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Jaunimo stovyklos
Štai tik ką pasibaigė mokyklose mokslo metai. Jaunimas nuo 

mokyklinės gyvenimo tvarkos atpalaiduotas. Jis paliktas tėvų 
bei šeimų ir savosios bendruomenės globai. O ką jis tą porą mė
nesių veiks? Nuo mokslinimosi darbo jis tam laikotarpiui yra 
atleistas. Bet jis negali likti tuštumoje auklėjamuoju atžvilgiu. 
Vaikas ar jaunuolis gali ir ilgesnį laiką nesimokyti, gali pail
sėti. Tai yra naudinga ir būtina. Tačiau tuo pačiu laikotarpiu 
jis negali būti paliktas be auklėjamosios įtakos, nes ir tuo lai
kotarpiu jo domėjimasis pasauliu nesustos, o poveikių jis gaus 
daug įvairesnių negu lankydamas mokyklą. Čia ir prasideda 
didžioji problema ir didysis uždavinys tėvams — nepalikti savo 
vaikų gatvės ir visokių svetimųjų vėjų įtakoms. Tai didelė prob
lema, kai patys tėvai amžinai užimti ir sekti vaikų gyvenimo visą 
dieną negali. Tačiau daugumoje atvejų tėvai gali parinkti ap
linką, kurioje jų vaikai tas atostogų dienas praleis. Pasistenkime 
sudaryti sąlygas, kad mūsų vaikučiai bendrautų kuo daugiau 
savųjų tarpe arba bent su žinomų šeimų vaikais. Daugelio gyve
nimo sąlygos šito pasiekti neleis, bet taip pat daugeliui tai ne
bus sunkiai pasiekiama, ypač nesunkiai bus pasiekiama pasiųsti 
savo vaikus į lietuviškojo jaunimo sambūrius nors savaitgaliais, 
kartu pasistengiant sukurti tokią atmosferą, kad mūsų vaikučiai 
ten jaustųsi tikrai namie, o kitas dienas laikytų tik laukimo lai
kotarpiu.

Ypatingai šiuo atžvilgiu reikšmingos jaunimo stovyklų die
nos. Nei vieną mūsų jaunimo organizacija nepajėgi suruošti il
gesnių stovyklų, jos paprastai tenkinasi savaitinėmis stovyklo
mis, bet ir tai jau didelis darbas. Jaunuolis juk pergyvena pasi
ruošimo stovyklai, o vėliau prisiminimų laikotarpį. Tuo būdu 
stovyklos veikimo laikotarpis net trigubai pailgėja. O jei kurie 
tėvai gali savo vaikučius leisti net į porą stovyklų, tai jų veiki
mo laikotarpis dar padvigubėja. Pasiuntimas vaikų į stovyklą 
tėvams šiek tiek kainuoja. Tačiau toji nauda, kurią vaikai gauna 
savose lietuviškose stovyklose neperkama doleriais. Svarbu, ži
noma, kad vaikai pabūna gamtos prieglobstyje, tyrame ore, kad 
užsigrūdina ir ugdo savarankiškumą, bet dar svarbiau, kad jie 
pabūna savoje lietuviškoje aplinkoje, kad praktiškai, pačiame 
gyvenime pajunta esą lietuviškosios bendruomenės nariai, pa
junta sudarą savą lietuvišką šeimą, skirtingą iš visų kitų mokyk
loje ir gyvenime sutinkamų. Stovykloje šita lietuviškoji dvasia 
į jaunuolio ar vaiko sielą sunkiasi nuo pat ryto iki vėlyvo va
karo, kiekvienu stovyklos gyvenimo momentu. Tą dvasiu ugdo 
ne tik visa ątov,ykljhki. gvvenįpio tvarka4 bei^i^ėrft'nnų'progra- 
mos, bet taip pat poilsio valandų dainos, žaidimai, pasipasako
jimai. Šitos aplinkos ir šitokios lietuviškos dvasios, deja, lietu
viškas vaikas ir jaunuolis be stovyklos niekur kitur ir nebegali 

., rasti.
Stovyklos suorganizavimas ir jos pravedimas mūsų sąly

gose yra nelengvas dalykas. Iš organizatorių bei vadovų jos pa
reikalauja didelio pasišventimo ir daug vargo, už kurį kartais 
jiems netenka net tinkamos padėkos išgirsti. Jų atlyginimas lie
ka tik pačių matytas vaikų ar jaunuolių džiaugsmas. Nesinori ti
kėti, kad būtų daug tėvų, kurie galėdami nepasistengtų savo vai
kams suteikti to džiaugsmo bei leisti atsigaivinti lieuviškąja 
dvasia. " ■

Leiskime savo vaikams pasisemi tų lobių, kurių patys ne
pajėgiame duoti, bet kurie taip brangūs yra ir mums patiems .

VATIKANAS APIE LIETUVĄ
“L’Osservatore Romano”, at

siliepdamas į italų kraštutinės 
kairiosios spaudos pareiškimą 
dėl tikybinės būklės Lietuvoj, 
priminė, kad jis remiasi infor
macijomis buvusių katalikų ku
nigų įr protestantų dvasininkų, 
kurie, komunistų globojami, 
lankęsi Lietuvoj. Esą jų įspū
džiai neatvaizduoja tikrosios 
būklės Lietuvoj, kur tikintieji 
turį laisvę tiktai nueiti bažny
čion. “Kulto vietos turi mokėti 
mokesčius kaip ir kino salės. 
Kauno katedra pvz. turi moktėi 
46.000 rublių mokesčių. Jei ti
kintieji nesumoka mokesčių, 
bažnyčios uždaromos. Prisikėli
mo bažnyčia Kaune buvo pa
versta popierio sandėliu, o vė
liau — kino sale. Mokesčius rei
kia mokėti už laidotuves, jung
tuves, procesijas. Tikybos mo
kymas mokyklose ir bažnyčiose 
uždraustas, išskyrus tėvus. Mirš
tą ligoniai gali atsikviesti ku
nigą tiktai kreipdamiesi raštu”.

miltono liet, mokyklos vedė
jas ihokyt. Jonas Mikšys. ,

Budapeštas. — Dabartinėje 
Vengrijoje iš 344 religinių mo
kyklų beliko '9, iš 187 vienuoly
nų tik 6, o spaustuvės nei vie
nos.

Vašingtonas. — Pirmasis tak
tinių raketų dalinys — 600’ka
rių — jau išvyko į Europą, į V. 
Vokietiją. Jo raketos atominę 
bombą gali nenešti 200 mylių.

KAS
Prez. Eisenhoweris ir užsie

nio r. min. Dulles su žmonomis 
lankysis Otavoj liepos 8-11 d. Ta 
proga prezidentas padės vainiką 
prie žuvusių karių paminklo ir 
pasakys kalbą parlamente.- Be 
to, turės eilę pasitarimų su min. 
pirm. Diefenbaker ir užsienio r. 
min. S. Smith. ’

NAUJO KANADOJE?

Protesto notą Vengrijos vy
riausybei dėl buv. premjero ir 
kt nužudymo pasiuntė min. 
pirm. Diefenbaker. Nota buvo 
įteikta Vengrijos atstovui prie 
JT. nes Kanada neturi savo at
stovo Budapešte. Notoje išreiš
kiamas Kanados pasibaisėjimąs 
teroro politika, kuri esą nelei- 
džia tikėtis, kad Vengrijos vy
riausybė, drauge su kitais R. 
Europos, kraštais, pakryptų lais
vesnio gyvenimo linkme.

čių statyba atseis 50 mil. dol., 
kuriuos paskirs JAV.

Prekybos deficitas per pasta
ruosius 5 mėn. sumažėjo trečda
liu. Kanada importuoja žymiai 
daugiau gaminių nei ekspor
tuoja ir dėlto susidaro didelis 
deficitas. Šiais metais jis su
mažėjo iš $514.200.000 į $173.600. 
000. Atskirą poziciją sudaro im
portas iš JAV; pernai per 5 pir
muosius mėn, deficitas siekė 
$660.300.000; šiemet tuo pačiu 
metu jis sumažėjo iki $373.900. 
000.

Fairclough. Ji taipgi paaiškino 
parlamentui, kad feder. vyriau
sybė, pagal sutartį su Ontario 
vyriausybe, mokanti $3 už kiek
vieną vengrų pabėgėlį - ateivį, 
gyvenantį Toronto ar kiltuose 
priėmimo centruose pirmaisiais 
metais. Feder. vyriausybė taipgi 
apmokanti jų gydymo išlaidas.

Darbo min. Starr su šeima lan
kosi Europoi. Romoje jis buvo 
priimtas popiežiaus bendroj au
diencijoj su kitais maldininkais.

Trijų rusų šoferių buvimą prie 
Kanados atstovybės Maskvoje 
svarstė parlamento biudžeto ko
misija. Jos nuomone, užtektų 
vieno šoferio trims kariniams 
attaches, juoba, kad šoferio me
tinė alga — $5.760; be to, pernai 
esą buvo pasitenkinta vienu šo
feriu. Krašto apsaugos ministe
rija betgi įrodinėja trijų šoferių 
reikalingumą. Jų algos esančios 
augštos dėl nepalankaus oficia
laus rublio kurso.

9 aviacijos eskadrilės paskir
tos jungtinei Amerikos žemyno 
gynybos sistemai NORAD, ku
rios vadas yra amerikietis, o pa
vaduotojas — kanadietis.

Naujieji kanadiečiai, esą leng
vapėdiškai priimą pilietybės 
priesaiką nenorėdami atsižadėti 
turėtosios pilietybės, — pareiš
kė teisėjas J. B. Clearihue Vik
torijoj. Pvz. rusai pasitikę so
vietų lakūnus apsirėdę tauti
niais drabužiais, o olandai pana
šiai pasitikę kunigaikštį Bernar
dą. Buvęs pilietybės ir imigra
cijos min. W. Harris birželio 29 
d. kalbėjo 11-toje metinėje če- 
koslovakų dienoj Masaryk
town - Scarboro ir pareiškė ne
sutinkąs su tokia teisėjo nuomo
ne. Pasak Harris, olandai pasi
elgę visai priimtinai, nes tai bu
vo valstybės galvos sutikimas; 
jei pvz. atvyktų laisvos Čeko
slovakijos prezidentas, ir čeko- 
slovakai lygiai taip pasielgtų. 
Minėtasis teisėjas taipgi primi
nė, kad naujieji kanadiečiai vie
ną dieną galį būti pašaukti ko
voti už Kanadą prieš buvusius 
savo tautiečius. W. Harris, atsa
kydamas į tai pareiškė: "Aš ma
nau, kad naujieji kanadiečiai, 
kurie neteko laisvės, bus pir
mieji kovotojai už Kanadą”.

Darbininkų delegacija — apie 
200 asmenų — atvyko Otavon 
automobiliais iš Windsoro per 
Torontą, Cornwall ir kt. vieto
ves, kur prisijungė vietinės de
legacijos. Jos tikslas — protes
tuoti prieš nedarbą. Delegacija 
buvo-priimta 6 feder. vyriausy
bės ministerių — min. pirm, ne
dalyvavo. Darbo Kongreso vice- 
pirm. G. Burt perskaitė memo
randumą, kuriame reikalauja
ma: didesnio kviečių kiekio eks
porto, automobilių mokesčio 
7,5% panaikinimo, muitų pakė
limo importuotoms automobilių 
dalims ir automobiliams iš Eu
ropos. Esą Windsore tebėra 14 
tūkstančių bedarbių; 5-6.000 jau 
išbaigę apdraudos išteklius.

Benzino stotys JAV lėktu
vams, priklausantiems JAmeri- 
kos žemyno gynimo sistemai; 
netrukus bus įsteigtos Kanados 
šiaurėje — Frobisher, Churchill, 
Cold Lake ir Namav. Šių 4 sto-

5.608 ateivių be kvietėjų ga
rantijų šiemet įsileista Kanadon. 
Tai įvairių sričių specialistai, 
reikalingi krašto pramonei ir kt. 
sritims. Jų įsileidimas nuo per
nai metų liepos mėn. suvaržytas 
— pareiškė imigracijos min.

Hamiltono liet, mokykloje 1957-58 mokslo metais.baigę šeštąjį 
skyrių mokiniai su savo auklėtoju bei mokyklos vedėju J. Mik
šiu. Sėdi iš kairės į dešinę: Bronė Jakubaitytė, mokyt. J. Mik
šys, Silvija Martinkutė ir Kęstutis Gužas. Stovi iš kairės: Gedi
minas Blekaitis, Romas Petrauskas, Algis Blekaitis, Violeta 
Meškauskaitė, O. Domeikaitė. (Aprašymą žiūr. 5 psl.).

RAKETŲ BAZĖS RYTPRŪSIUOSE
Bonnos vyriausybės oficialus 

biuletenis skelbia, kad Rytprū
siuose esą įrengtos didelės so
vietų raketų bazės. Apie tai esą 
gauta tikslių žinių iš švediškų 
šaltinių. Tokios bazės tikrai esą 

_ i įrengtos Vėluvoje' ir Tepliuvo
je, taip pat Gutenfelde ir L6- 
wenhagen vietovėse į pietry
čius nuo Karaliaučiaus ir Pabe- 
tuos bei Malėnuos (Pobethen ir 
Mollehnen) Semboje.

Bazėse esą laikomi šie 5 rake
tų tipai:

L Kometos raketos Nr. 2, 13,2 
m ilgio. Skersniųo 1,30 m. Sie- 

1.000 P.000 km.
valandoje;

2. Raketos J2. Tai naujausio 
tipo raketos, siekiančios taip pat 
1.000 km. ir gana taikliai. Ilgis 
11 m, greitis 12.000 km. valan
doje;

3. Tolimu distancijų raketos 
T3. Ilgis 33,20 m, greitis 24.000 
km valandoje. Ji gali nuskristi 
8.000 km;

4. Vidutinio nuotolio raketos 
T4 kurios skrenda iki 1.600 km;

5. Trumpų distancijų raketos 
“Golem” tipo. Skrenda iki 650 
km 8.000 km greičių į valandą. 
Šitas raketas galima iššauti ir 
iš povandeninių laivų .

Radaro stotys esančios Palm- 
nikuose ir prie Fischhauseno 
Baltijos pajūryje. Molėnuose ir 
kitose vietovėse dar pastarais 
laikais buvo statoma naujos pa
slaptingos bazės.

Daugelis raketų esą pagamin
tos taip, kad gali būti panaudo
jamos ir atominiams sprogme
nims. Atominių kapsulių ir bom
bų sandėliai, spėjama, yra kai- 
kuriose aklinai uždarytose ir la
bai griežtai saugojamose zonose 
ne labai toli nuo Karaliaučiaus. 
Kaip sovietai ir nesistengtų tas 
zonas ir bazes paslaptyje laikyti, 
atitinkamos vakariečių įstaigos 
vistiek yra tas bazes išalkinu
sios. Šiaip juk neprasiskverbtų 
tokie smulkūs duomenys į vie
šumą.

Bonnos informacijos biuro ži
niomis, šitos bazės esą aptarnau
jamos toli šaudančių ginklų I ir 
II divizijų, kurios esą išdėstytos 
Karaliaučiaus apylinkėse. Visas 
bazių rajonas, pačios raketos, 
požeminiai sandėliai, radaro 
įrengimai ir visą bazių sistemą 
aptarnaujantieji uostai bei ge-

ležinkelių stotys čia esą visiškai 
uždarytos nuo betkokių pašali
nių akių. Į tas sritis neįleidžia
mi net karių šeimų nariai. O 
sargyboms naudojama ne regu
liari kariuomenė, o saugumo da
liniai.

NARKELICNAITĖ 
PUNSKE

Salomėja Narkeliūnaitė, kuri 
dabar lankosi Lenkijoje, kartu 
su savo bičiule lietuvaite Os- 
trembskiene, buv. Vilniaus, da
bar Poznanės universiteto pro
fesoriaus žmona, atvyko į Puns- 
ką birželio d.' Trakiškių s ie
tyje ją> pasitiko Lietuvių visuo
meninės kultūros draugijos 
Centro Valdyboj narys Liucijus 
Konstantinavičiušį Lietuvių kul 
tūros namuose jos garbei “Dai
navos” choras ir šokėjai suren
gė priėmimą,, kuriame dalyvavo 
ir p. Otrembskienė. S. Na'rkeliū- 
naitė per Varšuvą ir Poznanę 
išvyko iš Lenkijos birželio 30 d.

NENORI KOLCHOZŲ
Rostock Ostsee - Zeitung, Ry

tų Vokietijos laikraštis, š.m. ko
vo 10 d. rašė, kad tose apylinkė
se tebesą apie 30.000 ūkininkų, 
kurie neįsijungę į kolchozus ir 
tebeūkininkaują individualiai. 
Pasak laikraščio*, būsią sunku 
įrodyti jiems, kad tik socialis
tinis kelias galįs jiems laiduoti 
ateities gerbūvį. Be abejonės, 
juos įtikinti bus sunku, nes ir 
tas pats laikraštis pastebi, kad 
individualiniuose ūkiuose iš hek 
taro gaunama daugiau kaip kol
chozuose. .

Savaitės įvykiai
Libano sukilimas, atkreipęs JT dėmesį, tebevyksta ir dar nema

tyti kuo baigsis. Prezidentas Šamun ir jo vyriausybė tvirtina, kad 
sukilinžas gresia netik Libanui, bet ir Vid. Rytų taikai bei pasto
vumui. Dėlto jis šaukėsi JT pagalbos, kuri ikišiol esanti nepa
kankama: kelios dešimtys stebėtojų esą negali sulaikyti sukilėlių 
tiekimo iš Syrijos. Atsilankiusiam Beirute JT gen. sekretoriui jis 
pareiškė prašymą J. Tautoms, kad šios padidėjusio pavojaus at
veju atsiųstų Libanui karinius dalinius, kurie saugotų Libano sie
ną. Gen JT sekretorius Hammarskjold, atrodo, yra kios nuomo
nės. Jis tarėsi su Jungt. Arabų Respublikos prezidentu Nasseriu, 
su JT kariniais stebėtojais ir da
vė suprasti, kad kol kas nesą 
reikalo organizuoti didesnę JT 
karinę pagalbą. Kai Libano pre
zidentūroj jam buvo pateiktas 
tortas su įrašu: “Jungtinės Tau
tos išgelbės Libaną”, gen sekre
torius tarė: “Tik libaniečiai gali 
išgelbėti Libaną”. Vėliau prez. 
Šamun, matyt nepatenkintas 
JT, pareiškė esąs pasiruošęs pa
sinaudoti 51 JT chartos str., lei
džiančiu kolektyvinę gynybą ir 
kreipsis į JAV ir Britaniją, ku
rių kariuomenės tokiam žygiui 
yra pisiruošusios. Jų įsikišimą 
sunkina Maskva, kuri grasina 
dar didesnėm komplikacijom 
Vid. Rytuose. JAV užsienio r. 
min. Dulles nuomone, įvykiai 
Libane esą rutuliojasi nesikiši
mo linkme. Niekas betgi nepra
našauja vienokios ar kitokios 
sukilimo išeities. Pačios Libano 
vyriausybės duomenimis, suki
lėliai turį užėmę ketvirtadalį 
viso krašto. Manoma, kad suki
lėlių yra apie 12.000, o vyriau
sybinės kariuomenės su policija 
9.000.

Atomine* konferencija
Vargais negalais sovietai suti

ko atsiųsti savo atominės* ener
gijos žinovus į konferenciją Že
nevoje, kuri prasidėjo liepos 1 
d. Paskutiniu momentu Krem
lius bandė priversti amerikie
čius pasižadėti sustabdyti ato
minių sprogmenų bandymus ne
žiūrint Ženevos konferencijos 
rezultatų: jie grasino nedaly
vauti konferencijoje. Amerikie
čiai betgi su tuo nesutiko ir pa
vedė savo mekslinikams vykti 
Ženevon net ir tuo atveju, jei 
sovietai boikotuotų konferenci
ją. Pastarosios uždavinys — stu
dijuoti atominių sprogimų suse
kimo būdus. Jei paaiškės, kad 
įmanoma susekti atominius 
sprogimus svetimose žemėse, 
JAV ir Britanija yra pasiruošu
sios sutikti juos sustabdyti. Kon 
ferencijoj dalyvauja iš vakarie
čių pusės — JAV, Britanijos, 
Kanados ir Prancūzijos atomi
nės energijos specialistai, iš so
vietų — Sov. Sąjungos, Čeko
slovakijos, Lenkijos ir Rumuni-

Trys 
stovėjo 
įlankoj 
šiaurės

PABĖGO Iš RUSŲ LAIVO 
sovietų žvejybos laivai 
išmetę inkarus Walls 
prie Šettland salos į 
vakarus iiuo Škotijos.

Jų tarpe buvo “Ukrainia”, ku
riame tarnavo estas Erik Teayn. 
Pasinaudodamas ankstyvo ryto 
prieblanda, jis sėdo valtin ir ėmė 
irtis salos link. 30 rusų dviem 
valtim metėsi jį vytis, bet es
tui pasisekė pasiekti krantą ne
sukliudytam. Dvi mylias bėgo 
estas per raistą, kol pasiekė W. 
Fraser vasarnamį Footabrough

5 paskendusių policininkų ne
laimę Simcoe ežere, Ont., ilgo
kai tyrė speciali komisija ir ra
do, kad jų motorlaivis nebuvo 
pajėgus gabenti. 5 vyrus, be to, 
vairininkas nebuvęs pakanka
mai patyręs, gelbėjimosi prie
monės buvusios nepakankamos, 
motoras nustojęs veikti kilusioj 
nakties audroj.

48 studentai, tarnaują pasau
linėj Briuselio parodoje kaip 
Kanados paviljpno vadovai, pa
siskundė min. pirm. Diefenba
ker dėl blogų sąlygų ir dėl jų 
vadovės Bienvenue atsistatydi
nimo. Paviljono vadovas yra 
Glen Bannerman, Kanados pa
rodų valstybės komisijos direk
torius.

Klojimas, statytas Suvalkijoj 1922 m., perdeng
tas 1943 m., o dabar taip atrodo. Mat, kolūkie
čiai neturi statybinių medžiagų.

vietovėje. Čia jis parodė ženk
lais, kad jam gresia mirties pa
vojus ir prašėsi paslepiamas. Be
siveją rusai landžiojo po raistą 
dvi valandas, apklausihėjo va
sarnamių gyventojus, bet Fraser 
vasarnamio neaplankė. 3 vai. ry
to estas buvo nugabentas į poli
cijos būstinę Lerwicke—25 my
lios nuo Walls įlankos. Trys ru
sai vėliau atvyko į policijos būs
tinę ir norėjo pamatyti estą, bet 
nebuvo leisti.

Pabėgusio esto klausimas bu
vo iškilęs ir parlamente. Vidaus 
reik. min. A. Butler pareiškė, 
kad įvykis tiriamas ir po to bū
sią svarstoma protesto nota Sov. 
Sąjungai už nelegalų jos pilie
čių įžengimą britų žemėn. Esto 
prašymas politinės globos esąs 
svarstomas.

Pabėgęs estas E. Teayn paliko 
ėsitjoje žmoną su 6 m. dukrele.

Britanijos vyriausybė įteikė 
Sov. Sąjungai protesto notą, pa
brėždama, kad jos 30 jūrininkų 
nelegaliai buvo išsikėlę britų že
mėn ir kartu primindama, jog 
ateity tokie įvykiai nepasikar
totų. Esą Sov. Sąjungos vyriau
sybė turėtų perspėti savo laivų 
kapitonus, kuriems tenka plau
kioti britų vandenyse, kad ne
pakartotų panašių nusižengimų.

Sovietų žvejybos laivynas, ne
žiūrint protestų, tebestovi 90 
mylių atstu nuo Šetlando salos, 
o britų žvalgybinis motorlaivis, 
atitinkamai ginkluotas, eina sar
gybą, saugodamas britų žvejus.

JOS. .■ '■
Protestai sovietams

Protestai prieš buv. Vengrijos 
premjero Nagy ir kt. nužudymą 
tebeplaukė. Jie buvo adresuoti 
Budapeštui, tačiau smerkė ne 
vengrus, o Kremlių. Nepatikrin
tom žiniom, jie buvę netgi teisti 
ir sušaudyti Maskvoje. Ypač 
griežtus protestus pareiškė V. 
Vokietiją ir Jugoslavija. Aden- 
aueris netik pareikalavo atly
ginti Maskvos demonstrantų pa
darytus nuostolius V. Vokieti
jai, bet įsakė nutraukti kelionę 
po Sov. Sąjungą, vokiečių pre
kybininkų delegacijai. Jugosla
vijos Tito aštriais žodžiais pa- * 
smerkė sovietų politiką Veng
rijoj ir pakreipė savąją politiką 
vėl Vakarų pusėn. Visa laisvojo 
pasaulio spauda, darbininkų 
unijos, socialdemokratų partijos 
ir kt. grupės reiškė savo pasi
piktinimą. Pvz. Danijos ir Bel
gijos socialdemokratų partijos 
Nagy nužudymą pavadino “pas
kutiniu nusikaltimu” valdžios, 
kuri laikosi -sovietų jėga. 
Neatsilj^-nė^A-^os .tautos 
Japonija, Formoza ix Įt. Lenki-' 
jos Gomulka ilgai tylėjo viešu
moje, bet buvo gandų, jog jis pa
siuntęs Maskvai nepasitenkini
mo raštą, kodėl tuo reikalu ne
buvę atsiklausta Lenkijos nuo
monės. Betgi sovietų paspaus
tas tylą nutraukė ir pereitą sek
madienį savo kalboje Dancige 
papeikė Jugoslaviją už “socialis
tinio fronto” laužymą.

Maskva protestus pajuto ,ir 
gynėsi “Pravdos” straipsniais, 
viską pavadindama isterija, sie
kiančia sukliudyti viršūnių kon
ferenciją. Kanados protestą, 
įteiktą vengrų delegacijai prie 
JT, šioji grąžino be jokio prie
rašo. Min. pirm. Diefenbaker 
tuo yra pasipiktinęs.

Nauja partija Prancūzijoje
G. Bidault, respublikinio są

jūdžio MRP įsteigėjas, paskelbė 
atsišaukimą, kviečiantį visus 
krikščioniškosios demokratijos 
Šalininkus susiburti viename 
sąjūdyje. Jo atsišaukimą palan
kiai sutiko katalikų politikai, 
vadovaują MRP sąjūdžiui. Esą 
naujasis sąjūdis reiškiąs MRP 
praplėtimą ir apimsiąs giminin
gas organizacijas — darbininkų 
unijas, darbdavių sąjungas, stu
dentų, ūkininkų ir kt. Rugsėjo 
mėn. numatytas naujojo sąjū
džio kongreass.
- Italijoj naujai vyriausybei su
daryti pakviestas A. Fanfani, 
kr. demokratų partijos gen. se- 
kret., ekonominių mokslų prof., 
buvęs premjeru 22 dienas 1954 
m. Jis tikisi gauti paramos iš 
socialdemokratų, nes jo partija 
neturi daugumos. Fanfani yra 
50 m. amž. ir priklauso ūkinių 
reformų grupei, kurios ryšiai su 
socialdemokratais šioj srity yra 
gana artimi.

Belgijoj karalius Baudoin pa
vedė G. Eyskens sudaryti naują 
vyriausybę. Opozicinės partijos
— socialistai ir liberalai — at
sisakė dalyvauti vyriausybėje. 
Tai sudaro kliūtį, nes nei Eys
kens grupė — socialinė krikščio
nių partija, — neturi daugumos 
seime, nei kitos partijos. Mano
ma, netrukus bus nauji rinki
mai.

Varšuva. — Lenkų kilmės im
presario Jan Wojeyodka,. atvy
kęs į Varšuvą kviesti atvykti 
Amerikon operą, suimtas ir kal
tinamas nusižengęs devizų nuo
statams. Jo konfiskuota $1.800.

Winnlpegas. — Į Manitobos 
parlamentą išrinkti 6 ukrainie
čiai: Grigorčuk, Tančaka, Vag
ner, Luck, Gavriluš ir Dziuba. 
Iš jų 3 liberalai, 2 CCF ir 1 ne- 
priklaus. — burmistras Dziuba.
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GEDIMINAS GALVA

Sukruvintas Kipras
siūlytą Kipro prijungimą prie 
Graikijos.

Nūdienėj. įtampoj visose sto
vyklose ryškus įsijautrinimas. 
Galima suprasti graikus nacio
nalistus, dalimi net Ankaros in
trigą pateisinti, tačiau dideliu 
vargu reikėtų ieškoti išminties 
angluose, kurie Viduržemio sau
gumo sudėtingus klausimus sie
ja su kolonijos santvarkos išlai
kymu Kipre, nors ji ten teištve- 
ria tik kardų ašmenimis ir šau
tuvų vamzdžiais. Vakariečių ne
laimė, kad jie savo metu nepa
daro reikiamo sprendimo ir lau
kia paskutinės valandos, kai jau 
ne protas ir išmintis, bet jaus
mas ir aistros ima vyrauti ir 
patarnauti trečiajam, kuris Mas
kvoje tūno. •. ’

Vakariečių nelaimė, kad jie 
praranda Maskvos pavergtųjų 
tautų pasitikėjimą ir net kovo
jančius už laisvę savo .rankomis 
pasmerkia. Kur gi' žengia vaka- 

ųjekais' pavergė' Anglijos, Grai-‘ rietiškasis pasaulis, kuris nesu
geba savųjų klausimų. išspręsti 
ir savybės barikadas pakeisti 
sutarimu bei laisve?' Nejaugi 
tik valdantieji gali laisve ’ bei 
tautų apsisprendimo teise nau
dotis? <.'• . ' t.”

IRONIZED 
YEAST

Tuojau* padės jums atgauti 
jėgas ir energijų.

Per 24 valan
dos IRONIZED 
YEAST pavers 
geležies t rūks
tantį kraują į 
normalų raudo
ną kraują — į 
tokį kraują, 

•kuris sugrąžins 
jums normalų 
tvirtumą ir' 
energiją, 
PER 7 DIENAS 
jausies stipres
nis.
120 tabl. $2. 60 tobl. $1.25

Viduržemio jūros pakrantės 
nusėtos politinėmis opomis. Is
panijos Maroko protarpiais už
siliepsnoja. Alžire nesustabdė 
kovų ir Charles de Gaulle poli
tinės laisvės ir lygybės pažadai. 
Egiptas patampa arabų teikėju, 
kuris dar tai neseniai pergyve
no neapgalvotą vakariečių už
puolimą. Libane vyksta pilieti
nis karas. Tačiau savo įtampa 
visas opas pralenkia Kipras, ne
didelė sala, kurioje vyksta kru- 
viniausios kovos ir bene di
džiausia įtampa. Ne tik graikai 
kovoja už prisijungimą prie 
Graikijos, ne vien turkai maiš
tauja, bet Anglija,. Graikija ir 
Turkija tarpusavyje nesutaria. 
Jos. nesutaria tuo metu, kai Ju
goslavijos ir Rusijos santykiai 
pasiekė naują įtampą, o Belgra
du! būtų pats parankiausias me
tas tvirčiau įsijausti jau anks
čiau sudarytoje Jugoslavijos, 
Graikijos, Turkijos karinęje 
santarvėje ir svyruojančiam Ti
to atsisėsti prie Šiaurinio Atlan
to santarvės slenksčio. Kaip gi 
galima susitarti su Belgradu, 

rikietis Nachtigall. Beckmanui kai Ankara ir Atėnai nesusikal- 
pastarojo pagailo, tad jį paslėpė, ba? Tragiška, kad Kipro gyven- 
aprūpino maistu ir netgi padėjo tojai tarpusavyje nesutaria, 
pabėgti. Užėjus rusams Beck
man pateko jų nelaisvėn, vėliau 
buvo paleistas, pateko V.; Vokie
tijon, o iš čia į JAV, kur susira
do savo buvusį globotinį, dabar 
kun. Nachtigall, ir dalyvavo 
Clevelandę jo primicijose.

* Varšuvoje, trūksta 40 bažny
čių. Dievo Kūno šventėje Var
šuvoje kardinolas Wyszynski 
atvirame ore prie šv. Onos baž
nyčios pasakė pamokslą 100.000 
žmonių. Jis priminė, kad katali
kai prašo ne paramos; bet tik 
leidimo statyti naujas bažnyčias. 
Varšuvoje dabar esą 80 parapi
jų, jų tarpe 26 parapijos naujos. 
Bet 12 visai neturi bažnyčių.

* Kunigu prieauglis Lenkijoj 
šiuo metu yra didelis ir semina
rijos nepajėgia’ visų norinčių 
priimti. Lenkijoje dabar yrą 

; 3.802 klierikai, vyskupų ir arki
vyskupų yra 44, kunigų 10.912, 
vienuolių 5.503, seserų 21.687. į 
Katalikų — 25.166.000, o gyven
tojų — 28.000.000;

* Raupsuotųjų apaštalas kun. 
Follereau, prancūzas, buvo pa
gerbtas garbės daktaratu Sher
brooke un-te, Kanadoje. Jis yra 
socialinių mokslų ,. akademijos 
narys ir specialiai rūpinasi raup 
suotųjų gerove Afrikoj, Azijoj 
ir Okeanijoj. 1952 m.,jis kreipusi 
į Jungt. Tautas prašydamas pa
rengti «tarptautinį raupsuotųjų 
Statutą, o dabartines i u koloni
jas, primenančias kalėjimą, pa
versti gydymo . įstaigomis. ■

* Brazilijos ukrainiečiams ka
talikams paskirtas pirmasis ry
tų apeigų vyskupas Josif Mar- 1 
tinec, bazilijonas, iki šiol buvęs 
ordino generalinis protokonsul- 
torius bei prokuratorius in -ur
bė Romoje. Kilimo jis iš Lvi- 
vo, su tėvais nuvyko į Braziliją, 
kur į bazilijonus įstojoj 1923 m.

_ I Kunigu įšventintas 1928 m. ir 
iri Į dirbo Brazilijoje, kur buvo net 

bazilijonu provincijos protoigu- 
menu. kol 1953 m. buvo perkel
tas į Romą.

* Australijos ukrainiečiams
katalikams (unitams) popiežius 
paskyrė vvskupa. ligšiolini Mel
bourne ukrainiečių kapelioną 
Praško. Jo žinioie bus 7 kunigai 
ir 18.000 tikinčiųjų. Ukrainie- i 
čiai pravoslavai jau senokai tu-į 
ri tris vyskupus ir daug dva- ■ 
siškių. t Į

Dabar ukrainiečiai katalikai 
turi laisvajame pasaulyje tris 
arkivyskupus, ių tarpe vieną 
metropolitą, ir 9 vyskupus. Pas- j 
taruiu tarpe vra du pakarpačio 
praiku kataliku vyskupai.

asvori
-š^fiovz jjisoi p;-ir - • i; - --------- ------------------- .
-oii pišžyi isį mųv įoc sbvt ... < - -

xmmNMME PASAULYJE
tęikti Apeigų kongregacijai Ro-

irtas'į įmenąs, Pėt- j moj. Kard. Newman yra atsi-

xWfiOiV ^Raveste ; tya^kyt^ y i- 
įt^of, pąsaųįjo kątalikų, misijos, 

. Pręfęktąą. kardinolas Eįpncti dėl 
senaivės ir nesveikatos yrą ne- 
pąj.ėguą.. dirbti.., Kard... Agagįa- 

’, niąn- .yrą? gųoęs. 1^5 na. Kauka- 
r-zgtjbęf muksi tiškėjo Romoj nuo 

., .11 m. ąmžįaus. Būdamas 22 m. 
,. ;gąyDį kunigystės įšventinimus, 

. grįžp. į Kaukazą^ kur darbavosi 
.. Rytų ..apeigų katalikais. 1921

. ną- buvo paskirtas armėnų kple- 
. gijos ęęktoriųm Romoje, p 19533 
.-.m, — vyskupu, Armėnijoj katą- 
\ vyskupai 1945 ių. jį išrin- 
k . savo, patriarchu. 1-946 m,:jis 
,/tąpOr kardinolu. : .:

* JAV katalikai 1957 m. su- 
, aukojo > $146428X100 užsienio pa

galbai, teikiamai per katalikų 
. vyskupų konferendiją ‘NCWC. 

. Šia pagalba pasinaudojo 50 pa
saulio kraštų arba 40 mil. asme- 

,nų laisvajame pasaulyje ir ;iš 
dalies Jugoslavija su Lenkija. 
Ja - taipgi pasinaudojo ir mūsų 
BALFas. Pagalba -buvo teikia- 

;-ma daugiausia maistu, drabu
žiais; vaistais. Kitos JAV labda
ros organizacijos, kurių yra 52 

■ ir taip pat priklauso bendrajam 
organizmuiInternational Co- 

':operatibn' Administration,- su- 
aukojo $f66 mil.':; ’ ’ -

..* Vatikano atstovas pakvies
tas tarybos 'nariu prie ’ Jungt.

' ‘Taūtų augštojo komisaro pabė-
■ gėlių Tėik'aiąrns. Šią tarybą 'šu- 

'dąrė JT ekonominė - socialinė 
komisija, pakviesdama 24 -ria- 

’ rius: Australiją, Graikiją, Iraną, 
’Italiją/' Olandiją. ’Šveicariją, 

Austriją, • Nor\regiją, Švediją, 
Įjūgošlaviją, Braziliją; Daniją, 
Prancūziją, V. Vokietiją, Turki- 

'Jąį/Britaniją, JAV^, Belgiją. Iz- 
raėli, Tųriiziją. Kanadą, Kolum
biją, Venezųelą,, VaŲkaną.. Ta- 

■?’?yOTŠi’ uždavihys—nustoti1 gąi- 
kųrįpnĮis' yądpvaudamasis 

/pabėgėlių komisaras parengs 
’• metįit žprogramą ir sąmatą.

■^Šveicarijos protestantai, vyk 
d^ydąpd bendradarbiavimo min- 

..tį, Žuėricho .mieste savo parapi- 
(jose surinko 10.000 f r. ir juos pa
aukojo’ neturtingai katalikų pa- 
b’ąpijai Stuęrvis — -kalnuotame 
/Graųbučdbęn kantone. Katali- 
(kąi.sąVp rinkliava sanksčiaū yra 
paskyrę protestantų parapi- 
iomsęr';-<„ / . *

-į/* Lenkijoj yrą 28.5 mil. gy
ventojų, kuriu 90$ — katalikai. 

: Šalia jų. didžiausia grupę sudaro 
stačiatikiai su 400.000 asmenų— 
1,5%. Jie turi 4 vyskupijas. 261 
bažnyčią, 205 kunigus ir vieną 
kun. seminariją Chylice prie' 
Varšuvos. Liuteroniu vra 12.000 ' 
su 388 dievnamiais. metodistu- 1 
13.000. jehovininkų grunė .turi 
121 dievnami. Tebesireiškią ma
rijavitai. tiki i visuotine kuni
gyste; todėl iu kunigais gali bū
ti ir motervs. pvz. Plocke jų 
vyskupas yra moteris. Mahome- 
tonys- vra aptarnauiami 5 ima
mu > kunioii: jie turi keletą rne- 

’čečiu ypač šiaurės rvtu Lenkiio- 
je. Nebausi ■ beliko izraelitu pru- 
>ė iriai artima karalimū sekta.

Kardinolo J. H. Newman 
beatifikacijos hvla pradėta Bir
mingham. Rritaniioi. vvskunį- 
jos tribunole Nors kardinolas 
yra mires nri^s 68 m., tebėra <r«T- 
Vi kaikurie jo bendralaikrii. Jis 
bus pirmini i* liudininkai. Tribu
nolo Surinkti dimmer) v s bus pa- . £_  _ 1 _ - _ , . . _______ _ '

vertelis, turėjęs labai didelės 
įtakos savo bendralaikiams. Jis 
parašė eilę veikalų, kurie ir 
šiandieną tebėra didžiai verti
nami.
* JAV karį, turėjęs nužudyti 

vokiečių karininkas F. Beck
man, dabar pąsveikino kaip ku
nigą primicijų proga. Karo me- 
.u Beckman, buijp Berlyne, kur 
turėjo rūpintis belaisviais. Per 
vieną Berlyno bombardavimą 
ouvo pašautas JAV lėktuvas, o 
įo įgula paimta nelaisvėn. Ka
dangi belaisvių buvo daug, o 
patalpų maža, Beckman gavo 
įsakymą dalį belaisvių sušaudy
ti. Pastarųjų tarpe buvo ir ame-

enosis, nežiūrint žymiai blogės- Enpsis siekti. Ir jis pradėjo'kru
nės ūkinės padėties Kiprui pri- viną kovą, kai anglai pasitraukę 
sijungus prie Graikijos. Turkai iš Egipto 1954 m. sustiprino sa- 
siekia Ankarai praverti Kipro vo įgulas Kipre. Atėnai radijo 
duris, išsikovojus autonimijoje s- -
autonomiją.

Anglai, kaip įprasta, šiame 
ginče siekia sėdėti prie viduri
nio stalo ir būti taikintoju. Jie 
turi 20.000 karių ir policininkų 
Kipre tvarkai palaikyti. Jie pa
darė daug siūlymų klausimui 
išspręsti, tačiau visi jie sukasi, 
apie tą patį — Kipras turi likti 
Albiono rankose. Jie tvirtina, 
kad jiems pasitraukus Kipre 
įvyks didžiausia kraujo pralie
jimas, o vakariečiai negali vers
tis šiuo metu be. karinės tvirto
vės Kipro, saloje.

Anglai gerai žinoj kad pasta
rąjį kraujo praliejimą pradėjo’ 
turkai. Ir jie sulaukė graikų 
smūgio, kurį vaizdžiai bei tra
giškai perteikia vakariečiams. 
Londonas tęsdamas žodį ramina

ED. KONDRATAS

Vyru ir motery rūbu 
siuvėjas

1113 Dundas St. W., Toronte 
(prie Lietuvių Namų)

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

i
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bangomis ir kitais būdais rėmė 
Enosis šalininkus. Anglai šią ir 
kitas panašias organizacijas pa
smerkė ir uždarė. Graikai stojo 
kovon. Turkija anuomet Kipro 
turkams tarė, kad jie turį būti 
patenkinti esama padėtimi. EO 
KA nuslinkus! pogrindin pradė- 

. jo negailestingą kovą, 
šio meto neužbaigta. 
Ankaros padrąsinti, 
ryžtingiau veikti.

Anglai
Anglai pakeitė vadovybę, 

naudojo įvairią taktiką, bet tiks
las liko taš pats . valdytį . Kip
rą. Juk šis anglų užsispyrimąs

kijoš ir Turkijos pasitarimus 
Londone, 1’955 m. rugpjūčio 29 - 
rugsėjo 7 dienomis. Anglai suti- 
ko pakeisti konstituciją, bet at-

Sprendimą.’ ir tuo labiau Atėnų
’. -■ J

4

naujais pasiūlymais Kipro tra-.mėtė, Turkijos gyventojų apsi-
gėdijai užbaigti. Šie pažadai tik 
dar labiau įjautrina šalis, nes 
jos nieko gero iš Londono ne
laukia.

Praeitis
Senovėje Kipras priklausė Bi

zantijos imperijai; 1191 m. jį už
ima Ričardas I, vėliau valdė 
prancūzų Lusignan šeima, Ve- 

tragiškiausia,’ jog vakariečiai! necija ir nuo 1571-1878 m. tur- 
I kai. XIV a. tik trumpą tarpsnį 
Kipras priklausė Graikijai. Isto
rijos bangose susiklostė, kad 
graikai priklauso Graikų orto
doksų bažnyčiai, turkai maho- 
metonizmą išpažįsta.

Anglai įkėlė koją'Kipran 1878 
m. 1914 m, jie’ pažadėjo Kiprą1 
grąžinti Graikijai, jei Atėnai 
parems Serbiją. Atėnai pasiūly
mą atmetė. Turkija tik 1924 m.’ 

’ pripažino Anglijos valdžią- Kip
re. 1925 m.. Londonas įveda ko
lonijos santvarką Kipre. •

Graikai pradėjo bruzdėti dar 
turkams Kiprą valdant. Skirtin
gas tikėjimas sustiprino tautinį’ 
sambrūzdį. Enosis protarpiais: 
iškilo anglams salą valdant, bet 
jis buvo ypač aštrus, kai Loho- 
lono įgaliotiniai 1931 m. ištrė- 

ne tik išpučia turkų gyventojų mė du graikus vyskupus. Nežiū- 
1 skaičių Kipre, ne tik priekaiš- rint praeities klaidų anglai dar. 
tau j a. graikams, kad jie ne kar- jas; pakartojo =prądėję persekio
tą parodė kardo ašmenis, bet ir 
gąsdina galima ? komunizmo 
grėsme Kiprui. Aišku, jį nutyli 
graikų ir kitų tautų pavergimą 
bei nedraugingus istorinius pėd
sakus, kuriuos paliko anuometi
nė Turkijos imperija.

Graikai taria, kad jie kovoja 
nuo 1925 m. už Kipro prijungi
mą, bet gyventojai nevyksta 1944-48 m.- AKEL rėmė,.pilietinį 
Graikijon apsigyventi. Turkai karą Graikijoje ir.garsiai kalbė- 
pradėjo sąmyšį kelti norėdami i jq apie Kipro nepriklausomybę. 
Kipre liūto dalį laimėti. Tik i Ji apjungė, dąrlaininkus,ir turėjo 
1955 m. Istambulė ir Izmire j žymios i t akos profesinėse ’sąjun- 
pradėtos demonstracijos pasiekė gose. EOKA —. nacionalistinė 
ir Kipro turkų ausis bei širdis.. organizacija. Mąkarips dėjo pa-’ 
Graikai nacionalistai šaukia ■ stangų visus sąjūdžius.,apjungti

tarpusavyje nesutaria, 
tragiškiau kai anglai iki šio me
to neranda išmintingo sprendi
mo ' ,-kipriečiams nuraminti ir

nūdien neranda protingo spren
dimo rytinėje Viduržemio jūros 
srityje, kuri per ištisus amžius 
buvo Maskvos taikiniu.

Enosis ir taksim
Šuio metu vyksta nepaprasti 

susikirtimai tarp graikų ir tur
kų Kipro saloje. Iš 536.000 kip- 
riečių esama 417.000 graikų ir 
92.000 turkų. Graikai ne tik šau
kia Enosis -— prisijungimo prie 
Graikijos, bet neretai ir ginklą 
panaudoja. Anksčiau jis buvo 
išimtinai nukreiptas prieš ang
lus, nūdien jau ir prieš turkus, 
kurie Ankaros paskatinti tvirtai 
taria: taksim — padalinti Kip-. 
ra. Ankara jau ne šiandien pa
sauliui aiškina, kad tik vienin
telis klausimo išsprendimas — 
gyventojų apsisprendimas. Ji į 
ne tik

ti arkivyskuja Makarios ir jį iš- 
trėmę -į Sej^felles -salą Indij os 
vandenyne. \ . . .

AKEL ir EOKA
Graikai jau senokai buvo tar

pusavyje išsiskaidę kovos fron
te. Vieni buvo monąrchistąi, .ki
ti- .pvz. AKEL siekė reformų ir 
apjungė apsčiai komunistų.'

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
IŠ KANADOS :

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos
tiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių 
kitų prekių. ' '

Otava. ■— Kanados parlamen
tas ratifikavo sutartį su JAV 
dėl sudarymo bendros vadovy
bės Š. Amerikos kontinento gy
nybai, .

Šuolis į pavojus
BRITŲ LAKŪNO PERGYVENIMAI RUSU “GLOBOJE” 

. J '• ..V ■' --.j

Tęsinys iš? pereito Nr.
• Priešakyje danguje matėsi 
masės - sprogstančių sviedinių, 
prožektorių .’ir > ■■ pilnas ■ dangūs 
lėktuvų ūžimo.' Ir - kol atsidur
sime virš • Chemnitzo, vokiečių 
apsauga spiaus j mus iš visko, 
ką3 turės.-! Aš nenorėjau nė pa
galvoti, ■ kaip - bus'- paskutiniam 
mūsų lėtuvui, kuris; turės ■ pulti’ 
šį; tžfikiną.' I t-'
•'^Taikinys p&stebėtasl— šal- 

‘tai’ pranešė ’būmbų' taikintojas.
— Dėkūd'Dievui, jis gana'aiškiai
matomas. Jis gulėjo ant pilvo 
-prikišus akis- priė taikymo’ lan
gelio, pasiruošęs pirštu paspaus-' 
fi bombas paleidžiantį mygtu-- 
kU, u-' ; •

— Dešiniau... Dešiniau -. -.. 
dar truputį,--y— bombų taikin
tojas komandavo lakūną, iki 
pagaliau lėktuvas • skrido tiesia

- iipjja* į: tžūkinį.' ■ 'Pbičšlėktuvinė 
žiauriai ir ’ ’be paliovos spiaudė 
šviną. Pilna‘padangė buvo spro
gimų ir. skeveldrų., Prieš akis 
buvo lyg mirties siena, kurią 
mes turėsime peržengti.

— Tiesiai! Dabar... dar tru
putį į kairę! ' ’ ’’
'„ Pagaliau nuaidėjo taikintojo 
klaikus balsas lėktuvo viduje, 
kad bombos’ išmestos. Lėktuvas 
lyg iš džiaugsmo šoktelėjo į orą 
palengvintas nuo naštos. Mes 
dar nežinojome; dt jtaikmį su-' 
įtaikinome, iki nuotraukos ne
bus padarytos. Vėliau gavome 
radijo įsakymą skrist) namų 
link, nes mūsų darbas buvo at
liktas. . .

Kai skridome ’tolyn 'skrosda
mi rausvus dėbėsiš, pažvelgęs ’■ į 
greičio rodyklį, kuris rodė'160 
mylių per valandą, galvojau 
sau, kad vargu ar beliko daug 
Šveikų garvežių po šio "bombar
davimo. "

Pagaliau staigūs " sprogimas 
Prožektorius švietė* .mums tie
siai į akis. Kitas" ir dar kitas at
sirėmė savo, šviesos spinduliais 
.į mūsų lėktuvą.

— Naktiniai naikintuvai! — 
kulkosvaidininkas pranešė iš 
lėktuvo uodegos. Jo balsas pra
dingo pradėjus kulkosvaidžiams 
tratėti. jį

ME 262 ’ artėjo tiesiai į mus. 
Pagaliau ir liemens kulkosvai
dininkas paleido savo ginklus į 
darbą. Nors mes metėmės į šo
ną, bet vistik naikintojo kulkų 
serija pernėrė nuo priekio iki 
uodegos. Nespėjau nei atsikvėp
ti, kai kita-’serija vėl narstė lėk
tuvo kūną., Per savo 63 bombar
davimus pirmą kartą patyriau 
tokią žiaurią naikinančią ugnį.

— Dabokis! Po velnių! — su
riko taikintojas. Buvo jau per-

—'Išgerkite šiltos kavOs,—ko
mandavo lakūnas. — Tai' jus su
stiprins,

Neištaręs nei žodžio' ėmiausi 
az arbatps termoso. Tačiau ma
no sušalusios rankos negalėjo, jo 
išlaikyti, išslydęs krito žemėn ir 
sudužo. Kai grįžau į kabinų, vi
si gėrė savo kavą. Tik dabar jau 
sniego buvo per čblį storumo. 
Labiausiai tas kankino pilotą. 
Jo rūbai buvo apledėję; ledas, 
net siekė jo smakrą.
• — Sčotty, atidaryk iššokimo 
angą! — vėjas atnešė jo žodžius 
tiesiai | inane. — Aš jau Nebe
galiu išlaikyti lėktuvo orė.

Aš slinkau aklai link angos ir 
visi pasekė mane.

Mėginau atstumti 
buvo ’ užsisprendusi. 
keisdami mėginome, kol atida
rėme. Aš patikrinau parašiutą. 
Jis atrodė tvarkoje. '

— Pasiruoškite šokti! Aš lėk
tuvąlaikau 2.000 pėdų augštyje!
— lakūno balso tonas pakeltas.
— Pradėkite šokti! ..I '

Niekas nei nesujudėjo. Kelios 
mirtinos sekundės prabėgo. Mes 
žiūrėjome į apskritą angą, pro 
kurią matėsi pragariška tamsa. 
Tačiau niekas nejudėjo. Šalta 
panika apėmė mus. Geriausias

vėlu, nes kitas lėktuvas užkliū
damas nuplėšė mūsų lėktuvo 
nosį ir-, šaltas vęjas pradėjo 
skverbtis vidun.. Lėktuvas,, pra
radęs kontrolę, lyg akmuo .me
tėsi žęmyn...
. — AŠ negalių pajudėti! — 
murmėjo .uodegos kulkosvaidi- 
njrtkas. , ■

—j Uždaryk" Savo srėbtuvę! — 
suriko jam. radistas. — Ištr'aūk- 
sime „t,ųojąu . ’ ’

-r- Ar visi kiti tvarkoje? — 
ramindamas / ’ nervus; paklausė 
lakūnas,. inatydamas augštį ’ ro
dančią rodyklę krintaht Vis že
myn 4r .i3.ood; 12.000. Pagaliau, 
kai' pasiekė .'8,000,. lėktuvą' papy
ko išlyginti ir ,suvaldyti.

Laimei , visi" buvome gyvi, :iš
skyrus "lėktuvo nosį' ir kulkos 
nubrėžtą mano pakaušį, kurį 
pagaliau ’pleistru galėjau užli
pinti ir sustabdyti kraujo tekė
jimą. ' 'Mes jaūtėrhės laiiiiingi 
galėję pasprukti iš prožektorių 
globos. Tačiau mano galvos 
žaizda prade j o tinti. ir,. s kaus-, 
mas pradėjo mane tiesiog svai- . , . . „ . •,
ginti. Bombų taikintojui taip 'būdas šokti negalvojant. Bet da- 
pat pavyko susitvarkyti veido ' bar mes turime laiko pagalvoti, 
žeiždą, tik lakūnas tebesigraba- j Mažiausiai praėjo 10 minučių 
liojo su lėktuvo vairavimu.

— Kur yra inžinierius? Aš ne
begaliu tos dėžės pats, skraidin- 
ti ...

Aš prisiminiau matęs jį sku
bantį su parašiutu link iššoki
me angos. Bet. tokiu momentu 
juk visiems reikia .būti .pasiruo- 
šusiems. •..

— Pašauk greitai jį!
Be jo šaukti nei nereikėjo. Jis 

pasirodė dar tebesitvirtindamas 
parašiutą; Be žodžių jis tikrino 
instrumentus, bet lakūnas pa
žvelgęs -į jį be klausimo suprato 
padėtį. : ■ ■■ » •

— Šcotty su Nixonu eikite ir- 
ištraukite- prispaustąjį,. nes. jis 
gali dar pablūsti!...

Kebais kiiivio Smūgiais. pavyT 
ko mums jį išlaisvinti ir atvesti 
į pilote kabiną.

— Dabar visi klausykite! —r' 
šaukė pilotas, kad riet"vėjas jo 
balsą nešė per lėktuv&cmbsį pa
dangėn. — Mes negąįijnę grįžti

angą? Ji 
Visi pasi-

parašiutą.

Į nuo lakūno perspėjimo pasi- 
I ruošti šokti. Laikas buvo pagal
voti, kad iššokę turėsime veikti 
kas sau. Tačiau vis dar niekas 
nejudėjo.

Sustojome mes septyni vyrai 
aplink iššokimo angą. Kiekvie
nas laukėme, kad kuris nors 
pradės šokti, bijodami išsiduo
ti, kad baimė mus padarė bai
liais. : '

— Kas šoksite pirmas? Kaip 
su tavim, berniuk

Kiekvienas kratėsi, bijodamas 
pradėti pirmas, kol . pagaliau iš
girdome lakūno balsą: OL

— Šokite! Lėktuvas jau trūks
ta į gabalus...
' Aš 'prislinkau prie angos; kiš
damasis pavojaus meto maisto 
atsargas gilyn į aviacijos batus. 
Pagaliau šokau žemyn. Vėjas 
rhėtydamdš - blaškė mane ore. 
Po kuino laiko atsidarė para
šiutas. Artėjau į žemę. Aš mėgi
nau susikoncentruoti ir pamirš
ti viską, kas atsitiko. Kovojau 
su mintimis, norėdamas atsta
tyti smegenis į tvarką. Pagaliau, 
kaulams' kubarškėjus, kūnas at
sitrenkė į'žemę... "

Per kūną perėjo atgimstantis 
gyvybės jausmas. Taip, aš bu
vau gyvas. Vėją, šaltį ir tamsą 
— viską šiuo momentu pamir
šau. Jaučiausi, kaip šoferis išli
kęs gyvas po didelės katastro
fos. Tegalėjau galvoti, kad išli
kau gyvas. Baimė pirmojo para
šiutu šokimo, baimėj kad jis ne- 
išsiskleis, nežinojimas, kur atsi
dursiu — dabar viskas niekai. 

■Kėlias minutes išgulėjau žemė- 
j eK galvodamas apie savo išliki
mo laimę, galvojau, kad dabar 
išgyvenau vieną iš; laimingiau- 1 
šių savo gyvenimo momentų.

(Bus daugiau)

Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims 
taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, laik
rodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, Įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t.

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:
(Žemesnės lūšies)
1. 4 košt, vilnonė medžiaga 14 yrd.

pamušalo ........  ............... 8 yrd.
šerinės (klijonkės) ......... 4 yrd.

$81.90
(Vietoje 4-riems kostiumams gali būti
tuo atveju reikia primokėti $4.00. Užsakant prašau nurodyti medžiagos spal
vą ir vyrišką ar moterišką).

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno 
svorio siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. 
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

tus, kad^į5asiektumę rųsų pusę. 
Jūs višr turite atpažirfirho vėlia
vėles ir žinote kaip su jomis ap
sieiti. Viskas;’-bus tvarkoje. Nė
ra ko rūpinti^/. Kol kas, tik bū
kite pasiruošę,' Vol aš pranešiu, 
kad reikia^'šokti. Būkite pasi
rengę!. k

’ Mirties*lyla'ppga^^;nrtt^ .Iki; 
šiol nei vienas iš musų nėra1‘pa
rašiutu mėginęs šokti. Užpaka
linis kulkosvaidininkas norėjo 
dar kažką pratarti, bet lūpos ne
judėjo. P-aklaustas Nixonas ne
galėjo pasakyti, kįir mes dabar 
galėjome rastis, ties visi'"instru
mentai buvo kulkų sugadinti.

Apdaužytas ir paliegęs mūsų 
lėktuvas, prarasdamas augštį, 
nėrė rusų linijų link.

— Nemanau, kad kas iš jūsų 
mokate rusiškai? — sudrumstė 
ramybę lakūnas. — Ko paga
liau, po Velniais;-jus mokino mo
kykloje? Ar jie nesakė, kad ru
sų kalbą gera mokėti Rusijoj?...

Tas mus šiek tiek prajuokino. 
Tačiau lėktuvo viduje pradėjo 
viskas lędėti ir Šalčio drėgmė 
veržėsi į mūsų suvargusius kū
nus.

(Geresnės rūšies)
2.’4 košt, vilnonės medžiogos 14 yrd. 

pamušalo 8 yrd.
šerinės (klijonkės) ......... 4 yrd.

$108.50 
kostiumams ir 1 paltui medžiagos ir

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —

DĖL STATYBINIU
». kreipkis į lietuvišką firmą »

MODERN STONE CO.
NORTH QUEEN ST.. ISLINGTON (prie Ontario Hydro) 

Telefonas BE. 3-1911
Turime įvairių spalvų dirbtinių akmenų, palangių, 
kaminams viršų, cemento, kalkių (Sealbond), smėlio 

■* ir kit. medžiagų. —

i

’ t*c

3

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Go,
CENTRINĖ ĮSTAIGA:*' ' .

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 
SKYRIAI: . ' *

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont TeL JA. 8-6686 . 
ponia V. Juraitis. i

94 Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315 - 
ponia M. Venskevičienė. ‘ •

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL v. 
Vasaros atostogoms ši įstaiga bus uždaryta nuo liepos 28 d. iki 

rugpiūčio 9 d. imtinai.

Sav. A. Kalūza

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kod 
gauti geresnį ši.ldYmo naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir barneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį i metus.

Atlieku visus ougščtdu išvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy
simo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite: *

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE A VE.

ft

Elektros -Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimo! ir potoisymoi 
atliekami greitai ir garantuotai. 

Vairinu vasarnamiu*.
* Tol. LE. 3-1080 

44 Gwynn* Ave., Toronto

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. . 

įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos. 
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU - PINIGUS GRĄŽINAME.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telei EM. 8-4576



Persitvarkymas
Pasaulyje pasklidę lietuviai 

nesudaro vieno organizacinio 
kūno, turime viens nuo kito ne
priklausomus ALTą, VLIKą ir 
Liet. Bendruomenę. Kaip pri
imta sakyti, turime politinius 
veiksnius ir Bendruomenę.

Politinių veiksnių susitvarky
mas remiasi partijomis, eina, 
pasakytum, nuo vidurio į viršų. 
B-nės organizacija atsiremia ant 
individualinių rinkikų, vadina- 
'i, eina iš apačios į viršų.

JAV-ėse dėl darbo sričių pa
sidalinimo nuo 1951 m. eina ne
susipratimai tarp ALTo, faktiš
kai tarp politinių veiksnių, ir 
B-nės. Nesusipratimo priežas
tys yra gilios, pasakytum, tarp 
svajotojų ir realistų.

ALTas ir VLIKas -atsirado 
karo metu. Abu jie pasistatė sau 
tikslą atgauti Lietuvos nepri- 

. klausomybę. Kol VLIKas buvo 
Lietuvoje, jis turėjo atramą 
masėse, atsidūrus jam užsieny- 

- je, atrama pasidarė Lietuvos 
partijų likučiai, pasitraukę už
sienin. Pakibęs, taip sakant, ore, 
jis vis jautėsi laisvinąs Lietu
vą. ALTas turėjo kiek platesnę 
atramą. Kol ateiviai tikėjo į tai, 
jog didžiosios demokratijos greit 
išlaisvins pavergtas tautas, tol

sitarimais ir nesusitarimais bu
vo priimamas už realų laisvini
mo darbą. Bet demokratijų lai
kysena Vengrijos sukilimo at
žvilgiu išsklaidė daug iliuzijjų ir 
privertė blaiviau žiūrėti į iš
laisvinimo darbą. .

. . Bendruomenininkai, gretinant 
juos su veiksnių žmonėmis arba 
veiksmininkais, yra realistai tik 
iš palyginimo. Kiek sunku bū
tų- įvykdyti B-nę, vis dėlto tų 
sunkumų šaknys glūdi pačiuose 
lietuviuose, tuo tarpu veiksnių 
pasisekimas glūdi už lietuvių 
ribų, palankioje tarptautinėje 
konjunktūroje, kurios sudary
mui veiksniai nieko negali pa
daryti. Negalėdami paveikti 
valstybių užsienio politikos, 
veiksmininkai yra priversti iš
pūsti atsitiktinus ir mažus da
lykus, pvz., kaip pasikalbėjimą 
su kaikuriuo kongresmanu arba 
Valstybės Departamento valdi
ninku. Jie, laikydami lietuvių 
masių dėmesį ties ta sritim, kuri 
nepasiduoda lietuviams pavei
kiama, atitraukia jų dėmesį nuo 
lietuviško kūrybinio darbo ir 
ruošia toms masėms karčius 
apsivylimus. Tuo tarpu bendr- 
kai laikosi prie lietuviško ka
mieno.

JAV-ėse veiksmininkai turi 
savo rankose visą perijodinę 
spaudą. Jie budriai seka, kad 
bendr-kai neįsibrautų į jų pa- 

, čių pasiskirtą veikimo sritį.
Bendr-kai skelbia, kad pakly

dę pasaulyje lietuviai sudaro 
vieną šeimą, kuri privalo turėti 
vienatinį vykdomąjį organą, ku
rio sudarymo pagrinde glūdėtų 

. tiesioginiai rinkimai. Redakto
riai, neįžiūrėdami tame pavo
jaus veiksmininkų bylai, pralei
džia savo skiltyse tas idėjas ir 
tuo būdu agituoja prieš tvarky
mosi sistemą, kuri atsiremia 
partijos suverenumo idėja. Par
tijos leidžia savo nariams daly
vauti B-nės rinkimuose ir dar
be. Per tai šie žmonės įsitraukia 
į praktišką darbą. Tarptautinės

eina gaivališkai 
raidos pasėkos yra tokios, kad 
jos kaip šaltas vanduo liejasi 
ant svajotojų galvų ir ragina tu
rėti po kojomis ką nors tvirtes
nio, o ne tik svajoti apie laisvą 
Lietuvą. •>

Tuo būdu tarp nepagrįstų 
svajonių ir nusivylimų eina po
litinio galvojimo kitėjimas ir 
platesnių bei darnesnių veiki
mo formų kūrimas, kas, trum
pai sakant, išreiškia ryžtą atsi
remti į savosios kultūrinės au
tonomijos organizmą.

Persitvarkymas eina vėžlio 
žingsniais, laukiama, kol eilinis 
lietuvis pats vienas arba tik sa
vo artimųjų siaurame ratelyje 
įsitikins, kad reikia remti Lietu
vos išlaisvinimo darbą ne sveti
mųjų gražiais pažadais, bet gi
lesniu tarptautinės padėties pa
žinimų.

Bendrai persitvarkymas eina 
gaivališkai. Tie ryžtingi vyrai, 
kurie entuziastiškai stumia Ben
druomenės vežimą, 'yra ragina
mi greičiau nematomos rankos 
(Lietuvos valstyb. aparate įgy
to patyrimo), negu sąmoningai 
veikia, išeidami š istorijos rai
dos diktuojamų uždavinių.

Tokiu tempu vykstančiame 
persitvarkyme eilinis lietuvis 
nejunta, kaip jis eina iš svajo
nių į tikrovę. Jeigu jam pasaky
tum, k’ad veiksniai turi įsilieti 
į B-nės tinklą, jis palaikytų tai 
atsisakymu nuo kovos už Lie
tuvos laisvinimą. Kaip dabar ei
na persitvarkymas jis nepajus 
tokios psichologinės tragedijos. 
Tik toks persitvarkymo tempas 
yra per daug lėtas, nesuderina
mas su naujo gyvenimo reikala
vimais. t

Riekia pasakyti partijų,’ tik
riau laikraščių, bosams: vyru
čiai, labai atsiliekate nuo gyve
nimo! Kas tai pasakys? Žinoma, 
tik plačios diskusijos, kurios tu
rėtų gauti vietos spaudoje. Tai 
nelengvas perėjimas nuo ginčų 
apie tai, kas dėjosi Lietuvoje 
partiniame gyvenime, prie to, 
kaip priderinti lietuvių susior- 
ganizavimą prie naujų sąlygų, 
kurios yra tarptautinio masto. 
“Tėviškės- Žiburiai” bene bus 
pirmas laikraštis, kuris G. Gal
vos straipsniu atsistojo ant to
kio kelio.

V. Kvieska.

Red. pastaba. Lietuviškosios 
išeivijos organizacinės struktū
ros tikslumo klausimą, atrodo,, 
tikrai vertėtų kartą nuodugniai 
pasvarstyti. Tuo klausimu jau 
per dažnai išgirstame gana 
griežtų pasisakymų, o jų kilmė 
taip ir lieka neįvertinta. Šio 
straipsnio autorius laikosi la
bai radikalaus nusistatymo, kad 
viso lietuviškojo gyvenimo tvar 
kančiuoju veiksniu turėtų tap
ti bendruomeniniai organai ir 
mano, kad mūsų gyvenimo rai
da prie to vistiek prives, tik rei
kėtų tą procesą pagreitinti, kas 
tam kliudo stengtis greičiau pa
šalinti. Tai labai drąsi tezė. Vi
są straipsnį laikome diskusiniu 
ir lauktume tuo klausimu dau
giau rimtų pasisakymų, ypač iš 
kanadiečių, kai autoriaus galvo
jimas paremtas grynai ameriki
nių santykių stebėjimu.

IH laiškas iš Briuselio
Ši pasaulinė paroda yra kiek 

kitokio pobūdžio kaip paprastai 
būna parodos. Mes įpratę ma
tyti, kad ir toj pačioj Toronto 
rudeninėj parodoj, prekių pa
vyzdžius, kuriuos išstato fabri
kai, firmos tegu ir atskiromis 
valsybėmis. Eina žmonės, žiūri
nėja, jiems demonstruoja ir tuo 
būdu daro reklamą savo pre
kėms. Čia paroda pasitarnauja 
atskirų žmonių reikalams, supa
žindina su naujais gaminiais, 
žmonės orientuojasi, kas naujo 
yra gaminama, ir tokiu būdu 
vartotoj as suartėja su gamin
toju.

Briuselio pasaulinėj parodoj 
nors ir neišnyksta atskiras ga
mintojas - fabrikas, bet jis pasi
slepia už valstybės šydo. Čia 
konkuruoja prieš žiūrovą ne at
skiros įmonės, bet tautos - vals
tybės. Ir paviljonus statė, pri
žiūrėjo, darė atrankas, organi
zavo tų paviljonų detales pačios 
valstybės. Kiekviena valstybė 
siekė parodyti savo gyvenimą iš 
jai reikalingos pusės, iš tos pu
sės, kuri jos manymu galėtų 
žmonijai daugiausiai pasitar
nauti ir užimpuonuoti. Briuselio 
parodoj eina valstybių - tautų 
konkurencija — laimėti eilinį 
žiūrovą,. laimėti spaudos atsilie
pimus, laimėti simpatijas per 
žiūrovus ir spaudą ir namie pa
silikusių.

Taip plačiai reikia žiūrėti į 
Briuselio pasaulinę parodą, o ne 
kaip į paprastą mugę.

Taip žiūrėjo ir rusai bolševi
kai, kada jie savo diagramomis, 
savo piešiniais, savo gausiais už
rašais, savo sputniku ir Leninu 
siekia parodyti “darbininkų ir 
ūkininkų” laimingą gyvenimą. 
Taip ir šaukia čia viskas: “Vers
kite savo valdžias ir gyvenimo 
sistemas, junkitės prie mūsų, ir 
būsit laimingi!” ‘

D. Britanija pradeda savo pa
viljoną karaliais, jų ceremonia
lu, jų iškilmingom insignijom, 
kariuomene, kolonijom ir tik 
vėliau net atskirame paviljone 
prieina prie britų pramonės. 
“Per istoriją į ateitį!” — maž
daug toks šūkis dominuoja Bri
tų paviljone. Ir tikrai, įrengi
mas Britų paviljono impozantiš
kas, prabangiškas, įdomiai, net 
mistiškai vietomis Įrengtas. Ver
tas ilgesnių studijų. •

V. Vokietijos paviljonas kaš
tavo valstybei 35.000.000 DM.

— Ką jūs darysite su juo pa
rodai pasibaigus? — klausiu 
simpatingo daktaro, kuris man 
pašventė net kelias valandas 
man rūpimais klausimais — biz
nio tiesioginiais reikalais.

— Vidų išvežime, o kas bus su 
pastatais? Negi griausime? Ne
užsimokės, — atsako klausimu į 
klausimą.

Ir tikrai valstybėms neužsi
mokės pastatų griauti. Jie pasi
liks. Reikia manyti, kad Belgijos 
vyriausybė yra padariusi su vi
somis valstybėmis reikalingas 
sutartis. ,

Juk paviljonų yra kaip “cac- 
kų”. Nekalbant apie didžiulius 
didžiųjų valstybių paviljonus, ir 
mažosios valstybės pasistengė 
duoti savos stilingos architek
tūros. Jeigu reikėtų balsuoti 
kam atiduoti pirmą vietą, tai,

Laiškai iš kelionės po Europą

Ibe abejo, ji priklausytų maža-

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ
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Naujieji kanadiečiai dažnai yra nustebinti skelbimais 
ir reklamomis, kurias jie mato Šiaurės Amerikoje. 
Visdėlto, ką jūs begalvotumėte apie reklamas, 
kurią žmogus ką tik iškabino, nėra gydytojas: 
medicinos daktarai, dantistai ir teisinės profesijos 
nesiskelbia tokiu būdu Kanadoje
Šis žmogus tėra sofų gamintojas psichiatrams. *

* George Fever iJvyko iš Vengrijoj 1948 metois ir pasirinko sou gy
venome vieta Konodo. puikiousj posoulio kraitę. šioje paveiksiu 
serijoje jis stebi šio krašto gyvenimo iš linksmosios pusės; Molson’s 
alaus daryklos (Ontario) bendrovės užsakymu — 1786 metų naujųjų 
kanadiečiu.

Rašo JONAS MATULIONIS

jam neturtingam Thailandui. 
Pastatas toks grakštus, toks at
rodo trapus, ir taip iškiliai vaiz
dingas, ir taip charakteringas, 
kad kiekvienam jį kartą mačiu
siam jis tvirtai įstrigs į atmintį. 
Jau nereikia eiti ir į vidų. Sim
patijos visos jam priklauso. Štai 
ką reiškia paviljono architektū
ra! Ir norėtųsi tvirtinti, kad ši
tą parodą pirmon eilėn turėtų 
pamatyti architektai, tautų ir 
valstybių vadovai, parlamentų 
nariai, sociologijos profesoriai, 
plataus masto žurnalistai ir visi 
tie, kurie nerimsta ir nesitenki
na kasdienybe, bet siekia savo 
tautoms gražios ir naudingos 
ateities. Bet tam neužtenka pa
sižvalgyti po parodą iš helikop
terio arba per pusvalandį prale
kiančio modernaus “rikšos”. Ne. 
Čia turi būti studijos!

IV.
VOKIETIJOJE

Bendri įspūdžiai
Kiekvienas buvęs dypukas ge

rai atsimena kokiame stovy pa
liko Vokietiją; sugriautą, sunai
kintą, alkaną ir apšepusią. Da
bar po 11 metų važnėjant po tas 
plačias vietas aitrodo, kad tos 
vietos ne tos pačios. Štai dabar 
esu Hannoveryje. Teko būti čia 
prieš 12 metų. Gerai atsimenu, 
kaip teko laukti traukinio aikš
tėje prie stoties, kur buvo susta
tyti suolai ir padarytas “laukia
masis” po atviru dangumi. O 
šiandien pastatai, aikštės su gė
lėmis, judėjimas ir Viskas kaip 
ir visur kitur pasauly.

Ir dar daugiau. Vokietija at
rodo, kad lyg ir nusivaliusi, ap
sišvarinusi. Visur šviežu, visur 
švaru. Rodos, «tik vakar dažyta, 
tik vakar numazgota. Ir tvarka 
pasigėrėtina. Žmonės švariai 
apsirengę. Moterys, tiesa, atro
do pablyškusiai. Labai mažas 
procentas vartoja dažus, pudras, 
lūpų pieštukus. To visai nema
tyti pas senesnes ir pas paaug
les. Bet drabužiai visų geri.

Krautuvės nuo prekių lūžta. 
Ir namie gamintų pilna ir iš už
sienių. Ir pilna visur žmonių. 
Judėjimas didelis. O kainos nė
ra žemos. Uždarbiai maždaug 
sudaro pusę Kanados uždarbių, 
skaitant $1 lygų 4 markėms 
(faktiškai — 4.18), o prekių kai
nos beveik lygios kanadiškėms, 
ypač maisto. Lyginant su Kana
dos kainomis beveik yra tos 
pačios maistui ir drabužiams. 
Odos, medžio kainos jau žymiai 
mažesnės, beveik pusiau.

Taigi vokiečiui yra sunkiau 
įpirkti turint galvoje jo uždar
bius ir kainas. Gyvenimo stan
dartas yra dar žemesnis. Ir dar 
ilgai bus toks, nes nors Vokieti
ja savo pramone lyginasi prie 
pirmaeilių valstybių, bet negali 
sau pavelyti liuksuso, viską, ką 
uždirba ir pravalgyti. Darbinin
kams uždarbių kelti negali, nes 
nebegalėtų tiek išvežti, kiek 
šiandien eksportuoja.

Kada matai tą iš griuvėsių at
sistojusią šalį, kada ji jau lygi
nasi arba daugeliu atžvilgių 
pralenkia karą laimėjusias tau
tas, tai ir kyla klausimas: kodėl 
Vokietija taip greit prakuto? 
Kodėl Vokietija jau ir soti, ir 
apsirengusi, ir savo pastogę tu
ri, ir sugeba eksportuoti savo 
gaminius konkuruodama su ki
tomis valstybėmis prekių geru
mu ir jų kaina? Kur to priežas
tys? Ar pasirinktoj santvarkoj, 
ar tokie jau žmonės tie vokie
čiai, kurie anot senos rusų pa
tarlės “gali ir beždžionę išras
ti”?

Greičiausia, bus ir viena ir 
kita!

Kad pasirinkta sistema daug 
prisidėjo prie tokio tempo viso 
gerbūvio siekiant, tai yra aiš
ku. Juk Rytinėj, taip vadina
moj “demokratinėj” Vokietijoj, 
kurią valdo bolševikai ir kur 
gyvena tie patys vokiečiai, šian
dien ūkiška padėtis visai kita. 
Žinoma, rusas ir šiandien dar 
plėšia rytinės Vokietijos gyven
tojus ir jų darbo vaisių, didžiulę 
dalį pasisavina. Bet vistik ir sis
temos yra skirtingos. Vakarų 
Vokietijoj yra laisvė ūkiškai 
kurtis ir gyventi, laisvė konku
rencijos, laisvė iniciatyvos. Vals 
tybė neužgoži žmogaus. Vakarų 
Vokietijoje kiekvienas žmogus

yra laisvas kūrėjas net ir ūkiš
ka prasme. Jis yra laisvas lais
vųjų tarpe, ty. kol nekenkia ki
tam. Valstybė sudaro sąlygas. 
Valstybė daboja, valstybė pro
tingai apdeda mokesčiais. Vals
tybė globoja silpnuosius. Pvz. 
jau esu beveik savaitė Vokieti
joje ir nemačiau gatvėje atsi- 
sėdusio invalido ištiesusio ran
ką. Dar nesutikau žmogaus, ku
ris būtų paprašęs pfenigo “ka
vai”. O juk invalidų Vokietijoj 
po paskutinio karo turi būti! 
Kur’jie? Tuo tarpu ir Kanadoj 
ir turtingoj Amerikoj mes susi
duriame net su viešu vargu.

Vadinasi, Vokietija mokėjo 
rasti teisingus ūkiškus santy
kius, mokėjo susitvarkyti ir so
cialine prasme.

Dėl geros ūkiškos sistemos 
kraštas klesti. Socialinius reika
lus moka taip tvarkyti, kad nie
kas nelieka be reikalingos glo
bos. Suderinimas šių dviejų rei
kalų rodo didelę valstybės vyrų 
išmintį. Paprastai būna kitaip 
— arba viena pusė sutvarkyta, 
arba kita. Kad abi pusės būtų 
augštumoj — tai jau reikia tu
rėti ir valstybę tvarkant meno 
gabumų.

V. Vokietija, atsistojusi Euro
poj bolševizmui ant kelio, lai
mingu būdu duoda pavyzdį 
žmonijai, kaip galima praktiškai 
rišti sunkiausias problemas.

Lietuviškos Joninės
ŽODIS TARTAS VKLS ST. CATHARINES SK. JONINĖSE
Mūsų tauta nuo giliausios se

novės išlaikė visą eilę labai ori
ginalių ir savaimingų papročių. 
Juose, kad ir galima kartais pa
stebėti kaimyninių tautų įtaką, 
visdėlto yra išlaikytas tradicinis 
ir tik mūsų tautai būdingas pra
das. Tiesa, yra papročių, kurie 
priėmus krikščionybę kiek pa
keitė savąsias formas, o kaikada 
ir esmę, bet viena yra tikra, kad 
didelė dalis mūsų papročių yra 
neabejoinąi vakarietiškos kil
mės. Lygiai ir Joninių šventės 
papročiai yra perdėm vakarie
tiški, pradžioje turėję senosios 
lietuvių religijos žymios įtakos. 
Vėliau tai po truputį keitėsi ir 
šiandien jau daugiau rišasi su 
krikščionybe. Be ko kito, tai ro
do ir šios šventės pats vardas, 
pasirinkimas šv. Jono dienos.

Kas yra Joninės, kaip mūsų 
liaudis aiškina šią šventę? Tai 
esama būdingos vidurvasario 
gyvybės šventės, kai pati gamta 
yra pačiame savo puošnume ir 
žavi kiekvieno akį ir sielą, kai 
laukai ir kloniai yra dengiami 
skaisčiai žalio kilimo. Kitų tau
tų tarpe pastebimas polinkis 
švęsti vasaros persilaužimą, t.y. 
tą laiką, kada yra pačios ilgiau
sios dienos, bet lietuviuose to
kio saulės gerbimo, kaip ir ne
pastebima. Mūsų rašto pamink-

Chruščiovas tebesivalo
AP spaudos agentūros prane

šimu, Maskvoj sklinda žinios 
apie Michail Suslov pašalinimą 
iš Kremliaus viršūnių. Suslov 
yra kompartijos centr. komiteto 
sekretorius, einąs savo rangu 
po gen. sekret. Chruščiovo, ir 
centr. komiteto prezidiumo na
rys, komiteto, kuris yra tikroji 
Sov. Sąjungos vadžia. Suslov 
yra partijos teoretikas, stalini
nio tipo marksistas, nekartą pa
sipriešinęs Chruščiovo idėjoms. 
Ikišiol jo rankose buvo visa 
Kremliaus propaganda, kultūri
nė priežiūra-ir santykiai su už
sienio kom partijomis.

Kad Suslov yra išstumtas ro
do šie ženklai. Jis nebepasirodo 
viešumoj su Kremliaus valdo
vais nuo gegužės 16 d. Pasta
ruoju laiku įvykusioje pasaulio 
komunistų vadų konferencijoj 
Maskvoj S. nedalyvavo. Gegu
žės 17 d. buvo pranešta, kad 
kompartijos c. komiteto propa
gandos ir agitacijos sekcijos va
dovas F. V. Konstantinov buvo 
pakeistas nebe Suslov žmogumi 
L. F. Ilyičev. Chruščiovas, lan
kydamasis Bulgarijoj birželio 3 
d. aštriai pasisakė prieš teoreti
kus. gindamas praktinės linijos 
politikus. Birželio 8 d. c. komi
tetas atšaukė pasmerkimą kom
pozitorių— D. Šostakovič, A. 
Kačaturian ir kt., — kurie 1948
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J UŽKIETĖJĘ [^=53
B VIDURIAI?

Paimkite 
gydančios

tARATSVį

ANDREWS
. LIVER SALT B

KEPENŲ DRUSKOS

FOUR SEASONS 
; TitiWEL
f W, WA. 3-9484 ir WA..3-97T5 ■

Atveža gimines
nuolat gyventi ar posravečiuoti. /.

< .... ’1

NcvctonJnio meto nuolaidom! 
' Akus ir

p;:- ■

FOUR SEASONS 
travel

m. Suslovo buvo. apkaltinti for
malizmu. Tuo metu S., Ždanovo 
vadovybėje, buvo pagrindinis 
asmuo, įvedęs kietą stalininę li
niją menininkams ir reikalavęs 
juos pasivesti kompartijos kont
rolei. Galimas daiktas, Suslov 
teoretiškai tebėra sekretorius ir 
prezidiumo narys, nes nuo šių 
pareigų jį atleisti gali c. komi
tetas, taliau Chruščiovas, išstū
męs jau ne vieną konkurentą, 
nesustos ir ties Suslovu. Mar
šalas Žukov paleistas atsargom 
o apie Malenkovą eina žinios, 
kad miręs — rašo Londono 
“Daily Mail”.

BĖGIMO NESULAIKO
Vakarų Vokietijos vyriausy

bės sprendimu, 1957 m. iš Rytų 
Vokietijos atbėgo apie 250.000 
žmonių. Jų tarpe buvę per 10.000 
jaunuolių ir 1.200 vaikų. Metų 
pradžioje per 4 savaites atbėgo 
126 mokytojai, kurie nebegalė
ję atsispirti įsakymui mokyti 
marksizmo leninizmo arba pa
sitraukti.

Rytų Vokietijos konstitucijos 
§ 40 skelbia, kad kiekvienas 
liaudies respublikos pilietis tu
rįs teisę emigruoti. Tačiau per
eitų metų gruodžio mėn. pa
skelbtas pasų įstatymo papildy
mo § 8 skelbia, kad kiekvienas, 
kuris respublikos sienas paliks 
be leidimo, būsiąs baudžiamas 
3 metams kalėjimo.

Partijos bei vyriausybės 
ganas Neues Deutschland 
poros savaičių betgi rašė, 
darbininkų jaunimo tarpe
dėlto viešpataujanti nuomonė, 
kad “kiekvienas žmogus pats tu- 

Irįs nuspręsti ar jis vyks į Va
karų Vokietiją ar ne”, o aną įs
tatymą visi viertiną labai kri
tiškai.

Ir štai pasklido nauja žinia.
Vieno Rytų Vokietijos trans

porto laivo įgula įplaukė į Šve
dų uostą Skanor ir paprašė poli
tinių pabėgėlių teisių. Laivą 
Švedijos vyriausybė atidavė sa
vininkams. Jo atsiimti buvo pa
siųstas kitas laivas su įgula, 
bet... ir jo visa įgula paprašė 
švedų globos.

or- 
po 

jog 
vis-

Pasinaudokite didžiausiais kelionės
patogumais
■ ................... ,

vožiuodomi
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Dviem puikiois tronskontinentiniais traukiniois, kurie važiuoja kasdien 
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MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės 
j Canadian National atstovus.
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VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS

luose bene pirmą kartą, kad ir 
nevisai tiesioginiai, Joninės yra 
paminėtos 1573 m.

Su liaudimi artimai susigyve
nę tokie vyrai, kaip vysk. Mo
tiejus Valančius ir dr. Jonas Ba
sanavičius teigė, kad mūsų Joni
nes galima gretinti su senovės 
romėnų ir graikų rožių šventė
mis, bet ypatingai ryškių įro
dymų tam teigimui paremti ne
daug teturime. Dar kitų tauto
sakininkų galvojama, kad Joni
nes tektų siedinti su vasaros 
vedybų sezonu ir apeigomis, lyg 
ir turinčiomis paveikti šeimyni
nį gyvenimą ir šeimos prieauglį. 
Liaudy tikima, kad jei kuri po
ra susidraugauja Joninių naktį, 
tai vedybos tikrai bus neišven
giamos.

Negalima įsivaizduoti Joninių 
be paparčio žiedo ieškojimo! Tas 
itin populiaru jaunimo tarpe. 
Savo metu buvo paplitęs ir iriau 
dymasis Joninių naktį. Esą, tai 
suteiks sveikatos ir grožio. Jei 
nakties maudynės patikdavusios 
laumėms, turėjo jos būti geros 
ir jaunoms merginoms. Be to, 
Joninių naktį ir vanduo turi ne
paprastos gydomosios galios! 
Kaikurie kiti papročiai šiandien 
atrodo liaudiškai naivūs ir keis
toki, pvz., jei kas turi kokius iš
bėrimus ar šiaip skaudulius, to
kiam reikią nusirengus . ir dar 
saulei nepatekėjus pasivolioti 
rasoje. Visos ligos po to praei
sią, kaip nebuvusios!

Na, o kas Žemaičiuose neži
no Joninių puotos Šatrijos kal
ne, kurią ten ruošia ne kas ki
tas, bet padykusios žemaitiškos 
raganos. Ir, kad apsisaugojus 
nuo tų raganų išdaigų, geri ūki
ninkai namus ir tvartus apkai
šiodavo šermukšnių šakelėmis, o 
kitose Lietuvos vietose dilgėlė
mis ar drebulės šakomis. Gi, kad 
laukų piktosios dvasios neap
kerėtų šv. Jono ankstų rytmetį, 
šeimininkas visai plikas turi 
apibėgti savo laukus arba apjoti 
aplink savo žemes medžio šaką 
apsižergęs. Tada jau tikrai ne
bus baisūs jokie burtai!

Aišku, negali būti jokių Jo
ninių švenčių be ugnies, be lau
žų. Jie, paprastai, kuriami gali
mai augštesnėje apylinkės vie
toje, kad būtų toli matomi. Be 
laužų, ant ilgų karčių iškelia
mos uždegtos dervos statinaitės 
arba senų ratų stebulės. Laužai 
reikalingi, kad ugnis apšvies
tų laukus ir tuo apsaugotų ja
vus nuo įvairių kenkėjų, užbū
rimų ir kitų pavojų. Į ugnį, pa
prastai, dar metamos žolės, kad 
dirvose piktžolės išnyktų. Gi 
iaužo pelenai ir anglys išbarsto- 
mi po dirvas, nuodėguliai kaišio
jami į javų laukus, kad tik ap
saugotų derlių, nuo tą naktį su
judusių raganų ir kitų piktų bū
tybių, kurios gali būti pavojin
gos derliui, gyvuliams ir žmo
nėms.

Po to, laužai dar nepaliekami 
ramybėje. Einami aplink rate
liai, pavieniui ir poromis susi
kibus šokama. Šokama ir per 
ugnį. Jei pora peršoka per lieps
nas nepaleidus rankų, tai jau 
ženklas, kad tais pačiais metais 
bus sutuoktuvės. Taip pat, neat
skiriama Joninių dalis yra gė
lių, ypač ramunių ir kitokių 

vaistažolių rinkimas, vainikų 
pynimas, su jais būrimas. Mer
ginos meta vainikus per petį me 
džio link: iš kelinto karto vaini
kas užsikabina už šakos, už tiek 
metų mergelė ištekės, žaidžia
ma ir prie vandens. Tada pluk
domi vainikai ir leidžiami pasro
viui. Tokiu būdu jiems duoda
mi mergaičių ir bernaičių var
dai ir kurių vainikai suplaukia 
draugėn, tie jau sudarys porą.

Tai ir būtų ar tik ne patys 
svarbiausi ir būdingiausi lietu
viškųjų Joninių papročiai, kurie, 
normaliais laikais, laisvoje tė
vynėje, sudarė tikrai pasigėrėti
ną ir nekasdienišką pramogą, 
tikrą teatrą, nebent su tuo skir
tumu, kad čia visi yra dalyviai, 
vaidintojai, be jokių žiūrovų. 
Konservatyvus lietuviškas bū
das ir prisirišimas viskam, kas 
sava ir lietuviška, pasiliko ir 
lietuvių išeivių tarpe. Tą pui
kiausiai matome ir šį vakarą, 
kuriame, esamų galimybių ribo
se, bent dalinai bandoma atkur
ti ir toliau puoselėti gražiuosius 
mūsų liaudies papročius. Negali 
būti jokios abejonės, kad prisi
rišimas ir tolimesnis tęsimas lie
tuviškųjų papročių, yra vertin
gas įnašas visame lietuvybės iš
laikymo komplekse, apie kurį

(Nukelta j 5 psl.)

DRAUDIMO AGENTŪRA Al Dūda GENERAL INSURANCE
Visų rūšių draudimai Ontario provincijoje: .namai, automobiliai 

ir t.t. 24 valandų patarnavimas veltui.

HAMILTON 
TORONTO

75 Homewood Ave, 
42 Evelyn Ave.

JA. 9-4K13
RO. 9-4612
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Pavergtoje tėvynėje
Kolchozininko nėra su kuo 

palyginti, rašoma viename laiš
ke iš Lietuvos šių metų gegužės 
mėn. vidury:

“Brangus Dėdute,
Nuo jūsų laišką gavau gegu

žės 15 d. Širdingai dėkojame, 
kad nepamiršote parašyti. Kaip 
dėdute jaučiatės su sveikata? 
Mes kolkas esame sveiki ir gy
vi... ... Pas mumis kolchozi- 
ninkhs, tai žemesnis kaip dva
riukas (dzūkai taip vadina ku
mečius. Red.). Su kuo jį paly
ginti, neturiu supratimo. Pas 
mumis pavasaris yra labai vė
lyvas ir šaltas, tankiai palyja. 
Jau turime gegužės 17 d.,, o dar 
tik medžiai pradeda sprogti. Jau 
vasarojų: kolūky apsėjo. Dabar 
ruošiamės prie bulvių.

Savo gautus sklypelius turi 
apdirbti ankstyvą rytą, kol visi 
miega ar sekmadienį—tada bū
na liuosi arkliai, nes brigadose 
mažai jų ir tėra. Išėjo įsakymas, 
kad kolūkietis negali laikyti 
dviejų karvių — tik vieną kar
vę ir prieauglį, nežiūrint šeimos. 
— ar vienas ar dešimt asmenų. 
Tai šis dalykas blogesnis. Tai 
taip turėsim vargti kol kas.

O apie socialinį aprūpinimą 
mūsų aš matau, jog žinot. Apie 
susidėjimą dantų aš pasiteira
vau. Nebrangiai kainuoja. ManĮ 
viršutiniai dantys kainuos apie 
600 rublių. Už kokius daiktus 
galima gauti daugiausia pinigų, 
tai sunku pasakyti. Pas mus 
brangiausiai kainuoja užsieni
nės medžiagos.'kurių krautuvė
se mažai yra. Daugiausiai perka 
spekuliacijos būdu ant rinkos. 
O kitų daiktų gal ir negalima 
nei siųsti...”

Anie Uteną rašo Tėvynės Bal
so Nr. 37 tūlas Kazys Petkevi
čius, esą, pravažiuodamas čia 
laukęs 2 vai. autobuso į Vilnių. 
(Matai, kaip puikiai suderinti 
autobusai—tik dvi valandas te
tenka laukti norint persėsti iš 
vieno autobuso i kitą'). Besi
traukdami vokiečiai miestą ge
rokai apdeginę ir apgriovę. 
“Daugelio medinių namų vieto
je liko tik pamatai ir apdegę 
alyvų krūmai”. Dabar pro Ute
ną einą šios autobusų linijos: 
Kaunas - Zarasai. Kaunas - Tur
mantas. Vilnius - Rokiškis, Vil
nius - Biržai, Vilnius - Zarasai, 
Utena - Vilnius - Švenčionėliai.

“Daug naujų namų pastaty
ta Vyžuonų, Kuktiškių, Taurag
nų gatvėse, o Užpalių gatvė be
veik siekia buvusios Rašės dva
ro pastatus. Pilnutinai užstaty
ta didžiulė aikštė Užpalių - Ba
sanavičiaus gatvių kampe”. Be 
abejonės, tai tiesa, bet Petkevi
čius nepasako, kas tai per na
mai. Juk tai. iš kaimų sukelti na
meliai, o iš padoresnių namų 
juk tėra pastatyta viso labo 4 po 
4-6 butus mūro namai. Tai kuo 
girtis per 15 metų to pasiekus.

“Pergalės” metalo fabriku da
bar vadinami buv. Tilmąnso 
fabrikai. Ten pat esąs klubas, 
kuriame daugiausia renkasi 
“Pergalės” darbininkai. Tai. be 
abejonės, buv. Tilmąnso pasta
tai.

Žemės ūkio Akademijos pa
statai prie Kauno Noreikiškiuo
se jau pradėti. Būsiąs pastaty
tas centrinis pastatas, Čilė labo
ratorijų, bendrabučių ir kita.

i Pabaltiečių studentai, moką- 
>i įvairiose Maskvos augštosiose 
mokyklose, sudarė bendrą dai
nų ir šokių ansamblį “Baltien- 
;is”. Chorui vadovauja muzikos 
pedagogikos studentė Vilija Gu- 
.eckytė, o šokiams — teatro me
no stud. Juozas Gudavičius. Re
žisuoja estas, kinematografijos 
meno studentas.

Vilniaus rusų drajnos teątras 
gegužės 18 d. išvyko gastrolėms 
į Kazachstano “plėšinines že
mes”. Ten kolūkiuose ir sovcho- 
zuose surengsiąs apie 140 spek
taklių. Gastrolėse dalyvauja per 
70 žmonių.

Šaldytuvų yra ir Vilniuje. Tū
las B. Liguckas Tiesoje, gegu
lės 21 d. Nr. 118, skundžiasi, 
kad dar saiisio mėn. Vilniaus 
pramoninių prekių parduotuvė
je Nr. 75 nusipirkęs šaldytuvą 
"Saratov II”. Tie šaldytuvai esą 
pritaikyti 127 voltų elektros 
srovei. Jam tada pažadėję vė
liau pristatyti ir transformato
rių, bet iki šiol nei jis, nei kiti 
tuos šaldytuvus pirkę jų nega
vę. Pagaliau krautuvėje buvę 
pasakyta, kad nereikią nė gaišti 
laiko, o paprašyti, kad kas nors 
“šią prekę atvežtų , iš Maskvos 
ar Leningrado”. Liguckas savo 
laišką baigia šia pastaba: “No
rėčiau paklausti Vilniaus pre
kybininkus ar tokį pirkėjų ap
tarnavimą jie ištikrųjų laiko 
kultūringa prekyba?”

Gyd. A. Mackevičius nuo ba
landžio 25 d. yra atleistas iš Tel
šių ligoninės vidaus ligų sky
riaus vedėjo ir gydytojo ordi
natoriaus pareigų. Jis, esą, pa- 
žeidinėjęs . namokamo gydymo 
principus.

LTSR sveikatos min. pava
duotoja yra M. Bruneikienė.

Jurbarko kraštotyros muzie
jus pertvarkytas į skulptoriaus 
Vinco Grybo muziejų. Jis įreng
tas skulptoriaus gyventame na
me. '

Vienuolio romaną Puodžiū- 
kiemis Šiaulių dramos teatras 
inscenizavo ir pastatė scenoje. 
Inscenizavimo darbą atliko R. 
Mikalauskaitė ir J. Šeinas.

Gen. Vytautas Putna, kaip ir 
kitas lietuvis raudonosios armi
jos generolas Ubarevičius, buvo 
sušaudyti po tariamai 1937 m. 
atidengto sąmokslo, kartu su 
maršalu Tuchačevskiu. Šiemet 
sovietų kariuomenės 40 metų 
sukakties proga “Sovietskaja 
Litva” išspausdino gen. A. To- 
dorskio straipsni, kuriame gen. 
Putna prisimenamas kaip nusi
pelnęs “pilietinio karo” didvy
ris. Esą jis žuvęs tragiškai 1937. 
VI. 17 d. Bet kaip žuvo, taip ir 
nepasakyta.

“Tiesa” apie jį nerašė nieko, 
net vardo nepaminėjo.

Pasitraukdami iš Šiaulių vo
kiečiai miestą sudeginę, rašo 
“Tėvynės Balsas”, esą padegi
nėję. Sudeginę šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią, susprogdinę ir su
deginę visas įmones ir mokyk
las, “Aušros” muziejaus rūmus, 
teatrą ir 85% namų. Bažnyčios 
bokštas nudegęs ir nuvirtęs. 
Bažnyčia dabar jau atstatyta,

Anykščių klebonu yra kun. 
Vincas Arlauskas. Be vikaro, 
klebonijoje dar gyvena kan. 
Jtirgis Žitkus.

KŪRENIMO SEZONAS PABAIGĖ
VARGSIME DAR SU ANGLIMIS DULKINAME SKLEPE,

AR KEISIME Į AUTOMATIŠKA ŠILDYMĄ •
Iki 8 kambarių namui apšildyti, vandens tankui ir virimui Ga- 
zo Kompanija duoda BUDGET PLAN. 150-170 dol. per metus. 
STATOME augštos kokybės GOOD CHEER vazinius ir alyvi
nius pečius, vandeniui šildyti gazinius ir elektrinius tankus. 
Išsimokėjimas net iki 3 metu! Kainos žemos, darbas sąžiningas' 
ir garantuotas. GOOD CHEER gamina pečius nuo 1845 metų!

Jų patyrimu galima pasitikėti, tiesa?
P.S. Pečiai geriau išsivalo tik sustojus kūrenti, negu rudeni.

NORFOLK HEATING SERVICE
69 NAPIER ST., HAMILTON, ONT. Telefonas JA. 7-6281

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS
(Authorized Good Cheer Dealer)

HAMILTON, Ont.
Hamiltonietis Aleksas Dudė

nas, 30 metų amžiaus, pereitą 
ketvirtadienį buvo užmuštas, 
kai Ontario Northland Railway 
garvežys 15 mylių į rytus nuo 
Timmins, Ont., ant pervažos su
triuškino jo sunkvežimuką. Jis 
buvo Canadian Comstock Co. 
tarnautojas ir dirbo prie elekt
ros srovės pakeitimo darbų Por
cupine rajone.

LN įsigijimo vakarienė birž. 
21 d. parapijos salėje turėjo 112 
dalyvių ir praėjo retai gražioje 
nuotaikoje. Ją atidarė Paren
gimų k-jos pirm. K. Mikšys, pa
kviesdamas kun. dr. J. Tada- 
rauską sukalbėti maldą.

Dalyvavo net 14-kos liet, o-jų 
atstovai ir visa eilė svečių iš ar
timesnių ir tolimsen.ių apylin
kių. Oficialią dalį puikiai prave
dė K. Mikšys. LN v-ba ir jos pir
mininkas iš oficialių kalbėtojų 
susilaukė gražaus įvertinimo ir 
daug moralinės paramos atei
čiai. Kun. dr. J. Tadarauskas ir 
mokyt. J. Mikšys, konstatavę, 
kad šiuo metu LN pilna šio žo
džio prasme dar neturime, pa
reiškė savo įsitikinimą, kad ar
timoje ateityje Hamiltonas juos 
turės. B-nės pirm. Bagdonas, 
pasidžiaugęs atsiektais laimėji
mais ,linkėjo su ta pačia ištver
me darbą tęsti iki galutinio tiks
lo. “Skautų Aido” redaktorius 
Č. Sinkevičius iškėlė asmens 
reikšmę šiame sunkiame darbe. 
K .Lukoševičius pažymėjo fak
tą, kad'LN pirmieji įgyvendino 
senai visų siekiamą idėją — pil
nai apjungė anksčiau ir vėliau 
čia atvykusius bei čia jau gimu
sius lietuvius. G. Palmer - Pa- 
liliūnas atkreipė dėmesį, kad LN 
įsigijimu pradėta rūpintis nuo 
to meto, kada atvyko naujieji 
ateiviai. Jau prieš šią LN v-bą 
buvę du rimti bandymai, bet 
nieko neišėję. Tik iš trečio karto 
pavyko. Antrame bandyme ir 
jis pats aktyviai dalyvavęs. Pa
sidžiaugęs LN v-bos pasiimta 
puikia kryptimi — nesikišti į as
meniškus bei pasaulėžiūrinius 
reikalus -— jis linkėjo ir atei
tyje šią liniją pilnumoje išlai- 
kvti. V. Treigvs iš Simcoe savo 
trumpame, bet reto nuoširdum'o 
žodyje, išreiškė nuostabą tokiu 
dideliu ir per taip trumpą laiką 
pasiektu laimėjimu ir visus pra
šė be jokių svyravimų vienin
gai LN remti, stojant į juos na
riais. Choro vardu sveikino jo 
seniūnas Br. Grajauskas. Toron
to B-nės apyl. pirm. J. Simana
vičius ilgesnėje kalboje, kurią 
pradėjo žodžiais “Hamiltonas 
vejasi Torontą”, papasakojo, ką 
Toronto lietuviai yra atsiekę. 
Prisminęs, jog Toronto Lietuvių 
Namai buvo užpirkti turint ka^ 
soje tik $2.090, jis nuoširdžiai 
pripažino, kad šioje srityje ha- 
miltoniečiai toli pralenkė To
ronto lietuvius. Kalbėtojas iš vi
suomenės tarpo M. Gugis šia 
proga iškėlė naują mintį—- rei
kalą įsigyti patogioje vietoje 
lietuviškas kapines. Lietuviškos 
kapinės irgi prisidėtų prie lietu
vybės palaikymo, padėdamos 
išsaugoti mūsų gražius tautinius 
mirusiųjų prisiminimo papro
čius.

Visiems padėkojo šio subuvi
mo vadovas K. Mikšys.

Paskutiniu kalbėtoju buvo LN 
v-bos pirm. St. Bakšys. Padė
kojęs savo bendradarbiams — 
v-bos nariams, svečiams, garbės 
nariams, o-jų atstovams, vi
siems LN nariams ir šios vaka
rienės rengėjoms - šeiminin
kėms bei buv. v-bos nariams, 
jis pažymėjo, kad šio pobūvio 
svarbiausia stikslas — kuo pla
čiausiai išpopuliarinti LN idėją.

Tiksli šioparengimo apyskai
ta dar nesuvesta. Žinomos tik' 
pajamos, kurias sudarė: LN | 
v-bos 18-kos narių dalyvavusių i 
vakarienėje mokestis po $5, vi-į 
so $90, šiam tikslui auka gauta 
iš Tri-Realty $50 ir surinkta prie 
iėiimo iš 13 asmenų po $3, viso 
$39. Išviso turėta pajamų $179. . 
Išlaidų beabejo susidarys dau
giau, kurių padengimui trūks
tamos lėšos bus paimtos iš me- ! 
tinio koncerto pelno. Išlaidų su
sidarė daugiau dėl to, kad už- i 
kandžiai buvo paruošti 200 da-

• lyvių. 74 asnjenys, kuriems bu
vo pasiųsti pakvietimai, neda
lyvavo ir apie savo neatvykimą 
iš anksto nepranešė.

Bendrai, šis pobūvis praėjo 
nuoširdžioje nuotaikoje ir, tiki
me, kad daug prisidėjo prie LN 
darbo palengvinimo. *

Baigus oficialią dalį, LN v-ba 
jos pirm. St. Bakšiui padarė 
malonią staigmeną, apdovano
dama jį puikių rožių puokštė
mis, skaniu tortu ir gražiu port
feliu. Dovanas įteikė M. Uikie- 
nė, E. Klevienė, Pilypavičienė ir 
K. Mikšys. Šio vakaro paruoši
mo vadovas ir jo pravedėjas K. 
Mikšys per p-lę L. Skirpkutę 
buvo apdovanotas rožėmis.

LN praėjusią savaitę susilau
kė 8 naujų narių, įnešusių ar 
paskyrusių po $100: Raimondas 
Kaneva 11 m., Antuanetė Ka- 
nevaitė 8 m. (ačiū jos tėveliams 
Onutei ir Juozui Kanevams), 
Katalikių Moterų D-ja, Mikšy
tė Onutė, Banaitienė Monika, 
Andriušis Bronius iš Welland, 
Ont., Eismontaitė Aldutė ir 
Miškinis Vacys.

LN akcinis kapitalas per šį 
laiką padidėjo $625. Pirmieji 6 
augščiau išvardinti nauji nariai 
įstodami į LN kartu įeikė ir pi
nigus; $25 įnešė I. Vegys, kuris 
vieną šėrą pasižadėjo nupirki 
dalimis.
» Visiems LN rėmėjams nuošir
dus ačiū, o ypatinga padėka ge
riesiems O. ir J. kanevams, ku
riu šeimos visi 5 nariai yra įne
šę į LNF $1.600. - K '

LN kine ateinantį šeštadienį, 
liepos 5 d.. 2 vai. p.p. vaikams 
Seansas. Įėjimo bilietai į šį sean
są vaikams 15 c. -ir suaugusiems 
25 centai, ų r

Nuo ateinančio pirmadienio, 
liepos 7 d., mūsų kine pradeda
mas rodyti naujas gražus spal
votas filmas, kuris eis visą sa
vaitę “Peyton Place” su Lana 
Turner ir Lloyd Nolan. Įėjimas 
tik suaugusiems 60 c. asmeniui 
(virš 18 m.). Seansų pradžia 6 
ir 9 vai. van.

Nuoširdus ačiū St. Šešelgiui 
ir P. Rimkui, užsakiusiems ge
gužės mėnesį savo namų kros
nims alyvą iš Gillies - Guy per 
NF, kuris už šiuos naujus kli- 
jentus -gavo S30. Kviečiame vi
sus tautiečius paremti šiuo bū
du LNFondą. Tuojau skambin
kime tuo reikalu St. Bakšiui 
JA. 9-4662. .

Antroji liet, organizacija, įsto
jusi nariu į LN yra Hamiltono 
Katalikių Moterų D-ja. Ji yra 
346-uoiu nariu. Visai v-bai ir 
narėms labai ir labai nuoširdžiai 
dėkojame!

LNF liet, mokyklai šių moks
lo metų baigimo proga įteikė 
50 dolerių.

LN darbas veržlia jėga eina 
į priekį. Visdėltp turime prisi
minti. kad jis iš v-bos narių pa
reikalauja daug valios, kantry
bės ir pasiaukojimo. Padėkime 
jiems! Per pr. 2-jis metus apie Į 
100 tautiečių tvirtai užtikrino, 
kad jie patys pranešiu, kai LN 
sutaupysią šimtine. Tai įvykdė 
tik vienas kitas. Išlaikykime sa
vo ambiciją, Jos išlaikymas įro
do augštą asmens vertę. Nelau
kime. kol ateis mūsų prašyti, 
bet tuojau patys pasisiūlykime. 
Iš anksto visiems nuoširdžiai už 
tai dėkojame! Sk. St

Dėkojame!
Atzymėjimui mūsų kolonijos didelio 

tautinio Įvykio — Lietuvių Namų Ha
miltone Įsigijimo —- LN valdyba birže
lio 21 d., pagal sena mūsų lietuvišką 
tradiciją, surengė iškilmingą vakarienę, 
kurios tikslas pasidalyti su visuomene

otsiektų laimėjimu džiaugsmu ir kuo pla
čiausiai išpopuliarinti Tautos Namų idė
ją tautiečių tarpe, palengvinant tuo pa
čiu šį sunkų darbą ateityje.

Konstatuodami.puikų šio pobūvio po* 
sisekimą, mes šia proga reiškiame nuo
širdžią padėką visiems, kurie bet ko
kiu būdu prisidėjo prie jo didesnio iš
kilmingumo bei jo suruošimo —

Kun. dr. J. Todarauskui už duotą 
ėeltui salę ir už jo kalboje gražius lin
kėjimus. '

Vakarienės metu oficialiai kalbėju
siems kun. dr. J. Tadorouskui, Bendr. 
pirm. p. Bogdanui, "Skautų Aido" re
daktoriui p. Sinkevičiui, Toronto Apyl. 
B-nės pirm. p. Simanavičiui, socialde
mokratų kuopos pirm. K. Lukoševičiui, 
Choro seniūnui Br. Grajauskui, Mokyk
los vedėjui, TF skyriaus pirm, ir Yas. 16 
g-jai remti K-jos pirm, mokyt. J. Mik
šiui, senųjų lietuvių atstovams G. Pal
mer - Paliliūnui ir V. Treigiui iš Simcoe, 
Ont., ir visuomenės atstovui M. Gugiui.

Sveikinusiems laiškais — Montrealio 
eimelio Prezidiumo pirm. J. Malaiškai, 
Marijai Arlauskaitei if J. Matulioniui.

Liet. o-jų atstovams — Toronto 
B-nes pirm. Simanavičiui, "Sk. Aido" 
red. Sinkevičiui, Ham. A-kės B-nės pirm. 
Bagdonui, Kat. Mot. D-jos pirm. M. Tu- 
maitienei, SocigldemokraYų .k. pirm. K. 
Lukoševičiui, Bankelio "Talka" v-bos 
pirm. A. Vainauskui, Mokyklos Tėvų ko
miteto pirm. V. Šokui, Hamiltono skau
tų vyr. vadovui J. Trečiokui, mokyklos 
vedėjui, TF pirm, ir Vas. 16 gimn. rem
ti k-to pirm. J. Mikšiui, Tautinių šokių 
vadovei G. Breichmanienei ir Teisininkų 
seniūnijos seniūnui P. Breichmanui už 
Tamstų dalyvavimą.

Visiems svečiams, o ypač iŠ* toliau 
atvykusioms — Verutei ir Vincui Trei
giams iŠ Simcoe, L. ir A. Kuzmickams,- 
S. Pakuliui ir čypams iš Paris, Sirvins- 
kamš iš Brantford, Hildermanams iš 
itchener, P. Kaziukoniui iš Woodstock, 
Ont., Žukauskams ir Karaliams iš Wel
land, Ont., Sakams iš Buffalo, N.Y., 
Kazlauskaitei, Sinkevičiui ir Simanavi
čiams iš Toronto, S. Pakštienei ir L. 
Kriaučiūnienei iš Fruitland, Ont. ir vi
siems hamiltoniečiams už Tamstų daly
vavimą.

Prisidėjusiems savo darbu prie vaka
rienės paruošimo vyr. šeimininkėms •—- 
Pilypavičienei, E. Klevienei ir D. Joni
kienei ir Morgan vyr. virėjui E. Galiniui.

Padėjusiems darbu: M. Tumaitienei, 
Z. Rickienei, L. Skripkutei, A. Pilypa- 
vičiui, Kl. Jurgeliui, J. Kažemėkui, A. 
Patamsiui, V. Kežihaičiui, J. G. Skais
čiui ir J. Trečiokui.

Kepusioms tortus: M. Mureikienei, 
O. Mikšytei, E. Klevienei, M. Keženai- 
tytei, Alb. Rimkienei, A. Motuzienei, 
Milašienei, Juozaitienei, Z. Rickienei ir 
O. Vonžodienei.

Vyriausiam šio pobūvio organizato
riui K. Mikšiui ir jo* vadovaujamai Pa
rengiau komisijai.

Visų Tamstų darnaus bendaradarbia- 
vimo rezultate mes galime pasidžiaugti 
viena iš gražiausiai praėjusių vakarie
nių už ka visiems dar karta labai labai 
dėkojame!*;

Jūsų
Hamiltono Liet. Namų Vaidyba.

Padėka
Hamiltono Lietuvių Namų iškilmingos 

vakarienės metu LN valdybos padaryto 
man didelė ir maloni staigmena, apie 
kurią, atvirai prisipažinsiu, niekad nesu 
net pagalvojęs, pripildė mano širdį be
galinio dėkingumo visiems mano bend
radarbiams -— v-bos nariams. Taip ap
dovanotas ir pagerbtas nuoširdžiai Sa
kau, esu pirmą kartą savo gyvenime. 
Priimu visa tai ne savo asmeniui iškelti, 
bet kaip didelę moralinę paspirtį sun
kiose mano laisvu noru prisiimtose Tau
tos Namų įsigijimui vadovaujančiose pa
reigose.

Šia proga visu augštaitišku nuoširdu
mu dėkoju mielosioms ponioms — M. 
Uikienei, Pilypavičienei, E. Klevienei ir
K. Mikšiui už puikių rožių puokštes, 
skanų tortą ir gražų portfelį, gautus iš 
LN v-bos per Tamstų rankas. Taip pat 
mono gražiausias ačiū gerajai Petrutei

: Čypienei iš Paris, Ont., už sveikinimus ir 
dovanas, kurias iš Tamstos gavau jau 
antrą kartą!

Kaip Liet. Namų v-bos pirm., gra
žiausiai dėkoju Parengimų komisijos na
riams Alf. Pilypavičiui, Kl. Jurgeliui,
L. Palčiauskui ir jos pirm. K. , Mikšiui 
už puikiai suorganizuotą Šį pobūvį, o 
mielajam K. Mikšiui dar atskira pa
dėka už puikiai pravestą oficialią vaka
rienės dalį, už ką jis susilaukė iš visų 
svečių pilno ir augšto įvertinimo.

Visiems kalbėtojams, teigiama pras
me išryškinusiems v-bos pirm, asmenį, 
nuoširdžiausiai dėkoju ir kartu patikinu, 
kad priimu visa tai ne kaip savo, bet 
kaip visų v-bos narių ir visos didžio
sios Liet. Namų narių šeimos bandro 
gražaus ir vieningo darbo nuopelną.

Hamiltono Liet. Namų v-bos pirm.
Jūsų St. Bakšys,

1

Lietuviai pasaulyje

Vysk. Brizgys spalio mėn. 
pradžioje atvyks Brazilijon ir 
praleis ten apie 3 savaites. Vys
kupas atveš ten ir Marijos Ne
kalčiausios širdies statulą, jau 
aplankiusią visas lietuvių kolo
nijas JAV ir Kanadoje. Dabar 
statula aplankys lietuvių kolo
nijas Pietų Amerikoje.

Liet Šaulių Sąjungos pirmas 
visuotinis suvažiavimas susiren
ka š.m. liepos 5 d. 8.30 vai. Či
kagoje Jaunimo Centro namuo
se.

PreL M. Krupavičius išskrido 
į Europą pakviestas liudyti Ul
ine vykstančioije Lietuvos gy
ventojų žudikų byloje. •

Pr. Vainauskas išskrido į Eu
ropą, kur* dalyvaus Centro ir 
Rytų Europos krikščionių demo
kratų konferencijoje Briuselyje.

Šv. Pranciškaus liet bažny
čios zakristiją sunaikino ugnis. 
Žuvo visi bažnytiniai drabužiai.

Vašingtone veikia Lietuvių 
Draugija, BALFo skyrius, Lie
tuvių moterų klubas ir keletas 
kitų liet, organizacijų.
D. BRITANIJA

Kun. Ant. Kazlauskas, MIC, 
Londono lietuvių parapijos kle
bonas, birželio 25 d. šventė ku
nigystės 25 m. sukaktį. Jis įšven 
tintas 1933 m. birželio 25 d. Bu
vo vikaru Žem. Kalvarijoje, ka
pelionu Marijampolės Marijonų 
gimnazijoje. Londone gyvena 
nuo 1948 m.

The Centre of Real Estate

B KRONAS S
r VALEVIČIUS J

UMtTEO k

Prieš perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO

Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).. 
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. Leonas Gasiūnas, tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI:'norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau- 

informacijas. • '

SIUNTINIAI J LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per 

SAKAS PARCEL SERVICE 
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. E., Hamilton, Ont.

Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 

maistą,, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelio įpilams ir kitko. .

STANDARTINIAI SIUNTINIAI UŽSAKANT:

3. Streptomycin 30 omp. 1 gr. $7.80 
Vitomin BĮ2 25 omp. 
Serposil 25 mg 100 tbl. 
Asthmolisin 20 omp. 
Cordiosol 100

1. Poltui viln. medžiaga — 3Yi yrd.
3 košt, vil.n medž. — 1014 yrd.

Kaina $63,80

2. 5 svarai kiaul. taukų
5 svarai sviesto
5 svaroi cukraus
5 svarai ryžių ---- -------------

Kaina $20.00
Taip pat kitokių 

maisto

toH.

$2.80
$2.30
$3.90
$5.90

medžiagų, vaistų ir 

siuntinių.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.
Darbo vai. 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

Niagaros pusiasalio
■ ■ iv* , ■■ V • ■didžioji švente

5-oji tradicinė Niagaros pu
siasalio lietuvių šventė, ruošia
ma parapijos, įvyks liepos 19 d., 
šeštadienį, Wellande, Ont., erd
vioje šv. Stepono salėje, Main 
Street East ir Port Robinson 
Rd. kampas, prie gražaus' miš
kelio, su didžiausia aikšte maši
noms pastatyti. Čia nė lietus, 
nė saulė netrukdo! Šią vietą bū
tų galimą pavadinti modernia 
oaze, kur jaunas ir senas jaučia
si laimingas ir linksmas. Už tai 
į šį metinį parengimą vyksta vi
si, iš arti ir toli, iš Kanados ir iš 
Amerikos.

Lietuviška daina visada, mie
la, kiekvieną jaudina iki ašarų. 
Tą lietuvišką dainą šiais metais 
padainuos “Varpo” choras iš To
ronto, vadovaujamas nenuils
tančio muziko St. Gailevičiaus. 
Kas gi nenorėtų pąsiklausyti 
gražiųjų Lietuvos dainų!

Lietuviai mėgsta pašokti, o 
čia bus laiko iki valios, grojant 
rinktiniam orkestrui. Padaina
vus ir pašokus, reikia ir užkąsti 
ir užsigerti, nes sauso nieks ne
klauso. Ir tų dovanų bus sočiai. 
Pagaliau ir laimę bus galima iš
mėginti, nes bus gausi loterija 
su vertingais fantais.

Visi keliai veda į Niagaros 
krioklį, o nuo jo už dvylikos my
lių garsioji šv. Stepono salė, 
kur įvyks šventė. Pradžia 3 vai. 
popiet. Rengėjai.

PASKUTINIS KOMUNISTAS
Daugumoje nepastebėtas fak

tas iš Manitobos provincinių 
rinkimų yra tas, kad šioje apy
gardoje rinkikai išstūmė iš val
džios ^paskutinį komunistų at
stovą, kuris dar buvo likęs vi
sos Kanados valdymo sistemoj. 
Po J. B. Salzbergo pralaimėji
mo 1955 m. Ontario provincijos 
rinkimuose, W. A- Kardash, 
nuo 1941 m. .atstovavęs Winni
peg North Manitobos parlamen
te, buvo paskutinis užsilikęs 
parlamento atstovas komunis
tas (labor - progressive) šiame 
krašte. ■

Jis buvo išstumtas iš savo vie
tos CCF kandidato John Haw- 
ryluk 2.028 prieš 1.207 balsų 
skirtumu.

Kardasho įstojimas į partiją * 
nebuvo atsitiktinas. 1937 m. jis 
buvo įstojęs į Ispanijos kariuo
menę vyriausybininkų pusėj 
tankų batalijone, kaip karinin
kas, vėliau sužeistas ’ prarado 
koją.

Jo pralaimėjimas rinkimuose 
reiškia, kad komunizmas nebe
turi oficialių atstovų Kanados 
politikoj. Tačiau jo neatlaidus 
prisirišimas prie visasąjunginės 
partijos yra pavojaus ženklas, 
kad Kanadoje komunizmas dar 
toli gražu nėra išnaikintas.

(The Gazette, Montreal,Que.)

Otava. — Parlamente iškeltas 
sumanymas, kad ledlaužių išlai
kymą St. Lawrence kanale ap
mokėtų Anglų laivų kompani
jos, kurių laivai daugiausia 
plaukioja šiuo kanalu.

Otava. — 1957 m. Kanados 
kariuomenėn priimta tik 7.560 
kareivių iš 23.004 kandidatų —• 
9.969 buvę atmesti dėl per men
ko išsilavinimo, 1.952 dėl svei
katos stovio ir 3.523 patys pa
reiškimus atsiėmę.

LONDON, Ont
Artėjant tragiškų birželio įvy

kių minėjimo dienai, vykstant 
persitvarkymams naujai išrink
tos Londono apylinkės valdy
bos, dėlei laiko stokos nesuge
bėjome mūsų kultūrines jėgas 
taip greitai paruošti ir iškinmin- 
giau paminėti tą dieną.

Minėjimo dienos proga šv. 
Juozapo bažnyčioje buvo atlai
kytos mūsų kun. J. Danieliaus 
pamaldos už mūsų žuvusius ir 
kenčiančius brolius bei seses 
Lietuvoje. Kun. J. Danielius sa
vo pamokslėlyje priminė mūsų 
dalią, skriaudas ir nelaimes — 
ten anapus geležinės uždangos. 
Paprašytas buvo ir kanadiečių 
kunigas, kad savo pamokslo me
tu primintų savo parapijiečiams 
tragiškų birželio įvykių reikš
mę lietuvių tautai. Kanadiečių 
kunigas mus neapvylė ir savo 
pamoksle priminė lietuvių tau
tos žudynes, trėmimus ir kan
čias.

Tuoj po pamaldų prie žuvusių 
paminklo Londono lietuvių Ben
druomenė padėjo vainiką žuvu- 
siems už Lietuvos ir Kanados 
laisvę.
. Apylinkės valdyba reiškia šir
dingą ačiū J. Bersenui ir O. Rat
kevičienei už mums suteiktas 
pinigines aukas birželio įvykių 
minėjimo išlaidoms padengti. 
Širdingas ačiū A. Pociui už ver
timus į anglų kalb£

L. Eimantas, mūsų nepails
tantis, kultūrinio darbo darbuo
tojas, lietuviškos šeštadieninės 
mokyklėlės steigėjas ir jos mo-

kytojas, sušlubavus sveikatai 
paguldytas Victorijos ligoninė
je. Londono liet. B-nė ir valdy
ba linki mūsų kultūrinių žinu
čių spaudos rašytojui laimingai 
pasveikti.

P-lei B. Ratkevičiūtei vado
vaujant jaunimui, radosi nau
ju jėgų šokti mūsų lietuviškus 
tautinius šokius. Ilgai vadova
vęs ir mokęs lietuviškų tautinių 
šokių grupę M. Chainauskas ir 
vėl mielai sutinka vadovauti 
naujai tautinių šokių grupei.

Pagerėjus orui Londono LB 
apylinkės valdyba ruošia liepos 
15 d., šeštadienį, gegužinę - pik
niką Dorchesteryje “Dream
land” 
dono. 
bufetas su visų rūšių gėrimais, 
loterija ir kitos pramogos.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
pasidalinti linksmomis lietuviš
komis mintimis. '

Londono apyl. v-ba.

salėje, 8 mylios nuo Lon- 
Pradžia 6.30 vai. v. Veiks

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E. 

(netoli Kenlworth) 
Hamilton, Ont. Tel. LI. 4-989S 

Sąy. A. BUČINSKIENĖ

RODNEY, Ont.
Šių metų pavasaris mūsų apy

linkės ūkininkams ypač “tabo- 
kinihkams” atnešė daug netikė
tumų. Stiprokos šalnos ir ura- 
ganiško pobūdžio, vėjai sodini
mo metu, padarė nemažai žalos. 
Dabar tas viskas jau praeity ir 
baigiama pamiršti. Nugalėjus 
pirmojo periodo sunkumus, ta
bakas vėl auga gražiai ir daugu
mas baigdami apsikaupti leng
viau atsikvėpė.

Po visų patirtų vargų ir rū
pesčių, apylinkės valdyba liepos 
6 d. po pietų žinomoje ir gražioje 
Stasio Zavackio ūkio vietoje, 
rengia didelę gegužinę - pikni
ką. Šokiams gros geras orkest
ras ir veiks įvairus bufetas. Ta 
proga prašome aplinkinius lie
tuvius skaitlingai atvykti ir 
smagiai su rodniškiais pasilinks
minti.

Ligi malonaus pasimatymo 
gegužinėje. P.

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Augfti procentai už indėlius. Sumažinti procentai až paskolas.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., notoro A. Liu- 
džious jstoigoje (II augštas), 128 Main St. W.r tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundam St. N.
Susirašinėjimo adresas —• 15 Homewood Ave.



Hamiltono lietuviškoji mokykla
PASIKALBĖJIMAS SU MOKYKLOS VEDĖJU

Gyvendami beveik aklinai at
skirti nuo tėvynės, mes nuola
tos sielojamės mūsų didžiaisiais 
tautiniais idealais, kurių pagrin
diniu yra lietuvybės perdavimas 
busimosioms kartoms. Šiose 
tautinio išsilaikymo pastangose 
didysis vaidmuo priklauso be 
abejonės tėvams, betgi jie vieni, 
priimant dėmesin mus supan
čią svetimą aplinką, pilnai to 
atlikti negali. Čia kaip tik ir 
ateina į pagalbą mūsų lietuviš
kos mokyklos.

Hamiltono šeštadieninė vysk. 
M. Valančiaus vardo liet, mo
kykla, įsteigta kun. dr. J. Ta
darausko 1949 m. rudenį, birže
lio 14 d. iškilmingai užbaigė de
vintuosius savo sėkmingo darbo 
metus. Šia proga, norėdamas 
plačiau supažindinti lietuvišką
ją visuomenę su jos laimėjimais, 
kreipiausi į jos ilgametį ir nepa
ilstantį vedėją mokyt. Joną 
Mikšį su eile klausimų, į ku
riuos jis mielai sutiko atsakyti.

Pirmiausia, gerb. Vedėjau, 
mums visiems, o ypač Jūsų auk
lėtinių tėveliams, įdomu patirti 
kiek žinių apie Jūsų asmenišką 
gyvenimo kelią tėvynėje ir vė
liau išeivijoje.

— Gimiau ir užaugau Pane
vėžio apylinkėje. Mokytojų se
minariją baigiau Panevėžyje 
1926 m. ir tuojau pradėjau pe
dagoginį darbą vienoje Panevė
žio valsčiaus mokykloje, kurio
je be pertraukos išdirbau iki
1944 m., t.y. iki pasitraukimo iš 
Lietuvos. Visą tą laiką teko eiti 
mokyklos vedėjo pareigas. Čia 
ir šeimą sukūriau, kurią, man 
apleidžiant Lietuvą, dėl ne nuo 
manęs priklausančių nelaimin
gų aplinkybių, teko palikti tė
vynėje. Bent tiek dabar džiau
giuosi, kad savo žmonai, sūnui 
ir trims dukrelėms galiu padėti 
siuntiniais.

Tuojau po karo susitelkus lie- 
y tuviams Vokietijoje į stovyklas,

1945 m. birželio 20 d. įsteigiau 
liet, mokyklą Hoffkruge (Hol- 

the bluenose

KJctiiTf

Ant šiandieninės kanadiškos 
dešimties centų monetos iš
kaltas vad. Bluenose burlai
vio paveikslas — priminimas 
garbės, kurią šis laivas kadai
se atvežė Kanadon.

1753 metais grupė vokiečių atvyko Kanadon. 
Jie įsikūrė paliai jūros pakrantes. Nors bū
dami kilę iš sausumos, jie greitai tapo žve
jybos specialistais. Šie Luneburgo vokiečiai 
greitai pamiršo savo gimtąją kalbą ir faktiš
kai jie yra seniausi angliškai kalbą kanadie
čiai. Jų ainiai tapo žinomi laivų statybos 
specialistai — jų populiariausias kūrinys yra 
Bluenose burlaivis.

Šis laivas pastatytas 1921 m. laimėjo daug 
jūros lenktynių Kanadai. Laivas skynė lau
rus iki 1946 m., kol neužvažiavo ant koralinio 
rifo prie Haiiti. Luneburgo gyventojai dar ir 
dabar stato geriausius laivus, bet garsusis 
Bluenose liks ilgai kanadiečių atmintyje.

The JHouse of Seagram
Distillers since 1857>

stein): Vėliau, stovyklą iškėlus 
į Neustadt, kartu persikėlė ir 
mokykla. Čia ji išaugo iki 250 
mokinių, o prie jos veikiančia
me vaikų darželyje, buvo apie 
180. Ir Haffkruge, ir Neustadte 
man teko visą laiką mokyklai ir 
vaikų darželiui vadovauti. Pa
čiam reikėjo sudaryti mokytojų 
kadrą, kurių skaičius 1947 m. 
išaugo iki 14. Esant mokytojų 
trūkumui, reikėjo kviestis į pa
galbą ir ne profesionalus.

Kada atvykote į šį kraštą ir 
kaip ilgai su tokiu gražiu pasi
sekimu vadovaujate Hamiltono 
lietuviškai mokyklai?

— Kanadą. pasiekiau 1949 m. 
gruodžio 26 d. ir nuo atvykimo 
dienos apsigyvenau Hamiltone. 
Pradžioje gavau darbo šokolado 
fabrike, vėliau, pakeitęs kele
tą darboviečių, 1953 m. rudenį 
gavau darbą Forde, kur ir dabar 
tebedirbu.

Hamiltone mokyklą radau 
jau įsteigtą lietuviškos R. ka
talikų parapijos įkūrėjo, tuome
tinio ir dabartinio jos klebono 
kun. dr. J. Tadarausko. Auomet 
mokykloje, dirbo tik 3 mokyto
jai: pats jos steigėjas, mokyt. 
Vladas Kezys ir Bronius Apa- 
niūnas. Tuojau po Kalėdų atos
togų įsijungiau į lietuviškąjį 
švietimo darbą ir buvau išrink
tas šios mokyklos vedėju. Tuo 
pat laiku .mokytojauti pradėjo 
kartu atvykusi p-lė Antanina 
Grajauskaitė. Mokyklos vedėjo 
pareigas ėjau be pertraukos iki 
šiam laikui. Tiksli mokyklos 
įsteigimo data nėra dokumen
tuota. Kiek patyriau, ji įkurta 
1949 m. rudenį, taip kad šiemet 
jau baigėme devintuosius moks
lo metus.

Lietuviškai visuomenei, ma
nau, būtų įdomu sužinoti kiek 
statistinių duomenų, liečiančių 
mokinius ir pačią mokyklą.

— Pradėjęs mokykloje darbą, 
radau joje apie 40 mokiniu, su
skirstytų į 4-ris skyrius. Porai 
metų praėjus, mokinių skaičius 

MOKYT. J. MIKŠIU
paaugo iki 60. Vėlesniais metais 
mokinių skaičius palaipsniui di
dėjo, bet žymesnio, pasakyčiau, 
staigaus mokinių padaugėjimo 
susilaukėme per paskutiniuo
sius tris metus, kada kasmet į 
mokyklą ateidavo maždaug po 
40 naujų mokinių. Šiuos mokslo 
metus baigėme su 162 moki
niais. Per praėjusius devynis 
metus mokyklą baigė apie 80 
vaikų.

Ką Jūs, Pone Vedėjau, galėtu
mėte pasakyti apie šios mokyk
los reikšmę mūsų tautiniam is> 
silaikymui?

— Lietuviškoji mokykla yra 
veinas pagrindinių veiksnių lie
tuviškumo išlaikymui ateityje. 
Šeimoje, vieni tėvai, kad ir la
biausiai norėdami, gerų rezul
tatų atsiekti negali. Pilnai atsto
ti šeštadieninę mokyklą jiems 
patiems neįmanoma. Visų tad 
lietuvių tėvų pareiga šį lietu
višką židinį remti ir moraliai ir 
materialiai. Gi viena didžiausių 
tautinių prievolių, kaip seniau 
čia gyvenantiems, taip ir vėliau 
atvykusioms lietuviams — vi
siems pasiųsti savo vaikus i liet, 
mokyklą.

Paskutiniame Kanados liet, 
mokytojų suvažiavime Toronte 
nutarta mokslą šeštadieninėse 
mokyklose palaipsniui pratęsti 
iki 10 metų, sujungiant su šešt. 
mokyklomis kaikur veikiančius 
lituanistinius kursus ir vadinti 
jas Lietuviškąja Mokykla. Ta 
pačia proga kviečiu seniau atvy
kusius ar čia gimusius lietuvius 
tėvus skaitlingiau leisti į šią 
mokyklą savo vaikus.

b

V

Scena iš Hamiltono liet, mokyklos vaidinimo “Neklaužada”. 
Autorius kun. B. Pacevičius. Vaidinimas įvyko 1957 m. Kalėdų 
eglutės proga.

Lietuviškos Joninės
(Atkelta iš 3 psl.) 

paprastai, tiek daug kalbame ir 
diskutuojame, bet galėtume ir 
turėtume žymiai daugiau pada
ryti, . ■ ■ ■■

Su lietuvių meile ir pagarba 
saviesiems papročiams, kaip ro
do ateinančios žinios iš tėvynės, 
skaitosi ir dabartiniai mūsų 
krašto tvarkytojai,' kurie po il
gesnės pertraukos nuo pereitų 
metų vėl leido oficialiai ir vie
šai atnaujinti Joninių šventimą. 
Joninių šventė šiemet įvyks ir 
tradicinėje vietoje, ant Ramby- 
no kalno, birželio 23 ir 24 d.d. 
Joje dalyvaus Klaipėdos krašto, 
Karaliaučiaus, Tilžės, Skaudvi
lės, Šilalės, Skuodo, Salantų ir 
ktių vietų jaunimas. Programoj 
numatoma muzika, dainos, šo
kiai ,meno saviveiklos kolekty
vų pasirodymai, sportinės var
žybos, paparčio žiedo ieškoji
mas, šaudymai lankais ir kita 
pramoginė programa. Būsianti 
surengta ir dailės paroda. Iš tos 
programos nesunkiai galima 
matyti, kad pačius tikruosius 
Joninių papročius bus stengia
masi nežymiai apeiti, visą dė
mesį nukreipiant į parodą, spor
tą ir kitus netaip jau su Joninių 
tridicijomis surištus dalykus. 
Pagaliau, ir pats Rambynas 
šiandien jau nebe tas, nebėra 
gyvųjų tarpe ir ištikimojo jo 
aukuro sargo Martyno Jan
kaus ...

Todėl pagirtina ir remtina 
kiekviena išeivijos tautiečių pa
stanga, kad ir toli^ nuo tėvynės 
gyvenant tęsti gražiąsias iš Lie
tuvos išsivežtas tradicijas ir pa
pročius, kuriais mes ir toliau

GARSŪS KANADIŠKI 
KOKTEILIŲ RECEPTAI

THE SEABREEZE
Toi populiarus džino goivinontis gėri- 
mos, molonus mišinys, taip mėgstamos 
šiltomis 
primeno 
suteikta

vosoros dienomis. Jo vordos 
Švelnų vondenyno vėjo, kuris 
vėsous otsigoivinimo jausmų.

{pilkite 1 Yi uncijos 
Seagram's Golden Gin j 10- 
ties uncijų stikline it įdėkite 
du ar tris ledo gabalėlius. 
Pripildykite stikline tyru van
deniu

Pagražinimui ir geresniam skoniui įdė
kite citrinos skiltele.

TĖVIŠKAS ŽIBURIAI 5PUSL.

Iš Hamiltono liet, mokyklos pastatyto vaidinimo Metinės die
nos minėjime “Marijos koplytėlė”. Našlaitės Saulutės rolę at
lieka Liucija Kaminskaitė.

Šaime didžiajame darbe Jums ' kolonijas. Mokyt. Mikalauskas 
padeda, eilė mūsų pasišventėlių Aleksas mokytojauja be_ per- 
mokytojų. Norėčiau ir su jais 
skaitytojus supažindinti.

— Kaip minėjau, vienas pir
mųjų mokytojų ir mokyklos 
steigėjas yra kun. dr. J. Tada- 
rauskas, kuris visa laika buvo ir 
yra jos vyriausiu globėju ir ka
pelionu. Jis yra netik didžiau
sias mokyklos ramstis visais tais 
atvejais, kada mokyklos reika
lai susiduria su kanadiečių švie
timo įstaigomis, bet yra ištisinis 
ir stambiausias jos finansinis rė
mėjas. Mokyt. A. Grajauskaitė 
šioje mokykloje dirba su retu 
pasiaukojimu ir ilgiausi laiką. 
Be tiesioginio mokytojos darbo, 
ji gražiai paruošia vaikučius — 
dažniausiai vakarais — atliki
mui įvairių lietuviškiems minė
jimams programų. Yra turėjusi 
su jais net keletą išvykų į kitas

galime žavėti savuosius, mūsų 
jaunimą ir tikrai kuo turime 
pasirodyti ir prieš svetimuosius. 
Kiekviena tokia apraiška, kaip 
ir šiandien čia švenčiamos Joni
nės, yra dalelė pačios Lietuvos! 
Senųjų papročių laikymasis jo
kiu būdu negalimas suprasti, 
kaip gyvenimas praeitim. Prie
šingai, tai yra stiprybės iš pra
eities sėmimasis gražesnei lietu
vių tautos dabarčiai ir ateičiai 
užtikrinti. Ir šis teigimas turėtų 
galioti lygiai tėvynėje, lygiai ir 
betkur pasaulyje gyvenantiems 
lietuviams.

Keturiolika metų kantriai iš
laukę laisvės rytmečio pradeda
me netik pavargti, bet ir su
prasti, kad naktis iki aušros gali 
būti net ir labai ilga. Gimtasis 
žodis, lietuviškoji daina ir mū
sieji papročiai, jei tik juos visus 
tinkamai gerbsime ir naudosi
me, padės mums tautos vidur
naktyje išlikti lietuviais ir su
laukti pernelyg ilgai užitęsusio 
Prisikėlimo!

Al. Gimantas.

Vaistai Lietuvon!
■■■V'- ■: g ■■ -y',:-g. ■ ■ -v

IŠGELBEKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS Ik'
■ -. ".Vj L ■ į.?.! *-. - ■■■■ '

Roiykite, telcf©nuokite ar atvykite pet:

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. w„ Ouington kompos (priei Lietuvių Nomu») 

telefonas; le.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

(pusantro bloko į pietus nuo St. Clair Ave.)
TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkas Gustavas Keraitis

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

High Park rajone 
2102 DUNDAS ST. W. Tel LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)
RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

skalbimo mašinos 
TELEVIZIJOS APARATAI 

* 
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traukos 5 metus, mokyt. Stasys 
Juozapavičius — 4 metus, mo
kyt. Kvedarienė Marija — 2-jis 
metus. Vladas Kezys, pradėjęs 
dirbti 1949 m., pd’S-jų metų per
traukos vėl įsijungė ir dabar 
j ati 2 metai ištvermingai tęsia 
šį tylų, bet didžiai reikšmingą 
tautinį darbą. Visi mokytojai 
netik mokykloje dirba retu atsi
dėjimu, bet dar dažnais atvejais 
aukoja savo vakarų laisvalaikį, 
kada iškyla reikalą? paruošti 
mokinius viešiems pasirody
mams.

Kun. Br. Jurkšas paskutiniai
siais mokslo metais daug padėjo 
mokyklai, prisidėdamas prie 
vaikų meninių programų paruo
šimo.

Mokyklos įtaka vaikams, be 
abejonės, yra tada didesnė, kada 
mokiniai ją uoliai lanko. Kokia 
Jūsų nuomonė šiuo klausimu 
apie praėjusius mokslo metus?

— Visi 162 mokiniai mokyklą 
lankė per ištisus mokslo metus. 
Tik 2 mokiniai praleido apie pu
sę pamokų ir 3% apie trečdalį 
pamokų. Kasmet vaikams, ne- 
praleidusiems nė vienos dienos, 
duodame dovanų knygomis. Pra 
eitvje tokių būdavo kiekvienais 
metais apie 40, šįmet, deja, tik 
11, bet čia kaltos vaikų ligos, 
kurios praėjusią žiemą žymiau 
palietė mūsų mokinius. Šiaip 
jau daugumas vaikų stengiasi 
pamokų nepraleisti. Buvo net 
tokių atsitikimų, kada susirgę 
mokiniai labai jaudinosi, kad 
praleisiu pamokas ir negausią 
dovanėlių.

Gyvename tokiame krašte ir 
tokiose sąlygose, kur lėšų klau
simas bet kokiam lietuviškam 
darbui dažnu atveju yra - sun
kiausiai nugalima kliūtimi. Kas 
ir kaip efektyviai finansuoja 
liet, mokyklą?

— Pagrindinės lėšos gauna
mos iš tėvu mokesčio už mokslą 
fermoje. Kiekviena šeima, ne
žiūrint kiek jos vaikų mokyklą 
lanko, moka į metus S10. Abso
liuti dauguma tėvų šią pareigą 
sąžiningai atlieka. Kalėdų ir 
mokslo metų baigimo progomis 
gauname žymią paramą iš para
pijos ir organizacijų. Didžiau
siu ir ištisiniu rėmėju yra para
pija, po jos eina B-nės valdy
ba. Toliau seka Tautos Fondo 
Hamiltono sk. Kitos o-jos nuo
latiniai paremiančios mokyklą 
yra ateitininkų kuopa, Kat. Mo
terų D-ja, Šalpos Fondas, “Au
kuras”; kiek mažiau — sporto 
klubas “Kovas”. Iš naujųjų rė
mėjų —- turime Kredito D-ją 
"Talką” ir Lietuvių Namus. Po
ra metų esame gavę kiek para
mos iš Kultūros Fondo Švietimo 
skyriaus. Tos paramos užtenka 
mokyklos išlaikymo išlaidoms 
padengti, mokinių .dovanėlėms 
oirkti ir dalis jos atitenka mo
kytojams, kaip simbolinis atly-

(Nukelta į 7 psl.)
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KROSNYS

LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI 

{VAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Kultūros ir knygų pasauly
Liet Rašytojų D-ja vykdo sa

vo valdybos rinkimus. Pirmiau
sia buvo nubalsuota, kur turėtų 
būti valdybos būstinė. Čikagie- 
kiai, mat, atsisakė bekandida- 
tuoti, nes jie “išvaldė” jau sep- 
tyneris metus. Iš 54 balsavusių 
33 pasisakė už Niujorką, 15 už 
Bostoną, kiti susilaikė arba bal
savo ūž kitas vietoves. Netrukus 
rašytojams bus išsiuntinėti bal
savimo lapeliai su kandidatų 
pavardėmis.

LRD valdyba renkama dviem 
metam.

JAV Liet. Studentų Sąj. cent
ro valdyba jau išrinkta. Išrink
tieji gavo balsų: A. Mickevičius 
160, R. Kriaučiūnas 151, I. Bud
rys 144, S. Užgiris 143, A. Sta- 
kytė 136, K. Dzikas.116, R. Vė
žy^ T35. Į kontrolės komisiją 
išrinkti: Polikaitis 150, Mikaitė 
138, Šoliūnas 166. Į garbės teis
mą: Kleiza 171, Kontrimas 137, 
Valaitis 143.

Išrinktieji yra susispietę Či
kagos - Detroito apylinkėse. 
Valdyboje yra 4 ateitininkai ir 
3 akad. skautai. Iš santariečių 
neišrinktas nei vienas.

Antrajai Dainų šventei ruoš
ti sudarytas komitetas taip pat 
Čikagogje: pirm. Ig. Albavičius, 
vicepirm. T. Blinstrubas ir AL 
RK Vargonininkų Sąj. pirm, 
gen. sekr. A. Nakas, protokolų 
sekr. A. Kižienė, organizacinės 
kom .pirm. J. Kreivėnas, reper
tuaro kom. pirm. VI. Jakubė- 
nas, finansų kom. pirm. J. Šve
das, spaudos kom. pirm. St.Dau- 
nys, technikinės kom. pirm. dr. 
Jur. Ašoklis, registracijos ir nak 
vynių kom. pirm. A. Gintęris, 
pirmosios pagalbos kom. pirm, 
dr. P. Kisielius.

Komitetą sudarė JAV LB Či
kagos apygardos valdyba, pa
vesta JAV ir Kanados LB val
dybų.;

Vasario 16 gimnazijoje dabar 
mokosi ir bendrabutyje gyvena 
130 mokinių — 66 berniukai ir 
64 mergaitės. Iš jų 71 katalikas 
ir 59 protestantai.

Į gimnaziją mokytojauti at
vyksta nauja mokytoja — p. 
Giedraitienė iš Anglijos. Mo
kytojų šiuo metu yra 14. Iš jų 
8 etatiniai yra lietuviai. Be to, 
du lietuviai mokytojauja tik at
lyginant jiems kelionės išlai
das. Keturi mokytojai vokiečiai 
dirba kaip neetatiniai mokyto
jai- #

Čikagos vyrų ir operos mote
rų chorus sutiko diriguoti muz. 
Jeronimas Kačinskas, kuris var- 
goninkauja netoli nuo Čikagos.

“Varpas”, neperiodinis žurna
las, jau baigiamas spausdinti 
Liet. Enciklopedijos spaustuvė
je Bostone. Išviso bus apie 200 
psl. Žurnalą leidžia Varpininkų 
Leidinių Fondas.

Inž. Zenonas Rekašius dėsto 
matematiką Purdue universite
te. Lafayette, Indiana.

Dr. Lyon’s
TOOTH POWDER

Ui Dantų milteliai išlaikys jūsų g| dantis BALTESNIUS

OTuoj padarys jūsų 
ĮĮIkvnoa malonų. Pa- 
|pdės apsaugoti 
®dantis, nuo gedi- 
Bmo ir išlaikys jūsų 
lodantis gražiai bol- 
Ktu'.

Atsiminkit 
kia dvigubai il
giau už dantų 

pastą.

vei

Saugesniam važiavimui!
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —

> PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma
šiną dar šiandien!

> RATŲ BALANSAVIMAS
I PILNI PERDAŽYMO 

DARBAI
> VAIRŲ PATIKRINIMAS

"ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 

ATSILANKYTI.
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai, vak.

1330 DUNDAS ST. W. Toronto TEL. LE. 1-1

Akad. Skautų Sąjūdžio $200 
stipendija studijuoti lituanisti
ką Fordhamo un-te paskirta 
Ant. Saulaičiui Jr.

Studentų santariečių metinis 
suvažiavimas kviečiamas rugsė
jo pradžioje J. Bačiūno ūkyje 
Sodus. •

Bronius Kviklys renka me
džiagą ir žada išleisti atskirą 
knygą apie buv. Lietuvos polici
jos gyvenimą.

Leonas Sabaliūnas išlaikė eg- 
zamenus ir įsigijo polit. moks
lų magistro laipsnį Kolumbijos 
un-te Niujorke. Jis numato 
ruoštis daktaratui.

Irena Krivickaitė, 19į>4 m. bai
gusi Vašingtono Rosevelt High 
School, šiemet George Washing
ton universitete baigė chemijos 
studijas, įsigydama gamtos 
mokslų bakalauratą. Studijų 
metu ji reiškėsi kaip veikli vi
suomenininke, kelių klubų na
rė. Dabar ji pakviesta Purdue 
universiteto asistente, kur kar
tu studijuos organ: chemiją ma
gistro laipsniui gauti.

Saudargienės liet, tautinių šo
kių vadovą išleidžia Vokietijos 
Liet. Bendruomenės vadovybė. 
Vadovas jau spausdinamas.

Rima Stuogytė, 17 metų, Evan 
stono augštesniosios mokyklos 
mokinė, su 14 kitų mergaičių iš
vyko atstovauti JAV skautus 
tarptautinėje stovykloje prie 
Helsinkio, Suomijoje. Jos grįš 
rugpiūčio 23 d.

Studentai ir moksleiviai šią 
vasarą sunkiai tegalėjo gauti 
darbo, tad daugelis lanko vasa
ros kursus universitete.

SKIRTINGI APTARIMAI
Vokietijos perskyrimo rezul

tate tarp kitko išėjo dvi laidos ir 
garsiojo Duden žodyno. Kaiku- 
rie žodžiai jame jau skirtingai 
aptariami. Pvz. ateizmas Vaka
ru- Vokietijoje išleistame Duden 
žodyne aptariamas šitaip: “Die
vo buvimo neigimas”. Tuo tar
pu Rytų Vokietijos Duden lai
doje tas pats ateizmas aptaria
mas kaip “moksliškai pagrįstas 
neigimas Dievo buvimo ...”

Redakcijai prisiųsta
Mano pasaulėžiūra. Kultūri

ninkų pasisakymų rinkinys. Re
dagavo dr. Juozas Prunskis. Ap
lankas dail. Jono Pilipausko. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klu
bas. Spaudė Draugo spaustuvė, 
Chicago, Ill., 1958 m., 352 psh 
Kaina nepažymėta.

Lietuvių Dienos, 1958 m. ge
gužės mėn., 26 psl.

Šiame nr. telpa: P. J. Žiūrys 
-— Blaiviomis akimis; Iš Liet. 
Krikšč. Dem. suvažiavimo; Sol. 
Bičkienės pasisekimai; Nado 
Rastenio poezija; Č. Grincevi- 
čiaus novelė; A. Zubras — Isto
rinio vyksmo suvokimas; Kny
gos ir autoriai; J. Gailiušytė ra
šo apie Cleveland© “Grandinė
lę”; Pr. Alšėnas apie Toronto 
šv. Jono Kr. parapiją; Veidai ir • 
vaizdai; Ką veikia skaitytojai; 
English section.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

• SULANKSTYMŲ 
IŠTAISYMAI

• STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, ir 
kiti darbai.
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Mann & Martel Ltd
1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. 
Čia Yasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

Porkdale 
Savininkas pirko

$2,000 Įmokėti, mūrinis, . 6 kamba
riai, 2 virtuves, vandeniu gozu šildo
mas. Turi būti parduotos dar šią sa
vaitę. \

Bloor - Duffcrtn 
$1.300 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas su 2 virtuvėm, alyva šil- 
tfomas, dvigubos garažas, geras mor- 
gičius. Visai arti Bloor gatvės.

Bloor • Barthurst 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
atskiras namas su 2 moderniškomis 
virtuvėmis, alyva apšildomas (naujas 
pečius). Tuojau galima užimti.

Roncesvalles - Fern 
$3.500 Įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, mūrinis namas, dvigubas 
garažas, 2 virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas (naujas pečius). Visai arti 
Roncesvalles. Morgičius 13 metų.

Garden - Roncesvalles 
$3.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas su 4 garažais, vandeniu aly
va apšildomas, 2 moderniškos vir
tuvės. Tuojau galima užimti.

Morgueretta - Bloor 
$4.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su 2 moderniškom virtuvėm, 
alyva apšildomas, nepereinami kam
bariai, dvigubas rgoažas. Viena sko
la balansui 10-čiai metų.

Annette - Runnymcde 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas su garažu, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva apšildomas, 
4 kambariai pirmame augšte. Viena 
skola balansui 10-čiai metų.

Parkdale
$5.000 Įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
namas su garažu, alyva apšildomas, 
3 virtuvės. Arti susisiekimo. • • • 

Jane - Annette
$6.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiros 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 2 
moderniškos virtuves, garažas. Tuo
jau galima užimti.

St. Clair - Oakwood 
$8.000 įmokėti, 12 kambarių (dup
leksas) atskiras mūrinis namas su ga
ražu, vandeniu alyva šildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios. Geros pajamos. 5 
kambariai pirmame augšte.

Wasaga Beach *
Vasarvietė

$3.000 Įmokėti, 9 kambarių vasar
namis ir 8 kabinos talpinančios po 4 
asmenis, 2 laiveliai ir visi kiti pato
gumai. Vieno skola balansui 10-Čiai 
metų. Dvigubas sklypas.

Oakwood - St. Clair 
$25.000 įmokėti, 6 bu^ų apartamen
tas, 3 garažai, vandeniu apšildomas. 
Prašoma koina $55.000.

, v Rogers - Caledonia
1 atviro skola — 10 metų

$2.000 įmokėti, mūrinis, 5 kamba
riai per du augštus, 2 virtuves, dvi- 
gub. garai. Pilna kaina tik $12.900.

Annette - Runnymcde

$2.500 įmokėti, mūr., 6 komb., ga
ražui vieta. Pilna koina $14.500.

Annette - Quebec

$3.500 įmokėti, mūrinis ,atskiros, 9 
kambariai, garažas, privatus įvažia
vimas, 1 atvira skola balansui.

Leng- 
koino

mūrr- 
dviem

Annette - Runnymcde

$3.500 Įmokėti, mūrinis, atskiros, 10 
kamb., 3 virtuves, dvigubas gara
žas, geri morgičiai.

Roncesvalles - Geoffrey

$5.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
kambariai, garažas, vandeniu alyva 
šildomas, 2 modernios virtuvės.

Annette - Evelyn Ave. - Runnymede

$4.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai, 3 virtuvės, garažas, šoni
nis Įvažiavimas, Vandeniu alyva šild.

Bloor - Runnymcde 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kambariai per du augštus, garažas. 
Pilna kaina $18.900.

Annette - Indian Rd.
$7.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
kambariai, 3 virtuvės, dvigubos ga
ražas, 2 vonios, geros plytos ir pui
kiame stovyje viduje.

Bloor - Jone 
• 1 atviro skola

$6.000 įmokėti, šiurkščių plytų, 
skiros su pristatytu garažu, privatus
įvažiavimas, didelis kiemas 50 iš 
154 pėdų., vandeniu alyva šildomas.

ot-

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS
CNOLKA

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo tdef. LE. 4-8481

Namu tel. LE. 6-1410

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

■' ■ _• z

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

$1.000 įmokėti, 7 kambarių per du 
augštus, dvi virtuves, iš užpakalio 
įvažiavimas. Vienas butas išnuomo
tos už $110 men. Lengvos mokėjimo 
sąlygos, prie susisiekimo. Pilna kai
na tik $ 11.500.

Euclid • Palmerston 
$2.000 įmokėti, 10 kambarių, du 
vonios ’kambariai, virtuvės. Mūrinis 
namas iŠ kurio pajamos $240 mė
nesiui, plius savininkas turi trijų 
kambarių butą. Namas geram stovy. 

Lansdowne - Dundas
$1.800 įmokėti, 7 kambarių bunga
low. Du vonios kąmbariai, atskiros, 
gražus vieno ougŠto namukas, 
vos mokėjimo sąlygos. Pilna 
$10.500. . .

Yonge - St. Clair 
$2.500 įmokėti, 7 kambarių 
nis namas, dviejų aušgtų, su
virtuvėm. Pajamos $80 mėnesiui iš 
antro ougšto. Visai prie Subway. Pil
na kaina $12.000. Galima tuojau 
užimti.

Glendale Ave. - Roncesvalles 
$2.000 įmokėti, 8 kambariai, mūri
nis namas, garažas ir dvi virtuvės. 
Prie susisiekimo Į visos miesto dalis. 
Pilna kaina $15.000.

Anąctte - Runnymede 
$3.000 įmokėti, 10 kambarių, du 
vonios kambariai, trys virtuvės, du 
garažai. Mūrinis, atskiras namas ge
rame stovyje, prie susisiekimo, neto
li mokyklos, krautuvės, taip pat ge
ros mokėjimo sąlygos.

Queen - Bathurst
$2.000 įmokėti, 6 kambarių, dvi vir
tuvės, gražioje vietoje, prie pat susi
siekimo, viena skola 10 mėtų. Mokė
ti po $75 į mėnesį. Pilna kaina tik 
$13.500.

Bloor - Lansdowne
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atski
ras namas, tik pusė bloko nuo Bloor, 
galimo Įrengti septintą kambarį tre
čiame augšte. Namas labai gerame 
stovyje. Pilna kaina $15.000.

Markham * College
$5.00 Oįmokėti, 10 kambarių, trys 
virtuvės, garažai. Atskiras mūrinis 
narnos. Viena skola balansui, leng
vos mokėjimo sąlygos, geros paja
mos iš namo.

Eglinton - Keele 
$8.000 įmokėti, 13 kambarių per 3 
augštus — tripleksas. Kiekvienas 
butas turi savo virtuvę ir vonios kam
barį. Vandeniu alyva apšildomas, 
privatus įvažiavimas. Pastatas visai 
naujas, geros mokėjimo sąlygos. Prie 
pat Eglinton gatvės, geras susisieki
mas. Tuojau galima užimti.

Aleksas 
HAZANAVICIUS

Darbo telef. LE. 4-8481

P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambin
kite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną daug naujų nuoso- 
vybių. ’

Joseph A. PEi'IEjRS Ltd.
REA L T O R S 

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321

Oakwood - St .Clair
$6.000 įmokėti, 9 didelių kambarių 
per 2 augštus, atskiras namas. 2 vir
tuvės, vandens ir alyvos šildymas. 
Dvigubas garažas, privatus įvažiavi
mas. Didelis ir labai grafžus kiemas.

Bloor - Runnymcde
7 kambarių atskiras labai gerame 
stovyje namas. Vandens šildymas, 
garažai, gražus kiemas.

Oakwood - St. Clair
1.000 įmokėti, 7 gražūs kambariai 
per du augštus. 2 virtuves. Seiminin
kas išvyksta Amerikon.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST 
Havelock - College

$7.000 Įmokėti, atskiras 1 1 kamba
rių namas, 3 virtuvės, vandeniu ir 
alyvos Šildymas. Gpražas ir vieta dar 
keliems garažams. Pirna kaina 
$19.500.

Havelock - Bloor
$7.000 įmokėti, atskiras 9 kambarių 
labai gerame stovyje namas. 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios. Garažas 
ir tik kėli žingsniai iki Bloor

Bloor - Delaware
$2.500 įmokėti, 9 kambarių namas. 
2 modernios virtuves, dvigubas ga
ražas. Lobai arti Bloor.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tel. 
LE. 2-3321

Namų tel 
EO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A. MCKm
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS 
Namų tel. WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948 

' “ ‘ V. MORKISir EM. 6-0091

I. Mawrodin
. REALTOR

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas SL W. RO. 7-3121
Sunnyside. 60 vietų restoranas su pilnu inventoriumi, turi būti parduotas šią 
savaitė, geras pirkinys.
Dundas St. W. 30 vietų valgykla • "Grill* parduodama už pusdykį dėl susi
dariusių sąlygų

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų deiei, 
papierit, įvotrios toilet ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti td. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

GREITAI' • GERIAUSIAI • LENGVAI

LlįtUVĄ
10 Rublių už $T.— 

Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA 
KVITAS PARŪPINAMAS

BmSU PER 2 SAVMTES

GiAMERCY
į < 744 Broad Street

Newark 2, New Jersey

• Leišfa. Banktį Depč 
ir apdrausta.

“AUŠROS” ŽINIOS
8-se Š.Amerikos Lietuvių Žai

dynėse, kurios įvyks šį savait
galį Niujorke, “Aušrą” atsto
vaus šie lengvaatlečiai: J. Lauri
navičius, E. Apsega, R. Keleris, 
V. Ubeika, R. Gudas, R. Burdu- 
lis, J. Viliūnas, O. Kaizeris, A. 
Malinauskas, V. Šernas, A. Ža
liauskas, K. Batura, S. Petravi
čius, A. Kimša, L. Sergautis, R. 
Gataveckaitė, J.

‘A. Sapijonytė, J. Petravičiūtė ir 
A. Grigaitė.

Į Niujorką išvyks šį ketvirta
dienį 8 vai. ryte. Su sportinin
kais sykiu vyksta globėjas Tė
vas Paulius, vicepirm. P. Rušė- 
nas, J. R. Simanavičius ir A. 
Gaižutis.

Nuoširdus ačiū KLK Moterų 
D-jos Prisikėlimo parapijos sky
riui už $75 auką. T. P?

Vytis II laimi
Praėjusio penktadienio Senior 

lygos futbolo pirmenybių rung
tynėse Vytis II negailestingai 
supliekė stiprią Irish B vienuo
likę net 4:1. Jau pirmoj žaidimo 
minutėj prasiveržęs Venckus 
gražiu šūviu muša pirmąjį įvar
tį. Neilgai trukus Siminkevičius 
kelia iki 2:0. Pakilusia nuotaika 
vytiečiai užspaudžia priešą ir 
nuo vartininko atšokusį kamuo
lį Venckus vėl siunčia į tinklą. 
Čia įsiterpia airiai sušvelninda
mi pasekmę iki 3:1, tačiau tai 
vytiečių nepalaužia ir praėjęs 
Siminkevičius įsuka priešams 
ketvirtąjį įvartį. Antram puslai- 
ky vaizdas žymiai pasikeičia. 
Priešas smarkiai užgula vytie
čių vartus ir tik ilgos Kulio ran
kos spėja ginti vartus nuo dažnų 
jų šūvių. Vytiečiai atlaiko tą 
spaudimą iki rungtynių pabai
gos. Po šio laimėjimo Vytis II 
pirmenybių lentelėje pakilo iki 
5 vietos.

Žymiai blogiau sekėsi sekma
dienio rungtynėse žaidžiant 
prieš Celtic.Jau pirmame pus- 
laiky vytiečiams įmųšami trys 
įvarčiai. Tačiau antram puslai- 
ky mūsiškiai,.susiima, užspau
džia priešo vartus ir žaisdami 
visą laiką beveik į vienus var
tus įmuša tik vieną įvartį. Ne
žiūrint to, antram puslaiky bu
vo parodytas darnus žaidimas ir, 
jei komanda galėtų tai padaryti 
dažniau, išaugtų į pajėgų viene
tą. Įvartį šiose rungtynėse įmu
šė H. Rožaitis. Rungtynėms pir
mą kartą teisėjavo ir lietuvis 
teisėjas K. Lukošius. Sekančios 
rungtynės įvyks liepos 10 d. 6.45 
vai. vak. Beaches std. Vytis II 
žaidžia prieš Forest Albions.

LKS Vytis suorganizavo ant
rąją komandą, kad prisiaugintų 
pakaitų reprezentacinei vienuo
likei. Tačiau ar sportinė vado
vybė pakankamai kreipia dėme
sio į šios komandos techninį ir 
taktinį paruošimą? Komandos 
vadovas Pietėraitis kaip admi
nistratorius savo pareigas atlie
ka pavyzdingai. Tačiau koman
dos paruošimui reikia daugiau 
žmonių. Komandoje yra daug 
jaunų ir žadančių žaidėjų, kaip

Venckus, J. Laurinavičius, Vine 
Baliūnas, 
reikalingas techninis paruoši
mas. Tam
Rungtynių metu turi būti žmo
gus, kuris duotų nurodymus, da
rytų pakeitimus ir svarbiausia 
— neleistų patiems žaidėjams 
tvarkytis bei ginčytis. Tą turėtų 
atlikti tas pats treneris arba taip 
vadinamas “coach”. Jei į tai ir 

Gataveckaitė, į toliau nebus kreipiama dėmesio, 
Vytis turės tik neaugštos koky
bės savamokslius pakaitus, o gal 
ir tie pamažu išsiskirstys .

Žiūrovas.
Lietuvos teniso turnyre birže

lio 6 d. paaiškėjo nugalėtojai: 
moterų M. Sličytė, antroje vie
toje Beresnevičiūtė, trečioje D. 
Naujelytė; iš vyrų nei vieno 
pralaimėjimo nepatyrė A. Pal
tarokas, užėmęs pirmą vietą. 
Antroji vieta teko A. Puidokui, 
o trečioji V. Dineikai.

Moterų dvejeto pirmoji vieta 
teko D.Naujelytei - Kuprevičiū- 
čiūtei, antroji Sličytei - S. Balt- 
rūnienei. Vyrų dvejeto nugalėr 
tojo vardą iškovojo A. Paltaro
kas - V. Trumpa, antroje vieto
je liko P. Korkutis - V. Matu
laitis.

Mišraus dvejeto finale D.Nau- 
jelytė - A. Paltarokas nugalėjo 
Sličytę - Puidoką.

Dubeckas, kuriems

reikalingas treneris.

527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404 
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas-

Jone - Baby Point 
$1.000 mokėti, 2 metų senumo, 6 k. 
mūrinis namas, privatus įvož., 
mininkas išvyksta iš Kanados, 
būti parduotas.

Indian Rd. - Bloor 
$2.500 įmokėti, 8 komb. mūr. 
mas, 2 virt., vieta garažui. 

Havelock St. - Bloor 
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis 
mas, išilginis planas, 2 virtuvės, 
delis kiemas.

Clendenan Ave. - Annette 
$4.500 įmokėti, H kamb. atsk. mūr. 
namas, per du augštus dupleksas, 
2 mod. virt., 2 vonios, vand. alyva 
šild., dvigub. garažas su priv. įvaž. 

Clendenan Ave. - Bloor 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, mod. virtuvė, alyva šildom., 
garažas su didžiuliu, gražiu kiemu, 
šeimininkas išvyksta.

* Jane - Bloor 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
narnos, modernus viduje, vand. aly
va šildomas, garažas.

^Parkdale rdjonc :■*’ 
$7.000 įmokėti, 15 komb. atsk. mūr. 
narnos, 4. virt., 3 vonios, vpntį alyva 
šild. Garažo? su priv^įvož. Ilgos’ iš- 
simokejimo sol., geras nuomavimui.

Runnymede Rd.
$7.000 įmokėti, 8 komb. atsk. mūr. 
nomas, mod. virtuve, vand. alyva šil
dom., garažas su priv. įvaž 
skola.

TEL. DARBO LE.
s-**-; i .

šei- 
turi

no-

na-
di-

10 metu

Indian Rd. - Glcnlokc Ave. 
$7.500 Įmokėti, 9 komb. atsk. mūr. 
namas, 2 modern, virtuves, vandeniu 
šildomas, garažas.

Westminster - High Park 
$8.000 Įmokėti, 13 kamb. atsk. mūr. 
namas, 4 virtuvės, 3 vonios, vond. 
alyva šild., garažas, gražus didelis 
kiemas, turi būti parduotas.

Bloor - Runnymede Rd. 
$8.500 Įmokėti, 8' komb per 2 augš
tus, atsk. mūr. namas - dupleksas, 2 
mod. virt., 2 vonios, vand. alyva šil
domas, garažas su priv. Įvažiavimu.

1 Rusholmc Rd. - College 
$9.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atsk. mūr. narnos, 2 mod. vir
tuves, 2 vonios, vand. alyva šildom., 
garažas.

Oakwood - St. Clair 
$10.000 įmokėti, 10 k. atsk. mūr. 
namas, vand. alyva šild., labai mo
dernus ir gražus viduje, garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena skola 10 
metų.

Wasaga Beach 
$800 Įmokėti, 6 kamb naujas vasar
namis su visais baldais. .
$2.000 įmokėti, maisto prod, krau- 
tuvė-valgykla, tinko moteliui ir ben
zino stočiai.
$4.000 įmokėti, 19 vasarnamių - ka
binų, benzino stotis, restoranas, gali 
keisti Į namą.

KERBERIS
2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

Kelias į Europoskrepšinio nugalėtojus

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI 
GYVENAMUS NAMUS. APARTAMENTUS, 

ŽEMĘ STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
D R A U D I M A S (VISU RŪŠIŲ), 

KREIPKITĖS: 
DISTRICT ESTATE BROKERS . • 

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS 
Pirmoji Montrealy Lietuviu Real Estate {staiga 

Noriai Montreal Real Estate Board 
177 SHERBROOKE ST. W., Telefonas PL. 8501 

5 MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI: 5-JI METAI. 
Apyvarta 1957 m. siekė $1.000.000,00.

V. LIESUNAITIS 
J. SKUČAS

D. N. BALTRUKONIS
F. YASUTIS
A. MARKEVIČIUS

CR. 6-5075
LA. 2-7879
OR. 1-8951 E. YAFFE — Sekretorė.

PO. 6-6719
RA. 2-6152

B, Sergantis Realtor
989 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-9212

Jei nori tapti turtingu, atkreipk dėmesį į 
šiuos investavimus:

1. Centre miesto 14-kos butų apartmentas. Kaina $90.000.
Nedidelis įmokėjimas
High Park rajone 4 butų apartm. Prašoma kaina $38.000.
Centre miesto 40 didelių kambarių apartmentas.
Kaina $70.000

4. 52 akrų farma su trobesiais, 10 mylių nuo miesto ribų.
įmokėti $3.000. Tarp 27 kelio ir 400.
90 akrų farma su gerais trobesiais, 13 mylių nuo Toronto.
Prašoma kaina $23.000.
10 akrų sklypai prie 400 kelio, arti Toronto, žema kaina.

Jums mielai patarnaus

2.
3.

5.

6.

Telefonas LE. 4-9212

Nepriklausomos Lietuvos gyį 
venimo pirmame dešimtmety ją 
krepšinio sportas buvo mažai iš
plitęs ir nedaug žinomas. Jam., 
plėtotis nebuvo nė kukliausi^; 
sąlygų. Caristinės Rusijos prie^ 
spaudos laikais statytose mo-: 
kyklose nebuvo sporto saliiį.1 
Tuomet dar neturėjome ir Kū
no Kultūros Rūmų, kurie Lie
tuvos sporto gyvenime, suvai
dino didelį vaidmenį. Mokykli
nis jaunimas teturėjo menką su
pratimą apie krepšinio sportą, 
o visuomenė jam nerodė dides
nio entuziazmo. Tiesa, tais lai
kais krepšinis ir visoje Europoje 
dar tebuvo naujagimio vystyk
luose. Dar niekas negalvojo 
apie Europos krepšinio pirme
nybes. Lietuvoje neturėta krep
šiniui ir tinkamo lietuviško 
vardo. Jis buvo, vadinamai bas- 
ketbolu, krepšiasviedžiu ir ki
tais vardais. Krepšinio vardas 
surastas ir prigijo tik tada, kai 
krepšinio sportas Lietuvoje pra
dėjo kilti.

1935 m. vasarą į Lietuvą at
vyko Amerikos lietuvių sporti
ninkų ekskursija. Kaune tada 
jau buvo pastatyti modernūs ir 
erdvūs Kūno Kultūros Rūmai 
su gražia krepšinio sale ir veikė 
kūno kultūros kursai. Kursai 
ruošė kūno kultūros ir sporto 
instruktorius Lietuvos mokyk-: 
loms. Amerikos lietuviai sporti
ninkai, kurių tarpe buvo krep
šinio “žvaigždės”: Ed. Kriaučiū
nas ir Ben. Budrikas, parodė 
krepšinio meną, grožį ir krepši
nio sportu užkrėtė Lietuvos jau
nimą. Amerikos lietuvių sporti
ninkų ekskursija grįžo į Ameri
ką, bet du ekskursijos dalyviai, 
dr. K. Savickas ir J. Knašas, pa
siliko Lietuvoje kaip sporto in
struktoriai. Dr. K. Savickas ap
sigyveno Kaune ir lavino van
dens sportininkus, kartu dirb
damas ir su krepšiniu. Jis tada 
parašė krepšiniui vadovą — 
“Krepšinis”. Gyvendamas Kau
ne K. Savickas dėstė Kūno Kul
tūros kursuose, lankė Lietuvos 
gimnazijas ir visur steigė ir tre
niravo sporto būrelius. J. Kna
šas (vėliau tragiškai žuvęs 
Kaune) buvo pakviestas kūno 
kultūros instruktorium į Klai
pėdą, kur dirbo su Klaipėdos 
boksininkais, bet nepamiršo ir 
krepšinio. 1935 m. dr. K. Savic
kas grįžo į Ameriką.

Antrosios Europos krepšinio 
pirmenybės turėjo įvykti kai
myninės Latvijos sostinėje Ry
goje 1937 m. pavasarį. Krepši
nio sportas Lietuvoje buvo jau 
paplitęs ir pakilęs. Jei anksčiau 
latviams pralaimėta 10:130, tai 
paskutinis susitikimas su lat
viais baigėsi tiki 0:31 latvių lai
mėjimu. Lietuva ryžosi daly
vauti antrosiose Europos krep
šinio pirmenybėse ir buvo ruo
šiama Lietuvos valstybinė krep
šinio rinktinė.

Amerikos lietuviai 1937 m. 
pavasarį Lietuvą atsiuntė Fe
liksą Kriaučiūną, krepšininko 
Ed. Kriaučiūno brolį ir Praną 
Talzūną, vieną iš iškiliausių 
Amerikos lietuvių krepšininkų. 
Abu svečiai spindėjo jaunyste 
ir entuziazmu. Feliksas Kriau
čiūnas, tada tik baigęs De Paul 
universitetą Čikagoje, buvo ne ;

gas, bet ir sporto vadovas, peda- 
gogas’ ^Pranas Talzūnas buvo 
nepamainomas taškų rinkėjas. 

..Peliksas Kriaučiūnas paskirtas 
Lietuvos valstybinės krepšinio 
rinktinės ' kapitonu ir jam pa

švęsta '■ sjiBaryti- ir treniruoti 
rinktinę. F. Kriaučiūnas, būda
mas ne reklamos žmogus, dirbo 
tyliai, bet nuoširdžiai, jš Kau
no gimnazijų ir Kūno Kultūros 
kursų auklėtinių jis atrinko bū
relį jaunuolių, su kuriais dirbo 
dieną ir naktį.

Prieš išvykstant į Europos 
krepšinio pirmenybes, Lietuvos 
valstybinė rinktinė Kūno Kul
tūros Rūmų salėje sužaidė rung 
tynęs su kita rinktine. Šios rung 
tynęs buvo atviros visuomenei, 
todėl prigužėjo pilna salė. Žiū
rovai buvo nustebinti. Per mė
nesį laiko F. Kriaučiūnas pada
rė stebuklą. Gerai žaidė ne tik 
jis pats ir Pr. Talzūnas, bet nuo 
jų nesiskyrė Z. Puzinauskas ir 
A. Andriulis; puikiai derinosi 
L. ■ Baltrūnas; Pr. Mažeika ir 
kiti. Žiūrovai sukėlė griaus
mingas ovacijas. Ne vienas tu
rėjo slaptą mintį, jog Lietuva 
pirmenybėse ne tik gerai pasi
rodys. bet gal jas ir laimės.

Gražiomis uniformomis aprū
pinta ir nedidelio būrelio paly
dovų lydima. Lietuvos krepši
nio rinktinė. be didesnio triukš
mo, išvyko į Europos krepšinio 
pirmenybes Rygoje.

Antrųjų Europos krepšinio 
pirmenybių dalyviai buvo su
skirstyti į’dvi grupes. Lietuvos 
grupėje buvo pavojinga Itali
ja, pajėgi Estija ir kiek silpnes
nis Egiptas. Kitoje grupėje pir
menybių favoritu spėta Prancū
zija, Lenkija ir Latvija. Savo 
grupėje Lietuva pirmose rung
tynėse nugali Italiją, įveikė Es
tiją ir laimi prieš Egiptą. Pusfi
nalinėse rungtynėse Lietuva 
sudorojo Lenkiją. Visoje Lietu
voj pakilo didžiausias entuziaz
mas. Miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose žmonės laukė lemian
čio susitikimo. Kadangi Lietu
vos grupėje žaidusi Italija įvei
kė kitos grupės nugalėtoją Pran 
cūziją, finalinės rungtynės, Eu
ropos krepšinio nugaltėojo var
dui išalkinti įvyko tarp 
vos ir Italijos krepšinio 
nių.

Buvo jau sutemę, kai 
vos ir Italijos krepšinio 
nės pasirodė žaidynių 
Lietuvos radijo 
pranešėjjas Alg. Visockis sujau
dintai kalbėjo, jog tai yra lem
tingasis vakaras ir lemtingasis 
susitikimas. Pranešėjas ramino 
klausytojus, jog mūsų rinktinės 
vyrai kupini pergalės dvasios, 
jie nepralaimėio nei vienų rung 
tynių, nepralaimės ir šį vakarą. 
Rinktinės kapitonas Feliksas 
Kriaučiūnas davė paskutinius 
nurodymus — neįsįleisti į italų 
vartojamą žaibišką sportą, lai
kyti savo rankose kamuolį ir 
italus nugalėti ramumu, apgal
votu žaidimu, siekiant išnaudoti 
visas galimas jų žaibiškos spar
tos klaidas. Radijo transliacijos 
klausėsi šimtai tūkstančių Lie
tuvos žmonių. Kauno alaus ba
ruose prie radijo aparatų buvo 
susitelkusi visa studentija. Re
storanuose ir kavinėse nutilo

Lietu- 
rinkti-

Lietu- 
rinkti- 
salėje. 

transliacijų

orkestrai, užleisdami vietą ra
dijo aparatams.

Rungtynės buvo nervingos ir 
nepaprastai dramatiškos. Italai 
siekė atsilyginti už pirmųjų 
rungtynių pralaimėjimą, lietu
viai ryžosi pirmenybėse išeiti 
nugalėtojais. Pirmas puslaikis 
baigėsi 11-9 ' Lietuvos naudai.. 
Antrasis puslaikis . pasižymėjo 
dar didesniu audringumu. Pas
kutinę žaidimo minutę pasekmė 
rodė 24-23 Lietuvos naudai. Kri
tiškuoju momentu teisėjai ita
lams davė mesti 3 baudas, ku
rios turėjo nulemti., rungtynių 
eigą ir Europos krepšinio nuga-, 
lėtojo titulą. F. Kriaučiūnas ir 
šiandien mano, jog baudos buvo 
neteisingos, nes prityręs krepši
ninkas Pr. Talzūnas negalėjo iš 
eilės 3 kartus .pakartoti tą pačią 
klaidą. Salėje mirtina tyla. Prie 
radijo aparatų nerimsta ir jau
dinasi visi klausytojai. Susijau
dinęs italas pirmos baudos ne
išnaudojo. Nepataikė ir antrą 
kartą. Dabar italai tegali tik iš
lyginti, tada bus pratęsimas. 
Bet drebėdamas italas neišnau
dojo ir trečios baudos. Radijo 
pranešėjas -suriko: Lietuva lai
mėjo! Lietuva Europos krepši
nio nugalėtojas! Salėje kilo 
naujajam Europos krepšinio nu
galėtojui milžiniškos ovacijos. 
Pasigirdo Lietuvos Himno gar
sai. Gaivalingi valio šauksmai 
kurtino Kauno gatves ir aikš
tes. Tą naktį Kaune negaliojo 
eismo ir kitos taisyklės. Studen
tija ataus baruose ir kavinėse 
džiūgavo ir dainavo ligi anks
taus ryto. Studentiją pasekė vi? 
visuomenė. Į Rygą pasiplyė 
šimtai sveikinimo telegramų.

Kitą dieną naujasis Europos 
krepšinio nugalėtojas tarptauti
niu traukiniu grįžo į Lietuvą su 
gėlėmis ir džiaugsmo šūkiais 
gražiai išlydėti Latvijos lietu
vių. Valdininkai, darbininkai ir 
ūkininkai metė darbą ir skubėjo 
nors pro traukinio langą pasvei
kinti nugalėtojų. Jau pirmojoje 
geležinkelio stotyje Latvijos pa
sienyje susirinko šimtai žmonių 
ir sveikino nugalėtojus. Ir taip 
per visą Lietuvą ligi Kauno. 
Tarptautinis traukinys, 
damas naująjį Europos 
nio meisterį, pravažiuodamas 
pro stotis ir gyvenvietes labai 
sulėtindavo spartą, kad susirin
kusi minia galėtų pamatyti be
sišypsančius veidus ir paberti 
atneštas gėles.

Nepaprastas buvo' sutikimas 
Kauno geležinkelio, stotyje. De
šimtys tūkstančių kauniečių už
tvindė Vytauto prospektą ir Pa
rodos gatvę, kuriomis nugalėto
jai buvo vežami į Kūno Kultū
ros Rūmus. Gėlėmis apkaišyti ir 
apiberti, “valio” šauksmams 
griaudžiant ir dainoms aidint 
Europos krepšinio nugalėtojai 
pasiekė Kūno Kultūros Rūmus, 
atvežę didžiausią pergalę Lietu
vai. kurios troško ir laukė visa 
lietuvių tauta.

(Iš Ed. Šulaičio red. leid. 
“Lietuviškasis krepšinis”).

SL Daunys.
i

Vašiiuri&nas. — JAV du po
vandeniniai laivai pasinėrę iš
buvo vienas 30, o kitas 31 die
ną, nuplaukę 8.000 myliį nei 
karto neiškilę.

pagerb- 
krepši-



Dr. Jonas YčasI

Gydytojas ir chirurgas
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Dr. E. Zubriene
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST
s. (prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
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■ REAL ESTATE
SR Bloor St W. Telefonas LE. 1-4605
$6.000 įmokėti, 12 kombarių, 4 virtuvės, 2 garažai, patogus susisiekimas, ge- 

mūro nomęs.
St. Clair - Oakwood

Prašomo kaina $22.900, 7 kambariai, vandeniu alyva apšildomos, kvadrati
nis plonos ir garažas.

College - Dvfferin •
$3.000 įmokėti, 8 kambariai, 3 virtuvės, atskiras, vienas morgtČius balansui.

High Pork rajone
9 kambarių, vandeniu alyva apšildomos, garažas, lobai gera vieta nuomavi
mui, didesnis įmokejimas. *
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

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

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
966 Dundas St. W. - - Tel. LE.. I-5688

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
- - PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8. vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 
Darbas atliekamas greitai .ir sąžiningai.
. Sav. V. BLOCKIS

NAUJAS MUZIKOS 
FENOMENAS

| Muencheno priemiesty, skur
džiame barake, tyliai gyveno 
muzikas Wolfgang Tauscher, po 
vieno bombardavimo Berlyne jis 

į buvo apakęs ir gyveno iš pensi- 
l.ėlės, kurios dėl kažkurių intry- 
gų taip pat neteko. Komponavo

Į jis savo simfonijas, bet niekas jų 
nespausdino ir niekas nenorėjo 
išpildyti.

Į Tuo tarpu viena karitatyvinė 
■ Paryžiaus organizacija sugalvo
jo suruošti koncertą, kurio pel
nas būtų paskirtas pereito karo 
aklųjų invalidų naudai. Ši žinu
tė atsidūrė ir Muencheno laik
raščiuose. Kažkas organizato- 
iams priminė, kad ten esąs toks 
įklas kompozitorius. Po ilgo su- į 
jrašinėjimo, keletas Tauscherio 
tūrinių ir jis pats atsidūrė Pa
ryžiuje ir buvo išpildyti aname 
oncerte. Jie sulaukė didžiausio 

jasisekimo. Publikos entuziaz-

Reikia saugoti
Duktė rašo tėvams laišką iš 

kolegijos bendrabučio: “Man čia 
labai gerai. Prieš pietus atydžiai 
mokinuos, o vakare palinksmina 
mane ping pong””.

— Žinai, — sako motina tėvui,
— .daug ką.galime leisti savo 
Onutei, bet tik nesusidraugavi- 
mą su tuo kiniečiu.

Taip vadinami
Bičiulė aiškina draugei:
— Jis tada ir sako: “Užteks tos 

tavo taip vadinamos meilės!” 
. — Na. o ką tu į tai?

— Aš jam grąžinau taip vadi
namą deimanto žiedą...

i
Kiti netinka

Mokytojas davė mokiniams ‘ į'Siu’ririkuoti? 
parašyti rašinį_“Mūsų naujasis

>1 Padori mergina
Teisėjas mergaitei teisme:
— kodėl tamsta nepasukai, 

kai po’icininkas pamojo ranka?
—. Aš ne tokia, kad sukalio- 

čiaus nagai kiekvieno vyriškio 
mostelėjimą...

Jam ne čia
Į didžiulę universalinę krau

tuvę užėjo vyriškis ir < pasiteira
vo informacijoje, kur jis galėtų 
pasirinkti kokią dovaną žmonai 
jos vardinių proga.

— Ar seniai tamsta vedęs? — 
pasiteiravo tarnautojas.

— O, jau penkiolika metų.
— Malonėkite eiti štai ten į 

rūsį. Ten vyksta įvairių dalykų 
išpardavimas...

Prašo patarimo
Į laikraščio patarimų skyrių 

atėjo toks laiškas:
Aš jau turiu keturis vaikus. 

Mano vyras nori dar daugiau. 
Bet aš esu skaičiusi laikrašty, 
kad kas penktas pasaulyje gims- 
tąs vaikas yra kinietis. Ar aš dar► „

1390 DUNDAS ST. W.
Telefonas. LE. 6-1794 

Pakeičia priėmimo valandas. 
Priima susitarus telefonu.

Priėmimo valandos: 
nuo 9-12 ir 3-8 vai. v. į 

Šeštadieniais pagal susitarimą
t

mui nebuvo ribų, o muzikiniai automobilis”. Parašyti reikėjo 
cntikai paskelbė, kad tai naujas nedaugiau 200 žodžių. Viena mo- 
3ethovenas. .kinė parašė šitaip: “Pereitą sa-

Po koncerto Tauscheris grįžo ] vaitę tėvelis pirko naują auto- 
į Muencheną ir vėl skurdžioje mobilių ir mes išvažiavome už 
savo pastogėje kuria. Nuo jo; miesto. Vienoje vietoje automo- 
triumfo Paryžiuje tepraėjo vos bilis atsimušė į medį. Nuo ten 
pora mėnesių, tad koks bus jo iki artimiausio telefono buvo 4 
tolimesnis likimas dar neaišku, mylios. Tai jau 26 žodžiai, o li- 
Nejaugi atkutusi Vokietija ne-Skųsiu 174, kuriuos tėvelis pasa- 
padės savajam talentui išsikaps- Į kė mums einant iki telefono, 
tyti iš skurdo pastogės? 'drįstu rašyti”...

kinė parašė šitaip: “Pereitą sa-

ne.

Hamiltono lietuviškoji mokykla

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja 

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

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

AKIŲ SPECIALISTAS |

L LUIiSKY. R.0.i
■ i .i

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
ckkj nervus, kuri* daž

nai sukelia g^’vos skaudėjimų ir n<r- 
v’»ngumq. Kolba slavų kalbomh.
470 College St W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

9

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA 
WANDA’S HAIR STYLING

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS apsilankyti naujoje ir modernioje WANDOS 
■ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos. 

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

1700 B QUEEN ST. W. (prie Sunnyside) 
Telefonas LE. 5-6686' -

PRANAS BARAUSKAS

LE. 4-3608
83 Westmoreland Avenue, Toronto
Aistovas The Empire Life Insurance Co. ir 

kitų draudimo bendrovių.

NORITE SUTAUPYTI?
Kainos ont visko pakilo, tačiau Jūsų 
nuosavybės draudimai kainuos mažiau,
jei kreipsitės į mus. Parodysime, kaip
galima pilnai apsidrausti už žemesnę 
kainę. Patarimai ir patarnavimai vel
tui. Skambinkite Šiandien.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtos. Valgiai gaminami prityrusių virėjy. Atida 
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai vok. Visi maloniai kviečiami otsilankyh

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0981

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

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ
• KAINA PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pa* galima užsisakyti laivams motorus bei {vairias medžioklinius foutuvus.

ŽUKLAVIMO
ir jvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

(Atkelta iš 5 psl.) 
ginimas už jų darbą mokyk
loje. -

Keik žinau, šiemet Tėvų ko
mitetas, pirmininkaujamas V. 
Sako, padarė:mokytojams staig
meną, suruošdamas jiems ir mo
kyklos vedėjui oficialų pager
bimą. Kaip šią naujovę priėmė
te Jūs ir visi mokytojai?

— Šiais metais mokytojams ir 
man asmeniškai buvo padarytas 
malonus siurpryzas. Jis buvo 
juo malonesnis, nes turėjome 
daug dalyvių iš tėvų tarpo ir vi
suomenės. Už šią visai netikėtą, 
todėl ypač mielą, staigmeną 
.<un. dr. J. Tadarauskui, Tėvų 
komitetui ir jo pirmininkui V. 
Sakui ir visiems tėvams bei šio 
pobūvio dalyviams savo ir visų 
mokytojų, vardu nuoširdžiausiai 
dėkoju!

Kiek teko patirti, šių mokslo 
metų užbaigimas buvęs įspūdin
gesnis už anksčiau įvykusius. 
Ką Jūs apie tai turėtumėte pa- 
sakyti?T* x UeKUJLl UUIIlb, D. «>. UX.

— Iškilmingas mokslo metų -- latn pasikalbėjima. Tikiu,
^baigimas įvyko šeštadieni, kad jis‘šiek tiek prisidės prie 
^xr^^10 • 14 A^'v ^1S Pra^e^s „ Pa* j liet, mokyklos didesnio pasise- 
maldomis Ausros V artų bazny- ; kimo norė-'
cioje, kurių metu gražų pa- . -- .
mokslą pasakė kun. dr. J. Ta- Į 
dfciravBkas. Jose dalyvavo be- • 
veik visi mokiniai. Taip malo
nus ir jaudinantis lietuviškas

i jausmas užlieja širdį, kada ma
itai pusę mūsų bažnyčios užpil
dytą lietuviško jaunimo. Per 9 
metus toks didelis būrys vaikų 
susirinko pirmą kartą.

Oficialioji dalis įvyko parapi
jos salėje, kurios metu kalbėjo 
*. Giedraitis, Tėvų k-to pirm. 
V. Sakas ir mokyklo švedėj as. 
Po to išdalyti pažymėjimai ir 
ipdovanoti iš kiekvieno sky
riaus (mokykloje veikė 6 sky
dai) po 3 geriausius mokinius 
ietuviškomis knygomis. Vėliau 
.ekė vaišės vaikams, kurias jie 
labai mėgsta ir jų laukia. Bend
rai kalbant, mokslo metų užbai
gimo iškilmės praėjo labai gra
žiai ir pakilioje nuotaikoje.

Didesniam mokyklos pasise
kimui ir mūsų jaunimo lietu
viškos ateities užtikrinimui, ko 
pageidautų mokytojai ir Jūs, 
gerb. Vedėjau, iš tėvų ir lietu
viškos visuomenės?

— Pagrindinis ir didžiausias 
nūsų prašymas tėvams būtų:

1. visi leiskite savo vaikus į
liet, mokyklą tol, iki jie mo
kyklą pilnai užbaigs. )

2. visi tėvai savo šeimose ir tyje dar su didesniu pasisekimu
su vaikais kalbėkite tik gimtąja išlaikyti mūsų jaunimą prie 
lietuvių kalba; tautos kamieno. Sk. St.

3. labai prašau visus tėvus ap
rūpinti savo vaikučius lietuviš
ka spauda, užsakant jiems vaikų 
laikraštėlius, ir karts nuo karto 
nuperkant liet, vaikams knygų, 
pritaikytų jų amžiui;

4. lietuvybės išlaikymui daug 
padeda aktyvus jaunimo daly
vavimas liet, organizacijose. Pa
raginkite savo vaikus į jas įsi
rašyti;

5. vasaros metu visi leiskite 
vaikus į lietuviškas jaunimo sto
vyklas. •

Kas liečia lietuvišką yisuome- 
nę, turiu pažymėti, kad jos tei
kiama mokyklai parama yra di
delė, už. ką šia proga nuoširdžiau 
šiai dėkoju, bet taip pat noriu 
atkreipti rimtą dėmesį, jog jos 
niekad nebus per daug. Taip 
pat būtumėm visi mokytojai la
bai dėkingi, jei tautiečiai dau- 
m"u domėtųsi lietuviška mo
kykla ir populiarintų ją spau- 
^>,e. Įvairūs mokyklą liečia vie
ši pasisakymai mūsų perijodiko- 
je yra labai mielai laukiami.

Dėkoju Jums, p. J. Mikšy, už

VERTA JŲ PAJIEŠKOTI 
1924-1931 m. laikotarpy dau

gybė Vokietijos kraštų, miestų 
ir pramonės įmonių platino pa
skolos lakštus, kurių pajamos 
buvo skiriamos krašto atstaty
mui po I Pasaulinio karo. Pasko
los lakštų po $100, $500 ir $1000 
Montrealio ir Toronto apylinkė
se buvo išplatinta apie už $10.- 
000.000, o visose JAV net už 2 
biliionus. Pirko daugiausia vo
kiečiai, norėdami padėti savo 
kraštui. Pereito karo nietu Šių! 
paskolos lakštų vertė krito ir 
dajiguma jų laikytojų juos iš-, 
metė arba atidavė vaikams pa- 
.žaisti. Betgi dabar didžioji dalis 
tų vertybės popierių yra atgavę 
savo vertę ir kainuoja maždaug 
dvigubai tiek, kiek už juos mo
kėta. Dabar daugelis vokiečių 
netikėtai sužino, kad kuriame* 
nors jų stalčiuje ar albume yrą 
visas kapitalas. Kaikas prieš ke
liolika metų dėl visko nusipirko 
iš antrų rankų tokių lakštų už 
keletą dolerių, o dabar gauna 
tūkstančius.

Bet kas jų turi, neprivalo pa
miršti, kad- jie? bus išperkami 
tik iki šių metų rugpjūčio 31 d. 
Po tos datos jie bus beverčiai ir 
jau 
bus

niekad nebeatsigaus, nes 
išsibaigęs jų terminas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS 3

6
Pats laikas padaryti pavasarinį mašinos pagrindinį patikrinimą.

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spadma-Coll***/ 
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Nauiu stabdžių įdėjimas tik *18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4658. DARBE: WA. 1-9541

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

TeL WA. 3-2003

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šešta dienia u 
pagal susitarimg

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(f rytus nuo Duffenn St J

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

I

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O.
RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

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

274

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

i

čiau išgirsti Jūsų numonę apie 
kitą mūsų kolonijos didelį lietu
višką darbą — Hamiltono Lie
tuvių Namus ir jų praktišką 
naudą lietuvybės išlaikyme?

— Mokykla, kaipo tokia yra ir 
bus pagrindinė lietuvybės išlai-. 
kymo tvirtovė. Ji visada mielai 
sutinka ir sveikina visas lietu
viškas pastangas išlaikyti jau
nimą išėjusį iš mokyklos prie 
liet, kamieno. Būsimieji Hamil
tono Lietuvių Namai, kaip lie
tuviškų kultūrinių pramogų ir ■

Paiėškojimai
Juozo Tautvydo arba Marijo

nos Bielskienės, gyvennančius 
Kanadoje, ieško Tautvydas Al
fonsas, s. Jono, gyvenantis Lie- 
'ftžybjė — Šilutė, Laisvės g-vė 
Nr. 15 butas 5.

St. Stulpino, gyvenusio 114 
Fermanagh Ave., Toronto 3, 
ieško motina, gyvenanti Šiau
liuose.. Jį patį prašom atsiliepti 
arba kas apie jį ką žino, prašom • 
pranešti “TŽ” administracijai. •

susirinkimų centras yra svei- j 
kintini, remtini ir labai reikalin
gi netik Hamiltonui, bet ir vi
soms kitoms lietuviškoms kolo
nijoms.

Nuoširdžiausiai padėkojęs p. 
J. Mikšiui už šį platų pasikalbė
jimą, perduodu jį visai lietuviš
kai visuomenei ir kartu, kaip 
hamiltonietis, didžiuojuosi pui
kiai veikiančia liet, mokykla, 
kurią lanko beveik visas mūsų 
kolonijos mokyklinio amžiaus 
jaunimas. Didžiausias kreditas 
ir visų mūsų pagarba priklauso 
mokyklos vedėjui J. Mikšiui ir 
visiems mokytojams. Linkime 
Tamstoms geriausios sveikatos 
ištvermės šiame didžiajame lie
tuvybės išlaikymo darbe ir atei-

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS 
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir oaltams. Augšėiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos. . *

1229 Dundas St. W. (tarp Dover court Rd. ir Lisgor). Toronto, Ont.

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neon iškabų valymas. 
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

31 A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

DĖMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

AL ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto. Tel RO. 6-4063

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO 

televizijos ir radio aparatus 
TAPE REKORDERIUS, Hi - Fi, PATEFONUS.

J. STANIONIS —-
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861. i 

i

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami f na 
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. W., Toronto 
Tel. EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt.

$14.75
$23.20

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas Si. " . Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 « LE. 4-8432

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat Himu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS •

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, . 

morgičiai.

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

■M

A. P. GARAŽAS
1S39 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visu rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romotic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

STANLEY SHOE STORE
Aug&iousios rūšies moterų, vo«kų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve "PARAMA”

Patkote 1 aim, iki $3.000. Resketos, imWiai ir gyvybė ap<frop«ta.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antradieniais — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtodieniois nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas S*. W„ Toronte, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

VEDYBOS
Jei norite vesti, rodykite /vokiečiu oi 
lenkų k./, telefonuokite or otvykite 
asmeniškai Į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" . 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

'veltui.

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO JSTAK5Ą 

Legalus rūbelių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir t.t.

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 

, tcn gyvcnanČiois orbe otvykstan- 
oais ii. LietuvoĮ^^:.?;;c:

mėnesįr Nesezonimti Taiku nuolai-

Į Už$irakyiite> Wl&jO M

r T.ci.i
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tragiškai atsiskyrus iš šio pasaulio, jos mieliems tėveliams t • * • •
gilaus liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vladas, Levutė PevsevičiaL

Tragiškai mirus J. P. Pakalkų mylimai dukrelei
R E G I N U T E I

gilaus liūdesio valandoje jiems reiškiame nuoširdžią >
užuojautą

A. P. Ledai, 
K. X Taujeniai.

Ponams PAKALKAMS,*
tragiškai žuvus mielai dukrelei REGINAI, reiškiame gilią 
užuojautą

E. ir I. Macerinskai.

HM JU B........... ......... I' 111 ■" MMHM—

Dėl mylimos dukrelės •

REGINUTĖS PAKALKAITĖS mirties

jos tėveliams reiškiame nuoširdžią užuojautą

Dėl mylimos dukrelės

era. JB
1958. VII. 3. — Nr. 27 (443)

J. B .Mačkiniai.

REGINUTĖS PAKALKAITĖS mirties

jos tėveliams reiškiu gilią užuojautą

Algis Siglaitis.

Tragiškai žuvus REGINAI PAKALKA1TEI
giliai užjaučiame netekus dukrelės ir anūkės J. ir P. Pakąl- 
kus ir O. J. Lazdauskus

N. Mickevičienė 
ir sūnus Vytautas, 
A. J. R. Mikučioniai.

Mielai REGINUTEI tragiškai žuvus

Janei ir Petrui Pakalkams gilią užuojautą reiškia

Antanas, Aldona Smailiai.

Nuošifdžiai užjaučiame Almą ir Petrą Staniūnus

Lietuvoje mirus jos mylimai mamytei

A. t A. PIPIRIENEI

Stančikų šeima.

Mieliems tautiečiams
A. Zubrickienei, jos sūnums Romui, Sigitui, Algimantui 

bei jų šeimoms mylimam vyrui ir tėvui
A. A. AUGUSTINUI ZUBRICKUI mirus

gilią užuojautą reiškia
St. Catharines Lietuvių Bendruomenė.

A. t A. AUGUSTINUI ZUBRICKUI mirus, ....
ir netekus brangiausio šeimos nario, jo žmonai, vaikams 

ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Z. S. Kuktai.

AUGUSTINUI ZUBRICKUI mirus, 
jo žmonai, dukrai ir sūnums gilią užuojautą reiškia

M. E. Liormonai, 
B. M. Žekai.

A. A. ALEKSUI SURVILAI mirus,
dukrą D. Barkauskienę, dr. A. Barkauską ir anūkę Liuci
ją liūdesio valandoje užjaučiame

4

N. Mickevičienė 
ir sūnus Vytautas.

A. A. ALEKSUI SURVILAI mirus, 
dukteriai Danutei Barkauskienei ir žentui dr. A. Barkaus
kui gilaus liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Birutė ir Kazys Vilčinskai, 
Danutė ir Juozas Daniliauskai, 
Sofija ir Vincas Brlevičiai.

TORONTO. Cnt
6v. Jono Kr. parapijos žinios
—•* Esant gražiam .orui, ilgąjį 

savaitgalį į Springhursto vasar
vietę iš Toronto buvo suvažiavę 
labai daug lietuvių. Iškilmingo
se 11 vai. lietuvių pamaldose sa
lė - koplyčia tik dalinai talpino 
pamaldų dalyvius — didelė da
lis pamaldų klausė apie pastatą 
ore. Savaitgalio proga tvarko
mos aikštės, kurias norima gali
mai greičiau paruošti žaidi
mams.

— Šį penktadienį, pirmąjį lie
pos mėnesį, 7.30 v. v. šv. Mišios. 
Vasaros metu pamaldos parapi
jos bažnyčioje 9.30 ir 11 vai., o 
Springhurste — 9 ir 11 vai.

— Šeštadienį iškilmingai pa
laidotas a.a. Antanas Ruzgas, 47 
metų amžiaus. Velionis pora 
mėnesių sunkiai sirgo, paskuti
nėmis savaitėmis šv. Mykolo li
goninėje, kur buvo gausiai lan
komas ąrtimųjų. Ruzgas 
paliko tauraus lietuvio prisimi
nimą visiems, kurie turėjo lai
mės jį pažinti.

Parapijos kunigai prašo, 
kad namiškiai praneštų apie šei- 
rifos ligonius, sergančius ligoni
nėse ar namuose. Žiribdanii li
gonius, kunigai visada juos ap
lanko.

—Moterystės sakramentą pri
ėmė Vytas Trečiokas ir Evelyn 
J. Baker.

— Pakrikštyta: Marius Gytis 
Šarūnas ir Petras Algirdas Dar- 
žinskas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį penktadienį, pirmąjį lie

pos mėnesį, Mišios 7.30 vai. vak. 
ir Švenč. J. Širdies pamaldos. 
Mišios laikomos už Antano Pa
bedinsko vėlę, užprašytos prie- 
telių. , .

— Kiekvieną šeštadienio rytą 
8 vai. kalbamas rožančius prie 
išstatyto Švenč. Sakramento. 
Tuo pačiu laiku laikomos šv. 
Mišios prie šoninio .altoriaus. 
Klausoma išpažinčių ir dalija
ma Komunija. Parapijiečiai pra
šomi šiose ypatingose pamaldo
se skaitlingai dalyvauti, ypač 
kurie gyvena netoli bažnyčios.

— Parapijos biblioteka vasa
ros sezonui uždaryta. Ji pradės 
veikti tik rudenį. Kurie gali ar 
buvo numatę • bibliotekai paau
koti knygų, prašomi tai padary
ti dabar, kad vasaros laiku jas 
galėtume aptaisyti kietais virše
liais ir sutvarkyti rudens nau
dojimui.

— Ateinantį sekmadienį pas
kutinį kartą prieš vasaros atos
togas laikomos šv.^Mišios 11.30 
vai. parapijos salėje. Vėliau per 
vasarą salėje Mišių nebus. Tė
veliai su vaikučiais kviečiami 
dalyvauti bažnyčioje 10 vai. Mi
kuose.

— Praėjusį šeštadienį šv. Kry
žiaus kapinėse palaidotas Prano 
ir Juzefos Dovidaičių sūnus Ro
mualdas Pranas, 2*& metų, o 
praėjusį pirmadienį tose pačio
se kapinėse palaidota Regina, 7 
metų, Petro ir Janinos Pakalkų 
dukrelė. Ponams Dovidaičiams 
ir ponams Pakalkoms, giminėms 
ir artimiesiems reiškiame šir
dingiausią užuojautą.

—- Pakrikštyta: Linda Kristi
na šatkūtė, Dalė Joana Valaity
tė ir Marija Uršulė Vaičiūnaitė.

“Tėvynės Prisiminimų” 
lietuviškoji radijo valandėlė 
kuriam laikui savo šeštadieni
nes programas nutraukė. Šį šeš
tadienį programos nebus.

Prano ir Juzės Dovidaičių 
kūnelis, 2% metų Romutis, bir
želio 26 d., ketvirtadienį, valgy
damas-slyvą užspringo jos kau
lu ir taip staigiai mirė, kad ne
buvo spėta suteikti jokia pagal
ba. Pąlaidotas birželio 28 dieną.

J. P. Pakalkų vienturtė duk
relė 7^ metų Reginutė birželio 
27 d. pavakarį nuėjo į krautuvę 
nusipirkti žaisliuko. Grįžtant 
namo per gatvę pateko po pra
važiuojančiu sunkvežimiu ir 
buvo sužeista. Iš pradžių atrodė, 
kad sužeidimas nėra mirtinas, 
nes buvo tik sulaužyta kojytė ir 
šiaip apdaužyta. Nuvežta ligo
ninėn betgi po kelių valandų 
mirė.

Toronto viešoji biblioteka 
savo svetimųjų kalbų skyriui — 
1115 Queen St. W.—įsigijo nau
jų lietuviškų knygų: J. Aistis — 
Apie laiką ir žmones; A. Baro
nas— Užgesęs, sniegas; K. Bin
kis— Lyrika; redagavo ir įva- 
lą parašė J. Aistis, 1952; K. Bo
ruta — Baltarągio malūnas; S. 
Būdavas — Varpai skamba; L.

MONTREAL. Cue
KANADOS ATEITININKŲ 

r. STOVYKLA - ,
įvyks liepos 19-27 d.d. Tėvų 
Pranciškonų stovyklavietėje, 
Wasagoje.

Į šią stovyklą priimami ne 
vien tik moksleiviai at-kai, bet 
ir visi besimoką jaunuoliai-ės 
nuo 12 m. amžiaus.

Stovyklavimo mokestis $13 
asmeniui. Nepajėgiantiems už 
stovyklavimą užsimokėti bus 
daromos išimtys.

Registruotis jau dabar gali
ma abiejų Toronto lietuvių ka
talikų parapijų klebonijose.

KAK valdyba.
Vaikučių stovykla

Tėvų Pranciškonų stovykla
vietėje N. Wasagoje “Aušros” 
sporto klubas rengia stovyklą 
jaunamečiams vaikams tarp 7 ir 
14 metų nuo rugpiūčio 2 iki 17 
d. Tėveliai prašomi vaikučius 
ttroj pat registruoti, nes regis
tracijos nudelsimas labai trukdo 
stovyklos paruošiamuosiuose 
darbuose. Stovyklos mokestis už Dovydėnas — Broliai Domeikos; 
16 dienų stovyklavimo laiką bus ~ “ • * ” ‘
toks: vienam vaikui — $24, 
dviems vaikams — $40, trims ar 
daugiau vienos šeimos vaikams 
— $50. Nepajėgiantiems užsimo
kėti bus daroma lengvatų. Ko
kius daiktus pasiimti į stovyk
lą, bus pranešta vėliau. Šiuo 
laiku, talkininkaujant jaunimui, 
stovyklavietėje daromi įvairūs 
paruošiamieji darbai. Savano
riai maloniai kviečiami prisi
dėti.

Išganytojo liuter. bažnyčioj, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, liepos 6 d. .1 vai. p. p. 
įvyks lietuvių evangelikų pa
maldos, laikomos kun. A. Tra- 
kio, atvykstančio iš Čikagos. 
Prašome visus lietuvius evan
gelikus kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti.

Ev. Liut. liet, parap. taryba.
MLRS konferencija

Liepos 5 ir 6 d.d. Toronte Lie
tuvių Namuose įvyks Mažosios 
Lietuvos Rezistencijos Sąjūdžio 
konferencija Mažosios Lietuvos 
politiniais klausimais. Atstovai 
atvažiuos iš įvairių JAV ir Ka
nados vietovių. 

W -7

v Ligoniai
General ligoninėje šią savaitę 

operuojama Tam a Kazakevičie 
nė; šv. Juozapo ligoninėje pir
mam augšte Ward A jau trečia 
savaitė gydosi p. Krikščiūnienė. 
Praėjusią savaitę šv. Mykolo li
goninėn paguldytas Alfonsas 
Augutis. Ligonis jaučiasi gerai 
ir, jei pakartotini tyrimai bus 
pozityvūs, ligonis greitu laiku 
grįžtų namo.

Anglų kalbos kursai vasaros 
metu, ruošiami .švietimo minis
terijos, prasidės liepos 7 ir tęsis 
iki rugpiūčio 22 d. Pamokos 
vyks po 2 vai. penkias dienas 
savaitėje. Mokestis $6. Regist
ruotis Kent Senior Publi 
Šchool arba Bloor Collegiate — 
1141 Bloor St. W. — liepos 7 ir 
8 d.d.

Ontario muziejus įsigijo ir 
birželio 26 d. išstatė lankyto
jams viešūtnon 194 karatų safi- 
rą, apie $20.000 vertės. Jis bu
vo rastas Ceylone Lanka vieto
vėje, dėl to ir vadinamas Lan
kos Žvaigžde. Prieš tai jis buvo 
išstatytas bent keliuose muzie
juose Europoje.

Montrealio Dramos teatro re- kysena užsitarnauja visų para- 
peticijos vyksta antradieniais ir pijiečių pagarbos.

Lyrika; redagavo ir įva-

Pr. Gaidamavičius — Milžinas, 
didvyris, šventasis; V. Ramonas 
— Kryžiai; B. Sruoga — Kazi
mieras Sapiega; A. Vienuolis — 
Kryžkelės.

Toronto miesto burmistras N. 
Phillips pereitą ketvirtadienį 
stratfordo Shakespeare teatre 
nukrito tamsoje nepastebėjęs 
laiptų ir susižeidė — įskilęs jo 
kairės rankos kaulas. Kurį laiką 
jam teksią vaikščioti parišta 
ranka.

Antroji požeminio linija To
ronte bus pradėta statyti lapkri
čio 1 d. Ji prasidės ties Union 
Station ir Front Str. eis į vaka
rus iki University Ave., kuria 
toliau eis į šiaurę iki Bloor St. 
Nuo čia pasuks į rytus Bloor St. 
ir Danforth Ave.

Šios linijos statyba kainuo
sianti 200 milijonų ir būsianti 
baigta per 10 metų. Federalinė 
valdžia jos statybą paremti at
sisakė, tad miestas kreipsis pa
ramos Į provincinę valdžią.

Padėk a -
Nuoširdus lietuviškos ačiū mūsų mie

liems vaikučiams, kurie už paruošimą 
pirmajai Šv. Komunijai suteikė mums 
brangią dovano — Šv. Mišių auką. Se
selėms buvo džiugu, kad tų šv. Mišių 
metu didelis būrys mažųjų kartu su savo 
tėveliais priėmė į savo širdeles Gerąjį 
Viešpatį.

Labai ačiū ir geriesiems tėveliams 
už nuoširdų bendradarbiavimą beruo
šiant vaikučius ir už piniginę auką 
S125.

Gili padėka Prisikėlimo parapijos kle
bonui Gerbiamam Tėvui Placidui ir vi
siems Tėveliams Pranciškonams už tė
viškus patarimus ir patikėjimą mums 
Jūsų parapijas lietuviško atžalyno. 
Duosnusis Viešpats teatlygina visiems. 
Sovo maldose prisimename visus ir no- 

I rime kartu su Toronto lietuviškąja vi-

P. Šv. Mergelės Marijos Seserys.

Padėka
mano padėka už sėkmingai pa- 
operaciją dr. Z. Hali. Už dvasi-

suomene nešti nelengvą tremties naštą
N

Mielą, varpietę
JUZEFĄ DOVYDAITIENĘ ir PR. DOVYDAITĮ 

gilaus skausmo valandoje, jų sūneliui mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame

Toronto Liet. Ch. “Varpas'

PRANUI ir JUZEFAI DOVYDAIČIAMS, 
jų mylimam sūneliui ROMUALDUI mirus, gilaus liūdesio 
valandoje Užuojautą reiškia

Grubevičių šeima.

Brangiam sūneliui ROMUČIUI mirus,

ketvirtadieniais vakare AV pa
rapijos patalpose.

Jonų pagerbimo balius įvyko 
birželio 21 d. Aušrom Vartų pa
rapijos salė buvo gražiai pa
puošta berželiais., Užkandžiai 
buvo skaniai paruošti darbščių
jų Katalikių Moterų. Žmonių su
sirinko netikėti daug —r apie 300 
— ir AV parapijos salėj ūžė kaip 
bičių avily. Nuotaiką visiems 
nuskaidrino Dramos Teatro ar
tistų dovanų įteikimas parapijos 
klebonui kun. Jonui Borevičiui. 
Ta proga vėl buvo perskaityta 
naujai parašyta B. Pūkeleviciū- 
tės humoristinė poema, charak- 
erizuojanti įteikiamas dovanas 
ir nurodanti jų paskirtį. Šo
kiams grojo patefono muzika.

Susituokė nekilhpjamo turto 
prekybos vedėjas Petras Ada- 
moniš ir Aušros’Vartų mokyk
los mokytoja Joktibaitytė Julė 
birželio 28 d. Aušros Vartų pa- 1 ,iei°. °uvo apąovanuu ueiuvis- 
rapijos bažnyčioje. Jhunavėdziši i 
savo pozityvia veikia.lietuvis- 16
kame darbiir savo kuklia lai-t £ne d^-n* 

buvo Įteigta mokyklos vedėjui 
kun. J. Bertašiui/'^rėv^iDoįaifc 

_ M. ir S. Jokūbaičių padidėjo pirm, ir mokyklos vedėjas ąuoį: 
šeima. Tėvai džiaugiasi sušilau- širdžiai dėkojo mokytojoms: rG.

j-Galminienei ir "E. Federavičie~ 
'nei už didelį pasišventimą dir-

Rimantas Jurkus, bankelio 
“Litas” vedėjo sūnus, McGill 
universiteto geologijos IV-jo 
kurso studentas, už pasižymėji-' 
mą moksle, 1958-59 metams uni- 
veraitefur baigti gavo California 
Standard 'Cpmpany stipendiją.

J. P. <
Jo Em. kardinolas Paul Emile 

Leger popiežiaus yra paskirtas 
legatu didžiosioms iškilmėms, 
kurios vyks šv. Onos de Bead- 
pre bažnyčioje liepos 26 d. šven
čiant tos stebuklingos vietos 300 
metų sukaktį.

WINNIPEG, Man.
Lifet. šeštadieninės mokyklos 

užbaigimas įvyko birželio 22 d., 
sekmadienį, Kildonan parke. , 
Vaikai, stropiai lankiusieji šeš
tadieninę mokyklą, tėvų komi
teto buvo apdovanoti lietuviš-’

kę pirmojo naujagimio.
Kanados ukrainiečių katalikų 

kongresas įvyko pereitą savait
galį, birželio 28-30 d.d., Toronte, 
Buvo suvažiavę keturi ukrainie
čių unitų vyskupai, kurie sek
madienį laikė pamaldas vis ki
toje bažnyčioje. Posėdžiai vyko 
ir banketas - balius buvo King 
Edward viešbutyje.

Toronto ukrainiečiai katalikai 
nusprendė prie katedralinės pa
rapijos pastayti katalikų akcijos 
centrą.' Pirmoji plati rinkliava 
tam reikalui buvo pravesta bir
želio 8 d. Ta diena surinkta 
$94.000.

Kas keliatės Į kit^ 
butą ir norite pigia kaina par

vežti savo baldus, kreipkitės telefouu
LE. 5-4247.

BR. STONČIUS

bant mokykloje.
Po oficialiosios dalies vaikai 

pažaidė ir turėio įvairių lenkty
nių. Laimėjusieji apdovanoti 
spalvinimo knygomis ir pieštu
kais.

Algiui Lingei priešvedybinį 
balių suruošė Jonas Bartininkas 
parapijos salėje.

Parapijos iškyla - gegužinė 
numatyta daryti liepos 13 d. pas 
Manitobos ūkininkus Gregge. 
” 1 ' j -l( U 1 -

SKUBIAI PARDUODAMA 
100 AKRŲ TABAKO 

FARMA
su 21 akrais apsodintais tabaku > it^ 
taip put .su .visais reikalingais taba
kui padargais: 2 traktoriais, laisty
tojas (urogation), 6 kilnos, daržinė, 
greenhouses, 8 karnb. namas gerame 

: stovyje^ ^sU'; ketvirtiniu mokėjimu už 
tabako derlių. Pigiai ir skubiai par
duodama dėl ligos. Pernai buvo gau
ta $20.000 už tabaką. Pilna kaino 
už šią formą $55.000, {mokėti 
$8.000 ir $7.000 nuėmus tabako 
derlių. Skambinti tel 72 - ring 4, 
Ihnerkip, Oht.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamar turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont
real!, Londonu, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-I403 

TORONTO

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas

. VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visų 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Gili 
darytą 
nj patarnavimą šv. Juozapo ligoninės 
kunigams. Už lankymą gerb. kun. kleb.

J P. Ažubaliui, gerb. Tėvui Steponui, 
Public ‘ OFM. Seselei Leąnardai. Nuoširdžiausia 

mono padėka už gėlės, dovanas, psi- 
siųstus linkėjimus ir lankymą ligoninė
je ir namuose pp. J. Grikiniams, p. U. 
Žilinskienei, broliui Pr. Kirliui iš "JAV, 
p. B. Niunevienei, p. B. Čepukienei, p. 
A. Gudavičienei, p. B. Augaitienei, pp.
N. Z. Čepulkauskams, p. J. Kudabai, 
KLK Mot. D-jos Prisikėlimo parapijos

i skyriui ir p. I. Vadauskienei. "Dainos" 
Grupei ir p. K. Butienei. Silknit Ltd. 
bendradarbėms ir p. A.Visockienei, p.
O. Indrelienei, Mrs. B. Gesicki ir p. M. 
Žaliouskienei.

Dar kartą tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū. ž Marija Basalykienė.

PARDUODAMA pelninga va
lykla, pilnai įrengta, klestinčio 
rajono miestelyje netoli Wasaga 
Beach. Name yra du butai. Pui
kus biznis šeimai, norinčiai įsi
tvirtinti versluose. Patikimam 
pirkėjui geros išsimokė j imo są
lygos. Rašyti per “Tėv. Žiburių” 
administraciją.
Vykstu, i Čikagą auto mašina ir galiu 
paimti 4 asmenis. Iš Toronto išvykstu 
liepos 12 dieną, iš Čikagos liepos 18 d. 
Telef. LE. 2-0440, klausti Joe.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė III 
augšte, be baldų. 140 Delaware Ave. 
Tcl. LE. 6-7435.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte su baldais ar be baldų. Rusholme 
Rd. Tcl. LE. 6-0211.

mielus sesutę ir -švogerį Juzelę ir Praną Dovidaičius

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

linuomojami II augšte du kambariai ir 
virtuvė su baldais. Yra Šaldytuvas ir air 
conditioning. Tcl. LE. 4-5039.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė I1 
augšte be baldų. High Park rajone. Tel. 
RO. 6-5119.

Išnuomojami naujai dekoruoti du kam
bariai ir virtuvė. Be baldų. Bloor-lndian 
Rood rajone. Tel. LE. 3-2511, skambin-

K. EI. Gudinskai ir vaikučiai.

J. P. Dovidačiams dėl jų sūnelio

ROMUČIO

netikėtos mirties nuoširdžią užuojautą reiškiame

S. M. Jokūbaičiai.

SPRINGHURST VASARVIETĖJ išnuomo
jami kambariai visam sezonui ar savai
tėmis. Tel. LE. 4-5358. __________

SPRINGHURST VASARVIIWE Hnuo- 
maįamas vasarnamis 6 kambariu visas 
arba atskiri kambariai L-E. 4-5039.

DIRBU VIRTUVIŲ SPINTELES ir kitas 
namg remonto darbus. Tel. RO. 9-9441.

Lietuviu liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
nrogai dovana sau ir kitam: medlio su 
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda-

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KONTRAKTORIUS ųHieAg Rcujcuihit ir

. RO. 9-7044.

Vasarvietėje MERKURY LODGE
ant gražaus Lake Simcoe ežero kranto, 40 mylių nuo Toronto, viena mylia i 
šiaurę nuo Keswick, Ont., nuomojami naujai atremontuoti: vasarnamis, kabi
nos, su maistu dr be maisto, laiveliai. Paprašius Šoferį, autobusas sustoja prie 
vasarnamio. Savaitgaliais duodami lydekų pietūs. Graži vieta poilsiui ir meš
keriojimui. ■ \ ;

Telefonas Roches Point 184 M. Savininkai L. P. Krilavičiai

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

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

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

GLENLAKE - INDIAN RD.

$22.500, otskircs dupleksas, 11 kambooų, 2 modemiškos virtuvės, 2 vonios, 
diede lis doržos, olyvo šildomas, įmokėti $8.000.

BABY JOINT

$ T8.700, gražus atskiros namas, 6 kambariai ir žaidimo kambarys rūsyje, van
deniu - Olyva šildomas, garažas, įmokėti $8.000.

RUNNYMEDE • ANNETTE

$16.900, 7 kambariai, pusiau atskiros, geram stovyje, alyva Šildomos, garo
tos, įmokėti $5.000 ir vienos morgičius 10 metų balansui

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.


