 
padarys neįkandamai

Linkėdami vasaros žaidynėms 
augščiausio sportiškumo sukles-

K. Lukošius.
Aušros žinios

VII-se ŠAL II-jo rato žaidynė- 
Pernai laimėtų pirmųjų "vietų Į se rugpjūčio 31 -rugsėjo 1 d. 
mūsiškiai neapgynė. Estas Lukk 'Rochesteryje, N.Y., Aušra atsto-

vaus apie 30 lengvaatletų-čių. Į 
žaidynes išvyksime šį šeštadienį 
6 vai. ryto nuo Prisikėlimo pa
rapijos klebonijos. Visi dalyviai 
prašomi nepamiršti pasiimti sie
nos pervažiavimo dokumentus, 
startukus, uniformas ir trenin
gus. Žaidynės prasidės 1 vai. pp.

Tą pačią dieną Aušros vyrų ir 
mergaičių krepšinio komandos 
dalyvaus Lietuvių Dienose Nia
gara Falls, N.Y. T. P.

Vytis vėl laimi
Užpraeito pirmadienio futbolo 

pirmenybių rungtynėse Vyčio 
vienuolikė nugalėjo vieną iš sa
vo pavojingiausių varžovų — 
graikų Heilas 3:1. Po kelių nevy
kusių pasirodymų daugelis tikė
josi vėl matyti lietuvius pralai
mint, tuo labiau, kad neperse
niausiai tai pačiai komandai bu
vo pralaimėta draugiškose rung
tynėse net 4:1. Šį kartą, dėka vy
tiečių stiprios kovos bei ryžtin
gumo ir trupučio laimės, laimė
jimas pelnytai atiteko lietu
viams.

Pirmąjį įvartį pasiekia grai
kai, tačaiu vytiečiai nepakrinka 
ir tuoj pat Preikšaitis nesulai
koma bomba pasekmę išlygina. 
Iki kėlinio galo dar pasikeičia
ma keliomis neišnaudotomis pro 
gomis ir pasekmė lieka ta' pati. 
Antrame kėliny vyčiai sukuria 
kelis gražius derinius, bet trūks
ta užbaigimo. Labai nuoširdžiai 
darbavosi dešinysis puolėjas 
Šimkus, kurio tikslūs padavi
mai būdavo labai pavojingi prie
šo vartams. Neatsiliko ir graikai, 
greitais prasiveržimais bandyda
mi pralaužti mūsų gynimą. Žai
dimas pasidarė įdomus ir jau
dinantis abiem pusėm stengian
tis pasiekti pergalės įvartį. Vy- 
tiėčiams tas pagaliau pavyksta. 
Tolima bomba Žukas šauna taip 
reikalingą antrąjį įvartį. Dar 
nenutilus lietuviškiems džiūga
vimams Žukas vėl siunčia tolimą 
bambą. Priešo vartininkui ne
spėjus susiorientuoti, kamuolys 
vėl atsidūrė tinkle. To ir užteko, 
kad būtų užtikrintas laimėjimas.

Po šio laimėjimo Vytis dar 
tvirčiau ’ įsitvirtino pirmoje vie
toje. nustumdama savo rimčiau
si varžovą keliomis pakopomis 
žemiau. A. S.

VARGO MOKYKLOS VOKIETIJOJE
(Atkelta iš 3 psl.) 

hammerstrasse stovykloje. Muen 
cheno mieste gyvenančių lietu
viu tik vienos šeimos mergaitė 
buvo vargo mokyklos lankytoja. 
Kiti mieste gyveną lietuviai ne
leidžia savo vaikų į vargo mo
kyklą — vieni jų sukūrę mišrias 
šeimas, kitiems gal per žema ir 
nepatogu jų dabartinei padėčiai 
leisti vaikus į lietuvių vargo mo- lanko 10 vaikų, 
kyklą. <

Mokymo darbas .pradėtas su 6 
mokiniais. Pamokos vyko, kaip 
minėtą, pačios mokytojos kam
baryje, kuris buvo vienintelis 
keturi ųasmenų šeimai. Tuo me
tu nė vienas daugiau vietos ne
turėjo.

1952 m. gruodžio mėn. visi 
Muencheno - Feldmoching sto
vyklos gyventojai buvo perkelti 
į Muenchen - Ludwigsfeld. Čia 
gavo naujus būtus, bet į vieną 
butą buvo sukeltos dvi šeimos. 
Pamokos ir toliau vyko mokyto
jos bute.

i 1953 m. sausio 1 d. mokyklą 
lankė jau 9 mokiniai. Pradėta 
dairytis didesnės patalpos. Pavy
ko gauti vokiečių Jugendheime. 
Nuo 1953 m. kovo mėn. ir naudo
jamasi tomis patalpomis mokant 
tik už švaros palaikymą. Čia la
bai dažnai tenka pajusti karčią 
kampininko dalią. Kad bent pa
vyktų surasti mažą, tik savai 
vargo mokyklai skirtą patalpėlę.

kurią būtų galima išpuošti lietu
viška Vytim, savo darbeliais, Lie 
tuvos' žemėlapiu, piešiniais, or
namentais —- t£i yra "mokytojos 
svajonė.

Visą penkerių metų mokyklos 
gyvavimo laikotarpį mokinių 
skaičius svyravo tarp 9-14. Vieni 
dasidėdavo, kiti, žiūrėk, išemi
gruodavo. Šiuo metu mokyklą

Mokyklos darbe laikomasi var 
go mokykloms nustatytos - prog
ramos. Mokslas einamas trimis 
laipsniais. Iškarto vaikai buvo su 
skirstyti į I ir II laipsnio grupes. 
Kiekvienas vargo mokyklos pro
gramos laipsnis apima maždaug 
normalios pradžios mokyklos 
dviejų metų kursą. Normalioje 
pradž. mokykloje vaikai mokosi 
28-30 vai. savaitėje, o vargo mo
kykloje tik 2-3 vai. — tad.tik po 
trijų metų galima buvo padaryti 
pirmuosius keliamuosius egza
minus: iš I laipsnio į dntrą išlai
kė 1 mokinys, o iš II į trečią 4 
mokiniai. Dabartiniu metu, mo
kykloje veikia trys grupės. I 
laipsnio grupėje — 4 mokiniai, II 
— 2 ir III —4.

Visą mokyklos gyvavimo lai
ką pamokos vykdavo tik šešta
dieniais po pietų, nes tai vienin
telis popietis, kada visi vaikai 
yra laisvi nuo pamokų vokiečių 
mokyklose. I ir II grupės vaikai 
mokosi 3 vai -ir kitas 3 vai. III

W Šiaurės Amerikos 
geriausias futbolas

NATIONAL SOCCER LEAGUE

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

su Ed Fitkin ir Ward Cornell

Televizijoje

WGR-TV Kanalas 2

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS
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Geriausias lietuvių sportininkas
Sportas, kaip asmenybės ugdy

mo ir lietuvybės palaikymo jau
nime priemonė yra vis labiau 
įvertinamas mūsų visuomenėje. 
Tokio įvertinimo, be abejo, ne
būtų sulaukta be rimtų, pasi
šventusių ir veiksmingų asmenų 
sportuojančio jaunimo priešaky-

11:

j e. Vienas iš tokių yra Antanas 
Supronas, pernai atšventęs 20 
metų sportinio gyvenimo sukak
tį. Atžymint jo sportinius atsie- 
kimus, Kanados Liet. Sporto 
Apygardos ir visų klubų Vadovy
bės jį pripažino geriausiu lietu
vių sportininku Kanadoje 1956 
metams .

Gimęs 1920 m. Dotnuvos apy
linkėje, Antanas jau 1932 m. pra
dėjo sportuoti žaisdamas futbo
lą ir kvadratą. Nuo 1936 m. jis 
atstovauja savo gimnaziją Kana
dos konsulo Taurės augštesniųjų 
mokyklų tinklinio varžybose, 
taip joat krepšinyje ir lengvojo
je" atletikoje. Tą datą jis ir laiko 
savo sportinio gyvenimo pradžia. 
Laimėjęs pirmą vietą šuolyje į 
tolį Šaulių S-gos dvidešimtmečio 
šventėje 1938 m. Kaune, jis kvie
čiamas į Lietuves lengvosios at
letikos rinktinę rungtynėms su 
Estija Taline. 1939 . m. LGSF 
vienuolikėje žaidžia prieš gast
roliuojančią čekų Spartą. 1940 
m. Lietuvos pirmenybėse šuoly
je į tolį pasiekia 7,12 m. (tuome
tinis Lietuvos rekordas 7,02 m., 
Fornino), bet esant vėjuotai die
nai, rekordas nęužskaitomas.

laipsnio. 1941 m. Supronas ir vėl astovau-
Vargo mokyklos mokslo prie- Lietuvą Pabaltijo Olimpiadom 

monės yra tik tokios, kurios tel-Kaune. Nuo 1940 iki 1947 m.
pa mokytojos portfely: Lietuvon 
žemėlapiai, laikraščių iškarpos, 
žurnalai, o mokiniai visada turi 
paišybos sąsiuvinius ir spalvo
tus pieštukus.

Per šį laikotarpį įvyko tokie 
mokytojų pasikeitimai:

1. Sofija Laukaitienė, mokyk
los įsteigėja, buvo vedėja ir mo
kytoja nuo 1952. 11. 1. iki 1955 9. 
1. Po vienų metų pertraukos, nuo 
1956. 9. 1. vėl tas pačias parei
gas tebeina.

2. Vytautas Krištolaitis — mo
kytojas nuo 1954. 11. 1 iki 1955. 
1. 1. vedėjas ir mokytojas nuo 
1956. 3. 1 iki 1956. 9. 1.

3. Eugenija Bielskienė — mo
kytoja nuo 1935. I. 1 iki 1955. 9. 
1 ir vedėja bei mokytoja nuo 
1955. 9. 1. iki 1956. 3. 1.

Muencheno vargo mokyklos 
materialine padėtimi pirmas su
sidomėjo BTLFo įgaliotinis Vo
kietijoje Iz. Rugienius. 1952. 11. 
19 raštu ragino mokyklos vedėją 
S. Laukaitienę parašyti atsišau
kimą į tuos lietuvius, kurie prieš 
emigruodami gyveno Muenche
no DP stovyklose. Kilniaširdžiai 
tautiečiai neliko kurti. Paskiri 
asmens ir draugijos aukojo per 
BALFą Muencheno vargo mo
kyklos reikalams, o p. Pesienė, 
Waterbury, Conn., pirmoji ir vie 
nintelė suorganizavo Muenche
no vargo mokyklos rėmėjų bū
relį, kuris kas mėnesį siunčia po 
10 dolerių. Tų aukų dėka, tik re
tais atvejais Kr. Valdybai prisi
dedant, galėjo būti apmokamos 
ne tik būtiniausios vargo mokyk
los išlaikymo išlaidos: mokestis 
už patalpą, švaros palaikymas, 
rašomoji medžiaga, iš toliau, at
vykstančių vaikų kelionės išlai
dos, atlyginimas mokytojams už 
darbą, bet galėjo būti šelpiami ir 
mokyklą lanką vaikai. O vaikus 
šelpti reikia, nes daugumos ma
terialinė būklė yra tikrai sunki.

Peinės vargo mokykla įsteigta 
1956.11. 15. Joje mokosi 7 vaikai. 
Per vieną mėnesį duodamos 24 
pamokos, kurios vyksta mokyk
los vedėjo Albino Nomeikos bu
te. Nuo mokyklos įsteigimo die
nos iki dabar buvo 204 pamokos. 
Mokykloje mokoma šių dalykų: 
lietuvių kalbos žodžiu ir raštu, 
skaičiavimo, Tėvynės pažinimo, 
lietuvių dainų ir pasakų, priežo
džių ir eilėraščių. Pamokos dės
tomos prisilaikant Kr. Valdybos 
nustatytos programos ir pasinau
dojant atsiųstais konspektais. 
Mokykloje darbas vyksta sklan
džiai ir sėkmingai, vaikai domi
si savo tėvų gimtuoju kraštu ir 
nori teisingai išmokti lietuviš
kai. Artimiausiu metu mokykla 
numato gimnazijai duoti tris mo- 

j kinius.
(Vok. Kr. V-bos Infonnac.)

reŪo valdybą, vėliau Dotnuvos 
ŽŪA sporto klubo pirmininkas, 
Hanau Perkūno valdybos narys, 
dirba keliose Toronto Vyčio val
dybose. Gi 1954 m. perorgani
zuoja Kanados liet. Sporto Apy-. 
gardą ir jai vadovauja ligi 1957 
m. pradžios. Čia pasireiškia Sup- , 
rono, kaipo sporto darbuotojo 
didžiausi nuopelnai. Sunkiose są
lygose ir trūkstant bendradar- 
oių, jis kantriai traukia apygar
dos sportinės veiklos vežimą; su
maniai pajėgia traukti visus spor 
to vienetus į darnų darbą.

Ir Toronto LSK Vytis yra pa
jutęs didelį savo ramaus, bet 
veiksmingo nario įnašą. Be tie
sioginių pareigų Apygardoje, A. 
Supronas įeina į valdybas bei 
vadovauja įvairioms sekcijoms. 
O jo draugiškas žodis turi daug 
įtakos vytiečių susiklausymui.

1939 m. baigęs Kėdainių gim
naziją, A. Supronas studijuoja 
ekonomiją Kauno un-te, vėliau 
fizinį lavinimą Vilniuje ir ag
ronomiją Dotnuvos ŽŪ Akade
mijoje. Nuo pat įsikūrimo Kana
doje dirba Ontario Hydro. Šalia 
kasdieninio darbo, aktyvaus 
sportavimo ir sportinės veiklos, 
Antanas sporto klausimais bend
radarbiauja Tėviškės Žiburiuo
se, Nepriklausomoje Lietuvoje 
bei Drauge. Taipogi yra žinomas, 
kaip nagingas liaudies meninin
kas - drožinėtojas. Jo darbai 
1950 m. neokanadiečių parodoje 
Montrealyje laimėjo pirmą pre
miją. o išdrožinėti ornamentai 
puošia Hamiltono Aušros Vartų 
bažnyčios altorių.

Gausioje sportininkų šeimoje 
nedaug teturime asmenų, kurie 
savo asmenybėmis spinduliuotų 
tikruosius sporto idealus. A. Šup 
ronas yra vienas iš nedaugelio 
pilnai sportiškumu persiėmusių 
ir suprantančių sporto reikšmę 
auklėjimuisi ir auklėjimui. Jis 
mielai prisideda prie priaugan
čio jaunimo sportinio auklėjimo 
darbo, yra visuomet paslaugus 
patarimais, kuriuos jis semiasi iš 
plačios sportinės patirties. Vi
suomet pareigingas, kuklus ir 
lengvai sugyvenamo būdo žmo
gus. v ' ■-

Šia proga pripažintam geriau-

Tfs yra pastovus Lietuvos," ir vė
liau išeivijos, šuolio į tolį meis
teris. Be šių, dar paminėtini lai
mėjimai šuoliuose bei ieties me
time Pabaltiečių I ir II Žaidy
nėse Augsburge, Bavarijos pir
menybėse, įvairiose varžybose = 
Kanadoje ir ŠA Liet. Žaidynėse.' 
Lengvąją atletiką laikydamas 
savo stiprybe, jis dar ir šiandien 
Vyčio eilėse gerai žaidžia futbo
lą, tinklinį , krepšinį ir stalo te
nisą.

Šalia aktyvaus sportavimo, 
Antanas jau nuo mokyklos lai
kų yra linkęs į sportinę darbuo
tę. Gimnazijoje įeina į sporto bū-Gimnazijoje įeina į sporto bū-

j siu lietuviu sportininku Kanado- 
je Antanui Supronui norisi pa
linkėti dar ilgų ir našių sporti
nės veiklos metų, taip pat .savo 
ęiedi’ia asmenybe ir-toliau likti. _ 
tikro sportininko pavyzdžiu pri
augančiam jaunimui, bepasi- 
duodančiam šio žemyno profesio
nalizmo ir olimpišką sportišku
mą neigiančioms įtakoms.

Algimantas Banelis.

Varšuva. — Lenkijos finansų 
ministerija, kovodama su spe
kuliacija, paskelbė potvarkį, kad 
niekieno uždarbis neprašoktų 
15.000 zlotų mėnesiui. Leidžiama 
daugiau uždirbti tik kultūros, 
mokslo ir spaudos darbininkams. 
Betgi ir jie viską, kas prašoka 
$15.000, turi dėti į banką.

CARLING'S
TORONTO
METRO LEAGUE — at Sf.^Cloir Stadium

ŠEŠTADIENJ (Ookvillėje) 
Oakville - Udinese

Rugpjūčio 31
6.30 vol. vok

Rugsėjo 4 
7 vol. vok.
8.30 vol. vok. AVRO

TREČIADIENI,
Do n forth - Belfast United 

CNRA

Rugsėjo 6 PENKTADIENI,
7 vol. vok. Caledonian - FCK Estonia
8.30 vol. vok. CNRA - Oakville

NATIONAL LEAGUE FRED HAMILTON 
PARK /Show • College/

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW FIELD 
7Broadview - Gerrard/

ŠEŠTADIENI, 
Italia - Tridents

SEKMADIENJ, 
Ukroino - Ulster United

ANTRADIENJ, 
White Eagles - East End Conad.

TREČIADIENI,
Sparta • Italia

KETVIRTADIENI, 
Olympio-Harmony - Ulster Un.

PENKTADIENI, 
Tridents - Hungorio

Rugpjūčio 31 
8 vol. vok.

Rugsėjo 1 
3 vol. p.p.

Rugsėjo 3

Rugsėjo 4 
8 vol. vok.

Rugsėjo 5 
8 vol. vok.

Rugsėjo 6 
8 vol. vok.

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

Rugsėjo 3 ANTRADIENJ, 
Slovakia - Hamilton Hungarians

PENKTADIENI, 
lfalo*Conadians • Turuls

Rugsėjo 6
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Dr. V. Sadauskienė
I

TtVISKtS ŽIBURIAI

V. VA SIS
REAL ESTATE 

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605 
J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
titflT ' ............................ ............................................................................ J_______________

Visuotinis liuterioniu suvažiavimas

Visi klydo
Traukiny vienoje kupė per 

Tatrus važiuoja senutė, jauna žiojot... 
mergaitė, rusas ir žvalus veng- r-_ m--- ,----------------- , .----1- I
ir vagone pasidaro tamsu. Staiga į 
įasigirsta pabučiavimo garsas ir 
tuojau pat pliaukšteli antausis.

Senutė patenkinta pagalvojo:

Neaiški buvo priežastis
— Tamsta gi atbulai cigarą ap-

— O, pasiuto! Tai dėl to 
ras. Traukinys įmauna į tunelį! taip degina liežuvį...

Beveik savo specialybėje 
Kelių inžinierius draugui: 
— Tai gavau darbą beveik

jis

sa-

Dr. A. Užuplenė 
GYDYTOJA ir CfflRURGt

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVL /prie Roncesval- 
le - Dunda* St./. Tel. LL 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiad. 2-4 vai. p.p., ant- 
rad., ketvirtod., penkted. 6-8 v. v.# 
šeštod. 10-11 va!.

Pasaulio Liuterioniu Sąjungos 
visuotinis suvažiavimas Minnea- 
oolyje įvyko rugpiūčio 15-25 tid. 
Dalyvavo apie 700 bažnytnių at
stovu ir oficialių svečių iš viso 
pasaulio, įskaitant šešis kraštus 
iš anapus geležinės uždangos. Ne 
dalyvavo atstovai ir oficialūs sve 
čiai iš Rusijos ir okupuotos Lie
tuvos. Komunistinio laikmečio 
arkivyskupai iš Latvijos ir Esti
jos dalyvavo svečių titulu, tuo 
tarpu bažnytiniai atstovai iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos trem
tyje dalyvavo atstovų titulu. Lie-, .
tuvą atstovavo kun. Adolfas Ke- dijuoti.
Ietis, tremtyje gyvenąs Vak. Vo
kietijoje.

Suvažiavimo pagridinės pamal
dos ir visuotinieji posėdžiai ėjo 

. Minneapolio .auditorijoje su 10 
tūkstančių sėdimų vietų. Gru
piniai susirinkimai diskusijų tiks 
lu ėjo daugelyje mažesnių salių. 
Kalbos buvę transliuojamos per 
mikrofonus trim kalbom iš kar-» 
to — anglų, vokiečių ir švedų.

Penki vargonų koncertai įvy
ko Municipality auditorijoje, še
šios viešos paskaitos — Luthe
ran Brotherhood auditorijoje, 
penki bažnytiniai koncertai cent
rinėje bažnyčioje. Baigiamosios 
pamaldos buvo State Capitol 
aikštėje, kur paruošta ■ 100.000 

• vietų. Programose dalyvavo 
5.000 balsu choras. Bet komunis
tinė valdžia nedavė leidimo Leip 
ziger Thomaner berniukų cho-

rui atvažiuoti.
Vysk. Ordass iš Budapešto pra

dedamųjų pamaldų pamoksle 
pasakė, kad būdamas kalėjimo 
pančiuose, jis pajuto Kristaus 
karališką laisvę. Vysk. Dibelius 
iš Berlyno, kurio diecezija yra 
Rytų ir Vak. Vokietijoje, pareiš
kė, kad auga komunistų puoli
mas prieš bažnyčią. Vysk. Lilje 
iš Vak. Vokietijos, ikišiolinis 
šios Sąjungos prezidentas, pa
skelbė, kad kuriamas specialus 
liuterioniu institutas Romos ka
talikų teologijai palyginamai stu 

Prieš atvažiuodamas į 
suvažiavimą, jis Havajų salose 
pareiškė, kad specialūs gabumai 
pasireiškia vokiečiuose teologi
jos požiūriu ir amerikiečiuose or
ganizacijos požiūriu. Tat turi bū
ti suderinta ir išvystyta'.

Nauju Pas. Liut. Sąjungos pre
zidentu išrinktas Rev. Franklin 
Clark Fry, Jungt. Liut. Bažny
čios Amerikoje prezidentas ir 
Pasaulio Bažnyčių Tarybos cent 
ralinio planuojančio komiteto 
(90 asmenų) ir vykdomojo ko
miteto (12 asmenų) pirmininkas.

M. K.

Varšuva. — Kinijoss ditato- 
riaus Mao vizitas į Lenkiją, bu
vęs numatytas liepos mėnesį, bu
vo nukeltas Į spalio mėn., o da
bar jau kalbama, kad jis neįvyks 
anksčiau gruodžio mėn.

Visu draudimu reikalais kreipkitės
PIRMIAUSIA Į MŪSŲ ATSTOVĄ

PRAIA BARAUSKĄ
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

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

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kvieęiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

T

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 
kybės, o kainos žemos. 100'/ j
Siunčiame tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai augštos ko
kybės, o kainos žemos. 1005* garantija siuntiniams. Sekite mū
sų skelbimui 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 svorio /netto/ 
9 kg. arba 20 svarų. Mūšų siuntiniai pakuojami kilogramais, tai prašome ger
biamų klijentų daryti užsakymus kilograminiu apskaičiavimu /I kg., kg.,
^/ą kg., o ne svarais/. Šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros 
orietacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramas—2,21 svaro.

Maistas kaina už kg. už svarą

cukrus $0.72 $0.33
ryžiai 0.95 0.43
miltai kvietiniai 0.75 0.34
manų kruopos 0.95 0.43
pieno milteliai 2.35 1.07
makaronai /verm./0.95 0.43
valg. alyva 2.30 1.04
margarinas 2.00 0.91
sviestos 2.65 1.20
suris "Šveicarišk/1’ 2.50 1.14
taukai kiauliniai 1.90 0.87
bekonas daniškas 2.60 1.18
kurripis 3.25 1.47
kumpio efešro 2.50 1.14
salami dešra 2.80 1.28
kilkės /anjouvis/ 2.30 1.04

kaina už kg. už svarą

$2.60
2.75
1.50 

kaino
' 1.90

1.50
2.10
2.40
2.25
3.55
3.90
3.60
5.50

$1.40, 16
1.05

Phillip Morris 200

Maistas

kepeninis poštet. 
pipirai 
citrinai šviežus 
apelsinai Šviežus, 
džiov.vais/'komp. 
razinkos 
fygos 
datulės vaisiai 
bičių medus 
šokoladas 
kakava 
kava 
arbata 
orbofo Vi kg. 
muilas 
amer. cigaret. 
$t. /10 pokelių/ su muitu $4.25 

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

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
$ 6.45 plius $6.50 

$17.10 plius 6.50 
$17.90

$1.18 
1.25 
0.68 

nepostovi 
0.82 
0.68 
0.9d 
1.09 
1.02 
1.63 
1.77 
1.64 
2.50 

kg. 2.75
0.48

— Matai kokia puiki mergai- kvo specialybėje.
— O ką gi dirbi?
— Netoli plento kasu griovį.

.ė, nachalus ji pamoko...
— Vargšas tas vyrukas tamso

je suklydo, vietoj pabučiavęs 
mane, pabučiavo senutę, — pa
galvojo mergaitė.

— Pasiutęs tas vengras! — pa
galvojo rusas, — jis pabučiavo 
mergaitę, o aš gavau antausį...

— Na, šį kartą pasisekė, — gal
voja vengras jaunuolis. — Pa
bučiavau sau į ranką ir vožiau 
į snukį tam rusui..'.

Atėjo iš kapų...
Įstaigos jaunas tarnautojas Jo

nas pasiprašė viršininką leisti jį 
išeiti į dėdės laidotuves. Virši
ninkas, žinoma, sutiko ir išleido. 
Po pietų į įstaigą užeina nepa-i K aikš,ėje irodė policija 
zjstamas ponas ir prašo iššaukti T__ ______ •
Joną, su kuriuo norjs pasikalbę- * restoraną. Policija iškėlė 
ti, nes esąs.jo dede.

— O kelis dėdes Jonas turi? - 
pasiteiravo viršininkas.

— Tai tik mane. Kito jis ne
turi.

— Tai tamsta, turbūt, iš,kapų 
atėjai, nes Jonas dar rytą išėjo į 
tamstos laidotuves, — paaiškino 
viršininkas.

Aišku kodėl
— Sakyk, Petriuk, kaip tu ma-1 

nai, kodėl viščiukai išsirita iš;, 
kiaušinio? — klausia mažoji Ma- 
ryte.

— Nagi bijo, kad neišvirtų kar
tu su kiaušiniais, — paaiškino ' Bolton ligoninėje neseniai vie- 
Petriukas. jna greta antros gulėjo trys įsidė

mėtinų pavardžių moterys: ponia
Jis sąldžiai nemėgsta England, ponia Holland ir ponia 

Kavinės svetys į puoduką de-'i France, 
da jau devintą 
raus. Padavėjas 
stebi:

— Atsiprašau, 
dar nepamaišė t.

— Tai nieko, aš nemėgstu 
džios kavos...

O gal padėtų?
— Seneli, o kam tu patepei du

rų varsčius? , . ,
— Kad negirgždėtų taip gar- Leopoldo Kazlausko ir Stasio

i Šiai, vaikuti. • į”
i —O ar negalėtum tu patepti : ma 
ir mūsų mažąją Marytę?

“HITLERIO” NENUBAUDĖ
Essene šių metų sausio 3 d. vie

noje iš judriausių aikščių pasiro
dė Adolf Hitleris. Tikras Hitle
ris — ir su plačiai žinomais ūsiu
kais, ir su ant kaktos nusviru

siais plaukais. Kai pasistojęs 
^augščiau jis pradėjo kalbėti, tuo
jau susidarė minia ir visi juok- 
idamiesi jam gausiai plojo.

Tai buvo gretimo restorano 
: kelneris Otto Legewie, kuris bu- 
vęs susilažinęs su draugais, kad 
jis aikštėje pasakys kalbą ir kad 
90 G klausytojų jam plos.

~ Legewie pasišalino ir smuko į 

jam bylą už viešos tvarkos ar- 
-: dymą. Teismas betgi nerado rei- 

! kalo jį bausti. Esą, viešoji- ramy
bė ir tvarka nebuvo pažeista ir 
žymesnio judėjimo sutrikimo ne
buvę. Taip “Hitleris išėjo iš teis
mo salės išteisintas.

• įvairenybės
Viena anglų naujavedžių pora 

rado gerą išeitį be povestuvinės 
kelionės. Jie likosi namie, bet iš
siuntė į kelionę uošvius.

šaukštuką cuk- . . .
mandagiai pa-: Prieš 20 metų Anglijos Twick- 

i enham malūnininkas nupirko 
pone, tamsta i įvi kates kovai su žiurkėmis. Da-

\ bar žiurkių ten nebėra, bet vietos 
sal- savivaldybė nežino ką daryti su 

j 200 laukinių kačių.

Paieškojimai

1.
2.
3.
4.

$18.00
5.

plius

plius

$6.50

$6.50

viso 
viso 
viso

viso

$12.95
$23.60
$24.40

$24.50

Cukrus brutto 10 kg. /22 sv./
Taukoi brutto 10 kg.
Stori lašiniai sūdyti, sausi
1.000 amer. cigarečių "Phillip 
Morris", 50 pok. ir 7 kg. 
/15’/2 sv./ cukrau s
60 gr. streptomycino, 1.000 tabl. 
isoniazid /rimifono/ ir 7 kg. 
/15kį sv./ cukraus $23.50

Stiprūs geri moteriški botukoi /daniški/ su
Stiprūs geri vyriški batukai /tuflrci/ su muitu

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

plius 
muitu

$6.50 viso $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 JA. 8-5257 (42 Brodick St.), mū
sų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo. 

Mūsų skyriai Čikagoje, Kenošoje ir Waterburyje.

S
I

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

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

gerklės ligoniu.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
./kampas 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 
Sa v. D. KAUNAITĖ

J
1
i

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 11 vai. iki 
1 vai.’ pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.,

D r. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.

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

(tatp Gladstone ir Rusholme Rd.O

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. Ns Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

i

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.

T

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valondos: 10 - J 2 va! , 2 - 

4.30 vol. ir 7-9 vol. vak. 
606 BATHURST *TREET 

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odds ir Veneros ligų specialistas. 

Naujas ądresos nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVL W., 

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

pagal ^susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 OUNDĄS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI v
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Ciair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

D r. F. Tickett
Gydytojas

k j
chirurgas 1

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronfo- 
Telef. EM. 8-3754

A. P. GARAŽAS
‘ 1539 DUHDAS ST. W.

/ prie Duffer in/

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

Sov. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros motortfs 
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 betkada.
V. NORUS

i Minioto ieško dr. Gaurušio šei-
i. Atsiliepti: M. Mardosas, c /p 

’ i Dr. M.S.K. Rudd, R.R. 1 Willow
dale. Ont.

Viktorui Januliui yra laiškas 
iš Lietuvos, siųstas K. Armalie
nės iš Gargždų. Kreiptis į Bank 
of Montreal. 2201 Dundas St. W., 
kampas Roncesvalles Ave.. To
ronto, Ont. |

Edvardas Jonaitis, atvykęs į 
Kanadą 4948 metais, prašomas 
atsiliepti į “Tėviškės • Žiburių” 
redakciją.

Laukys Juozapas, s. Prano, iš 
Kretingos apskr., Mosėdžio vis., 
Rūkų km., atvykęs Kaųiadon su 
sūnum ir dukterimi (dabar 
jiems apie 40 metų amžiaus), 
ieškomas giminių -iš Lietuvos. 
Jie patys arba žinantieii juos 
prašomi rašyti: Mrs. K. Bartkus, 
344 Main Št. West, Hamilton, 
Ont., Canada.

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

tcip pat išimu resale 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

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 va!, vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Zakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 81.00R W., TORONTO 4.
(j rytus nuo Dufferin St.)

AKIU SPECIALISTAS

L LOHSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
Ctirio akių nervus, kuri*? daž 

na i sukelia gn?yos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

i

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

TELEVIZIJOS

RADIO APARATUS
Aparato? paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

i

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

NAUJIENA! !
Pinigai siunčiami į Sov. Sąjunga, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.

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

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.)

Scv. V. DUNDYS

GEORGE BEN. B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

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

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

Baby Point Paint & Wailpaper
Įvairus dažai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.

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

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

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

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. 1Z. 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
Tatp 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./, telef o nuo kite ar atvykite 
asmeniškai į
! VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 

191 Augusta Aver 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

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

DUDA GENERAL 
INSURANCE

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

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

Telef. Įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978
"J . IWWRP I«l| m

Garantuoti siunti- 
nlai į Sovietų Rusija 
Ir tfžitftius kraštus

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

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
699 QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė fir mo, siunčianti siuntinius 
R Ko no dot. Didžiausios prekių posi- 

rtokimat.

42 fVFLYN AVĖ.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

PĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

tus, potefonus, vitų paskirčių automa
tus Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus.

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVL, TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augščiaustos rūšies moterų, vo>kų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir pietūs

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Glodrtene ■

A. LIŪDIIUS, B.A, 
VIESASTS NOTARAS 

.(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patafnavimai, 

morgičiai.

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

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTIN6 CO,
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto — -
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ŠEŠTADIENĮ: Dailės paroda, sportas. 6 vai. vakare
f

SEKMADIENĮ 6 vai. vak. Collegiate Auditorium, Epworth Circle,

SUSIPAŽINIMO B ALIUS-ŠOKIAI
Memorial Arena, 1145 Center Street (tūkstantinės talpos salė). 10 asmenų

kapela. Bufetas atdaras nuo 12 vai. dienos. Laimės šulinys.

TCKONTC, Cnt. Knygos Seinų - Punsko 
lietuviams

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąj. 
Toronto skyriaus valdyba pra
neša, kad piniginės aukos ir lie
tuviškos knygos Suvalkų - Seinų 

------ -— ------ -——------- - Punkso trikampio lietuviams 
Midlande šventinamas lietuvis-; yra priimamos šiuose punktuo- 
kas kryžius Lietuvos Kanki-!Se: Toronte: V. Skrebutėnas — 
niams pagerbti. Į šventinimo iš- 607 Durie St., tel. RO. 2-6377 ir 
kilmes kviečiami.atvykti visi to- St. Catharines — J .Dilys — 11 
rontiečiai. Kas neturi važiavi- Erie St.
mo priemonių galės nuvykti spe- į Visi Kanados lietuviai prašo- 
cialiais autobusais. Kad būtų ži-; mi savo auka paremti mūsų bro- 
noma kiek jų užsakyti, norintieji j liūs ir seses Suvalkų trikampy, 
važiuoti autobusais prašomi už-j Jie turi keletą lietuviškų mo- 
sirašyti betkurioje liet, kleboni- kyklų, kurioms trūksta lietuviš- 
joje. Prisikėlimo par. kleboni- kų knygų, tūkstančiai mūsų 
jos tel. LE. 3-0621, šv. Jono Kr. skriaudžiamųjų tautiečiu yra pa- 
par. klebonijos tel. EM. 4-7646. siilgę lietuviško spausdinto žo- 
Užsirašyti ne vėliau rugsėjo 5 džio. Nors Suvalkų trikampio 

ketvirtadienio. Bus išvyks- lietuviai niekad nesidžiaugė lais
vu gyvenimu nepriklausomoje 

: Lietuvoje, tačiau savo lietūviš- 
, i kurną ir patriotizmą išlaikė per 

Visa okupacijos laikotarpi, Ne- 
Kryžiaus pašventinimo iškilmes (mokyklos patalpose, kur ir per- p“°e™Je4seGomulkos rankos

Is anksto visiems tariame vil- 
nietišką ačiū.

Skyriaus v-ba.
Lietuvių Namų penkmečio 

proga rugsėjo 21 d. visuose na
muose ruošiamas šaunus balius 
su menine programa, kurią iš
pildys muz. St. Gailevičiaus va
dovaujamas “Varpo ’’choras ir 

i orkestras “Trimitas”. 
Namų valdyba atsidėjusi ruošia
si ir smulkiai yra išdirbusi prog
ramą, kad dalininkai -. šėrinin- 
kai, kurie turės prieš kitus pir
menybę įsigyti kvietimus, galė
tų ne tik pasidžiaugti savos pa
stogės per penkmetį mūsų vi
suomeniniame. kultūriniame ir 
ekonominiame gyvenime nuveik 
tais darbais bei laimėjimais, bet 
ir bičiuliškoje nuotaikoje links
mai praleisti vakarą.

Kadangi kvietimų skaičius 
yra ribotas, todėl prašoma mie- 

nariai iš Montrealio pasiliko vai- šėrininkų iš_ anksto jais pasi- 
dybos nariais. B-vės reikalu ve- rūninti. Kvietimai gaunami L. 

Matulionis. Namuose pas administratorių ir

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos choras po vasaros 

atostogų pradeda darbą. Pirmoji 
repeticija rugsėjo 9 d., pirma
dienį. 7,30 vai. vak. muzikos stu
dijoje. Visi buvę choristai ir 
nauji prašomi atvykti. Ruošia
mas naujas giesmių repertuaras.

— Rugsėjo 15 d., sekmadienį, 
parapijoje prasideda rudens se
zonas su giedotomis Mišiomis 11 
vai., su Mišiomis 11.30 vai. salė
je, katechetinėmis vaikučių ir 
jaunimo pamokomis bei sekma
dienio popiete jaunimui.

— Toronte lankėsi Tėvas Pra
nas Garšva, marijonas iš Argen
tinos, ir praeitą sekmadienį lai
kė sumą bei pasakė pamokslą.

— Autobusai į Midlandą rug
sėjo 8 d. išvyksta nuo Prisikėli-

EKSKURSIJA Į KANKINIŲ 
KRYŽIAUS ŠVENTINIMĄ
Rugsėjo 8 d., kitą sekmadienį, 

Kanados Kankinių šventovėje

a.,
tama 8 ar 8.30 vai. rytą.

Šeštadieninė mokykla
mo pastatų po 8 vai. Mišių. Norį i mokslo metus pradės rugsėjo 14 !
autobusu vykti į Liet. Kankinių Į d. šeštadienį, šv. Pranciškaus uokime jiems žlugti< ir dabar 

registruojasi klebonijoje iki rug-j nai dirbo. Patalpų pratęsimo 
sėjo 5 d. i reikalu, kaip ir kiekvienais me- b

— Dėkojame V. Kalainai už; tais, reikalinga gauti sutikimas' 1
auksinius mezginius šv. Pranciš- rastu iš kat. mokyklų Tarybos. ; 
kaus altoriui. Šiuo metu tariamasi dėl moky-

— Rugpiūčio 25 d. rytą, aprū- tojų sąstato. Tikimasi, kad per
pintas paskutiniaisiais sakramen riai mokykloje dirbę mokytojai 
tais, mirė Juozas Vaivada 84 m. daugumoje sutiks ir toliau mo- 
amžiaus. Palaidotas rugp. 27 d. i kytojauti. Iš mokyklos vedėjo 
iš Prisikėlimo bažnyčios Vilties! mokyt. J. Širkos jau yra gautas 
kapinėse. " i sutikimas. Mokinių sąrašai iš lietuvių
— Reiškiame užuojautą dr. M. i anksto nesudaromi — registraci-

Arštikaitytei Lietuvoje mirus !ia bus pravesta pirmąją mokslo 
jos tėveliui Jonui. į dieną mokyklos patalpose. Per-

— Prašome pasiimti laiškus j nai Toronto mokyklą lankė 226 
klebonijos raštinėje iš Australi-! mokiniai, šiais metais tikimasi 
jos: E. Kuzmą, A. Stančiką, M. dar didesnio jų skaičiaus.
Čechavičių ir V. Jakavičių.

— Šią savaitę tėvų pranciško-
nų vasarvietėje. New Wasaga, pasisięįrstė pareigomis: K. Mo.
atostogauja T. Placidas ir T. Vy- - -
tautas. ' »

kaus altoriui.

Atlantis Ltd. bendrovės 
direkcija

itušis — pirmininkas, .J. Matulio
nis vicepirmininkas, K. Gri

ds — iždininkas. Inž. Kšivickas 
iš Hamiltono ir kiti du valdybos

Kun. A. Keleris iš Vokietijos. Saitis -pretorius, J. Preikšai-
atstovavęs Lietuvą Pasaulio Liu- 
terionių Sąjungos visuotiniame 
suvažiavime Minneaoolvje, lan
kysis Kanadoje. Jis laikys pa-'°Y.DOS 
maldas kartu su kun. dr. M. Ka-|?e^u T sįn^ast.
volių Toronte rugsėjo 8 d. ir ' Inz’ JR1Preiksaitl".J^ yr\per' 

„ ■ • ' j j .ėmęs Bloor - Euclid b-ves krau- Montrealyje rugsėjo 14 d. tuve
5 Toronto Liet. Medžiotoju ir : B-vės pirmininkas K. Motūois 

•1 Žuklautojų klubas * ] būdamas Vokietijoje uzmezge
rugsėjo 14 d. 7.30 vai. vak. ruo-: ?a¥^ £ys1^ y°kietijos radio 
šia žuvų balių. Ponios ir panelės ;ir kt. firmomis ir susipažino su 
gaus po gražią dovanėlę. Pakvie- 'naujais išradimais ypač reikahn- 
timai gaunami: J. Beržinsko spor ' ^ais biurų reikalams. Naujeny- 
to reikmenų krautuvėje, J. Mar-1b1^ Pavyzdziai 3au Pakehui * Ka‘ 
gio vaistinėje ir pas valdybos j nad3‘
narius: A.. Braziukaitis tel. EM. į pp. Marija F. ir Jonas- Yoku- 
4-7555, A. Masionis. AM. 1-8171. į byriai įsikūrė savo naujai įsigy- 
Z. Zaleckis. LE. 5-3567, A. Kaži- tuose namuose 123 Annette St., 
levičius, LE.2-3080, P. Grumbi-' Toronto 9, Ont. Tel. RO. 2-0498.

Rusų kareivis Toronto 
, gatvėse

Toronto The Telegram repor
teris Ron Laynter panoro patirti 
kokių nuotykių Toronte gali tu
rėti sovietų kareivis. Rūbų nuo
moj im o įstaigoje jis išsinuoma
vo sovietų kareivio uniformą, 
pasiėmė foto aparatą ir išėjo į 
miestą nuotykių ieškoti. Nuduo
damas sunkiai kalbantį angliš
kai, jis kalbino sutiktus praei
vius, o ypač dirbančius darbinin
kus, kurių dauguma jam patarę 
nebegrįžti" į Rusiją. Pagaliau jį

nas, EM. 4-9641. Klubo v-ba.
Dailės parodoje,

kuri ruošiama V Kanandos Liet. 
Dienos proga. Niagara Falls, da
lyvauja net 28 dailininkai:
” Akstinas Juozas. Augius Pau

lius, Bakis Juozas. Bričkus Vik
toras, Daugvila Jurgis, Dargis 
Alfonsas, Domšaitis Pranas, 
Galdikas Adomas, Ignatavičius- 
Ignas Vytautas. Kasiulis Vytau
tas, Kašuba Vytautas, Kašubie- 
nė Aleksandra, Kurauskas Al
girdas, Pagalytė Anelė, Petra
vičius Viktoras. Račkus Kęstu-

rūpinti. Kvietimai gaunami L.

pas kiekvieną valdybos narį.
Sąryšy su penkmečio minėji

mu, rugsėjo 15 d., sekmadienį 4 
vai. p.p. Liet. Namuose šaukia
mas LN dalininku - šėrininkų

KĮ<r - 
r- G*J-

Alice Stephens ansamblis, iš Romos grįžęs solistas ST. BARANAUSKAS,

aktorius H. Kačinskas ir Hamiltono Breichmanienės tautinių šokių grupė, 
f

ATKREIPK YPATINGĄ DĖMESĮ jog
PIRMASIS ŠIO SEZONO

Šokių Vakaras
• įvyks

š.m. rugsėjo 14 d.
Prisikėlimo parapijos salėje.

Puikus orkestras, turtingas 
bufetas, įvairenybės, laimės 
ratas, balionai.
Pradžia 7.30 vai. vak.

P. P. Choras.

AiONTREAL, Que.

Songs of my people programa! Svečiai
parodos aikštės scenoje — Band-' Šį pirmadienį “TŽ” redakci- 
■.i.„ i --’ Ją aplankė svečiai iš Port Wil

liam, Ont.: ponia Bružienė su 
dukrele ir p. Sigmantas. Malo
nūs svečiai “TŽ” paaukojo pen
kis dolerius — p. Bružienė ir p. 
Sigmantas po $2, p. Bružaitė $1. 
Tolimus svečius buvo labai mie
la matyti, o už aukas labai dė
kojame. Svečius atlydėjo toron- 
tiečiai pp. Aukštikalnis ir Br. 
Mackevičius.

Tą pačią dieną mus aplankė p. 
Grincevičius iš Kalifornijos, ten 
esančios kariuomenės kalbų mo
kyklos lietuviškojo skyriaus ve
dėjas, aplankęs čia savo pažįs
tamus.

♦

Taida Indrė Supronaitė 
laikydama šių metų II kurso eg- 
zamenus Kar. Konservatorijoje 
ir pasiekdama geriausią Ontario 
provincijos rezultatą gavo sidab
ro medalį ir piniginę premiją. 
Tai yra terčiasis sidabro meda
lis pasiektas lietuvaitės moki
nės su lietuve mokytoja. Pirmie
ji du priklauso Danutei Zubric- 
kaitei Fidlerienei, kuri taip pat 
buvo p. Rautinš mokinė.

Padėka
• Kiek mes buvome nusiminę,kai iš ant
ro augšto pasiieid)s vanduo apgadino 
virtuvės lubas ir sienos, tiek po trumpo 
laukimo iš pono Dūdos — 42 Evelyn 
Ave. — draudimo įstaigos gavę čekį su 
pilnai pakankamo suma jai atsiremon-

1 Už tokį teisingo ir greitą reikalų su-

mis burėmis, pasiekta JAV pusė-j draudėjui ponui Dūdai širdingiausiai dė- 
ič kojome. J. ir S. Andriekai.

shell — vyksta nuo pat parodos 
pradžios ir tęsiama iki rugsėio 7 
d. Kvartetas dainuos ir keletą 
lietuviškų dainelių. *

Pradėjo praktiką
Dr. E. Zubrienė, pavasarį sėk

mingai baigusi Toronto Univer
sitete odontologijos fakultetą ir 
įsigijusi teisę atidaryti dantų 
gydymo kabinetą, praėjusią sa
vaitę savo namuose, 1577 Bloor 
St. W., pradėjo priiminėti, paci
entus. Kabineto įrengimas, rent
geno aparatai ir visa aplinkuma 
daro puikų įspūdį. Linkėtina 
naujajai dantų gydytojai sėk
mingo darbo.

1000 mylių Kanados ir JAV 
vandenimis

Du jauni vyrai — V. Valaitis 
ir R. Namikas — šią vasarą pada
rė gražų įnašą į lietuvių buriuo
tojų istoriją.

Liepos 27 dieną jachta Bud- 
rvs III atsirišo Toronte, Ash- 
bridge įlankoje, nuo bojos ir pa
kėlė bures tolimai kelionei, pil
nai nuotykių ir vargų. Daug die
nų ir naktų praleista jachtoje, 
atvirame ežere, kanaluose ir upė 
se. Jachtoje tekdavo miegoti, vir
ti valgį ir praleisti laisvalaiki, 
stebint tolimą horizontą, vėją, 
sroves ir debesis.

Taip su vėjo pagalba stumian-- , ...
tis mylia po mylios, kartais vos __
judant, kartais skrendant pilno- ‘tvarkymo, mes visokios nuosavybes cp- 
] ‘ ’ J ’rA"ry- - 
j e Rochester, toliau Oswego iš ik°iorne- 
ten pro Ducks salą pasiektas'x.~ • • - * *• DĖMESIO! Norintiems statyti!

namus, pigiausiomis kainomis 
įvairias lentas pristato North 
Sylva Co. Ltd. Teirautis telefo
nais LE. 2-0586 arba LE. 1-5455.

j Kingston. Sekė pavojinga kelio- 
!nė šv. Lauryno upe į Montrealj. 

susirinkimas bendriems reika- Ten vyrai buvo nuoširdžiai pn- 
lams aptarti. Šiuo reikalu na- imti ir palydėti vietinių lietuvių 
riams bus išsiuntinėti kvietimai. tskau^: Is Montreaho pa- 
Dėl adresu pasikeitimu dauge- trauk*a 1 ?tav^’ ^hau P 
lis kvietimu grįžta, nesuradę ad-!Pr,° Kmgstoną. ve pro Ducks 

Todė? dar karta nrašo-! ?al^ 1 Torontą, pakelyje susto
jant Port Hope. Toronte prisi
rišta prie bojos rugpiūčio 16 d.

Reikia pažymėti, kad tai neei
linė kelionė. Tam reikia nemažo 
pasiryžimo, pasiruošimo bei pa
tyrimo. Kelio padaryta apie 1000 
mylių, praeinant 87 šliužus. Pa
kelėje neapsieita be nuotykių, 
kai R. Namikas išgelbėjo beskęs
tanti berniuką.

Abu buriuotojai priklauso jū
rų budžiu H. Montė įgulai. V. 
valt. V. Valaitis yra įgulos va- 

vado 
jau-

imti ir palydėti vietinių lietuvių

resatų. Todėl dar kartą prašo-! 
me gerb. šėrininkų pakeistus 
adresus pranešti LN administ
racijai.

Ta pačia proga primenama, 
kad sukaktuvių baliuje yra ruo
šiama daiktinė loterija. Prašo
ma visų šėrininkų neatsisakyti 
tai loterijai paskirti vienokį ar 
kitokį fantą ir ji pristatyti ne vė
liau rugsėjo 15 d.

Liet. Namų valdyba.
Rūta ir Algis Simonavičiai 

ši pirmadienį susilaukė pirmo 
sūnaus Antano Sigito.

V Kanados Liet. Dienų Met
raštis jau baigtas spausdinti. Jis 
bus didesnis negu betkuris iš 
178 pusi., iš kurių 135 yra teksto, 
anksčiau buvusių, nes turi 'net 
o toliau skelbimai ir kt.

Metraštis pradedamas Lietu
vos himnu. rengėjų ir KLB Kr. 
Vladybos pirmininko žodžiu. To-

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė be 
baldu. Gali būti su vienu vaiku. 55 Gor
den Ave., tel. LE. 7-1146.

Išnuomojami du akmbariai ir virtuvė II 
augšte, be baldų yra garažas. Telef. 
LE. 6-4914. Bloor - Indian Rd. rajone.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldų, ll-me augšte. EM. 6-3897. Nia
garą St.

STATAU MŪRINIUS PRIESTATUS, ga
ražus ir rūsius. Skambinti RO. 6-5420, 
S. Andriekus.

PARDUODAMAS olandiškas vaikų veži
mėlis. Tel. RO. 9-5866.

tis, Ratas Vaclovas, Sakalaus-' -pastebėjo policija (RCMP) 'ir 
kaitė Danutė. Remeika Vytau- ‘po 8 vai. nusigabeno į savo įs- 
tas, Šapkus Jurgis, Tamošaitis; taigą išaiškinti asmenybės. Jo iš- 
Antanas. Tamęšaitienė Anasta-! vada iš pasikalbėjimų su žmo- 
zija. Valeška Adolfas, Valius Te- nėmis buvo, kad ypač vengrai ir Jiau seka sveikinimai, bendro po-‘ 
lesforas, Virkau O. Vytautas,! kitų ateivių iš rytų Europos dau- i būdžio straipsniai ir rašiniai 
Vizgirda Viktoras, Viesulas Ro-; guma rusų nemėgstą, nes turį apie KLB organų, atskirų apylin- 
mas, Žukaitė Rita. liūdno patyrimo. kių bei jų organizacijų veiklą.

das. o v. valt. R. Namikas 
pavaduotojas. Gero vėjo 
niesiems buriuotojams.

Bruno
Atitaisymas

Pereitame “TŽ” nr., paminint 
montrealiečius svečius pp. Pa
unksnius, įsibrovė nemaloni 
klaida. Išspausdinta, kad pp. Pa
unksniai turį pasistatę net - 26 
apartamentų namą, kai išiijcrų- 
jų ju namas, kai bus baigtas 
įrengti, turės tik 6 apartamen
tus. Tuo tarpu baigti įrengti 4 
apartamentai.

Pp. Paunksnius už klaidą la
bai atsiprašome.

St.

Kaip ir ankstyvesniais metais, taip ir šiemet, mieste gerai žinoma Walter Koppel importo forma su 
savo meniškais išdirbiniais dalyvauja CNE parodoje. Dviejuose skoningai įrengtuose stenduose 
išstatyti Walter Koppel firmos reto grožio dovanoms tinką dalykai, dauguma geriausių specialistų 
rankų darbas, gražios ir modernios retenybės, kiekvienas dalykas tinka modernių namų papuošimo 
atbaigimui. Mūsų žmonėms bus ypatingai įdomus Baltijos jūros gintaro papuošalų rinkinys. Jūs 
daug prarasite, jei lankydamiesi parodoje neaplankysite firmos W. Koppel stendų, kuriuos galima 
būtu pavadinti langu į Europą. Walter Koppel firmos stendai parodoje randasi Manufacturers 
Building ir Muzic pastatą jungiančioje halėje, kur ir kitais metais būdavo

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

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

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

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Tautos šventės minėjimas. KL hurste, o prieš grįždamas į Mont 
B-nės Montrealio seimelio pre- ! 
zidiumas praneša, kad Tautos 
šventės — rugsėjo 8-tos dienos 
minėjimas įvyks rugsėjo 8-tą d., 
sekmadienį, 5 vai. p.p. Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Paskaitą skaitys specialiai iš 
Toronto į minėjimą atvykstąs 
KLB Krašto Valdybos pirm. Vy
tautas Meilus.

Smulkesnė minėjimo progra
ma bus naskelbta sekančiame 
šio laikraščio numeryje.

Pasikeitimai seimelio prezidiu
me. Svarbiu šeimyninių aplin
kybių verčiamas iš KLB Mont
realio seimelio prezidiumo pasi
traukė seimelio vicepirm. ir; 
Kultūros Fondo įgaliotinis Pra- Į 
nas Rudinskas.

realį dar aplankys Sudburį.
Ruošiama bendra kelionė į V 

Lietuvių Dieną Niagaroje. No
rintieji ten vykti kreipkitės į p. 
Kęsgailą tel. PO. 7-5956 arba į 
Nepr. Lietuvos redakciją tel. 
PO. 7-7920.

Palango vsasarvietės savinin
kai AV parapijai paaukojo du 
sklypus ir pažadėjo medžiagos 
nameliui - koplyčiai.

Lietuvoje mirė S. Daukšos 
motina, už kurios vėlę buvo at
laikytos AV bažnyčioje iškilmin
gos gedulingos pamaldos rugpiū
čio 24 d.

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS
ANTANAS ŽUKAS 

976 Church Ave., Verdun 
į Toisau ir perduodu įvairius laikrodžius, 

J seimelio prezidiumą vicepir- žiedus ir papuošalus, žemesnėmis kaino- 
mininko pareigoms įėjo Domi- mis kaip kitur. Telefonas YO. 4538. 
ninkas Norkeliūnas. Kultūros.F>riirriu prenumerotą "Tev. žiburiams'. 
Fondo jgaliotiniu sutiko būti ■ 
mokytoja Ieva Rim'-e^iči-°nė. į WINNIPEG, Man.

Kun. J. KubVi”-. SJ. Aušros! Rugsėjo 8 d., sekmadieni, apy
vartų parapijos klebonas, perei- linkės valdyba ruošia milžinišką 
tos savaitės ;~wko Į gegužinę p. Cekausku ūkyje,
atostogų. Praleidęs kelias dienas apie dvi mylios nuo Starbuck 
Toronte, kur dalyvavo L et. Kat: i miestelio. Vieta labai graži, ant 
Moterų D-jos Centro Valdvbos upės kranto, aplinkui puikūs 
posėdy, isvvko n=p<ėH i Spring- ąžuolynai ir daugybė laukinių 
hurst vasarvietę. Pereitą sekma- slyvų. Tad visi į šios vasaros se- 
dieni čia lis atlaikė lietuviams zono paskutinę gegužinę. Bus iš- 
pamaldas. Iki šios savaitės vidų-Į gerti ir pienuko ir šiaip su kuo 
rio kun. J. K. dar pabus Spring- dūšią palinksminti.
1Apylinkės valdyba.

rio kun. J. K. dar pabus Spring-

Padėk o
Visiems vienokiu ar kitokiu būdu mus 

užjoutusiems, mirus mūsų mylimam bro
liui Broniui, mieliems kybartiečiams bei 
jų šeimoms už užprašyma gregorijolinių 
ir gedulingų šv. Mišių, ir visiems kitiems 
ar šv. Mišiomis, ar šiaip malda prisimi
nusiems jo sielq, visos a.a. Broniaus gi
minės vardu nuoširdus ačiū. €-

P. Abromaitienė.

Londonas. — Buvęs Lenkijos 
ambasados tarnautojas Reluga 
paprašė britų globos, bet jo žmo
na grįžo į Lenkiją. Ji buvusi ar
ši komunistė ir sekusi savo vyrą.

LIET. KANKINIŲ KRYŽIUI 
AUKOJO:

/Tęsinys iš pereito numerio/ * 
A. Jasinskienė, Simcoe, Ont., $3, 
A. Diržys, Toronto, Ont., $5, 
O. Korpienė, Toronto, Ont., $2, 
O. P. Dabkai, Toronto, Ont., $2, 
LKK Savanorių * Veteranų s-gos To

ronto skyrius, $5,
p. Steponaitienė, Toronto, Ont., $5, 
V.Vingevičius, Toronto, Ont., $5, 
S. Čepas, Toronto, Ont., $5, 
p. Murauskai, Toronto, Ont., $5, 
p., Valiulienė, Toronto, Ont., $1, 
J. Ė. Matulaičiai, Toronto, Onh, $10. 
Aukojusiems ačiū. /Bus d./

............. mi i»uni .m ■ i ■ «n i m ui in i r

TAUPYK, SKOLiNKiS 
savo kredito kooperatyve “LITAS ”

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

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

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

Lakeview Furniture
COMPANY

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

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

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimą* Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas tartas op* 
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real), Londono, Windsor?, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

Telefonai: LE, 6-273E, LE. 6-2664
Vakarais HU. 9-1543 f

DUPLEKSAS. 12 KAMBARIŲ, 2-jų ougštų, gražus pastotos, High Pork rojorX* 
Vonderiu olyvo šildomos. Lobci patogus išdėstymas pakeitimui keturiom šei
mom. Prašomo kaino $33.COO su $10.000 jmokėjimu.

KEELE GATVĖJE. Komercinis roįonos, 8 kombairų romas ir tuščios sklypas 
tinkas oorožo mechcn:kui, krosnių įrengimo bimiui or kitokiom įstaigom. Viso 
kaino $10.000.

INDIAN ROAD, 8 kambariai, pusiau atskiros namas. Nepereinami kambario!. 
Kaino $14.500 su $4.000 įmokėti.


