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PLB nėra paprasta organizacija, kuri galėtų būti statoma 
greta ar lyginama su betkokia kita lietuviška organizacija. PLB 
yra gyvas lietuviškasis organizmas, visa masė lietuviškosios iš
eivijos. Nėr lieuvio, kuris jai nepriklausytų. Ji ne dabar, ne prieš 
keletą metų atsirado, bet yra nuo pat lietuviškosios išeivijos pra
džios. Nuo pat pradžios lietuvis išeivis glaudėsi prie kito tokio 
pat lietuvio išeivio, buvo traukiami vidinės jėgos — tautinės gi
minystės ryšio ir visiems bendro savojo krašto ilgesio. Šitas 
vidinės traukos ryšys ir sudarė lietuviškąją bendruomenę — rišo 
lietuvius išeivius gyvenančius kurioje nors svetimo krašto vie
tovėje, rišo yiso to krašto lietuvius, o pagaliau ir visame pasau
lyje išbarstytus. Pasaulinės lietuvių bendruomenės niekas neiš
galvojo. Dabšir tik realizuojamas sumanymas sukurti šitai egzis
tuojančiai bendruomenei tvarkomuosius organus, kad gaivališkai 

‘lietuviškoje masėje glūdinčios jėgos galėtų pasireikšti organi
zuotai bei didesniu mastu ir kad būtų kas rūpinasi lietuviškajai 
bendruomenei rūpimais reikalais bei jos reprezentacija prieš vie
tinius ir valstybinius gyvenamojo krašto sluogsnius, o reikalui 
esant ir prieš pasaulinius.

PLB kaip organizacija kitos paskirties neturi. Tai tik egzis
tuojančios lietuviškosios bendruomenės organai bendriesiems 
lietuviškiems uždaviniams vykdyti. Jie neateina ko nors pakeisti 
ar ką paimti sąvo valdžion. Jie ateina dirbti. Dirbti tai, kas nebū
davo dirbamai kas būdavo dirbama nė visuotiniu mastu arba 
kam nudirbtį./’eikėdavo specialaus visų organizacijų susitarimo.

' Kaip kiekviena nauja idėja, taip ir viso pasaulio lietuviško
sios bendruomenės suorganizavimo, jos vykdomųjų organų su
kūrimo idėja yra iššaukusi ir tam tikro kaikurių sluogsnių pasi
priešinimo. Išgirstame kartais balsų, kad tai esąs kažkieno už
mojis primesti kam savo valdžią ir pan., tarytum PLB kada nors 
galėtų įsigyti kokių prievartos priemonių. Juk ji ir norėdama 
negalėtų ką nors priversti jos parėdymų klausyti. Jos reikalas 
tik organizuoti lietuviškam žygiui visas savosios bendruomenės 
pajėgas. Jos pastangų parėmimas priklauso tik nuo tautiečių 
geros valios. Kas tos geros valios neturės, visada laikysis nuo
šaliai, o kas ir gėdos neturės — visada galės net priešingai pasi
reikšti. Bet argi dėl to neorganizuota turi likti sąmoningoji lie
tuviškosios bendruomenės masė?

Dėl žmogiškųjų silpnybių ir visokių nesusipratimų PLB 
organizavimas — jos organų kūrimas bei tų organų veikla nėra 
be kliūčių. Nuostabu, bet yra žmonių, kurie tuos sunkumus dar 
stengiasi didinti-Jr dėl nepasisekjKi^..džiįt.,.!aūĮ-’ ^okių Jįūdpu^ 
reiškinių matėme j^ieseniai vykusių bendruomeninių rinlataių 
metu JAV. Net ^Hmščiuose buvo pasirodę džiūgavimų, 
girdi, jūs jau ban^Kuojate, nes rinkimuose balsuotojų ska^Rre 
nepadidėjo, bet sumažėjo. To sumažėjimo priežastys galėjo būti 
tik dvi: Bendruomenės vadovų klaidos arba lietuviškosios vi
suomenės narių atšalimas saviems bendriesiems reikalams. Nei 
vienas, nei kitas atvejis doro lietuvio džiaugsmo juk neturėtų 
sukelti. Ir jei tokių reiškinių visdėlto pasirodo, juos tegalime 
skirti tik nesusipratimui arba akloms ambicijoms. Masė lietuvių 
visdėlto tiki, kad tokių nesusipratimų ir organizuotumo minties 
priešininkų skaičius laikui bėgant vis mažės ir mažės. Būtų tikrai 
liūdna, jei jau nebegalėtume tikėti savosios bendruomenės ga
jumu ir sąmoningumu.

Į MIDLANDĄ ŠĮ SEKMADIENĮ — RUGPIŪČĮO 3 DIENĄ

Kanados kankinių šventovė Midlande. Prie jos-^yra pastatytas 
lietuviško stiliaus kryžius Lietuvos kankinių garbei. Kanados 
lietuviai ir šiemet suplauks iš įvairių vietovių dalyvauti kanki
nių dienos iškilmėse rupjūčio 3 d. Dešinėje J.E. arkivyskupas 
Giovanni Panico, Apaštališkasis Delegatas Kanadai. Jis dalyvaus 
tą pačią dieną italų ir lietuvių iškilmėse ir tars žodį.

VYKSTAME PAGERBT! LIETUVOS KANKINIU
Nuo pernai metų Kanados lie-Į ką tik paskelbė naują encikliką ! Midlandą. Kankinių šventovė. 

Martyr’s Shrine, yra porą mylių 
už Midlandp; tai .nurodyta gau- 
Siomis rodyklėmis^ : -

Pamaldų tvarka: ii vai. kain 
kinių šventovėje iškilmingos pa
maldos lietuviams, kurias laikys 
J.E. vysk. V. Padolskis. Pamal
dų metu maldininkai gieda liet, 
giesmes. Mišių metu šventovės

“Meminisse luvat”, kuria ragina 
vigtvpasaulio ^.iįžčiuosius ištisą 

Dain--' 
stebėjus, kad kaikurios tautinės gun Paėmimo šventę — rugpjū

čio 15 d. melstis ta intencija. Te
būnie tad mūsų žygis į Midlan
dą viena tų maldų grandinė jun-

tuviai pradėjo naują tradiciją - 
kankinjjjį-jpągerbimą Midlande 
Uritaf^ČT prb'v. Ši ’n'Ttn'tiskiWr Jra

grupės organizuoja šventkelio- 
nes į įvairias Kanados švento
ves. Lietuviams, turintiems tiek 
kankinių, juo labiau dera orgą- gianti mus su visais pasaulio ti-

KAS NAUJO
, Perspėja vairuotojus min. pir
mininkas Diefenbaker ir Kana
dos kelių saugumo konferencija 
laikytis vairavimo taisyklių 
ypač leidžiantis ilgoms vasaros 
atostogų kelionėms. Patariama: 
gerai išsimiegoti prieš kelionę, 
dėvėti lengvus drabužius, susto
ti kas valandą ir pavaikščioti, 
pasiimti kavos termose, keisti 
važiavimo greitį, klausytis gy
vos radijo muzikos, kalbėtis su 
bendrakeleiviais. Nakties metu 
paleisti karts nuo karto lango 
šveitėją, keisti šviesas. Visa tai 
padeda kovoti prieš migdančią 
kelionės hipnozę, dėl kurios 
įvyksta daug nelaimių.

KANADOJE?
bė. Žemės ūkio min. Harkness 
pareiškė parlamente, kad šis rei
kalas yra studijuojamas. Sunku
mų sudaro provincijos — nevi- 
sos jų yra tuo suinterėsuotos. 
Visdėlto vyriausybė tikisi arti
moj ateity pateikti parlamentui 
atitinkamą įsatymo projektą.

Namų statyba per pirmuosius 
š.m. penkerius mėn. padvigubė
jo Ontario prov. Sausio - bir
želio laikotarpy buvo pradėti ar 
baigti statyti 23.104 namai, kai 
tuo tarpu pernai jų tebuvo 12. 
241. Taipgi ir visoj Kanadoj na
mų statyba yra labai 
jusi.

pagyve-

Vakarų Kanados ūkininkams, 
nuken tėjusiems nuo didelės 
sausros feder. vyriausybė paža
dėjo ateiti pagalbon, prisidedant 
prie provincinių vyriausybių 
teikiamų lengvatų pašaro, gyvu
lių ir kt. transportui. Numato
ma, kad šiemet kaikurioms sri
tims teks importuoti šieno iš 
JAV-bių.

Bcdarbių skaičius 
mėn. sumažėjo, tačiau 
21 d. buvo dar 320.000, t.y. dvi
gubai daugiau nei pernai. Gegu
žės mėn. buvo 366.000 bedarbių, 
o 1957 m. birželio mėn. — 162. 
000. Dirbančiųjų skaičius visoj 
Kanadoj pasiekė 6.114.000; per
nai jų buvo 5.996.000.

birželio 
birželio

Darbo konferencija Otavoje, 
kurioje dalyvavo feder. vyriau
sybės, provincinių vpriausybių, 
savivaldybių, darbininkų ir darb 
davių atstovai, pasibaigė. Joje 
konstatuota, kad feder. vyriau
sybė viena nėra pajėgi sulaikyti 
žiemos meto nedarbą ir kad kiti 
veiksniai turį ateiti pagalbon.

• Min. pirm. Duplessis, jau se
nokai valdąs Quebeco prov., 
drauge su savo vyriausybe susi
laukė aštrių kaltinimų spaudo
je, esą jo ministerial spekulia
vę dujų b-vės akcijomis ir tuo 
būdu pralobę. Gi pačiam prem
jerui priskiriamas savo sesers 
rėmimas perkant iš jos firmos 
anglis provinc. vyriausybės įs
taigoms. Dienraštis "Le Droit” 
patrauktas teisman.

Naujos politinės partijos organi
zavimo reikalą entuziastingai 
parėmė CCF kongresas Mont- 
realy. Tuo reikalu buvo priimta 
rezoliucija ir pavesta partijos 
vadovybei drauge su Darbo 
Kongreso vadovybe paruošti 
planus. Panaši rezoliucija buvo 
priimta ir Darbo Kongreso su
važiavimo balandžio mėn. Tuo 
būdu norima suorganizuoti kai
riųjų partiją, kuri pakeistų per 
paskutinius rinkimus smarkiai 
sumažėjusią socialdemokratų — 
CCF partiją ir turėtų plačią at
ramą darbininkų bei ūkininkų 
sluogsniuose. Naujoji partija esą 
užimtų pralaimėjusių liberalų 
vietą. CCF vadu liko vėl išrink
tas Coldwell.

nizuoti tokią šventkelionę. Tam 
tikslui buvo pasirinktas M;id- 
lahdąs, kur yra pastatyta spe
ciali šventovė pirmiesiems Ka
nados kankiniams — jėzuitų mi- 
sijonieriams iš Prancūzijos. Per
nai Kanados Lietuvių Katalikų 
Federacijos atstovams pavyko 
susitarti su Midlando šeiminin
kais dėl lietuviško kryžiaus, ku
ris . bylotų gausiems maldinin
kams apie Lietuvos kankinius. 
Toks kryžius, pagal architekto 
A. Kulpaviciaus projektą, buvo 
pastatytas gana iškilioje vietoje 
prie pat šventovės. Jis dar nėra 
galutinai baigtas, bet šiemet nu
matytas baigti. KLK Federaci
jos Toronto skyrius, kuriam pa
vesti visi kankinių kryžiaus tvar 
kymo darbai, yra užsimojęs už
baigimo darbus laiku suorgani
zuoti.

Pernai lietuvių kankinių kry
žius buvo pašventintas ir šiemet 
jis laukia gausių lietuvių mal
dininkų. Rugpjūčio 3 d. turėtų 
būti Lietuvos kankinių diena, 
sutraukianti tautiečius iš plačio
sios Kanados. Mūsų tautiečiai 
turėtų gausiai dalyvauti Midlan
do iškilmėse ne • turistinio 
smalsumo vedami, o kankinių 

’ didžiosios aukos akinami. Nei 
pati Midlando šventovė, nei lie
tuviškasis kryžius nieko nenu
stebins. Šie simboliai stovi ten 
kaip liudininkai didžiųjų idealų, 
už kuriuos ryžtasi mirti dauge
lis. Dalyvaudami kankinių pa
gerbime parodysime, kad ir mes 
stovime tame pačiame idealų 
fronte pratęsdami kahkinių ko
vą ir už Lietuvos ribų. Dalyvau
ti šioj maldininkų kelionėj aki
na mus ir šv. Kazimiero 500 me
tų sukaktis. Juk šie metai yra 
kazimieriniai metai. Jie turi pa
žadinti mūsų širdyse aną kazi- 
mierinį ryžta, kuris įkvėpė kar
tų kartas tikram krikščioniškam 
gyvenimui.

Pagaliau šią šventkelionę į 
Midlandą turime jungti ir su 
maldų savaite už persekiojamą 
Bažnyčią. Popiežius Pijus XII

kinčiaįsiais, meldžiančiais pa
sauliui laisvės ir krikščioniškos i rektorius anglų kalba tars pa- 
gerovės. į sveikinimo žodį į lietuvį vysku-

I pa ir visus liet, maldininkus. Po 
pamaldų piet ųpertrauka‘ iki 2 
vai. Užkandžiams bus galima 
pasinaudoti vienuolyno kafete-

Mūsų žygis Į Midlandą yra ir 
tautinio pobūdžio pasirodymas. 
Jį stebės ir svetimtaučiai. Pvz. 
tą pačią dieną ten įvyksta ir ita
lų šventkelionė. Tebūnie tad 
rugpjūčio 3 d. mūsų krikščioniš
ko ir lietuviško idealo sušvitė- 
jimo diena!

NURODYMAI
Į Midlandą vykstame automo

biliais. Norį vykti autobusais re
gistruojasi parapijų klebonijose 
(iš Toronto autobusai išeis 8.30 
vai. ryto nuo abiejų liet, bažny
čių). Kelias: vykstama 400 keliu 
iki Barrie, o nuo Barrie pasu
kama į 27 kelią, kuris veda į pat

Derliaus apdraudą Kanadoje 
rengiasi įvesti feder. vyriausy-

Drebėjo žemė Ontario prov. 
pietvakarių srityje liepos 21 d. 
9.50-9.55 vai. v. Drebėjimas bu
vo jaučiamas St. Catharines ir 
Toronte. Didelių nuostolių ne-

padaryta, bet lėkštės, sienų pa
veikslai, veidrodžiai, langai bu
vo išjudinti. Pasak Otavos ob- 
servtorijos, tai buvęs vietinio 
Dobūdžio drebėjimas, kokių daž
nai įvyksta ypač neapgyventose 
vietose. Priežastis — staigus su
judėjimas giliuosiuose žemės 
sluogsniuose, pvz. staigus uolų 
paslinkimas.

Pašto ženklai šv. Kazimiero 
jubilėjui

Iš Romos gautomis žiniomis, 
Vatikanas ruošiasi išleisti 500 
m. šv. Kazimiero jubilėjaus pro
ga specialią seriją pašto ženk
lų. Taip pat, šv. Kazimiero ko
legijos iniciatyva, gautas leidi
mas įrengti lietuvišką koplyčią 
šv. Petro ir Povilo bazilikoje. 
Tai gražus mostas kenčiančiai 
Lietuvai; tik reikėtų budėti, kad 
parašas po šv. Kazimiero jubi
lėjaus pašto ženklais neišeitų 
nepalankus Lietuvai.

KUNIGU SUVAŽIAVIMAS
Pasinaudojant J. E. vysk. Vin

cento Podolskio apsilankymu 
Kanadoje, Kanados liet, kunigų 
Vienybės valdyba rugpjūčio 6-7 
d.d. — trečiadienį ir ketvirtadie
nį — Springhurste, lietuvių šv. 
Jono Kr. parapijos patalpose 
šaukia Kanados liet, kunigų su
važiavimą, kuriame kun. dr. V. 
Balčiūnas, šv. Kazimiero liet, 
kolegijos dvasios vadas, padarys 
pranešimą apie naująjį sąjūdį 
‘Už geresnį pasaulį”. G.G. kon- 
fratrai rugp. 6 d., trečiadienį, 11 
vai. renkasi Toronte abiejose 
liet, klebonijose, o iš čia 11 vai. 
į Springhurstą. Visi konfratrai 
maloniai kviečiami suvažiavime 
dalyvauti. KV valdyba.

Savaitės i vykiai
Visų dėmesys nukrypo į viršūnių konferenciją Vid. Rytų rei

kalams spręsti. Chruščiovo pasiūlymas skubiai sušaukti viršūnių 
konferenciją pradžioje rado palankumo visur, išskyrus JAV, ku
rios čia įžiūrėjo sovietams naudingą manevrą? Britai betgi "ėmė ” 
spausti Vašingtoną sutikti su Chruščiovo siūlymu dėl dviejų mo
tyvų: kad nereikėtų eiti į JT pilnaties posėdį, kur teks amerikie
čiams - britams pakelti daug karčios kritikos, ir kad tuo būdu bū
tų nuraminta britų opozicija. Prie šio spaudimo prisidėjo ir Ka
nada. JAV vyriausybė pagaliau sutiko, kad ir labai nenoriai, da
lyvauti viršūnių konferencijoj, kuri turėtų įvykti JT Saugumo Ta
rybos rėmuose. Buvo manyta, 
kad Chruščiovas su tuo nesutiks, 
tačiau šis greitai sutiko ir pasi
siūlė atskristi į Niujorką. Pran
cūzijos De Gaulle pareiškė pa

riją. 2 vai. liet, maldininkai1 eina Įgeidavimą organizuoti viršūnių 
Kryžiaus Kelius, o po to — prie i konferenciją Ženevoje ar kurio- 
lietuviško kryžiaus vysk. V. Pa- ! ję kitoje Europos vietoje ir tai 

v ° --j .ei- nesiejant jos su Jungt. Tauto- 
nama į bažnyčią, kur mūsų mal- mis. Praslinkus kelioms dię- 
dininkams suteiks palaiminimą noms, JAV vyriausybė pareiškė 
ir tars žodį Apaštališkasis Dele- neskubėsianti su viršūnių kon- 
gatas Kanadoje J.E. arkivysku- ferencija, nes jai esąs reikalin- 
pas Giovanni Panico. lydimas gas diplomatinis pasiruošimas, 
sekretoriaus mūsų tautiečio pre- Ir išviso JAV rodo norą delsti, 
lato P. Marcinkaus.

K L. K. Federacijos 
Toronto skyriaus valdyba

dolskio pamokslas. 3 vai

ir tars žodį Apaštališkasis Dele

ir mano, kad viršūnių konfe- 
i renciją Saugumo Tarybos rė- 
; muose turi organizuoti pati S, 
Taryba, nustatydama ir progra
mą, ir dalyvių skaičių, ir laiką. 
Nežiūrint šitokios JAV laikyse
nos, Niujorke JT rūmuose vyks
ta pasiruošimo darbai ir ruošia
mi planai užtikrinti Chruščiovo 
ir kt. saugumui. Ypač prisibijo- 
ma tremtinių ir žydų, kurių Niu
jorke yra daugiau nei Izraely.

Bagdado konferencija
JAV užsienio r. min. Dulles 

yra daugiau susirūpinęs kitais 
planais nei Chruščiovo peršama 
viršūnių konferencija. Jam rūpi 
paimti iniciatyvą Vid. Rytuose 
ir išstumti sovietų kurstomąją 
įtaką. Tam jis esąs parengęs 
naują planą, kuris pakeisiąs 
Bagdado Sąjungą. Dar nėra ži
noma koks tas planas. Maskvos 
žiniomis, jis siekiąs įjungti į Bag 
dado s-gą, vietoj iškritusio Ira
ko, Libaną ir Jordaniją. Žinio
mis iš kitų šaltinių, Dulles pla
nas sieksiąs laimėti kylantį ara
bų nacionalizmą ir iki tam tik
ro laipsnio priimti Nasserio po- 

■ litiką. Šie »ir kiti klausimai yra 
i svarstomi Bagdado s-gos narių 
j konferencijoj Londone. Šios

si arabų tautų draugu, o JTautų (Lenkijos užpuolimu. Be prie- kistanas ir Iranas spaudžia JAV 
Hammarskjold perspėjo vaka- į kaišto buvo laikomas jo kvieti-:ofjcialiaiprisidėtipriejosirne- 
riečius nebandyti užtvenkti “ara imas “didiesiems tartis be tele- likti tiktai pusiaudalyviu kaip 
biškos upės bėgimo” — tautinio j vizijos korespondentų triukšmo j ligšiol.

Pačioj viršūnėj
ALMAUS mūsų bendradarbio Niujorke

laisvės principai kadaise sukė
lė pasaulį? (Niujorko lietuvių 
Amerikos paštui buvo pasiūlyta 
ta proga išleisti paminėjimo paš- 
ti ženklai). Treti klausė: koks gi 
skirtumas dabar tarp gausiųjų

, Žinojom, kad neišvengiamai 
turės susikirsti Amerikos ir Ru- 
so-Azijos interesai. Stebėjom 
kaip vis plačiau informuojama 
žmonija bruzdėjo reikalaudama 
tarptautinius ir savuosius politi
kus ir satrapus tartis užbaigti i rusų ir amerikiečių, kurie do- 
“šaltąjį” karą nedrįstant prade- mėjosi tik tomis “nepriklauso-
ti “karštojo”.

Gal Machiavellio ir Zoščenkos, 
kuris pasimirė Leningrade ket
virtadienį, talentų reiktų išaiš
kinti kokiu būdu taip staiga bu
vo pasiekta “viršūnė”. Kaikas 
mano, kad tai buvo Nikitos ma
nevravimo išvada. Kaip bebū
tų. didieji vadai staiga buvo pa
statyti prieš spaudimą susitikti*.

Ko bijo amerikiečiai?
’’Let’s have good time” tautinė 

filosofija amerikiečius dabarti
nėj tarptautinėj krizėj mažai 
guodė. Kai Chruščiovas skelbė-

momis” valstybėmis, kurios bu
vo naudingos “specialiems val
dančiųjų interesams’1?

Iš tikro, kodėl gi amerikiečiai 
bijojosi akis į akį susitikti su 
Chruščiovu ir jo patarėjais, ta
rytum jie, o ne sovietai rėmė 
savo įsigalėjimo politiką klasta, 
smurtu ir kumščiu.

Kaikurie žavėjosi generolo De 
Gaulle sąmoningumu, ne vien 
dėl to, kad jis vienintelis drįso 
prikišti Chruščiovui draugystė 
su Hitleriu, kai šis lygino JAV 
intervenciją Libane su nacių [ sąjungos nariai — Turkija, Pa-

atgimimo, Vašingtone matėm j ~ vienintelis būdas privačiai su- | 
visuotinį sąmyši. Buvo tebešū- į si tarti kaip pasidalinti pasaulį.
kaujama apie “agresiją” Irake, 
nors korespondentai informavo, 
kaip džiūgavo Irakas dėl val
džios pasikeitimo. Iki pastarojo 
meto tikėję Amerika ir jos “iš
laisvinimo” politika. lietuviai 
pabėgėliai stebėjos ko bijo, ko 
vengia Vašingtono politiniai 
planuotojai? Kiti abejojo ar iš 
tikro Amerika tebėra ta į 
wilsonine Amerika, kurios tautų

Kviečia supažindinti
Chruščiovą
Dabartinės krizės metu ryškė

jo laisvosios Amerikos spaudos 
vaidmuo. Žymiųjų publicistų 
nuomonė dažnai gelbėjo neap
dairius pareigūnus Vašingtone. 
Būdingas buvo pvz. Harrison E. 
Salisbury iš NYTimes pasiūly-

pati mas sudaryti Nikitai, atvyku- 
lutų (Nukelta į 8 psl.)

Šūviai Libane
Čia, spėjamai nuo sukilėlių 

kulkos, žuvo pirmas amerikiečių 
karys. Ar tai ženklas, kad suki
lėliai rengiasi kovoti ir su ame
rikiečiais, neaišku. Nežiūrint ne
palankių nuotaikų iš sukilėlių 
pusės. JAV diplomatas Murphy 
bando sutaikyti susipešusius li
baniečius. Pagal jo planą, dabar
tinis prezidentas šamun turįs 
atsistatydinti. Jo vieton turįs 
būti surastas naujas asmuo, pri-

imtinas vyriausybininkams ir su 
kilėliams. Liepos 31 d. paskelbti 
naujo prezidento rinkimai ir ti
kimasi, kad toks kandidatas bus 
surastas, nors sukilėliai reika
lauja, kad pirmiau pasitrauktų 
amerikiečiai. Pastarieji gi įkėlę 
koją neketina trauktis kol nesu
tvarkyti krašto reikalai. Jų -ka
riuomenė čia turi 10.000 vyrų ir 
yra pasiruošusi visokiom gali
mybėm. Gali įvykti, kad JAV 
kariuomenė pasitrauks, kai JT 
gen. sekretorius padidins stebė
tojų skaičių iki 1.000 ir pats 
kraštas nurims.

Nasseris kalba
Minėdamas Egipto 6 m. revo

liucijos sukaktį, Nasseris pasa
kė kalbą iš vyriausybės rūmų 
balkono didelėms egiptiečių mi
nioms. Be kitko jis pareiškė: 
“Kaip Irakas atsikratė išdavikų, 
taip atsikratys jų Jordanija su 
Libanu. Alžerija pagaliau irgi 
triumfuos”. Su juo stovėjo šeši 
Irako revoliucinės vyriausybės 
atstovai, kuriems buvo sukeltos 
didižausios ovacijos. Jau anks
čiau su Iraku buvo pasirašyta 
savitarpės pagalbos sutartis, su
darytos komisijos, paruošti abie
jų kraštų bendradarbiavimo pla

kui, kuris, be abejonės, ves į 
bendrą federaciją su Egiptu ir 
Syrija. Nasserio rankos siekia 
dabar visas arabų valstybes, ku
riose iškilo stipri nacionalizmo 
banga, nešanti jas Nasserio link, 
o pėr jį — Maskvos glėbin.

Masiniai suėmimai Kipre
Kipro salos gyventojai neap- 

rimsta. Graikai reikalauja susi
jungimo su Graikija, turkai gi 
priešinasi. Nuo birželio mėn. 
abiejų tautybių partizanai pra
dėjo tarpusavį kerštą, nuvedusį 
į 100 asmenų nužudymą. Britų 
gen. gubernatorius ėmėsi griež
čiausių priemonių sustabdyti 
galimam civiliniam karui pusės 
milijono gyv. saloje. Jo įsakymu 
suimti visi įtartini asmenys — 
1.450 graikų ir 60 turkų, — įves
tas uždraudimas pasirodyti gat
vėse ištisas 48 vai., uždraustas 
susisiekimas su užsieniu, už
draustos visos partizaninės or
ganizacijos.

T. ŽIBURIŲ sekantis nr. išeis po 
vienos savaitės atostogų — rug

pjūčio 12 d. su 14 d. data.
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GEDIMINAS GALVA

Audra arabuose M u

RELIGINIAME
* Anglikonus kritikuoja ang

likonų lordas Altrincham kny
goje “Du rašiniai apie anglikonų 
bažnyčią”. Pasak jo, anglikonų 
kunigų vedybos kliudančios sie
lovados darbą; jų kunigai per
daug paskendę administracinia- 
’me darbe ir permažai kreipią 
dėmesio į dvasinę tarnybą. Jis 
siūlo: įsileisti kunigus — mote
ris, pasirūpinti geresne kandi- 
datų į kunigus atranka, grąžinti 
celibatą ir periodiškai perrink
ti vyskupui, kad tuo būdu iš
kristų netinkami. Tai tas pats 
lordas, kuris anksčiau kritikavo 
karalienę už nemokėjimą viešai

•kalbėti.'
* Religinę viršūnių konferen

ciją siūlo /JAV žydų tikybinių 
bendruomenių pirmininkas, ra
binas M. Eisendrath. Esą turėtų 
susirinkti 1960 m. budistų, šinto- 
istų, mahometonų, protestantų, 
ortodoksų ir katalikų vyriausie
ji vadai ir bandyti sudaryti ti
kybinę pasaulio vienybę, kuri 
turėtų įtakos ir civiliniame gy
venime.

* Įšventino kunigu buvusio 
Hitlerio augšto pareigūno M. 
Bormann sūnų, kuris 1949 m. 
įstojo į Švč. Širdies seminariją 
Innsbrucke, Austrijoje. Šventi
nimo apeigose dalyvavo ir tiro
liečių Hohenwarter. šeima, ku
rioje šventinamasis rado prie
glaudą 1945 m., kai vokiečiai 
pralaimėjo karą. Ikitol jaunasis 
Bormann krikščionybės beveik 
nepažino. Krikščioniškas tirolie
čių šeimos gyvenimas jį taip pa
veikė, kad jis apsisprendė būti 
kunigu ir netgi misijonierium. 
Už trijų metų jis vyks Afrikon 
kaip misijonierius. ■

* 78-a katalikų diena Vokieti
joj įvyks rugpjūčio 13-17 d. Ber-

’ lyne. Jos pagrindinė tema: “Mū
sų rūpestis — žmogus, mūsų iš
ganymas — Kristus”. Tikimasi, 
kad kongrese dalyvaus ir R. Vo
kietijos katalikai, nors jų vy- 
riausybės leidimas dar nėra gau
tas; R. Vokietijos krikšč. demo
kratų laikraštis Neue Zeit kri
tikuoja. kongreso organizatorius 
už pakvietimą dalyvauti kaiku
rių asmenų, kurie remia Aden
auerio politiką. Berlyno protes
tantai katalikų konresą sutinka 
labai palankiai ir jų vysk. Di- 
belius netgi paskelbė paragini
mą globoti kongreso dalyvius, 
nes esą protestantai su katali
kais stovį bendrame fronte prieš 
ateizmą.

* Pasauliečių apaštalų sąjūdį 
suskato organizuoti Kolumbijos 
vienuolių kongregacijos. Liepos 
22-26 d. Bogotoj įvyko suvažia
vimas, kuriame dalyvavo apie 
1000 vienuolių, atstovaujančių 
120 vienuolynų. Jie svarstė bū
dus, kaip sutelkti pasauliečius 
krikščionybės skleidimui visa
me krašte.

* Keliaujančią bažnyčią pra
dėta organizuoti Ispanijoj. Pir
ma tokia bažnyčia - koplyčia jau 
gauta iš Vokietijos ir ji bus nau
dojama srityse, kur nėra bažny
čių. Pasak Prensa Associada, Is
panijoj esą priemiesčių ir sričių, 
kur religinis gyvenimas esąs vi
siškai apleistas.

* Santuokos panaikinimo įsta
tymo projektą pateikė Italijos 
parlamentui socialistų vado Nen 
ni duk-ė ir šeri: L. Sansone. Iki- 
šiol Italijos įstatymai pripažįs
ta tiktai perskyras, kurios ne
duoda teisės tuokti antrą kartą, 
kol vienas sutuoktinių yra gy
vas. Dabarinio parlamento dau
guma 322 iš 596 yra prieš san
tuokos panaikinimą - divorsą.

* 1000 metų kriketo sukaktį

PASAULYJE
švęs Lenkija 1966 m. Jau dabar 
pradėti pasiruošimo darbai. Kar
dinolas S.- Wyszynski specialiu 
raštu kreipėsi į jaunimą, stovin
tį marksizmo grėsmėje. Jame 
kardinolas primena drąsios išti
kimybės Dievui reikalingumą.

* Tarptautinė konferencija 
įvyko Niujorke, World Affair 
Center. Jon buvo susirinkę žy
mūs intelektualai iš įvairių JAV 
universitetų, seminarijų- ir kt. 
įstaigų. Čia jie išdėstė vieni ki
tiems savo pažiūras religiniais - 
pedagoginiais klausimais. Žy
mus katalikų priešas dr. J. Mac
kay iš Princeton teologinės se
minarijos ir J. L. Adams iš Har
vardo universiteto šį kartą pa
rodė palankumo katalikų mo
kykloms. Dr. W. * Herberg iš 
Drew un-to pareiškė, kad atėjęs 
laikas Amerikai remti ir nevals
tybines mokyklas.

* Tarptautinį misijų banką 
siūlo steigti prof. G. H. L. Zee- 
gers, olandas, šiuo metu dirbąs 
pasauliečių misijonierių paruo
šime. Toks bankas organizuotų 
lėšas misijoms pasauliniu mas
tu, būtų vedamas kompetentin
gų pasauliečių Vatikano priežiū
roje.

* Portugalija turi 9 mil. gy
ventojų. Beveik visi katalikai, 
tačiau 15-koj vyskupijų trūksta 
kunigų. Šiaurės Portugalijoj pa
dėtis yra geresnė, bet Lisabonoj 
ir pietinėse srityse vienam ku
nigui tenka iki 5.000 asmenų. 
Iš valstybės Bažnyčia negauna 
finansinės paramos. Kaikuriose 
srityse vyrauja skurdas, atsilie
piąs ir į pašaukimus, ir į tinka
mą kunigų išlavinimą.

* Nesiskubinti su vedybomis 
ragina anglikonų kunigas Crock 
ford Clerical Directory įžangi
niame žodyje. Esą reikia pir
miausia. žmogui susipažinti su 
dvasinio gyvenimo reikalavi
mais ir tik tada — po eilės me
tų patirties eiti šeimos gyveni- 
man, kuris kliudąs visišką atsi
davimą dvasinei tarnybai. Au
torius siūlo vėl įvesti potvarkį, 
leidžiantį anglikonų kunigams 
vesti tiktai po penkių metų tar
nybos.

* Kongresas “Kirc’ie in Not” 
įvyksta Koenigsteine liepos 30 - 
rugpjūčio 3 d. Jame nagrinėja
ma Bažnyčios veikla komunisti
niuose ir kt. kraštuose. Daly- 
vauia įvairių tautybių atstovai, 
ypač jaunimas, jų tarpe ir lie
tuviai.

Arabų pasaulis nūdieną pana
šesnis ne į daugiaveidį Janusą, 
bet į šimtakojį vorą. Jis ir vei
dą nuolat keitė, kai pradėjo ko
vą už arabiškų sričių laisvę. 
Otomanų imperijai subyrėjus, 
arabų pasaulis atiteko anglų ir 
prancūzų globon. Ilgai truko iki 
globotiniai pradėjo savo kojomis 
vaikščioti. Dirbtinai sudarytos 
arabų valstybės pradėjo tartis ir 
vėl išsiskirti. Jos pralaimėjo ei
lę mūšių, bet siekė tolimesniųjų 
tikslų, kuriuos vargu vakariečiai 
savo metu buvo tiksliai aptarę, 
nes buvo linkę su arabais žaisti 
senoviniu būdu. Naujam politi
niam veiksniui — Maskvai stip
rėjant, pasirodė, kad anie kirši- 
nimo ir skaldymo būdai jau yra 
atgyventi. Atėjo naujas šimta- 
kojo voro laikotarpis, kai arabų 
pasaulis nuo Irano ligi Atlanto 
vandenyno sudarė nemažų var
gų vakariečių pasauliui. Negali
ma sakyti, kad jis būtų turėjęs 
tikslą tik kitus nuodyti. Jis ko
vojo už savo būtį, savo laisvę. 
Ir ši kova patapo žymiai pavo
jingesnė atsiradus arabų bran
duoliui ir pradėjus arabų pasau
lį apjungti.

Apraiškos
Nūdieną arabiškame pasauly 

pirmasis tikslas — apjungti 45 
mil. arabų dirbtinai įkurdintose 
valstybėse ir kraštuose, kovo
jančiuose už savo laisvę. Pran
cūzai visai prarado įtaką Vid. 
Rytuose. Anglai dar bandė lai
kytis už plauko Adene. Irake, 
anglų sukurtoje valstybėje, jau 
jis nukirptas. James Morris žo
džiais (The New York Times 
Magazine, 1957. 12. 8, 98 psl.): 
“Amerikiečiai kenčia dėl eilės 
negalavimų: nenuosaikumo pa
laikant Izraelį, noro turėti vis
ką popieryje apspręsta, sukto 
arabų problemų sprendimę ir 
pagaliau dėl žibalo reikalo*' su
siejimo su atsilikusia feodalisti- 
ne santvarka. Amerikiečiams 
tik dalimi pavyko anglų paliki- 
i 
kenčia dėl savo imperijalistinių 
polinkių, atžagareiviškumo ir niirguliuojant, galėjau matyti 
sionininkų pamišimo”. šaudymo dalinį sustojusį į eilę.

Morris, f 
su arabų pasaulio degančiais 
klausimais, ganėtinai tiksliai ap
tarė amerikiečius, kurie ir pa
staraisiais žygiais vargu atžymė
jo toliau siekiantį politinį su
brendimą.

Rusai arabams dar mažai ži
nomi. Arabai šiandieną žino, kad 
pašos, žemvaldžiai ir žibalo šal
tinių išnaudotojai mažai kreipė 
dėmesiu Į feodalistinės santvar
kos panaikinimą ir varguome
nės gerbūvio pakėlimą. Komu
nizmas, Nasserio kalbos apie fe- 
lacho ir beduino gerbūvį ateity
je žavi, kaip ištroškusį akimis 
matomas šaltinis. Jei čia dar

nedaug atsiekta, arabai gali pa- Į ir ypač istorinė didybė yra 
sakyti: dar mes neatsiekėme po- Į džiausiais sparnais, kurie nūdie

nę arabų gūžtą globoja. Tūks
tantmetė Egipto kultūra, pira
midės ir sfinksai kreipia arabų 
akis praeitin. Jų nesuskaitomi 
mūšiai, laimėti ir pralaimėti ka
rai kalba apie semitinės rasės 
svorį pasaulio istorijoje. Jie jun
ta, kad jų svoris nemenkesnis 
nūdieną, kai dy pasauliai taria
si, rungtyniauja dėl rytdienos 
pasaulio. Jie laiko nesvarbiu 
dalyku, jei šiaurinėje Afrikoje 
arabiškas kraujas, atmieštas is
paniškuoju ir berberišku, jei 
negrai yra palikę nuosėdų egip
tiečiuose, o persų įtaka nenu- 
ginčytina Vid. Rytuose, nors ten 
save arabai grynakraujais laiko. 
Jie žino, kad daugelį smūgių yra 
atlaikę ir jų svoris neginčytinas 
dabartiniame žaidime. Jame va
kariečių veįdas yra išryškėjęs. 
Bagdado santarvė buvo neįdomi 
ne tik nacionalistiniam Egiptui, 
vėliau Jungtinei Arabų Respub
likai—JAR, bet ypač Maskvai. 
Jei vakariečiai būtų sugebėję 
Nasser į pasitelkti pradžioje mo
kant neaugštą kainą, nebūtų rei
kėję mokėti tos kainos, kai jis 
buvo Maskvos išskėstomis ran
komis priimtas ir pasitelktas.

Maskva
Maskva jau iš seno jieškojo 

atsparos. Vid. Rytuose savo stra
teginei padėčiai sustiprinti. 1946 
m. ji pasitraukė iš Irano, bet at
sidėjusi dirbo .apsidrausti pla
tesniu baru. Sovietų laimėjimas 
buvo užtikrintas Syrijoje, bet 
ją perleido Egiptui JAR sudary-

litinio apsijungimo, kurio besie
kiant Maskva savąją -paramą 
mokėjo daugiau išgarsinti, kaip 
ji tikrovėje verta.

Izraelis
Naujoji valstybė arabuose su

jauktus jausmus dirgina. Nacio
nalistai arabai visuomet prime
na tautiečiams, kad arti milijono 
arabų išgujus Izraelis įsikūrė. 
Išguitieji ir nūdieną arabų pa
saulyje išsklaidyti jaučia, kad 
žydai yra ne tik jų, bet visų 
arabų nelaimės kaltininkais. 
Visi arabų kraštai, nežiūrint 
tarpusavio nesutarimo, vienbal
siai sutaria bent popieryje ko
voti prieš Izraelį. Bet vėl jie pa
juto naujosios valsybės karinius 
smūgius ir savo akimis stebi dy
kumose ūkišką iškilimą. Jie ži
no, kad už Izraelio pečių yra ne 
tik turtingų pasaulio kraštų žy
dai, bet. ir kaikurių vakariečių 
galybės, kurios neabejotinai 
naująją valstybę remia. Tačiau 
kai patys vakariečiai įrodė di
delį neapsižiūrėjimą' darydami 
žygį į Egiptą ir tarpusavyje ėmė 
varžytis dėl žibalo šaltinių, ara
bai laukia ir tikisi, kad ateitis 
suteiks progos atsikeršyti ir jų 
žodžiais: “žydus paskandinti Vi
duržemio jūroje”. Ne tik ši aist
ra pabudina arabus klausyti 
Nasserio žodžių: “Arabai, nuo 
Atlanto ligi Persijos įlankos, 
jungiami tos pat tautybės ir ti
kėjimo pabuskite ir rikiuokitės 
būti savo likimo sprendėjais”.

Strategija
Viena kalba, vienas tikėjimas

Šuolis ipavojus
BRITŲ LAKŪNO PERGYV ENIMAI RUSŲ “GLOBOJE”

di-

ti. Galima prileisti, kad Nasse- 
ris Maskvoje sutarė JAĘ plėsti 
Ir jon įjungti Iraką, Jordaną, Li
baną ir net Sudaną. Irake per
versmas pavyko. Libane sukilė
liai savo užduotį patenkinamai 
atliko. Jordanas, matęs^ pavojų 
Izraelyje, pajuto kitą iš Kairo. 
Beirutas ir Amannas sulaukė 
vakariečių dalinių. Kas toliau? 
Didelio masto politinės painia
vos, kovos dėl žibalo — vaikš
čiojimas virve, permesta per be
dugnę ir pavadinta pavojinga 
įtampa. Ji pavojinga, nes kaikas 
vakariečių susvyravo dėl žygio

tikslingumo, o Maskvai suteikta 
proga atlikti dvigubą vaidmenį: 
taikos nešėjo ir grasintojo karu. 
Greičiausia tuojau nebus panau
dotas kardas, kai garsiai apie jį 
kalbama, bet neabejotinai patys 
aštriausi politinio, ūkinio ir ypač 
propagandinio ginklo ašmenys 
be pasigailėjimo bus taikomi va
kariečiams, kurie šiandieną jau 
arabų vadinami užpuolikais. 
Keista, kad vakariečiai lyg bū
tų pasijutę esą tikrais kaltinin
kais kai jie taria: “Mes tik laiki
nai, iki Jungtinės Tautos pasi
tvarkys Libane ir Jordane”.

Komunistai laimi Suomijoj
Paskutinieii rinkimai, nekant

riai laukti Suomijoj, atnešė kai- 
kurių staigmenų. Daugelio buvo 
tikėtasi, kad šie rinkimai duos 
daugiau balsų centro partijoms, 
tačiau išėjo atvirkščiai: daugiau
sia. atstovų pravedė kraštutinės 
partijos — konservatoriai ir ko
munistai. Pastarieji tapo di
džiausia Suomijos partija, turin
ti ketvirtį seimo narių.

Kyla betgi klausimas: kodėl 
gi suomiai, taip narsiai kovoję 
prieš sovietus už savo nepri
klausomybę, balsuoja už komu
nistus? Pirmoji priežastis—sun
ki darbininkų būklė dėl nuo se
no siaučiančio nedarbo; antroji 
— smulkieji' ūkininkai atsisakė 
balsuoti už ūkininkų partiją, ku
ri nežadanti subsidijų smulkie
siems ūkiams, sunkiai besiver
čiantiems (o nežadėjo todėl, kad 
krašto ūkinė būklė to neleidžia) ; 
trečioji priežastis — lanksti so
vietų politika suomių atžvilgiu. 
Bulganino - Chruščiovo vizitas 
Helsinky nepasiliko be vaisių; 
taipgi prezidento Kekkonen at
silankymas Maskvoj. Nemažai

palankumo Suomijoj laimėjo so
vietų leidimas vėl naudotis Sai- 
mos kanalu. Tokiose nuotaikose 
rraštutinės kairės partijos sten
giasi paimti valdžią, tačiau cent
ro partijos mato kylantį pavo
jų ir bando išlyginti savo poli- 
;inius nesutarimus. Galimas 
laiktaš, kad bus sudaryta “ža
liai raudona” koalicija, apiman- 

. i: ūkininkus, socialistus — kaip 
pagrindinę grupę — ir suomių - 
švedų liberalus. Dabartinę kri
zę, kuri trunka jau virš metų, 
sukėlė ūkininkų - socialistų par
tijų susikirtimas dėl žemės ūkio 
gaminių. Be to, rinkiminio va
jaus proga ūkininkų partijos at
stovai kaltino socialistus per
daug flirtuojant su Kremliu
mi. Dėl pagrindinių partijų ne
sutarimo Suomija neturi pasto
vios vyriausybės nuo Fagerhol- 
mo vyriausybės kritimo -— maž
daug prieš metus laiko. Buvo 
bandyta sudarinėti smulkesnių 
partijų vyriausybes, paskui gry
nai bepartinių, kurių pagrindi
nis uždavinys buvo kovoti prieš 
infliaciją.

mą savo rankose išlaikyti. Jie

Tęsinys iš pereito Nr.
Kai atbudau, vėl buvau riša

mas prie stulpo, o buvusio tar
dytojo jau nesimatė. Akims’dar

išsamiai susipažinęs Atrodo, vyresnio karininko ko-
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Š.m. liepos 17 d. TŽ nr. 29 

Winnipeg© apylinkės valdyba 
straipsnyje “Viešas atsakymas 
KLB Krašto Valdybai” įmaišė 

•ir mano pavardę polemikoje su 
Kr. Valdyba dėl Pasaulio Liet. 
Seimo atstovų rinkimų, su ku
riais aš nieko bendro neturėjau 
ir Krašto Valdybos nariu nesu.

Reikia stebėtis, kaip Winni
peg© apylinkės valdyba mažai 
orientuojasi padėtyje, kad neži
no kas sudaro Krašto Valdybą.

Mano straipsnis “Naujienose”, 
apie kurį Winnipeg© apyl. v-ba 
'savo rašte mini, buvo tik atsa
kymas į K. Strikaičio sieksninį 
straipsnį tų pat “Naujienų” nr. 
28, kur autorius bandė niekinti 
mane ir buv. Winnipeg© apyl. 
valdybos narius V. Janušką ir 
St. Bu j oka. dėl solidarumo mo
kesčio rinkimo Winnipege.

Reikia pasakyti, kad tas klau
simas ir ginčas jau buvo pamirš-

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co

i.

tas, nes po šio klausimo iškėli
mo spaudoje (TŽ 3 nr.) solida
rumo mokesčio rinkimas Win
nipege žymiai pagerėjo. Kaip 
buvo skelbta, ižd. J. Demerec- 
kas šiemet surinko mokesčio 
per 5 mėn., pusantro karto dau
giau, negu anksčiau buvo su
rinkta per 5 metus.

“Naujienose” aš taip pat mi- 
lietuviunėjau, kad Winnipeg© 

B-nėje yra nuoširdžių veikėjų, 
bet yra ir oportunistų 
doveikėju.

Nors aš pastaruosius žodžius 
rašiau daugiskaitoje, bet turė
jau galvoje tik vieną asmenį, ku
ris Winnipege visą nesugyveni- 
mO košę verda.

.Winnipeg© apylinkės valdy
bos . negudrus politikavimas ir 
kivirčas su Krašto Valdyba ne
turi nieko bendro su mano

ir pseu-

manduojantis baisas pasigirdo 
ir penki šautuvų vamzdžiai bu
vo nukreipti f tfRme. Aš negalė
jau atitraukti savo akių nuo jų. 
Aš norėjau užmerkti akis, nu
sukti galvą, bet buvau nelanks
tus, iš baimės... Paskutiniu mo
mentu žiaurus noras gyventi nu
stelbė viską. Aš būsiu nužudy
tas. Bet, Dieve, kaip dar noriu 
gyventi!. ..

Išgirdau dar paskutinį kari
ninko komandos šauksmą ir pa
sigirdo šautuvų spynų trakšte
lėjimas. Viskas buvo baigta. Aš 
buvau negyvas. Tačiau aš nieko 
nejaučiau ... mano kūnas pasi
darė dar lengvesnis. Mano galva 
svyravo... aš plūduriavau ...

Palengva viskas man paaiškė
jo, aš mačiau rusus žiūrint į ma
ne. Jų šautuvai vis dar buvo at
statyti. Tai buvo nesąmonė. Aš 
supratau, kas atsitiko. Tai buvo 
apgaulė. Šautuvuose nebuvo įdė 
ta šovinių. Tai buvo daroma no
rint išbandyti mane. Ar nepalū- 
šiu aš ir pasisakysiu, kad esu 
šnipas. Mano kūnas sukrito nuo 
prakaito prie stulpo. Į celę jie 
turėjo mane jau nešte nunešti.

Visą naktį negalėjau užmigtu 
Kūnas drebėjo baimės šiurpuliu 
ir kai mėgindavau užmerkti 
akis, pasirodydavo atkišti šau
tuvų vamzdžiai.

Kitą rytą vėl atėję nusitempė 
mane į egzekucijos kiemą ir vėl 
ta pati istorija. Ir taip diena po 
dienos kartojosi ta pati ceremo
nija, kai pagaliai! aš padėjau 
galvoti, kad viena diena gali ne
meluoti. ’ į

straipsniu “Naujienose”1 ir Win- Į Aštuntąją dieną jau tarėjau 
nipego apyl. v-bos rašte mano * kompanijoną lenką, kaip vėliau 
pavardė panaudota trūkstant . sužinojau, kaltinamą buvus vo-
autoriams’ informacijos ir nuo
saikumo.

Su pagarba % inž. P. Lelis.

I kiečių koloborantu. Pririšo mus 
abu 
Pų, 
tyti

kaip ir paprastai prie stul- 
bet šį kartą galėjau išskai- 
iš jų veidų išraiškos, kad

šiandien katram iš mūsų priei
na galas. Karininko komandai 
pasigirdus mačiau kaip karei
viai taikė į lenką ir šūvių gar
sams nuaidėjus su juo buvo 
baigta.

Aš negalėjau atitraukti akių 
nuo sudribusio lenko. Stebėjau 
kaip raudonas kraujas tekėjo iš 
jo krūtinės -— palengva-* tekėjo 
ant žemės jo paskutinės gyvy
bės žymės. Jam jau nerūpėjo 
rusų kankinimo žaidimas.

Niekas, neatėjo išsivesti manęs 
sekantį rytą, nei kitą. Dvi die
nas aš galėjau galvoti apie lenko 
likimą ir savo. Aš silpnėjau fi
ziškai ir protiniai. Utėlės, slan- 
kiodamos per kūną, nedavė man 
ramybės. Taip pasidariau silp
nas, kad nei į lovą įlipti nepa
jėgiau. Taip kankinančioms va
landoms slenkant pradėjau net 
apie savižudybę galvoti.

Nusivilkau‘baltinius ir pradė
jau iš jų sukti virvę, su kuria 
turėjau atimti savo gyvybę. Pa
sidaręs kilpą, palengva užsinė
riau ant kaklo, pasidėjau batus 
po kojomis, pasistiepęs prisiri
šau prie lango geležinių užtvarų 
ir tik pastūmęs batus iš po ko
jų, turėjau mirti.

Bet ir vėl atsirado didelis no
ras gyventi. Taip padarysiu tai, 
ko rusai nori ir dar sutaupysiu 
jiems švino.

“Užbaigti dabar viską!”—ma
no kita pusė sąmonės diktavo. 
Ir aš pritariau tam. Palengva 
užnėriau kilpą ant kaklo ir pri
sirišęs prie grotų paspyriau ba
tus iš po kojų. Pasigirdo trūks
tančios kilpos garsas ir aš atsi
radau ant grindų.

Ilgokai išgulėjau ant grindų, 
kol pradėjau galvoti. Du kartus 
mėginau nusižudyti ir abu kar
tu nepavyko. Aš nesu perdaug 
religingas, bet atrodo dieviškas 
įsikišimas išgelbėjo' mane. Pra
dėjau galvoti apie Dievą. Kad 
jis nenori, kad aš mirčiau, kad 
Jis saugoja mane. Ant visų ketu
rių dasikasiau iki lovos ir pir
mą kartą gerai galėjau išsimie
goti.

Tretį rytą pagaliau pasigirdo 
už durų triukšmas. Įėjo trys ru
sų kareiviai ir išsinešė mane į 
lauką, nes niekaip ant kojų iš
silaikyti negalėjau.

“Negi sušaudyti dabar mane 
neša?? Bet kam neštų — galėtų 
vietoje sutvarkyti”, — raminda
mas save galvojau. Teisingai 
galvojau — buvau nuneštas vėl 
į apklausinėjimų kambarį. Ir 
čia, kaip ir visur kabojo Stalino 
paveikslas. Nereikėjo* ilgai lauk
ti, kai į kambarį įžengė dvi bū
tybės, viena majoro, o kita lei
tenanto laipsnyje.

Visuomet rusai apžiūrinėja 
pirmiausiai be žodžio savo auką, 
o paskiau žodiais ir ginklais pra
deda terorizuoti. Taip buvo ir 
dabar. Pagaliau jaunesnysis 
prakalbėjo, pasisakydamas esąs 
vyr. vertėjas iš Bielitzo ir kad 
majoras turįs keletą klausimų 
man. Jis pasiūlė vieną iš penkių 
kalbų pasirinkti atsakinėjimui.

Aš pasirinkau, žinoma, anglų, 
kurią tik geriausiai ir temokė
jau.

1 — Ar vis dar sakaisi esąs bri
tas? — paklausė vertėjas.

— Taip.
— Ir vis tesisakai, kad esi iš

šokęs iš. britų lėktuvo?
— Taip.
— Išvardink visą to lėktuvo 

įgulą.
Tai man buvo kažkas naujo. 

Lengvai išpasakojau viską.
Majoras viską pasižymėjo ant 

popieriaus.
— Dabar, koks jūsų laipsnis?
— Viršila.
— Jūsų tarnybos numeris?
— 1070385.
Aš sėdėjau tyliai, kai rusai 

tarp savęs kažką šnabždėjosi. 
Pagaliau pasikėlę jie apleido 
kambarį. Bet jie vėl grįžo atsi- 
vesdami trečią civiliai apsirė- 
džiusį žmogų ir vėl pradėjo to
liau klausinėti.

Aš turėjau pakartoti, įgulos 
narių pavardes ir jų pareigas. 
Civilis visą laiką stebėjo mano 
reakciją. Kaip vėliau usžinojau, 
jis buvo MVD — rusų slaptosios 
policijos — narys. Aš neturėjau 
ką prarasti. Vėl viską pasako
jau nuo pradžios ir kai priėjau 
prie Nixono pavardės, atrodė,

man lengviausias 
Nixonas tegerdavo 

;viešu alų.

kad jie pradėjo juo labai domė
tis.

— Kokios jis tautybės? — įsi
kišo vertėjas.-

— Kanadietis.
— Iš kokios Kanados provin

cijos?
— Manau, iš Ontario.

; — Tu nesi tikras? — griežtes
niu tonu paklausė.

— Taip, jis iš Ontario.
— Kokio ūgio jis?
•— Maždaug mano. O
Koks jo mėgiamiausias gėri

mas?
Tai bt 

klausimai 
tik anglis

Taip vis klausinėjo kvailus 
klausimus, kol pagaliau priėjo 
išvados, kad viskas atitinka ma
no pasakojimams.. Jiems pasi
kalbėjus kažką tarp savęs, vie
nas iš jų apleido kambarį. Likęs 
vertėjas pasiūlė man cigaretę. 
Rūkiau ją tyloje.

— Jūs gerai kalbate angliš
kai, — prakalbėjo vertėjas,

— Tai mano gimtoji kalba, — 
atsakiau jam. '

— Na, žinoma. Aš buvau pa
miršęs.

— Kodėl jūs klausinėjote apie 
Nixona?

— Sužinosite, kai ateis laikas, 
— atsakė jis truktelėdamas pe
čius. — Ir jeigu visa, ką sakėt 
teisybė, nėra ko jums bijoti. Bet 
jei ne....

Jo neužbaigtas žodis mane per 
spėjo, kad dar bus daug ko bi
joti.

Kai grįžau į celę, mano nuste
bimui, buvo viskąs aptvarkyta. 
Net dvi naujos antklodės paties
tos ant lovos. Atrodė, kad rei
kalai eis į gerąją pusę.

Ištikiu jų jau buvau mirčiai 
žiūrėjęs į akis ir -dar paskuti
niuoju momentu. Kai atnešė va
karienę, pagalvojau, kad dar ga
li tekti grįžti prie to. Juodos duo 
nos sumuštiniai su mėsa, šilta 
razinkų arbata ... Netikėjau, 
kad jie galėtų tokį maistą mė
tyti nubaustam kaliniui. Neteko 
ilgai galvoti, kai atėjęs sargybi
nis vėl mane nusitempė į įstai
gą. kur laukė majoras su ver
tėju.

(Bus daugiau)

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

VASAROS ATOSTOGOMS UŽDARYTA 
. nuo liepos 28 d. iki rugpiūčio 9 d.

Po atostogų darbą pradėsime rugpiūčio 11 dieną.

Sav. A. Kalūza

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausiu medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos. 
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS pRĄŽINAME.

231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod sumožinus goisrų povojų, spro

gimų ir kitokių nenormolumų, kod 
gouti geresnį šildymų noudojont mo 
žiou olyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į metus.

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

Darbas garantuotos ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir durnų vamzdžius nuo rudy- 
jimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūių patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE.6-5113

17 DELAWARE AVE.

ONTARIO HOSPITAL INSURANCE

TURI BŪTI 
UŽSIKEGISTBAVES

JEI NCRI PASINAUDOTI!

ONTARIO

Grupių registracija vyksta iki 1958 m. rugpjūčio mėn. 31 d. Prašymų 
blankai pavienių “Tiesiog - Įmokų” įsirašymo schemon gaunami ban
kuose ir ligoninėse. Vietovėse kur nėra bankų, blankus galima gauti 
pašto įstaigose.
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PASAKOJA ATVYKĘS IS LIETUVOS SKRIAUDA PAVERGTAI LIETUVAI

v t-

KAS DĖJOSI LIETUVOJ IKI 1957 M.?
Aplankiau asmenį, apsigyve

nusį Toronte, kuris 1957 m. ba
landžio mėn. dar tebemindė 
šventą Lietuvos žemelę. Tas 
asmuo daug man papasakojo 
apie tėviškėlės vargą ir kančias. 
Deja, to asmens vardo nei pa
vardės, o taip lygiai ir tų kelių, 
kuriais jis pateko į laisvąją Ka
nadą — čia nepaminėsiu, nes tai 
jo pageidavimas, kurį pasižadė
jau pUdyti. Pasakotojo žodžiais, 
lyginant padėtį Lietuvoj Stalino 
laikais ir dabartinę, esama ne
mažo skirtumo. Prie Stalino, 
esą, jeigu patirdavo ką nors pa
laikius ryšius su partizanais, tai 
suimdavo ir išveždavo ne tik tą 
asmenį ir jo gimines, bet ir jo 
draugus bei artimus pažįstamus.

PRANYS ALSĖNAS

Specialiai 
“Tėviškės Žiburiams”

daug kas pasinaudojo skelbtąja 
raudonųjų amnestija? Jis palin
gavo galvą ir pasakė:

— Ta amnestija pasinaudojo 
labai nedaugelis/ o tikrųjų par
tizanų — gal ir niekas.

Pagal amnestiją iš slapstymo
si vietų išėję ir pasidavę tik to
kie, kuriems grėsė bausmės už 
pyliavų neatidavimą ar kitus 
smulkesnius nusikaltimus. Gi 
partizanai visi žuvę didvyrių 
mirtimi. Net ir tie, kurie buvo 
paimti į raudonųjų nelaisvę, 
daugiausia nebuvę nei kalina-

Todėl ir jis nenorįs, kad būtų mi, nei tremiami į Sibirą, bet 
skelbiatna jo pavardė, nes bijąs I nužudomi — pakariant, sušau-
pakenkti likusiems Lietuvoje 
draugams.

Apie partizanus
Partizanų judėjimas Lietuvo

je prasidėjęs kartu su antrąja 
bolševikų okupacija. Visi žinoję, 
jog grįžę bolševikai bus labai 
kerštingi, už “draugišką” jų pa
lydėjimą iš Lietuvos po pirmų 
okupacijos metų, todėl ypač tie, 
kurie jautė, kad raudonųjų kerš 
tas bus nukreiptas į juos, ėjo į 
miškus arba slėpėsi ir tvirtinosi 
ten, kur kam buvo patogiau ir 
prieinamiau. Į miškus ėję ir sto
ję į partizanų eiles daugiausia 
jauni vyrai, tačiau jų tarpe bu
vę ir senesnio amžiaus vyrų, o 
taip pat ir moterų.

Partizaninis judėjimas kūrę- 
sis, galima sakyti, spontaniškai
— be kažkieno ir kažkokių pa
stangų. Lietuvos laisvės kovoto
jai - partizanai dar ir dėlto taip 
greitai išugdę tokį stiprų pasb 
priešinimą okupantams, kad iš 
pradžių jie jokiu būdu nesitikė
ję, kad taip ilgai užsitęs okupa
cija. Jie tikėjo (ir dabar, esą, 
tvirčiausiai Lietuvos gyventojai 
tebetikį), kad Lietuvą ir Pabal
tijį išvaduos Vakarai, ypač 
Amerika.

Pasakotojas visą laiką gyve
nęs Suvalkijoj, kur, kaip žino
me, miškų yra mažiau kaip kito
se Lietuvos srityse. Jie, esą, tu
rėję bunkerius įsirengę po mo
kyklomis, po ūkininkų kloji
mais, krūmuose, miškeliuose ir 
pan. Bunkeriuos^ būdavę jų 
štabai, kur par ai laikyda
vę ginklus, ras r ias mašinė
les, rotatorius ir an. Tuo me
tu, esą, Lietuvos kiekvienas kel
mas, kupstas ir' kitokia priedan- 
gėlė galėjusi būti partizanų bu
veinė. Okupantams tai buvę ne 
juokai, taip lygiai ir vietiniams
— raudonųjų pataikūnams ...

Tą visą judėjimą raudonieji 
rusai besijuokdami ir vadinda
vę: “Eto litovskaja revoliucija”. 
Prieš partizanus bolševikai su
organizavę ypač stiprią apsaugą
— tam tikrus karinius garnizo
nus iš raudonarmiečių, o prie jų
— istrebitelių, “stribais” pra
vardžiuojamų, dalinius iš vieti
nių parsidavėlių.

Didžiausias partizaninis judė
jimas vykęs Lietuvoje nuo 1944 
iki 1948 m. Su 1948 m. tas ju
dėjimas pasibaigęs, nors paskirų 
partizaninių veiksmų dar pasi
taikydavę ir vėliau.

Kai buvo pasakotojas paklaus 
tas, kaip užsibaigė Lietuvoj ta 
didvyriškoji partizanų era, ar

dant...
Su partizanais ' tuomet buvę 

kovojama labai žiauriai ir be
širdiškai, bet ir partizanai tuo
met veikę labai aktyviai ir la
bai narsiai. Jie, esą, visur ir vi
sada atsirasdavo ten, kur jų nie
kas nesitikėdavo. Okupantai, o 
taip lygiai ir savieji parsidavė
liai, partizanų buvę baudžiami 
“pagal užsitarnavimą”: fizinė
mis bausmėmis ir mirtimi. Daž
nai būdavo išžudomos ištisos 
šeimos.

Į kolchozus Lietuvos ūkinin
kai iš pradžių nenorėta prievar
ta varyti. Stengtasi surežisuoti, 
jog lietuviai eina į kolchozus 
“savanoriškai”. O spaudimas 
buvo daromas nepakeliamomis 
ir dvigubinamomis duoklėmis ir 
mokesčiais. Tokiu būdu ir atsi
rasdavę tokių “pirmūnų”, kurie, 
vieną dieną buvę laisvi ūkinin
kai, kitą— jau suvedę draugėn 
arklius, karves, kiaules ir kitus 
gyvulius, padargus bei kitokį 
turtą. Tuomet, esą, kaip iš žemės 
išdygdavę partizanai ir iš “sa
vanorių - pirmūnų” konfiskuo
davę arklius, karves ir kit. turtą.

Sunaikinus Lietuvos partiza
nus, specialieji raudonariniečių 
garnizonai ir “stribų” daliniai 
dar nebuvę panaikinti, tik gal 
kiek jų skaičius sumažintas. Jų 
visiška likvidacija pravesta tik 
Stalinui mirus, jau prie Malen- 
kovo. Garnizonų kariai, be abe
jonės, išvyko ten, iš kur buvo 
atvykę. Kiek liūdnesnis reikalas 
buvęs su lietuviškais “stribite- 
liais”. Daugelis jų net nusižu
dę, pasikardami, nes negalėję 
pernešti savo tautiečių 
rodymo...

Kolchozų kūrimas
Iš pradžių 1944 m. laisvie

siems ūkininkams buvo uždėtos 
itin didelės grūdų, pašaro, mė
sos, vilnų, kiaušinių ir kitų ūkio 
gaminių duoklės, o taip pat pi
niginiai mokesčiai. Vienok, esą, 
lietuviai būtų ir tai ištesėję — 
svarbu juk būti laisviems. Deja, 
raudonieji, matydami, kad ir tas 
Lietuvos ūkininkų neveikia, su
mokėjus vieną duoklių ratą, rei
kalavo kitos. O nesumokant lai
ku ir delsiant — buvo keliamos 
ūkininkams bylos teisme. Di
džiausias spaudimas ūkininkams 
dėtis į kolchozus buvęs apie 
1947 m.

Suvarius ūkininkus į kolcho
zus gerbūvis krašte bematant 
žuvęs. Laukai buvę suarti trak
toriais labai giliai, išverčiant po
dirvio baltą žemelę, be jokių

pirštais

uždėtos

puvenų ir be mėšlo, todėl der
lius kritęs beveik pusiau. Be to, 
pranyko Lietuvoj gyvuliai, mėš
las ir derlius.

Suėjus ^žmonėms į kolchozus 
dingo jų meilė darbui ir žemei. 
Juk visvien ne sau dirbi... Sė
jama dažnai į šlapią dirvą. Pa
vasarį perdaug anksti, rudenį — 
perdaug vėlai. Likdavę daug 
dirvų ir visiškai nesėtų... Ir 
kas besirūpins tąja žemele, ku
rią lietuvis taip labai mylėjo, 
jeigu ji..*, nebe jo.
Kolchozininkams leidžiama tu

rėti savo žinioj sklypelius 60 
arų, laikyti karvę ir prieauglį, 
avį, pora vištų ir t.t. Deja, sun
ku tuos gyvulėlius buvo išlaiky
ti, nes nebuvo iš kur gauti paša
ro. Suvalkijoj, prie Rytprūsių 
sienos gyvenantieji kolchozinin- 
kai vykdavę šieno pasipjauti į 
Rytprūsių smaigalį, beveik 15 
km besitęsiantį Pilkalnio link, 
kuris skaitėsi “niekėno žemė” ir 
priklausęs poligono sričiai. .

Lietuvoj kolchozuose rusų be
veik nesą. Jų esama tik miestuo
se. Daugiau esą Vokietijoj, negu 
Lietuvoj.

Miestuose ir žydų gana daug. 
Jie labai aktyvūs visose srityse. 
Kaikur netgi kolchozų pirminin
kais galima rasti žydus, pvz. Ša
kių apskr. Paluobių kolchozo 
pirmininkas Jakučkis. Jis neblo
gai vedąs kolchozo reikalus. 
Pats partietis, labai drąsus ir 
atkaklus. Jis neleidžiąs kištis 
vietinei kompartijai į kolchozo 
reikalus. Kitus kolchozus smul
kiausiai kontroliuoją komparti
jos pareigūnai.

60 arų dydžio norma esanti 
mažinama, jeigu kuris asmuo ir" 
jo šeimos nariai metų laikotar
pyje neišdirba nustatyto skai
čiaus darbadienių, kurių ma
žiausia per metus reikia išdirbti 
300. Darbadienius apskaičiuoja 
brigadininkai. Dienos darbas, 
anaiptol, nesąs lygus darbadie
niui. Tik kaikurių darbų per 
dieną gali pasiekti žmogus dar
badienio normą. Kaikuriuose 
darbuose reikią skirti net dvi 
darbo dienas .

Kiti vargstančios 
Lietuvos vaizdai
Kaunas ir Vilnius nuo 

esą nedaug nukentėję. Vienok 
šiuose miestuose naujų statybų 
ir ypatingų darbų maža. Labai 
buvęs sudaužytas Vilkaviškis. 
Tačiau ir tenai atstatymas labai 
lėtas. Jeigu kas ir statoma arba 
atstatoma, tai tik privačia ini
ciatyva. Gi patys okupantai, kai 
jiems reikėję patalpų, tai nusa
vinę vokiečių bažnyčią ir tenai 
įrengę salę, raudonąjį kampelį 
ir pastatą pavadinę “kultūrna- 
■miu”. Buvę apdaužyti Šakiai ir 
Kudirkos Naumiestis, bet ir ten 
atstatymo žymių nedaug.

Lietuvos paminklų ir kryžių, 
atrodo, raudonieji specialiai ne
griovė. Tačiau daugelis, ypač 
kryžių, neprižiūrimi patys supu
vo ir nugriuvo. Kudirkos Nau
miesty tebestovįs Kudirkos pa-
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karo

Taikos metu politiniai spren
dimai neįvyksta staigiai. Šitaip 
atsitinka ir su Amerikos Balsu, 
kuris Europoje uždaromas, kaip 
oficialiai pranešta, nuo š.m. rug 
sėjo 1 dienos.

Jau prieš metus laiko buvo 
galima jausti, kad Amerikos 
Balse vyksta kažin kas negero, 
nes nuo pernai metų vasaros 
pradžios buvo pradėtas keisti 
programų pobūdis, programos iš 
Vašingtono ir iš Europos buvo 
naiviai suvienodintos, o politi
niams patarėjams buvo leista 
savivaliauti, nesilaikyti direkty
vų, kad Amerikos Balso iš Eu
ropos transliacijos išeitų pilkos, 
atitrauktos nuo gyvenimo. Ne 
be pagrindo pernai rudenį ne
vienas lietuvių laikraštis pakėlė 
balsą. Tada buvo spėta, kad Va
šingtone sėdį asmens nemėgsta 
Amerikos Balso Europoje, nes 
šis buvo supratęs europietišką 
pavergtų tautų mąstyseną. Da
bar praėjusių metų spėjimai ir 
nugąstavimai pasitvirtina — 
Amerikos Balsas Europoje užda
romas, nes Vašingtone sakoma, 
kad jis nebeturįs prasmės, kad 
jo pareigas geriau attiksiąs Am. 
Balsas iš Vašingtono, nes ten 
bus didesnės programos anglų 
if rusų kalbomis.

Kad Amerikos Balsas iš Va
šingtono skrajos padangėmis, 
kad jo programos Europoje sun
kiai girdimos, kad pavergtieji 
estai, latviai ir lietuviai nebe
turės platesnių informacijų šal
tinio iš savojo kontinento, infor
macijų tarnybos viršūnėse sė
dintiems neutralistams Vašingto 
ne nesvarbu. Jie nesidrovi prasi
tarti ir net patarti Pabaltijo tau
tų pavergtiems žmonėms klau
sytis praplečiamų ir paįvairina
mų rusiškų programų, nes, gir
di, pabaltiečiai per kelioliką me
tų jau turėjo pramokti rusiš
kai. Štai kokia tų biurokratų 
ironija! Estija, Latvija ir Lietu
va rusų, kalbos nekenčia, nes tai 
sovietinio pavergimo priemonė, 
o biurokratai Vašingtone nuta
rė, kad prie pabaltiečių rusini
mo dar turėtų prisidėti Ameri
kos Balsas, tas pats Balsas, ku
ris per eilę metų skelbė, kad 
Amerika sovietinės okupacijos 
Pabaltijy nepripažįsta, o jis pats 
savo informacijomis, nešąs pa
vergtiesiems vfltį ir paguodą. 
Štai, dabar vietoj vilties ir pa
guodos pavertoms Pabaltijo 
tautoms bus numestas pasity
čiojimo akmuo. Kai Vašingtono 
biurokratai šito nesigėdi, atro
do, kad politikoj vėl bus sugrįž
tama į 1945-47 metus, kada So
vietų S-gai dovanoti Amerikos 
sunkvežimiai (Studebakeriai) 
komunistų buvo vartojami es
tų, latvių ir lietuvių masinėms 
deportacijoms^ nors tada Ameri
kos dovanos sovietinių despotų 
buvo panaudotos nusikaltimams 
prieš žmoniškumą be Amerikos 
žinios.

Teisę protestuoti ir rikalauti 
pabaltiečiams lygybės mes turi
me. nes JAV atsakingi vadovai 
nuolat kartoja, kad Amerika vi
sas tautas traktuoja lygiai, kad 
ji visoms laisvę mylinčioms tau-

toms ateina į pagalbą, nes remia 
Europos tautas ekonomiškai ir 
kariškai, remia Azijos ir Afrikos 
neišsivysčiusius kraštus, kad jie 
išvengtų komunistinės vergijos. 
Tik Pabaltijo tautoms nevienu 
atveju Amerika šitaip padėti 
vengia. II D. Karo sugriautai 
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo tau
toms reparacijų neteko, nes jos 
visos buvo atiduotos jų pavergė
jai, besotei Sovietų S-gai. Nete
ko Lietuvai nė UNRRA pagal
bos, nes ją surijo Sovietų S-ga. 
Kada sukilę Lietuvos vaikai 
1945-49 metais plūdo kraujuose/ 
Amerika nepakėlė protesto bal
so, nors buvo paskelbusi, kad 
Lietuvos prievartinės okupacijos 
nepripažįstanti. Negirdėjo Ame
rika Lietuvos balso nei 1956-57 
metais, kada Vilniuje ir Kaune 
demonstrantai šaukė: “laisvės!” 
ir dabar, kada Pabaltijo kraš
tuose sovietinė reakcija sustip
rinama, Amerikos moralinė pa
galba per Amerikos Balsą su
silpninama.

Jų kalbomis Amerikos Balso 
programos iš Europos lig šiol 
buvo vienintelis Amerikos in
formacijų šaltinis. Rusai ir kai- 
kurios kitos tautos programas 
savo kalbomis turi per “Libera
tion” radiją, o lenkai, čekai, ven
grai ir kiti savo programas turi 
per “Free Europe” radiją. Tik 
estai, latviai ir lietuviai progra
mų savo kalbomis iš Europos 
nebeturės nuo š-m. rugsėjo 1 d. 
Už ką šitokia diskriminacija Pa
baltijo tautoms?

Amerikiečiai ir kiti laisvę my
lintieji žmonės su nuostaba ir 
užuojauta prisimena, kaip prieš 
sovietinę vergiją, buvo sukilę vo
kiečiai, lenkai ir vengrai 1953- 
56 metais, tačiau, kad lietuviai 
1941 ir 1945-49 metais už laisvės 
idealus sudėjo - proporcingai 
daug didesnes aukas negu veng
rai 1956 m., kažin kodėl ameri
kiečiai nenori žinoti. Todėl da
bar paruošta įvykdyti diskrimi
nacija lietuviams ypatingai
skaudi. Šitokio elgesio mes ne
galime nesmerkti. ELI.

Pagerinkime informacinį darbą
Neseniai Bostone įvyko Ame

rikos* lietuvių kongresas. Kiek
vienam suprantama, kad tai bū
ta tikrai neeilinio įvykio lietu
viškajame gyvenime. Ir tik ste
bėtis tenka, kad lietuviškoji 
spauda, palyginus, taip mažai 
apie jį tesiteikė painformuoti sa
vo skaitytojus. Tuo tarpu, Kon
greso dienomis ar tuoj po jo, 
mūsų laikraščiai mirgėte mir
gėjo įvairiausiomis tarptautinė
mis žiniomis, užsienio politikos 
komentarais (kurių dalis, be
veik kaip taisyklė buvo nusira
šyta riet ir nepažymint, iš vienų 
ar kitų didžiųjų laikraščių ko
mentatorių kolumnų) ir kitomis 
netaip jau artimai su lietuviš
kuoju gyvenimu susijusiomis 
žiniomis.

Išties, kogi siekia tie mūsų 
laikraščiai, kurie grynai lietu
viškojo pasaulio žinias stumia į 
antrąjį planą, pirmenybę teikda
mi visoms kitoms naujienoms, 
komentarams, vertimams? Ra
šančiojo manymu, tai tėra tik 
nevisai vykusi konkurencija su 
anglų kalba leidžiamais laikraš
čiais, kuri iš anksto skirta tik 
nepasisekimui. Turėtume su
prasti, kad toje plotmėje angliš
kųjų laikraščių tikrai neįsteng
sime nukonkuruoti, nes visais 
atvejais jų puslapiuose pasau
linės svarbos žinios visados pa
sirodys pirmiau ir nelabai bus 
pavėluotos. Pagaliau, didieji 
laikraščiai turi kelias dienos lai
das ir, jei kuri .žinia nespėjo bū
ti išspausdinta, sakysime, 10 
vai. ryto laidoje, ji bus paminė
ta pietų metu, popiečio ar vaka
rinėje laidoje. Taipgi, reikėtų 
pagalvoti, kad tie lietuviai, ku
rie tikrai domisi svarbiaisiais 
tarptautiniais įvykiais, juos se
ka didžiojoje spaudoje, radijo ir 
televizijos paskutiniųjų žinių 
laidose, kurios girdimos ar ma
tomos kartais net kas pusvalan
dį. Tad, norėtųsi tikėti, kad lie
tuviškajai spaudai pirmoje eilė
je reikėų skirti svarbiausiąjį dė
mesį lietuviškojo pasaulio įvy
kiams ir lietuviškųjų temų na-

Jie kenčia, bet nėra užmiršti
Lietuviai vokiečių [būti pavyzdžiu kitiems. Dides-
ligoninėje Į nių švenčių metu jie visi pasi-
Birželio 3 d. Regensburgo ka-• naudoja mano, kaip kunigo, pa

pinėse dusliai atsimušė į bavarų tarnavimais ■— - j. ’ // 
žemę augštaičio Vlado Venslovo Kaunas. — Nors jie žino savo

pasakojo kun. 
Nors jie žino savo

"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 e

Vasarvietėje MERKURY LODGE
ant gražaus Lake Simcoe ežero kranto, 40 mylių nuo Toronto, viena mylia j 
šiaurę nuo Keswick, Ont., nuomojami naujai atremontuoti: vasarnamis, kabi
nos, su maistu ar be maisto, laiveliai. Paprašius šoferį, autobusas sustoja prie 
vasarnamio. Savaitgaliais duodami lydekų pietūs. Graži vieta poilsiui ir meš
keriojimui. , 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. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 
ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

* 
*
*

* KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI ' 

JVAIROS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Policija numato 
judru savaitgalį
Praėjusio rugpjūčio ilgame savaitgalyje 28 žmonės prarado 
gyvybes Ontario keliuose. Šimtai kitų buvo sužeista au
tomobilių nelaimėse.

Ir vėl ateina ilgas savaitgalis, kuriame vyks didžiausias 
metuose judėjimas — keliuose ir ligoninėse.
Ontario provincijos policija netiirės jokių atostogų. Jie, 
ir daugybė policijos tarnautojų, dirbs visą laiką, saugodami 
gatves ir kelius, kad nepasikartotų praėjusių metų žiaurus 
patyrimas

Jei keliausi šį savaitgalį, atsimink, kad 1.800 Ontario pro
vincijos policijos tarnautojų stebės tave važiuojant. Pra
leiskite atostogas taip, kad maloniai prisimintų jas ir jie, 
ir jūs patys.

HON. A. KELSO ROBERTS. 
ATTORNEY GENERAL OF ONTARIO.

karstas. Ilga, sunki liga pakirto liūdną dalią, bet į neviltį ne- 
43 m. amžiaus vyrą. Velionio pa- puola, nedejuoja, neverkšlena.

Iš tikėjimo semiasi stiprybės ir į 
kantriai neša savo kryželius.

—Kaip atsiliepia apie lietu
vius vokiečių personalas?

— Tiek administratorius, tiek 
seselės giria lietuvius.

— Ar visi lietuviai katalikai? 
— Ne, .viena 80 metų senutė 
protestantė. Bet aš ir ją kiekvie
ną kartą aplankau.

— Ir spaudos, be abejo, atve- 
žat?'

— Atvežu ir nemokamai pa
balinu “Kristaus K.laivą”.Anks
čiau atveždavau dar “Laiškus 
Lietuviams” ir “Varpelį”, ’ bet 
pastaruosius dabar jie gauna be
tarpiškai.

Iš ligonių sužinojau, kad anks
čiau kun. Kaunas dažnai atvež- 
davęs lietuviams po 10 DM iš 
NCWC, rečiau ir iš BALFo. Bet 
prieš du metu tie šaltiniai “iš
džiūvę”. Tik šiemet Velykoms 
BALFas paštu atsiuntęs po 10 
DM, o kun. Kaunas iš savo ki
šenės juos apdovanojęs švenčių 
proga.

Vokiečiai katalikai taip pat 
neužmiršta St. Josef ligonių: lie
tuvių, ukrainiečių, jugoslavų... 
ir jų pačių krašto žmonių. O už
miršti neleidžia jėzuitas tėvas J. 
Leppich.

SOS siuntiniai
Pokarinėje Vokietijoje tėvas 

Leppich plačiai pagarsėjo savo 
pamokslais socialinėm temom. 
Ir jis ne tik skelbia krikščiony
bę, bet stengiasi 'ją ir vykdyti: 
nukasa kalnelius, užpila grio
vius, išlygina kur kreiva.

Ligoniais rūpintis tėvas Lep
pich įsteigė “Tarnybą sergan
čiam broliui”.. Ši tarnyba iš ke
lių miestų siuntinėja nemoka
mai katalikų ligoniams laiškus. 
Jie sklinda po visą Vokietiją. Jų 
turinys dvelkia gyva artimo 
meile, kuria spinduliuoja idea
listas tėvas Leppich. Stitprina 
šie laiškai ir lietuvius Igonius.

Tėvo Leppich kišenės pilnos 
adresų. Atvažiavęs į kurį mies
tą sakyt pamokslų, jis pagalbos 
reikalingųjų adresus įbruka į 
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43 m. amžiaus vyrą. Velionio pa
likimą sudarė lietuviška malda
knygė, keliolika UNRRA laikais 
išleistų lietuviškų knygų ir į jas 
sukištos kiek pageltusios gimi
niųnuotraukėlės...

Su Venslovo mirtimi Regens- 
burgo St. Josef ligoninės lietu
vių kolonija sumažėjo iki 7. Be- 
liko 3 moterys ir 4 vyrai.

Į St. Josef ligoninę paprastai 
patenka tik tokie ligoniai, kurių 
kišenės pustuščios arba visai 
tuščios. Ypač jei dar gydytojas 
nusprendžia, kad reiks lovoj pa- j 
gulėti ilgiau negu kelis mene- į 
sius.

Mano paįstamas Jurgis prieš 
penkeris metus dar nulipdavo 
pasivaikščioti į ligoninės sodą. 
Dabar jo kojos atsisako kūną 
nešioti, ir į priekį Jurgis stu
miasi miklaus vežimėlio pagal
ba. “Vaistų prieš mano ligą nė
ra”, nusiskundžia Jurgis. Jo vei
du nubėga liūdesys, ir suvirpa 
lūpos, turėdamos ištarti bevil
tiškos padėties apibūdinimą.

Kai oras gražesnis, ligoninės 
sodely gali dažnai matyti tautie
tį Praną, palengva žingsniuo
jantį su lazdele rankoj. Jo tam
sūs akiniai tarnauja ne apsigy
nimui nuo įkyrių saulės spindu
lių, bet pridengia akis, kurios 
taip geidžia išvysti medžius ir 
mėlyąn dangų, bet nuolat regi 
aplink save vien tamsą.

Ir kiekvieno šių- septynių lie
tuvių istorija netiktų laikraš
čiams, su pamėgimu rašantiems 
apie kinų artistų meiles ir aša
ras.

Kapeliono apsilankymai
Nuo 1954 m. St. Josef ligoni

nės lietuvius kas mėnesį aplan
ko kun. Sk Kaunas. Jis gyvena 
kitame mieste, bet lietuvių mi- 
sijonierių “parapijos” Vokieti
joje gana plačios... Ir kun. S. 
Kaunas, nebodamas pečius sle
giančių 63 metų, žiemą ir vasa
rą, lietingą rudenį automobiliu 
atlekia į St. Josef ligoninę.

— Kaip laikosi lietuviai ligo- 
užklausiau .

— Dvasiniu atžvilgiu jie gali
niai?

kaip parodo tokie įvykiai, kaip 
ALTo suvažiavimai, VLIKo se
sijos, visiškai menkai tėra pami
nimi mūsų skaitytojams. Tiesą, 
grynai kultūriniai reikalai, kon
gresai, suvažiavimai, meno pa
sireiškimai, paprastai, randa 
platų ir pakankamą atgarsį ir 
dėmesį lietuviškosios spaudos 
puslapiuose. Deja, to negalima. 
būtų pasakyti apie lietuviško
sios vidaus ir užsienio politikos 
reiškinius. Šiame bare skaity
tojas visados stokoja bent kiek 
gilesnes informacijos. Čia, tie
sa, nebūtų tikslu kaltinti vien 
tik spaudą. Kaltos ir mūsų sro
vės, partijos, ar kitais vardais 
besivadiną politiniai junginiai, 
sudarą mūsų veiksnius. Jei jie 
norėtų jausti didesnį visuome- - 
nės susidomėjimą ir jos paramą, 
derėtų bent prieš VLIKo ar AL 
To sesijas, sušaukti spaudos kon
ferencijas, painformuoti, ką 
kiekvienas sąjūdis ar srovė bū
simoje konferencijoje žada kel
ti, reikalauti, siūlyti, judinti. 
Ir pasibaigus sesijoms taipgi bū
tų pravartu sušaukti spaudos 
žmones, painformuoti juos apie 
darbų eigą, kas buvo iškelta, su
manyta, įvykdyta, kas pritarė 
ar neigė vienus ar kitus suma
nymus, pasiūlymus ir t.t. Nebū
tinai spaudos žmonės turėtų bū
ti įleidžiami į kiekvieną posėdį, 
nes reikėtų suprasti, tinkamais 
atvejais reikalingas ir slaptu
mas, bet tiems patiems spaudos 
žmonėms turėtų būti sudarytos 
galimai palankesnės sąlygos vi
sų sesijų ar konferencijų metu 
galimai daugiau “išpešti” aktua
lių žinių savajam laikraščiui. 
Žinoma, čia jau labai viskas pri
klauso ir nuo laikraštininko su
gebėjimo ir apsukrumo surinkti, 
iškvosti ir gauti medžiagą, kuri, 
toli gražu, nepaaiški iš dažniau
siai labai jau sausų ir lakoniškų 
komunikatų. Tiesa, reikalingi ir 
jie, bet to dar nepakanka pUnai 
visuomenės informacijai ir 
orientacijai.

Ir jau visai negera, kai spau
dai žinias apie vieną ar* kitą kon- < 
ferenciją, suvažiavimą, posėdį ar 
sesiją, rašo patys aktyvūs tų 
darbų dalyviai. Tokie jų prane
šimai jau nėra pakankamai išsa
mūs ir tėra tik sausas pačių fak
tų, dažniansiai net ir vienpusiš
kai paruoštų, rinkinys, vargiai 
ar galimas laikyti rimta infor
macija, nebent paprastu darbo 

'eigos atpasakojimu, visiškai ne
norint, kaikada ir negalint, gi
lintis į užkulisius. Panašiai bu
vo su prieš kiek laiko vykyusia 
VLIKo sesija, beveik tas pats 
buvo ir po Amerikos lietuvių 
kongreso. Ar galima būtų šioje 
nusistovėjusioje tvarkoje ką pa
keisti? — Taip ir būtinai! Pir
miausia, turėtų imtis iniciaty
vos patys laikraščiai, skirdami 
savo pačius iškiliausius (aišku, 
tokiam darbui tinkančius) ben
dradarbius, juos aprūpindami 
įgaliojimais ir siųsdami į svar 
biuosius lietuviškojo politinio 
gyvenimo suvažiavimus, kon
gresus, sąskrydžius. Tiesa, čia 
tuoj susiduriama su lėšomis. 
Lietuviai laikraštininkai, žino
dami kaikurių mūsų laikraščių 
netaip jau lengvą finansinę pa
dėtį, reikia tikėtis, tik jau iš to 
nebandys uždarbiauti. Bet atly
ginti faktines kelionės išlaidas, 
o kartais praleistą vieną antrą 
darbo dieną, visdėlto derėtų. 
Apsistoti nereikalingi jokie vieš
bučiai. Jei, sakysim, toje ar kito
je vietoje pats laikraštininkas 
neturi pažįstamų pas kuriuos 
nakčiai ar dviem galėtų apsisto
ti, tokioje vitoje pats jį siunčian
tis laikraštis tik jau turės savų 
bičiulių, kurie, iš anksto papra
šius, gal net su mielu noru pri
glaus laikraščio atsiųstąjį žmo
gų. Taigi, atkristų nemaža dalis 
išlaidų.' Pagaliau, jei iš anksto 
laikraštininkas žinos, kad jis 
prašomas nuvykti ir sekti kurį 
nors lietuviškąjį įvykį, jis gal 
sugebės ir darbovietėje susitvar
kyti taip, kad nenukentėtų nei 
jo darbas, nei finansai. Tokiu 
atveju ir vėl sumažėtų laikraš
čiui išlaidos. Kaikas sakys, kad 
nereikia nieko siųsti, nes tą gali 
atlikti vietiniai laikraščio kores
pondentai. Su tokiu teigimu ne
labai norėtųsi sutikti, nes, kaip 
jau anksčiau šiame straipsnely 
minėta, ne kiekvienas tinkamas 
tokiam darbut Juk ir patys 
skaitome ir matome ir savas iš-

(Ntikelta į 6 psl.)
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Pavergtoje tėvynėje
Mirė kun. dr. Pijus Bielskus, 

ilgametis neprikl. Lietuvos pre
zidentų kanceliarijos viršinin
kas.

Mirė Pranas Povilaitis, pasi
žymėjęs gerais literatūriniais 
vertimais. Jis yra išvertęs lietu
vių k. L. Tolstojaus, F. Dosto
jevskio, V. Hugo, M. Gorkio ir 
kt. veikalus.

Kostas Dambrauskas, buvęs 
gimnazijų mokytojas, solistės 
Dambrauskaitės brolis, jnirė Ža
garėje birželio 16 d. Jis sirgo vė
žio liga.

Rokiškyje įsteigta septynme
tė muzikos mokykla. Rajono 
vykdomasis komitetas paskyrė 
jai patalpas, o kultūros ministe
rija lėšas ir muzikos instrumen
tus. Mokytojai dar komplektuo
jami. Mokykloje būsią akorde
ono, fortepijono ir smuiko kla
sės, mokiniai priimami 7-14-me
tų amžiaus. Jie galėsią taip pat 
tuo pat metu lankyti bendrojo 
lavinimo-mokyklas.
Vilniuje atidaryta pirmoji nuo

moj imo krautuvė. Joje esą gali
ma išsinuomoti viską. Daugiau
sia nuomoją televizorius, tik jų 
mažai turį, dviračius ir kt. Mo
tociklų dar neturį nuomoti!

Bitininkystė sovietinėje Lie
tuvoje, t.y. jos kolūkiuose, mer
di, skundžiasi “Tiesoj” Nr. 140 
korespondentai Jaruševičius ir 
Šiupšinskas.

Visuose kolūkiuose 1953 m. 
buvę 13.500 bičių šeimų. Po trijų 
metų jų skaičius pakilęs iki 16. 
000, o 1958 m. esą vos 18.300. 
Tai labai menkas augimas, nes 
kolūkiai bitininkyste nesirūpi
ną. Kolūkių turimi bitynai te
sudarą vos 12% viso bičių skai
čiaus respublikoje — 88% pri
klausą individualiems bitynams. 
Alytaus rajone kolūkiuose esą 
vos 41 bičių šeima, o kolūkiečiai 
ir tarnautojai jų turį bent 10 
kartų daugiau. Gi “prieš karą” 
Alytaus apylinkė garsėjusi so
dais ir bitėmis.

Korespondentai pamini ir ke
letą kolūkių, kur bitininkystės. 
reikalai esą neblogi. Tarp Dot
nuvos rajono “Karolio Požėlos” 
kolūky energingas bitininkas 
Rindzevičius tvarkąs jo pastan
gomis penkiuose kolūkio soduo
se užvestus bitynus, kuriuose 
esą 150 bičių šeimų. Nors per
nai vasara buvusi nepalanki bi
tininkystei — buvę maža saulė
tų dienų, o rudenį lietūs nelei
dę, bitėms išlėkti iš avilių, ta
čiau kolūkis už medų ir vašką 
gavęs daugiau kaip 65.000 rub
lių pajamų. .

Šalčininkų rajono “Gegužės 
rvto” kolūkio bitininkas Kazvs 
Molis gavęs po 45.1 klg. medaus 
ir po 0.7 klg. vaško iš kiekyeino 
avilio. Jis prižiūrįs 68 bičių šei
mas. Kolūkis iš ju gavęs 49.600 
rublių pajamų. Simno rajone 
“Tikrojo kelio” kolūky Elzė Kaz 
lauskienė prižiūrinti 75 šeimas 
bičių.

Kauno rajono “Dainavos” kol
ūkis bityną likvidavęs — kol
ūkio pirm. Konis pasiūlęs ir kol-

mokykla. Rajono

ūkio valdyba nutarusi dvi šei
mas atiduoti kolūkio pirminin
kui, vieną “perleisti” zootechni
kui Lukšiui, kitą buhalteriui 
Bandžai, trečią kolūkiečiui Na
vickui ir t.t. Girdi, niekas tos 
bitėš* bet namo vežasi, perka...

Senų monetų lobis atrastas 
Blinstrubiškių invalidų namų, 
buvusio dvaro, kieme, netoli Vi
duklės, Raseinių rajone. Lobis 
rastas palaidas, greta štidužusib 
puodo šukės. Lietuviškų mone
tų seniausia 1616 m., o iš sveti
mųjų seniausia 1654 m. Jauniau
sia moneta 1714 m. Lobis per
duotas Mokslų Akademijos isto
rijos muziejui, kuris atradėjui 
daržininkui J .Alijošiui pasky
ręs piniginę premiją.

Buvęs Šmidtų fabrikas Kaune 
dabar vadinamas J. Greifenber- 
gerio v. metalo apdirbimo fab
riku. »

Visaip žmonės verčiasi, kai 
pragyventi neįmanoma. Prade
da ir savo padėtį piktnaudoti.

“Tiesos” korespondentas Gric- 
kevičius pasakoja apie Molėtų 
rajone dirbantį “neetatinį gam
tos apsaugos inspektorių” Bro
nių Kavoliuką. Jo pareiga žiūrė
ti, kad nelaiku nebūtų medžio
jama ar žuvaujama ir t.t. Jis su
sidėjęs su Mackevičium ir Prans 
kum užsiima žvejyba. Iš vakaro 
dar palieką tinklus, o rytą Ka
voliukas“ atrandąs, kažkieno pa
nertus” ir ištraukiąs su visomis 
žuvimis, kurias motociklo prie- 
kabon susikrovęs nusivežąs į 
Molėtus, o Mackevičių ir Prans- 
kų šeimos išparduodą.

Du kartu- Kavoliuką brako
nieriaujant sugavęs Vilniaus 
tarprajoninis inspektorius D. 
Micūra, tačiau viskas pasibaigę 
50 rublių pabauda, nors- eili
niams brakonieriams bauda bū
nanti dešimteriopai didesnė.

Tokis jau tarybinis gyveni
mas.

Apie tokio ūkininkavimo vai
sius rašo tas pats koresponden
tas. Žuvų ežeruose Molėtų rajo
ne nepaprastai sumažėję — žu
vų ūkis visai susmukęs. 1952- 
1955’ m. iš kiekvieno vandens 
hektaro seliavų buvę sugauta 
po 1.057 klg., o pernai vos po 
120 klg. “Žymiai mažiau čia li
ko kuojų. Stirnių, ežere lynų 
skaičius sumažėjo keturis kar
tus, karšių — net dešimtį kartų. 
Nedžiugina statistika ir iš kitų 
ežerų...”

RODNEY, Ont.
Artinantis tabako nuėmimo 

sezonui, apylinkės v-ba nutarė 
ta proga suruošti rugpjūčio 3 d. 
po pietų didelę ir smagią geguži
nę - pikniką. Gegužinė įvyks vi
siems žinomoje gražioje Stasio 
Zavadskio ūkio vietoje, grojant 
geram orkestrui. Veiks bufetas.

Aplinkinius lietuvius nuošir
džiai prašome gausiai atvykti. 
Besidomi darbais prie tabako 
nuėmimo turės gerą progą jų 
surasti ir' susitarti. Ligi malo
naus pasimatymo gegužinėje.

Apylinkės v-ba.

Hamilton, Ont.
Dekoruojama bažnyčia nuo 

liepos 16 d. iki rugsėjo pabaigos. 
Dekoruoja dail. Žilinskas, bai
gęs meno mokyklą Lietuvoj ir’ 
dar studijavęs Vokietijoje. Pa
gal kun. klebono pageidavimą, 
jis naudoja lietuviškus orna
mentus. Didysis altorius jau be
veik baigtas ir teikia visai nau
ją įspūdį. Lubose numatyta' pa
vaizduoti 12 apaštalų. Parapijie
čiai džiaugiasi menišku darbu.

Londono Apylinkės Valdyba
MALONIAI KVIEČIA 

TAMSTĄ SU ŠEIMA, DRAUGAIS IR PAŽĮSTAMAIS 
ATSILANKYTI Į RUOŠIAMĄ

Š.M. RUGPIŪČIO MEN. 2 „ ŠEŠTADIENĮ, 5 VAL. V AK.

paskutine, gegužine,

Mi

Lietuviai pasaulyjee

Abiturijentų suvažiavimas
Rugpjūčio 31 d. ruošiamas 

Kauno “Aušros” berniukų gim
nazijos 1938 m. laidos abituri
jentų suvažiavimas, kuris įvyks 
“Coronado Lodge” prie US 20 
kelio tarp Gary (Ind.) ir Michi
gan City (Ind.).

Negavę pranešimo apie įvyks
tantį suvažiavimą prašome pra
nešti savo adresą: V. L. Masiu- 
liui, Beverly Shores, Ind., P.O. 
B. 155. Tel.: Michigan City., Ind., 
Triangle 2-4001.

Kazimieras Stulginskis, buv. 
Lietuvos prez. Aleksandro Stul
ginskio brolis, gyvenęs ikišiol 
JAV, mirė ir palaidotas Danvil
le liepos 14 d. Į JAV jis buvo 
atvykęs 1902 m. iš savo gimtųjų 
Kaltinėnų ir visą laiką buvo uo
lus katalikiškoje ir lietuviškoje 
veikloje.

Dariaus - Girėno 25 m. didvy
riško skridimo sukaktį labai iš
kilmingai paminėjo Čikagoj. Iš
kilmėse dalyvavo didelės minios 
žmonių, o miesto burmistras R. 
J. Daley paskelbė atsišaukimą, 
raginantį čikagiečius dalyvauti 
iškilmėse ir liepos 19-20 dienas 
laikyti lietuvių - amerikiečių 
Dariaus - Girėno dienomis.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

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

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

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

Lietuvių Namų nariu įstojo 
Stuoka Petras, paskirdamas 100 
dol.; $100 įnešė Genutė Skrip- 
kutė. Nuoširdžiai dėkojame.

LN v-bos posėdis liepos 20 d. 
neįvyko, nes iš 27 v-bos narių, 
susirinko tik 11. Pakartotinai 
posėdis numatomas šaukti rug
pjūčio pabaigoje.

Atvykusiems nariams ta pro
ga Administr. kom. pirm. A. Pa
tamsis ir kino vedėjas G. Skais- 
tys padarė pranešimus iš kurių 
paaiškėjo, kad Liet. Namai per 
2 pirmuosius mėn. — gegužės ir 
birželio — turėjo $4.935,80 pa
jamų ir $3.612,22 išlaidų. Pelno 
gauta $1.323,58, kas sudaro 14.7 
% narių investuotiems pini
gams. Iš šio pelno tenka $666,66 
pirmųjų morgičių apmokėjimui 
ir $656,92 yra pinigais. LN kino 
teatras per pirmas 3 savaites pa
darė kartu su krautuvėlės ir gė
rimų automato pelnu, kurio tu
rėta $167,90, apytikriai $774,63. 
gryno pelno. Prisiminę, kad 
nuomos už mėnesį anksčiau bu
vo gaunama $650, matome, kad 
ir nepalankiu vasaros laiku per 
17 dienų pelno gauta $124,63 dau 
giau, negu nuomos už visą mė
nesį. .

Skubaus sutvarkymo ir re
monto reikalauja kėdės, išori
nis reklaminis apšvietimas, už
danga ir krosnis.

Susirinkusieji v-bos nariai 
priėmė Adm. kom. pasiūlymą iš
duoti visiems v-bos nariams 
nuolatinius į kiną įėjimo bilie
tus nemokamai. Jie galios tik 
v-bos nariams ir kiti asmens 
jais naudotis negalės. Tai lyg ir 
mažas simbolinis v-bos narių 
darbo įvertinimas.

Mūsų kino teatre šią savaitę 
galima pamatyti įdomų filmą iš 
praeito karo špionažo. Priede 
komedija.

Nuo ateinačio pirmadienio 
rugp. 4 d. pirmas 3 savaitės die
nas eis ”My Man Godfrey”, spal
votas, su David Niven ir June 
Allyson ir “The One that Got 
Away” su Hardy Kruger ir Co
lin Gordon. Tos pat savaitės ant
roje pusėje — rugp. 7-9 d. — 
turėsime du įdomius filmus ir 
abu spalvotus “Bombers B52” su 
Kare Malden ir Natalie Wood 
ir “Escapade in Japan” su Ca
meron Mitchell ir Ter. Wright.

Kviečiame visus tautiečius į 
savąjį kiną atsilankyti.

Sk. St.

Dorchesteryje - “Dreamland” salėje

Veiks bufetas su visų rūšių gėrimais.
Laukiame Jūsų malonaus atsilankymo.

Rengėjai.

Thunder Bay distriktas.
Šiaurės eksploatavimo pradžia 

ir plitimas.
Šita vieta, turbūt, mažai kam 

iš Kanados lietuvių žinoma. Net 
ir tiems, kurie čia eksploatavi
mo ir pramonės šakose dirba — 
prie miško kirtimo bei medžių 
transporto į popieriaus fabrikus; 
taip pat ir prie geologinių kasi
nėjimų, mineralų ieškojimo.

Kai pirmutinis baltos rasės 
žmogus atplaukė iš Europos į 
šį kraštą, jam gal nei į galvą ne
atėjo, kokia eksploatacija čia 
vystysis ir kokia čia pramonė 
ateityje išaugs. Jam rūpėjo tik 
kuo daugiau vietos gyventojų 
indėnų surasti, iš jų kiek galint 
daugiau žvėrių, žvėrelių bran
gių, kailių išgauti ir iš to sau ge
rą ir pelningą biznį padaryti.

Vietos gyventojai indėnai dau 
gumoje kaip senovėje, taip ir 
dabar tebegyvena prie ežerų, 
upių ir mažų upelių, nes taip 
lengviau susisiekti. Taip pat ir 
baltieji žmonės, eksploatuodami 
šį platųjį kraštą naudojasi upė
mis, ežerais ir mažais upeliais.

Skaitau knygą iš Kanados 
eksploatavimo istrijos užrašų — 
“By Star and Compass”. Tales 
of the Explorers of Canada. Iš
leista Oxford University Eng
land. Joje užtikau trumpą apra
šymą nuo kada šitame Tunder 
Bay distrikte, nuo Fort William 
į šiaurę, prasidėjo enropiečio 
žmogaus eksploatuojamas.

Du prancūzai ekspedicijos va
dovai, Daniel De Greysolon ir 
Sieur de L’Hut 1678 m. Superior 
ežeru plaukdami priplaukė tą 
vietą, kur dabar yra Fort Wil
liam miestas. Čia jie rado indė
nų kaimą, įsteigė savo postą ir 
supirko žvėrių kailius. Iš čia ta 
nati ekspedicija plaukė toliau 
Superior ežeru ligi Dulut Man- 
nisoto valstijos, kuri dabar pri
klauso JAV. O iš ten jau leidosi 
pėsti į vakaru Kanadą.

Kita ekspedicija, taip pat va
dovaujama kariškio prancūzo

AUDEN Ontario
LaVerendrye, jau daug vėliau, 
1728 m., atplaukė Superior eže
ru ligi Nepigon.. Čia suradę in
dėnų kaimą įsteigė savo postą ir 
supirko žvėrių kalius.

Knygos užrašai vėliau nepa
sako, kaip ilgai čia ta ekspedici
ja laikėsi ir kas darė tolesnius 
ekspedicinius žygius į šiaurę. 
Tik jau daug vėlesniu laiku bal
tieji žmonės sužinojo iš indėnų, 
kad ne perdaug toli esama di
delio ežero su švariu vandeniu 
ir daug žuvies _ j ame. Baltieji 
leidosi to ežero ieškoti upe, lui
ną pavadino Nepigon upe. Jos 
vanduo vietomis labai smarkiai 
krenta žemyn. Tai buvo labai 
sunki kelionė prieš vandenį. Tos 
kliūtys betgi buvo nugalėtos ir 

-surastas didysis ežeras, kurį 
taip pat pavadino Nepigon eže
ru.

Dabartiniu laiku Nepigon upė 
jau pilnai eksploatuojama ir 
srauni jos srovė užkinkyta į 
darbą. Trys elektros jėgainės 
yra pastatytos, kurios teikia vi
sai apylinkei šviesą ir jėgą. Prie 
paskutinės jėgainės statybos jau 
pokario laiku, daug kas ir iš 
mūsų tautiečių lietuvių, ką tik 
iš Vokietijos atvykusių, yra dir
bę. Taip pat šia upe kas vasarą 
perplūkdoma arti pusės milijo
no popiermalkių į Superior eže-

Ambabika upe. Indėnų kaimas.
su R. katalikų bažnytėle

Nuo Nepigon ežero tiesiai į 
šiaurę eksploatavimas vyko jau 
ne per daug seniai, daugiausia 
19 šimtmety. Tada į Kanadą pri
važiavo daugiau iš Europos 
žmonių, visame krašte pradėjo 
smarkiai vystytis pramonė. Nuo 
tada ir europiečiai daugiau į 
šiaurę mažesnėmis upėmis ir 
ežerais ėmė plaukti ieškodami 
vis daugiau vietos gyventojų in
dėnų ir mineralų.

Taip prieš kokį 80 metų du 
prancūzai R. katalikų kunigai 
misijonieriai surado į Nepigon

Bonna. — Otto John, buvęs 
feder. Vokietijos žvalgybos vir
šininkas, kuris buvo nuteistas 4 
metais kalėjimo už susidėjimą 
su sovietais, paleistas iš kalėji
mo po 19 mėn. bausmės.

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc 
pasitarkite su mumis:

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

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

VOKIETIJA
A. a. Konstantinas Plečkaitis 

(1893. III. 10. - 1958. VI. 28) Va
želio senelių prieglaudoj; palai
dotas Varelio katalikų kapinė
se. Kilęs iš Ožkabalių, Vilkaviš
kio apskr. Velionis buvo ilgus 
metus Hamburgo liet, bendruo
menės narys. Jis gyvai sekė lie
tuvišką spaudą ir buvo perskai-.

KŪRENIMO SEZONAS JAU PASIBAIGĖ
VARGSIME DAR SU ANGLIMIS DULKINAME SKLEPE,

' AR KEISIME Į AUTOMATIŠKĄ ŠILDYMĄ •
Iki 8 kambarių namui anšildvti. 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 metu! Kainos žemos, darbas sąžiningas 
ir garantuotas. GOOD CHEER gamina pečius nuo 1845 metų!

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

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

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS
(Authorized Good Cheer Dealer)

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Augiti procentai ui indėliu*. Sumažinti procentai už paskola*. 
Indėliai, pa*kolo« ir nario gyvybė yra apdrausta.

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

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susirašinėjimo odresos — 15 Homewood Ave.

ežerą iš šiaurės įtekančią upę. 
ją pavadino Ambabika upės, 
vardu. Besikeldami upėmis ir 
ežerais ir vėl upėmis vis tolyn 
į šiaurę tie misijonieriai paga
liau surado indėlių kaimą, ku
rį taip pat pavadino Ambabika 
vardu. Čia misijonieriai apsisto
jo ilgesniam laikui,'įsteigė savo 
misiją ir pastatė R. katalikų 
bažnytėlę. Ta pirmutinė bažny
tėlė jau išnykus. Jos vietoj prieš 
kokį 40 metų pastatyta kita baž
nytėlė. Joje dabar būna pamal
dos su šv. Mišiom tik vieną kar
tą į mėnesį. Užklaustas asme
niškai šios vietos kunigas-ke
liauninkas, kodėl dažniau nebū
na čia pamaldų su šv. Mišiomis, 
kunigėlis labai noriai išsipasa
kojo, kokias turi plačias ribas 
savo misijoms. Važiuoja lėktu
vais, važiuoja geležinkeliu, mo
torlaiviais, pėsčias eina geležin
kelio bėgiais, savo visą mantą 
terboje ant pečių užsikrovęs. 
Žiemos metu šunimis važinėja 
ar sniego batus prie kojų prisi
rišęs, pėsčias eidamas velka, kad 
į sniegą nenugrimstų. Ir tik dėl 
tokių plačių savo misijų plotų 
negalįs tos pačios vietos aplan
kyti dažniau kaip vieną kartą į 
mėnesį.

Šito kunigėlio misijų kelionės 
prilygsta mūsų tautiečio kunigo 
Kulbio kelionėm ,kuris prieš ke
letą metų lankydavo su misijo
mis tautiečius išsiblaškiusius po 
plačią šiaurės Ontario miškų ir 
kitokios pramonės darbus.

Auden vardo kilmė
Prieš dvidešimtį metų Abitibi 

Power and Paper Co., plėsdama 
savo pramonę popierio ir staty
binės medžiagos apdirbimo sri
tyje, išgavo iš Ontario provinci
jos valdžios didelius miško plo
tus. Tų platybių miško pradžia 
prasideda nuo Nepigono ežero 
šiaurinės pusės ir ''tęsiasi ligi 
labai labai tolimos šiaurės — 
kiek tik bus rasta miško tinka
mo pramonės gamybai. Kompa
nijai užėmus tuos didelius miš
ko plotus ir išvysčius didelę pra
monės gamybą, 'buvo pravesti* 
sausumos keliai. Buvo surasta 
tinkama vieta centrinei būsti
nei, taip pat parinkti transporto 
keliai. Tam buvo parinkta vie
ta prie šiaurės tarpkontinenti- 
nio CNR geležinkelio linijos ir 
prie pat Ambabika upės. Stei
giant kompanijai šią centrinę 
būstinę Abitibi P. and P. Co. 
vyriausiu prezidentu buvo po
nas Auden. Tain jo vardu ir ši 
vieta liko pavadinta.

Dabar čia yra išaugęs kaime
lis ir daug darbininkų su šei
momis čia gyvena. Čia yra paš
tas, geležinkelio stotis, gvdyto- 
jas ir pirmos pagalbos ligoninė, 
mokykla ir Hudson Bay Co. di
delė krautuvė. O čia pat kitoje 
Ambabika upės pusėje yra in
dėnu kaimas su R. katalikų baž
nytėle ir pradine mokykla. Jau 
ir indėnai šiandien daugiau su- 
kultūrėję ne kaip senais laikais 
kada buvo primityvūs ir prieta
ringi.

V. SibuHs, 
Abitibi Dept., Auden, Cnt.

tęs visas tremtyje išleistas liet, 
knygas.

Kun. K. Patalavičius iš Ispa
nijos ir klierikas S. Razmus iš 
Italijos atostogauja Hamburge. 
Atostogų proga taipgi atvyko 
čia būrys jaunų vyrų iš Britani
jos, kurie prieš 10 metų gyve
no stovyklose.

Julius (Bananas iš Kanados 
aplankė savo tėvus Hamburge ir 
savo bičiulius kitose šiaur. Vo
kietijos vietovėse. Stovyklų tau
tiečiams jis papasakojo apie Ka
nados, ir JAV gyvenimą.

PreL M. Krupavičius, atvykęs 
liudytoju Lietuvos gyventojų 
žudymų byloje Ulme, šiuo metu 
Wuerttemberge gydosi.

Už pavergtųjų tautų laisvę pa
sisakė visa eilė žymių asmenų 
Tarptautinio komiteto krikščio
niškai kultūrai ginti kongrese. 
Kongreso pradžia vyko Bonno- 
je, o antroji dalis Berlyne. Į 
kongreso posėdžius Bonnoje bu
vo atvykęs ir Fed. Vokietijos 
kanclėris dr. Adenaueris, kuris 
apgailestavo, kad laisvasis pa
saulis per mažai vertinąs komu
nizmo pavojų pasauliui. Kalbė
jo ir Fed. Vokietijos užs. r. min. 
von Brentano, Tarptautinio ko
miteto prezidiumo pirm . min. 
dr. Lindrath ir eilė kitų žymių 
asmenų. Lietuvių ir apskritai 
pabaltiečių vardu pakartotinai 
kalbėjo dr. P. Karvelis.
BRAZILIJA ’ '

— Dariaus - Girėno ir Išeivių 
Dienos minėjimą šiais metais 
rengė Organizacinis Lietuvių 
Bendruomenės Brazilijcj Komi
tetas. Šis komitetas pirminin
kaujant prof. A. Stoniui išvystė 
ypatingą akciją lietuvių subūri
mui Brazilijoje. Yra paskirti ir 
atstovai į Pasaulinį Lietuvių 
Seimą, kuriems riuvykus į JAV 
teks informuoti apie lietuvių 
veiklą Brazilijoje, o sugrįžus 
teks įtraukti Brazilijoje gyve
nančius lietuvius į bendrą tau
tinę veiklą, tuo būdu gelbstint 
priaugančią kartą nuo nutautė
jimo. H. D.
ARGENTINA

A. Šantaras, buvęs lietuvių 
atstovas Argentinoje veikiančio
je pavergtųjų tautų, organizaci
joje, emigįj^p į JAV. Kitas lie
tuvių atsti 
je yra pr< _ _ v

Buenos Aires aerodrome už
kandinę laiko lieuviai Juozas ir 
Regina Labanavičiūtė Maciko- 
niai. Regina, kilimo nuo Biržų, 
yra dalyavvusi Argentinos fil
mų pastatymuose, vaidindama 
ir vadovaujamas roles.
VENECUELA

Venezuelos LB išrinko į PLB 
seimą du atstovus Jurgį Bieliū
ną ir Leoną Staškevičių. Išrink
ta taip pat nauja Krašto Val
dyba.

Venezueloje yra keturi lietu
viai gydytojai, kurie dirba savo 
profesijos darbą, tačiau negau
na jo centruose, kol nėra nostri
fikavę savo diplomų. Dr. Irena 
Babianskaitė-Šeputienė yra pir
moji, kūri šį pavasarį išlaikė Ca
racas universitete egzaminus ir 
tuo būdu nostrifikavo savo lie
tuvišką diplomą. Ji dabar įsi
kūrė Caracase.

į JAV. Kitas lie
toje organizacijo- 
yt. Staugaitis.

Delhi, Ont
Gegužinė - piknikas, ruošia

mas Namų Statymo Valdybos, 
jvyks rugpjūčio 3 d., sekmadie
nį, po pietų toj pačioj vietoj. 
Tai bus paskutinis šiemet šioj 
apylinkėj. Visi maloniai kvie
čiami. C. P.

St. Catharines, Ont
Toronto Lietuvių Choras 

davė puikių dainų programa 
pusiasalio lietuvių parapijos 
šventėje, įvykusioje š.m. liepos 19 d. 
ventės dalyviai, kurių buvo virš keturių 
šimtų, audringai plojo rankomis ir prašė 
vis daugiau ir daugiau dairų. Visiems 
labai patiko.

šia proga noriu paminėt: ypatingų 
"Varpo" choro narių drausmingumų, su
siklausymų ir pareigingumų. Nuo liepos 
mėn. 10 d. jau buvo išsiskirstę atostogų 
ir išvažinėje į tolimu* plačios Kanados 
kampelius džiaugtis malonia vasaros ir 
gražios gamtos prie ežerų aplinkuma. 
Visi kaip vienos, išskyrus išvažiavusius j 

I Europų, pertraukė savo neilgos atosto
gos ir punktualiai suvažiavo išpildyti 
pažadėtų programų - koncertų. Ypatinga 
padėka choro vadovui muz. St. Gaile
sčiui, kuris nenuilstančiai puoselėjo lie
tuviškų dainų energingai vadovaudamas 
"Varpo" chorui.

Visų Niagaros pusiasalio lietuvių var
du tariu giliai nuoširdų ačiū.

T. B. Mikolou*ka*.

"Varpas" 
Niagaros 
metinėje

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E. 

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

Sav. A. BUCINS^IENfi 
I I ' II ■
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Kanados Lietuvių, 
menės Kultūros Fondas,
žvelgdamas į š.m. lietuvių mo
kytojų suvažiavimo nutarimus, 
pakvietė redakcinę komisiją iš
leisti leidiniui apie lietuvių mo-

kyklų veikla, švietimo skyriaus 
ir Kultūros Fondo nuveiktieji 
darbai.

Istorinius.faktus geriausiai ži
no esamos vietovės darbuotojai.

Kultūros ir knygų pasauly
Lietuvoje pagarsėjo‘savo kari
niais maršais. Jų bent penki bu
vo atžymėti premijomis. Dabar

Lituanistinius vasaros kursus
Fordhamo un-te lanko 25 asme-
nys vienuolės, pasauliečiai,

ruošiamasi Šiluvos Marijos 350 
m. sukakties šventei rugsėjo 7 
d. Ta proga bus pavaizduotos ir 
kitos Marijos šventovės Lietu
voje: A. Vartų, Ž. Kalvarijos, 
Pažaislio. Jas paruoš atskiros

stovyklos gyvenimo

dicinos fakultetą
baigė me- 

Bonnos uni-

Komisijon buvo pakviesti ir 
sutiko šį darbą dirbti J. Krali
kauskas, V. Matulaitis ir A. Rin- 
kūnas.

Šiais metais sukanka lygiai 
dešimt metų ,kai buvo įsteigta 
pirmoji- Kanadoje antros lietu
vių imigracijos šeštadieninė 
mokykla Toronte, o kiek vėliau 
ir kituose miestuose. Lietuviška 
šeštadieninė mokykla padarė 
didelį darbą per šį praėjusį de
šimtmetį. Tas darbas labai gra
žus, idėjinis, tėvynės meilės au
ka. Tat yra labai tikslingas Ka
nados LB Kultūros Fondo nu
tarimas išleisti atskirą leidinį 
apie taip didelį kultūrinį dar
bą: užregistruoti tą visą vargo 
mokyklos kelią svetimame 
krašte.

Redakcinė komisija, š.m. bir
želio mėn. 20 d., apsvarsčiusi 
mokytojų suvažiavimo bei Kul
tūros Fondo pageidavimą, nu
sprendė šį leidinį paruošti ligi 
sekančio mokytojų suvažiavimo 
1959 metais.

Šiame leidinyje numatoma su- 
rijnkti visa pirmosios lietuvių 
imigracijos Kanadoje švietimo - 
vargo mokyklos istorinė medžia
ga, visų šiame dešimtmetyje bu
vusių bei esamų lietuviškų mo-

mokytojų 
vimą kviečia kiekvieną esamos 
mokyklos vedėją (us) paruošti 
arba surasti asmenį (is), kuris 
(ie) tos vietovės visą buvusį 
vargo mokyklos kelią galėtų pa
vaizduoti išsamiu, kaip galima 
istoriškai pilnesniu, straipsniu, 
statistikos žiniomis, diagramo
mis, pridedamomis fotografijo
mis ir k.

Senesnės kartos vargo mokyk
lų darbas bus atžymėtas atskiru 
straipsniu. Mokyklų vedėjai 
kviečiami ir senesnės kartos bu
vusių lietuviškų mokyklų dar
bo faktus stropiai surinkti ir at
skirai prisiųsti.

Šiam leidiniui skirtą medžia
gą prašome prisiųsti ne vėliau 
kaip š.m ’.spalių mėn. 15 dieną 
šiuoadresu: J. Kralikauskas, 557 
Castlefield Ave., Toronto 12, 
Ont.

Leidinio rimtis bei vertė pri
klausys nuo visų bendro darbo. 
Pasistenkime kiekvienas šį dar
bą atlikti stropiai ir pilnai be 
ilgesnių atidėliojimų, nes laiko 
nėra daug! Surinkime visus lie
tuviškos mokyklos Kanadoje 
veikimo faktus.

Sėkmės ' jūsų darbe! Laukia
me! Leidinio Redakcinė

Komisija.

Rašytojo Savickio palikimas
1958 m. birželio 19 d. 8 vai. 

ryto .Roquebrune kapinėse, da
lyvaujant A. Liutkui ir J. Lan- 
skoronskiui su žmonomis, buvo 
atkastas 1952. XII. 22 d. mirusio 
j. Savickio kapas ir kaulai per
dėti į naują ąžuolinį kartą, ant 
kurio uždėta ta pati varinė plokš 
telė su mirusiojo pavarde fr 
mirties data. Karstas perkeltas į 
naują rūsį, kuris pagal vietos 
nuostatus išmūrytas penkiems 
asmenims, taigi Lietuvių Rašy
tojų D-ja turi teisę tame kape 
betkada palaidoti dar keturis. 
Rūsio sklypo Nr. 15,'merijos lei
dimo ir amžinos nuosavybės do
kumento Nr. CP 4&0: “au nom 
de l’Association dės Ecrivains 
Lithuaniens un emplacement a 
perpetuite, carrė F. No. 15, de 
deux metres carrės de terrain 
pour fondation de la sepulture 
d e Jurgis Savickis, concesssion 
No. 400”. Nors pagal Prancūzi
jos įstatymus tos rūšies veiks
mus tegali daiyti tik artimiausi 
velionio giminės, tačiau buvo 
“apeita” sūnaus teisė, reikalo 
nekeliant viešumon, ir tuo būdu 
LRD be. kliūčių gavo amžinos 
.globos teisę Jurgio Savickio ka
pui. Rūsys išmūrytas jau prieš 
keletą mėnesių, bet reikėjo lauk 
ti leidimo palaikams atkasti. Ro- 
quebruno kapines, kurias J. S. 
buvo pasirinkęs, yra augštame 
kalne, į kurį užkopti trunka apie 
40 minūčių nuo “Ariogalos”. Dar 
praeis keli mėnesiai, kol bus. pa
gamintas marmurinis antkapis 
su velionio atvaizdu ir užrašu. 
Visus darbus rūpestingai prižiū
ri netoliese gyvenąs Antanas 
Liutkus, kurį J. S. veikale “Že
mė dega” daug kartų mini: “ma
no kūmas”. Atrodo, kad, taupiai 
verčiantis, nusiųstųjų 500 dol. 
(209.376 frankų) pakaks kapui 
sutvarkyti.

Sovietų ambasadai Paryžiuje 
įsikišus, Jurgio Savickio sūnus 
Augustinas, dailininkas, gyve
nas Lietuvoje, šį pavasarį iš po
nios Kok atgavo tėvo paveiks-

lus ir apie milijoną frankų, ku
rie susidarė valdžiai pardavus 
J. Savickio “Ariogalos” vilą su 
sodyba ir apmokėjus velionio 
skolas. Vila nupirkta vietinio 
prekybininko, pašalintas jau ir 
pavadinimas, o ponia. Kok iš
kraustyta į Mentonę. Dail. Aug. 
Savickas su ekskursija šį pava
sarį lankėsi Prancūzijoje, bet tė
vo kapo negalėjo pamatyti.

J. Savickio rankraščių nei bi
bliotekos nepavyko išgelbėti, iš
skyrus tą novelių rinkinio rank
raštį, kurį nuo 1951 m. “tebelei- 
džia” Patrios leidykla. Ponia 
Kok tvirtino A. Liutkui, jog ve
lionis priešu mirdamas prašęs 
rankraščius ir laiškus sudegin
ti. To,- deja, niekas" negali pa
tvirtinti. LRD vardu maloniai 
buvo kreiptasi į ją, prašant sau
goti ir eventualiai perduoti rank 
raščius LRD-j ak Vietos lietu
viai siuntė net tarpininkus — 
olandus, prancūzus, — bet ir 
šiems ji atsisakė parduoti. At
rodo, toji olandė, išsiskyrus su 
vyru, olandų gydytoju, lietu
viams keršijo dėl to, kad šie 
palaikė Ingės Savickienės pusę. 
J. S. ankstesniu testamentu-vis
kas buvo užrašyta žmonai In
gei, tačiau, šiai išvykus pas gi
mines į Danija. J. S. nelemtą 
valandą 1952. IX. 30 d. parašė 
toki rašteli “būsimos žmonos p. 
Kok” naudai; tą rašteli, kaip vė
lesnį, prancūzai pripažino teisė
tu testamentu. Po to, kai teismas 
nuėmė anspaudus, p. Kok prak
tiškai su knygomis ir rankraš
čiais galėjo daryti, ką norėjo.

Visi

Elektros - Electronic 
Technikos 
ANTANAS ČEPONIS 

elektros įrengimai ir pataisymai
atliekami greitai ir garantuotai. 

Vairinu vasarnamius.
Tel. LE. 3-1080

44 Gwynne Ave.r Taranto ,

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ
kreipkis į lietuvišką firmą

MODERN STONE C0.
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. x

Saugesniam važiavimui!
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —

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

• RATŲ BALANSAVIMAS
• PILNI PERDAŽYMO 

DARBAI
• VAIRŲ PATIKRINIMAS

SULANKSTYMŲ 
IŠTAISYMAI 
STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, 
kiti darbai.

h

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

(pusantro bloko į pietus nuo St. Clair Ave.)
TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkas Gustavas Keraitrs
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įrašyti į plokšteles. Finansuoti 
tą, reikalą pasiėmė Vokietijos 
LB Krašto Valdyba. Jonušas ne
trukus išvyks Vokietijon ir ten 
su 36 asm. orkestru įgros šiuos 
lietuviškus maršus: Gaudžia tri
mitai, Žygis į Vilnių, Ramo ve
nai žengia, Tai ne miškas šlama, 
Šėriau žirgelį, Ei pasauli, Kur 
bakūžė samanota, Plaukia sau 
laivelis, Leiskit į tėvynę ir Ne
dėlios rytelį. Kadangi Vok. Kr. 
V-ba visų išlaidų padengti ne
pajėgs, tai ieškoma daugiau me
cenatų. Vienas amerikietis lietu
vis paaukojo tam $500, O. ir B. 
Mulioliai $100, A. ir P. Odinar 
$50. Juo daugiau atsiras tokių 
mecenatų, tuo pigesnė bus 
plokštelių kaina.

Kartu kilo sumanymas įgroti 
Lietuvos Himną. Plokštelės iš
leidimas kainuoja apie $1.000, 
tad ieškomas mecenatas.

Kas tais reikalais domėtųsi, 
gali rašyti muz. Br. Jonušui — 
7344 So Talman Ave., Chicago 
29, Ill., USA.

Tremtinių rašytojų metraštis 
trim kalbom — anglų, prancūzų 
ir vokiečių — išleidžiamas šį 
rudenį Londone. Londoniškio 
PEN klubo tremtinių centro pir
mininkas Aigars prašė skubiai 
jam įteikti viena iš minėtų kal
bų lietuvių autorių prozos nedi
delių gabalų, poezijos ir essays. 
Individualiai nebėra laiko susi
siekti, juoba parengti vertimų, 
tai kreipiamės bendrai į visus, 
prašydami parinkti kurį labiau 
tinkantį kitataučiams savo kū
rinį ir išversdinus į vieną iš mi
nėtų kalbų skubiai pasiųsti LR 
D-jos valdybai arba tiesiog į 
Londoną K. Barėnui šiuo adre
su: Europos Lietuvis, 1-2 Lad- 
broke Gardens, London, W. 11, 
England.

Stepo Vykinto suorganizuoto
ji leidykla “Aušra” Vokietijoje 
jau išleido porą knygų. Leidyk
la kviečia rašytojus paremti 
Aušrą akcijomis; 1 akcija — $5. 
Stp. Vykintas jau antri metai 
dėsto lietuvių k. ir literatūrą 
Vasario 16 gimnazijoje.

LRD Revizijos komisijos ak
tas išsiuntinėtas visiems na
riams. Revizijos komisija, 1958. 
V. 17 patikrinusi visus su 1957 
m. LRD premijos paskyrimu su
sijusius dokumentus, rado, kad 
“1957 metų LRD premija paskir
ta teisėtai. Jokių nesąžiningumo 
ženklų nerasta”.

Lietuviai dailininkai Australi
joje juda. Dail. V. Ratas gegu
žės 2 0d. Contemporary Art So
ciety skaitė paskaitą ir demon
stravimu apie grafikos meną. 
Buvo pademonstruoti medžio 
rėžiniai, lino rėžiniai ir mono- 
tipas.

Dail. H. Šalkauskas su savo 
darbais dalyvauja Muswellbrok 
Art Group parodoje. 35 dailinin
kų darbų paroda keliauja per 
visą Australiją. Parodą lydįs 
dailininkas Th. Gleghom skaito 
paskaitas, kurių viena bus pa
iliustruota dail. Šalkausko pa
veikslais. Dail. Šalkausko vieną 
paveikslą įsigijo vienas ameri
kietis kolekcijonierius.

Dail. V. Simankevičius, dir
bąs komercinio meno srityje 
Melbourne, dalyvavo David Jo
nes meno galerijoje vykstančio
je komercinio meno parodoje.

Dail. Romas Viesulas, laimė
jęs 1958 m. JAV meno premi
ją — Guggenheim Fellowship — 
rugsėjo mėn. išvyksta studiji- 
nėn kelionėn Europon.

Trys žodžiai arba gyvenimo 
magija — tokia antrašte išėjo iš 
spaudos Juozo Švaisto knyga. 
Joje yra 8 novelės, kuriose vaiz
duojama lietu vijška buitis įpi
nant liaudies pasakų motyvus ir 
jos sąmojų.

Algis Budrys, Lietuvos gen. 
konsulo sūnus, jau seniai rašąs 
fantastines apysakas amerikie
čių žurnaluose, išleido naują 
knygą “Who?”, kuri virto dau
giausiai šiuo metu perkama 
knyga. *

Didžioji valstybinė Prancūzi
jos premija — Le grand Prix 
national — šiais metais paskirta 
Gabriel Marcei už jo kūrybos 
visumą. Autorius yra šiuo metu 
vienas garsiausių katalikų min- 
tytojų, 1929 m. perėjęs į katali
kybę ir parašęs eilę stambių fi
losofinių veikalų. Be to, jis yra 
sukūręs ir teatro veikalų, pvz. 
“Dievo žmogus”, “Iškilmingos 
laidotuvės”, “Romoje nebėra 
Romos”, “Troškulys” ir kt. Šiuo 
metu jis yra literatūros laikraš
čio “Nouvelles littėraires” dra
mos kritikas, Plon leidyklos lei
džiamos užsienio romanų eilės 
“Feux croisės” redaktorius. Jis 
yra taipgi politinių - moralinių 
mokslo akademijos narys. 1948 
m. jo mokslinės ir literatūrinės 
Kūrybos visuma buvo atžymėta

grupes — viduri
nę ir augštesniąją. Pirmajai va

Šlepetytė, antrajai — St. Barz- 
dukas. Dėstytojų tarpe yra dar 
— prof. A. Salys, dr. J. Puzinas, 
prof. J. Brazaitis. Kursų vado
vas — kun. W. C. Jaskevičius,

Marianapoly, Thomson, Conn.,

parapijos.
Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Putnamo laikoma vasaros mer
gaičių stovykla yra jubilėjinę, 
iš eilės jau l5-ji. Nuo 1952 m. 
stovykla leidžia savaitinį laik
raštėlį “Kibirkštėlės”, kuriame 
be stovyklos gyvenimo aprašy
mo dedami stovyklautojų ir at
vykusių svečių pasisakymai

versite te.
Dr. K. .Girtautas laivu Arosa 

Sun atvyko iš JAV studijų rei
kalais ir ilgesnį laiką bus Ham
burge.
-Vaikų stovykla rengiama šiau

rės Vokietijoje liepos 25 - rug
pjūčio 10 d.

Kun. Sugintas iš savo suor
ganizuotų 53 būrelių Vasario 16 
ir Saleziečių gimnazijoms už 
liepos mėnesį surinko ir pasiun
tė $1.060. . ’

Redakcijai prisiųsta
Aidai 1958 m. birželio mėn. nr. 

6. Straipsniai: J. Grinius, Liur- 
das Marios ženkle, J. Aistis, 
Bendrojo lavinimo mokyklos 
okup. Lietuvoje, A. Landsber
gis, Vėjas gluosniuose (draminė 
poema), I. Malėnas, Mano bičiu
lė Salomėja Nėris. Eilėraščiai: 
G. Buračaitės, J. Mikšto. Ap
žvalgoj: knygos ir žurnalai, re- 
lig. gyvenimas, menas, visuom. 
gyvenimas. Gausu iliustracijų.

Laiškai Lietuviams, 1958 m., 
liepos - rugpiūčio mėn., Vol. IX, 
Nr. 7, 193-224 psl.

ONTARIO

Ontario. Sveikatos Apdrauda
įsigalioja 1859 m. sausio 1 d.
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NEPASINAUDOSI,
JEI NEBŪSI

ĮSIRAŠĘS
1959 m. sausio mėn. 1 dieną ir vėliau, Ontario Hospital Service 
Commission bus vienintelė agentūra teikianti standartines, bend
ros palatos (public ward) ligoninės apdraudą Ontario provinci
joje. Jokia privati apdraudos bendrovė ar kuri kita schema ne
galės sumokėti už standartinės palatos patarnavimus ligoninėse 
po 1958 m. gruodžio 31 dienos.

VISI ONTARIO GYVENTOJAI TURI TEI
SĘ PASINAUDOTI.
Įsirašymas bus prieinamas kiekvienam On
tario gyventojui—nežiūrint amžiaus ar svei
katos būklės — grupėmis arba pavieniui tie
sioginio įmokėjimo pagrindu.

Ne Ontario gyventojai neturės teisės 
įsirašyti.

ĮMOKOS
Toks žęmas 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.

Kuriai grupei priklausai?

C*

M

1. Ar dirbi įmonėj, kur yra 15 ar daugiau 
darbininkų, įskaitant ir darbdavį?

Jei taip, tai priklausai privalomai grupei. 
Jūsų darbdavys privalo jus užregistruoti 
iki 1958 m. rugpiūčio 31 d., ir pradėti mo
kėjimus 1958 m. gruodžio mėnesį. Jūsų 
darbdavys užregistruos jus.

2. Ar dirbi įmonėj, kur yra 6-14 darbininkų, 
įskaitant ir darbdavį?

Jei taip, tai galite įsirašyti kaip grupė, 
jei darbdavys prašo “Mandatory Group” 
teisių ir visi darbininkai ir darbdavys tam 
pritaria.

3. Ar esi profesinės organizacijos, medikų 
kooperatyvo, amatų sąjungos, kredito uni
jos, prekybininkų federacijos ar panašių 
grupių narys?
Jei nei vienas iš 1-2 nuostato jums netin
ka, pasitikrinkite savo organizacijoje ar ji 
gali rinkti įmokas iš( savo narių. Grupių 
prašymai turi būti paduoti iki rugpiūčio 
31 dienos.
Jei jums netinka nei 1, nei 2, nei 3 nuo
statas, galite įsirašyti kaip paskiras as
muo ir mokėti įmokas tiesiog komisijai. 
Pavieniai norėdami įsirašyti tiesioginių 
įmokų schema turi paduoti prašymus iki 
1958 m. rugsėjo 30 d. Prašymų blankus 
jau galima gauti viešose ligoninėse ir ban
kuose (ar pašto įstaigoje, jei nėra banko 
jūsų vietovėje). Tai padarykite nedels
dami.

Draudimo įmokos
GRUPĖS turės mokėti įmokas kas mėnesį, 
vienu mokėjimu į komisiją pradedant 1958 
m. gruodžio mėn.

PAVIENIAI moka komisijai pagal tiesiogi
nių įmokų planą šitaip:

Už vieną mėnesį įmokėti paduodant prašymą 
prieš rugsėjo 30 d. 1958 m., o po to mėtų ket
virčio planu pradedant 1959 m. sausio mėn.

ĮMOKOS “IŠ ANKSTO” — Pirmas mokėji
mas už vieną mėnesį grupėms ir pavieniai 
užsiregistravusiems prieš viršuje paminėtą 
uždarymo datą, padengs trijų mėnesių drau
dimo peri j odą nuo 1959 m. sausio mėn. 1 d. 
iki kovo mėn. 31 d. Tuo būdu bus įvestas

“sumokėjimo iš anksto” perijodas, kuris įga
lins žmogų pasinaudoti apdrauda nedarbo 
metu, keičiant darbą ar laikinai apleidus
provinciją.

VĖLAI UŽSIREGISTRAVUSIEMS GALI 
BRANGIAI KAINUOTI.

/ *

Grupės ir pavieniai, neužsiregistravę iki už
darymo datų paminėtų’viršuje, skyriuje ku
riai grupei priklausai, netik kad negalės du 
mėnesius veltui pasinaudoti drauda, bet dar 
reikės tris mėnesius išlaukti po prašymo pa
davimo datos iki draudimas įsigalios.
Pavyzdžiui, pavienis ar grupė, paduodama 
prašymą vasario mėnesį neturės apdraudos 
iki gegužės mėnesio 1 dienos.

Turi būti užsiregistravęs, kad pasinaudotume! apdrauda.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
HOSPITAL INSURANCE DIVISION — TORONTO 7, ONTARIO 

Telefonas: WAlnut 4-3301
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Mann & Martel Ltd
1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481

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

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS
Bloor - Dufferin 

$1.300 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas su 2 virtuvėm, alyva šil
domas, dvigubas garažas, geros mor- 
gičius. Visai orti Bloor gatvės.

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

Roncesvolles - Fern 
$3.500 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, mūrinis namas, dvigubas 
garažas, 2 virtuves, 2 vonios, alyva 
apšildomas (naujas pečius). Visai arti 
Roncesvolles. Morgičiuš 13 metų.

Garden - Roncesvolles 
$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 moderniškorj virtuvėm, 
alyva apšildomas, nepereinami kam
bariai, dvigubas rgaožos. Viena sko
la balansui 10-čiai metų.

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

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

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

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

Wasaga Beach 
Vasarvietė 

$3.000 įmokėti, 9 kambarių vasar
namis ir 8 kabinos talpinančios po 4 
asmenis, 2 laiveliai ir visi kiti pato- . 
gumai. 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

Darbe teTef. LE. 4-8481

Namu tcL LE. 6-1410

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

Joseph A. PR 7 RRS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
Oakwood - St .Clair

• • v

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

1162 ST. CLAIR 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 kambarių 
labai gerame stovyje nomas. 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 tel.
LE. 2-3321

Namų tcl 
RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičiuš!

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 pasitikėjimo. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu poror- 
novimu 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. MOKIUS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

P. BUDREIKA F. JONYNAS
Namų tcl. WA. 1-7672 Namu tcl; EM. 4-9641

■r EM. 6-0091

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

Parduodami ar pirkdami nuosavybes atkreipkite 
dėmesį į šiuos investavimus:

100 akrų farm a 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 akru sklypai prie 400 kelio, arti Toronto, žema kaina.

Jums mielai patarnaus

A. BALIUKONIS, telefonas LE. 4-9212

(tt* (It* <n»
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Porkdale — 10 kambarių 
4 virtuvės.

$3.000 įmokėti, 
vieta pastatyti mašinoms, pajamos 
$1.700 metams, priedo 4 kambarių 
butas l-mamc augšte savininkui. 2 
vonios, geros iŠsimokėjimo sąlygos 
ilgam laikui. Naudokitės proga, kad 
nebūtų per vąlu.

— Pajamos.
mūrinis, atskiros,

Jane - Annette
3 metų senumo

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

Roncesvolles - Fcrn
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
rių, garažas, gražus kiemas, geros 
išsimokėįimo sąlygos.Kaina $13.900.

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

College - Ossington
$3.900 įmokėti, 10 kambarių, mūri
nis, atskiros, garažas, alyva šildo
mas, 2 vir*ųyės. 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 TO metų. Kaina 
$14.500.

Roncesvolles - Grenadier Rd. 
1 atvira skola

$5.600 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
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.

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

Oakwood - St. Clair
1.C00 įmokėti, 7 gražūs kambariai 
per du augštus. 2 virtuvės. Šeiminin
kas išvyksta Amerikon.

A. BLIUDŽIUS 
Namu tel. RO. 7-1948 

V. MORKIS

Lansdowne > Dundas 
$1.800 įmokėti, 7 kambarių bunga
low. Du vonios kambariai, atskiros, 
gražus vieno ougšto namukas. Leng
vos mokėjimo sąlygos. Pilna kaina 
$10.500.

Glendale Avc. • Roncesvolles 
$2.000 įmokėti, 8 kambariai, mūri
nis narnos, garažas ir dvi virtuvės. 
Prie susisiekimo į visas miesto dalis. 
Pilna kaina $15.000.

Glenholme Ave. - 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, gražidje 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 virtuvės, nau
jai dekoruotas viduje, taip pat tin
kamos išnuomavimui. Pilna kaina 
$14.000.

Bloor - Lansdowne 
.$2.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras namas, tik puse bloko nuo Bloor, 
galima įrengti septintą kambarį tre
čiame augšte. Namas labai gerame 
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, atskiras 8 kambarių 
per du augštus namas. Dvi virtuvės, 
4 garažai. Visai netoli nuo St. Clair.

Sheridan Ave. - College 
$3.000 mįokėti,. 8 kambarių mūrinis 
namas, 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, gražiai 
įrengtas vidus. Labai gražioje vie
toje.

Queen - Parkdale 
$3*900 įmokėti, atskiras mūrinis na
mas, modernišk. dvi virtuvės, 8 kam
bariai, prie gero susisiekimo. Viena 
skola, geros pajamos iš namo.

Aleksas 
KAZANAVIČIUS

Darbo telef. LE. 4-8481

T ----------
Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

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

BR. STONČIUS

I. Mawrodin 
REALTOR

Narys Toronto Real Estate Board

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

$450 Jus gali padaryti restorano 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 
augštus namas, 2 modernios virtuvės, 
garažas, alyva apšildomas.

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

PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

RO. 7-3121 A. MICIUNAS RO. 7-3121

WALTMAN’S Patikima Vaistinė 
n47 bundas st. WwijiB

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų doioi, »ienom« 
popietis, įvairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

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

Vaistai Lietuvon!
IŠGELBtKITE GYVYBES, 

■’ te4ct<>nuoKitę or orvyKrte po$ rnuv

Pabaltiečių plaukymo ir lauko Į aprobuotas atitinkamos 
teniso pirmenybės

(FASKo pranešimas Nr. 25)
Kaip jau anksčiau spaudoje [ Sporto Apygardos).

buvo Skelbta, 1958 m. Š. Ameri
kos pabaltiečių plaukymo ir 
lauko teniso pirmenybės įvyks 
rugpjūčio 16-17 d. Detroite.

Pabaltiečių Sporto Federaci
jos pavestas, pirmenybes rengia 
Š. Amerikos Lietuvių FASKas, 
kuris savo ruožtu, jas pravesti 
pavedė Vid. Vak. Sporto Apy
gardai ir Detroito LSK Kovui.

Plaukymo varžybų programa:
Vyrams: 100 yd. laisvu stiliu

mi, 440 yd. 1. st., 100 yd. krūti
ne, 100 Oyd. nugara.

Moterims: 50 yd. 1. st., 100 yd.
1. st., 50 yd. krūtine, 50 yd. nu
gara.

Lauko teniso varžybų prog
rama: vyrų vienetas, moterų 
vienetas, vyrų dvejetas, moterų 
dvejetas, mišrus dvejetas.

Komandinių lauko teniso pir
menybių nebus.

Pirmenybėse gali dalylvauti 
kiekvienas lietuvis, latvis ar es
tas, gyvenąs JAV ar Kanadoje, 
tačiau jo dalyvavimas turi būti

WINNIPEG, Man.
Gegužinė. Rugpjūčio 3 d. — 

sekmadienį — KLB-nės Winni
pego apylinkė v-ba J. Čekanaus
ko ūkyje ruošia gegužinę. Jo' 
ūkis yra 3 mylios nuo Starbuck, 
Ont., miestelio, apie 38 mylios 
nuo Winnipego. Gegužinei vie
tos apžiūrėti buvo nuvykęs pats 
B-nės pirm. Pr. Matulionis, O. 
Demereckeinė ir kt.

Apylinkės ir vieta labai graži. 
Platūs banguoją kviečių laukai, 
šimtamečiai ąžuolai. Žolynai, 
įvairiai išsirangę laukiniai žirni
kai primins jums gimtojo kraš
to vaizdą, kurio mes visi taip 
išsiilgę. Čia pat upelis, kurį beb
rai užtvenkę ir savo plačiomis 
uodegomis išdailinę savo basei
ną. Taip pat čia matysite tų 
darbščiųjų žvėriukų - “inžinie
rių” nugraužtas epušes, kurios 
taip protingai suverstos į vieną 
pusę, pjaustomos į gabalus ir 
velkamos užtvankos statybai. 
Nuostabūs jų darbai.

Rugpjūčio 3 d. 1 vai., tuoj po 
pamaldų, visi renkasi prie p. De- 
merecko krautuvės, iš kur kartu 
išvyksime.

Gegužinėje bus minkštų ir 
kietų gėrimų. Blogam orui esant 
gegužinė nukeliama į sekantį 
sekmadienį. — rugpjūčio 10 d.

Sueikime ir dirbkime kartu. 
Kas negerbia kitų, neprivalo 
laukti, kad ir patys būtų gerbia
mi. Iki pasimatymo. .

Apylinkės v-ba.

Bostonas. — Negras paskirtas 
augštesniojo teismo teisėju. Tai 
pirmą kartą istorijoj teko tokios 
pareigos negrui Massachussets 
valstijoj. j

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

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

High Park
$26.000 prašoma kaina, 13 kamba
rių tripleksas, 4 garažai. $382 nuo
mos į mėnesį. Geriausios pirkinys 
mieste.

tauty- 
(lietu-bės sportinės vadovybės 

viams — FASKo ar atitinkamos

Dalyvių registracija aliekama 
užpildant specialius registraci
jos lapus, kurie gaunami FAS 
Ke, Sporto Apygardose ir klu
buose ir juos pasiunčiant FAS 
Kui iki š.m. rugpjūčio 9 d. šiuo 
adresu: A. Bielskus, 12700 Speed 
way-Ovęrlook St., East Cleve
land 12/ Ohio. FASKas.

AUŠROS ŽINIOS
Šį trečiadienį pradedamos va

saros krepšinio lygos žaidynės. 
Visos rungtynės vyks Alexand
ra Parke — Dundas - Bathurst 
kampe — 7 v. v. Liepos 30 d.— 
trečiadienį — Aušra - High 
Schools; rugp. 4 d. — Aušra - 
CY latviai, rugp. 13 d. — Aušra 
-Toronto Township, rugp. 20 d. 
— Aušra - Hig hSchools; rugp. 
25 d. — Aušra - C Y latviai; rug
sėjo 3 d. — Aušra - Toronto 
Township.

Stovykloj yra numatoma pra
vesti visą eilę lengvosios atleti
kos, plaukimo, tinklinio ir krep
šinio rungtynių.

Fort William, Ont.
Vietos paroda įvyksta rugpjū

čio 4-9 d. Lietuviai ruošia savo 
skyrių. Kviečiame visus prisidė
ti prie to darbo ir atsiųsti daik
tus parodai. Ją tvarkysime rug
pjūčio 2-3 d.

Rugpjūčio 8 d? 8 vai. vak. ita
lų salėje Ar tona, Simpson St., 
įvyksta parengimas miške dir
bančiųjų vyrų. Šokiams gros 5 
asmenų orkestras. Visi kviečia
mi dalyvauti. Įėjimo bilietai — 
vyrams po $1, o moterims ne
mokamai. Pelnas—lietuvių ben
druomenės reikalams.

Gegužinė-piknikas įvyks rug
pjūčio 9 dieną.

Kun. Bertašius, atvykęs iš 
Winnipego laikys šv.Mišias rug
pjūčio 10 d. 12 vai. St. Elizabeth 
bažnyčioje. Po to salėje bus ben
dri pietūs ir jo paskaita.

Prašome visus užsiregistruoti 
bent 2-3 dienom anksčiau, kad 
būtų galima žinoti kuriam skai
čiui žmonių teks paruošti pietus.

Užsiregistruoti galima pas p. 
Bružienę, Kaminskienę, Radze
vičienę, Jonaitienę ir Drukte- 
nienę. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. E. J.

ar

Pagerinkime...
(Atkelta iš 3 psl.) 

vadas susidarome apie vienus 
kitus mūsų spaudos bendradar
bius: vieni jų — puikūs ir nepa
mainomi korespondentai iš at
skirų liet. kolonijų, kiti puikiai 
orientuojasi pasaulio įvykių rai
doje, treti.sugeba gyvai ir taik
liai nagrinėti lietuviškuosius 
reikalus ir t.t. Bet. nebūtinai 
vienas ir tas pats asmuo suge
bės deramai apžvelgti visas čia 
paliestas temas.

Be abejo, mūsų laikraščių re
dakcijos dažnai parodytų savo 
gerus norus, bet jos turi skaity
tis su ribotomis lėšomis. Tik
riausiai, tas ir atbaido nuo visos 
eilės naudingų sumanymų. Už
tat, patys laikraščių leidėjai tu
rėtų rasti lėšų, kuriomis galėtų 
redakcijos laisvai disponuoti pa
gal būtiniausius reikalus. Labai 
artimu laiku įvyks Pasaulio Lie
tuvių Seimas, tad dabar jau pats 
vėliausias laikas klausti — ar 
tam įvykiui tinkamai yra pasi
ruošę mūsų laikraščiai? Tūks
tančiai tautiečių negalinčių da
lyvauti Seime, nekantriai lauks 
greitos ir išsamios Seimo darbų 
informacijos kaip tik iš savųjų 
laikraščių puslapių.

Al. Gimantas.

Ken WILES Ltd. - Realtor
Telefonas LE. 4-7584.1675 BLOOR ST. W. (prie Indian Rd.)

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. - Roncesvolles, 

$4.000 įmok. 7 kamb. per du ougŠ- 
tus, 2 mod. virt.r alyva vand. šilod., 
vieta garažui, atvira skola. Pilna 
kaino $16.000.

Roncesvolles • Wright, $5.000 
įmok., 9 kamb. per du augštus, 2 
mod. virtuvės, olyvo vand. šild. 2 
vonios, 3 garažai, privot. įvažiav. 
Puikus pirkinys.

Bloor - Jone. $17.500 pilno kaino, 
arti susisiek., rupių plytų, gražus ot-- 
skiras 6 kamb. namas. Dvig. gorož.

S. JOKŪBAITIS.

King - Dufferin, $1.000 įmok., 8 
kamb. mūrinis namas, 3 virt., vieta 
garažui, lengvos išsimokėįimo sąly
gos. Pilna kaino tik $12.000.

Howard Prk. Ave. - Indian Rd. 
$3.000 įmok., 8 kamb. mūrinis, 2 
virt, alyva šild., didelis kiemas, arti 
susisiekimo, skubus pardavimas.

Jone - St. Marks Rd. $3.000 įmo
kėti, gražus 4 metų seunmo mūr. 
namas. 6 did. kamb. Mod. alyva šil
dymas, privot. jvožiav., liet, mėgia
mas rajonas. %
Įstaigos telefonas LE. 4-7584

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 Pork 
$2.000 įmokėti, 6 kamb. nomas, ult
ra mod. virtuve, geras šildymas, ga
ražas, namas be skolų, pilna kaina 
$12.700.

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

Evelyn Avc. - Bloor 
$4.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, dupleksas per du 
augštus. Vand. alyva šildomas, di
džiulis kiemas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimų., ,

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

Glendenon - 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. alyva 
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.

P. KEI
TEL. DARBO LE. 2-4404

Kas dėjosi
(Atkelta iš 3 psl.) 

minklas. .
Jeigu su bažnyčia turi ryšį — 

negali būti valdžios tarnautojas. 
Jeigu esi mokinys ir nori siekti 
augštesnio arba augštojo mokslo 
— turi priklausyti komjaunuo
liams. Dauguma taip ir daro, 
vienok tokių moksleivių tas ne
sulaiko nuo bažnyčios lankymo 
(žinoma, slapta) ir išpažinties 
ėjimo. Lietuviai, neišskiriant nė 
komunistų, bažnyčiose tuokiasi, 

į vaikus krikštija ir t.t.
Prie Stalino nemaža bažnyčių 

buvę uždaryta, nes joms buvo 
pritrūkę ir kunigų. Dauguma jų 
buvo ištremti. Dabar daugelis 
kunigų grįžo, truputis naujų 
įšventinta, be to, ir priespauda 
truputį palengvėjusi, todėl ir 
bažnyčios beveik, visos veikian
čios ir turinčios kunigus.

Lietuviai tarpusavy gana vie
ningi. Įskundinėjimų būta gal 
tik didžiojoj sumaišty — bolše
vikams antru kartu sugrįžtant.

“Amerikos Balsų” lietuviai 
visą laiką galėję ir dabar galį 
klausytis, nes radijo aparatai su 
trumpomis bangomis nebuvę at
imti. Žinoma, tų transliacijų 
klausomasi ir žiniomis pasidali
jama tik griežtai tarp savųjų ir 
tarp labai patikimų draugų. 
Nors transliacijos buvusios la
bai trukdomos bolševikinių spe
cialių įrengimų. (Gaila, kad šitą 
pavergtos Lietuvos žinių šaltinį 
Amerika uždaro. Mat, “taupu
mo” sumetimais... Pr. Al.).

Didieji vežimai iš Lietuvos į 
Sibirą buvę 1947 m. ir, kas bū
dinga, irgi apie birželio vidurį.

Tuomet vežę stipresniuosius 
ūkininkus, nes tie metai sutapo 
ir su intensyviuoju kolchozų kū
rimu Lietuvoj. (Ukrainoj apie 
11 mil. žmonių badu išmarino 
kolchozus bekuriant. Pr. Al.). 
Be to, vežė įtariamuosius palai
kant ryšį su partizanais, jų gi
mines, draugus ir kitus.

Po Stalino mirties Lietuvoje 
padėtis pagerėjusi. Tuomet jau 
nebebuvę išvežimų, nebebuvę

KELIONIŲ BIURAS 
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SUOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dobar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.
Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo 

O. K. JOHNSON & CO. LTD.
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 ... EM. 6-9488
Į.II— . ........................................... .. I . » ........................................................ ... ........................................... .

High Park - Bloor
$5.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, mod. virtuvė, 2 vo
nios, vand. alyva šildomos, didžiu
lis kiemas, garažas, viena skola 10- 
čioi metų.

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

Glenloke - Bloor
$8.000 įmokėti, 9 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 2 modern, 
virtuvės, naujas šildymas, dvigubas 
garažas su labai plačiu įvažiavimu, 
viena skola 10-čiai metų.

į Durie St. - Bloor
$8.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, mod. virtue, vand. 
alyva šildomas, garažas, gražus 
kiemas.

Jone • Baby Point
$8.000 į mokėti, 5 kamb. naujas 
bungalow su 3-jų kamb. butų rūsy, 
lobai modernus, alyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, didižulis kiemas, 
garažas.

Rusholme R<t
$9.000 įmokėti, 14 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vand. šildomas, didžiulis sklypas su 
privačiu įvažiavimu, patogus nuoma
vimui.

BERIS
- - NAMŲ LE. 5-1584

Lietuvoj...
draudžiama susirašinėti ir net 
siuntinius gauti iš užsienio. Tuo 
tarpu prie Stalino, netgi gavus 
paprasčiausią laiškelį žmogus 
buvęs tardomas, klausinėjamas.

Po Stalino žiauriąja priespau
da žmonės buvę begalinėj bai
mėj, nuo kurios ir dabar sunkiai 
atsigauną.

Paskutiniaisiais metais žmo
nės pradeda grįžti iš Sibiro į sa
vo numylėtąją žemelę Lietuvą. 
Deja, grįžta labai išvarginti, 
dauguma nesveiki ir, reikią pri
pažinti, nedaug. Visi norėtų grįž
ti, bet vieniems grįžti uždraus
ta, kiti — lėšų kelionei neturi, 
nes už atvežimą .reikia savo pi
nigais užsimokėti. (Jie tik išvežė 
“nemokamai”. Pr. Al.).

Prie MalenkOvo, vėliau prie 
Chruščiovo, buvę pradėta dąu- 
giau dėmesio kreipti ir į kolcho- 
zininkų gyvenimą. Kolchozuose 
vykdoma daugiau statybų, sta
tomi ypatingai dideli milžiniški 
tvartai, kurie Lietuvai laisvę 
atgavus, niekam nebūsią pritai
komi. Skatinama ir truputį leng
vinama kolchozininkų privati 
statyba.4

Prie Stalino pabėgusiųjų į 
Vakarus šeimos dažnais atvejais 
buvusios tardytos, kaikurie to
kiu šeimų nariai išvežti. Dabar
tiniu metu (bent ligi 1957 m. 
pavasario) už pabėgusius į už
sienį šeimų narius niekas jokio 
klausimo nebekėlęs. Tai, žinoma, 
liečia privačius žmones ir kol- 
chozininkus. O valdžios tarnau
tojams kitaip. Jeigu brolis ar se
suo Vakaruose — esi atleidžia
mas iš tarnybos.

Paskutiniu laiku ėjusios ži
nios, jog kiekvienam leidžiama ' 
prašytis iš Lietuvos išleidžia
mam į užsienį — vyrui pas žmo
ną, žmonai pas vyrą ir pas kitus 
artimuosius, tačiau, deja, kol 
kas, dar niekas to daryti nerizi
kuoja, nes, iš Stalino laikų įbau
ginti, bijo net apie tai ir užsi
minti, tai ką bekalbėti apie ko
kius nors prašymus iš Lietuvos 
išvykti?

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA-
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDA

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

High Prk. Ave.-Annette. $7-8.000 
įmok., 10 did. kamb., atskiras mūr. 
namas. Naujos alyvos šild., 2 vonios, 
garažas, arti susisiek. Vieno atvira 
skola 10-čioi metų.

Pacific • Humberside, $8.000 įmo
kėti, 10 kamb. atskiros šviesių ply
tų nomas. 3 virt., alyva Šild., vieta 2 
gorož. Geros nuomavimui. Sav. iš
vyksta f JAV. Skubus ir geras pirki- 
<iys.

Namų telefonas LE. 4-0773
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Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA <CHIRURGt

Dr. E. Znbrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas).

Telefonas LE. 2-4108

41 Hewitt Ave. 
Toronto

Telefonas LE. 5-1551
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Tai ne _
Pranas, gatvėkary, kur slovė

ną jau nebejauna moteriš
kų* šalia sėdinčiam jaunes-

j — Būk džentelmenas, Anta- 
Inai. Pagilk ir užleisk savo vietą 
tai poniai.

Antanas: — Tai visai ne po
nia... tai mano žmona.

LIETUVIŠKA RŪBŲ valykla 
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

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

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

, Sav. V. BLOCKIS

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA 
WANDA’S HAIR STYLING

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

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

1790 B QUEEN ST. W. (prie Sunnyside)
Telefonas LE. 5-6686

PRANAS BARAUSKAS

LE. 4-3608
83 Westmoreland Avenue, Toronto
Alįtovcs The Empire LTe [nsursnce Co. ir 

kitu draudimo bendrovių.

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

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

RESTORANAS “RŪTA”
[ Naujai atidarytas ic naujai įrengtos. Valgiai 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

ŽUKLAVIMO

1212 DUNDAS ST. VV. - TORONTO - TEL. LE. 2 9547 
čia pat galime užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus

Vyru ir moterų rūbi 
siuvėjas

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

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

ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN 
KAI — gazo ar elektros. Valdytojai (air conditioners) vasarai b 
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
A

Kitas leido
Daktaras ligoniui: — Ar tams

ta užlaikote mano įsakymą dėl jo viei 
gėrimo? • , kė, sa

Ligonis:—Taip, daktare. Kas- niam draugui Antanui: 
dien išgeriu šešius stikliukus.

• Daktaras susijaudinęs: — še
šis?! Aš leidau jums tik tris 
gerti!

I Ligonis: — Tai aš žinau, dak
tare, bet kitas daktaras leido

Į man dar tris gerti!
. Irgi atsakymas
J — Kas jūs per vienas, iš ko
kio krašto, — klausia lietuvis 
savo kaimyną.

— Esu vilniškis dzūkelis nuo 
Alovės!

— Negalimas daiktas. Tamsta 
kalbi kauniečio tarme!

— Galimas daiktas, nes jau 25 
metai kaip gyvenu Amerikoje...

Ne tuojau
Mokytoja mokiniams: — Kas 

iš jūsų nori eiti į dangų, prašau 
atsistoti.

Visi atsistojo, liko tik vienas 
sėdėti. Mokytoja kreipiasi į sė-. 
dintį mokinį:

—ųJonai, ar tu nenori į dangų 
eiti?

— Noriu, panele mokytoja, 
bet ne tuoj ...

Žmona dygsta
Motina aiškina sūneliui, kad 

Dievas iš Adomo šonkaulio su
tvėrė pirmą moterį — Adomo 
žmoną Ievą.

Vaikas, išklausęs motinos aiš
kinimą, jau buvo beeinąs gulti, 
bet staiga greit sugrįžo prie mo
tinos ir susiėmęs sau šoną, suri
ko:
. — Mama, mama, man šonas 
skauda, turbūt, žmona dygsta!

— Ko taip įbedei akis į mane? 
Ar niekad nesi manęs matęs? — 
sako žmona vyrui.

— Tu, brangioji, neįsivaizdi
ni, kaip gražiai atrodai, kai ta
vo lūpytės uždarytos...

KARALIENĖ JULIJONA 
ABDIKUOS?

Jau kuris laikas plačiai kur
suoja Europoje gandai, kad 
Olandijos karalienė Julijona di
nastiniais ir vidaus politikos su
metimais ruošiantis abdikuoti ir 
sostą perduoti dukteriai Beatri
čei, kuri jau keletas mėnesių 
įvairių specialistų supažindina
ma su Olandijos valstybės gy-. 
venimu, politika ir valdžios 
aparatu. Ji be to, vis dažniau 
pavaduoja motiną įvairiuose 
viešuose pasirodymuose.

Neseniai pasklido Prancūzijoj 
gandas, kad į Prancūziją atvyko 
du Olandų karališkojo dvaro 
dvariškiai, kurie apžiūrėję Van- 
venargues pilį Aix-en-Pro?en- 
eė. Tai didžiulė istorinė pilis, tu
rinti 21 kambarį ir dar keturis 
atskirus pastatus, be to, 1.000 ha 
žemės. Jos vertė esanti 200 mi
lijonų frankų. Manoma, kad pi
limi domisi karalienė, kuri ab- 
dikavusi išvažiuotų iš Olandijos 
ir tenai su vyru apsigyventų.

Jie kenčia...
(Atkelta iš 3 psl.) i vyzdžiui, mūsų Praną iš toli glo

boja vienas vak. Prancūzijos 
ūkininkas. Nėra jis joks turtuo
lis: turi 7 ha žemės, didelę šei
mą — šešis vaikus. Vienok jie

pasiturinčiųjų rankas, kurie pa
žada pasiųsti siuntinių. Tokiu 
keliu yra pasiekęs nevienas 
siuntinėlis ir St. Josef ligoni
nės lietuvius. Štai prieš pora 
mėnesių Jurgis visai netikėtai 
gavo vaistų siuntinėlį iš gana to
limo Rheine miesto. Pasirodo, jo 
adresas per tėvo Leppich “SOS 
Siuntinių Pagalbą” atsidūręs 
pas vieną vokietį vaistininką.

Ir pačiame Regensburgo mies
te yra susiorganizavęs tėvo Lep
pich veiklą remiančiųjų būre
lis. Jo nariai reguliariai lanko 
St. Josef ligoninę. Viena ponia 
aptarnauja kelis lietuvius jau iš
tisus trejus metus. Kartą kalbė
jausi su ja. Patyriau, kad ji pati 
turinti kelis vaikus. Kitiems jos 
vietoj nebūtų laiko vaikštinėti 

, ligoninėn. Bet ši motina atėjusi 
i pasišnekučiuoja su savo globoti- 
i niais, atneša jiems vaisių, rūka
lių, pasiima namo ųžadyti jų 
i j mes! pataisyti drabužius.
reikia, ji ir laiškus už juos 
rašo.

Nėra nė vieno ligonio St. 
sef ligoninėje, kurs neturėtų sa
vo globėio iš tėvo Lippich ra
telio. Ligonių veidai nušvinta, 
kai jie ima pasakoti apie savo 
geradarius.

Globėjai užsieny
Negalima nutylėti ir dar kitos 

St. Josef ligoninės globėjų gru
pės. Ji susideda iš įvairių tauty
bių žmonių, gyvenančių už Vo
kietijos sienų. Per vieną vokie
čių socialinės globos įstaigą jie 
yra užmezgę ryšius su ligoniais. 
Šie’ užsieniečiai globėjai parašo 
laiškų, atsiunčia dovanėlių. Pa-
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ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4*6123
ANT. JUOZAP AITIŠ I

i

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

Sav VL. TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Nauiu stabdžiu idėiimas t»k 518.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau regu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 24058. DARBE: WA. 1-9541

Dr. U SIMON
Grįžo iš atostogų ir vėl atida
rė kabinetą odos ir venerinių 

ligų praktikai 
288 St Clair Ave. W.

Tel. WA. 1-6614. Toronto

GRAŽIAUSIAS PASAULY 
TILTAS

Ponte Santa Trinita — Šy. 
Trejybės tiltas — Florencijoje, Į 
genialiojo Michel Angello kūri
nys, pasitraukiančios vokiečių 
kariuomenės buvo susprogdin-1 
tas. Feldmaršalas Kesselringas 
buvo davęs įsakymą susprogdin
ti visus miesto tiltus, kad apsun
kintu sąjungininkams žygiavimą 
per Arno upę, kurios abiejuose 
krantuose yra pastatyta Floren
cija. Vienas vokiečių puskarinin
kis betgi feldmaršalo įsakymo 
nepaklausė ir Ponte Vecchio ne
susprogdino, matyt, jam pagailo 
sunaikinti brangų senovišką me- į 
no kūrinį. Taip jis ir liko vie
nintelis visame mieste.

Vos pasibaigus karui Floren
cijos architektai pradėjo tarfis,1 
kaip atstatyti šv. Trejybės til
tą, didįjį renesanso architektū
ros paminklą. Atsirado entuzias
tų, kurie tilto atstatymui reika
lingų lėšų rinkti vyko net į Ame
riką. Buvo taip surinkta $500.000 
ir pradėti atstatymo darbai, va
dovaujant archit. Riccardo Gir- 
dulich.

Pirmiausia buvo surinkti visi 
buvusio tilto gabaliukai, išstudi
juota akmens apdirbimo techni
ka ir viskas daroma, kad atrody
tų lygiai taip, kaip buvo. Po 3 
metų kruopštaus darbo tiltas 
baigtas. Jo pašventinimo iškil
mės buvo didžiausia šventė Flo-' 
rencijoje. Buvo atstatytos taip 
oat visos senosios statulos, vaiz
duojančios keturis metų laikus. 
Sunku bu”o restauruoti tik Pri
mavera figūrą, kurios - galvą 
greičiausia buvo pasisavinęs, ku
ris sąjungininkų karys 1944 m. 
Bet pagaliau buvo restauruoja ir 
galva. Moderniškas žmogus di
dingąjį renesanso kūrini atsta
tė labai sąžiningai ir tiksliai. 
/ < ■ ' . , < M. T.

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
Priėmirrlo 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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
Dantų gydytojas

Vakarais ir lošta dienia h 
pagal sus it o rimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4 
(j rytus nuo Dufferin. StJ.

suranda laiko parašyti Pranui. Berlynas. — Rytų Berlyne bu-
laišką, papasakoti apie savo 
gražią gimtinę Bretaniją. Laiš
kuose jis drąsina ir guodžia. Ret 
karči.ais atsiunčia siuntinėlį ar 
porą markių.

Su Jurgiu susirašinėja pran
cūzas, kurs . pato-yra paralyžuo
tas. Jo tėvai, kurie dirba viena
me šokolado fabrike, už jį laiš
kus parašo ir kada ne kada sal- 
iumynų atsiunčia.

Vėl kito lietuvio globėja gy
vena Anglijoje. Ji’per Lamanšo 

analą dalinasi su Regensburgu 
skanėstais ir niekad laiškuose 
nepamiršta paminėti katino, jos 
vienatvės bendro.

Kukli' St. Josef ligoninė išore, 
vargana viduje. Vienok į ją su
bėga daug artimo meilės gijų. 
Ir šios meilės šiluma nudžiovina 
nuo skruosto nevieną ašarą. Il
gi mėnesiai greičiau prabėga. 
Esi atskirtas nuo bendruomenės, 
bet nesi jos užmirštas.

J. Medaitis, (ELI).

vo suimti keturi vienuoliai jė
zuitai be jokio oficialaus įsaky
mo.

Paieškojimai
Adomo Petrausko ieško Sabi

nė? Mardošlerfe 'iš Kauno. Pra
nešti: J. Petrauskui, 100 Wilson 
Ave.. London, Ont.

Dr.Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

Toronto
Telefonas LE. 1-2933

Dėl atostogų kabinetas užda
rytas nuo liepos 16 d. iki 

rugpiūčio 1 d.

Nuo liepos 25 dienos iki 
rugpiūčio 11 dienos 
išvyksta atostogų.

A

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems aklų defek- 
akių r ervus, kurie dai

nai sukelia q^Jvos skaudėjimų ir ner
vingumų Kalba slavų kalbomlf.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS-NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/karrfpas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BĖN, B.A 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. .%,
Kalba slavų kalbomis.

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O. 
WIKTORIA 

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.

W. A LENCKI, BJL, L.L.B.

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
. t 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

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

PIGIAUSI
Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 

K. ARDAVIČIUS
High Park rajone

' 2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220 
(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)
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VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS 
Visiems sezonoms pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir ooltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Nopjousi mo
deliai. Žemiausios kainos.

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

LEO SIGN SERVICE CARPRmJv1"
Krautuvių ir vitrinų, kabinetų, lentynų, bufetų įrengimai. 

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas*— Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Coi Ltd>

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

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūfių 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

■1

STANLEY SHOE STORE
AugiCiousios rūšies moterų, veikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto

VEDYBOS
Jei norite velti, roiykite /vokiečių ar 

.lenką' k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

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

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

$14.75
$23.20 Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUSKEVICIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

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

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

Richmond Hill

TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 

Darbas sąžiningas jr garantuotas.

TH. RO. 6406318 SKYLARK RD.. Tortmto.
I i'll n r r m u ■ ■■■■■■ i**

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS. H1 - Fi, PATEFONUS. 

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

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA"

Petlrela 1 iki $3.000. Paskolos, indėliai Ir gyvybė apdrausto.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktadienįois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok. 
Antrodieniois — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vol. vok.
Trečiodieniois ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vol. ryto uidaryro.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundės St. W., Toronto, Ont.

TelHonos LE. 2-8723

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
H-n gy<en<.r,č.ą« orbo Mvvkstan-

Nevykti galimo laivu- "Batary" M* 
nuoloi-

, dat. . •

FOUR SEASONS 
[EBiŠKrilAViB® -■
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Maloniai kviečiame visus vasarotojus ir torontiečius atsilankyti.
Rengėjos — Liet. Kai. Mot. D-jos šv. Jono Kr. parapijos skyrius.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kviečiame visus gausiai da

lyvauti šį sekmadienį didžiojoje 
lietuvių maldininkų kelionėje į 
Midlandą. Pasistenkim automo
biliuose jei tik bus vietos, pa
imti artimuosius. Taip pat orga- 

* nizuojama kelionė autobusais, 
kurie išvyks sekmadienio rytą 
nuo abiejų liet, parapijų bažny
čių. Norintieji vykti autobusu 
užsiregistruoja klebonijoje ne
vėliau penktadienio vakaro. Ak
tyviai įsijunkime pamaldų metu 
giedojime' liet, giesmių. Gausiai 
dalyvaukime Kryžiaus kelių ir 
po to Apaštališkojo Delegato su
sitikime su lietuviais.

— Šį pirmąjį rugpjūčio mėne
sio penktadienį šv. Mišios 7.30 
vai. vakaro.

— Ir šį sekmadienį abiejose 
vietovėse pamaldų tvarka bus 
ta pati: šv. Jono bažnyčioje pa
maldos laikomos 9.30 ir 11 vai.; 
Springhurste — 9 ir 11 vai.

— Jaunimui sportuoti aikšte
lės Springhursto vasarvietėje 
jau įrengtos ir praėjusį savait-' 
galį pirmu kartu jose pradėti 
sporto žaidimai. Aikštelių įren
gimas parapijai gana brangiai 
kainavo. Tikimasi, kad jų turė
jimas gerokai pasitarnaus vasar
vietės lietuviams, ypač mūsų 
jaunimui.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Kostas Rašymas ir Anesė 
Ankudavičiūtė.

— Pakrikštyta: Danutė Joana 
Kardokaitė ir Jieva Otmaraitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
■— Šią savaitę yra pirmas rug

pjūčio mėn. penktadienis. Šv. 
Mišios ir kt. pamaldos laikomos 
7.30 vai. vak.

— Šeštadienio rytą, 8 vai. kal
bamas rožančius prie išstatyto 
Švenč. Sakramento. Šv. Mišios 
laikomos prie šoninio altoriaus.

— Šį sekmadienį tretininkų 
mėnesinio susirinkimo nebus, 
nes daugelis vyksta į Midlandą. 
Susirinkimas nukeliamas į kitą 
sekmadienį, 3 vai. p.p.

— Šį sekmadienį, rup. 3 d. mū
sų parapijoje yra Porcinkulės 
atlaidai. Kadangi jie supuola su 
maldininkų kelione į Kanados 
kankinių' šventovę Midlande, 
mūsų bažnyčioje bus susilaikyta 
nuo didesnių iškilmių. Kurie 
maldininkų kelionėje nedaly
vaus ir liks Toronte, atlikę išpa
žinti ir priėmę Švenčiausią gali 
gauti visuotinius atlaidus už mi
rusius tiek kartų, kiek kartų ap
lankys mūsų bažnyčią ir sukal
bės 6 poterius šv. Tėvo intencija. 
Atlaidai gaunami nuo šio šešta
dienio vidurdienio iki šio sek
madienio vidurnakčio.

■—- Dar kartą kreipiamės į vi
sus parapijiečius, kviesdami vi
sus kuo gausiausiai dalyvauti 
maldininkų kelionėje Į Midlan
dą šį sekmadienį. Šv. Mišios 
šventovėje prasidės 11 vai., ku
rias laikys J.E. vysk. V. Padols- 
kis. Be to, iškilmėse yra pasiža
dėjęs dalyvauti Apaštališkasis 
Delegatas, Kanadoje.

Pamaldų metu visi tikintieji 
gieda populiarias lietuviškas 
giesmes. Po Kryžiaus kelių prie 
lietuvių kryžiaus bus J.E. vysk. 
Padolskio pamokslas. Čia pat 
bus daroma rinkliava baigti 
kryžiaus pastatymo skoloms mo
kėti. Kurie registruojasi kelionei 
autobusais, prašomi dar kartą 
asmeniškai ar telefonais klebo
nijoje pasitikrinti, ar yra susida
ręs pakankamas važiuojančių 
skaičius ir ar apsimokės autobu
sus samdyti. Dėl visako, važiuo
ją Midlandan savomis mašino
mis ir galį paimti pakeleivių, 
prašomi paskambinti kleboni- 
jon, kad būtų galima paimti ir 
tuos, kurie neturi važiavimo 
priemonių.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Jonas Petkevičius ir Ge
novaitė Kionigytė.

— Pakrikštyta: Juozo ir' Ja
ninos Viečerinskų sūnus Ričar
das Juozas.

Sol. Orentui paminklas
Prieš trejetą metų Toronte 

mirusiam lietuvių gerai pažįsta
mam operos sol. Kostui Orentui 
pagerbti ir prisiminti ant jo ka
po Toronto Vilties ,Kalno kapi
nėse yra užsakytas paminklas - 
antkapis. Antkapiui projektą 
paruošė dail. T. Valius. Pamink
lo pastatymo finansiniais reika
lais rūpinasi velionies žmona ir 
susidaręs solisto bičiulių komi
tetas. Paminklas bus juodos spal 
vos, su įgraviruota lyra ir sti
lizuotu lietuvišku kryžium.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais, Tėvų Pranciškonų sto
vyklavietėj geltonavo ateitinin
kų palapinės, o jose ir apie jas 
knibždėjo linksmai nusiteikęs 
jaunimas. Visi jie čia krykštavo 
ir žaidė palydėdami savo juoką 
skambiomis Lietuvos laukų dai
nomis. Bet tai nebuvo viskas, 
nors savaitgaliui atvažiavę sve
čiai galėjo tokį vaizdą susida
ryti.

Žinoma, stovykla yra tam, kad 
stovyklautojas galėtų šiek tiek 
atsigauti ir, nusikratęs miesto 
dulkes, pakvėpuoti šviežiu pušy
nėlio oru... Tačiau reikia atsi- _ w _
minti, kad čia renkasi stovyk-jhi. Jon suvažiavo skautai iš To- 
lauti ne šiaip sau vaikai, bet ak
tyvūs lietuvių tautos nariai. To
dėl susirinkusiųjų pirmaeilis 
tikslas buvo ne vien ilsėjimasis, 
bet ir pagyvinimas bei sustip
rinimas savo jėgų šūkiui “Visa 
atnaujinti Kristuje”. Čia susi
rinko ateitininkai iš visokių vie- 
.ovių — turėjome vieną net iš 
Anglijos.

Turėjome paskaitininkus, kaip 
xun. dr. J. Gutauskas, prof. dr. 
A. Šapoka, taipgi pats šios sto
vyklos komendantas Vytautas 
Birieta po savo paskaitos paliko 
dar giliau įsiraususią mūsų tė
vynės meilės liepsnelę. Bebai
giąs ruoštis magistro laipsniui 
Toronto un-te Kazimieras Mang 
licas pravedė labai gyvas dis
kusijas, bandydamas! šrišti 
krikščioniškosios meilės proble
mą, kurioje stovyklautojai pri
ėjo išvados, jog kiekvienas žmo
gus turi būti mylimas; galima 
nekęsti tik žmogaus blogų dar
bų, nes žmogus, kaip Dievo kū
rinys pačia savo prigimtimi yra 
mylėtinas.

Penktadienį buvo, numatytas 
tradicinis partizanų vakaras su 
procesijomis lauke, bet pasitai
kius lietingam orui, visa progra
ma buvo atlikta salėje. Buvo 
tartas įžanginis žodelis, po kurio 
visi sukalbėjo rožinį už kenčian
čius brolius ir seseris. Ištrauką 
iš partizanų gyvenimo paskaitė 
V. Birieta. Doloresa Stirbytė 
gražiai padeklamavo partizanų 
sukurtą eilėraštį, o kelios mer
gaitės išpildė Teresės Verbickai- 
tės parengtą melodekmaciją. Tą 
vakarą buvo taip pat prisiminta 
ir dr. Vinco Kudirkos 100 metų 
gimimo sukaktis, nes jis irgi bu
vo kovotojas už Lietuvos laisvę, 
kaip dabar partizanai, tik kito
kiu ginklu — raštu. Apie dr. V. 
Kudirką ir jo kūrybą kalbėjo J. 
Staškevičius, o po to viskas bu
vo užbaigta dr. V. Kudirkos ne
mirštamuoju Lietuvos himnu.

Stovyklos metu patys stovyk
lautojai skaitė savo referatus, 
bei literatūrinius kūrinius.

Stovyklai vadovavo: dvasios 
vadas — T. Rafaėlis,' OFM, sto
vyklos viršininkas — inž. A. 
Ankudavčius. stovyklos komen
dantas -— V. Birieta, mergaičių 
vadovė — Teresė Verbickaitė, 
mergaiičų vad. pavad. — Genė 
Latauskaitė. kultūriniu reikalu 
vadovas — J. Staškevičius.

Dailiojo skaitymo konkurse 
pasižymėjo: Dolorosa Stirbytė, 
Silvija Martinkutė, Romanas 
Mureika. Deklamavimo konkur
se — Martinkutė Silvija, Ka
minskaitė, Stanevičiūtė, Ka
minskaitė. Bendrojo išsilavini
mo ir žinių konkurse: Danguolė 
Prunskytė, Dolorosa Stirbytė, 
Kęstutis Raudys. Gražiausiai 
papuoštos palapinės buvo: Žibu
čių, Palangos, Algiu. Buvo iš
leistos kelios laidos humoro laik 
raščio “Uknolis”, kuris visiems 
sudarė linksmą nuotaiką. Reda
gavo J. Staškevičius. S.

Naują seriją aplinkraščių iš
siuntinėjo Berlyne veikiantis 
“Grįžimo Į tėvynę komitetas” 
Vakaruose gyvenantiems lietu
viams. Viename jų siūlomasi pa
dėti, jei būtų pageidaujama už
megzti ryšius su Lietuvoje gy
venančiais giminėmis ir pažįs
tamais. Pridėta ir anketa, kurio
je yra šie klausimai: 1. Ar gau
nate laikrašti (Tėvynės Balsą) 
reguliariai? 2. Kokios jūsų nuo
monės apie Tėvynės Balsą? Kas 
šiame laikraštyje patinka, o kas 
nepatinka? 3. Kokią medžiagą 
apie Tarybų Lietuvos gyvenimą 
jūs pageudautumėte ateity skai
tyti? 4. Kas iš jūsų pažįstamų 
tautiečių norėtų gauti Tėvynės 
Balsą? 5. Ar klausotės mūsų ra
dijo laidų iš Berlyno ar iš Vil
niaus? Anketą gavo ir kaikurie 
torontiečiai.

1958 m. rugpjūčio 2 <L 8 vaL vąk. 
SPRINGHURST (WASAGA) VASARVIETĖJE 

lietuvių salėje ruošiamas

didžiulis šokiu, 
VAKARAS

Dėmesio motoristams!
PRANEŠAME, kod noOįoje, modemiškoj įrengtoje

MOUNT ROYAL MOTORS
dirbtuvėje otliekomi visi outo mošinų remonto dorboi prityrusių mechonikų 
(20 metų praktiko) greitai ir sąžiningai. Dėl visokių pataisymų, dažymo, bate

rijų ir kitų reikmenų, prašome kreiptis pos savus ir išsiaiškinti lietuviškai.
Lietuviams daromo didelė nuolaida.

3 Mount Royal Ave. Tel. BE. 3-3521
(Islington, iš miesto važiuojant Dundas pirma kairėn už Kipling)

Savininkei V. ir J. Dundžiai

Skautų stovykla 
prasidėjo praėjusį šeštadienį p 
Augustinavičių ūkyje prie Del-

‘ ronto, Hamiltono, Tillsonburgo 
ir Delhi, — išviso apie 60, o sa
vaitgaliais — 80. Sekmadienį T. 
Paulius, OFM, atlaikė pamaldas 
4.30 vai. p.p. ir pasakė atitinka
mą pamokslą. Šiemet stovykla 
mažiau gausi dalyviais, tačiau 
nuotaika puiki: visi džiaugiasi 
gražia gamta ir domisi skautiš
kais užsiėmimais.

Savaitgaliais stovyklą aplan
ko gausūs svečiai. Stovykla už
truks iki rugpjūčio 4 d. — pir
madienio. Mergaičių grupei va
dovauja p. Vilimienė iš Hamil
tono, o berniukų — p. Baziliaus- 
kas iš Toronto.

Dr. Pr. Ancevičius 
nelietuviškuose raštuose pasira
šąs dr. F. Ancevich, parašė “The 
Globe a. Mail“ dienraščiui laiš
ką, kuris buvo įdėtas VII. 25 d. 
Jame autorius įtikinėja kito laiš
ko autorių J. Toyne, geriau pa
žįstantį šv. Raštą nei Markso - 
Engelso raštus, kad komunizmas 
yra laikytinas nevien savotiška 
religija ar Dievo bausme. Prak
tiniame gyvenime komunizmas 
esąs socialinis - ekonominis - po
litinis sąjūdis, išaugęs į baisią 
jėgą, paremtą naujausia techni
ka. Esą nėra pagrindo tikėti ko
munizmo taikia koegzistencija, 
nes ši vedanti į komunizmo plė
timąsi kituose kraštuose. Tai 
esą rodo ir pastarieji įvykiai 
Vid. Rytuose. N. Chruščiovas, 
užuot siekęs sugyvenimo su va
kariečiais, stumdo juos iš vienos 
nesaugios pozicijos kiton. Di
džiųjų konferenciją N. Chr. no
rįs panaudoti savo tikslams: pri
versti vakariečius kapituliuoti 
arba suversti jiems visą atsako
mybę už galimą karą.

Statybininko įspūdžiai
Toronto statybininkas Tho

mas Irving, lankęsis Sov. Sąjun
goj drauge su kitais 29 Kanados 
verslininkais, papasakojo savo 
Įspūdžius Toronto Kiwanis klu
bo nariams. Jo nuomone, rusas 
darbininkas pagaminąs tik pusę 
to, ką pagaminąs kanadietis, nes 
nejaučiąs jokio paskato stipriau 
dirbti. Statybos bendrovės ten 
stokojančios pagrindinių medžią 
gų. Vienas rusas jam sakęs: “Jei 
perkeltum savo firmą iš Kana
dos Rusijon, uždirbtum kasmet 
po milijoną dolerių”.

? o d ė k o
Negalėdamas išvardinti visų pavardė

mis, visiems bendrai noriu karštai ir nuo
širdžiai padėkoti: mano giminėms, drau
gams ir bičiuliams nepagailėjusiems 
taip brangaus laiko ir lankiusiems mane 
ligos metu šv. Mykolo ligoninėje. Nuo
širdžiausiai dėkoju už gėles, dovanas ir 
visokiausių moralinę paramų.

A. Augutis.

REIKALINGA PATYRUSI ŠEIMININKĖ 
(Housekeeper) žydų Šeimai dviems su
augusiems. Gaminti maistų >r bendra na
mų priežiūra. Amžius nesvarbu. Duoda
mos kambarys. Gero alga ir geri namai 
tinkamam asmeniui. Teiraukitės 257 
Niagara St., ištaigoje, ar telefonu EM. 
8-3001 arba HU. 5*8317.

Išnuomojamos kambarys su baldais ir 
atskiru įėjimu. 62 Kenneth Ave. Telef. 
RO. 9-5866. ________________

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė JI 
augŠte su baldais ar be baldų. Crowford 
g-vėj. Yra vieta mašinai. LE. 4-4088.

SPRINGHURST vasarvietėje išnuomoja
mas vasarnamis iš f 6 kambarių, visas 
arba atskiri kambariai. Tel. LE. 4-5039.

Kas rugpjūčio mėn. 3 d., sekmadienį, 
važiuodamas mašina į Springhurst, galė
tų kartu paimti šeimų iš 2 suaugusių ir 
2 vaikų, skambinti tel. LE. 4-7328. Už 
kelionę apmokėsime.

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekviena’ 
progai dovano sau ir kitam: medžio su 
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.

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

“Aušros” ■ stovykla JAV viceprezidento
Prisikėlimo parapijos sporto R. Nixon laišką gavo J. Matu- 

klubo “Aušra” dviejų savaičių ilionis. Tai atsakymas į KLB Po- 
stovykla jaunimui-nuo 7 iki 14 
m. amžiaus prasideda ‘šį šešta
dienį, rugpjūčio d. Stoyyklaus 
virš 100 vaikučių iš Toronto, 
Oakvillės, Hamiltono, Brantfor- 
do, Paris, Londono, Kitchener ir 
Buffalo. Stovyklos vadovybę 
sudaro: T. Paulius — dvasios 
vadas, K. Batūra ir J. Dvilaitis 
— komendantai, A. Petrauskie
nė ir A. Šapokaitė — mergaičių 
vadovės, O. Šapočkinienė—gaji, 
sesuo, K. Šapočkinas —4 sporto 
vadovas, j. Staskevičius" — kul
tūrinės programos vadovas, P. 
Astraukienė, A. Baltaduonienė, 
S. Čeponienė, A. Grigienė, O. 
Guobienė, E. Juknevičienė, V. 
Petrauskienė ir B. Strikaitytė — 
šeimininkės, V. Karasevičius — 
ūkio vedėjas; be to: Kazimieras 
Manglicas, K. Batūra, E. Juškai
tė, V. Barcevičiūtė, R. Gatavec- 
kaitė, A. Sapijonytė, D. Simo
naitytė ir D. Daugvainytė — pa
galbinis personalas.

Stovyklautojai prašomi pasi
imti šiuos daiktus: pagalvę, pa
klodes, 2 ar 3 šiltas antklodes at 
specialų maišą, baltinių, keletą 
rankšluosčių, muilo, šiltą megz
tuką, ilgas kelnes, maudymosi 
kostiumą, sportinius batukus, 
keletą porų kojinių, dantims va
lyti priemones, pedūžtamą lėkš
tę ir puoduką, šaukštą, peilį, ša
kutę, maldaknygę, rožančių ir 
turimus sporto Įrankius. Visus 
daiktus, gerai supakavus ir su 
savininko kortele pristatyti į 
parapijos kleboniją iki ketvir
tadienio vakaro. Vykstantieji 
privačiai savo bagažą nusiveža 
kartu. Į stovyklą išvyksime nuo 
Prisikėlimo klebonijos šeštadie
nio rytą 8 vai. • •

Automobilių '^savininkai, ypač 
važiuoją Wasagos kryptimi penk 
tadienio vakarą ar šeštadienio 
rytą, maloniai prašomi pagelbė
ti. Galį padėti paskambinkit Į 
kleboniją T. Pauliui: LE. 3-0621 
ar LE. 3-0977. Ačiū.

Nuoširdus ači ūdr. M. Aršti- 
kaitytei, dr. J. Sungailai, dr. J. 
Morkiui, V. Vasis Real Estate 
ir Al. Dūda General Insurance 
už apmokėjimą 5 vaikdčių sto
vyklavimo išlaidų; M .S. Dervi
niams už padovanotą stovyklai 
šaldytuvą. Kanados Liet. Stu
dentų valdybai ir Toronto skau
čių Šatrijos tuntui už paskolini
mą palapinių.

Tėveliai* ir visi bičiuliai malo
niai kviečiame^ apsilankyti sto
vykloje, ypač savaitgaliais. Sek
madieniais šv. Mišios svečiams 
dus laikomos 11.30 vai.

Nauju policijos, vadu 
paskirtas James Page Mackey 
vietoj nusižudžiusio John Chis
holm. Pareigas pradės eiti nuo 
rugpjūčio 1 d. Ikišiol jis buvo 
policijos inspektorius ir gauda
vo $8'700 metinės algos. Dabar 
jis gaus $12.000 ir kasmet alga 
bus keliama iki $16.000. o žinioj 
bus 2.500 policininkų. 

litinio Komiteto vardu anksčiau 
pasiųstą laišką, kuriame buvo 
išreikštos Kanados lietuvių sim
patijos viceprezidentui ryšium 
su nemaloniais susidūrimais su 
išsišokėliais kaikuriuose P.Ame- 
rikos kraštuose. Laiške sakoma, 
kad viceprezidento kelionėje 
buvę sunkių momentų, tačiau 
daugumoje pietiečių buvęs vi
suose kraštuose maloniai priim
tas. R. Nixon žada ir toliau dar
buotis tarpusaviam JAV ir lais
vojo pasaulio tautų bendradar
biavimui.

A. Šalčius, TŽ bendradarbis 
iš JAV, atvyko su šeima Kana- 
don praleisti atostogų ir aplan
kyti savo giminių bei bičiulių. 
Apsistojo pas pp. Jagėlas.

The Globe Magazine, dienraš
čio The Globe and Mail iliust
ruotas priedas, liepos 26 d. Nr. 
išspausdino ilgą straipsnį “The 
Old Customs”, kuriame apžvel
giamas įvairių Toronto tautinių 
grupių gyvenimas. Paliečiami ir 
pabaltiečiai, sustojant ties birže
lio įvykių minėjimu. Šio straips
nio dalis iliustruota penkių lie
tuvaičių tautiniuose drabužiuo
se nuotrauka ,

G. Keraitytė - Kerath 
1958 m. Toronto gražuolė

Kasmet Toronto policijos die
ną yra renkama viso miesto gra
žuolė. Šiais metais iš daugelio 
kandidačių buvo išrinkta senes
nės kartos ateivio Gustavo Ke- 
raičio 
amž., 
dentė. 
vanų. 
suose 
nors tautybę nutylėjo, išskyrus 
vieną.

Gertrūdos tėveliai atvyko Ka- 
nadon 1928 m. iš Naumiesčio, 
Tauragės apskr.; turi Toronte, 
591 Keele St. mašinų taisymo 
garažą, ir gyvena gražiame Eto-

Šią savaitę yra pirmas mėne
sio penktadienis, skirtas Kris
taus širdies garbei. AV bažny
čioje šią dieną šv. Mišios bus tik 
vakare 8 vaL

Įdomi gegužinė yra ruošiama 
Montrealio L. Katalikių Mote
rų. Ji įvyks rugpjūčio 10 d. ponų 
Šapelių gražiame ūkyje.

AV parapija nuoširdžiai dėko
ja p. Vilkui, aukojusiam $100 ir 
p. Smilgevičiams, aukojusiems 
$45. Viešpats teatlygina savo 
gausia palaima mieliems gera
dariams.

Šią savaitę AV parapijos ko
miteto nutarimu, bus gražiai iš
lyginti ir sutvarkyti parapijai 
priklausą sklypai prie De Sėve 
gatvės.

Šv. Ignaco, T. Jėzuitų globė
jo šventė, buvo iškilmingai at
švęsta liepos 31 d. Ta proga bu
vo atlaikytos iškilmingos pa
maldos 8 vai. v, ir duota proga 
tikintiesiems gauti visuotinius 
atlaidus.

Montrealis ■ Maskva • „
Rugpjūčio mėn. pradžioje pra-» 

dedama tiesioginė oro susisieki- '• 
mo linija iš Montrealio į Mask-* 
vą. Šią oro liniją aptarnaus Su-« 
per G Constellation lėktuvai, * 
kurie nusileis Paryžiuje ir iš čia į 
per Daniją ir Rygą skris Mask-' ' 
von. Kol kas keleiviniai šios li
nijos lėktuvai iš Montrealio; 
skris du kartu per savaitę. Ši- 
linija įvesta pagal Prancūzijos -« 
So v. Sąjungos susitarimą, pasi-. 
rašytą birželio 26 d. Pagal jį so
vietų b-vė Aeroflot aptarnaus : 
•ro liniją Maskva - Paryžius.... i

duktė Gertrūda, 18 metų 
Toronto universiteto stu- 
Ji gavo $1.000 ir daug do- 
Jos nuotraukos buvo vi-

Toronto laikraščiuose,

Atostogaujančių torontiečių 
dauguma

ir šiemet buriasi Springhurst ’ 
vasarvietėje prie Wasagos. Per
eitą savaitę ten atostogavo jau 
nemažas būrys, o savaitgalį su- 
sirenko daug vienadienių sve
čių. Vieni atvyksta pas čia ato
stogaujančias šeimas, kiti šiaip 
pasivečiuoti ir pasimaudyti. Į 
sekmadienių pamaldas prisiren
ka tiek, kad į salę netelpa. At
vyksta ir pravažiuojančių ke
liauninkų. Kaip kiekvienais me
tais, yra atostogaujančių ir JAV 
lietuvių. Aną savaitę grįžo į na
mus čia atostogas praleidęs dr. 
Čeičys su šeima, pereitą savai
tę atostogavo dr. R. Gineitis su 
savo gražia šeima, taip pat iš 
Dayton, Ohio, pp. Araminai su 
dukrele, p. J. Čibiras, pp. Širvai
čiai iš Clevelando ir, turbūt, dar 
daug kitų. Kur ten visus sure
gistruosi. Kai eini paplūdimin 
tai visur tik skamba lietuviškas 
žodis, lietuviškas juokas, o kai- 
kur vakare ir lietuviška daina 
nuskamba.

------- o——

Telefono kainos netrukus bus 
pakeltos Ontario ir Quebeco 
provincijose 38-ių savivaldybių 
vietovėse. Transporto komisija 
Otavoje jau davė savo sutikimą 
Bell telefono bendrovei, kuri tu
ri teisę pakelti kainas pranešu
si klijentams prieš 30 dienų. Pa-

PAČIOJ VIRŠŪNĖJ ’ 
t Atkelta is 1 psl.)

šiam į Jungtines Tautas, progą! 
iš arčiau pažinti Ameriką ir jos^ 
žmones. Jis sakė, kad Chruščio-; 
vas nesąs dogmatikas, greičiau; 
pragmatikas. Pažinimas tikro-’ 
sios padėties Amerikoj esą galė
tų iš pagrindų pakeisti jo nusi*’ 
statymą. , ■ . ■ ' -i

Steigtina “kultūriniam . - :
ryšiui” organizacija
Privačiai teko patirti, kad LT. 

SR valdančiajai klasei' nebuvo: 
kaip megzti ryšy? su išeivijos;! 

' veiksniais ir bendruomenę,’ ku-j 
'rie skelbėsi kovoją už besąlygi-; 
nę 1918-1940 m. Lietuvos res-.; 
publikos atstatymą. Tenykščiai 
turėję remti savo “kultūrinį ry~ 
šį” su išeivija skelbdami, ir rėk* 
laiduodami “pažangiuosius” koĮ 
munistinių pažiūrų Amerikos' 
lietuvių veikėjus. ■ .

Praėjusią savaitę Chruščiovui 
Vokietijoje paskelbus ukazą sa
vo vasalams vertinti užsienid. 
mokslininkus ir kultūrininkus 
ne pagal jų politinius įsitikimu 
mus, bet talentą irs -patyrirpjE 
ryškėjo galimybė, kad “kuftūj 
rinis ryšys” su Lietuva galeįe 
būti išjudintas iš akligatvie* 
Niujorke kaikurie- manė/^lčaS 
“nesusitepusieji” išeivijos kuj£ua 
rininkai turį išlaikyti savo tags 
koše iniciatyvą - Kanadojar 
V-bėse organizuodami to kraštę

va“ palaikyti, yieh^.' 
uždavinių šitokiai grupei 
iškovojimas tėišes lankytis1 £Į5r 
tuvoje ir palengvintu siuntimų 
reikalą. . ’ '■

bicoke rajone. ! - - ........
Atlantis Exp. - Imp. b-vė !§al numatytą naują kainaraštį, 

gavo dideles siuntas Hi-Fi muzi
kos kabinetų iš vokiečių pasau
linės markės firmų: Kuba, Sie
mens ir Koerting. Muzikos kabi
netai yra jau 1958-59 metų se
zono modeliai, labai gražaus sti
liaus ir dar niekam nematyti sa
vo moderniu spalvų derinimu. 
Ypač pasižymi Kuba “Komet” 
TV 21” ir muzikos kabinetas 
“Tango”, o taip pat savo- nauju 
stiliumi labai gražūs ir ’’Sie
mens” modeliai. Publikos susi
domėjimas naujaisiais muzikos 
kabinetais labai didelis. Šiuos 
naujuosius kabinetus galima pa
matyti ir įsigyti Trans-Ocean 
radio krautuvėje, 380 College 
St., Toronto, prie vokiečių kino, 
tel. WA. 3-3931 ir b-vės skyriu
je, Montrealyje, 2052 St. Catha
rines St. West, , tel. WE. 2-2263. 
Kitų firmų radio aparatai, mu
zikos kabinetai ir magnetofonai 
ateina rugpjūčio mėn. (skelb.)

privatinių telefonų kainos bus 
pakeltos 10-25 et., verslo telefo
nų 50 et. - $1.30 mėnesiui. Šis 
kainų pakėlimas apskaičiuoja
mas pagal telefono abonentų 
skaičių atskirose vietovėse; kai 
tik abonentų skaičius pasiekia 
tam tikrą ribą, ta vietovė pa
keliama į augštesnę kainų ka
tegoriją.

...... » ' £
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FOUR SEASONS
TRAVEL '

109 Bloor St. W., Toronto S. . 
Id. WA,.3-9484 ir WA. 3-97IS

Atveža gimines
į n upTg t g yvęriti. pr įx>sisv eči uot i.
s* f

' lėktuvois, laivais, geležinkeliais.
Ncsėzoninio meto nuplaiJos!

į Pasus ir vizas parūpiname per 
tepėja dieniį^

Kreipkitės i mus:
FOUR SEASONS

TRAVEL

TORONTO LIETUViy 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.

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI:
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 

ŽEME STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, -

’ REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ), 

KREIPK I TĖS: 
DISTRICT ESTATE BROKERS

ADAMONIS ir BUDftIŪNAS 
Pirmoji Montreoly Lietuvių Real Estate {staiga 

Noriai Montreal Real Estate Board 
177 SHERBROOKE ST. W„ Telefonas PL. 8501 
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI: 5-JI METAI. 

Apyvarta 1957 m. siekė $1.000.000,00. ..
CR. 6-5075 V. LIESUNAITIS PO. 6-6711

LA. 2-7879 
OR. 1-8951 E. YAFFE

D. N. BALTRUKONIS 
F. YASUTIS 
A. MARKEVIČIUS

J. SKUČAS RA. 2-6152
Sekretorė.

T. L. Namų Valdyba.

Nemokamai Nemokamai Nemokamai
KEELE - LAWRENCE RAJONE

NUOMOKITE DABAR, O MOKĖTI PRADĖSITE TIK RUGSĖJO 1 D. ŠIE VISIŠ
KAI NAUJI 1 i, 2 MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ NEAPSTATYTI 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

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS” .

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiain geram tikslui. . .L-

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4286

A L G ARBENS
REAL ESTATE

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

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

rūiių anglių pristatymui. 
Skambinkite: IX 5-0527

Užsakymai priimami ir paštu.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimo. Toronte ir tolimomh 
ditfoneiįom's. Vitas vežama, turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite j Maut 
reali, Londonu, Windsor., Hamiltonų, 
Ki-r-h su., Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403

TORONTO

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

MORGIČIAI 6V<% ~
Parūpiname pirmus morgičius ant geresnių nuosavybių VŽ*. 

63-4 procentus.
ĮKAINAVIMAS "H

Nuosavybių įkainavimas arba pasitarimas suteikiamas veltui^
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

Mes sąžiningai stengiamės, kad mūsų tautiečiai būtų patena 
kinti. Specializuojamės pardavime geresnių namų, rezidencijų: 

ir investavimų vakarų ir šiaurės Rajonuose. *’ * ’ 2
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

k


