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SAVAITJIASTIS

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Lietuva nežinoma
Iš seno rūpi mums visiems Lietuvos garsas užsieniuose. Vos 

atsikūrusi nepriklausoma Lietuva ėmė kalbėti užsieniui apie sa
ve kaip naujai pakilusį gyventi kimštą. Tam buvo suorganizuotas 
valstybinis aparatas su atitinkamomis įstaigomis užsienio kraš
tuose. Gyvendami nepriklausomoj Lietuvoj garsiai manėm, kad 
Lietuva — visiems žinomas kraštas ir kad tarptautiniame gyve
nime jis nėra ignoruojamas. Labai betgi apsivylėm atsidūrę už
sieniuose, kai savo akimis pamatėm, kad Lietuva — mažai ar ir 
visai nežinoma ir netgi ignoruojama. Čia paaiškėjo, kaip mažai 
yra nuveikta buvusių oficialių Lietuvos atstovų. Su gausiais karo 
tremtinių būriais daug kur Lietuvos vardas ir jos likimas naujai 
suskambėjo. Visdėlto, nežiūrint naujų pastangų, jos vardas ne
įsirėžė tarptautinio gyvenimo formuotojų sąmonėn tiek, kad būtų 
dažnai minimas. Šai ryškesni fakai.

Savo laiku mūsų spaudoj buvo plačiai garsinama JAV Kers- 
teno komisija, tyrusi Lietuvos ir kt. Pabaltijo kraštų pavergimą. 
Atrodė, kad ji, jeigu ir neišjudins Lietuvos bylos tarptautiniu 
mastu, tai bent gerokai simpatijų laimės JAV ir kitur mūsų tėvy
nės likimui. Kai pasirodė oficialus leidinys, apimąs tyrinėjimų 
duomenis, prasikišo mums nepalanki kraštutinių gudų tezė... 
Ir reikėjo privačių asmenų iniciatyvos, kad tai būtų atitaisyta 
bent atskiru pareiškimu.

Briusely dar tebevyksta tarptautinė paroda. Buvo tikėtasi, 
kad rengėjai bent kaikuriuose skyriuose iškels ir Lietuvos var
dą. Deja, kaip matyti iš lankytojų pranešimų, veik nieko lietu
viško nėra. Beveik neminima Lietuva nei lietuviai netik Vatikano 
paviljone Civitas Dei, bet ir JAV, kai tuo tarpu mūsų kaimynai 
atžymėti. Nėra pagrindo manyti, kad Vatikanas ar JAV Lietu
vą sąmoningai nutylėjo. Juk jie simpatijų Lietuvai yra parodę 
daugeliu atvejų. Jeigu čia Lietuvos vardas buvo nutylėtas, ar 
nebus kaltas Lietuvos nežinojimas?

Kanadoje turime simpatingą lietuvių draugą parlamento at
stovą p. A. M. ,kuris nekartą lietuviams ir kitoms tautybėms yra 
gražiai pasitarnavęs. Ir kaip teko nustebti, kai jis savo kalboj 
parlamente šv. Kazimierą, Lietuvos Globėją, pavadino lenku! 
Ir šiuo atveju kaltas tas pats nežinojimas. ‘

Tokių faktų faktelių laisvajame pasauly yra galybės. Su jais 
susiduriame kone kasdien, dažnai kaltindami svetimuosius už 
Lietuvos ir lietuvių ignoravimą. Kad yra asmenų, kurie mus są-

Marija Vaitkevičienė, atvykusi iš okupuotos Lietuvos,’su savo vyru torontiečiu Vaclovu Vaitke
vičių Malton aerodrome. Gėles įteikia Nijolė Ščępanavičiūtė. Nuotrauka J. Dvilaičio.

moningai ignoruoja, netenka abejoti. Pro tokius prasiveržti ne-’-; t->
i------tq~* -------• &UUK.Olengva. Bet taipgi yra aišku, kad daugumoje atvejų kaltas yra- 

‘ "Lietuvos neziriojimaš.~3ėiTaip, raFJų kalte yra mūsų kaltė; Irtai- 
nevien plunksnos žmonių, o visų išeivių pagal jų sugebėjimo laips
nį. Esame baisiai drąsūs savam kieme — pešamės iki kruvino 
įnirtimo dėl niekų ir didžiuojamės savo pranašumu, o kai reikia 
išeiti svetimon visuomenėn su savo kultūra bei sugebėjimais, iš
nyksta visa drąsa. Paliekame tą darbą “partizanams”, o patys pa
sitenkiname ir jų, ir svetimosios kultūros bei visuomenės pei
kimu. Taip daro pvz. ir Kanados indėnai: jie didžiuojasi savo 
kultūra ir juokiasi iš baltųjų civilizacijos, nuo kurios jie patys 
bėga bent vasaros metu. Grįžti mums į tokią būklę būtų perdaug 
gėdinga. Netenka abejoti, kad mūsuose yra pakankamai iniciaty
vos, tik reikia gerą jos dalį perkelti iš betikslio politinio tašky- 
mosį puslapių į svetimosios spaudos ir visuomenės barą. Tai nėra 
lengva, -bet nėra ir negalima. Pr. G.

Iš vergi jos i laisve
LIETUVĖ PO 14 METŲ VERGIJOS ATVYKO KANADON

Praėjusio sekmadienio popie
tę arti šimto torontiškių lietuvių 

^Malton aerodrome iškilmingai
‘t iš Lietuvos atvykusią 

: Mąjįją Vaitkevičiene. . Nusilei
dus^ transatlantiniam lėktuvui, 
aerddrome pirmiausia ją pasvei
kino Toronto - liet, bendruome
nės atstovai ir Toronto laikraš
čių korespondentai. Aerodromo 
patalpose susirinkusių lietuvių 
vardu N. Ščępanavičiūtė vieš
niai iš. Lietuvos įteikė raudonų, 
rožių puokštę.

Marija Vaitkevičienė iš Lie
tuvos išvyko prieš septynis mė
nesius. Jau iš pirmo pamatymo 
susidaro įspūdis, kad viešnia -— 
labai energinga ir sumani mote
ris. Josios pasakotoji išvykimo

tuo būdu painformouja apie va
kariečių gyvenimą bei lietuvių 
išeivių veiklą. Jos teigimu, Lie
tuvoje mažiau susigaudoma apie' 
vakariečių medžiaginį gyveni
mą; Bet pastaraisiais metais vis* 
daugiau siuntinių gaunant iš 
Amerikos ir Kanados ir šis klau 
simas be žodžių jau gana pa- 
aiškėjęs...

Lietuviai — antros klasės 
žmonės

Lietuvoje gyvenimas verda, 
(Nukelta į 10 psl.)

Savaitės įvykiai
Vidurinių Rytų įvykiai sukėlė staigią tarptautinę įtampą, kuri 

gali sprogti kiekvienu momentu. Ji prasidėjo su kariniu sukilimu 
Irake. Tą-dieną kai karalius Feisal II ir min. pirm. Nuri as-Said 
rengėsi skristi Istanbulan’ Turkijon, kur turėjo įvykti Bagdado 
S-gos konferencija, karininkų grupė 3 vai. naktį su savo daliniais 
užėmė svarbiuosius sostinės punktus ir priartėjo prie karaliaus 
bei premjero rūmų. Čia ji pareikalavo pakeisti vyriausybę, bet 
susidūrė su pasipriešinimu. Tada jie nužudė visą karališkąją ha- 
šemitų- dinastijos šeimą, min. pirmininką, bandžiusį pabėgti mo
ters drabužiuose, ir paskelbė revoliucinę vyriausybę, kurios prie
šaky atsistojo mažai žinomas ge- •---------------------------------------- -

KAS
Kanados laivynas yra pasiruo

šęs išjudėti iš savo uostų, jei 
ateitų skubus vyriausybės įsa
kymas. Devynios aviacijos es
kadrilės, priklausančios Š. Ame
rikos gynybai, irgi yra pareng
ties būklėj.

• ir
Naują valstybinę vidaus pa

skolą paskelbė finansų min. Fle
ming. Ji siekianti šešis milijar
dus 400.000 dol. ir padengsianti 
40% valstybės skolų, kurias vy
riausybė užsitraukė praėjusio 
karo metu. Turintieji vadina
mas pergalės — Victory — ob
ligacijas yra kviečiami iškeisti į 
naujas. Pastarųjų yra dvi kate
gorijos — trumpalaikės ir-ilga
laikės. Pirmosios kateg. paskola 
siekia $400.000 ir bus išpirkta 
1958 m. gruodžio mėn. sumo
kant 2,5% .palūkanų. Antrosios 
kategorijos paskola išdėstyta 
7, 14 ir 25 metams iš 3-33zi%. 
Keičiant senąsias “victory” ob
ligacijas į naująsias padidina- 

. mos palūkanos. •
★

Nedarbo problemą žiemos me
tu studijuoja speciali konferen
cija Otavoje. Joje dalyvauja vi
sų provincijų, feder. vyriausy
bės, darbdavių ir darbininkų or
ganizacijų atstovai. Konferenci
ją atidarė min. pirm. Diefenba- 
keris. Jos darbams vadovauja 
darbo min. Starr.

Konservuotu žuvų privaloma 
kontrolė bus įvesta, kai tik žve
jybos ministerija turės atitin
kamą skaičių personalo — pa
reiškė žvejybos min. Mac Lean. 
Dabar esanti praktikuojama sa
vanoriška kontrolė, kurios ne
pripažįsta 10% pardavėjų.

Apmokamų atostogų įstaty
mas, liečiąs federacinės valdžios 
žinioj esančius darbdavius, įsi
galios spalio 1 d. Pagal jį, laivų, 
geležinkelių ir kt ryšio priemo
nių darbininkai turi teisę gauti 
vieną savaitę apmokamų atosto-

NAUJO KANADOJE?
gų po vienų darbo metų ir dvi 
savaites po dviejų metų. Tai pa
lies apie 500.000 darbininkų.

Apie vengrų ateivių būklę Ka
nados sostinėj kalbėjo Richelieu 
klubo susirinkime kapucinas A. 
Kovač — vengrų kapelionas. Pa
sak jo Otavoje yra 175 šeimos, 
kurių 110 — katalikai. Daugu
mas naujųjų ateivių esą jauni 
vyrai 18-27 m., pasimetę su šei
momis. Didieji jų sunkumai — 
krašto kalbų nemokėjimas, vie
nišumas ir tinkamo darbo netu
rėjimas. Kaikurie specialistai 
turį dirbti paprastą darbą, nes 
negauną savo specialybės darbo. 
Teisės daktarai dirbą ligoninė
se kaip valytojai už $120 mėne
sinio atlyginimo. Visi betgi žino, 
kad tai laikinio pobūdžio sunku
mai, be to, visus gaivina visiš
kos laisvės turėjimas.

★
Kanados komunistų partija — 

Labor - Progressive Party — 
vykdydama Maskvos įsakymą, 
organizuoja spaudimą prieš Die- 
fenbakerio vyriausybę, kuri esą 
palaikanti JAV karinę avantiū
rą Vid. Rytuose. Didžiuosiuose 
dienraščiuose ji paskelbė ap
mokėtą atsišaukimą, kviečiantį 
protestuoti prieš Diefenbaker 
vyriausybės politiką ir reika
lauti, kad jos atstovas Jungt. 
Tautose paremtų sovietų reika
lavimą — atitraukti vakariečių 
kariuomenę iš Libano ir Jorda
no. Prie atsišaukimo pridėtas 
laiškelis, kurį skaitytojai pra
šomi pasirašyti ir 
pirmininkui. Tai 
meškerė Kanadoj, 
jau ne pirmą kartą.

tu vis daugiau kanadiečių pa
tenka i unijų vadovybes. Tai pa
stebėjo Kanados Darbo Ryšių 
Komisija, kuri duoda unijoms 
oficialų pripažinimą remiantis 
darbininkų balsavimo duomeni
mis. Dažnai darbininkai turi 
menką pasirinkimą, o išrinkti 
nevisuomet paiso darbininkų 
reikalu.

Savaitinio uždarbio vidurkis 
Kanados pramonės darbininkų 
gegužės mėn. 1 d. buvo $67,23, t. 
y. 25 et. didesnis nei kovo mėn. 
ir $2,27 didesnis nei pernai tuo 
pačiu metu.

. ■ * '

Ligonių kasos — Sveikatos 
draudimo valstybinė schema 
Kanadoje pradėjo veikti nuo lie
pos 1 d. 5 provincijose: Saskat- 
chewane, Manitoboj, Albertoj, 
Br. Kolumbijoj ir Newfound- 
lande. Nuo sausio 1 d. pradės 
dar veikti Ontario, N. Scotia ir 
New Brunswick provincijose.

Kanados eskimai yra pavoju
je išnykti dėl žvėrių karibų ma
žėjimo šiaurės vakarų plotuo
se. Šių žemių taryba svarsto 
įvairias galimybes pašalinti pa
vojų ir išgelbėti eskimus nuo iš
nykimo. Manoma pradėti pra
tinti eskimus misti žuviena ir 
kt. maisto gaminiais. Taipgi 
bandoma pratinti juos prie ap
mokamo darbo. Tam yra pasta
tydintas Tavani miestelis, kur 
bus apgyvendinta 120 šeimų.

odisėja pareikalavo daug suma
numo bei rizikos. Prifeš trejetą 
metų, sužinojusi apie savo vyrą 
Toronte, pradėjo planuoti savo 
išvykimą j, Vakarus. Pradžioje 
TegAlhf'trttttaf krekėsi dėl'vizos 
gavimo į Maskvą, bet rezultatai 
buvę neigiami ir dargi ji paju
tusi rusų žvalgų sekimą. Nieko 
nelaukusi ji persikėlė gyventi 
visai kitoje Lietuvos pusėje. 
Keitė vietas. Pakeitė vėliau ir 
savo pavardę. Galiausiai apsigy
veno Vilniuje. Čia ji susipažino 
su vienu lenku, kuris iš Vilniaus 
krašto turėjo teisę repatrįjuoti į 
Lenkiją. Su juo buvo fiktyviai 
susituokta. Vyro pasiųsti siun
tiniai iš Toronto taip pat pade- 
jo pasalinti pasitaikančias kliu-rengia lietuvių njaldininkų 
tis. Taip ^ji laimingai pasiekė j kelionę į Kanados kankinių 

šventovę Midlande, kur yra ir 
lietuviškas, kryžius mūsų tautos 
kankiniams prisiminti. Iškilmė
se dalyvaus Apaštališkasis De
legatas Kanadoje J. E. arkivys
kupas Panico ir J. E. vysk. V. 
Padolskis.

Šioje maldininkų kelionėje 
kviečiame dalyvauti visas lietu
vių kolonijas Kanadoje ir pra
šome pasirūpinti susisiekimo 
priemonėmis. Tuo reikalu atski
ros parapijos ar kapelionijos 
prašomos -sekti savo parapijų 
biuletenius - informacijas.

Iškilmių programa: 11 vai. šv. 
Mišios bažnyčioje, kurias laikys 
J. E. vysk. V. Padolskis. Mišių 
metu — lietuviškos giesmės ir 
solo — sol. V. Verikaitis. 2 vai. 
p.p. — Kryžiaus Keliai, o po jų 
— susikaupimai ir J. E. vysk. 
Padolskio pamokslas prie lietu
viškojo kryžiaus. 2.30 vai. pa
laiminimas Švenčiausiuoju baž
nyčioje, kurį suteiks J. E.- Apaš
tališkasis Delegatas ir lietu
viams maldininkams tars žodį.

Prie kryžiaus bus daroma 
rinkliava nebaigtoms kryžiaus 
statymo išlaidoms padengti.

KLK Federac. Torono sk.

ir

Maldininkų kelionė
Kaip kiekvienais metais, š.m. 

rugpjūčio 3d. KLK F^deraci-

siųsti min. 
komunistų 
naudojama

Unijos Kanadoj vis dar yra 
gerokai priklausomos nuo JAV 
unijų centrų: 75% kanadiečių 
unijos narių priklauso tarptau
tinėms unijoms,* kurių centrai 
yra daugiausia JAV, ir tik 25% 
priklauso Kanados unijoms - su 
centrais savam krašte. Šiuo me-

Naują partiją Quebeco prov. 
organizuoja buvęs Montrealio 
burmistras J. Drapeau. Jau iš 
seniau veikia reformininkų gru
pė — Ligue d’action civique, ku
ri dabar numatoma išplėsti į po
litinę partiją.

Quebec. — Seniausia Kana
doj moteris yra E. Morin, einan
ti 108 metus ir gyvenanti St 
Louis - de - Kamouraska, Que.

Lenkiją. Jos vyras Vacį. Vait-1 
kevičius per Kanados imigraci
jos įstaigą parūpino leidimą jai 
įvažiuoti į Kanadą, bet... vėl 
susidurta su kliūtimi: vedybos 
su lenku, ir aplamai visų į Va
karus suvaržymai. Patarus vie
nam lenkų advokatui, pasirink
ta lengvesnis kelias. Nutarta 
lenkų valdžios įstaigose prašy
ti laikinės vizos į Vakarų Vo
kietiją aplankyti sergančios sa
vo motinos, kuri kaip negalinti, 
emigruoti ligonė gyvena Vokie
tijoje. Ir čia reikalų tvarkyme 
daug prisidėjo duosni vyro ran
ka iš Kanados — siuntiniai. Vi
za pagaliau buvo gauta. Atvy
kus jai į Memmingeną, vyras 
atskrido pasitikti ir rūpintis 
pergabenimu į Kanadą. Konsu
late teko išsiaiškinti, kad ji tik
rai yra Vaitkevičiaus žmona. Po 
ilgesnio aiškinimosi ir Otavos 
sutikimo pagaliau Vaitkevičius 
telegrama iš Vokietijos pranešė 
savo bičiuliams Toronte apie jo 
ir žmonos kelionę Kanadon 
lėktuvu.

Padarius keletą nuotraukų 
Maltone ir bendrai visiems pasi
džiaugus viešnia, automobiliais 
atvykta į šv. Jono Kr. .parapijos 
kleboniją, kur visų Toronto dien 
raščių reporteriai su mūsų tau
tiete turėjo ilgą pasikalbėjimą. 
Po to ponios Vaitkevičienės gar
bei jos vyro bičiuliai, dalyvau- 
vaujant bendruomenės bei pa
rapijų atstovams, surengė gra
žias vaišes.

Lietuva girdi Vakarus
Korespondentus ypač domino 

josios pabėgimas iš Lietuvos ir 
keturiolika metų nesimatymas 
su savo vyru, teišgyvenus po ve
dybų kartu vos du su puse mė
nesio. Mums lietuviams, be mi
nėtų klausimų, ypač rūpėjo pa
siteirauti apie nūdienį gyveni
mą Lietuvoje. Ji pasakojo, kad 
Lietuvoje yra ryšys su Vakarų 
pasauliu; lietuviai ypač seka 
Amerikos Balso radijo žinias, o 
taip pat radijo valandėles iš Va
tikano. Nežiūrint techninių truk 
dymų, minėtos radijo valandos 
iš Vakarų Lietuvą pasiekia ir

nerolas Abdel Karim Kassem, 
Nasserio šalininkas. Taip gimė 
Irako respublika, kurią tuo tar
pu valdo, be minėto generolo, 
augščiausioji taryba, vadovauja
ma buv; * Irako atstovo Saudi 
Arabijoj-gen. Najib Rubai. Žai
bo greitumu ji pašalino visus 
nepalankiuosius' karininkus, at
šaukė karinius dafnius iš Jor
dano ir įsistiprino .valdžioje. Jau 
spėjo pasirašyti savitarpės pa
galbos sutartį su Jungtine Ara
bų Respublika ir pasitraukti iš 
arabų federacijos, kurią sudarė 
Irakas ir Jordanas, nors kol kas, 
bent oficialiai nepasitraukė iš 
Bagdado sąjungos ir nenutrau
kė žibalo tiekimo.

Libano S.O.S.
Kai tik Bagdado “laisvasis ra

dijas” paskelbė revoliucinės vy
riausybės sudarymą, Libano vy
riausybė telegrafavo savo pa
galbos šauksmą JAV. Prez. Ei- 
senhoweris, pasitaręs su Dul
les, gynybos taryba, kongreso 
vadais ir Britanija, įsakė 6-j am 
JAV laivynui,, manevruojan
čiam Vidurze'rhio jSKįb'^Eaukti 
į Beirutą ir iškeldinti karinius 
dalinius. Kiti daliniai buvo pa
siųsti iš V. Vokietijos lėktuvais, 
ir per porą dienų JAV karinės 
pajėgos pasiekė virš 8.000 karių 
Libano žemėje. -Be to, gausus 
kariniai daliniai buvo pasiųsti į 
JAV bazę Adena, Turkijoj. Nors 
pagalba buvo atsiųsta Libano 
vyriausybės prašymu, nei par
lamento, nei gyventojų nuotai
kos pasirodė amerikiečiams ne
visai palankios. Amerikiečiai 
siekia dabar sutvarkyti Libano 
vidaus politinius reikalus ir kar
tu palenkti sau jo gyventojų 
nuotaikas. Tam jie pasiuntė į 
Beirutą užsienio reikalų vicėmi- 
nisterį. Murphy. Sukilėliai varo 
propagandą prieš amerikiečius 
ir bando juos puldinėti net 
ginklu.

Jordano S.O.S.
Pavykus sukilimui Irake, Bag

dado radijas ėmė skelbti žinias, 
kąd ir Jordano karaliaus Hus
sein dienos suskaitytos. Šis bet
gi greitai susigriebė ir paruoštą 
sukilimą likvidavo sukišidamas 
kalėj iman 60 karininkų. Taip 
pat, ilgai nedelsdamas, paprašė 
britų pagalbos pranešdamas, 
kad perversmas galįs įvykti kiek 
vienu momentu. Britų vyriausy
bė, nežiūrėdama opozicijos 
šauksmo, kad tai naujas Suezas, 
skubiai amerikiečių kariniais 
lėktuvais permetė savo 6.000 pa
rašiutininkų į Ammaną — Jor
dano sostinę.

Žygiuoti Irakan?
Amerikiečiai - britai, užėmę 

pozicijas Libane ir Jordane, su
stojo ties klausimu: žygiuoti 
Irakan ar ne, Jordano karalius 
pasisiūlė tam žygiui su savo ka
riuomene, jeigu vakariečiai lai-

duotų Jordano apsaugą. Neutra
liosios valstybės, kaip Kanada, 
Švedija ėmė įtikinėti amerikie
čius, kad neitų į Iraką, nors Tur
kija ragino žygiuoti. Ėmus gar
sėti sovietų ir kiniečių grasini
mams siųsti savanorius Nasse- 
riui, amerikiečiai su britais su
silaikė nuo žygio Irakan. Be to, 
Nasseris, staiga apsilankęs 
Knemliuje, pareiškė, kad puoli
mas Irako reikštų Jungt. Arabų 
Respublikos puolimą, kurį pa
staroji atremtų užsienio sava
norių padedama. JAV pasiuntė 
Nasseriui perspėjimą: jeigu jo 
karinės pajėgos užkliudys ame
rikiečių kariuomenę Libane, su
silauks pavojingų rezultatų. Jor
danas nutraukė diplomatinius 
santykius su Nasseriu. ,

Saugumo Taryboj
JAV, pasiuntusios savo ka

riuomenės dalinius gelbėti Li
bano nepriklausomybės, kreipė
si į JT Saugumo Tarybą, prašy
damos organizuoti tarptautinę 
kariuomenę, kuri galėtų perim- 

sau ■" ' 
gojimą. Kiek vėliau atėjo ir Jor
dano prašymas pasiųsti tokią 
kariuomenę, mes Nasserio JAR 
grasinanti jo saugumui. Saugu
mo Taryba kamavosi kelias die
nas diskutuodama amerikiečių 
ir-sovietų pasiūlymus. Pastarie
ji reikalautė reikalavo įsakyti 
amerikiečių ir britų kariuome
nėms tuojau pasitraukti iš Li
bano ir Jordano. Švedai siūlė nu- 
stabdyti JT stebėtojų veiklą Li
bane, kol ten bus amerikiečiai. 
Gen. sekret. Hammarskjold ne
palaikė JAV prašymo, tvirtin
damas, kad JT stebėtojai pilnai 
pajėgūs atlikti savo uždavinius. 
Visdėlto Saug. Taryba 9:1 pa
sisakė prieš sovietų pasiūlymą ir 
8:2 už JAV pasiūlymą, kuris bet
gi susilaukė sovietų veto. Ja
ponijos atstovas dar bando rasti 
kompromisinę rezoliuciją. Dėlto 
susilaikyta kol kas nuo JT pilna
ties posėdžio, kuriame turėtų 
būti svarstomas JAV pasiūly
mas siųsti į Libaną tarptautinę 
JT kariuomenę. Čia tikimasi 
pravesti šį pasiūlymą, nors dvie
jų trečdalių daugumą sudaryti 
nebus lengva dėl neutraliųjų ne
palankios laikysenos.

Viršūnių konferencija?
Chruščiovas, pasinaudodamas 

tarptautine įtampa, pasiūlė 
šaukti viršūnių konferenciją dar 
šią savaitę, tuo norėdamas įvyk
dyti savo ankstyvesnį užkliuvu
sį siūlymą. Konferencijoj esą 
turėtų dalyvauti be keturių di
džiųjų dar Indijos premjeras 
Nehru ir JT gen. sekr. Ham
marskjold. Dulles su britų už
sienio r. min. Lloyd tarėsi dėl 
šio ir kitų pasiūlymų Vašingto
ne. Atrodo, jie nėra linkę tokiai 
konferencijai šiuo metu.

Torontiečių grupė Malton aerodrome pasitinka Mariją Vaitkevičienę. Nuotr. J. Dvilaičio.



' Didžioji
Atsiranda galvojančių, kad 

tarp Amerikos ir Sovietų Są
jungos galimas sugyvenimas ir 
taikos tiltas lengvai nutiesia
mas. Neseniai kalbėjau su anglu' 
inžinierių, kuris aštriai kriti
kuoja dabartinę griežtesnę Ame 
rikos politiką. Esą nereikią at
mesti rusų siūlomos “taikos”, ją 
priimti ir tada dešimtis bilijonų 
dolerių iš ginklavimosi būtų ga
lima mesti į krašto pramonę ir 
ūkį. Taip bukai galvojančių at
siranda net politikų tarpe. “Po 
manęs — tegul ir tvanas”, pran
cūzų Liudviko- žodžiais ramino
si ne vienas.

Sovietinė diktatūra yra pa
vergusi ne tik tautas ,bet sulau
žiusi individą. Pusbadis gyve
nimas, baimė ir siaubas yra kas
dieninis reiškinys. Skelbiamieji 
penkmečiai individui nieko gero 
neduoda. Prie rūbų, avalynės ir 
net duonos krautuvių Rusija 
negali nuvyti minių, kai čia 
žmogus turi .gintis nuo biržos 
agentų. Ukraina pirmiau išmai
tindavo pusę Europos, o dabar 
neužtenka duonos kąsnio. Bulvė 
virto pagrindiniu maitinimosi 
produktu. “Matyt, kad tu ne
pasninkauji”, — rašo , sesuo iš 
Lietuvos vienai pažįstamai. 
Taip. Ne badas, bet perteklius 
mus varo į kapus.

Sovietų Sąjunga turi savotiš
ką laimę, kai ji klumpa, ją pa
kelia. Prisiminkim revoliucijos 
laikus. Baltieji mušė raudonuo
sius. Anglų karo laivai norėjo 
baltiesiems padėti. Deja, griež
tas įsakymas nesikišti. O Vokie
tija praleidžia su specialia ap
sauga raudonųjų vadus ir auksą. 
Sovietai glemžė tautą po tautos, 
visi tylėjo. Vyko badas, teroras, 
pareikalavęs dešimtis milijonų 
gyvybių, mes šaltai reagavom. 
Per paskutini karą vokiečiai ne 
juokais rusus suspaudė. Ne “žie
ma generolas” juos išgelbėjo, o 
Amerika su savo milžiniška pa
skola, kurios nei nemano grą
žinti.

Po karo amerikiečiai leido 
jiems • šeimininkauti Vokietijoj 
net svetimose zonose. Pats ma
čiau, kaip Augsburge sovietai iš
montavo MAN kaikuriuos sky
rius. Jie išmontavo ne tik maši
nas, bet ir mokslininkus su spe
cialistais. Grobė viską pasauli
nės revoliucijos vardu. Kai vo
kiečių mokslininkų grupė pasi
siūlė talkininkauti amerikie
čiams, šie numojo ranka. Vėliau 
smurtu jų dalis buvo. įjungta į 
sovietus. Šiandien nereikia ste
bėtis sovietų pažanga, nes vis
kas sukoncentruota į vieną tiks
lą— laimėti. Darbo jėga vel
tui. Medžiagos. pusėtina, sveti
mų smegenų užtenka. Jei ko pri
stinga, padeda špionažas^ Bet jis 
perdaug nereikalingas. Skaityk

bedugnė
amerikiečių spaudą, rasi pa
slapčių. Anglai negeresni—slap
tus planus gali rasti parke ant 
suolo, ar Londono gatvėse.

O propagandos mašina suka
si. Sovietai geri, sovietai užta
ria silpnuosius, užtaria koloni- 

. jas, darbininkiją. Jų yra vienui 
vienas troškimas — taika. Tai 
propaganda užsieniui. Viduje 
verda karo mašina. Viskas pa
jungta jai. Nesvarbu, kad nau
jas baudžiauninkas - kolchozi- 
ninkas skursta, ne naujiena, jei 
stinga dažno vartojimo prekių, 
bet mes turime sputnikus, .bom
bas, raketas. Tu .esi vaikas di
džiosios revoliucijos ir neturi 
teisės skųstis ir verkti. Dantis 
sukandę, turime siekti laimėji
mo.

Amerikiečių propaganda silp
nai organizuota. Gal būt, kaltas 
yra nuolatinis blaškymasis. Sun 
ku prieiti prie amerikiečio. Pri
siminkime tik studentų apklau
sinėjimus universitetuose. Jie 
puikiai žino sporto ir ekrano 
žvaigždžių vardus, bet politikoje 
buki.30% • studentų praeitais 
metais nežinojo užsienių reika
lams sekretoriaus pavardės.

Neseniai žiūrėjau filmą “Šil
kinės kojinės”. Patiko. Meniška 
ir propagandinė. Rusas geras, 
nuoširdus, tik valdymo sistema 
jį pribloškė. Publikos reagavi
mas jautrus ir nuoširdus. Tai 
labai didelis įnašas propagan
dai. Filmas ir televizija šiandien 
gali patarnauti daugiau už 
spaudą.

Visi gerai junta ir žino, kad 
vieną dieną didysis sprogimas 
įvyks. Ta diena nepertoliausiai. 
Ginklavimasis yra brangus. De
šimtmečiais jis tęstis negali. Pa
sensta modeliai, kaskart atsiran
da nauji ginklai. Jų keitimas 
skaičiuojamas bilijonais. Amži
nas budėjimas. Kiekivenas spau 
džia Amerįką paskolų. Neduosi 
reikalaujamos sumos — perei
siu prie sovietų. Savotiškai už
burtas ratas.

Šiandien laisvasis pasaulis tu
ri koncentruotis. Visos bažnyti
nės, demokratinės, mokslinės, 
finansinės jėgos turi būti kon
centruotos į vieną laimėjimo 
tašką. Perdaug nenuvertinkim 
sovietų jėgų. Jos pareikalaus ne 
mažo įsitempimo ir koncentra
cijos. Amerika lengvai suras ten 
naujus vlasovus su armijomis, 
bet ir mūsų jėga turi būti tvir
ta, kad atlaikytume pirmuosius 
bandymus. R. Medelis.

Bonna. — Vak. Vokietija su 
Jugoslavija nutraukė diploma
tinius santykius 1957 m., kai toji 
pripažino Rytų Vokietiją. Da
bar, kada anų santykiai labai įsi
tempė, Bonna linkusi santykius 
vėl atnaujinti.

Saugesniam važiavimui!
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —

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

• RATŲ BALANSAVIMAS • SULANKSTYMŲ
• PILNI PERDAŽYMO IŠTAISYMAI

DARBAI • STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, ir
• VAIRŲ PATIKRINIMAS kiti darbai.

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO

(pusantro bloko į pietus nuo St. Clair Ave.)

TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkas Gustavas Keraitis

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.) Telef. EM. 8-6576

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ
kreipkis į lietuvišką firmą

MODERN STONE 00.
NORTH QUEEN ST., ISLINGTON (prie Ontario Hydro) 

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

. ir kit. medžiagų.

GEDIMINAS GALVA

Ūkinis antpuolis
Rusija naudoja įvairias prie-’kams geriausio įspūdžio. Visi jie

mones tikslui siekti: pasaulyje 
įsigalėti. Viena jų yra ūkinė - 
užsienio prekybos spaudimas. N. 
S. Chruščiovas tarė: “Mes nau
dojame užsienio prekybą ūki
niais sumetimais, ypač siekiant 
politinių tikslų”. Šią priemonę 
anuomet jie išbandė Pabaltijy, 
kai teikė žaliavas pvz. medieną 
ne Pabaltijui ugdyti, bet staigiu 
tiekimo nutraukimu ūkiškai 
pakenkti.

Susirūpinimas
Šiais metais JAV esama rimto 

susirūpinimo dėl Rusijos ūkinio 
antpuolio. Tuo klausimu pasisa
kė Allen W. Dulles, Central In
telligence vadovas, State Dę-* 
partment ir eilė privačių įstai
gų. 1957 m. komunistinių kraš
tų užsienio prekyba su Vaka
rais siekė 6 bil. dol. ir du kartu 
prašoko jos 1952 m. sumą. Ne
retais atvejais komunistiniai 
kraštai pagelbėjo žaliavų gamin
tojams, kurie rinkų nesurado. 
Jie padėjo ūkiškai, tačiau politi- 

<nėje srityje laimėjo.
Komunistiniai kraštai nesi

tenkina vien užsienio prekybos 
kombinacijomis siekiant politi
nių tikslų. Pastaraisiais metais 
ūkiškai atsilikusiems kraštams 
Azijoje ir kituose žemynuose 
suteikė 2 bil. dol. paskolą. Jie 
pasižadėjo pastatyti 140 pramo
nės įmonių, kurių apie 50 jau 
pastatyta, kitos statomos ar 
projektuojamos. Rusai ir Euro
pos komunistinių kraštų inži
nieriai- stato tiltus, cemento, 
cukraus, plieno, tekstilės ir eilę 
kitu imoniu.

Dumping
Rusai jau iš seno yra išmokę 

daryti dumping, t.y. prekes pi
giau parduoti vakariečių savi
kainos. Pvz. žibalas, aliųmini- 
jus, geležinkelio bėgiai buvo 
parduoti žemiau vakariečių sa
vikainos. O kiti kraštai pvz. 
Austrija negauna ganėtinai pre
kių iš Rusijos atsiteisti už jos iš
vežimą. J A V duomenimis, rusai 
1957 m. veik už dvigubą sumą 
263 mil. dol. pardavė savos ga
mybos aukso. Kuriais sumeti
mais? Svetimos valiutos įsigyti 
ar paveikti aukso kainas?

Užsienio prekyba
Svarbiausiais komunistinės 

užsienio prekybos varikliais yra 
Rusija, Kinija, Čekoslovakija, 
R. Vokietija ir Lenkija. Pagrin
dinis taikinys yra arabų, kraštai 
ir Indija. Ten sulaukta didesnio 
pasisekimo ne tik ūkinėje, bet 
ir politinėje srityse.

Komunistiniai kraštai preky
binius santykius palaiko Euro
poje su Anglija, Austrija, Jugo
slavija ir Suomija. Azijoje krei
piamas dėmesys į Afganistaną, 
Burma. Ceiloną, Indiją, Japoni
ją ir Nepalį. Pietų Amerikoje 
nemažos įtakos turi Argentino
je ir Urugvajuje.

Ūkinėmis priemonėmis nepa
vyko Islandijos išstumti iš Š. 
Atlanto Sąjungos, susidraugauti 
su Turkija ir Iraną prisivilioti. 
Tačiau susižavėjimo balsai atei
na iš Indijos ir kitų Azijos 
kraštų.

. Indijos susižavėjimas
Indiečių spaudoje 

sakoma apie rusus, 
Bilai plieno liejyklą: 
tiesiog yra prisirišę 
Jų inžinieriai daro

gyvena kukliai. Jų santykiai su 
vietiniais gyventojais kuo ge
riausi. Rusai atsilakė net. vod- 
kos, nes minėtoje srityje vyrau
ja susilaikymas nuoi svaigalų Iš 
rusų inžinierių vietos gyvento
jai yra susidarę įspūdį, kad per 
40 m. rusai yra ne tik paviję, 
bet ir pralenkę JAV ūkinėje sri
tyje.. Rusai prisiderina prie vie
tos gyventojų lygmens, o ameri
kiečiai' visur prasikiša augštes- 
niu pragyvenimo lygiu”.

Panašūs balsai ateina iš Ja- 
kartos, Indonezijos apie R. Vo
kietijos inžinierius, kurie stato 
cukraus gamybos įmones. Ne
nuostabu, kad nemažas skaičius 
vokiečių inžinierių ir kitų spe
cialistų - komunistų yra kvie
čiami pasilikti krašte. Komunis
tiniai kraštai, suteikdami nepa
prastai pigų kreditą Azijos 
kraštams stengiasi įtikinti, kad 
jie neturi jftkių politinių tikslų 
nors jie pasisiūlė. Specialistų 
priedangoje jie stengsis įbrukti 
ne vieną asmenį įtakingose vie
tose siekti ypatingų tikslų, se
kant Maskvos nurodymus.

Prekybos sutartys
Rusija ir V. Vokietija pasira

šė trims metams prekybos su
tartį, kuri leidžia žymiai net ligi 
750 mil. dol. padidinti prekybos 
apimtį. Krupp bendrovė pasira
šė papildomą 12 mil. dol. sutar-

tį pristatyti mašinas sintetiniam 
pluoštui gaminti.

Praėjusiais metais su Japoni
ja sudaryta sutartimi užsienio 
prekyba padidinta bent trimis 
kartais. Indonezijos privačiai 
bendrovei suteikti žymūs kredi
tai parduodant 12 -prekybinių 
laivų. Kinijai papildomai prista
tyta ryžių ir audinių. Prekybos 
sutartis su Suomija žymiai pa
didinta. Urugvajuje pavyko su
daryti ūkinės veiklos atsparą. 
Kiti P. Amęrikos kraštai, jei sa
vo metu nesulauks JAV para
mos, bandys užmegzti ar išplės
ti ūkinius santykius su Maskva.

Rusijos ūkinė veržia kalba 
aiškia šnekta. Ji neabejotinai 
turi žymiai didesnės patirties už 
kaikuriuos vakariečių kraštus 
ūkinėmis priemonėmis siekti 
politinių tikslų. Rusų lankstu
mas, prisitaikymas ir drausmė 
užtikrina psichologinį laimėji
mą, vietos gyventojų palanku-, 
mą saviems tikslams. Nėra abe
jonės, kad toliaų^eks komunis
tinės minties įdiegimas net ten, 
kur tiesioginėmis durimis nau
dojantis būtų sulaukta nemalo
nios atatrankos. Ar amerikiečiai 
padarys tinkamas išvadas iš esa
mo susirūpinimo ir pakeis tak
tiką, kad betkurio j e srityje būtų 
prisitaikoma prie vietos gyven
tojų ir atsisakoma atgyventų 
veiklos būdų?

Šuolis į pavojus
BRITŲ LAKŪNO PERGYV ENIMAI RUSŲ “GLOBOJE”

Ateitininky sendraugiams
Ateitininkų Sendraugių Są

jungos Centro Valdyba yra nu
sistačiusi suorganizuoti pavie
niai gyvenančius sendraugius į 
atskirą sendraugių skyrių. Įvai
riose vietovėse gyvena nemaža 
mūsų seserų bei brolių, kurie 
negali ar neturi progos priklau
syti kuriam nors skyriui, nes 
vietoje nėra pakankamai sen
draugių. Mūsų senos tradicijos 
ir gražūs bei kilnūs papročiai 
skatina siekti bendravimo atei
tininkų organizacijoje. Taigi, 
norima apjungti senais idėji
niais ryšiais kuo daugiau sen
draugių, nors jie ir yra įvairiuo
se kontinentuose likimo išblaš
kyti. Centro Valdyba todėl ir 
steigia atskirą Sendraugių sky
rių, pavadindama ASS Centri
nis skyrius.

Šiuo metu šio skyriaus valdy
bos būstinė yra Čikaga. Cent
rinio skyriaus valdybon Centro 
Valdyba pakvietė tris sendrau
gius, kurie pasiskirstė pareigo
mis taip: pirmininkas — dipt 
ekon. Jonas Sakas - Sakevičius, 
6538 S. Western Ave., Chicago 
36, Ill., sekret. — dipl. agr. Alek
sandra Indrulytė - Eivienė, 6335 
S. Whipple St., Chicago 29, Ill., 
iždin. — kan. Paulius Juknevi
čius, 2745 W. 44th St., Chicago 
32. Ill.

Centrinio skyriaus v-ba šiuo. 
atsišaukimu kreipiasi į Tamstą, 
prašydama suteikti narių regist
racijai reikalingų žinių, pavar
dę, adresą, kada priklausė at-

kams ir pasiųsti vienu pažymė
tu adresu.

Būsime dėkingi, jei mums 
pranešite kitų jums žinomų jū
sų apylinkėje gyvenančių pavie
nių sendraugių pavardes bei ad
resus, o juos pačius paraginsite 
užsiregistruoti.

Yra noras, kad būtų gyvas 
tarp mūsų ryšys. Todėl valdyba 
mielai lauks atsiliepimų iš savo 
narių tiek informaciniais tiek 
organizaciniais ar ideologiniais 
bei kit. reikalais. Visuomet bus 
rūpinamasi, kad būtų nariams 
vienu ar kitu būdu padėta ar pa
tarpininkauta.

ASS Centrinio sk. v-b’a.

štai kaip 
statančius 
“Indiečiai 

prie rusų, 
darbinin-

Tęsinys iš pereito Nr.
Vėl 'pradėjo klausinėti tuos 

pačius klausimus, rašydamas 
nepaprastu greičiu ant popie
riaus. Klausinėjimą baigus už
viešpatavo visiška tyla. Pergal
vodamas nervus ardantį pasi
kalbėjimą, priėjau vienintelę iš
vadą, kad po šitokio “elgesio” 
rusai niekada nepaleis manęs 
gyvo.

— Gerai, dabar turiu parašęs 
tavo išpažintį. Pasirašyk šį po- 
pierį! — tarė rusas.

— Po velnžSrs, aš tikrai jo'ne- 
pasirašysiu!...

— Gerai, aš pasirašysiu už 
tave. ’'

Šį kartą net juokas mane pa
ėmė. Dabar tikrai mačiau, kad 
rusai kvaili.

— Tu manai, kad tai juokas? 
Tuoj pamatysi. — Paėmęs pas
kutinį popieriaus lapą pakever
zojo kažką ant jo ir pašaukė sar
gybinį, kuris šautuvo buožę jrė- 
męs į mano kuprą, išstūmė ma
ne į kitą kambarį.

Kambarys buvo be langų. Ant 
šaltų grindų parvirtęs mėginau 
užmigti.

Nežinau, kaip ilgai teko mie
goti, kai pajutau aštrų skausmą 
rankoje, kuris staigiai pabudino 
mane. Pašokau ant kojų. Tesu- 
spėjau pamatyti pranykstančios 
žiurkės uodegą. Atsirėmiau į sie
ną mėgindamas išblaškyti mie
gą. Mano visas kūnas drebėjo, 
buvau išpiltas šalto prakaito ir 
begalo išalkęs. Atrodė, kad pil
vą lyg spaustų kas aptemptu ge
ležiniu lanku, vis labiau ir la
biau...

Aš praleidau dvi dienas tame

“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

Vasarvietėje MERKURY LODGE
ant gražaus Lake Simcoe ežero kranto, 40 myliu nuo Toronto, viena mylia į 
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. ' 109 Orchard Beach, Keswick, Ont.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 94224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

*
*

KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KIUMAI 

VAIKAMS "VEŽIMĖLIAI

rūsy. Atrodė, kad ten išbuvau 
du amžius. Durys tebuvo atsida
riusios tik du kartus per dieną 
įnešant — vargu galima taip pa
vadinti — “sriubą”. Jos kiekis ir 
kokybė nedaug padėjo gintis 
nuo bado.

Sunkiausiai pakeliama man 
buvo vienuma. Pirmiausia mano 
galva buvo užimta pykčio, dėl 
šitokio elgesio su manim, bet 
valandoms bėgant ir niekam ne
aplankant manęs, pradėjau pin
ti fantazijas. Kai įsiveržė šiek 
tiek šviesos spindulių į mano ur
vą, aš pradėjau skaityti plytas 
sienoje, ir skaičiuoti, kiek reikė
tų plytų, nutiesti taką iki Ang
lijos, vėliau ėmiau galvoti apie 
vilkus ir vėl grįžti prie savo per
gyvenimų, kurių niekaip nega
lėjau atsikratyti.

Pasigirdus triukšmui prie du
rų ir raktams subarškėjus tarp
dury pasirodė vėl tas pats rusų 
karininkas. Užpakalyje matėsi 
pora sargybinių iki dantų gink
luotų.

— Manau, puikiai praleidai 
laiką, — sarkastiškai kreipėsi. — 
Tavo poilsis bus jau pasibaigęs. 
Už valandos eisi į teismą, bet 
pirmiau turi dar užvalgyti, — ir 
pašaukė sargybinį su lėkšte. Pa
mačius maistą pilvo skausmai 
dar labiau padidėjo, kad net 
mėšlungis pradėjo traukyti visą 
kūną. Suvalgius porą sumušti
nių, rusas tarė: ’

— Žiūrėk, kad nesiskųstum, 
jog su tavim buvo blogai elgia
masi! ...

Susilaikiau nuo atsakymo.
— Dabar mes apžiūrėsime ta

vo kojų žaizdas...
Dėl to aš niekad negalėjau 

suprasti rusų. Jie gali tave nu
kankinti iki mirties ir pagaliau 
nuo kapo duobės krašto traukti 
atgal. .Ar tai buvo kitas psicho
logiško kankinimo triukas, ar 
tik prailginimas mirties agoni
jos?

Tos mintys jau nebegąsdino 
manęs, nes nebebuvo nieko likę, 
ko dar bijočiau.

Teismas tesitęsė tik dešimtį 
minučių. Aš nusivyliau. Tikė
jausi matyti vakarietiško sti
liaus teismą, o pasirodė visiškai 
primityviškas. Po didžiuliu Sta
lino portretu sėdėjo trys kari
ninkai, apsikabinėję panašiais į 
šuns medaliais. /Palei duris su
kiojosi kareiviai, sukdami į laik
raščio popierį cigaretes. Viskas 
atrodė taip paprasta, jog aš ne
sitikėjau, kad išeičiau su mirties 
bausmės sprendimu.

Vienas iš jų, panašus į tipiš
ką “dėdę senį”, pradėjo teismą, 
storu akcentu ir žodžiais, ku
riuos vargu ar galėčiau pava
dinti angliškais, paklausė manęs 
ar neturiu kokio prieštaravimo 
dėl teisimo. Nebuvo ko priešta
rauti. Vienas ar kitas rusas ne
sudarė man jokio skirtumo. 
Taip teismas ir tęsėsi. Jame ne
buvo jokio gynėjo, nei kas at
stovautų mane. Bet sakė, jei no
rėsiu, galėsiu duoti užklausimus 
tribunolui. Nebuvo nei vieno 
liudininko.

Man buvo paskaityti kaltini
mai šnipinėjus prieš sovietų 
valdžią. Ir paklausė ar aš turiu 
ką pasakyti savęs apsigynimui.

— Ponai, aš noriu pasakyti, 
kad kaltinimai yra visiškai ne-

teisingi, — tariau atsistojęs.
— Tai nuspręs tribunolas, — 

atsakė tribunolo prezidentas.
— Ponai, aš esu britų aviato

rius...
— Saugumo policijai esi prisi

pažinęs esąs vokietis, — atrėžė 
man.

— AŠ niekada to neprisipaži- 
nau!

Jūs pasirašėte, kai buvote 
apklausinėjamas. Ar ne? — pa
lengva surinkdamas popierius 
prezidentas paklausė.

— Ne, aš niekada nepasira
šiau. Ten viskas buvo suklas
tota.

— Prašome nėgaišinti laiko 
kaltinant policiją. Tai viskas, 
ką turi pasakyti?

Aš prašiau nuolankiai, kad 
mane surištų su Britų karo mi
sija. Rodžiau jiems savo rūbus, 
prašiau, kad tikėtų mano doku
mentais ir rodžiau anglišką vė
liavėlę. Viskuo, kuo galėdamas 
mėginau,' kad patikėtų .manimi. 
Tačiau nebuvo iš to naudos. Jie 
netikėjo, nei vienu mano žodžiu.

— Tai viskas, ką norėjai pa
sakyti? — dar kartą paklausė 
teismo prezidentas, nesijaūdin- 
namas dėl mano žodžiū ir grau
daus prašymo.

Neliko ką besakyti. Linktelė
jau galva, kad ne. Liepė atsi
sėsti, trumpą momentą kitam 
kažką į ausį švilptelėjo, ir visi 
galvos linktelėjimais rodė, pri
ėję vieno nutarimo.

Rūsčiai atsistojo teismo prezi
dentas įsakydarnas ir man atsi
stoti.

— Tribunolas rado, kad kalti
nimai yra pasitvirtinę ir jums 
buvo duodama teisė apsiginti. — 
Atsikvėpdamas pasižiūrėjo į už- 
rašus-ir tęsė: — Kiek žinau, ne
kooperavai su policija per ap
klausinėjimus. Man buvo pra
nešta, kad tavo laikymasis prieš 
tardytoją buvo negirtinas. Ta
vo laimė, kad nepiktas buvo tar
dytojas, būtumei gavęs lupti.— 
Sustęjęs vėl peržvelgė kambarį.

“Kokie išsigimėliai!”, — su 
kartėliu galvojau sau. Jie turėjo 
žinoti, kad mano “prisipažini
mai” suklastoti ir kad jėga bu
vo naudojama per tardymus, o 
mane kaltina dėl “nekooperavi- 
mo” su policija. Prezidentas vėl 
prakalbėjo pakeltu balsu:

— Aš nepramatau pasigailėji
mo. Daugybė rusų kareiviu žu
vo vokiečių šnipų dėka. Todėl 
esate nuteistas mirties bausme 
sušaudant! t

Dabar viskas baigta. Aš turė
jau būti išsigandęs. Baimė ly
dėjo mane nuo tada, kai aplei
dau lėktuvą. Tačiau ją aš prara
dau celėje dhr prieš teismą. 
Baigta su gvvenimu, bet neturė
jau nė mažiausios baimės. Jau
čiau dar didesnį pasitenkinimą. 
Jaučiau, kad nekenčiau visko,

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad 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 į metus.

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

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

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE.6-5113

17 DELAWARE AVE.

kas rusiška. Šiuo momentu ne
kenčiau rusų labiau už vokie
čius.

Vidurnaktį buvau nutemptas 
į naują celę, kurioje stovėjo ge
ležinė lova, suplyšęs matracas, 
kampe kibiras ...

Pati celė atrodė lyg čia būtų 
neseniai buvus išvaryta šunų 
gauja. Tačiau nors sienos šį kar
tą buvo sausos. Ištiktųjų šis bu
tas buvo padoresnis už anuos.

Galvojau, kad ir rusai, kaip ir 
visur, suteikia šiek tiek patogu
mų prieš mirtį. Tačiau mano 
svajonės išsisklaidė pirmajam 
maistui pasirodžius. Pora kaž
kuo apteptų riekių duonos ir 
murzino vandens sriubos puo
delis. Suvalgiau, manydamas, 
kad tai mano paskutiniai pietūs 
šioje žemėje.

Bet prašvito ir niekas neatėjo 
paimti manęs sušaudyti.^ Ir kai 
saulė' buvo pakilusi, aš žinojau, 
kad šiandieną dar nereikės man 
mirti -— kažkaip atėjo man min
tis, kad egzekucijos vykdomos 
saulei tekant. Tai veikė šiek 
tiek raminančiai.

Mano pirmos valandos celėje 
buvo sunkiausios. Perdaug bu
vau užimtas galvojimu. Aš gal
vojau apie tokį kvailą teismą. 
Kažkokie robotai ieškojo pasi
tenkinimo žmogų paversdami 
gyvuliu. Ir vis kažkaip tikėjau
si, kad augštesni pareigūnai su
žinoję atkeršys tribunolui ir tar
dytojams už tokį elgesį su ma
nimi.

Tačiau praslinko diena ir nie
kas neatėjo man pagelbėti.

Pasistatęs kibirą, pro langą ga
lėjau stebėti vaizdus. Langas 
buvo nuo žemės apie aštuonias - 
dešimtį pėdų. Pabėgimas buvo 
neįmanomas. Kadaise Bielitz 
buvo gal ir gražus Lenkijos 
miestas. Dabar viskas paversta 
griuvėsiais. Neturėdamas ką 
veikti pradėjau skaityti dar 
sveikus likusių mūrų langus.

Šiandien naujas sargybinis 
atnešė man pietus. Jis buvo jau
nas, ir švariai nusiskutęs, gražios 
išvaizdos. Neatrodė, kad jam 
tiktų darbas saugoti nuteistą 
mirčiai.

Jis buvo draugiškas ir kiek
vieną kartą atnešdamas pietus 
susukęs į laikraštį cigaretę pa
likdavo man.

Bet neilgai ' aš • galėjau tuo 
džiaugtis. Jau kitą rytą buvo pa
skirtas kitas sargybinis, kuris 
nesiskyrė nuo kitų. Toks, kaip 
ir kiti nupampę ir nedraugiški 
rusai.

Šiandien pro langą matėsi 
tirpstantis sniego klodas, kas
dien stebėjau pasikeitimus lau
ke, kai tuo tarpu savyje jaučiau 

(Nukelta į 9 psl.)

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting €o.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 

VASAROS ATOSTOGOMS UŽDARYTA
• nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio 9 d.

Po atostogų darbą pradėsime rugpjūčio 11 dieną.

Sav. A. Kalūza

J /
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SUSIRŪPINO KULTŪROS PAMINKLAISLaiškai iš kelionės po Europą
J. MATULIONIS

numatyta

sukanka 100 m. nuo Vinco Ku
dirkos gimimo. Ta proga, rašo
ma, reikėtų sutvarkyti jo kapą 
ir gyvenvietes K. Naumiestyje, 
Vilkaviškyje, Šakiuose. Tą patį

VI.
Londone

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Lithuania. Taip skelbia iškaba 
pas Lietuvos ministerį p .B. Ba
lutį. Nors jis atšventė jau ir 78 
metu sukaktį, bet vis atrodo dar 
tviras, energingas, linksmas, be- 
sidomis Lietuvos ir tarptautiniu 
gyvenimu. Susitikti su juo vi
sada buvo ir miela ir įdomu. 
Vizito pas jį nebaigsi per 15 mi
nučių. Pasiuntinybės patarėjas 
p. V. Balickas irgi visada daly
vauja ir “darbo valandos” prasi
tęsia ligi vidurnakčio su visais j 
rriedais. Lietuvos pasiuntinybė 
Londone vis dar augštai neša 
Lietuvos vėliavą ir aktyviai vi
sur dalyvauja. Pvz. tą savaitę 
įvykusioj Britų karalienės ruoš
tai Garden Party dalyvavo ir p. 
Ministeris, kuris vi^ąda yra kvię 
čiamas su visais kitais Pabaltijo 
ministeriais.

Įdomus buvo susitikimas su 
DBLS-gos vadovybe, ypač M. 
Bajorinu. Šiuo metu jie yra už
ėmę didžiulius darbo barus: turi 
įsigiję net trejus namus. Vieni 
namai naudojami išimtinai lie
tuviškiems reikalams, kur yra: 
redakcija, salės susirinkimams, 
kambariai atvažiuojantiems, vai 
gykla,' baras ir kt.

Yra pagarsėjusi “Lietuvių So
dyba”, kurią teko aplankyti pir
mą kartą. Važiavom p. Bajorino 
“consulu” su Daunorais.

“Lietuvių Sodyba” yra 25 ak
rų ūkelis su talpiu gražiu namu, 
su šaltiniais, upeliais, prūdais, 
takais pasivaikščiojimui, aikšte
lėmis skautų stovykloms, ir su 
senu apgriuvusiu malūnu, kur, 
pagal anglų papročius, turi vai- 
lintiš dvasios. Sodybai vado
vauja agr. Lūža su ponia ir p. 
Bukauskas. Turi savo vištas ir 
laržoves. Svarbiausias sodybos 
pajamų šaltinis — vasarotojai 
r šiaip nuolatiniai svečiai. Tuo 
netu teko sutikti ponus Nevera- 
rčius, suspėjusius nudegti sau- 
ėj kaip Amerikos indėnai. Va- 
arotojų gali tilpti iš kart 50 as- 
nenų. Ji įabai populiari ir kitų 
tautų tarpe, ypač lenkų. Didelis 
atokumas čia vasaroti šeimoms 
u vaikais. Ir tas viskas netoli 
įuo Londono: pusantros valan- 
los kelio nuo centro, t.y. nuo 
dėtuvių Namų.

Traukia Amerikon
Pataikiau ant labai karšto gin

ta, kuris yra iškilęs su nauju 
Tidos klubo leidiniu Škėmos 
Baltoji drobulė”. Susirūpinęs 
I. Bajorinas ginčams nuramin- 
i jau organizuoja šios knygos

Programoje buvo
kelione į Angliją. Teko tenkin
tis Londonu, nes čia gali pama
tyti viską, ką Anglija turi. Lon
donas, palyginti, daugiau repre
zentuoja Angliją, negu betkuri 
kita sostinė savo kraštą.

Kalbėti apie savo verslo rei
kalus, turbūt, nebūtų prasmės. 
Tik tiek norėčiau pažymėti, kad 
ryšiai Kanados su Anglija mano 
b-vės užsibrėžtose srityse yra la
bai menki. Daug menkesni nei 
Kanados ir pvz. Vokietijos. Ko
dėl-taip yra — kitas klausimas. 
Taigi dirva veikimui čia yra dar 
visai žalia ir tuo pačiu labai įdo-

• mi. Ar nebus paradoksas, kad 
mūsų b-vė pirmoji šioj srity 
mezga ryšius tarp Kanados ir 
Anglijos? Prekyboj galimybės 
yra neribotos!

Bet palikim juos.
Šiuo metu Anglijoj yra labai 

didelis turistų judėjimas. O ypač 
iš giminingų valstybių: Austra
lijos, Naujosios Zelandijos ir kt.

• Vokietijoj keliaujant niekur 
nebuvo sunkumų, pvz. su vieš
bučiais. Visur gali gauti laisvai 
kambarių ... Tuo tarpu Londo
ne laisvų kambarių nėra. Iš ae
rodromo pasiuntė į viešbutį su 
garantija tik vienai nakčiai. Te
ko ieškoti vėliau' telefonais ir 
tai pasisekė ne iš, karto. O vie
nam taip ir neradau. Teko imti 
kambarį skirtą dviem.

Judėjimas Londone, kaip ir 
visada, milžiniškas. Mašinų skai

i , čius nuo to laiko kai teko palik
ti Angliją, žymiai padaugėjęs. 
Painiojasi dar ir dviratininkai. 
Taip kad gatvės tikrai užkimš
tos. Londonas išsiskiria savo ta
xi. Visur kitur taxi yra tie patys 
automobiliai kaip ir visų kitų 
piliečių, tik turi specialius ženk
lus. Londono taxi yra specialiai 
tik jiems pritaikytas automobi
lis, kuris iš pirmo žvilgsnio at
rodo senas, juodas, su specia
liais įtaisymais. Žinovai sako, 
kad jis turi gerą ypatybę — su
geba apsisukti ant vietos, taigi 
net ir siauriausiose Londono 
gatvelėse. Taxi šoferiai panašūs: 
visi yra pensininko amžiaus.

Londono gatvėse krenta į 
akis spalvotų žmonių nemažas 
.nuošimtis. Pasirodo, kad tikrai, 
paskutiniais metais judėjimas

• iš kolonijų į metropoliją yra žy
miai padidėjęs. Kolonijų gyven
tojai yra britų piliečiai ir be su
varžymo gali įvažiuoti į Ang-i visuomeninį teismą rugsėjo me
ilios salas. Tuo jie mielai nau- I nesi. Nidos klubas smarkiai 
dojasi. Pvz. požeminio traukinio 
personalas jau daugumoj susi
deda ne iš baltųjų. Žinovai sa
ko, kad spalvoti žmonės siste- 
matingai išstumia baltuosius iš 
visu' taip vadinamų žemesnių 
vietų, kaip gatvių valytojai, ne
šikai, patarnautojai. Nemažai 
atvyksta iš kolonijų į Londoną 
ir mokslo tikslais į universite
tus.

Pas lietuvius
Be savo tiesioginių tikslų no

rėjau atnaujinti ryšius su Lon-
' dono lietuviais. Taigi pirmas vi

zitas ir buvo nukreiptas į Lietu
vos pasiuntinybę —. Legation of

Nuodingoji piktžolė “Poison Ivy”. Į ją panaši yra kita nekenks
minga žolė — penkialapė. Poison Ivy yra trilapė, auganti miškuo
se, pakelėse, apleistuose ūkiuose, laukuose. Jos lapai ankstyvą 
vasarą būna žali, vėliau tampa šviesiai' rusvais ir pagaliau bron
ziniais. Jie blizga lyg politūruoti. P. I. pavasarį ir vasarą turi bal
tus žiedelius, kurie vėliau tampa smulkiom žaliom uogom. Prisi
lietus P. I. atsiranda niežėjimas, paskui išbėrimai kartais net ant 
viso kūno. Patariama nuplauti paliestas vietas aštriu muilu arba 
žibalu bei benzinu. Taipgi pagelbsti plovimas mangano potašu 
arba vaistinėj gaunamais specialiais vaistais.

Tiesa” nr. 134, kalbėdama 
apie liaudies kultūros turtus, vi
sai teisingai pastebi, kad lietu
vių liaudies kultūra buvo per 
eilę šimtmečių persekiojama, 
slopinama. Daug tiesos ir teigi
me, kad mūsų kultūrinis - lite
ratūrinis palikimas buvo išblaš
kytas, nepakankamai surinktas 
ir daugeliu atvejų negrįžtamai 
sunaikintas. Ir nors sovietina- 
moje Lietuvoje šiandien labai 
garsiai šaukiama apie kultūri
nių paminklų saugojimą ir rūpi
nimąsi, praktiškame gyvenime, 
dalykai kiek kitaip stovi. Apie 
tai, tame pačiame vilniškiame 
dienraštyje prašneko D. Štem- 
bokas, Literatūros muziejaus 
direktorius, paaiškindamas visą 
eilę detalių.

Ir taip, sužinome, kad neko
kioje būklėje buvo Petro Vilei
šio gyvenamasis namas, Ušnėnų 
km., Žemaitės vardo kolchozo 
ribose (Užvenčio raj. pagal da
bartinį administracinį paskirs- 

Itymą), rašytojos Julijos Žemai-

tės — Bukantėje (Salantų raj.). 
Esą ten, kaip lygiai ir kompozi
toriaus - dailininko (mums no
rėtųsi pasakyti lietuvių tautos 
genijaus) ^4. K. Čiurlionio na— . 
melyje Druskininkuose, rašyt.' reikėtų atlikti ir poeto Pr. Vai- 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus (jau čaičio' tėviškėje (K. Naumiesčio
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puolamas.
Lietuvių vadovybė ir vėl smai

liai susirūpinusi. Šiuo metu 
Anglijoj oriskaitoma ligi 3.00(X 
lietuvių. Dabar prasidėjo nauja 
banga emigracijos į JAV. Lietu
vos kvota ligi šiol buvo perpil
dyta. Dabar, nesant naujų “šal
tinių” perteklius išsibaigė ir ga
lima ja lengvai pasinaudoti. Ir 
lietuviai naudojasi — sistemin
gai traukia į Amerika. Lietuvių 
skaičius dar sumažės ir p. Bajo- 
rinui tikrai atsiras dar daugiau 
rūpesčių, kaip išlaikyti visus 
dabar dirbamus darbus: išlaiky
ti namus, sodybą, Europos Lie-

nebe liaudies priešas!) tėviškė
je (Varėnos raj.) vyksta restau
ravimo darbai arba bent jiems 
ruošiamasi. Tikėkime, kad toji 
“ruoša” neužtruks dar vieną de
šimtmeti ir, be to, reikėtų pri
tarti “Tiesos” rašėjo nuomonei, 
kad tuos visus darbus atliktų 
atitinkami autoritetai, bet ne
būtų jie atiduoti “vietos meist
rams”.

Restauravimas, Sutvarkymas 
ir apsauga laukianti ir seserų 
Ivanauskaičių —. S. Pšibiliaus
kienės ir M. Lastauskienės (abi 
Lazdynų Pelėdos) gyvenamųjų 
namų bei sodybviečių Paragiuo
se ir Meškiuose (Akmenės raj.). 
Šios vietos dabar priklauso 
’’Liaudies draugystės” kolcho
zui. Blogiau su kapinėmis. Pa
sirodo, į Tryškių kapines (Kur
šėnų raj.), kur palaidota rašyto
ja S. Pšibiliauskienė, sunku pri
važiuoti, kapinių tvora išgriu
vusi. Užvenčio sovietinio ūkio 
žinioje, yra kitas kultūrinis pa
likimas; tai rašytojos ir peda
gogės M. Pečkauskaitės - Šatri
jos Raganos buv. gyvenvietė. 
Pastatas reikalingas remonto, 
apleista ir pati sodyba, nors joje 
dar vis “jaučiama rašytoją su
pusi aplinka”.

Sakoma, kad daug geresnė 
oadėtis Anykščiuose. Paminėta, 
kad ši vietovė tampriai susijusi 
su tokiais lietuviškojo žodžio 
meistrais, kaip A. Baranauskas, 
J. Biliūnas. A. Vienuolis. Bara
nausko klėtelė yra apsaugota, 
apglobta didesniu pastatu, lyg 
kevalu. Yra išpildytas ir Jono 
Biliūno prašymas — 1953 m. jc 
palaikai parvežti iš lenkų Zako
panės i rašytojo taip pamėgtus 
Anykščius — “ant Šventosios 
upės kranto ...” '

D; Stambokas aliarmuoja, kad 
i blogiau yra prie įspūdingojo 
Sartų ežero, Dusetų raj. Čia yra 
šimtinė tokių vyrų, kaip A. 
Strazdas. A. Vienažindis, K. Bū
ga. Esą, čia yra dar kaikas išlikę, 
bet reikia skubios apsaugos, 
priežiūros. Būk tai galvojama 
apie kalbininko K. Būgos gy
venvietės restauravimo darbus.

“Tiesa” prisimena, kad šiemet

rajone).
Taip pat, priežiūros būtinai 

reikalingi ir laukia komp. Miko 
Petrausko gyvenvietė ir kapas 
(Daugų raj.), St. Šimkaus gy
venvietė ir gausiai išlikę memo
rialiniai daiktai Kauno prie
miestyje, Bitininkų 45 (buv. Bi
rutės km.).

Norima pradėti rūpintis ir 
vietomis brangiomis lietųvišką- 
jai kultūrai, bet esančiomis už 
Lietuvos ribų. Pirmu tokiu už
daviniu turėtų būti Kristijono - 
Donelaičio gyvenvietės restau- 
rav’ nas Tolminkiemyje (dabar _ 
priklauso Kaliningrado sričiai), 
nuo Lietuvos sienų vos už 15 
km., gi K. Donelaičio gimtinė, 
Lazdynėlių km., tėra už 30 km. 
Norima sutvarkyti kapą ar pa
laikus atgabenti į Lietuvą tra
giškai žuvusio J. Janonio, ku
ris palaidotas Puškino miesto 
kapinėse, už 50 km. nuo Lenin
grado, kurio kapo niekas nelan
ko ir, tikriausiai, jis gal ir visai 
sulygintas su žeme. Nieko nebe
žinoma ir apie likimą žymiųjų 
mūsų tautosakininkų bei kalbi
ninkų brolių Antano ir Jono 
Juškų - Juškevičių paminklų. 
Kazanės miesto 'kapinėse, Toto
rijos auton. respublikoje. Esą, 
tas pats pasakytina dėl L. Juce
vičiaus palaidojimo vietos Gu
dijoje, dėl pedagogo ir kalbinin
ko Petro Kric’Jciūno (1850- 
1916) kapo esančio pačioje Ru
sijoje* Jaroslavlio kapinėse, prie 
Volgos.

Tai vis gražūs ir pagirtini su
manymai, tik kyla klausimas, 
'r jie galės būti dabartinėmis 
ąlygomis įgyvendinti. Planai, 
nat,. eina sau, o realus gyveni- 
nas vėl sau. Reikėtų padaryti 
maštabą, kad D. Stamboko raši- 
ly, visi mūsų kultūrininkai, ku
rie buvo kunigais, pažymėti ne
minint to fakto ir apeinant, Ivg 
raupsų paliestus. Taipgi, apie V. 
Kudirką rašant, nepažymėta nei 
’r;enu žodžiu, kad tai Tautos 
Himno autorius. Šiaip jau svei
kintina straipsnio autoriaus ini
ciatyva viešai susirūpinti tikrai 
visai lietuvių tautai- brangiais 
kultūriniais palikimais.

Al. Gimantas.

MINČIŲ KOŠELĖ e 
RYŠIUM SU “GAIVALIŠKO PERSITVARKYMO” GIESMELE

ir ALTu, V. K. suskirsto lietu
vius į dvi kategorijas: veiksmi- 
ninkus-svajotojus, kurie apgau
dinėja save ir masę ir bendruo- 
menininkus - realistus, dirban
čius kūrybinį darbą. Trečioj ka
tegorijoj yra redaktoriai, kurie, 
esą, visiškai nesusigaudo reika
luose, nes nematydami veiksmi- 
ninkams pavojaus, skelbia ben- 
druomenininkų idėjas. (Ir vėl* 
“deimančiukas”!).
' Nuo tos vietos V. K. jau vi
siškai pasimeta ir pradeda lieti 
mintis, kurias tik vienas Dievu
lis gali suprasti. Jis trumpai ir 
drūtai suniekina visokį darbą 
tarptautinėje plotmėje ir suges- 
tinuoja, jog tas darbas esąs ne 
kūrybinis, o jį dirbantieji - sva
jotojai. Tuo būdu “atsiskaitoma” 
ir su Lietuvos valstybės pasiun
tiniais, kuriu darbas išimtinai 
yra tarptautinės plotmės ribo
se, V. K. jie yra tik svajotojai, 
neturį nieko tvirtesnio po kojo
mis.

Toliau seka toki “deimančiu
kai”: “reikia remti Lietuvos iš
laisvinimą ne svetimųjų , gra
žiais; pažadais, bet gilesniu tarp
tautinės padėties pažinimu”. Ko
dėl gi autorius yra toks juokin
gas? Jei jis sako, jog tie, kurie 
dirba tarptautinėje plotmėje, (o 
jų yra iš visų pavergtų kraštų'), 
yra svajotojai, reiškia tas darbas 
vra bereikalingas. Tačiau pats 
V. K. teigia, jog tą tarptautinę 
padėti reikia pažinti. Juokingas 
nonsensas: dirbsi tarptautinėje 
srityje—V. K. terminu būsi sva
jotojas. nedirbsi — V. K. ap
šauks tarpstautinės padėties ne
išmanėliu!

Pabaigoje, pavadinęs partijų 
“bosus” ir laikraščių redaktorius 
atsilikėliais nuo gyvenimo, V. 
K. pažeria dar pora “deimančiu
kų”. Esą. reikia “priderinti lie
tuvių susiorganįzavimą prie 
naujų sąlygų, kurios yra tarp
tautinio masto”. Pasakė ir kaip

Liepos 3 d. “Tėv. Žib.” tilpo sienin”. Visų pirmiausia apie 
V. Kvieskos rašinėlis “Persi- kokią atramą čia V. K. kalba? 
tvarkymas eina gaivališkai”. 
Rašinys neilgutis, keliama pro
blema iš tiesų aktuali, tik gaila, 
kad ją iškėlęs autorius nė ne
bando jos spręsti, bet visu įnir
simu puola VLIKą ir ALTą ir 
visus tūkstančius žmonių, kurie 
tas institucijas remia. Ir vėl — 
nebūtų bloga, jei kritika būtų 
ir labai griežta. Kiekvienas kri
tikas turi teisę būti švelniu ar 
griežtu. Tačiau vienos teisės nė 
vienas kritikas neturi — iškrai
pyti faktų," norėdamas įrodyti 
savo tezę. Tokia teisė galima 
tik ten, kur galioja “tikslas pa
teisina priemones” principas.

Tą V. K. rašinį kitaip negalė
dami pavadinti, kaip švelnių 
minčių košelės vardu, norime 
pateisinti, kodėl taip darome. 
Tačiau beveik kiekvienas raši
nio sakinys yra naujas “deiman
čiukas” ir todėl neįstengdami ir 
nematydami reikalo prasiplėšti, 
pakomentuosime tik kaikuriuos 
teigimus. Pasiliekame sau teisę 
plačiau pasisakyti visais gau
siais (ir taip sumaišytais!) raši
nio klausimais vėliau, jei bus 
reikalo ir redaktorius nepagai
lės vietos.

Pradėjęs savo rašinį “Lietu
va _ žemės ūkio kraštas” sti
liaus teigimu apie pasaulio lie
tuvius ir jų neapsijungimą, au
torius tuojau užkimba už VLI 
Ko. Jis teigia: “Kol VLIKas bu
vo Lietuvoj, jis turėjo atramą 
masėse, atsidūrus jam užsieny
je, atrama pasidarė Lietuvos 
partijų likučiai, pasitraukę už-

tuvį, Nidos klubą, spaustuvę ir 
1.1. Šiandien šiuose visuose dar
buose yra užimta apie 20 asme
nų. Bet patį pagrindą sudaro 
lietuviai išsisklaidę po visą sa
lą, bet kurie ligi šiol palaikė 
tamprius ryšius su savo centru. 
Kas bus, kai jų skaičius suma
žės?

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

Kanada turi labai keistą klimatą, kurį naujieji ateiviai 
labai greitai pastebi. Vasaros yra labai karštos, — 
o žiemos labai šaltos, Tai, lauke yra šilta ir šalta. 
Viduje ventiliacija ir šildymas pastoviai ir gerai

’ dirba, kad temperatūra paprastai išlaikoma atvirkščiai 
oro temperatūrai. Pastatas, kuriame aš dirbu, 
yra toks keistas, kad vasarą turiu dėvėti ilgus 
apatinius, o žiemą trumpus. Ir ištikrųjų aš galvoju 
sekančią žiemą paimti atostogų, kad galėčiau 
pabėgti nuo karščio. Gal važiuosiu j Floridą, kur 
klimatas daug pastovesnis.

* George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metais ir pasirinko sou gy
venamo vieta Kanada, puikiausi pasaulio kroštg. šioje paveikslų 
serijoje jis stebi šio krašto gyvenimų iš linksmosios pusės; Maison's 
alaus daryklos (Ontario) bendrovės užsakymu —- 1786 metų naujųjų 
kanadiečiu.

Jų mat yra visokių. Tiesa, VLI 
Kas negauna iš Lietuvos pinigų, 
mūsų kenčiantieji tautiečiai tė
vynėje, be pavojaus gyvybei, 
negali pasisakyti žiną apie VLI 
Ką, jau nebekalbant apie kažko
kias atramas. Iš kur gi tad V. K. 
taip gerai žino, jog VLIKas ne
turi atramos? Gal V. K. norė
tų, kad Paleckis atsiųstų VLI 
Kui porą milijonų rublių, o gal 
am norėtųsi matyti 100.000 lie

tuvių demonstruojant po Kauną 
;u plakatais “Mes esame VLIKo 
įtrama”? Iš kitos pusės VLIKą 
cesudaro tik “partijų likučiai”, 
bet politinės partijos ir kitos or
ganizacijos. (Argi vilniečiai ir 
nažlietuviai, kurie VLIKe yra 
atstovaujami, yra partijų liku
čiai?). ’Būtų įdomu sužinoti ar 
;u tuo sutinka tų grupių gar
bingos vadovybės?

Toliau “drąsusis” autorius tei
gia, jog “Pakibęs, taip sakant, 
>re, jis (VLIKas, A. E.) vis jau- 
ėsi laisvinąs Lietuvą”. Nesun
ku suprasti, jog V. K. nemano 
VLIKą Lietuvą 'laisvinant. Gali
na ginčytis dėl laisvinimo dar
bo metodų. (Ir net reikia dides- 
iiam veiksmingumui siekti). 
Tačiau teigimas, jog VLIKas vi
sais savo darbais net nepriside
da prie Lietuvos laisvinimo dar
bo yra jau absurdas, nedarąs au
toriui garbės. Toks teigimas 
tampa dar absurdiškesnis, kai 
tinome, jog VLIKą pripažįsta ir 
tam tiesioginiai ar netiesioginiai 
talkauja šimtai pačių iškiliausių 
oolitinių, kultūriniu, jaunimo, 
religinių, profesinių ir kt. orga
nizacijų ir patys laisvos Lietu
vos valstybės atstovai įvairiose 
sostinėse. Negi tie -tūkstančiai 
lietuviu remia kažkokį falsifi
katą, kuris. tik "jaučiasi” dirbąs 
laisvinimo darbą, d 'ištiktųjų jo 
nedirba? O gal jis tą darbą dir
ba,'kaip, tikime, ir V. K. jį dirba, .... ..... .
tik gal jam (V. K.) nepatinka- i fc’rvju nukirto. Tačiau kokios 
mais metodais. Tačiau ar dėlto įos naujos sąlygos? Kodėl jos 
jį reikia niekintų-ypač, kad V. stajpa patapo tarptautinio mas- 
K. “metodu" mes nė nežinome! fO? Turbūt tik vienas V. K. ži-'

Apie ALTą autorius štai ką noi y jL, ~ ~
sako: “ALTas turėjo kiek pla- tuodamas, kad rašinvs neliktų 
tesnę atramą . Reiškia dabar jis neįvertintu “šedevru” jo stalčiu- 
jos jau neturi. Tačiau kokią pla- ■ je. paglosto “TŽ”, esą, jie “be- 
tesnę atramą jis gali turėtų kaip ' ne ^us pirmas laikraštis, kuris 
Amerikos lietuvius? Juk ALTas q Galvos straipsniu atsistojo 
yra tik Amerikos lietuvių poli- ; ant tokio iįelio” Ant kokio ke
tinė institucija, o ne pasaulio ]įo? Mūsų skaitytas G. Galvos 
lietuvių, kaip V. K. bando rasi- straipsnis dar nėra Pono Dievo 
nio pradžioje sugestijonuoti, ir jgmjntis ir jo kelias nebūtinai 
jis Amerikos lietuvių atramą tu- tiesiausias, o V. K. netik kelią 
ri. Juk ALTe dalyvauja ir į de- : 
šimtis organizacijų ir kelias po
litines grupes pasiskirstę katali
kai, ir socialistai, ir sandariečiai, 
ir vadinamosios tautinės grupės. 
Kiekvienoje didesnėje lietuvių 
kolonijoje veikia ALTo skyriai, 
kuriuose, paprastai, daugiau ar 
mažiau vieningai dirba įvairiau
sio nusistatymo lietuviai. Kodėl 
tad V. K., vartodamas būtąjį lai
ką, būtinai nori tokiu suktu bū
du ALTą niekinti ir pastatyti jį 
prieš visuomenės akis, kaip in
stituciją neturinčią atramos 
Amerikos lietuviuose, kai prieš 
dvi savaites įvykęs ALTo šauk
to kongreso faktas kalba ką ki
ta? Jame dalyvavo pusė tūks
tančio žmonių, tarp jų mūsų at
stovas Vašingtone Kajeckas, VL 
IKo pirm. Trimakas, du vysku
pai, Pasaulio Lietuvių Seimui 
šaukti kom. pirm. prel. Balkū- 
nas, gauta virš $9.000 aukų gau
ti sveikinimai iš JAV preziden
to ir per 60 senatorių ir atstovų 
rūmų narių ir tt Mums šie fak
tai rodo, jog ALTas atramą tu
ri, tik gal vėl _ jos sukirpimas 
nepatinka V. K. skoniui? (ALTo 
sukirpimas nepatinka ir kaiku- 
riems kitiems, tačiau jie turi iš
minties ir žino, jog su niekini
mu ir ignoranciia to nepakeisi, 
jei ir būtų reikalo tai keisti).

Taip “susitvarkęs” su VLIKu

Nori, kad pasiliktą amerikiečiai
Jau ne kartą spaudoje'ir net 

parlamente buvo pasisakymų 
prieš amerikiečių bazes Kana
dos šiaurėje. Yra tokių bazių ir 
Newfoundlande. Bet tenykščiai 
gyventojai ir valdžia jų pasi- 
‘rau irimo nelaukia. Pvz. tokia- 
nt F^h Pepperell prie St. John 
vra 3 An0 amerikiečių ir gyven
tojai Hbai susirūpinę, kad 1960 
n. š'a bazę numatoma panai
kinti. Ir tai suprantama. Šioje 
bazė'ė esantiems civiliams tar
nautojams amerikiečiams algų 
šmokama $5.400.000. Juk dide-

Po to, jis. turbūt užsigaran-1‘ 
Iottioc Lrorl roeinvc y-iolilrtn L

nrarado. bet nuo pusės savo ra
šinio ir iš ūkelio pasimetė. Jei 
“TŽ” žinosi ant kokio kelio juos 
G. Galva ir V. Kvieska yra už
vedęs, būtų gera, jog jie paaiš
kintu ir skaitytoiams, vieton 
sugestijonavę, jog V. K. rašinys 
yra rimtas ir jo autorius drą
sus. Tas rašinys, kaip matome, 
vra tik tiek rimtas, kiek gal V. 
K. jį susiraukęs rašė ir tiek drą
sus. kiek drąsus yra medžioto
jas. kuris eina medžioti tigrų su 
druska saujoje, jiems ant uode
gų užpilti. Tik realiame gyve
nime tai vadinama ne rimtimi, 
bet pvkčiu ir ne drąsa, kitaip.

Kelios išvados:
1. Lietuviškosios išeivijos or

ganizacinės struktūros tikslingu 
m o problema yra svarstytina 
didesnei visų lietuvių vienybei

r

siekti ir veiksmingumui įvairio
se sri tvse stiprinti.

2. V. K. rašinys neiškėlė nė 
j vienos pozityvios minties tos

3. VLTKo ir ALTo institucijų 
niekinimas teigimais, kurie ne
paremti faktais, nėra pozityvus 
inašas i Lietuvos laisvinimo dar- 
bą ir tampresnio lietuvių apsi- 
jungimo reikalą.

4. Tokia Bendruomenė, kokią 
šiandien turime, nėra tokios pri
gimties. jog ji galėtų atlikti vi
sus uždavinius, jei ji ir apjung
tų visas centrines organizacijas 
ir visas darbo sritis.

5. Tokio lygio rašiniais nepa- 
sitamaujama nei lietuvių vie
ningumui ugdvti, nei organiza
cinės struktūros problemai 
spręsti, nors abi idėjos yra ir 
gražios, ir siektinos.

, A. Erdvilas.
(I malonu autoriaus kvietimą 

oasisakvti ar redakcija žino, ant 
kokio kelio “TŽ” užvedę tokie 
straipsniai, redakcija tuo'tarpu 
norėtu tik labai trumpai paste
bėti, jog jos nuomone laikraščiai 
tam ir leidžiami, kad juose gali
ma'būtu išsiaiškinti viską, kas 
mūsų visuomenėje kaupiasi ar 
rūgsta. Kodėl nesiaiškinti ir šių 
klausimu, kai neretai girdime 
dėl iu šiokių ir tokių pasisaky
mų? Red.).

ė dalis tu pinigų sunaudojama 
en pat. Kareiviai taip pat išlei
džia per metus apie $3.000.000. 
Vien butų nuomos amerikiečiai 
St. John sumoka per metus $1. 
100.000. Jiems išvykus, St. John 
neteks visų tų pajamų, o nedi
deliam miestui tai jau didelis 
dalykas.

AMERIKIEČIAI BE 
LEIDIMO NESKRENDA

Kai Maskvoie pradėjo šaukti, 
kad bemanevruodami su atomi
nių bombų kroviniais per šiau
rės ašigalį amerikiečiai galį su
kelti karą ir Kanadoje kilo susi
rūpinimo ar kartais amerikie
čiai neperdaug laisvai elgiąsi su- 
Kanados teritorija. Esą, skrai- 
dvdami su atominėmis bombo
mis per Kanada jie galį netyčia 
ar kokios nelaimės atvejy tokią 
bombą išmesti Kanados teritori
joje. Atsidūrė tas klausimas 
ir parlamente. Tada premjeras 
Diefenbakeris parlamente pa
reiškė. kad Amerikos lėktuvai 
oer noliu skrendą su atominė
mis bombomis ne iš Kanados 
teritorijos. Be to, kai amerikie
čiu lėktuvai skrendą su atomi
nėmis bombomis nėr Kanados 
teritorija, jie kiekvieną kart^ 
turi gauti raštišką sutikimą per
skristi. Tada esą imamasi nepa
prastų apsaugos priemonių.

Bonna. — Vak. Vokietiios di- 
džiausioie nrovinciioie Rhein
land - Westfallen rinkimus lai
mėto Adenauerio partija.

Maltonas. — Avro. firma gavo 
Jt387.000.000 užsakymą masinei 
CF-105 Avro-Arrow lėktuvu ga- 
mvbai.

Budapeštas. — Ateina žinių, 
kad čia slapta vvkstąs teismas 
vigų tu asmenų, kurie kartu su 
Nagy buvo prisiglaudė Jugosla- 
viios ambasadoje, o iš ios išėię 
buvo suimti, nors buvo gave už
tikrinimus. kad galės laisvai 
vykti į Savo namus.

DRAUDIMO AGENTŪRA Al Dūda GENERAL INSURANCE
' ‘ r

Visų rūšių draudimai Ontario provincijoje: namai, automobiliai 
ir t.L 24 valandų patarnavimas veltui.

HAMILTON 
TORONTO

75 Homewood Ave, 
42 Evelyn Ave. 
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Pavergtoje tėvynėje
(E) Atsirado pavojingas ken

kėjas. Tai ilgakojis uodas, kuris 
Plungės rajono kolūkiuose ‘nai
kina linus. Kaikur jau sunaikin
ti ištisi linų plotai. Iš čia pavo
jingasis kenkėjas persimetė jau 
ir į Kretingos rajono linų lau- 

' kus. Uodas yra apie 16-26 mm 
ilgio, viena pora sparnelių ir ne
normaliai ilgomis kojomis. Nu
kirtęs jaunus linų stiebelius, 
juos įsitraukia į savo urvelius. 
Kai prisiveisia jų labai daug, li
nus visiškai išnaikina.

(E) Kompartijos ck aimanos 
dėl negerovių žemės ūkyje. Lkp 
centro komiteto plenumo nuta
rime, kuris per Vilniaus radiją 
.buvo paskelbtas birželio 26 d., 
skundžiamasi, kad eilė rajonų 
ignoruoja kukurūzų reikšmę. 
Eilėje kolūkių pasėliai prižiūri
mi nepatenkinamai. Centro ko
mitetas kaltina Žemės ūkio mi
nisteriją, rajonų komitetus, ta
rybinių ūkių ir kolūkių vadovy
bes, kad šienapiūtė nebuvusi 
kaip reikiant pravesta,. “Dėl ta 
daugelis kolūkių ir tarybinių 
ūkių dar nepradėjo šienauti pie
vų”. (Įsidėmėtina, kad čia bir
želio 26 dienos pranešimas. E.). 
Daugelyje Lietuvos MTS, kol
ūkių ir tarybinių ūkių nesure
montuotos mašinos derliui nu
imti. Mažai esą rūpinamasi trą
šomis. Mėsos ir pieno gamybos 
tempai esą lėti ir nepatenkina
mi. Paruošų sistemoje esą daug 
rimtų trūkumų. Mažėjąs pieno 
riebumas, gyvuliai sublogsta, 
smunka linų kokybė, vis dar ne
išvengiama ž. h. produktų gedi
mo. Eilėje rajonų niekas nesirū
pinąs soclenktynėmis. Centro 
komitetas įpareigojo ministeri
jas ir įvairius komitetus pildyti 
tai, kas ck įsakoma.

(E) Panaikinti cechai (atskiri 
fabrikų skyriai). Jie turėdavo 
viršininkus, padėjėjus ir atski
rą biurokratinį aparatą. Dabar 
skyriams vadovausią meisteriai.

(E) Palangoje esą 3.000 vasą- 
rotojų, pranešė Vilniaus radijas 
birželio 17 d.

(E) Kiaulienos centnerio savi
kaina — per 1000 rublių. Širvin
tų rajono Šešuolėlių tarybinio 
ūkio direktoriaus pasakojimu 
Vilniaus radijo valandėlėje že
mės ūkio darbuotojams birželib 

• 10 d., vieno centnerio kiaulienos 
pagaminimo savikaina iki šiol 
buvusi 1020 rublių. Dabar sie
kiama savikainą atpiginti iki 
850-900 rublių. (Pastaba: Šitas 
tarybinis' ūkis tik pereitais me
tais buvo įsteigtas nusavinus 
kolūkines žemes. Nors tarybinis 
ūkis įsirengė automatines šė
ryklas ir šiaip patobulinimus, 
gamybos savikaina vistiek lie- 

. ka palyginamai augšta).
4E) Pirmoji Lietuvos sodinin

kų gamybinė konferencija įvy
ko Dambavos vaismedžių ir vais 
krūmių medelyne. Dalyvavo 100 
sodininkų iš visos Lietuvos.

(E) Paminklas rašytojui Jo
nui Biliūnui pastatytas prie 
Anykščių piliakalnyje. Pamink- 
tas monumentalinio obelisko

formos, pastatytas iš Lietuvos 
įaukųz granito. Paminklo staty
bai sunaudota 700 tonų akmens. 
Paminklo viduje įrengta kripta, 
kuri skirta Biliūno palaikams. 
Rašytojo barlejefas atlietas pa
gal skulptoriaus Broniaus Viš- 
niausko sukurtą proj.ektą. Pa
minklą statė mokslinės restau- 
racinės gamybos dirbtuvė. Pa
minklo architektas — Gabriū- 
nas, kuris panaudojo lietuviškas 
architektūrines formas. Aplink 
paminklą sutvarkytas piliakal
nio viršukalnis. Paminklas vi
soje apylinkėje jau iš tolo esąs 
matomas.

Lietuvos komjaunimo centro 
komitetas paskelbė “jaunimui 
skiriamų' trumpos apysakos ir 
apsakymo konkursą”. Kūriniuo
se turįs būti vaizduojamas šių 
dienų jaunimo gyvenimas, jo 
gamybinė ir visuomeninė veik
la... Skiriamos trys premijos 
po 8.000, 6.000 ir 4.000 rublių, 
be to, keturios “paskatinamosios 
premijos po 1.750 rublių”. Jury 
komisija: J. Avyžius, A. Baltrū
nas, A .Bieliauskas, A. Ferensas, 
A. Jonynas, V. Kubilius, E.’ Mie
želaitis (kom. pirm.), J. Lapa- 
šinskas, A. Laurinčiukas ir A. 
Pačius.

“Tiesa” paskelbė apsakymo 
konkursą. Bent 15 mašinraščio 
puslapių apsakyme turinti būti 
vaizduojama “Lietuvos darbo 
žmonių kova už tarybų valdžią, 
už socializmo ir komunizmo pa
statymą Tarybų Lietuvoje”. 
Premijos: 7.000, 4.000, dvi po 
3.000 rublių ir trys paskatinamo
sios po 1.000 rublių.

Kambarių nuoma Kaune esan-* 
ti labai augšta, rašo Tiesa. Tie, 
kuriems seniau pasisekę gauti 
didesnius butus, miesto centre 
už kambarėlį imą 150 rublių, ki
tur 100 rublių, kai viso buto 
nuoma jiems tiek nekainuojanti.

Oficiali 9. kv. metrų kambario 
kaina turinti būti tokia: 11.82 rb. 
nuomos, 4 rb. už elektros apšvie
timą, 3 rb. už vandenį, 10 rb. ap
kūrenimas, taigi išviso 28,82 rb. 
Pateikiama ir tokių butų spe
kuliantų” pavyzdžių. Tai Graus- 
lys, gyvenąs Kuzmos gatvėje, 
Mažibovskaja, gyv. Ė. Nėries g. 
Nr. 9, bt. 7, toje pačioje gatvėje 
gyvenąs Nachmedas, Jonas Liut 
kevičius, kurio adresas nepa
duodamas.

Vasaros sezono uždarymas.
Rugpjūčio 4 d., pirmadienį, TF A-bės Hamiltono skyr. valdyba

RENGIA DIDELĘ IR LINKSMĄ

kuri įvyks “SKY CLUB” aikštėje prie “BRANT INN” 
BURLINGTON* ONT.

Įvairus bufetas, turtinga loterija, linksma Benni Ferri muzika.
Pradžia 7 v. v. Esant blogam orui, viskas vyks ten pat salėje.
Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toronto ir visų kitų kolonijų brangius tautiečius kuo gau
siausiai atsilankyti ir kartu paremti TF veiklą. Atsilankiusieji tikrai turės didelį malonumą.

IKI MALONAUS PASIMATYMO! ' Valdyba.

HAMILTON, Ont
Vaikai stovykla. Tėvų i Pran

ciškonų stovyklavietėje Wasa- 
goje Toronto “Aušrųš” sporto 
klubas- rengia stovyklą vaikams 
7-14 metų ųuo rugpiūčio 2 d. iki 
17 d. Norintieji hamiltonięčių 
tėveliai leisti savo vaikučius į 
šią stovyklą prašomi užsiregist
ruoti pas šiuos asmenis: G. La- 
tauškaitė, tel. LI. 5-7623 ir J. 
Pleinys, tel. JA. 9-5129. Užsire
gistruoti iki liepos 27 d., nes rei
kalinga žinoti kiek vaikučiu iš 
Hamiltono į šią stovyklą vyks. 
Visi stovyklautojai bus iš Ha
miltono į stovyklą nuvežti ir 
parvežti lengvomis mašinomis 
Hamiltono at-kų kuopos inicia
tyva. Stovyklos mokestis "už 16 
dienų stovyklavimo laiką: vie
nam vaikui — $24, dviems — 
$40, trims ir daugiau vienos šei
mos vaikams — $50. Nepajėgiau 
tiems užsimokėti bus daroma 
lengvatų. J. P.

Paskutinė gegužinė, rengiama 
TF A-bės Hamiltono skyr. val
dybos, vasaros Sezono uždary
mo proga rugpjūčio 4 d., pirma
dienį, įvyks gražiausioje visos 
plačios apylinkės “Sky Club” 
aikštėje prie “Brant Inn”, Bur
lington, Ont.. —- apie 10 mylių 
nuo Hamiltono Toronto krypti
mi prie 2- j o kelio.

Gegužinės vieta ir visa jos 
aplinkuma yra žavi: patogūs 
įrengimai sėdėti, šokiams aikštė 
—kaip ledas, ant pat ežero kran-

SUDBURY Ont.
Mažina darbo valandas. Be tijoj'ar Japonijoj yra daug pi- 

ariksčiąu' atleistų 1.300 darbi- gesnė-darbo jėga, o čia darbinin- 
ninkų INCO b-vė norėjo atleisti kai dar norėtų, kad būtų pake- 
dar 2.500, tačiau dar neatleido; liamį a.tlyginimai.
tik vieton penkių dienų savaitė
je dirbs keturias. Nikelio ir kitų 
metalų pareikalavimas tarptau
tinėje rinkoje sumažėjo. Kada 
pagerės reikalai, sunku pasaky
ti, nes Vokietija ir Japonija eko
nomiškai sustiprėjo ir užverčia 
pasaulinę rinką pigesnėmis pre
kėmis, negu Amerika ir Anglija. 
Šioms pastarosioms sunku kon
kurenciją išlaikyti, nes Vokie-

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

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

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

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

A. ir S. Kusinskiai pakrikšti- 
jo savo trečiąjį kūdikį Ritos So- 
fiįos vardais. Kūmais buvo: Va
lys Bružas ir Ona Jasinskienė. 
Ta proga įvyko jaukios vaišės 
A. S. Kusinskių namuose.

Daug svečių iš JAV. Labai 
daug lietuvių iš JAV ir iš pietų 
Ontario atostogauja pas savo gi
mines ir draugus Sudburyje; 
tarp kitų— Juozas Matijošaitis 
iš Worcester, Mass., buvęs 21 
metus Gelgaudiškio valsčiaus 
viršaitis atostogavo pas savo 
puseserę Agotą ir Petrą Mazai- 
čius ir sutiko čia vieną gelgau- 
diškietį ir šakietį. Vaišingųjų 
A. P. Mazaičių pastogėje buvo 
suruoštos šaunios pagerbtuvės, 
kuriose dalyvavo gražus būrelis 
artimesniųjų bičiulių.

Virginija Kriaučeliūnaitė, ku
ri jau ansksčiau yra laimėjusi 
keletą kartų mbkslapinigius pie- 
šybai iš Mineapolio meno mo
kyklos, dabar ir vėl laimėjo du 
diplomu: vieną iš Mineapolio, 
antrą iš Sudburio piešinių kon
kurso. Ją aplankė jaft ir Minea
polio meno mokyklos atstovas 
sū pasiūlymais specializuotis 
toje srityje.

Regina Jakubonytė, kaip gabi 
baleto mokyklos mokinė, laimė
jo mokslapinigius, sekančiais 
mokslo metais lankys baleto 
mokyklą nemokamai. ‘

Sudburiškis.

to, kur matyti gražiausi regi
niai, ypač prietemoje.

Veiks įvairus bufetas, o pasi
vaišinti tokioje aplinkumoje —- 
vienas malonumas turtinga lo
terija savo ir kitų laimei išmė
ginti linksma Benni Ferri mu
zika. Pradžia 7 vai. vak. Esant 
nepalankiam orui—viskas įvyks 
ten pat salėje.

Maloniai kviečiame visus ma
loniuosius Hamiltono, Toronto ir 
visų kitų kolonijų lietuvius kuo 
gausiausiai atsilankyti, kur tik
rai bus gera proga, atsipalaida
vus nuo visų kasdieninių rūpes
čių, maloniai praleisti laiką ir 
kartu pailsėti.

Maloniu savo atsilankymu 
drauge prisidėsite ir prie mūsų 
vykdomų uždavinių įgyvendini
mo: sutelkti kuo duagiausiai lė
šų mūsų pavergtos tėvynės iš
laisvinimui bei radijo bangų 
siuntimui ten likusiems.

Iki malonaus pasimatymo.
T. F; valdyba.

Nuoširdžiai dėkojame Tolvai
šai Stasiui iš Sudburio, Ont., ir 
hamiltoniečiui Gasiūnui Zeno
nui, įnešusiems po $100 L. Namų 
'akcijų pirkimui.

Atskirą padėką reiškiame ge
rajam St. Tolvaišai, kuris kad ir 
gyvendamas nuo Hamiltono už 
kelių šimtų mylių, nepabūgo in
vestuoti pinigų i bendrą tautinę 
nuosavybę. Kilirpo jis vilnietis, 
gyvenęs ilgą laiką lenkų oku
puotoje Lietuvos dalyje, išaugo 
giliu patrijotu ir nuoširdžiu lie
tuviškų reikalų rėmėju. Atsi
sveikinant su St. Tolvaišą, buvo 
malonu išgirsti jo pažadą, kad' 
ateityje jis prie HLN prisidė- 
siąs stambesne suma.

Mielieji Hamiltono lietuviai' 
Neatidėliokime mūsų prisidėji
mo prie LN! Juk visi aiškiai ma
tome, ką padarė pusės hamilto- 
niečių sudėjimas po»$100 bend
ram tautiniam ^reikalui. Visos 
tautybės stebisi Hamiltono lie
tuviais. O ką būtų padariusi ta 
šimtinė dolerių, jei būtų buvusi 
mūsų paskirose kišenėse? Be
veik nieko. Dabar gi* ir LN įsi
gijome ir investuotu pinigų ne
tik . kad -nepraradome, bet už 
juos gausime geras palūkanas 
ir, be to, stambiau galėsime iš 
gaunamo LN pelno lietuviškus 
reikalus paremti.

LN kinas liepos 7-12 d. turėjo 
2.160 lankytojų ir už įėjimo bi
lietus iš jų gauta $1.226,30. Apy
tikris šios savaitės grynas pel
nas apie $300. Trečiosios savai
tės pirmos 3 dienos — liepos 14- 
16 — davė 876 lankytojus su 
$517,40 pajamų.' Trečiąją savai
tę svečių skaičius per pirmąsias 
tris dienas buvo 200 mažesnis 
negu per tą patį laiką anksty
vesnėje savaitėje. Manoma, kad 
lankytojų sumažėjimo priežasti
mi tenka laikyti augšta tomis 
dienomis temperatūra—iki 90F.

Šią savaitę LN kine gražus 
spalvotas filmas “Saddle the

Wind” ir “Decision against 
time”. Kitą savaitę, pradedant 
liepos 28 d., savo kine turėsime 
“The Safecracker” su Ray Mil- 
land ir Jeanette Starke. Šiame 
filme' matysime įdomių paslap
čių iš pr. karo špionažo. Amtrasis 
f” — • -K-‘ -----
ing” su Jose Ferrer ir Gena 
Rowlands, i

Alyvą krosnims per NF užsi
sakė J. Arštikaitiš, H. Venator 
ir D. Stukas. Liepos 12 d. iš Gil- 
lies-Guy b-vės gautas čekis $45 
kaip komisas NF už jų perkamą 
iš šios bendrovės alyvą. Nuo
širdus dėkui jums už šią netie
sioginę auką! Prašome visus lie
tuvius nukreipti alyvos pirkimą 
per NF, paskambinant St. Bak
šiui JA. 9-4662. Sk. St*

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES z

ALTas per 4 metus—nuo 1953 
m. lapkričio 1 iki 1957 m. spalio 
31 d. — yra surinkęs ir išleidęs 
$180.703,49.

1953-4 m. išleista $53.392,83: 
1954-5 — $38.297,40; 1955-6 — 
$42.259,55 ir paskutiniais metai^
— č36.406,39, balansui rodant 
Č1O.34T,32. Nuo 1957 m. lapkri
čio 1 d. iki 1958 m. balandžio 30 
d. išleista $17.429,47.

Išlaidos per minėtus 4 metus 
pasiskirsto šitaip: sekretoriatui
— tarnautojui ir kitoms išlai
doms — $19.513,35; konferenci
joms ir suvažiavimams $22.862, 
36; Informacijos centrui $31.000; 
VLIKui $51.061,74; įvairioms ki
tom sišlaidoms (pvz. Kersteno 
kom. tyrinėjimai, Lietuvos by
los dokumentacijos telkimui, ge
nocido konvencijai, leidiniams, 
reprezentacijai ir kt.) — $42. 
918,72. ■

BALFas paskelbė II-o metų 
ketvirčio apyskaitą. Pajamų — 
$17.890,32, o su balansu — $73. 
033,12; išlaidų — $31.021,54; šal- 

- imigracijai bei

pirm., J. Trečiokienė — vicep. 
ir vaišių kom. pirm., B. Šakenis 
— sekret. ir tvarkos kom. pirm., 
V. Dilis — ižd. ir finansų kom. 
pirm., ‘S. Kontrimas — spaudos 
ir propagandos kom. pirm.

Socialdemokr. suvažiavimas 
įvyko Bostone, Keleivio patal
pose. Jame dalyvavo 40 atstovų. 
Pirmininkavo S. Strazdas, sek
retoriavo J. Vilkaitis. Praneši
mus padarė P. Grigaitis ALTo 
sekr., J. Kaminskas ir kt. Pirma
sis nusiskundė smarkuoliais sun 
kinančiais ALTo veikimą, o ant
rasis pareiškė, kad jis ir jo gru
pė užsieny atstovauja Lietuvos 
socialdemokratų partiją laiky
dami save delegatūra.

Kun. Jonas Kerdėjus, SJ, bir
želio 22 d. atlaikė primicijas 
Bostone.
AUSTRALIJA

Mirė Jurgis Kalakauskas-Ka- 
lakonis, “Mūsų Pastogės” redak
torius. Jis sirgo aziniu gripu, 
buvo pasveikęs, paskui vėl at
krito ir jau nebeatsispyrė. Ve
lionis yra gimęs 1910. X. 8. Star
kų k. Vilkayiškio apskr. Studi-filmas yra “High Cost of Liv-. pai, $2.372,57

Įkurdinimui, $1.174,07 - gėry- , įvo^VD un-te‘ekonomiką7žur- 
bių siuntimui ir rinkimui, $2.765, ■ 
88 — raštinės, kelionės, pašto iš
laidoms, tarnautojų algoms ir 
pan. Bendras balansas liepos 1 
d. $35.699,06. .

BALFo seimas š.m . šaukia
mas Newarke, N.J. lapkričio 29- 
30 d. Seimui organizuoti sudary
tas komitetas: ,prąl. I. Kelmelis 
— garbės pirm., I. Jatulis, pirm., 
kun. P. Totoraitis — vicepirm. 
ir svečių priėmimo komisijos

Nuoširdžiam lietuviui patrijotui, mūsų bičiuliui
LIUDUI PESLIUI.

jo žmonai JADVYGAI Lietuvoje mirus, skausmo valando
je reiškiame gilią užuojautą ,

VKLS St. Catharines Skyrius.

A. A. JADVYGAI PUSLIENEI mirus, 
jos vyrui LIUDUI PŲSLIUI, gyvenančiam St. Catharines, 
Ont., reiškiu gilią užuojautą

•Liūdesio valandoje

Ignas Šajauka.

jo žmonai JADVYGAI Lietuvoje mirus, nuoširdžiausią 
užuojautą reiškiame

J. ir M. Mackcvičiai ir V. ir M. Ruzgiai.

Mylimai žmonai
A. A. JADVYGAI PUSLIENEI

Lietuvoje mirus, jos vyrą Liudą Puslį nuoširdžiai užjaučia
me ir liūdime kartu

Susituokė: Povilas Petras Be- 
laišis su Monika Garionyte bir
želio 25 d. Jie yra pirmoji pora 
priėmusi moterystės sakramen
tą naujoje lietuvių bažnyčioje. 
Juntguvių metu Veni creator 
giedojo dviem balsais Danguo
lės Januškaitės kompoziciją. <

Vakare parapijos salėje įvyko 
vestuvinis balius.

Algimantas Lingė lietuvių 
bažnyčioje priėmė moterystės 
sakramentą liepos 5 d. su Else 
Lora Horch. Vestuvinis balius 
Įvyko Melbourne viešbutyje.

Pakrikštyta: Gintaras Anta
nas, Janinos ir Antano Kuncai-

Z. St. Kuktai, 
' J. Girevičius.

WINNIPEG, Man.
čių sūnus, birželio 26 d. Krikšto 
tėvais buvo iš Amerikos atvykęs 
Antano brolis daktaras Juozas 
ir Florencija Kuncaičiaį.

Laima Marija. Aldonos ir Va
lentino Rutkauskų dukrelė, lie
pos 6 d. Krikšto tėvais buvo Juo
zas Dcmereckas ir Lina Čingai- 
tė' :■

KRONAS -
F VALEVIČIUS J
► UNITED AjivJ

"Tha Centre of Real Estate"

Pries perkant ar
parduodant

namus* biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
‘ LIMITED

366 MAIN ST. EAST* HAMILTON* ONTARIO 
Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).

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

KŪRENIMO SEZONAS JAU PASIBAIGĖ
VARGS1ME DAR SU ANGLIMIS DULKINAME SKLEPE.

AR KEIS1ME Į AUTOMATIŠKĄ ŠILDYMĄ • 
Iki 8 kambarių namui apšildyti, vandens tankui ir virimui Ga- 
zo Kompanija duoda BUDGET PLAN. 150-170 dol. per metus. 
STATOME augštos kokybės GOOD CHEER gazinius ir alyvi
nius pečius, vandeniui šildyti gazinius ir elektrinius tankus. 
Išsimokėjimas net iki 3 metų! Kainos žemos, darbas sąžiningas 
ir garantuotas. GOOD CHEER gamina pečius nuo 1845 metų!

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

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

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS
(Authorized Good Cheer Dealer)
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VOKIEČ1AI PREKIAUS 
SU RUSIJA

Stambios Vokietijos , firmos 
Ruhro krašte, kaip Krupp, De
mag ir kt. ruošiasi į Sov. Rusiją 
pasiųsti savo nuolatinius atsto
vus, kurie, žinoma, neturėtų ex- 
teritorinių teisių, būtų pajungti 
sovietinei teisei, betgi greičiau
sia gautų tam tikrų privilegijų 
bei išimčių. Tuo tarpu firmos, 
tuo reikalu veda derybas per 
sovietų atstovybę Bonnoje.

Kruppo koncerno įgaliotinis 
B. Blitz Maskvoje praleido tik 
vieną savaitę, bet susidaręs įs
pūdį, kad ten būsią galima pa
daryti neblogų biznių. Tuo tar
pu Kruppo koncernas jau turi 
sutartį parduoti už 45 milijonus 
markių cheminių fabrikų maši
nų. Dar dėl vieno 10 milijonų 
markių užsakymo tebesiderama. 
Šitie Kruppo pasisekimai paaki
no atsigręžti į Rusiją ir kitas 
firmas.

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

AuflžH procentai už indeliu*. Sumažinti procentai už paskola*.
Indeliai, patkolo* ir nario gyvybė yra apdrausta.

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

nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, SS'Dundum St. N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

Atidaryta nauja lietuviška

moterų kirpykla
NELLE BEAUTY 

SALON
1496 Main St E.

% tnetoli Kenlworth)
Hamilton. OM. Tel. LI. 4-9898 

Sav. A. BUČINSKIENĖ

nalistinį darbą pradėjo 1929 m. 
rašydamas įvairiuose laikraš
čiuose — Kary, Vakaruose, Lie
tuvos Aide ir kt. Nuo 1953 m. 
Australijoje redagavo “Mūsų 
Pastogę’’ ir reiškėsi visuomeni
nėj veikloj.

i Mykolą Šutą, tramvajaus kon
duktorių, ištiko nelaimė: • iškri
to iš tramvajaus, kuris nupiovė 
jam abi kojas. Po operacijos ir 
kraujo transfūzijos Š. sveiksta. 
Jis yra 34 m. ir Australijoje ži
nomas kaip mėgėjas aviatorius.

Kun. P. Butkus su kun. L. 
Paltanavičium atšventė 20 metų 
kunigystės sukaktį. Liet. Kata
likų Kultūros Draugija surengė 
jiems iškilmes, kurios dalyva
vo 160 asmenų. Kun. P. Butkus 
yra Sidnėjaus liet, kapelionas, d 
kun. L. Paltanavičius — vienuo
lis pasijonistas, gimęs Škotijoj 

' ir atvykęs Australijon 1926 rti; 
i Jis dirba įvairiose australų pa

rapijose kartu talkindamas ir 
lietuvių kolonijom.

Melbourne Liet. Klubas nu
pirko namus už 6.593 svarus. Ta 
suma š.m. liepos mėn. vidury tū
ri būti sumokėta visa arba už 
nesumokėtą dalį teks mokėti pa
lūkanas. Klubo valdyba krei-' 
pėsi į vietos lietuvius kviesda
ma savo įnašus padidinti arba 
stoti naujais nariais, jei kurie 
dar nėra nariai. -

Bankstcwno Lietuvių Namų 
statyba žymiai pažengusi. Namai 
jau su lengais ir durimis, bet ša

pe dar be grindų, tinko; lubų ir 
1.1. Ja jau naudojamasi. Čia vei
kia šeštadieninė mokykla, čia 
jaunimas repetuoja taut, šokius 

pr kt.
Namų valdyba gegužės pabai

goje paskelbė, kad rėmėjų esą 
325. Jų tarpe 13 organizacijų. Pi
nigų surinkta 4.648, išleista 858 
sv. sklypams ir 3.56 namams. 
Statant gausiai naudotasi talki
ninkų darbu — užregistruota 
3.108 talkos valandos, atliktos 
118 talkininkų.'Dabar reikią dar 
1.400 sv. sumokėti už sklypą. 
Valdyba paskelbė atsišaukimą į 
lietuvius, prašydama, kas gali, 
paskolinti.

Myer Emporium lėlių parodoj 
Adelaidėj, kurios ruošiamos jau 
eilę metų, gegužės 24 d. pirmoji 
premija ir 10 sv. čekis įteikti V. 
Venelovavičienei už lietuvių 
tautiniais drabužiais aprengtas 
lėles — mergaitę ir berniuką. V. 
Venclovavičienė tokią prėmiją 
laimėjo ir pernai. ’
ARGENTINA

Mirė Paulius Mironas, pramo
nininkas, SIMIR įmonės dalinin 
kas. Taipgi mirėAugustinas Bū- 
čys, nepriklausomybės kovų da
lyvis, sulaukęs 61 m. Kilęs iš 
Zyplių km., Sintautų vi., Šakių 
apskr. 1927 m. atvyko Argenti
non su žmona Marija Mikelai- 
tyte. Išaugino dukras — Luizą 
ir Eleną; pirmoji yra skerdyklos 
raštinės tarnautoja, antroji — 
mokytoja. Mirė ir Petras Palio
nis. kilęs iš Šepaniškių, Rokiš
kio apskr. Jis paliko žmoną Ma
riją ir 15 m. dukrelę Olgą.
BRAZILIJA

T. J. Rružikas, SJ, garsusis 
haisijonierius, ilgokai sirgęs, su
stiprėjo ir atvyko vesti. misijų 
j Sao Paulo. Čia jis išbus 4 mėn.

Vyriausybė pastatydino naują 
miestą — valstybės sostinę Bra- 
zilia, kurioje vieną gatvę 12 km 
ilgio, paskyrė užsienio atstovy- 
uėms. Kiekvienam kraštui pa
skirta po atitinkamą sklypą jų 
tarpe ir Lietuvės — 2 ha. Lietu
vos sklypas yra šalia Indijos 
sklypo. Dabar jis yra Lietuvos 
atstovo Brazilijai dr. Friėk* Me- 
verio globoje. Vyriausybės ^pa
tvarkymu. užsienio kraštų atsto
vybės turi pasistatydinti namus 
-biurus ir atstovams butus iki 
1960 m.
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KOLCHOZU REFORMA LIETUVOJ
(E) Kad sovietinė kolchozinė 

sistema yra netikusi — tai žino 
visas pasaulis, tuo įsitikino ir 
patys sovietų vadai. Chruščiovas 
suskato kolchozinę tvarką sa
vaip pertvarkyti. Tarp kitko, 
ėmėsi stambiuosius kolchozus 
smulkinti, panaikino arba su
mažino kolūkiečių prievoles iš 
jų privačių sklypų, neseniai pra
dėjo likviduoti MTS (mašinų 
traktorių stotis), pradėta per
tvarkyti ir kolūkiečių atlygini
mų būdą, o dabar, greitomis su
šaukus visasąjunginės kp centro 

‘ komiteto plenumą, birželio 17 d. 
Chruščiovas išdėstė vėl naują 
kolchozų reformos planą, kuris 
jau paskelbtas.

Kokia ta naujoji kolūkių 
sistemos reforma?
“Nuo 1958 m. panaikinti kol- 

• ūkiuose žemės ūkio produktų 
privalomus pristatymus valsty
bei ir atsilyginimą natūra už 
mašinų, traktorių, remonto tech
nikos ir specializuotų stočių at
liekamus darbus kolūkiuose”.

“Žemės ūkio gaminių valsy- 
bines paruošas kolūkiuose vyk
dyti, pradedant 1958 metais, su
pirkimo tvarka. Siekiant teisin
giau nustatyti kolūkių dalyva
vimo mastą - aprūpinant valsty
bę žemės ūkio gaminiais ir to
liau laikytis tokio principo, kad 
pagrindinių gaminių, t.y., grū
dų, bulvių, mėsos, pieno, vilnų 
ir kiaušinių valstybinių paruo
šų apimtis būtų skaičiuojama 
nuo hektaro dar labiau diferen
cijavus kolūkiams šių produktų 
pardavimo normas...”.

Norją paruošų tvarką, kainas 
ir sąlygas nustato ck ir minis
teriu taryba.

Be to, nutarta nurašyti visą 
kolūkių pereitų metų įsiskolini
mą natūra pagal privalomuosius 
pristatymus už MTS darbus.

Nutarta siekti visų paruošų 
atpiginimo, didesnio ekonomiš
kumo. Visos įstaigos ir organiza- 

■ ei jos įpareigojamos pasistengti, 
kad “besąlygiškai Įvykdytų vals 
tybinius planus ir 1958 metams 
prisiimtus socialistinius įsiparei
gojimus žemės ūkio gaminiams 
gaminti ir pristatyti valstybei”.

Prievolės paliko ....
Jau paviršutiniai metus akį į 

tą naują tvarką aiškėja, jog kol- 
ūkių prievolės “valstybei” nėra 
panaikinamos ir kolūkiai nega
lės laisvai gaminti ką norėsv par
duoti kam ir už'kiek norės. Kad 
žemės ūkio gaminių paruošos 
valstybei dabar vadinsis “supir
kimais” —- esmėje mažai kas pa
sikeis. Bus ir toliau nustatyta, 
kiek nuo hektaro reiks parduoti 
valstybei, kokiomis kainomis ir!

Jau ir kaikuriems užsienio ko
mentatoriams pasidaro aišku, 
kad naujoji reforma, be kita ko, 
turi tikslą kolchozus dar labiau 
priaartinti prie sovchozinės tvar 
kos. Kai visa bus labiau skai
čiuojama skaitlinėmis, o ne svo- 
riniais (natūralinių prievolių) 
kiekiais, lengviau duosis paly
ginamos ir gamybinės išlaidos ir 
darbininkų uždarbiai kolcho
zuose ir sovchozuose, taip pat ir 
prievolės valstybei. O kai koĮ- 
chozininkai ims skųstis savo 
bloga padėtim ^sovietinė valdžia 
jiems patars kolchozus paversti 
j sovchozus... Visoje ilgoje 
Chruščiovo kalboje ir ilgame ck 
plenumo pareiškime labai mažai 
tekalbama apie kolcbozininkų 
būklės pagerinimą (prisimena
mas tas reikalas tik prabėgo
mis), o vis pabrėžiami valstybės 
požiūriai. Labai linkėtume Lie
tuvos kolchozininkams, kad jų 
sunki padėtis bent kiek pagerė
tų; deja, iš esamų duomenų ne
atrodo, kad taip bus.

O KAS TOLIAU ? PLANINGO DARBO PAGALBA
Įvykiai Libane, Irake, Jorda

ne niekam negalėjo būti staig
mena. Jau seniau žibalo bend
rovių akcininkai buvo perspėti 
likviduoti Vid. Rytų bendrovių 
akcijas. JAV-bių respublikoniš
kąją! vyriausybei didžiadvasiš
kai užsistojus Egipto pulkinin
ką Nasserį ir sulaikius lengvą 
žydų, britų ir prancūzų 1956 m. 
pergalę, aiškėjo, kad sovietų re
miamas arabų tautinis judėji
mas išsiverš iš rėmų; Arabiškas 
“šach mat” tobuliausiai tiko iš
reikšti sovietų - vakariečių žai
dimui arabais. Nikita triumfavo.

Jau Leninas žinojo mažų “tau
tinių, šovinistinių nepriklauso
mų valstybių” parankumą 
tiems, kurie siekė- pasaulio val
dymo betkokiomis priemonėmis. 
Tas pats Leninas su čičerinu 
tuometiniu užs. reik, ministeriu, 
1920 metais gudriai sulaužė Va
kariečių priešbolševikinį fron
dą pabaltiečiams pasisiūlius pri
pažinti jų “tautinės nėpriklauso-

ALMAUS, 
mūsų bendrabarbio. Niujorke

Kelių ženklai-jūsų sargai
(CSc) Metropolitan Toronto 

Susisiekimo skyrius nutarė pa
keisti kaikuriuos kelių ženklus, 
kurie sunkiai suprantami. .

Vienas tokių ženklų yra para
šas ’’Yield”. Jis reiškia, kad vai
ruotojas tuo atveju yra paskuti
nis kelio pirmumo atžvilgiu. Jis 
turi užleisti kelią pėsčia j am, ku
ris jau pradėjęs kirsti kelią ar 
tebelaukia stovėdamas paženk
lintoje vietoje. Jis taip pat turi 
užleisti kelią priešinga krypti
mi atvažiuojančiam automobi
liui.

Dabar vietoje “Yield” bus pa
rašas: “Cross-Over. Stop for pe
destrians”. Tiesa, naujasis para
šas daug ilgesnis ir reikalauja 
daugiau laiko jį perskaityti, bet 
manoma, kad bus suprantames
nis.

Vairuotojui nepakanka mokė
ti perskaityti angliškai tik Stop 
ir Go. Teismuose jau turime at
vejų, kad dėl kelio ženklų nesu
pratimo įvyko nelaimės. Netgi 
vienas egzaminatorius sėdi ka
lėjime už tai, kad praleido vai
ruotojus, pakankamai nesupran
tančius kelio ženklu. .

Vertas kalėjimo ir kiekvienas 
vairuotojas, kuris sėda už vairo, 
neperskaitydamas įspėjimų.

Toks vairuotojas kelyje yra 
nemažiau pavojingas, kaip pu
siau aklas ar automobilyje be 
stabdžių.

Kiekvieną dieną Ontario plen
tuose kas nors yra užmušamas. 
Bendras žuvusiųjų .ant kelių 
skaičius Ontario prov. kasmet 
viršija 1.000. Panašus proporcin
gai nelaimių skaičius yra ir ki
tose provincijose, atsižvelgiant 
i gyventojų tankumą ir susisie
kimo tolumą.

Tų nelaimingų užmušimų da
lis — nežinia kuri dalis — pri
klauso ir vairuotojui, nesupra
tusiam kelio ženklų. Jei jis būtų 
rūpestingiau vairavimui pasi
ruošęs, būtų apsaugojęs savo ir 
nekaltų aukų gyvybes.

Nepamirština visad galiojanti 
taisyklė, kad negalima teisintis 
įstatymų nežinojimu. Įstatymų 
nežinantįjį baudžia ne tik patys 
įstatymai, bet ir jo paties sąžinė. 
Niekas negali sakyti, kad yra 
perdaug, jei reikalaujama iš vai
ruotojo pažinti kelio ženklus 
prieš sėdant už vairo.

Galimybių kraštas
(CSc) Dominijos Statistikos' patraukti imigrantus, bet taip 

Biuras jau paskelbė 1956 m. gy- | pat susidaro galimybės tiek imi- 
ventojų surašymo duomenis. į grantus tiek senuosius šiame 
Pagal tą raportą, 1951-56 m. lai- I krašte pastoviau įkurdinti.

■ kotarpyje, t.y. per penkeris me- Būtų juokinga laukti, kad

mybės” ambicijas, dar pridėda
mas kiekvienai po saują aukso 
rublių. Rusai betgi raukės net 
pabaltiečiams tariantis tarpusa
vy susijungti. Galiausiai Mask
va “taikingomis priemonėmis” 
Pabaltijo suklestėjusias valsty
bes likvidavo vakariečiams kuo 
kitu užsiėmus.

Dabar atėjo eilė Vid. Rytų 
taip vadinamo “Cordonne San- 
nitaire” likvidacijai. Jei vaka
riečiai, težiūrėdami tik savo ma
terialistinių interesų, steigė ten 
karalijas ir uliavojo su šeikais, 
užmiršę gyvenimšką logiką apie 
praeiteis feodalizmo nesugrįž
tam urną, tai Maskva arabų ma
sėms šūkavo, kad tik sovietinė 
santvarka atneš normalesnį gy
venimą.

Nasseris vėl Nikitos glėby
Prieš kiek laiko Vašingtone 

jas prezidentą iiį jo ministerį 
Dulles lankėsi nužudytasis Ira
ko karaliukas su savo patarė
jais. Visi jie maldavo Ameriką 
nedviprasmiškai pasisakyti už 
Bagdado paktą, visomis išgalė
mis remti 100% Vakarams pa
lankią jo vyriausybę. Už pasi
tikėjimą Amerika irakiečiai da
bar sumokėjo savo gyvastim.

Už tai gal neveltui Oregono 
kongresmenas Porter ir sen. Je- 
nnes 'piktinosi prezidento poli
tiniu neapdairumu. Amerikai 
betgi dabar nieko kito neliko 
kaip griebtis jėgos. Pats prezi
dentas dabar jau sakė einąs 
ginti “teisėtai rinktos taikingos 
Libano vyriausybės” (kažkodėl 
ne Irako?), o jo brolis dr. Mil
ton, taipgi apmėtomas kaip ir 
Nixon akmenimis Pietų Ameri
koj, kalbėjo apie JAV-bių “są
žinės švarumą”.

Blogiausia tai, kad pulk. Nas
seris, antrą sav.aitę viešėdamas 
pas Tito klausėsi elementariau
sio kurso apie sovietų “broliš
kos paramos esmę”, Amerikai 
pasiuntus kariuomenž, vienu 
šuoliu atsirado Maskvos glėby.

O kas toliau?
Žinoma, JAV kariuomenė, 

kaip ir raudonoji armija Lenki
joj, Lietuvoj ir visoj Rytų Eu
ropoj, gal išlaikys pozicijoj ma- 
rijonetines ir operetines arabų

arabus ir pasaulio opiniją prieš 
’’imperialistus”.

Neišnaudotos progos
Lietuvoj nuolat buvo stiprina

ma antivakarietiška veikla, vis 
dažniau bandant sutapdinti na
cių laikų paskirus žudikus su vi
sa išeivių mase. “Tiesa” VII. 11. 
papildė J. Gaisrio apybraižą 
“Juos lydės prakeikimas” eilės 
Kanadoj gyvenančių vyrų pa
vardėmis ir adresais, kurie, re
dakcijos žiniomis žudę komunis
tus ir žydus. Šitaip stengiantis 
Lietuvos kompartijai, Vokietijoj 
įdomi buvo Ulmo byla, kurioj 
vis labiau ryškėjo, kad atsako
mybė už žudymus priklauso na
ciams. O už brutalias sovietines 
deportacijas — visų tautybių 
komunistams.

Gaila, kad išeivijos “informa
cijos specialistai” buvo užsiėmę 
kitais reikalais užuot pasirūpi
nę kuo plačiausiai šią medžiagą 
paskelbti žydų dominuojamoj 
Amerikos spaudoj.

Darius - Girėnas
Buvo apmiršta Dariaus ir Gi

rėno 25 metų skridimo per At
lantą sukaktis. Minėjimų iš vis 
nebūta, o jei kur ir buvo tai 
blankūs ir neryškūs. Ar nebūtų 
tikę Darių ir Girėną minėti JAV. 
ir Kanados visuomenėje, aviaci
jos mėgėjų sluogsniuose, kvie
čiant jų žygį prakalbose ir 
straipsniuose prisiminti žymiuo
sius Amerikos aviacijos pionie
rius? Argi Darius ir Girėnas 
nebuvo ir amerikiečių didvyriai, 
ne vien lietuvių? Darius ir Gi
rėnas lietuvius tada išvedė į 
penktą vietą visos žmonijos ne
paliaujamam oro ir erdvės ap
valdymo vyksme. Tie du vyrai 
toli buvo praaugę savo kartą.

Gelbėti tai, kas dar 
įmanomą išgelbėti
Turime savo tarpe tam tikrą 

dalį tremtinių, kurie drąsiai jau 
šiandien galima būtų nurašyti 
į mūsų tautos nuostolius. Šiai 
grupei priklauso dalis alkoholi
kų, dalis pasidavusių svetimoms 
įtakoms, palaidam gyvenimui, 
auksaveršiavimui, sumasėjimui 
ir t.t Jokios mūsų pastangos jų 
neišgelbės ir lieka į juos tik 
ranka pamoti, lyg kryžiaus 
ženklą uždėti, kaip ant mirusių.

Tačiau yra dar kita grupė 
tremtinių, kurie nėra taip toli 
“oažengę”, bet jau arti to; jei 
dar vienas kitas žingsnis, tai ir 
jie reikės nurašyti į nuostolius. 
Tokiuos norėčiau pavadinti vi
dutiniokais arba tiesiog viduti
niais. Ši vidutinių grupė yra jau 
didelė ir todėl verta ypatingo 
dėmesio ir pastangų, kad juos 
sulaikius nuo pirmųjų likimo.

Panašaus dėmesio reikalingas 
ir tremtyje išaugęs jaunimas. Ir 
tai vien dėl to, kad jis savo tėvų 
žemės išviso nepažįsta ir daug 
sunkiau supranta mūsų tremties 
pašaukimą, kurį juk turi pavel
dėti ir sekančios kartos.

Kad vidutinių grupę ir trem
tyje augantį jaunimą išgelbėjus 
nuo blogosios tremties dvasios, 
reikia daug rūpesčio, daug pla
ningo darbo, didelio tarpusavio 
solidarumo ir pastangų. Ir to 
viso reikės tol, kol egzistuos 
tremtis! Kad lengviau būtų su
sivokti, kuriomis kryptimis rei
kėtų palenkti minėtas pastan
gas, atkreipiamas dėmesys į 
šias sritis:

1. Lituanistinės mokyklos ir 
kursai;

2. Spauda: vaikų, jaunimo, su
augusių;

3. Jaunimo stovyklos bei ideo
loginės organizacijos;

4. Lietuviškos parapijos;
5. Pasaul io. Lietuvių Bendruo

menė;
6. Politinės vienybės atstaty

mas;
Savosios kultūros iškėli- 

ir

Būtų juokinga laukti, kad 
sąlygomis Ck ^paskerbime'dargi ! tus, imigracija padidino krašto emigracija iš Kanados būtų vi- 
isakmiai įspėta, kad valstybiniai ‘gyventojų.skaičių maždaug 30 sai sustabdyta, nežiūrint ar tai 
planai turi būti “besąlygiškai- T^s didelis krašto gyvento- liečia naujuosius ar senuosius 

■ ■ ■ - ,---- 4------ - ----- : — jai kanaciiečius. Visad buvo asme
nų, kurie mėgo keisti gyvena
mąsias vietas, ypač kad pievos, 
esančios anoje pietinės sienos 
pusėje, kai kam atrodo žalesnės. 

Tačiau jau yra vilties tikė
ti, kad mažesnis kanadiečių 
skaičius, ypač mokytų, pasiry
žęs palikti šį kraštą ir ieškoti 

ne-

planai turi būti “besąlygiškai I.. . . - . ..
vvkdomi”. Tokiu būdu'visa ta įaugimas gavosi ne tik del 
reforma gera dalimi yra vienas | didžiules imigracines bangos, 
tu propagandiniu blefu, kuriais ! bėt taip pat ir del fakto, kad; su- 
Kremlius taip vykusiai mulkina 
ir savo šalies ir užsienio žmones.

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

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

BR. STONČIUS

mažėjo emigracija iš Kanados.
Dešimtmetyje tarp 1921 ir 31 

metų emigracija iš Kanados į 
JAV siekė 925.000 asm. Tuo tar
pu dekadoje nuo 1946 iki 56 m. 
emigracija į JAV nukrito iki 
apie 300.000 asm. Nors ir pasta
rasis skaičius dar visvien tebėra i 
per didelis, bet jis jau rodo, kad 
Kanada ne tik turi galimybes

laimės kitur, kaip tai buvo 
tolimoje praeityje.

St. Lawrence Oil
(Šv. Lauryno alyva)

- gryna kukurūzų alyva 
lengvai išpilamoje skardinėje!

„fOR SALAD* 
WlNGafRYlN® 
4 PURE CORN 0U-

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 
metų.

daugelį

AMERIKIEČIŲ BAZĖ 
CHURCHILLY

Yra žinių, kad JAV ruošiasi 
pastatyti savo strateginę avia
cijos bazę Manitobos Churchil- 
ly. Tam esą paskirta 10 mil. dol. 
Numatoma esą pastatyti atitin
kamus namus, lėktuvų nutūpi
mo takus ir benzino tankus. Ba
zėje būsią laikomi lėktuvai tan
kai, kurie pakilę gali papildyti 
kurą į šiaurę skrendančių bom
bonešių.

Išviso tokių bazių šiaurėje esą 
numatoma pastatyti keturias. 
Be minėtosios dar Frobisher, 
Baffin salos šiaurėje, Cold La
ke Albertoje ir Namane paliai 
Edmontoną. Jos visos kainuosią 
50 mil. dol.

kiekvieną dieną stiprins Nasse- 
rio prestižą,. smukdydama JAV. 
Tad Vakarams dilema aiški: vie
nu ar kitokiu būdu Irake turi 
būti sugrąžintas iš kur nors “tik
ras” karaliukas ar diktatorius 
100% patikimas Vakarams. Nas- 
seris turi būti patupdytas Į savo 
kėdę — kitaip teisingas bus to 
paties Nasserio. pranašavimas — 
“Kaip stipri bebūtų šeštoji es
kadra, jos atominės bombos, 
nieks nesustabdys arabų tauti
nio kilimo. . .” Šis “kilimas” ga
lutinai išvys vakariečius iš V. 
Rytų naftos šaltinių.

SoVietai būtų visiški bepro
čiai, jei jie kišdamiesi tiesiogiai 
provokuotų pasaulinį karą. Ni
kitai šie įvykiai yra naujas įro
dymas vakariečių suglebimo. 
Jis tik kiršins kiek įmanydamas

ĮSPŪDŽIAI IŠ SOV.
SĄJUNGOS

Kanados Westinghouse b-vės 
vicepirm. James W. Kerr iš Ha
miltono papasakojo Toronto Ro
tary klube savo įspūdžius iš lan
kymosi So v. Sąjungoje drauge 
su kitais 28 verslininkais bei pra 
monininkais. Esą jų grupė bu
vusi iš Londono nuskraidinta 
sprausminiu sovietų lėktuvu T- 
104 Maskvon. Jo greitis — 525 
myl. į vai. Sov. Sąjungoj jis do
mėjęsis statyba, namų įrengi
mais, darbo našumu. Nežiūrint, 
kad šimtai naujų butų yra stato
ma Maskvoj, tebėnrtūkstaiičiai 
lūšnų. Vandentiekio įrengimai 
esą menki ir nepraktiški. Dau
gelyje vietų matęs sugriuvusius 
laiptus, balkonus net naujuose 
pastatuose. Cemento ten esą 
naudojama 30% mažiau nei Ka
nadoj, o visokių statybos padar
gų buvę matyti 2-3 kart dau
giau nei normaliai reikia. Pra
monės srityse daugiau kaip 90% 
moterų dirba įmonėse. Uždarbis 
vienoj elektros jėgainėj — $100 
mėn. ir tai geriausių darbinin
kų už 60 vai. savaitę. Atlygini
mas išmokamas daugiausia bo- 
nais. Imant paskirai, rusas dar
bininkas negalįs konkuruoti su 
kanadiečiu ar amerikiečiu. Vis- 
dėlto, esant didelei darbininkų 
masei, Sov. Sąjunga savo bend
ra gamyba galinti neužilgo kon
kuruoti su Vakarais.

pa

at

Salotoms

Kepimui, troškinimui

I VFI Till *•<)**« duodamos 36 psl. RECEPTŲ KNYGELES (anglų ar 
I ■ kla I VI prancūzų kolba) "COOKING WITH CORN OIL"... rašykite i

THE ST. LAWRENCE STARCH COMPANY LIMITED
Port Credit — Ontario

Gomintojoi ir BEE HIVE SYRUP — DURHAM CORN STARCH — ir 
IVORY LAUNDRY STARCH (Boltų ir Mėlynų)

RUSŲ RADIJAS 
PRALENKIA

Jau ne pirmą kartą Kanados 
parlamente pastebėta, kad Ka
nados šiaurės gyventojai dažnai 
apie naujus įvykius pačioje Ka
nadoje pirmiausia painformuo
jami Maskvos radijo. Taip 
North West Territories gyven
tojai tik Maskvos radijo buvę 
painformuoti apie JAV planą 
Kanados šiaurėje įrengti per
spėjimo sistemą prieš interkon- 
tinentalines raketas. Taip pat 
iš Maskvos radijo tų sričių gy
ventojai sužinoję apie augštų 
JAV karininkų lankymąsi Ka
nadoje, o taip pat apie laivo “C. 
D. Howe” kelionę su maisto pro
duktais į šiaurės ledų sritis.

Priežastis to yra ta, kad Kana
da neturi daug galingų .radijo 
stočių, kurios tolimoje šiaurėje 
būtų gerai girdimos, kai Mask
vos stotis (greičiausiai per
transliuojama kurios nors ark
tinės stoties) tenai esanti gerai 
girdima. Dėl to tai kanadiečiai 
ir šviečiasi iš Maskvos.

“MEŠKIUKAS” LHUeba,

7. 
mas

8. Pilnas intelektualinių jėgų 
įjungimas į visuomeninę, kultū
rinę, politinę ir kitokią veiklą.

Be to, pačią svarbiausią vie
tą turėtų užimti tautinis auklė
jimas šeimoje, tik kaip specifinė 
— šeimoms priklausanti sritis 
šio straipsnio rėmuose ši tema 
neliečiama. Neliečiama plačiau 
ir lituanistinės mokyklos ar 
kursai, spauda, ir lietuviškos pa- 
rapijos^nes jų^Vėriė ir veiklos 
apimtis visiems labai aiški. Ki
tus punktus panagrinėsime 
ęiliui.

Jaunimo stovyklos ir 
ideologinės organizacijos 
Didesnį dėmesį vertėtų

kreipti jaunimo stovykloms. Iki 
šiol tokios stovyklos buvo ruo
šiamos daugiau ideologinių or
ganizacijų, rečiau bendruome
ninėj plotmėj, ir apimdavo dau
giausiai pradžios mokyklų vai
kučius, moksleivius ir panašaus 
amžiaus jaunimą. Ateityje tokį 
stovyklavimą reikėtų išplėsti 
viso pasaulio lietuvių tarpe, at
kreipiant dėmesį ir Į vyresnio 
amžiaus žmones, neatsižvelgiant 
į išsilavinimą ir pasaulėžiūrą. 
Čia būtų galimybė pasireikšti ir 
laikyti artimą ryšį abejiems: 
jaunimui ir vyresniesiems. Taip 
būtų pašalintas pavojus likti 
vienų kitiems nesuprastais. To
kių stovyklų programa turėtų 
būti panaši Europos LF Bičiu
lių ruošiamoms' studijų savai
tėms: paskaitos, diskusijos, pra
nešimai, religinė, meninė ir 
linksmoji dalys, ir visa tai giliai 
persunkta lietuviška dvasia, pa
pročiais. Populiariai paruoštos 
paskaitos turėtų liesti tokius 
klausimus, kurie jungia bend
ram darbui įvairių pasaulėžiū
rų žmones, kaip kad yra LF stu
dijų savaitėse. Ta pati stovyklų 
programa galėtų būti pakartota 
kitose vietovėse, kad ir koloni
jose, kur randasi daugiau lie
tuvių.

Iš 'gyvų pavyzdžių matome, 
kad įvairios jaunimo ideologi
nės organizacijos, kaip Vyčiai 
JAV, skautai, ateitininkai, san- 
tariečiai ir panašios, jaunimo 
auklėjimui turi nepaprastos 
reikšmės. Šioms organizacijoms 
priklausantis jaunimas Lietuvai 
nežūva, o išauga gilūs patrijo- 
tai ir dori žmonės. Ir blogoji 
tremties dvasia juose randa ma
žai pasisekimo. Pabrėžtinai no
rėčiau paminėti Vyčių organiza
ciją, kurią sudaro ne Lietuvoj 
gimęs jaunimas. Daugelio jų ir 
tėvai Lietuvos nėra matę. O 
kiek daug Vyčių tarpe yra Lie
tuvai nusipelniusių žmonių! Ir 
šiandien Vyčių veikla JAV la
bai daug pasitarnauja lietuvy
bei ir net Lietuvos laisvinimo 
kovai. Ar negalima būtų šios 
organizacijos skyrius įsteigti ir 
kitose valstybėse, ypač Kanadoj, 
Anglijoj?

Ideologinės organizacijos gali 
atlikti ir lituanistinių mokyklų 
uždavinius ten, kur tokių mo
kyklų nėra. Todėl tremtyje rei
kėtų ypatingai skatinti jauni
mą, kad jis prikausytų jam ar
timesnėms ideologinėms organi
zacijoms. Labiausiai tuo turėtų 
Susirūpinti tėvai, nes jie tiesio
giniai neša atsakomybę prieš 
Dievą ir tėvynę, dėl tinkamo sa
vo vaikų išauklėjimo.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė ir politinė 
vienybė
Viena iš veiksmingiausių prie

monių pasipriešinti nutautėji
mui yra viso pasaulio lietuvius 
jungianti organizacija— PLB, 
kaip nepolitinis organas, jun
giąs visus lietuvius į vieną ben
drą šeimą, neatsižvelgiant į pa
saulėžiūrinius skirtumus. PLB 
pagrindinis tikslas būtų per sa
vo seimo išrinktą Vyr. Valdybą 
reguliuoti viso pasaulio lietuvių 
bendruomenę bei kultūr. veik
lą. Tačiau PLB veikla būtų tik 
tuomet tikrai efektinga, jei visi 
lietuviai joje aktyviai dalyvau
tų, kiekvienas pagal sugebėji
mus atiduodamas savo bendruo
meninę duoklę.

Politinės vienybės atstatymas 
yra vienas iš sunkiausių, tačiau 
ir vienas iš būtiniausių uždavi
nių. Be politinės vienybės, Lie
tuvos laisvinimas ir lietuvybės 
reikalai tarptautinėj plotmėj 
nebus atitinkamoj augštumoj. 
Tačiau vargiai pasiseks įtikinti 
kaikuriuos augščiau atsistoju- 
siuš ašmenfe ar j vadizmą pasine 
šusias grupes apie tos vienybės 
būtinumą demokratijos rėmuo
se. Asmeniniai ir partiniai iš
skaičiavimai, o drauge ir trem
ties kirminas, jau per giliai yra 
įleidę šaknis. Dalis ir politikų, 
kaip tų alkoholikų, reikės jau 
nurašyti į nuostolius, nes ir Lie
tuvon sugrįžus, jų veikla dau
giau griaus, kaip statys.

Bet reikia daryti bent tai, kas 
dar įmanoma padaryti. Atsakin
gieji asmenys - politikai turė
tų pasistengti, kad būtų sudary
tos tinkamos sąlygos vieningai 
dirbti bendra darba Lietuvos 
laisvinimo kovai vyriausiame 
politiniame organe bent stip
riausioms, veikliausioms ir de
mokratinei veiklai pozityviai 
pasireiškiančioms grupėms. Pla
tesniame apsijungime vistiek 
bus galima daugiau atsiekti, 
kaip veikiant paskirai, kas sau.

Mečys Musteikis (ELI).

RUSAI TURI ATOMINĮ 
LĖKTUVĄ

Iš Stockholm© paskleista ži
nia, jog virš Sibiro, o iš dalies ir 
virš Rusijos jau 8 mėn. tebe- 
skraidąs lėktuvas, varomas ato
mine energija. Motoras buvęs 
pagamintas vienoje laboratori
joje netoli Maskvos prieš du 
metus. Lėktuvo prototipu bu
vęs paimtas MIG-21 naikintu
vas. Kevalas buvęs pagamintas 
iš specialaus metalo ir sveriąs 
tik 7 tonas. Jis vežąsis kelias 
atomines bombas, tris patrankas 
tipo 37 ir 8 raketas tipo 50.

rm'

ODK-49A

Jūsų malonumui paruošė

DOW KINGSBEER
Tariamo Dau Kingsbyr

BREWERY LIMITED

Taip panašus gėrimui, kurį 
mėgdavote savo tėvynėje

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 nepristatoma.
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BUVIMO VIEŠKELIU Dovana BALYS ARŪNAS 
Feljetonas

“MANO PASAULĖŽIŪROS” PASIRODYMO PROGA
Apie gyvenimo prasmę, mora-J tačiau ligi tos pilnatvės yra la- 

lę ir religiją mes esame dauglbai daug žingsnių Į šoną ir at- 
straipsnių skaitę ir tame žodžių gal. Ir todėl ne vieno skaitytojo 
tvane buvo jausti vienokie ar i pirmasis noras jieškoti toje 68 
kitokie moralizavimai, o tačiau ■ autorių knygoje ne deklaracijų, 
ne vienas skaitytojų pagalvoda- bet nuoširdumo.
vo kaipgi asmeniškai tas ar ki- ‘ 
tas autorius tuos dalykus išgy
vena. Neseniai mums Juozas 
Prunskis ir surinko 68 autorių, 
Kultūrininkų, mokslininkų bei 
visuomenės veikėjų, pasisaky
mus į vieną knygą Mano pasau
lėžiūra. Toje knygoje autoriai 
kondensuotai pasisako moralės, 
tautybės, religijos, • kultūros 
klausimais. '

Pasisakymų yra- labai įvairių, 
tai priklauso nuo žmogaus vie
nokio ar kitokio požiūrio į tuos 

» ar kitus įvykius. Kaikurie tų pa- 
j sisakymų yra originalūs, o kai- 

kutie tepakartoja tik senus tei
gimus, tačiau juose yra nuošir
dumo ir nemeluoto vidaus at
skleidimo. Žinoma, čia sunku 
nustatyti manieros ir nuoširdu
mo laipsnis, tačiau daug kuo ga
lime tikėti.

. • •
Gyvenimo pilnatvė
Tenka pasakyti, kad patys iš 

įdomiausių pasisakymų yra tų 
akmenų, kurie gyvenime turėjo 
kokių nors didesnių lūžių ar ir 
dabar dar nėra apsisprendę re
ligijos klausimu. Prie tokių pa
čių įdomiausių reikėtų priskai- 
tyti prof. Gravroko, žurn. J.Kar- 
delio, rašyt. St. Tamulaičio pa
sisakymus. Rodos nebegalėtų 
būti įdomūs tų autorių pasisa
kymai prieš kurių pavardes sto
vi žodelis “kun.”. Jų pasaulėžiū
ra aiški. Tačiau nepaprastai įdo
mus yra kan. M. Vaitkaus pasi
sakymas, be jokios oficialios de
klaracijos. Jis kalba kaip mir
tingasis, kuriam sunku suprasti 
Dievo kūrybos planus. Ir štai 
kan. M. Vaitkus ne vieną gali 
nustebinti tokiu, rodos augštam 
dvasiškiui nepaprastu, o tačiau 
labai žmogišku sakiniu: “Dabar I ma rašinį, daug sakinių išrašytų 
man tik retai beateina abejoji-,'“ --1 ---- >——-
mas, begu yra Dievas”.

Nuo tokių ir panašių pasisa
kymų labai pakyla knygos ver
tė, nes tokie sakiniai liudija, jog 
parašyta ne todėl, kad prašė, 
bet, kad turėjo ką pasakyti ir 
pasakė tai nuoširdžiai. Iš klaidų 
ir abejojimų susideda žmogaus 
gyvenimas. Kun. dr. J. Gutaus
kas sako, kad “Į gyvenimo pil
natvę veda fizinis, dvasinis ir 
religinis savęs auklėjimas..

Daktarai ir poetai
Savo pažiūras į religiją ir mo

ralę išreiškia nemaža daktarų 
arba kitų griežtųjų mokslų spe
cialistų. Pvz., dr. J. Meškauskas 
sako: “Gydytojui religija yra 
šviesos šaltinis...” Labai įdo
mus pasisakymas vieno iš ge
riausių daktarų, kai dar ne taip 
jau seniai buvo kalbama, kad 
daktarui religija turi būti sve
tima kaip tariamo atsilikimo, 
ženklas. Įdomūs dr. Jasaičio, 
dr. Jucaičio, dr. Zulono žodžiai. 
Pastarasis savo įdomiam pasisa
kyme vienoje vietoje rašo: 
“Mokslas buvo ir pasiliks rela- 
tyvi tiesa, kuri nuolat keičiasi. 
Šiandien gyvename mokslo ir 
pramonės revoliucijos gadynę”. 
Gi tuo tarpu Bažnyčios dogmos 
palieka amžius tos pačios, ir 
kaip iš daugelio kitų pasisaky
mų matyti, jog mokslas vis kas
kart padeda labiau pripažinti 
Dievybę. •

Poetų pasisakymuose daugiau 
abstrakcijos ir žodžių. Tai su
prantama. Bradūnas savo žodyje 
prisipažįsta visa pasakęs savo 
kūryboj d ir jis šioj knygoj sa
vo pasaulėžiūros aptarjmo vie
toj duoda keletą stiprių eilėraš
čių. Be didaktikos savo pasaulė
žiūrą išsako paprastais žodžiais 
ir L. Šimutis. Apskritai knyga 
yra mozaika, kurioje daug skai- 
tvtojui pateikiama įvairių klau
simų ir temų.

Galima nuolat skaityti
Knygoje yra bereikšmių sa

kinių^ retorikos, pompos, bana
lumo ir kitokių publicistinių, 
nebūtinų ir nereikšmingų kny
gai dalykų. Daug sakinių yra tik 
tam, kad parašytų duotąja te- 

iš vadovėlių aptariančių kas yra 
moralė, tauta ar religija, nuo
bodžių savo pasikartojimu, kai 
tuo tarpu skaitytojas laukia in
dividualaus, perleisto per savo 
širdies ir proto prizmę, pasisa
kymo. Tačiau esmėje skaityto
jams bus ne kartą Įdomu grįžti 
prie Vieno ar kito autoriaus. 
Knygoje yra, be vieno, visų au
torių fotografijos ir biografijos, 
tai jau labai svarbi medžiaga, 
kadangi ji pačių autorių apro-

Dedu širdį ant delno: man pa- 
.inka ponia Cipkienė. Žinia, ma
no amžiuje ir stone toksai jaus
mų susiraizgymas pavojingas 
reikalas.* Atseit, žaidimas gyvy
be, ypač turint galvoje Barboros 
— mano prisiegos — charakte- 
rėlį... Va, kaip koksai ašutas 
duria man širdin Čipkienės akių 
mėlynė ir balsas. Akys, žinote, 
tokios Įnėlynos, atviros. Kaip 
Kuršių marios. Balsas švelnus, 
kiek duslokas. Kaįp pavasario 
vėjelio šiurenimas alyvų krū
me ... ' ;

Susipažinome su ponais Čip- 
kais per Žibuoklių balių. Ėjau 
bufetan nusipirkti cigarečių ir 
užkliudžiau jų staliuką. Kojos, 
taip sakant, išsimušė iš takto. 
Du stiklus alaus apverčiau ir 
košelena pastalėn nuriedėjo. Ir 
dar priedo: garstyčiomis ponios 
Čipkienės markizetą apvėliau. 
Ponas Čipkus man akuliorius 
nuo nosies nukėlė. Aš, žinoma, 
ambicingas, ypač kai kas kėsina
si į mano optinius prietaisus; 
tai mes truputį ir susistumdėm. 
Vakaro rengėjos išskyrė. Ir su
taikė ... Va, taip ir suėjome į 
pažintį. Dabar bičiuliai geriausi.

Po kiek laiko taip jau nutiko, 
kad Čipkai namą pirko. Su ko
lonomis iš pryšakio ir užpakalio. 
O sienos tai jau iš romėniškų 
plytų. Sako, Cezario bungalo- 
vas, kaip muzėjus rodo, buvo iš 
tokių pat plytų statytas. Na, nė
ra ko čia liežuviu plakti: trum- 

buota. Profesijomis autorių są
statas irgi labai įdomus. Ma
žiausia galbūt knygoje rašyto
jų, tačiau mažiausia jų ir reikė
jo, kadangi jie yra pasisakę ra
šydami straipsnius ar knygas.

Apskritai šis darbas vertinti
nas, kaip tam tikra naujovė. Ta 
prasme jo išėjimas daugiausia 
ir pateisintinas. Knyga verta įsi
gyti dėl įdomios istorijai ir da
barčiai medžiagos. Prie knygos 
išleidimo prisidėjo Agnė Gilie- 
nė, norėdama įamžinti savo pus
brolio lakūno St. Girėno atmi
nimą. Pasisakyti buvo kviečia
ma ir daugiau autorių, tačiau jų 
pusė dėl įvairių priežasčių ne
parašė, gi nuo jų buvimo galėjo 
viena ar kita kryptimi pasikeisti 
ir knygos turinys. Knygą išlei
do Lietuviškos Knygos Klubas, 
352 psl., kaina. $3.50. Skoningas 
viršelis dail. J. Pilipauško. •

Al. B. 

pai — Čipkai įsigijo tikrus rū
melius. Arkivyskupui nebūtų 
sarmata po tokiu stogu apsigy
venti. Tokį palocių įsigyti neei
linis reikalas. Čia, brolyti, tai 
ne kelnes nusipirkti. Va, todėl, 
Čipkai balių sumanė iškelti. Va
dinasi, prieteliams parodyti, 
kaip žmonės moka gyventi. Pa
kvietė ir mane su Barbora.

— Barbor, — sakau, — tuščio
mis nepatogu juk eiti. Jeigu 
įkurtuvės, tai įkurtuvės, reikia 
kokią dovanėlę nunešti. Kad ir 
simbolišką... Juk ne mūsų no
siai Čipkams prilygti ir mes jų 
nenustebinsim, bet širdį reikia 
parodyti... Ką tu galvoji, kad 
aš konjakėlio buteliuką nupirk
čiau. Žinai, to francūziško su 
žvaigždėmis ir lotyniškais pa
rašais. Sako, kad tai poniškas 
gėrimas ir sarmatos tikrai ne
apturėsime ...

— A, — mosteli raka Barbora, 
—-pinigą be reikalo išmesi, o vi
sas svietas žino, kad tu Pilviš
kiuose tokio konjako nei sap
nuote nesapnavai, o tik čia da
bar uodegą rieti!... Be to, aš 
mislinu, kad Čipkai tai galvas 
tokiais konjakais plauna... Aš 
jau toksai žmogus, kad nenoriu 
augščiau savo nosies kelti. Kur 
Viešpats Dievas ją prilipdė, te
nai jinai ir turi būti....

— Nu, nu, Barbor, tu čia pa
sakų ir pilosopijų ne vedžiok. 
Kraipai kojas ir pati nežinai ko
dėl!... Tai ką jau, tavo išma
nymu, pritiktų Čipkams nu
pirkti?!

Va, čia Barbora ir susimąstė. 
Po valandžiukės sako:

— Žiūrėk, Anuprai, morgičius 
tuojau mokėti reikės, miestas 
jau mokesčius renka, reikia su 
centu skaitytis. Patsai žinai, kad 
su savo šluotele ne ką uždirbi... 
AŠ galvoju nupirkim lopetėlę 
musėms mušti. Originalu. Ne
brangu ... Pagaliau tokie mes 
čia jiems ir draugai. Pakvietė tai 
tik iš mandagumo. Tikriausiai— 
pirmą ir paskutinį kartą.

— Bet, Barbor, žinai, kaip bu
vo, kai aš gaidį Baltrėnams nu
pirkau? Ir tada sakėm, origina
li dovana, visus nustebinsime. O 
kas išėjo? ?Tas velnias paukštis 
kone visus stalus išvartė ir tik
tai per' Dievo gailestingumą 
mušti negavome...

— Je, — spyrėsi Barbora, — 
gaidys, tai vis gaidys!... Bet lo
petėlė tikrai būtų originalu...

— Na, — tyliai pagalvojau, —:

Ievos dukterys visada pasižy
mėjo fantazija. Kodėl gi mano 
Barbora negalėtų jos turėti

— Gerai, sakau, — Barboryt, 
jei jau tavo galva taip sako, tai 
pirkime tą lopetėlę. Vis gal ko
kia apšepusi museliukė tuose, 
cūmuose-pasimaišys!...

Va, mieli piliečiai, kone visą 
Torontą, išknaisiojome, kol tą 
bieso lopetėlę suradome. Kai 
tiktai krautuvėje sumini, kad 
musėms mušti prietaiso geidžia
me, tai tuojau ima siūlyti viso
kius miltelius, purkštuvus, skys
timėlius, o žydų turguje izraeli
tas vos bonkos musėms gaudyti 
neįpiršo.

— Ui, — sako, — ponai, bus 
kaip old kontrėj: pastatei ant 
stalo ir musių milijonai kaput. 
Aš ir išrūgų turiu. Nuolaidą Į 
duosiu, jeigu gešieftą padary
sime ... .

Vos per gvoltą apsigynėm.
— Mes, — sakom, — į palocių 

tokio butelio nešti negalime. 
Tufėk kiek proto galvoje.

— Ui, ką tamstos kalbate, — 
spyrėsi žydelis, — palocius ar 
bažnyčia, o musės tos pačios 
veislės: plumpt į išrūgas ir fer- 
tig...

Pagaliau vienoje krautuvėje 
gavome tą lopetėlę. Iš juodo ak
somo, žinote, pasiūta ir vidury
je karališkos lelijos auksu išsiu
vinėtos. Minkštumėlis, kaip my
limos mergytės skruostelis. Ka
raliui ant nosies su tuo aksomė- 
liu nebūtų baisu musę nutrenk
ti. O kotelis, tai, tamstos, iš rau
donmedžio nutekintas. Iš tokio 
pat, kaip seniau princams lovas 
dirbdavo.

Tris dolerius grynais teko pa
kloti. Suvyniojo tą lopetėlę į 
ružavą popierį, kortelę su mūsų 
pavardėmis pridėjo ir šilkiniu 
kaspinu perrišo.

— Je, — sakau, — tu, Barbo
ryt, tikrai išmani. Čipkai pa
matys, kad su tiligentais reikalą 
turi: meniška uoslė mužikams 
neprigimtas daiktas.

Balius pas Čipkus buvo tikrai 
prašmatnus. Visokio rango žmo
nių prisirinko—inžinieriai, dak
tarai, profesoriai, akušerės, mi
nisterial, ministerienės... Aš ir 
nežinojau, kad tiek diduomenės 
turime... Glėbius dovanų pri
nešė. Visą kambario kampą už- 
griozdė.

— A, matai, — sakau Barbo
rai, — Čipkienė nei žiūrėti ne
žiūri į tas galybes dovanų, dar 
ko gero nei pastebėti nepastebės 
mūsų aksominės lopetėlės. Būsi
me tris dolerius kaip į balą nu
metę. (Nukelta į 7 psl.)

Kultūros ir knygy pasauly
PRANEŠIMAS 1958 METŲ Įkylanti žvaigždė dainos pasauly- 

KULTŪROS PREMIJOS je.«Jis yra JAV gimęs, bet kal- 
REIKALŲ 1 ba ir lietuviškai. Dainavimą stu-

Ohio Lietuvių Gydytojų Drau- I dijuoti pradėjo atlikęs karinę 
gija paskyrė 1.000 dolerių kultū- ' prievolę. Konkurso keliu AŪ 
ros premiją už pasaulio lietuvių Godfrey televizijos pasirody- 
bendruomenėje reikšmingą lie- 
;uvių kultūrinį pasiekimą 1957 - 
1958 metais.

Premijos, mecenatas pavedė 
organizuoti’ premijos įteikimą 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Fondo Valdybai, kuri, 
susitarus su premijos mecenatu, 
sudarė atitinkamus premijai 
skirti nuostatus ir pakvietė 9 
asmenų jury komisiją premijos 
laimėtojui nustatyti.

Jury komisija kviečia paski
rus asmenis ir institucijas moty
vuotais pareiškimais siūlyti jai 
kandidatus kalbamai premijai 
gauti. Premija skiriama šių lie
tuvių kultūros sričių _ puoselė
tojams (kolektyvams ar pavie
niams asmenims): mokslo, lite
ratūros, meno, dainos ir muzi
kos, teatro, baleto, šokių ir tau
tinės kultūros propagandos.

Siūlymus premijai gauti siųs
ti iki 1958 m. rugpjūčio 9 d. ju
ry komisijos sekretoriaus adre
su: G. J. Lazauskas, 1708 N. 22nd 
Ave., Melrose Park, Ill., USA.

Pax Romana — tarptautinio 
katalikų studentų ir intelektua
lų sąjūdžio — pasaulinio masto 
kongresas šaukimaas š.m. rug
pjūčio 31-rugsėjo 6 d. Austrijos 
sostinėj Vienoj. Pagrindirtė kon-. 
greso tema: “Dabarties univer
sitetas ir laisvės siekimai”. Kal
bės katalikų intelektualai, mark 
sistų ir muzulmonų. Pax Roma
na sąjūdyje Lietuvą nuo seno 
atstovauja ateitininkų sąjunga.

Gudų organizacijos JAV 40 
metų (1918. II. 25.) nuo savo ne
priklausomybės paskelbimo su
kakčiai paminėti išleido net tris 
leidinius anglų kalba. Jie išleisti 
ant gero popierio, su iliustraci
jomis. Be to, gudai JAV savo 
kalba leidžia laikraščius bei žur
nalus: Konadni — mokslo insti
tuto, Bialarus, Holas Cerkvy — 
pravoslavų, Bielaruskaja Cark- 
va — unitų, Siaubit — katalikų, 
Vici -— jaunimo. Katalikų laik
raštis Siaubit, kurį redaguoja 
kun. Černiauskas, "vadinamas 
“The Lithuanian - Whiteruthe- 
nian be-monthly”. Savo tautie
čius laikraštis vadina “litoucy” 
— lietuviais, nes gudai esą tik
rieji lietuviai.

Arnoldas Voketaitis — nauja

muose jis laimėjo pirmaujančią 
vietą, buvo pakviestas Vašing
tono simfoninio orkestro solis
tu, o pastaruoju metu pasirašė 
sutartį su Niujorko vasarinės 
operos bendrove šešioms ope
roms. Jis taipgi dainuoja ir lie
tuvių parengimuose.

Tikybos vadovėlį šeštadieni
nėms lietuvių mokykloms ren
gia kun. dr. J. Gutauskas. Me
džiaga yra jau surinkta ir auto
rius, kiek leidžia pastoracinis 
darbas, atsideda vadovėliui, ku
rio nebuvimas stipriai jaučia
mas tikybos dėstytojų.

Meilė ir laimė — naujoji kun. 
dr. J. Prunskio knyga “yra lyg 
ir tęsinys pirmosios — “Augš- 
tyn širdis”. Joje surinkta dau
gybė pavyzdžių religinėmis - 
moralinėmis temomis. Knyga 
jau gaunama knygynuose.

Monografiją apie Šiluvą tebe- 
ruošia. kun. prof. St. Yla. Ją 
autorius rašo, remdamasis Euro
poje surinkta nauja medžiaga. 
Tai pareikalaus ilgoko laiko. 
Tuo1 tarpu autorius išleidžia 
trumpą Šiluvos apsireiškimų is
toriją.

Anykščių Šileliui, vysk. A.Ba- 
ranausko poemai, sueina 100 
metų. Ta proga Čikagos Liet, 
knygos klubas išelidžia naują 
laidą.

Kan. M. Vaitkus, pasižymėjęs 
patraukliais atsiminimais apie 
žymiuosius lietuvius periodinėj 
spaudoj, parengė plačius atsimi
nimus apie du arkivyskupus: 
Karevičių ir Matulaitį.

Lenkų mokyklos Lietuvoje 
ir Gudijoje

Londono lenkų laikr. “Džien- 
nik Polski” birželio 6 d. įsidėjo 
ilgą straipsnį apie lenkų mokyk
lų padėtį Gudijoje. Lenkai krei
piąs! tuo reikalu net į Jungti
nes Tautas, reikalaudami dary
ti žygių. kad sovietinė Gudijos 
vyriausybė lenkams duotų dau
giau mokyklų. Lenkijos valdo
mose srityse esą apie 70 gudų 
mokyklų. Lietuvoje, į kurios ri
bas įeina mažesni lenkų gyvena
mi plotai, esą 400 lenkiškų mo
kyklų (I). Lenkai, keldami blo
gą mokyklų padėtį Gudijoje, 
lenkų apgyventais plotais laiko 
ir Ašmenos, Lydos, Breslaujos, 
Pastovių apylinkes.

VĖJŲ TARPEKLIS
VAIVORYKŠTĖS TILTAS

GREITASIS VERPETAS
VERPETO TILTAS

STEBĖJIMO AIKŠTĖ

PLOKŠČIAKALNIO NAMAS

CARILLON BOKŠTAS

VERPETAS

BREWERY LIMITED

virš 100 metų 
naudojamas tiltas

skambina keletą 
kartų per dieną

srovmgas ir 
laiikin iškas 

vandens sukimasis

jusu, Ontario

atviras vaizdas i 
Niagaros vandenis

Nepalyginamas verpetų 
vaizdas

Beveik prieš 280 metų, pirmą kartą Niagaros krioklys 
buvo pamatytas baltojo žmogaus, pranciškono 

tyrinėtojo Tėvo Hennepin ir jo 
bendrakeleivio prie LaSalle.

Šiandien tai yra vienas iš pasaulio stebuklų, aplankomas 
tūkstančių žmonių kasdien.

arčiausias vaizdas 
į krioklius

ISPANIŠKAS KABANTIS 
TILTAS

šniokščiantis, putojantis 
vandens sriautas

puikus vaizdas iš 
Amerikos pusės

MAID OF THE MIST 

garlaiviu privažiavimas 
prie krioklio

PIKNIKŲ AIKŠTĖ 

puikiausia vieta 
poilsiui

ĄŽUOLYNO TEATRAS 

jungia architektūrinį 
ir natūralų grožį

į
kriokliai

kva palūžimą 
saulei šviečiant, 

romantiško mėnesienoj, 
Pasakiška spalvotiems 

prožektoriams šviečiant
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ALKOHOLIZMO PROBLEMA
(Pabaiga) '

Pamažu gėrimas pasidaro 
pirmaeilis dalykas, o valgy
mas nustumiamas į antrą vietą. 
Jei nebeturi pinigų alkoholiui, 
jis pradeda vogti, pasidaro zirz
tus, brutalus ir piktas. Draugai 
pamažu pradeda apleisti ir al
koholikas pasijunta vienišas. 
Vienatvės jis negali pakęsti ir 
pradeda vis daugiau ir daugiau 
stiklelių ištuštinti norėdamas 
liūdesį numalšinti. Po kiekvieno 
gėrimo jis pažada sau, kad dau- 

s giau nebegers, tačiau ištesėti yra 
bejėgis.

Studijuojant alkoholikus pa
stebima, kad trijų rūšių žmonės 
turi tendencijos tapti alkoholio 
aukomis, būtent tie, kurie emo
ciniai yra nesubrendę, tie, kurie 
neturi pasitikėjimo savimi bei 
tie, kurie labai geros nuomonės 
apie save. -Stebint. alkoholikų 
privatų gyvenimą dažnai užtin
kama, kad jis yra kilęs iš šei
mos, kur tėvas buvo labai griež
tas, o motina perdaug paslaugi, 
tuo būdu neduodama progos 
vaikui emociškai subręsti. Ne- 
pasitikį savimi žmonės, vengią 
susitikti bei bendrauti su kitais 
žmonėmis. Tie, kurie pastebi, 
kad vienas kitas stiklelis padeda 
jiems laisviau pasijusti kompa
nijose, turi tendencijos tapti al
koholikais, žinoma, jei jie atei
tyje nekontroliuos gėrimo ir 
pradės dauginti stiklelių skai
čių. ■ '

Tie žmonės, kurie labai geros 
nuomonės apie save, daug ko 
siekia, bet neturi ištvermės bei

sakymo kitur.
Dr. Smith žiūri į alkoholizmą 

kaip į fiziologinę problemą ir 
mano, kad tai yra.metaboliaė li
ga, kylanti iš netinkamo glandų 
funkcionavimo. Dr. Roger J. 
Williams savo knygoje, išleis
toje prieš 8 metus, teigia, kad 
alkoholiko organizmo funkcio
navimui trūksta vitaminų bei 
kitų mineralų ir juos pašalinus 
alkoholikas gali vėl normaliai 
gerti. .Šios dvi teorijos, kurių 
patvirtnimui ar atmetimui dar 
trūksta duomenų, padėjo kaiku- 
riems alkoholikams numesti nuo 
savęs kaltę. Tačiau jeigu alko
holizmas būtų paremtas grynai 
fizinėmis savybėmis, tai alkoho
likai nepasveiktų gydomi psi
chologiniu metodu. Alkoholiz
me nėra vienos priežasties, bet 
mšiinys psichologinių ir sociali
nių faktorių. Alkoholizmui iš
sivystyti tam tikri mentaliniai 
bei fiziniai bruožai turi egzis
tuoti ta mikroje socialinėje ap
linkoje. Analizuojan alkoholi
kus pavieniui, pastebėta, kad 
beveik visi turi konfliktus, ku
rių blaivūs būdami negali iš
spręsti. .

Kodėl vienas žmogus bando 
problemas užmiršti alkoholiu, o 
kitas vartodamas narkotikus? 
Kyla klausimas ar palinkimas 
alkoholizmui nėra tik įgimtas 
dalykas. Moksliniai duomenys 
tačiau rodo, kad ne. Bet kaip 
išaiškinti tokį faktą, kad apie 5G- 
60% alkoholikų yra kilę iš al
koholikų šeimų. Atsakymas glū
di aplinkoje.

fiziniam bei protiniam gerbū
viui. Žiūrint iš neuropsichiatri-
nio taško po keliolikos metų ne
kontroliuoto girtuokliavimo se
kančios ligos dažnai užklumpa 
alkoholikus: Wernicke sindro
mas, delirium tremens, Korsa- 
kowo protinė liga bei įvairios 
vizinės bei garsinės haliucinaci
jos. Daugumai tų ligų išgydyti 
ųėra vaistų, neą alkoholis su
naikina nervines celes centri
nėje nervų sistemoje. Pavyz
džiui, sergant Korsakowo liga 
smegenyse sunaikinamos nervų 
celės ir žmogus pameta orien
taciją bei atmintį. Dažnai proti
nėse ligoninėse tenka matyti li
gonį su iškaba ant nugaros, kad 
jį sugrąžinti į tokį ir tokį skyrių. 
Delirium tremens taip pat yra 
protinė liga užtinkama chroni
niuose alkoholikuose, kurie gėrė 
bent 10 metų. Ši liga prasideda 
neramumu, nemiga ir baisiais 
sapnais. Vėliau ligonis pradeda 
matyti ružavus dramblius bei 
jausti kitokius spalvotus žvėris, 
kaip žiurkes, gyvates ar peles 
laipiojant po jo kūną ir veltui jo 
pastangos nuo jų apsiginti.

Alkoholizmo prognozė nėra 
labai optimistiška. Daugelis gy
dytojų yra įsitikinę, jog alko
holiką pagydyti iki tokio laips
nio, kad jis paėmęs vieną stik
lelį nebesiektų kito, beveik ne
įmanoma. Išgydyti alkoholiką 
iki tokio laipsnio, kad jis visiš
kai neliestų alkoholio gydyto
jams pavyksta apie 60%, bet ir 
tai alkoholikas gali vėl pradėti 
gerti ir po 20 ar daugiau metų 
visiško negėrimo.

Gydytojas psichiatras ar psi-

kol kas drastiško atsitinka jo 
gyvenime.

Daugelyje didesnių miestų 
yra informacijų centrai, kur 
duodami patarimai alkoholi
kams bei jų šeimoms-ir gimi
nėms. Sunku yra priversti al
koholiką ieškoti mediciniškos ar 
psichologinės pagalbos, tačiau ši 
problema yra šiek tik lengvesnė 
kai po girtuokliavimo alkoholi
kas būna prislėgtas ir jaučia są
žinės graužimą.

Psichoterapija, tai yra pakei
timas žiųogaus elgimosi psicho
loginiu būdu, dažnai padeda al
koholikams. Tačiau ne vien tik

pats žmogus, bet ir jo gyvenimo 
aplinka turi būti pakeičiama. 
Plačiai pasklidusi nuomonė, kad 
persidirbimas priveda žmogų 
prie nerviškumo ir vėliau prie 
alkoholio, nėra teisinga. Net ir 
ilgos darbo valandos, jeigu 
žmogus užtektinai išsimiega bei 
yra psichologiniai stiprus, nėra 
kenksmingos žmogaus protinei 
sveikatai.

Kaikurie alkoholikai patys 
pasveiksta, kai gyvenimas juos 
subrandina ir menkavertystės 
kompleksas pagydomas įvairiais 
atsiekimais. Kitas svarbus fak
torius pasveikime yra gilus tikė

jimas. Galima net teigti, kad 
tikras ir gilus tikėjimas ir neu- 
rotiškumas kartu nesutinkami 
Relingingumas dažnai padeda 
žmogui išspręsti vidinius kon
fliktus ir atsipalaiduoti nuo be
prasmiško neurotiškumo.

Alkoholizmas vis daugiau ir 
daugiau patriaukia į save nau
jų aukų. Visa JAV ir Kanados 
atmosfera tam labai palanki. 
Daugybė smuklių, spalvingos 
reklamos, žema moralė bei mo
notoniškos darbo valandos tai 
akstinas ieškoti nusiraminimo 
alkoholyje. Emgirantams ši pro
blema dar labiau apsunkinama

neturėjimu artimų draugų, sve
timos kalbos, svetimų papročių, 
prisimkūmų laimingų valandų 
savoje tėvynėje bei neįprastų 
darbo sąlygų. Tačiau alkoholiz
mo problema įmanoma teigia
mai išspręsti, jei tik laiku at
kreipiama dėmesio, susiranda
ma artimų draugų, kurie nevar
toja alkoholio be saiko, darbo 
monotoniškumas kompensuoja
mas atrandant kaip įvairiai lai
ką praleisti po darbo — ar tai 
teniso aikštėje, ar kine, ar drau
gų būrvje, ar dirbant rankdar
bius, ar net keliaujant.

Birutė Petrulytė.

ONTARIO

DABAR jau pats laikas užsiregistruoti

ONTARIO SVEIKATOS
APDRAUDAI,

kuri įsigalioja 1959 m. sausio mėn. 1 d.

nusistatymo savo siekimams 
įvykdyti randa nusiraminimą 
alkoholyje ir palaipsniui tampa 
alkoholikais. Dar kita rūšis po
tenciali ųalkoholikų yra taip va
dinami psichopatai, kurie pasi
žymi sekančiomis ypatybėmis: 
augštoku mentalitetu, sugebėji
mu išnaudoti žmones, neteisin
gumu, nenuoširdumu, stoka są
žinės graužimo bei gėdos jaus
mo, nepriimtu žmonėms elge
siu, savanaudiškumu ir negalė
jimu išreikšti gilaus jausmo.

Alkoholikai paprastai nurodo 
įvairių priežasčių pateisinimui 
savo gėrimo, kaip zirzli žmona, 
įkyrus vyras- bei dominuojanti 
uošvė, bloga draugų įtaka ir ne
teisingas darbdavys yra daž
niausiai apkaltinami. Tačiau pa
žiūrėjus giliau į priežastis pasi
rodo, kad alkoholikas jau gėrė 
prieš toms “priežastims” pasi
rodant. Taigi teisinga ieškoti at-

Yra užtektinai įrodymų, kad 
alkoholizmas nėra neišvengia
ma paskirtis ir daugelio alkoho
likų fatališkas nusiteikimas nė
ra moksliškai pagrįstas.

Besaikiškas alkoholio vartoji
mas yra kenksmingas žmogaus

Dova
• (Atkelta iš 6 psL)

— Tu, Anuprai, — kerta man 
Barbora, kaip su botagu, — ne
būk mužikas. Pas ponus nepri
imta tuojau dovanas žiūrėti Čia 
ne taip, kaip pas mus, prastus 
žmones: žiūrėk ką atnešė Ado
mienė, ką padovanojo Uosienė, 
ką atvilko Grybienė! Jomarką 
tuojau daro... Ponai dovanas 
apžiūri, kai svečiai išsivaikšto ir 
paskui tokias korteles su padė
ka vone per pačtą prisiunčia...'

Taip Barboros nuramintas įsi
sukau ir aš į linksmybės ratą.-

chologas vienas, be alkoholiko 
noro pasveikti, nieko negali pa
daryti. Tačiau liūdnas faktas, 
kad dažniausiai, kada alkoholi
kui reikia skubios pagalbos, jis 
vis dar bando išsiginti esąs al
koholiku ir neieško pagalbos,

na...
Ponia čipkienė porą kartų man 
mirktelėjo, o žinote, ką reiškia 
tokios gražuolės žvilgsnis pli
kam žmogui! Man net inkstai 
apsalo! Paskui dar kelias čerke- 
les ant tos dangiškos saldybės 
užmečiau ir nežinau nei kada 
balius pasibaigė, nei kada namo 
Barbora parvilko, b svarbiausia, 
nepamenu net, kad, sako, minis- 
teriui, ant lakierkų buvau užsi- 
griozdinęs!...

Po baliaus kelias naktis sap
navau ponią Čipkienę. Rodosi, ji 
man mirksi didelėm mėlynom 
akim ir vis su ta aksomine lo-

Ši ligoninių apdrauda apmokės visas išlaidas už pagrindinius 
patarnavimus bendrose palatose tiems Ontario gyventojams, 
kurie bus apsidraudę pagal šį planą.

Ja bus galima pasinaudoti patvirtintose Ontario ligoninėse
* tiek dienų, kiek žmogui bus reikalinga mediciniškos pagalbos. Į

patvirtintas ligonines |eina viešos bendrosios ligoninės, sveiks
tančiųjų ir chroniškai sergančių ligoninės, džiovininkų sanatori
jos ir provincinės psichiatrinės ligoninės.

Nelaimių atveju apdrauda apmokės už ligoninės patarna
vimus ištisas 24 vai. po, įvykusios nelaimės.

Taip pat bus galima pasinaudoti ligoninės patarnavimu ir 
už Ontario provincijos ribų netikėtų susirgimų ar nelaimingų 
atsitikimų atvejais.

VISI ONTARIO GYVENTOJAI TURI TEI
SĘ PASINAUDOTI. Įsirašymas bus prieina
mas kiekvienam Ontario gyventojui — ne
žiūrint amžiaus ar sveikatos būklės — gru
pėmis arba pavieniui tiesioginio įmokėjimo 
pagrindu.

Ne Ontario gyventojai neturės teisės
įsirašytu

ĮMOKOS
Toks žemas mėnesinis mokestis — $2.10 pa
vieniam asmeniui ir $4.20 į mėnesį šeimai 
(vyrui, žmonai ir vaikams iki 19 m.) yra 
įmanomas dėka federacinės ir provincinės 
valdžios finansinės paramos.

Darbas atrodo lengvesnis 
atsigaivinant Coca-Cola

"Coke" ar "Coca-Cola" abu fabriko ženklai reiškia Coca-Cola Ltd. gaminius — 
pasaulyje labiausiai mėgiamus gėrimus. 8120-5

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.
Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite: 

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773
L. Rickevičienė — RO. 9-7668 A. Paulauskas — LE. 6-3545
H. Chvedukas — LE. 4-1528 O. Indrelienė — LE. 1-8522
A. Dūda — RO. 9-4612 V. S. Mastis — LE. 2-6513

petėle per nosį braukia.
Savaitei praslinkus, vieną pa

vakarį pas mus įgriuvo uždu
susi ponia Čipkienė.-Nei “labas” 
nepasakiusi tuoj šoko ant Bar
boros:

— Kaip ponia drįstate mums 
tokius bezliepičius pirkti!... 
Sarmatos reikėtų turėti! Mes ne 
tvarte gyvenam ir pas mus mu
sių nėra ir nebus. Šį įrankį gali 
pasilaikyit sau!

Ir Čipkienė nusviedė po Bar
boros kojomis tą aksominę lope
tėlę su karališkom lelijom.

— Ponia,—bandau taisyti rei
kalą, — mes žinome, kad nei 
musių, nei tarakonų ar bamba- 
tirių jūsų namuose nėra. Čia 
juk tiktai dekoratyvinis daik
tas. Kas matė, kad damaskiniu 
aksomu su karališkomis lelijo
mis mėšlines muses muštų!

— Užsidėk tai dekoratyvinį 
daiktą sau ant plikės! — liepsno
ja Čipkienė. — Uosiams tai 
kristalinę vazą nupirkote, o 
man panosėn tarakonams gau
dyti sląstus kaišiojate! Kas toji 
Uosienė, princesė ar ką?... Gė
rei ir rijai mūsų gėrybes, kaip 
iš prūsų “plieno”“ pabėgęs... 
Jeigu nenorite, tai nieko nepir
kite, mums visko užtenka ir ant 
juoko kiekvienam mužikui sa
vęs neleisime laikyti...

— Ponia, mes iš tikros širdies. 
Visą miestą išvertėm kol gavo
me ....

— Įsidėk savo širdį pančekon!
— Palauk, — atsigavo mano 

Barbora, — ponia, ko čia dabar 
lasavoji! Nepatiko — nereikia. 
Viesulo nekelk! Neišgąsdinsi. 
Mes didesnių ponų esame ma
tę. Jaunystėje esu pas grapą 
tarnavusi ir tokias kaip pati ant 
pirštelio vyniojau... Va, taip...

Šioje vietoje čipkienės nervai 
nebeišlaikė: jinai trenkė duri
mis ir išbėgo. O aš sakau Bar
borai:

— Barboryt, praėjo simboli
niai laikai. Čia ne mūsų žemėje 
širdį tau rodyti. Doleris, o ne 
širdis čia turi kalbėti...

PRIVALOMAS ĮSIRAŠYMAS — Jeigu esi 
. Ontario gyventojas, dirbąs įmonėje, kur yra 
nemažiau 15 apmokamų darbininkų (įskai
tant darbdavį) jūs priklausote privalomam 
įsirašymui per jūsų darbovietę. Jūsų darb
davys užregistruos jus.
SAVANORIŠKAS ĮSIRAŠYMAS — Jeigu 
esi Ontario gyventojas ir nesi tokioje dar- - 
bevielėje, kur- yra 15 ar daugiau gaunančių 
atlyginimą, turi teisę įsirašyti sekančiais 
būdais: —

a. Savanoriškos grupės. Asmenys, dirbą 
kur yra 6-14 apmokamų darbininkų 
(įskaitant darbdavį) gali prisirašyti 
kaip grupė, jeigu darbdavys prašys

' leidimo sudaryti mandatorinę grupę, 
jeigu visi tarnautojai joje dalyvaus.

b. Bendrų įmokų grupės. Organizacijos, 
kaip profesinės sąjungos, medicinos 
kooperatyvai, amatininkų sąjungos, 
kredito bendrovės ir t.t. gali prašyti

KAIP ĮSIRAŠYTI?
leidimo surinkti savo narių ligoninės 
draudimo įmokas. ... .

c. Tiesioginių įmokėjimų. Jeigu jūs ne
galite įsirašyti grupėmis, galite mo
kėti tiesioginio mokėjimo komisijai. 
Žiūrėkite žemiau skyrių “Kada įsira
šyti?”.

d. Gaunantieji valstybinę paramą, bei 
priklausą Ontario Viešosios gerovės 
ministerijos Medical Welfare planui 
taip pat turės teisę gauti ligoninės 
apdraudos patarnavimą. Jiems nerei
kės nei įsirašymo, nei mokėti jokio

■ mokesčio
VIENINTELĖ PAGRINDINĖ LIGONINĖS 
APDRAUDA — Nuo 1959 m. sausio 1 d. On
tario Hospital Service Commission bus vie
nintelė agentūra, teikianti standartinės pa
latos draudimą visame Ontario. Jokia priva
tinė bendrovė ar kitas mokėjimo planas ne
teiks standartinės palatos ligoninės patar
navimo po gruodžio 31 d. 1958 m. *

KADA ĮSIRAŠYTI?
Norint turėti apdraudą galiojančią nuo 1959 
m. sausio 1 d .ir galiojančią du mėnesius be 

mokesčio
GRUPĖS turi pristatyti Komisijai sąrašus 
iki 1958 m. rugpjūčio 31 d. ir pradėti mokė
jimus 1958 m. gruodžio mėnesį.

Darbdaviams žinotina: Komisija yra išsiun
tusi Ontario firmoms su 6 ar daugiau tarnau
tojų reigalingus blankus ir instrukcijas tar
nautojams įrašyti.
KIEKVIENAS DARBDAVYS SU 6 AR 
DAUGIAU APMOKAMŲ TARNAUTOJŲ,

NEGAVĘS ŠIŲ BLANKU, TURI TUOJAU 
PRANEŠTI KOMISIJAI.

PAVIENIAI turi paduoti prašymą iki rug
sėjo 30 d. 1958 m., sumokant kartu vieno 
mėnesio mokestį.
Prašymų blankus bus galima gauti ligoni
nėse ir bankuose (arba pašto įstaigose, jei 
nėra banko arti jūsų) liepos 28 d., pirma
dienį, ir po šios datos.

Visų rūsiu stalių darbai
Virtuvių spintelės (habitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempas. 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

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

Kolbome taip pat vokUkoi ir rusiškai.

Redakcijai prisiųsta
Gaudeomus, Stud. Ateitininkų 

Sąj. informacinis leidinys, 1958 
m .liepos 1 d., Nr. 5(36), 3 lapai. 
Rotatorinis leidinys.

Kibirkštėlės, XV-os Mergaičių 
stovyklos Putname, Coin, lei
dinys nr. 1 ir 2 ,1958 m. liepos 
mėn. Redakcinė komisija: Elona 
Marijošiūtė, Aldona Balčiūnai
tė, Gražina Marijošiūtė, Jūra 
Strimaitytė, Aldona šileikytė.

DRAUDIMO
Visos grupės ture? mokėti komisijai kas mė
nesį vienu mokėjimu, pradedant 1958 m. 
gruodžio mėn.
Asmenys, moką komisijai pagal tiesioginį 
įmokų planą, turės mokėti šitaip:
Vieno mėnesio mokestį, paduodant prašymą 
1958 m. rugsėjo 30 ar prieš tai, o po to ket
virčiais metų pradedant 1959 m. sausio mėn.
ĮMOKOS “Iš ANKSTO” — Pirmas mokėji
mas už vieną mėnesį, grupėms ir individua
liai užsiregistravusiems prieš paminėtą vir
šuje datą, padengs trijų mėnesių draudimo 
perijodą nuo 1959 m. sausio mėn. 1 d. iki 
kovo mėn. 31 d.
Tuo būdų bus įvestas sumokėjimo “iš anks
to” perijodas, kuris įgalios žmogų pasinau-

ĮMOKOS
doti apdrauda nedarbo metu, keičiant darbą 
ar laikinai palikus provinciją.
VĖLAI UŽSIREGISTRAVUSIEMS GALI 
BRANGIAI KAINUOTI
Grupės ir pavieniai, neužsiregistravę iki nu
statytos viršuje datos, paminėtos skyriuje 
“Kada įsirašyti”, netik negalės pasinaudoti 
apdrauda du mėnesius nemokomai, bet dar 
reikės tris mėnesius išlaukti po prašymo pa
davimo datos iki draudimas įsigalios. Pavyz
džiui, gyventojas ar grupė, paduodama pra
šymą vasario mėn. neturės apdraudos iki 
gegužės 1 d.

TURITE BOTI UŽSIREGISTRAVĘS, 
KAD PASINAUDOTUMĖT APDRAUDA

SERVICES COMMISSIONONTARIO HOSPITAL
HOSPITAL INSURANCE DIVISION — TORONTO 7, ONTARIO 

Telefonas: WAlnut .4-3301
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Mann & Martel Ltd

SPORTAS

899 BLOOR ST. W
Turime daug įvairiose v: 

kreipkitės ir gausite punas miormaci 
Tvarkome visus morgičių reikalus. R.CMOLKAN

iiliiilif A ill E S T AT E JT ''1199 Bloor St. W. Telef. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavi-* 
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. 
Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

Bloor - Dufferin 
$1.300 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas su 2 virtuvėm, alyva šil
domos, dvigubas garažas, geras mbr- 
gičius. Visai orti Bloor gatvės.

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

Roncesvalles - Fern 
$3.500 įmokėti, 8 kambarių per du 
ougštus, mūrinis namas, dvigubas 
garažas, 2 virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas (naujas pečius). Visai a/ti 
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 rgaažos. Viena sko
la balansui 10-čiai metų.

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

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

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

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

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.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481

Namu tcl. LE. 6-1410

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

Joseph A. PE/1RRS Ltd. Daugiau teisių opozicijai
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
Oakwood - St .Clair

$6.000 įmokėti, 9 didelių kombarių 
per 2 ougštus, atskiras namas. 2 vir
tuvės, vandens ir alyvos šildymas. 
Dvigubas garažas, privatus įvdžravi
mas. Didelis ir labai gražus kiemas.

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

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

1162 ST. CLAIB AVE. WEST
Havelock - College

$7.000 įmokėti, atskiras 1 1 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 kombarių 
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.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tcl.
LE. 2-3321

i *•
Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 

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

A. HCR1IS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

. ir EM. 6-0091 V. MORKIS

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

Parduodami ar pirkdami nuosavybes atkreipkite 
dėmesį į šiuos investavimus:

100 akrų farma su gerais trobesiais, netoli žinomos lietuvių 
vasarvietės. Pilna kaina $7.500.
100 akrų farma su labai gerais trobesiais, 15 mylių nuo Toron
to, prašoma kaina $25.000.
10 ir 2-jų akrų sklypai prie 400 kelio, arti Toronto, žema kaina.

Jums mielai patarnaus

A. BALIUKONIS, telefonas LE. 4-9212

(n» <n* 
*fl> *J> MP

Porkdole — 10 kambarių* 
4 virtuvės. — Pajamos.

$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
vieta pastatyti mašinoms, pajamos 
$1.700 metams, priedo 4 kambarių 
butas l-mame ougšte savininkui. 2 
vonios, geros išsimokejimo sąlygos 
ilgam laikui. Naudokitės proga, kad 
nebūtų per vėlu. 1

Jane - Annette 
3 metų senumo 

$1.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, privatus įvažiavimas, skola 22 
metams ir 5J4%. Idealus namas ir 
vieta šeimai. Prie pat mokyklų, su
sisiekimo ir apsipirkimo. Kaina tik 
$15.500.

Roncesvalles - Fern
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
rių, garažas, gražus kiemas, geros 
išsimokejimo sęlygos.Kaina $13.900.

Roncesvalles - Howard Park 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, alyva šildomas. Geras pajamų 
namas, 2 virtuvės.

College - Ossington
$3.900 įmokėti, 10 kambarių, mūri
nis, atskiros, garažas, alyva šildo
mas, 2 virtuvės. Prašo $17.900.

Bloor - Quebec 
$3.900 įmokėti, mūrinis, 7 kamba
riu, atskiras namas, garažas. Kaina 
$17.900.

Bloor - Gladstone 
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 1 atvira skola 10 metų. Kaina 
$14.500.

8

Roncesvalles - Grenadier Rd. 
1 atvira skola

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
kambariai ,vieta garažui, gražus kie
mas.'

Jane - Bloor 
$9.000- įmokėti ar mažiau, atskiras 
šiurkščių plytų, 7 dideli kambariai, 
pristatytas garažas, privatus įvožia
mas. Vandeniu alyva šildomas.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543

Namų tcl 
RO. 2-5543

ko i na

Lansdowne - Dundas 
$1.800 įmokėti, 7 kombarių bunga
low. Du vonios kambariai, atskiras, 
gražus vieno ougšto namukas. Leng
vos mokėjimo sąlygos. Pilno kaina 
$10.500.

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

Glcnholme Avė. • Rogers 
$2.000 įmokėti, 7 kambariai per du 
ougštus, dvi virtuvės, atskiras namas, 
garažas, prie gero susisiekimo. Pra
šoma kaina $15.500.

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.

Sterling -Bloor 
$2.000 įmokėti, atskiras mūrinis na
mas, 6 kambariai, 2 virtuves, nau
jai dekoruotas viduje, taip pat tin
kamas išnuomavimui. Pilna 
$14.000.

Bloor - Lansdowne 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių 
ras namas, tik pusė bloko nuo 
galima įrengti septintą kambarį tre
čiame ougšte. Namas labai gerarhe 
stovyje. Pilna kaina $13.000.

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.

Winona - St. Clair 
$3.000 įmokėti, atskiros 8 kambarių 
per du ougštus namas. Dvi virtuvės, 
4 garažai. Visai netoli nuo St. Clair. 

Sheridan Ave. - College 
$3.000 mįokėti, 8 kambarių mūrinis 
nomos, dvi virtuvės, garažas, namas 
atskiras, tinkamas nuomavimui, prie 
susisiekimo į visas miesto dalis.

Hilldale Rd. - Weston Rd. 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių naujas 
atskiras namas, gerų plytų, grožiai 
įrengtas vidus. Labai gražioje vie- 

'■ toie- ■ ' -
Queen - Parkdale

$3.900 įmokėti, atskiras mūrinis na
mas, modernišk. dvi virtuvės, 8 kam
bariai, prie gero susisiekimo. Viena 
skola, geros pajamos iš namo.

atski-
Bloor,

Aleksas 
KAZANAVIČIUS

Darbo telef. LE. 4-8481

(CSc) Kaikam didelį nusiste
bėjimą sukėlė pranešimas, kad 
Parlamento viešojo atsiskaitymo 
komisijos pirmininku paskirtas 
asmuo iš opozicijos partijos. To
kia tvarka jau seniai yra įvesta 
Britų „Parlamente, bet Kanadoje 
ji panaudojama pirmą kartą.

Ši komisija tikrina visų minis
terijų atsiskaitymą ir naudojasi 
gana plačiomis teisėmis. Ji gali 
tikrinti betkorią betkusios mi
nisterijos išlaidą, gali kviesti liu
dininkus ir priimt parodymus po 
priesaika.

Atsargiau su valtimis
(CSc) Neseniai turėjome šiur

pų įvykį, kai penki Kanados 
Raitosios Karališkosios Policijos 
nariai, patruliuodami motorlai
vyje Simcoe ežere nakties me
tu. nuskendo.

Pakartotinas nelaimės tyri
mas rado, kad: laivas buvo per
krautas tiek svorio tiek asmenų 
atžvilgiu, kad juos užtiko aud
ra, kad nustojo veikęs motoras. 
Bet viena iš didžiųjų nelaimės 
priežasčių buvo netikslus laivą 
pajėgumo įvertinimas. Kiekvie
nas motorlaivis išleidžiamas iš 
dirbtuvės su įrašu, kiek jis gali 
pakelti. RCMP nariai buvo išsi
aiškinę, kad nurodomasis svoris 
yha įskaitant motoro svorį. Tai 
nebuvo tikslu. Šiuo metu ruo-

Ken WILES Ltd:-Realtor
1675 BLOOR ST. W. (prie Indian Rd.) Telefonas LE. 4-7584.
JEI NORITE PIRKTI AR PARDUOTI: gyvenamus namus, krautuves, apartmentus, žemę sta
tybai ir kitokias nuosavybes, kreipkitės į šią didžiausią Kanadoje pardavimo įstaigą, kur Jums 
maloniai ir sąžiningai patarnaus mūsų atstovas S. JOKŪBAITIS.

Klauskite dar šiandien dėl sekančių ir kitų pardavimų: 
High Prk. Blvd. • Roncetvollet, 

$4.000 įmok. 7 kamb. per du ougš
tus, 2 mod. virt., alyva vond. šilod., 
vieto garažui, atviro skola. Pilna 
kaina $16.000.

Roncetvalles - Wright, $5.000 
įmok., 9 kamb. per du ougštus, 2 
mod. virtuvės, alyva vand. šild. 2 
vonios, 3 garažai, privot. įvožiav. 
Puikus pirkinys.

Bloor - Jone. $17.500 pilna kaino, 
orti susisiek., rupių plytų, gražus at
skiros 6 komb. namas. Dvig. garaž. 

S; JOKŪBAITIS.

King - Dufferin, $1.000 įmok., 8 
komb. mūrinis nemos, 3 virt., vieta 
garažui, lengvos išsimokėjimo sąly- 
gos. Pilno koino tik $12.000.

Howard Prk. Ave. - Indian Rd. 
$3.000 įmok., 8 komb. mūrinis, 2 
virt, olyvo šild., didelis kiemos, orti 
susisiekimo, skubus pardavimas.

Jane - St. Marks Rd. $3.000 įmo
kėti, gražus 4 metų seunmo mur. 
namas. 6 did. komb. Mod. olyvo šil
dymas, privot. jvožiov., liet, mėgia
mos rajonas.
Įstaigos telefonas LE. 4-7584

VYČIO ŽINIOS
Futbolas. Vytis II besibai

giant I-mojo rato pirmenybėms 
tėra laimėjusi 2 rungtynes, ta
čiau komanda ir kaikurie žaidė
jai daro pažangą. Praėjusį ket
virtadienį, siaučiant audrai, pra
laimėta Forest Alb. 2:0. šešta
dienio rungtynėse pralaimėta 
Bay view 2:1. Pirmam rate ko
mandai pralaimėta net 7:0. Įvar
tis Vaičiūno.

Tinklinis. Birželio pabaigoje 
OVA sezono uždarymo iškilmė
se Vyčio tinklininkams, laimė
jusiems Intermediate B lygos 
pirmenybes, buvo įteikti laimė
tojų ženklai.

Lengv. atletikos treniruotės ir 
toliau vyksta nustatyta varka. 
Lengvaalečiai kviečiami likusį 
sezoną išnaudoti techniškam pa
sitobulinimui. Dar yra numato
mos ir kelios rungtynės — klu
bo, Kanados lietuvių pirmeny
bės ir gal kanadiečių.

Wasagos vasarvietėje jau bai
giamos įruošti lauko teniso ir 
tinklinio aikštelės. Vėliau bus 
įruoštos krepšinio ir kitos aikš
telės, o taip pat ir stovyklavietė. 
Visi šie įrengimai vykdomi kle
bono P. Ažubalio pastangomis.

L. Radzevičius, vienintelis vy- 
cietis Kanados NWT, siunčia vi
siems vytiečiams iš tolimosios 
šiaurės nuoširdžiausius linkėji
mus. Ta pačia proga jis parėmė 
klubą $25. Už viską vytiečiai 
Leonui labai dėking.i A. S.

AUŠROS ŽINIOS *
8-tose Š. Amerikos lietuvių 

sporto žaidynėse, įvykusiose lie
pos 4-6 d.d. Niujorke, Aušros 
lengvatlečiai pasiekė gražių re
zultatų: 8 naujus išeivijos rung
tynių rekordus ir išsikovojo 13 
pirmųjų, 11 antrųjų, 5 trečiąsias 
ir 6 ketvirtąsias vietas. Žaidy
nių favoritu buvo mūsų penkio
likmetis Kastytis Batūra, pasie
kęs penkis naujus žaidynių re
kordus: 60 m. — 7,7 sek., su kar
tim — 8’8”, rutulys — 42’2”, dis
kas — 129’9”, ir estafetė (K. Ba
tūra, L. Sergautis, A Žaliaus
kas, A. Kimša) — 30,9 sek.

Taip pat pažymėtinas keturio
likmetis A. Žaliauskas, pasiekęs 
du naujus žaidynių rekordus: į 
tolį — 5,58 ir Į augštį — 5’; bei 
A. Malinauskas, išbėgęs 100 m., 
nauju rekordiniu laiku, — 11,7

Tiesa, komisijos sudėtyje vy
rauja konservatoriai, tačiau fak
tas, kad pirmininkas yra iš libe
ralų, duoda galimybės opozicijai 
justi kontrolės eigą, o taip pat 
daryti įtakos į kontroliuotinų 
dalykų parinkimą. Jei pirminin
kas siūlys kokį dalyką patikrin
ti, konservatoriškoji dauguma 
negalės to siūlymo atmesti.

Ši konservatorių įvesta nau
jovė greičiausiai pasiliks visam 
laikui, nes jokiai būsimai vy
riausybei nebus patogu pasisa
kyti prieš abipusę kontrolę.

šiamasi įsakyti tiksliau 
laivų keliamąją galią, o 
bus įsidėmėkite, kad 
plokštelėje nurodytasis 
apima viską: keleivius, 
ir kitus įrengimus.

žymėti 
kol tas 
metalo 
svoris

motorą

Belgradas. — Kokin Breg vie
tovėj įvyko fabriko sprogimas, 
užmušęs 23 darbininkus ir su
žeidęs 12. Fabrikas gaminęs ka
rinę medžiagą ir buvęs saugoja
mas. •

Ankara. — Bagdado pakto 4 
valstybės — ‘Turkija, Iranas, 
Irakas ir Pakistanas — pranešė 
paremsią Libano vyriausybę 
prieš sukilėlius.

sek. Mūsų “veteranas” J. Lau
rinavičius, nors ir be treniruo
čių, išsikovojo pirmąsias vietas 
šuolyje su kartimi — 9’ ir šoki
me į augštį — 5’7”, dvi antrąsias: 
į tolį — 6,8 m., ir trišuolyje — 
39’3,5”. R. Burdulis ir šiemet iš
laikė “jaunių plaukiko” vardą, 
trijose rungtynėse plaukęs ir 
visose trijose laimėjęs pirmąsias 
vietas.

Dėmesio verta buvo ir Aušros 
jaunių estafetė, sudaryta iš 2 
jaunių ir 2 jaunučių (A. Mali- 
niauskas, O. Keizeris, K. Batūra 
ir A. Žaliauskas); ji išbėgo per 
48,9 sek.

Mažiau laimingos buvo lengv- 
atletės, kurios turėjo varžytis su 
gerokai vyresnėmis mergaitė
mis. R. Gataveckaitė, nors pas
kutiniame šuolyje nušoko tiek 
pat kaip ir pirmosios vietos lai
mėtoja — 4,25, tegavo antrąją, 
nes priešpaskutiniame nušoko 
colio mažiau už savo oponentę.

Lengvosios atletikos treniruo
tės vyks ir toliau Varsity stadijo- 
ne kiekvieną trečiadienį nuo 6.30 
iki 8.30 vai. vak. Taip pat pri
mename, kad Varsity stadijone 
galime treniruotis kiekvieną pir
madienį, antradienį ir ketvirta
dienį nuo 6.30 iki 8.30 v. v.

— Ontario Atlethic Association 
pakvietė Aušros klubą įstoti į są
jungą ir įsijungti į jų varžybas.

— Norį smagiai ir sveikai pra
leisti laisvalaikius gamtoje, kvie
čiami jungtis į lauko tenisininkų 
eiles. Vakarais treniruotės vyks
ta High Park dirbtinio ledo 1 ir 2 
aikštelėse trečiadieniais ir penk
tadieniais. Dienos metu — Run- 
nymede High School aikštėje.

“Sporto Žinios”
Neseniai pasirodė FASKo lei

džiamo mėnesinio sporto laik
raščio “Sporto Žinių” Nr. 7(8). 
Jis turi 8 žurnalinio formato pus 
lapius ir yra gausiai iliustruo
tas. Laikraštį redaguoja Edv. 
Šulaitis. Norintieji upžsisakyti šį 
sporto laikraštį išeivijoje turi 
kreiptis jo administracijon — 
8459 So. Pauline Ave., Chicago 
20, Ill.

Lenkijos - Lietuvos rankinio 
rungtynėse Kaune birželio 8 d. 
moterų komandų rungtynes lai
mėjo lietuvaitės 4:3, o lenkai 
12;9.

Iš Kauno lenkų komanda nu
važiavo į Vilnių. Čia lenkės vėl 
susitiko su kaunietėmis ir vėl 
pralošė lygiai tuo pačiu rezul
tatu 4::3. Lenkai vyrai rungėsi 
su Vilniaus un-to studentais ir 
laimėjo 11:9.

Klaipėdoje birželio 12 d. len
kai rankininkai šeimininkus nu
galėjo 15:9.

Pasaulinio futbolo čempiona
to rungtynės, vykstančios Šve
dijoje, susilaukė ypatingo visų 
Brazilijos gyventojų dėmesio. 
Brazilijai nugalėjus Sovietų Są
jungą, ovacijoms nebuvo galo. 
Lietuviams buvo irgi malonu, 
kad nors tokui būdu buvo nuga
lėtas pavergėjas.

is

NEPAVYKO PABĖGTI 
LAISVĖN

Lenkų jūrininkas iššoko 
žvejinio laivo, plaukiojančio 
Škotijos pakraščiuose ir ėmė 
plaukti britų laivo Rosemary 
link, kuris buvo visai,arti. Ko
munistinė laivo vadovybė betgi 
greit pastebėjo bėglį ir ėmė jį 
vytis. Britų laivas stengėsi suk
ti plaukiančiojo link, bet nesu
skubo, nes vilko tinklus ir nega
lėjo laisvai sukiotis. Lenkų jū
rininkas jau buvo tik 80 pėdų 
nuo britų laivo, kai pasivijo ko
munistinis laivas ir užblokavo 
plaukiančiam kelią. Vargšą jū
rininką kom. laivas su kabliais 
ir tinklais ištraukė iš vandens ir 
nugabeno laivo rūsin. Britai ste
bėjo tai iš arti, bet nieko negalė
jo padaryti.

mod. virt., olyvo šild. Sov. išvyksta. 
Skubus pordovimos.

High Prie. Ave.-Annette. $7-8.000 
įmok., 10 did. komb., atskiros mūr. 
narnos. Naujos alyvos šild., 2 vonios, 
garažas, orti susisiek. Vieno atviro 
skola 10-čioi metų.

Pacific - Humberside, $8.000 įmo
kėti,. 10 komb. atskiros šviesių ply
tų nomos. 3 virt., olyvo šild., vieto 2 
gorož. Geras nuomavimui. Sov. iš
vyksta į JAV. Skubus ir geras pirki
nys.

Namų telefonas LE. 4-0773

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.

Quebec Ave. - High Park
$2.000 įmokėti, 6 kamb. nomas, ult
ra mod. virtuve, geras šildymas, ga
ražas, namas be skolų, pilna kaina 
$12.700.

Annette - Runnymedc
$3.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, mod. virtuvė, naujas 
šildymas, garažas, ilgos išsimokėji- 
mo sąlygos.

Evelyn Ave. - Bloor
$4.000 įmokėti, 1 1 kamb. atskiras 
mūrinis A namas, dupleksas per du 
ougštus. Vand. alyva šildomas, di
džiulis kiemaš, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

Sunnyside - Porkdole
$4.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas, 2 mod. virtuvės, naujas aly
vos šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, dvi vonios.

Glendenan - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, mod. virtuvė, naujas 
alyvos šildymas, didžiulis kiemas, 
garažas.

.Windermere - Bloor
$6.000 įmokėti, 7 kamb. ir apšildy
to saulės kambario, atskiras mūrinis 
namas, 2 mod. virtuvės, vand. olyvo 
šildomas, garažas, namas be skolų. 
Howard Park Ave. - Grenadier Rd. 
$7.500 įmokėti, 1 1 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, vand. aly
va šildom., garažas, 10 metų skola.

TEL. DARBO LE. 2-4404

LIETUVA PASAULINĖJ PARODOJ
Ryšium su mūsų spaudoj kilu

siais nepasitenkinimo balsais 
dėl Lietuvos nebuvimo Briuse
lio tarpt, parodoj iš vieno Bel
gijos lietuvio gautas laiškas, ku
riame pareiškiama, kad kores
pondentų sukeltas triukšmas ne
sąs pagrįstas. Sakoma, kad šio 
tipo paroda nesanti tarpt, mu
gė, kur išstatomi įvairių kraštų 
gaminiai. Šia paroda esą norėta 
atvaizduoti naująjį žmogų nau
jajame pasaulyje: jo asmens 
vertę, galią, medžiagos apvaldy
mą ir pan. Tokios idėjos rėmuo
se esą telpa ir Vatikano pavil
jonas Civitas Dei.’ Pastarajame 
esą atvaizduotas K. Bažnyčios 
vaidmuo pasaulyje — visoj eilėj 
skyrių bei poskyrių pvz.: “Žmo
gus ir Dievas” iškeliama techni
kos galybė, žmogaus pavergi
mas mašinai, kančios problema 
ir t.t.; “Pasaulio kūrimas”. “Šv. 
Raštas ir Kristaus gyvenimas”, 
“Kristaus kančia ir prisikėli
mas” ir t.t. Pastarajame skyriu
je esąs ir “Tylinčios Bažnyčios” 
poskyris. Jame esančios išstaty
tos nuotraukos kardinolų bei 
vyskupų, kentėjusių ir kenčian
čių už geležinės uždangos: Mind 
szenty, Wyszynski, Stepinac, 
Leonida Feodorof, Stepan Troch 
ta, Slipyj, Vojtassak, Joan Su- 
cin, Beran, Springovics. Ten pat 
yra dideliame formate šv. Tėvo 
Pijaus XII malda už “Tylinčią 
Bažnyčią” įvairiomis kalbomis, 
jų tarpe ir lietuvių k. Specialia
me relikvijoriuje sudėta: duona, 
vynas, vanduo Mišioms priverč. 
darbo stovyklose —- tai Tylos

L Mawrodin 
REALTOR

Narys Toronto Real Estate Board 

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
Dundos W.

$450 Jus gali padaryti restorono sa
vininku. Turi būti parduotos šią sa
vaitę del ligos. Įrankių bei baldų ver
tė virš $2.000.

Dupont - Symington 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių per 2 
ougštus nomos, 2 modernios virtuvės, 
gorožos, olyvo opŠildomos.

Parkdale
$2.500 įihokėti, 7 didelių kambarių 
mūrinis namas, išilginis planas, 2 
modernios virtuvės. Tuojau galima 
užimti.

PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožai, tienomi 
popietis, įvairia* faile* ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

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

Vaistai Lietuvon !
IŠGFLBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINtMS IR DRAUGAMS VAISTŲ

WALTMAN S Patikima Vaistinė
' 1147 DUNDAS ST. W., Os»ih9to» kampos

High Park • Bloor
$5.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis nomas, mod. virtųye, 2 vo
nios, vand. olyvo šildomas, didžiu
lis kiemas, garažas, viena skola 10- 
čiai metų.

Westminster - Roncesvalles
$7.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vand. alyva šildomas, garažas.

Glenlake - Bloor
$8.000 įmokėti, 9 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 2 modern, 
virtuvės, naujos šildymas, dvigubas 
garažas su lobai pločiu įvažiavimu, 
viena skola 10-čiai metų.

Durie St. - Bloor
$8.000 įmokėti, 7 komb. atskiros 
mūrinis 
alyva 
kiemas.

Jane - Baby Point
$8.000 į mokėti, 5 kamb. naujas 
bungalow su 3-jų kamb. butų rūsy, 
labai modemus, alyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, didižulis kiemas, 
garažas.

Rusholme Rd.
$9.000 įmokėti, 14 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vand. šildomos, didžiulis sklypas su 
privačiu įvažiavimu, patogus nuoma
vimui.

namas, mod. virtue, vend, 
šildomas, garažas, gražus

NAMŲ LE. 5-1584

Eucharistija. Mediniame raiži
ny, didelio formato, pavaizduo
tos garsiosios kat. bažnyčios už 
geležinės uždangos; ten matyti 
Rygos vaizdelis, bet nei Kauno 
nei Vilniaus nėra. Esąs taipgi 
žemėlapis, apimąs kraštus, kur 
persekiojama Bažnyčia. Ten Lie 
tuva esanti, bet įrašų nėra. 
Penktajame skyriuje vaizduoja-- 
mas B-os plitimas pasauly, jos 
pagrindinis principas — meilė, 
kuri pavaizduota keturiais ke
ramikos kūriniais. Skyriuje 
“Christi gloriosi” tarp įvairių 
poskyrių yra katalikybės plėti
mo priemonių poskyris, kuriame 
sudėta religinės knygos bei ka
tekizmai visomis pasaulio kal
bomis. Čia yra ir lietuviškas ka
tekizmas, arkiv. J. Skvirecko, 
Įvadas į Šv. Raštą ir Lietuvos 
Vyskupų direktypos. Latviai čia 
išstatė tiktai katekizmą, o estų, 
rodos, nesą.

Kaip matyti iš šio gana išsa
maus laiško, tarpt. Briuselio pa
rodos . Vatikano paviljone nėra 
nei kentėjusių liet. vysk, nuo
traukų, nei šventovių, nei krikš
čionybės kelio Lietuvon. Aps
kritai, tokio pobūdžio skyriuje 
Lietuva, kaip katalikiškas kraš
tas, kenčiąs persekiojimą, turėtų 
rasti žymiai daugiau dėmesio. 
Visoje eilėje skyrių Lietuva ga- \ 
Įėjo būti atžymėta, jei ji skyrių 
organizatoriams būtų daugiau 
žinoma ir jeigu lietuvių veiks
niai, atstovaują Lietuvą užsie
niuose, būtų laiku atkreipę į tai 
dėmesį. P. Ž.

Dundas - Bathurst
$3.000 įmokėti, atskiros 8 kombarių 
namas, 2 prausyklos, 2 garažai, 10 
metų skola.

High Park
$17.500 prašoma kaina, 8 kombarių 
mūrinis namas, dvi modernios virtu
vės, puikiai išdekoruotas namas.

High Park
$26.000 prašoma kaina, 13 komba
rių tripleksos, 4 garažai. $382 nuo
mos į menesį. Geriausios pirkinys 
mieste.

BFBHB



URIAI

Ieško vardo

- |Juvau areštuotas.,.’ 
Antanas: —<Kaip tai? Už ką? 
Pranas: — I

Peranksti
Vienas vyras norėjo kažįcųr į Antanas: — Na, Pranai, kurgi 

skubiai paskambinti, bet nelai- buvai per šventes? Niekur tavęs
I mei telefono būdelėje jis rado nemačiau. 
( moteriškę, kuri sklaidydama te- Pranas: 
įlefono knygą, kažko ieškojo. 
' Praėjo 10 minučių, 20 — mo- j 
teriškė vis sklaidė knygą.

V. VA SI S
REAL ESTATE 

872 Bloor St W. Telefonas LE. t-4685
College - Ossington 

$6.000 įmokėti, 12 kambarių, 4 vt/twes, 2 garažai patogus susisiekimas, ge
ro muro namas.

$t. Clair - Oakwood
Prašoma kaina $22.900, 7 kambariai, vandeniu alyva apšildomas, kvadrati
nis planas ir garažas.

College - Dufferin
$3.000 įmokėti, 8 kambariai, 3 virtuvės, atskiras, vienas morgičius balansui.

High Park rajone
9 kambarių, vandeniu alyva apšildomos, garažas, labai gero vieta nuomavi
mui, didesnis i mok ėjimas.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

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

T"
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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. B L O C KIS

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA 
WANDA’S HAIR STYLING

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

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių -dėjime. Žemos kainos.

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

PRANAS BARAUSKAS

NORITE SUTAUPYTI?
Kpinos ant visko pakilo, tačiau Jūsų 
nuosavybės draudimai kainuos mažiau, 

jei kreipsitės į mus. Parodysime, kai'p 
galima pilnai apsidrausti už žemesnę 
kainą. Patarimai ir patarnavimai vel
tui. skambinkite šiandien.

Paieškojimai
Broniaus Mikėno, sūn. Kosto, 

apie 28 metų amžiaus, ieško jo 
motina iš Lietuvos. Turį apie jį 
žinių praneškite Mr. Andrew 
Balnis, 7158 S, Washtenaw Ave., 
Chicago 29, TIL, USA.

Sabelys * Vytautas, s. Kosto, 
ieškomas Petronėlės Merkienės

Dr. A. Užųpienė
GYDYTOJA k CHIRURGt

41 Hewitt Ave. 
Toronto

Telefonas LE. 5-1551

* — Paėmė mane už tat iš Ryškio. Kreiptis: A. Cepu-
kad per anksti pradėjau neštis ™PIreA3430*’(Wel'

‘ Susinervinęs vyras tarė mote* tiamo savo kalėdines dovanėles. ,dntvvei- 
i Antanas: - Per anksti? Nesu- įand), arba M. Romeika, 289 

-.n Forman Ave., Toronto, Ont. tel.
Matai, įlindau do- 3-3377.

Mikučionio Vinco, iš Zarasų 
sų apskr. Dusetų vai. Anopolo 
km.; Būgnevieiaus Jurgio ir Mo
tiejaus prašo atsiliepti arba ži- 

j. . . . . ,ną pranešti: Jonas Rėvas, 45Onute, kaip vadinosi tas paukš-; gį £ st Toront Ont TeI 
tis, kurio dabar jau nebera pa- 4.3135 
šaulyje?

Onutė: — Višta, panele mo- Juozas Geleževičius, anksčiau 
kytoja.

Mokytoja: — Kaip tai višta? . prašomas atsiliepti pats arba 
Argi jau pasaulyje nėra daugiau apie jį žiną pranešti “TŽ” admi- 
vištų?

Onutė: — Nebėra, panele mo- ' nas, 94 Balmoral St. S., Hamil- 
kytoja. Vakar rytą mama išvirė ton, Ont. 
paskutinę.

Radijas nepakeis laikraščio
— Kaip-manai, Pranai, ar ra

dijas kada nors užims laikraščio 
vietą? klausia Antanas (radi
jų pardavėjas) savo draugą’ 
(anglių kasyklos darbininką). 

Pranas: — Ne, niekados. 
Antanas: — O kodėl ne?
Pranas: — Na, sakyk tu man, 

kaip gi toks darbininkas, kaip 
aš, galės įvynioti savo pietus . į 
radiją?

riškei:
! — Ponia, ar negalėčiau tams- prantu..
! tai padėti rasti ieškomojo tele- . Pranas 
fono numerį? vanėliii k

— Labai dėkui. Aš ieškau ne 
telefono numerio, bet noriu ras
ti trumpą vardą savo šuneliui!

Kelias į dangų
Vienas garsus pamokslinin

kas atvykęs į miestą skaityti pa
skaitos, paklydo. Susitikęs vai
ką jis klausia:

— Vaikeli, ar negalėtum man 
parodyti kelią į salę?

— Ką gi ten darysi, tėveli?
— paklausė vaikas.

— Turiu salėje susirinkusiems 
žmonėms skaityti paskaitą “Ke
lias į dangų”.

— Bet, tėveli, jei jūs neranda
te kelio į salę, kaipgi nurodysi
te žmonėms kelią į dangų? .

Pažvelk ir... mirk
Lakūnas: — Ar tamsta girdė

jai posakį: “Pažvelk į Neapolį ir 
mirk”?

Keleivis: — Taip, girdėjau.
Lakūnas: — Tai dabar mes 

skrendame virš Neapolio ir mo
toras nustojo veikti...

Kaip tai įvyko?
_ _____ — L—„ , _____

vanėlių krautuvėn valandą prieš 
atidarymo laiką...
I ’ Pasibaigė

Mokytoja: — Pasakyk man,

gyvenęs Niagara Falls, Ont.,

nistraciiai arba rašyti: A. UĮbi-

I Ignatavičiaus Jurgio, jo žmo
nos ir vaikų Algio su Romučiu, 
gim. Rudelių km., jieško sesuo 
ir kiti giminės. Rašyti: K. Ba
ronas, 131 Kensington Ave. N., 
Hamilton, Ont., Canada.

Dr.Aleksas Valadka

Išvyksta atostogų nuo liepos 
19,d. iki rugpiūčio 4 d. Kabi
netas tuo laiku bus uždarytas.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas 

459 BLOOR ST. W-, 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
, telefonu

Tel. WA. 3-2003

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Nuo liepos 25 dienos iki 

rugpiūčio 11 dienos 
išvyksta atostogų.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius vi iems akių defek- 
‘«nr»o ak>ų t ervus, kuria dai

nai sukelia grdvos skaudėj imą ir ner
viną umq Kabia slavų kaibocnif.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORLA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

1081 BLOOR ST. W. 
Toronto

Telefonas LE. 1-2933

Dėl atostogų kabinetas užda
rytas nuo liepos 16 d. iki 

rugpiūčio 1 d.

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

ŠUOLIS I PAVOJUS
(Atkelta iš 2 psl.l 'kitas iš jų trypė batais į žemę 

vis didesnį silpnėjimą. Nežinau nuo šalčio. Bėgantis šaltas mir- 
j kodėl, tik dabar pajutau tai vie-1 ties išgąsčio prakaitas šildė ma

noje, tai kitoje kūno, vietoje nie-1 ne. Daugybėje nuotykių apra- 
žėjimą. Besikasant palei žaizdų šymų tekdavo man skaityti, 
užrišimus pavvko nučiupti nu- kaip žmonės mirties akivaizdo- 

I .įpenėjusią utėlę. je trumpai pergyvendavo visą
Nieko nelaukęs nusivilkau vi

sus rūbus sumesdamas juos ant 
grindų. Ir nemažiau kaip tuziną 
pagavau ant savo kūno. Neiš
kentęs pradėjau su batais tryp
ti rūbus ant grindų. Beabejo aš 
jų nemažai užmušiau, bet vis tik 
■^e^aža armija išliko gyvų.

Praėjo keturios dienos tokioje 
padėtyje. Aš visiškai atpratau 
betka galvoti. Nieko neliko da
ryti, kaip laukti gyvenimo galo. 

Pagaliau penktą rytą išgirdau 
tr^pseumą prie durų.

“Taip, pagaliau atėjo jie”, — 
galvojau sau ...

Nebuvo apsirikta. Pravėrus 
vienam duris, pasirodė net pen
ki rusai šautuvus per pečius 
persimetę. Ilgesni laiką mes žiū
rėjome vieni j kitus.

Jiems atrodžiau tokia menka 
žmogystė, kuriai vargu ar apsi
mokėtu ir švino kulką gadinti. 
Susivėlęs, nesiskutęs. Mano la- 
ūniškas švarkas apiplėšytas ir 

•-raujuotas, oda. šašuota, su utė- 
’ių numintais takais.

Bet nesvarbu, ką jie galvojo. 
Tu veido išraiška buvo nekin
tanti, kaip nesikeičiantis puodo 
’ugnas. Vienas iš jų pamojo 
man išeiti ir jiems iš šalių ap
stojus, pasukome laiptais augš- 
'.yn. Man net nebuvo duota pa
valgyti prieš mirtį. Prisiminiau 
dar, kad net nebuvau su Dievu 
susitaikęs.

Egzekucijos kiemas atrodė 
taip, kaip ir tikėjausi. Mūrinė 
'iena, su stulpų eile priešais. 
Mano rankos buvo pririštos prie 
vidurinio stulpo. Egzekutoriai, 
rūkydami kalbėjosi vos dvide
šimtį pėdų nuo manęs. Vienas

4■

■ • •; :: v.7 Jį?.«įC:

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

kitu draudimo bendrovių.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai ot-darytas ir naujai įrengtos. Vaigiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

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

ED. KONDRATAS

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čio pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžiokliniu* tautuvu*.

Vyru ir moterų rObj 
siuvėjas

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

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6B43

savo gyvenimą. Tačiau aš tega
lėjau galvoti vien apie tėvus 
Glasgove. Ypatingai apie mo
tiną. Kaip ji turės jaustis, kai 
gaus telegramą iš oro ministeri
jos, kad esu dingęs karo veiks
muose.

Pagaliau, mano nustebimui, 
pasirodė buvęs tardytojas.

— Taip, pagaliau esi prie ga
lo, — tarė prieidamas arčiau 
manęs su cigarete lūpose.—Ma
tyti, kad baimė spaudžia ašaras 
iš akių. ‘ '

Nesakiau jam nieko, tik nega-. 
Įėjau sulaikyti dantų nuo krim
timo.

— Gerai, kad netiri nieko pa
sakyti. Dabar aš palieku tave .

Nebesusivaldydamas, sukau
pęs jėgas spjoviau jam į veidą, 
pataikydamas tiesiai į išpudruo
tus jo žandus. Iš pradžių nesusi- 
gaudęs, kas įvyko, tik pažvelgė 
i mane. O po to pradėjo tiesiog 
blūsti. Puolė, kaip jautis į mane 
spirdamas iš visos jėgos ir šauk
damas kaip galvą pametęs. Lai
mei, greitai praradau sąmonę.

(Bus daugiau)

FOUR. SEASONS 
TRAVEL I

109 Bloor St: .W„ Toronto*^.
TeL WA::>3-9484 ir WA. 3-9^15

Atvežė gimines '
nuolat gyveni ar pasisvečiuoti.

| BILIETAI:
K lėktuvais, laibais: -g ei ori 

Nesezoninio ĄtpLetorMišg!aid6s! >'. i 
Pasus ir avižas parūprnameš per

< Kreipkitės į miįs: v
FOUR SEASONS

TRAVEL

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

elektros įrengimai ir pataisymaiVisi 
atliekami greitai ir garantuotai.

Vairinu vasarnamius. 
TeL LE. 3-1080 

44 Gwynne Ave., Toronto

W. A LENCKI, BJL, L.UB.

Advc katas — Notaras

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

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 kalbomis.

1147 Dunda* Si , Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 <r LE. 4-8432

I i

ŪMI Adelaide St W.
Rjom 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: 
WA 4-9501. BE. >3-0978

A. LIŪDŽIUS, B.L.,
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

V isi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,

* morgičiat

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

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

4. STANČIKAS, baigęs National Re 
dio Institute radio it televizijos sk/ru 

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

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

Valsu fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

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

I

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

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 sezonoms pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos- 

; tiumoms ir Baltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. žemiausios kainos.

1229 Dunda* St. W. (tarp Dover court Rd. ir Lisgar). Toronto, Ont.

PIGIAUSI

siuntiniai

$14.75
$23.20

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

I CA QIP1I QEDUIAE general LtU UlbN utKVIvt CARPENTRY
Krautuvių ir vitrinų, kabinetų, lentynų, bufetų įrengimai.

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

Į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Norėdami turėti išskintą mašinos veikimą per malonius vasaros 
išvažiavimus, užsukite j

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
. Darbas sąžiningas ir garantuotas.

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto.

DĖMESIO!

TeL RO. 6-4063

Sav VL TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbas.

Nauiii staHHžbi *18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pierian »»egn kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541 19

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO 

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

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

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

TeL EM. 4-2715

STANLEY SHOE STORE
Augsčtausios rūšies moterų, vo*kų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE-t4.EE
1438 Dundas Šl W. Toronto 

prie Gladstone

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
* Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Į asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė a od re uita.
i

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniais ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antrodieniois — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vol. vok.
Trečiodieniois ir Ketvirtodieniois nuo 10-12 vol. ryto utdoryro.

Būstinė: Lietuviu Namui, 1129 Dundu* St. W-, Toronto, Ont.

,Tel«*ono« Lt. 2-8723
—............ . .. ............... .... ......"T""

VEDYBOS
Jei ne rite vesti, rąžykite /vokiečių ar 
lankų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

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

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

veltui.

P. S A L NA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARt MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

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

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

Richmond Hilf

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
ten gyvenančiais arba atvyk star.- 

eisis iš Lietuvos. ' \ ■
-<• : ■: ■ ■■■ ..

Nyvykti galinurigiyut 
rrencsji. jNcsczoniniu laiku Inuoloi*

Užsisakykite^*^

FOUR SEASONS

,0,

I



TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Didžioji lietuvių maldinin

kų kelionė į Kanados kankinių 
Šventovę Midlande įvyks rug
pjūčio 3 d. Visi maloniai kvie
čiami, minint šv. Kazimiero 500 
m. jubilėjų, škilmėse dalyvauti. 
Pageidaują vykti autobusais, 
prašomi užsiregistruoti nevėliau 
liepos 29 d. par. klebonijoj. Ska
tiname tikinčiuosius Midlando 
kelionės proga priimti šv. Sa
kramentus ir laimėti atlaidus.

— Nuo šio šeštadienio Spring- 
hurste pradedama naudotis jau
nimo aikštelėmis, -paruoštomis 
prie parapijos pastatų. Žaidi
mams reikalingus reikmenis su
tiko įtaisyti Toronto “Vyčio” 
klubo sportininkai. Jie talkins 
ir žaidynių pravedime.
;— Sekmadienio sumą praėju

si sekmadienį atlaikė svečias.iš 
Mcntreealio Tėvas Juozas Ara- 
ųauskas, SJ, kuris keletui dienų 
išvyko atostogų į Springhurstą. 
j — Šį ketvirtadienį gedulihgos 
jjamaldos — už a.a. Kostą Oren- 
tą, jojo trijų metų mirties meti
mų proga; 11 vai. sekmadienį 
prisimenamas a.a. Albinas Side- 
savičius.
-—Moterystės sakramentą pri
zmė: Stasys Gineitis ir Adeline 
Hatzenbuehler.
;— Pakrikštyta: Linda Jane 
Paknytė ir Petras Romas Pet- 
ęąuskas.
A * •

Z Prisikėlimo parapijos žinios
X—Nuoširdžiai sveikiname Ma
fiją ir Vaclovą Vaitkevičius, ku
rie po 14 metų laukimo ir gele
žinės uždangos vėl susijungė 
tįendram šeimyniniam gyveni
mui.
*—Šį šeštadienį, 8 vai. ryto bus 
kalbamas rožančius prie išsta
tyto Švenč. Sakramento, bet tą 
valandą Mišių greičiausia ne- 
5us, nes 10.30 vai. bus vedybinės 
Mišios. Po rožančiaus bus duo
dama Komunija.
j.— Viši parapijiečiai kviečia
mi kiek galima gausiau daly
vauti maldininkų kelionėje Mid
lande, kuri bus rugpjūčio 3 d. 
Torontiečiai, kurie tą dieną 
Midlandan negalės vykti leng
vomis mašinomis, prašomi iki 
kito antradienio, liepos 29 d., va
karo,. užsiregistruoti asmeniškai 
ar telefonu parapijos raštinėje, 
pranešant pavardes, telefonus ir 
vykti norinčių skaičių — jiems 
bus užsakyti autobusai. Autobu
sus bus vargu galima užsaky
ti, jei nesusidarys bent 30-35 
žmonės, nes bus perbrangu. Už
tat atsargos dėlei prašome tau
tiečius. kurie ta diena maldinin- 
ku kelionėn i Midlanda leisis 
savo mašinomis ir turės vietos 
pakeleiviams, pranešti mums sa
vo pavardes, telefonus ir kiek 
žmonių jie galės paiimti.

—Pakrikštyti Česlovo ir Lai
mos Senkevičių dvynukai sūnūs 
Gailius Valentinas ir Alvydas 
Tomas; Vlado ir Elenos Jaške- 
vičių - Jaškų sūnus Ignas Ed 
mundas Gediminas.

Lietuviai televizijoje
Praėjusį sekmadeinį 9.30 v.v. 

skautų - skaučių grupė “Ginta
ras” su pasisekimu pasirodė 
“Show Time” programoj, pašok
dama tautiniu šokiu. Mačiu
siems tai sudarė labai gražų įs
pūdi, kuri dar sustiprino tele
vizijos orkestras, grojęs lietu
viškas melodijas. Mačiusieji te- 
neužmiršta parašyti padėkos 
laiškų: Producer Mr. Stan Har
ris. CBC TV “Show Time”, 354 
Jarvis St., Toronto 5.

Ekskursija Detroitan
Prie Detroito, Pontiac Parke, 

įvyksta tautinė, jubilėjinė skau
tų stovykla. Nevisi norintieji 
gali pasinaudoti šia 2-jų savai
čių Amerikos ir Kanados skautų 
stovykla. Yra organizuojama 
ekskursija autobusų rugpjūčio 
23-24 d. Išvažiuojama penkta
dienį 9 v. v., grįžtama sekmadie
nio Vakarą apie 12 v. Kelionė 
rainuoja $10. Prašome visus no
rinčius pasinaudoti šia ekskur
sija ir aplankyti didžiąją sto
vyklą registruotis pas D. Ker
šienę, tel. LE. 6-2781 ir S. Dab- 
<ų, tel. LE. 3-5869. Registruotis 
orašome dviejų savaičių laiko
tarpyje.

Ateitininkų stovykla 
pranciškonų vasarvietėje Nau
jojoje Wasagoje prasidėjo šeš
tadienį. Stovyklai vadovauja 
inž. A. Ankudavičius, o talkina 
Teresė Verbickaitė, Genė La- 
tauskaitė, Vytautas Bireta ir Jo
nas Staškevičius. Stovyklos ap
rūpinimą tvarko V. Karasevi- 
čius, šeimininkauja M. Girčienė 
ir P. Stirbienė. Dvasios vadas — 
T. Rafaėlis. Svečiai kviečiami 
stovyklą - stovyklautojus ap
lankyti, ypač kviečiami tai pa
daryti savaitgalį. Oficialus at- 
kų stovyklos uždarymas bus lie
pos 27 d., sekmadienį, po Mišių, 
kurios bus 11 vai.

“Aušros” jaunučių stovykla 
prasidės rugpjūčio 2 d. ir truks 
2 savaites. Vaikučių amžius — 
7-14 metų. Iki šiol yra užsiregist
ravę 90 vaikų.

Nuoširdi padėka P. Reginai, 
padovanojusiam stovyklai šal
dytuvą ir didoką kiekį indų.

Taip pat nuoširdus ačiū sto
vyklos personalui, kuris net sa
vo atostogas paaukodamas rū
pinsis mūsų jaunimu, žiūrėda
mas jų fizinės ir dvasinės gero
vės..

Vakarais prie laužo bus rodo
mi kultūriniai filmai, kuriuos 
mielai prisiuntė Prancūzijos at
stovybė Otavoje ir Tarptautinė 
Filmų b-vė.

Konservatorių partijos
St. Andrews apylinkės vadovy
bė organizuoja išvyką - pikniką 
liepos 27 d. Exhibition parke 
prie Dufferin vartų, o lietaus 
atveju — Horticulture Building. 
Pradžia — 1 vai. p.p. Rengėjai 
prašo pasiimti užkandos, gėri
mai bus parūpinti. Dalyvauti 
kviečiamos ir tautinės Toronto 
grupės, ypač iš St. Andrews 
apylinkės. Svečių tarpe bus žy
mieji konservatorių veikėjai bei 
parlamentarai: min. J. Yarem- 
ko, A. Grossman, Ch. Rea, A. 
Maloney, Q. Martini ir kt.

Liton bendrovė 
pradėdama savo prekybinę veik 
lą ir gavusi žinomų Vokietijos 
firmų atstovavima visai Kana
dai, ieško rimtų asmenų ar jau 
veikiančių firmų, kurie galėtų 
būti Liton of Canada Ltd. agen
tūromis įvairiose Kanados pro
vincijose arba didesniuose mies
tuose. Liton b-vė atstovauja vo
kiečių firmas, gaminančias ra
dijo aparatus, muzikos kabine
tus, patefonus ir kitus šios rū
šies išdirbinius.

Suinteresuoti asmenys arba 
firmos smulkesnių informacijų 
gali gauti: Liton of Canada Ltd., 
2223-A, Dundas St. W., Toron
to, Ont. Tel. LE. 1-4881.

TLN biblioteka, 
vedėjui išvykus atostogų iki 
rugpiūčio 8 d. bus-uždaryta.

Bibl. vedėjas.

PADĖKA

Širdingai dėkoju mielai daktarei ponioi ALDONAI UŽUPIENEI, 
41 Hewitt Avė., Toronto, už tokį malonų ir motiniškg manęs ■'prižiūrėji
mu Moterų College ligoninėje ir namuose

Malonioje ligoninės aplinkoje ir rūpestingoje Jūsų priežiūroje aš 
sustiprėjau greičiau, negu buvau galvojusi.

Aldona Andriekienč ir šeima.

PADĖKA'

Prie tragiškai mirusios mūsų mylimos dukrelės REGINUTES laido
tuvių prisidėjusiems širdingai dėkojome: Tęvoms Pranciškonams už mal
dos, palydėjimų j kopines ir sustiprinimų vilties gyvenime. A. A. Dobro- 
volskioms, G. V. Dobrovolskioms, A. J. Voškevičioms, A. P. Ledoms, A. 
J. Jokelaičioms, A. K. šviežikoms. Mamytei ir Jonui Mockevičiams, 
E. J. Mikučionioms uoliai prisidėjusiems darbu, širdingo užuojauta ir pa
gerbimu gėlėmis. Dr. Yčui už veltui suteiktų sveikatos sustiprinimų. L. VI. 
Pevcevičioms, B. J. Mačjdnioms, E. A. Bučkoms, A. J. Kizoms, Z. M. 
Kūjeliams, O. K. Ivanauskams, J. J. Grabauskams, M. A. Driūnoms ir 
kitiems širdingai pagerbusiems gėlėmis, lankius laidotuvių namuose ir 
palydėjus j kapines, nepamirštamai liekame dėkingi

Petras ir Jonė Pakeikei.

PADĖKA
Mono mylimom vyrui ir mūsų brangiom tėveliui A. f A. AUGUSTI

NUI ZUBRICKUI tragiškai žuvus birželio 19 d. ir palaidotam 23 d. Holly 
Sculpture Hamiltono kapuose, reiškiame nuoširdžių padėkų: klebonui 
kun. dr. J. Todorouskui atlaikiusiam gedulingas šv. Mišios už jo sielų, 
pasakiusiam lobai gražų pamokslų ir suteikusiam paskutinį patarnavimų 
palydint j amžino poilsio vietų. Taip pat kun. Jurkšui, kun. Pocevičiui 
ir Tėvui Modestui atlaikiusiems gedulingos šv. Mišios už velionies sielų.

Kun. Jurkšui taip grožiai pagiedojusiam ir grojusiam vargonais per 
gedulingos šv. Mišios

Nuoširdus očiū visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo vėlę, taip 
pat prisiuntusiems taip daug grožių gėlių.

Dėkojome visiems dalyvavusiems A. f A. Augustino laidotuvėse ir 
betkuo velioniui pasitarnavusiems. Dar kortų didelis ačiū..

Žmona, duktė, sūnūs, marčios ir žentas.

Lankėsi redakcijoj
Svečiuodamiesi Kanadoj lan

kėsi redakcijoj Jonas Butkus iš 
Bridgeporto ir Balys Lukas iš 
Čikagos. Abu svečiai buvo ap
sistoję pas pp. Alšėnus.

J. Butkus yra “TŽ” prenume
ratorius nuo pat šio laikraščio 
įsikūrimo dienų. Šio vizito pro
ga p. Butkus paliko “TŽ” auką 
$5, o p. Lukas užsisakė “T2”.

Ačiū mieliesiems rėmėjams.
Pranas Barusevičius - Baras 

iš Philadelphijos atostogauja 
Kanadoj ir ta proga aplankė TŽ 
redakciją bei spaustuvę. Phila- 
delphijoj jis dirba didelėj spaus
tuvėj kaip teletipų mechanikas. 
Spaustuvės darbą jis dirbo nepr. 
Lietuvoj “Varpo” spaustuvėj. 
Vokietijoj Wiesbadene jis buvo 
vienas “Aistijos” leidyklos da
lyvių. Ten jis su K. Rusinu ir 
kt. spaustuvininkais dirbo prie 
lietuviškų knygų ir laikraščių 
leidimo. Apsilankymo proga Pr. 
Baras užsisakė TŽ, sumokėda
mas metinę garbės prenumeratą 
$10. Ačiū mielajam lankytojui.

Dr. E. Zubrienė, 
dantų gydytoja, išvyksta atos
togų nuo liepos 25 d. iki rugpjū
čio 11 d. Tuo laiku kabinetas 
bus uždarytas.

Toronto Lietuvių Namų 
administratorius V. Petraitis po 
atostogų nebegrįšiąs į šias pa
reigas. P. B.

Toronto talpos grupė Daina 
tiesia pagalbos ranką mūsų 
vargstantiems broliams ir se
sėms Vokietijoje ir kitur. Kai 
kreipiausi į Dainos valdybą pra
šydamas pagelbėti Suvalkų tri
kampio lietuviams, pasiųsdamas 
trylika pagalbos prašančių laiš
kų, Daina šiuos prašymus išgir
do ir pasiuntė drabužių bei mal
daknygių, o visas pašto išlaidas 
padengė iš savo kuklios kasos.

Nuoširdus visų vilniečių ačiū, 
kartu prašant Toronto, Hamil
tono ir apylinkių vilniečius rem
ti Dainos grupės parengimus, 
kurių šį rudenį ir žiemą Daina 
numato bent kelis. Gautas pel
nas numatomas ne tik Vokieti
jos, bet ir Suvalkų trikampio 
lietuviams remti. K. Baronas.

J. R. Simanavičius, 
Toronto KLB pirm., pradėjo 
dirbti Sunrise Industries Ltd. 
bendrovėje kaip naujai gamina
mo pieno bei jo gaminių ir sudė
tingo namų apyvokos aparato 
propaguotojas. Jo propaguojami 
gaminiai yra patvirtinti Kana
dos sveikatos ministerijos ir gy
dytojų sąjungos.

NAUJAS ORKESTRAS .
Toronte yra sukurtas naujas lietu

viškas orkestras, kuris yra lengvomis 
sąglygomis prieinamas. Jis savo gyva 
muzika pilnai patenkins lietuvišką ir 
nelietuvišką publiką. Šokių, vestuvių ir 
šiaip pobūvių rengėjai galėtų laisvai pa
sirinkti grojikų skaičių: nuo vieno akor
deono iki 6 asmenų orkestro. Prašome 
kreiptis vakarais pas Albiną Ripkevičių: 
272 Rusholme Rd. (prie Bloor). Telefo
nas LE. 5-6122.

Kainos kirpyklose 
siekiama pakelti už plaukų kir
pimą. Ikišiol buvo mokama $1, 
o dabar unija nori pakelti nuo 
$1.10 — $1.50. Nuo kainų pakėli
mo susilaikyta iki rugsėjo mėn., 
nes Ontario kirpėjų sąjunga ir 
tarptautinė kirpėjų unija, pri
klausanti JAV AFL - CIO, tuo 
tarpu negalėjo susitarti. Kirpė
jai Toronte uždirba $45-50 į sa
vaitę. Uždarbio minimumas 
jiems, pagal Industrial Stand
ards Act įstatymą, yra $40 sa
vaitei. Nuo 1951 m. kainos ne
buvo pakeltos; pakilus kirpėjų 
atlyginimui, išlaidoms skalbyk
loms ir kt., pasak unijos reikia 
vėl kelti kirpyklų kainas .

Pradžios mokyklų mokyto
jams paruošti vasaros kursai To
ronte prasidėjo liepos 7 d. Kur
sai tęsis 5 savaites. Į juos pri
imami baigusieji High School 
kursą. Toronte tokie kursai jau 
vyksta per dvi vietas. Western 
Tech mokykloje yra net 460 
kursantų. Jų tarpe 4 lietuvaitės 
— trys iš Hamiltono ir viena iš 
Port Credit.

Vasaros kursai 
katalikų akcijos veikėjams bu
vo suorganizuoti Toronto Royal 
Hotel patalpose liepos 7-11 d.d. 
Juose dalyvavo apie 1.000 kur
santų ir visa eilė profesorių. Bu
vo svarstomi būdai atnaujinti 
krikščioniškąjį gyvenimą ir su
krikščioninti visuomeninio gy
venimo institucijas. Kursams 
vadovavo Kanados vyskupų kon 
ferencijos socialinės akc. sky
riaus direktorius kun. F. J. 
Smyth.

Danų bendruomenė 
Toronte organizuoja liuteronų 
parapiją ir jau pradėjo telkti 
lėšas nuosavo dievnamio staty
bai. Toronte yra apie 9.000, o 
Ontario prov. — 15.000 danų. 
Atvyksta vis naujų; pvz. 1957 
m. atvyko 7.700. Naujos parapi
jos darbams vadovauja: R. N. 
Bryson, Danijos garbės konsu
las, N. Basse, Danijos prekybos 
įgaliotinis, ir pastorius Over- 
gaard - Thomsen.

Iš vergijos į laisvę
(Atkelta iš 1 pusi.) 

Lietuva gyva: gyva gimimų 
prasme, gyva tautinėse laisvės 
aspiracijose. Keturiolika rusų 
okupacijos metų Lietuvos nesu
rusino. Dabar visa Lietuva, iš
skyrus tik fanatiškiausius par
tiečius, žino, kad kraštas yra ru
sų okupuotas ir kad rusai pir
moje vietoje siekia savo tikslų, 
nesirūpindami Lietuvos reika
lais ir laikydami lietuvius ant
ros, klasės žmonėmis, atseit, pa
vergtaisiais. Lietuvos miestuose 
matosi daug rusų kareivių, o įs
taigose — rusų valdininkų. Kai
mas yra grynai lietuviškas. 
Daug vyresnės kartos žmonių; 
nelankiusių okupacijos mokyk
los. kaimuose rusiškai net ne
kalba. “ v.

Po Stalino mirties krašte pa
sijuto teroro palengvėjimas. 
Stalino nuvertinimas buvo aiš
kiai pabrėžiamas ir Lietuvoje. 
Šiuo metu deportacijų veik nė
ra, bet vietoj to mūsų jaunimas 
‘savanorišku” būdu gausiai ga
benamas į Rusijos gilumą dar
bams. Apie partizanų veiklą 
krašte buvo girdėti iki 1951-52 
metų. Partizanų daina, kuri taip 
populiari dabar pas mus, jai 
Lietuvoje girdėta. Daug kas 
grįžta iš Sibiro, bet jie sutinka
mi tyliai ir giminių bei artimų
jų būna įjungiami į bendrą gy
venimą. Anot jos: “Ir kas drįstų 
viešai jiems reikšti simpatijas? 
Juk jie buvo “liaudies priešai”, 
išsiųsti atlikti bausmę Sibire...”

Antireliginė propaganda
Bažnyčios įtaka Lietuvoje di

delė. Nežiūrint “mokslinių - ate
istinių” bolševikų “įrodymų” 
apie Di venenobu p”...”:? 
apie Dievo nebuvimą ir Bažny
čios nereikalingumą, virš 85% 
lietuvių priima tikybines jung
tuves. Prieš tai, žinoma, visi įpa
reigoti, pagal sovietų įstatymus, 
civilinei metrikacijai. M. Vait
kevičienei gyvenant Vilniuje 
buvusi- girdima didelė įtaka ne
seniai mirusio vysk. K. Palta
roko. Kur įmanoma, laidojama

MONTREAL. Cue.
<

Vasaros metu — liepos ir rug-Apie Lenkiją viešnia užsimi-
Ljetuva ^kitoje^a" dau" P^apijos raštinė
daugiau’ faisvių ir savarankis-. 7^^ “U° Val
teTžek Su?ofJ gali^priSI! Montrealio skautų stovyklon 

prie augstų valdininkų. Josios 
pirmieji įspūdžiai Kanadoje 
labai geri. Ji niekada nesvajoju
si, kad bus taip gražiai, sutikta 
aerodrome ir vaišėse, kurių 'me
tu padainuota daug gražių lietu
viškų liaudies dainų. Kiek vė
liau viešnia yra mielai pasiryžu
si painformuoti TŽ skaitytojus 
plačiau apie dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje su visomis smulkme
nomis. K.P.A.

Red. — Toronto dienraščiai 
plačiai aprašė p. Vaitkevičienės 
atvykimą, ypač jos fiktyvines 
vedybas su lenku, kurios jai kai
navusios 10.000 rb. Šią sumą ji 
sudariusi iš 30 siuntinių, kuriuos 
atsiuntęs vyras iš Toronto. To
kių vedybų Lietuvoje esą ne
maža: iš Lenkijos atvykstą pro- 
lesijonalai vedybininkai ir už 
10.000--15.000 rb. sutinką suda
ryti jungtuvių aktą civilinės 
metrikacijos įstaigoj. M. Vait
kevičienės tariamasis sutuokti
nis esą pakliuvęs kalėjimai!. 
Dienraščių korespondentai bet
gi beveik nesidomėjo pavergtos 
Lietuvos gyvenimu ir laikraš
čiuose jo nepalietė.

Lietuviai studentai ruošiasi 
studijų dienoms ir Kanados ir 
JAV lietuvių studentų susiarti
nimo šventei, kuri įvyks spalio 
3, 4 ir 5 d.d. Montreąlyje. Svei
kiname mūsų jauną akademikų 
inicijatyvą ir linkime gražiau
sios sėkmės.

Pranešimas
Kanados lietuvių visuomenės 

žiniai pranešame, kad KLT (Li
thuanian League of Canada) 
Reorganizacinio Komiteto adre
sas yra ne: 5542 3rd Ave., Rose
mount, Montreeal 36, P.Q., kaip 
paskelbta “TŽ” 29 nr. 3 psl., bet 
anksčiau buvęs KLTarybos ir 
vėliau TF Atstovybės Kanadoje 
adresas, būtent: 6642 3rd Avė., 
Rosemount, Montreal 36, P. Q.

Į Suinteresuotieji Kanados lie- 
...... Juozas Mtekus-AV tuv,‘.M.vienybės Maustau ir no- 

parapijos labai nuoširdus ir ak- «- a B?N,DKO
r J TAUTOS ir Kanados lietuvių

GĖRIO, prašomi kreiptis šiuo 
adresu.

KLT Reorganizacinis Komit.

stovyklautojai išvyksta liepos 
26 d. žavingom poilsio dienom, 
kurios truks iki rugpjūčio 3 d. 
Kaip džiugu, kad mes turime 
savo tarpe tokių puikių jauni
mo apaštalų, kurie aukojo savo 
jaunąsias jėgas, patyrimą ir lai
ką, kad galėtų padėti mūsų jau
najai kartai atsigaivinti lietuviš
koje dvasiosje.

Šv. Onos novena yra tęsiama 
ir šią savaitę. Pamaldos vyksta 
kasdien po 8 valandos šv. Mišių.

Šį šeštadienį švenčiame šv. 
Onos šventę Ši šventoji yra Que 
beco provincijos ypatinga glo
bėja.

Mirė a.a

Koncertavo “Varpas”
Praeitą šeštadienį Toronto lie

tuvių choras “Varpas” koncer
tavo Wellande St. Stephens sa
lėje St. Catharines parapijos 
ruoštoj trodicinėj Niagaros pu
siasalio lietuvių šventėj. Žmo
nių buvo daug iš visur. Dalyva
vo ten ir daug torontiečių.

Voice of Freedom yra The 
Mutual Co-operation League of 
Canada oficialus organas, lei
džiamas kas mėnesį, pradėjęs ei- 
i pernai. Tik neseniai išėjo jo 

Nr. 6, June, 1958. Prenumera
tos kaina $2 metams. Adresas: 

krikščioniškomis apeigomis. Ka-j 194 Bartlett Ave., Toronto 4, 
puošė statomi paminklai. Vii-jOnt., Canada.
niaus katedra paversta religiniu ; Lietuviai jame mažai tesireiš- 
- kultūriniu muzėjumi. j kia.' O jei jau jis eina, tai ver-

Lietuvos • jaunimas siekia iėtų pasinaudoti ir jo skiltimis, 
mokslų. Universitetai perpildy-; Tai labai radikalaus tono anti- 
ti. Dėlto daroma didelė studen- į bolševikinis laikraštis, 
tų atranka. Pirmenybė komjau
nuoliams. Patekti į un-tą prieš 
tai reikalinga atlikti bent poros 
metų darbo praktiką. Daug įvai
rių institutų įgyti specialybei.

Nėra mišrių vedybų
Lietuviai veda tik lietuvaites. 

Vedybos lietuviu su rusais-ėmis 
ar rusų su lietuvaitėmis labai 
retas dalykas. Kažkoks nerašy
tas įstatymas lietuvius skiria 
nuo okupantų. Išvykusiųjų į 
Vakarus artimuosius gimines 
Lietuvoje pradžioj įtarinėjo, da
bar, atrodo, tie reikalai pamirš
tami. M. Vaitkevičienė labai 
nuoširdžiai atsiliepė apie gau
namus iš giminių siuntinius. 
Tie siuntiniai, lyg laisvės aušros 
viltis, yra apjungusi visą kraš
tą. Siuntiniai — yra medžiaginė 
ir moralinė parama.

tyvus narys. Iškilmingos laido
tuvės Įvyko pirmadienį iš AV 
bažnyčios. Velionis buvo pašar
votas Ville Emard, Monk Blvd- 
Šia proga reiškiame velionies 
šeimai ir giminėms nuoširdžiau
sią užuojautą.

Giliai užjaučiame ‘EI. Veiče- 
kauskienę jos brolio ir brolio 
žmonos mirties proga. Palaidoti 
už geležinės uždangos.

Kelione Į šv. Onos šventovę 
Montrealio vyskupija ruošia rug 
sėjo 6 ir 7 d.d. Plačiau informuo
sime vėliau. Kelionei vadovaus 
vienuoliai redemptoristai.

Klebonas Tėvas J. Borevičius, 
SJ, liepos 2 6d. išvyksta į Mont
realio skautų stovyklą kapelio
no pareigoms.

Kanados Niujorkas
JAV jėzuitų žurnalas “Ame

rica” VI. 21. paskelbė J. E. Belli- 
veau. The Daily Star bendra
darbio, straipsnį apie Kanadą. 
Jame Torontas vadinamas Ka
nados Niujorku, nes čia telkiasi 
didžiosios finansų įstaigos. Su
minėta, kad Torontas, buvęs 
grynai protestantiškas miestas, 
kurio gyventojai buvę britiškes- 
ni už pačius britus, nepaprastai 
pasikeitęs per pastarąjį dešimt
metį. Jame esą dabar 75.000 
italų, 30.000 vengrų, 70.000 vo
kiečių ir daugybė kitų tautybių. 
Toronto mieste esą 300.000 ka-

JAV GERAS DERLIUS
JAV žemės ūkio ministerija 

pranešė, kad šiemet laukiama 
gero derliaus. • Jei artimiausių 
savaičių orai nebus nepalankūs, 
šių metų derlius pernykštį pra
šoksiąs visu trečdaliu. Kviečių 
derlius sieksiąs 1.271 milijoną 
bušelių, t.y. pastarųjų 10 metų 
vidurkį prašoks visu 14%. Ka
dangi JAV sunaudojama ir eks
portuojama kviečių maždaug 
900 milijonų bušelių, tai per
teklius bus apie 300 milijonų 
bušelių, kuriuos valdžiai teks 
supilti į savo sandėlius. Kur 
juos paskiau padėti, bus taip pat 
nemaža problema. Kai JAV pra
deda šiuos savo sandėlius tuš
tinti kviečius kaikuriems kraš
tams dovanodamos arba labai 
pigiai parduodamos, ima jaudin
tis kiti kviečių eksporto kraštai, , 
nes taip siaurėja jiems galimy
bės parduoti savus kviečius. 
Ypač paliesta tada pasijunta 
Kanada.

talikų, kurių pusė yra naujieji 
ateiviai iš Europos. Pamokslai 

t- sakomi 21 kalbą. Per pastaruo- 
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė* II i SIUS 5 metus įsteigta 30 naujų 
augšte. 119 Bellwood Ave. LE. 1-9347. j katalikų parap. Daugiausia nu- 
~~~ “ ~~ ... ~ ~; sipelniusi vienuolija
snuomojami 2 kambariai ir virtuve, ; naį Jje padėję SUOrganizUOti 

naufsi atremontuoti, 71 Delaware Ave. I— , r. . ° v ,
tel. LE. 6-1049, skambinti 2-8 vai. v. i Toronto uii-tą ir nevengę bėnd- 
——-------------- ------ ----- --------- ; radarbiauti
išnuomojomas butas iš 3 kambariu ir Naujieji ateiviai dalyvaują po 
virtuvės II augšte. 62 Kenneth A ve. Te- Įifjkoi “ -
let. RO. 9-5866. J
------ --------—----------- ---------- ------ --—____ r-' . ■ - - -- 
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be milijonierių, pVZ. vienas slova- 
boldu. Brock ir Bloor rajone. Telef. i kas-—kasyklų magnatas. Toron- 
LE. 6-2223.--------------------------------------------- ; [e nebesą senosios neapykantos

Lietuvių liaudies D1EVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovano sau ir kitam: medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.

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

REIKALINGA VIRĖJA Atlantic restora
ne. Te!. LE. 1-9347.

- bazilijo

su protestantais.

j, švietime, mene, tedevizi- 
i o j. versluose. Jų tarpe esą jau

išnuomojamas kambarys ll augšte lot-1 naujųjų ateivių įntelektuąląi
viu šeimoj, High Parko rajonas, 27 He 
witt Ave. Tel. LE. 2-1519.

Išnuomoji! 2 kabinas - vasarnamius 
"Nida" su 4 atskirais įrengtais kamba
riais Oakview Beach, Seventh Avenue. 
Skambinti Toronto po 6 v.v. LE. 2-9007.

galėję pasireikšti įvairiose sri
tyse — architektūroj, modernia
jame mene ir 1.1.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte . ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real;, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

TORONTO LIETUVIU NAMAI
prašo visus norinčius dirbti NAMŲ ADMINISTRATORIAUS 
darbą, paduoti prašymus TLN valdybai. Darbo sąlygas galima 
sužinoti 5-8 vai. vakare raštinėje arba tel.-LE. 3-3027.

T. L. Namų Valdyba.

Nemokamai Nemokamai Nemokamai
KEELE - LAWRENCE RAJONE

NUOMOKITE DABAR, O MOKĖTI PRADĖSITE TIK RUGSĖJO 1 D. ŠIE VISIŠ
KAI NAUJI 1 ir 2 MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ NEAP5TATYTI BUTAI (N.H.A. 
APARTMENTAI) YRA PILNAI {RENGTI. KADANGI KEELE GATVĖ VISA 
YRA NUGRIAUTA, IR MES TURIME IŠNUOMOTI JAU DABAR. NUOMODAMI 
DABAR SUTAUPYSITE PINIGŲ ATOSTOGOMS DABAR NIEKO UŽ BUTĄ 
NEMOKĖDAMI. APLINKUI {RENGTOS AIKŠTELĖS, PLIENO VIRTUVĖS, PAR
KETO GRINDYS IR T.T. NUO KEELE ST. IR LAWRENCE KAMPO SEKITE 
PARAŠUS { "GLAMEL APARTMENTS" ARBA PASKAMBINKITE MRS. CLARK.

Telefonas CH. 1-9791

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PASTŲ 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.

14 K

/t /'az
1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lie'tuviškon dovanų, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

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

MORGICIAI 6V<%
Parūpiname pirmus morgičius ant geresnių nuosavybių už 

63^ procentus.

ĮKAINAVIMAS
Nuosavybių įkainavimas arba pasitarimas suteikiamas veltui.

u PIRKIMAS - PARDAVIMAS
Mes sąžiningai stengiamės, kad mūsų tautiečiai būtų paten
kinti. Specializuojamės pardavime geresnių namų, -rezidencijų 

ir investavimų vakarų ir šiaurės rajonuose.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


