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Kasmet, kai pasibaigia mokslo metai ir jaunimas iš mokyklų 
grįžta į šeimas, patiems jaunuoliams ir tėvams kyla tas pats 
klausimas — o kaip bus rudenį? Ypač, jei kaikuris nors mokyk
linis tarpsnis būna užbaigtas, kai baigiama kuri nors mokykla. 
Ne vienam, ypač iš jaunuolių, atrodo, kad mokyklos tolimesnis 
lankymas surištas su tokiais dideliais vargais bei su išlaidomis, 
o ir dar kelis mętus pasimokius, girdi, nei daugiau galėsi, nei 
daugiau uždirbsi. Taip nemažai mūsojo jaunimo, vos tebaigę 
augštesniąsias mokyklas, stengiasi įsikibti į kokį praktišką daly
kėlį ir džiaugiasi uždarbiu, atsisakę nuo betkokių augštesnių sie
kimų. Tai yra sena mūsų išeivių yda, dėl kurios mes Kanadoje 
beveik neturime vyresnės kartos čia augusios inteligentijos, o ir 
JAV jos neperdaug teišaugo. To rezultate mūsų lietuviškosios 
išeivijos vaidmuo šių kraštų gyvenime niekad negalėjo būti sva
rus. Lietuviai čia negalėjo užimponuoti nei savo skaičiumi, nei 
turtais, nei pagaliau kaip intelektualai. Šiandien padėtis yra kiek 
pagerėjusi. Kasmet vien Kanadoje būna nors po kelioliką augš- 
tųjų mokyklų absolventų, kurie įsijungia į čionykštį gyvenimą, 
randa jame savąjį kamputį, o dalis jų laikui bėgant pasieks ir 
tam tikro svorio. -

Tačiau esamoji padėtis mūsų dar negali patenkinti. Dar per 
didelis procentas lietuviškojo jaunimo sustoja 'pusiaukelėje ir 
nuo-augštojo mokslo atsisako. Vietoje esamų kelių dešimtų uni
versitetų studentų Kanadoje turėtų būti bent keletas šimtų. Tai 
yra mūsų lietuviškosios bendruomenės ir mūsų šeimų uždavinys. 
Žinoma, tam reikia pastangų, reikia pasiaukojimo, bet tai nėra 
nepasiekiamas dalykas. Gyvenime mes matome, kad neretai vi
sas kliūtis į mokslą nugali net tokie jaunuoliai, kurie turėjo ne
laimės čia atsidurti vieni, be tėvų ir be giminių, bet dažnai ne
parodo noro grumtis su daug mažesnėmis kliūtimis tie, kurie nau

dojasi savosios šeimos užuovėja ir jos pagalba. Iš dalies tai gal ir 
dėl to, kad mūsų visuomenėje per mažai kreipiama dėmesio į su
kūrimą atitinkamos atmosferos ir ugdymą jaunimo mokslinių 
ambicijų. Tai mūsų perdaug apleista sritis. Dar neteko girdėti, 
kad kuri nors organizacija ar bendruomeninis organas būtų su
sirūpinę tuo reikalu ar kada ką viešai būtų tuo reikalu pasakęs, 
jau nekalbant apie kokias pastangas suorganizuoti kokią realesnę 
pagalbą studijuojančiam jaunimui.

O jaunimas juk realiausias mūsų tautos kapitalas. Nuo toj 
kokias jis užims pozicijas ateities visuomenėje, priklausys palū
kanos, kokias mūsų tauta gaus šiame krašte. Niekas negali abejoti, 
kad visa tai priklausys nuo to, kaip tas jaunimas pasiruoš gy- 
Venimui bei pračioms;varžy-bomš jame. Mes -visi tai . paliekame 
paprastai gyvenimiškai rutinai ir pripuolamiems vėjeliams, kai 
turėtume persunkti visą savąją visuomenę viena mintimi, kad 
kiekvieno lietuvio jaunuolio idealas turi būti augštasis mokslas. 
Mūsų jaunimo idealas tebus ne “boselis”, bet pirmaeilis betku- 
ries ūkinės, mokslinės ar kultūrinės srities vadovas ir kūrėjas.

KAS NAUJO KANADOJE?

Savaitės įvykiai

Dominijos vardas, pasak pran-Į 
cūziškos spaudos, ’ pastaruoju 
metu ima. vis daugiau rodytis 
oficialiuose aktuose. Esą prie
buv. St. Laurent vyriausybės 
dominijos vardas buvo bėišnyks 
tas, jo vietoj visur buvę varto
jamą Canada. Dabar pvz. Ota- 
oyje per oficialias liepos 1 d. iš
kilmes programoje visur buvęs 
vartojamas dominijos vardas ir 
dargi išspausdintas paaiškini
mas kaip atsirado “Dominion un 
der the name of Canada”. Parla
mento pirm. Michcner savo kal
boje liepos 1 d. to vardo nevar
tojo. Senatorius J. Pouliot se
nato posėdyje pasisakė prieš do
minijos vardo vartojimą ir siū
lė dominijos dieną oficialiai va
dinti “Kanados diena”. Anot jo 
“Kanada yra mūsų krašto, o ne 

• dominijos vardas".
.- »■%

Parlamentas Dominijos dieną 
posėdžiavo po parado iškilmių 
—nuo ’4.30 vai. p.p. Kaikurie 

opozicijos nariai iš CCF prikai
šiojo vyriausybei, kad nedera 
posėdžiauti valstybinės šventės 
dieną, esą visas kraštas švenčia 
išskyrus parlamentą. Be to, jie 
pastebėjo, kad valstybinėse iš
kilmėse nedalyvauja min. pirm. 
Dicfenbaker. tiek daug kalbė
jęs apie kanadiškumą rinkimi
nio vajaus metu. Dominijos die
ną jis lankėsi Saskatoone. kur 
atidarė trumpųjų bangų moder
niausią televizijos sistemą, iš
plėstą visoj Kanadoj.

★ •

Moralinę ofenzyvą visam pa
sauly ragino pradėti min: pirm. 
Dicfenbaker savo kalboje, pa
sakytoje Toronte tarptautinia
me baptistų suvažiavime, kuria
me dalyvavo 8.000 jaunimo iš 
72 kraštų. Pasak jo, krikščioniš
kos tautos turi atnaujinti broly
bės ir žmogaus vertės sąvokas ir 
imtis pasauliniu mastu žemės 
atnaujinimo telkiant visas pa
stangas ties keturiais punktais: 
tęsti taikos derybas, suorgani
zuoti pasaulinę - tarpautinę ka
riuomenę, skatinti moralinį at
gimimą ir išlyginti ūkinius skir
tumus. Šis planas esą dar ne
reiškia krikščioniškos tobulvbės. 
bet pripažįsta kiekvienos šalies 
atsakomybę ir įjungia jų pa

“AMERIKOS BALSĄ“ 
SIAURINA

Atėjo nedžiuginančių žinių, 
kad “Voice of America” lietu
viškasis skyrius Muenchene nuo 
rugsėjo 1 d. būsiąs uždarytas. 
Esą, galimas dalykas, kad užda
rytas būsiąs ir visas pabaltiečių 
“Voice' of America” skyrius Va
šingtone. Kita galimybė, berods, Į 
tikresnė, būtent, kad jis būsiąs j 
priskirtas prie visų pavergtųjų 
sovietų tautų skyriaus — t.y. 
prie kalmukų, uzbekų, gruzinų 
ir 1.1, ir 1.1. Toje grupėje lietu
viškosios transliacijos galės bū
ti tęsiamos. “Voice of America” 
žodis siunčiamas į Lietuvą dėl 
to gali nepasikeisti, nes ir dabar 
jis aštrių politinių klausimų 
vengia. Tačiau pertvarkymas, 
kurio žymės jau daug anksčiau 
pasirodė, rodo JAV nusileidimą 
nuo savo tezės ir Pabaltijo rei
kalo išdavimo grėsmę.

Nepaleidžia JAV lakūnų
R. Vokietijon pakliuvę ame

rikiečiai lakūnai, kurių helikop
teris dėl blogo oro buvo privers
tas ten nusileisti, tebėra inter
nuoti. Rusai sako, tai esąs R. Vo
kietijos reikalas, o ryt. vokie
čiai reikalauja iš JAV pusės R. 
Vokietijos kaip neprikl. valsty
bės pripažinimo.

stangas visos žmonijos gerovei.

Trys bombos buvo rastos Ke
lowna, B.C., viešbučiuose ir 
laive. Viena jų sprogo padary
dama $1.000 nuostoli viešbučiui. 
Policija paskyrė $25.000 prane
šėjui,; kurio dėka bus surasti 
piktadariai. Ikišiol jie tebėra ne
surasti. Manoma, kad tai du- 
choborų sektos darbas ryšium 
su princesės Margaritos numa
tytu vizitu B. Kolumbijoj liepos 
12-15 d.d. Kai tik buvo paskelb
tas jos vizitas prasidėjo teroris
tiniai veiksmai. Policija ėmėsi 
griežtų priemonių princesės sau
gumui užtikrinti.

♦
NORAD — Š. Amerikos že

mynui ginti organizacijai Kana
dos vyriausybė pavedė 9 eskad
riles aviacijos su CF-100 spraus- 
miniais lėktuvais ir radaro sto
timis. Pavojaus metu šie daliniai 
gaus įsakymus iš NORAD cent
ro Springfield, JAV.

★
Buvę kariai, įkurdinti ūkiuo

se, reikalingi didesnių paskolų. 
Brig. T. G. Rutherford, buv. ka
rių įkurdinimo direktorius, vi
są reikalą išdėstė parlamento 
karo veteranų reikalų komisijai. 
Esą buvusi 'pravesta anketa 
3.000 ūkiuose iš 75.301 įkurdin
tų karių ir paaiškėję, kad jų 
metinių pajamų vidurkis yra 
$4.368. Padidinus paskolas iki 
$9.823, jų ūkių metinis pelnin
gumas esą padidėtų 59$<.

Senelių namus statantiems 
parlamento narys G. Beech pa
siūlė sumažinti palūkanas iki 3 
procentų. Dabar pagal valdžios 
remiamos statybos įstatymą. Na 
tional Housing Act, imama 4,55? 
palūkanų. Tokios nuolaidos esą 
turėtų būti duodamos ne vers
linio pobūdžio organizacijoms 
arba riboto dividendo bendro
vėms, kurios imasi statyti sene
lių namus ir juos administruo
ti. Pasak G. Beech, gražų pa
vyzdį rodo organizacijos: Cana
dian Legion, Rotary, Lions ir 
kt. Jos sudariusios bendroves, 
kurios sukėlusios 10% lėšų, rei
kalingu numatytai statybai, o 90 
% pridėjusi vyriausybė. Kaiku- 
rios provincinės vyriausybės da-

Pasaulio ir Niujorko savaitės ____J
vyksme ryškėjo lietuviškosios mūsų bendrada 
buities, Jus. dabartinės*JcttHūros, r .
klausimai. Skaitant Jungtinių- Briuselyje.^Esą / 
Tautų pranešimą, jog po 42 mė
tų Žemėje gyvens 6-7 milijardai 
žmonių, o po 600 metų — kiek
vienas iš jų turės tik nedaugiau 
kaip po 1 m -, įskaitant ašigalius, 
dykumas ir kalnynus, rūpėjo 
kas dėsis su lietuviais. Gausiai 
.augusi lietuvių tauta dabar 
nyksta vergovėj. “Tiesa” nese
niai rašė apie “viešą teismą” jau 
nuoliams už atsisakymų kurti 
lietuvišką šeimą. •

Praėjusią savaitę Niujorke 
Pavergtų Jungt. Tautų pirm. V. 
Masens vėl patarinėjo laiške 
NYTimes kaip nors reaguoti į 
liberalaus komunisto Nagy nu
žudymą. Jis kvietė JAV gąsdin
ti rusus iki šie sutiks svarstyti 
Rytų Europos išlaisvinimą. Ma
sens priminė vakariečiams, esą, 
Rytų Europos įvykiai tėra tik 
preliudas į jų pačių pražūtį.

Gal tai padėjo, nes prez. Ei
senhoweris, atsakydamas Chruš 
čiovui kartojo negalįs viršūnių 
konferencijoj nekalbėti taip 
svarbiu klausimu kaip Rytų Eu
ropos likimas.

Ypač reikšminga buvo JAV- 
bių vardu H. Hooverio kalba

vusios paramą, o savivaldybės 
sumažinusios mokesčius. Tuo 
būdu seneliams liko prieinami 
butai.

Namų statytojų sąjunga krei
pėsi į vyriausybę, prašydama 
lengvatų perkantiems ne naujus 
namus. Sąjungos pirm. Joubert, 
atstovaująs 34 statybininkų ben
droves, savo pasiūlymus išdėstė 
senato finansų komisijai. Pasak 
jo, National Housing Act teikia 
lengvatų tiktai naujų namų pir
kėjams. Labai dažnai pirkėjai 
nesą pajėgūs įmokei pradinę su
mą, kuri naujų namų atveju yra 
gana augšta. Esą, jei vyriausybė 
ateitų pagalbon, tokie pirkėjai 
su mažesnėm pajamom įstengtų 
pirkti ne naujus namus, o savi
ninkai gautų pakankamai gry
nų pinigų naujiems namams 
pirkti ir tuo Šūdu pagyvėtų 
naujų namų statyba.

Telefono b-vė Bell vėl kreipė
si į transporto komisiją prašy
dama leidimo pakelti kainas už 
naudojimąsi telefonu Ontario ir 
Quebec provincijose: nuo 10-45 
et. mėnesiui už privatinius te
lefonus, 15-$1.65 mėn. už verslo 
telefonus. Panašaus kainų pa
kėlimo visoj Kanadoj Bei b-vė 
buvo prašiusi anskčiau ir gavu
si transporto komisijos pritari
mą, tačiau vyriausybė jo nepa
tvirtino.

Vasarą augščiausiuose Kanados kalnuose

Lietuviu, kultūra
ALS&US 

iįhio Niujorke
tenorį greičiau “įsisavinti nau
jas žemes”, čia pat plenume 
skundės dėl darbo jėgos ir .maši
nerijos trūkumo. J. Lukšys iš 
Vilkijos skundęsis, jog iš 700 ha 
tik 163 ha tebuvę įsavinti. Kom
jaunimo vadas J. Petkevičius 
pareiškė, jog “artimiausiomis 
dienomis 11.000 jaunų Tarybų 
Lietuvos patrijotų išvyks į Ka
zachstaną padėti naujakuriams 
nuimti derlių”.

Kultūrinė priespauda
NYTimes Nr. 36 praėjusią sa

vaitę paskelbė meno kritiko Ho
ward Taubman nuomonę apie 
kultūros padėtį Sovietijoj. Jis 
negalįs nepripažinti didžiulio ru
sų domėjimosi menu, muzika. 
Vakarai turį mokytis iš sovietų 
gerbti savuosius kūrėjus.

Iš savo pusės tenka klausti: 
kuriems kūrėjams betgi yra 
sunkiau: sovietiniams, kurie, 
puikiai aprūpinti, turi šokti 
“kaip tėvelis šoka”, ar laisvojo 
pasaulio, kur jie turi konkuruo
ti tarpusavy ir su šarlatanais?

Kiekvienas pasiskaitęs A. Ka
linausko rašinį “Už pilnavertę 
Lietuvišką Tarybų Muziką” 
(Tiesa, 6. 22) tegalėjo užjausti 
ir tą tipišką jauną lietuvių “ta
rybinį” muzikologą, kuris juk ne 
savo noru turėjo vienam straips
ny aiškinti dėkingumą partijai 
“už paramą lietuviškai kultū
rai”, keikti partijos atskirus va
dus už “netikslią kritiką”, plūs
ti lietuvius kompozitorius už 
“vakarietišką kosmopolitinį - 
formalistinį palinkimą”, teisin
ti J. Gruodį, J. Šimkų, J. Naba- 
žą, A. Račiūną ir kitus, kad jų 
“ne vienas partijos palaidotas 
kūrinys” galėtų grįžti į gyveni
mą. Galiausiai baigia Kalinaus
kas visai gudriai: lai kompozi
toriai kuria “novatoriškai — ge
riau, nei išliktų kas sena”, j

Kultūrinis nuosmūkis 
vadukams pagal meliodiją: “Jūs I V. Dausa “Tėvynės Balse” ci- 
vaikeliai, taip darykit, kaip tė- ■ tavo neseniai bene jo pačio “Tie- 
velis daro...!” Ukazas, parašy-1 
tas Nikitos patarėjams pasiva- 
žinėjus po Ameriką ir Europą, 
nuo liepos 1 d. įvedė Lietuvoj 
tipišką kapitalistinės santvarkos 
konkurencijos sistemą — pigiau 
ir daugiau pagaminsi, daugiau 
pelnysi. Vienas nuolankiausių 
stalininio kulto garbintojų LT 
SR KP CK sekretorius V. Niun
ka aiškino plenumui: “Svar
biausia tai, jog panaikinti pri
valomieji pristatymai, ir valsty
bė supirkinės produktus ten, kur 
jie bus pigesni, kur jų savikai
na mažesnė...”

Argi galima neužjausti lietu
vių “vadukų”, kai šie išsipasa
koję kokie milžiniški darbai lau
kia lietuvių žemdirbių, kurie 
dabar, lyg jankiai, panūdę “ge
rai dirbti ir gerai gyventi” ir tik

da iš visų Europos tautų ir dėlto 
visoms joms atitenka atsakomy
bė dėl to, kas vyksta Amerikoj; 
tautų idealai (kultūra plačiau
sia prasme) nesanti vyriausybės 
metodų išdava. Juos ugdanti re
ligija, tautinis sąmoningumas, 
kančios ir pergalės, didžiųjų as
menybių atminimas. Hooveris 
vykusioje kalboje, tarp eilės lie
tuviams tinkamų minčių, taipgi 
priminė, jog “viena iš proble
mų, kurios kamuoja visas pasau
lio tautas, yra žmogaus teisių ir 
laisvių išsaugojimas nuo jų pa
čių išsiugdytų piktybinių pajė
gų. Tikriausiai Hooveris kalbėjo 
apie rytų europiečius, kai apgai
lestavo, kad “kaikurių , tautų 
daugybės susiskaldžiusių politi
nių partijų nesugebėjimas ryž
tingai ir konstruktyviai veikti 
atnešė jų tautoms diktatūras...” 
Hooveris vykusiai pasijuokė iš 
Maskvos kaltinimų, kad JAV 
esančios “kapitalistinių impe
rialistų” žnyplėse, galiausiai vi
sus perspėjo vengti žodžio “de
mokratija”. Šis žodis tapo išnie
kintu ir bereikšmiu.

Eisenhoweris patikslino
Paskutinėj spaudos konferen

cijoj JAV prezidentas patiksli
no JAV poziciją: “Mes nekovo
jame su žmonėmis, kurie tiki 
komunizmu, su tais, kurie ne
priklauso imperialistų grupei- ir 
su vietiniais respublikų vadais, 
kurie galbūt valdo diktatūriš- 
kai, šiuo momentu”. Mintis jo 
plati ir gana bendra, bet reikš
minga svarstant paskutinius įvy 
kius Lenkijoj ir Lietuvoj. Birže
lio 27 d. Lietuvos KP CK antra
jame plenume iš Maskvos malo
nės lietuviai vadukai džiūgavo 
paskutiniu Maskvos “ukazu” vi
soms respublikoms, visiems jų

įsoje” išjuokto J. Meko referatą 
“Rašytojas XX amžiaus vidu
ry”, kad įtikintų išeivius dėl jų 
•kūrėjų nuosmukio”. Pareiški
mas dėl “kultūrinio nuosmukio” 
sukėlė triukšmą gal pagal pa
tarlę “Vagie, tavo kepurė de
ga”. Pikčiausiai atsiliepė “Nau
jienos”, “Vienybė” ir “Nepri
klausom. Lietuva”. Objektyviai 
pastebėjo žurnalas “Į Laisvę”, 
kviesdamas pasirašiusius ne tik 
kitus kritikuoti, bet ir patiems 
ta linkme įsipareigoti.

Drąsino žinios iš Amerikos 
Lietuviu kongreso. Nežiūrint, 
kad kaikuri spauda džiaugėsi, 
kad ir ateityje ALTaryboj bus 
“išlaikyta senos patirties vado
vybė, kokia ji bebūtų, negu nau
joviška nevienybė”, džiugino 
jauniausios Amerikos lietuvių

. Ženevoj tebevyksta vakariečių - sovietų atominės energijos spe
cialistų konferencija, studijuojanti atominių sprogimų susekimo 
būdus. Pirmieji posėdžiai buvo gana ramūs. Jiems pirmininkavo 
pakaitomis amerikiečių ir sovietų delegacijų vadovai. Ikišiol vie
šumai tepfanešta, kad dalyviai susitarė dėl darbotvarkės ir kad 
sovietai pateikė atominių sprogimų susekimo būdų, kurie kitiems 
nebuvo žinomi. Daugiausia sunkumų sudaro atominių sprogimų 
susekimas tolimoj erdvėj ir žemės gelmėj. Konferencija užtruk-
sianti apie tris savaites,

Vos prasidėjus konferencijai 
Chruščiovas pasiskubino su nau 
j u pasiūlymu: šaukti tarptauti
nę karinių ir civilinių žinovų 
konferenciją, kuri studijuotų 
priemones apsisaugoti nuo stai
gaus pūolįino. Šį pasiūlymą jis 
atsiuntė - ' prez. Eisenhoweriui, 
kuris pareiškė, kad vakariečiai 
nesą linkę sustabdyti pastangų 
susitarti su Sov. Sąjunga, nors 
ši ir nerodanti rimto noro susi
tarti. Dulles savaitinėj spaudos 
konferencijoj išsitarė, kad nau
jasis Chruščiovo pasiūlymas pa
grinde priimtinas, nors kaikurie 
jo punktai turėtų būti pakeisti.

Stebėtojų pranešimas
JT Saugumo Tarybos pavedi

mu, 110 karinių stebėtojų iš įvai
rių kraštų nuvyko į Libaną, ku
riame tebevyksta sukilimas. Jų 
uždavinys — sekti ar neina slap
tas ginklų bei sukilėlių gabeni
mas iš kaimyninės Syrijos, kaip 
kad Libano vyriausybė tvirtina. 
Pirmojo stebėtojų pranešimo iš 
vada: nesą masinio ginklų bei 
sukilėlių gabenirno iš svetur; di
džiąją sukil^^^^^^n^^joti- 

kilėlių i/ ginklų yra atsiradę iš 
svetur, nesą galima patirti. Su
kilėlių vadovybė nevisur leidu
si lankytis JT stebėtojams. Sie
na su Syrija esanti 180 mylių il
gumo ir tik 11 mylių esą kont
roliuojama Libano vyriausybės. 
Šis pranešimas nustebino Liba
no vyriausybę ir sukrėtė jos pa
sitikėjimą JT. Esą sukilėlių 
ginklų masės bei šaudmenys 
galėję atsirasti Libane tik iš sve
timo krašto. Sukilėlių tvirtini
mas, kad jie kovoją prieš gali
mą prezidento Šamun išrinkimą 
antrai kadencijai, pasak paties 
Šamuno. esąs užmaskuotas pasi
kėsinimas pastatyti valdžion 
Nasserio žmogų. Sukilėlių bei; 
ginklų gabenimas iš Syrijos te
beinąs, nežiūrint JT stebėtojų. 
Jei būklė pablogėsianti, prez. 
Šamun prašysiąs JAV - Britani
jos pagalbos. Taip pat jis bando 
gauti paramos iš Irako ir Jor
dano.

Tito ir Nas
Nasseris Jugoslavijoj

Abu diktatoriai
seris — susitiko po dvejų metų 
Jugoslavijos uoste Dubrovnik, 
kurin atplaukė buv. karaliaus 
Faruko laivu Jungt. Arabų Res
publikos prez. Nasser. Jugosla
vijoj jis viešės dvi savaites gy
vendamas su Tito Brioni saloj 
bei lankydamas kraštą. Judvie
jų pasikalbėjimų turinys viešu
mos dar nepasiekė. Neficialiom 
žiniom, jiedu tariąsi dėl savitar
pio ūkinio bendradarbiavimo, 
svarstą sovietų - jugoslavų kon
fliktą, Libano sukilimą ir pasi
dalinimą patyrimais su Krem
liumi. Politinių stebėtojų nuo
mone, Nasseris, nors ir gauna 
sovietų ūkinę - karinę paramą, 
vis labiau junta komunistų įta
ką. Kartūs Tito patyrimai galė
sią būti jam naudingi. Vienos 
partizanų pergalės prieš vokie
čius sukakties proga Tito, lydi
mas Nasserio, pareiškė minioms: 
“Jugoslavija yra socialistinė, ir 
mes įvesime socializmą. Jokia 

kartos dr. V. Vyganto, E. Bart
kaus ir kitų įsijungimas. Tiki
masi, kad šių žmonių ameriko
niškoji erudicija įgalins ALTą 
išeiti kovon su išeivijos netik 
kultūriniu, bet ir politinio veiki
mo nuosmūku esminėmis prie
žastimis. Tikima, kad šitie žmo
nės pajėgs ateity tinkamiau at
stovauti lietuvius tokiose svar
biose grupėse kaip VI. 28 Va
šingtone vykusioj “National 
Confederation of American Eth
nic Groups” suvažiavime.

kliūtis neišmuš mūsų iš šio ke
lio”. Į Tito - Nasserio pasikal
bėjimus. įsijungs ir Graikijos 
atstovas. Mat, Graikija pasta
ruoju metu nori suartėti su ne
utraliais kraštais, be to, ją riša 
su Jugolslavija apmirusi Balka
nų sutartis.

Aliaska — 49 valstija
JAV kongresas priėmė įsta

tymą, kuriuo Aliaskos teritori
ja įgalinama tapti 49-ta valsti
ja. Įstatymą turi dar pasirašyti 
prez. Eisenhoweris, o Aliaskos 
gubernatorius M. Stepovič — 
pravesti plebiscitą iki gruodžio 
1 d. Manoma, kad Aliaskos gy
ventojai, kurių yra 206.000 pasi
sakys už valstiją 10:1 dauguma. 
Jau nuo seno Aliaskos veikėjai 
siekia valstijos teisių. 1867 m., 
kai Aliaska buvo nupirkta iš 
rusų už $7.200.000, buvo JAV- 
bėms priklausanti nuosavybė 
dar be aiškios valdymo organi
zacijos. 1884 m. buvo sudaryta 
vietinė teritorijos valdžia, o 1906 
m. pasiųstas į kongresą neoficia
lus atstovas — be teisės balsuo
ti. 1912 ir 1916 m. Aliaskos sei- 
naeįis... nficiaĮiaį Jfergįpėsi į JAV

kaip valstiją. Opozicijos b&ta- iš 
įvairių pusių, ir priėmimo pro
cedūra prailgo. Aliaskos pada
rymas valstija suaktualėjo iški
lus sovietų galybei, nes tai svar
bus strateginis plotas — beveik 
siekiąs sovietų teritoriją. Ten 
yra dabar 55.000 JAV karių su 
Šeimomis ir gana pasiturinti 
pramonė žvejybos, medžio, 
kasyklų. Sekantis kandidatas į 
50-tą valstiją yra Havajų salos. 
Tuo būdu JAV vėliavoj žvaigž
džių skaičius pasieks 50.

Sudarė vyriausybę
Naują Italijos vyriausybę po 

rinkimų prezidentas pavedė su
daryti A. Fanfani, kr. demokra
tų partijos gen. sekretoriui. Pa
starojo vyriausybėn įėjo 16 kr. 
dem. ir 4 dešiniojo sparno so
cialdemokratai. Tuo būdu ji už
sitikrino tik vieno balso dau
gumą 596 atstovų seime. Šeši 
respublikonų atstovai, nors ne
įeina vyriausybėn, pasižadėjo 
nebalsuoti prieš.

Dulles- De Gaulle
JAV užsienio r. min. Dulles 

lankėsi Paryžiuje, kur tarėsi su 
Prancūzijos premjeru gen. De 
Gaulle, Pasak pranešimų, jiedu 
sutarę beveik visais tarpt, poli
tikos klausimais, išskyrus ato
minius ginklus Prancūzijai. Esą 
Dulles pareiškęs, dabartiniai 
JAV įstatymai neleidžia tiesio
giniu būdu padėti Prancūzijai 
šioje srityje. De Gaulle gi pa
reiškė, kad • Prancūzija vienaip 
ar kitaip įsigysianti atominius 
ginklus.

Sovietai skundžiasi
Sov. Sąjungos delegacija prie 

Jungt. Tautų įteikė protesto no
tą JT gen. sekretoriui Hammar- 
skjold dėl vengrų pabėgėlių de
monstracijos ties sovietų delega
cijos būstine Niujorke Park 
Ave. Esą JAV vyriausybė neap- 
sauganti delegacijos. Tai galį 
privesti prie jos darbo nutrau
kimo Jungt. Tautose. Anksčiau 
JAV delegacija atmetė panašų 
sovietų protestą remdamasi kraš 
to konstitucija, kuri leidžianti 
grupėms viešai išreikšti savo 
nuomonę. Vengrai gi demonst
ravo birželio 22 d. protestuoda
mi prieš Ire Nagy ir kt. nužudy
mą. Jų dalis bandė įsiveržti į 
sovietų pastatą ir dėlto įvyko 
riaušės su Niujorko policija, ku
rios 7 nariai buvo sužeisti.
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>< Globokime mūsų miškus
ležinkelių darbininkai ir miška
kirčiai. Didžiausia padegimų 
priežastis — neatsargiai numes
ta nuorūka arba palikta ugnis.

Ką gali padaryti neatsargu
mas, lengva įsivaizduoti pasižiū
rėjus į vieno medžio istoriją. 
Štai 1952 m. Vancouverio salo
je buvo nukirsta sena Douglas 
rūšies pušis. Ji buvo 230 pėdų 
augščio ir 9 pėdų skersmenį© 
ties žeme. Pasirodė, buvusi 
1.092 metų senumo. Ji buvo jau 
337 metų senumo, kai 1497 m. 
Cabot paskelbė Kanadą Angli
jos priklausomybėm Šis didin
gas medis aplinkoje neturėjo 
sau lygių. O kur gi dingo visi jo 
senieji kaimynai? Žuvo be lai- 
.KO dėl neatsargumo.

Taigi, jei jūs šią vasarą atsi
dursite miškingoje vietoje, ne
svarbu dėl kurios priežasties, 
laikykitės šių nurodymų:

1. Prieš kurdami laužą žiūrė
kite, ar aikštelė yra pakankamai 
išvalyta ir pakankamai toli nuo 
nevalyto miško. Priešingu atve
ju jūsų ugnis gali padegti ir 
greit išeiti iš kontrolės.

2. Kurkite laužą tik tokio di
dumo, kad galėtumėte patys 
lengvai užgesinti. Tuo tikslu pa

galiau pradėjo rūpintis smar- į tartina pasirinkti laužavietes 
kiai nykstančia Duoglas pušų 1 netoli vandens. Kai ugnis nebe-

raį?; padarė nuostolių už $14.500. 
000.. Iš. tos sumos apie $9.000.000 

. buvo padaryta Albertoje.
.Miško gaisrų nuostoliai visą 

laiką sukasi apie panašius skai
čius, tai jciek į. vieną tai į kitą 
pusę, nuo pat to laiko, kai žmo
gus atėjo į mišką civilizacija ne
šinas" ir pradėjo mišką stumti 
atgal. •

Apskritai sakant, Kanada te
bėra vienas iš miškingiausių 
kraštų pasaulyje. Kanados miš
kų plotai siekia apie 746.000 kv. 
mylių. Didžioji tų miškų dalis 
yra produktyvė. Naudojimui 

.nepasiekiamo miško plotas yra 
apie 260.000 kv. mylių. Miškiri-. 
gurno atžvilgiu Kanada stovi 
trečioje vietoje pasaulyje, ją 
pralenkia tik tropinė Brazilija 
ir Rusija.

Bet miškas nėra amžinas, jei 
neglobojamas. Ypač daug žalos 
mūsų miškams padaryta nese
nos praeities laikotarpyje, kai 
miškai buvo kertami be jokios 
atodairos. To išvadoje • kaikūrių 
medžių rūšys pradeda nykti. 
Taip, sakysime, Ontario jau pra
deda rūpintis išlaikyti gerą bal
tąją pušį. Britų Kolumbija pa-

rūšimi.
Žmogus per savo kvailumą 

kelių kartų laikotarpy yra tiek 
pakenkęs miško ūkiui, kad šiuo 
metu mes nebeturėtumėm leisti 
sudegti net atskiram medžiui..

Pakanka to, kad legalioji miš
kų pramonė skina savo vaisius. 
O juk ši pramonė tebėra pir
moji visos Kanados pramonės 
tarpe. Medienos ir popieriaus 
pramonė sudaro aštuntąją dalį 
visų kanadiečių pajamų. Jokia 
kita mūsų pramonės rūšis dar 
miškų pramonei neprilygo.

Nemažą miškų gaisrų priežas
tį sudaro žaibai. Jie padega miš
kus kartais ' ir tokiose vietose, 
kurios labai '^ųnfciai ^pa^tėbimos- 
ir .prieinamos gesintojams. Tuo 
būdu išdega didžiuliai miškų 

^plotai, .
Didžiausias miškų padegėjas 

yra pats žmogus. Jis sukelia 
75% visų miško gaisrų. Laimė 
tik ta, kad tos rūšies gaisrai 
greit pastebimi ir greičiau likvi
duojami. Be to, ir priėjimas prie 
jų būna gerešnis.

Didžiausi miškų padegėjai yra 
iškylautojai, stovyklautojai, ge-

reikalinga, rūpestingai ją užge
sinkite, nepalikdami nė karštų 
pelenų, kad. jums išvykus, lieps
na neatsigautų.

3. Atsargiai su cigaretėmis, 
cigarais ir pypke. Nemėtykite 
neužgesintų nuorūkų, nebarsty
kite karštų pelenų.

4. Jei rūkote važiuodami auto
mobiliu, naudokitės pelenine. 
Daug gaisrų kyla iš nuorūkų, 
nerūpestingai išmestų pro auto
mobilio langą.

5. Kiekvienas asmuo tegu jau
čiasi esąs miško priešgaisrinės 
apsaugos narys. Sekite kitus, 
kad būtų atsargūs miške. Visad 
atsiminkite, kad miškas yra ne 
tik kraštQ.*papu<^Jas, bet taip 
pat ir turtas. l&išKo‘ gaisrų nuo
stoliai gula ant visos Kanados 
ūkio.

Vašingtonas. — JAV senatas 
patvirtino atstovų rūmų nutari
mą Aliaską paskelbti 49 valsty
bėle. Formaliai ši, dar 1912 m. 
pradėta, byla bus užbaigta, kai 
Aliaskos gyventojai patvirtins 
tą plebiscitu.

Lietuvių išeivijoj gausėja bal
sai ieškoti gyvenimiškos lygsva
ros, veržtis iš buržuazinio siau- 
raprotiškumo, bandyti suprasti 
tiek lietuviškus, tiek tarptauti
nius įvykius iš nuosaikios per
spektyvos.

Praėjusios savaitės įvykius 
šiuo kartu skirstėme į plačių ir 
siaurų polėkių grupes. Sakysim, 
žavėjo JAV-bių talka Europai 
(Eurotom), kuriant atominę 
energetiką. Politinės ir ūkinės 
išdavos buvo aiškios: stengiama
si apeiti sovietinį manievrą ara
bų naftos ir sovietinių satelitų 
hydro-energetikų pagalba pri
versti prie dabartinės Europos 
kapituliacijos. Patiko, kad ir la
bai pavėluotas, bet šiuo kartu 
konkretus projektas Euratomo 
paktu visiems laikams pajungti 
bendros gerovės priklausomybei 
išdidžias, anksčiau “neprigul- 
mingas” Vakarų tautas.

Platus buvo polėkis JAV-bių 
generolų, kurie pasimokinę Ko
rėjoje, priešinosi didžiojo biznio 
— naftos bendrovių norui už
kirsti sovietų inspiruojamo ei- 
giptiečio Nasserio planą Liba
ne. “Dųlles išsivirė, lai pats ir 
srebia” —•' karininkai su britų ir 
prancūzų kolegomis negalėjo 
dovanoti J. F. Dulles - D. D. Ei- 
senhoweriui už intervenciją J. 
Tautose sustabdant sėkmingą 
britų - prancūzų - žydų invaziją 
1956 m. Sueze, kad laiku paša
linus arabams taip būtiną, bet 
Europos biznieriams taip nepri
imtiną faraonų. pulkininką.

Drama Shetlande
Tikėdami, kad niekas kitas 

bet laisvės troškimas buvo esto 
žvejo pabėgimo į Shetlando salą 
priežastis, Niujorke daugiau 
stebėjomės jį šokusių vytis ru
sų galvosena, akivaizdžiu “ko
munistinio naujojo pasaulio”, 
tiek teisinio, tiek moralinio 
standarto rodyklių. Per 40 metų 
ten išsiauklėjo nauja generaci
ja, kuriai “kidnapiriimas” (pa
grobimas) tapo visiškai norma
liu kasdieniniu reiškiniu. Niu
jorko spauda aprašydama įvykį 
pirmuose puslapiuose smulkme
niškai informavo kiek Shetlan
de yra vyrų, o kiek moterų, bet 
veik neminėjo priežasčių, kodėl . 
po nacio Hitlerio ir komunisto 
Stalino susitarimo “išlaisvinti” 
“kapitalistų priespaudą” ken
čiančias pabaltiečių tautas, "tiek 
daug darbininkų ir inteligenti
jos išbėgo ir tebebėga viską pa
metę į Vakarus? NYTimes nei 
nesirūpino painformuoti kiek 
pabaltiečių buvo išvežta į Sibi
rą, kas juos vežė, kiek grįžo, o 
kur kiti pasidėjo ... 4 "

Atsakomybė už šitą ignoraci- 
ją (ir vėl!!!) didžia dalimi pri
klauso lietuviškiems informaci
jos

S

ED. KONDRATAS

Vyru ir moterų rūbu 
siuvėjas .

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

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

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ
kreipkis į lietuvišką firmą

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

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

kuriuose liečiami įvairūs oku
puotos Lietuvos gyvenimo mo
mentai. Rezultate naudojami tik 
Maskvos šaltiniai, Arba kiek 
JAV-bių laikraščių teikė šito
kią, pvz. informaciją: “Goldfine 
yrą lietuvis... (Time, 6. 18. 58); 
“...kilęs iš Kovno, Rossia, da
bar priklausančio Lenkijai” 
(Detroit News”, 6. 18. 58). Ten 
pat: “Iš labiausiai nepatenkintų 
TSRT tautų laikytini gruzi
nai (?), estai ir latviai...” Bet 
mūsų “veiksniai” ALT banke
tuose ir toliau neatsidžiaugė su
maniais savo žygiais, o tautinin
kai įspūdingais “Lietuvos res
publikos” diplomatais Vatikane 
ir Romoj, kurių priežiūroj Vati
kano paviljone Briuselio paro
doje buvo... užmušta katali
kiškoji Lietuvą!

Aštri polemika
Tiko, kad siūlymas užmegsti 

artesnius “kultūrinius ryšius” 
tarp Amerikos ir tėvynės lietu
vių pastaruoju laiku išvirto į 
Ed. Turausko, buv. augšto LR 
pareigūno, dabar, egzilinio poli
tiko polemiką su-griibiu ir ciniš
ku M. Sluckiu, “LTSR reprezen
tantu”, 
viams rasiniai ir ideologiniai 

j svetimos valdančios klasės. “Su
sigraudinęs” E. Turauskas strai
psnių serija įvairiuose laikraš
čiuose iš pradžių lyg teisino ir 
bandė suprasti tėvynėje esančių 
galvoseną ir jų “kvislingų” dar
bus. O pastarieji įvykiai Rytų 
Europoj drąsino tuos, kurie tei
sino šitokią LTSR liniją. Girdi, 
kas, jei ne Sniečkus ir Co., ge
riau žinojo tikrąsias apystovas 
Kremliuje? Vienu metu tarp LT 
SR ir Lenkijos buvo užsimezgęs 
“kultūrinis” ryšys. “ Su pirmu 
Maskvos šiauresniu pūstelėjimu 
prieš “revizionizma” tas ryšys 
“sušalo”. ■ ;

Praėjusiomis dienomis maty
dami, gal ir per Lietuvą, kaip 
per Gudiją, Lenkijos link vyks
tančius KGB ir raudonos armi
jos šarvuotus dalinius lietuviai 
tėvynėj gal greičiau teisino “lie
tuviškuosius komunistus”, nei 
“Vienybės” “liberalas” V. Meš
kauskas tuos išeivius, kurie 1940 
metais,’ išnykus • “didžiajam 
veiksniui” — Rezidentui, bandė 
gelbėti kaž gaftma, kad išsau
gojus tautinį savitumą.

Siūlo minėti Žalgirį 
j Lietuvoj šalia gandų apie 
ruošiamą Gomulkai ir jo vyriau
sybei galą (iš Lenkijos rašė, kad 
masės tiksliai suprato Nagy su
šaudymo prasmę) mūsų inteli
gentijoj turėjo; plačiai komen
tuoti Vilniaus universiteto doc. 
B. Dundulio siūlymą iškilmin- 

specialistams” Niujorke, gai ’’plačiose liaudies masėse” 
Daug kuo giriamės tuščiai. Bet (visame pasaulyje) ’i960 m. lie- 
kiek išspausdinta naujų veikalų, pos 15 d. minėti 550 metų sukak-

tį, kaip lietuviai, jungtinėmis 
tautomis, sustabdė Rytų -Euro
pos germanizaciją. Dundulis 
Kvietė “viešai nagrinėti lietuvių 
-prūsų istoriją, pastangas atgau
ti pajūrį ir jūrą”. Šio siūlymo 
polėkis- aiškus: veikti tiek ru
sišką - sovietinę, tiek vakarie
tišką pasaulio opiniją, kad Ka
raliaučius visad priklausė nie
kam kitam — tik lietuviams. 
Dundulio žiniomis, lenkai, ku
rių teritorijoje randasi Žalgiris 
šiai sukakčiai jau plačiu mastu 
ruošiasi.

Nemažiau įdomi buvo Tiesos 
korespondento Kaune A. Ka
džiulio drąsa iškelti “sovietinio' 
teisingumo” Kaune ir visur So- 
vietojoje, neteisybę. Piliečiai 
Mažibovskają ir Nachmed buv. 
Putvinskio gatvėj naudojosi di
deliais butais, už kuriuos mokė
jo kapeikas, subnuomodami po 
150 rublių mėn. kiekvieną. Grįž
tą Sibiro tremtiniai ir svetimų 
atėjūnų jų užimti butai čia ga
lėjo būti viena iš minėtos kores
pondencijos priežasčių. Kadžiu
lis atskleidė, dėl ko baudęs tylė
ti “valdončioji klasė”-a la Slųc- 
kis, turįs sau ne tik puikų butą, 
bet gal ir vilą kurorte.

(Šis pranešimas buvo siųstas

ASPIRIN

Jei jūs kenčiate galvos skausmą, nuo nušalimo, neu
ralgijos, muskulų skausmų, reumatizmo ar nugaros
dieglių, atsimink —

Jūs negausite nieko geresnio • . •

Net dvigubai daugiau mokėdami!
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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.

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

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:
(Geresnės rūšies)
2.'4 košt, vilnonės medžiogos 14 

pamušolo 8
šerinės (klijonkės)   4

(Žemesnės rūšies)
1. 4 košt, vilnonė medžiogo 14 yrd. 

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

yrd.
yrd.
yrd.

' $108.50 
kostiumams ir 1 paltui medžiagos ir 

tuo atveju reikia primokėti $4.00. Užšokant prašau nurodyti medžiagos spal
vą ir vyrišką ar moterišką).

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

$81.90
(Vietoje 4-riems kostiumams gali būti 3

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co
849

CENTRINĖ ĮSTAIGA: 
College St, Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 % 
ponia V. Juraitis. ’

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315
ponia M. Venskevičienė. i x

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

rugpjūčio 9 d. imtinai.

Sav. A. Kalūza

Bonna. — Birželio 17 d. Fede
ralinė V. Vokietijos respublika 
atšventė savo pirmąjį penkmetį.

Belgradas. — Maskvai ir Rytų 
Vokietijai sulaikius žadėtą pa
skolą Tito ieško jos kitur.

Otava. — Kanados CNR gele
žinkeliai per pirmus penkis šių 
metų mėnesius turėjo $18 mil. 
deficito.

“Tiesoje” Nr. 95 D. Budinas 
rašo, kaip 1917 m. jam prireikė 
pinigų įš Lietuvos pabėgusiems 
komunistams šelpti, ir kaip jis 
tų pinigu “gavo” apiplėšdamas 
pabėgėliu komiteto pirmininką 
Yčą.

“Norint suteikti paramą, — 
rašo D. Budinas, — reikėjo lėšų, 
o jųnebuvo. Štai tuo metu aš su
žinojau,. kad buržuazinio para
mos teikimo pabėgėliams pirmi
ninkas, Valstybinės Dūmos na
rys, Matynas Yčas, turi savo 
rankose čekį milijonui rublių 
pabėgėlių reikalams pasirašytą 
Kerenskio. ' .

Reikėjo kaip nors tą čekį-iš
gauti. Aš nuvykau pas F. Dzer- 
žinskį (tuometinės čekos virši
ninką. Red.), kuris, išklausęs 

Įmanė, davė savo aparatui nuro-

i \ 
dymą surasti Yčą ir paimti iš jo 
piniginį dokumentą.

Sekančią dieną mane vėl iš
kvietė į VYK' Čekis jad gulėjo 
ant stalo ir Dzeržinskis tuoj ati
davė jį man. Aš nuėjafr į ban
ką. Išduoti tokią didelę sumą 
bankas atsisakė, tuo 'labiau, kad 
dokumentas buvo 'pasirašytas 
Laikinosios Vyriausybės pirmi
ninko Kerenskio. Nuėjau aš į 
Finansų Liaudies Komisariatą, 
© ten man tiesiog pasakė, kad be 
Lenino pinigų ga^uti nepavyks. 
Ir aš nutariau eiti‘pas Leniną.

Leninas greit paėmė iš mano 
rankų čekį ir, išplėšęs mažutį, 
kaip receptas, popieriaus lapelį 
iš savo, bloknoto, parašė Finan
sų Liaudies Komisariatui, kad 
čekį apiformintų ir'pinigus ne
delsdami išduotų”.

Šuolis % pavojus
BRITŲ LAKŪNĄ PERGYVENIMAIRŲSŲ “GLOBOJE”

Tęsinys iš pereito Nr.
Negaišdamas pradėjau savo 

galvoje sudarinėti ateities pla
nus. “Pabėgimas” buvo vienas 
iš magiškiausių žodžių mintyje. 
Nei mažiausio supratimo netu
rėjau, kur aš galėjau rastis. Ga
lėjau būti Vokietijoje ar Len
kijoje. Tačiau , nesvarbu, kur-be- 
sirasčiau, aš turiu iš čia pabėgti.

Nebuvo laiko ilgai galvoti, bet 
imtis žygių, susirasti kitus įgu
los narius ir bendrai galvoti 
apie pabėgimo planus. Pasikė
liau ant kojų ir pradėjau žengti 
aplinkui. Niekas nejudėjo, iš
skyrus pustomą sniegą.

— Alo! ten ... Jack ... Nixon, 
Kid!... -— vėjas blaškė mano 
šauksmo aidus.

“Žiūrėti ir ieškoti”* tariau sau 
pačiam, vaikščiodamas ir šliauž
damas per sniegą, kur mano 
manymu turėjo jie rastis. Ta
čiau neturėjau laimės.

Neturėdamas laiko užtęsti, tu
rėjau kuo greičiau surasti juos, 
pamatęs tamsoje duriksant lyg i 
uolų virtinę. Pasukau ten. Pasi
rodė, kad būta miškelio. Įženg
damas pradėjau vėl vardais 
šaukti be paliovos. Tačiau jokio 
gyvybės ženklo.
'dantimis, nuo šalčio pasukau 
atgal.

Pėdsakai . . . Jau buvau pra
ėjęs, kai pastebėjau, kad tikrai 
neklystu. Bet vėliau pasirodė, 
kad mano paties čia išvaikščio
ta ...

Taip vaikščiojau aplinkui iki 
siaubas perėjo per mano kūną. 
Turbūt, nei vienas iš jų neiššo
ko, išskyrus mane... Aš buvau 
vienišas. '

Pasukau uolyno link ir įkri
tau į sniegą. Neliko nieko kito 
veikti, kaip laukti ryto prašvin
tant.

Kai pradariau akis, jau švin
tančios padangės purvini debe
sys iš pilkumo keitėsi į baltumą. 
Vėjas buvo nustojęs, bet aš jau-

Kalendamas

Dėmesio Namų 
Savininkams!

šildymas alyva
Kod sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresnį šildymą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį j metus.

Atlieku vijus augščiau išvordinfus* 
darbus, taip pat atlieku Įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir durnų vamzdžius nuo rudy- 
fimo — valymas patartinas anksti 
pavasari.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE.6-S113

[Aware avė.

čiausi sušalęs į ragą. Apsižval
giau aplinkui. Jokio gyvybės 
ženklo nesimatė. Už kelių šimtų 
metrų- buvo uolynai, o toliau 

’spygliučių miškelis. Tolumoje 
matėsi krūmynai, sniego jūra. 
Tai buvo nieko, nežadantis vaiz
das.

Automatiškai -apžiūrėjau sa
vo kišenes, kuriose radosi peilis, 
bonkų atkimštuvas, aštuoni si
dabriniai šilingai, kompasas ir 
vėliavėlės. Tarp visko turėjau 
kario knygelę ir laikrodį. Tai 
menkas turtas su kuriuo teks at
sidurti pas rusus.

Pirmą kartą taip iš arti žiūrė
jau į vėliavėlę. Ji man buvo 

į svarbiausias dalykas, nes galėjo 
mane sugrąžinti į Angliją.

Mes buvom mokinami, kad 
rusai gali nevisi pažinti vėliavė- 

: lę, tačiau turėjome mokėti pasa
kyti “ja angličanin” — “aš esu 
anglas”. Buvom mokomi prašy
ti kuo greičiausiai mus prista
tyti į britų karo misiją.

Neiko nelaukęs aš pradėjau 
žygiuoti į tolumą, nors mano 
sunkūs lakūniški batai trukdė 
eiti per sniegą.

Beeidamas turėjau daug laiko 
pagalvoti apie bombardavimus, 
nugėrimus, pažįstamas mergi
nas, tačiau vis negalėjau atsi
kratyti minties, kas atsitiko su 
kitais įgulos nariais? Vis. priei
davau to paties atsakymo, kad 
jie neiššoko.

Vienišumas pradėjo veikti ma 
no nervus. Aš mėginau perdaug 
negalvoti apie save, nes tai galė
jo mane privesti iki pablūdimo.

Saulei apie vidurdienį pradė
jus kaitinti, pradėjau jausti nu
silpimą. Pilvas susitraukė iš al
kio, kad net pradėjau čiulpti 
sniegą bandydamas nuraminti 
badą. Bet tas nieko nepadėjo tik 
dantys pradėjo tarškėti nuo šal
čio. Pamiškėje pamatęs sama
nas, mėginau pas valgyti, bet 
nekoks buvo jų skonis — nie
kaip negalėjau nuryti. Pagalvo
jau, kaip vargęs stirnos gali 
maitintis jomis per žiemą.

Bekeliaudamas toliau paste
bėjau kraujo pėdsakus sniege, o 
vėliau išgirdau šautuvų šūvius. 
Kiek paėjėjęs pamačiau bėgan
čią vilkų gaują ir kareivius į 
juos šaudančius. Be abejo tai 
turėjo būti rusu kareiviai. Tas 
man suteikė didesnę viltį grei
čiau pamatyti Angliją.

Jų link eidamas vis kartojau 
žodį “ja angličanin” ir stipriai 
laikiau suspaustą atpažinimo vė
liavėlę rankose.

Tačiau mano nustebimui, ka
reivių siluetai pradėjo nykti to-

i

e

lumoje, o aš turėjau pasilikti to
limesniam savo likimui. , 

III.
Jau buvo rytas, kai pabudau 

miško oloje. Jaučiau mirtiną 
kaulų sustingimą ir kūną tampė 
paralyžuojantis mėšlungis. Ran
ka perbraukiau per savo veidą. 
Jis buvo apžėlęs -plaukais ir ne
lygus.

Besiraivydamas mėginau sto
tis ant kojų, tačiau nesisekė. Pa
rūpo man susirasti kompasą ir 
nustatyti, kurion kryptin turė
jau eiti. Deja, jo niekur nega
lėjau surasti. “Taip, Scotty, tau 
dabar bus gana sunku nayiguo- 
ti be kbmpaso”, — tariau sau. 
Bet nieko kito neliko, kaip keltis 
ir eiti kur protas vedė.

Buvau gal jau nuėjęs kokį 15 
km, tamsa jau senokai buvo pa
dengusi padangę* kai mano nu
stebimui pamačiau 
šviesą.' Tai negalėtų 
traukią vokiečiai su 
galvojau sau. Ne, šį kartą tai 
jau tikrai rusai.

Visa valanda užtruko iki dasi- 
kapsčiau iki kelio ir net jau pra
dėjo švisti, kai pasirodė kitas 
sunkvežimis. Galėjau iš tolų pa
stebėti raudoną žvaigždę. Laip
tai tikrai buvo rusų sunkveži
mis. Kaip pablūdęs mojavau vė
liavėle ir vis šaukiau “Jaf ang
ličanin”. Tačiau sunkvežirųis ne
kreipė dėmesio, nesustodamas 
nuvažiavo tolyn. •

— Jūs prakeikti velniai! — 
šaukiau aš. — Turėjote ąaatyti 
rflane, bet kodėl nesustojote? 
Kodėl?...—mano šauksmas pa
virto į ašaras. Jaučiausi visiškai 
palūžęs ir be vilties. Pavirtau į 
pagriovį ir atsidaviau likimui.

Pagulėjęs ten kurį laiką pa
jutau kažką gretą savęs. Tai bu
vo du rusai ginkluoti automa
tais. Išgirdau juos atleidžiant 
automatų saugiklius. Jie artėjo 
nukreipę juos į mane. Sukaupęs 
jėgas, iškeldamas rankas kė
liausi, rankose laikyldaptas su
purvintą vėliavėlę. f -

— Ja angličanin! Ja .angliča
nin! — stenėdamas ""
čiau jie nieko neatsak 
jau nuleisdamas rank

judančią 
būti besi- 
šviesomis, .

Kade- 
rždyti 

vėliavėlę, bet jie pefšpėjGmu 
gestu įsakė stovėti ramiai.

Abu rusai ginčijosi tarp savęs, 
kaskart vis atstatydami Automa
tą man į krūtinę ir spjaudydami 
ant žemės. Man buvo aišku, ką 
jie norėjo daryti su manimi-Bet 
vienas iš jų nesutiko. Svaigda
mas stebėjau jų kovą dėl mano 
likimo. Nei nebesirūpinau, koks 
bus jų nutarimas, o vieno teno
rėjau — gerai išsimiegoti/. ■

Mažesnio ruso automato vataz 
dis įremtas į mano krūtinę pa
laužė mario pustarrsvyrą. As bu
vau stumdomas po vidurį kelio, 

(nukelta i 7 psl.)
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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.) Telėf. EM. 8-6576

J



IMIGRACINĖ POLITIKA
I

(CSc) Birželio 6 d. naujasis 
imigracijos minist. Ellen Fair- 
clough pareiškė parlamentui, 
kad Kanada šiuo tarpu nebeieš
ko imigrantų. ' ‘

— Šiuo metu nebeturime imi
grantams darbų, — pareiškė mi- 
nisterė,—išskyrus kaikurias ne
gausias darbų kategorijas, ku
rios negali būti užpildytos as
menų, dabar jau Kanadoje esan
čių. —r Mrs. Fairclough šių ka
tegorijų tiksliai neišskaičiavo.

Tuo tarpu iš Pilietybės ir 
Imigracijos ministerijos atėjo 
žinii 
tų iriiigracinių suvaržymų. Imi
grantų skaičius šiemet krito 63 
%, palydinus su tuo pat laiko
tarpiu pereitais metais. Jei taip 
reikalai eis iki pat metų galo, 
tai 1958 m. bus įvažiavę tik tarp 
100.000 ir 125.000 imigrantų, tuo 
tarpu 1957 m. įvažiavo 282.264.

Taigi tiek ministerės žodžiai, 
tiek paskelbtieji skaičiai yra 
aiškūs. Žinome taip pat, kodėl 
vyriausybė pernai suvaržė imi
grantų .antplūdį. Tai įvyko dėl 
didėjančio .nedarbo, kurio ypač 
prisibijoma žiemos metu. Buvo 
galvojama, kad nebūtų sąžinin
ga reklamuoti užsieniuose Ka- 

' nadą, kaip galimybių kraštą, kai 
tuo tarpu pagal tuos pažadus at
vykę imigrantai negali gauti 
darbo. Ir , šiandien netik nema
žai naujųjų kanadiečių, bet taip 
pat ir tūkstančiai senųjų yra be 
darbo.

Kai Mrs. Fairclough pareiškė 
parlamentui, kad imigracinių 
suvaržymų nenumatoma arti
moje ateityje panaikinti, tuo 
pačiu ji pasakė, kad pagal mūsų 
ekonomistų duomenis ekonomi
nės sąlygos negerėja ir jų page
rėjimo nesimato netolimoje 
ateityje.

Po pranešimo ministerė buvo 
paklausta ar, imgirantų verba
vimas yra sulaikytas tik iš val
džios pusės, leidžiant tą verba
vimą tęsti suinteresuotiems 
darbdaviams. Buvo atsakyta, 
kad kaikurios kompanijos, kaip 
sakysime transporto kompani
jos, dar tebeverbuoja imigran
tus savo atsakomybe, tačiau iš 
valdžios pusės vyksta tik nepa
mainomų specialistų verbavi
mas.

Šitoks klausimo pastatymas 
sudaro nemažą Kanados imigra
cinę problemą. Vadinasi, priva
čios kompanijos vienais ar kitais 
sumtęimais verbuoja ir įsigabe- 
na imigrantus, bet toji imigra
cija nėra Saldžios garantuota, 
nors ir leidžiama. Pasitaiko, kad 
asmuo, atvykęs pagal kompani
jos kvietimą, nusivilia kvietė
jais ir, padėties nežinodamas, 
pradeda kaltinti valdžią.

Po ministerės kalbos didžiuo
siuose laikraščiuose pasirodė 
vedameiji tuo reikalu. Daugelis 
jų kritikavo imigracijos suvar
žymą. Kaip svarus motyvas bu
vo nurodoma, kad didžiausias 
Kanados ekonominis gerbūvis 
buvo kaip tik tada, kai į šį kraš
tą atvyko didžiausios imigrantų 
bandos, kad dideli imigantų kie
kiai kaip tik reikalingi Kanados 
ekonominiam gyvenimui palai
kyti. 1

: Tiesa, niekas dar nenurodė 
imigrantų skaičiaus, kokį Kana-

de vaisius 1957 m. įves-

da gali absorbuoti tam tikru 
laikotarpiu. Imigracijos įstaigos 
iki šiol atrodė kaip tas vandens 
kranas, kurį reikia tik pasukti, 
ir vanduo jau bėga. Bet kažin ar 
tik šioje vietoje neturime klai
dos. Imigrantų banga nėra lygi 
vandens srovei. Žmonės nėra 
vienodi, kaip vienodas vanduo: 
jie skiriasi savo išsilavinimu, 
veržlumu, įsikūrimo viltimis.

Jei šiandien mes užsukome 
imigrantų bangos kraną, tai ka
žin ar tas tekėjimas vėl atsiras, 
kai tą kraną atsuksime? Ar ne
būsime pakirtę pasitikėjimo 
mūsuoju kraštu, ar Kanada ne
pasirodys kraštas, kuris nori tik 
gauti, bet ne duoti? Ar pasekė
jai tų imigrantų, kurie atvyko į 
Kanadą ne ik su patyrimu, bet 
sugebėjo čia sukurti naujų įmo
nių ir naujų darbų, panorės atei
tyje į šį kraštą vykti? Gal- būt 
imigracijos klausimą reikia ki
taip statyti: ne ar pajėgiame 
imigrantus įsileisti, bet ar pa
jėgsime be imigrantų savo ger- krikštytas ir išauklėtas katali- 
būvį išlaikyti? A. O. C. Cole. I kiškai, o susituokė be katalikiš-

Kaikurie katalikai mano, kad 
moterystės ryšį galima atleisti 
kaip yra atleidžiamos nuodėmės. 
Jie užmiršta, kad moterystė yra 
sakramentas, ir net pati Bažny
čia .neturi galios panaikinti tei
sėtos moterystės, nes Kristus 
yra pasakęs: “Ką Dieva yra su
jungęs, žmogus teneišskiria”. •

Kai sakoma, kad Bažnyčia 
kartais moterystę panaikina, tai 
reikia suprasti, kad ji tik pareiš
kia, kad toje ar kitoje santuoko
je nuo pat pradžios nebuvo tik
ro moterystės ryšio.

Apie 1.500 moterystės panaiki
nimo prašymų patenka pvz. į 
vieno didmiesčio vyskupijos teis 
mą per metus. 10 kunigų, kurių 7 
turi kanonų teisės daktaratą, per 
visą savaitę priiminėja intere
santus moterystės bylų reika
lais. Daugeliu atvejų sprendimas 
yra lengvas ir paprastas, pvz. kai 
katalikas susituokė ne katalikų 
bažnyčioj. Čia reikia tik prista
tyti pažymėjimą, kad buvo pa-

Ar vėl vyks Paleckis?
Spaudos žiniomis Pasaulinė 

Parlamentarų Konferenc. šiais 
metais įvyks Rio de Janeiro 
meiste, Brazilijoje, lifepos 24 d. 
Kaip žiome, Tarptautinei Parla- 
mentarų Sąj ungai priklauso vi
sų kraštų parlamentų nariai. 
Net ir diktatūrinių kraštų, bū
tent Sovieų Sąjungos ir jos sa
telitų. Greičiausiai į konferen
ciją Sovietų Rusija prisius savo 
atstovų, o kartu su jais gal at
vyks vienas kitas iš Lietuvos. 
Tuo labiau, kad ligi šiolei be
veik visose parlamentarų konfe
rencijose dalyvaudavo okupuo
tos Lietuvos atstovas Paleckis.

O kaip renkami Sovietų Ru
sijos atstovai į jos parlameną 
mums visiems žinoma. Ten te-

Moterystės bylos vyskupo teisme

egzistuoja tik viena komunistų 
partija ir ji tik viena testato 
kandidatus, o balsuoti turi visi 
gyventojai. Tokiu būdu išrink
tas parlamentas jokiu būdu ne
gali atstovauti visuomenės dau
gumos nusistatymo. Tad joks 
Paleckis negali kalbėti Lietuvos 
gyventojų vardu, nes jis tik par
tijos išstatytas, o ne žmonių iš
rinktas.

Jei Paleckis ar kas kitas iš so
vietinės Lietuvos “parlamenta
rų” pasirodytų Rio de Janeiro, 
reikėtų tuojaus pat painformuo
ti braziliškąją visuomenę, kas 
tai per atstovas. Be abejonės tuo 
jau bus susirūpinusi tenykšte 
Lietuvos atstovybė, konsulatas 
Sao Paulo bei lietuviškosios or
ganizacijos.

Ir Madagaskare neramu
Įsisiūbavus įvykiams šiaurės 

Afrikoje pasigirdo panašių at
garsių ir kitose Prancūzijos už
jūrio kolonijose, jų tarpe ir Ma
dagaskare.

Madagaskare kadaise kelis 
amžius buvo malgašų — eilės 
malajų kilmės tautų gyventojų 
— nepriklausoma valstybė. Ji 
buvo panaikinta 19 amž. pabai
goje prancūzų kolonizatorių. Po 
šio karo ten pasireiškė judėji- 
savą valstybę. Ji būtų gana im- 
mas atstatyti nepriklausomą 
ponuojanti, nes Madagaskaras 
ploto atžvilgiu yra didesnis už 
Prancūziją — 590.000 kv. klm., 
o gyventojų turi 5 milijonus. 
1947 m. šis nepriklausomybės 
sąjūdis buvo privedęs net prie 
ginkluotų kovų. Šių metų kovo 
mėn. Madagaskaro socialistų 
partijos' suvažiavimas nutarė 
reikalauti autonomijos, kaip per 
einamojo tarpsnio į nepriklau
somybę. Po poros dienų Tauti
nės Lygos suvažiavimas 37 bal
sais prieš 1 priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią nepriklausomy
bės Prancūzijos unijos rėmuo
se. Gegužės pradžioje Tanana
rive — Madagaskaro sostinėje

St- Lawrence Oil
(Šv. Lauryno alyva)

- gryna kukurūzų alyva 
lengvai išpilamoje skardinėje!

—• posėdžiavęs Nepriklausomy
bės kongresas, apjungęs 8 poli
tinius ir visuomeninius sambū
rius priėmė manifestą, reikalau
jantį Madagaskaru) nepriklau
somybės tuojaus pat.

Ryšy su šiais sąjūdžiais Ta
nanarive ir visame krašte ko
loj i nė valdžia ėmėsi saugumo 
priemonių.

MILIJONAI ŠPIONAŽO 
PASLAPTIMS

Prieš 11 metu JAV' buvo su
organizuota Central Intelligence 
Agency — CIA. Tai slapčiausia 
JAV valstybinė organizacija, 
kurios biudžetas niekados ne
skelbiamas. Jos vadovybė yra 
sutelkta į kelių žmonių rankas, 
o duomenys nėra prieinami nė 
parlamento nariams. Kai pasta
rieji skundžiasi tokia tvarka, 
ČIA vadovai tyli,- nes paaiškin- 
nimai gali iškelti daugybę pa
slapčių ir žmonių, renkančių in
formacijas. Tai sukliudytų žval
gybos darbą. Neoficialiais duo
menimis, ČIA metinis biudžetas 
siekia $350.000.000, t.y. $130.000. 
000 daugiau nei Valstybės De
partamento su 282 atstovybėm 
užsieniuose. Valst. Departamen
tas turi 16.000 amerikiečių tar
nautojų. Manoma, kad jų nema
žiau turi ČIA. Pažymėtina — 
abi įstaigos yra valdomos brolių 
Dulles. CIA direktorius yra 
Welsh Dulles, 65 m., jis jai va
dovauja jau šešti metai.

Sov. Sąjunga špionažui, 
noma, išleidžia 6 kartus 
giau ir turi 45.000 šnipų.

ma- 
dau-

kų apeigų. Krikšto dokumentus ’džiasių kliūčių — bažnytinis teis- 
turi pristatyti ir antroji pusė. ' ‘ ‘ ’ ‘
Didelių miestų vyskupijų teis
mai kaikuriais atvejais panaudo
ja trumpą teisminę procedūrą, 
kur paskutinį sprendžiamąjį žo
dį taria pats vyskupas.

Pvz., mergaitė praslinkus 
trims savaitėms nuo vedybų, iš
girdo, kad vyras per miegus kal
ba apie kitą žmoną. Kai ji vy
rui rytą priminė, jis atsakė, kad 
negalima tikėti tuo, ką žmogus 
per sapną kalba. Sekančią naktį 
vyras yėl pradėjo kalbėti. Mer
gaitė sį sykį pasiėmė popierio, 
pieštuką ir per miegus iškvotė jo 
pirmosios žmonos vardą, pavar
dę ir adresą. Ji gyveno didelia
me mieste už 100 mylių. Per pus
ryčius ji jam apie tai neužsimi
nė. Kai vyras išėjo į darbą, ji 
išvažiavo jo pirmosios žmonos 
ieškoti. Įtarimas pasitvirtino. 
Kai vyras grįžo namo, du val
džios sekliai jo laukė, kad ap
kaltintų už dvipatystę. Vyskupo 
teismas peržiūrėjo pirmosios 
moterystės dokumentus ir rado, 
kad ji buvo tikra. Tada buvo pa
skelbta, kad antrosios vedybos 
negalioja ir mergaitė vėl liko 
laisva tekėti už kito. ■

Jei atsitikimai būna labai su
painioti, tai galutiniam sprendi
mui reikia daug įvairių apklau
sinėjimų bei tyrimų, surištų su 
daugybe formalumų. Tokios pai
nios bylos dažnai užsitęsia ga
na ilgai, nes reikia įvairių spe
cialistų ir gydytojų pagalbos. 
Kiakuriais atvejais reikia pa
siekti net Romos augščiausiąjį 
bažnytinį teismą. Retkarčiais pa
sitaiko nepaprastų atvejų. Pvz. 
viena moteris sakė, kad šeštą 
dieną po sutuoktuvių, kai juodu 
buvo išvažiavę povestuvinėn ke
lionėn, jos vyras nei iš šio, nei

mas negali panaudoti jokios 
prievartos nei šalims nei liudi
ninkams, kaip daro civilinis teis
mas. Kaikurie atsisako bendra
darbiauti. Kartais liudininkai 
gyvena įvairiose pasaulio šalyse. 
Norint rimtai ir nuodugniai rei
kalą ištirti, neišvengiamai reikia 
daug laiko.

Bažnyčia retkarčiais, tik iš 
būtino reikalo, pritaria civilinei 
perskyrai - divorsui, kad apsau
gotų nuo kankinimo, laiduotų 
katalikišką vaikų auklėjimą, už
tikrintų alimentus ir pan. Bet ir 
tais atvejais Bažnyčia pabrėžia, 
kad civilinė perskyra nėra leidi
mas tuoktis. Pastarasis duoda-, 
mas tik tada, kai bažnytinis teis
mas įrodo, jog pirmosios sutuok
tuvės buvo negaliojančios iš pat 
pradžių.

Kuriajs atvejais Bažnyčia 
paskelbia moterystę nega
liojančia?
Jei moterystė niekad nebuvo 

panaudota; jei viena pusė yra 
tikrai laikoma mirusia; jei ga
lima pritaikyti vadinamą šv. 
Petro privilegiją perėjusiems į 
katalikų tikėjimą: “Jei kurs bro
lis turi netikinčią žmoną ir ji su
tinka gyventi su juo, tenepalei- 
džia jos ... Bet, jei netikintis 
skiriasi, tegul skiriasi; nes bro
lis ar sesuo tokiuo atveju nėra 
surišti (I Korint. 7, 12-15). Pa
gal šią privilegiją, moterystę 
tarp dviejų nekrikštytų galima 
panaikinti kaip nesakramentinę, 
jei vienas jų vėliau apsikrikšti
ja, o antras lieka nekrikštytas 

Kurios yra pagal bažnytinę 
teisę pagrindinės priežastys 
paskelbti moterystę negalio
jančia?
Jei katalikas nebuvo kat. ku

nigo sutuoktas; katalikas, kurį 
iš to pradėjo nesilaikyti eismo i sutuokė kunigas neturįs galios 
taisyklių ir švaistyti pinigus, j tuokti; jei neturėjo nustatyto Barti gauna dėstytojai V. Zo- 
Pagaliau įsikišo policija ir už- j skaičiaus liudininkų; ' jei buvo barskaitė, I. Kostkevičiūtė jr A. 
darė jį į kalėjimą, o vėliau buvo iperjaunas (jaunavedys turi būti  j Rabąčiauskaitė, kuriu paskai- 
atiduotas į beprotnamį. Moteris i bent 16 metų, o mergaitė — 14); J tęs, esą, nepatenkina klausyto- 
kTeipėsi į bažnytinį'teismą. Teis- jei sutųokimo metu dar buvo jų. Mat, pagal autorius, littera- 
mo gi vyriausias uždavinys bu-įgalioje pirmosios moterystės ry- į tūros mokytojai turi mokyti ne 
vo nustatyti ar vyras buvo psi-išys; jei sutuokti krikščionis su į tik taisyklingai kalbėti bei rašy- 

nekrikščioniu be reikalingos dis-j t į, ne tik perteikti literatūros 
pensos bei garantijų. Padaro mo- istorijos žinias, bet turį ugdyti 
terystę taip pat negaliojančia: į komunistinę pasaulėžiūrą. Ta- 
kraujo ir dvasinė giminiystė; ne įčiau, toliau klausiama, ar gali 
pagydoma impotencija prieš ve- : šią svarbią pareigą atlikti žmo- 
dybas; iškilmingi vienuoliu įža- įnės. kurie patys blogai supranta 
dai; pagrobimas vedybų tikslu; į kaikuriuos praeities ir dabarties 
prievarta ir apgaulė; intencija,i visuomeninio gyvenimo reiški- 
nesinaudoti moteryste; beproty- nius. Iš kitos straipsnio vietos 
bė arba sunki protinė liga jau į paaiški, kad buvusi pakeista

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
IŠ SOVIETINĖS SPAUDOS

Kviečia neužmiršti 
vietovardžių
Sovietinėje Lietuvos spaudo

je doc. St. Tarvydas ir J. Sen
kus reiškia savo pasipiktinimą 
.lietuviškųjų vietovardžių iškrai
pymu, kuris esamose sąlygose 
labai jau dažnai pasitaikantis 
reiškinys. Geografas ir lituanis
tas primena, kad mūsų liaudies 
sukurti vietovardžiai yra atsi
radę ne iš karto ir ne vienu me
tu; kaikurie iš jų yra labai se
nos kilmės, daug senesni už vi
sus mūsų rašytinius kalbos pa
minklus, todėl yra labai vertin
ga medžiaga kalbos istorijai stu
dijuoti. Kviečia išleisti vieto
vardžių žodyną, nes juo galėtų 
naudotis įvairių sričių mokslo 
darbuotojai. Toliau, skundžiasi, 
kad spaudoje, geografiniuose 
leidiniuose bei žemėlapiuose ir 
šnekamoje kalboje daugelis vie
tovardžių yra įvairiai iškraipo
mi. Nurodyti ir pavyzdžiai: Ba- 
laliai, turėtų būti Baleliai, Duse
tos, t.b. Dusetos, Gelažiai — Ge
ležiai, Jeznas — Jieznas, Jūžin
tai — Jūžintai, Kaišiadoriai — 
Kaišiadorys, Svėdasai — Svė
dasai, Širvintai—Širvintos, Vei
sėjai — Veisiejai, Žasliai — Žas
liai ir t.t.

“Nenuoramos”
Vilniaus universitete
Ir dabar kartkartėmis sovie

tinėje Lietuvos spaudoje pasi
rodo rašinių, kaltinančių uni
versitetą, dėstytojus ar studen
tiją, kaip nenorinčius paklusti 
‘generalinei linijai”. “Tiesos” 
nr. 100, tais reikalais net il
giausias straipsnis surašytas, 
pasirašytas universiteto kom
jaunuolių Juozo Stepšio ir Al
gio Daunoravičiaus. Jųjų kalti
nimai šį kartą nukreipti į lietu
vių literatūros katedros darbą.

vo nustatyti ar vyras buvo psi
chiškai sveikas sutuoktuvių me
tu. Paaiškėjo, kad jis jau yra 
buvęs beprotnamy eidamas še
šioliktus metus. Po rimtų tyrinė
jimų ir gydytojų nuomonės bu
vo prieita išvados, kad jis su
tuoktuvių dieną, nors paviršu
tiniškai žiūrint atrodė sveiko 
proto, nebuVo pakankamai at
sakingas -už savo veiksmus. Mo-

Kompozitorius 
apie savo operą 
Kompozitorius V. Klova, iki 

šiol kūręs operas vien istoriniais 
(“Pilėnai”) ar liaudies padavi
mų (“Vaiva”) motyvais, jau, re
gis, turi atiduoti duoklę bėga- 
mąjam momentui. Po nepapras
tą pasisekimą lietuvių žiūrovų 
tarpe turėjusių jo dviejų ope
rų, dabar žada ruoštis naujai 
operai. Šį kartą jau turės pa
teikti ką nors “nūdiene temati
ka”, kaip dabar įprasta Lietuvo
je sakyti. Esą, naujos operos 
veiksmas apims laikotarpį nuo 
1940 m. iki šių dienų. O apie sa
vo naujausią operą “Vaiva”, so
vietinei spaudai pareiškęs, kad 
pradėjęs ją rašyti 1956 m. rude
nį, rašęs paveiksmiui. Ji esanti 
daugiau kamerinio plano. Pa
grindiniai veikėjai tik penki. 
Rašant operą, ją orkestruojant, 
daug padėjo teatro kolektyvas 
ir folkloriste muzikologė J. Čiur 
lionytė. Premjeroje partijas at
liko: Vaiva — I. Jasiūnaitė, Per
kūnas — H. Zabulėnas, Naglis— 
V. Čėsas.

Iš gimnazijos į 
fabrikus
Ir į Mėnulį bei Marsą... Vii- »- 

niaus geležinkelininkų kultūros 
rūmuose miesto abiturientai bu
vo sušaukti išklausyti vieną 
pranešimą, kuriame nuvo pra- . 
nešta apie sovietinio trečio sput- 
niko paleidimą. “Tiesa” šitaip 
atraportavo: “Audringais plo
jimais salė sutinka žinią apie 
III-ojo tarybinio dirbtinio že
mės palydovo . paleidimą. Ne 
vienas jaunuolis puoselėja slap
čia širdyje viltį atsistoti ant 
Mėnulio ar Marso paviršiaus”... 
Bet susirinkimo tisklas buvęs 
visiškai kitoks. Mat. dabar Lie
tuvoje eina gana didelė akciją - 
raginimas, kad kuo daugiau jau
nuolių su brandos atestatais sto
tų ne mokytis toliau, bet įsi
jungtų į gamybą, t.y. fabrikus. 
To susirinkimo metu ir buvo 
suorganizuotas susitikimas - pa
simatymas su jaunaisiais gamy
bininkais, neseniai baigusiais 
vidurines mokyklas ir gamybos • 
pirmūnais. Viskas baigėsi sovie
tiniams mitingams įprastu tra
faretu — susirinkusieji turėjo 
vienbalsiai priimti kreipimąsi į 
visus Vilniaus miesto abiturien
tus. kuriame kviečiama, baigus 
^vidurines mokyklas, eiti dirbti į 
gamybą. ‘'“Tiesa” Taip ir nepą- ■ 
žymėjo ar labai audringi buvo 
plojimai po tos rezoliucijos.

Al. Ghnantas.

terystės ryšys buvo paskelbtas sutuoktuvių metu. (Pagal Ca-į liet literatūros katedros vado- 
negaliojusiu, ir mergaitė vėl ta- ' ' — ’ 
po laisva tekėti. •

Kaikas šneka, kad turtingieji 
ir įtakingieji katalikai už pinigą 
gali gauti moterystės panaikini
mą. Tokia klaidinga nuomonė 
kartais susidaro dėl to, kad 
spaudoje būna dažniausiai pa
skelbtos tik įžymiųjų ir turtin
gųjų bylos. Dešimtys tūkstančių 
eilinių piliečių bylų lieka nepa
skelbta dar ir dėl to, kad dažnai 
yra surištos su šeimyninėmis ar 
asmeninėmis paslaptimis, kurių 
nedera kelti į viešumą.

Bažnyčios įstatymai liepia- ne
turtingųjų bylas spręsti nemo
kamai; kaikurie apmoka susida
riusias išlaidas tik dalinai, o dar
bo valandų skaičius kaikuriose 
bylose yra labai didelis. Daugu
ma vyskupijos teismų per me
tus turi tūkstančius dolerių iš
laidų, kurias padengia vyskupi
jos iždas.

Painesnes bylas reikia siųsti 
vyriausiajam Bažnyčios teismui 
Romoje — Rota Romana. Did
miesčio vyskupija pasiunčia kas
met 25-30 tokių bylų. Kai bylos 
sprendžiamos su visais formalu
mais, paprastai neužsitęsia il
giau kaip dvejus metus; jei po to 
dar paduodama apeliacija, tai iki 
galutinio sprendimo užtrunka

thol. Digest II, 1957). įvytę. Įdomu, ar naujajai vado-
Kun. Ant. Sabas. tvybei seksis geriau?

jų. barškinimų i vienas, tai į' -—Tai tu tikrai kalbi (gadasz) 
_as duris, galų gale gavau jį. ; lietuviškai?!

dalimi, Į Kadangi turiu mažus vaikus, į —Ne, — užginčijau, — nemo- 
d dirbu naktimis. Pirmą darbo ■ ku lietuviškai.

LenkiNors nepriklausomos 
jos vyriausybė Vilniaus 
laikė savo integraline 
tačiau jos gyventojai buvo va* j-tad dirbu naktimis. Pirmą darbo ■ ku lietuvisRai. 
dinami lietuviais. Užtekdavo ; dieną, po sutvarkymo visu for- į — O kaip kalbi su vaikais na- 
nuvvkti i Varšuva, Krokuva ar jmalomu raštinėje, formanas at- • muose?
~ : 1 ’vedė mane i kambarį, kur sėdė- ■ —Namuose kalbame tik len-

jo keliasdešimt moterų, lau- kiškaL , 
kiančių darbo pradžios. —C .

— Moterėlės, — pasakė for-:. __ .
manas, - atvedžiau jums naują.
Ji yra lenkė. '

Moterėlės apmetė mane kri- .. -
ti&kais žvilgsniais ir pradėjo!1S Lenkijos, — nu 
tardymą: is kur, kaip, ar ište
kėjusi, kiek turiu vaikų ir taip 
toliau.

Galų gale viena sako:
— Tu ne lenkėj bet ukrainie

tė!?
— Kodėl. — klausiu nustebu

si. — Esu lenkė.
— O iš kur tu?
— Esu iš Vilniaus.
— O. tai tu lietuvaitė, — pa

tvirtino kita.
•—Nesu lietuvaitė, esu lenkė.

Poznanę ir pasisakyti, kad esi iš 
Vilniaus, iš karto užgindavai 
atsakymą: tu lietuvis! Ir kaip 
norėdavo, užsirašę lenkų tau
tybės asmenys iš Vilniaus pri
tapti prie tikro lenkų tautos ka
mieno, tačiau niekaip negalėda
vo, nes visuomet tikrų lenkų 
akyse jie palikdavo lietuviais. 
Pasirodo, kad ta “dėmė” lydi 
juos ir išeivijoje. Štai JAV len
kų laikraštis Gwiazda Polarna 
(1958 m. birželio 21 d. n r. 25) iš
spausdino skaitytojos (pasira
šytos G. K. iš Čikagos) pasako
jimą apie vieną įvykį, kurį kaip 
būdingą visų tikrų lenkų pa
žiūrai į Vilniaus krašto “len
kus”. dedame vertime ištisai:

“Šiuo metu Čikagoje yra la
bai sunku su darbu. Po daugkar-

— O kodėl tu kalbi kitaip, ne- 
9

— Aš kalbu vilnietiškų ak- 
dentu.

-O, mes iš karto pažinome,

sprendė keletas jų.
Kažkas mane suspaudė gerk

lėje, - nusigrižau, kad neparųdy- 
eiau savo ašarų ...” K. B.

KAS LAIMĖS LENKIJOJE
Lenkijos ateities politinė lini

ja dar nėra užtikrinta. Gomul
ka su savo grupe, kurie siekia 
visokios įtampos atpalaidavimo, 
aiškios daugumos partijos apa
rate neturi. Partijoje didesnio 
masto valymo nebuvo, tad dau
gumoje vietų tebesėdi vad. 
“konservatoriai”. Dėl to tai val
dančios partijos suvažiavimas 
vis atidėliojamas ir atidėlioja
mas — bijomasi, kad ši partijos 
biurokratija gali taip patvar
kyti rinkimus, kad Gomulka 
liktų be daugumos. Dėl to par
tijos viduje padėtis yra gana 
įtempta ir suvažiavimą šaukt 
nedrįstama. Staigus pakeitimas 
laikysenos Jugoslavijos atžvil- 
giugiu kaip tik rodo, kad Lenki
jos partijoje vad. stalinistų įta
ka dar didelė.

DARBININKAS KOMU
NISTINĖJE SANTVARKOJE
Net komunistinis vengrų laik- Pasinaudckite didžiausiais kelionės 

patogumais.. 
vožiuodami

ST. LAWRENCE OIL (Šv. Lauryno alyva) 
yra lengva ir švelni — gryna augalinė aly
va, nepakeičianti patiekalo skonio.

Viskam, ką alyva gali padaryti, ST. 
LAWRENCE ALYVA tinka geriau, 
negu bet kokia kita, kurią jūs esate 
kada nors vartoję. Kanadiečiai sėk
mingai šią alyvą naudoja daugelį 
metų. <

ontinenfafonfinsnfa/
alyvą naudoja daugelį

į darbą... 8 minutes. di
Dviem puikiais transkontinentiniais traukiniais, kurie važiuoja kasdien

z I Rytus ir į Vakarus — aptarnaudami:
MONTREAL - OTTAWA - TORONTO - WINNIPEG 
SASKATOON - EDMONTON - JASPER - VANCOUVER 

o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL.

Norėdami viskuo aprūpintos kelionės, pasiteiraukite apie CNP.'o "suplanuotą 
MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės 
į Canadian National atstovus.

VltNINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS

Kepimui, troškinimui

SS : 
|ATuRECofc

Salotoms

I VFI Till Pro*yk*c duodamo* 36 pri. RECEPTŲ KNYGELES (anglų or! 
| ■ laL I UI prancūzų kplbo) "COOKING WITH CORN OIL"... rašykite j j 

THE ST. LAWRENCE STARCH COMPANY LIMITED | 
Port Credit — t Ontario

Gamintojai ir BEE HIVE SYRUP — DURHAM CORN STARCH — it 
IVORY LAUNDRY STARCH (Baltų ir Mėlynų)

rastis Nepszava piktinasi įmo- ' dar metai, skaitant nuo apeliaci
nių administracijos pergriežtais jos dienos. Žmonės kartais skun- 
sprendimais dėl darbininkų nu
sikaltimų pavėluojant į darbą. 
Esą vienam darbininkui buvo 
sulaikytas visos dienos uždarbis 
ir neišmokėta 10% visų metų 
bonų už tai, kad jis pasivėla
vęs

džiasi, kad tos bylos perilgai už
trunka. Tačiau reikia prisiminti, 
kad Bažnyia turi saugoti mote
rystės šventumą. Tam reikalin-' 
ga gana paini procedūra, kuri at
ima daug laiko: tenka apklausi
nėti daug liudininkų. Viena

Maloniausia pasivaišinti 
skaniu Coca-Cola

"Coke" or "Coco-Colo'' — obu fobriko ženklo! reiškio Coca-Cola Ltd. gominj
— posoutyje mėpiomiausig gėrimą. 8)20-10

SUPER h

ir

C AN A DI AN N AT I ON AL RA ILWAY $
• ' • ■ • * . ' S * « • * *

Varšuva. — Norėdama suma
žinti gamybos išlaidas, eLnkija 
atleido 130.000 savo pramonės 
darbininkų.

Vašingtonas. — JAV nuleido 
i vandenį jau šeštą atomine 
energija varomą povandeninį 
laivą.

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

ir t.t. 24 valandų patarnavimas veltui.

HAMILTON 75 Homewood Ave 
TORONTO 42 Evelyn Ave,

JA. 9-0613
RO. 9-4612
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Pavergtoje tėvynėje
5-ji tradicinė Niagaros pusiasalio

Lietuviu šventė Lietuviai pasaulyje
Marcelė Mačiulytė, prel. J. ’ mens šiose kovose parodyti taip 

Mačiulio - Maironio sesuo mirė pat ir tuos veikėjus, jų tarpe ir 
prieš keletą savaičių Kaune, su
laukusi 94 metų amžiaus.

Dariaus ir Girėno palaikai 
1944 m.’ laikomi Kauno un-to 

“medicinos fakultete, grupės lie
tuvių patriotų buvo paslėpti — 
užmūryti fakulteto rūsy, nes vch 
kiečiai ruošėsi paimti metalinius 
karstus karo pramonės reika
lams, o balzamuotus kūnus su
deginti • krematoriume. Nuo to 
laiko apie lavonų buvimo vietą 
nebuvo viešai žinoma, nes paslė
pimo darbą atlikusieji pasitrau
kė nuo bolševikų arba tylėjo, 
bijodami, kad ir šis okupantas 
gali lavonus kur nors nudangin
ti. Tik šųi metų pradžioje kars
tai buvo surasti ir dabar svars
tomas klausimas, kur surasti 
jiems tinkam ąvietą.

Reikia pastebėti, kad pernai 
pirmą kartų Darius ir Girėnas 
buvo paminėti lietuviškoje so
vietinėje spaudoje. Straipsnį ta
da parašė “Tiesoje” J. Dovy
daitis.

Derlius šiemet Lietuvoje galįs 
būti prastas, oficialiai pareiškė 
kompartijos centro komitetas. 
Esą, dėl nepalankios žiemos ir 
vėlyvo pavasario žuvę dalis 
žiemkenčių pasėlių. Bet buvę at
sitikimų, kad žiemkenčiai buvę 
per vėlai pasėti. Tie, kurie ne- 
pasėję laiku, apdraudos negau
sią, nors ir drausta nuo “gam
tos nelaimių” ....

A. A. kun. Čibirui, žuvusiam 
Vilniuje nuo bombos, esąs sta
tomas paminklas “prie šv. Mi
kalojaus bažnyčios priešais nau
ja klebonija”, rašo Tėv. Balsas 
Nr. 47. /.y'.

Vilniuje prie Petro Cvirkos 
ir Komjaunimo gatvių kampo 
pradėti naujo skvero įrengimo 
darbai. Skveras užimsiąs 2 ha 
plotą, jame būsiąs Cvirkos pa
minklas. 120 medžių ir 3.000 
įvairių krūmų,' daug gėlių gazo
nų. Cvirkos paminklas — bron- 

, zinė statula 407 cm.
Istorinių, revoliucinių, archi

tektūrinių. archeologinių bei 
meno paminklų sutvarkymo ir 

. muziejinės vertės daiktų rinki
mo mėnesis paskelbtas nuo bir
želio 5 d. Jam vadovauti partija 
pavedė Kultūros ministerijai. 
Spauda įpareigot tuos klausi
mus plačiai populiarinti.

Kauno Istorinis muziejus, bu- 
vusis Kultūros muziejus, esąs 
“didelė, ir reikšminga komunis
tinio auklėjimo įstaiga”, rašo 
Tiesoje net 6 veikėjai: Politech
nikos Instituto TSKP istorijos 
katedros vedėjas P. Aksamitas, 
“Kauno Tiesos” red. J. Leonavi
čius, Politinių ir mokslinių ži
nių d-jos Kauno m. skyr. ats. 
sekr. A. Šimanas, nusipelnęs 
kultūros veikėjas P. Tarasenka. 
A. Kadžiulis ir Br. Raguotis. Kai 
ką pagirdami, jie nurodo, kad 
nepakankamai esąs pavaizduo
tas Žalgirio mūšis, kuris turėjęs 
didelės reikšmės kovose prieš 
kryžiuočių agresija. “Reikia ša
lia sprendžiamo liaudies vaid-

parduos savo vasarvietę Tabor 
Fartn., nes į senatvę reikią pa
siruošti poilsiui. Vasarvietė yra 
100 mylių nuo Čikagos, 10 mylių 
nuo Benten Harbor, Mich. — 25 
atskiri svečių namai, atskiras 
didelis namas su 10 miegamųjų, 
du dideli namai, du gyvenami 
namai visam metų laikui, du na
mai tarnautojams, kurių yra 40- 
45, virtuvė, valgyklos - restora
no salė ir t.t. Visi įrengimai bei 
inventorius taip pat parduoda
mas. Įmokėti $125.000. Likusi 
suma ir jos išsimokė j imo sąly
gos skelbime nepaminėtos.

JAV pavieniai gyveną ateiti
ninkai organizuojami į centrinį 
sendraugių skyrių. Centro, val
dyba organizatoriais pakvietė 
tris sendraugius: pirm. Joną Sa- • 
ką - Sakevičių, sekr. Aleksand
rą Indrulytę - Eivienę ir iždin. 
kan. Paulių Juknevičių. Pavie
niai gyveną at-kai sendraugiai 
prašomi rašyti šiuo adresu: J. 
Sakas, 6538, So. Western Ave., 
Chicago 35, Ill.

Pranciškonų gimnazijos rū
mai, Kennebunkporte, ' pradėti 
statyti pernai rugsėjo mėn., da
bar jau visai užbaigti. Jų rūsyje 
erdvi virtuvė ir du valgomieji,
1 augšte keturios didelės klasės,
2 mokytojų kambariai, fizikos 
kabinetas, biblioteka ir t.t., II 
augšte bendrabutis, koplyčia ir 
k,t. patalpos. Šie pastatai bus 
pašventinti liepos 13 d. per Lie
tuvių Dieną.
VOKIETIJA

Dabartinė Vo. Kr. Valdyba, 
susidedanti iš pirm.,E. Simonai
čio,vicepirm. K. Drangos, sekr. 
V. Sutkaus, ižd. J. Stankaičio ir 
nario kun. A. Bungos, birželio 
30 d. baigė savo kadenciją, kaip 
tai nustatyta Bendruomenės 
statute. Savo birželio 3 d. posė
dyje K V nutarė šaukti Bendruo
menės Tarybą paprastos meti
nės sesijos liepos 26-27 d.d. Huet 
tenfelde Vasario 1 gimnazijos 
patalpose; Tarybos sesijos metu 
ligšioliniai Bendruomenės vyk
domieji organai padarys savo 
veiklos pranešimus ir pateiks fi
nansines apyskaitas. Priėmus 
1958-59 metų sąmatas, bus iš
rinkti nauji vykdomieji organai 
ir apsvarstyti einamieji reikalai.

Mūsų mirusieji.
Vladas Bubliauskas — gydęsis 

TBC sanatorijoje Friedrichs- 
heim, Stuttgarto apylinkės na
rys, mirė 1958. IV. 16.

Marta Blekertienė — Hanno- 
verio apylinkės narys, žuvo eis
mo katastrofoje. Nelaimė įvyko, 
kai V. 23 su dviračiu kelyje par
virtus pervažiavo iš užpakalio 
judėjęs sunkvežimis. Velionė su 
sunkiais sužeidimais buvo nu
vežta miesto ligoninėn, bet są
monės neatgavusi mirė V. 24 ry
tą. Palaidota po Sekminių Han- 
noveryje.

Ona Ožebergienė — mirė IV. 
21 Varelio. Oldenburge, užsie
niečių senelių prieglaudoje. Ve
lionė buvo gimusi 1884. if 15, 
Lietuvoje gyveno prieš karą Al
vite. Vilkaviškio apskr. z

Uršulė Povylienė — mirė V. 
16 taip pat Varelio senelių prie
glaudoje. Buvo gimusi Maž. Lie
tuvoje 1874. V. 15.

Amerikos Lietuvių kongresas 
birželio 27-28 d.d. Bostone į ALT 
Vykdomąjį komitetą išrinko: L. 
Šimutį, inž. Bartkų, dr. P. Gri
gaitį ir Miką Vaidylą. Iždo glo
bėjais išrinkti Vincas Kvetkus, 
dr. M. Vinikas, Jonas Talalas ir 
dr. B. Nemickas.

Pasitariusios grupės pateikė 
kongresui užgirti į» Amerikos 
Lietuvių Tarybą šiuos asmenis. 
ALRKFederaeijos — prel. Ign. 
Albavičių, prel. J. Balkūną, A. 
Aleksį, inž. A. Rudį, E. Paura- 
zienę, dr. V. Šimaitį ir dr V. Vy
gantą; Sandaros — M. Vaidylą, 
E. Deveikienę, Jurgeliūną, St. 
Gegužį, J. Arlauską, dr. Pajaujį 
ir J. Virbicką; Socialistų — dr. 
P. Grigaitį, St. Michelsoną, Ma
tą, S. Briedį, J. Talalą, Keblai- 
tienę ir Balkų; Tautininkų — 
inž. Bartkų, dr. S. Biežį, A. La
pinską, A. Trečioką, T. Blinstru- 
bą, dr. B. Nemicką, J. Ginkų.

Čikagos Vyrų Choras išvykus 
VI. Baltrušaičiui dirigento netu
rėjo. Laikinai tas p.areigas ėjo 
Alf. Gečas. Dabar dirigento pa
reigas perėmė Jeronimas Ka
činskas, kuris 
vargoninkaųti netoli Čikagos į 
Whiting, Ind.
toliau dirbs jaunieji muzikai 
Alf. Gečas ir Jonas Švedas.

Vyrų choras, kaip ir Operos 
choras birželio 13 d. dainavimo 
sezoną užbaigė ir iki rugpiūčio 
15 d. paleisti atostogų. Baigda
mas sezoną Vyrų choras išsirin
ko naują valdybą sekantiems 
metams. Jon išrinkti: Vyt. Ka
džius, Kazys Skaisgirys, Vladas 
Vaišvila, Petras Čelkis, Leonas 
Vakselis ir VI. Stropus.

Rev. komisijon išrinkti Leo
nas Bildušas, Jonas Mockaitis ir 
Vytautas Gutauskas.

Į ALRKF jaunimo stovyklos 
atidarymą liepos 26-27 d.d. pa
kviesti ir lietuviškųjų laikraščių 
atstovai. Jie ta proga bus supa
žindinti su stovyklos gyvenimu. 
Stovyklos metinė šventė įvyks 
liepos 27 d. Jos metu programą 
išpildys patys stovyklautojai.

Dr. Juozas Januškevičius, da
bar gyvenąs Philadelphijoje, 
birželio 14 d. atšventė 96 gim
tadienį.

DipL -inž. -St. Skurvydas, Ka
selio lietuvių gimnazijos steigė
jas ir pirmasis jos direktorius 
(1945-7 m.), o paskiau mokyto
jas (iki 1949 m.) baigė Newarko 
inžinerijos kolegiją ir gavo elekt 
ros inžinieriaus magistro laips
nį. Vytauto D. un-to technikos 
f ak. jis buvo baigęs 1935 m. 
1936-1944 m. buvo Kauno, o su 
pertraukomis Klaipėdos ir Vil
niaus radijo stočių inžinierium.

Inž. M. Ivanauskas, kuris Sao 
Paulo buvo surengęs Lietuvos 
architektūros parodą, rugsėjo 
mėn. persikelia gyventi į JAV.

Gen. J. Pundzevičius, dirbąs 
sodininku Great Neck, prieš tre
jetą savaičių buvo sunkiai su
žeistas eismo nelaimėje. Tebėra 
ligoninėje Glen Cove, N.Y. mies
telyje.

Vincas Gataveckas, buvęs ka
rininkas, 38 metų, bežuvauda- 
rrias nuskendo birželio 13 d. 
Branfort, Conn.

Juozas Bačiūnas paskelbė, kad

rengiama parapijos, įvyks liepos 19 d.,/Wellande ST. STEPHEN 
HALL, Main St. East ir Port Robinson Rd. Pradžia 3 vai. popiet.

tuos kunigaikščius, kurie vado
vavo liaudies kovoms prieš šu
nis - riterius. Dabar šis istorinis 
mūšis kažkaip ištirpsta ir pasi
meta tarp kitų eksponatų. Rei
kia pasiekti, kad žiūrėdamas ko
vų prieš kryžiuočius ekspoziciją, 
lankytojas tikrai pajustų pasidi
džiavimą savo šaunia didvyriš
ka liaudimi, savo protėvių žy
giais”. s

Toliau siūlo “plačiau atskleis
ti Katalikų Bažnyčios reakcin
gąją politika”, išryškinti “bur
žuazinio laikotarpio” liaudies 
vargus, 4 komunistams paskirti 
atskirą kambarį, iškelti sovieti
nės pramonės laimėjumus, įkur- 2 d. pasiųsta JAV $318. Šią stam 
ti “pirmykštės visuomenės” sky- bią sumą suaukojo 6-šių rėmėjų 
“ ‘ A x Į būrelių nariai per kovo bal. ir

geg. mėnesius. Būr. Nr. 16, va
do v. St. Pilipavičiaus — $60, Nr.
17 — Br. Grajausko — $39, Nr.
18 — Z. Orvido — $48, Nr. 82— 
Ąd. Dalangausko — $69, Nr. 178 
— ■J. Bajoriūno — $51, Nr. 181 
— J. Mikšio — $51. Viso $318.

Kaip matome, dalis bilrelių 
neturi pilno rėmėjų sąstato. Pa
darykime gerą darbelį — įsira
šykime aktyviais kovotojais dėl 
mūsų tautos išlaikymo ateičiai.

Ta proga duodame trumpą 
apyskaitinę santrauką, kiek ha- 
miltoniečiai prisidėjo prie liet, 
gimnazijų išlaikymo per 1957 m. 
Šešių būr. Vasario 16 g. pasiųsta 
$1.300- ir trijų būrelių Salezie- 
liu gimn. Italijoje $506. Viso 
$L806.

Šias aukas per metus sudėjo 
tik apie 150 hamiltoniečių au
kodami po SI kas mėnesi. Tik 
keletas iš jų aukojo po $2 ir $3. 
Dalis jų jau pradeda pavargti. 
Kreipiuosi ? visus tuos, kurie 
dar nėra prie šio darbo prisidė
ję — ateikite į pagalbą! Nebūki- 
mt juokingi! Kai mūsų turtai 
keleriopai padidėjo, mes labiau 
šykštėjame: Juk visi mirsime ir 
turtų nepasiimsime. gi padary
tas geras darbas lydės mus per. 
amžius, o jo vaisius matys čia 
ateinančios kartos.

Delta kino eksploatavimo pir
mosios dienos buvo nepalankios 
dėl didelių karščių ir ilgojo sa-‘ 
vaitgalio. Liepos 1 d. buvo 157 
suaugę ir 18 vaikų ir turėta pa
jamų $98.70. Liepos 2 d. 104 lan
kytojai ir gauta $60.30. Kad ki
nas neštų vidutinį pelną ($7-900 , 
mėnesiui) vidutiniai kasdienį 
reikia turėti apie 230 lankytojų. ;

Liet, kine dalinio darbo gavo 
p. Leparskienė, kasininke, po 60 
et. į vai.. M. Banaitienė — šva
ros palaikytoja — $20 savaitei ir 
V. Stonkutė — kraut u vėlės ve- 
dėja — $12 savatei.'

Šią savaitę mūsų kine eina la
bai gražus filmas Peyton Place, 
o nuo ateinančio pirmadienio, 
.liepos 14 d. visiems reikėtų pa
matyti “Brolius Karamazovūs”.

Kviečiame lietuvius, o ypač 
LN narius kiekvieną filmą pa
matyti, nes visi Delta kine ei
nantieji filmai yra pirmaeiliai.

LN susilaukė 3 naujų narių: 
Orento Juozo, Mickūno Edvar
do iš Kitchener. Ont., p. Hil- 
demanienės. Visiems, jiems pą- 
skyrusiems po $100, nuoširdžiai 
dėkojame. Sk. St.

rių ir t.t.
Esą jau pribrendęs patalpų 

praplėtimo reikalas. Taip esąs 
siūlymas muziejui perduoti ro
tušę, 6 IX forte įręngti masinių 
žudynių muziejaus skyrių.

Bet iš visų siūlymų, be abe
jonės, įdomiausias yra siūlymas 
iškelti Žalgirio mūšį su jo va
dais, atseit Vytautu, ir parodyti 
protėvių žygius. Gal kaip tik dėl 
šito siūlymo reikėjo net 6 para
šu po straipsniu? (“Tiesa” Nr. 
131).

Vilniuje tėra dvi skalbyklos, 
kurių viena dar susiaurinta, nes 
dali savo patalpų pavertė rubu 
valykla. Ji numatoma visai už
daryti.

Viena skalbykla yra Kretin
gos gatvėje vykdomojo komite
to žinioje, priklausanti pirčių - 
skalbyklų trestui. Antroji — 
verslinės kooperacijos tarybos 
“Pirmūno” artelės skalbykla 
Subačiaus gatvėje. Komunali
nės skalbyklos patalpos esą per 
mažos. “Pirmūno” skalbykla, 
koltik skalbė, išskalbdavusi per 
mėnesį 15 tonų skalbinių, o da
bar vos 4. Dėl to abi skalbyklos 
negalį patenkinti nei pusės vil
niečių pareikalavimo. “Be to. 
komunalinė skalbykla ne visada 
baltinius gerai išskalbia, kartais 
juos grąžina suplėšytus”.

Verslinė “Pirmūno” Skalbyk
la ėmusis pelningesnio darbo: 
drabužių valymo ir auto maši
nų dažymo. Ji nebegalinti nei 
vieno patarnavimo gerai atlik
ti, nes dviems įmonėms per ma
žai vietos tose pačiose patalpo
se. “Balti skalbiniai ir spalvoti 
viršutiniai drabužiai plaunami 
viename skyriuje. Automašinos 
dažomos tame pačiame kieme, 
kur greta atviroje iš lentų su
kaltoje pašiūrėje, džiovinami iš
valyti Viršutiniai drabužiai. Ne 
veltui dažnai girdėti skundai, 
kad valykla dažnai sutepa va
lyti atneštus drabužius, o dažo
mus sugadina... \

Prieš 3 metus buvę pažadėta 
Antakalnyje pastatyti skalbimo 
kombinatą, bet toliau kalbų ne
pažengta. Šiemet net sąmatoje 
lėšų tam nepaskirta.

Dabar mieste esą tik du skal
binių priėmimo punktai — Už
upio ir Dzeržinskio gatvėse, o 
centre nesą nei vieno.

Visu rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, Įvairių spalvų stalinės lempos 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai, {vairūs medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

KŪRENIMO SEZONAS JAO PASSSAIGĖ
VARGSIME DAR SU ANGLIMIS DULKINAME SKLEPE, 

AR KEISIME Į AUTOMATIŠKĄ ŠILDYMĄ •
Iki 8 kambarių namui apšildyti, vandens tankui ir virimui Ga- 
zo Komnanija duoda BUDGET PLAN. 150-170 dol. per metus. 
STATOME ąugštos kokybės GOOD CHEER vazinius ir alyvi
nius pečius, vandeniui šildyti gaziniųs 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)

KRONAS 
: VALEVIČIUS
B LIMITED..

The Centre of Real Estate'

Nuo 4.30 vai. p.p. gros visų mėgiamas Benny Ferri orkestras. 
Meninė programa 6 vai., kurią išpildo "Varpo” choras, vado

vaujamas muz. St. Gailevičiaus.
Veiks turtingas bufetas su labai skaniais valgiais ir gėrimais ir bus gausi loterija su vertingais 
fantais. Atvykite ir atsivežkite savo artimuosius bei pažįstamus. Laukiame!

Rengėjai.

HAMILTON, Ont.
Vasario 16 gimnazijai liepos LN valdybos nariams

Užėjus vasaros karščiams, pa
sunkėjo LN pinigų telkimas. Bū
tinai prašau visus LN v-bos na
rius per liepos mėnesį gauti bent 
$100. Skolos nelaukia ir jas tu
rime laiku mokėti. Blogiausiu 
ątveju uždėkime savo šimtinę. 
Juk ant mūsų pečių uždėta ta di
džioji atsakomybė už galutinį 
LN apipavidalinimą. Šiame dar
be mes esame daugiau negu ka
riai, nes jį pasiėmėm savo lais
vu noru, o taip sunkioje kovoje 
neturime ir neprivalome turėti 
kito ginklo, kaip tik meilę savo 
broliui lietuviui ir savajai tau
tai. Birželio mėnesį atmokėjome 
Montrealio bankui $2.000. Jam 
dar liko skolos $11.000. Mums 
reikia būtinai pasistengti ir lie
pos mėnesį sukelti $2.000.

St. Bakšys, LN v-bos pirm.

WINDSOR, Ont.
Juodojo birželio minėjimas. 

Birželio 22 d., sekmadienį, bu
vo prisiminta birželio tragiškų
jų dienų aukos, 1941 m. birželio 
14-18 d.d. brutališku būdu iš
vežtieji į tolimąjį Sibirą. Šv. 
Mišias tąja intencija atlaikė ’ 
kun. V. Rudzinskas ir tai die
nai pasakė pritaikintą pamokslą. 
Žmonių buvo pilna bažnytėlė. • 
Taip pat baisiojo birželio trage- 
dija buvo paminėta per radio ' 
stotį CBC. Mūsų tauta yra kan- I 
kinama šėtonišku nuožmumu. : 
Žudomi vaikai, moterys, jauni
mas, vyrai, senutės ir vargdie
niai seneliai. Dieve duok jiems 
stiprybės. Tegul tos nekaltųjų 
žmonių kančios bent vieną kartą 
baigiasi! Z. T.

SUDBURY Ont
LB apylinkės valdybos narys 

J. Šviežikas persikėlė į Elliot 
Lake, Ont., uranij aus kasyklas, 
o M. Antanaitis — į- Torontą, 
Ont. Jų vieton į valdybą įėjo 
du pirmieji kandidatai L. KuL 
nys ir J. Stapčinskas.

Irena ir Karolis Balčiūnai lai
mingai grįžę po septynių savai
čių atostogų kelionės po Flori
dą, Vašingtoną ir kitas Ameri
kos vietoves, suruošė iškilmingą 
ir jaukų savo gražiosios vasar
vietės atidarymą prie Penage 
ežero, kuriame dalyvavo didelis 
būrys draugų. Malonu žiūrėti, 
kaip kiekvienais metais mūsų 
nuoširdžiųjų I. K; Balčiūnų va
sarvietė vis gražėja. Šiais metais 
pasipuošė naujais gražiais var
tais iš prieplaukos pusės. Sve
čių tarpe, be vietinių, dalyvavo 

j ir jų giminės iš JAV — Albinas 
ir Ona Kaukai, kurie čia pralei
džia vasaros atostogas. Malonu, 
kad abudu mūsų tautiečiai, nors 
jau ir gimę Amerikoje, puikiai 
kalba lietuviškai ir su malonu
mu Įsijungia drauge su visais į 
lietuviškas dainas, kuo negali 
pasididžiuoti jau ir kažkurie 
naujųjų ateivių vaikai, nors dar 
gimę Lietuvoje. Visas sekma
dienio popietis praėjo labai jau
kioj .ir gražioj lietuviškoj ap
linkoj. tarytum kokioj gražioj 
gerų Lietuvos laikų vasarvietėj 
tėvynėj. ' •

J. D. Stankevičiai pakrikštijo 
savo antrąją dukrelę Linos Kris
tinos vardais. Kūmai buvo A. 
Siemaška ir I. Arminaitė, kuri 
su tėveliu Jonu atvyko iš Niu
jorko. Ta proga dar neseniai įsi
gytuose nuosavuose namuose 
įvyko jaukios vaišės.

Vytautas Lumbis atšventė sa
vo artimųjų draugų ratelyje 50 
metu amžiaus sukakti.

St. Catharines, Ont.
' Pranešimas

Šiuo pranešama Niagaros Pu
siasalio lietuviams, kad prieš- 
atominės apsaugos paskaita ir 
filmas bus rodomas liepos 20 d. 
St. Catharinėje, 37 Ontario St. 
Pradžia tuoj po pamaldų ir už
truks apie vieną valandą.

Paskaitą ir filmą teikia vietos 
civilinės apsaugos įkyrius kartu 
su lietuviu vertėju.

Šiuo prašoma dalyvauti kuo 
didesnis skaičius tautiečių, nes 
paskaita yra šiam pusiasaliui ir 
šiems laikams labai svarbi. Ypač 
prašomos dalyvauti motinos. 
Specialiai bus nurodoma, ką 
daryti ir kaip apsaugoti vaikus, 
jei toks atominis puolimas įvyk
tų. Paskaitą ruošia Lietuvių Ve
teranų Sąjungos “Ramovė” sky
rius St. Catharinėje. Įėjimas ne
mokamas.

Parapijos šventė kasmet čia 
ruošiama dviem tikslais: pagerb 
ti mūsų parapiją ir paremti ją.

Kasmet į šią šventę suvažiuo
ja šimtai mašinų iš visokių kraš
tų. Vieta tam suvažiavimui pui
ki ir visiems jau gerai žinoma— 
prie pat Wellando. Paprastai 
šventės programą sudaro kas 
nors labai vertingo. Šiemet pav. 
čia atvyksta ir koncertuos “Var
po” choras. Tai didelis kultūrinis 
įvykis ir be abejo visi jam būsi
me pasiruošę iš anksto.

Reikia pastebėti, kad šio mas
to šventės mus, negausiai išsi
mėčiusius lietuvius, tiesiog gai
vina. Susirinkę į vieną vietą 
laiks nuo laiko, papildyti kitų 
vietovių tautiečių, pasijuntame 
vėl savųjų jūroje. Tai duoda 
mums daug lietuviškos stipry
bės ir stiprina mūsų viltis.

Ką reiškia parapija mūsų gy
venime nebetenka aiškinti. Tu
rėjome progos ir turime tai pa
justi praktiškai nuo tos dienos, 
kai čia parapija įsikūrė. Parapi
jos stiprėjimas yra mūsų pačių 
stiprėjimas, lietuvybės stiprėji- 
mas.Štai kodėl mūsų parapija 
yra didžiai remiama net tų tau
tiečių, kurie dar vis kažkaip ne
reguliariai į ją atsilanko.

Laikui bėgant ir mūsų gyveni
mui nusistovint vis labiau ir la
biau parapija patampa mūsų vi
sų tikroji motina. Mes visi glau
simės prie jos ir darysime labai 
išmintingai —- taip daro visos 
krikčioniškos kultūros tautos 
šiuose kraštuose.

Taip, mūsų parapija yra mū
sų gyvenime šiame Kanados 
kampe tikrai didelis dalykas. 
Remkime ją visomis jėgomis ir 
visi iki vieno. Tegu ta parapijos 
šventė būna mūsų visų šventė.

Berželis.

Kun. Lionginas Kemėšis iš 
Sault Ste. Marie, Ont., perke
liamas katedros vikaru j North 
Bay, Ont.

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

SAKAS PARCEL SERVICE 
sent by

neseniai atsikėlė

Jo padėjėjais ir

Pries 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 Jufns pageidau
jamas informacijas. .

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 
Vitamin BĮ2 25 omp.
Serpasil 25 mg 100 tbl 
Asthmolisin 20 omp.
Cardiosd 100

PADĖKA IR
VKLS-gos St. Catharines skyr. reng

tos birželio 21 d. tradicinės Joninės 
Niagaros pusiasalyje praėjo su dideliu 
pasisekimu. Suvažiavo šimtai žmonių, 
net iš tolimiausių apylinkių. Parduoto 
480 įėjimo bilietų, tai ir pelno gauta 
virš $300, kurių didesnė dalis bus pa
naudoto Punsko - Seinų - Suvalkų lietu
vių šelpimui. *

Tad VKLS St. Catharines skyrius reiš
kia didelė padėkų laikraščiams, žurnalis
tams ir kitiems rašiusiems Joninių rei
kalu ir lietuviškoms radijo už Joninių 
išgarsinimų ir klebonams už paskelbimų 
savo parapijiečiams. Ypatingai nepa
prasta padėka tenka Detroito "Lithua
nia Voice" rajdio valandėlės vadovui d. 
J. Kriščiūnui už taip išsamų ir gražų 
informavimų savo apvlinkės visuome
nės per savo radijų ir Žurnalistų Sųjun- 
gos Centro Valdybai už prisiųstų Joni
nių proga sveikinimų.

Taip pat reiškiame didelę padėkų vi
siems betkokiu darbu prisidėjusiems prie 
Joninių rengimo ir vakaro metu padė- 
jusiems, dirbusiems bei otlikusiems ki
tus patarnavimus: iš Toronto pp. Si- 
minkevičienei, Saplienei ir I. Krasaus
kui. Vietiniams: J. Alšauskui, P. Pol-

E

L Poltui viln. medžiogo — 3 Vi yrd.
3 košt. vii.n medž. — 10Vi yrd.

Koino $63,80

2. 5 svoroi kioul. toukų
5 svoroi sviesto
5 Svoroi Cukraus
5 svoroi ryžių --------------- —

Koino $20.00

Taip pat kitokių 

maisto

tobl.

$2.80
$2.30
$3.90
$5.90

Atidaryta nauja lietuviška

moterų kirpykla
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E.

(netoli Kenlworth) 
Hamilton, Ont. Tel. LI. 4-9898 

Sav. A. BUČINSKIENĖ

PRANEŠIMAS
grimui, J. Bušouskui, J. Grigui, M. Ku- 
konouskui, P. ir V. Baronams, A. Liok- 
sui, V. DaraŠkai, K. Jonušui ir p. Gire- 
vičiui. Nepaprastai didelis ačiū J. Gire- 
viJiui ir I. Šaįaukai paaukojusiems po 
$10 ir nežinomam aukotojui paaukoju
siam Suvalkų trikampio lietuvių šelpi
mo reikalams.

Gilus nuoširdus lietuviškas ačiū už 
taip skoningai ir žavinančiai atlikta 
programų jos vykdytojoms p. Jonei Kvie- 
tytei - Urbonienei ir jos studijos moki
nėms, Rochesterio vyrų kvartetui ir jo 
okomponiatorei p. Sabaliauskienei ir 
ypatingai žurnalistui p. AL Gimbntui pa
dariusiam tokį tolimų kelių Jr (atsisakiu
siam kelionės užmokesnio. Iš, Niagaros 
Falls Vyt. Mačikūnui, jau ne pjrmų kor
tų prisidėjusiom savo meniško ranka pa
įvairinti mūsų spausdinamos programos 
ir už kitus piešinius.

Širdingai dėkojome visiems taip gau
siai atsilankiusiems ir kortu atsiprašo
me už trūkumus pasitaikiusius dėl ne
pakankamo didumo salės bei kontin
gento. Kitais metais tikrai visos pada
rytas klaidos atitaisysime šimteriopai. 
Po keturių metų ruošimo Joninių šios pa
talpos yra per ankštos, todėl 1959 m. 
Joninės perkeliamos į patogesnes, erd
vesnes ir daug didesnes, tūkstantinės 
talpos patalpas. Tai antri metai pasta
tyta salė,. įrengta modemiškai, naujo
višku būdu, turinti didele aikštę maši
noms pasistatyti, teniso aikštes ir mau
dymosi baseinų. Salė jau išnuomoto.

Tai iš anksto pranešame visų žiniai, 
kad kitais metais Niagaros pusiasalyje 
vilniečių rengiamos Tradicinės Joninės 
įvyks birželio 20 d. ne prie WeWando, \ 
bet prie Merrittono, Merritton Comma- ' 
nity Centre Hall, Park Ave., Merritton, 
Ont. VKLS St. Catharines sk.

medžiagų, 
siuntinių.

vaistų ir

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

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA” 

Augžti procentai ui indeliui. Sumažinti procentai už peikėte*.
Indėliai, pelkelei Ir nario gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vol. vok. iki 8 vai. vok., notaro A. Liu- 
džious įstaigoje (II ougštos), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susi rožinėj imo adresas — 15 Homewood Ave.

t
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Lietuviy kultūrininkę Brazilijoje mažėja
Birželio 21 d. iš S. Paulo ae

rodromo išvyko pp. Vinco ir 
Vlados Abraičių šeima nuolati
niam apsigyvenimui JAV-bėse. 
Su šios šeimos išvykimu, lietu
vių kolonijoje Brazilijoje lieka 
stambi spraga.

Inž. Vincas Abraitis buvo uo
lus lietuviškos veiklos rėmėjas 
ir paskutiniuoju laiku prilčlau- 
sę Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės Organizaciniam Komite
tui. Jo žmona, dailininkė Vlada 
Staąčikaitė - Abraitienė, yra 
pažįstama pasaulio lietuviams, 
kaip gabi tapytoja ir grafikė.

Dailininkė Vlada Stančikaitė 
baigė Kauno Valstybinę Meno 
Mokyklą, pilną 6 metų kursą, 
1938 m. su pažymėjimu “labai 
getai” ir premija už diplominį 
darbą. Tais pat metais, pasito
bulinimo tisklais, išvyko į Pary
žių; 1939 m. prieš pat II-jo Pa
saulinio Karo pradžią grįžo 
Lietuvon. Jau nuo 1936 m. pra
dėjo iliustruoti vaikų literatū
ros leidinius ir yra viso iliustra
vusi virš 30 knygų. 1942 m. da
lyvavo su savo grafika ir tapyba 
Apžvalginėje Dailininkų paro
doje Kaune, 1943 m. Dailės pa
rodoje Vilniuje. Tais pat metais 
laimėjo I-mą premiją vaikų li
teratūros žurnalo “Žiburėlis” 
viršelių konkurse Kaune. 1944 
m. pasitraukė su šeima iš Lietu
vos į Vakarus.

1947 m. dalyvavo Baltijos 
Kraštų parodoje Oldenburge, 
Vokietijoje. Nuo 1946 m. iki 1947 
m. vadovavo Lietuvių Dailės 
Studijai Gross - Hesepe stovyk
loje Meppen Vokietijoje, kuri 
buvo Švietimo įgaliotinio apro
buota Detmolde. Be vadovavimo 
pareigų dėstė piešimą, skulptū
rą ir taikomąją dailę.

Atvykusi į Braziliją nežiū
rint sunkių įsikūrimo sąlygų, 
dailininkė Vlada Stančikaitė vis 
veržėsi į pamėgtą meno pasau
lį. S. Paulyje, prie lietuviškos 
mokyklos prisiglaudusi, ji or
ganizavo piešimo kursus ir juo
se pati dėstė. 1952 m. ji dalyva
vo Pirmoje Lietuvių Dailės pa
rodoje S. Paulyje, išstatydama 
90 tapybos, grafikos ir temperos 
kūrinių ir susilaukdama neabe
jotinai teigiamo įvertinimo iš S. 
Paulo meno kritikų.

1953-4 m. Lietuvių Dailės pa
rodoje Čikagoje išstatomi jos 
tapybos, -grafikos ir temperos

kūriniai. 1955 m. “Arte sacra Li-1 Jei buvo ruošiamas kur nors 
tuana” parodoje Rio de Janei
ro, ji dalyvauja su savo tapyba. 
1957 m. Lietuvių Dailės parodo
je Čikagoje, Morrison viešbu
tyje, dailininkė dalyvauja su sa
vo grafika. Tais pat metais Bra
zilijoje, S. Paulyje, ji dalyvau
ja “Associacao Paplista de Be
las Artės” parodoje su tapyba ir 
grafika. Ne gana to, tų pačių 
metų pabaigoje Vlados Stanči- 
kaitės kūriniai papuošia Pirmą
ją Lietuvių Architektūros paro
dą S. Paulyje, suruoštą inž. M. 
Ivanausko.

Gyvendama Brazilijoje, dail. 
VI. Stančikaitė iliustravo sekan
čias lietuvių rašytojų knygas: B. 
Brazdžionio “Meškiukas Rudno- 
siukas (spalvotai), Stasio Džiu
go “Kiškučio vardinės” (viena 
spalva), “Keturi .valdovai” (spal 
v'ota) ir “Neklaužados” (spalvo
ta), Venecijaus Ališo poezijos 
rinkinį “Cascata cristalina” (1 
spalva), J. Narūnės - Narutavi
čienės “Gintarėlė” (spalvota), 
Sonės Tomarienės “Saulės ves
tuvės”, “Senolės pasakos” (gra
fika) . Iš visų dailininkės darbų 
matome, kad jos kelias, kaip me
nininkės, yra turtingas vertin
gais kūrybos darbais.

Tiems, kurie arčiau bendravo 
su"dailininkės šeima, nekartą te
ko stebėtis, kaip ji, motina dvie
jų vaikų, žmona ir namų šeimi
ninkė, nepasidavė kasdienybės 
susmulkėjimui, bet mokėjo išsi
veržti iš rūpesčių pančių ir, pa
gaudama laisvalaikio tik minu
tes, visa savo jautria, trokštan
čia, menininkės siela, atsiduoda
vo numylėtai Mūzai surasdama 
vis naujas formas, naują spalvų 
žaismą, perduodama lietuviui 
skaistų Lietuvos atminimą. To
dėl-Brazilijos lietuviams ji yra 
ir liks tokia artima ir miela.

Tenka dar pabrėžti, kad daili
ninkė VI. Stančikaitė aktyviai 
dalyvavo ir praturtino lietuviš
ką spaudą Brazilijoje. Ji piešė 
pradžioje viršelius “Mūsų Lietu
vos” žurnalui, vėliau jos grafika 
nuolatos puošiami šio savaitraš
čio puslapiai, kuri nuolatos kar
tosis, kol S. Paulo lietuviai tu
rės savo spaudą. Įvairių paren
gimų programų viršeliai tebe
lieka estetiški jos kūriniai. O 
kiek dar knygų viršelių pada- 
rvta!

lietuviškas vaidinimas, nebuvo 
apsieita be gerbiamos dailinin
kės pagalbos: ji piešė dekoraci
jų eskizus, grimavo artistus, kuo 
galėdama padėdavo vakaro ren
gime. Visada šypsanti, visada 
maloni, ponia Vlada buvo visose 
šeimose mielai laukiama ir my
lima. Ponų Abraičių šeima tai 
yra pavyzdys visoms lietuviš
koms šeimoms išeivijoje.

Pp. Abraičiams išvykus, S. 
Paulo lietuviai jaučia, kad per- 
mažai svetinga buvo jiems ši ša
lis, bet tikisi, kad ir savo senų 
draugų tarpan patekę, jie vistik 
prisimins Brazilijoj likusius lie
tuvius, nes mus visus riša bend
ras troškimas, po ilgos, ilgos ke
lionės susitikti vėl visiems gim
tame krašte — Lietuvoje!

Halina Mošinskienė.

Albina Astrauskaitė
iš R.R. 3, Vanessa, Ont., šie
met baigusi Mount St. Joseph 
Academy London, Ont. Ji ruo
šiasi rudenį pradėti radijolo- 
gijos studijas St. Michael Hos
pital Toronte.

AR VERTA REMTI?

“ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 

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

1330 DUNDAS ST. W. Toronto TEL. LE. 1-9347

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloorj 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
Puokštės nuotakoms bei Įvairioms kitoms progoms — 
europietiškamc ir kanadiškame stiliuje.
įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.
★

Nuo sausio 1 dienos Ontario provincijoje 
įvedamas Ligoninių Planas.

Tačiau šitas planas nepadengs operacinių 
ir gydytojų išlaidų.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)
draudžia gyvybę ir sveikatą. Mokėdami tik 2 doleriu į mėnesį, 
ligos atveju Jūs gausite 30 dolerių į savaitę, nežiūrint Jūsų 

kitų apdraudų.

Ne retai visuomenėje pastebi
ma įvertinimas ar net pagarba 
žmonėms, kurie, kad ir grynai 
savo naudai gyvendami, prasi
muša ar net gerai praturtėja. O 
jeigu tokie žmonės dar paaukos 
25-nę ar 50-nę kuria nors proga, 
kuriam tikslui, tai jau nėra ri
bų pagiroms. Gi žmonės, kurie 
gimė su jautria širdimi pasiau
koti visuomenei ir savo tautai, 
dažnai skriausdami net savo ar
timuosius, skirdami tik likučius 
laiko ir pajėgų savo šeimai — 
būna šiaip sau ... dažniausiai 
nepastebėti. Arba dar primeta
ma jiems koks nors pasipelniji- 
mas iš visuomeninės veiklos. 
Visko kartais atsitinka, bet, no
rint įsitikinti — visuomet gali
ma atskirti grūdus nuo pelų ar 
vilką nuo avinėlio...

Toronto visuomenė savo tar
pe turi keletą tikrų lietuvių pat
riotų, kurie, įvairiose srityse 
neatlaidžiai dirbdami, stengiasi 
palaikyti lietuvių bendruomenę 
Toronte ir visoj Kanadoj- ant 
tvirtų tautinių ir kultūrinių pa
matų. Be jų vadovybės nei KL 
Bendruomenės veikla funkcio
nuotų, Į kurią telkiasi: švieti
mas, menas, šalpa, lietuvių re
prezentacija Kanadoj ir t.t.; nei 
tikinčiųjų dvasiniai reikalai bū
tų atliekami taip stropiai, kaip 
dabar; nei lietuviškas žodis ir 
daina 
ronto 
betų.

Čia 
mielu 
pergyvenimais, kurie 
brendo mudviejų su vyru širdy
se, mintyse ir pokalbiuose. Bū- 
ten, kad J. R. Simanavičius yra 
vienas iš svarbiausiu lietuviu 
patriotų ne tik Toronte, bet vi
soje Kanadoje. Jo nenuilstama 
energija, pasiryžimas lietuviš
kam grožiui - menui ir teisėtu
mui prasiveržti pirmyn svetimo
je padangėje, atrodo, yra beri
biai. Gal dėl to kartais pasitai
ko padaryti ir perdidelių užsi
mojimų. Ne veltui sakoma, kad 
“kas nedirba, tas neklysta”.

Atsikvietimas operos “Rigole- 
tto” Torontan, buvo jo didžiau
sia klaida, nes paliko jį su nepa
keliama našta deficito. O žmo
nės, ką jie sako? Vieni džiau
giasi atsilankę, kiti gailisi nebu
vę, treti sako, jis su nieku nesi- ;

kiekvieną šeštadienį To- 
radijo bangomis neskam-

ir noriu pasidalinti su 
skaitytoju mintimis ir 

seniai

taręs, tai ir tesižinąs. Arba dar 
priduria, kad tai jo asmeniška 
radijo valanda.

Ar mes klystam, nežinau, bet 
mudviem su Jonu Yokubynu at
rodo, kad radijo valanda “Tėv. 
Prisiminimai” yra Tautinė Va
landa, tik Jonas R. Simanavi
čius už ją atsakomybę neša. Ar 
buvo atsitikimas, kad kuri nors

Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:
ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773

L. Rickevičienė — RO. 9-7668
II. Chvedukas — LE. 4-1528
A. Dūda . — RO. 9-4612

SENI DRAUGAI 
NAUJAME KRAŠTE

Cream Soda .

Coca 
Orange 

Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

WA. 1-2151
šiokiadieniais 
iki 7 vai. vak.

Į privačius butus nepristafoma.

tautinė šventė nebūtų buvusi 
paminėta per “TP” radijo va
landą? Ar apsilenkta su svar
biuoju svečiu besilankančiu To
ronte, nepakvietus jo tarti žodį 
per “TP” valandą? Ar apsiėjo 
kuri nors svarbesnė veikla, 
linksmas ai- skaudus atsitikimas 
lietuvio šeimoj, kuris nebūtų 
paminėtas per lietuvišką radio 
valandą? Pagaliau ar mes visi 
žinotumėm apie gausius preky
bininkus, verslininkus, liet. įs
taigas, ruošiamus vakarus ir t.t., 
jeigu ne Jonas R. Simanavičius? 
Aha, — sakysim, — jis gauna už 
tai atlyginimą! Ne visuomet ir 
ne už viską. O jeigu būtumėm 
laukę kitos kolektyvinės radijo 
valandos (viena buvo) tai vei
kiausiai jokios iki šiol neturėtu
mėm. Taigi, kaip beversim, o 
magneto rodyklė vistiek atsisu
ka į J. R. Simanavičių!

Nėra to blogo, kad neišeitų į 
gerą, — sakoma. Štai ir šiuo at
veju, susidaręs specialus komi
tetas, nusprendė J. R. S. ištiesti 
ranką ir pagelbėti išplaukti iš 
nelemto deficito. Joninių proga 
jau buvo jam įteikta graži pra
džia. Išdidus p*. Jonas, nelengva 
jam buvo priimti, bet pro juokus 
ir jo Įprastą mimiką, reikalai 
prasiveržė pirmyn ir komitetui 
bus lengviau tolimesnio išlygi
nimo siekti, ypač, kad lietuviš
koji visuomenė pradėjo įsitikin
ti, jog tai ištikrųjų buvo drąsus 
lietuviškas kultūrinis žygis ir jo 
ore kabančio palikti nedera. Be 
to, ir J. R. S. tokių stambių 
klaidų daugiau nežada daryti.

Į šį pobūvį buvom pakviesti 
ir mes. Vyrui, sergant — viena 
nuvykau nors valandėlei su 
mudviejų širdingais linkėji
mais, bet... tuščiomis ranko
mis... Nors per radiją ir skam
bėjo mūsų vardas, bet šiuo metu 
negalime finansiškai nieko ir jo
kiame reikale remti... Prašome 
“TŽ” Redakciją neatsisakyti 
įdėti artimiausion “TŽ” laidon 
šį mūsų pareiškimą, kurio teks
tas nemažiau — tik gal skirtin- 
go j tvarkoj — tinka ir “Tėviš
kės Žiburiams”, .kur lietuviški 
reikalai visuomet randa vietos.

Su pagarba
Maria F. Yokubynienė.

“Aidų” žurnalo sekanti premi
ja bus paskirta už lietuvių moks 
lo veikalą, išspausditą atskira 
knyga ar periodinėje spaudoje 
1957 ir 1958 metais. Premija 
$500 skiriama už humanistinių 
mokslų veikalą, parašytą lietu
vių kalba. Premija nebus skal
doma tarp atskirų autorių. Au
toriai arba leidėjai veikalus ko
misijai atsiunčia ligi 1949 m. va
sario 1 d. Aidų redakcijos adre
su: A. Vaičiulaitis, 304 Anascos- 
aa Rd. S. E., Washington 19, D. 
C., USA. Premijai galima siųs
ti ir rankraščius.

Pranas Povilaitis, žinomas 
knygų vertėjas,, vertęs Victor 
Hugo, Axel Muntės, Gogolio, 
Dostojevskio raštus, kaip pra
nešė Vilniaus radijas, neseniai 
mirė Lietuvoje. Jis buvo gimęs 
1900 m. Šunkarių km., Slavikų 
parapijoje.

Vasario 16 gimnazijos vizita
vimas. Gimnazijos Kuratorijai 
praktiškai ilgesnį laiką nebevei
kiant, Krašto Valdyba, kuri yra 
juridinis gimnazijos savininkas 
ir drauge teisinis atsakovas už 
Bendruomenės žinioje esančių 
institucijų veiklą, savo š.m. IV. 
19 d. posėdyje nutarė atnaujinti 
gimnazijos inspektavimo darbą 
ir pakvietė dr. Joną Grinių at
likti vienkartinį gimnazijos vi
zitavimą. Vienkartinę vizitaciją 
KV nutarė tik todėl, kad prak
tiškai neegzistuojančios gimna-

Kultūros ir knygų pasauly
zijos Kuratorijos klausimas ne
išvengiamai turės būti svarsto
mas artimiausioje Bendruome
nės Tarybos sesijoje ir todėl Ta
ryba, kurios kompetencijai pri
klauso, gali nuspręsti kitus gim
nazijai prižiūrėti būdus. Tačiau 
vienu ar kitu būdu reguliarus 
gimnazijos vizitavimas ir peda
goginio darbo tikrinimas turėtų 
būti reguliariai atliekamas.

Dr. J. Grinius vizitavo gimna
ziją V. 29 - VI. 4. Nuodugniai su
sipažinęs su mokslo lygiu, mo
kymo metodais bei gyvenimo ir 
auklėjimo sąlygomis gimnazijo
je, jis VI. 3 pirmiausia pasidali
no savo įspūdžiais kolegiškame 
pokalbyje su gimnazijos moky
tojų* taryba. Raštiškas praneši
mas apie vizitaciją bus įteiktas 
KV ir sudarys pagrindą bend
roms K V ir gimnazijos vadovy
bės pastangoms dar labiau ge
rinti pozityvius reiškinius ir ša
linti dėl aplamai sunkių gimna
zijos bei Bendruomenės 
tijoje gyvenimo sąlygų susida
riusius trūkumus.

Vasario 16 gimnazija, 
rus su KV, pradėjo leisti trum
pus apžvalginius biuletenukus - 
bendralaiškius ryšiui su gimna
zijos rėmėjais suglaudinti. Anks 
čiau naudoti metodai informaci
jai apie gimnaziją paskleisti ne- 
visad pasiekdavo tikslo. Prieš 
eilę metų išleistas gimnazijos 
metraštis didele dalimi liko

Vokie-

susita-

ne-

Ateitininky Federacijos žinios

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

A. Paulauskas — LE. 6-3545
O. Indrelienė — LE. 1-8522
V. S. Mastis — LE. 2-6513

Vaistai Lietuvon!
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

★ KROSNYS

★ LINOLEUMAS

★ VAIKŲ BALDAI

★ ĮVAIRŪS KILIMAI

★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Ateitininkų albumas. Prieš 
keletą metų buvo planuota iš
leisti Ateitininkų Albumą. Pa
aiškėjus, kad toks albumo išlei
dimas kaštuotų apie $10.000, nuo 
tos minties atsisakyta ir nusista
tyta išleisti gausiai iliustruotą 
Ateitininkų Istoriją.

Albumui ateitininkai susiuntė 
daug ir įvairios fotografinės 
medžiagos iš at-kų gyvenimo. 
Visos istorijai reikalingos nuo
traukos perfotografuotos, o pa
čios fotografijos grąžintos jų sa
vininkams.

Albumui leisti buvo pradėju
sios plaukti aukos. Jų susidarė 
$113. Jie pervesti į At-kų Fed. 
kasą ir panaudoti nuotraukų 
perfotografavimui, bei “slides” 
pagaminimui. Visiems aukoju
siems Fed. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

Ateitininkų istorija vaizduose. 
Federacijos valdyba pasirūpino 
pagaminti filmoje vaizdų iš at- 
kų istorijos. Vaizdai apima visą 
at-kų 50 metų istoriją, nuo įsi
kūrimo pradžios iki šių' dienų. 
Čia randame ateitininkijos kū
rėjus ir kovotojus už jos idealus, 
kaip pavienius asmenis, taip ir 
grupes, nuo gimnazijos suolo iki 
akademiko laipsnio, vienetų va
dovybes, šventes, iškilas ir t.t. 
Viso per 200 vaizdų. Tuo tarpu 
yra pagaminti 5 komplektai. 
Kraštų Valdyboms ir Sąjungų 
v-boms tiktų tai įsigyti. Tas la
bai palengvina ir daug padeda 
jauniesiems aiškinti at-kų isto
riją ir ateitininkijos kūrėjų bio
grafijas. Jaunimas mielai žiūri 
vaizdų susirinkimuose ar sto- 
vvklose bei kursuose.

Vienas komplektas su apara
tūra kaštuotų apie $100.

Aukos “Ateičiai”. Clevelando 
MA Maironio kuopa iš knygų 
platinimo vajaus pelno Ateičiai 
paskyrė $25 ir dar $10 paskyrė 
apmokėti prenumeratas Salezie
čių ir Vasario 16 gimnazijų at- 
kams.

Putnamo at-kių šventės pelno 
dalį — $2 studenčių draugovės 
valdyba atsiuntė Ateičiai. Šis 
“našlės skatikas” mums yra la
bai mielas ir brangus.

Pirmas Ateities garbės prenu
meratorius iš Pietų Amerikos 
yra Vincas Baronas, iš Caracas, 
Venezuela.

Dėdės Juozo darbeliai. Kun. 
J. Šeškevičius — Dėdė Juozas 
— Sao Paulo, Brazilijoje, moks
leivių at-kų kuopą išaugino iki 
70 narių. Visi skaito Ateitį ir 
visi atsilyginę prenumeratą iki 
1959 m. sausio 1 d. Didesnė da
lis kuopos narių gimę Brazilijo
je, bet gražiai kalba lietuviškai. 
Ačiū Dėdei Juozapui už triūsą 
ateitininkijos ir lietuvybės la
bui. Ateities skaitytojų eilėse jo

kuopa yra pirmoje vietoje.
Bet Dėdės Juozo moksleiviai 

at-kai Šv. Pijaus X knygos įsi
gyti nebepajėgia, nes dėl dolerio 
augšto kurso jiems ji kainuoja 
trijų darbo dienų uždarbį. Jis 
būtų labai dėkingas, jeigu atsi
rastų geradarių, kurie jo moks
leiviams knygą nupirktų. Tam 
reikalui At-kų Federacijos Val
dyba daro didelę nuolaidą ir 
knyga tekaštuoja tik $2.

Šv. Pijus X knygos prašo Va
sario 16 ir Saleziečių gimnazijos 
ateitininkai. Jau trims at-kams 
tą labai jiems reikalingą knygą 
nupirko ir pasiuntė Ona Janke
vičiūtė, didelė visokio kultūri
nio darbo rėmėja, dabar gyve
nanti Niujorke.

Federacijos Valdyba būtų la
bai dėkinga visiems tiems gera
dariams, kurie galtėų šią akciją 
paremti. Kas užsakys Šv. Pijus 
X knygą kitų kraštų at-kams, 
tekainuos knyga tik $2.

Pinigus siųsti: “Ateitis”, 916 
Willoughby Ave., Brooklyn 21, 
N.Y. Pridėkite knygos gavėjo 
adresą, mes išsiųsime. Iš anksto 
visiems dėkojame.

Federacijos valdyba.
Visus ateitininkus sendrau

gius, kurie dar neatsilygino už 
knygą Šv.* Pijus X, labai prašo
me to reikalo neatidėlioti iki po 
atostogų. ,

Ateities, skaitytojai - skolinin
kai, pasigailėkite manęs —- atsi
lyginkite prenumeratą, kad man 
nereikėtų po kiekvieno numerio 
išleidimo rašyti kelis šimtus pri
minimų. Ačiū gailestingiems.

Administratorius.

iijilatintas, jame esanti medžia
ga paseno ir įgijo tik istorinės 
vertės. O, be to, perplačius lei
dinius, liečiančius tokį gana spe
cialų dalyką kaip gimnazija, 
žmonės, ypač Amerikoje, persi
krovę savo kasdienos darbu ne- 
visad ir perskaitydavo. Vokie
tijos lietuvių Bendruomenės In
formacijose talpinamas žinias 
lietuviškoji spauda nevisuomet 
ir nevisada perimdavo. O ir ga
na dažnai perėmus, dar nebūda
vo užtikrinimo, kad tos žinios 
tuo būdu pasieks visus rėmėjus. 
Todėl ir buvo apsispręsta infor
muoti rėmėjų būrelius tiesiogi- • 
niai siunčiamais, reguliariais ir 
apžvalginiais 
bendralaiškiais.

Kad galimai vaizdžiau rėmė
jams pateiktų įspūdžius apie 
gimnaziją, prie pirmojo biulete- 
nuko - bendralaiškio prijungta 
ir eilė nuotraukų iš gimnazijos 
gyvenimo.

Vienintelio Brazilijoje lietu
viško savaitraščio “Mūsų Lietu
va”, kolektyvas gegužės 24 d. su
ruošė tradicinį vakarą-spektak- 
lį. Buvo suvaidinta Seirijų Juo
zo 3-jų veiksmų komedija “Mo
terims neišsimeluosi”. Vaidino 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Choro scenos mėgėjai: V. 
Tatarūnas, E. Lukoševičiūtė, J. 
Bagdžius, I. Klišy te, S. Ambra- 
zevičiūtė, A. Pavilonis, J. Razu- 
levičius, E. Rimkevičiūtė, J. Ba
ranauskas, L. Mitrulis, režisuo
jant uoliam, artistinių gabumų 
choristui J. Bagdžiui. Vaidini
mas susilaukė pasisekimo publi
koje, išblaškydamas kasdieninę 
nuotaiką. Po vaidinimo sekė šo
kiai. Vakaro pelnas buvo skir
tas apmokėjimui naujai įsigytų 
spaudos raidžių.

Vasario 16 gimnazijos balan
sas 1958.IV.1 buvo suvestas DM 
211.686,66 sumai (t.y. 9 sąmati
nių mėnesių balansas). Balanse 
uajamu nurodyta DM 138.327,08, 
o išlaidų — DM. 136.918,27. Ei
namosios skolos IV. 1 d. sudarė 
DM 13.322,09. Mėnesio būvyje 
skolos buv odar labiau suma- 
žėjusios, nes pajamos dažniau
siai ateina , pirmomis mėnesio 
dienomis ir tuo būdu negali bū
ti įtrauktos į mėnesio pirmą die
ną sudaromą balansą. 7

Palyginus su paskutiniais ke- 
leriais metais, gimnazijos finan
sinė padėtis rodo pagerėjimą ir 
galima manyti, kad sąmatinių 
metų pabaigai, t.y. 1958. VII. 1, 
kiek žymesnio pablogėjimo ne
bus. Nors šiuo metu gimnazijos 
finansinė padėtis ir yra žymiai 
geresnė, tačiau ji nėra kiek la
biau užtikrinta ir kiek žymesnis 
aukų sumažėjimas gali jos pa
dėtį labai greit ir radikaliai pa
bloginti.

biuletenukais -

Maskva. — Juodųjų jūrų ku
rortas Soči atidarytas ir užsie
nio svečiams.

Redakcijai prisiųsta
Kun .Juozas Prauskis, Meilė 

ir laimė. Immačulata Press, Put
nam, Conn. 1958 m., 248 psl.

Skautų Aidas, 1958 m. birželio 
mėn. Nr. 6-7, 36 psl.

Filmu pramonė Kanadoje
(CSc) Filmai dar tik pradeda 

savo gadynę Kanadoje. Jų ga
mintojai yra labai įvairūs. Vie
ni jų susibūrę apie Canadian 
Broadcasting Corporation, kiti 
apie National Film Board, o ša
lia to dar yra apie 60 mažų pri
vačių gamintojų. Viso filmų ga
mintojų skaičius siekia iki 4.000. 
Jie gamina daugiausia doku
mentinius filmus, komercinius 
ir televizinius. Užsienyje jie 
daugiausia pagarsėję dokumen
tiniais filmais. Vidaus rinkai 
daugiausia dirbama televizijos 
reikalams.

Toliausia pažengusi kompani
ja yra tur būt torontiškė Klen- 
man-Davidson Productions, ku
ri jau gamina filmus, tinkamus 
rodyti teatruose. Žinoma, tai nė
ra tokie epiniai filmai, kaip kad 
Cecil B. De Mille kūriniai. Jie 
gaminami pagal sveiką biudže
tą, samdant kanadiečius akto
rius ir pagalbinį personalą. Svar 
biausias iki šiol Klenman - Da
vidson filmas, bandąs eiti į pa-

Saugesniam važiavimui!

RADIJO * 

ŠALDYTUVAI* 

SIUVIMO MASINOS * 

SKALBIMO MASINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI *

Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —
• PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma

šiną dar šiandien!
• RATŲ BALANSAVIMAS
• PILNI PERDAŽYMO 

DARBAI
• VAIRŲ PATIKRINIMAS

• SULANKSTYMŲ 
IŠTAISYMAI

• STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, 
kiti darbai.

it

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

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

saulinę rinką, yra “Now That 
April’s Here”, kurio premjera 
bus birželio mėn.

Televizinių filmų gamintojai 
sudaro daugumą. Reikia many
ti, kad sekančių dešimties metų 
laikotarpyje televiziniai filmai 
bus geriausia apsimokanti fil
mų rūšis. Iš tos rūšies filmų vie
toje jau pagaminti yra “Pierre 
Radisson”, “Paskutinis Mohika
nas”, “Tugboat Annie”. Kiek
vieno iš tų filmų pagaminimas 
kaštuoja apie $1.500.000. Tai lei
džia įsirengti žmoniškas studi
jas ir įsigyti 35mm aparatus.

Mūsiškės filmų kompanijos 
jau dabar reikalingos šių dar
buotojų: technikų, rašytojų, di
rektorių, filmuotoje šviesos me 
chanikų, garso užrašytojų, de
koratorių ir eilės kitų. Mažiau
sia reikia aktorių.

Nemažas naujųjų kanadiečių 
skaičius jau dirba filme. Kaiku- 
rie turi gerus uždarbius. Kiti 
pateko į kompanijas, kurios, 
gelbėdamos savo uždarbį, sten
giasi patraukti techniškąjį per
sonalą iš Europos, mokėdamos 
mažą atlyginimą. Bet išnaudoji
mo reikalas ir čia eina į galą. 
Dvi didelės suinteresuotos uni
jos—The International Alliance 
of Theatrical Stage Employees 
ir The National Association of 
Broadcasting Employees and 
Technicians — jau organizuoja
si tų kompanijų ribose.

Dokumentinių filmų gamyba 
yra panaši į žurnalisto darbą. 
-Šioje srityje darbas malonus tik 
tam, kuris mėgsta žmogų ir ap
linką. Mėgsta dalintis su kitais 
savo mintimis, jausmais, nuo
taikomis. Mėgsta domėtis tuo 
nuolatiniu vaidinimu, kuris ne
nutrūkstamai slenka pro mūsų 
akis... Dean Walker.
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Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs- 

’ ‘ taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningais patarnavi
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. 
Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

Bloor - Dufferin _ 
į $1.300 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis np^ksę 2. virtuvėm, alyva šil
domo^ chd^ubos garažas, gera% mor- 

• gičiuĮj-Visai arti Bloor gatvės.
* Šloor - Barthurst^

$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
atskiras namas su 2 rffoderniškomis 

į virtuvėmis, alyva apšildomas (naujas 
pečius). Tuojau galima užimti.

> Roncesvalles - Fern 
$3.500 įmokėti, 8 kambarių per du 
aukštus, 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.

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

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

Porkdale
$5.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
namas su garažu, alyva apšildomas, 
3 virtuvės. Arti susisiekimo.

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

St. Clair - Oakwood 
$8.000 įmokėti, 12 kambarių (dup
leksas) atskiros mūrinis namas su ga
ražu, vandeniu alyvą šildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios. Geros pajamos, 
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. Viena skola balansui 10-čiai 
metų. Dvigubas sklypas.

Oakwood - St. Clair 
$25.000 įmokėti, 6 butų apartamen
tas, 3 garažai, vandeniu apšildomas. 
Prašoma kaina $55.000.

5
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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
ftCROlOXV. .re AL- ’ ES TAT J

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS •

Darbo telef. LE. 4-8481

Namų tel. LE. 6-1410

Parkdale 
Savininkas pirko

$1.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 .virtuvės, vandeniu gozu šildo
mas. Turi būti parduotas dar šią sa
vaitę. t

Rogers - Caledonia 
1 atviro skola — 10 metų

$2.000 įmokėti, mūrinis, 5 kamba
riai per du ougštus, 2 virtuvės, dvi
gub. garaž. Pilna kaina tik $12.900,

Annette - Runnymede

$2.500 įmokėti, mūr., 6 kamb., ga
ražui (vieto. Pilna kaina $14.500.

Annette - Quebec

$3.500 įmokėti, mūrinis ,atskiras, 9 
kambariai, garažas, privatus įvažia
vimas, 1 ofvira skola balansui.

Annette - Runnymedc

$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kamb., 3 virtuves, dvigubas gara
žas, geri morgičiai.

Ronccsvallcs - Geoffrey

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

Annette - Evelyn Ave. - Runnymcde

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai, 3 virtuvės, garažas, šoni
nis įvažiavimas, vandeniu alyva Šild.

Bloor - Runnymede 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kambariai per du ougštus, garažas. 
Pilna kaina $ 1 8.900.

Annette - Indian Rd.
$7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
kambariai, 3 virtuvės, dvigubas ga
ražas, 2 vonios, geros plytos ir pui
kia mė stovyje viduje.

Bloor - Jane 
1 atvira skola

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

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namu RO. 2-5543.

Queen - Bathurst 
$1.000 įmokėti, 7 kambarių per du 
ougštus, dvi virtuves, iš užpakalio 
įvažiavimas. Vienas butas išnuomo
tas už $110 mėn. 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 kambariai, atskiras, 
gražus vieno ougšto namukas. Leng
vos mokėjimo sąlygos. Pilna 
$10.500.

Yonge - St. Clair 
$2.500 įmokėti, 7 kambarių 
nis namas, dviejų aušgtų, su

kaina

mūri- 
dviem 

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 visas miesto dalis. 
Pilna kaina $15.000.

Annette - 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 sęlygos.

Queen - Bathurst
$2.000 įmokėti, 6 kambarių, dvi vir
tuvės, gražioje vietoje, prie pat susi
siekimo, viena skola 10 metų. 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, 
galima įrengti septintą kambarį tre
čiame augšte. Namas labai gerame 
stovyje. Pilna kaina $ 15.000.

Annette - Jone
$3.500 įmokėti, 10 kambarių per du 
ougštus, atskiras mūrinis namas, 3 
garažai, atskiros įėjimas į butus, iš
nuomotas $240 menesiui. Gražioje 
vietoje, prie gero susisiekimo.

Dundas - Brock Ave.
$3.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas per du ougštus, dvi virtuves, 
įvažiavimas iš lainės, atskiros namas 
prie aero susisiekimo. Pilna kaina 
$17.500. .

Aleksas 
KAZANAVIČIUS

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. '■ • • - "" f . ,

Joseph A. PE 1ERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST ’ TELEFONAS LE. 2-3321
Havelock - College 

$7.000 įmokėti, atskiras 11 kamba
rių namas, 3 virtuves, vandeniu ir 
alyvos šildymas. Garažas ir vieta dar 
keliems garažams. Pilna kaina 
$19.500.

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

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

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

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

Oakwood - St. Clair
1.000 įmokėti, 7 gražūs kambariai 

Seiminin-per du ougštus. 2 virtuvės, 
kos išvyksta Amerikon.

Tarptautinėse rankinio rung
tynėse liepos mėnesį su Rumu
nijos ir R. Vokietijos komando
mis sudarytoje rinktinėje yra 7 
lietuvaitės: Gylytė, Kirvelaity- 
tė. Lapeikaitė. Bimbienė, Pačiu- 
lytė. Juknevičiūtė ir Krumbhol- 
caitė. Rinktinės treneriu pa
skirtas Lietuvos valstybinis 
treneris Grinbergas.

Sunkumų kilnojimo Lietuvos 
meisteris Andrius Žukas, Palė
venės kaimo kalvio sūnus, bai
gęs Kupiškio gimnaziją, paskiau 
studijavęs Vilniaus pedagogi
niame institute, iškilo 1957 m. 
varžybose su Suomijos atsto
vais. Jis jau paveržęs 5 Lietuvos 
rekordus. Dabar jis treneris Vil
niuje.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tel.
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 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 rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MORMS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

ir EM. 6-0091 ------------

A. BLIUDŽIUS

V. MORKIS

ANGLŲ NAUJA RAKETA
Britai esą pagaminę naują ne

paprastą raketą. Kai ameriko
niškos raketos tuo tarpu nule
kia tik 2.500 mylių, šioji anglų 
raketa nulėksianti 4.000 mylių. 
Ji pavadinta “Bluestreak”, savo 
forma esanti panaši į vokiškąją 
V2. Kalbama, kad ji esanti pa
gaminta pagal kalėjime paga
mintus šnipo dr. Klaus Fuchs 
planus.

Baigiamieji šios raketos ban
dymai bus pravesti netrukus 
Australijoje Woomera rajone. Į 
pirmus bandymus amerikiečių 
specialistų nekviesią — anglai 
tuo tarpu nenorį išduoti laimin
gai išspręstos naujo varyklio bei 
naujos varomosios medžiagos 
problemos. Tokios medžiagos 
amerikiečiai dar neturį.

8-jų ŠALS žaidynių vasaros 
rato pasekmės

Lengv. atletika. Vyrams: 100 
m. 1. Nainys (Žaibas) 11,3; 2. 
Motiejūnas (Žaibas) 11,<7. 200 
m. 1. Nainys 23,1; 2. Litvinas 
(Neris) 24,6. 400 m. 1. Litvinas 
53,8. 1.500. m. 1. Leonavičius 
(Dainava) 4:40,5; 2. Bartkus 
(Žaibas) 5:37,3. 3.000 ėjimas 1. 
Keturakis (Neris) 12:47,6. 4x100 
m. 1. Žaibas. 800 m. 1. Leonavi
čius 2:07,5, 2. Litvinas 2:07,8. 
Rutulys 1. Jurgėla (Dainava) 
12,59, 2. Šnipas (Grandis) 12,04. 
Diskas 1. Savukynas (LSK) 106’ 
3%”, 2. Jurgėla 94’0”. Ietis 1. 
Brazdys (Neris) 149T”, 2. Sup- 
ronas (Vytis) 146’2”. Į augštį 1. 
Laurinavičius (Aušra) 5’7”, 2. 
šnipas 5’6”. Į tolį 1. Motiejūnas 
6,09 m., 2 .Laurinavičius 6,08 rii. 

i Su kartimi 1. Laurinavičius 9’ 
0”, 2. šerkšnas (Grandis) 8’5”.

Moterims: 50 m 1 .Besperaity- 
tė I. (Žaibas) 7,9; 2. Besperaity- 
tė R. (Žaibas) 7,5; 3. Balsytė 
(Vytis) 7,5. 100 m 1. Čeriekienė 
(Neris) 14,3; 2.. Jankutė (Žai
bas) 15,2. Rutulys 1. Juodvalky
tė (Žaibas) 35’4%”, 2. Kriaučiū- 
naitė (Vytis) 30’6”. Diskas 1. 
Juodvalkytė 96’8%”, 2. Kriau- 
čiūtė 90’7”, 3. Pacevičiūtė (Vy- 

i tis) 53’5. Į tolį 1. Čeriekienė 14’ 
14”, 2. Kriaučiūnaitė 14’3”. Į augš
tį 1. Besperaitytė 4’2”, 2. Gelažy- 
tė 4’2”, 3. Pacevičiūtė 4’1”. Ie
tis 1. Juodvalkytė 15’6%”, 2. Ši- 
leikytė (Neris) 71’11”. 4x60 
Žaibas.

Jauniams: 100 m 1. Malinaus
kas (Aušra) 11,7, 2. Klivečka 
(LSK) 11,8. 200 m. 1. Budrec- 
kas (LSK) 24,1, 2. Malinauskas 
24.3. 4. Kaizeris (Aušra) 27,8. 
1.000 m. 1. Karalius (Žaibas) 
3:07,8, 2. Jucevičius (Neris) 3: 
16,2, 3. Kaizeris 3:25,3. 4x100 m.
1. LSK 46,8, 2. Aušra 48,9. Ru
tulys 1. Šnipas 43T”, 2. Karalius 
35’2%”, 3. Treigys (Vytis) 30’ 
1”. Diskas 1.Šnipas 124’2”, 2. Gu
das (Aušra) 104’6”. Ietis 1. Gun- 
tulis (Grandis) 168’5”, 2. Modes- 
tavičius (Žaibas) 161’3%”, 3. 
Burdulis (Aušra) 152’3”, 4. Gu
das 129’%”, Stirbys (Vytis) 118’ 
9”. Į tolį 1. Garsys (Vytis W.) 
6,05, 2. Modestavičius 5,87, 4. 
Malinauskas 5,74. Į augštį 1. Bu
kaitis (Neris) 5’9/8”, 2. Modės- 
tavičiuš 5’7”, 4. Gudas 5’5”. Su 
kartimi 1. Batūra (Aušra) 8’8”,
2. Sakalas (Žaibas) 8’0”, Ža
liauskas (Aušra.) 6'6”,

Mergaitėms: 60 m Besperai- 
tytė I. 8,5, Šileikytė 8,8, 4. Gata
veckaitė (Aušra) 9,1. Rutulys 
1. Navickaitė (Neris) 27’9”, 2. 
Mazoliauskaitė (Žaibas) 25’9%”, 
Pacevičiūtė 22’3”. Diskas 1. Jan
kutė 70’5”, 2. Gelažytė 54’11”. J 
augštį 1. Pacevičiūtė 4’4%”, 2. 
Gelažytė 4’3%”, 4. Sapijonytė 
(Aušra) 4’1%”. .

Jaunučiams: 1. .Batūra 7,7, 2. 
Žaliauskas 8,0, 3. Kimša (Auš
ra) 8,4, 4. Sergantis (Aušra) 8,5. 
Rutulys 1. Batūra 42’2”. Į tolį
l. Žaliauskas 5,58^ 2. Kimša 4,70. 
Į augšti 1. Žaliauskas 5’0”, 2. Ser
gantis-4’2”, 3. Kimša 3’11”. 4x60
m. Aušra 30,9.

Trišuolis vyrams 1. Motiejū
nas 39’8”, 2. Laurinavičius 39’

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.

3”. Į tolį mergaitėms 1. Bespe- 
raitytė 4,25, 2. Gataveckaitė 4,25. 
Diskas jaunučiams 1. Batūra 
129’9”, 2. Kimša 84’7”.

Futbolas. Pirmąją vietą fut
bolo varžybose laimėjo Čikagos 
Lituanica, įveikusi Niujorko 
LSK 2:1 ir Toronto Vytį 1:0. 
Antroji vieta dar neišaiškinta.

Plaukymas. Vyrams: 100 y. 1. 
s. 1. Slapukas (LSK), 100 y. 
krūtine 1. Slapukas, 100 y. nuga
ra 1. Boreišis (Kovas D), 400 y. 
1. s. 1. Boreišis. Jauniams: 50 y. 
laisvu stil. 1. Burdulis, 100 y. l.s. 
1. Burdulis, 50 y. krūtine 1. Bur
dulis, 50 y. nugara 1. Karalius 
(Žaibas). Moterims: 50 y. 1. s.
1. Šimkutė (Kovas D), 2. Modze- 
liauskaitė (Žaibas), 3. Ališaus
kienė (Vytis), 50 y. krūtine 1. 
Šimkutė, 50 y. nugara 1. Špa- 
kauskaitė (D. Kovas), 2. Ali
šauskienė, 100 y. 1. s. Šimkutė.

Lauko tenisas. Vyrų vienet.: 1. 
W. Lubes (Sakalas). 2. Saldai- 
tis (LSK), vyrų dveietas 1. Lu
bes - Grybauskas (Šakalas), 2, 
Arūnas - Šmidt (LSK), 3. Žu
kas - Gvildys (Vytis). Mišrus 
dvejetas 1. Šmidt-Šmidt (LSK),
2. Rautinš - Urbonaitė (Vytis).
Moterų vienetas 1. Ščiukauskai- 
tė (LSK), 2. Urbonaitė. Moterų 
dvejetas 1. Ščiukauskąitė-Grėb- 
liūnaitė (LSK), 2. Urbonaitė--
Žukienė (Vytis). Jaunių viene- ■ mąją vietą .laimėjo Clevelando • tačiau daug ką atpirko kaikurios 
tas 1. Montvila. 2. Paskųs (D. laibas surinkęs 121% taško.! pasekmės. 3.000 m. ėjime Br. 
Kovas), 3. Stirbys (Vytis). | Antroji vieta atiteko Toronto ------

Tarpklubinėse varžybose Dip-i Aušrai su 117% taško ir trečioji 
lomatijos Šefo taurei laimėti Čikagos Neriai su 59% taško, 
daugiausiai taškų surinko Toron Į Šios žaidynės nepraėjo taip 
to Vytis. Antroje vietoje vos ke-' sklandžiai kaip buvo tikėtasi iš 
liais taškaisatsįliko Clevelando .i išdidaus Niujorko. Organizacinė 
Žaibas. Prieauglio klasėje pir- pusė turėjo daug nesklandumų.

Jane - Baby Point 
$1.000 mokėti, 2 melų senumo, 6 k. 
mūrinis namas, privatus įvaž., 
mininkos išvyksta iš Kanados, 
būti parduotas.

Indian Rd. - Bloor 
$2.500 įmokėti, 8 kamb. mūr. 
mes, 2 virt., vieta garažui. 

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

Clendenan Avc. - Annette 
$4.500 įmokėti, 11 kamb. atsk. mūr. 
namas, per du ougštus - dupleksas, 
2 mod. virt., 2 vonios, vand. alyva 
šild., dvigub. garažas su priv. įvaž. 

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

Jone - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, modernus viduje, vand. aly
va šildomas, garažas.

Parkdale rajone
$7.000 įmokėti, 1 5 kamb. atsk. mūr. 
namas, 4 virt., 3 vonios, vand. alyva 
šild Garažas su priv. įvaž. Ilgos tš- 
sįmpkėjimo sol., geras nuomavimui.

Runnymcdc Rd.
$7.000 įmokėti, 8 kamb. atsk. mūr. 
namas, mod. virtuve, vand. 
dom., garažas su priv. įvaž.
skola.

TEL. DARBO LE.

le-

m

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į
LIETUI

10 Rublių už $f.— 
Mokestis $5.— iki $50.00 ?

V PILNAI GARANTUOTA f ?
KVITAS PARŪPINAMAS ? «

1 ZOt® SAVAITES

G R A M E R C Y
744 Broad Street

Leista Banką Dept 
ir apdrausta. ;

šei-
turi

na

alyva šil-
10 metu

. 2-4404

L Mawrodin
. REALTOR
Norys Toronto Rcol Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
Svnnysrdc. 60 vietų restoranas sm pilnu inventoriumi, turi būti parduotos šid 
sovoite, geros pirkinys.
Dundės St. W. 30 vietų valgykla • "Grill' parduodamo už pusdykį dėl susi
dariusių sglygų

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.U B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožai, sienoms 
popioris, {voirios toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiomc otsilonkyti orbo skombinti tel. RO. 2-4931.
S«r. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

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

Jei norite tapti turtingu, pirkdami nuosavybes atkreipkite 
dėmesį į šiuos investavimus:

Centre miesto 40 didelių kambarių apartmentas. Kaina $70.000. 
90 akrų farma su gerais trobesiais, 13 mylių nuo Toronto. Pra
šoma kaina $23.000.
10 ir 2-jų akrų sklypai prie 400 kelio, arti Toronto, žema kaina. 
Mt. Pleasant-- Bayview. Tik $3.000 įmokėti už 6 kambarių mūro 
namą, garažas, didelis kiemas. Labai gerame stovyje ir turi tik 
vieną morgičių.

Jums mielai patarnaus
A. BALIUKONIS, telefonas LE. 4-9212

Indion Rd. - Glenloke Avė. 
$7.500 įmokėti, 9 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2 modern, virtuves, vandeniu / 
Šildomas, garažas.

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

Bloor - Runnymcdc Rd.
$8.500 įmokėti, 8 kamb per 2 augŠ- 
tus, atsk. mūr. namas - dupleksas, 2 
mod. virt., 2 vonios/vand. alyva Šil
domas, garažas su priv. įvažiavimų.

Rusholmc Rd. - College 
$9.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš- 
tus, atsk. mūr. namas, 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, tinka moteliui ir ben
zino stočiai.
$4.000 įmokėti, 19 vasarnamių - ka
binų, benzino stotis, restoranas, gali 
keisti į namą. - •

■> i « t !
NAMŲ LE. 5-1584

Keturakis pasiekė net Amerikos 
rekordą. Tačiau, kad j is būtų už
skaitytas tam reikėjo' kviesti 
specialius teisėjus, kad atskirtų 
ėjimą nuo bėgimo. Plačiau apie 
žaidynes pasisakvsime vėliau.

A. S.

Futbolo žaidėjai ir taisyklės
žiūrovų dėl teisėjų sprendimo? 
Atsakymas vienas — taisyklių .

Visi galvojame ir dar daugiau Į Rašo futbolo teisėjas 
įsivaizduojame puikiausiai žiną i K. LUKOŠIUS
futbolo taisykles. Ir aš panašiai! ’ ~——— -y .. v. nežinojimas, na dar galima pri-
įsivaizdavau. Įoet po 25 futbolo daug rasime žaidėjų žinančių dėti :— nekultūringumas ir vie- 

“advantage law”.— visas jo va- nokiu ar kitokiu būdu nevietoj 
rijącijas? Ar daug iš mūsų žino savo nekokio temperamento pa- 
visas variacijas. nuQ|a]ės (off 
side) taisyklių? Šitą taisyklę 

Kanadoje esu įšiaikęs egzami- labai svarbu žinoti visiems, zai- 
nus. Esu įsitikinęs, kad daugu- dėjams ir žiūrovams, nes daž- 
mas mūsų futbolininku, tiek To- niausią del jos kyla įvairiausi 
ronte, tiek ir kitose lietuvių ko- nesusipratimai prieš teisėjus ir 
lonijose, vra toie pačioje kate-! žaidėjų bei publikos. Ir, kas juo- 
gorijoj. Daugumas j u nėra skai-U’e neturi trenerio., kuris taktiš- 
tę, net neinate futbolo taisyklių įkai paruoštų bent smulkiai visas 

i.-i.-n.m ... J taišykleš išaiškintų. Techniškai
pasiruošti galima ir pačiam, ži
noma. — reikia tik dirbti, treni
ruotis. Nei geriausias treneris 
rontiškius, reikia pripažinti, kad 

Kviečiu visus futbolo žaidė
jus pastudijuoti taisyklės. Tuo 
pakeliant ne tik savo žaidimo ly
gi, bet ir komandos stovį. Mūsų 
vadovams bei treneriams, jei to
kių turime, visų taisyklių plo
nybės išstudijuoti būtina ir, ži
noma, jas išaiškinti ir įkalti žai
dėjams. Kodėl įvyksta įvairūs 
nesusipratimai tarp žaidėjų, bei

žadimo metų tenka prisipažinti, 
kad jų nežinojau ir dabar ne 
per geriausiai težinau, nors jau 
Lietuvoje teisėjavau ir dabar

nekultūringumas ir vie-

knygutės, o ką bekalbėti apie jų 
išstudijavimą. Užtenka pamaty
ti keletą rungtynių taisyklių ne
žinojimo aiškiausiam vaizdui su
sidaryti, net neskaitant nekultū
ringumo pasireiškimų. Kultū
ringas žaidėjas ar komanda iš
vengia blogos teisėjo nuomonės; 
nekultūringi žaidėjai palieka 
blogą įspūdi žiūrovų akyse ir, 
kas blogiausia, teisėjas privalo 
šitokį komandos elgesį atžymėti 
rungtynių lape — žaidėjų laiky
sena (conduct of players) sky
riuje.

Mes visi daugiau ar mažiau 
žinome didžiąsias “nuodėmes”, 
už kurias esame baudžiami. 
Kiek yra iš mūsų žinančių tokių 
išimčių iš taisyklių, kurias ži
nant ir jas išnaudojant pastatai 
save, na, žinoma, ir komanda i 
palankesnę poziciją ar galimy
bę. Nežinodami jų — patys save 
nuskriaudžiame. Paklausus tai
syklių žinojimo, paprastai gauni 
dviejų rūšių atsakymus. Vieni 
laiko save žinovais ir dar futbo
lo žvaigždėmis, kiti atsako — 
jiems nereikią žinoti, pakanką, 
kad teisėjas žino.

Su nuliūdimu tenka pripažinti 
didžiulę jų klaidą, kaip dėl tai
syklių taip ir dėl žvaigždžių. Ši
tas įsivaizdavimas taipgi yra 
viena iš pagrindinių mūsų fut
bolininkų klaidų ir priežasčių, 
kad mūsų komandos, bent to
rontiškės, nedaro pažangos. Kai- 
kurie net iki tokių įsivaizdavi
mo nesąmonių prieina, kad, gir
di, jei būtų Lietuvoje, jie būtų 
tinkami rinktinei. Ar tai nejuo
kinga?

Teisinant mūsiškius, bent to- 
kingiausia, iš komandų vadovų 
ar taip vadinamų trenerių bei 
coachų. Ar žaidėjas mušdamas 
baudą žino baudos rūšį? Daž
niausia ne. Ryškiausias tos tai
syklės pavyzdys buvo pademons 
truotas Kanados - JAV rungty
nių metu. JAV iš netiesioginės 
baudos įmušė golą. Golas neuž- 
skaitytas. Reikėjo tik pasiklaus
ti teisėjo, kokia bauda, ir tik
riausiai būtų padarę įvartį. Pa
galiau prieinama prie tokių juo
kingų taisyklių nežinojimo, kad 
linijų teisėjo ženklai nereiškia 
žaidimo siistabdymo sprendi
mas.
tavęs neparuoš. jei tu neklau
syti ar treniruočių nelankysi.

Grįžkim prie taisyklių. Ar

demonstravimas.*
Rungtynes Teisėjautiyra ma

lonumas, bet teisėjauti lietu
viams — pats nemaloniausias 
malonumas. Išvadą darau tokią, 
kad kaip gali saviškis koman
duoti, bausti ar pastabas dary
ti, “viską” geriau žinančiam!

Galiausiai dar viena pastaba 
mūsiškiams, — nedaryti tur
gaus žaidimo aikštėje. Tai yra 
baustinas reiškinys. Kaikurie 
teisėjai praleidžia pro pirštus 
dėl kalbos nežinojimo ar šiaip 
nekreipdami daug dėmesio. Jei 
kada teks teisėjauti saviems, ko 
stengsiuosi išvengti, iš anksto 
pranešu žaidėjams ir žiūrovams, 
kad jomarkus bausiu, o šneko- 
rius ir besikoliojančius varysiu 
iš aikštės.

Futbolas yra puikus žaidimas, \ 
bet jis darosi laukinis, jei nesi- s 
laikoma bei nežinoma taisyklių.

MEŠKIUKAS

-'K’fe'"''

Jūsų malonumui paruošė .

“Little b’ar”
- ■ I

B
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Tariama Dau Kingsbyr

BREWERY LIMITED
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CaHege - Ossington

' $6.000 įmokėti, 12* kambarių, 4 virtuvės, 2 garažai, pcWgus susisiekimas, ge- 
\ ro mūro namas.

St. Clair - Oakwood
Prašomo kainą $22.900, 7 kambariai, vandeniu alyva apšildomas, kvadrati
nis planas ir garažas.

College • Dufferin
$3.000 įmokėti, 8 •kambariai, 3 virtuvės, atskiros, vienas morgičius balansui.

High Park rajone
9* kambarių, vandeniu alyva apšildomas, garažas, lobai gera vieta nuomavi
mui, didesnis įmokejimas.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemes statyboms.

' Jūsų patarnavimui praž^u skambinti LE. 1-4605
J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

I Maskva. — Sovietų Sąj. gre- 
I ta kelio Varšuva - Smolenskas - 
i Maskva atidaryta užsienio au
tomobilistams dar nauja linija: 

: Htlsinki - Viborg - Leningrad, 
Novgorod - Maskva.

Į Oat va. — Pastarąjį ilgąjį sa- 
įvaitgalį Kanadoje žuvo 102 as
menys — 48 eismo nelaimėse, 
46 prigėrė, 8 mirė kitose nelai
mėje.

Buenos Aires. — Dėl čia vyks
tančio maisto pramonės darbi
ninkų streiko Kanados ambasa
da tuvo priversta Dominion 
Day priėmimą atidėti kitos die
nos vakarui.

"’•'F-■ II < I m I I.IHJ.

Geriau Beethovenas -. anksčiau atėjusi į
— Norėčiau nupirkti biustą ir Tikiuosi, jog tamsta aęuzsigau- 

pastątyti ant pijanino, bet neap-į šit, kad aš užbėgu už J^ių? 
sisprendžiu kokį — Beethoveno j — Jei jau tarėsta taip išalku- 
ar Mozarto,—sako žmona vyrui, si... — atsakė ramiai toji

Kur besidėsi?...
Vyras grįžta'3 vai. rytą gero

kai įsilinksminęs. Žmona jam 
sako:

— Tai visdėlto pagaliau nu
sprendei, kad geriausia vieta pa
sauly yra savi* namai, ir grįžai. 
Teisybė?

— Taip,... bet šiuo metu vi-, 
sur kitur jau ir uždaryta...

ar Mozarto,—sako žmona vyrui.
— Pirk geriau Beethoveno. 

Jis buvo kurčias, tad neatskirs 
kaip skambini.

Jei jau taip išalkus ...
Į krautuvę įskuba moteris ir 

sako:
— Greitai duokit man svarą 

katės maisto. — Paskiau ji krei
piasi į kitą moterį, kuri buvo

Dr. Jonas Yčas Dr« E* Zubriciič
Dantų gydytoja

Gydytojas ir chirurgas 
* 1

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

1390 DUNDAS ST. W. ? H Telefonas LE. 2-4108
Telefonas LE. 6-1794 Priėmimo valandos:

Pakeičia priėmimo valandas. nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.
Priima susitarus telefonu. Šeštadieniais pagal susitarimą

»■ 1 .......—...........— — L ™ — I >■■■ ■■■■■■■■■................ .... .....

B a 11 i c a 
. , LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

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

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
, , • WANDA’S HAIR STYLING

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS opsilar.kytr naujoje ir modernioje WANDOS 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos.

■ 1 'Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

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

NCRITc SUTAUPYTI?
Kainos ant visko pakilo, tačiau Jūsų 
nuosavybės draudimai kainuos mažiau, 
jei kreipsitės į mūs. Parodysime, kaip 
galima pilnai apsidrausti už žemesnę 

kaina. Patarimai ir patarnavimai vel
tui. Skambinkite šiandien.

PRANAS BARAUSKAS į 
INSURANCE SERVICE

LE. 4-3608
83 Westmoreland Aver.ue, Toronto
Aitovas The Empire L:fe Insurance Co. ir 

kitu draudimo bendrovių.

I RĘSTOSARAS “RŪTA”
Noufoi atidarytos ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida 
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai včk. Visi maloniai kviečiami atsilankyti

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

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

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

Žemiausios kainos Toronte.

ŽUKLAViMO
S ■ * ■ 1 • - - •-

ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik *

J. BERŽINSKAS
1812 DUNDAS ST. IV • TORONTO ■ TEL. LE. 2-9547
Čia Pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION*BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN 
KAI — gazo ar“ elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai i» 
žiemai. Krosnys “Gurnev” — 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

ŠUOLIS Į PAVOJUS
(Atkelta iš 2 psl.) j daug. Aš tegalėjau tik palenk- 

kitas rusas su patyrusiais 1 damas galva atsakyti.
! — Aha, — nusišypsojo trum-

kai j 
pirštais (turbūt, jis yra buvęs' 
kišenvagis civiliame gyvenime) ' pai. — Tu nesitikėjai, kad rusų 
iškraustė mano kišenes. Paėmė karininkas galėtų suprasti ang- 
viską išskyrus kareivio knygelę liškai. Aš išmokau dar Maskvos 
ir vėliavėlę grąžino man. Jie universitete, bet tik dabar atėjo 
mane nusitempė į sunkvežimį.

Aprūdijusiame sunkvežimio 
veidrodėlyje galėjau pamatyti | 
kodėl aš buvau toks įtartinas klausimu*" 
rusams. Sunku buvo man pa- Į ' 
čiam save atpažinti. Manp plau-' 
kus dengė kraujo dėmės, apžėlu- I 
si barzda, įdubusios akys, žals
vi dantys, apšašusios lūpos ir 
nusilupusia oda ausys. Buvo 
sunku įtikėti, kad aš galėjau 
taip pasikeisti per tas keturias 
dienas.

Sėdėjau suspaustas tarp dvie
jų rusų. Jau buvau pripratęs 

• prie nepatogumų, tad nepaisiau 
to. Didesnis rusas pasirodė esąs 
šoferis. Sunkvežimis, pašokda
mas staigiai iš vietos, pradėjo 
judėti ir nešti mane nežinomy
bės link.

Mano pirmieji pamatyti rusai 
atrodė lyg būtų nužengę nuo 
operetės scenos. Sudribę, pilvo
ti, trumpais plaukais, tokie, kaip 
vad matydavau sekmadienio 
laikraštyje, komikų skyriuje. 
Apsivilkę vatinukais ir augštais 
bintuotais batais. Bet jų atsta
tyti automatai, neatrodė komiš
kai. Abu jie buvo pasiruošę pa
naudoti juos kiekvienu mo
mentu.

Matėsi, kad sunkvežimis buvo 
amerikoniškos gamybos ir duo
tas jiems kaip karo paskola. Ru
selis tą sunkvežimį valdė, kaip 
kokį žaislą, spausdamas gazą 
kiek įmanydamas. Važiuodami 
jie visiškai nekalbėjo. ._š 12’.. 
stebėdavau juos sukant į laik
raščio popieri tabaka. Jie atro-, ~ p- . „
dė esą tikri ekspertai. Tačiau nei I “ P™e; “ tariau Pa?*ej?a’ 
vienas iš jų nepasiūlė man užsi- ”as an‘ - 0! !p aple“ 
rūkyti. Su mano žinojimu “Ja f‘ant. Angliją mums buvo sa- 
anąliėanin” pasikalbėjimas bu- k5’ta’ -’eI relket'i susl’lkt|> “ 
vo visiškai neįmanomas. i“ fenuomene, prasytt, kad kuo

Po dvieju valandų pagaliau ' Sreiciaustai pristatytų mus Bn- 
pasiekėme- kaimo dvaro pasta- Xi5
tus, kur stipriu truktelėjimu į padarysite, pama tyate, kad vis 
sustojome. Įremtais automatais 
į kuprą buvau išstumtas iš ma
šinos i namo vidų. Pro šalį slan- ; 
kiojo granatomis apsikabinėję 
padribuvios rusų figūros. Vidu- 
e kabojo didžiausias Stalino' 

portretas, tas pats veidas, kurį i. 
daug kartų laikraščiuose teko ■ J 
matyti. į

Stebint kambarį apkabinėtą . 
žemėlapiais ir stalą apkrautą ' 
popieriais, pagaliau mano akys 
apsistojo ties būtybe trinančia 
rankas palei .malkomis kūrena- J 
mą krosnį.

— Taip, tai sakaisi esąs ang
las? — atsisukdamas į mane 
prašneko karininkas. Jo užsie- 1 
nietiškas akcentas ir laužyti 
garsai nustebino mane. Kad pa- 
linkęs rusas prakalbėtų mano 
gimtąja* kalba, buvo man per- <

Dar geriau -
A. „G romi ko sugrįžo po “ketu

rių didžiųjų” parengiamos kon
ferencijos Paryžiuje. Stalinas jį 
klausia:

— Na, turėjai pasisekimo?
— Dar geriau, drauge Stali

nai, daug geriau. Aš pasirūpi
nau, kad nebūtų jokių pasiseki
mų ...

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 LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių detek- 
itttrta aklų nervus, kurie daž

nai sukelia grt’vos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef WA. 1-3924
proga tuo pasinaudoti.

Ir vėl aš tik palingavau.
— Atsisėsk, aš turiu keletą

Lyg apsvaigęs, sudribau į kė
dę mėgindamas sukontroliuoti 
savo nervus:’

— Kuo 'gali įrodyti, kad esi 
anglas?—jo balsas nebuvo švel
nus ir nerodė simpatijų.

— Aš turiu kareivio knygelę 
ir atpažinimo vėliavėlę.

— Parodykite. /
Taip ir prasidėjo pirmasis ap

klausinėjimas. Nežiūrint mano 
protestų, jis atsakė, kad maistas 
ir visa kita būsią man duota, 
kai tik atsakysiu į visus klausi
mus. Klausinėjo labai smulkiai. 
Mano laipsnį, pavardę ir visą is
toriją, kaip čia patekau. Nieko 
nesakydamas rašė viską ant la
po, stabtelėdamas prie paskuti
nio atsakymo.

— Jūsų įs'torija yra man sun
kiai patikima.

— Aš galiu užtikrinti, kad tai 
tikra tiesa.

Jis betgi buvo įtaringas — per 
atsargus, kad galėtų patikėti.

— Aš noriu, kad tu pažiūrė
tum į šį žemėlapį. — sumurmėjo 
jis. Rodydamas į žemėlapį, jis 
mėgino mane įtikinti, kad aš ne
galėjau atsirasti taijp toli Len
kijoje, kaip pasakojau.

Aš neatsakiau jam nieko. Ne
atrodė, kad viskas klotųsi mano 
naudai. ’

— Kodėl esi ramus ir nekal
bi? Kalbėk!

popieriais, pagaliau mano akys

kas, ką sakiau yra tiesa. 
(Bus daugiau)

FOUR SEASONS 
TRAVEL

109 Bloor, St. W., Toronto 5.
TeL: V.'A. 3-9484 ir WA. 3-9715

Atveža gimmes 
•r nuolat gyventi ar pasisvečiuoti.

' .BILIETAI:
v lėktuvais; laiVais, geležinkeliais. 

Nesezoninio’ meto nuolaidos!
Pasus ir vizas parūpiname per 

’ kdota dienų.

Kreipkitės j mūs:
FOUR SEASONS

travel

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS 
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir oaltams. Augščiausios klasės ronkų darbas Toronte. Noujousi mo
derni. žemiausios kainos.

1229 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar). Toronto, Ont.

Pacientas
Treč ą valandą naktį 

ba gydytojo telefonas, 
i as susierzinęs paima 
ragelį.

— Pene daktare, aš

suskam-
Gydyto- 
telofono

negaliu 
užmigti, — pasigirsta balsas.

— Tai ką, tamsta nori, kad aš 
padainuočiau lopšinę? — piktai 
atšauna gydytojas.

Geras patarimas
Lėktuve keleivius visą laiką 

erzina padykęs berniukas. Be- 
išdykaudamas jis pastumia pa
tarnautoja nešančią kavą ir kava 
aplieja vienos ponios suknelę.' 
Pagaliau vienas iš keleivių ir 
sako: .

— Na, berniuk, eik už durų ir 
ten laisvai žaisk sau lauke!....

Paieškojimai
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.

Prelgauskas Bronius, sūnus 
Juozo, gyvenęs Kauno aps., Vil
kijos kaime, ieškomas Prelgaus- 
ko Anatolijaus, sūnaus Juozo, 
gyvenančio Šakių rajone, Kriu
kų paštas.

Arštikaičio Alfonso, sūnaus 
Prano, gimusio 1922 m„ Šakių 
apsų Paežerėlių vis., Prasčiūnų 
kaime, ieško Salomėja Arštikai- 
tytė, gyvenanti ten pat. ■

Plaščiauskas Povilas Juozas 
ieškomas giminių iš Lietuvos. 
Atsiliepti ar žiną apie jį praneš
ti: E. Undraitis, 458 Clendenan 
Av“. Toronto 9. Ont. Tel. RO. 
6-4624.

Elektros - Eiestronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai. 

Vairinu vasarnamius.
Tel. LE. 3-1080

44 Gwynne Ave., Toronto

A. STANČIKAS, boigęs Notional Ro 
dio Institute radio ir televizijos skyrių

TELEVIZIJOS 
IR 

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami j no 
mus veltui. Darbos ir dalys garan
tuotos. x 
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.

$14.75
$23.20

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių Šildymas ir įvairios pompos.

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAIT IS I

___________________________ __ __________1---------------

LEO SIGN SERVICE CARPEN?RYL
Krautuvių ir vitrinų, kabinetų, lentynų, bufetų įrengimai. 

Ai beritu padengimas. Komercinis ir nekomercinis dažymas.
31A Herman Ave., Toronto. Telefonai: LE. 4-2104 ir LE. 5-5697.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2003

Roštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir ieštadienioh 
pagal susitarimą

T082 BLOOR W., TORONTO 4. 
U rytus nuo Duffer m St J

OKULISTtS
Br. BUK0WSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

W. A EENCKI, B.A, LL.B
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Lietuvio advokato

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kaltomis. i»

1147 Dunda.- St. u Toronto
Telefonai: LE. 4-6431 ir LE. 4-8432

Valau fotelius ir 
Įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE 3-4912 
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130*

STANLEY SHOE STOKE
Auęščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas SL W. Toronto 

pr» Gtadrtona

100 Adelaide St W *
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
W A. 4-9501. BE. 3-0978

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tet EM. 4-2715

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALD!" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

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

veltui.

Norėdami turėti ištikimą mašinos veikimą per malonius vasaros 
išvažiavimus, užsukite į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

/prie Sp«4lwa-Call*ae / \
Sav VL TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Nauju stabdžiu id^iimas tik *18.00
Garantuotas darbasl Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

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 aparatas 
TAPE REKORDERIUS. Hi - Fi, PATEFONUS.

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

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUSKEVICIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

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

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-398S 

Richmond H 31

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė opdrowsto.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 včl. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryto.

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis i 

f ten gyvenančiais arba atvyksta n '
■ ’ 'C

?Wy^9«lw<»: loirv 'BtaW'- kos 1

- . j
Mįė'iSEiOlMl 
vi®: TTRAVĖt-::. :
■': s- .... 1

TeMofiot LE. 2-8723
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapjjos bažnyčioje pa

maldos sekmadieniai 9.30 ir 11 
vai. Springhursto vasarvietėj — 
9 ir U yal. Būtų gera, kad tikin
tieji galimai daugiau atsilankytų 
į 9 vai. pamaldas.

— Liepos 19 d., šeštadienį, 8 
vai. vak. lietuvių salėje Spring
hurste įvyks vasarnamių savi
ninkų visuotinis susirinkimas, 
kuriame bus svarstoma paežerės 
judėjimo normavimas, o taip pat 
bendri vasarvietės patobulini
mo klausimai. Pageidautinas 
minėtame susirinkime lietuvių 
gausus ir aktyvus dalyvavimas.

— Tikimasi, kad sekantį sa
vaitgalį jaunimas jau gąlės nau
dotis paruoštomis aikštėmis. 
Aikščių tvarkymui talkininkau
ja liet, sporto klubas “Vytis”.

— Kun. B. Pacevičius nuo lie
pos 13 d. dviems savaitėms iš
vyksta 'į lietuvių stovyklą prie 
Detroito, kur seselių vadovauja
moje vasaros stovykloje, eis sto
vyklos kapeliono pareigas.

.— Dėkojama Sprinhursto lie- 
euvėms ponioms, kurios Petri
nių proga klebonui vasarvietėje 
surengė jaukias vaišes. Taip pat 
gausiems svečiams, atvykusiems 
pasveikinti.

— Pakrikštyta: Valentinas 
Kęstutis Asevičius, Audrius Al
girdas Rimkevičius, Dana Ma
rija Jokūbaitytė ir Paulius Ste
pas Dobrovolskis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kadangi quo šio sekmadie

nio per visą vasarą 11.30 vai. Mi
šių salėje nebus, tikintieji, pra
tę tose Mišiose dalyvauti, pra
šomi pasiskirstyti kitose Mišio
se laikomose bažnyčioje 8, 9, 10 
ir 11 vai. Tėveliai su vaikučiais 
kviečiami dalyvauti 10 vai. Mi
šiose. Parapijos chorui išsiskirs
čius" vasaros atostogoms, tikin
tieji raginami prisidėti prie ben
dro giesmių giedojimo.

— Šį sekmadienį, 3 vai. p.p. 
bus Trečiojo Ordino narių susi
rinkimas bažnyčioje, kurį pra
ves naujai paskirtas direktorius 
T. Modestas.

— ŠĮ šeštadienį rožančius bus 
kalbamas ne 8 vai. ryto, bet 7.50 
vai. ryto prie šoninio altoriaus. 
Po to seks eilė gedulingų Mišių.

— ; Artėja paskutinės dienos 
užregistruoti vaikučius į įvairias 
stovyklas. Raginame savo para
pijiečius tuo susidomėti ir re
gistracijos nenudelsti iki pasku
tinių valandų. Dalyvaujantiems 
T. Pranciškonų stovyklavietėje 
ruošiamose stovyklose ir nega
lintiems susimokėti nustatytų 
mokesčių, bus daromos Įvairios 
lengvatos. Parapijos Mišių pa
tarnautojai stovyklaus “Auš
ros” stovykloje pilną laiką vel
tui. Jų stovyklavimą apmokės 
parapija.

— Pakrikštyta Kristina Da
nutė Imbrasaitė.

' Solistė Janina Liustikaitė, 
atvykusi iš Romos, po paskuti
nių koncertų Hamiltone ir Sud
bury, leidžia vasaros atostogas 
Kanadoje ir ruošia naujų dainų 
ir arijų repertuarą rudeniniams 
koncertams.

Sol. Liustikaitė yra dar numa
čiusi pasilikti mūsų žemyne iki 
Kalėdų ir pavažinėti su koncer

nais po kitas lietuvių kolonijas.
Koncertų reikalais laiškus so

listei adresuoei: 941 Dundas St. 
W., Toronto. Ont.

Ligoniai
Šv. Juozapo ligoninėje pagul

dytas Jonas Aleksa, kuris prieš 
savaitę, Springhurste pajuto šir
dies negalavimą. Toje pat ligo
ninėje šią savaitę operuojama p. 
Krikščiūnienė. Doctors -ligoni
nėje, po sėkmingos operacijos, 
sveiksta J. Daunius.

Telefonų kompanija vėl pa
prašė valdžios leidimo pakelti 
telefono mokestį. Toronte ir 
priemiesčiuose numatomos to
kios naujos ratos: už vieno apa
rato liniją, vietoje dabar ima- 

. mų $5.45, imti $5.90,. už dviejų 
aparatų liniją vietoje imamų 
$4.25, imti $4.50. Verslo tele
fono mokestis nuo $14.60 pake
liamas iki $16.25.

Toronto rinkiminių apylinkių 
ribų pakeitimą, prisitaikant prie 
naujo gyventojų suskirstymo, 
siūlo vad. Moterų Balsuotojų 
Sąjunga. Ji nusprendė klausi
mą išstudijuoti ir pakeitimus 
pasiūlyti prieš būsimus rinki
mus.

PADĖKA

Mūsų mylimom sūneliui ROMUALDUI toip netikėtoi mirus, gilous 
liūdesio prispousti dėkojome: šv. Juozopo ligoninei, ligoninės doktoroms 
ir personalui, Tęvoms Pronciškonoms, kun. kleb. Ažubaliui, dr. J. Urbai- 
člui, sol. V.. Vcrikakiui. Romualdo krikšto tėvams L P. Murauskams, 
Royn ir Odette laidotuvių namams ir visiems mūsų giminėms ir pažįs
tamiems.

Dor korto nuoširdžiai dėkojome visiems betkokiu būdu, or toi gėlė
mis, užuojautomis, ar darbu prisėdėjusiems prie Romualdo laidotuvių ir 
ir mūsų skausmo sumažinimo.

Juzefą ir Pranas Davidaiėiai.

Maldininkų kelionė
Lietuvių maldininkų kelionė į 

Kanados kankinių šventovę Mid 
Lande, kur pernai pastatytas 
Lietuvos Kankinių Kryžius, šie
met įvyks rugpjūčio 3 d., sek
madienį. Jei atsiras daugiau ne
turinčių savų susisiekimo prie
monių, bus užsakyti autobusai.- 
Lietuviams pamaldos ten bus 11 
vai. Tą pat dieną ten lankysis ir 
apaštališkasis delegatas arkiv. 
Panico iš Otavos.

Lietuviai katalikai prašomi 
taip susitvarkyti savo reikalus, 
kad šiame lietuvių pasirodyme 
kuo daugiau dalyvautų. Prisi
minkime, kad tai ne vien mal
dos žygis, bet taip pat ir viešas 
pasirodymas šio krašto visuo
menei.

TL Namų bibliotekoj 
vasaros metu knygos bus keičia
mos tik penktadieniais nuo 7-8 
vai. vak. Bibliot. vedėjas.

t

T. Meno galerijoje iki liepos 
13 d. vyksta Šekspyro XX a. 
iliustruotų laidų paroda.

Kun. Lubinas, lietuviškųjų 
darbo ir sargybų- kuopų Vokieti
joje kapelionas, taip pat Vasario 
16 gimnazijos mokytojas, kaip 
emigrantų palydovas laivu at
plaukęs iki Montrealio, pereitą 
savaitę lankėsi Toronte, kur. bu
vo sustojęs pas TT. Pranciško
nus. Ta proga svetys aplankė ir 
“TŽ” redakciją.

Kun. Lubinas iš Toronto išvy
ko Į Čikagą aplankyti brolio. Po 
keleto savaičių vėl grįš į Vo
kietiją. .

Dantų gydytojų naktinė tar
nyba nuo pereitų Velykų veikia 
Toronto mieste. Vad. Toronto 
Academy of Dentistry yra pa
tvarkiusi, kad kas naktį budi du 
dantų gydytojai. Jei kam naktį 
užeina didelis dantų skaudėji
mas ar šiaip būna reikalinga 
kokia skubi pagalba, reikia pa
skambinti į tą Academy of D. 
tel. WA. 4-8041. Iš ten bus iš
šauktas vienas iš tą naktį budin
čių dantų gydytojų, kuris tuo
jau susiriš su pacientu telefonu 
ir nurodys, kur reikia vykti ar 
ką daryti.

Atlantis Export - Import
■ ■ Limited

bendrovės nepaprastas šėrinin- 
kų susirinkimas Įvyko birželio 
28 d. 10 vai. ryto bendrovės pa
talpose 3 Borden St. Toronte.

Svarstytą ir aiškintasi daug 
klausimų. Pasirodo, kad prekių 
pareikalavimas yra labai didelis 
tad ir prekyba yra labai pelnin
ga. Išrinkta nauja bendrovės 
valdyba pasiskirstė pareigomis 
šitaip: pirm. K. Motušis, vice- 
pirm. inž. W. G. Carr ir dr. E. 
Jasevičiūtė, sekr. - ižd. K. Oža- 
las. Bendrovės patarėju - globė
ju (Legal advisor) yra sutikęs 
būti federalinės valdžios darbo 
viceministeris A. Maloney, MP.

Bendrovės pirm. K. Motušis 
lankėsi Europoje dalyvaudamas 
vokiečių didžiulėje pramonės 
parodoje, apimančioje visas 
elektrotechnikoje sritis. Parodos 
metu K. Motušis turėjo galimy
bių sueiti į artimesnį prekybinį 
kontaktą su stambiomis firmo
mis ir tuo reikalu sudaryti nau
jus prekybinius ryšius. Atsto
vaujamos prekės bus teikiamos 
pigesnėmis kainomis ir geresnės 
kokybės, kad patenkinus pirkė
ją. Greitu laiku mūsų firmoje 
tautiečiai galės matyti naujau
sius moderniškiausius radio apa
ratus bei muzikos kabinetus ir 
kitus moderniškus elektrinius 
išdirbinius. Taip pat K. Motušis 
lankėsi kaikuriuose radio gamy
bos fabrikuose Londone, Pary
žiuje, Austrijoje, Belgijoje Briu
selio pasaulinėje parodoje. Ten 
K. Motušis iš arčiau susipažino 
su rusų, jugoslavų, prancūzų, 
anglų, japonų, Meksikos, norve
gų, austrų, italų, JAV, šveicarų, 
Syrijos, čekų ir daug kitų tautų 
gaminiais. Labai džiugu, kad 
lieeuviai prekybininkai rodo di
delį pajėgumą dirbant šios sri
ties darbą. J. E.

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 išsimokėjimo są
lygos. Rašyti per “Tėv. Žiburių” 
administraciją.

“TEVISKES ŽIBURIŲ” 
ATOSTOGOS

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet vasaros metu "“Tėviš
kės Žiburių” vienas numeris ne
išeis. Neišeis rugpiūčio mėn. pir
mąją savaitę. Tuo būdu iki atos
togų be šio išeis dar trys nu
meriai — paskutinis liepos 29 d., 
pažymėtas liepos 31 d. data. Kas 
liūtų suinteresuotas rugp. mėn. 
pirmąją savaitę paskelbti ką 
nors skubaus, prašome padaryti 
tai viena savaite anksčiau.

KANADOS ATEITININKŲ 
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 
tuoj pat registruoti, nes regis
tracijos nudelsimas labai trukdo 
stovyklos paruošiamuosiuose 
darbuose. Stovyklos mokestis už 
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.

Padėka
Ųž padarytą man sunkią bei sėkmin

gą operaciją ir rūpestingo prižiūrėjimą 
po operacijos dr. C. Knowlton ir dr. A. 
Valadkoi savo ir savo šeimos vardu reiš
kiu gilią padėką. Taipgi dėkoju visiems 
aplankiusiems mane sergant ligoninėje 
ir namuose. Tomas Žilys.

REIKALINGA MOTERIS prie kūdikio. 
Galimo duoti ir kambarį su maistu. 
Tel. LE. 6-1433.

REIKALINGAS vienam vyrui kambarys 
su teise virti ir garažas. Skambinti po 
6 vai. vak. Juozui LE. 2-9235.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE išnuo
modamas vasarnamis 6 kambariu visas 
arba atskiri kambariai L.E. 4-5039.

Išnuomojamas vasarnamis Springhurste 
netoli lietuvių bažnyčios. LE. 1-1602.

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

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 1 
augšte ir 2 kambariai ir virtuvė II augš
te. Visi kambariai dideli, šviesūs ir šva
rūs. Vakarų Toronte., Skambinti nuo 
9-4 vai. p.p. tel. EM. 4-7308.

Išnuomojami naujai atremontuoti 3 
kambariai ir virtuvė II augšte ir kamba
rys ir virtuvė III augšte. Yra garažas. 
71 Delaware. Td. LE. 3-5354.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė su 
virimo plyta, be baldu. 17 Burlington 
Cresc. Tel. LE. 5-070 f.

Išnuomojamas kambarys II augšte netoli 
Prisikėlimo bažnyčios. Tel. LE. 2-2078.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, ir 1 kambarys ir virtuvė III augš
te. Tel. RO. 6-9468._____ :________ _________ ________ _ -J------— 
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll‘ 
augšte su baidais ar be baldų, prie Tri
nity parko ir Šv. Jono Kr. bažnyčios. Yro 
vieta mašinai. LE. 4-4088.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augšte, be baldų. 30 Hapbourn St. Tel. 
LE. 3-6930.

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovana sau ir kitam: medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir 
moderniausius namų dažymo darbus. Tel. 
RO. 9-7044.

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

SKUBIAI PARDUODAMA 
100 AKRŲ TABAKO 

FARMA 
su 21 akrais apsodintais tabaku ir 
taip pat su visais reikalingais taba
kui padargais: 2 traktoriais, laisty
tojas (uragation), 6 kilnos, daržinė, 
greenhouses, 8 kamb. namas gerame 
stovyje, su ketvirtiniu mokėjimu už 
tabako derlių. Pigiai ir skubiai par
duodama dėl ligos. Pernai buvo gau
to $20.000 už tabakų. Pilna kaino 
už šių formų $55.000, įmokėti 
$8.000 ir $7.000 nuėmus tabako 
derlių. Skambinti., tel 72 - ring 4, 
Innerkio, Ont.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
ditto nei jomis. Visos vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę i Mont
real, Londoną, Windsor^, Homiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

LIETUVIAI COLGATE UŽS.
L’epos 1-5 d.d. Colgate Uni

versiteto patalpose. Hamilton, 
N.Y., posėdžiavo 10-oji metinė 
Užsienių Politikos Konferenci
ja. Svarstymų tema buvo “Pa
saulinės Tvarkos Sąlygos”. Kon
ferencijos dalyviai — Vašingto
ne akredituotieji kitų valstybių 
diplomatai, universitetų profe
soriai ir politinių mokslų stu
dentai, augštesniųjų mokyklų 
direktoriai ir mokytojai. Be pil
naties posėdžių, vyko Apvaliojo 
Stalo diskusijos.

Konferencija prasidėjo Vals
tybės Pasekretoriaus. ambasado
riaus Robert Murphy paskaita 
anie JAV užsienių’ politiką ir 
baigėsi Niujorko gubernatoriaus 
Averell Harriman žodžiu apie 
Amerikos vadovavimą laisva
jam pasauliui.

Kaip ir kitais metais, Paverg
tosios Europos Tautos buvo pa
kviestos atsiųsti į Colgate Kon
ferenciją savo atstovus. PET 
delegaciją sudarė: Lietuvos ir 
Rumunijos delegacijų PET pir
mininkai — V. Sidzikauskas ir

DELHI - TILLSONBURG. Ont
Lietuvių Namams statyti pro

jektas įgijo naują formą ir dau
giau iniciatyvos. Birželio 15 d. 
susirinko senoji namiį, įsigijimo 
komisija, Bendruomenes ir Ūki
ninkų klubo valdyba pas J. Mi
kėną galutinai nuspręsti Namų 
statymo likimą šioj apyliknėj.

Nuotaika buvo gera ir entu
ziazmo netrūko. Dalyvavo visi, 
kuriems rūpi organizacinis ir 
kultūrinis tautiečių gerbūvis bei 
klestėjimas šiame distrikte. Pa
kviestas D. Šiurna sklandžiai ir 
sėkmingai pravedė susirinkimą, 
A. Aleliūnui sekretoriaujant.

Perskaičius pereito susirinki
mo protokolą, kilo Įvairių klau
simų ir diskusijų dėl namų sta
tymo reikalo ir galimybės. P. 
Augaitis tiksliai išsireiškė, kad 
dėl reikalingumo jokios abejo
nės negali būt, nes tik tam tiks
lui ir susirinkta, be to, per abu 
visuotinius susirinkimus anks
čiau buvo visų nuspręsta ir pri
imta, kad namai yra būtini ir vi
sų -pageidaujami. Kilo klausi
mas ar tie namai išsilaikys, biz- 
niškai žiūrint. Čia D. Šiurna fak 
tais ir skaičiais įrodė, kad na
mai ne tik išsilaikys, bet dar at
neš pelno, jei bus vedami ir tvar 
komi kooperatyviniu būdu. M. 
Tuinyla ir V. Treigis tą patvir
tino. ’ ■

Slaptu balsavimu buvo išrink
ta Namų Statymo Vykdomoji 
Valdyba: Stasys Augustinavi- 
čius Sr., A. Aleliūnas, D. Šiur
na, Albertas Augustinavičius, 
Jonas Dambrauskas, Jonas Ja
nušauskas, C. Pocius. Kontrolės 
komisijom Benis Stonkus, Ka
rolis Lukošius, Petras Augaitis.'

Į Ūkininkų klubo-gegužinę - 
pikniką suvažiavo daug farme- 
riu ir miestiečių. Oras pasitaikė 
labai palankus, būriai sukinėjo
si prie ’’atsigaivinimo“. Smagu 
buvo šokti po atviru dangum 
sekant orkestro melodingą rit
mą. P. Paulionis buvo pažadėjęs 
atvykti su savo skautais ir su
daryti programą, ta pačia proga 
atžvęsti Jonines prie laužo. Lau
žas buvo paruoštas ir vėliau už
kurtas, tačiau nei Paulionio. nei 
programos nebuvo. * Vienas sve
timtautis, matyt, bonkutės 
įkvėptas, staiga pasišovė sudary
ti impromptu sensaciją, peršokti 
per laužo ugnį. Vaikučiai susi
spietę tik klega ir stebisi džiū
gaudami. Bet čia menki juokai, 
turbūt, jo kojos per trumpos bu
vo, nes vyrukas susmuko vidu
ry pleškančio laužo. Laimė, kad 
jį tuoj apsvilintą išlupo, galė

Vasarvietėje MERKURY LODGE
ant gražaus Lake Simcoe ežero kranto, 40 myliu nuo Toronto, viena mylia j 
šiaurę nuo Keswick, Ont., nuomojami naujai atremontuoti: vasarnamis, kabi
nos, su maistu ar 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

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyveL I T A S ”

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

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

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

408 Roncesvalles Ave. Te!. LE. 5-1944 
kampas Howard Park • •

Margis Drug Store 
JOHN V. MARGIS Phm.B.

. ' I

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

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

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

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

MARGIS DRUG STORE 
Įsteigta nuo 1900 m.

AL GARBENS 
REAL ESTATE

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

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

GLENLAKE - INDIAN RD.

$22 500, otskiras rkjplcksos, 1 1 kambeny 2 moderniškos virtuves, 2 vonios, 
diedeli^ doržos, olyvo Šildomos, įmokėti $8.000.

BABY POINT

$18.700, gražus atskiros narnos, 6 kambariai ir leidimo kambarys rūsyje, van
dene • otyva Šaldomos, garažas, įmokėti $3.000.

RUNNYMEDE • ANNETTE 

$16 900, 7 kambariai, paskui atskiros, gerom stovyje, alyva Šutomos, gara
žas, įmokėti $5.000 ir vienas morgičius 10 metų balansui

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

POLITIKOS KONFERENCIJOJ
C. Vlsolanu, Vengrijos delega
cijos narys Z. Pfeiffer ir PET 
Sekretoriato narys — Algirdas 
Landsbergis. Jie buvo konferen
cijos Apvaliojo Stalo Rytų Eu
ropos klausimu konsultantai. 
Drauge su kitais diplomatais da
lyvavo ir Lietuvos pasiuntiny
bės Vašingtone atstovas konsu
las Vytautas Stašinskas. Jis bu
vo kviečiamas į visus diploma
tams ruoštus priėmimus ir so
dintas už garbės stalo.

Liepos 4 d., sveikindamas 
amerikiečius tautinės šventės 
proga, Graikijos ambasados pa
tarėjas Andre Michalooulos 
šiltais žodžiais suminėjo Sovie
tų pavergtąsias tautas ir laisvo
jo pasaulio pareigą padėti toms 
tautoms atsikovoti nepriklauso
mybę ir laisvę.

Konferencijos salėje, taip pat 
ir ant garbės stalo buvo ir tri
spalvė Lietuvos vėliava. Klau
sytojų tarpe buvo ir šiame kraš
te gimęs lietuvis Marčiukaitis, 
mokyklos direktorius Pensilva
nijos valstijoje.

jo baigtis'liūdniau.
Lietuviu Namų statymo vyk

domoji valdyba ruošia liepos 13 
d. gegužinę - pikniką toj pačioj 
vietoj, šį kartą Ūkininkų klubui 
užleidus. Bus įvairių pramogų 
ir žaidimu. Pelnas skiriamas 
Lietuvių Namams.

Kviečiami visi. * C. P.
P a d ė k «

Mano ligos metu ligoninėje mane 
lankiusiems gili mano padėka: p. Povi- 
laitienei, p.p. Garnelenų, Mitrauskų ir 
Petkų šeimoms. Mano ypatinga padėka 
p.p. Vidmantams, talkininkavusiems ne
atidėliotinuose ūkio darbuose.

S.' Ažubalis.

LONDON, Ont.
Atitaisymas

“TŽ” Nr. .27 (443) žinutėje iš 
Londono klaidingai išspausdin
ta, kad apylinkės valdyba ruo
šianti gegužinę - pikniką liepos 
15 d., šeštadienį. Turėjo būti: 
liepos 5 d., šeštadieni. Liepos 
15 d. jokios gegužinės apylin
kės valdyba neruošia.

Už klaidą labai atsiprašome.

1 Sergantiems paralyžium
Toronte organizuojama pagal

ba sergantiems daugialype skle
roze — multiple sclerosis — nu
garkaulio smegenų liga, kuri pa
laipsniui paralyžuoja raumenis 
apsunkindama vaikščiojimą, kai 
bėjimą, regėjimą ir apskritai fi
zinį paslankumą. Pagal turimus 
duomenis, ja serga daugiau mo
terys — 54/<, vyrai — 46c<. Rei
kalingi pagalbos ir informacijų 
gali kreiptis i Kenneth C .Car- 
ley, LE. 2-3583 — The Multiple 
Sclerosis Society of Canada, To
ronto Chapter. Šį draugija mi
nimam reikalui renka aukas.

Dr.Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

Toronto
Telefonas Lg. 1-2933

Dėl atostogų kabinetas užda
rytas / nuo liepos 16 d. iki- 

rugpiūčio 1 d.

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

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

BR. STONČIUS

MCWI I I AL. Cue.
Aušros Vartų parapijos raš

tinė liepos ir rugpiūčio mėne
siais veiks rytais nuo 9-12 vai. 
ir vakarais nuo 7-9 vai. Šv. Mi
šios sekmadieniais įprasta tvar
ka; šiokiadieniais 8 «val. ryto.

Montrealio L K M Draugijos 
valdyba kviečia nares bei bičiu
les dalyvauti pamaldose už ser
gančios ' narės p. Petrauskienės 
sveikatą/ Pamaldos bus liepos 
12 d. 8 vai. rytą AV bažnyčioje.

Skautai stovyklauja. Nerin
gos ir Geležinio Vilko tuntų sto
vykla įvyks nuo liepos 26 d. iki 
rugpiūčio 3 d. prie gražios, va
sarvietės Ramdon. Norintieji 
stovykloje dalyvauti, prašomi 
registruotis pas savo drauginin- 
kes ar draugininkus.

Neckanadiečių berniukų sto
vykloje dalyvauja net 13 lietu
vių. Džiugu, kad lietuviai savo 
gražia laikysena, drausme, tvar
kingumu atkreipė stovyklos 
vadovybės dėmesį. Stovyklos 
kapelionu yra Tėvas St. Kulbis, 
SJ.

rijoj, kada pirmeio vyro visi 
pėdsakai buvo dingę, ir jis ofi- 

i cialiai buvo pripažintas . miręs. 
I Šie du žydai buvo išskirti karo

nariai: Šipelis Vitolis -
universitetas, Montreal, inžine ( 
rija, iii metai; Knystaūtas Ro-. matė. Dabar abu, vyras ir žmo-

A A ; 11 ii*-. i na Tircfine cfyi'žfi .i nirm2_

Nauja Kanados Liet. Studentų
Sąj. valdyba Montrealyje

KLS Sąi. rinkiminė komisija puantu uuw pnIjatiuww .nmęs. 
praneša, kad į Kanados Lietu-1 Šie du žydai buvo išskirti karo 
vių Studentų Sąjungos Centro : metu, kada netrukus po vestu- 
Valdybą yra išrinkti sekantieii vių jie buvo išvežti i skirtingas 

McGill kone, stovyklas, Vokietijoje ir 
nuo to laiko vienas kito nebe- l "J X • T^\ _ 1 L _ 1 ________ v 

mas — McGill un-tas, Montreal, i na, deda žygius grižti. i pirma- 
inžinerija, IV metai; Bersenas' pradę’ šeimą, padedant pažįsta- 
Vasaris — Toronto un-tas, To- mam rabinui iš Vengrijos, kū
rento, inžinerija, III metai; Bi- ris šiuo metu gyvena New Ha- 
levičiūtė Milda — McGill un- ven, Conn. J. P.
tas, Montreal, B.Sc (chemija), 
IV metai; Paliulytė Silvija — 
Marianapolis College, Montreal, 
B.Sc., III metai.

Tėv. J. Aranaūskas, SJ, išvy
ko pastoraciniam darbui į On
tario. Montrealin grįš liepos 
25 dieną.

Adomas ir Birutė Jocai, resto
ranų savininkai, be savo jau tu
rimų prekybinių namų Montre
alio priemiestyje * St. Michell, 
nusipirko gyvenamus namus 
namus Ville Lasalėje, Į kuriuos 
neužilgo persikelia gyventi.

Nelaimė ištiko krautuvės sa
vininką Povilą Jocą. Norėjęs 
pademonstruoti nupirktą žolei 
piauti mašiną, Jocas neatsargiai 
pakėlė veikiantį aparatą nuo že
mės ir besisuką peiliai nukirto 
jam du rankos pirštus.

Ona Stankūnaitė - Viliniškie- 
nė, buvusi populiari montrealie- 
tė, dabar bostonietė, kartu su 
vyru pereitą savaitgalį lankėsi

i Montrealy. Lankė gimines ir pa
žįstam ii s. o kas Onutės nepaži
nojo? Džiaugėsi,, pagaliau Bosto-

■ ne gavusi darbą, tačiau Montrea 
lio pamiršti negalinti. (Tai bū
dingas montreališkių bruožas: 
kol Montrealyje gyvena dažnai 
ji keikia, o kai išvyksta, negali

Ho pamiršti...). Montrealiečiai
■ ir vėl norėtų pamatyti Onutę 
| scenoje drauge su jos bostoniš- rusai šiaurės tyrimo srityje Ka-

Ville Lasalle ir Verduno tele
fonas POntiac taip pat 2.190 te
lefonų prasidedančių raidėmis 
Elwood, DExter ir HUnter nuo 
liepos 1 d. pakeisti į DOminic 6. 
Tai esanti pati moderniškiausia 
exchange sistema telefoninia- \ 
me susisiekime.

Kaip praneša Montrealio poli- f \ 
cija, birželio mėn. 89 vaikai bu* ! 
vo įkąsti šunų. Visame Montre
alio mieste, išskyrus Westmouo- 
tą, šunims leidžiama laisvai bė
gioti gatvėse, tik parkuose turi 
būti vedžiojami su diržiuku.

Ištikimi iki mirties...
Vienas iš Vengrijos prieš 13 

metų atvykęs žydas paprašė 
Augščiausiąįį Teismą anuliuoti 
jo vedybas 1953 m. Montrealyje, 
iš kurių jis turi vieną vaiką, ka
da sužinojo, kad jo pirmoji žmo
na, kurią jis vedė 1942 m. Veng
rijoj, tebėra gyva ir gyvena Niu
jorke. Charakteringa, kad jo 
žmona, kuri pabėgo iš Vengrijos 
po nepasisekusio sukilimo, irgi 
turi kitą vyrą ir vaiką, antrą 
kartą ištekėjusi 1948 m. Veng

STATYS NAUJUS 
FABRIKUS 4

Bent kęli dieno koncernai 
olanuoja Montrealio rajone, pa
statyti naujus plieno fabrikus. 
Planus ruošia Dominion Steel 
and Coal Co , Steel Co. of Cana
da ir Kruppas kartu su raudo
nųjų globa pagarsėjusiu Cyrus 
Eaton.

Dominion Steels prie St. Law
rence upės Contrecoeur nupirko 
1000 akrų žemės ir pastatysianti 
plieno fabrikus už 20 milijonų 
dol. Šitas ir kiti propektai. be 
abejonės, ne tik teigiamai pa
veiktų Montrealio gyvenimą, 
bet ir viso Quebeco ir dar toli
mesniu provincijų. Juk rūda bū
tų gabenama iš Newfoundland 
bei Labradoro, o anglys iš No
va Scotia. , ,

Kruppo įmonės ir Gyrus Ea
ton jau dalyvauja Ugava Bay 
rajono rūdos kasyklų eksploata
cijoje.

Quebec. — Šis miestas, pir
moji prancūzų kolonija Kana
doje, atšventė savo 350 metų su
kaktį,

Otava. — Kanados gynj bos 
tyrimų įstaigos pirm. dr. A. H. 
Zimmerman, grįžęs iš kelionės 
po Kanados šiaurę, pareiškė, kad
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