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PLB Seimas
Dėl kažkokio keisto nesusipratimo mūsų tarpe dar yra žmo

nių, kuriuos PLB-kūrimasis erzina, kurie stengiasi kiekviena 
proga įgelti tos idėjos entuziastams, kurie pagaliau jau ruošiasi 
šaipytis ir iš PLB seimo. Iki jo pradžios beliko vos pora savaičių. 
Be abejonės, tai bus didelis įvykis PLB organizavimosi kelyje, 
didelis kiekvienam lietuviui, kuris supranta šito sąjūdžio vertę 
bei reikšmę.

Tiesa, šis pirmasis PLB seimas vyks dar tokiose sąlygose, 
kuriose Pasaulinės Lietuvių Bendruomenės organizacinės struk
tūros atbaigimas vargu ar bus įmanomas. Ir tai ne dėl to, kad 
dar turime' savo tarpe žmonių, kurie tos idėjos neperpranta ir 
net priešingi jos įgyvendinimui, bet svarbiausia dėl to, kad dar 
nesurasta organizacinė forma, kuri tiktų visiems kraštams, kur 
tik lietuvių gyvenama. Yra kraštų, kurių valstybiniai įstatymai 
betkokiai tautinei bendruomenei kurtis neleidžia; yra krašų, 
kurių įstatymai draudžia betkokiai organizacijai priklausyti 
centrui, kuris yra už tos valstybės sienų. Vadinasi ir to krašto 
lietuvių bendruomenės priklausymas PLB centrui nebūtų sude
rinamas su krašto įstatymais. Visos šitos sąlygos iki šiol tebėra 

- neišaiškintos ir neišryškintos. Jos turės būti išryškintos šiame 
pirmajame PLB seime. Reikės taip pat apsvarstyti kelius bei 
būdus, kaip visų kraštų lietuviškosios bendruomenės galėtų būti 
organizuotos ir palaikytų ryšius su kitų kraštų lietuvių bend
ruomenėmis neprasilenkdamos savojo krašto' įstatymams.

Ir išviso ne visuose kraštuose PLB idėja vienodai supranta
ma net pačių aktyviųjų visuomenininkų. Šis seimas, be abejonės, 
turės visus kraštus privesti prie vienos bendros minties. - O tai 
padės pašalinti ir vidines painiavas atskirų kraštų bendruome
nėse bei jų organuose.

Be organizacinės, PLB seimas turės taip pat didelės propa
gandinės reikšmės — tiek pačios lietuviškosios bendruomenės 
viduje, tiek už jos ribų. Seimo viešas žodis, jo svarstomos prob
lemos bei sprendimai, jo viešos deklaracijos skiriamos pačios 
bendruomenės dvasiai sustiprinti ir kitų dėmesiui patraukti. 
Meniniai parengimai taip pat ne tik stiprins savųjų nuotaikas 
bei didins entuziazmą, bet atkreips ir svetimųjų akis į lietuviš
kos kultūros vertybes bei pačią tautą. Seimas kartu tu jo pa
trauktomis lietuviškomis masėmis, bus neeilinės reikšmės lietu
viškoji derironstracija. Jo sukeltos bangos, be abejonės, dar ilgai 
plaksis ir gyvins visų kraštų lietuviškos išeivijos — visų kraštų 
lietuviškųjų bendruomenių gyvenimą. O tokių akstinų taip rei
kalinga! Be didesnių įvykių sąjūdžiai nekyla, užviešpatauja kas- 

visais biurokratiškų- tetkicncijų'pavojais;--“”- -

J.D. karalienė Elzbieta II 1959 
m. atvyks į Kanadą. Premjeras 
Diefenbaker parlamente prane
šė, kad specialus komitetas jau 
ruošia karalienės vizito planus. 
Karalienė ne tik dalyvaus šv. 
Lauryno kanalo atidarymo iš
kilmėse, bet taip pat aplankys 
eilę Kanados vietovių.

Princesė Margareta, kuri at
vyko dalyvauti Br. Kolumbi
jos provincijos 100 metų jubilie
jaus iškilmėse, pervažiavo taip 
pat visą Ontario, Quebec ir ry
tines pajūrio provincijas. Pas
kutinė jos lankyta provincija 
buvo Nova Scotia, iš kur šį pir
madienį išskrido į namus.

Kanados parlamentas savo šią 
sesiją numato užbaigti rugpiū
čio 23 d. Kadangi darbų yra dar 
daug, tai posėdžiavimo laikas 
prailgintas dar po 2 vai. dienai. 
Tuo būdu dabar posėdžiaujama 
41 vai. savaitėje, kai sesijos pra
džioje buvo teposėdžiauta tik 
25% vai., o liepos mėn. buvo 
pailginta iki 33 vai.

Kanada šiemet turės parduoti 
300.000.000 bušelių kviečių. Kvie 
čių valdyba tikisi 230-250 mili
jonų bušelių galėsianti parduoti 
normaliais kanalais, o likusią 
dalį per specialias pardavėjų 
kompanijas. Šiemet Kanados 
kviečiai turį prieš JAV kviečius 
tą pirmenybę, kad jie turį dau
giau proteino. Tikimasi, kad ga
lima bus parduoti kviečių Kini
jai, žinoma, taip pat tikimasi 
parduoti D. Britanijai ir apskri
tai Europos valstybėms.

CCF partijos konvencija, vy
kusi Montrealy liepos mėn. pa
baigoje nusprendė paremti Ka
nados Darbo Kongreso balan
džio mėn. konvencijoje Winni- 
pege iškeltą mintį įkurti naują 
darbo partiją. Tuo būdu Kana
dos socialitsai sutiko atitinka
mai pakeisti savo politinę pro
gramą bei partijos organizacinę 
struktūrą. Vadai tikisi tuo būdu 
sustiprinti partijos pozicijas.

Konvencijoje buvo akcentuo
jama, kad konservatoriams tikrą 
opoziciją galinti sudaryti tik ko- 
vi aiškaus veido partija, bet ne 
belytė liberalų partija. Kada 
bus paruoštas tokios naujos par
tijos statuto bei programos pro
jektas, dar sunku pasakyti.

BAŽNYČIA KOMUNISTINĖJ LENKIJOJ
Lenkija vienintelė komunisti

nė valstybė, kurioje leidžiama 
veikti ir Bažnyčios organizaci
jai. Pastaruoju metu betgi ko
munistinės valstybės santykiai 
su Bažnyčia buvo gerokai įsi
tempę. Tarp kitko valdžia ėmė 
trukdyti paskirstymą gėrybių, 
kurias prisiunčia JAV katalikų 
vyskupų vadovaujama organi
zacija NCWC. Valdžia net ap
krovė tas gėrybes importo mui
tais. Dėl to visos • gėrybės kelis 
mėnesius stovėjo sandėliuose ir 
NCWC grasino tas gėrybes iš- 
vešianti į kitus kraštus, kurių 
vyriausybės už piliečių sušelpi- 
mą nereikalauja mokesčio. Per
eitą mėnesį dar kilo konfliktas 
cenzūros klausimu. Bažnyčios 
vadovai laiko, kad pagal vei
kiančius nuostatus bažnytiniai 
'biulėtėhiar'huo valstybes cenžti1' 
ros yra laisvi. Milicija Įteigi to-|tią

NAUJO KANADOJE?
Prekybinis balansas šių metų 

pirmoje pusėje pasirodė palan
kesnis Kanadai — deficitas, pa
lyginus su pereitais metais, su
mažėjo. Daugiausia sumažėjo 
dėl to, kad buvo sumažintas im
portas iš JAV. Kai pernai pir
majame pusmety buvo' impor
tuota už $2.904.600.000, tai šie
met už 2.575.000.000, t.y. 11% 
mažiau. Tuo tarpu eksportas 2% 
padidėjo. Pernai eksportuota už 
$2.330.500.000, o šiemet už $2.- 
381.300.000. Ypatingai buvo su
mažintas geležies bei plieno im
portas iš JAV. Šių metų pirma
jame pusmety į JAV išvežta tik 
57,5% viso Kanados eksporto. 
Tai mažiausias procentas nuo 
1952 m. Kanada šiemet taip pat 
mažiausia pirko JAV-ėse — vos 
70,8%. Šiemet kaip tik padidėjo 
Kanados eksportas — daugiau
siai kviečių — į užjūrius.

Birželio mėnesį eksportas, pa
lyginus su pernai metų birželiu, 
buvo 9% didesnis, o importas 
truputį sumažėjo.

Naujų namų statyba šiemet 
nėra labai didelė. Kanadoje šie
met pradėta statyti išviso 150.- 
000 namų. Central Mortgage 
and Housing Corporation prezi
dento nuomone, tai yra mažiau
sias gyvenamų namų skaičius 
statytinas kasmet per sekančius 
20 metų. Esą šiuo metu mokyk
las lanko per 6.000.000 vaikų bei 
jaunuolių iki 18 metų amžiaus. 
Dvidešimties metų bėgy didžio
ji jų dalis sukursianti šeimas 
ir norėsianti turėti savą 
Taigi vien jiems kasmet 
mažiausiai 75.000 namų.

namą. 
reikės

Kana-Pragyvenimo išlaidos 
doje per birželio mėnesį puolė 
nuo 125.1 punkto birželio 1 d. 
iki 147.7 liepos 1 d., paskelbė 
statistikos biuras. Palyginus su 
pernai metais tai yra 2.1 punkto 
daugiau. Išlaidos sumažėjo kiek 
atpigus maisto kainoms.

Saskatchewan upės užtvanka, 
kuria jau senai rūpinosi provin
cijos vyriausybė, pagaliau bus 
pastatyta. Liepos 25 d. provin
cinė ir federalinė vyriausybės 
pasirašė tuo reikalu atitinkamą 
sutartį. Didžiuliam projektui 
įvykdyti federalinė vyriausybė 
paskyrė paramos $75.000.000 ir 
įsipareigojo darbų pradžiai duo
ti paskolos.

Sureguliavimas šios upės ir,

Jo Eks. vyks. V. Pa- 
dolskis atvyksta į 
“Aušros” j aunųčių 
stovyklą Naujojoje 
Wasagoje. Stovyk
lautojai sutinka Eks
celenciją išsirikiavę 
paliai kelią. Greta J. 
Eks. eina kun. A. Sa
bas ir stovyklos ko
mendantas p. Batū
ra, kiti palydovai ne
beįžiūrimi.

užtvenkimas. Saskatchewan© 
provincijai turės didelės reikš
mės. Iš vienos pusės tas apsau
gos nuo potvynių, o iš kitos pu
sės sudarys vandens rezervuarą, 
kuris netik bus panaudotas 
elektros jėgainei, bet ir laukų 
drėkinimui sausrų metu. Visas 
projektas kainuos apie $182.000.- 
000. Jį numatoma įvykdyti per 
6-10 metų.

Kanados karo laivų statybos 
sistema pakeičiama. Iki šiol Ka
nados vyriausybė apmokėdavo 
laivų statyboms už visą sunau
dotą medžiagą, darbininkų atly
ginimus ir dar pridėdavo nor
malų procentą pelno. Dabar gy
nybos ministerija nusprendė 
laivus užsakinėti firmoms var
žybų keliu. Kuri firma apsiims 
pigiau užsakymą atlikti, tai ir 
bus pavedamas darbas. Tikima
si, kad tuo būdu iždas galės ne
mažai sutaupyti. *

Berlynas. —^Sovietai iš R. Vo
kietijos atšaukė 41.000' savo ka
rių, o iš Vengrijos 7.000. Jų dar 
liko: Vokietijoje 400.000, o Ven
grijoje 80.000. |
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vaizdai iš “Aušros” sporto klubo jaunučių stovyklos Naujojoje Wasagoje: 1. Mergaitės prie pa
lapinės; 2. Linksma stovyklos aikštėje; 3. Aikštės kampelis popiečio sporto valandą; 4. “Į ežerą’”.

Į kio biuletenio ieškodama pada- 
Irė kratą net Čenstakavos Jas- 
na Gora vienuolyne. Prieš šito
kį milicijos žygį labai griežtai 
protestavo maldininkų minios.

vie.
nuolyną kardinolui Wyszyns- 
kiui maldininkų susirinko kelios 
dešimtys tūkšfąničių ir visur bu
vo girdėti šūkiai prieš visos 
Lenkijos šventovės išniekinimą.

Šito pasipiktinimo pasėkoje 
vyriausybė padėčiai apsvarstyti 
pakvietė vyskupų atstovus. -Po 
kelių dienų pasitarimų vyriau
sybės šaltiniai paskelbė, kad 
esą pasiekta plataus susitarimo. 
Esą susitarta,, kad iš Amerikos 
prisiųstos >gėi^<bės, kurių san
dėliuose esą uI/ $400.000, būsią 
pasiųstos išdalinti į ' pietines 
Lenkijos. srįti^^ięs. neseniai 
nukentėjo

Au
koms Šelpti Komiteto, “jau vei
kiančio Krokuvoje, prie^ kurio, 
būsią priskirti trys Bažnyčios 
atstovai.

Valdžios pranešime sakoma, 
kad cenzūros klausimu taip pat 
susitarta, betgi visiškai nepaaiš
kinama, kaip susitarta. Tik kiek 
vėliau Lenkijos - oficiali žinių 
agentūra PAP paskelbė tuo rei
kalu atitinkamą pranešimą lyg 
ir Bažnyčios vardu. Esą, Lenki
jos vyskupai pranešė valdžiai 
apie potvarkį visoms bažnyti
nėms institucijoms, kad tiksliai 
būtų laikomasi įstatymų, lie
čiančių spaudinius ir kad viso
kie įrengimai, kuriuose atlieka
mi spaudos darbai būtų iškelti 
iš patalpų turinčių sakralinę pa
skirtį, iš vienuolynų, klauzūrų 
ir pan.

Iš tokio pranešimo išeina, jog 
vyskupų atstovai sutiko, kad 
valdinė cenzūra kontroliuotų 
bažnytinius raštus, o kad ne
įvyktų tokių konfliktų kaip 
Čenstakavoje, sutiko savo raš
tų spausdinimą perkelti į tokias 
patalpas, kur milicijos lankyma
sis nesukeltų visuomenės pasi
piktinimo. Vadinasi, net grynai 
katalikiškos akcijos raštai bus 
reikalingi komunistinio cenzo
riaus aprobatos.

PAVERGTOS TAUTOS 
SAUGUMO TARYBAI

Prieš susirenkant posėdžio JT 
Saugumo Tarybai, Pavergtųjų 
Ei Tautų gen. komitetas pasiun
tė ST narių delegatams telegra
mą, kurioje prašo numatomoje 
sušaukti JT Generalinės Asam
blėjos sesijoj “svarstysimus 
klausimus taip suformuluoti, 
kad būtų galima Viduriniųjų 
Rytų padėtį diskutuoti plates
nės ir daug reikšmingesnės tie
sioginės bei netiesioginės agre
sijos, privedusios prie nepriklau
somybės ir laisvės praradimo, 
problemos rėmuose.

Tokios diskusijos turi būtinai 
apimti Centro ir Rytų. Europos 
pavergtųjų tautų problemą. Jos 
paryškins vieną pagrindinių 
tarptautinės įtampos priežasčių: 
Sovietinį politinį, karinį ir eko
nominį rytinės Europos dalies 
pavergimą, įvykdytą ar tai jėga 
aneksuojant Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, ar tai jėga ir klasta pri
metant sovietams verganjaučius 
režimus Albanijoj, Bulgarijoj, 
Čekoslovakijoj, Lenkijoj, Ru
munijoj ir Vengrijoj.

Tos diskusijos taip pat paneigs 
melagingus Sovietų premjero 
teigimus, kad, esą, komunisti
niai režimai Rytų Europoje bu
vę įvesti , laisvu atitinkamų tau
tų pasirinkimų ir todėl turį bū
ti laikomi teisėtais. Tatai duos 
Jungtinėms Tautoms jau ir taip 
gerokai pavėluotą progą svars
tyti pasaulio įtampos priežastis 
ir tuo būdu patarnauti taikos 
reikalui.

Sovietų kaltinimų svarsty
mas, kai Maskva nesiliauja- ty- 
čiojusis iš Jungtinių. Tautų rezo-

nėraĮpadaryta dėl JT Specialio
sios 

eijos dėl -VęngrijeSj kai nieką priėmė; JAV pateiktą for- kelta dar 2.200 .naujų karių su 75 

•misijos liepos 14 dienos

eigos, PĖT manymu, tik sustip
rintų ir taip jau plačiai paskli
dusį įspūdį, kad Jungtinėse 
Tautose egzistuoja moralės ir 
teisės dvejopas mastas, kurio 
pasėkų neįmanoma perdėti”.

Pabaltijo valstybių atstovai, 
prisimindami prieš 36 metus 
įvykusį pripažinimą Pabaltijo 
valstybių de jure, liepos 28 d. 
Valstybės Departamentui įteikė 
notas. Lietuvos atstovo pareigas 
einąs J. Kajeckas, savo notoje 
primena lietuvių tautos laisvės 
kovas, nepripklausomybės atga
vimą, nepriklausomojo gyveni
mo laikotarpį, Sovietų Sąj. oku
paciją 1940 m., su padėka pri
mena JAV nusistatymą nepri
pažinti okupacijos ir pareiškia 
vilties, kad JAV vadovavimas 
prives prie atstatymo nepriklau
somybių tų tautų, kurios neteko 
laisvės dėl rusų imperializmo 
ir tarptautinio komunizmo są
mokslo.

Pekingas. — Kinai paskelbė 
taip pat gaminą žemės satelitą 
ir turį tam kažkokį metalų ly
dinį lengvesnį už aliumini jų.

Savaitės įvykiai
Viduriniųjų Rytų krizė buvo pasaulio dėmesio centre ir pasta

rąsias dvi savaites. Libano ir Jordano painiavos betgi per tą porą 
savaičių prie išsprendimo nepriartėjo. Maskvos pasiūlymas sku
biai susirinkti didžiųjų valstybių galvoms, vakariečių priimtas 
su sąlyga, kad tai vyktų Saugumo Tarybs rėmuose, pereitą sa
vaitę buvo atšauktas pačios Maskvos, kai jau buvo svarstomi 
techniškieji valstybių galvų suvažiavimo bei Chruščiovo apsau
gos klausimai. Chruščiovas grįžo prie prezidento Eisenhowerio 
dar liepos 18 d. siūlymo sušaukti nepaprastąją JT plenumo sesiją. 
Šitas rugpiūčio 5 d. Chruščiovo siūlymas visiems buvo netikėtas. 
Jis tą pasiūlė po 4 dienų vizito#----------------------------------------
pas Kinijos diktatorių Moa-Tse- 
Tungą Pekinge, kur liepos 31 d. 
nuskrido kartu su savo karo mi- 
nisteriu maršalu Malinovskiu ir 
užsienių reikalų vicemin. Kuz- 
necovu. Apie šį vizitą pasaulis 
sužinojo tik jam pasibaigus, 
rugpiūčio 3 d., kai buvo paskelb
tas bendras komunikatas, smar
kiai puoląs Vakarų “imeprialis- 
tus bei agresorius”, kartu rei
kalaujant didžiųjų konferenci
jos ir grasinant “karo provo
katorius sunaikinti”. Politinių 
stebėtojų nuomone, Chruščio
vas pakeitė siūlymą kaip tik dėl 
to, kad Mao nepritarė jo kelio
nei į Niujorką atsisėsti prie vie
no stalo su Čangkaišeko atsto
vu, o gal ir su juo pačiu.

Naujasis Chruščiovo siūlymas 
buvo visų priimtas, visi pasiruo
šimai Saugumo Tarybos posė
džiams dalyvaujant valstybių 
galvoms buvo pamiršti, nors jau 
buvo pasižadėję dalyvauti ne tik 
Cnruščiovas, bet ir Macmilanas 
ir Eisenhoweris, tik De Gaulle 
tebesipriešino. Pereitą ketvirta
dienį Saugumo Taryba vienbal-

mulę, kad nepaprasta sesiją šau
kiama Viduriniųjų Rytų proble- 
inams^ąf^ferstytL Pakeitus kėg
lis išsireiškimus. Už ją balsavo 
net sovietą atstovas Soboliovas, 
kuris buvo'įteikęs savą rezoliu
ciją, skelbiančią, kad plenumas 
renkasi apsvarstyti priemo
nėms, kaip iš Libano ir Jordano 
pašalinti svetimas kariuomenes, 
kurios sudarą pavojų taikai. 
Statutas reikalauja, kad po Sau
gumo Tarybos nutarimo nepa
prasto plenumo sesija pradėtų 
posėdžiauti ne vėliau 24 vai. Dėl 
to pirmas posėdis ir įvyko per
eitą penktadienį, bet debatai bu
vo atidėti iki šio trečiadienio, 
nes reikią pasiruošti ir reikią 
laiko augštesniems atstovams 
atvykti. Ar atvyks kas iš vals
tybių galvų, dar neaišku. Sovie
tai jau paskelbė, kad jų delega
cijai vadovaus Gromyko, kuris 
į Niujorką jau atskrido, kad 
Chruščiovas neatvyks.

Pereitos savaitės pabaigoje 
sovietų agresyvumas lyg ir su
mažėjo. Apie karo pavojų jie 
jau nebešaukė, tik prieš inter
venciją bei netiesioginę agresi
ją. Įtampa kiek atslūgo, kai jie 
dar paskelbė, kad manevrai Tur
kijos ir Irano pasieny esą baigti. 
Atrodo, kad jie keičia taktiką ir 
prieš pasaulį naujais propagan
diniais ėjimais bandys pasirody
ti nekaltu avinėliu, kuris tik tei
sybės skriaudžiamiesiems terei
kalauja, ginklų nė nekilnoja.

Tik šio sekmadienio kalboje 
Kuibyševe atidarant elektros 
jėgainę Chruščiovas grasino 
“kapitalistinius imperialistus” 
sunaikinti, jei jie išprovokuotų 
karą.

Vid. Rytuose padėtis vis ne- 
išryškėja. Naująją Irako respub
liką pripažino ir Britai ir JAV. 
Libanas išsirinko nauju prezi
dentu savo kariuomenės vadą 
-gen. Fuad Chahab, kuris pirma
jame savo pareiškime pasakė 
sieksiąs krašto vienybės ir sve
timo* kariuomenės pašalinimo, 
tačiau jis neatrodo priešas va
kariečių. Jis pareigas perims tik 
rugsėjo 23 d. JAV sakosi iki to 
meto savo kariuomenės neati- 
trausią ir apskritai būsią ten, 
kol legali vyriausybė jiems pa
sakysianti, kad jų pagalba jau 
nesanti reikalinga. Ką ištiktųjų 
gen. Chehab sutarė su JAV pre
zidento specialiu atstovu Mur
phy, kuris tik ką grįžo į Vašing
toną aplankęs visas sostines ir 
net Nasserį, tuo tarpu dar nie
kas nežino. Ir Nasseris staiga 
lyg suminkštėjo, kai pakeitė sa
vo nusistatymą Murphy nepri
imti ir pats jį pasikvietė.

Bagdado paktas aną savaitę 
buvo atgaivintas ir praplėstas 
įstojant į jį ir JAV, bet ar liks 
jame Irakas, dar sunku pasaky
ti. Greičiausiai tame regijone 
dar įvyks didelių persigrupavi- 
mų arabų vieningumo linkme. 
Net Saudi Arabija jau veda kaž- 
kokiuos pasitarimus su Nasseriu 
ir, galbūt, ras kokią bendradar
biavimo ar ryšio formą. Izraelis 
taip pat nenori įtampos didinti 
ir atšaukė leidimą per savo teri
toriją skraidyti amerikiečių lėk
tuvams vežantiems benziną į 
Jordaną, kuriam jo Irakas ne
beduoda. Kadangi iš Libano ar 
Kipro Jordaną pasiekti be Izra
elio sunku, tenka skristi net per 
Libiją, Sudaną ir Aqaba įlanką, 
tai laikinai Izraelis vėl sutiko 
leisti skraidyti per savo terito
riją, bet tik tol, kol amerikiečiai 
su britais sutvarkys tiekimą per 
Aqabą. Tai kelias ilgas ir labai 
nepatogus. Jordanui ir 4.000 bri
tų karių tenais visdėlto nema
žai reikia. Amerikiečių karių 
skaičius Libijoje rugpiūčio 30 d. 
buvo padidintas iki 13.300 — iš

tankais. Kada jie iš ten pasi
trauks, ką Jada britai darys su 
saviškiais Jordane ir kaip susi
klostys’ šio regijono - valstybių 
santykiai, šiandien tegalima-tik 
spėlioti. Aišku tik, kad ten dar 
galima laukti ir netikėtumų, o 
JT trečiadinį pradės čerškėti 
propagandinių špagų susikirti
mai. Greičiausiai bus svarsto
mas ir Libano neutralizacijos 
planas, keltas Kanados.

Kipro byloje pereitą savaitę 
pasireiškė irgi atoslūgio. Grai
kų laisvės kovotojai — EOKA 
— 1957 m. kovo mėn. paskelbtas 
paliaubas buvo nutraukę prieš 
du mėnesius. Atsinaujinę tero
ristiniai veksmai pareikalavo 
150 naujų gyvybių. Kai Graikų- 
Turkų ir Britų premjerai pa
skelbė atsišaukimus nutraukti 
kraujo praliejimą, EOKA vadas 
Grievas paskelbė įsakymą ope
racijas sulaikyti. Jį pasekė ir 
turkų teroristai. Sprendimo da
bar ieško vyriausybės. Visiškai 
nelauktai rugpiūčio 7 d. į Atė
nus atvyko Britų premjeras Mac 
millanas su Kipro gubernatorių 
Hug Foot. Susitarimo tuo tar
pu neprieita ir vargu ar greit 
bus prieita. Bylą sukomplikavo 
turkai, kurių Kipre yra apie 
100.000 greta 400.000 graikų. Jie 
reikalauja sau teisių. Britams jų 
pretenzijos naudingos prieš grai 
kus, tad juos mielai pripažįsta 
lygiais varžovais, kai graikai 
Kipro klausimą laiko tik savo 
ir Britų reikalu. Jie dėl to yra “ 
labai nepatenkinti, kad Macmi
lanas iš Atėnų dar nuvyko kal
bėtis su turkais į Ankarą ir, ži
noma, buvo meilai priimtas.

LENKO BĖGLIO 
NEPRIĖMĖ

Lenkijos prekinio laivo “Fry- 
deryk Szopen” jūrininkas R. Ei
bei liepos pabaigoje Newark 
uoste pasišalino nuo laivo ir at
vykęs į Niujorko Lenkų Imigra
cijos komitetą paprašė padėti 
jam gauti politinio pabėgėlio 
teises. Ten jam nurodę sunku
mus, su kuriais teks susidurti 
JAV. Po to jis nuvyko pas gi
mines į Bostoną, kur pabuvo ke
letą dienų, o grįžęs į Niujorką 
tame pačiame komitete pasisa
kė galutinai apsiprendęs likti 
JAValstybėse.

JAV imgiracinės įstaigos, ga- 

kad jūrininkas yra c 
rado, suėmė ir jėga 

tetas dėl to pareiškė protestą, 
nurodydamas, kad tuo būdu jū
rininkas buvo atiduotas dide
liems pavojams.



GEDIMINAS GALVATėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuanian R.C. Cultural Society of Canada
SAVAITRASTIS

Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 
Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00.

Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais
Už skelbimų turini redakcija neatsako.

941 Dundės St. W„ Toronto, Oat. Canada Telef. EM. 8-6813.

PLB SEIMO PROGRAMA
Į PLB Seimą atstovai suva

žiuos iš įvairių kraštų. Jau tikrai 
žinoma, kad Seime be JAV ir 
Kanados, dalyvaus atstovai dar 
ir iš Argentinos, Brazilijos, Bri
tanijos, Italijos, Venezuelos. Ti
kimasi, kad taip pat atvyks iš 
Vokietijos, Šveicarijos ir kitų 
kraštų.

Atstovus yra pranešusios V. 
Vokietijos, Prancūzijos, Zelandi 
jos, Brazilijos, Austrijos, Brita
nijos, Italijos, Argentinos, Aust
ralijos, Kanados, Venezuelos, 
JAV, Kolumbijos (Bogotos ir 
Medellino), Šveicarijos, Danijos 
Kraštų Lietuvių Bendruomenės. 
Dar trūksta pranešimų iš Švedi
jos, Belgijos, Čilės, Urugvajaus.

Vienas pagrindinių klasimų, 
kuris Seimo atstovų bus nuo
dugniai aptartas, yra visame pa
saulyje išsisklaidžiusių lietuvių 
kultūrinė, ekonominė ir kit. pa
dėtis. Tiem svarstymam ir gali
mom išvadom pagrindą sudarys 
visų kraštų bendruomenių va
dovybių pateikti statistiniai duo 
menys apie tų kraštų lietuvių 
padėtį. Gaila, kad dar ne visi 
kraštai C. Komitetui tuos duo
menis prisiuntė, nors terminas 
jau seniai yra praėjęs. Tas truk
do išsamaus pranešimo tuo 
klausimu paruošimą.

SL Barzdukas, JAV LB pirmi
ninkas, Seime padarys platų 
pranešimą apie lietuvių Bend
ruomenės tautinius uždavinius.

V. Meilus, Kanados B-nės pir
mininkas, Seimui pateiks pasiū
lymų, kaip atskirų kraštų bend
ruomenės galėtų bendradar
biauti.

Iškilmingam Seimo posėdy, 
kuris įvyks šeštadienį, rugpiū- 
čio 30 d. po pietų, bus paskelbtos 
Seimo paruoštos deklaracijos. C. 
Komitetas numato tris jų: atsi
šaukimą į laisvojo pasaulii są
žinę, į pavergtąją tautą ir į lais-. 
vojo pasaulio lietuvius. Jei ras 
reikalo, Seimas paskelbs ir dau
giau deklaracijų.

Seimo atstovams, bus, pateikti 
J? dokumentuoti specialistų pa- 
; ruošti pranešamai dpie okupuo

tos Lietuvos padėtį (religinę, 
ūkinę, politinę ir kt$. Jais rem
damasis Seimas tars savo žodį 
dėl tėvynės padėties.

Seimo proga įvyksiančiame 
koncerte garsioje Čarnegie Hali 
salėje bus atlikta finalas iš nau
jo B. Markaičio veikalo — reli
ginės poemos “Kančios naktis”. 
Atliks mišrus choras ir simfoni
nis orkestras.

Taip pat bene pitmą kartą bus 
išpildyta VI. Jakubėno poema 
“Mano pasaulis” (žodžiai Puti
no). Šį veikalą atliks solistai, 
mišrus choras ir simf. orkestras. 
Šie du veikalai sudarys koncer
to pirmąją dalį. Diriguos Alf. 
Mikulskis.

Šeiminiame koncerte bus at
liktos ištraukos iš dviejų Kama- 
vičiaus operų: Gražina ir Radvi
la Perkūnas. Atliks solistai, cho
ras ir simf. orkestras.

Solistai Baranauskas, Brazis, 
Stempužienė ir Krištolaitytė da
lyvaus šeiminiame koncerte, 
kuris ivyks sekmadienį, rugpiū- 
čio 31 d., 2 vai. p.p. garsioje 
Carnegie Hall salele. Jie dai
nuos kartu ir po viena su jung
tiniu choru ir simf. orkestru.

K. Steponavičius, “Pirmyn” 
choro vadovas, diriguos antrąją 
koncerto dalį, kurią sudaro liet, 
kompozitorių dainos ir operų 
ištraukos.

Simphonv of the Air orkest
ras palydės mūsų solistus ir 
iungtini chorą laike šeiminio 
koncerto Carnegie Hall salėie. 
šis orkestras turi garsią praeitį, 
nes io dirigentu yra buvęs ne
mirtingasis Toscanini. Ir dabar 
jis vra vienas žymiausiu simfo
ninių orkestrų Amerikoje.

Liet, kamerinės muzikos vei-

kalai bus atlikti meno parodos 

7.30 v.v. Riverside muziejaus 
patalpose — K. V. Banaičio, J. 
Gruodžio, M. K. Čiurlionio, J. 
Gaidelio, Br. Bųdriūno ir VI. 
Jakubėno kompozicijos.

Dvi K. V. Banaičio sonatos su
darys pirmąją liet, kamerinės 
muzikos koncerto dalį Riverside 
muziejuje. Sonata rapsodica H 
moli atliks Mykolas Saulius — 
violenčelė ir A. Kuprevičius — 
smuikas; sonatą D moli išpildys 
Iz. Vasiliūnas — smuikas ir V. 
Vasiliūnas fortepionas.

A. Kuprevičius, vienas žy
miausių mūsų pianistų, išpildys 
antrąją kamerinės muzikos kon
certo dalį. Išgirsime jo interpre
tacijoj visą eilę liet, kompozito
rių veikalų, tarp kurių bus ir 
J. Gruodžio sonata D molh

Seimas bus užbaigtas šauniu 
banketu Statlerio viešbuty. Po 
banketo ten pat bus šokiai. Ban
keto rengimo komitetui pirmi
ninkauja p.Bieliukienė. Bankete 
kalbės J. Rajeckas ir žymus JA 
V-bių valdžios atstovas.

Vysk. V. Padolskis laikys šv. 
Mišias šv. Patriko katedroj sei
mo metu, sekmadienį, rugp. 31 
d., ,10.30 vai. Pamaldomis bus 
paminėta šv. Kazimiero 500 me
tų gimimo sukaktis. Pamokslą 
pasakys vyskupas amerikietis 
(tikimasi vysk. Grifitt).

Sporto žaidynės Seimo proga 
įvyks Niujorke—futbolas, krep
šinis ir lengvoji atletika. Šių is
torinių žaidynių laimėtojai gaus 
vertingą taurę, kuri bus įteikta 
banketo metu.

KANADIŠKI 
KOKTEILIŲ RECEPTAI 

MINT JULEP
Žinovai sako, kad mint julep yra vie
nas iš pasaulio daugiausiai gaivinan
čių lėtų gėrimų. Jis kilęs iš pietinių 
JAV ir yra lobai malonus gurkšnoti 
karštose dienose ar pavakariais.

_ Sutrinkite kelis mėtos lope- 
fTTI liūs kortu su arbatiniu Šoukš- 
II II teliu cukraus/ Sudėkite j 10 
I »Į uncijų stiklinę, kuri turi būti 

iš anksto atšaldyta, dodėkite 
3 fotelius vandens ir 3 un-

the caribou

Ant kiekvienos kanadiš- 
kos dvidešimts penkių 
centų monetos antrosios 
pusės yra iškalta gra
žaus caribou galva.

Caribou priklauso stirnų giminei ir randasi 
plačiuose šiaurinės Kanados plotuose nuo 
Labradoro iki Aliaskos. Jis išsilaiko neder
lingose žemėse, kur kitos rūšies stirnos grei
tai išnyktų.

Kanados eskimai nepaprastai naudojasi cari
bou. Iš jų kailių daro rūbus ir palapines, mai
tinasi jų mėsa, palaikydami likučius žiemos 
ilgiems mėnesiams.

Suteikdami pragyvenimą tiek eskimams, tiek 
ankstyviesiems imigrantams tolimojoje šiau
rėje, caribou turėjo didėlės reikšmės Kana
dos istorijoje. Caribou nepaprastai daug pri
sidėjo prie Kanados šiaurės apgyvendinimo 
ir įdomiausių Kanados gyventojų — eskimų 
išsilaikymo.

Kas žiemą caribou bandos keliauja į pietus ir 
sugrįžta į šiaurę anksti pavasarį. Masinis jų 
judėjimas palengvina eskimams medžioklę.

Pastarieji įvykiai Vid. Rytuo
se, tarytum ežere sprogusi bom
ba, sukėlė dideles bangas, ku
rios nelauktai * užliejo kažku
rias vietoves; Esminė priežastis 
— liepos 14 d. rytą įvykęs per
versmas Irake — retai pamini
mas. Bagdade ramu. Žibalas 
plaukia į paskiras vietoves. JAV 
Standard Oil Co., NJ., Secony 
Mobil Co., kaip ir anglų, pran
cūzų žibalo bendrovės bei ar
mėno C. S. Gulbekiano palikuo
niai tebegauna savo pelno dalį. 
Bet Irakas jau Jungtinės Ara
bų Respublikos (JAR) bičiulis. 
Ir Kuveinto šeikas Abdulla Sa
lam el Saba gretinasi prie Nas
serio. Nors jis buyo anglų glo
boje ir ši maža sritis pralenkia 
kitas Rytų valstybes gamyba 
žibalo, kuris atitenka amerikie
čių Gulf Oil Co. bei anglų Bri
tish Petroleum Co., tačiau panū
do kalbėtis ne su dalininkais, 
bet su JAR prezidentu. Gamai 
Abdel Nasser laimėjo Irake ir 
Kuveite. Kuo gali pasidžiaugti 
vakariečiai, iškėlę karius Liba
ne ir Jordane? Atoveiksmiu.

Vakariečiai
Vakariečių įsitvirtinimas lie

pos 15, 17 ir 18 d. Libane, Jor
danijoj ir Turkijoj sutelkimas 
atominių sprogmenų sukėlė la
bai prieštaraujančias nuotaikas. 
Galima patikėti amerikiečių 
saugumo pranešimams, kad ara
bai talkino Libano sukilėliams 
(The New York Times, 8. 17). 
Galima prileisti, kad JAR ruo
šė perversmą ne tik Irake, rėmė 
sukilimą Libane, bet tyrė dirvą 
prijungti Kuveitą, Saudi Ara
biją, Bareino salą, Omoną, Ade
ną, nekalbant apie jai palankų 
Jemeną. Net prileistina, jog 
Nasseris pasitvarkęs Vid. Ry
tuose mos į Libiją, Alžeriją, Tu- 
niziją ir Maroką. Visa tai nėra 
paslaptis, nes išplaukia iš viešai 
jo skelbiamos programos.

Ką gali duoti vakariečių da-

liniai Libane? Sakoma, krašto 
prezidentas Camille Chamoun 

lankus parlamento užsienio po
litikos komisijos narys Emile 

tymui kviesti amerikiečių dali
nius. Tvirtinama, kad mahome
tonai rėmė sukilėlius, tačiau 
JAV ypatingas ambasadorius 

kurie reiškia nepasitenkinimo 
prezidento žygiu, kad jis pa
kvietė svetimą kariuomenę ne
atsiklausęs parlamento, bet sten 
gėsi nuraminti krikščionišką 
opoziciją, rėmusią sukilėlius.

Nedaugiau vertas anglų žygis 
Jordane. Pagaliau ne šių kraštų 
atėjo saugoti, bet vakariečių 
naudojamus žibalo šaltinius gin
ti ir daboti bent dalies strategi
nių sričių. Kuriam laikui? Ame
rikiečių atsišaukimuose, kurių 
per milijoną paberta Libane, 
tvirtinama juos liksiant iki 
Jungtinės Tautos pasiims atsa
komybę. Betgi Jungtinių Tautų 
stebėtojai buvo Libane prieš 
amerikiečių karių iškėlimą. JT 
sekretorius tvirtino, kad iš ša
lies jokios ypatingos paramos 
anksčiau negavo Libano suki
lėliai

Maskva
Ne John Foster Dulles įspėji

mu JAR neiššovė nei vieno šovi
nio į vakariečius. Vakariečiai 
nežengė į kariškai silpną, bet 
žibalu turtingą Iraką, nes tuo
met būtų prasidėję kariniai 
veiksniai. Šiandieną apie šį žygį 
per vėlu galvoti, kai jis tą pačią 
dieną buvo pripažintas Mask
vos, Belgrado ir tuojau įjungtas 
i JAR, kuri aiškiai kalba apie 
karinį atsikirtimą užpuolus 
valstybę. • ”

Maskva, panaudodama vaka
riečių karinį žygį, pradėjo ne
paprastai aštriai pulti JAV ir 
Angliją Saugumo Taryboje ir 
Maskvos oficialiuose raštuose 
minėtos valstybės vadinamos 
užpuolikais. Kremlius liepos 14 
d., t.y. prieš karių iškeldinimą 
Libane pasiūlė Vakarų ir Rytų 
santarvę sudaryti. Dar kartą 
dėstomi dalykai, kurie Adam 
Rapacki “plane” aptarti ir Mas
kvos anksčiai * ^skinti kalbant 
apie neutraliąją <itį Europoje.

mas paskubomis sukviesti JAV, 
Rusijos, Anglijos, Prancūzijos ir 
Indijos pirmūnus pasitarimui. 
Vakariečių žygis sudarė progą 
vėl atgaivinti Maskvos siūly
mus, kurių tikslas politiškai Va
šingtoną ir Londoną priremti 
prie sienos bei nuginkluoti.

Kaltinimai
Kaltinimai pasipylė iš visų 

pusių. Kremlius kaltina už ara
bų užpuolimą. Arabai šaukiasi 
Allacho keršto už brolių pažei
dimą. Anglai ir prancūzai tylo
mis taria: aišku, kad pastarasis 
žygis nepateisinamas. Amerikie
čiai klydo prieš dvejus metus 
mūsų nepalaikę žygyje į Egiptą 
arba jie klysta šiandieną drau
ge su mumis žaisdami. Pasiklau- 
svkime ne arabo, bet The New 
York Times vedamųjų rašytojo 
C. I. Sulzberger liepos 19 d. dien 
raščio skiltyse paskelbto kalti
nimo: “Mūsiškės Vid. Rytų po
litikos pastovioji/žymė yra są
myšis. Per pastarąjį dešimtmetį 
mes matėme sukūrimą Izraelio, 
Nasserio iškilimą, Suezo karą, 
eile perversmų ir žmogžudysčių, 
tačiau JAV niekuomet neturė-

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod suihažinus gaisrų pavojų, spro- 

girnų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresnį šildymų naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nuregujiuoti bent sykį į metus.

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

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

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S.Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

jome aiškaus nusistatymo. Mū
siškės užsienio politikos kvaily
bės buvo abiejų partijų daro
mos. Vašingtonas niekuomet ne
apsisprendė ...' Išdavoje prieita 
prie politinės suirutės. Mes už
simojome palaikyti atgyventas 
santvarkas, norėdami stoti isto
rijos raidai skersai kelio. Mūsų 
draugai anglai ir turkai yra ne
kenčiami dėl jų imperializmo... 
Izraelis nepakenčiamas, o Ira
nas silpnas”.

Logika?
“Šiandieną mes palaikome 

šamūnus, saudus ir husseinus, 
stodami prieš arabų atgimimą. 
Ir pastaraisiais kariniais isiššo- 
kimais, drauge su anglais, mes 
pamynėm tuos dorovinius pra-

Šuolis i
BRITŲ LAKŪNO PERGYVENIMAI RUSŲ “GLOBOJE”

Tęsinys iš pereito Nr.
— Ar tu žinai, kad neturi tik

rų įrodymų, kad esi britas?
A-š net neatsakiau. Tie klausi

mai man buvo kartojami kartas 
nuo karto ir nemačiau reikalo į 
jį atsakyti.

— Aš matau, kad nenori pa
neigti mano pasakymo, — su
murmėjo vertėjas. — Tačiau jū- 
su laimei, atrodo, kad jūsų pa-1 • • • ......nniA neirti.1 Kai aPleidau paskutinę kartą

paklausiau, tikė- 
atsakymą “Tuo-

sakoj imai apie save pasitvirti
na.

Aš net pašokau iš džiaugsmo 
kėdėje.

— Atrodo, jus labai sudomi
no mano pareiškimas, — paste
bėjo jis sarkastiškai. — Bet dar 
yra keletas klausimų, kuriuos 
turėsi atsakyti, iki mes būsime 
visiškai tikri.

— Aš pasiruošęs. Klauskite, 
ko tik norite. — Aš buvau taip 
susijaudinęs, kad nežinau ką ga
lėjau padaryti.

— Tas Nixonas... — vėl pra
dėjo.

Klausimai, klausimai... ir 
vis tie patys. Apie Nixona, navi
gatorių ...

— Gerai, gerai... Esame pa
tenkinti jūsų atsakymais. Atro
do, kad esame klaidą padarę jū
sų reikale.

Aš girdėjau vertėjo žodžius, 
bet kažkodėl negalėjau priversti 
savo smegenis priimti juos už 
tiesą. “Klaida padaryta jūsų rei
kale” — šie žodžia paralyžavo 
mane.

— Paimkite cigaretę. Nėra 
abejonės, kad jūs žinote, jog da
bar esate saugus.

Mano sąmonėje užėjo revoliu
cijos pergyvenimo laikotarpis. 
Svarsčiau įvairias ateities gali
mybes. Pagaliau prieidamas, 
kad vistik rusai prisipažino pa
darę klaidą.

— Kada aš galėsiu išvažiuoti 
į Angliją? — 
damas gauti 
jaus”.

Po - trumputės pertraukos, 
jiems kažką tarp savęs pasikal
bėjus, vertėjas atsisukdamas į 
mane tarė:

— Jūs nesate geroje padėtyje, 
kad galėtumėt grįžti į savo kraš
tą. keturios dienos pėsčiom per 
Lenkiją nesuteikė jums sveika
tos.,.

— O tardymai, teismas, egze
kucijos? Nesakykite, kad jūs to 
viso nežinote...

— Mano drauge, — pradėjo 
vertėjas, — atrodo, kad tos ketu
rios ėiimo dienos/ per Lenkiją 
paveikė jūsų protą. Aš galiu už
tikrinti. kad tardymus tik mes 
pravejdėme. Ir mes patariame 
jums geriau apie visa tai už
miršti ...

— Bet juk tai tiesa. Ir jūs ži
note, kad tai tiesa!

— Mano drauge, jei jūs taip 
galvosite, tas ius gali iškrausty
ti iš proto ir jūs vargu ar pasiek
site savo kraštą. Aš užtikrinu, 
kad tamsta esi paimtas lauko 
dalinio ir pristatytas tiesiai ma
no globai. Ir kad visokios eg- 
zekuciios, teismai, tardymai yra 
tik pačio išmislas ir geriau apie 
tai pamiršk ...

Viskas pasidarė man aišku. 
Jei aš “neužmiršiu” apie teismą, 
egzekucijas, aš būsiu laikomas 
čia. Buvo viskas aišku, kaip ant 
rašto, ką rusai tuo norėjo pasa
kyti. Aš nutariau meluoti. Dary
ti viską, kad tik galėčiau grei
čiau apleisti tą prakeiktą vietą. 
Aš buvau jau prie bedugnės 
krašto.

— Gerai. Jei jūs taip sakote, 

dus, kuriuos iškilmingai skelbė
me Jungtinėse Tautose...”

“Mūsų siekimai ore pakibę. 
Norėdami apsisaugoti nuo rusų 
įtakos Vid. Rytuose išgalvojome 
silpnus * skydelius - santarvės. 
Mums čia nepavyko. Sukurdami 
Bagdado santarvę aplenkėme 
arabų esminę pajėgą — Egiptą. 
Azijoje didžiausią ne komunisti
nę valstybę Indiją. Pagaliau ir 
mes patys praradomę pasitikėji
mą savo tvarinio, nes neišdrį- 
some būti net jo nariu. Mes ne 
išmintį nešėme, bet ginklus ve
žėme, kuriais bičiuliai buvo žu
domi... Vieton aiškios jėgų pu
siausvyros siekti mes žaidėme ir 
pagaliau metėmės į ką tik pra
dėtus nuotykius. Toks yra mūsų 
užsienio politikos logiškas ap
tarimas. Tačiau retai logiškais 
sprendimais pasižymėjo "mūsoji 
politika Vid. Rytuose”.

Kaltinimas ištartas. Laukime 
sprendimo.

pavojus
aš, turbūt, taip pat padariau 
klaidą...

— Mes tikri, kad jūs klydote. 
Karas daug kam sumaišė protą. 
Bet iki jūs galėsite grįžti į na
mus, mes turėsime jus visiškai 
išgydyti. O tam mes^ perkelsi
me jus į ligoninę ir jūs būsite 
gerai prižiūrimas. Bet su sąly
ga, jei užmiršite visus dviejų sa
vaičių įvykius...

tą prakeiktą celę, vertėjas jau 
laukė prie laiptų.

— Tikiu, kad jūsų buvimas li
goninėje bus trumpas ir malo
nus.

— Aš taip pat tikiu, — pa
prastai atsakiau.

— Geriau tuos pasiimkite sau. 
Juos radome purve, netoli, kur 
jus atradome. '

Netardamas nė žodžio pasi
ėmiau kareivio knygelę ir atpa
žinimo vėliavėlę.

— Jei jūs gerai elgsitės, gali
te sulaukti didelį netikėtumą.

— Kokios rūšies?
— Draugą.
— Ar Nixona?
— Pamatysite...
Pasiėmęs savo daiktus, dvie

jų kareivių lydimas apleidau pa
statą, kuriame buvo tiek daug 
išgyventa.

Kaip nežiūrėtumėte, politinių 
kalinių kalėjimas Plesso mies
te, neatrodė puikiai. Jis buvo 
krašte mažo Lenkijos miestelio 
— masyvi, nesugriaunama tvir
tovė. Net karas jo paveikti nega
lėjo. Iš lauko sienos buvo aprū
kusios smalos spalva, o viduje 
buvo vienu žodžiu šiukšlynas. 
Pastatytas dar prie caro. Po re
voliucijos čia buvo įrengta per-

(Nukelta į 9 psL)

įvairus siuntiniai
i į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, i 
J Lenkiją ir U.S.S.R. Į
I IŠ KANADOS: I
J Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų J 
■ir kitų reikmenų- įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos-J 
Įtiumams, paltams jr suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių" 
J kitų prekių. ,
| IŠ^ANGLIJOS: |
I Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims I 
įtaisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, laik-l 
I rodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams I 
I kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir 1.1. Į
! STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI: I

(Geresnės rūšies) J
2. 4 košt, vilnonės medžiagos 14 yrd. | 

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

| (Žemesnės rūšies)
■ 1.4 košt, vilnonė medžiaga 14 yrd.
- pamušalo ........ 8 yrd.

šerinės (klijonkės) ........ 4 yrd.

$108.50 J 
kostiumams ir 1 paltui medžiagos iri 

j tuo atveju reikia primokėti $4.00. Užšokant prašau nurodyti medžiagos spol- |

| , $81.90
| (Vietoje 4-riems kostiumams gali būti

I vq ir vyrišką ar moterišką).

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

■ Baltic Exporting Co
1849

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

SKYRIAI: |
105 Cannon St E^ Hamilton, Ont Tel JA 8-6680 Į 

ponia V. Juraitis. (
94 Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315 I

miręs š.m. liepos 8 d. Montrealy, 
palaidotas liepos 12 d. iš šv. Ka
zimiero bažnyčios. Buvo gimęs 
prieš 83 metus Kėdainių apskri
ty, Pociūnėlių km., į Kanadą at
vykęs prieš 54 metus. Buvo šv. 
Kazimiero ir šv. Jono pašalpmių 
draugijų organizatorius ir val
dybų ilgametis narys.

Visą savo ilgą gyvenimą buvo 
susipratęs lietuvis katalikas, ra
sinėj ęs į laikraščius. Taip pat 
bendradarbiavo ir “Tėviškės Ži
buriuose”. Buvo visiems bičiu
liškas, stengėsi visiems padėti, 
palengvinti, visur rasti gerą iš
eitį. Dėl to buvo visų mylimas 
ir jo laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių — giminių, draugų ir 
pažįstamų. Po laidotuvių visi su
sirinko į šv. Kazimiero bažnyčią 
pasimelsti už velionį, o po to į 
salę, kur buvo paruošti pusry
čiai. ' " 4

Velionis paliko liūdėti dukterį 
Marijoną su vyru V. Labūnu, se
serį Antaniną, svainį su dviem 
sūnumis, podukrą ir daug kitų 
giminių.

Norim padėkoti visiems, kurie paro
dė simpattijų prisiųsdami gėlių ir kor
teles dėl Mišių, visiems kitiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse bei šermenyse, taip 
pat šeimininkėms, kurios po laidotuvių 
pusryčius sutaisė ir kitiems, kurie pa
gelbėjo, už atsilankymą giminėms — 
Padolskių šeimai iš Toronto,, Lingių iš 
Clevelando, Ohio, Allis Šeimai iš Hali, 
N.Y.

Mes pasiliekam nuliūdę be tėvelio.
Žentas Walter Lakūnai ir 

duktė Marijona. .

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

3

Conodfon Rey whiskey. Pripildykite 
stikline iki viftous ledo gobolėlių, moi- 
Sykite iki stiklinė pradės šerkJnyti. Pa
puolate žalia mėtos Šakele.,

rhe JHouse of Seagram
bistillers since 1857

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti |

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos. 
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.

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

! DARBO VALANDOS: pirmadieniais * penktadieniais nuo 9 vai |
■ •« _• w __ t____  a —i —e •

Sav. A. Kalūza
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mintimis, kurios gal tūlam tau-

klausi
mas darosi aktualus. Šiose eilu-

- 4 santaupas banke.
Kanadoje, ir apskritai Š.Ame-

' [f* *.

t
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MONTREALIO BANKAS “LITAS”
šiandien didieji bankai pradeda 
sukti galvas kaip susigrąžinti 
prarastus klijentus.

Kaikam gal kiltų * klausimas: 
“Toks šeimyniškas pinigų tvar
kymas turbūt nėra pakankamai 
saugus?” Arba vėl kitas gal pa
klaustų: “Kas moka už tas visas 
lengvatas?” Į tai labai lengva at
sakyti. Viąi pinigai .ir visos ope
racijos pagal įstatymą, privalo 
būti apdraustos. Tai yra griež
tas provincinių vyriausybių rei-

t

bankų ir įvairių finansinių or
ganizacijų, kurios piršte peršasi kalavimas. Tas apdraudimas ap- 

\ su savo patarnavimais. Visų jų ima apiplėšimus, pavogimus, 
tikslas — mokant ma|ą nuošimtį gaisrą, nesąžiningumus ir t.t. 
pasinaudoti svetimais pinigais Tokiu būdu taupytojas yra visai 
ir padaryti pelno. Tokiu būdu tikras, kad jo santaupos nebus 
darbininkas žmogus yra privers-. išplėštos, pavogtos, nesudegs ir 
tas — dėl perdidelio pavojaus nebus išeikvotos. Visa, kas pas 

jį taupymo knygelėje yra įrašy
ta, gaus betkuriuo atveju ir tai 
yra garantuota įstatymu. Už vi
sa tai moka organizacija ir tai 
yra kaip tik dalis pelno, kurį pa
dedant pinigus dideliuose ban
kuose ar kitose finansinėse orga
nizacijose leidžia didiesiems ak
cininkams nemažą dalį laiko 
praleisti įvairiose vasarvietėse 
ir kitoms pramogoms. Tokiu 
judu taupytojas atsiima visą 
galimą pelną uždirbtą savo san
taupomis.

Kanados lietuviai jau turi su
organizavę keletą tokių taupy- 
mo-skolinimo organizacijų-ban- 
kų, kurios labai sėkmingei vei
kia.

Montrealio lietuvių bankas 
“Litas” ’šiuo metu turi 354 na
rius su 175.000 dolerių įnašų ir 
101 skolintoją su 152.000 dolerių 
paskolų. Įdomu yra pastebėti, 
Kad lietuviškas atsargumas ir 
nepasitikėjimas jau beveik yra 
nugalėtas. Po paskutinio meti
nio susirinkimo, kurio metu na
rių buvo 298 su 121.000 dolerių 
indėlių ir 88 skolintojai su 106. 
000 paskolų, apyvarta padidėjo 
beveik 30%. Šiuo metu yra ne 
vienas taupytojas, kurio santau
pos siekia 9.000 - 10.000 dolerių. 
Toks žmogus vietoje kitų bankų 
mokamų palūkanų 200-300 dol. 
gauna 400-500 dolerių ir kartu 
turi gyvybės draudimą. Skaičiai 
patys geriausia kalba, kur pel
ningiausia laikyti santaupas.

Visi tie pinigai yra pačių na
rių santaupos ir jų reikalingi na
riai ‘juos gali gauti be didelių 
sunkumų pasiskolinti sutartam 
laikui. Tokiu būdu lietuvių už
dirbtas pinigas pasilieka kiek 
galima ilgesnį laiką savųjų tar
pe ir leidžia vieni kitiems padė
ti. Šiuo metu Montrealyje finan
sinės operacijos atliekamos po 
pamaldų, tačiau visais taupymo 
ir skolinimosi reikalais suinte
resuoti gali kreiptis telefonu 
dėl smulkesnių informacijų pas 
“Lito” vedėja D. Jurku: POn- 
tiac 7-4280. ‘ '

Jei išeivijos lietuviai įstengs 
suprasti tarpusavio bendradar
biavimo svarbą, tai neužilgo 
ekonomiškai taip sutvirtės, kad 
skirstydami pelną tokių finansi
nių organizacijų galės pakanka
mai skirti ir kultūriniams rei
kalams ir taip nereikės aima
nuoti, kad šiame kontinente 
sunku rasti lėšų kultūriniam 
darbui remti. Tokiu būdu, tau
pytojas tikrai pelningiausiai ir 
saugiausiai bus padėjęs savo

prarasti — kuo skubiausiai savo 
santaupas padėti vienoje ar ki
toje jam geriau žinomoj? įstai
goje. Dažniausia tokiais atvejais 
nusveria patogumo argumentai: 
arčiausia darbovietės ar namų. 
Tačiau taupytojas beveik nie
kuomet nedalyvauja pelno pašL

to pelno teisėtai priklausytų 
jam. Tai atlieka nedaugelis di
delių akdlninkų, o dažniausia 
visa grietinėlė yra susemiama 
vienos šeimos, ar net vieno žmo
gaus.

Labai netolimoje' praeityje 
buvo pradėta organizuoti masių 
taupymo organizacijos pasivadi
nusios “Caisse Populaire” ar 
“Credit Unions”. Organizavimo 
pradžia sukosi apie parapijas, li
gonines, muitines ar kitas pana
šias vietas, kur pasikeitimas 
naujomis idėjomis yra daug 
greitesnis, negu neorganizuoto
je masėje.

Šios organizacijos, po griežta 
provincinių vyriausybių priežiū
ra, surenka savo narių santau
pas ir jas pagal reikalą išskoli- 
na taipgi tik savo nariams. To
kiu būdu pinigai sukasi ir pasi
lieka narių tarpe. Metų gale 
gautas pelnas, atskaičius visas 
išlaidas, padalinamas nariams, 
arba visų nutarimu paskiriamas 
narių labdaros ar švietimo rei
kalams. Taigi, asmuo, padėda
mas savo pinigus vienoje iš to
kių taupymo kasų, ne tik kad 
gauna didesnes palūkanas, bet 
taipgi dalyvauja visame reikalų 
tvarkyme ir pelno paskirstyme. 
Be to, taupytojui mirus jo san
taupos iki tūkstančio dolerių 
padvigubėja. Kitaip sakant, pa
veldėtojai garma vietoje vieno 
tūkstančio dolerių du tūkstan
čius. Tai yra nelyginant gyvybės 
apdraudimas už kurį vidutinio 
amžiaus žmogus (40-50 metų) 
turėtų mokėti metams 50-60 dol. 
Visa tai narys taupytojas gauna 
nemokamai.

Skolintojai taipgi turi daug 
lengvaų, kurių jokioje kitoje fi
nansinėje organizacijoje negalė
tų gauti. Viena tokių lengvatų 
yra skolos panaikinimas mirties 
atveju. Skolintojui mirus, jo 
skola iki dešimties tūkstančių 
dolerių yra visiškai nubraukia
ma. Skolintojo įpėdiniai neturi 
mokėti nieko, gi jei toks skolin
tojas turėtų santaupų, tai tos iki 
tūkstančio dolerių padvigubėja.

Darosi savaime supranama, 
kodėl taupymo kasų pasiseki
mas yra toks didelis ir, kodėl

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
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Montrealio lietuvių banko “Litas” valdomieji organai su visuomenės atstovais, priėmusiais aukas 
įvairioms lietuviškoms organizacijoms. Iš kairės į dešinę sėdi: Jonas Juškevičius — paskolų komi
sijos pirm., Pranas Rudinskas — valdybos narys, Albertas Norkeliūnas — valdybos pirm., Domas 
Jurkus — banko vedėjas, Juozas Bulota — valdybos narys; stovi: Juozas Skučas — paskolų komi
sijos narys, Jonas Adomaitis -r- Vasario 16 gimn azijai remti būrelių atstovas, Petras Lukoševičius 
— valdybos narys, Steponas Kęsgailą — KLB Montrealio apylinkės atstovas, Kostas Andruškevi- 
čius — KLB Montrealio apylinkės Šalpos Komiteto atstovas, Juozas Lukoševičius —, paskolų ko
misijos narys,. Kostas Toliušis ir Bronius Staškevičius — revizijos komisijos nariai. Nuotraukoje 
trūksta Povilo Povilaičio — revizijos komisijos. pirmininko.

santaupas, kurios neš ir kitokią 
naudą lietuviškam reikalui. 
Montrealio liet, banko ‘‘Litas” 
trimetė veikla yra labai graži ir 
ta linkme eina vis daugiau įsi
jungiant naujų narių.

MONTREALIO “LITAS” 
PUSMETINĖ VEIKLA

Įėjo į paprotį Montrealio ko- 
operatyviniam bankui “Litas”' 
pasisakyti apie pusmetinę veik
lą (taip buvo per trejus veiki
mo metus, taip darome ir šie
met), Be to, “Litas” yra visuo
meninė - kooperatinė organiza
cija, tad nariai - dalyviai turi 
žinoti, kaip jų sudėtos santau
pos verčiasi ir kur jos yra.

Per 1958 m. 6 
liepos 1 dienos) 
kanti apyvarta:

Pajamos:
Gauta indėlių
Grąžinta paskolų 
Gauta palūkanų 
Gauta įst. mokesčio 
Įvairių asm. s-ta

mėnesius 
padaryta

(iki 
se-

$88.563,11
30.225,90
4.944,54 

57,00 
203,98

Viso pajamų
Išlaidos:
Išmokėta indėlių 
Išduota paskolų

$123,994,53

$36.601,29
.. ... . 75.003,00

Draud. ir vald. išlaid 1.843,07
- Padėta Centr. kaspje 4.918,65

Įsigyta inventoriaus 106,00
Įvairių asm. s-ta 503,98

Viso išlaidų $118.975,99
Tad viso per 6 mėnesius pada

ryta apyvartos $242.970,52. Iki 
metų galo tikimės pasiekti apy
vartos iki pusės milijono dol.

Balansas arba banko valdo
mas turtas 1958 m. liepos 1 die
nai atrodė šitaip:

Aktyvas (banko turtas):
Paskolos $150.974,00
Vertybiniai popieriai 10.000,00
Inventorius 271,00
Indėlis lygoje 50,00
Indėlis Centr. kasoje 5.018,65
Kasa . 11.314,59

Viso $177.628,24
Pasyvas (turtas priklauso):

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

•Georgo Feyer tJvyko B Vengrijos 1948 metois ir posirinko sou gy
venamo vietg Kanada, puikiausi pasaulio krottg. šioje paveikslų 
serijoje f'S «*«*>• S’® kroito gyvenimų iš linksmosios pusės; Molson's 
alaus daryklos (Ontario) bendrovės užsakymu — 1786 metų naujųjų

Kanadiečiai yra labai demokratiški ir labai neformalūs. 
Tas neformalumas kartais daug galvosūkio 
sudaro naujai atvykusioms, kurie nėra pratę prie 
to, kad būtų vardu pavadinti kiekvieno sutinkamo 
žmogaus. Ir dar tuo labiau, kad tie žmonės, kurie 
nežino tavo vardo, pavadina pirmu į galvą papuolusiu 
vardu... Jack, Joe ar panašiai. Viršuje esančiame 
paveiksle, jaunas įstaigos berniukas tik ką pavadino 
“Hei Jack” augštą kompanijos viršininką. 
Šis yra įžeistas, nes jo tikras vardas Herbertas.

Sukompromitavo “Taikos kongresą”
Prokomunistinį “Pasaulinės mu”. Chruščiovui įsakius buvo 

taikos kongresą” buvo norėta /pakarti Maskvoje ir kad Veng- 
sukviesti Oslo mieste, bet nor
vegų valdžia nedavė leidimo. 
Švedijos vyriausybė leido. Tad 
Pabaltijo komitetas drauge su 
kitomis išeivių organizacijomis 
ėmėsi kontrakcijos. “Taikos kon 
greso” atidarymo dieną (liepos 
16 d.) buvo paskelbtas švedų 
spaudoje rašytojo Igno Jurkūno 
-Šeiniaus paruoštas bendras at
viras laiškas, kviečiąs išlaisvini
mo darbą pradėti anapus Balti
jos jūros. Jame nurodoma, kad 
taikai grėsmę sudaro kaip tik 
sovietų imperializmas.

Tos oat dienos vakare Pabalti
jo komitetas ir išeivinės organi
zacijos surengė Medborgarhuset 
(Piliečių. rūmuose) didelėje sa
lėje viešą mitingą. Nežiūrint 
vasaros karščio ir dar karštesnių 
pasaulinių įvykių, susirinkusieji 
netilpo. Reikėjo užimti ir antro
ji mažesnė salė, kur žmonės ga
lėjo sekti mitingą tik per garsia
kalbius. Kalbėjo A Rei apie Pa
baltijo valstybių labai sunkią 
padėtį, kuri vis dėlto jų tautoms

rijoje esama specialių koncent
racijos stovyklų, kurios pilnos 
pačių rusų karininkų ir karei
vių. Jis kvietė Paul Sartre ir ki
tus iš “Pasaulinio taikos kongre
so” atvykti čia išgirsti tiesos. 
Profesorius Birger Nerman, taip 
pat nepaprastas oratorius, gėdi
no Švedijos vyriausybę, leidu
sią komunistiniam maskaradui 
rinktis Stockholme.

Mitingas priėmė rezoliuciją, 
kuri drauge su. paskelbtu atvi
ru laišku buvo tą patį vakarą 
pasiųsta posėdžiaujančiam “tai
kos kongresui”.

Spaudoje tilpo mitingo platūs 
aprašymai bei komentarai. Gi 
apie “Pasaulinį taikos kongresą” 
pasidarė gerokai tylu. Jis nebe- 
sukėlė to atgarsio, kurio jo pla
nuotojai tikėjosi.

Vokiėtijos Kr. Tarybos suva
žiavimas įvyko lietuvių gimna
zijos patalpose Huettenfelde lie
pos 26 d. Į prezidiumą išrinkti 
St. Vykintas, dr. J. Grinius, F. 
Šlenteris. Savo pranešimo pra
džioje pirm. E. Simonaitis patie
kė tokių statistinių davinių: •

Šiuo metu V. Vokietijoje esą 
apie 6.750 lietuvių, iš jų priklau
so bendruomenei 5.928, iš to skai 
čiaus vyrų yra 2.151, moterų 
1.877, vaikų iki 18 metų 1.800, 
dirbančių vyrų 911, moterų 604, 
sergančių įvairiomis ligomis vy
rų 455, moterų 371, vaikų 45.

Apylinkių yra 80, iš jų solida
rumo mokestį sumokėjo 67, nuo 
1956 m. nemokėjo 13 apylinkių.

Diepholzo stovyklos gyvento
jai perkelti į Varelį ir Osna- 
brueeką. Liko tik privačiai gy
venantieji. Likviduojamos ir 
Hannover - Stoecken ir Wehnen 
stovyklos. Jų gyventojai kelia
mi į Osnabruecką, kur pastatyti 
nauji namai. Numatoina ir Va- 
relio prieglaudą kitur iškelti. 
Bad Schwartau apylinkė susi
jungė su Luebecko apylinke, 
tikriau sakant prie jos prisijun
gė.

Vokiečiuose esą dvi nuomonės 
svetimšalių pabėgėlių atžvilgiu: 
vieni nori paremti organizacijas, 
kurios ištautėjimą stengiasi su
laikyti, o kiti nori, kad svetim
šaliai kuo veikiausiai susilietų 
su kitais Vokietijos gyventojais. 
Bendruomenės nariai, gavę Vo
kietijos pilietybę, kartais irgi 
laikosi savotiškai.

Komunistinė sovietinė propa
ganda bendruomenėje veikia ir 
šiandien, bet pasisekimo kaip ir 
neturi.

Vokietijos kraštų patariamose 
(svetimšalių reikalams) tarybo
se lietuvių bendruomenę atsto
vauja: Nbrdrhein - Westfalen— 
tėvas Konstantinas, Bavarijoje 
— J. Jakštys, Baden - Wuert- 
temberge — E. Simonaitis, Nie- 
dersachsen—F. Šlenteris, Ham
burge — kun. V. Šarka, Schles
wig - Holsteine — E. Žilius ir 
dr. Stelmokas.

Vargo mokyklų yra 17 su 224 Gronis— nariai.

mokiniais. Free Europe organi
zacija neseniai pranešė, kad var
go mokyklos 1958-59 metais jau 
nebus šelpiamos.

Piešimo knygelė jau atspaus
dinta ir rado daug pritarimo. 
Užjūryje jau planuojama antrą 
laidą atspausdinti, šešplaukio 
skaitymo knygos spausdinimas 
kiek susitrukdė. Krašto Valdy
ba nutarė atspausdinti V. R. 
Saudargienės šokių vadovėlį 
“Liaudies šokis Lietuvoje” ir 
žaidimą “Tėvynės kelias”. Žai
dimas jau atspausdintas, vado
vėlis taip pat greit pasirodys.

Kr. V-bos ižd. J. Stankaitis 
savo pranešime nušvietė pinigi
nius reikalus. Kr. V-bos balan
sas 1958 m. liepos 1 d. suvestas 
224.930,79 DM sumoje (čia įeina 
ir Vasario 16 gimnazija, kurią 
išlaiko Kr. V-ba). Sklypas ir 
gimnazijos rūmai su kitais pa
statais įvertinti 194.800 DM.

Vasario 16 gimnazijos moki
nių skaičius šiais metais padidė
jo. Pranešimą gimnazijos reika
lais padarė l.e. direktoriaus p. 
T. Gailius.

Svarstant gimnazijos kurato- 
rijos reikalą, nutarta laikyti 
bu v. kuratorija nustojusia vei
kus ir, auklėjimo bei švietimo 
reikalams spręsti, steigti Švieti
mo komisiją iš 3 ar 5 asmenų. 
Toji komisija t.k. parinks ir pa
siūlys valdybai kandidatus į 
gimnazijos direktorius ir vicedi
rektorius ir reikš nuomonę dėl 
direktoriaus siūlomų ir bendra
bučio vedėjų.

Buvo svarstomas ir Kr. V-bos 
įstaigos perkėlimo klausimas. 
Jei susidarytų būtinas reikalas, 
valdyba gali persikelti į Huet- 
tenfeldą.

Į Krašto Valdybą išrinkti: K. 
Drunga — pirm., Ė. Simonaitis 
— pirm, pavad., V. Sutkus — 
sekret., J. Stankaitis — iždin., 
kun. dr. J. Aviža — narys.

Kontrolės kom.: J. Krikščiū
nas, A. Mariūnas, A. Boehm - 
Krutulytė.

x Į Garbės teismą: J. Kairys— 
pirm., J. Laukaitis ir kun. dr. L.

Nepaprastai geras oratorius, iš 
Niujorko specialiai atskridęs 
vengras politikas Bėla Fabian, 
dramatiškai pavaizdavo komu
nizmo metodus, pabėręs naujų 
ryškių pavyzdžių. Jis įrodė, kad 
Nagy, Maletar ir kiti du veng
rai be teismo, “troikos sprendi-

Indėliai - šėrai 
Atsargos kapitalas 
Nepadalytas pelnas 
Pusmečio pelnas

$173.157,42 
1.000,00 

312,35 
3.158,47

Viso $177.628,24 
Narių 354. Skolininkų 100.
Nariai pagal įdėtus indėlius 

skirstosi:
Turinčių mažiau $5 yra 13 na

rių, tarp 5-10 — 43, tarp 10-20 — 
44, tarp 20-100 — 111, tarp 100- 
500 — 61, tarp 500-1.000 — 22, 
tarp 1.000-5.000 — 55, tarp 5.000 
-10.000 — 5.

Kalbant apie narius tenka pa
stebėti, jog vis dar yra 13 narių, 
kurie neturi pilno šėro $5. Jei 
šie nariai iki metų galo nepapil
dys savo indėlio, būsime pri
versti juos išbraukti iš narių 
tarpo. Norime priminti ir na
riams, turintiems iki $20 indė
lių, kad jie pasistengtų padidin
ti savo indėlį. Indėlis taupyto j ui 
ir bankui pradeda būti naudin- 
dingas, kai pasiekia bent $20. 
Žemesnis ‘ indėlis yra, bėdos in
dėlis ir turėtų būti pereinamojo 
pobūdžio. Kartu turime sveikin
ti mūšų 60 narių turinčių indėlį 
virš $1.000. Prieš dvejus metus 
tokių turėjome 13, prieš metus 
33, o dabar 60. Augame.

Banko apyvarta ir pasitikėji
mas juo auga greičiau kaip bu
vo tikėtasi. Ta> tik galime pa
sidžiaugti. 1958 metų galui in
dėlių buvo numatoma $175.000, 
o jau liepos 1 d. turime $173.000. 
Paskolų metų galui buvo numa
tyta $150.000. Tą sumą jau pa
siekėme liepos 1 d. Tad augame 
dvigubai greičiau kaip buvo ti
kėtasi. Tai reiškia, kad lietuviai 
pradedame pasitikėti patys sa
vimi. Tas tik augins mūsų tau
tos gyvybines jėgas. Pajėgūs 
ūkiškai — darbingi lietuvių tau
tai — lietuvybei.

Dėl lietuviško banko naudin
gumo nebešnekėsiu. Tai jau bu
vo gvildenta P. Lukoševičiaus 
straipsnyje. Bet galiu tvirtinti, 
jog “Litui” padedant jau ne vie
nas Montrealio ir apylinkės lie
tuvis yra sutvarkęs savo reika
lus, pajuto atsistojęs ant tvir
tesnio ūkinio pagrindo ir page
rino savo gerbūvį. Suglauski- 
me jėgas ir aukime.

D. Jurkus, “Lito” vedėjas.

/V

DANNY 
KAYE

— Pasaulinio garso filmų ir scenos aktorius,
kas vakarą pasirodys C.N.E. Grandstande nuo 8 vai. su geriausiais artistais, 

šokėjais, dainininkais...
• Kulminacijoje su didžiuliais faierverkais ...

UŽSISAKYKITE BILIETUS DABAR. 
PAŠTU GALITE UŽSISAKYTI NUO 
DABAR IKI RUGPIŪČIO 16 D.
SWENSON THRILLCADE — drąsūs 
važiuotojai įvykdys savižudingus triu
kus su mašinomis, jaudinančiuose po
piečių Grandstando seansuose — rugp. 
21 iki rugsėjo 1 d.
MOTERŲ PASAULIS — Virimo mo
kyklos, madų parodos naujame Queen 
Elizabeth pastate, turinčiame 1.350 sė
dimų vietų. Namai, muzika, gėlės ir 
naujaisi indai ir baldai.
TARPTAUTINĖS PARODOS — Viso 
pasaulio kraštų garsūs gaminiai.
PASAULY DIDŽIAUSIAS ŽEMĖS
ŪKIO PAVILJONAS — Kanados pre
mijuojami gyvuliai, pieno produktai, 
paukščiai, vaisiai, javai ir daržovės... 
šunų ir kačių parodos.
VALSTYBINĖ ARKLIŲ PARODA — 
Rugpjūčio 21, 22, 23, 25, 26, 27, Kolir 
ziejuje.
SPORTO KAMPAS — Pasaulinės plau-

kiojimo žvaigždės, lengvoji atletika, — - 
priede Kanados olimpinės treniruotės. 
Aplankykite Kanados garsenybių spor
to halę ir naują hockey garsenybių halę. 
PRAMOGŲ MYLIA — Nauji pasivaži
nėjimai, pramogos, žaidimai.
MAISTO PRODUKTŲ PAVILJONAS 
— Veik trijų milijonų žmonių dėmesio 
centras.
ROYAL CANADIAN AIR FORCE OR
KESTRAS — Kasdieną įdomi aviacijos 
orkestro muzika orkestro estradoje — 
Bandshell.
OLD MACDONALD’S FARM — Jaunų 
ūkio gyvulėlių paroda specialiai vai-1 
kams.
TARPTAUTINIS ORO PARADAS — 
Tik rugsėjo 5 ir 6 dienomis, dviejų va
landų kvapą užimanti oro akrobatika. 
Aplankykite 350 akrų stebuklų kraštą, 
pilną malonumų, nuostabių ir jaudinan
čių dalykų... prisijunkite prie tų trijų 
milijonų, kurie šiemet, tikimasi, aplan-/ 
kys “Ex” — pasaulyje puikiausią ir di
džiausią metinę parodą!

CANADIAN
NATIONAL

EXHIBITION
TORONTO•CANADA

/

šiais metais atidaroma trečiadienį, rugpjūčio 20 - rugsėjo 6
Fred T. Walsh, President Hiram E. McCallum, General Manager
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DRAUDIMO AGENTŪRA Al Dūda GENERAL INSURANCE
Visų rūšių draudimai Ontario provincijoje: namai, automobiliai 

24 valandų patarnavimas veltui.ir t.t.

HAMILTON 
TORONTO

75 Homewood Ave.
42 Evelyn Ave.

JA 9-0163
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Pavergtoje tėvynėje LONDON
Skautai pagerbė Darių ir GI

Ona Leonaitė - Kairienė, buv. pirmąjį tomą, I. Simonaitytei už 
VLIKo pirmininko prof. St Kai- romano “Vilius Karalius” I ir II 
rio žmona, prieš kurį laiką grį- tomus, J. Kėdainių! už skulptū- 
Žusi iš Sibiro, mirė Kaune. Iš 
Sibiro ji grįžo jau visai palie
gusi.
* Izidorius Kisinas, žinomas bi
bliografas, kaip rašo “Tiesa” lie
pos 25 d. nf., yra miręs. Pasku
tiniu metu jis dėstęs Vilniaus 
Kultūros - švietimo techniku- 
2ie. Kada mirė, “Tiesa“ nerašo. 
X Suvalkų trikampy yra 6 pra
dinės mokyklos ir gimnazija 
Punske.
* Rinkimuose į vietos savival
dybes išrinkti 53 lietuviai at
stovai.
- Dariaus ir Girėno žygio 25 m. 
sukaktį paminėjo ir tarybinė 
spauda, juos skelbdama liaudies 
sūnumis, o kaltę dėl nelaimės 
blėsdama “buržuaziniams nacio
nalistams”, kurie jų žygio nepa- 
rėmę.

Liepos- 17 d. “Tiesoje” rašo ir 
Dariaus duktė N. Dariūtė - Maš- 
tarienė, gydytoja, Kauno medi
cinos instituto hospitalinės ka
tedros asistentė. Ji sakosi esanti 
komunistų partijos eilėse. Kad 
gyvenimas nepraeitų tuščiai, 
reikią dirbti “taip, kaip moko 
partija, nes partijos ir liaudies 
interesai bendri”.

Iš “Tiesos” matyti, kad 
riaus ir Girėno tėviškės 
įjungtos į kolūkius.
- Speciali delegaciją buvo 
vykusi į Soldiną, kur prie

Da- 
yra

rinę figūrą “Kolūkio arklinin
kas”. Dauguviečio vardo premi
jas gavo V. Miliūnas už pjesę 
“Ne tas kelias” (5.000 rb.), V- 
Limantas už pjesę “Kalnai susi
tinka” (3.000 rb.) ir L. Janušytė 
ir A. Prokopovičius už pjesę 
“Trys šeštadieniai” (2.000 rb.).

St. Šimkaus vardo premijas 
gavd kompozitorius E. Balsys už 
dainas “Jūreivių daina” ir “Dai
na apie tilt^.’ 5.000 rb.; poetas 
K. Kubilinskas už tekstus toms 
pačioms dainoms 5.000 rb.; 
Kompozitorius K. Kaveckas už 
dainą “Jeigu tu įsakysi, tėvy
ne” 3.000 rb.; poetas J. Marcin
kevičius už tos pačios dainos 
tekstą 3.000 rb.; kompozitorius 
A. Budriūnas už dainą “Parugė
je” 2.000 rb. Choreografijos pre
mijos už liaudies šokius savi
veiklai suteiktos: J.Lingiui 5.000 
rb.; E. Morkūnienei 3.000 rb.; 
R. Tamučiui 2.000 rb.

Klaipėdos meninės saviveiklos 
kolektyvas jau prieš metus pa
statė Čaikovskio operą “Eugeni
jus Onieginas”, o šių metų liepos 
mėn. pastatė Verdi operą “Tra
viatą”. Klaipėdoje ji bus stato
ma dar keletą kartų, be to, bus 
rodoma artimesniuose rajonų 
centruose ir Liepojuje.

ūkyje įvyko vietos skautų trijų 
dienų stovykla. Dariaus ir Girė
no 25 metų žuvimo sukakčiai at-
V • > • « A • ♦

ros ir kojų negalavimais, ir dar 
nesveikuoja, — metė visus as
meniškus darbus ir išvyko 
jaunimu stovykiautt L. Eiman
tas yra judriausias ir mažiausiai

Hamilton, Cit
Žmogus su bėda — Dievas su

w

skyrė dąlį savo programos. Sto
vyklą sveikino KLB apyl. v-bos 
pirm. V. Lėriauskas ir kt. Tėvai 
labai dėkingi stovyklos vadovy
bei ir visiems prie jos prisidėju- 
siems, nes tokios stovyklos, kad 
ir trumpos, yra labai naudingos 
svetimoje aplinkoje augančiam 
mūsų jaunimui.

Stovyklai vadovavo niekada 
kliūčių ir nuovargio nežinąs 
psktn. L. Eimantas, šeštadieni
nės mokyklos steigėjas, vedėjas 
ir nuolatinis mokytojas. Jau 
septyni metai kai jis su didėliu 
pasišventimu skiepija mūsų jau
nimui tėvynės ir lietuvių kal
bos meilę. Prieš septynis metus 
iš P. Skvaranavičiaus pradėtos 

. užuomazgos, jis išaugino darnią 
mūsų apylinkės bendruomenės 
organizaciją, padėdamas jai tvir 
tus ir nepartinius pagrindus, 
pats būdamas ilgalaikiu pirmi
ninkų. Jo dėka lietuviai čia tu
rėjo dabartinės KLB pagrindais 
veikiančią organizaciją dar prieš 
Centro ’įkūrimą. Jis ir skautų 
draugovės pirmasis drauginin
kas, o vėliau “Skautų Aido” ad
ministratorius. Ir dabar, nors 
neseniai grįžo iš ligoninės, iš
gulėjęs tris savaites su nuga-

Be to, jis yra Maž. Liet. Bičiu
lių D-jos skyriaus valdybos 
tyviausias narys ir veikia visuo
se liet, baruose, kur tik jis yra 
reikalingas. Šios stovyklos nuo
pelnas priklauso ir drauginin
kui v. skltn. A. J. Švilpai, pasi
ėmusiam daug jos rūpesčių. 
Nuoširdūs jų talkininkai: čegie- 
nė, D. ir M. Chainauškai, D. 
Švilpaitė, v. skltn. A. E. Pocius 
ir kt. Lietuviškas ačiū priklauso 
Čegiams, ne tik davusiems sto
vyklai vietą, "bet ir skautus vi
sokeriopai globojusiems ir vai
šinusiems. Malonu, kad tiek sto
vyklautojų, tiek bendras skau
tų skaičius kasmet didėja ir tuo 
pačiu uždeda pareigą jų vado-

tuvių N amųreik aluose?’Liepos 
mėnuo buvo toks sunkus pinigų 
gavimui, kad voš ne vos tesu- 
krapštyta $500, o Montrealio 
bankui reikia grąžinti mažiau
siai po $625 kas mėnesį. Bet štai 
didelė staigmena: paskutinę to 
mėnesio dieną du tautiečiai, ku
rie prašė pavardžių neskelbti,

»A VALSTYBĖS
PLB seimo organ, komitetas 

savo informacijoje, išsiuntinėto
je spaudai, Kanados atstovų

met šaukiamas rugsėjo 21 
Statler viešbutyje Niujorke.

nu- 
Da- 

fiaus ir Girėno paminklo padė
jo vainikus dalyvaujant S. Sąj. 
aviacijos ir Lenkijos įstaigų at
stovams.

Kauno Istoriniame muziejuje 
atidaryta, atnaujinta ir papildy
ta Dariaus ir Girėno skridimui 

_ per Atlantą paminėti skirta salė.
(E) Staiga atleido liaudies 

ūkio tarybos pirm. Ozarskį. Jo 
vieton Liaudies ūkio tarybos 
pirm, paskirtas Ksaveras Kai
rys. Pakeitimo priežastis neskeL 
biama. Žinant liaudies ūkio ta
rybų svarbų vaidmenį naujoje 
sovietų ūkio politikoje, galima 
padaryti išvadą, kad Ozarskiui, 
matyti, nepavyko išpildyti Mas
kvos sudarytus ūkio gamybos 
planus.

(E) Paskirtos valstybinės pre- 
mjios: Mokslų akademijos Isto
rijos Instituto bendradarbiams 
prof. K. Jabloiiskiui, doc. JyJw> 
giniui, mokslų kand. P. Kuli
kauskui, prof. J. Žiugždai už 
“Lietuvos TSR istorijos” L tomo 

r paruošimą ir išleidimą — 25.000 
rublių. Tokią pat premiją gavo 
Mokslų akademijos Fizikos ir 
matematikos instituto direkto
riau pavaduotojas dr. J. Kubi
lius už tikimybinės skaičių teo
rijos darbus. 15.000 rublių pre
mija suteikta Kauno Politechni
kos instituto docentui A. Rozen- 
bliumui už darbą “Surenkamos 
gelžbetoninės arba armosilikati- 
lįės arkos (rėminės santvarkos) 
trobesių dengimams”.
7 Valstybinė premija už litera
tūros ir meno kūrinius po 25.000 
rublių suteikta V. Mykolaičiui- 
Putinui už romaną “Sukilėliai”

EDMONTON Alta
Dail. A. Šepetys birželio 23 d. 

surengė mokinių ir studentų 
meno darbų parodą. Paroda bu
vo tik kviestinei publikai. Ją 
aplankė mėgėjų būrys ir grožė
josi gražiais kūriniais. Paroda 
vyko McArthur Ladies Wear 
patalpose, the Shepy School of 
arts, Edmonton.

Edmontoho Lietuvių Namų 
direktoriai surengė dir piknikus. 
Vieną pas Balčius, kitą pas Ven- 
geliauskus. Abu piknikai praėjo 
gražiai, dalyvaujant skaitlingai 
publikai ir davė gražaus pelno, 
kuris yra skiriamas namų išlai
kymui. Netrukus ruošiamas ir 
trečias piknikas..

Laimingas lietuvis. Jonas Bar
kauskas, kilęs iš Pajavonių- km. 
Vilkaviškio apskrl, gyvenąs Ka
nadoje jau 10 m£tų, tuo tarpu 
Edmontone, radįjp ir televizijos 
technikas, įvykusioj loterijoj 
liepos 19 d. išlošė puikų namą su 
visais moderniais įrengimais 25’ 
tūkstančių dol. vertės.

Susituokė: Adolfas Šmitas ir 
Ona Rimkūnaitė liepos 26 d. 
Jungtuvės įvyko šv.Alfonso baž
nyčioje. Sutuokė kun. I. Gri
gaitis. Jungtuvių ir šv. Mišių 
metu giedojo solistė. Vakare 
lenkų salėje įvyko puikus ves
tuvinis balius dalyvaujant apie 
200 žmonių. Jaunieji medaus 
mėnesį išvyko praleisti į Kali
forniją.

Dr. Algirdas Juodelis ir Eli
zabeth liepos 26 d. susilaukė

buvo lengvai sužeisti: P. Jone- 
liūnas, auto vairuotojas, jo mo
tina ir kun. I. Grigaitis. Jie va
žiavo aplankyti ligonio P. Jone- 
liūno, kuris guli University 
Hospital ir sunkiai: serga.

Dr. B. J. Pilipavičių ■- dukrytė 
Rita ketvertų metų, bežaisdama; 
su kaimyno berniuku, buvo iš
versta iš vežimėlio ir sulaužytas 
peties kaulelis. Mažoji Ritutė, 
sugipsuota gydosi namuose tė
velių prižiūrima. Pilipavičiai 
yra žymūs kolonijos veikėjai ir 
be mažosios dukrelės dąr augi
na - kitą dukrelę Liną ir sūnų: 
Romą, kurie yra muzikos mėgė
jai ir dažnai palinksmina Ed- 
montono lietuvių koloniją.

WINNIPEG, Man,
Parapijos gegužinė įvyko lie

pos 13 d. VI. ir B. Giedraičių 
ūkyje. Naktį užėjus smarkiam 
lietui, kaikas pabijojo važiuoti, 
nors ištikrųjų nebuvo ko bijoti, 
smėlynai apaugę eglėmis nieka
da neprašlampa.- Tik ūkininkai 
gyveną kitoje upelio pusėje sun
kiai begalėjo atvykti, nes; jų 
molėtos dirvos su savo siaurais 
keliukais pasidarė slidžios ir ne
išvažiuojamos.

Visdėlto ši --gegužinė buvo 
viena iš skaitlingiausių žmonė
mis ir: mašinomis. Gegužinės 
vieta labai graži; toli nuo mies
to, miškelių glūdumoje. Aplink,

stipraus sūnaus. Augina dukterį kl]r tik užmatai> kalvos apaugu- 
Kristmą. įsios miškais.

Auto katastrofoje liepos 24 d. ■
Kristiną.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
75S Barton St. E., Hamilton, Ont.

i 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 Knyhoš 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 įpilantis ir kitko.

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

Veikė bufetas, kurį tvarkė ir 
maistą davė A. Vaškevičienė. Be 
jos maistu prisidėjo Giedraičiai 
ir Butkevičiai. Buvo ir loterija, 
kurios bilietus pardavinėjo O. 
Žiminskienė. Ši gegužinė davė 
$80,73 pelno už ką visiems prisi- 
dėjusiems nuoširdžiausias ačiū!

Pirmoji vaikų šv. Komunija 
įvyko liepos 27 d., sekmadienį, 
jaukiai išpuoštoje pilnoje žmo
nių savoje bažnytėlėje. Šie vai
kučiai pirmą sykį priėmė Vieš
patį į savo širdeles: Š. Greenin- 
gaitė, A. Kriščiūnas, S. Maciū- 
naitė, J. Rutkauskaitė, R. Zu- 
lonas. •

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E. 

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

Sav. A. BUČINSKIENĖ

KRONAS
VALEVIČIUS
*’ ■ UMIIEO 4“®

“T ha Centre of Rea! Estate"

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 j Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau- 
jamas informacijas.

liau vystyti, į vadovavimo dar
bą įtraukiant pačius priaugan
čiuosius. Džiugu, kad jau dabar 
jaunosios kartos pavyzdingos 
skautės N. Mačytė ir V. Gegy
tė yra puikios talkininkės savo 
vadovams. Skautai prieš šešis 
metus suorganizuoti psktn. - L. 
Eimanto, psktii. O. Gešverito, v. 
skltn. A. J. Švilpos, v. skltn. A. 
E. Pociaus ir kitų pastangomis. 
Tegul kilniausias žmonijos šū
kis “Dievui, Tėvynei ir arti
mui” sušvinta visų mūsų jau
nuolių širdyse ir jų lūpų lietu
viais žodžiais nuskamba ne 
tik Kanados slėniuose, bet ir 
miestų sukūry begyvenančiose 
lietuvių šeimose!

Apyl. revizijos komisija pa
siskirstė pareigomis: A. E. Po
cius — pirmininkas, D. Chai- 
riiauskiėnė š'ękiretorė, J. Bėr- 
sėnas"4-— narys. ’ ; \

Grąžinai.. Narakaitei. A. Pocie
nę^. D. Chąinaųskienė įr kitos 
Londono lietuves surengė priės- 
vęstuvinę. staigmeną -4’ shower.

------ - Vy
tautas irgi įnešė $100. Taip kad 
per vieną dieną gauta $900. 
Šiems mieliesiems ■ lietuviams, 
taip nuoširdžiai remiantiems LN 
įsigijimą, tariame gražiausią 
ačiū! •

Liepos 31 d. Montrealio ban; 
kui grąžinta $1.000. Jam dar li
ko skolos $10.000. Maloniai pra
šome visų tautiečių patiems pa
sisiūlyti nariais.

Lietuvių Namuose išnuomoja
mi nuo rugsėjo j d. du butai su 
atskirais įėjimais ir voniomis: 
3-jų kambarių ,ųž $65 ir 4-rių 
kambarių už $75 mėn. Nuo tos 
pat dienos išnuomojama patalpa 
krautuvei iš King g-vės už $100 
mėnesiui. Suinteresuoti prašomi 
skambinti Q. Skaisčiui nuo 6 iki 
11 vai. vak. tel. LI. 5-4576.

Reikalinga LN kino krautuvė
lės vedėja. Atlyginimas $12 sa
vaitei. Teirautis pas G. Skaistį.

LN kino filmų skelbimą lietu
viškoje spaudoje nutraukiame, 
nes lietuvių lankytojų teateina 
vienas kitas. Norintieji sužinoti 
einančius mūsų kine filmus, pra 
šomi žiūrėti “Spectator” skelbi
mus, einančius Delta kino var
du. ... , . Sk. St

Elektros - Electronic 
Tęidinikas 

.. ANTĄNM ČEPONIS
Y(sį elektros įrengimai ir pataisymai 

atliekami greitai ir garantuotai, 
t. .'j> Vaitma vasarnamius.

Tol..-LEi M48Q
. . 44 Gwynne Ave., Torontą

BROOKS, Alta.
• • * - * J*

Mildai Jankauskaitei ištekėjus
Liepos 9 d. buvome Brooks, 

mieste, nuo East Coulee apie 90 
mylių, mano dukterėčios Mil
dos Jankauskaitės vestuvėse. 
Važiavome dukters Janinos . ir

tas su žmona nakvoti ėjo į vieš
butį. Rytojaus dieną 4.40 vai. 
p.p. išvažiavome namo.

Važiuojant į Brooks pavažia
vus už East Coulee miestelio ant 
kalnų yra labai daug danų ūki- 
nfhkų. Jų javai atrodė labai gra
žūs ir apie vidurį rugpiūčio gali 
prasidėti piūtis. Visokių javų 
Kanadoje yra perteklius. Todėl, 
kaip matėme važiuojant, minė
tiūkininkai sėja tik apie pusę 
savo, žemės, o kitą pusę laiko 
'pūdjhriu|fer vasarą gerai išdir- 

jayųs,: jgi pernykštėj vieta, kur 
buvo ’ jąvaų vęj pįSyjijųpja.'Pu- 
dymuotoj -žemėj, 'kartais kad ir, 
drėgmės/ irūkstav-javai vistiek' 
užauga.' b ";' * : 
į Brooks. rpįąęĮo ^apylinkėj yra 
įtaisytas dibtįųis lai&ų^drėkini- 

lėrigva Jankauškės atveda savo »as- Visuomet
dukrelę Mildą. Jaūrioji šu vedy- Sa^na Jie seja daU-g
bine balta suknele, šydo velio- I, ; -. P®nasi
nas nusitęsęs net iki žemės. Eina |\aiP .Lietuvoje dobilai Vasarą 
abu palengva. Privedęs prie jau
nojo tėvas palieka savo dukrelę, 
tai ženklas, kad ją atiduoda jau
najam. Jis pats pasitraukia ir 
šalia savo žmonos, Mildos ma
mos, atsisėda suoluose.

Prasideda santuoka 3.11 iki 
3.15. Santuoka trumpa, tik 4 
minutės. Kunigas juodai apsirė
dęs, žiedus apmaino ir santuo
kos priesaiką priima, labai trum 
pai pasimeldžia — ir jau vedę, 
vyras ir žmona. Milda ištekėjo 
už Jurgio Kdlody, vyras jaunas 
ir gražus. Prieš ištekėsiant Mil
da dirbo Calgėry mieste vienoj 
įstaigoj kaip stenografė ir sek-' aukso ieškotojai keliavo pėsti,

su žmona,. dUktėG Janina su vy
ru ir sūnus Vyt aut as su žmona. 
Santuoka buvo Our Lady of Pęr 
petual Help -bažnyčioje.

Kaip daugeliui “TŽ” skaity
tojų yra žinomąį čia yra madą, 
kad prie santuokos aĮtorjąų^ tę 
vas atveda savo duk^^^J^*^ 
rinko visas jaunosios’'iK jauno
jo pulkas ir jaunasis su pulku 
jau. prie altppaus’, tik :'jaųnoŠiQs 
trūksta, o mes senesniejijsąu ra
miai sėdime sūpluose: Neužilgo 
pasirodo., jaunos "mergaitės, ku
rios paiengvci ęiria per bažnyčią 
su . gėlėm,z o paskui jas labai pa-

.£ūd$ūūį per vasarą gerai išdir- 
iauno: ankstyvą pavasarį - pasėja

aifalfos kaukuose laiko daug, bi
čių aviliu, ir todėl iš Brooks, iš
eina daug medaus.

Mūsų kaimyninė Britų Ko
lumbijos provincija, sutrumpin
tai rašosi B.C., šiemet švenčia 
100 metų nuo įkūrimo - įsteigi
mo tos provincijos. Prieš 100 
metų ten buvo tik Anglijos ka
ralienės Viktorijos žemė, netu
rėjo provincijos teisių.

4 Tame laikotarpyje buvo už
ėjus savo rūšies ligą “aukso ieš
kojimas”. Iš, ly tų į vakarus žmo
nes pulkais ėjo aukso rasti. Ge
ležinkelių tuomet nebuvo ir

rinKių yra 14. Įdomu kokiuo 
pagrindu? -

Bilietų į PLB seimo didįjį 
koncertą ir banketą galima gau
ti: Piliečių Klube Spaudos Kios
ke, Union Avei ir Stagg St. kam
pas- Atletų Klube, 1332 Halsey 
St., Brooklyn 27, N.Y.; J. And- 
riušio įstaigoje, Haven Realty, 
8709 Jamaica Ave., Woodhaven; 
J. Ginkaus saldainių krautuvėj, 
495 Grand St., Brooklyn 11, N.Y. 
Taip pat pas pavienius platin
tojus. ‘‘

Niujorko Lietuvių Tilatelistų 
Draugija praneša, kad plačiai 
skelbta reprezentacinė Lietuvos 
pašto ženklų paroda PLB Seimo 
metu atšaukiama dėl ne nuo jos 
priklausančių aplinkybių.

> ALRK Federacijos /Jaunimo 
Stovyklai aukojo: prof. J. Bra
zaitis $75, ki^i- T-Rafijųta^ |50, 
J. G inkus, sjr. $25, Mun. 'Andr. 
Senkus $5, kun. dr. Starkus 
£100.
; Jaunimo stovyklos metinės 
Šventės proga, rugpiūčio 27 d., 
ruošiamiems • dailininkų pa
veikslų laimėjimams bilietų 
Niujorke išplatinta 133 knyge
lės. . ...

PLB Niujorko apygardos val
dyba savo posėdyje liepos' 25 d. 
Piliečių klubo salėje aptarė at
vykstančių į LB seimą choris
tų ir kitų svečių apnakvydini- 
mo reikalą. Valdyba su apylin
kių pirmininkais nutarė, kreip
tis į Didžiojo Niujorko lietuvių 
visuomenę, kad sutiktų priimti 
atvykstančius svečius. Mažiau 
rūpesčio bus su tais svečiais, 
kurie čia turi savo pažįstamų. 
Neabejojama, kad Niujorko lie
tuvių visuomenė parodys lietu
višką svetingumą ir visi atyyks- 
•tantieji ras malonią viešnagę 
tomis didingomis lietuviams 
dienomis Niujorke, Posėdy da
lyvavo ALB naujos valdybos 
pirm. St. Barzdukas, kuris tris 
paskutines savaites vedė litua
nistikos kursus Fordhamo uni
versitete.

Vitalis Žukauskas renka skel
bimus PLB seimo proga leidžia
mam leidiniui, kuriame bus PL 
B-nės seimo ir parengimų tvar
ką ir kiti' su tuo susiję dalykai.

Ir. Šimonytė, neseniai su vie
na amerikonų šeima atvykusi iš 
Brazilijos San Paulo. į JAV ap
sigyveno Niujorke. Jos naujas 
adresas — 570 Park Ave., apt.. 
Ila, N.Y.C., N.Y. Ji gimusi Bra
zilijoje, bet gražiai kalba lietu
viškai, yra veikli ateitininkė ir 
čia atvykusi tuoj įsijungė į atei
tininkų būrį.

Inž. Ant. Rudis, žinomas JAV 
lietuvių veikėjas, nutarė staty
ti savo kandidatūrą į JAV kon
gresą kaip nepriklausomas kan
didatas. Jau renkami parašai jo 
kandidatūrai išstatyti Marquet
te Parko apylinkėje.

JAV Liet. Bendruomenės met
raščio redaktorius J. Cicėnas 
paskelbė, kad metraščio reika
lams įklimpus (jau daugiau kaip 
metai) centro valdyboje jis visą 
medžiagą grąžinęs autoriams.

Prel. Konstantinas, ,Vasys, Wor^ 
ceąter lietuvių Aušrys Vartų 
parapijos klebonas, sulaukė 70 
metų amžiaus. , , "

Kun. V. Virmauskas, So Bos
ton šv. Petro lietuvių, parapijos 
klebonas nuo 1929 m., prieš tai 
klebonavęs Lawrence, Mas., šv. 
Pranciškaus liet: parapijoje, ku
nigu įšventintas 1916 m., Bos* 
tono arkivyskupo Richard J, 
Cushing pakeltas prelatu sii 
Right Reverand Msgr. 'titulus 
Naujasis' prelatas yra 74 metij 
amžiaus. * t

Dan Kuraitis yra išvykęs į So
vietų Sąjungą, liepos vidury 
lankėsi Maskvoje. «

Liet, skautų tautinė stovyklą 
įvyks rugpiūčio 15-30 d.d. Hi^h* 
land Recreation Area, Pontiac, 
Mich., netoli Detroito. Tai bus 
ketvirtoji' tokia stovykla (1928, 
1938, |§48 Jr? šiemet), skiriamą 
Lietuvos skaųtfjos.įO m. sukak* 
čiai ’ paminėti." Joje dalyvaus 
skautai iš JAV, Kanados ir Ve- 
nezuelos. }

Jonas Kalvaitis, Lietuvoj bu
vęs prokuroro pavaduotojas,- iš 
Australijos • persikėlė gyventi - į 
JAV. Netrukus atvyks ir jo šei
ma. ■ '

Sol. St. Bhranauskds pradėjo 
dirbti Standard Federal Savings 
and Loan banke. > ' ‘ 1 ■

Liet. Stud. Sąj. JAV naujoji 
valdyba: pirm. Adomas Micke
vičius, vįcepirm. Ignas Budrys, 
užsienio skyr. ved. Kęstutis Dir- 
kis, kultūros f. ved. Romualdas 
Kriaučiūnas, sekr. Audronė Sta- 
kytė, fždin. Šarūnas Užgiris, 
spaudos ir inf. sk. ved. Rimas 
Vėžys. / ;■ . ■

Kontrolės kom.: Jonas Šdliū- 
aas, Juozas Polikaitis, Dalia Mi
ksite. Garbės teismas: Vaclovas 
Kleiza, Vyt. Valaitis ir Ričardas 
Kontrimas.

, “Dirva” nupirko naujus nė- 
mus. Prieš 5 m. pirktieji būyę 
jau per maži numatomam prą- 
siplėtimui. Jau ir1 dabar '’buvę 
juose per ankšta. Namai nupirk
ti lietuvių gyvenamam rajone iš 
Brazių, kurie savo prekybą’lik
viduoja ir išsikelia į Arizoną. 
Savo rėmėjams “Dirva” prane
ša, kad mašinų fondui surinkti 
pinigai namų pirkimui nebūsią 
naudojami- Iki šiol turėtas ’na
mas parduodamas. ! ‘J

Andrius Vytautas Valiūnas 
Tuebingęno universitete apgynė 
disertaciją apie Lietuvos ūkio 
sovietizSciją ir gavo ekonomijos 
mokslų daktaro laipsnį. Tai jau
nis brolis dr. Juozo Kęstučio, 
kuris šu <fr. Kazicku vadovauja 
Neris bendrovei, ir dr. Jono Al
girdo Valiūno' kuris profeso
riauja Northwestern universi
tete.
D. BRITANIJA

Mirė: Londone Petras Lip
džius, 81 m., palaidotas Leytpne 
šv. atriko kapinėse; Elzbieta 
Kurtinaitienė, 84 m., palaidota 
liepos 11d. 7 ‘,’t

Middelsburghe mirė 'Martyna^ 
Dapkus, gimęs Varėnos par; 
1878 m., Anglijon atvykęs 1906. 
BellshiH mirė Magdalena Kisie^ 
lienė, 78 m., palaidota Bothwell 
kapinėse. ! >

Nuo rugpiūčio 19 d. iš Toronto persikelia lietuviu rajono preky
bininkas ir atidaro KRAUTUVĘ — SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ 
ir užjūrius per Ukrainska Knyha persiuntimo ir patarnavimo 
skyrių. .4 iv? ‘

LONDON GENERAL STORE
• 789 DUNDAS ST., LONDON, ONT.

retorė. Iš bažnyčios išėjus pasi
pila smulkių dirbtinių gėlių ant 
jaunųjų ir ant palydovų, tai dar 
savo® rūšies ir papročių maža 
ceremonija. Jaunieji ir pulkau
ninkai nuvyksta pas fotografą.

Vestuvių puota - pokylis pra
sidėjo 5 vai. p.p.-Brooks Legion 
Hali salėje. Pokylis labai gražus. 
Buvo pasakyta gražių kalbų. Ne 
vidonskis pasakė net juokingą, 
momentui pritaikintą anekdotą. 
Perskaityta rodos 4 telegramos 
su geriausiais linkėjimais jau
niesiems. Už vis įdomiausia ir 
juokingiausia telegrama buvo 
Mildos brolio Stasio iš Vancou- 
verio. Įsigerti visiems taip pat 
buvo iki valiai. 4 muzikantai 
grojo didelėje ir erdvioje salėje 
antrame augšte. ‘ Visi pasišoko 
kiek norėjo. Žmonių galėjo bū
ti apie 90.

Vestuves Jankauskai savo 
dukrelei tikrai labai gražias iš
kėlė. Jaunieji gavo labai gražių 
ir vertingų dovanų. Vakare apie 
10.30 jaunieji išvažiavo “ant 
medaus mėnesio”. Po 12 vai. vis
kas užsibaigė, nes įstatymai po 
12 vai. į sekmadienį draudžia 
viešus pokylius. Mudu su žmo
na nakvynei pasiėmė Venckai, 
labai malonūs žmonės, o duktė 
Janina su vyru ir sūnus Vytau-

kiti arkliais. Taip pat ėjo ir į 
B.C. provinciją aukso ieškoti. 
Tam atminti šiais metais K^ana- 
dos pašto valdyba išleido net 
specialų 5 centų pašto ženklą — 
B.C. provincijoj, prieš 100 metų, 
aukso ieškotojas, barzdele apsi- 
želdinęs, prie upelio sijoja, auk
so ieško.

Labai įdomus aprašymas “Bri
tų lakūno pergyvenimai rusų 
globoje” dabar eina “TŽ”. Ap
rašymas tiek įdomus, kad mes, 
gavę laikraštį, pirmiausia imam 
skaityti tuos lakūno pergyveni
mus. Ir rodos sunku tikėti, kad 
pasaulyje yra tokia valstybė, 
kad taip žiauriai elgtųsi su sa
vo talkininko kariu. Yra ir kitų 
įdomių aprašymų. Laikraštį per 
skaitęs duodu kitiems, kurie nė
ra užsiprenumeravę. Visa bėda, 
man atrodo, yra ta, kad “TŽ” 
spauda yra bent kiek per smul
ki. ' A. Vaišnis.

Čia rasite pigiausiomis kainomis geriausių angliškų medžiagų, 
odinių švarkų ir įvairiausių tekstilės gaminių. Mielai kviečia

me lietuvius atsilankyti. !

KŪRENIMO SEZONAS JAU PASIBAIGĖ
VARGSIME DAR SU ANGLIMIS DULKINAME SKLEPE,

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

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

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

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS . ;
(Authorized Good Cheer Dealer) ?

Taupykime ir skolinkime® , 
kooperatlriiAifie bankelyje “TALKA"Kas keliatės Į kitą 

butą k Gorite pifte kaine per-
maJPaX A A MA -4B-6 -A > ■ —

Lt. S-4247.
BR. STONČIUS

DARBO DIENOS: penktodieniois nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., notora A, 
džious įstotoje UI ougitasU^Mam St. W., .t«UAA..2-5575. 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundam



“TŽ” 31-32 nr. buvo pluoštas 
, žinių apie Lietuvą, kurias pa

teikė atvykėlis iš sovietinės Lie
tuvos. Tas asmuo išvyko iš Lie
tuvos 1957 m. pavasarį. Neseniai 
į Torontą atvyko ir kitas asmuo

Pasakoja nauja atvykėlė iš Lietuvos

ko 1957 m. rudenį — lapkričio 
mėn. Ji taipgi.mielai atsakė į ei
lę mūsų išeiviams rūpimų klau
simų išskirdama tiktai tuos, ku
rie lietė jos asmeninį gyvenimą.

— Kur Jums teko daugiausia 
dirbti: kolchozuose, įmonėse, 
raštinėj?

— Dirbau daugiausia preky
bos srityje įvairiose Lietuvos 
vietose. Darbo laikas — 8 vai., 
bet to neužtenka, reikia net po 
10-11 vai. išdirbti už kurias virš 
valandžių nemoka. Uždarbiai 
vidutinių valdininkų 450-500 rb., 
o rusų, sėdinčių įstaigos viršū
nėse, siekia 1.500-2.000 rublių.

Plytinių, durpynų ir kelių re
monto darbininkų atlyginimai 
siekia 250-300 rb. per mėnesį.

Kolūkiečiai piniginio atlygini
mo gauna per metus daugiausia 
800 rb., mažiausia — 200 rb. Yra 
tokių kolūkių, kurie neturi iš ko 
mokėti piniginį atlyginimą ir 
duoda tik grūdais vos po 200 gr. 
už darbadienį. Geriausias kol- 
ūkis-milijonierius moka už dar
badienį po 2 kg. Darbadienio 
normai padirbti kartais reikia 
dirbti 2 dienas ar 1,5 dienos.

— Ar yra vadinamoji “juodo
ji rinka”, kur būtų galima slap
tai pirkti bei parduoti,

— Juodoji rinka buvo, yra ir 
bus, kol Lietuvoje komunizmas 
viešpataus. Jis nesugeba paten
kinti masių įvairiomis prekė
mis net reikalingiausiomis. Už 
spekuliaciją baudžia mažiausia 7 
metais kalėjimo. Žmonės betgi 
rizikuoja, nes reikia gyventi.

—. Ar sunku gauti drabužių, 
avalynės?

— Sunku su viskuo. Pastarai
siais metais drabužių klausimas 
kiek palengvėjo, bet su apavu 
labai sunku. Tie daiktai labai 
brangūs, ypač bent kiek geres
nės kokybės.

— Turbūt Jums teko girdėti 
apse taip vadinamą “Kanados 
lietuvių delegaciją”, kuri 1957 
m. lankėsi sovietinėj Lietuvoj?

— Taip apie ją girdėjau ir jos 
lankymosi metu dar buvau Lie
tuvoje. Apie ją buvo plačiai kal
bama ir rašoma. Daug kas norė
jo su ja susitikti, pasikalbėti pri-

dinami “delegatai” buvo visą 
laiką agentų sekami ir vedžioja
mi tik ten, kur buvo iš anksto 
suplanuota: į kultūrines įstai
gas, mokyklas, fabrikus. Jų lan
kymosi metu fabriko darbinin
kai būdavo aprengiami naujais 
darbo rūbais, paruošiami pasi
kalbėjimui su lankytojais. Dau
giausia kalbėdavo fabriko sky
rių vedėjai, kurie tam iš anksto 
būdavo paruošiami — atsaky
mus jie turėdavo iš anksto pa
ruoštus.

Mūsų žmonės žinojo, kad ka- 
nadiškė “lietuvių delegacija” 
bjlivo raudona, nors atrodė visiš
kai neraudonai — neproletariš- 
kai ir labai skyrėsi nuo vieti- 

' nių žmonių savo sočia išvaizda. 
Mūsų žmonių nuomonė buvo: 
tegu patys savo akimis pamato

komunistinę sistemą; tai bus 
geriausias vaistas nuo raudono
sios ligos — grįžę į Kanadą pa
sveiks.

— Kaip žiūri mūsų žmonės 
Lietuvoje į grįžtančius iš Vaka
rų bei sovietinės propagandos 
suviliotus?

— Grįžtančius iš Vakarų išei
vius mūsų žmonės Lietuvoje 
laiko nenormaliais — neteku
siais proto. Grįžę į sovietinę Lie
tuvą jie labai gailisi. Propagan
dos jiems buvo pripompuota, 
kad tarybinė Lietuva — darbo 
žmonių rojus, o kai grįžę patys 
pamatė tą rojų, labai nusivylė. 
Norėtų išbėgti atgal, bet jau ne
begali. Į “rojų” tėra tik įvažia
vimas be išvažiavimo. Teko gir
dėti, kad du Brazilijos lietuviai 
išprotėjo, o vienas nusižudė.

— Ar bando mūsų tautiečiai 
išvykti į Vakarus?

— Bando visokiais keliais, bet, 
deja, nesėkmingai. Kurį laiką 
vis dar buvo vilties patekti į 
Vakarus per užsienin rengiamas 
ekskursijas, bet po Bilevičiūtės 
pabėgimo nebebuvo įmanoma. 
Aš irgi bandžiau šį kelią, bet 
nieko neišėjo. Į tokias ekskur
sijas gali pakliūti tiktai patys 
patikimiausi ir tai dar patiki
mesnių lydimi. Šiaipjau kelių į 
Vakarus nėra. Viena mergaitė 
buvo įsigavusi šyedų laivan 
Klaipėdos uoste, ten pasislėpė, 
norėdama “zuikių” pasiekti Šve
diją, bet buvo surasta prieš lai
vui išplaukiant ir grąžinta į 
krantą.

— Ar nekliudoma susirašinėti 
su užsienio lietuviais?

— Žmonės tebėra* iš seno įbau
ginti ir susirašinėjimo vengia. 
1957 m. vasarą buvo paskelbta 
susirašinėjimo savaitė su užsie
ny gyvenančiais lietuviais. Jos 
metu buvo visi raginami už
megzti ryšius su savaisiais gimi
nėmis Vakaruose. Mūsų žmonės 
į tai pažiūrėjo abejingai, nes at
rodė, kad čia statomos pinklės— 
norima sužinoti išbėgusius šei
mos narius, jų adresus ir 1.1. 
Daug kas nuo susirašinėjimo su
silaikė, manydami, kad juos no
ri iššifruoti. Mat, yra šeimų, ku
rios dar ir šiandieną su pabėgu
siais nesusirašinėja.

— Ar daug kas priklauso ko
munistų partijai?

— Lietuvių partinių nėra di
delis skaičius. Jaunimas yra 
verčiamas stoti partijon, ypač 
tas, ^pdiiiKttį
sitetSTN^rinfieji^augštdjo moks
lo jaunuoliai rašosi parijon, ta
čiau savo dvasia lieka ištikimi 
tautai , ir jos papročiams. Vadi
namieji komjaunuoliai kartais 
reiškiasi netgi prieš komuniz
mą.

— Ar dabartinis Lietuvos jau
nimas moka rusiškai?

— Rusų kalba yra visur pri
valoma. Visęse mokyklose yra 5 
savaitinės rusų k. pamokos. 
Taipgi yra grynai rusiškų mo
kyklų: Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoje ir Panevė
žyje.

— Sovietinė spauda giriasi di
deliu skaitytojų skaičiumi. Ar 
žmonės ten laisvai užsisako laik
raščius ir kitus leidinius?

— Laikraščių prenumeravi
mas būtinas kiekvienam, neiš-

skiriant nė moksleivių. Stalino 
laikais knygų pardavimą jung
davo su būtinai reikalingom pre 
kėm: jei pirksi tą ar kitą ko
munistinį leidinį, gausi ir nori
mą prekę. Dabar tokios rūšies 
spaudimo nėra. Žmonės perka 
tik geresnių rašytojų knygas, 
kuriose mažiau propagandos.

— Kaip atrodo sovietinės Lie
tuvos televizija, teatrai, filmai?

— Televįzijos programos ne
teko matyti Lietuvoje, nes tik 
neseniai pastatė stotį. Lietuviš
ki teatrai turi neblogų jėgų, bet 
visas repertuaras, mažiau ar 
daugiau, yra propagandinis. Tas 
pats su filmais.

— Ar teko matyti Lietuvoje 
“Tėvynės Balsą”?

— Apie jį sužinojau tik užsie
nyje. Lietuvoje jis visai neži
nomas.

— Kokie lietuvių santykiai su 
žydais, lenkais ir kitais Lietuvo
je gyvenančiais svetimtaučiais?

— Santykiai su žydais — kaip 
ir anksčiau nepriklausomybės 
laikais, su lenkais — truputį ge
resni, su vokiečiais — geri. Ru
sai yra laikomi okupantais, sie
kiančiais savų tikslų. Jie nori 
būti visų mokytojais, valdyto
jais ir kiek gali siekia pralobti. 
Jie jaučiasi lyg augštesnės rasės 
žmonėmis. •

—- Ar neteko girdėti apie Lie
tuvos vyskupus?

— Turiu prisipažinti, kad ne
daug ką tegirdėjau. Apie juos 
nei spauda rašo, nei radijas 
skelbia, todėl sunku ką nors pa
tirti. Gyvenau tokiose vietovėse, 
kur žmonės pažįsta tiktai savo 
apylinkės kunigą, nes jį mato, o 
vyskupai — retenybė. Jie nuo 
žmonių yra gerokai izoliuoti.

—Ar tikintieji gauna kur nors 
tikybinių knygų?

— Tikybinių knygų iš niekur 
negauna. Užsilikusios iš seniau 
yra gana retos ir* sunkiai gauna
mos. Gauti iš užsienio draudžia
ma. ■' ■'

— “Tėvynės Balsas” kartais 
skelbia, kad daug kur statomos 
bei remontuojamos bažnyčios? 
Ar teko tai pastebėti?

— Bažnyčia statoma tik Klai
pėdoje.’Vilniuje vyksta remon
tas šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je, bet tik todėl, kad turėtų ką 
parodyti užsieniui bei išeiviams.

— Ar prasiveržia kartais lais
vo gyvenimo troškimas' iš pa
vergtųjų žmonių širdžių?
* —'Gertausras* 'laisvės troškulio 
pasireiškimas buvo jaučiamas 
Vengrijos sukilimo metu. Visi 
Lietuvos gyventojai buvo sujau
dinti ir užjautė didvyrišką tau
tą, kovojančią už savo laisvės 
bei nepriklausomybės atgavimą 
kraujo kaina. Lietuviai laukė iš
sivadavimo, po kurio sektų visų 
likusių pavergtų tautų prisikėli
mas. Kiekvienas lietuvis-ė lau
kė tinkamo momento pradėti 
kovą už savo tautos gerbūvį, už 
sutryptos ir krauju apšlakstytos 
Lietuvos laisvę.

JAUNUČIŲ STOVYKLA
suorganizuota Toronto “Aušros” 
sporto klubo Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje Naujojoje Wasago- 
je veikia jau antrą savaitę. Ji 
prasidėjo šeštadienį rugpiūčio 2 
d. ir pasibaigs šį. sekmadienį, 
'rugpjūčio 17 a. Dabar, vadinasi, 
pats stovyklavimo įkarštis. Vai
kų stovy klausa 104. Pridėjus 
prie to dar vadovybę ir ūkinius 
reikalus tvarkančius asmenis, 
gaunasi vidutįnio Lietuvos kai
mo gyventojų skaičius. Ką reiš
kia per šimtą jaunų gyvybių vie
name būry, miške ar ežero ban
gose, galime įsivaizduoti. Tai 
pramogų, dainų ir entuziastingų 
išsiliejimų pyhė. Kad pajustum 
stovyklos pulsą, reikia ten bent 
pusdienį pabuvoti.

Stovyklavimo pagrindinis tiks 
las yra lietuvybės išlaikymas, 
poilsis bei drausmė. Visa tai yra 
stengiamasi atlikti katalikiško
je dvasioje. Vaikai čia turi pro
gos parodyti savo gabumus ir 
pasidžiaugti kitų sugebėjimais 
prie laužų, o šios savaitės gale 
dar galės pasireikšti įvairiuose 
konkursuose.

Kiekvienas stovyklautojas ar 
stovyklautoja stengiasi papuošti 
savo palapinę kuo puikiausiai ir 
išlaikyti palapinėje tvarką ištisą 
dieną. Už tai yra duodami taš
kai, kurių daugiausia surinku
sioji palapinė laimės premiją. 
Tai gali būti nuo veltui stovyk
lavimo sekančiais metais iki ke
lionės į kokią nors žymią Kana
dos vietovę. Žinoma, nei vienas 
negalės laimėti premijos vien 
tik užlaikydamas palapinę tvar
koje, nes čia kiekvienas gali ne 
tik uždirbti bet ir prarasti taš
kus. Pavyzdžiui, taškai yra ati
mami kiekvienai palapinei, ku
rios gyventojai vartoja anglų 
kalbą, o taip pat jeigu vėluojasi 
ar nesilaiko nustatytosios tvar
kos. Taigi, tenka kiekvienam at
likti savo darbą kuo puikiausiai.

Pereitos savaitės vidury mū
sų stovykloje buvo apsilankęs 
labai garbingas svečias — Jo 
Eksc. vysk. Padolskis su eile lie
tuvių kunigų. Jis buvo sutiktas 
ties tai progai paruoštais var
tais išsirikiavusių stovyklauto
jų. Jo Eksc. buvo labai paten
kintas šia stovykla, o vaikai tai 
tiesiog šokinėjo iš džiaugsmo, 
ypač gerbiamąjam Svečiui pra
dėjus dalinti šventus paveikslė
lius. Jo Eksc. nusifotografavo 
keletą kartą sų visais stovyk 
laūtoja&ir Jų'vSadovais;'Po jaut

Atvykėlė Kanadoje gyvena 
savo pirmąsias dienas, jaučiasi 
dar nedrąsiai ir vengia laisves
nio prasitarimo. Pasak jos, so
vietinėje Lietuvoje kiekvienas 
turįs budėti, kad neišspruktų at
viras žodis. Šiuo įspūdžiu ji te
begyvena ir Kanadoje, kur lais
vas žodis yra visų piliečių. tur
tas. Linkėtina, kad ji netrukus 
įsijungtų laisvųjų tautiečių gy
venimam P.

rių atsisveikinimo žodžių bei 
linkėjimų, suteikęs visiems savo 
palaiminimą buvo išlydėtas sto
vyklautojų, kurių balseliai skam 
biai dainavo “Sudiev, sudiev...”

Stovykla mieliai laukia svečių 
vakarais, o ypač į paskutiniuo
sius stovyklos .užbaigimo laužus 
šios savaitės pabaigoj.

Stovykla užbaigiama šį sek
madienį po šv. Mišių, kurios bus 
11 vai. 30 min. Į šias pamaldas 
ir į stovyklos uždarymą svečiai 
mielai kviečiami. Tikimasi, kad 
susirinks nemažai tėvų, atvyku
sių parsivežti vaikučių.

Stovyklautojų šeima iširs, bet 
liks malonūs prisiminimai, ku
rie dauguma kitais metais vėl 
atves į lietuvišką stovyklą. A.

Laiškas redakcijai
Jau kelintą kartą šio laikraš

čio skiltyse teko pastebėti “Sud- 
buriškio” korespondento perne
lyg augštų titulų bei pagyrų ma
no asmeniui, kurių, deja, aš ne
turiu, nei nesu nusipelnęs.

Tokie titulavimai, kaip pvz. 
vargonininkas, choro vadovas ir 
net muzikos mokytojas (pasku
tinėje korespondencijoje) nesu
daro man jokios garbės, o at
virkščiai — sarmatą. Mano ben
dro likimo pažįstami, kurie pa
skaito tokias korespondencijas, 
tikiu, turi gardaus juoko, kad 
štai, buvęs kaimo “armoškinin- 
kas”, tapo vargonininku ir net 
muzikos mokytoju...

Garbė tebūna suteikiama tam, 
kam ji pilnai ir užtarnautai pri
klauso.

Su pagarba A. Kusinskis.
Redakcija atsiprašo autorių, 

kad šis laiškas rašytas dar birže
lio 27 d., tik dabar tespausdina- 
mas. Tai atsitiko dėl užslinkusių 
atostogų.

KOMUNISTINĖS VASAROS 
STOVYKLOS

Komunistai visą laiką yra su
sirūpinę paveikti ir patraukti 
jaunimą. Tam jie naudoja ir jų 
suorganizuojamas jaunimo va
saros stovyklas. Kanadoje šie
met ji turi net 8 tokias vas. sto
vyklas. Štai jų sąrašas:

“Ady” — Pickering, Ontario, 
“Hungarian Summer Camp” — 
Port Colborne, Ont., abi globo
ja Kossuth Sick Benefit Society; 
“Husavick” — Lake Winnipeg, 
Man,; “Kinderland” — 14 Island 
Lakę, Ont.,, glob. United Jewish 
People’s Order; “Little Checho
slovakia” — Streetsville, Ont., 
glob. Slovak Benefit Siociety; 
“Palermo” — Palermo, Ontario, 
glob. Assoc, of United Ukrain
ian Canadians; “Naivelt” — 
Brampton, Ont. glob. United 
Jewish People’s Order; “Tarmo- 
la” — Woodbridge, Ont., glob. 
Finnish Organization of Canada.

Otava. — CBC radijo ir tele
vizijos bendrovė šiemet turės 
mil. dol. deficito.
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PERPLAUKĖ ŠIAURĖS POLIU
JAV atomine energija varo

mas povandeninis laivas “Nauti
lus” apačia ledų rugpiūčio 3 d. 
perplaukė šiaurės polių, padaly
damas 1.830 mylių po vandeniu. 
Iki šiol ilgiausia jo kelionė neiš
kilus buvo 1.000 mylių. Kaip 
pasakoja laivo kapitonas W. R. 
Anderson, laivas pereskopu ap
žvelgęs Diomedes salas ''tarp 
Aliaskos ir Sibiro, bet, jo nuo
mone, jie niekur nebuvę paste
bėti rusų. Laivas plaukęs apie 
400 pėdų pasinėręs, darydamas 
daugiau 20 mazgų. Elektroninis 
fotometrtas parodęs, kad š% po
liuje jūra yra 13.410 pėdų gylio, 
t.y. 1927 giliau negu buvę ma
noma pagal matavimus padary
tus esant virš ledo.

Prezidentas Andersoną apdo
vanojo Legion of Merit ordenu, 
o visiems to žygio dalyviams 
įteiktas auksinis “N” ženkliu
kas. To ordeno įteikimo progs 
pirmą kartą ir tepaskelbta apie 
’’Nautilus” žygį.

Iškilmių metu, vertindamas 
“Nautilus” žygį, prezidentas Ei- 
senhoweris nurodė, kad tuo bū
du buvo atkelti vartai į naują 
kelią povandeniniais atominiais 
laivais pradėti pervežimus pre
kių “tarp didžiųjų pasaulio

okeanų”. Spauda betgi čia įžiūri 
ne vien ūkines naujas galimy
bes. Priešingai, iškeliama stra
teginė šio naujo kelio reikšmė.

Pirmiausia, esą, tai buvo ati
dengimas naujo povandeninio 
kelio nugabenti anon pusėn ledy 
nų amerikoniškas raketas. Spau
da nurodo, kad kongresas yra 
jau - leidęs pastatyti 9 atomine 
energija varomus povandeni
nius laivus, žymiai didesnius už 
“Nautilus”, kurių kiekvienas 
galįs vežti toli šaunamų raketų. 
Pirmasis iš tų naujųjų povande
ninių laivų bus baigtas 1960 m. 
pabaigoje arba 1961 m. pradžio
je. Nėra abejonės, kad “Nauti- 
’us” ir kitų jau plaukiojančių 
atominių povandeninių laivų 
patyrimas bus panaudotas sta
tant šiuos naujuosius laivus.

Specialistai primena, kad po
vandeniniams laivams gamina
mos raketos skrenda 1.000-1.500 
mylių. Gi nuo poliarinių ledynų 
pakraščio paliai Špecbergeną iki 
Murmansko tėra 400 mylių, iki 
Leningrado 1.170, o iki Maskvos 
1.420 mylių. Šitie duomenys aiš
kiai rodo, kad naujasis kelias 
tikrai neišvengs strategų dėme
sio. O gal ir “Nautilus” bandy
mas buvo soorganizuotas kaip 
tik karinių sferų rūpesčiu.

Pradžiugink savo 

svečius

gaivinančiu 7 up

St. Lawrence Oil
(Šv. Lauryno alyva)

- gryna kukurūzų alyva 
lengvai išpilamoje skardinėje!

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

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

HON. MACKINNON PHILLIPS

POLIO SKIEPAI

TEIKIAMI KIEKVIENAM

ONTARIO GYVENTOJUI

ST.UWRENCI
Salotoms

Kepimui, troškinimui

1 VFI Till Prairk** 3« P*' RECEPTŲ KNYGELES (onglų or J
I ■ kla I UI proncūzų kolbo) "COOKING WITH CORN OIL"... rašykite į j

THE ST. LAWRENCE STARCH COMPANY LIMITED
Port Credit — Ontario

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

Nuo 1955 m., kai poliomelycio skiepai 
buvo pradėti teikti, Ontario provinci
jos tikslas buvo įskiepyti visus prieš
mokyklinio, pradžios mokyklų ir augš- 
tesniųjų mokyklų vaikus. Iki šių metų 
birželio mėn. apie 900.000 tokių valkų 
gavo pilnas 3 dozes šių skiepų.
Suaugusiųjų apsaugos reikalas, ypatin
gai iki 40 metų amžiaus, yra didėjan
čio svarbumo. Kiekvienais metais para- 
lyžuojantis poliomelitis suranda aukų 
tarpe suaugusių žmonių su tragiškais 
rezultatais. Vienintelė mūsų apsauga 
tik poliomeličio skiepai
šitokioje situacijoje, nuo šių metų sau

sio mėnesio Ontario provincija pradėjo 
veltui teikti poliomeličio skiepu^ per 
praktikuojančius daktarus kiekvienam 
provincijos gyventojui. Šitaip manoma 
sutaupyti skiepijimo išlaidas. Skiepai 
bus teikiami ar tai skiepijant vietos 
viešosios sveikatos tarnybom ar tai šei
mos gydytojui.

Iki šiol visa poliomeličio programa pa
reikalavo beveik šešis milijonus dozių 
skiepų. Išlaidos skiepams padengti bu- r 
vo lygiai pasidalinamos Ontario ir fe
deracinės valdžios. Vien Ontario dalis 
buvo pusantro milijono dolerių.

Smalkesnių informacijų kreipkitės 
į vietos sveikatos įstaigų tarnautojus.

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH
Hon. MacWnnen Phillipa, M.D.C.M., LL.D. Han. Letlie M. Prast, Q.C., Ll.D.

MMsm rttMi MiMtm
w na m-«

, UI—  1 ■ ■     ......................................................—

Strategai taip pat primena, 
kad dėka tokių tolimų povande
ninių kelionių nebesaugus pa
sidaro ir sovietų prekybinis ke
lias per Šiaurės ledinuotąjį van
denyną — nuo Murmansko pro 
Beringo sąsiaurį. Iki šiol led
laužių lydimi prekiniai laivai 
čia galėjo plaukioti be pavojų.

Bet kiekviena lazda turi du 
galus. Ir rusai gali apačia ledų 
atslinkti prie Š .Amerikos kran
tų. Teisybė, šiuo metu jie dar 
neturi tokių ’ atomine energija 
varomų povandeninių laivų, ta
čiau vistiek pasigamins. Čia iš
kyla nauja problema. Juk įsi
brovimų į Hudson įlanką apačia 
ledynų neapsaugosi, o ji labai 
giliai įsiterpia į Kanados terito
riją. Vadinasi raketos ir iš čia 
gali pradėti raižyti padanges.

Kiekvienas naujas laimėjimas 
iškelia ir naujų problemų, bei 
naujų pavojų. Kaip juos paša
linti, bus naujas didelis rūpes
tis krašto gynybos organams.

Jaunuoliai jau nebemoka 
vokiškai

Rytų vokiečiu spauda prane
ša, jog esą daug atsitikimų, kad 
iš Lenkijos grįžtantieji jaunuo
liai nebekalbą vokiškai. Tokių 
jaunuolių padėtis esanti ypatin
gai sunki.* Negalėdami susikal
bėti, jie sunkiai randą darbo, o 
be to, vakarų vokiečių esą blo
gai traktuojami. Prieš keletą 
mėnesių du iš lenkiškų kraštų 
sugrįžę jaunuoliai, 18 metų am
žiaus, iš nusiminimo Westfalijo- 
je pasikorę. Viena mergaitė taip 
pat pasikorusį, bet buvusi laiku 
išgelbėta.

Spauda prašo, kad tokioje pa
dėtyje esantiems jaunuoliams 
reikia suteikti ypatingos pagal
bos — ruošti specialius kursus, 
darbo parūpinti ir daugiau šir
dies jiems parodyti. A.

“MEŠKIUKAS” “Little b’ar”

OOK-72A

Jūsų malonumui paruošė

DOW KINGSBEER
Tarioma Dou Kingsbyr 

BREWERY LIMITED



Naujas daktaras lituanistas
Mūsų spaudoje gana dažnai 

pasirodo žinučių apie įvairius 
mokslus baigusius tautiečius. 
Visados miela matyti naujas pa
vardes medicinos ir dantų gydy
tojų, teisininkų, muzikų, inži
nierių. Visi jie mums brangūs ir 
artimi, bet atskirą žodį būtina 
mesti ir tų pusėn, kurie labai jau 
lietuviškų nusiteikimų vedini, 
drįsta kibti į tokias mokslo dis
ciplinas, iš kurių, populiariai iš
sireiškiant, “duoną kažin ar val
gysi...” Tai mūsų negausūs li
tuanistai, kurių šeimą neperse
niausiai papildė vienas naujas 
vardas — Kostas Ostrauskas, tik 
ką gavęs daktaro laipsnį Pensil
vanijos universitete, Filadelfi
joje. Daktaras lituanistas mūsų 
šių dienų gyvenime yra retas 
blykstelėjimas. Būdamas dr. K. 
Ostrausko mokslo dienų kolega, 
savo metu kartu laužęs neskal- 
sią vokišką kukurūzinę duoną ir 
gėręs dirbtino skonio karštą 
skystį, kava vadinamą, sveikin
damas bičiulį mokslo laipsnio 
gavimo proga, neiškenčiau ne
pateikęs dešimties klausimų, ku
rie čia ir pateikiami “TŽ“ skai
tytojų dėmesiui.

— Sakyk, mielas daktare, ar

'yra ne interpretatyvinio pobū
džio; tai kritiškai su komenta
rais paruošta archyvinė medžia
ga. Sį darbą pasirinkau todėl, 
kad toji medžiaga buvo lengvai 
prieinama (mano darbovietėje) 
ir didžioji jos dalis dar niekieno 
neliesta. Be to, galvojau, jog 
pradžiai bus naudinga susipa
žinti su archyviniu darbu, rank- 
raštins medžiagos apdorojimo 
metodu.

— Ar pavyko ką užtikti, kas 
iki šiol mums apie Biliūną ne
buvo žinoma ąr nepakankamai 
išryškėję?

—Taip. Tačiau konkrečiau šį 
klausimą atsakyti čia nėra vie
tos. Tikiuosi disertaciją, jei ne 
knyga, tai bent paskirų straips
nių ciklu paruošti spaudai. Tada 
skaitytojas mano darbo rezulta
tus pats susiras.

— Ar turi kokių žinių apie li
tuanistinį darbą, lituanistines 
studijas dabartinėje Lietuvoje? 
Gal teko pačiam pasinaudoti ko
kia nors literatūra ar moksli
niais darbais iš ten?

— Būdamas lituanistas, nega
liu nesekti tenykščio kultūrinio 
gyvenimo, ypač literatūros ir jos

kritikos bei mokslo darbų. Sa
vaimę aišku, teko kritiškai pasi
naudoti ir daugiau ar mažiau J. 
Biliūną liečiančia ten pasiro
džiusia literatūra. Ypač naudin
gi (nors ir ne be trūkumų) buvo 
kaikurie M. Lukšienės ‘ darbai: 
jos knyga (disertacija) “Jono 
Biliūno kūryba” (1956 m.) ir ko
mentarai J. Biliūno raštų dvito
myje (1954-55).

— Kokie tolimesni sumany
mai moksliniame darbe?

— Kol dar nesu atitolęs nuo 
Pensilvanijos un-to bibliotekos, 
noriu apdoroti kaikurią reikš
mingesnę nežinomą bei nepa
skelbtą dr. J. Šaulio archyve 
esančią rankraštinę literatūrinę 
medžiagą. Turiu ir kritinio - is
torinio mūsų literatūros darbo 
planų, tačiau šiuo metu jų kon
kretizuoti dar nenorėčiau.

— Esi žinomas taip pat kaip 
ir dramaturgas. Turi kokių nau
jų užsimojimų šioje srityje?

— Pirmiausia noriu grįžti prie 
to, ką disertacija buvo sutruk
džiusi: stengiuosi vėl įlįsti į kai
lį prieš kelerius metus įpusėtos 
dramos (“Grįžo 1960”) ir galu
tinai apsispręsti, ar ją baigt, 
naujai pradėti ar visai numesti 
šalin. Taip pat noriu pagrindi-

nai perdirbti jau senokai baigtą 
dramą “Preliudas ir fuga”. Ne
trūksta ir visai naujų užsimoji
mų. Tačiau kol kas tik stoviu 
užsimojęs ir dūmoju.

Teliktų tik palinkėti, kad dr. 
Kosto Ostrausko tie1 Visi užsimo
jimai ir dūmojimai, neliktų vien 
tik dūmojimais, bet galimai ar
timesniu metu konkretizuotus! 
ir išeivijos lietuvių kultūrinia
me gyvenime galėtume pajusti 
naujų įnašų, o gal ir naujų vėjų. 
To tikrai drįstame laukti iš jau
nųjų mūsų kultūrininkų ir 
mokslininkų.

AL Gimantas.

Redakcijai prisiųsta
Juozas Švaistas, Trys žodžiai 

arba gyvenimo magija. Spaudė 
Draugo spaustuvė, Chicago 29, 
Ill. Copyright by Author 1958, 
176 psl. Kaina $2. .

Antanas Rūkas, Sužalotieji. 
Romanas. Nidos Knygų Klubo 
leidinys Nr. 24, 1958 m. 246 psl.

Lux Christi, 1958 m. birželis, 
Nr. 2(28), 96 psl.

Turinys: kun. dr. A. Juška — 
Kelios mintys dėl Kazimiero 
šventumo; kun. dr. J. Maknys 
— “Datume parvitas materiae 
in luxuria” klausimu; kun. dr.

Bernardinas, OFM, — Tremti
nių pastoracijos reikalu. Pa
mokslai — trys prel. J. Balkūno, 
10 kun. dr. J. Maknio ir vienas 
kun. B. Pacevįčiaus. Šv. Tėvo 
malda už “Tylinčią. Bažnyčią”. 
Khjlgds' fr žuWh^f fcdft&a”'* 

Lituanus. Lithuanian Colle
giate Quarterly, June 1958, Vol. 
4, No. 2. Rašo: V. Rastenis, Li
thuania in 1958; J. Šmulkštys, 
The Marxian Concept of Demo
cracy; Dr. A. Klimas, Lithua-. 
nian and the Germanic Langua
ges; P. Jurkus, The Art of Te
lesforas Valius; A.škėma, Three 
Songs of Celesta; Dr. K. Girtau

tas, Refugees: Idealistic and Uti
litarian.

Lietuvių Dienos, 1958 m. bir
želio mėn. Nr. 6. Turiny: Dr. A 
Trimakas, Be laisvės nėra gy-

žinės uždangos įspūdžiai; G. Ve
lička, Žemės Evangelija; J. Ra
jeckas, A Baltic Memorial Day,

Kristaus Karaliaus Laivas, Nr. 
10 ir 26.

Christian Democratic Review, 
June, 1958, Nr. 42.

Skautų Aidas, 1958 m. rug
piūčio mėn. Nr. 8, 24 psl.
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/ studijuoti lituanistiką galvojai 
dar Lietuvoje būdamas, ar pasi
ryžai tam tik išeivijoje?

— Gyvendamas Lietuvoje 
daugiau domėjausi teatru ir mu
zika, nors artima buvo ir lite
ratūra. Tačiau apie jokias for
malias studijas nesukau galvos, 
nes buvo dar anksti. Lituanisti
ką pasirinkau jau išeivijoje.

—- Kada ir kur pradėjai tas 
studijas? ' . •

— 1946 m. Pabaltijo universi
tete Hamburge (vėliau Pinne- 
berge). Atvykęs 1949 m. į JAV, 
nuo 1950 m. studijas tęsiau Pen
silvanijos universitete, Filadel
fijoje.

—• Kokių profesorių ,lietuvių 
ir kitataučių, teko klausytis pa
skaitų?

— Pabaltijo un-te pagrindi
niai profesoriai buvo Mykolas 
ir Vaclovas Biržiškos, V. Maciū
nas, P. Jonikas, J. Balys, E.' 
Fraenkelis. Pensilvanijos un-te 
— Vincas Krėvė, A. Sennas ir 
A. Salys.

— Ar didelis yra skirtumas 
tarp lituanistinių studijų Pabal
tijo un-te ir JAV augštojo moks
lo įstaigoje?

— Skirtumas yra. Pabaltijo 
un-te lituanistinės studijos bu
vo platesnio masto: daugiau pro 
fesorių, daugiau įvairesnių kur
sų. Pavyzdžiui, šiuo metu Pen
silvanijos un-te lietuvių litera
tūros išvis nėra, nes neatsiranda 
studentų.

— Kada galutinai ‘ užbaigei 
studijas? Kaip "ilgai teko ruoštis 
disertacijai? <

— Studijas magistro laipsniu 
(M.A.) baigiau 1952 m., gi dak
taro laipsnį gavau š.m. birželio- 
mėn. Tad su disertacija užtru
kau gana ilgai. Mat, gavus ma
gistro laipsnį, netrukus teko ei
ti dirbti (tarnavau un-to biblio
tekoje). Disertacijai likdavo tik
tai vakarai. Antra vertus, per
daug išvis neskubėjau, nenorė
jau visiškai atsisakyti ir kitų 
rašto darbų.

— Kokia buvo disertacijos te
ma? Kodėl ją pasirinkai?

— Kadangi disertaciją teko 
rašyti angliškai, tad taip ir ci
tuoju jos antraštę: Annotated 
Edition of the Jonas Biliūnas 
Material in the Šaulys Archives 
of the University of Pennsylva
nia Library. Kaip matai, darbas

LFB poilsio ir
Lietuvių Fronto Bičiulių ant

roji poilsio ir studijų savaitė 
ruošiama ALRK Federacijos 
stovykloje prie Detroito.

Studijų savaitė rengiama Lie
tuvos nepriklausomybės 40 me
tų sukakties ženkle. Įvairiais 
klausimias paskaitas skaitys 
mokslo, kultūros ir literatūros 
specialistai. Kiekvienai dienai 
numatyta speciali tema.

Savaitės studijinė programa
Lietuvos Nepriklausomybės 

Diena. Tema: Nepriklausomos 
Lietuvos kūrybos balansai civi
lizacijos ir kultūros srityse. Re
feruoja dr. A. Damušis, St. Barz- 
dukas.

Lietuvos Laisvės Kovų Diena. 
Tema: Lietuvos laisvės kovų 
prasmė. Referuoja dr. A Balti
nis ir inž. P. Narutis.

Tautinės kultūros Diena. Te
ma: Tautinės kultūros kelias 
tremtyje. Referuoja dr. J. Kau
pas ir dr. A. Musteikis.

Visuomenės Diena. Tema: As
muo ir bendruomenė. Referuoja 
inž. Donatas Bięlskus ir dr. V. 
Vygantas.

Moters Diena. 'Temą: :Moters 
vaidmuo tautinėj rezistencijoj. 
Referuoja Alė Rūtą Nakaitė - 
Arbačiauskienė, Aldona Nasvy
tytė - Augustinavičienė.

Pabaigtuvių Diena. JAV ir 
Kanados LFB Antrųjų Studijų 
Deinų išvados.

Studijinės programos modera
toriai inž.* P. Narutis, dr. K. 
Ambrozaitis, dr. V. Vardys.

Stovykla prasidėjo rugpiūčio

Kultūros ir k
Lietuvių dailės parodai, ren

giamai PLBendruomenės seimo 
proga Niujorke, Riverside mu
ziejuje, darbai prisiunčiami rug
piūčio 4, 5, 6 d.d. ir priimami 
rugpiūčio 4 vakare 7-9 v. šiuo 
adresu: 259 North 5 St., Apreiš
kimo parapijos salė (Church of 
the Annuciation), Brooklyn 11, 
N. Y.

Jury komisijai prisiunčiami 
tapybos, skulptūros ir grafikos 
darbai (nedaugiau kaip penki), 
gali būti įvairių meno krypčių 
ir stilių; laiškas su informacijo
mis ir 5 dot mokesčių siunčia
mas: A. Kašuba, 104-06 217 St., 
Jamaica 29, N.Y.

Lituanus žurnalo administra-. 
ei jos naujas adresas yra: Kęstu
tis Skrupskelis, Box 465, Ford
ham University, New York, 
N.Y, USA.

Vysk. K. Paltaroko biografijai 
medžiagą toliau rinkti apsiėmė 
kun. Jonas Gasiūnas. Anksčiau 
ią rinko a.a. kun. J. Petrėnas. 
Kas turėtų kokios medžiagos, 
liečiančios vysk. K. Paltaroko 
veiklą ar jo gyvenimą, prašoma 
ją siųsti' kun. J. Gasiūnui — 
1509 Baugh Ave. E. St. Louis, Ill.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
pradėjo ruošti spaudai naują 
veikalą “Lietuvos žemių apra
šymas”. Toje knygoje pirmą sy-

studijų savaitė
10 d. ir baigsis rugpiūčio 17 d. 
Be studijinės programos kiek
vieną vakarą ruošiami parengi
mai, skiriami muzikai, dainai ir 
jaunųjų pasirodymams. Vienas 
vakaras — rugpiūčio 12 d. — 
skiriamas literatūrai, kur pasi
rodys rašytojai Alė Rūta Nakai- 
tė, VI. Prosčiūtė, Aloyzas Ba
ronas, J. Kaupas. Rugpiūčio 17 
d. vakaras numatytas kovose už 
tautos laisvę kritusioms prisi
minti. Tai tradicinis partizanų 
vakaras - laužas.

Oficialus stovyklos uždarymas 
rugpiūčio 16 d. šeštadienį. Kal
bės prof. J. Brazaitis, meninę 
dalį atliks sol. Danutė Stankai
ty tė ir muz. Fausto St-rolios va
dovaujamas East Chicago vyrų 
oktetas.

Paskaitų pasiklausyti ir meni
nėse programose dalyvauti ma
loniai kviečiama ir visuomenė, 
ypač kviečiama aktyviai įsijung
ti Į keliamų klausimų paskaito
se diskusijas. Šia gražia proga 
nuoširdžiai yra kviečiami pasi
naudoti ir Kanados lietuviai.

Stovykla randama 15100 Aus
tin Rd. apie 4 mylias nuo Man
chester, Mich. Paklydus skam
binti Garden 8-2491 arba tei
rautis Lithuanian Camp. Sto
vyklai vadovaus dr. V. Majaus
kas.

Iš Toronto savaitgaliui ruo
šiama išvyka. Kas norėtų vykti 
į stovyklą, bet neturi priemonių, 
skambinti J. Andruliui — telef. 
RO. 7-7484. A. J.

nygu pasauly
kį- bus plačiai aprašytos Lietu
vos vietovės, su visais miestais, 
miesteliais, upėmis, ežerais, se
nais piliakalniais ir užsilikusiais 
apie juos padavimais. Šie platūs 
ir įdomūs atpasakojimai bus 
paįvairinti daugybe gražių pa
veikslų - nuotraukų, kurie gy
vai atvaizduos mūsų tėvų kraš
tą senesniais laikais ir koks jis 
buvo mūsų gadynėje.

Išleidimas tokio didelio ir ori
ginalaus veikalo reikalauja ne 
tik sunkoko ir atsakomingo dar
bo, bet taip pat ir nemažai lė
šų. Todėl Tėvynės Mylėtojų 
Draugija kviečia Jus į talką.

Užsisakykite šią svarbią it. 
beabejo, Jums įdomią knygą iš 
anksto, prisiųsdami $7 už pre
numeratą. O jeigu šiam tikslui 
paskirsite $10 ar daugiau, tai Jū
sų vardas bus įrašytas į garbės 
rėmėjų sąrašą, kuris tilps toje 
knygoje.

Už tą paramą ir talką Tėvynės 
Mylėtojų D-ja bus Jums giliai 
dėkinga.

M. Vaidyla, pirm, M. Kaspa
raitis, sekjetorius, 1827 Lin

den Ave, Racine, Wis.
Prof. K. Alminas yra Goet- 

tingeno universiteto pakviestas 
svečio profesoriaus teisėmis 
skaityti vieną germanistikos 
kursą. Paskaitos prasidės lap
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kričio mėn. pradžioje. Rugpiūčio

UŽSIREGISTRAVĘS ?
Ontario Sveikatos Apdraudai

Įsigaliojančiai 1959 m. sausio 1 dieną

1959 m. sausio mėn. 1 dieną ir vėliau, Ontario Hospital Service 
Commission bus vienintelė agentūra teikiantį standartines, bend
ros palatos (public ward) ligoninės apdraudę 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 žemas mėnesinis mokestis — $2.10 pa
vieniam asmeniui ir $4.20 į mėnesį šeimai 
(vyrui, žmonai ir vaikams iki 19 m.) yra 
įmanomas dėka federacinės ir provincinės 
valdžios finansinės paramos.

Kuriai grupei priklausai?
L Ar dirbi Įmonėj, kur yra 15 ar daugiau 

darbininlcų, 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 mėnesi. 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 metų 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 perijodą 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, nęužsiregistravę 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.

Aplankykite Informacijų Centrę Queen Elizabeth pastate 
CANADIAN NATIONAL EXHIBITION

Nuo sausio 1 dienos Ontario provincijoje 
įvedamas Ligoninių Planas. .

Tačiau šitas planas nepadengs operacinių 
ir gydytojų išlaidų.

v

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

kitų apdraudų.
Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite?

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

6 d. prof. K. A. išskrido į Euro
pą, kur lankys bibliotekas ir ar
chyvus Vatikane, Austrijoje, 
Kopenhagoje, Briusely, Berne. 
Ilgesnį laiką numato padirbėti 
Goettingene, kur šiuo metu yra 
saugomi Karaliaučiaus archy
vai. Prof. A. dėsto germanistiką 
Los Angeles.

Dr. M. Gimbutienė rugpiūčio 
6 d..išvyko į Europą, kur daly
vaus tarptautinėje archeologų 
konferencijoje.

Michail Zoščenko, rusų humo
ristas bei satyrikas, kurio links
mų pasakojimų yra išversta ir į 
lietuvių kalbą, mirė Leningra
de liepos 24 d sulaukęs 63 me
tų amžiaus.

Turi būti užsiregistravęs, kad pasinaudotumei apdrauda

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

Telefonas: WAlnut 4-3301
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MSI I WELLAND A!
nes Medžiotojų - meškeriotojų Klubas “Lituanica” š.m. rugpiū- 

čio 23 d., rengia didelę, linksmą vasaros sezono uždarymo

GEGUŽINI - PIKNIKĄ
WELLANDE, ST, STEPHEN’S HAU

Port Robinson Rd. ir Mam St East Pradžia 3 vai .p.p. 
Gros geriausias Wellande orkestras. Programą pirmą kartą 
Wellande išpildys pp. Aleksandras Paulionis, Veronika Paulio- 
nienė ir Kazimiera Šukienė. Akompanuoja Valter Schanefelt.

Pradžia 6 vaL vak.
Veiks turtingas bufetas ir gausi loterija. Laukiama daug svečių 
iš Kanados ir Amerikos. Nepraleiskite šios paskutinės puikios 
gegužinės. IKI PASIMATYMO! LAUKIAME! Rengėjai

WELLAND, Ont
4Pasirodžius, spaudoje pakartotinų šmeižtų lietuvių bendruomenės apylinkės valdybos adresu, kad ji bendruomenę vedanti klaidingu keliu, apylinkės v-ba nutarė pateikti visuomenei savo, per trumpą laiką, atliktus darbus ir dirbsimus artimoje ateityje.Briželio 15 d. St. Columbus salėje buvo suruoštas 14-15 liūdnųjų birželio dienų minėjimas. Minėjimas pradėtas 11.30 vai. pamaldomis ir dienai pritaikintu pamokslu, kurį pasakė ir pamaldas atlaikė Tėvas Barnabas Mikalauskas. Už tai jam bendruomenės vardu dėkui.Labai įdomią paskaitą skaitė pul. P. Saladžius iš Ročesterio. Pulk. Saladžius su įdomia paskaita ir aplankymu Wellando užsitarnavo wellandiškių didžiausią pagarbą ir dėkingumą.Minėjimo metu apylinkės valdyba pateikė paruoštas rezoliucijas, atvaizduojančias mūsų tėvynės kančias—bolševikų^ smurtą ir prašančias tą smurtą galimai greičiau prieinamomis priemonėmis pašalinti.Rezoliucijos buvo adresuotos Kanados ministeriui pirmininkui J. Diefenbaker ir JAV sekretoriui J. F. Dulles. Rezoliucijos minėjimo dalyvių buvo priimtos, o valdyba jas pasiuntė adresatams.Valdybos pastangomis.minėjimas buvo aprašytas plačiai vietinėje anglų spaudoje “The Evening Tribune”, šeštadienį, birželio 21 d. Čia plačiai buvo aprašyta bolševikų deportacijų būdai ir tų dienų Lietuvos tragedija, bei dabartinės mūsų tėvynės kančios.Birželio 22 d. apylinkės v-ba suruošė šeštadieninės mokyklos vaikučiams mokslo metų pabaig tuvių gegužinę, kurioje dalyvavo nemažas būrys Niagara Falls ir Wellando šeštadieninės mokyklos vaikučių ir jų tėvų bei valdybos nariai.Valdyba vaikučius pavaišino šaltais gėrimais, ledais ir dešrelėmis. Buvo pravesta įvairių žaidimų, kurių laimėtojams įteiktos dovanėlės. Vaikučiai su tė-

atviru dangumi ir išsiskirstė pasižadėję kitais metais vėl lankyti šeštadienines mokyklas.Mokyklų mokytojams — Wellando M.. Čepukienei ir Niagara Falls p. Surblienei apylinkės valdyba už triūsą ir pasišventimą duoti galimybę mūsų mažiesiems išmokti gerai tėvų kalbą .bei pažinti savo tėvynę, nuoširdžiai dėkoja.Be keletos eilinių posėdžių apylinkės valdyba birželio 1 d. turėjo bendrą posėdį su St. Catharines lietuvių bendruomenės apylinkės valdyba. Be daugelio einamųjų klausimų, daugiausia buvo apsistota prie tautos šventės rengimo bendrai abiejų apylinkių ir bendruomenės dešimtmečio rengimo Peninsulos pusiasalyje. Dešimtmečio paminėjimą nutarta suruošti plačiu mastu ir su stipriomis meninėmis pajėgomis.Taigi artimoje ateityje, t.y. rugsėjo mėn., bus suruošta tautos šventė, o apie spalio mėn. pabaigą, jei bus gauta tam tinkamos patalpos, bus suruošta bendruomenės dešimtmečiui paminėti vakaras.Be to, jei bus klausytojų, ateinančiais mokslo metais bus suruošti Wellande lituanistikos kursai.Negavus vietos, bendruomenės gegužinė nebus ruošiama.Dabartiniu metu valdyba renka aukas PLB seimo išlaidoms padengti ir platina seimo ženklelius.Iš to, kas parašyta, kyla klausimas, kur čia yra tas klaidingas kelias ir tos klaidos, apie kurias “Wellandiškis“ “Nepriklausomoje Lietuvoje” 1958. 8. 16. Nr. 29 (1591) rašo?Valdyba nusistačiusi su “Wel- landiškiu” į polemiką daugiau neiti, nes straipsnyje viskas taip sujaukta* ir prasilenkia su tiesa, kad suiku suprasti, ką norima pasakyti. .Ten rašoma apie buvusią valdybą, medžiotojų - meškeriotojų klubą “Lithuani- ca” ir apie esamą valdybą.Nors “Wellandiškis” ir sako-
vais praleido gražiai 7 vai. po si, kad jis toliau nemano tuo reikalu rašyti, bet valdyba yra nuomonės, kad panašų šedevrą

Visų rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Įvairūs medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

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

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO * | ★ KROSNYS 
ŠALDYTUVAI * I * LINOLEUMAS

SIUVIMO MAŠINOS * I * VAIKU BALDAI 

SKALBIMO MAŠINOS * I * jVAIROS KILIMAI 

TELEVIZIJOS APARATAI * | * VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

parašys kokio apuoko ar kito 
panašaus paukščio slapyvarde.

Valdyba jaučia pareigą trum
pai “Wellandiškio” iškraipytą 
tiesą visuomenėje patikslinti

Jis straipsnio pradžioje rašo, 
kad paskutiniu laiku spaudoje iš 
Wellando apylinkės padažnėjo 
pasisakymai vienų prieš kitus. 
Čia netiesa — tai yra trijų prieš 
visus. Toliau rašoma, kad du 
buvusios ir dabar esamos val
dybos nariai išėję iš buvusios 
valdybos dėl Krašto Valdybos 
intervencijos, paklusti buvu
siems nutarimams. Tokios in
tervencijos Krašto Valdyba nė
ra padariusi, o jie išėjo grynai 
dėl intrygų.“Wellandiškiui“ nepatinka medžiotojų klubas, kad jis niekam neskiria pinigų. Čia valdyba nenori būti'klubo gynėja, bet tik nori konstatuoti tai, kas valdybos knygose įrašyta. Klubas jau kelinti metai skiria bendruomenei pinigų vaikučiams Kalėdų eglutei dovanėlių nupirkti Taip pat aukota Tautos Fondui Prisidėta prie mirusių bendruomenės narių laidojimo. Aukota skautams. Norėtųsi paklausti, o kur Tamstos priklausote organizacijai kiek aukojo Tautos Fondui ir panašiai? Tiesa, prie š.m. Vasario 16 d. ruoštų pietų prisidėjote, bet visi trys in corpore juose ir dalyvavote.Iš korespondencijos taip pat matytų kad “Wellandiškiui” nepatinka, kaip jis vadina, tavernos savininkai. Apie šiuos žmones valdyba gali pranešti kad tai labai nuoširdūs, gilūs patriotai jr visuomenininkai lietuviai. Visuomenės reikalams visuomet užleidžia savo salę be užmokesčio ir šiaip daug padeda.Pavyzdžiui kad ir valdybai norint įdėti į anglų laikraštį birželio 14-15 d.d. aprašymą, jie jį išvertė į anglų kalbą ir jiems tarpininkaujant jis pateko į laik raštį. Už tai valdyba jiem snuo- širdžiai dėkoja.Galų gale “Wellandiškis” sako, kad medžiotojų klubas bendruomenės valdybą parsivedė pas save. Iš Tamstų rašinio atrodo, kad į Wellando apylinkės valdybą galima patekti tik susitarus. Žodžiu sakant, čia varžomasi dėl valdžios. Gaila, bet ir šį “Wellandiškio” teigimą valdyba gali pavadinti tik melu. Dabartiniai valdybos nariai nėjo į valdybą susitarę, bet tik vardan mūsų brangios tėvynės, kad Wellando apylinkė neliktų be valdybos.Todėl valdyba viešai pareiškia “Wellandiskiui” ir “Dalyviui” gana kitus mokyti ir šmeiž ti per spaudą. Imkitės konkretaus darbo ir ten rodykite savo išmintį. Įskaitant Tamstas suraskite nors penkis asmenis sutinkančius kandidatuoti į Wellando apylinkės valdybą ir laike 2 savaičių praneškie dabartinei valdybai. Valdyba, gavusi Tamstų pranešimą, tuojau sušauks visuotinį narių susirinkimą ir atsistatydins. Tada, Tamstų terminų sakant, galėsite bendruomenės valdybą parsivesti pas save ir vesti bendruomenę neklaidingu keliu.Sėkmės! Apylinkės valdyba.P.S. Ir vėl klaidos. Valdyba neapsiriko, kad bus dar pamokų ir klaidų nurodymų, šį kartą jau ne slapivarde, o tikra pavarde.Mes labai apgailestaujame, kad p. M. Šalčiūno ir šį kartą patenkinti negalime. Valdyba neįžiūri klaidos, kurią Tamsta siūlai per tą pačią spaudą atitaisyti. Čia tas nelaimingas buvusiam susirinkimui laikas. Tamsta savo laiške “Neprikl. Lietuvai” rašei, kad buvo pranešta KLB Kr. V-bai ir jeigu Kr. -bos narys ar pirmininkas būtų atvykęs į visuotinį susirinkimą, tai visiems aišku, kad jis būtų atvykęs 1 vai. po pietų, o ne tuojau po pamaldų. Vadinasi šiuo pasakymu Tamsta aiškiai pripažįsti, kad tuoj po pamaldų ir 1 vai. yra skirtingi du laikai. Taip, kas nežino, kada pamaldos baigiasi, galvotų, kad jos baigiasi 1 vai., tuo laiku ir atvyktų. Bet apylinkės lietuviai visi puikiai žino, kad pamaldos toj salėj reguliariai baigiasi 12.30 vai. yra skirtingi du laikai. Todėl ir valdyba buvo tos nuomonės, dėl ko ir užklausė buv. pirmininką. Jo pareiškimo, p. Šal- čiūnai, mes neturime, teisės nei praplėsti ar ką atitaisyti.

Valdyba.

Graži “Lituanica” klubo veikla
Medžiotojai-meškeriotojai pa

tenkinti klubo nusistatymu įsi
gyti žemės prie ežero, kur nariai 
galėtų pasistatę vasarnamius, 
gražiai praleisti laiką su savo 
šeimomis ir artimaisiais.

Visa tai padaryti ftikia darbo, 
pasišventimo, o svarbiausiai že
mei įsigyti lėšų, todėl rugpiūčio 
23 d., rengiama didelė gegužinė 
Wellande,. St. Stephen’s Hall. 
Veiks turtingas bufetas, gausi 
loterija, puikus orkestras. Pasi
rodys pirmą kartą Wellande 
mieli solistai su gražioms solo ir

PASITIKĖJIMAS - PASTOVUMAS - PAŽANGA

Visiems 
3% karo meto 

VICTORY BONDS SAVININKAMS
HONOURABLE DONALD M. FLEMING 

FINANSŲ MINISTERIS

Kanados valdžia skelbia pasiūlymą pakeisti visus neužsibaigusio termino 3% Victory Bonds į nau- ' jus 4%r% 25-ių metų bondus, arba į kitus trumpesnio periodo bondus su kitomis palūkanų ra- tomis atitinkamai pasiūlos sąlygoms.Ši 1958 metų Kanados pakeitimo paskola, yra viena iš didžiausių Kanados finansinių operacijų, kokios nei taikos, nei karo metu nėra buvę. Yra nusistatyta perorganizuoti daugiau kaip 40% visos valstybės skolos pagrindų, kuris suteiks di

desnes pajamas tiems investatoriams, kurie pasinaudos šia proga’, be to, tuo pačiu metu sumažins valdžios mokėjimus 1959 ir sekančiais metais iki pat 1966 metų.Visiems nepasibaigusio termino 3% Victory Bonds savininkams (kanadiečiai dabar jų turi išviso $6.416 milijonų vertės) dabar yra duodama galimybė pakeisti juos naujais ilgesnio termino bondais.
Kanados Perkeitimo Paskola

1958 metų

4į % 25 metu, BOND AI
Be to, 

jums tuojau pat bus 
grynais išmokėtas 

skirtumasJokiam atvejy bondo savininkui nereikia primokėti pakeičiant į naujus ilgesnio termino bondus, už kuriuos gaus didesnes palūkanas negu už senuosius bondus. JŪS esate raginami tuojaus pasitarti su savo investavimo agentu, banku, • biržos vedėju, trilsto ar paskolos kompanija ar kitu finansiniu patarėju apie sąlygas ir pakeitimo pasiūlą.

TAIP PAT GAUNAMI:

n 14METįĮ BONAI
3 % 7 METU BONAI
3% 3 METU BONAIPrašymus jau galima užpildyti ir skirtumą gauti grynais. Žiūrėkite, kad pasinaudotumėte dar negirdėta proga.
NEDELSKITE -
PAKEISKITE DAR ŠIANDIEN!

dueto partijoms, p.p. A. Paulionis, V. Paulionienė ir K. Šukienė.Ši atsisveikinimo su šių metų žaliuojančia gamta gegužinė, kaip tikimasi, sutrauks nemaža svečių iš Amerikos ir Kanados vietovių.Klubo vadovybė išdavė savo nariams nario liudijimus. Perkant pavieniui medžiojimui ar meškeriojimui reikmenis, bus gaunama nuolaida, kaip ir kitų šios rūšies klubų nariams.Sėkmės “Lituanicai”! B. S.Wellando miestas liepos 21-25 dienomis atšventė pirmojo šimtmečio jubiliejų. Visos tos savaitės dienos nuo ankstyvo ryto iki vėlyvos nakties buvo užpildytos įvairiausiomis -programomis.Liepos 25 d. buvo skirta pasirodyti čia esančioms tautinėms grupėms, į kurias buvo kviečiami ir lietuviai.Kanados Liet. Tautinės Sąjungos Wellando skyrius, įvertindamas šio kvietimo reikšmę, kad nepaneigti lietuvių buvimo Wellande ir apylinkėje, nutarė imtis iniciatyvos įamžinti lietuvių vardą, kad ateinančios kartos, švęsdamos antrą šimtmetį, rastų Wellando miesto istorijoje, kad čia gyventa lietuvių, kurie savo naujoje tėvynėje dirbo, kūrė ir reprezentavo savo gimtąjį kraštą lietuviškuoju menu ir kultūra.Kadangi išpuolė darbo diena, iškviesti stipresni vienetą iš didesnių kolonijų buvo neįmanoma, nors ir buvo tartasi su Hamiltonu. Teko pasitenkinti vietoje esančia jaunųjų tautinių šokių grupele.Šia proga norime išreikšti didelę padėką Z. Ulbinienei, jaunųjų šokėjų mokytojai ir vadovei, kuri tautiniuose reikaluose visuomet jautri ir, kiek tai sąlygos leidžia, visuomet ateina į pagalbą. Nemažesnė padėka tenka ir V. Gudaitienei ir R. Ulbinai- tei talkininkaujant tvarkant ir siuvant tautinius drabužius.
Pati didžiausia ir nuoširdžiau

sia padėka tenka jaunosioms šo
kėjoms taip gražiai pašokusioms 
Audėjėlę, Suktinį, Lenciūgėlį, 
kurie geriausiai patiko iškilmių 
rengėjams, nes iš visų tautybių 
šokėjų, šokusių tautinius šokius, 
į estradą buvo pakviestos tik 
mūsų jaunosios šokėjos, kur 
tūkstantinėms minioms buvo 
pademonstruotas lietuvių tauti
nis drabužis.

štai mūsų jaunosios reprezen- 
tantės: Jūratė Balsytė, Irena če- 
porvtė, Marytė Čeponytė, Aldo
na Grunytė, Lida Jonaitytė. Rū
ta Nausėdaitė ir Laimutė Stirb- 
lytė.

Ačiū jums, jaunosios mūsų 
gimtojo krašto ambasadorės. Jū
sų dėka tautinės vėliavos kas

pinėlis plevėsavo tarpe kitų tautų. Šis jūsų pasirodymas ir garsinimas Lietuvos vardo tebūnie pavyzdžiu ateinančioms kartoms.Kartu dėkojame jaunųjų šokėjų tėveliams ir mamytėms, kurie leido savo dukreles ir mielai pritarė šiam ireikšmingam pasirodymui.Dėkojame A. Ulbinui, kuris visuomet jautrus lietuviškuose reikaluose, o šį kartą atvyko net iš Hamiltono pagroti akordeonu, be kurio programa nebūtų galima išpildyti.Tikrai didelė ir nuoširdi padėka tenka V. Nausėdienei, kuri talkininkavo laike repeticijų, su- vežiodama šokėjas, pp. Meškauskams, davusiems patalpas repeticijoms, p. Jonaitienei ir J. Staškevičiui, kuris savo auto mašinomis atvežė šokėjas iš Niagara Falls į Wellandą ir pp. Nausėdienei ir Surblienei atly- dėjusioms šokėjas ir jas visą laiką globojusioms.Taip pat dėkojame ir Wellando lietuviškai visuomenei, kuri savo atsilankymu padidino žiūrovų skaičių ir tuo pridavė jaunosioms šokėjoms daugiau drąsos ir energijos.
K. ŽukauskasKLTS Wellando sk. vardu

(Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar

1 nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvFna 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrodo naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
Driemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū- 
girnas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausio—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema^'

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasto garsaus 
mokslinio instituto. e

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

Dėmesio motoristams!
PRANEŠAME, kad naujoje, moderniškai įrengtoje

MOUNT ROYAL MOTORS
dirbtuvėje atliekami, visi auto mašinų remonto darbai prityrusių mechanikų 
(20 metų praktika) greitai ir sąžiningai. Dėl visokių pataisymų, dažymo, bate

rijų ir kitų reikmenų, prašome kreiptis pas savus ir išsiaiškinti lietuviškai.
Lietuviams daroma didelė nuolaida.

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

Savininkai V. ir J. Dundžiai

“ATLANTIC” RESTORANONAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI.Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vak.
1330 DUNDAS ST. W. Toronto TEL. LE. 1-9347

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI:
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 

ŽEMf STATYBAI, I N V ES T A V I M U I , 
UŽSAKYTI PASTATYtl NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ),

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
Pirmoji Montreoly Lietuvių^Reol Estate įstaiga 

Nariai 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.
D. N. BALTRUKONIS CR. 6-5075 J. SKUČAS RA. 2-6152

I F. YASUTIS LA. 2-7879
I A. MARKEVIČIUS OR. 1-8951 E. YAFFE — Sekretorė.

Saugesniam važiavimui! gsnbfltiSP8^site’
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —

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

• RATŲ BALANSAVIMAS • SULANKSTYMŲ
• PILNI PERDAŽYMO IŠTAISYMAI

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

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO

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

TELEFONAS RO. 94773 Savininkas Gustavas Keraitis

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —

DĖL STATYBINIŲ MEBŽIAGV 
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.



Mann & Martel Ltd

SPORTAS

899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-9381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus. R.CUOLKAN

V. REAL ESTATE J

8 PUSL.

1199 Bloor SL W. Telef. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs 
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavi 
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. 
Čia Tasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

Bloor - Dufferin 
$1.300 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas su 2 virtuvėm, alyva šil
domas, dvigubas garažas, geras mor- 
giČius. Visai arti Bloor gatvės.

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

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

Garden - Roncesvolles 
$3.500 įmokėti, 7 kambarių marinis 
namas su 4 garažais, vandeniu aly
va apšildomas, 2 moderniškoj vir
tuvės. Tuojau galima užimti.

Marguerctta - Bloor 
$4.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su 2 moderniškom virtuvėm, 
alyva apšildomas, nepereinami kam
bariai, dvigubas rgaažas. 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 apšildomas, 
4 kambariai pirmame augšte. .Viena 
skola balansui 10-čiai metų.

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

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

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

Wasaga Beach 
Vasarvietė 

$3.000 įmokėti, 9 kambarių vasar- 
nomis'ir 8 kabinos talpinančios po 4 
asmenis, 2 laiveliai ir visi kiti pato
gumai. Viena skola balansui 10-čiai 
metų. Dvigubos sklypas.

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481

Namų tčl. 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 i. PIilERS Ltd.
RE AL TORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST TELEFONAS LE. 2-3321

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

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

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

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

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

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIIJOŠIUS
Įstaigos tel.
LE. 2-3321

Namų tel. 
RO. 2-5543

Mes skoliname {mokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A. AU I KIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

P. BUDREIKA F. JONYNAS
Namų td. WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-9641 I 

ir EM. 6-0091

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažei, sienoms 
popieris, įvairios toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%— 25%.

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

Vaistai Lietuvon!
IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

Roiykite, ar etvykite pos mus. Vitos informoc;jos veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
? • V;-L';’■ J147 DUNDAS ST. W., Ossington k o m po t (priei Lietuviu Namus)

TELEFONAS LE. 6-2139

dt» (ft* (ft*
*fl> *fl> <fl>

Porkdale — 10 kambarių 
4 virtuvės. — Pajamos.

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

Jane - Annette 
3 metų senumo 

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

su
tik

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

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

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

Bloor - Quebec 
$3.900 įmokėti, mūrinis, 7 kamba
rių, atskiras namas, garažas. Kaino 
$17.900.

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

Roncesvolles - Grenadier Rd. 
1 atvira skola

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai ,vieta garažui, gražus kie
mas.

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

T. STANIULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543

A. BLIUDŽIUS 
Namų tel. RO. 7-1948 

V. MORKIS

Lansdowne • Dundas
$1.800 įmokėti, 7 kambarių bunga
low. Du vonios kambariai, atskiras, 
gražus vieno ougšto namukas. Leng- 

* vos mokėjimo sąlygos. Pilna kaina 
$10.500.

Glendale Ave. - Roncesvolles 
$2.000 įmokėti, 8 kambariai, mūri
nis namas, 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, gražioje vietoje, prie pat susi
siekimo, vieno skola 10 metų. Mokė
ti po $75 į menesį. 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
kamas išnuomavimui. Pilna 
$14.000.

Bloor - Lansdowne
$2.000 įmokėti, 6 kambarių 
ras namas, tik pusė bloko nuo

kaina

atski- 
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 kurič 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. Ciair.

Sheridan Ave. - College 
$3.000 mįokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, dvi virtuvės, garažas, namas 
atskiras, tinkamas nuomavimui, prip 
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

Maskva. — Sovietų Sąj. nu
sprendė grąžinti į Berlyną karo 
metu pagrobtus Rembrandto pa
veikslus.

Praha. — Čekoslovakijos pa
bėgėliai teigia, kad ten urano 
kacyklose dirba dar 1.200 kali
nių prižiūrimų rusų mgbistų.

Vašingtonas. — Aliaskoje re
ferendumas dėl prisiėmimo 
valstijos statuso įvyks rugpiū- 
čio 26 d.

Otava. — Europinių automo
bilių Kanadoje 1957 m. parduo
ta 30% daugiau kaip 1956 m.

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI
■ ■■■■■ •' .-h-;-:-- r. i/;,.-'.-’’ ;- ? 1 • ■ ■ J '

PINIGAI j

Mokestis $5.— iki $50.00
PILNAI GARANTUOTA

KVITAS PARŪPINAMA^:- 
EXPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY
744 Broad Street . 

«^ar»ai W^ereey,. USA 
Ife ■ d,

Leista. Banku Oept 
ir apdrausta.
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I. Mawrodin 
REALTOR

No rys Toronto Reol Estate Boord

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

$450 Ju? gali padaryti restorano sa
vininku. Turi būti parduotas Šią sa
vaitę del ligos. Įrankių bei baldų ver
tė virš $2.000. \

Dupont - Symington 
$1.500 įmokėti, 6 komborių per 2 
ougštus namas, 2 modernios virtuvės, 
garažas, alyva apšildomas.

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

PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

>. 7-3X21 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Lengvosios atletikos pirmeny
bėse vykusiose Taline, kurios 
pasibaigė liepos 22 d., Birutė 
Zalogaitytė nusviedė ietį 53 m 
ir 97 cm. Tai naujas Lietuvos 
rekordas moterims, trečia vieta 
pasaulyje, pirma vieta Sovi. Są
jungoje.

Jonas Pipynė 1.500 metrų nu
bėgo per 3 min. 49.6 sek., tuo bū
du jau treti metai iš eilės laimė
damas Sovietijos čempiono var
dą 1.500 m bėgime.

Naują Lietuvos rekordą 800 
m bėgime pasiekė Karaliūnai- 
tė — 2:12.

Po šių varžybų B. Zalogaity
tė, J. Pipynė ir A. Mikėnas (20 
km ėjime Taline užėmęs trečią 
vietą) buvo paskirti į Sov. Są
jungos komandą lengvosios atle-

FOUR SEASONS 
TRAVEL

: ■■■■, •, :• ■ &

109 Bloor Sr. W , Toronto 5.
Tel. WA. 3-9484 ir WA. 3 9715

:^Atvezm.gi mi ne»
^įOUplatgyventi: .o^p’osisv.eęlųOtĮ^I;:-: 

BILIETAI:
lėktuvais, laivois, gclcžinkeliais. ;;

Ncsezoninio meto nuolaidos!
- ■■ ■■■■

rasas ir vizas parūpinome Rer 
keletą dienų.

FOUR SEASONS
TRAVEL

Žaliakalnis “Smiltainėje”
Turbūt visiems teko girdėti 

apie “Smiltainę” — akademikų 
skautų praeitą vasarą suruoštą 
stovyklą, pasižymėjusią stovyk
lautojų gausumu, paskaitų ir pa
šnekėsiu rimtumu, laužų links
mumų ,oro gerumu, apetitų di
dumu, smėlio kopų augštumu ir 
...blakstienų tamsumu. Šią va
sarą, t.y. birželio 28 - liepos 6 
dienomis akademikai vėl būrė
si ton pat legendarinėn vieton. 
Atrodo, vadovybė nutarė, jog 
visi kelią į šią garsią vietovę ži
no, ir nesivargino su ženklais. 
Laimei dauguma vairuotojų bu
vo girdėję, kad važiuoti iki ge
ležinkelio, tada dairytis šunų 
ūkio, kur vienas įnamis pava
dintas lietuviškai, tada sukti į 
kairę ir važiuoti tiesiai, kol ma
šina įklimps, čia pasiimti baga
žus ir kopti į kalną kol žiauriai 
pavargsi — na ir stovykloje! 
Taip ir buvo... nei kalnas nesu- 
mažėjęs nuo .praeitų metų ir 
smėlio tiek pat, tik oi, oi uodų 
tai privisę! Neveltui, kai kilo 
stovyklos vardo klausimas, bu
vo pasiūlyta: Uodynė, Uodakal- 
nis ir Uodainė... Manau, dau
gumai taip ir paliks mįslė, ko
dėl parinktas “Žaliakalnio” var
das (Nei vieno žalio kalno, o 
uodų tiek daug, tiek daug!)...

Nors ir be ženklų ši VIII-ji 
ASS stovykla sutraukė virš 120 
stovyklautojų iš Cleveland©, Či
kagos, Detroito, Urbanos. Jiems 
vadovavo f ii. Vilkas, pagelbstint 
D. Bartuškaitei — sesių stovyk
los vadovei ir R. Korzonui — 
brolių vadui. Stovyklavimo lai
kas buvo suskirstytas į tris pa
grindines klasifikacijas: dvasi
nio peno, kūno sustiprinimo ir 
pramoginę. Pirmoje dalyje tilpo 
pašnekesiai, paskaitos, diskusi
jos, organizaciniai posėdžiai, 
Klausėmės išsamios T. Remei- 
kio paskaitos “Komunizmas ir 
nacionalizmas dabartinės Lietu
vos auklėjimo sistemoje”, gyvai 
praėjo diskusijos “Tautinio ap
sisprendimo pagrindai” bei A. 
Mickevičiaus pašnekesys “Emi-

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

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

/ High Park 
$26.000 prašoma kaine, 13 kamba
rių triplekscs, 4 garažai. $382 nuo
mos į mėnesį. Geriausias pirkinys 
mieste.

tikos varžyboms su amerikie-^ 
čiais Maskvoje.

Čia Mikėnas nepateko į pir
mąsias tris vietas. Tačiau B. Za
logaitytė ietį numetė toliau ir 
už amerikietes ir jos fotografi
ja, kaip vienos iš tų rungtynių 
žvaigždžių, pateko net ir į Ame
rikos laikraščių sporto skyrius 
liepos 29 d.

J. Pipynė (Amerikos laikraš
čiuose — Jonas Pippine, kaikur 
net Pippin) tik tik nepralenkė 
amerikiečio Jim Grelle iš Port
land, Oregon, kuris 1.500 m nu
bėgo per 3 min. 46.7 stk., o Pi
pynė per 3:47.3, atsilikdamas tik 
0.6 sekundės, tuo būdu užimda
mas antrą vietą šiose varžybose.

Kai lietuviai sportininkai da
lyvauja tarprespublikinėse rung 
tynėse, ant jų uniformų užrašy
ta LIETUVA, tačiau tarptauti
nėse rungynėse jiems tenka dė
vėti uniformas su užrašu CCCP.

(LNA)
(E) Sportinę halę 6.000 žiūro

vų numatyta statyti Vilniuje, 
prie Neries, šalia “Spartako” 
stadiono. Iškilmingų mitingų, 
koncertų metu čia galės sutilpti 
9.000 žmonių. Buvo paskelbtas 
konkursas halės projektams pa
gaminti. Konkursui buvo prista
tyta 8 variantai su 79 brėžiniais. 
Pirmąją premiją gavo ketur
kampio, antrąją premiją apskri- 

- to pastato projektai. Dar nenu- 
sistatyta, pagal kurį projektą 
bus statoma.

” šios stovyklos 
nepajėgė nu- 

>” tradicinės

gracijos kartų bendradarbiavi
mo problemos”. Nors lyjant tę
sėsi organizaciniai posėdžiai, 
kur po ilgų diskusijų priimta re
komendacija į ASS centro val
dybą įtraukti dar vieną narį — 
vicepirmininką. Gi visas stovyk
los aktualijas raportavo dien
raštis “Stovyklos Dienos”.

Antrosios dalies pavykimu 
rūpinosi virtuvės vadovės B. 
Bulokaitė, M. Grigaravičiūtė, V. 
Vaivadaitė ir atsiekė puikių re
zultatų. Trečiąją dalį, t.y. links
mąją, tvarkė ir pildė visi sto
vyklautojai, pradedant ryte ir 
baigiant... įvairiai. Buvo kop
ta į smėlio kopas, maudytasi 
Michigan ežero bangose, žaista 
sviediniu, vakarais liepsnojo 
laužai ir aidėjo dainos. “Line
lius raunu ne viena, dainas dai
nuoju ne viena’ 
daina niekaip 
stelbti “Smiltainės 
“Tylūs armonikos tonai, prime- 
na...

Kaip laužas ne laužas be juo
ko sukelto R. Vėžio redaguoja
mo “Sumuštinio” ir diena neiš
baigta be naktipiečių, taip ir 
stovykla nesibaigia be iškilesnės 
dienos. Tokia diena buvo sek
madienis. Mišių metu vietinėje 
bažnyčioje akademikai pagiedo
jo lietuviškai dideliam ameri
kiečių pasitenkinimui. Grįžę iš
dainavo visas dainas bei šoko 
suktinį, klumpakojį ir net ban
dė malūną. O kai reikėjo judėti 
namų link ir viena mašina pro
testo ženklan net pasuko į grio
vį, vėl pasklido dainos ir tik jų 
lydima mašina’sugrįžo į kelią. 
Bet visdėlto priėjo laikas skirs
tytis. Sunku iš stovyklos net ir į 
pakalnę judėti. O jei būtų tekę 
kopti į kalną išsiskirstant, bi
jau, kad ir dabar visi būtų tebe- 
stovyklaują!

Iškratėme parsivežtą iš sto
vyklos smėlį ir, viliuosų jau pra
nyko uodų sukandžiojimai, bet 
šios VHI-sios ASS stovyklos ai
dai dar. ilgai mus lydės. Gal ir į 
Tautinę Stovyklą... “Tad au
kim skautiška dvasia, žygiui 
ruoškimės su šypsniu ir daina: 
kurt laužų prie Baltijos...”

D. Šeputaitė.

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

Klauskite dar šiandien dėl šios savaitės ir kitų pardavimų:
Sunnyside • High P. Blvd., $5.000 

įmokėti, 8 did. kamb. atskiros mūr. 
namas: 2 vonios, viena skola 10-čioi 
metų. Alyva - vand. šildomos.

Jone • Annette, $5.000 įmok. 5 
kamb. rupių plytų gražus bugolow. 
Garažas, arti susisiekimo. Vieno atvi
ra skola. Pilna kaina $13.000. Geras 
pirkinys.

Svansea • Bloor - Windermere, 
$6.000 įmokėti, gražus naujos sto-

Įstaigos telefonas LE. 4-7584

1958. Vni. 14.

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

Quebec Ave. - High Park
$2.000 įmokėti, 6 kamb. namas, ult
ra mod. virtuve, geros 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 Ave. - Bloor
$4.000 įmokėti, 1 1 kamb. atskiras 
mūrinis namas, dupleksas per du 
augštus. Vand. alyva Šildomas, di
džiulis kiemas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

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

$5.000 
mūrinis 
alyvos 
garažas.

Windermere - Bloor
$6.000 įmokėti, 7 kamb. ir apšildy
to saulės kambario, atskiras mūrinis 
namas, 2 mod. virtuvės, vand. alyva 
šildomas, garažas, narnos 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.

r

Glendenan - Bloor
įmokėti, 7 kamb. atskiras 

narnos, mod. virtuvė, naujas 
šildymas, didžiulis kiemas,

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

PROFESINIAI ŽIEDAI :

Žalgirio sukaktis Lenkijoje f
Lenkijoje dabar ruošiamasi •———■ ------------ —' w "T—

krikščionybės 1000 metų jubi-'prikraunamos ir elektros švieža, 
liejui. Kartu nuspręsta atšvęs- Aparatai, kai nėra šviesos, vei- 
ti ir Žalgirio mūšio 550 metų su- kia pagalba normalių sausųjų 
kaktį. Nuspręsta mūšio vietoje, baterijų. Šiuo metu tokis apara- 
kuri dabar yra Lenkijos ribose, tas kainuoja $80. Z
pastatyti paminklą, aptvarkyti ---- - X
visą apylinkę ir suruošti pami- PROFESINIAI ŽIEDAI 2 
nejimo iškilmes. Išlaidoms pa- Brazihjoje žmogaus profesiją 
dengti renkamos aukos ir par- J ■?- & -
davinėjamos “Žalgirio plytelės”. 
Tikimasi, kad ir valstybė pri
sidės.

, Ta proga pranešama, kad 1916
m. Krokuvoje'pastatytas Žalgi
rio - Jogailos paminklas vokie
čių buvo nugriautas.

Olsztyno ąubifieffniš komite
tas projektuoja sukakties pro
ga išleisti naują laidą Henriko 
Sienkiewicziaus “Kryžiuočių” ir 
taip pat Juozo Igno Kraszewskio 
“Kryžiuočių”.

SAULINĖS BATERIJOS
JA Vpasirodė rinkoje radijo

aparatai su saulės prikrauna- uniformos. Jos esą panašios į 
momis baterijomis. Jos gali būti prieškarines.

Keliauk atsigaivinęs 
džiaugdamasis gaivia Coca-Cola

"Coke" ar "Coca-Cola" — obu fabriko ženklai reiškia Coca-Cola Ltd. gaminį
— pasaulyje mėgiamiausią gėrimą. 8120-7

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 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

tybos 7 did. kambarių otsk. mūrinis 
namas, mūr. garažas, vand. alyva šil
domas. Viena skola 10-Čioi metų 
Graži vieta.

High Pork Blvd. - Ind. Rd. $7 000 
jmok., 10 did. kamb., geros mūras, 
3 virt., 3 vonois, vand. alyva Šild., 
dvig. mūr. garažas, privat. jvaž. vie
na atvira skola. Geras investavimas.

Bloor - Windermere, $17.500 pil
no koine, 7 kamb. per du ougštus,

S. JOKŪBAITIS.

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

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

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

Durie St. - Bloor
$8.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis 
alyva 
kiemas.

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

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

nomas, mod. virtue, vand. 
šildomas, garažas, gražus

galima pažinti iš jo nešiojamo 
žiedo akutės. Ten yra įsigalėjęs 
paprotys, kad gydytojai nešioja 
žiedą su raudonu smaragdu, in
žinieriai -— su safiru, advokatai 
— su rubinu, mokytojai —- su 
žaliu turmalinu/ dantų gydyto
jai — su topąząitp biznieriai :— 
su raudonu tūrmalinu. : •

New Delhi. — Indija prašo JA 
V-bių 300 milijonų dol. pasko
los, nors neseniai yra gavusi 225 
milijonus dol.

Varšuva. — Ir Lenkijoje nuo 
šio rudens įvedamos moksleivių

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ ROSIU APDRAUDA

otsk. mūr., gražus kiemas, garažas. 
Arti susisiekimas. Puikus pirkinys, j

Runnymede - Annette, $8.000 
jmok., 8 did. kamb. per du augitus, 
puikus notnas, 2 vonios, 2 mod. virt., 
vand. alyva šild., garažas, švarus na
mas iš lauko ir vidaus. Skubus por8.

High Prk. Ava. - Annette, $8.000 
įmok., 10 did. kamb., otsk. mūr. na
mas, 2 vonios, garažas. Geros nuo
mavimui, vieno atviro skola 10 metų.

Namų telefonas LE. 4-0773

i .. ■ . ■.;
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V. VA SIS 
fe 1EAL ESTATE. I ' i

> Telefonas LE. 1-4605«ra moor stw..

< £
f

« $4.000 įmokėti, 12 kambarių, 4 virtuvės, 2 garažai, patogus susisiekimas, ge
ro mūro namas. » • / * - ’

St. Clair - Oakwood
Prožoma ^gina $22.900, 7 kambariai, vandeniu alyva apšildomas, kvadrati
nis plonos ir garažas.

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

High Pprk rajone
9 kambariu, vandeniu alyva apšildomas, garažas, labai gera vieta nuomavi- 

asirmkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms, 
ūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

I. GUDAS V. VASILIAUSKAS
!■! 1. ......................n, II. ................................... ...................... ............... -1..^. U.......

mui, didesnis įmoksimos.
PHeĮis

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
1

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

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

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytos ir naujai įrengtas. Vaigiai gaminami prityrusių virėjų. Atida 
rytas nuo 6 vol. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami dtsilanKyti

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

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA 
WANDA’S HAIR STYLING

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

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime.^Žemos kainos.

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

PRANAS BARAUSKAS 
INSURANCE SERVICE

LE. 4-3608
83 Westmoreland Avenue, Toronto
Atstovas The Empire Life insurance Co. ir 

kitu draudimo bendrovių.

ED. KONDRATAS

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

Vyry ir motery rūbą 
siuvėjas

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

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

ŽUKLAVIMO
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. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumėy” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS 
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir ooltoms. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
• ANT. JUOZAPA1TIS

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

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

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

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET. TORONTO /^fte f

Sav. VL. TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Naulu stabdžiu idėiimas tik s18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams piHau negu kitur. 

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

DĖMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotos. 

AL ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto. ■ 4 Tel. RO. 6-4063

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO x 

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

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861.
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9"mėt apie mano dukters tapybą? 

teiraujasi motina.,
— Nebūtų tąip bloga. Tik 

spalvos truputėlį šaltos.
į — Mat, diena pasitaikė vėses
nė ir lyg tyčia buvo sugedęs šil
dymas, — pateisino motina.

; Perspėjo
Sostinės filharmonijos orkest

ras koncertavo provincijos mies 
ftely. Po koncerto išeinantį diri
gentą' sulaiko vienas kaimietis 
ir sako:

— Aš visdėlto turiu jums pa
sakyti. Jūsų muzikontai tikrai 
negražiai elgiasi. Jie visą laiką 
negroja, bet tik tada, kai jūs 
matote. Kai tik jūs nusigręžiat, 
.jie ir nebegroja...

Dėl išsižiojimo
Susirietęs žuvautojaš tupi prie 

upės kranto ir laukia. Pro šalį 
eina senutė ir užkalbina:

— Man atrodo nežmoniškai 
žiauru, kad vargšę žuvelę kab
liuku už burnos traukiat. Turi 
skaudėti!...

— Nieko jai neatsitiktų, jei 
mokėtų laikyti burną užčiauptą, 
— atrėžia pyktelėjęs žvejys.

Kas būna žiemą
Mokytoja liepė mokiniams 

aprašyti žiemą. Viena mokinukė 
aprašė šitaip:

— Žiemą labai šalta. Daug se
nų žmonių žiemą miršta, taip pat 
daug paukščių išskrenda į šiltus 
traštus...

4
Kodėl dantys dygsta 

vėliausiai?
Mokytojas mokykloje klausia:
— Sakyk, Jonuk, ar visi žmo- 

Igaus dantys išdygsta kartu?
— Ne, ne visi iš karto.
— O kurie išdygsta paskuti- 

niai?
j — Paskutiniai išdygsta dirbti
niai .-.. . •

Jis žino...
Ant stalo išdėliotos vestuvi

nės dovanos. Jų tarpe ryškiai 
matomoje vietoje padėtas $1.000 
čekis, išrašytas nuotakos tėvo.

— Kas tas ponas, kuris taip 
nusišypsojo apžiūrėjęs tavo tė
telio čekį? — klausia jaunasis 
savo žmonelę. 1 .

— Tai menadžeris banko, ku
riame mano tėvelis laiko savo 
pinigus...

Paieškojimai
Stasiui Pakatinskui arba Jo

nui Luizai yra žinių iš Rusijos 
nuo dukters. Prašoma atsiliepti 

Įjuos pačius arba žinantieji pra
šomi jų adresus pranešti J. Laz- 
dauskui — 196 Brock Ave., To
ronto 3. Ont.

1 Jiusevičiaus Stasio, sūn. Ba
lio, gyvenusio Lazdijuose, ieško 
uošvė Gaižutienė Teofilė, duktė 
Jurgio — Rokiškio rajonas, Ka
majų paštas, Kamajai, Lietuvos 

“TSR. Arba pranešti: Joe Gele- 
žev.čius, 333 W. 16th Avė., Van- 
-ouver 10, B.C.

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

4

TELEVIZIJOS 
IR 

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

' —* Tėveli, kif' turi4 padaryti, 
kad laikraščiai išspausdintų kie
no fotografiją?

—; Reikia arba būti žymiu 
žmogumi arba sugebėti suorga
nizuoti kokią staigmeną ar ju- 
biliejt/."

Jis draugiškai perspėja
— Panele mokytoja, — sako 

berniukas savo mokytojai, — aš 
nenoriu Jūsų gąsdinti, bet ma
no tėvelis sakė, kad kaikas gaus 
į kailį, jei aš negausiu geresnių 
pažymių...

ŠUOLIS Į
(Atkelta iš 2 psl.) 

siuntimo stotis į Sibiro aukso 
laukus. Dabar tapo kalėjimu 
įtariamų šnipinėjimu prieš so
vietų valdžią.

Kai įvažiavome mes į kalėji
mo kiemą ir sustojome prie vie
no aųgšto pastato, nublukęs rau
donas kryžius teliudijo, kad tai 
yrą Hgoninė.

Bevažiuo j ant įsivaizdavau pui
kią švarią ligoninę, vaistų kva
pu koridoriuose. Dabar mano 
širdis nuliūdo. .Net tnano paly
dovai skubiai nutempė mane į 
priėmimo kambarį,, kad greičiau 
ištruktų nuo tokio vaizdo.

Mano priėmimas buvo greitai 
atliktas. Palydovai padavė pluoš 
tą popierių prie stalo sėdinčiam 
rusui ir atsisveikinę išnyko už 
durų.

Mano naujasis šefas buvo ar 
labai atsargus, ar. kvailas. Per
skaitė popierius vieną ir kitą 

‘kartą ir atrodė vis dar nebuvo 
gudresnis. Pagaliau sugalvojo 
ką daryti. Savo smailiais pirš
tais pradėjo kratyti mano kiše
nes, ištraukdamas dokumentus 
ir ką ten rado. * Net apžiūrėjo 
mano ausis, šnėfves ir apčiupi- 
rėio mano barzdą. Kaip vėliau 
sužinojau, pas rusus buvo prak
tikuojama politinius kalinius j 
ypatingai iškratyti perkeliant iš 
vieno kalėjimo į kitą.

Pagaliau, išsitraukęs raktus iš 
kišenės, nuvedė mane į vieną iš 

į labai mažų celių. Nusivilkęs kri
tau ant juokingos lovos ir nei 
nepajutęs užmigau giliu miegu.

Negirdėjau kada įėjo moteris. 
rr nežinau kaip ilgai ji stovėjo 
prie lovos. Kai pradariau akis, ji 
žiūrėjo į mano rūbus sumestus 
m t kėdės. Ji buvo raudonais 
plaukais ir veidas nebuvo gra
ms. Nors ji nebuvo gražuolė, 
et pirmoji moteris, kurią teko 

30 visų pergyvenimų pamatyti, 
nikelė atgijimo jausmą. Kai pa
sukau galvą į jos pusę, mūsų 
įkys netikėtai susikryžiavo. Ji 
i ė vėjo uniformą su pistoletu 
irie šono, o aš prieš ją tik su 
apatinėmis kelnėmis.

Ji prakalbėjo palengva ir 
švelniai. Žinoma, aš negalėjau 
nei žodžio suprasti.

— Ja angličanin, ja angliča- 
nin, — sėsdamasis ant lovos ro
džiau į save. Dar kartą pakarto-1 
lamas: ja angličanin.

Ji palenkdama galvą parodė 
pirštu į save ir rftane, patrauk
dama pečiais. Mes negalėjome 
per toli nueiti. Ji nekalbėjo ang
liškai, o aš nesupratau rusiškai. 
Aš pradėjau grabalioti vokiškai 
ir buvau patenkintas, kad ji ne
suprato, nes tai galėjo vėl mane 
privesti prie kartuvių.

Atėjo man mintis pabandyti

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

ligų praktikai.
St Clair Ave. W.

WA. 1-6614. Toronto •' >

DrJMeksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

Toronto
Telefonas LE. 1-2933

Grįžo iš atostogų.

Darbo valandos: 2-4 vai. p.p. ir 
6.30-8 vai. vok. šeštadieniais nuo 
11-1 vai. p.p.. Ketvirtadieniais užda

ryto.

PAVOJUS
prancūziškai. Buvau šiek tiek 
išmokęs mokykloje. Ji suprato 
truputį. Sakėsi kalėjime pralei
dusi nemažai ir prancūzų.

Ji pasisakė esanti ligoninės 
daktarė ir atėjusi apžiūrėti ma
no kojų žaizdas. Kol tvarstė ma
no žaizdas, mano galvoje telaks- 
tė viena mintis, kodėl iki šiol 
dar niekas neatnešė valgyti, nes 
dar nemačiau nei trupinio aplei
dęs Bielitzą. Temstant pasirodė 
ta pati daktarė su maistu susi
dedančiu iš kopūstų _ir razinkų 
arbatos.

Kitą vakarą mes turėjome il
gą pasikalbėjimą. Žodžiais ir 
gestais sužinojau, kad jai 27 me
tai, kad jos vardas Tania ir kad 
tai jos pirmieji praktikos metai 
užbaigus daktarės mokslą. Aiš
ku, rusai buvo gudrūs leisdami 
Įgauti praktiką su politiniais ka
liniais, negu nustatyti klaidingą 
diagnozę laisviems piliečiams. 
Aš jai papasakojau savo visą 
pergyvenimo istoriją, ir net tai, 
<o buvau prižadėjęs niekam ne
sakyti. Atrodą, jog abejoją ma
no kalte, kad nenušovę kartu su 
šuo lenku, sakė ji man. '

— Ar tu netiki, kad aš esu 
inglas? — paklausiau jos.

Ji linktelėjo galva, kad taip. 
Dar neiškentęs klausiau, ar il
gai čia mane laikys, tačiau ga
vau tą patį atsakymą, kaip ir iš 
vertėjo — iki pasveiksiu.

Taip dienoms bėgant aš pra
dėjau gerokai stiprėti ir nesu
pratau, kodėl man nereikėjo ei
ti dirbti su kitais ligoniais ir ko
dėl 'aš' gavau- 'Skirtingą užlai
kymą.

Ligoninės gydymas priklausė 
nuo trijų faktorių —- komendan
to, Tanios ir ligoninės. Komen
dantas buvo nemėgiamas savo 
žiaurumu, o Tania turėjo galią 
darbams paskirti — kad iš kiek
vieno išspausti darbo jėgos. Įtar
tini politiniai nusikaltėliai ne
buvo sušaudomi, bet turėjo nu
sidirbti iki mirties. Tania vė
liau prisipažino, kad jos mėgia
miausias darbas kuo <daugiau 
kalinių nužudyti. Aš buvau kaip 
perkūno trenktas. Tačiau nie
kam tai nerūpėjo, o mažiausiai 
rūpėjo politiniams kaliniams — 
mirtis jiems buvo pasigailėji
mas, visų kančių pabaiga. Į mi
rusiųjų vietą atgabendavo vėl 
naujų aukų. Politiniai kaliniai 
stengdavosi kaip galint patekti į 
ligoninę. Negalėdami pernešti 
sunkaus darbo, jie susižalodavo, 
kad greičiau patektų į ligoninę, 
o ten negaudami pakankamos 
mediciniškos pagalbos, primity
viu būdu užbaigdavo savo gy
venimo kovą.

(Bus daugiau)

PIGIAUSI

$14.75
$23.20

siuntiniai
1 LIETUVĄ

V Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd. ,

835 Queen St. W.» Toronto 
TeL EM. 4-4025

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

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm, iki $3.000, Petlcolot, indėliai ir gyvybė apdrautte.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto Ir 5.30-9 vol. vok.
Antrodieniois — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vėl. vok.
TreCiodienrais ir Ketvirtodieniois nuo 10-12 vol. ryto uidoryro.

Būstinė: Lietuvi* Namai, 1129 Duodas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas Lt. 2-6723

Dr. A. Užupienė

Telefonas LE. 5-1551

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2003

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimg

* • r

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

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 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visu rūiių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd
romatie transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, voikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs

1438 Dundas St W. Toronto

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

Licenced master electrician.
Telef. HI. 7-1601 

Toronto

Dr. E. Zubnene
Dantų gydytojai

1577) BLOOR ST J WEST 
j. (prie Dundas) f

Telefonas LE 2-4108
Nuo liepos 25 dienos iki 

rugpjūčio 11 dienos 
išvyksta atostogų.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visions akių defek- 
** HtMo aklų nervus, kurie daŽ- 

no i sukelia galvos skaudėj i mq ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomlf.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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-

W. A LENCKI, BJL, L.UB.
Teisininkas — 

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. LIŪDŽ1US, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos. .

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paini & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

TeJL EM. 4-2715

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./’, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai į

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

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

. veltui.

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

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

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

Richmond Hill

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 1 

-i
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TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— ŠĮ penktadienį, rugpiūčio 

15 d., švenčiama Dievo Motinos 
Dangun Ėmimo švente. Kadangi 
lai yra bažnytinė šventė, kvie
čiama tikinčiuosius išklausyti 
šv. Mišių, kurios par. bažnyčioje 
bus laikomos rytą 8 vai., o va
kare 7.30 vaL

— Žolinės proga šį sekmadie
nį, vasarvietėje Springhurste, 
KLK Moterų Draugijos šv. Jo
no Kr. parapijos skyrius iškil
mingai apvaikšto draugijos glo
bėjos Dievo Motinos Dangun 
Ėmimo šventę: 11 vai. vasarvie
tės koplyčioje iškilmingos pa
maldos, kuriose draugijos narės 
dalyvauja su vėliava ir priima 
šv. Komuniją. Po. pamaldų — 
bendri pusryčiai, kuriuose kvie
čiamos dalyvauti visos skyriaus 
narės ir draugijai prijaučiančios 
viešnios.

— Šį šeštadienį, rugpiūčio 16 
d., 8 vaL vak. Springhursto va
sarvietėje parapijos salėje įvyks 
vasarvietės savininkų susirinki
mas. Būtų gera, kad susirinki
me, kuriame bus svarstomi 
Springhursto gražinimo reika
lai, gausiau atsilankytų ir lietu
viai ir drąsiai pareikštų savo 
nuomonę’ vasarvietės įvairiais 
klausimais.

— Praėjusią savaitę Spring
hurste parapijos patalpose įvyko 
Kanados liet, kunigų suvažiavi
mas, kuriame be 13 vietinių ku
nigų, taip pat dalyvavo svečias 
iš Romos J.E. vysk. Vincentas 
Padolskis. Ta proga dėkojama 
visiems vasarvietės lietuviams, 
kurie davė svečiams kunigams 
patalpas ir visoms ponioms šei
mininkėms, kurios talkininkavo 
svečių pavaišinime.

— Sutuokta: Antanas Jony
nas ir Dalė Riekutė.

— Pakrikštyta: Angelė Adelė 
Karauskaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį penktadienį, rugp. 15 d. 

yra Švenč. P. Marijos Dangun 
Ėmimo arba Žolinės šventė. 
Specialiu Apaštalų Sosto po
tvarkiu ši šventė Toronto vys
kupijoje yra nukeliama į sek
madienį, rugp. 17 d. Tokiu bū
du katalikai penktadienį nėra 
įpareigoti išklausyti šv. Mišių, 
bet kurie tai padaryti turėtų 
progos, prašomi dalyvauti Mi
šiose, kurios bus laikomos 7, 
7.30 ir 8 vai. ryto. Taip’ pat nėra 
pareigos laikytis Žolinės vigi
lijos, nes ši yra nukelta į gruo
džio mėnesį prieš Nekalto Pra
sidėjimo šventę, todėl šį ketvir
tadienį, anksčiau buvusioje Žo
linių vigilijoje, nei pasninko, nei 
abstinencijos nėra ir galima 
valgyti visų valgių, net ir mė
siškų, kiek kas nori. Gėlės ir 
žalumynai bus laiminami šį sek
madienį prieš 11 vai. Mišias.
• — Šį šeštadienį, 8 vai. ryto 
bus kalbamas rožančius. Mišios 
tuo pačiu laiku bus laikomos 
prie šoninio altoriaus. Išpažintys 
klausomos per visas Mišias.

— Šį sekmadienį, rugp. 17 d., 
10 vai. laikomos KLK Moterų 
Draugijos Prisikėlimo par. sky
riaus Mišios, užprašytos Žolinės, 
metinės draugijos šventės, pro
ga. Narės kviečiamos skaitlin
gai dalyvauti ir eiti sakramen
tų. Susirinkimas nukeliamas vė- 
lyvesniam laikui.

— Praėjusios savaitės antra
dienį parapiją ir vienuolyną pri
vačiai aplankė J.E. vysk. V. Pa
dolskis. Už šį brangų vizitą J.E. 
Ganytojui nuoširdžiai dėkoja
me. Lankėsi taip pat šv. Kazi
miera Kolegijos Romoje dvasios 
tėvas kun. V. Balčiūnas ir Ota
voje pastoracijoje dirbąs kun. 
V. Skilandžiūnas.

— Dėkojame parapijiečiams, 
galėjusiems dalyvauti tepraėju
sio sekmadienio maldininkų ke
lionėje Midlande, už skaitlingą 
dalyvavimą ir pavyzdingą susi
klausymą. Taip pat dėkojame už 
aukas iškilmių išlaidoms pa
dengti.

— Kviečiame parapijiečius 
aplankyti vaikučių stovyklą Wa 
sagoje, kurioje vasaroja virš 100 
lietuvių vaikučių iš Toronto, Ha
miltono, Buffalo ir kitų vieto
vių. Stovyklos uždarymas bus 
šį sekmadienį apie pietus. Ma
šinų vairuotojai, kurie sekma
dienį būtų Wasagos apylinkėje, 
it kurie grįždami Torontan- tu
rėtų savo mašinose dar kiek vie
tos, kviečiami ir prašomi pagel
bėti pargabenti vaikučius ir jų 
daiktus iš stovyklos į Torontą.

— Parapijos kunigai T. Pau
lius ir T. Rafaėlis dar šią savai
tę praleis vaikučių stovykloje.

— Sutuokti: Stasys Vaivada 
ir Katerina Kluss.

— Pakrikštyta: Kosto ir Bi
rutės ^Valančių dukrelė Birutė 
Regina Ramunė, Juozo ir Albi
nos Leiberių dukrelė Irena Ona, 
Vytauto ir Sofijos Bliuvų duk
relė Diana Marija, Vytauto ir 
Vladimiros Strimaičių dukrelė 
Kristina Marija.

z
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KANADOS LIET. KUNIGŲ 
KONFERENCIJA

Rugpiūčio 6-7 d.d. Spring
hurste, šv. Jono Kr. parapijos 
vasarnamyje, įvyko Kanados 
lietuvių kunigų metinis pasita
rimas - konferencija. Dalyvavo 
13 vietinių kunigų ir du svečiai: 
J.E. yysk. V. Padolskis ir kun. 
dr. V. Balčiūnas. Platų ir įdo
mų pranešimą apie Italijos lie
tuvius, šv. Kazimiero kolegiją, 
jos vadovybės darbus ir rūpes
čius padarė vysk. V. Padolskis. 
Kun. dr. V, Balčiūnas skaitė dvi 
paskaitas: pirmoje supažindino 
su sąjūdžiu už geresnį pasaulį, 
o antroje kalbėjo daugiau prak
tiškais klausimais — apie reika
lingus lietuviams katalikams 
leidinius, jų paruošimą ir t.t.

Pasitarta ir eiliniais sielova
dos klausimais. Valdyba palikta 
ta pati: kun. dr. J. Tadarauskas, 
kun. B. Pacevičius, T. Placidas 
Barius, OFM.

♦

Tautos Fondo Vajaus vaistai
Tautos Fondo Atstovybė Ka

nadoje pasiuntė Vyr. Tautos 
Fondo. Valdybai Niujorke $3000. 
Tai š.m. Tautos Fondo vajaus 
vaisiai. Tikimasi sumą dar padi
dinti, nes apie 10 skyrių ligi šiol 
dar nėra atsiskaitę, jų tarpe Ha
miltonas ir Mofttreališ. Iš šitos 
sumos didžiausią dalį — $1800 
surinko Toronto, nebojant pasi- 
reiškusios nedarbo žiemos ir 
ankstybo pavasario metu. A.

Liet, radijo valanda 
“Tėvynės Prisiminimai” gal dar 
šio mėn. pabaigoje - vėl pradės 
veikti, tik jau iš kitos stoties.

Dail. Pautieniaus paroda
Dail. Pautienius pereitą savai

tę atvyko į Torontą ir išvyko 
pavasaroti kokią savaitę pas se
serį p. Jonaitienę Springhurst 
vasarvietėje. •

Spalio mėn. dail. Pautienius 
žada atkelti į Torontą savo kū
rinių parodą, suruoštą Čikagoje 
ir Detroite. Toronte yra numa
tyta ją suruošti Šv. Jono Kr. 
parapijos salėje. Bus išstatyta 
apie 40 paveikslų. Iš Toronto 
paroda bus perkelta į Montrealį, 
o paskiau į Bostoną ir Niujorką.

Prieš atvykdamas į Torontą 
dail. Pautienius buvo kurį lai
ką sustojęs ALRKF jaunimo 
stovykloje.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems Toronto 

lietuviams, kurie taip gražiai mane su
tiko AAalton aerodrome š.m. liepos 20 
d. man atvykus iš tolimos Tėvynės Lie
tuvos į laisvą Kanados kraštą vėl susi
jungiant bendram gyvenimui po 1‘4 ne
laimingų perskyros metų su savo myli
mu vyru.

Karštai dėkojame sutikusiems mums 
pirmą žingsnį žengiant Kanados žemėn 
prie lėktuvo gerb. kun. P. Ažubaliui, 
Liet. B-nės pir-kui p. J. R. Simanavičiui 
ir p. N. Sčepanovičiūtei, kaipo gyvų ro
žių bukėto įteikėjai.

Didžiai dėkojame organizatoriams p. 
p. L. L. Karbunams ir VI. Germanavi
čiui suruošiant mums sutikimo vaišes, 
kurios buvo itin turtingos, malonios ir 
nuoširdžiai šiltos.

Nesuskaitomas ačių visiems prisidė- 
jusiems prie pobūvio surengimo, bei jų 
dalyviams, šiems asmenims: gerb. kun. 
P. Ažubaliui, Tėvui Placidui, J. V. Si
manavičiams, p.p. Matulioniams, p.p. 
L. L7 Karbunams, B. Z. N. ŠČepanavi- 
čiams, V. D. Petraičiams, J. W. Pavie- 
liams, F. B. Kasperavičiams, E. J. Ku- 
chalskioms, Puniškams, Kudirkoms, Ad. 
A. Paulauskams, J. E. L. Švėgždoms, p. 
Dolindoitei, E. Bobikaitei, p. Paulionie- 
nei, J. Račiui, Ad. Kvedarui, J. Šarūnui, 
J. Dambrauskui, A. Račkauskui, p. Da- 
lindai, VI. Vaitoniui, VI. Germanavičiui 
ir J. Beliūnui.

Už taip gražius ir jautrius mūsų šir
džiai tartus sveikinimo bei linkėjimų 
žodžius iš visos širdies^ dėkojame kun. 
kleb. P. Ažubaliui, Tėvui Placidui, J. R. 
Simanavičiui, J. Ročiui, J. Matulioniui 
ir L. Karbūnui.

Išganytojo liuter. bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, rugpiūčio 10 d«, 1 v. p.p. 
įvyko lietuviams evangelikams 
pamaldos, kurias laikė kun. P. 
Dilys iš Čikagos. Rugsėjo 7 d. 
įprastu laiku pamaldas laikys 
kunigas A. Trakis.

Ev. Liut Liet Parapijos 
Taryba

Padėkime nuvežti “Varpo” 
chorą į Niujorką

Rugpiūčio 28 d. Niujorke pra
sideda PLB Seimas, į kurį suva
žiuoja atstovai iš 19 kraštų — iš 
Eurbpos, Pietų Amerikos ir kit. 
Seimo proga, ruošiami platūs 
kultūriniai pasirodymai: meno 
paroda, koncertai ir t.t. Seimo 
organizatoriai, be kitų meninių 
vienetų yra pakvietę dalyvauti 
Toronto “Varpo” chorą. Mums, 
Kanados lietuviams, būtų labai 
miela, jei mūsų “Varpas” galė
tų dalyvauti lietuviškos dainos 
koncertuose, juo labiau, kad 
“Varpas” jau kuris laikas tam 
intensyviai ruošiasi. Choro daly
viai repetuoja du kartus per sa
vaitę, nesigailėdami nei- laiko, 
nei įtempto darbo ’Mūsų visuo
menės būtų pareiga padėti “Var
po” chorui nuvykti į Niujorką, 
nes pats choras savų išteklių ne
turi. Nepakankamai jų turi ir 
mūsų bendruomenės kasa. Todėl 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba nutarė prašyti mūsų visuo
menės paramos aukomis.

Šį sekmadienį, rugpiūčio 17 d., 
susitarus su lietuviškų parapijų 
klebonais, tuojau po pamaldų 
prie bažnyčių bus vykdoma 
rinkliava. Jos metu surinkti pi
nigai bus sunaudoti tik “Var
po” choro kelionei į Niujorką. 
Mes labai prašome visų tautie
čių šią rinkliavą duosniai remti 
savo aukomis. Visiems aukoto
jams mūsų nuoširdus ačiū!

KLB Toronto apyl. v-ba.
Pranešimas šauliams

Toronto Putvio šaulių kuopos 
šauliai rugpiūčio 16 d., šį šešta
dienį, 12 vai. p.p. išvyksta į St. 
Catharines karių organizacijos 
“Ramovė” rengiamą didžiulę ge
gužinę, kurioj dalyvaus varžy- 
biniuose šaudymuose. Suintere
suoti prašomi skambinti telefo
nu LE. 3-4370. Valdyba.

Šaulių žiniai
Toronto Putvio šaulių kuopa 

rugpiūčio 17 d., sekmadienį, ren
gia lietuvio Kaminsko ūkyje iš
kylą. Programoje: prizinis šau
dymas, svarbus pranešimas iš 
LŠST atstovų suvažiavimo Či
kagoje, alutis ir pasilinksmini
mas.

Ūkis randasi apie 20 mylių 
nuo Toronto. Važiuoti 400 keliu 
iki 7 kelio ir 7 keliu važiuoti apie 
200-300 metrų į vakarus ir prieš 
pirmą benzino stotį pirmu keliu 
sukti į dešinę. Prie ūkio bus iš
kabinta mūsų tautinė vėliava.

Išvykstama lengvomis maši
nomis 1 vai. p.p., sekmadienį, iš 
1050 Dundas St. W.

Šauliai gali atsivežti savo bi
čiulius ir pažįstamus. Informa
cijų skambinti LE. 3-4370. '

Kuopos valdyba.
P ū d ėk o

Už padarytą mums staigmeną š.m. 
liepos mėn. 23 d. minint mūsų vedybi
nio gyvenimo 20-ties metų sukaktį, įtei
kiant brangias dovanas ir sveikinusiems 
asmeniškai ir raštu tariame nuoširdų 
ačiū: p.p. P. A. čeponiams, p. Čibirkie- 
nei, p.p.L. S. Čibirkams, K. L. Griauz- 
dėms, A. E. Juozapaičiams, S. L. Kėkš
tams, P. E. Krilavičiams, A. M. Mocevi- 
Čiams, Ūkelių šeimai ir M. V. Veive
riams.

ir Vacys Vaitkevičiait. ir Jadvyqa Barzdaičiai

6 MILIJONAI APYVARTOS!
' £ • • ( 1 r ,

Smarkiai augantis Real Estate biznis verčia mus atidaryti nau
jus ofisus. Mūsų ofisai, būdami erdvūs ir moderniškai įrengti, 
ir turėdami pilną vadovybę ir sekretorių sąstatą, duoda agen
tams geriausias darbo sąlygas. Dėl to ir uždarbis mūsų agentų 
yra pats augščiausia Toronte. .. .. .

Nepavėluokite į
REAL ESTATE KURSUS

kuriuos atidarysime neprityrusioms agentams 
rugpiūčio mėnesio pabaigoje.

TAUTIEČIAI, jei dar turite lietuviškos energijos ir noro ge
riau įsikurti, kreipkitės į mus. Vienintelis mūsų reikalavimas 

yra turėti automobilį ir pasiryžimo.

Pradedantiems agentams
MOKAME NUO $50 iki $100 į SAVAITĘ: PLIUS KOMISIJA.

Pasinaudokite proga ir be atidėliojimo asmeniškai kreipkitės

B. Sergantis Realtor
989 Bloor St. W. LE. 4-9221

LIETUVIAI KANKINIU ŠVENTOVĖJE
Lietuviai maldininkai Midlan

de prie Lietuvos Kankinių Kry
žiaus užpraeitą sekmadienį pa
sirodė gana įspūdingai. Daugu
ma buvo torontiečių, iš kur be 
važiavusių atskiromis mašino
mis,' atvažiavo ir du autobusai, 
bet buvo taip pat hamiltoniečių 
ir kitų vietovių lietuvių. ^ lie
tuviams skirtas šv. Mišias11 vai. 
bažnyčia buvo ,perpildyt2L__Tie- 
sa, buvo ne vien lietuviai. Bu
vo nemažai ir kitų maldininkų, 
tačiau kai suskambo lietuviškos 
giesmės, gaudė visa bažnyčia. 
Vadinasi, lietuviai aiškiai vyra
vo. Šv. Mišias atlaikė J.E. vysk. 
V. Padolskis, asistuojant kun. P. 
Ažubaliui ir kun. dr. J. Tada- 
rauskui. Giedojo visa bažnyčia 
ir sol. V. Verikaitįs.

Po lietuvių Mišių sekė Mišios

Svečiai
“TŽ” redakciją pereitą savai

tę aplankė J.E. vysk. V. Padols
kis, taip pat iš Romos atvykęs 
kun. dr. V. Balčiūnas ir iš Ota
vos atvykęs kun. dr. V. Skilan
džiūnas. Šį pirmadienį lankėsi 
Pranas Gylys ir Ben. Račkaus
kas iš Hartford, Conn.

Nemokami kursai Real 
Estate agentams

Didžiausia lietuvių įstaiga B. 
Sergautis Real. Estate ruošia 
naujiems agentams kursus, ku
rie prasidės pabaigoje šio mėne
sio. Kadangi ši įstaiga labai grei
tai plečiasi, tai lietuviams agen
tams, ypatingai: pradedantiems, 
yra gera progai įsikurti biznyje. 
Naujas modemiškas šio Real 
Estate skyrius neseniai atidary
tas 989 Bloor St. W., labai gra
žus, turi air kondįtioning ir ki
tus modernius įrengimus.

Toronto miesto savivaldybė 
jau nupirko University. Avei 
esantį karinį pėstątą-kąrėivines. 
Valdžia priėmė miesto pasiūly
mą sumokėti 2 mil. dol. Tačiau 
pastatą miestas perims tik už 
dviejų metų, f.y. tikt, tada, kai 
kariuomenės reikalams bus ati
tinkami pastatai pastatyti kaž
kur priemiesty. Įsigytų pastatų 
vietoje būsią pastatytos patal
pos bent keliems teismams, ku
rie greičiausiai prisiglausią prie 
Osgood Hall, užimdami ir to pat 
vardo gatvę. Sklypo ten išviso 
yra 3.08 akro, o parduotosios 
kareivinės statytos 1897 m.

Antrasis universitetas Toron
te pradės veikti 1959 m. Taip 
paskelbė oro maršalas W. A. 
Curtis, jau pusantrų metų vado
vaująs 9 asmenų komitetui, ku
ris aiškinasi toldo antro univer
siteto įkūrimo ^galimybes. Nau
jasis universitetas iš pradžių 
pradėsiąs: veikti kaip vakariniai 
kursai, su apie 250 (studentu. 
Kaip vakariniai kursai pradėjo 
veikti ir antrasis Otavos, tiniver- 
sitėtas, žinomas Carleton var
du, įkurtas prieš 15 metu. Uni
versitetas iš pradžių pradės dirb 
ti šiaurės Toronto YMCA patal
pose. |

Nemokamai Nemokamai Nemokamai
KEELE - LAWRENCE RAJONE

NUOMOKITE DABAR, O MOKĖTI PRADĖSITE TIK RUGSĖJO > D. ŠIE VISIŠ
KAI NAUJI 1 ir 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

A L GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St W. - - Toronto, Ont ■
Kanadoj Oi/ano ir Toronto Real Estate Boards narys

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

MORGICIAI 6%% ..
Parūpiname pirmus morgičius ant geresnių nuosavybių uz 

63-4 procentus.

ĮKAINAVIMAS
Nuosavybių įkainavimas arba pasitarimas suteikiamas veltui.

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

ir investavimų vakarų ir šiaurės rajonuose.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

U v

Užsakymai priimami ir paštu.

apaštališkojo delegato arkiv. 
Panko. Dėl jų ir kadangi dele
gatas buvo pakviestas dalyvau
ti vėlesnėse leltuvių pamaldose, 
tai stacijos buvo pradėtos tik 2 
vai. Dėl Jo dalis lietuvių jau iš
važiavo, tačiau pasilikusiųjų bu
vo dar nemažas pulkas: Baigus 
eiti stacijas užėjo lietus, tai prie 
Lietuvos Kankinių Kryžiaus nu
matytos apeigos buvo perkeltos 
į bažnyčią. Čia pamokslų pasa
kė J.E. vysk. Padolskis, be to, 
kalbėjo apaštališkasis delega
tas, kuris taip pat palaimino 
Švenčiausiuoju.

Bendrai tenka pasakyti, kad 
maldinįnkų lietuvių atsilanky
mas kankinių šventovėje praėjo 
tikrai gražiai ir, be abejonės, 
padarė taip pat teigiamo įspū
džio visiems tos dienos lanky
tojams.

Du hamiltoniečiai su 
geru laimikiu prie 
“Mercury Lodge” žu
vingo Simcoe ežero 
krante (1 mylia į šiau
rę nuo Keswick, Ont.). 
Šie du vyrai per 2 vai. 
sugavo apie 50 svarų 
žuvų.

Alaus paskirstymo bendrovės 
“Brewers Warehousing Co.” 450 
darbininkų Toronte, Hamiltone, 
St. Catharines, Niagara Falls, 
or t Erie ir Oakvillė j e rugpiūčio 
7< d. paskelbė streiką, reikalau
dami didesnio atlyginimo ir su
trumpinti darbo laiką. Tuo būdu 
šios bendrovės alaus parduotu
vės (Toronte 43) yra uždarytos 
ir pristatymo į namus taip pat 
nebėra. Veikia tik tokios krau
tuvės, kurias išlaiko kaikurie 
bravarai patys. Alinėms, kote
liams ir kt alaus pardavimo įs
taigoms Liquor Commission. lei
do alų parsigabenti pačioms tie
siai iš bravarų.

Kalbamoji bendrovė visoje 
Ontario turi 260 skyrių. Strei
kuoja 5, bet labai stambūs. Jie 
turi apie trečdalį visų darbi
ninkų.
Išnuomojami 2 kamb. ir virtuvė ll-me 
augšte (atskiras butas) be baldu, šeimai. 
St. Clair - Oakwood rajone. LE. 6-8864.

Išnuomojami 2 kamb. ir virtuvė su bal
dais or .be baldų. Tel. WA. 1-8655 — 
skambinti po 6 vai. v.

Išnuomojamas kambarys moteriai arba 
vyrui. Galima virti. Tel. LE. 4-8056.

Išnuomojamas ll-me augšte butas iš 
2-jų kambarių ir virtuvės, netoli šv. Jo
no Kr. wbažnyčios. Patogus susisiekimas. 
Skambinti po 5 vai. vak. LE. 3-0613.

Išnuomojamas kambarys ll-me ouglte. 
Yra garažas. Tel. LE. 5-1278.

Išnuomojamas butas, du kambariai ir 
virtuvė, Dovercourt - Dundas St. Butas 
apstatytas, yra šaldytuvas, naujai de
koruotos, II augštas. Tel. LE. 5-4905.

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovana sau ir kitom: medžio su 
venyrimai drožiniai. Siuntinėjimai neda-
romi.

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

Baldų pervežimas Toronte ir tolimom^ 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londoną, Windsorg, Hamiltoną, 
North fioy, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403

TORONTO

MCSTLtAl . Que.
J.E. vysk. V. Padolskis pereitą 

sekmadienį lankėsi Montrealy. 
AV bažnyčioje laikė šv‘ Mišias 
ir pasakė labąi gražų pamokslą.

J.E. vysk. V. Padolskis Rose- 
mounte aplankė Arlauskų šeimą 
ir rašytoją M. Aukštaitę kurios 
sūnūs kun. J. Navikeyičius ir 
Antanas ta proga aprodė Jo Eks
celencijai Kanados ipdėnų'kolo
niją Kognawagoje. .Ekscelencija 
buvo labai patenkintas pirmą 
kartą susidūręs su . tikraisiais ka
nadiečiais ir kalbėjosi su chief 
“Poking-fire”. , J.V.

Tėvas J. Borevičius išvyko į 
JAV pastoraciniam darbui. Kar
tu dalyvaus ir PLB Seime Niu
jorke. Montrealin grįš rugsėjo 
pirmomis dienomis. Parapijos 
reikaluose kleboną pavaduoja 
Tėvas Aranauskąs.

Seselių namai. Praeitą savai
tę iš Putnam, Conn., Nek. Pra
sidėjimo seselių vyresnioji, mo-. 
tina Aloyza lankėsi Montrealy. 
Ji apžiūrėjo seselių naujai sta
tomus namus:' vienuolyną Ir vai
kų darželį. Namai, sparčiai au
ga, spalio pabaigoje turi būti už
baigti Visos seselės' išvyko me
tinėms rekolekcijoms į Putna- 
mą. Seselėms išvykus darželis 
uždarytas.

AV parapijos sklypai, kurie 
liko neparduoti, gražiai išlyginti

Atostogauja
Jau antrą savaitę atostogauja 

“TŽ” red. kun. dr. Pr. Gaida ir 
administratorius A. Saulius. 
Abu išvykę į JAV. 

»
Spaudos bendrovė “Žiburiai” 

surinko ir paruošė ofseto spau
dai K. Bradūno poezijos knygą 
Morenų ugnys. Knygoje yra 60 
atskirų eilėraščių ir užima 77 
puslapius. Skaitytojai greitu lai
ku susilauks malonios staig
menos. Knygą spausdina “Time 
Press”.

Gerai uždirbo. Robert. Mc. 
Clintock pireš T nietus nupirko 
4 farmas, išviso 374 akrus, tarp 
Eglinton avė ir Don Mills Rd. 
Sumokėta buvo ne mažai — 1 
milijonas dolerių/Dabar tą plo
tą iš Mc Clintock .nupirko To
ronto Industrial Leashold už... 
$4.000.000. Vadinasi per 2 metus 
sklypas pabrango 4 kartus.

MILNES FUEL OIL CO. 
•tstova* 

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

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527 

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus { 
LI E J U V Ą ir kitus Europos kraštus.

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

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m. .

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS"

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

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

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

hr p. Keturka apsės juos žole.
Skelbiami užsakai AV para

pijoje Aldonos Povilaitytės su’ 
Knute John Aspenberg iš šv." 
Juozapo parap., Somers Point,*. 
N.J.

AV bažnyčioje daromos rink-" 
liavos vargonų fondui. :
, Muz.t V. Kerbelis, AV bažny
čios vargonininkas, su šeima iš- 
buvęs porą savaičių JAV grįžo f 
Montrealį. Atostogaudamas pa-, 
rašė dvi dainas stovyklaujančių 
mergaičių sutartinei. Jam ne
sant reikėjo kviesti prancūzų 
vargonininką ir giedorius.

Muzikas Aleksas Ambrozaitis, 
buvęs Sao Paulo, Brazilijoje; 
chorvedys, prieš kurį laiką atsi
kėlęs į Kanadą, Montrealy įstojo 
į kariuomenės orkestrą muziku: 
Atostogų metu nelaimingu atve
ju susižąidęs pirštą, buvo at
siųstas į Toronto Sunnybrookė 
kariuomenės ligoninę operaci
jai. Laimingai padarius operacL 
ją, išvyko atgal į Montrealį. Ti
kisi greit vėl pradėti savo mu4 
ziko darbą kariuomenės orkest
re., ;' ' :

LK Mot D-jos gegužinė įvyį 
ko pereitą sekmadienį pp. Šipe- 
lių ūkyje, prie Point Fortune 
miestelio. I

Šaulių klubo gegužinė įvyko 
Skruibių ūkyje, prie Point For? 
tune. Pavyko vidutiniškai. Buį 
vo suvažiavę apie 70 mašinų: 
Buvo komiški žaidimai, tačiau 
šokių nebuvo. . ‘

Serga po lengvos operacijos 
mokyt. J. Grigelis. Guli Victoria 
ligoninėje ir greitu laiku mano 
ją apleisti. Taip pat po lengvos 
operacijos gydosi St. Jeanne (T 
Arc ligoninėje KLT veikėjas Mt 
Vaikšnora. O. Vainienė gydosi 
St. Luc ligoninėje. J. V. »
.Autobusų bilietukai nuo rugj- 

piūčio 24 d. būsią 20% pabran
ginti, paskelbė Montreal Transu 
portation Commission. Reikėsią 
mokėti 30 centų už du bilietus, 
■20 centų perkant vieną. Vai
kams už 30 centų 5 bilietukai ari 
ba 7 centai už vieną. Pakėlimas 
esąs daromas dėl to, kad MTC 
iki š.m. lapkričio mėn.. turėsian
ti $2.000.000 nuostolių.

Montrealio miesto ir prie
miesčių savivaldybės kainos pa
kėlimui priešinasi ir byla šiuo 
metu yra atsidūrusi provincijos 
valdžioje. Jos sprendimas bus 
lemiamas.

Vašingtonas. — JAV ištrėmė 
atgal į Europą 29 vengrų pa
bėgėlius už kriminalinius nusi
kaltimus.


