
Sveikinam PLB Seimą Rysys plečiasi varganai
Šį ketvirtadienį, rugpiūčio 28 d., Niujorke prasideda pirmasis 

Pasaulio Lietuvių. Bendruomenės Seimas, į kurį susirenka atsto
vai veik iš visų pasaulio kraštų, kur tik lietuvių gyvenama. Iš 
JAV ir kaimyninės Kanados jų bus, žinoma, daugiausia, bet, 
kaip girdėti, nors po kelis ar nors po vieną bus ir iš tolimų P. 
Amerikos ir Europos kraštų. PLB Seimas renkasi apsvarstyti ben
druomenės organizacinių ir pačių jautriųjų tautos bei išeivijos 
reikalų, o kartu pareikšti pasauliui žodį visos tautos vardu, tarti 
atvirą žodį vietoje tų, kurių burnos užspaustos okupanto letena. 
Laisvieji turi pasakyti tai, ko negali pasakyti vergijos jungą nešą 
broliai.

Tai pirmasis organizuotos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas, jos augščiausias organas — jos įstatymų leidėjas. Jo bal
sas nesudrebins pasaulio, tačiau suvirpins dorųjų lietuvių širdis,, 
nes akivaizdžiai parodys, kad mes jau nesame pasimetę pasaulio 
jūroje išblaškyti šapeliai, bet esame susikibę savoje lietuviškoje 
šeimoje, kad turime savąjį centrą.

Kanados Lietuvių Bendruomenė šiuo seimu ypatingai džiau
giasi, jį sveikina ir linki jam sėkmingiausių darbų. Kanados lie
tuviai savąjį organizavimosi perijodą jau yra atbaigę prieš ke
letą metų ir pasigenda kaip tik to visuotinio ryšio, kurį sumegzti 
bus šio seimo uždavinys. Kanados Lietuvių Bendruomenė savo 
organizacinėj e’struktūroje yra bene tiesiausiame kelyje į gryną 
bendruomeninį lietuvišką gyvenimą. Ji, be abejonės, ir kitų 
kraštų bendruomenėms linkėtų kuo greičiau išsiskirti su berei
kalingais priedeliais, linkėtų eiti tiesiu bendruomeniniu keliu. 
KLB organizacinio patyrimo perdavimas kitų kraštų bendruo
menėms ir bus bene pagrindinis kanadiečių seimo atstovų speci
finis uždavinys. Kanadiečių patirtis ir kitus gali įtikinti, kad 
visokių vingiavimų kelias nėra tikslus,

Kti uždaviniai, bei kiti rūpesčiai visų kraštų bendruome
nėms bendri, tik vis kitokiose sąlygose sprendžiami. Tų sąlygų 
pakeitimas nėra mūsų galioje, bet užtai mūsų galioje yra ir mū
sų uždavinys yra rasti būdą, kaip tų uždavinių vykdymo darbe 
galėtume vieni kitiems padėti, kaip pasidalintume darbais, kad 
nebūtų kartais tas pats reikalas judinamas keliose vietose, ke
liose Bendruomenėse, kai kitų gal niekas nejudina. PLB organai 
tam ir kuriami, kad uždaviniai bei darbai būtų paskirstomi, kad 
būtų pavedami atlikti tinkamiausiom pajėgom ir tinkamiausioje 
vietoje — kur tam yra priemonių ir rankų. Be abejonės tai ne
lengvas uždavinys, gal pats sunkiausias. Vienu mostu jo išspręsti 
neįmanoma, tačiau savųjų pajėgų įvertinimo bei surikiavimo 
uždavinys yra vienas iš pagrindinių ir jau pirmasis PLB Seimas 
jo negali apeiti.

Sunkūs ir dideli uždaviniai stovi prieš PLB Seimą,-kaip ir 
prieš visą PLB. Bet juk tik tiems dideliems uždaviniams viskas 
ir kuriama. Lietuviškoji bendruomenė iš pirmojo savo seimo ste
buklų. žinoma, nelaukia, bet žiūri į jį su pasitikėjimu ir vilti
mi. Ji tikr. kad didysis uždavinys jo bus stumteltas gerokai pir- 

‘ myn, kad visas vežimas bus pastatytas ant tvirtesnio grindinio ir 
tiesesnio kelio.

Ir mes šia proga sveikiname Pirmąjį PLB Seimą, o per jį 
visus pasaulio lietuvius, pačiam seimui linkėdami sėkmingo ir 
vaisingo darbo. ,

KAS NAUJO KANADOJE7
Kanados diplomatiniame sek-1 pirmininkauja buvęs darbo vi- 

toriuje netrukus numatoma pa-j eemin. Arthur MacNamara, nu
daryti žymių pakeitimų. Dana rodo, kad fonde kovo 31 d. buvo 
Wiigress, dabartinis Kanados dar $744.200.124, o birželio 30 d. | 
delegatas ambasadorius Š. At- jau tik $644.520.634 ir. jei ne-

Bendravimo Organizacijai išei
na į pensiją. Jo vieton į Pary
žių vyks dabartinis užsienių r. 
viceministeris J. Leger. Šiojo 
vieton viceministeriauti ateis 
Normąn Robertson, Kanados 
ambasadorius Vašingtone. Jo 
įpėdinis dar nepaskelbtas.

Prilcidžiant karo galimybes 
Kanados vyriausybė yra paruo
šusi planą pavojaus meto val
džiai išlaikyti. Jei centriniai or
ganai iš Otavos dėl priešo puo
limo nebegalėtų veikti, žymią 
dalį funkcijų perimtų provinci
jų bei zoniniai organai, prie ku
rių būtų priskirta ir centrinės 
valdžios pareigūnų. Tuo reika- 
lulu netrukus būsią susitarta su 
provincijų vyriausybėmis, par
lamente pareiškė premjeras 
Diefenbakcris. Dėl to teksią pa
daryti kaikurių pakeitimų ypač

• gynybos bei civilių apsaugos 
organizacijoje. Esą išdirbti ir 
pašto bei telesusisiekimo kont
rolės bei cenzūros planai.

vi-
MacNamara, nu-

Unto Sąj. ir_ Europos Ūkinio • būsią imtasi kokių priemonių ir 
‘jei nedarbo padėtis bus tokia 
pati kaip per pastaruosius 5 
m., tai fondas kasmet sumažė- 
siąs po $53.000.000. Komitetas 
siūlo, kad vyriausybė prie darb
davių bei darbininkų įmokų nuo 
kiekvieno darbininko primokėtų 
po 50 centų, kai dabar primoka 
po 20 centų, o darbininkas ir 
darbdavys moka po lygiai.

Kanados iždo pajamos liepos 
mėnesi išlaidas prašoko $88.900. 
000.

Nedarbo draudimo fondai esą 
pavojingai sumažėję, vyriausy
bei pranešė patariamasis komi
tetas. Fondas pereitais’ biudže
tiniais metais sumažėjęs net 
$134.200.124. Priežasčių to nu
rodoma net kelios. Jų svarbiau
sia. kad vyriausybė pratęsė spe
cialios nedarbo pašalpos laiką. 
Anksčiau būdavo pašalpa nie
kam nenutraukiama, nors be
darbio teisė ją gauti būtų ir pa
sibaigusi. nuo sausio 1 iki ba
landžio 15, tuo tarpu nuo pernai 
metų tas perijodas pradedamas 
gruodžio 1 d. ir baigiamas ge
gužės 1 d., t.y. pailgintas pusant
ro mėnesio. Komitetas, kuriam

mieji turtai. O žemės turtų ypa
tingai gausiai esą atrandama 
Kaip tik šiaurėje.

Barrie Collegiate Institute or
kestras, kuris nuvyko į Holan- 
diją dalyvauti tartautiniame 
konkurse, gavo dvi žymias 
premijas.

Orkestrui ten vykti pasiūlė 
iš Holandijos naujas ateivis P. 
Laveų. Barrie atsirado entu
ziastų ir pradėjo tam rinklia
vą. 20.000 gyventojų mieste pa
kankamos sumos, žinoma, nesu
rinko, bet trūkstamą sumą pa
sišovė sumokėti Toronto dien
raštis Globe and Mail. Tas įga- 

maisiais 5 mėnesiais jų buvę nuo i lino orkestrą pasiekti Holandiją. 
iki ’4 mažiau vidurkio. Bir

želio mėn. kritulių padaugėję, 
tačiau normos dar toli gražu ne
pasiekę.

Arktinėm sritim Kanada pasi
ryžusi skirti daugiau dėmesio 
ir JAV bei Sov. Sąjungai paro
dyti, kad arktinis archipelagas 
— salynas tarp Kanados konti
nento ir poliaus — ištikrųjų pri
klauso Kanadai. Iki šiol Kanada 
ten dar ne daug ką tėra ištyrusi. 
Kaip parlamente rugpiūčio 20 d. 
pareiškė kalnų pramonės min. 
Comtois, sovietų mokslininkai į 
tas sritis esą atlikę daug ekspe
dicijų, kad jie apie jas žiną dau
giau negu pati Kanada. Dėl to 
Kanados hydrografinė tarnyba 
būsianti sustiprinta. Pakrančių 
ir vidaus vandenyse operuosią 
10 laivų — 7 Atlanto ir 3 Paci- 
fiko pakrantėse. Taip pat esą su
intensyvinti geologiniai matavi
mai — vietoj pernai veikusių 69, 
šiemet dirbą 77 grupės. Helikop-

Stebėjomės, kaip skaitlingie
siems lygiomis susikirtus JT 
iniciatyvą perėmė mažiukai. At
rodė, kad dėlto, ilgainiui, lai
mėtojais išeis arabai. Amerikos 
naftos bendrovės (“tautiniai in
teresai”) tarytum patikėjo ara
bais. Ką gi mes veiktume su 
nafta, jei Jūs tesate vieninteliai 
pirkėjai? Visa kita Niujorko 
dangoraižiuos nebuvo svarbu. 

Tiesa, pasaulio mažiukams ti
ko sekti baisias pasakas apie ki
tus mažiukus, kurie praėjusio 

-karo ir košmaro išdavoj turėjo 
patikėti sovietų lopšinėms apie 
“tarpusavio pagalbą”. Štai J. F. 
Dulles, kalbėdamas kitai vete
ranų grupei kas yra “netiesio
ginė agresija”, tik “absoliučiam 
despotizme oportunizmas tėra 
tautinių interesų pagrindas”, 
vėl kartojo, jog “Latvija, Esti
ja, Lietuva, suviliotos tarpusa
vio pagalbos sutartimis vėliau 
sovietų buvo priverstinių ple
biscitų pagalba inkorporuotos”.

Dulleso niekas nepaklausė 
(daugybėj spaudos konferenci
jų ar lietuviškų suėjimų rezoliu
cijose) ką gi pačios JAV-bės. 
besireklamuojančios principu 
“Elkis su kitais taip, kaip no
rėtum kad kiti elgtųsi su tavi
mi” — nuveikė, sakysim JT, šių 
“mums draugiškų ir tebepripa
žįstamų Pabaltijo valstybėlių 
reikalu?”. Koks jų likimas?

Reikalaut laisvės 
apsilankyti
Bet Valst. Departamentui ta

rytum terūpėjo tik nafta pakvi
pę arabai, ne Pabaltijo tautos. 
Amerikai užsistoti pąbaltiečius 
progų buvo daugT/į^ntėjusią 
vaite, sakysim, V. D-taš vėl pri
kišo sovietams sabotuojant “kul 
tūrinį ryšį” — neleidžiant lan
kytis Amerikos diplomatams ir 
turistams visoj Sovietojoj. Jau 
vien išeinant iš JAV-bių “tauti
nių interesų” įgalinant min- . _
tį,'jog ne tik TSRS, bet ir JA liacijų tarnybos direktorius H. 
V-bės užsistoja mažąsias pašau-1 f ’ . ’ ’
lio tautas, tiko, jog atskira pa- te paaiškinimus.

Esą persitvarkyta dėl techni- 
į kinių-priežasčių — Sovietai la
bai kliudo Amerikos Balso trans 

. . . . : iiacijas. tad norėta sutelkti vi-tenais pirmiausia esanti isz\ai-, . transiiariia. i Vašingtono ir goma 120.000 kv. myliu sritis ;s?s ^transliacijas i vąsm^toną n 
r t n ■ u.jjcAn Rov čia duoti daugiau jėgos ir tarpe James Bay .r Hudson k» būtuB
Atnaujmo esą ir magnetometn- . iverįtį soviįtinius
niai darbai. Esą, norima uzbaig- H 
ti Atlanto provincijoje neuž- .
baigtus darbus. | Lsskaiciucja konkrečiai, kaip

Dar šių metu pabaigoje pasi- i tai būsią sustiprinta. Esą ukrai- 
rodysianti eilę'metu ruošiama i nieČių programa is Vašingtono 
Kanados atlaso laida: Jame bū- bus perduodama 19 bangų vie- 
sia pavaizduoti Kanados žino- [toj ligsiol 6; jėgą is 305 kilova- . .. . • fu mlzni i r* o ilr-i I Intymi

ALMĄUS, 
mūsų bcndrabdrbio Niujorke

straipa prie minėtos notos ame
rikiečiai bū,tų kvietę sovietus 
įgalinti JAV-bių diplomatams 
ir turistams lankytis “mums 
draugiškose ir -tebepripažįsta
mose laisvomis” * Pabaltijo tau
tose. Jungtinėse .Tautose galėtų 
pasirūpinti, kad Baltijos jūra 
netaptų kurios nors galybės po
vandeninės atominės eskadros 
baze. Iš tikro, kodėl JAV-bės 
konkrečiai kuom nors negalėjo 
įrodyti, jog jai yra svarbu gry
nai etikos sumetimais Pabaltijo 
tautų bylos atgaivinimo reika
las. O gal paslaugiems LR pa
siuntiniams nesinorėjo, kaip ir 
Briuselio parodos reikalu, skan
dalui tiis (S. Laurinaitis, “Tie
soj”, 8. 13, siuto dėl lietuviškos 
spaudos triukšmo parodoj nuty
lėjus Lietuvos laisvės bylą. At
sargiai neišsidūodamas, kodėl 
jis, tariamai savigarbus lietu
vis, niršta, visą pagiežą, jis iš
lieja aiškindamas J. Matulionio 
ir V. Sidzikausko bylą sukėlu
sių “korespondentų” ’’kriminali
nę ir politinę praeitį”).

Politinis antagonizmas
Technišką išeivių lietuvių i 

kultūrinio ryšio ši tėvyne pra- i 
vedimą be galo sunkino kaiku- i

rių išeivių ir tėvynės veiksnių 
tarytum visai nesutaikomas ide
ologinis ir politinis antagoniz
mas. Ypač ryšiui priešinosi mas- 
kviniai. Jie net nutylėjo Brook
lyn© “Laisvės” pritarimą keistis 
Vilniuje ir Niujorke ar Toronte 
meno parodomis. Niekas neat
vyko į PLB Seimą — niekas, 
tiesa, nei nekvietė. Tik Lenkijos 
lietuviai domėjosi šioj skilty 
patiekta sugestija Poznanėj ki
tą mėnesį vykstančiose “lietuvių 
kultūros dienose” duoti lygias 
teises išeivių menui, kaip ir LT 
SR “valstybininkams” — daili
ninkams ir skulptoriams. Ar re
agavo kaip į tai mūsų kultūri
ninkai, nežinia. Kaip maskvi- 
niai suprato reikalaujamą (ir 
neišvengiamą) lietuvių ryšį, ro
dė Niujorkąn prisiųstas filmas 
“Tiltas”. Tipiška buvo ir reakci
ja. Tautininkų “Dirvos” nuomo
nę dažnai išreiškiąs N.Y. kores
pondentas išmaningai apskel
bė. kad tai “gryna komunistų 
propaganda”. Dėlto užsigavęs 

Į “Laisvės” Bimba (gavęs iš paro
dymo jau apie $300) lietuvišku 
marksistiniu papročiu reikalavo 
‘Dirvos” redaktorių ’’minėtą 
autorių siųsti pas psichiatrą

■ proto ištyrimui”.
i Bet “sveikiems”, savarankiš-
i (Nukelta į 3 pšl.)

Savaitės įvykiai
JT prestižas pereitą savaitę buvo išgelbėtas, kai nuosaikų spren
dimą pasiūlė pačios arabų valstybės. Jų visos dešimties atstovai 
— Egipto ir Sirijos jungtinės valstybės, Sudano, Saudi Arabijos, 
Jemeno, Irako, Libano, Jordano, Libijos Tunisijos ir Maroko — 
pasitarę savo tarpe pasiūlė rezoliuciją, kuri rugpiūčio 20 d. buvo 
pirimta vienbalsiai — visa 80 balsų, nedalyvaujant tik Dominin
konų respublikai. Arabų valstybės, mat, suprato, kad nereikia 
savo reikalų sprendimą pavesti kitiems, nereikia kitiems leisti 
kištis į jų reikalus, o geriau patiems susitarti. Jų pasiūlyta rezo
liucija, dėl kurios visi kiti siūlytojai savąsias atsiėmė, buvo maž
daug santrauka visų anksčiau •---------- —------ --------------- ---- -

Valstybės Departamentas dėl
Amerikos Balso Europoje

prasiveržti pro sovietinės tech
nikos užtvaras.

Liūdnas, nes išduoda Ameri
kos įstaigos nuostabų nesugebė-

Prel. Jonas Balkūnas ir prof. 
Smal-Stocki rugpjūčio 8 d. buvo 
pasiuntę, valst. sekr. Dulles - raš
tą dėl Amerikos Balso likvida-

Jo* vardtr^įu ^Kilusių iš
rytų ir vi$urio’''Europofe kraštų, 
kitas vardų amerikiečių sambū
rio rusu Pavergtom nerusų tau-

riekti 'į lieĮu- 
s. ukrainiečius

jeigu Ji nori p 
vius, latvius, 
anglų arba rusif kalba, (kurios 
transliciios nesusiaurinamos).

tom laisvinti. į Amerikos propaganda dabar iš-
Jų raštas buvo persiųstas in- į mbko, kad į arabus reikia kal- 

formacijos agentūrai ir, trans-

Loomis prel. J. Balkūnui atsiun-

bėti arabiškai, bet užmiršo, kad 
i lietuvius reikia kalbėti lietu
viškai, Į ukrainiečius — ukrai- 
nietiškai ir t.t. . ■

Liūdna ypač lietuviams, nes 
sugretinus bangų ir kilovatų 
skaičius matyti, kaip lietuviai 
iš visų trijų pabaltiečių yra at
sidūrė blogiausioje padėtyje.

“D”.

iškeltų siūlymų, atmetus aštru- 
Ynus, tad visiems pasidarė pri
imtina.

Priimtoje rezoliucijoje pir
miausiai pakartojamas arabų ly
gos pakto įsipareigojimas res
pektuoti viena kitos teritorijų 
neliečiamumą ir suverenitetą. 
Tai garantija, Libijai' su Jorda
nu, kad kaimynės jų nepuls. Jei 
'jos šia garantija pasitenkina, 
joms nebėra reikalo, laikyti savo 
krašte svetimas kariuomenes. 
Toliau JT gen. sekret, Ham- 
marskjoldas prašomas imtis 
praktiškų patvarkymų, suderin
tų su JT chartos principais, ir 
palengvinti tų kariuomenių pa
sitraukimą. Jam taip pat pave
dama su arabų valstybėmis iš
siaiškinti dėl galimos paramos 
jų ūkinių reikalų pagerinimui. 
(Šis reikalas buvo keliamas dar 
anksčiau gen .sekretoriaus, pla
čiai išdėstytas prez. Eisenhowe- 
rio, paremtas D. Britanijos ir 
Norvegijos - Kanados rezoliuci
jos). Toliau reikalaujama, kad 
visi JT nariai pagelbėtų šią re
zoliuciją įvykdyti, o JT gener. 
sekr. įpareigojamas artėjančio
je plenumo sesijoje tuo reikalu 
jpadaryti-ųpra»^^L^5^.yėliąyu 
rugsėjo 30?<£

Šia rezolįucija -Vid- Rytų pai
niavos neišsprendžiamos, ji nė
ra nė tiesioginis išsprendimas 
dabar vykstančios krizės, tačiau 
ji nustatė procedūrą, kaip bus 
bandoma iš painiavų išeiti ir tuo 
tarpu niekieno autoritetas ne
buvo pažeistas. Haminarskjoldo 
uždavinys nebus lengvas. Ypač 
sunku bus rasti formulę Izra
elio ir arabų valstybių santy
kiams nustatyti. Antras sunkiai 
Įveikiamas bus Palestinos pabė
gėlių įkurdinimo klausimas. O 
jų stovyklose tebėra apie mili-

Ar atominių bandymu nebebus?

Didžiųjų ežerų vanduo šiemet 
yra gerokai nusekęs. Transpor
to ministerijos kanalų tarnybos 
direktoriaus nuomone 1959 m. jų 
vandens lygis dar žemiau puls. 
Matavimų duomenys rodo, kad 
1860 m. Huron ežero vandens ly
gis buvo 1% pėdos žemiau šių 
metų lygio. Kitais metais jis dar 
krisiąs.

Sniego ir lietaus kritulių ma
tavimai rodo, kad šių metų pir-

tų pakeliama iki 1225. Latvių 
programa vietoj 4 bangų turės 
8; jėga pakeliama iš 220 iki 485. 
Lietuvių programa bus perduo
dama 6 bangom vietoj 4; jėga iš 
220 pakeliama iki 385. Estų pro
grama bus perduodama 8 ban
gom vietoj 4; jėga pakeliama iš 
220 iki 485.

Direktorius taip pat aiškina, 
kad Už geležinės uždangos gy
ventojai jau moka ar mokosi 
angliškai, tad galį klausytis ang 
liškų transliacijų. Sovietai šiuo 
metu mažiausiai trukdą.

Paaiškinimas labai liūdnas. 
Liūdnas, nes jis pripažįsta Ame
rikos technikos kapituliaciją 
prieš Sovietus — nepajėgumą

Bažnyčia ir valstybė Lenkijoj
Prieš porą savaičių Lenkijos 

oficialios įstaigos paskelbė kul
to m misterio pasišnekėjimo su 
vyskupais vaisius. Pranešimas 
buvo suredaguotas taip, tary
tum susitarta visais klausimais 
ir kad Bažnyčia valdžios reika
lavimus sutiko vykdyti. Tuo 
tarpu iš Bažnyčios pusės iki šiol 
tuo reikalu nepaskelbta jokio 
komunikato ir santykių įtempi
mas neatslūgsta. Komunistinė 
vyriausybė jaučia, kad be Baž
nyčios ji nepajėgtų atlaikyti 
spaudimo iš Maskvos, nes tauta 
režimą pakenčia tik apmaldoma 
Bažnvčios, kuri taip pat daug 
aukoja tam, kad Lenkija išsiva
duotų iš nuolankaus Kremliaus 
tarno padėties. Tačiau valdžia 
taip pat jaučia kaip Bažnyčios 
galia auga ir norėtų tą augimą 
sulaikyti. Dėl to, nors oficialiai 
paskelbta, jog sugyvenimo ke- i kritiškoje’ padėtyje.

lias rastas, bet spaudoje varoma 
priešbažnytinė akcija vis stip
rėja. Bažnyčia laiko, kad jokio 
patenkinamo susitarimo nėra 
įvykę ir kardinolas Wyszynski 
visoje Lenkijoje paskelbė 3 mė
nesių specialias maldas, kaip 
protestą prieš valdžios puoli
mus prieš Bažnyčią. Vadinasi, 
iki spalio mėn. pabaigos kas sek
madienį visi bažnyčių lankyto
jai visoje Lenkijoje melsis už 
pašalinimą Bažnyčios priespau
dos. '

Tai pats griežčiausias žygis, 
kokio kardinolas Wyszynski ka
da nors yra ėmęsis savo grum
tynėse su valdžia dėl Bažnyčios 
laisvės. Dėl to santykiai bus dar 
labiau įsitempę ir du metu už
trukęs Valstybės ir Bažnyčios 
susitarimas yra atsidūręs labai 1  > • V t > W f ji  >

Apie valstybių nusiginklavi
mą bei nuolatinio ginklavimosi 
sustabdymą jau seniai kalba
ma. o tų kalbų tarpe visada pir
moje ivetoje iškyla atominių 
bombų klausimas. Sovietai se
niai siūlė sustabdyti bandymus 
ir net sunaikinti bombų atsar
gas. JAV tokiais atvejais testa
te vieną sąlygą — pirma reikia 
susitarti dėl kontrolės, kad pa
žadas neliktų tuščiu - žodžiu/ 
1957 m. nusiginklavimo konfe
rencijoje Londone JAV pasiūlė 
sušaukti ekspertų konferenciją, 
kurie nustatytų, kuriuo būdu 
galima būtų sukontroliuoti, kad 
pasižadėjusi šalis tikrai laikosi 
pažado, kai sovietai į savo kraš
to vidų nenori Įsileisti nieko. 
Tada sovietai siūlymą atmetė. 
Kovo 21 d. Sovietų Sąj. paskel
bė, kad tolimesnius atominius 
bandymus suspenduojanti ir 
pasiūlė tą patį padaryti JAV. 
Šios balandžio 18 d. vėl pasiūlė 
technikinę konferenciją, kurio
je ekspertai nustatytų kontro
lės /būdus, kaip galima būtų 
sekti, kad pasižadėjimas tikrai 
nėra laužomas. Po mėnesio, ge
gužės 19 d., sovietai su tuo su
tiko ir tuo būdu liepos 1 d. Ge- 
nevoje prasidėjo tokia .konfe
rencija, kuri aštuntą posėdžia
vimo savaitę pagaliau paskelbė, 
jog ekspertai sutiko, kad su
kontroliuoti ar kur nevykdomi j 
atominiai sprogdinimai, yra ga
lima. Tam tik reikėsią visame 
pasaulyje įrengti porą šimtų 
specialių detektinių stočių. Vi
si konferencijos posėdžiai buvo j

ris rugpiūčio 22 d. paskelbė, jog 
JAV sulaikys metams visus 
atominius bandymus su sąlyga, 
kad sovietai tų bandymų neat
naujins, kad bandymus sulai
kys ir kitos valstybės ir kad bus 
įrengta tarptautinė kontrolės 
sistema. Tuo reikalu preziden
tas siūlo JAV, Britų ir Sovietų 
konferenciją pradėti spalio 31 
d. Ši data, greičiausiai bus pa
siūlyta susižinojus su Londonu, 
nes tą pačią dieną iš ten pa
skelbta. jog ir britai atominius 
bandymus sulaikysią nuo spalio 
31 d., bet prieš tai įvykdysiu 
jau užprojektuotus bandymus 
Ramiojo vandenyno Kalėdų sa
loje. Prancūzijos vyriausybė 
betgi paskelbė savo atominius 
tyrimus vykdysianti toliau ir 
tikintis, jog po 12 mėn. jau ga
lėsianti išsprogdinti savo pir
mąją atominę bombą.

Taigi Sovietai paskelbė 
laiką bandymus tada, kai 
ruoštas sprogdinimų planas 
vo įvykdytas. JAV, kurios
tarpu taip pat įvykdė sprogdi
nimų planą, taip pat skelbiasi 
tolimesnius bandymus nutrau
ktą, Britai pasižada nutraukti, 
kai savo planą įvykdys, Pran
cūzai, kurie atominų bombų 
dar neturi, skelbia, jog pavojų 
sudaro ne bandymai, bet jau 

Į pagamintos bombos. Jie taip 
i pat nori jų įsigyti. Gera pasiža- 
'dėti nesprogdinti, kai jau nėra 
reikalo...

su- 
pa- 
bu- 
tuo

joną.
Atoslūgiui sustiprinti ir tur

būt nenorėdamos Maskvai pa
likti iniciatyvą, JAV, D. Brita
nija ir Prancūzija paragino Mas- 1 
kvą atna'ujinti pasitarimus dėl 
valstybių galvų konferencijos, 
Gromyko vestus su kiekvienos 
jų ambasadorių atskirai.

Pačiuose Vid. Rytuose JT re
zoliucija, kuri ištikrųjų proble
mų sprendimą atidėjo ir spren
dimo ieškoti paliko jiems pa- . 
tiems, buvo sutikta su pasiten- 
Kinimu. Tiesa, ekscesų pasitai
kė ir po to. Tą pačią dieną Bei
rute po autobusu sprogo bom
ba, ” 
nos 
jas 
jog 
nių 
no naujai išrinktasis preziden-’ 
tas gėn. Chehab pareiškė, kad 
padarytas žingsnis gera krypti
mi. Tokia, atrodo, daugumos 
nuomonė. Libano sukilėlių at
stovas Niujorką pasiekė kaip tik 
tada kai susitarimas įvyko. Jis -\ 
iš anksto skelbėsi vykstąs dis
kredituoti užsienių r. min. Ma- 
liką, įrodyti, jogtąs esąs “nu-

ahp- 
joneš jis sib saro ėž^mojimo he > 
atsisakė, bet tai jau užkulisinės’ 
veiklos sritis.

D. Britanijos ambasadorius 
Bagdade Wright išvyko į Lon
doną ir greičiausiai ten nebe
grįš. Kadangi jis buvo laikomas 
artimai susirišęs su pašalintojo 
režimo sferomis, tai jo atšauki
mas rodytų, kad norima santy
kius. su naujuoju režimu page
rinti. Jordano premjeras Rifai 
šeštadienį pareiškė, jog Jorda
nas arabų vienybės naudai mie
lai atnaujins diplomatinius san
tykius su J. Arabų Valstybėmis, 
nors iniciatyvos pats ir nesiim- 
siąs. Kaire betgi esą labai ne
palankių nuotaikų prieš karalių 
Husseiną.

Kipro reikalu Londonas pa
skelbė vykdysiąs savo planą vis 
tiek ar Graikija su Turkija pri
tars ar jį atmes, nes tokio plano, 
kuris patiktų abiems pusėms, 
esą, niekas neparuoš. Planas bū
siąs vykdomas net ir tokiame 
atvejy, jei graikai boikotuotų 
rinkimus. Kipro graikai sukilė
liai paskelbė, kad jie nepripa
žins salos padalinimo ^r toliau 
tęs kovą už prisijungimą prie 
Graikijos. Graikijos premjeras 
Karamanlis laiške Macmilla- 
nui pareiškė, kad planą jie pri
ėmę su nepasitenkinimu ir ap
gailestavimu.

Tolimuose Rytuose pereitą 
šeštadienį ir sekmadienį kom. 
kinai išvystė uraganišką nacio
nalistų valdomų Quemoy ir gre
timų mažųjų salų bombardavi
mus. Sekmadienį salos buvo 
puolamos ir aviacijos. Kom. ki
nai aiškinasi, kad jie pastebėję 
ten didelius kariuomenės trans
portus, nacionalistai šaukia, jog 
tai pasiruošimas puolimui. Vals
tybės sekr. Dulles kom. Kiniją 
perspėjo, kad salelių puolimas 
negalėtų likti lokalizuotas, o 
tai jau sudarytų didelį pavojų 
taikai. Notoje betgi nesakoma, 
kad JAV tuojau pat ateitų na
cionalistams padėti. Tuo tarpu 
Kanados opozicijos vadas Pear
son pareikalavo, kad vyriausy
bė deklaruotų iš anksto, jog ji 
jokioje intervencijoje nedaly
vautų.

o iš pravažiuojančios maši- 
buvo nušauti vienas kirpė- 
su klijentu, tačiau atrodo, 
tai ne vadovybių, bet eili- ’ 
kovotojų išsišokimai. Liba-

KIEK JĄ V SUSPROGDINO A BOMBŲ?
Sovietų žinių agentūra TASS džio 28 d. iki liepos 26 d. užre- 

slapti, tad ir nutarime jokių paskelbė smulkias žinias apie jų gistravę 32 sprogimus. TASS 
smulkesnių žinių ap;e galimą ištaigų užregistruotus atominių , paduoda ir kiekvieno tokio spro- 
kontrolės sistemą nepaskelbta, bombų - sprogdinimus Ramiojo ! gimo tikslų laiką, minutės tiks- 
Betgi yra aišku, kad radus visų vandenyno Marshallo salyne, lumu. Kažkuriomis dienomis bu- 
pripažintą technišką sprendimą Įvairiais metodais — “seisminiu, vę net po du sprogdinimus. Bų- 
galima tikėtis politiško susita-, infragarsiniu, radijo impulsais vę povandeninių sprogdinimų, 
rimo ir remdamosi užteršto oro pa- kurie labai užtersią vandenyno

Ryšy su tuo prez. Eisenhowe-i vyzdžiais”—jų stotys nuo balan- vandenis.

'i
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GEDIMINAS GALVA

Karo ženkle
Lordas Vansittart, buvęs vy-1 nutarimams padaryti. Čia palie- Pasitikėjimas

riausias patarėjas Anglijos už- ! ku atviru klausimu JT nutarimų Abi pusės ‘ atvirai kalba apie 
sienio reikalų ministerijoje, ta- reikšmę, kai jie nėra Įvykdomi, galimą karą. Maskva tiki, kad 
rė: “Jūs negalite buji nuošir-i Niekas negali ginčyti,prez. K. Markso pranašystei, kad ka
džiais bičiuliais su priešu. Jei D. Eisenhowerio pašiūramas ne- pitalizmas turi save sunaikinti, 

a toli N. S. Chruščiovas garsiai tarė:

Pasitikėjimas

S0VIET1H!A3 PARLAMENTARAI
Atvykimas į interparlamenta- 

rįnę konferenciją skaitlingos So
vietų delegacijos (su vertėjais 
ir palydovais 29 asmenys) su
kėlė brazilų spaudoje nusiste
bėjimą ir komentarus, kurių iš
trauką čia paduodame iš “Esta- 
do de S. Paulo”, liepos’30 d-.:

“Siųsdamas taip skaitlingą de
legaciją Kremlius pretenduoja 
pademonstruoti tikro rusų par- 
larriento egzistavimą. Sovietų 
aelegacijojė. dalyvauja atstovai 

■pagrindinių federalinių respub
likų, kad ‘ įtikintų pasaulio opi
niją apie ekonominę, politinę ir 
kultūrinę atskirų respublikų, 
sudarančių Sovietų Sąjungą au
tonomiją. •
; Visa eilė stebėjimų ir infor

macijų įgalina mus tvirtinti, kad 
oficialus delegacijos šefas A. P. 
Volkov, pasitaria kiekvienų kar
tą, kai reikia priimti rezoliuci
ją, su ribotu skaičiumi delega
cijos narių, kurie kartu sū juo 
sudaro tam tikrą “kolektyvinę 
vadovybę”. Prie šios* “kolekty
vinės vadovybės” priklauso be 
minėto A. P. Volkovo, Lebede
va, J. Paleckis, Mačiovski ir 
Aleksiejev.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
visi šios grupės nariai užima ly
gią poziciją, bet cituojant vieną 
garsų anglu rašytoją Vblkov ir* 
Lebedeva ?<yra daugiau ’lygūs 
negu kiti” ir naudojasi visai 
ypatinga padėtimi. Pastebima, 
kad tarp rusų delegacijos narių 
yra labai užakcentuota hierar
chinė tvarka. Tie, kurie priklau
so prie “kolektyvinės vadovy
bės” traktuojami kitų narių su 
ypatinga pagarbą. Daugumas 
delegacijos narių niekada nesi
kreipia žodžiu į betkurį narį “ko 
lektyvinės vadovybės”, visada 
laukdami, kad į juos kreiptųsi, 
arba, kad jie būtų Įtraukti į pa- 
sikalbėjimą, kas retai atsitinka. 
Paryškinsime kad ir šiuo pa
vyzdžiu: P. Lebedeva, kuri jau
čiasi ypatingai tvirta savo po- 

, zicfjoje, nesikalba su kitomis
L-—$ moterižįiiš del^^ėmisi- Kada--ji:

-kreipiasi Į ponias Ablasova ir 
Ananieva^ neišskiriamas drau
ges šioje svetimoje aplinkoje, 
Lebedeva savo išdidumu darosi 
panaši i Didžiosios Britanijos 
karalienę - motiną kalbančią su 
nelaimės ištiktomis angliakasių 
našlėmis.

Išviso didesnioii sovietų dele
gacijos narių dalis jaučiasi ne
jaukiai naujoj aplinkoj. Dar 
daugiau juos veikia gyvas kon-

■rastas tarp’kasdieninio gyveni
mo Sovietuose ir viso to, kas 
jiems leidžiama stebėti Rio de 
Janeiro gyvenime. O jis yra vi
liojantis ir išblaškantis dauge
liui net liberalių kraštų parla
mentarams. Sovietų delegatų 
veiduose matyti nuolatinis bud
rumas. Pamačius kapitalistinio 
gyvenimo aspektą, kuris atrodo 

Jiems patinka ir daro įspūdį, jie 
moka staiga susivaldyti, parody- 
■i abejingumą ir gal net pasi
bjaurėjimą. Bet kas liečia tipiš
kai braziliškus dalykus: kava, 
tanžerinas, feižuoda (tipingas 
Brazilijos valgis iš pupelių), sam 
ba. vietovaizdžius ir prezidentų 
kalbas, čia prasiveržia karšti 
pagyrimai iš jų pusės”.

Nesutaria su grįžusiu
Justas Paleckis S. Paulyje pa

sakojo, kaip iš Argentinos į Šiau 
lių apylinkę sugrįžęs pilietis 
(paminėjo ir jo pavardę) turėjo 
savaitę laukti kol pamatė savo 
brolius. Šie visą savaitę gėrę 
vestuvėse ir nėję parvykelio 
žiūrėti. Tik po savaitės buvo pri
kalbinti pasimatyti su broliu. 
Iš pirmo pasimatymo ėmę gin
čytis su svečiu ir skųstis sunkiu 
gyvenimu. Svečias gynęs san
tvarką, naujos valdžios pasiek
tus socialinius laimėjimus.

Paleckis apšmeižė lietuvius
Paleckis kalbėdamas S. Pauly

je komunistų jo garbei sureng
toje vakarienėje pasakė, kad da
bartinėje Lietuvoje nieko ne
trūkstą, išskyrus kaikurių vais
tų. Ir, ’kad kitos paramos pra
šantieji, prašą tik dėlto, kad vel
tui gauną. Jie išnaudoja siuntė
jus. Pasak Paleckio išeitų, kad 
visi tie šimtai tūkstančių lietu
vių. kurie prašo savo artimųjų 
paramos, yra melagiai ir apgavi
kai. Įdomu kodėl nepriklausmos 
Lietuvos laikais šitie žmonės to
kiu “nešvariu būdu” nesistengė

leckis tiki, kad užsienio lietuviai 
patikės jo komunistine propa
ganda, o ne savo artimųjų žo
džiams.

Paleckio atitaisymas
S. Paulyje Paleckis pareiškė, 

kad užsienio lietuvių spauda ra
šanti, kad jis po Lietuvą važinė
jęs su šarvuota tankete, tuo tar
pu jį, pagal jo padėtį, telydi du 
sargai.

įvairus siuntiniai
i į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, i 
J " Lenkiją ir U.S.S.R. Į
> IŠ KANADOS: 1
! Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų J
■ ir kitų reikmenų Įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos- ! 
j tiumams. paltams ir suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių j 
g kitų prekių. g

------ ----- - r------* - ---- j

bičiuliaujatės su juo savo drau-! paprastoje JT pilnatyje ?yr; 
gų sąskaiton — išdavikiška, jei siekiantis ir galėtų patarnauti 

Artimiesiems Rytams, o ypač 
Izraelio saugumui, jei nebūtų 
atoveiksmio iš Maskvos.'O ji ir 
jos bendrai sutartinai taria: 
amerikiečiai ir’ anglai pirmiau
sia atitraukite savo karinius da
linius, o tuomet mes kalbėsimės

tas išvadas ypač dėl tautos psi
chologinio paruošimo karo me
tui.

Karo metu valstybės įsikiši
mas yra neišvengiamas. Visuoti
niame kare vyksta valstybės vi
suotinis įsikišimas panaudoti vi
sas krašto turimas priemones. 
Jo metu asmeninis gerbūvis 
tampa antraeiliu dalyku. Karas 
yra patikrintojas organizuoto 
pajėgumo, techniško pasiruoši
mo, asmeninės iniciatyvos bei 
ryžto. Jo metu lemia ne tik kari
niai daliniai, bet ir užnugaris, 
kuris nenori pasiduoti. Ir jis tu
ri būti tikslingai paruoštas.

Vakariečiai daro klaidingas 
prielaidas dėl valstybės įsikiši
mo pasiruošiant karui. Jie per
nelyg pervertina asmeninį ger
būvį ir jo reikšmę, karo atvejy. 
Šis pervertinimas juos verčia 
atidėlioti pareigas, nes pasiruo
šimas reikalauja aukų. Dažnais 
atvejais psichologinis pasiruoši
mas karui pervėlai daromas vien 
dėlto, kad karo nenorima.

Vakariečiai aiškiai remiasi as
meninio gerbūvio siekimu. Ko
munistinis pasaulis varu priver
čia gyventojus'skursti, bet jų 
gerbūvio sąskaiton išugdyti ne
paprastą karo mašiną, kuri pri
valo tarnauti valstybės tikslams.

Galimybės
Rytai per trumpą laiką pasivi

jo Vakarus apsiginklavimo sri
tyje. Tolimesnis rungtyniavimas 
neišvengiamas. Vakarai stengsis 

kuri 
karą

dėti. Rytai-kaikųriose srityse dės 
pastangų vyrauji, kaip šiandie
ną povandeniniais laivais ir ra
ketom.

Apsiginklavimas alins pasaulį. 
Tuo pat nąetu bus ieškoma silp
nų taškų kitomis priemonėmis 
priešingą pusę paveikti ir jos 
gyventojus savo naudai nuteikti. 
Kiekviena gali įšokti į mažus ka
rus, kurie gali tapti visuotiniais,

Nors šiuo metu mažai kreipia
ma dėmesio į garbės dalykus, 
tačiau galimi atvejai, kai gyni
mosi padėtyje esą kraštai turės 
stoti į karą pačiose nepalankiau
siose sąlygose. Šiandieną jaučia
ma įtampa, o Quemoy sala ap
šaudoma ir mažų salelių pakran
tėse kiniečiai žudosi. O kas nu
tiks, jei bus paliesta Formoza, 
kurios saugumą užtikrino JA 
V-bės? Panašių vietovių ir dau
giau esama. Juk JAV ypač aiš
kiai įsipareigojo ne tik Viduri
niuose Rytuose.

Kiekviena pusė seka ypač prie 
šingos pusės negeroves. Darant 
visuotinius apskaičiavimus, gali
mos klaidos. Karinis susikirti
mas dėl mažesnio dalyko gali 
būti sąmoningai išplėstas į vi
suotinį gaisrą. Tokie, bandymai 
gali būti daromi norint išnaudo
ti priešo vidaus neigiamybes. 
Lygiai gali būti padarytos klai
dos, kai ginklai anksčiau proto 
pradeda veikti, Ši galimybė 
Įmanoma, kai vyksta aršus ir vi
suotinis lenktyniavimas apsi
ginklavimo srityje.

mes palaidosime jus. Tas pats 
grąsintojas pastarajame rašte 
siūlo anglų atominio nusigink
lavimo sąjūdžiui nenaudoti jo
kių atominių ginklų ateities 
kare. Jis žinomas žaidėjas tetu
rint labai aprėžtas galimybes 
laimėti. Jei vakariečiai jam pri
tartų ir atsisakytų šio persva
ros ginklo, be priežiūros Rusijo
je, sudarytų naujas progas Mas
kvai žaisti ir karą paskubinti.

Rusija nabejotinai tari eilę 
išsprendžiamų klausimų. Ko
munistinei Kinijai išugdžius 
pramonę ir pasivijus apsigink
lavimo srityje gali sudaryti pa
vojų Maskvos vadovybei. Kaiku- 
rie komunistiniai kraštai turi sa
vų užgaidų, kurios griauna vi
daus drausmę. Ūkiško gerbūvio 
srityje aiškus atsilikimas. Ta
čiau neprivalome Rusijos vidaus 
negalavimų pervertinti. Iš seno 
ugdoma drausmė,.ilgas fizinis ir 
psichologinis pasiruošimas, pa
trauklios, nors ir klaidingos idė
jos sudaro tam tikrą pajėgą. 
Šiuos veiksnius vakariečiai turi 
blaiviai vertinti ir padaryti rim-

tai darote savo sąskaiton — 
kvaila”.-

Pokario vakariečių bičiuilys- 
tėje su Rusija užtinkami abu at
vejai. Išdavikiškai elgtasi, kai 
bičiuliautasi pavergtųjų tautų 
sąskaiton ir kvailai daryta lei
džiant priešui sustiprėti, įsiga- apie Artimųjų Rytų saugumą, 
lėti plačiose srityse bei sukurti ū’ ‘ ‘ ““ ‘
raudonųjų imperiją.

Praeities įvykiai daugeliui tik atsilikusiems .kraštams, 
dabar pravėrė akis, kūd dėl ne- pradeda jas nusmelkti. Jie vei- 
paprasto neapdairumo praleista . kia ne tiek siekdami greito te
palaiminta proga sunaikinti' nykščio gerbūvio, psichologinio 
skerpijoną, įgyvendinti taiką j Įtaigpiimo vietiniams gyvento- 
tarp tautų, sudaryti sąlygas žmo | jams, kad tik Rusija esąs ištiki- 
nijai persitvarkyti socialiniai ir 
dvasiškai tarpti.

Deja, karą laimėję ir ėmę pa
sauliui vadovauti nepažsižymė- 
jo toliau siekiančia išmintimi. 
Pokario tarpsnynis, buvęs nepa
prastai blankus idėjomis ir toli 
nepalaimintas tvirta ir gera va
lia. Vadovai gyveno ne dabarti
mi, bet praeitimi.

Padalinta Europa buvo blogu 
ženklu. Vakarinė nusilpo, ryti
nė liko pavergta. JAV leido me
tus besididžiuojant gerbūviu, o 
savo galvoseną nesėkmingai 
bandė primesti laisvajam pa-i 
šauliui. Rusija kapstėsi iš griu
vėsių, perrikiavo komunistines 
gretas, gyventojų skurdo są
skaiton kalė ginklus,, ugdė vals
tybinę g&lybę ir perėjo į puoli
mą politinėje srityje. Tarptauti
nis veržlumas tapo pavojingu, 
kai imta išnaudoti vakarietiško-, . . . . - -
jo pasaulio silpnybes. Idėjinis ; derybas siekiant nė teisingumo 
lankstumas ir mokėjimas su- ■ V -laisvės .įgyvendinimo, bet po- 
telkti jėgą panaudoti ne tik są- i litinės; pusiausvyros. Anuomet 
myšiui ugdyti, bet vesti kovą ko- žodis galėjo būti lemiantis 
munistinei imperijai ugdyti. ištiesinti kas kreiva ir atitaisy-

JAV. naujasis vakarietiškasis ti neteisybę: ■'išlaisvinti paverg
tas tautas.-Maskva derybų- vil
kinimu, _ vietinio pobūdžio sam
brūzdžiais pasiekė, laimėjimų,

i kurie vedė i nauja ižuluma: už-j . „
1 puolimo Pietų Korėjos. Šis žy- Paisvai gagėsite vaikščiotu po ra- 
į gis buvo Maskvos klaida, nes ji -’ jhną, kur tik patinka, išskyrus 
' nenrileido. kad JAV stos kovoti ' adnumstracijos pastatą.. Esamo-

Ūkinėje srityje, nežiūrint JA 
V-bių didelių pastangų padėti 

, rusai

mas talkininkas. Ūkinę paramą 
jie telaiko priemone komunisti
nei minčiąi sėti ir ugdyti. ■

JAV propagandos srityje vy
rauja beviltiškumas. <JĮ išreiš
kia ir prez. D. EisenhotVerio mi
nėtoje JT kalboje pasipiktini
mas dėl propagandinio kursty
mo iš šalies. Pakaltįnimo dalis 
tenka ir Kairui; kuris betgi gali 
ramiai atsakyti: mūsų pareiga 
kalbėti į arabų pasauli.

. Vaisiai
Gynimosi taktikos vaisiai yra 

apgailėtini. JAV buvusi išimti
noje karinėje persvaroje neiš
naudojo savo svorio. Visų keis
čiausia,- kad aname tarpsnyje, 
1945-49 m., leido rusams atlikti 
politinių laimėjimų piūtį Euro
poje, Tolimuose Rytuose ir Azi
jos žemyne. Vakariečių vado
vas. padėties viešpats, leidosi į

šviesinti kas kreiva ir atitaisy

turėti karo mašiną, 
dintų priešingą pusę

gaz 
pra-

Šuolis C pavojus
BRITŲ LAKŪNO PERGYVENIMAI RUSŲ “GLOBOJE”

* Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims •
■ taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, laik-l 
J rodžius, stiklui piaųti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams I
■ kirpti mašinėles, Įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t. ■
| STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI: I

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

pamušalo ..................... 8 yrd. | 
šerinės (klijonkės) .. . 4 yrd. ■ j - r-/ j— ts>j

—_—-----"Idinti savo tikslus. Čia dažnai at-

I (Žemesnės rūšies)
j 1.4 košt, vilnonė medžiaga 14 yrd.
■ pamušalo ................... . 8 yrd.
| . šerinės (klijonkės) ........ 4 yrd.

I ; $81.90 $108.50*
| (Vietoje 4-riems kostiumams gali būti 3 kostiumams ir 1 paltui medžiagos iri 
| tuo atveju reikia primokėti $4.00. Užsakant prašau nurodyti medžiagos spql-1 
| va ir vyrišką ar moterišką). |

■ Gyveną ne Toronte, prašiame savo sudarytus iki 17 svarų grynoj 
I svorio siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. J 
I Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

įpėdinis, neįvertino priešo ir į 
bandė jam daryti neleistinų nuo 1 
laidų. Jos išplėtė plačiai spar-' 
nūs, tačiau ėmė pavėluotai tvir
tintis apkasuose gintis. Tai buvo 
ženklas, kad savimi pasitenkinęs 

! kraštas ne t:ek rūpinasi naujaia 
paskirtimi: vadovauti vakarie
tiškajam pasauliui, bet savimi. 
Niekas negali ginčyti, kad JAV 
nepadėjo Europai ir kitiems 
kraštams, tačiau ši paramą bū
vi) neišvengiama būtinybę žiū
rint savųjų reikalų.

r Gynimosi taktika
Pakartotinais atvejais J. F. 

Dulles pareiškė, kad JAV tuo
jau- atsikirsianpios į kiekvieną 
Rusijos karinį žygĘ Taip kal
bėta iki pirmojo spūtniko iššo- 
vimo. Rusija apdairiai ir netie
sioginiai darė Įvairius žygius ne sukėiė samv§i Re tiek SDaudoje. 
tiek bjoouma žodinių grasini-, kuri padarė ' milžiniška propa- 
mų, bet vakariečių karmio at-! da^ R,isijrt koiįrePse. 
sikirtimo. Ji pradėjo ^neueiog |eRtaįone ir ^riaušybėje. 
grasyti vakariečiams iššaudama r 
vis sunkesnius sputnikus ir įro
dydama turinti tolimojo nuoto
lio raketas, kurios gali suda- 
ryti pavojų JAV pramonės tel
kiniams,

JAV nejučiomis vėl grįžo prie 
gynimosi taktikos: “Mes ginsi
mės, jei bus paliesti mūsieji gy
vybiniai reikalai”, JAV ginsis, 
jei kaikas užpuls jas ar bus pa
žeisti santarvininkai. Rusija vie
ton karinio dažnai panaudoja 
politinį, ūkinį ir propagandinį 
antpuolį. Politinėje srityje, ne
žiūrint rusų žygio Vengrijoje ir 
sukilėlių išžudymo, pavyko 
Maskvai surikiuoti vis daugiau 
“neutraliųjų” imtinai Indiją, ku
rie aiškiai stojo jos pusėn ne tik 
pastarojoje Libano, Jordano by
loje.

JAV ne tik Artimųių Rytų 
atvejv bando remtis Jungtinė- 
mis Tautomis ir per jas įgyveri- 

siduria akligatvy. kai rusai nau
doja veto Saugumo Taryboje, o 
pilnaty vis sunkiau surinkti 
dviejų trečdalių balsų daugumą

Tęsinys iš pereito Nr.
— Dievas žino. Kiti buvo his- 

terikoj ir, kai aš iššokau, lėk
tuvas buvo nepertoli nuo žemės. 
Vargu ar jie turėjo pakankamai 
laiko iššokti...

Nebuvo man ką besakyti dau
giau. Pasibarškinęs į duris pa
sirodė leitenantas su keliais ka
reiviais, kurie atnešė lovą ir ant
klodes man. •

i — Jūs miegosite čia. Dieną

ir Kibiems vadovauti, šios klai
dos pasėkoje atsirado kita, nes 
amerikiečiai ėmė sparčiau gink
luotis nors ir, ne pačiais moder- 
niškiau^iais - flipklais, 
} Korėjps kari pabaiga sutapo 
su Rusijos modeminiu apsigink
lavimo įsibėgėjimo pradžia. Jie 
netrukus' pradėjo bandyti rake
tas lekiančias 700 mylių, o 1956 • 
m. ėmė tirti tolimojo nuotolio nės 
raketas, pasiekiančias 4.000 my
lių. Vašingtonas tą, žinojo, ta
čiau nepadarė reikalingų- išva
dų. Pirmojo spūtniko iššovimas

Iki šio meto dar gyvenama są
myšio ženkle, kai paskubomis 
dirbtinomis priemonėmis, nori-' 
ma pakeisti mokslinimo kryptį 
ir melodramiškai atliekamas ka
rinių tyrimų ir karinės vadovy
bės pertvarkymas. Visa tai vyks 
ta sunkiai, girgždant ratams ir 
pareinant nuo pripuolamų abie
jų partijų nuotaikų. -

Senate abi partijos atmetė 
planą studijuoti klausimą gali
mo JAV pasidavimo užs. prie
šui, atseit rusams. Prez. Eisen- 
hpweris užtikrino, kad Šis rei
kalas anksčiau nebuvęs studi
juotas ir tokį veiksmą pavadino 
nesąmone. O vis tik “nesąmonė” 
buvo pateikta; senatui svarstyti, 
nors 88 balsais prieš 2 nutarta 
šiam reikalui oficialių sumų ne
skirti. Šis mostas tikrąi, gėdin
gas — dar karo nepradėjus jau 
svarstomas pasidavimas priešui. 
Tarytum generolai ir senatoriai 
dar nežino kas jų laukią. Todėl 
nereikia stebėtis, kad ąmerikie- 

• čiai dar nežino savo lemties 
karą pralaimėjus. I

kambario nuo pradėjimo temti 
iki aušros, nes stovyklos gyven
tojai yra anti-britai. Jų nuomo
je, britai yra kalti dėl karo pra
dėjimo. Be 'abejonės, tai - kvaila 
mintis, bet — jūs suprantate...

Aš nesupratau. Juk kvailai ir 
nepagrįstai visa tai skambėjo. 
Nixonas sumurmėjo: “Beždžio- 

’s!”. Pataisę lovą rusai grupė
je išžygiavo, palikdami mus ra
mybėje.

— Neimk per daug Į galvą, 
kad jie tave norėjo sušaudyti, 
tie velniai... — prakalbėjo 
Nixonas. — Tie anti-britai šio
je, vietoje yra rusai. Tik pamė
gink'- išeiti naktį. Ne serbai ar 
vengrai užpuls tave, bet rusų 
vilkiniai sargybų šunes ...

Aš galėjau išskaityti kažką na
vigatoriaus mintyje ir tai vertė 
mane susirūpinti.

— Kaip ilgai tu esi čia, Jack?
— Virš mėnesio. Aš skaičia

vau, kasdien padėdamas po čiu
žiniu po pagaliuką. Prieš savaitę 
kažkur dingo tie pagaliukai, ir 
daugiau nebeskaičiuoju.

— Kaip su maistu čia?
— Tris kartus į dieną ir la

bai silpnai. Manau, kad jie šunes 
geriau maitina, nei mus. Sriuba 
tikros .pamazgos, bet mano skil
vis jau pradėjo priprasti, ne
svarbu kas būtų.

— Jei nori, aš aprūdysiu visą 
stovyklą, nors nieko žavingo čia 
nėra. Mes kaip anglai esame at
skiroje patalpoje, tai gal tik tuo 
mūsų užlaikymas skiriasi nuo 
kitų.

Vis labiau pradėjau pastebėti 
Nixono išsireiškimuose pralai
mėjimą, dvasios palūžimą ir vis 
didesni pasidavimą pesimizmui.

jus nemokė Britų aviacijoje ati
duoti pagarbą augštesniems ka
rininkėms?

— Na, ir ko' dabar norėtum 
prašyti iš manęs? — paklausė 
leitenantas. .

—Aš tik noriu, kad aš ir ma
no kolega būtumėm greičiausiai 
perduoti Britu karo misijai.

. — Jūs čia išbuvote tik kelias 
valandas ir jau norite išvažiuo
ti? — Atsisukęs į komendantą 
kažką pasakė rusiškai ir atgal 
atsisukęs i mane tarė:

— Kaip žinote, dar vyksta ka
ras ir artimiausia Britų karo 
misija yra Maskvoje. Juk tai to
limas kelias. Transportai sun
kiai juda. Dar turite turėti kant
rybės.

— Ar Britų karo misija žino 
apie mus?

— Žinoma, — atsakė tiesiai. 
Jis net neišvertė šio klausimo 
komendantui. Aš pradėjau su
prasti, jog tiesa, ką yra Nikonas 
pasakęs, 'kad vertėjo mums rei
kia dabotis labiau nei komen
danto. Jo anglų kalbos žinojimas 
duoda jam daugiau teisių spręs-' 
ti reikalus, kaip jam patinka.

— Kaip ilgai dar reikės mums 
išbūti šioje stovykloūe? — ra
miai dar paklausiai. — Jūs žino
te. kad jūsų, kaip sąjungininkų, 
pareiga, mus kaip galima grei
čiau pristatyti pas savuosius.

— Jūs kalbate, lyg būtumėt 
mūsų belaisvis, — juokdamasis 
atsakė vertėjas, nors jo juoke 
nesimatė jokios 'simpatijos. Per 
mano galvą perskrido mintys 
apie spygliuotų vielų tvoras, 
sargybinius, blogą maistą,—kas

Beeinant tyloje aš suskaičiau 
dešimtį gyvenamų barakų sto
vykloje. Kiekvienoje gyveno po 
atskirą tautybės grupę. Viena 
pilna serbų, kita vengrų, čekų ir 
dar kita lenkų, žmonių, kurie 
nebuvo lojalūs jokiam kraštui ir 
teturėjo mažai vilties pamatyti 
laisvę už spygliuotų vielų.

Priėjus prie barako, kur gy
veno vengrai, Nixonas Įvedė 
mane ir supažindino su Meike- 
liu, kuris buvo vadinamas visų 
kalinių vadu.

— Malonu susipažinti su ju
mis. Scotty, — nusišypsodamas 
tarė vengras.

Kaip paprastai, jis norėjo vis
ką sužinoti apie mane, kaip ir 
apie kiekvieną naują gyventoją. 
Turėjau jam papasakoti visą sa
vo gyvenimo istoriją. '

— Na, ir pagatiau jūs papuo
lėte čia! — pastebėjo jis kažką 
slėpdamas savo žodžiuose.

— Neilgam mes čia, iki būsi- 
me perduoti Britų karo misijai, 
— tariau norėdamas sukelti šiek 
tiek entuziazmo ir prikelti NL. 
xoną iš letargo.

—■ Norėčiau tikėti, kad taip 
būtų, kaip sakai, — bet jo balse 
nebuvo įkvėpiamos vilties. Ni
xonas taip pat nieko nepasakė.

— Kaip ilgai jūs jau esate 
čia? — paklausiau vegro.

— Du metai... ” ' ;
— Ir nieko nedarote, kad ga

lėtumėte išeiti iš čia?
— Nieko aš negaliu padaryti. | SargyuiulUi>. mais-ią,—

Čia saugiau. Sargybiniai man i kjtas aš galėjau būti, jei ne be

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co
CENTRINĖ ĮSTAIGA: I

College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-30981 
SKYRIAI: I

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

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

J DARBO VALANDOS: pirmadieniais * penktadieniais nuo 9 vai. | 
I ryto iki 7 vai. vakaro. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. v. |
I b. 1
i Sav. A. Kalūza !

1849

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod sumažinus gaisrų pavojų, spro

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

Atlieku visus ougščiau išvardintus 
darbus, taip pa| atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kod apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rudy 
jimo — valymas patartinos anksti 
pavasarį.

Jūsų po ta movimu i skambinkite:

S. Ignotas
LE.6-5113

17 DELAWARE AVE

JE1 SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų, 

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

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

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —

nieko nedaro. Ir komendantas 
neužkabina manęs. Gi už spyg
liuotų vielų tvorų būtų lengva 
sutikti rusų, kurie nemėgsta 
vengrų...

Aš supratau, ką jis norėjo tuo 
pasakyti. Bet man nesvarbu, aš 
nenorėsiu supūti šioje vietoje.

— Ar dar niekas nėra pabėgęs 
iš čia?

— Kur jie galėtų eiti? — at
sakė vengras.

— Turėtų būti daug kur... — 
tęsiau aš.

— Taip, gal daug kur, bet vi
sur kontroliuojama rusų. Ge
riau, bičiuli, išmesk tokias min
tis iš galvos!. ..

Gerai, kad pavadino mane Ni
xonas eiti toliau, nes jau buvo 
pradėję mane iš galvos vesti to
kie jo patarirriai. Jis buvo be
laisvių vadas, tuo tik ir tesirū
pino.

Sekančią dieną buvau pašauk
tas pas komendantą. Priėjęs prie 
jo stalo .jau mėginau atsisėsti, 
kai išgirdaiu:

— Viršila Young, ar nepamir
šai ko nors?

Pažvelgęs į vertėją atsimi
niau, kad užmiršau pasisveikinti 
ir atsistojęs atidaviau jam pa
garbą.

— Nepamiršk ateityje. Negi

laisvis? ■
— Jūs pats pasisakėte, kad 

esate sąjungininkas, nemanau, 
kad neturėtumėte noro pabuvo
ti pas mus?

Aš vėl pramačiau man stato
mus spąstus. Jis norėjo davesti 
mane iki nervų pakrikimo, kad « 
neiškentęs trenkčiau jam į sna
pą'. O sumušti rusų karininką, 
yra didelis nusikaltimas. Tuo
met gal man galėtų pritaikyti 
net mirties bausmę. Tačiau aš 
pagalvojau^ koks jiems gali bū
ti tikslas laikyti mane su Nixo- 
nu, kai jau yra nustatę mūsų ta
patybę. Bet. vėl prisiminiau ver
tėjo perspėjimą dar būnant Bie- 
litze — būti atsargiam.

—’ Nieko aš čia nerandu, kas 
man čia nepatiktų, — melavau.

— Esu patenkintas tai girdė
damas. — Ir kažką pasikalbė-i 
jęs su komendantu, atsisukda
mas į mane tarė: — Jūs esate 
davę mums klausimų, ir mes, 
kaip sąjungininkai, atsakėme su 
malonumu, dabar mes dar turi
me jūsų paklausti. Kaip žinome 
jūs sirgote ir kaip ligoninės ra
portai pasako, jūs net iš proto 
kraustėtės. Komendantas, dabar 
norėtų sužinoti ar jums jau ge
riau?

(Bus daugiau)

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ
kreipkis į lietuvišką firmą

MODERN STONE 60.
NORTH QUEEN ST., ISLINGTON (prie Ontario Hydro) 

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

Dėmesio motoristams!
PRANEŠAME, kod nouįoje, modemiškoi įrengtoje

MOUNT ROYAL MOTORS
dirbtuvėje .otliekomi visi outo moSinų remonto dorboi prityrusių mechonikų 
(20 metų proktiko) greitai ir sąžiningoj. Dėl visokių potoisymų, dažymo, bate

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

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

Savininkai V. ir J. Dundžiai



1958. vm. 28. — Nr. 35 (451) 3 PUSU
E«sm»

LIETUVOS GYVENTOJU ŽUDIKU BYLA
(Elta) Lietuvos gyventojų ma

sinio žudymo byloje Ulme rug
pjūčio 1 ir 2 d.d. kalbėjo du pro
kurorai, kurie nušvietė 1941 m. 
įvykius Lietuvos pasienyje ir 
apibūdino kiekvieno kaltinamo
jo veiksmus ir kaltę. Vyr. pro
kuroras Schuele galutinėje išva
doje reikalavo skirti tokias baus
mes:

Bu v. Tilžės gestapo vedėjui 
Hans Joachim Boehme, buv. 
Tilžės SD baro viršininkui Wer
ner Hersmann, buv. Klaipėdos 

’policijos direktoriui Bernhard 
Fischer - Schweder ir buv. Klai
pėdos polic. pareig. Pranui Lu- 
kiui - J akiu i — visiems iki gy
vos galvos kalėjimo. Prokuratū
ra juos laiko kaltais dalyvavus 
nužudyme: Boehme 5.186 atve
jais, Hersmann 1.771, Fischer - 
Schweder 772, Lukys - Jakys 818 
atvejais. Siūloma jiems atimti 
pilietines teises visam amžiui.

Kitiems kaltinamiesiems pa
siūlytos tokios bausmės^ buv. 
kriminalinės policijos komisarui 
Tilžėje, Werner Kreuzmann 15 
metų s.d. kai. ir 10 m. atimti pi
lietines teises. Jis buvęs arti
miausias Boehmes bendrininkas 
organizuojant masinius žudy
mus. Buv. gestapo komisarui 
Wilm Harms 10 metų, atimant 
pilietines teises taip pat 10 m. 
Bausmę švelninanti aplinkybė 
esanti ta, kad jis vienu atveju 
(Batakiuose) atsisakęs šaudyti 
suimtas moteris. Buv. krimin. 
polic. asistentui Franz Behrendt 
10 metų, atimant pil. teises 10 

. m. Buv. Smalininkų pasienio po
licijos vedėjui Gerhard Caršten 
8 metus, atimant pil. teises 8 m. 
Buv. SD skyriaus vedėjui Ed
win Sakuth 7 metus, atimant p. 
teises 7 metams. Buv. policijos 
vyr. Įeit. Werner Schmidt-Ham
mer 3 metus. Jie visi daugiau ar 
mažiau dalyvavo Lietuvos gy
ventojų masinio žudymo orga
nizavime ir vykdyme. Tačiau, 
anot prokuroro, tik vienas vie
nintelis iš 10 teisme rodęs tikrą 
atgailą (Schmidt-Hammer). Jie, 
dalinai, dar ir šiandien tebesą 
įsitikinę naciai.

Prokurorai savo kalbose da
vė plačią įvykių santrauką, api
būdindami žudymus Palangoje, 
Kretingoje, Gargžduose, Vevir- 
žėnuose, Tauragėje, Jurbarke, 
Virbalyje, Batakiuose ir kitur. 
Ypač pabrėžė žudikų žiaurumą 
naikinant net moteris ir vaikus.

Čia turima reikalo su sun
kiais kriminaliniais, ne politi
niais nusikaltėliais. Planingas 
masinis; žudymas, laužant visus 
teisės pagrindus, negalįs būti pa
teisintas ir kuriais nors fiurerio 
ar kitais įsakymais. Joks fiure
rio įsakymas negali neteisingu
mus, smurtą, terorą padaryti 
teisėtais aktais. Net vokiečiu ka-

rinio baudžiamojo kodekso 47 
straipsnyje pasakyta, kad joks 
pavaldinys neprivalo pildyti sa
vo viršininko įsakymo, jei tas 
įsakymas yra aiškiai nusikalsta
mojo pobūdžio. Kaikurie kalti
namieji patys veržte veržėsi to
kius masinius žudymus vykdyti. 
Žinoma, patys vyriausieji kal
tininkai buvo hitlerinės siste
mos vadai, kurie buvo nuspren
dę išnaikinti tam tikrų tautų 
sluogsnius, neatsižvelgiant nei į 
žmoniškumą, nei į teisėtumą. 
Bet visuose civilizuotuose kraš
tuose už žmogžudystę skiriamos 
augščiausios bausmės. Prokuro
rų nuomone, byla turėtų ir pas
kutiniam vokiečiui atverti akis, 
kas buvo tie, kurie valdė nacio
nalsocialistų režimo metu.

Liudininkės Onos Šinkū
nienės parodymai
Į bylos galą prokuratūra teis

mui pristatė dar kelis svarbius 
liudininkus. Jų tarpe Kanadoje 
(Montrealy) gyvenančią lietuvę 
Oną Šinkūnienę, 41 metų pmž., 
kuri parodė, kad kaltinamasis 
Pranas Lukys - Jakys 1942 m. 
rugsėjo mėn. nužudęs kalinamą 
Kretingoje jos seserį. Jos sesers 
nužudymas jai buvęs patvirtin
tas Kretingos gyventojų ir Lu- 
kio tarnybinio įpėdinio. Lukys 
žiauriai elgęsis su kaliniais Kre
tingoje ir suimtaisiais Dimitra
vo stovykloje. Buvę atsitikimų, 
kad jis suimtas moteris prieš jų 
nužudymą dar išprievartavęs. 
Kaltinamasis Lukys į tuos paro
dymus nereagavo.

Tilžės gestapas jau prieš 
karą kankindavo lietuvius 
ir kitus
Atvyko į teismą savo noru, iš 

anksto nekviestas, liudininkas 
Hermann Raeder, buv. SD pa
reigūnas. Nusikreipęs į kaltina
muosius jis tarė: “Tie ponai ma
ne pažįsta ir aš juos pažįstu”. Jis 
paliudijo (kaip prieš tai liudi
ninkas Gehrke) apie masinius 
moterų ir vaikų šaudymus Šilu
tės apskrityje, Kulėšų apylin
kėje. To liudininko parodymais 
Tilžės gestapas jau prieš karą 
kankindavęs lietuvius, žydus, 
lenkus. Tai buvę kasdieninis reiš 
kinys. Jis (Raeder) iš gestapo 
tarnybos išėjęs 1941 m., negalė
damas visa tai pakęsti, kas ten 
vykdavę.

Liudininkas Raeder šiek tiek 
aiškumo įnešė ir į klausimą, ko
dėl Ulmo kalėjime nusižudė 
krim. policijos komisaras Ge- 
nath, buv. Tilžės gestapo parei
gūnas. Genath teisme po prie
saika buvo paliudijęs, kad jis 
žudymuose nedalyvavo. Bet 
Raederio parodymu, jo kolega 
Genath jam pats pasisakęs, kad 
kartą vieną moterį, trijų vaikų 
motiną, iš Klaipėdos krašto per- 
vedęs į Lietuvos pusę ir ten kar-

Liet. Fronto
Amerikos ir Kanados Lietu

vių Fronto Bičiuliai antrąją 
studijų ir poilsio savaitę suren
gė rugpiūčio 10-17 dd. vis gra- 
žėjančioje ALRK Federacijos 
stovykloje, neseniai pavadintoje 
skambiu lietuvišku Dainavos 
vardu. Išsamios paskaitos, jau
dinantys minėjimai ir nenutils
iančios dainos liuoslaikio metu 
studijų savaitės dalyviams ir 
svečiams paliko gražiausių pri
siminiu.

Nepriklausomybės ženkle
Ši studijų savaitė rengta Lie

tuvos nepriklausomybės 40 me
tų sukakties ženkle. Visi politi
niai klausimai buvo išjungti ir 
užmiršti. Pažvelgta į nepriklau
somos Lietuvos kultūrinius lai
mėjimus ir atkreiptas gilus dė
mesys į lietuvybės išlaikymą 
ateityje.

Savaitė pradėta iškilmingu 
vėliavos pakėlimu, studijų sa
vaitės vadovo dr. V. Majausko 
žodžiu, aktorės E. Blandytės 
deklamacija ir Lietuvos himnu. 
Salėje įvyko meninis parengi
mas studijų savaitės dalyviams 
ir gausiai susirinkusiais Detroito 
lietuvių visuomenei. Programą 
išpildė jaunieji menininkai stu-

tu su vaikais sušaudęs.
Liudininkas Alfonsas Ūselis 

(gyv.' Niujorke), kurį laiką bu
vęs Veviržėnų burmistru, paliu
dijo, kad sušaudžius miestelio 
žydus vyrus, vietos klebonas 
stengėsi nuo sunaikinimo išgel
bėti nors moteris ir vaikus. Grei
tomis apkrikštijo 120 žydų, ta
čiau tai nieko nepadėję, jie vis- 
vien buvę sušaudyti.

Vienas paskutiniausių liudi
ninkų buvo Alfred Krumbach, 
buv. Tilžės gestapo komisaras. 
Jis neseniai suimtas Dortmun- 
de, nes pats įtariamas dalyvavęs 
Lietuvos gyventojų žudymuose. 
Jo byla eis vėliau, galbūt bus 
įjungta į Bielefelde ruošiamą 
panašią bylą. Krumbach polici
joje tarnavo nuo 1935 m. 1940 
m. buvęs perkeltas į Tilžės ge
stapo komisariatą ir ten buvęs 
referentu Lietuvos reikalams. 
1941 m. gale perkeltas į Eitkū
nų policijos komisariatą, kurio 
pareigūnai buvo kaltinami pasi
savinę sušaudytųjų Lietuvos 
gyventojų brangenybes. Krum
bach dalyvavęs masiniuose žudy 
muose Kretingoje, Palangoje, 
Jurbarke, Virbalyje. Palangoje 
jis padaręs ir keletą foto nuo
traukų, kaip žmonės buvo šau
domi, tačiau kaltinamasis! Boeh
me, jo šefas, nuotraukas vėliau 
pasiėmęs gestapo archyvui.

Kaltinamųjų gynėjų kalbos 
prasidėjo rugpiūčio 11d. Teismo 
sprendimo laukiama antroje rug 
piūčio mėnesio pusėje.

Dičiuliy studijų ir poilsio savaitė 
denta Marytė ir Kazys Lekniai 
ir Detroito tautinių šokių gru
pė “Šilainė”. Po meninės prog
ramos smagiai pašokta ir Daina
vos stovykloje pasigirdo nebe- 
nutilstančios dainos. Sekančią 
dieną prasidėjo studijinė dalis. 
Dr. J. Kaupas skaitė paskaitą 
apie lietuviškosios kultūros pra
dus, sekančią dieną kun. dr. A. 
Baltinis ir inž. P. Narutis įžval
giai-kalbėjo apie Lietuvos kovų 
prasmę. Rašytoja Alė Rūta - 
Arbačiauskienė skaitė paskaitą 
tema “Moters vaidmuo rezisten
cijoj”, dr. A. Damušis apie ne
priklausomos Lietuvos laimėj i- 
m sucivilizacijos srityje, A. Nas
vytytė - Augustinavičienė “Lie
tuvės rezistentės moters sąvoka 
Marijos Pečkauskaitės kūrybo
je”. Buvo perskaitytas dr. A. 
Musteikia referatas “Liet, kul- 
tūrosišlaikymas tremtyje”. Pas
kutinę paskaitą skaitė prof. J. 
Brazaitis tema “Lietuvių cha
rakterio bruožai”. Paskutinę stu 
dijų savaitės dieną peržvelgtas 
skaitytų paskaitų turinys. Visos 
paskaitos sukėlė gyvas ir gilias 
diskusijas.

Minėjimai ir parengimai.
Vakarais, pasideginus karšto

je saulėje ir išsimaudžius tyra
me Spyglio ežero vandenyje, 
dalyviai rinkosi į salę parengi
mams ar minėjimams. Rugpiū
čio 12 d. surengtas literatūros 
vakaras. Apie lietuvių literatūrą 
tremtyje paskaitą skaitė dr. J. 
Kaupas. Literatūros vakare sa
vo kūrybą skaitė rašytojai dr. 
J. Kaupas, Alė Rūta Nakaitė, 
Aloyzas Baronas. Rugpiūčio 15 
d. šv. Mergelės Marijos Dangun 
Ėmimo šventė. Atlaikytos iškil
mingos pamaldos už kritusius 
Lietuvos laisvės kovotojus. Va
kare Čikagos frontininkai suren
gė didelį ir įspūdingą vakarą. 
Prie pusiau stiebo nuleistos ir 
gedulo kaspinu perrištos Lietu
vos trispalvės žodį tarė dr. A. 
Damušis, vienas iš pagrindinių 
1941 m. sukilimo organizatorių 
ir vadų. Į minėjimą atvyko daug 
Detroito lietuvių visuomenės. 
Su degančiomis žvakutėmis ran
kose ir visiškos tylos susikau
pime poros šimtų minia tyliai 
nužygiavo į miško tankmę, kur 
prožektorių ■ apšviestas kalne 
spindėjo didelis Sopulingosios 
Dievo oMtinoš paveikslas, pieš
tas dail. A. Valeškos. Kun. V. 
Dabušis paskaitė maldos žodžius 
į Dievo Motiną, kad ji globotų 
kritusiuosius ii gyvuosius. Ag
nė Jasaiytė - $ižienė, Elenutė 
ir Onutė Blandytės padeklama
vo eilėraščius, t'oliau. kun. V. 
Damušis perskaitė priesaikos 
tekstą, kurį kartojo visi susirin
kusieji. Suskambėjo Marijos 
giesmė. Minėjimas baigtas mal- 
,da — giesme Viešpaties Angelas

ir Amžiną Atilsį. Tylioji eisena 
grįžo prie vėliavos. Priešakyje 
ėjo patys jauniausieji, mažutė
liai, seselės Paulės vadovauja
mi. Partizanų vakarui buvo pa
sirinkta nauja,- religinė, maldos 
forma ir ji paliko neužmiršta
mus prisiminimus. Gražųjį kri
tusiųjų pagerbimo minėijmą pa
ruošė Agnė Jasaitytė - Kižienė.

Studij ųsavaitė baigta vėlia
vos nuleidimu ir prof. J. Brazai
čio jautriu žodžiu, raginančiu 
saugoti Lietuvos vardą ir paliki
mą su tokia ištverme ir kantry
be, kaip romane Šimonių šeima 
saugojo didįjį ąžuolą. Stovyk
los kapeliono pareigas ėjo kun. 
P. Garšva. Kiekvieną rytą buvo 
pamaldos.

Suruoštas didelis 
koncertas

stovyklos salėje. Į paskutinės 
dienos posėdžius ir koncertą'su
sirinko daug Detroito lietuvių 
visuomenės. Erdvi stovyklos sa
lė buvo perpildyta. Koncerto 
programą išpildė F. Strolios va
dovaujamas East Chicago vyrų 
oktetas, solistė Danutė Stankai- 
tytė ir aktorė Elenutė Blandytė. 
Visi programos dalyviai susilau
kė didžiausių ovacijų.

Didelis lietuvių tautodailės 
puoselėtojas Jasiūnas šeštadienį 
studijų savaitės dalyviams bu
vo surengęs gražią lietuvių tau
todailės parodėlę. Ponios Braz
džionienės vadovaujamas mo
kyklinis ir priešmokyklinis jau
nimas vieną vakarą surengė žai
dimų, dainų, deklamacijų ir 
piano muzikos . vakarą. Buvo 
miela žiūrėti į gražius jaunųjų 
sugebėjimus.

Stovykla turėjo savo humoro 
dienraštį “Spyglio kotas”, kurį 
redagavo dr. S. Aliūnas, talkina
mas J. Kaupo ir K. Ambra
zaičio.

Studijų savaitė sutraukė apie 
15 Ofrontininkų iš Amerikos ir 
Kanados. Svarstymus ir minėj i-

HAŠEMIDy TRAGEDIJA
Pastaraisiais dešimtmečiais 

bent kelių arabų valstybių ka
raliais ar karaliukais buvo Ha
šemidų šeimos nariai — pali
kuonys pranašo Mahomedo dė
dės Hašemo. Jų šeimą iškėlė le- 
gendarinis arabų pasaulyje bri
tų pulkininkas E. T. Lawrence. 
Pirmasis Hašemidų šeimos na
rys, dabar belikusio vienintelio 
Hašemido Jordano karaliaus 
Husseino prosenelis, Mekkos še
rifas Husseinas. Lawrence jam 
prieš akis pastatė didžiulės ara
bų valstybės karūną, dėl kurios 
jis anglams pavedė savo bedui
nus ir savo sūnus.

Jam buvo labai didelis smūgis, 
kai po karo arabų pasaulis buvo 
suskaldytas į anglų ir prancūzų 
mandatus, kurie mažai kuo tesi
skyrė nuo kolonijų, o Hašemi- 
dam teliko tik Hedžasas, kurio 
ribose buvo ir Mekka su Medi
na. Šerifas Husseinas 1924 m. 
betgi buvo iš ten išvytas Arabi
jos karaliaus Ibn Saudo. Jis tu
rėjo bėgti į Kiprą, o sritis jo ir 
šiandien tebepriklauso Saudi 
Arabijai.

Jo sūnus Faisalas anglų buvo 
padarytas Sirijos karaliumi, bet 
1922 m. buvo iš ten išvytas pran
cūzų. Anglai jį tada padarė Ira
ko karalium. Svajodamas apie 
visų arabų valstybę, jis dar ga
na ilgai titulavosi “didžiuoju 
Faisalu”.

Jo brolis Abdallah iš anglų 
gavo Transpjordanijos dykumas. 
Iš pradžių jis nenorėjo to emi- 
rato nė imti, bet padedamas be
duinų jis sustiprėjo, o po ara
bų ir Izraelio karo, pagrobda
mas sau arabų užimtą Palesti
nos dalį, sugebėjo savo valstybę

gerokai praplėsti. 1951 m. jis bu
vo vieno nacionalisto nužudytas 
Jeruzalėje. Jis krito auka savo 
politikos, siekusios rasti modus 
vivendi su Izraeliu.

Sekančią Hašemidų kartą per
sekiojo asmeniškos nelaimės. 
Faisalo sūnus Gasi, kuris po sa
vo tėvo tapo Irako karalių, žu
vo automobilio nelaimėje. Ab
dallah sūnus Talalas buvo nuo 
sosto pašalintas dėl protinės li
gos ir dabar tebegyvena vienoje 
sanatorijoje prie Istambulo. l’uo 
būdu abiejų Hašemidų valsty
bių karaliais tapo vaikai: Irake 
Faisalas, *o Jordane Husseinas. 
Abu jie auklėti Anglijoje — 
Harron kolegijoje ir karo mo
kykloje. Abu garsėjo savo pomė
giais: Faisalas technikinėm kon
strukcijom bei abstrakčia tapy
ba, o Husseinas lenktynėmis ir 
skraidymu-lėktuvais. Faisalas ir 
perėmęs valdžią tebegyveno še
šėly savo dėdės Abdull Illah, 
kuris visą dešimtmetį regentavo, 
kol karalius subrendo. Nepajėgė 
jis taip pat išsivaduoti iš Irako 
politikos “senelio” 70-mečio Nu
ri es-Said, Irako politikai vado
vavusio visą 40 metų. Jis_ir žuvo 
kartu su tais savo vadovais pa
starojo perversmo metu.

Husseinas parodė daugiau ini
ciatyvos, daugiau pasiryžimo ir 
gana daug drąsos. Tai jis įrodė 
1957 m. balandžio mėn., kai nu
šalino savo politinius priešus ir 
atvyko į maištaujančių karinin
kų lagerį Mafrak. Tai paskuti
nis Hašemidas, kuris savojoje 
karalystėje bepajėgia išsilaiky
ti tik anglų ginklų pavėsy. Ar 
ilgai jis beišsilaikys?...

Ar amerikiečiai šeimininkauja?
Rugpiūčio 14 d. Kanados par

lamente kilo susijaudinimo, kai 
šiaurės reikalų min. Hamilton' 

mus sekė gražus būrys Detroito ^pareiškė nepasitenkinimo, kad 
net jis pats bei kiti kanadiečiai 
pareigūnai negalį nuvykti į tas 
sritis, kur yra amerikiečių ka
riškų įrengimų, matyti, radaro 
tinklas. Esą, kiekvienai kelionei 
reikią prašyti leidimo, o jis ne 
visada greit ateinąs.

Sudarytą įspūdį, kad ameri
kiečiai pažeidžia Kanados suve
renumą, bandė atitaisyti opozi
cijos lyderis Pearson, pareikš
damas, kad liberalams valdant 
dėl to jokių nesusipratimų ne
būdavę, o kad joks pašalinis as
muo neįleidžiamas bet kada į

lietuvių visuomenės. Studijų sa- Į 
vaite ne tik gražiai pasisekė, 
bet prašoko visas lauktas viltis. 
Lietuviu Fronto Bičiuliai irodė, 
jog jie gali ilgesniam laikui su
sitelkti į vieną didelį būrį, jog 
jų tarpe daug gražaus jaunimo, 
jų darbus stebi ir įvertina lietu
viškoji visuomenė.

Trečioji Amerikos ir Kanados 
Lietuvių Fronto Bičiulių studi
jų savaitė įvyks 1959 m. vasarą. 
Jos rengimu rūpinsis Clevelan- 
do Lietuvių Frcmto Bičiuliai.

• M. Kietis.

Kanados medžioklės įstatymas
(CSc) Ontario provincija savo neatsižvelgiant kur jis gyvena.

ŠTAI KAS YRA

apie pakeitimu 3% karo meto Victory Bonds
1. KAS YRA TA KANADOS 1958 METŲ 

PAKEITIMO PASIŪLA?
Tai yra pasiūlymas pakeisti visus senus 3% karo 
meto Victory Bonds į naujus 25-ių metų 4%% 
Kanados Conversion Bonds. (Taip pat galima gau
ti trumpesnio perijodo 4*4%, 33^% ir 3% bandus).

6. KOKS BUS DIDELIS PAKEITIMO 
PINIGAIS IŠMOKĖJIMAS MAN?

Tai priklausys nuo to, kokios rūšies pakeitimas 
bus. Pavyzdžiui, $500 8th Victory Bond perkeičia 
mas į $500 Conversion Bond mokantį 4%%, jūs 
gausite $8,75 grynais pakeičiant. Tai yra uždirb
tos palūkanos. •

2. KODĖL VALDŽIA DARO TOKIA 
PAKEITIMO PASIŪLĄ?

Norėdama pertvarkyti valstybės skolą ilgesniems 
terminams ir tuo būdu keletai metų palengvinti 
valdžiai paskolų grąžinimą. Tai yra plačiai visuo
menėj ir biznierių • tarpe paplitusi nuomonė, kad 
išmintinga idėja, ir kad padės apsaugoti Kanados 
dolerio tvirtuma. .

7. AR ŠIS PASIŪLYMAS TAIKOMAS IR ' = 
KANADOS TAUPYMO BONDAMS BEI 
KITIEMS KANADOS VALDŽIOS 
BONDAMS?

Ne. Šis pasiūlymas apsiriboja tik dar nepasibai
gusio termino karo meto Victory Bonds.

3. KOKIAS PALŪKANAS AŠ GAUSIU
UŽ NAUJUS BONDUS?

Už 25-ių metų termino bondus palūkanų procen
tas yra 416 — tai yra 50% daugiau negu už senuo
sius Victory Bondus. Taip pat žymiai pakeltos 
palūkanos už 14-kos metų ir 7-nių metų bondus.

8. KĄ AŠ TURIU DARYTI, JEI AŠ ESU
TOLI NUO NAMU ATOSTOGOSE IR
NORIU PASINAUDOTI ŠIUO PASIŪLYMU? 

Jūs turite tuojau parašyti savo bankui, investa
vimo agentui, biržos vedėjui, trusto ar paskolos 
kompanijai, prašydamas smulkesnių informaci
jų ir prašymo formų.

' 4. AR MAN, KAIP VICTORY BONDS 
SAVININKUI, REIKĖS KIEK PRIMOKĖTI?

Ne. Priešingai, jūs gausite tuojaus pinigais skir
tumą.

9. AR APSIMOKA MAN, JEI AŠ TURIU 
TIK MAŽUS VICTORY BONDUS?

Kiekvienas Victory Bonds savininkas, nors^ jis 
turėtų ir tik $50 bondą, turėtų pasinaudoti šiuo 
pasiūlymu. Tai jūsų geriausias interesas, Kaip ir 
Kanados interesas.

5. AR AŠ TURIU PAKEISTI SAVO 
VICTORY BONDUS?

Jei jūs nenorite, galite laikyti Victory Bondus iki 
jų termino pasibaigimo ir tada jūs gausite už juos 
pilną vertę. Paskolos pakeitimo pasiūlymas yra 
galiojantis tik Victory Bonds savininkams ir “tei
sė” pakeisti suteikia specialią vertę Victory Bonds 
savininkams iki pasiūlymo laikas pasibaigs. Taip 
yra daroma todėl, kad yra daug žmonių norinčių 
juos pirkti, kad galėtų investuoti į naujus bondus.

10. KAIP ILGAI GALIOJA SIS PASIŪLYMAS? 
Iki'1958 m. rugsėjo 15 dienos, bet geriau iškeisti 
kaip galima greičiau ir gauti išmokamą pinigais 
skirtumą.

11. KUR AŠ GALIU PAKEISTI SAVO 
VICTORY BONDUS?

Kiekviename banke, pas investavimo agentą, 
trusto ar paskolos kompanijoje arba per biržą.

nedelskite - pakeiskite dar šiandien

uždirbkite iki už naujus
( AMLA CONVERSION BONDS

plotuose turi daug galimybių 
augti medžiokliniams žvėrims, 
o savo ežeruose — puikių vietų 
žuvims. Todėl ši provincija dau- ; 
gelio vadinama .’’medžiotojų ir 
žvejų rojumi”. Kasmet tūkstan
čių tūkstančiai Ontario gyvento
jų, o taip pat asmenų iš kitų 
provincijų ir užsienio, medžioja 
šios provincijos miškuose bei 
lygumose, arba žuvauja jos eže
ruose, upėse bei duburiuose. '

Visa ši medžioklė ir žvejyba i 
negali būti palaida — ją regu- j 
liupja Medžioklės ir Žvejybos 
įstatymas (The Game and Fi
sheries Act), o to įstatymo vyk
dymą prižiūri Ontario Miškų ir 
Žemių ministerija. Kiekvienas 
asmuo, kuris išvyksta medžioti 
ar žvejoti, privalo susipažinti su 
tuo įstatymu. Jeigu kaikurios 
įstatymo vietos būtų, neaiškios, 
reikia kreiptis į artimiausią 
Miškų ir Žemių ministerijos įs
taigą, kur bus suteikta smulkių 
nurodymų.

Ontario provincijos gyvento
jams nereikia turėti žvejybos 
leidimo, jei jie nemano žvejoti 
valdiškame parke. Bet visi as
menys, kurie nėra nuolatiniai 
Ontario provincijos gyventojai, 
privalo tokį leidimą turėti. Lei
dimų išduodama gana daug. 
Taip 1957 m. ne Ontario gyven
tojams buvo išduota per 400.000 
leidimų. Be to, dar išduota pa
pildomai 4.200 leidimų organi
zuotoms grupėms, vasarojan- 
čioms stovykloms. Ontario gy
ventojams išduota 6.700 leidi
mų. žvejoti parkuose.

' Medžioklės leidimas privalo
mas kiekvienam medžiotojui,

Taip 1957 m. medžioklės leidimų 
buvo išduota 310.000. Be to, dar 
išduota 28.900 trumpalaikių me
džioklės leidimų, galiojančių tik 
nuo kovo 1 iki rugpjūčio 1 d. Ša
lia to, atskirus leidimus reikia 
turėti briedžiams ir elniams me
džioti. Taip 1957 m. briedžių 
medžioklės leidimų išduota 19. 
262, o tuo tarpu 1951 m. jų buvo 
išduota tik 1.400. Elnių medžiok
lės leidimų metinis skaičius pra
šoko 100.000 pradedant 1953 m.

Apskritai, medžioklės ir žūk
lės apsauga yra griežta, bausmės 
įvairios. Priežiūros pareigū- 

' nams neleidžiama daryti jokių 
išimčių, nes iš jų paprastai susi
daro teisiniai precedentai, truk
dą apsaugos darbą. Kaip ir visa
da, negalima teisinti įstatymo 
nežinojimu. Todėl įsidėmėkite: 
prieš išvykdami į medžioklę ar 
žūklę turėkite tikslias ir vėliau
sias informacijas apie pasirink
tosios vietovės tuo reikalu tai
sykles. Nepamirškite — naujau
sias— nes tos taisyklės metai iš 
metų keičiasi.

Tenka apgailestauti, kad, ne
žiūrint viso to, nusikaltimai Me
džioklės ir Žūklės įstatymui di
dėja. Nusikaltusiųjų tarpe tam 
tikras nuošimtis yra ir naujųjų 
kanadiečių, kurie teisinasi ne
žinoję apie tokio įstatymo buvi
mą. Kiti gal ir žinojo, bet nera
do laiko jį perskaityti. Visiems 
jiems ministerija primena, kad 
pagautas nelegaliai medžiojąs 
ar žuvaująs gali netekti viso lai
mikio, medžioklės ar žvejybos 
priemonių ir dar sumokėti dide
lę pabaudą.

kariškų įrengimų sritį, esą su
prantama. Juk pvz. ir Vokieti
joje joks ministeris be atitin
kamų kariškų organų žinios ne
galįs lankytis sąjungininkų ka
riuomenės įrengimų srityse.

Sekančią dieną min. Hamil
ton visai kapituliavo ir pareiškė, 
jog jis buvęs neteisus, o Vals
tybės Departamentas, JAV am
basada ir Kanados gynybos mi
nisterija paaiškino, kad JAV įs
taigų leidimo nereikią vykti nėt 
į radaro įrengimų sritis. Kana
diečiai į radaro tinklo vadovybę 
turį kreiptis tik tada, kai jiems 
prireikią transporto pagalbūs 
norint ten ką nugabenti. Šitokį 
leidimą duodąs ano tinklo vado
vybės koordinatorius, kuris esąs 
Otavoje ir ne amerikietis, bet 
kanadietis G. Y. Loughead, gy
nybos ministerijos finansų sky
riaus viršininkas. Hamiltonas 
gal būt turįs galvoje tą laikotar
pį, kai radaro linija buvo stato
ma ir ten be leidimo niekas ne
buvęs įleidžiamas. Dabar nie
kam jokio leidimo ten nuvykti 
nereikią.

NAMŲ SAVININKAI, įsigykite antruosius aliuminijaus langus 
-ir duris pigiausia kaina. Dėl informacijų skambinkite John 

Kilotaitis, tel. HO. .3-9904 po 5 vai. vak.

Ryšys plečiasi...
(Atkelta iš 1 pusi.) 

kai pajėgiantiems galvoti lietu
viams filmas pamatyti geras. 
Ypač tiems, kurie nemano, kad 
kultūrinio ryšio užmezgimas 
yra pirmos skubos reikalas. Ki
ti, kaip “Laisvės” senukai krykš 
taus žiūrėdami filme kerdžius, 
lietuviškas kiaulikes. karvutes, 
bričkas ant risorių ..% “Good 
guys“, kurie galiausiai užmuša 
‘bad guys”. Filmas liudijo pasi
baisėtiną rods iš viduramžių at
keltą dvasinę prievartą, bandy
mą teroru ir jėga primesti tau
tai svetimą galvojimo ir gyveni
mo būdą. Būt gera iš tikro, kad 
partijos parinkto “Tilto” auto
rius vėl verčiau taptų lakūnu, 
o Miltinio masto režisieriams 
būtų leista patiems pasirinkti 
vertus pastangų tekstus ir akto
rius.

Bet, jei “Tiltas” LTSR “val- 
iančiosios klasės” nuomone iš 
tikro reprezentavo geriausia ką 
atsiekė “LTSR” kultūra, tai gal 
dėlto Briuselyje pakako lietu
vius atstovauti birbynininkui? 
Tačiau pasaulio metropolio įvai
riapusiškos kultūros veikiami 
kultūrinio gyvenimo stebėtojai 
vistiek slapta vylėsi, kad Sis 
neigiamas įspūdis išnyks, jei 
Lietuvos kultūrininkams pasi
seks išeiviams prisiųsti sakysim 
kad ir Vilniaus TV centro turi
mas paskutiniųjų lietuviškų tau 
tinių operų, baletų, simfoninės 
muzikos radijo ir televizijos 
programų plokšteles bei filmose 
ažrekorduotas programas.

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

ir t.t. 24 valandų patarnavimas veltui.

HAMILTON 
TORONTO

75 Homewood Ave.
42 Evelyn Ave.

JA. 9-0163
RO. 9-4612
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Pavergtoje tėvynėje
Bibliografas Iz. Kisinas, kaip 

rašo “Tėvynės Balsas”, Palango- 
- je atostogaudamas staiga mirė 

liepos 24 d. “Tiesoje” užuojautą 
pareiškusiems dėkoja jo našlė 
Valerija ir sūnus.

Elvyra GLemžaitė - Dulaitienė, 
tautosakos rinkėja, pedagogė, et
nografė, autorė knygos “Kupiš
kėnų senovė”, mirė sulaukusi 
65 metus.

Jonas Ilgūnas, eilės komerci
jos ir buhalterijos vadovėlių au
torius, buhalterijos kursų steigė
jas ir direktorius, komercijos 
mokyklos mokyktojas, be to, 
laisvamanybės skleidėjas, mirė 
Lietuvoje šį pavasarį. Jis buvo 
gimęs 1882 m. Vaivadiškių kai
me, Žeimių valse.

Kun. Ant Grigaliūnas, buvęs 
Linkuvos gimnazijos kapelionas, 
prieš porą metų grįžęs iš Sibiro, 
paskirtas Panevėžio senamiesčio 
šv. Petro ir Povilo parapijos kle
bonu. Jis grįžęs iš Sibiro ir gy
veno prie tos bažnyčios. Vysku
pas norėjo šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonu paskriti kun. 
Leopoldą Petrelį, kuris “ maž
daug tuo pačiu laiku grįžo iš Si
biro, bet valdžia jo nepatvirti
no.

Kun. Pratkelis patvirtintas 
Pumpėnų klebonu.

Panevėžio katedros klebonu 
paskirtas ir valdžios patvirtin
tas kun. Gutauskas. Buvęs kle
bonas kan. Kripaitis pernai sirgo 
kepenų vėžiu ir, tur būt, bus jau 
miręs. . 1

Gyd. L. Meleckas dalyvavo 
ginekologų kongrese Kanadoje, 
berods, Toronte.

Albinas Molis, kuris grįžęs iš 
Anglijos pasidarė propagandis
tu ir grįžtančių jų emigrantų 
palydovu bei dažnai rašydavo, 
“Tėvynės Balse”, birželio 28 d. 
“Tiesoje” rašo, kad lankydama
sis Mažeikiuose staiga susirgęs 
— jį ištikęs didelis kraujoplū
dis skrandyje. Jo gyvybę išgel
bėjęs gyd. P. Erelis. Ta proga 
Molis rašo, kad tokios švaros li
goninėse bei tokio Rūpinimosi 
pacientais jam netekę matyti 
nei Vokietijoje, nei Anglijoje.

“Tarybinė partinė mokykla” 
Vilniuje paskelbė priėmimo są
lygas. Primami partijos, nariai, 
kandidatai ir komjaunimo na
riai, “teigiamai pasireiškę parti- 
name darbe”, ki 35 metų amž., 
baigę bent 7 vidurinės mokyklos 
klases, rajonų partijos komite
tų rekomenduoti. Kandidatai 
laiko egzamenus iš lietuvių ar
ba gimtosios kalbos (raštu), ma-

tematikos (raštu ir žodžiu) pa
gal vidurinės mokyklos 7 klasių 
programą ir iš TSRS konsitu- 
cijos”. Prašymai siunčiami per 
partijos rajonų ir miestų komi
tetus, kurie prijungia rekomen
dacijas, atestacijas, charakteris
tikas...

Vykdant kultūros paminklų 
apsaugą esą užbaigti Biržų pi
lies konservavimo darbai, rašo 
“Tėv. Balsas”. Archeologas Me
kas vykdęs Kauno pilies kasi
nėjimus ir pasiekęs netikėtų re
zultatų. Buvę aptiktos požemi
nės šaudyklos ir kt. Pilies kon
servavimas, esą, beveik baigia
mas ir bokšte būsiąs įrengtas is
torinio muziejaus skyrius. 1957 
m. buvę atstatyti Gelgaudų pi
lies terasiniai tvenkiniai, šiemet 
būsiąs baigtas viso parko užkon
servavimas. Pilis esanti užkon
servuota ir archit. 2. Simanavi
čius čia vykdąs mokslinius ty
rinėjimus.

Zapiškio bažnyčios apsida bu
vusi apgriauta 1946 m. Nemuno 
potvynio. Bažnyčia buvusi res
tauruota valstybės lėšomis.

Valstybė paskyrusi lėšų per
kelti Rumšiškių bažnyčiai bei 
varpinei, nes jų vieta būsianti 
apsemta “Kauno jūros”. Ruošia
masi, esą, restauruoti šv. Onos 
bažnyčią Vilniuje.

Panevėžio metrikacijos biuro 
vedėja yra J. Stankevičienė, o 
vykdomojo komiteto pirminin
kas A. Baltaitis.

(E) Į Kauno zoologijos sodą 
atgabenta tigras, strutis ir kro
kodilas. Artimiausiu laiku iš 
Maskvos būsią gauta juodoji 
gulbė ir kitokie paukščiai bei 
žvėreliai. Į Kauno zoologijos so
dą būsiąs atvežtas ir rudasis dvi
kupris - kupranugaris, kuris bu
vo padovanotas Vorošilovui, kai 
dabar yra apie 400 gyvūnų, jų 
tarpe liūtas, leopardas, lokiai, 
elniai ir kt.

(E) Ant būsimos Kauno jūros 
kranto numatoma pastatyti nau
ją žuvies perdirbimo'fabriką. 
Netoli Palemono, prie pat būsi
mos jūros uosto, išskirta tam 
reikalui 5 ha plotas.

(E) Sniečkus, kalbėdamas mi
tinge pagerbiant Kauno kom
jaunuolius, pasakė: “Lietuviš
kieji buržuaziniai nacionalistai 
visokeriopai stengiasi paveikti 
mūsų jaunimą, apnuodyti jį šo
vinizmo nuodais, atitraukti jį 
nuo socializmo”. Prisiminė “na
cionalistus” ir J. Paleckis, kad 
jie, girdi, dangstosi “laisvės ir 
nepriklausomybės skraiste”.

HAMILTON, Ont
LN kino lankymas trečią rug

piūčio savaitę padidėjo beveik 
dvigubai. Tik per tris dienas, 
rugp. 18-20, buvo 1.150 suaugu
sių ir 75 vaikai. Už bilietus gau
ta atmetus taksus $639,75, tuo 
tarpu per ankstybesnės savaitės 
(rugp. 11-16) visas šešias die
nas atsilankė tik 868 suaugę ir 
172 vaikai, iš kurių gauta $534, 
52. Pasisekimas juo didesnis, 
kad filmai buvo išnuomoti trims 
dienoms už $80. “Student Prin
ce” ir “For whom the bells tolls” 
yra senesnio pastatymo, todėl 
žymiai pigesni. Gi už naujus fil
mus reikia mokėti 35 ar 40 nuo
šimčių nuo gautų už bilietus pa
jamų. Pasirodo, kad kartais ir 
senesni filmai, jei jie yra labai 
gražūs, turi didesnį pasisekimą 
už kaikuriuos naujuosius.

Lietuvių į mūsų kiną per mi
nėtas 3 dienas atsilankė 75 su
augę ir 16 vaikų. Palyginius su 
ankstybesnėmis savaitėmis tai 
buvo labai daug. Atsilankiu
siems už palaikymą savojo kino 
teatro nuoširdžiai dėkojame!

Liet. Namuose nuo rugs. 1 d. 
išnuomotas 1 butas iš >4 kamba
rių už $75. Anksčiau už jį mo
kėjo $70. Nuo rugs. 1 d. dar yra 
išnuomavimui 1 butas 3 kamb. 
už $65 ir krautuvei patalpa. Su
interesuoti prašomi kreiptis į L 
Namų ved. G. Skaistį U. 5-5476 
nuo 6 iki 11 vai. vak.

Dažnai tenka išgirsti tautie
čių priekaištų dėl G. Skaisčio 
didoko atlyginimo. Rimtai pa
galvojus atlyginimas $350 mė
nesiui nėra per didelis. Jis veda 
visą LN ir kino buhalteriją, ad
ministruoja juos ir kas savaitę 
prasėdi Liet. Namuose mažiau
siai 50 valandų. O kur vis rūpes
čiai dėl remontų, kino, visi va
žinėjimai, už kuriuos jam atski
rai neapmokama! Turint gi dar

mintyje G. Skaisčio veržlumą, 
sugebėjimą ir puikų žinojimą 
anglų kalbos žodžiu ir raštu, te
kis atlyginimas nėra "didelis. Tik 
Dieve duok, kad kinas turėtų 
pasisekimą! Pagaliau, jei kas šį 
darbą sugebėtų ir sutiktų dirb
ti už mažesnį atlyginimą, prašo
me siųsti prašymus LN valdy
bai, 38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. Tel. JA. 9-4662. LN v-ba 
planuoja, kad kino vedėjai bus 
reikalingas, jei sąlygos nepasi
keis, maždaug trims metams.

Šia proga pranešame ,kad ki
no operatorius, nesant lietuvių, 
pasamdytas italas, gauna už 36 
valandų darbo savaitę $82.50. 
Toks atlyginimas nustatytas 
unijos.

LN Revizijos kom. pradėjo 
kino ir LN atskaitomybės patik
rinimą. Jos pirm, yra J. Krišto
laitis ir narais V. Sakas ir Ant. 
Pranckevičius. Jei kas nors iš 
narių ar šiaip tautiečių turėtų 
kokių abejonių dėl LN atskaito
mybės, mielai prašomi tuo rei
kalu kreiptis į Rev. kom. pirm. 
J. Krištolaitį arba į v-bos pirm. 
St. Bakšį. Taip pat kiekivenas 
LN narys turi teisę ir gali as
meniškai visus LNamų reikalus 
ir atskaitomybę pasitikrinti.

Labai prašome LN narių ir ki
tų tautiečių, kas galite įnešti šią 
savaitę į LN papildomai arba 
įstoti naujais nariais. Rugpiūčio 
mėn. dar negauta nė vienos šim
tinės, o skolos reikės atmokėti 
$625. Prašome rašyti ar skam
binti St. Bakšiui, 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Ont., tel. JA. 
9-4662.

Mirė. Rugpiūčio 13 d. mirė 
ankstybesnės imigracijos lietu
vis Skuodis Petras. Palaidotas iš 
Aušros Vartų liet, bažnyčios 
rugp. 16 d. Lietuvoje paliko 
žmoną ir vaikus. Sk. St.

Dėmesio Londono lietuviams!
Naujai atsidarė SIUNTINIŲ SKYRIUS - KRAUTUVĖ

LONDON GENERAL STORE
Ukrainskos Knyhos siuntinių patarnavimas

789 DUNDAS ST., LONDON, ONT.
Mūsų krautuvėje rasite didžiausią pasirinkimą geriausių ang
liškų vilnonių medžiagų, odinių švarkų ir kt. dalykų pigiau

siomis kainomis. Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti.

I

B
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus 

siųskite savo giminėms ir artiiniesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

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

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

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

Iškilmingos vestuvės
Rugpiūčio 9 d. Edmundas Ka

zimieras Petrauskas ir Gražina 
Teresė Narakaitė savo ilgą drau 
gystę apvainikavo prie altoriaus 
duotu amžinu pažadu.

Puiki ir iškilminga vestuvių 
nuotaika išsilaikė nuo pradžios 
ligi pabaigos. Nepaprastai graži 
jaunųjų pora, puikūs jų palydo
vai išsitiesę didžiojoj katalikų 
šventovėj, galingi šv. Petro ka
tedros vargonai, įspūdingos so
listo giesmės — visa tai iš karto 
sudarė pradžią' tokiai vestuvinei 
nuotaikai, apie kokią svajoja 
kiekvienas ir kiekviena jaunuo
lė ir kuria negali nesidžiaugti ir 
žilo plauko sulaukusieji. Iškil
mingi pietūs ir vėliau šokiai vy
ko jaukioje Administration 
Building salėje, Queens parke, 
grojant puikiam penkių asmenų 
orkestrui ir dalyvaujant skait
lingam gražaus jaunimo būriui 
ir kitiems svečiams iš Kanados 
ir JAV.

Pamergėm bei pabroliais bu
vo: Regina Narakaitė ir Arvy
das Gudelis, Nijolė Sirtautaitė 
ir Edvardas Algimantas Eiman
tas, Aldona ir Alfonsas E .Po
ciai. Gėlių mergaitė ir žiedų 
berniukas — dr. Osvaldo ir Inos 
Nakų vaikučiai. Šioje geležinės 
uždangos pusėje nesantį jauno
sios tėvelį atstovavo jos dėdė J. 
Eidėnas. Jungtuvių apeigas at
liko kun. Danielius. Svečių daly
vavo apie 80. Tai bene pačios 
šauniausios Londono lietuvių 
vestuvės.

Abu jaunieji yra baigę Vaka
rų Ontario universitetą — UW0, 
Londone. Gražina T. Petraus
kienė, duktė Antano ir Julijos 
E. Narakų, atkreipė kanadiečių 
dėmesį, prieš porą metų baigda
ma minėto un-to humanitarinių 
mokslų fakultetą (specialybė — 
anglų ir lotynų kalbos) su auk-

LONDON, Ont
so medaliu. Tą įvykį aprašė ir 
anglų spauda. To medalio jau 
kelis metus iš eilės už paminėtas 
kalbas nesugebėjo gauti net ang 
liškų šeimų sūnūs ir dukros.

Dabar jaunoji dėsto minėtas 
kalbas Londono apylinkėj esan
čioj kanadiečių gimnazijoj — 
Medway Highschool. Jaunasis 
tarnauja London Life Insurance 
Co. Ltd., Londone. Jaunosios
mamytės didelių pastangų dėka 
abi jos dukros ^baigė mokslą ir 

‘įtoęs. Jaunojo tė- 
y. ir Adelė Pet- 

sumanumo ir

įsigijo spęcialy 
vėliai Vladas Į 
rauskaį savo 
kruopštumo dfka ne tik abiem 
sūnums sudarė sąlygas baigti 
universitetą, bet dar įsigijo au- 
tomobiliuš ir dvejus namus, ku
rių vieni bene patys puošniausi 
iš visų lietuvių čia turimų na
mų. Jie ekonominiu atžvilgiu 
neabejotinai pirmauja tarp čia 
gyvenančių lietuvių. Londono 
lietuviai ligi šiol didžiavosi Ed
mundu ir Gražina kaip puikiais 
lietuviais katalikais, visais at
žvilgiais pavyzdingais jaunuo
liais. Jie tikisi, kad ir ateity jais 
galės didžiuotis pavyzdinga ka
talikiška ir lietuviška šeima. Te
gul jų saulutės niekada netem
do debesėliai, ir tegul jie lieka 
ir toliau mums ta spinduliuo
janti šviesa, kuria jie buvo ligi 
šiol! D. E. F.

į KRONAS J 
: VALEVIČIUS į 
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The Centre of Real Estate1

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St. E. 

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

Sav. A. BUČINSKIENĖ

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

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

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

SUDBURY Ont.
Šią vasarą panašiai kaip ir ki

tais metais Sudbury atostogau
ja nemaža tautiečių iš JAV ir 
pietų Ontario. Tarp kitų svečių 
čia atostogas praleido prof. dr. 
K. Račkauskas? dr. Pacevičius 
iš Toronto pavadavo mėnesį vie
ną vietinį daktarą ir M. Šimku
tė iš Windsoro.

Kun. L .Kemėšis iš North Bay 
aplankė Sudburį ir įdomesnes 
apylinkes. Jaukios vaišės įvyko 
J. M. Kriaučeliūnų namuose.

S. ir St. Rakščiai iš Fruitland, 
Ont. praleido atostogas Sudbu
ry, kur pas Sofijos brolį V. 
Škripkų buvo suruoštos šaunios 
išleistuvės.

Vytautas Šadreika, baigęs To
ronto universitetą’ tapo paskir
tas į Sudburio apylinkės girinin
kiją kaip etatinis tarnautojas.

R. ir K. Jakuboniai ir V. Ja- 
siūnaitė grįžo iš LRKF stovyk
los prie Detroito labai patenkin
ti, kur rado daugiau įdomumo 
ir naudos negu iš anksto tikėjo
si. Kitais metais, sako, net pėsti 
eitų, kad tik galėtų patekti į to
kią įdomią stovyklą. Pagarba tė
vams, kurie supranta lietuviš
kos stovyklos auklėjimo vertę ir 
pralaužė pirmuosius ledus. Rei
kia tikėtis, kad kitais metais at
siras ir daugiau tėvų, kurie leis 
savo vaikus į lietuvišką stovyk
lą . Amerikoje ar čia pat Kana
doje į Wasagą, kur lietuviukai 
yra auklėjami gražiai lietuviš
koje dvasioje.

J. E. vyskupas Brizgys žada 
aplankyti Sudburį rugsėjo 2-3 
dienomis. Sudburiškis.

Mokslo metų pradžia
Hamiltono liet. vysk. M. Va

lančiaus mokykloje 1958-59 m. 
metai pradedami rugsėjo 6 d^ 
šeštadienį, St. Merry mokyklos 
patalpose, Pork - Mulberry St 
kampas (ten kur ir visuomet 
buvo) šia tvarka:

1« rugsėjo 6 d., šeštadienį, mo
kyklos patalpose mokinių re
gistracija, žaidimai, susipažini
mas, susitvarkymas ir t.t .

2. rugsėjo 7 d., sekmadienį, 11 
vai. visi mokiniai organizuotai 
dalyvauja pamaldose Aušros 
Vartų lietuvių bažnyčioje. J pa
maldas mokiniai susirenka 10.40 
vai., kad būtų laiko susitvarky
mui.

3. Sekantį šeštadienį, rugsėjo 
13 d., — mokinių išvyka - gegu
žinė visai dienai, jei bus palan
kus oras. Visos pirmenybės 
tiems, kurie nuo pirmos dienos 
pradės lankyti mokyklą. Plačiau 
apie gegužinę bus pranešta vė
liau.

Mokykloje pamokos visada 
prasidės 9.30 vaL ryto .baigsis 1 
vai. p.p. Prašome nevėluoti, kad 
nesitrukdytų darbas. Mokiniai į 
I-mą klasę (buv. I skyr. I gru
pę) priimami nejaunesni kaip 
gimę 1952 metais. Vyresnio am
žiaus, kurie dar nėra pradėję 
lankyti liet, mokyklos, ar buvo 
nutraukę, priimami visi į atitin
kamas klases.

Į 8-tą klasę priimami visi mo
kiniai, kurie praėjusiais mokslo 
metais ar anksčiau yra baigę Vi
tą skyrių ir turi baigimo pažy
mėjimus.

Visi mokinių tėvai prašomi 
nurodytą datą, rugsėjo 6 d., vi
sus savo mokyklinio amžiaus 
vaikučius atsiųsti į mokyklą, 
taipgi ir sekmadienį į bendras 
mokslo metų pradžios pamaldas.

Visų tėvų šventa pareiga sa
vo vaikučiams duoti nors patį 
pradinį savo gimtosios kalbos iš
simokslinimą, savos tėvynės pa
žinimą ir įskiepyti jiems savos 
tėvynės meilę, jai pasiaukojimą 
ir tautinį susipratimą. Tam at
siekti namų mokymo neužten
ka. Yra būtina leisti lankyti ir 
lietuvių mokyklą, nors ir šešta
dieninę.

Mokyklos vedėjas.

NORTH BAY, Ont
J.E. vysk. V. Padolskis, grįž

damas iš Sprinhurst kunigų su
važiavimo, drauge su kun. L. 
Kemešiu ir kun. A.Sabu aplankė 
naująjį Saul t Ste. Marie diece
zijos vyskupą. Čia pernakvojęs 
išvyko toliau į Montrealį.

Delhi, Ont
KLKat Moterų veikla

Steigiamasis Kan. Liet. Kata
likių Moterų D-jos skyriaus su
sirinkimas įvyko liepos 13 d., po 
lietuviškų pamaldų šventoriuje 
— sodelio paūksmėje.

Išjudinti moteris tiesos ir mei
lės siekiams šioj apylinkėj grie
bėsi M. Povilaitienė ir klebonas 
kun. K. Riekus.

Susirinkime dalyvavo beveik 
visos pamaldose buvusios mo
terys — apie 30. Išrinkta valdy
ba iš 6. moterų. Kun. Riekus pa
kviestas dalyvauti valdyboje 
kaip skyriaus dvasios vadas pa
tariamuoju balsu. Taip pat iš
rinkta revizijos komisija iš trijų 
moterų :Birutė Dirsienė, Petro
nėlė Laureckienė ir Rožė Račie
nė.

Valdyba pirmajame posėdy, 
kuris įvyko pas D. Norkienę, pa
siskirstė pareigomis šitaip: Mo
nika Povilaitienė*— pirm., Da
nutė Norkienė — vicepirm., Zo
sė Augaitienė — sekretorė, Ele
na Kairienė — ižd., Elena Au- 
gustinavičienė — parengimams, 
Antanina Stankienė — narė.

D. Norkienė mielai sutiko pla
tinti šioje apylinkėje puikųjį 
“Moters” žurnalą. Norintieji už
siprenumeruoti jį kreipkitės 
šiuo adresu: D. Norkus, R.R. 1, 
Simcoe, Ont. Tel. Simcoe, Gar
field 6-0628.

Naujoji valdyba ragina ir no
ri, kad nei viena moteris nelik
tų šioj apylinkėj neprisirašiusi 
prie šios kilnios organizacijos. 
Prisirašyti galima pas kiekvie
ną valdybos narę. Dalyvė.

Lietuviai pasaulyje

PIGIAUSI

siuntiniai
(LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

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

Kunigų Vienybės seimas šie
met šaukiamas rugsėjo 25 d. 
Statler viešbutyje, Niujorke. 
Seimo posėdžiai prasidės 10 vai.

“Dirva” įsigijusi naują namą, 
dabartinį parduoda.

1 Kan. F. Kapočius vikarauja 
vienoje nelietuvių parapijoje 
Čikagoje.

Agr. Petras Radzvickas, gyve
nęs Ann Arbor, Mich., staiga mi
rė. Paliko žmona ir sūnus.

PRANCŪZIJA
Noreika Antanas šešias savai

tes sirgo, nes toje darbovietė
je nuo rūdžių pradėjo plyšinėti 
oda.

Lyon. Visi lietuviai turi darbo 
ir gražiai tvarkosi. Saint - Bon
net - Narbutaitė ir Antanas Si
dabras tuo tarpu serga.

Touraon apyL Eidukevičius 
savo darbe buvo susižeidęs ko
ją, bet dabar jau taisosi. P. Ši
leikienės sūnus jo darbdavio 
kviečiamas išvyko į Naująją 
Kaledoniją kaip specialistas prie 
tvenkinių statybos.

VOKIETIJA
Luebeck apylinkę sudarė susi

jungę buvusios PLB Luebeck, 
Artillerie ir Meesen apylinkės. 
Liepos 26 d. įvyko dar Luebecko 
ir Bad Schwartau apylinkių 
valdybų jungtinis posėdis. Jo 
metu išaiškėjo, kad Bad Schwar
tau apylinkės valdyba bei na
riai yra pareiškę norą įsijungti 
į bendrą PLB Luebecko apylin
kę. Šis apsisprendimas buvo 
įvykdytas ir, tuo būdu Luebecko 
apylinkei žymiai padidėjus, bu
vo nutarta naują valdybą pra
plėsti įtraukiant P. Liepų, M. 
Lenartą, J. Pyragą ir P. Kotkį. 
Prieš tai Luebecko apylinkės 
valdybą sudarė H. Enzinas, B. 
Medelinskas ir A. Matulaitis.

Osnabrueck. Wehneno, Diep- 
holzo ir Hannoverio stovykloms 
besilikviduojant, į naujai pasta-

tytas gyvenvietes Osnabrueck e 
ir jo priemiesčiuose atsikelia 
daug lietuvių. Todėl čia neseniai 
įsisteigė nauja PLB Osnabruec- 
ko apylinkė, turinti ;iuo metu 
48 narius.

Emilis Heydemanas. ilgametis 
Bad Schwartau apylinkės narys, 
mirė po sunkios ligos gegužės 31 
d. Palaidotas birželio 4 d. Vor- 
werker kapinėse. Velionis buvo 
kilęs iš Klaipėdos krašto. Nu
liūdę liko jo žmona, vaikai ir 
giminės ir Bad Schwar-.au buvu
sioji apylinkė, netekusi sąžinin
go ir tauraus tautiečio.

Richardas Šnederaiis mirė 
birželio 20 d. Lampert ehime - 
Hessen. Velionie sliūdi žmona ir 
vaikai.
AUSTRALIJA

Australijos LB PLB Seime 
atstovaus dail. J. Vaičaitis, da
bar gyvenąs Bostone, kuris bu
vo kelis metus Austr. LB pirmi
ninkas kol prieš trejetą metų 
persikėlė gyventi į JAV.

Petras Garbenis, kilimo žemai
tis iš Ylakių valse., Mažeikių 
ap., mirė liepos 5 d. Melbourne 
Alfredo ligoninėje sulaukęs 59 
metų amžiaus.

(E) Bankstowno Lietuvių Na
mų statyba eina į pabaigą. Na
mai pastatyti pačių lietuvių 
darbu ir aukomis.

(E) Sydnejaus lietuvių Cari
tas per visą rugpiūčio mėnesį ir 
iki rugsėjo 15 d. renka rūbus, 
avalynę ir pinigines aukas Vo
kietijoje ir Austrijoje gyvenan
tiems lietuviams paremti.

(E) Naujoji Canberros apy
linkės valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Pranas Marti
šius, sekr. Jonas Normantas, ižd. 
Jurgis Dehnas. Canberroje buvo 
surengta visų tautybių rankdar
bių paroda, kurioje su savo iš
dirbiniais dalyvavo ir lietuviai.

(E) Visa eilė Australijos lie
tuvių pastaraisiais keliais me
tais persikėlė į JAValstybes, o 
kaikurie dar laukia dokumentų.

“MEŠKIUKAS” “Little b’ar”

ODK-734
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Jūsų malonumui paruošė

DOW KINGSBEER
Tariamo Dau Kingsbyr

BREWERY LIMITED

Taupykime ir skolinkime^ 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Augfti procenfoi už indėlius. Sumažinti procento! už paskolas.
Indėliui, poskolos ir nario gyvybė yra apdrausto.

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

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

Naujas būdas apsisaugoti nuo gaisro!
Skaitome kasdien spaudoje, kad sudega vaikai ir net su

augę tik dėlto, kad pavėluotai gaisras pajaučiamas.
Mes įrengiame “FIRE ALARM”, kuris duoda signalus vi

same name vos gaisrui prasidėjus.
Statome augštos kokybės GOOD CHEER gazinius ir aly

vinius pečius, vandeniui šildyti tankus. Išsimokei imas iki trijų 
metų. Atliekame visų rūšių remontus, pečių valymus, 24 vai. 
paroje patarnavimas

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

JUOZAS ŽEMAITIS
(Authorized Good Cheer Dealer)

■■MU
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Jubiliejinių laužų pašvaistėje
(Lietuviškąją Jamborę aplankius)

LouŽai liepsnoja Vakaruos, 
Pietuose, šiaurėj ir Rytuos. 
Nuo jų lietuviška daina
Aplėks pasaulį keldama

(IV-osios Taut. Stovyklos daina).

Vietovė
Neveltui pietrytinis Michiga- 

nas labai dažnai pasirenkamas 
įvairiems lietuviškiesiems pa
rengimams. Jo gamta taip pri
mena Lietuvą: beveik tikras Za
rasų kraštas; kalvos ir pievos ir 
ežerai puošia visą aplinką! Kaip 
tik čia, prie Milford miestelio, 
mūsieji skautai įsikūrė savąją 
ketvirtąją tautinę stovyklą. 
Nuo Ramiojo ir Atlanto vande
nynų pakrančių, iš Montrealio, 
Toronto, Hamiltono, St. Catha
rines ir Niagaros, gausiu būriu 
(registracija viršijo jau 800) su
skrido jie paminėti lietuviško* 
sios skautybės 40 metines. Skau- 
tybės, kuri išguita iš gimtojo 
krašto, taip gajai prigijo išeivi
jos jaunimo tarpe, kuri auklėja 
mūsąjį jaunimą Dievui, Tėvy
nei ir artimui kilniajam ženkle.

Vadovai
Visam skautiškąjam miestui - 

stovyklai, vadovauja TS pirm, 
v.s. Pr. Karalius, berniukų sto
vyklos viršininkas s. A. Bane
vičius, mergaičių — v.s. L. Če
pienė. Dvasios vadovas — kun. 
v.s. J. Vaišnys, SJ, evangelikų 
dvasiniais reikalais rūpinasi 
kun. A. Trakis ir kun. P. Dilys. 
Ligoninėje — pirmojoje pagal
boje dirba dr. Eug. Gurskytė - 
Paužienė, v.s. dr. K. Aglinskas 
ir vyr. sanitarė s. S. Gudaus
kienė. Meno vadovas, žinomas 
mūsų laužavedys s. V. Bražė
nas. Žinoma, atskiros pastovyk- 
lės vėl turi savo atskirus vado
vus. Tvarka ir švara visame ra
jone tikrai pavyzdinga.

Bendras vaizdas
Vos įžengus į rajoną, dėmesį

patraukia didžiulis ūkio pasta
tas, iš kurio vykdomas visas sto
vyklos tiekimas. Čia yra ir 
krautuvėlė, kurioje lankytojai 
turi progą paragauti čia pat ga
mintų valgių, atsigaivinti vais
vandenių gurkšniu. Toliau, di
delė graži lyguma ir vėliavų 
miškas — tai paradų aikštė. Vė
liavų stiebuose be JAV ir Lie
tuvos trispalvės, iškeltos ir 
mums draugiškų tautų vėliavos, 
atsiuntusių reprezentacines skil
tis ir kartu stovyklaujančių: 
latviai, ukrainiečiai, vengrai, 
lenkai, na ir patys amerikiečiai. 
Jie visi turi savo sftskirą rajo
ną ir tuo būdu, amerikiečiai 
skautai, taipgi atsidūrė “inter
national” sekcijoje. Toliau in
formacijos ir registracijos pa
lapinės, taip pat atskirose pala
pinėse vyksta skautiškos spau
dos bei rankdarbių parodėlės. 
Čia ir lenkai įrengę savąjį sky
relį. Tuo tarpu vengrų liaudies 
meno pavyzdžius matome mer
gaičių jūrininkių rajone vieno
je palapinėje. Čia pat augštas 
stulpas, ant kurio prikaltos įvai
rios lentelės, rodančios kryptis 
į stovyklas, įstaigas, vietoves ir 
t.t. Dešiniau, įsikūrė berniukai, 
viduje, dauboje — centrinė lau
žavietė, kairėje jūrų skautai, už 
jų, kitoje kalnelio pusėje — 
mergaičių stovykla.

Papuošimai
Gražūs pirmieji, pagrindiniai 

vartai. Vartus turi ir atskiri ra
jonai. Daug kur prie palapinių, 
ar prie atskirų laužaviečių ma
tosi gražūs žemęje kasti stalai, 
kruopščiai ornamentais, skau
tiškomis bei tautinėmis emble
momis dabinti, naudojant tik 
žemę, smėlį, samanas, akmenė
lius. Iš kitų papuošimų, žymiai 
išsiskiria Vilniaus Gedimino

Visų rūsiu stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvpirių 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 į 
šiaurę nuo Keswick, Ont., nuomojami naujai atremontuoti: vasarnamis, kabi
nos, su maistu ar be maisto, laiveliai. Paprašius šoferį, autobusas sustoja prie 
vasarnamio. Savaitgaliais duodami lydekų pietūs. Graži vieta poilsiui ir meš
keriojimui. 109 Orchard Beach, Keswick, Ont.

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

pilies bokšto gan didelis makie- 
tas, netoli jų, taipgi ant kalvos, 
Šviečia Trys Kryžiai, mergaičių 
stovyklos vartus puošia Geleži
nis Vilkas. Tai vis Lietuvos sos
tinės Vilniaus pagerbimui! Gra
žūs mergaičių ir Berniukų jūrų 
skautų papuošimai. Čia mato
me ir laivo stiebus, gelbėjimosi 
ratus, laivo varpus, žvejų tink
lus, laivų modelius, vėliavėles 
ir t.t.

Programos
Stovyklose visą laiką vyksta 

pašnekesiai, paskaitos, užsiėmi
mai, pratybos, žaidimai. Kiek
viena diena vis praeina atskira
me ženkle, pvz. Lietuvos Jūros 
diena (buvo jūrų skautų regata, 
nuleisti į ežerą vainikai žuvu
siųjų prisiminimui), Pasaulio 
Lietuvių diena, 40-to Jubilie
jaus diena, Tautinio atgimimo 
diena ir t.t. Bendri laužai nu
matyti tik keturi. Bet kiekvieną 
vakarą vyksta savi laužai atski
rose stovyklose ir pastovyklė- 
se. Maitinamas! taipgi atskirai, 
bet maistas gaunamas iš bend
rojo sandėlio. Jis pakankamai 
gausus, įvairus, maistingas ir 
šviežias.

Spauda
Reguliariai veikia paštas, gau

nami ir siunčiami laiškai, atei
na mūsų periodinė spauda. Sto
vykla turi ir savo dienraštį 
“Stovyklos Dienos”, spausdina
mą rotatoriumi. Jo vyr. red. fil. 
T. Remeikis. Prie jo leidimo 
daugiausiai prisideda Akademi
nio Skautų Sąjūdžio nariai. Kai 
kuriomis dienomis laikraštis iš
eina net su ofsetu spausdinto
mis iliustracijomis.

Nuotaikos
Visi patenkinti, žvalūs. Rajo

ne skamba dainos, lietuviški 
maršai (turima savas radijo 
mazgas su stipriais garsiakal
biais), skamba tik lietuvių kal
ba. Juk ir TS įstatų pats pirma
sis punktas reikalauja': “Tauti
nėj stovykloj kalbame tik tė
vų kalba'”.

Išdaigos
Kur jaunimas, ten be jokštų 

negalima apsieiti. Žiūrėk, tai 
kas palapinę nugriauna, tai 
“dingsta“ koks papuošimas, gai
relė ir pan. Laikui atėjus vėl sa
vo vietoje atsiranda ar tenka iš
pirkti kokiais nors fantais. Ati
darymo parado metu oro skau
tų lėktuvas visą laiką sukinėjo
si padangėje. Šiaip, čia savų 
•lėktuvų neturima, bet orą dre
bina skautų bandomi įvairūs 
lėktuvų modeliai. Kaikurie skau 
tukai greitai susirado ir prisi
jaukino sau tikrus draugus iš

NAUJOS KNYGOS
Viktoro* Gidžiūnas, ofm, SV. ? kyfi. .Jo noras 
Kazimieras. Tevų peonciškopų Kazimierą. Jo 
leidinys. 1958 jubilieimioi šv. j - - • -
Kazimiero metai. Tiražas 3.000 
egz., 48 psl. 8°. 
žymėta.

Kaino n epą-

Jubiliejiniai šv. Kazimiero 
metai kazimierinę literatūrą 
Šiek tiek praplėtė. Tiesa, švento
jo gyvenimas vis dar tebėra tirš» 
tose miglose ir apie jį mes ma
žai ką naujo tesužinojome. Be
veik nieko. Daugiau atskleista 
faktų jo kanonizacijos bei kulto 
praplėtimo klausimais.

Tėvas Viktoras Gidžiūnas, OF 
M, žinomas Lietuvos Bažnyčios 
ir ypač pranciškonų ordino isto
rijos tyrinėtojas, savo darbelyje 
nesistengia ką nors nauja p.asa-

gamtos pasaulio. Vienas skau
tukas kur beeitų, visad ant sa
vo sprando turinešioti ir jauną 
meškėną. Gyvuliukas taip .pa
milo savąjį globėją, kad niekur 
nuo jo nesiskiria. Dar vieną 
meškėną kažkur miškely susi
rado ir mergaitės. Ir tas vaka
rais tol neužmiega, kol viena se
sių nepasupa jo savą j ame guo
lyje ir neįdeda į snukutį pieno
bonkutės.

Svečiai
Jų daug kasdien, bet ypač sa

vaitgaliais. Automobilių aikštė
je rasime beveik visų 48 valsty
bių ir Kanados provincijų re
gistracijos ženklų. Atvyksta ir 
ne lietuvių skautų bičiulių, rė
mėjų, pažįstamų. Labai domisi 
lietuviškąja skautija ir ameri
kiečiai skautai. Jų visada sutik
si rajone uniformuotų. Išsiski
ria savo uniforminėmis kepurė
mis vengrų skautai — prie šonų 
stiebiasi lyg ir šepetėliai. Pilna 
aplink fotografų, filmuotojų, 
atvyksta ir laikraštininkų.

Jūsų bendradarbis nuošir
džiai dėkingas stovyklos štabo 
nariams, J. Pečiūrienei ir R. Pa
kalniui, už labai rūpestingą sto
vyklos aprodymą ir įvairias in
formacijas. Ir taip, teko palikti 
liepsnojančius jubiliejinius lau
žus, tikint ir žinant, kad lietu
viškoji skautybė (ir toliau gra
žiai klestės ir lietuviškosios min
ties liepsnelės ir toliau rusens 
šimtų išeivijos jaunuolių širdy
se su viltimi, kad vieną dieną
mūsąsis jaunimas vėl uždegs sa
vuosius laužus tėvų gimtajame 
krašte. Jubiliejinė stovykla tik 
dar kartą Įrodė, kad mūsieji
skautai budi.'! >

j ’ (.AL Gimantas.

Kultūros ir knygų pasauly
: mokslinis, bet religinės kultū
ros puoselėjimas. Iš pastabų vir
šelio viduje išeina, kad tai lei-
dinėlis iš Religinės Kultūros se
rijos — Šventųjų gyvenimai Nr. 
1. Šiam tikslui leidinėlis gana 
gražus. Teksto ne tiek daug, bet 
daug iliustracijų — net 25. O 
gale dar pridėtas šv. Kazimiero 
pamėgtosios giesmės “Omni die 
die Mariae” lotyniškas tekstas 
su lietuvišku vertimu ir Malda į 
šv. Kazimierą.

Knygutėje pirmiausiai apžvel
giamas šv. Kazimiero gyveni
mas, jo jaunystė, pasiruošimas 
valstybiniam darbui, aptariamos 
jo darybės ir įvertinama jo 
reikšmė mūsų tautai Autoriui
rūpi tik pats šventasis ir jo su- 
artinimas su mūsų laikų žmogu
mi — lietuviu. Būdinga, kad jis,
nors pats pranciškonas, nepasi
stengė išryškinti ir kitų autorių 
mažai teakcentuojamo fakto, 
kad šv. Kazimiero kanonizacijos
reikalais daugiausia rūpinosi 
kaip tik pranciškonai, anais lai
kais Lietuvoje pajėgiausias vie
nuolių ordinas. Reikia manyti, 
kad tai bus plačiau nušviesta 
autoriaus ruošiamoje Lietuvos 
pranciškonų istorijos II dalyje.

SOLISTAS BARAS — 
VARŽYBŲ LAIMĖTOJAS 

Sol. St. Baranauskas - Baras 
pereitą šeštadienį dalyvavo Či
kagos metiniame muzikos festi
valy, kuriame laimėjo pirmą 
vietą vyrų grupėj. Vietinis laik
raštis “Chicago Sunday Tri
bune” įsidėjo platoką aprašy
mą, kuriame St. Barą vadina ex 
DP ir pateikia keletą biografi
nių žinių. Solistas esąs dramati
nis tenoras, gimęs Lietuvoje, 
ten studijavęs mediciną ir 1944 
m. dėl bolševikų okupacijos pa
bėgęs į Vokietiją. Dainuoti Ba
ras pradėjęs Vokietijoj, vėliau 
tobulinęsis Italijoj ir dabar dai
nuojąs Čikagos lietuvių operoj, 
šiuo, metu rengiąsis “Carmen” 
operai. 1954 m. jis tapęs JAV pi
liečiu, dirbęs įvairiose Gary, 
Ind., įmonėse, dabar esąs “Stan
dard Federal Savings and Loan 
Association ’’tarnautojas.

Antroji vieta vyrų grupėje 
teko italų dramatiniam tenorui 
Dino Zamar-,atvykusiam į JAV 
1955 metais.

PLB seimo metu vykstančioje 
dailės parodoje Niujorke daly
vauja 33 dailininkai: iš Cleve- 
lando 2, Čikagos 7, Bostono 1. 
Niujorko ir apylinkių 14, Ro- 
diesterio 2, Australijos 2, Kana
dos 2, Pietų Afrikos 1,. Prancū
zijos 2. Paveikslų išviso 102: ta
pybos 56, grafikos 31, skulptū
ros 7, akvarelės 8. Paroda vyks
ta Riverside muziejuje. Meno 
kritikai ir spaudos atstovai su 
eksponatais bus supažindinti 
rugpjūčio 27 d., o parodos ati
darymas įvyks rugpiūčio 28 d. 
įleidžiamas katalogas su. 16 re
produkcijų.

. SoL St. Baranauskas negalės 
dalyvauti didžiajame PLB sei
mo koncerte, kuris įvyks rug
piūčio 31 d. Carnegie Hall. Jo 
vietoje dainuos sol. S. Šalna. 
Kiti solistai bus: J. Krištolaity- 
:ė, A. Stempužienė, A. Brazis.

Algis kepalas, keletą metų 
studijavęs istorijos mokslus Vo
kietijoje, su ąpima grįžo į Niu
jorką.

Prof. dr. Jurgis Baltrušaitis 
gegužės 3 d. atšventė 55 metų 
sukaktį. Tai žinomo poeto J. 
Baltrušaičio, buvusio Lietuvos 
atstovo Maskvoje, sūnus, žymus 
meno istorikas. Jis gyvena Pa
ryžiuje, yra parašęs jau 13 
mokslo veikalų. Iš jų betgi tik 
du yra lietuviški, išleisti dar Vy
tauto D. universiteto, kiti yra 
prancūziški.

Vaclovas Liūgą gavo B A laips
nį University of New England, 
Armidale. Pagrindinė jo studi
jų šaka buvo ekonominiai moks
lai, o šalutiniai — vokiečių kal
ba ir geografija. Šiuo metu Liū
gą dar tęsia studijas mokytojo 
teisėms įsigyti ir ruošiasi ma

gistro laipsniui.
Prieš studijas Liūgą buvo ak

tyvus Newcastle lietuviškosios 
bendruomenės narys, buvo net 
savaitgalinės mokyklos vedėju.

Komp. Jeronimas Kačinskas, 
atsikėlęs vargoninkauti prie Či
kagos, pradėjo duoti muzikos — 
piano ir fortepijono — pamokas 
Čikagoje.

Komp. J. Kačinską Bostono 
universitetas pakvietė diriguoti 
ismfoninį orkestrą, kuriame bus 
išpildyti V. Jakubėno ir J. Gai
delio simfonijos.

Laisvės kovų muziejaus skyr. 
įsteigtas prie Čiurlionio galeri
jos Čikagoje. Jame bus 3 sky
riai: Lietuva iki 1918 m., nepri
klausomybės laikotarpis ir oku
pacijų metas. Skyrius bus ati
dengtas Kariuomenės šventėje. 
Jo vadovas P. Šeštakauskas.

Čurlionio ansamblio ir Gran
dinėlės nuotrauką iš koncerto 
Cleveland© priemiesty Brate
nahl savo viršelyje išspausdino 
Plain Dealer sekmadienio prie
das “Pictorial magazine”.. Jo 
tiražas virš 500-000, tad lietu
viams padaryta didelė reklama.

Ada Karvelytė - Dubauskienė, 
savo eilėraščius - spaudinanti 
“Ateityje” ir kituose katalikų 
laikraščiuose, kurį laiką seniau 
bendradarbiavusi ir “TŽ”, su 
vyru ir šeima iš Kolumbijos per
sikelia į JAV. Kolumbijoje jie 
praleido 10 metų.

Archit. J. Mulokas paruošė 
planus indėnų misijų pastatams 
Montanos valstybėje. Bus stato
ma bažnyčia, vienuolynas, mo
kykla.

Pulk. J. Žuko atsiminimus 
leidžia “Terra”. Jie išeisią dar 
šį rudenį.

Z. ORENTIENĖS lietuviškoje klasikinio

Baleto Studijoje
darbas pradedamas š.m. rugsėjo 9 d. Lietuvių Namuose

• (Įėjmais iš Dundas g-vės). ' 4

Norintieji šia studiją lankyti 
prašomi registruotis pas studijos administratorių VI. Eižiną, 

996 Dundas St. W., arba telefonu LEnnox 6-8841. 
Ten gaunama ir šiuo reikalu norimų informacijų.

Studijos Administracija.

CRYSLER’S FARM

INGLESIDEMORRISBURG

LONG SAULT

JĖGAINĖS

CORNWALL

BREWERY LIMITED

IROQUOIS 
PYLIMAS

Apgyvendintas 1784 metais 
ir pavadintas kunigaikščio 
Cornwall, karaliaus Jurgio 

III, sūnaus vardu.

1813 metų kautynių vieta. 
Čia kanadiečių ir britų kariai 

atmušė JAV pajėgas.

Didinga šv. Lauryno upė, 
vienas didžiųjų pasaulio vandens 

kelių, yra pertvarkomas ir turės der didesnę 
reikšmę Kanados augimui. Šv. Lauryno 

jūrkelis bus tiesus pervežimo 
kelias per žemyną leidžiąs įplaukti dide

liems vandenyno laivams iki pat 
prerijų pakraščio. International Rapids sek

cijoje $600 milijonų elektros jėgainė 
pagamins 1.640.000 kilovatų 

Ontario pro v. ir Niujorko valstijai.

Visiškai naujas miestelis 1 Vz 
mylios į šiaurę nuo senosios 

vietos, kuriame gyvena perkelti 
gyventojai iš senojo Iroquois.

Miestelis dabar apjungiąs 
gyventojus buvusių Mille Roches 

ir Moulinette vietovių.

2.450 pėdų ilgio, 67 pėdų 
augščio, 25 mylios augŠtyn 
nuo Long Soult pylimo. Jis 
kontroliuos vandens tekėji

mą iš Ontario ežeero.

Dalis šio mtestelio buvo 
perkelta ir jo vieta užleista 

jėgainės projektui.

Čia atkelti gyventojai iš 
buvusių Farran's Point, 

Dickinson's Landing, Wales ir 
Aultsville vietovių.

LONG SAULT 
KANALAS 

Dalis jūrkelio JAV International 
Rapids sekcijoje. Kanalas 

yra 10 mylių ilgio.

' GRASS UPtS 
UŽTVANKA 

Žemutinė Long Sault kanalo 
9 dalis.

3.300 pėdų ilgio, 162 pėdų 
augščio. Kerta kanalą tarp 
Barnhart salos ir Kanados 

žemyno.

LONG SAULT 
PYLIMAS

2. 250 pėdų ilgio, praleidžiąs 
atliekama vandeni pro šalutinę 
jėgainę . . . sudaro pagrindinį 
tvenkinį jėgainės generatoriui.

FORT WELLINGTON
Pavadintas garsaus kunigaikščio 
Wellington© vardu. Jis pastaty

tas 1812 m. Dabar -—.. 
karinis muzėjus.

EISENHOWER 
UŽTVANKA

Augštutinė Long Soult 
kanalo dalis.

• ■: Bi.-.

jūsų Ontario...

sv. Lauryno 
jūrkelis

IROQUOIS

i1



Mann & Martel LTD.

REALTORS
1199 Bloor St. W. Telef. LE. 4-8481

I *

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į Šią 
didelę pardavimo- įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Hollo m • Dover court 
$1.500 įmokėti, 6 kombonų mūrinis 
narnos, olyva apšildomas, 2 moder
niškos virtuvės, kietos grindys. Visai 
arti Bloor gatves. Tuojau galima už
imti.

College - Morgueretto 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, nauja šildymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lansdowne 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas, Savininkas iš
vyksta į Angliję. Geri morgičiai.

Islington - 401 kelias 
$4.000 įmokėti, 1 metų senumo, 6 
kambarių lobai gražus "bungalow" 
su pristatytu • garažu, aliuminijaus 
antri langai, morgičiai. Arti
apsipirkimas, mokyklos. Tuoj galima 
užimti.

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu olyva apšildo
mos, 2 moderniškos virtuves. Dalis 
baldų įeina į pirkimo kainą.

Jane - Annette 
$12.000 pilna kaina, 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

St. Clair - Oakwood 
$5.500 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas su 
garažu, alyva apšildomas. Visai arti 
St. Clair.

Indian Rd. - Bloor 
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis namas su 2 garažais, 
vandeniu alyva apšildomas, 3 moder
niškos virtuves.

Quebec - Bloor
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 
resras mūrinis narnos su 2 garažais, 
3 moderniškos virtuves, 2 vonios. 
Geras pajamos.

St. Clair - Oakwood
Triplcksos, 1 metų senumo, viso 

14 kambarių, vandenių‘ alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin
kui už*mėnesio laiko.

Mimico
Dupleksas su garažu, pilna kaina 
$18.900. Du butai po 5 kambarius, 
vandeniu alyva šildomas.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-84S1
Namu tel. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
REALT O R S < ' ' ' / y <

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

High Park - Bloor 
$10.000 įmokėti, dviejų atskirų butų 
dupleksas, lobai gerų plytų, atskiras 
namas. Vandens alyvos šildymas, ga
ražas. Labai arti Bloor.

Roncesvalles - Dundas 
$3.000 įmokėti, 6 kambariai, dvi vir
tuves, alyvos šildymas, garažas. Arti 
apsipirkimo ir susisiekimo.

Bioor - Kccle 
$4.000 įmokėti, 1 1 didelių kamba
rių, atskiras namas, 3 virtuvės, van
dens alyvos šildymas, dvigubas ga
ražas.

dh dį 
MP <fl>

Parkdale — 10 kambarių 
4 virtuvės. — Pajamos.

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

Jone - Annette 
x 3 metų senumo 

$1.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, privatus įvažiavimas, skola 22 
metams ir 5 ¥2 %. Idealus namas ir 
vieta šeimai. Prie pat mokyklų, su
sisiekimo ir apsipirkimo. Kaina tik 
$15.500.

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

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

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

Bloor - Quebec
S3.900 įmokėti, mūrinis, 7 kamba
riu, atskiras namas, garažas. Kaina 
$17.900.

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

Roncesvalles - Grenadier Rd. 
1 atvira skola

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

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

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Nomų RO. 2-5543.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood

$7.000 įmokėti, 11 didelių kamba
rių, atskiras gerų plytų namas, van
dens alyvos šildymas, 2 mod. virtu
ves, garažas. Prie pat St. Clair.

Bloor - Rusholme
$10.000 įmokėti, atskiras, trijų at
skirų butų — 14 kambarių namas. 
Vandens alyvos šildymas, privatus 
įvažiavimas, vieta 5 garažams, $250 
pajamų menesiui ir 4 kambarių bu
tas savininkui.

Oakwood - Eglinton
$1.500 įmokėti, 5 kambarių, vieno 
ougšto namas-bungalow. Lengvi mo
kėjimai.

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-8381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Lengv. atletikos sezono užda
rymui rugsėjo 7 d. 4 vai. p.p. 
Rennie parke įvyks klubo leng
vosios atletikos rungtynės. Bus 
rungtyniaujama pagal žaidynių 
programą. Registruotis rungty
nių vietoje.

Futbolo pirmenybės Can-Con 
lygoje įpusėjusios. Nors ir ne- 
geriausiu sąstatu vytiečiai labai 
ryžtingai sukovojo prieš lygos 
favoritą Golden Mile. Tik pas
kutinėse minutėse, buvusiems 
National lygos žaidėjams, pa
vyko- išplėšti 2:1 pergalę. Vytie
čiai pirmieji pasiekė įvartį toli
mu, bėt gražiu P. Rožaičio šū
viu. Toliau vytiečiai susiima ir 
laimi net 3 rungtynes iš eilės. 
Vokiečių Eintracht supilamas 
net 4:0. Įvarčiai: Preikšaitis 2, 
J. Vėlyvis, Škotas. Po labai at
kaklios kovos įveikiami latviai 
2:1. Jie pirmieji pasiekia įvartį 
ir persvarą išlaiko iki paskuti
niųjų 10 minučių, kai vytiečiai 
A' Kasperavičiaus ir Preikšai- 
čio šūviais nulemia rungtynes. 
Rungtynėse su trečioj vietoj 
stovinčiu Arsenai, priešas muša 
pirmąjį įvartį, tačiau jos baigia
mos vytiečių pergale 4:2.

Lake Simcoe
JACKSONS POINT

$99.00 įmokėti užtikrins 15.000 kv. pėdų sklypą paruoštą sta
tybai. Žvyruoti keliai, visi patogumai.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Eurniture 
■■/■■<LT MITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO * 

ŠALDYTUVAI * 

SIUVIMO MAŠINOS ★ 

SKALBIMO MAŠINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI *

viai: J. Vėlyvis 2, Lietuvinin
kas, Preikšaitis.

Paskutinėse rungtynėse vy
tiečiai vėl buvo arti reikšmin
gos pergalės, kuomet pralaimė
ta dabar antroje vietoje stovin
čiai Lions komandai 2:1. Ašt
riu Šimkaus šūviu vytiečiai pir
mieji muša įvartį. Tik antrojo 
puslaikio pabaigoje priešui pa
vyksta įsprausti išlyginimąjį 
įvartį. Vytiečiai vėl turi progą 
pelnyti pergalę, bet į tuščius 
vartus riedantį kamuolį priešo 
gynėjas dar spėja atmušti. Žai
dimo pabaigoj priešui vėl susi
daro palanki proga išplėšti sun
kiai pelnytą pergalę. Po šių 
rungtynių Vytis šioje lygoje 
laikosi maždaug 6 vietoje. Ka
dangi liko žaisti tik su silpnes
nėm komandom, tad ir baigmi
niai peržaidimai galėtų būti ne
sunkiai pasiekiami. Vytis II, 
žaidžianti Senior lygoje, turi 5 
taškus ir laikosi apie lentelės 
galą’

Vyti parėmė šie inžinieriai: 
B. Ulozas, V. Ūsas, P. Lėlys, V. 
Balsys po $5; J. Stankevičius, 
A. Slapšys, A. Ciplijauskas, P. 
Čeponis po $4; S. Šimkus, V. 
Matulevičius, S. Kryževičius, J.

Ideali vietovė, lengvai pasie
kiama iš Toronto. Norėdami 
pamatyti šiuos sklypus, pa
skambinkite EM. 6-1352, sa
vininkui arba George Lamont t
Realtor, Jackson Point. PArk- 
view 2-3691, arba savam nuo- 

savybių pąrdavejui.

★ KROSNYS
★ LINOLEUMAS

★ VAIKŲ BALDAI

★ ĮVAIRŪS KILIMAI

★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI 

Cepukas, E. Babelis, V. Balsys, 
K. Aperavičius po $3; P. Staus
kas, J. Sližys, K. Gaputis po $2. 
Dar Vytį parėmė J. Mažonienė 
$3 ir J. Jocius $1.

Bijūną Braką ir Laimą Lėly
tę, sukūrlusius lietuvišką šei
mą, vytiečiai nuoširdžiai svei
kina.

Loterijos, kurioje galima lai
mėti $450 vertės Philips tele
vizijos aparatą, bilietai gauna
mi pas klubo narius. -

Klubo valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems prisidėjusiems 
prie Springhurst vasarvietės 
sporto aikštelių įrengimo. Ypa
tinga padėka skiriama M. Du- 
liūnui už gabiai įrengtą krepši
nio aikštelę ir V. Gvaldai už 
naudingus patarimus ir talki
ninkavimą. A. S.

Springhurst vasarvietėje kleb. 
kun. P. Ažubalio pastangomis, 
talkininkaujant vytiečiams, vi
sų vasarotojų naudojimui įreng 
tos krepšinio, tinklinio ir bad
mintono aikštelės. Jų oficialus 
atidarymas įvyks rugpjūčio 30- 
31 d.d. Šia proga atvyksta Mont 
realio sportininkai, kurie sužais 
draugiškas vyrų ir moterų 
krepšinio rungtynes su vytie- 
čiais. Jaunių krepšiniui kviečia
mi Hamiltono Kovo jaunieji 
krepšininkai. Visų vasarotojų 
įsijungimui į atidarymo varžy
bas bus pravestos kvadrato ir 
badmintono varžybos — vyrų, 
Jaunių ir 3-jose moterų grupė
se. Norintieji jose dalyvauti pa
vieniui ar komandiniai regist- 
ruopasi Springhurste parapijos 
salėje iki rugpiūčio 30 d. 12 vai. 
Pageidaujant galima būtų pri
jungti’ ir kitas sporto šakas, 
kaip neseniai atsiradusį kojinį, 
vandens slidinėjimą ir kt.

A. S.

Vašingtonas. — JAV prezi
dentas netrukus paskirs specia
lų valstybės departamento pa- 
sekre torių Afrikos reikalams. 
Afrikos vaidmuo taip pakilo, 
kad jos skyriuje Vašingtone dir
ba 77, o pačioje Afrikoje 274 pa
reigūnai.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimg ir sutraukia 
hemoroidus.

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

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie; kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema!"

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

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.

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

Weston Rd .• Lombton Ave. 
$1.000 įmokėti, 6 komb. otsk. mūr. 
nomos, išilginis plonos, šoninis įvo- 
žiov., lengvos išsimokejimo sąlygos.

Dundas - Roncesvalles 
$2.000 Įmokėti, 6 komb. mūr. no
mas, olyvo šildomas, 2 mod. virtuvės.

Sunnyside Ave. - Roncesvalles 
$4.000 įmokėti, 8 komb. mūrinis na
rnos, 2 mod. virtuvės, olyvo šildomos, 
privatus įvažiavimas.

St. Clarens Ave. - Bloor 
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūr. na
mas, 2 mod. virtuves, naujas šildy
mas, garažas, gražus didelis kiemas.

Jane - Annette
$5.000 įmokėti, 7 kamb. otsk. mū
rinis nomos, kvadratinis plonas, 2 
mod. virtuvės, alyva šildomas, gara
žas, 10 metų skola.

Quebec Ave. - Bloor 
$5.000 įmokėti, 7 komb. otsk. mūr. 
namas, kvadratinis plonos, mod. vir
tuvė, alyva šildomas, garažas, gra
žus didelis kiemas.

Jane - Baby Point 
$5.000 įmokėti, 6 kamb. otsk. mur. 
bungalow, mod. virtuve, vand. Šildo
mas, garažas su privačiu įvažiavimu, 
viena skola 10 metų.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

PARDUODAMAS
VAISIŲ ŪKIS PRIE NIAGAROS

$5.000 įmokėjus, su viena ilgamete atvira skola, galima nupirkti 
11 akrų vaisių ūkį labęi gražioje ir derlingoje Niagaros apy
linkėje? Gražūs trobesiai su visais patogumais, apynaujis trak
torius ir kiti ūkiniai padargai įeina į prašomą kainą. Be to, šie
metinio derliaus, dar yra už $2.000-3.000. Pilna kaina $18.900. 
Nepraleiskite šios retos progos Įsigyti sveiką ir. pelningą^ ūkį 
su mažu nuosavu kapitalu. Dėl informacijų skambinti ar rašyti:

MR. S. KĖKŠTAS
MANN & MARTEL REALTORS LTD.

2336 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Telefonas RO. 2-8255

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.
Skambinkite ar rašykite pageidaudai

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

697 Bay Str., Toronto 2 - - - EM. 6-9488

Nuo sausio i dienos Ontario provincijoje 
įvedamas Ligoninių Pianas.

Tačiau šitas pianas nepadengs operacinių 
ir gydytojų išlaidų.

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

kitų apdraudų.
Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:

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

Windermere Ave. • Bloor 
$5.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atskiros mūrinis namas, 2 vo
nios, 2 virtuvės, vand. olyva šildo
mas, garažas. Skubus pardavimas.

Jone - Bloor 
$6.000 įmokėti, 6 komb. otsk, mūr.

' namas, kvadratinis plonas, mod. vir
tuvė, vand. olyva šildomas, garažas, 
viena skola 10 metų.

High Pork • Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 11 kamb. atsk. mū
rinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
vand. alyva šildomas, garažas, leng
vos išsimokejimo sąlygos.

Rusholme Rd.
$10.000 įmokėti, 10 komb. duplek
sas, atskiras mūrinis, vand. šildomas, 
2 vonios, 2 mod. virtuvės, dvigubas 
garažas, lobai geram stovyje, turi bū
ti parduotos.

Indian Rd. - Roncesvalles 
$10.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 3 vonios, 
vand. alyva šildomas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, viena skola 10 m.

Rusholme Rd. - Bloor 
$10.000 ar mažiau įmokėti, 12 kam
barių, mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 
vonios, alyva šildomas, privatus įva
žiavimas, 10 metų skola.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDA

ii patyrusio ir patikimo patarnavimo

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

5. M A R IJ OŠ IU S
Įstaigos tel. Namų tol
LE. 2-3321 RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

A. AWRWS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

L Mawrodin
REALTOR

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St W. RO. 7-3121

Saugesniam važiavimui! SiSS*sile’
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —

PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma
šiną dar šiandien!
RATŲ BALANSAVIMAS 
PILNI PERDAŽYMO 
DARBAI
VAIRŲ PATIKRINIMAS

• SULANKSTYMŲ ' 
IŠTAISYMAI

• STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, k 
kiti darbai.

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

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

Ken WILES Ltd. - Realtor
Baby Point Paint & Wallpaper

C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažai, 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, PASIŲSKCTE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

Roiykite, telefonuokite or otvykito po* mus. Vito* informotijo* voltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
< . ? ; - - ....... ■ ■

1147 DUNDAS ST. W., Oismgton kempes (priH Lietuvį Nemuš)
TELEFONAS LE. 6-21 39

Porkdole
$1.700 įmokėti, 7 didelių kambarių 
mūrinis narnos, išilginis plonos, nau
jai išdekoruotos. Dvi modernios vir
tuves. Tuojau golimo užimti.

Roncesvalles - Dundas
$1.800 įmokėti, 7 kambarių mūri
nis namas, išilginis plonas, olyvo ap
šildomas, garažas.

Six Points
$9.800 pilna kaina, 5 kambarių 
bungalow, alyva apšildomas, priva
tus jvožiavimas, garažas, didelis 
sklypas su vaismedžiais.

Queen • Lansdowne 
$16.600, 8 didelių kambarių, atski
ras namas, per du augštusf naujas 
alyvos apšildymas, dvi virtuvės, trys 
garažai, a

Dundas • Humberside 
$19.200, dvi kampinės krouhrvės ir 
5 kambariai. Gera invested jo.

Dundas • Dovercourt 
$28.500, mėsos krautuvė ir 5 kam
barių apartamentas. Šaldytuvai bei 
visi įrankiai įeina į prašomą kainą.

PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

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

Klauskite dar šiandien dėl šios savaitės ir kitų pardavimų:
Bloor • Indian Rd. $3-4.000 įmok. 

6 grožių kamb. atskir. mūr., gara
žas, orti susisiekimo, sav. išvyksta. 
Skubus pardavimas.

Fern Ave. - Roncesvolle, $4.000 
įmok., 7 did. komb. mūr. olyvo vond. 
šild., 2 mod. virt., gorožos. Lengvos 
išmok, sąlygos.

Bloor - Indian Grove. $12.500 
prašomo kaino, 6 komb., mūr. no
mos, naujas gozo šild., mod. virt. 
Tikrai vertos dėmesio pirkinys.
Įstaigos telefonas LE. 4-7584

Rusholme - College, $5-6.000 
įmok., 7 kamb. per du ougšt., otsk. 
rupių pi. naujos statybos. Alyva 
vand. šild., garažas. Viena otviro 
skdo 10-čioi metų. Golimo tuoj už
imti.

High Park Blvd. • Roncesvalles, 

$6-7.000 įmok., 7 grožių komb., 
otsk. gražus nomos, olyvo šild. dvi
gubos gorožos, vieno skola balan
sui 10-čiai metų.

S. JOKŪBAITIS.

Bloor - Windermere, $8.000 įmok. 
7 did. komb. per du ougštus. Gra
žus nomos, didelis kiemas, garažas, 
orti susisiek., skubus pord. Pilno kai
no tik $17.000.

Howard Prk.-Parkside Dr. $8.000 
įmok., 12 did. komb., grožios sta
tybos rupių plytų, origin, dupleksas. 
2 gorož., 2 virt., olyvo vond. šild. or
ti susisiek, ir krautuvių. Geras In* 
vestovimos.

Namų telefonas LE. 4-0773
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Dr. J. UR^AITIS
1398 Dundas St. W.

V. VASIS
REAL ESTATE 

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4605
AVENUE RD. - COTT1NGHĄM

$6.500 imokefi, 8 kcmjęrioi, • gero mūro, vandeniu alyva šildomas, įrengtos 
rūsys, lobai gera vieta nuomavimui.

RONCESVALLES - GEOFFREY
Kaina $23.900, originalus dupleksas, 1 I kambarių, vandeniu alyva šildomas, 
du garažai, reikoLngas didesnio į mokėjimo.

ANNETTE - GILMOUR
$3.500 įmokėti, atskiros 9 Vi kambarių namas, naujai išdekoruotas, privatus 
’įvažiavimas, reta proga įsigyti namų su mažu {mokėjimu.

of. CLAsK - GLtNHULMt
$8.500 įmokėti, 11 kambarių, vandeniu alyva šildomas, privatus įvažiavimas, 
gražus kiemas, netoli mokyklos ir susisiekimo.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

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

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

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

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

Sav. V. B L O C KI S

• Surinko ir išvertė PR. ALŠENAS 
Abejotinas talentas

Po magikų pasirodymo žiūro
vams išeinant iŠ salės vienas pa-

i stebi rūbinėje kažko ieškantį 
1 vieną iš to vakaro artistų.
! — Ar tai tamsta būsi tas pats 
žmogus, kuris suranda .salėje 
taip žmonių paslėptą adatą?

— Taip, tai aš.
— O ką tamsta čia veiki?
— Ieškau ir negaliu surasti sa

vo skrybėlės.
Kareivinių kieme

Grandinis komandavo grupelę 
kareivių, mokė juos rikiuotės. 
Praeidamas pro šalį leitenantas 
sustoio ir žiūri. Vieno kareivio 
nukrito šautuvas ant žemės. Lei
tenantas sušuko:

— Sakyk, kaip ilgai esi ka
riuomenėj?

— Visą dieną, tamsta leite
nante! — atsakė kareivis.

Darbovietėje
— Žinai, Džanai, aš būčiau ta

vęs nebudinęs, jeigu nebūtų 
svarbaus reikalo, — sako “bo
sas” žadindamas iš miego dirb
tuvės darbininką. — Aš norė
jau pranešti, kad tu esi atleistas 
iš darbo ...

Mažoji Marytė ateina į svečių 
kambarį su plytele šokolado ir 
pasiūlo atsikąsti jo savo vyres
niosios sesutės sužadėtiniui Jur
giui. ' ' Nenorėdamas • mergaitę 
įskaudinti savo atsisakymu, Jur
gis truputį atsikanda. Bet Ma
rytė nesidžiaugia. Ji pradeda
verkti.

— Na, kas tau atsitiko? — tei
raujasi tėvelis;

—-. Jūs visi sakėt, kad Jurgis 
nekąs, o jis ėmė ir atkando, —. 
pro ašaras atsako Marytė.

7PUSL.=

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

ligų praktikai.
288 St. Clair Ave. W.

Tel. WA. 1-6614. Toronto

Dr.Aleksas Valadka
1681 BLOOR ST. W. 

Toronto
Telefonas LE. 1-2933

Grįžo iš atostogų.

Darbo valandos: 2-4 vai. p.p.
6.30-8 vai. vok. šeštadieniais

10-12 vai. p.p. Ketvirtadieniais 
kabinetas uždarytas.

ir 
nuo

I

Išvyksta atostogų 
nuo rugpjūčio 21 d. iki rugsė
jo 1 d. ir jo kabinetas bus 

uždarytas.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja*

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: 

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v. 
Šeštadieniais pagal susitarimą

X

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
“ WANDA’S HAIR STYLING
PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS a-^ilar.kyti naujoje ir mo-’ei’hioje WANDOi 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos.

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

1769 B QUEEN ST. W. (prie Sunnyside) 
Telefonas LE. 5-6686

i

PRANAS BARAUSKAS

I

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

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

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

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garon-

Skambinti telef. LE. 1-1602.

, RESTORAHAS “RŪTA” 
c? x —K » . .... * . - v * -•

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Vaigiai gaminami prityrusių virėjų. Atida 
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami, atsilankyti

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

LE. 4-3608
S3 Westmoreland Avenue, Toronto
Atoiovcs The Empire Life ’nsurcnce Co. ir 

kitų draudimo bendrovių.

NCRiTE SUTAUPYTI?
Kainos ont visko pakilo, tačiau Jūsų 
nuosavybės d;audimai kainuos mažiau 
jei kreipsitės į- mus. Parodysime, kaip 
galima pilnai apsidrausti už žemesnę 
kciina. Patarimai ir catarnavimai 
tui. ^kembinkite šiandien.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Kas keliatės į kitę 
b litų ir norite pigia kaina per

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

BR. STONČIUS

Fort William - Port Arthur Ont.
žiai praleidome laiką. Kun. Ber- ■ 
tašiui ir jo bendrakeleiviams 
reiškiu didelę padėką už apsi- ■ 
lankymą pas mus.

Šito pobūvio ir susitikimo bei 
pokalbio dėka pas daugelį atsi
rado noro ir pritarimo, kad čia 
gyveną lietuviai galime įsteigti 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje — SLA pašalpos ligoje, 
sveikatos ir pomirtinės apdrau- 
dos kuopą.

Nereikia daug aiškinti apie 
SLA, jau tiek daug metų gy
vuojančio atliktus naudingus ir 
gražius darbus Lietuvai ir lietu
vybei. Visi tą matome iš lietu
viškos spaudos. Vienok galima 
priminti, kad SLA yra vienas di
džiausių lietuvių išeivijos visa
me pasauly ligoje pašalpos, ap- 
draudos, našlių, našlaičių ir' 
moksleiviams padėti fondas. 
SLA stipriausiai stovėjo už Lie
tuvos laisvės įkūrimą dar 1918 
metais. Ir dabar stovi už Lietu
vos nepriklausomybės išvadavi
mą iš komunistinės vergijos.

Tat visi, broliai ir sesės lietu
viai, gyveną šitbse vietose, sto
kim į darbą ir įkurkim SLA 
kuopą!

. Kad jau kitais metais minė
dami Vasario^ 16 šventę su apy
linkės Lietuvių- Bendruomene ir 
SLA jau pas mus turėtume.

; V. Sibulis.
Šių mieštų metinės ( parodos 

proga, kuri tęsėsi visą savaitę, 
buvo suorganizuotas ir lietuvių 
skyrius užimąs net 35 pėdų plo- - 

’tą. Jį puošė Vytis vidury ir už
rašas Lithuania. Šone lietuvai
tės manekenas tautiniais drabu
žiais ir gintaro papuošalais.

Paroda atrodė gana gražiai. 8 
vertingi skulpt. Dagio medžio

1^(2 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 Į 
Čia pat galime užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus. į

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

■■

GREITAI •. GERIAUSIAI • ’LENGVA!

PINIGAI Į 
^|LIErUV<.......

iki: $5O.po

WRESil ŠAVAilTS

.?.’LpĮSta'..Bankų l)ept:

■ •• - z

>

>■

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

,v I|OSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St E.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

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

Naulu stabdžiu idėiimas tik $18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau regu kitur.

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

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritaiko akiniu:, visiems 'akių defek- 
QK.ų įervus, kuri* daž

nai sukelia galvos >kaudėlimq ir nėr- 
vingumg. KolOa slavų kalbomlf.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dar tvirčiau lietuviai-įės į 
tautinį kultūrinį ir brolišką 

darbą!
Rugpiūčio 4-9 d.d mūsų dvy

nukuose miestuose vykstančio- 
e Kanados tautinėje parodoje 
/ietoš lietuviai su savo skyriu
mi labai gražiai pasirodė. Kita
taučiai labai domėjosi ir įvėr
imo dailininkų: išdrožtus sieni
nius paveikslus, gintarus ir ran
čų darbo audinius Už įrengimą 
parodoje lietuviško skyriaus di
džiausia garbė ir padėka pri
klauso mūsų čia visų mylimai ir 
gerbiamai dr. E. Jasevičiūtei, ne 
pa vargstančiai veikėjai tautinė
je ir kultūrinėje dirvoje. Taip 

i pat didelė garbė ir padėka pri
klauso vietos lietuvėms ponioms, 

j kurios prie visokio darbo nuo
širdžiai prisideda. 
Į Tą pačią savaitę miškininkai 
! turėjo gražų pobūvį - balių. Bu- 
! vo daug dalyvių .Patraukė tai 
’ ir ne vieną iš priaugančių jau
nuolių.

! Paoaigoje parodos, sekmadie
nį, turėjome bažnytines pamal-

i das. Kun. Bertąšius iš Winnipe- 
go atlaikė šv. Mišias. Su kun.

; Bertašium buvo kartu dar du 
■lietuviai, jo bendrakeleiviai.
■ Vienas iš jų Manitobos univer- 
I siteto studentas, atvykęs iš Ko- 
: lumbijos, Pietų Amerikoj, Ka- 
1 nadoj mokslintis. Baigęs mokslą 
jis nemano grįžti atgal, o pasi

tiksiąs Kanadoje, nes ir jo tėvai 
persikelia į Kanadą. Po pamaldų 
uos pačios bažnyčios svetainėj 
turėjom skanius.> pietus mūsų 
gerbiamų ponių pagamintus. Tik 
gaila, kad į pamaldas ir į pietus 
nepsrdaugiausią žmonių atsi
lankė. ’ ‘ ■ ■ ■

Po pietų su kunigėliu ir jo __ ____ _____
bendrakeleiviais buvome užva- drožiniai puošė viršų. Dail. A. 
žiavę i kalną Mount McCaey, Tamošaitienės audiniai yra tik-

T?. rai gražūs ir jų buvo nemažai, 
tik gal kiek vienodi ar panašūs 
raštai. Puikiai atrodė lėlės ap
rėdytos A. Tamošaitienės aus
tais, o Irenos Meiklejohn su 
grupe skaučių pasiūtais tauti
niais drabužiais. K. Motušio ir 
St. Bujoko gintaras priminė 
Baltijos krantus. Gražių dalykų 
atsiuntė kun. Bertąšius.

Kadangi čia mūsų tėra labai 
mažai ir tą paruošimo darbą 
bei tvarkymą atlikti tenka vos 
keliems žmonėms. Be jau mi
nėtų asmenų mums talkininka
vo ir KLB kr. V-bos pirm. V. 
Meilus. Iš vietinių daugiausia 
dirbo pp. Jonaičiai visi trys, p. 
Radzevičienė su dukrom, p. Si- 
bulis, p. Kaminskienė ir p. Bru
žienė, Lawrence Jokubauskas. | 

| Visiems prisidėjusiems prie 
parodos parengimo nuoširdžiau
siai dėkoiame. j

Nuoširdžiai dėkojame mus ap
lankiusiam kun. Bertašiui. P.p. 
Radzevičienė su dukrom, Joku- 
bauskienė, Giedraitienė, Ka
minskienė ir Jonaitytė paruošė 
bendrus pietus. P. Bružienė ir 
H. Poškus rinko aukas. Didelis 
ačiū visiems!

Užpraeitoj korespondencijoj 
iš Fort William dėl klaidingų 
informacijų tilpo p. Dautarto 
pavardė už tai jį atsiprašau. Iš- 
tikrųjų lietuviai svarbiose miš
kų darbo pareigose yra A. Vai
tiekūnas, P. Radzevičius ir p. 
Kažkys. E. J.

Paieškojimai
Balys Meškauskas, sūn. Kazi

miero, gimęs 1910 m. vasario 25 
d., prašomas atsiliepti dėl pali
kimo šiuo adresu: Emilija 
tekūnienė, 2512 W. 47 Str., 
cago 32, III.

Henrikas ir, Edmundas 
vila prašomi rašyti šiuo adresu: 
Liucija Paulavičius, 4411 S. 
Talman St., Chicago 32, Ill., 
USA. Yra labai svarbių žinių iš 
Lietuvos.

nuo kurio matomas visas Fort 
William miestas ir Superior eže
ro pakraščiai su salomis. Kun. 
Bertąšius, stebėdamasis tokiais 
gražiais gamtos vaizdais, visą 
apylinkę nufilmavo. Po to pa
traukėm link Port Arthur mies
to prie Boolowo ežero maudyk
lų į augštą kalną, kur įvyko ge
gužinė. Čia jau iradome didelį 
oūrį lietuvių suvažiavusių. Visi 
tartu lietuviškoj nuotaikoj gra-

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Vairinu vasarnamius. 
Tel. LE. 3-1080 

44 Gwyn ne Avė., Toronto

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS 

r ; ■ ■ . ii.

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles) '

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų, kos
tiumams ir oaltams. Augščiausios klasės rankų tiarbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

I Eft Cim CEDIIIAC and general LEU dlUlr OlKVIvE carpentry
Krautuvių ir vitrinų, kabinetų, lentynų, bufetų įrengimai.

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

DĖMESIO! DEMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AŲ^O RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO 

televizijos ir r?dio aparatus 
TAPE REKORDERIUS. Hi - Fi, PATEFONUS.

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

I

Ma-
Chi-

Sur-

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

Zakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitariate

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS VVACHNA

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

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

Lietuvio advokato

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN. B.A 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.

Kalba slavų kalbomis.

IĮ47 Dundas St W , Toronto 
Telefonai: LE. 4-8431 ir L E. 4-8432

VALAU FOTELIUS 
ir įvairius k ii’mūs, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus. 

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

/prie Dufferin/ *

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

STANLEY SHOE STOKE
Augščiausios rūšies moterų, vo*kų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs

1438 Dundas St. W. Toronto 
pne Gtadrtona

Visi ėlėktros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Pathola 1 otm. liti $3.000. Paskolos, indėlio i ir gyvybė aodrautfa.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vak. 
Antradieniais —
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.r Toronto, Ont.

Teinąs LE. 2-8723

nuo 10-12 vol. ryto ir 7 • 9 vol. vok. 
uždaryta.

į

»

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O. 
WIKT0KIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

W A I.ENCKI, B.A., LLB.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

JIMI Adelaide St. W.
K oom 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

NEIMAN, 8ISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

95 Ror.cesvalles Avė., Toronto
Telef. LE. 6-5613

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS’

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokrte 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 

v e I t u I .

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. M&rgičių plonai ir t.t.

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

Richmond Hill

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
ten gyvenončioiš orbo otvykston- 

ėfais H Lietuvos.
■ '• :' ■
Nevykti galimo loivu "BofOry*' kg^ 
mėnesį. Ncsexoniniu loiku nucloi-

Užsisokyk«tC' vietos ^pįįjd.usioi. ir 
J 'gerinusio! per \ L \

FOUR SEASONS 
TRAVEL

■ ■■ ' \? / ..■'i ' ■■■" ■ ' (

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

1

I
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TORONTO. Ont
Prisikėlimo parapijos žinios
— Toronto arkivyskupijos vi

sose bažnyčiose praeitą sekma
dienį buvo renkamos aukos už
sienio misijoms. Misijų tema 
pamokslus sakė T.Rafaėlis. Pri- 
>iKėlimo parapijiečiai pasirodė 
misijoms esą dosnūs ir gausiai 
aukojo. Visiems nuoširdžiausia 
padėka.

—.Prisikėlimo parapijos cho
ras, vadovaujamas Vaclovo Ve- 
rikaičio, po vasarinės pertrau
kos tuoj pradės repeticijų sezo- 
ią. Norima pasiruošti su nauju 
eliginės muzikos ir dainų re

pertuaru. Apie tikslesnę repe
ticijų dienotvarkę choristai bus 
informuoti vėliau. Choro vado
vybė nuoširdžiai kviečia balsin- 
gesnius vyrus, moteris ir mer
gaites jungtis j chorą. Gausus 
nariais ir skambus balsais cho- 
•as yra bendras visų parapijie
čių reikalas ir pasididžiavimas. 
Tad laukiame naujų narių pri
sidedant, o ypač kviečiant as
meniškai, prašome neatsisaki
nėti ir aukotis choro reikalui.

— Pasibaigus vasarinių atos- 
ogų metui, Prisikėlimo para

pijoj nuo rugsėjo pirmojo sek- 
aadienio, nuo 7 d., pradedamos 

salėj laikyti vėlybosios 11.30 
vai. Mišios. Jos laikomos žmo- 

atkrei- i-patogumui, kad išvengus

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
- — Jo Em. Kardinolui pagei
daujant šv. Jono Kr. par. kuni
gai laikinai pavaduos sergantį 
šv. Juozapo ligoninės kapelioną, 
perimdami ligoninėje kapelio- 
navimo pareigas. Šiuo metu li
goninės kapeliono pareigas eina 
kleb. kun. P. Ažubalis, kuris 
vienok artimą kontaktą palai
kys su klebonija, kasdien asme
niškai trumpam atvykdamas ar
ba gaudamas telefonu reikiamų 
informacijų apie parapijos rei
kalus. Svarbiems reikalams 
esant kleboną ligoninėje pa
siekti galima tel. LE. 4-9531, lo
cal 435. Šiaip, visus bėgamuo
sius parapijos reikalus tvarko 
kun. kap. B. Pacevičius.

— Liet, vasarvietėje Spring- 
hurste vasaros sezono pamaldos 
lietuviams baigiamos sekantį 
sekmadienį, rugpiūči8 31 d. Pa
maldas laikys parapijos vasaros 
patalpose šiuo metu gyvenąs 
kun. dr. J. Gutauskas.

—Šv. Jono Kr. bažnyčioje vė
lyvosios pamaldos grąžinamos 
rugsėjo 7 d., sekmadienį.

— Darbo dienomis pamaldos 
rytais šią savaitę: šy. Jono Kr. 
bažnyčioje — 8 vai., Spring- 
hurste — 9 vai.

— Išvengimui
nesusipratimų, o 
medžiaginių nuostoliu, ...
piamas dėmesys visiems fabri- i viršutinėj bažnyčioj per didelio

• - - - , į žmonių susikimsimo.
—Norima padidinti Mišių pa-

bereikalingų 
dažniausiai ir I

Dėmesio, Torontas!
TORONTO SAULIŲ KLUBAS 

maloniai visus kviečia atsilankyti į linksmą

ŠOKI <1 VAKARĮ,
kuris įvyks rugsėjo 1 ^-pirmadienį, Jono Kr. parap. salėje. 

Šokiams oirma kab^'Toronte groja lietuviškas orkestras 
’’OLYMPIA*^ vedamas A. Ripkevičiaus.

Bus įdomi loterija-su daugeliu vertingų fantų. .
, Veiks pilnas bufetas.

• -Pradžia 7 vai. vak.
TŠK Parengimu Komisija.

MCNTRtAL, Cue-

va-
pa- 
do-

kuose dirbantiems, kad darbo 
metu susirgus, nors ir po ma- _____ ___________
žiausio susižeidimo ar negąlavi- tarnautojų skaičių’ Berniukai, 
mo, tuojau tą pačią dieną apie PxOrį išmokti tarnauti Mišioms, 
ligą reikia užsiregistruoti dar- nUo g metų amžiaus prašomi re- 
bovietės raštinėje, kad vėliau ; gistrubtis asmeniškai arba tele- 
susirgus butų užtikrinta kom- fonu pas T. Rafaėlį. Tuo reika- 
pensacijos įstaigų pagalba gy- ;u taip pat kreipiamasi ir į tė- 
dymo ir algos gavimo reikale. vus, kad -jie leistų ir paragintų

— Pakrikštyta: Vitoldas Al- savo vaikus pasimokyti tarnau- 
gis Virkutis, Diana Lučia Vir-' į; 

Lucija Marija Matuse- ■ 
ir Vida Joana Stripi-' _

pijietis Jonas Grinskis šiuo me
tu yra sunkiau . susirgęs ir pa- 

Iš Lietuvos | guldytas šv. Juozapo ligoninėje,
rugpjūčio 6 d. į Torontą atvyko ~ Kiekvieną šeštadienį Pxisi- 

E. Šturmienė su sū- i kėlimo bažnyčioj 8 vai. ryte 
numi ir M. Jankienė su dukterį- į Vra .kalbamas prie išstatyto 
nii. Jos veik visą laiką gyveno i švenčiausiojo rožančius, o prie 
Tauragėje. Iš Lietuvos išvyko foninio altoriaus laikomos skai- 
Hepos 26 d. Be to. anksčiau yra .j tytos šv. Mišios. Parapijiečiai

• raginami pamaldose dalyvauti.
— Sekmadienį, rugp. 31 d., 

Prisikėlimo par. salėj 4 vai. p.p. 
latviai (Latvian Relif Society) 
ruošia vaidinimą, i kurį kvie
čiami atsilankyti ir lietuviai.

Parengimu rūpinas Mr. P. 
Broks. Jo tel. BE. 3-1748.

— Pakrikštyta: Albino ir Ja
ninos Gacionių dvynukės Vili- 

i jos Veronikos ir Eglės Viktori
jos vardais, Rimo J. ir Onos B.

‘TŽ” nr. 33 Marijos ir Vacio ! Geležiūnų dukrelė Rimos Dia- 
padėkoje vietoj J. jnos Onos vardais. Karolio ir 

į > būti J. W. i Petronėlės Abromaičių dukrelė 
<■: '■ iRasos Bernadetos vardais.

norį išmokti tarnauti Mišioms, 
nuo 8 metų amžiaus prašomi re-

kutytė, 
vįčiūtė

pas vyrus
numi j

atvyk usios Vaitkevičienė ir Var- 
kavičienė.

I Lietuva išvyksta 
Alokas Karpavičius, pasak Liau
dies Balso, “pažangus darbuo
tojas". Draugai su juo atsisvei
kino rugpjūčio 15 d. K. Litera
tures Draugijos susirinkime. Jis 
eilę metų buvęs tos kuopos pir
mininku.

Atitaisymas

Vaitkevičių i 
W. Paveliams turėjo 
Paršeliams.

būti J. W

ti Mišiom.
- Senesnės imigracijos para-

KLB atstovų dauguma išvyksta 
šį trečiadienį iš pat ryto. Iš 14 
išrinktųjų atstovų vykti nega
li p. O. Indrelienė ir p. J. Ma
tulionis, kuris pereitą ketvirta
dienį buvo priverstas atsigulti 
kuriam laikui į ligoninę. Vieto
je p. Indrelienės vyksta p. Ja
nuška iš Windsoro, o vietoje p. 
Matulionio vyksta p .T. Valius.

“Varpo choristai ir nemažai 
šiaip' tautiečių iš Toronto vyks 
penktadienį.

CNE lietuviškame skyriuje
Kuklus, be rėžiančios rekla

mos yra lietuviškas skyrius CNE 
parodoje. Neduoda jis nieko vel
tui, nevilioja praeivių garsia 
muzika, nieko jame negalima iš
lošti, bet vistiek beveik kiekvie.- 
nas rimtas parodos lankytojas jį 
pastebi. Malonu, kad mums ne
reikia dirbtinų priemonių žiūro
vui sužavėti ir džiugu širdy, kad 
visas darbas ir pastangos neina 
/eltui.

Per porą dienų po keletą 
. landų pabudėjus jau galima 
sakyti, kas kuo daugiausiai
misi. Pirmiausia praeivio akis 
sudomina gintaro išdirbiniai. 
Apie jį daugiausia ir yra klausi
nėjama, nes nedaug kas jį pažįs
ta. Jo yra ir didžiausia paklausa. 
Nuo gintaro moterų akys tuoj 
nuklysta į stakles, audinius, tau
tinius drabužius ir kiekvienai iš
sprūsta “Kaip gražu!”. Vyrai 
domisi medžio drožiniais ir ypač 
itkreipia dėmesį į p. Dagio kū
rinį “Pabėgėliai”. Jo niekad ne
teko aiškinti, patys pasiteirauja 
ar teisingai supratę. Vaikai, 
ypač mergaitės, tuoj atkreipia 
iėmesį į lėles. Pasipila klausi
mai: ar tik Lietuvos karalienė 
dėvi tokius darbužius? Ar visa
da Lietuvoje žmonės vaikšto 
taip apsirengę? Ilgiausią pasi
kalbėjimą turėjau su viena mo
kytoją, kuri daug klausinėjo 
apie mūsų papročius, nes vaikai 
grįžę į mokyklas tuoj po parodos 
apiberia ją klausimais ir ji tu
rinti pasiruošti atsakyti. Didelį 
įspūdį paliko dvi senutės, kurių 
viena buvo akla. Jos'išstovėjo 
gerą valandą prie mūsų skyriaus 
ir antroji smulkiai apipasakojo 
mūsų tautinius drabužius, spal
vas, raštus, vis pridėdama, kad 
labai gręžūs.

Lankoši ir lietuviai ypač iš to
liau atvykę. Visi pasistengia su
rasti lietuvišką skyrių. Ne vie
ną sykį kitų tautybių lankytojai, 
kaip ukrainiečiai, latviai, klau
sinėjo, kur yra jų panašūs sky
riai.

Turėjau Įdomų nuotyki. Kurį 
laiką aplink sukiojosi kokių 10- 
12 metų berniukas. Stebėjau jį, 
nes tokie daugiausiai mėgsta ko
kį nelauktą šposą iškrėsti. Vė
liau, priėjus daugiau žmonių, 
kurie garsiai reiškė savo susiža
vėjimą mūsų išdirbiniais, jis pri
ėjo prie manes ir garsiai lietu-

viškai pasisveikino, lyg ir norė
damas pasigirti, kad ir jis pri
klauso šiai kūrybingai tautaL

Įdomų klausimą man davė ša
lia lietuviško skyriaus įsitaisęs 

’•ekiauto’as įvairiais įrankiais 
liekninančiais moteriškas figū
ras. Koks tikslas yra tokio lietu
viško skyriaus? Svetimtaučiams 
yra lengva pasakoti apie savos 
kultūros platinimą svetimame 
krašte, bet pati širdy pagalvo
jau ar tikras atsakymas neglūdi 
tame, kad viso to skyriaus įren
gimo iniciatyva ir visą darbą pa
siėmė ant savo pečių mūsų jau
nimas, kuris jaū augo ir brendo 
šiame tiek daug: įvairios įtakos 
darančiame kontinente ir kuris 
rado reikalo ir noro parodyti sa
vo tautos kūrybingumą šioje pa
rodoje. M .Vasiliauskienė.

Lietuvių skyrius yra Queen 
Elizabeth Builjįing šiaurės va
kariniame krašte C-2 (ne prie 
sienos, bet prie vieno iš takų 
kampo). '*

Prie skyrelio nuolat budi lie
tuvaitės, o susidomėjusiems da
linamas 4 psl. leidinėlis “Lithu
anians at the CNE 1958”, kuria
me trumpai apibūdinama pati 
Lietuva, jos praeitis, tauta, per
eito karo metu patirti smūgiai 
ir tautos menas. Gale surašyti 
šioje parodoje išstatytų darbų 
autoriai, o paskutiniame pusla
py nuotrauka"? taut, šokių gru
pės “Gintaraę”, kuri tą leidi
nėlį išleidusi, kartu pažymint, 
kad ji buvo matoma dviejose 
televizijos programose.

Sportinės varžybos 
Sprįnghurste

Springhursto vasarvietėje 
Įrengtos sporto aikštelės, kurių 
oficailus atidarymas įvyks rug
pjūčio 30-31 d.-> Ta proga bus 
pravestos sportinės varžybos ir 
rengiami pasilinksminimai šeš
tadienio ir sekmadienio vaka
rais. Kadangi atvyksta daug 
sportininkų iš MontreaĮio ir 
Hamiltono, kuriems reikės nak- . 
vynių, tad turintieji laisvus’ 
kambarius prašomi pranešti R. 
Kuprevičienei. Atidarymo iškil
mes praveda Toronto LSK Vy 
tis. Visi kviečiami dalylvauti.

LSK “Vytis”.

SI!

ga-

Lietuvybės išlaikymo 
klausimu

savo rugpjūčio 22 d. laidoje ra
šo ir “Liaudies Balsas”. Tula Bi
rutė Lukas siūlo sukurti Kana
doje Lietuvių Kultūros Fondą, 
kažkodėl apie veikiantį jau Iže
lis metus ,nei neužsimindama. 
Tokio fondo tikslu reikią numa
tyti “išlaikymą čia esančių ra
šytojų, poetų ir kitų meno pa
jėgų kūrybinio našumo. Dar 
daugiau, lietuviškos knygos ir 
žodžio išlaikymą”.

“Jei mes norim vadinti save 
lietuviais, pradėkim nuo kerti
nio akmens — išsaugojimo lie
tuviškumo. Kitaip bus taip (de
ja, jau yra!), kad nedrįsim be 
gėdos lietuviškai prabilti tarp 
savųjų”.

To paties numerio vedamaja
me “Ateitis labai aiški” redak
cija kategoriškai skelbia, kad 
kova dėl lietuvybės išlaikymo 
yra beprasmis reikalas, kad vi
sokios lietuviškos įstaigos esą 
reikalingos tik tol, kol būsią dar 
gyvų pačių ateivių, o jų vaikai 
negalį nutausti, nes jie čia esą 
gimę. Kas norįs išlikti lietuviu, 
turįs grįžti į Lietuvą.

Tai kam tada pats “LB” daž
nai pagiria jaunosios kartos at
stovus, kurie tėvų keliais eina? 
įdomus tas “L. Balso” lietuviš
kumas. Jis giria tautiškai mišrių 
šeimų sudarymą, jis nenori jau
nimo išlaikyti lietuviško, bet 
dažnai pakalba apie lietuviškos 
kultūros puoselėjimą. Ar tai tik 
dar gyvų senelių žaislui?

Malonės liuteronų parapijos 
bažnyčioje praėjusį sekmadienį 
pakrikštytas Vilmos ir Ernesto 
Steponų sūnus Jono Algio var
dais. Vaišės įvyko naujai pirk
tame name :— Lornepark apie 
18 mylių nuo Toronto, netoli 
Oakvilles.

Krikštynoms buvo atvykęs 
p. Steponienės brolis Vytautas 
Damašius iš Čikagos, linksmo 
būdo ir visuomet geros nuotai
kos vyras. Jis kaip tik turėjo 
atostogas prieš išvykstant į JA 
V-biu kariuomene.

Svečiai
Pereitą penktadienį “TŽ” ap

lankė Svetys iš Čikagos p. Jonas 
i Juozaitis, kartu su savo bičiu- 
■ liais torontiečiais pp. Germana- 
jvičiu ir Šmigelskiu. Ta proga p. 
i Juozaitis tapo mūsų laikraščio 
i garbės prenumeratorius, prenu- 
meratai palikdamas $10. Nuo- 

į širdus ačiū.
P a d ė k o

Prie mūsų skyriaus metinės Šventės 
Springhurst vasarvietėje pasisekimo pri- 
sidėjusiems gerb. kun. klebonui Ažuba
liui, kun. kapelionui Pacevičiui, kun. 
Rickui, solistėms giedojusioms božnyčio- 

! je Ščepavičienei ir Žėmelytei, akompa- 
• nevusiai D. Ščepavičiūtei, p. J. Matulio- 
! niui, p. Zubriui, p. Grigaitienei/ p. 

Dambrauskienei už gražius linkėjimus 
šventės proga, mieloms viešnioms uz 
atsilankymą ir aukas dar kartą širdin
gai dėkojame.

Šv. Jono

Tėv. J. Kubilius, SJ, buvęs 
AV parapijos klebonas, viešėjo 
Montrealyje ir ta proga pakriks 
tijo pp. Beniušių dukrelę Anita 
Louise vardais.

Seselės, attikusios metines re
kolekcijas Putname, kurias pra
vedė T. J. Kubilius, sugrįžo į 
Montrealį. Darželis jau veikia 
įprasta tvarka. Manoma, kad į 
naujus, didesnius namus atvyks 
ir daugiau seselių.

Dr. S. Daukšai rugpjūčio 23 d. 
atšventė 20 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. 8 vai. ryto AV 
bažnyčioje ,įų intencija buvo iš-

Toronto Putvio Šaulių kuopa 
rugpjūčio 31 d., sekmadienį, 
earia iškylą lietuvių Zaleckių 

ūkyje. Programoje: iš sportiniu 
šautuvų prizinis šaudymas (iš 
30 galimų surinkęs 15 taškų 
gaus laimės bilietą. Bilietai bus 
visi pilni). Po to šokiai, žaidi
mai, dainos ir t.t. Bus turtingas 
Halas. Gros akordeonų muzika.

Ūkis randasi Simcoe ežero" 
krante netoli Doglas Point. Va
žiuoti Don Mill keliu ir perva
žiavus antras šviesas sukti į 48 
kelią, o 48 keliu iki Doglas Pt. 
kelio, ten pasukus į kairę va
žiuoti dar keletą mylių, kur bus 
iškabinta mūsų taut, vėliavėlė.

Išvykstama lengvomis maši
nomis 10 vai. rvto sekmadienį, 
iš 1050 Dundas St. W. Informa
cijų skambinti LE. 3-4370.

Kuopos valdyba.
Kan. V. Parodos muzikinėse 

varžybose laimėtojais išėjo ir du 
lietuviai: grupėje iki 12 metų 
piano akordeonu duete hamilto- 
nietis Raimundas Kaniava, o 
grupėje iki 13 m. taip pat pia
no akordeonu sudburietis Pet
ras Kusinskis.

kilmingos šv. Mišios. Jų metu 
iš širdies pagiedojo sol. E. Kar
delienė Avė Maria ir Panis An
gelicas. Vaišės įvyko jų ną- 
muose.

* Dr.Br. Povilaitis, dabartiniu 
laiku selekcininkas tabako ban
dymo stotyje Delhi, Ont, daly
vauja Montrealyje vykstančia
me X-me Genetikos kongrese, 
nuo rugpiūčio 20 iki 27 d. Šia- ; 
me mokslininkų suvažiavime iš 
visų pasaulio kraštų didžiausias 
delegacijas turi JAV, Kanada, 
Japonija ir Anglija. Šalia kon
greso’vyksta ir genetikos eks
ponatų paroda, kur galima ma
tyti tokių keistenybių kaip Ja
ponijoje išaugintas ridikėlis 
pusės metro skersmens, o kitas 
apie metrą ilgio ir kitokių įdo
mybių. Paroda atidara ir pub
likai.

M. Dramos kolektyvo nariai 
A. Urbonas ir L. Barauskas su 
žmonomis grįžo iš atostogų 
White Horse, prįe Bostono, kur 
buvo išsinuomavę vilą dviems 
savaitėms. Oras pasitaikė gra
žus, nors vanduo Atlante labai 
šaltas. Atostogautojai jaučiasi 
gerai pailsėję

Kiek anksčiau iš atostogų grį
žo L. Černišovas ir V. Kačer- 
gius, atotogavę St. Gabriel de: 
Brandon, apie 80 mylių nuo: 
MontreaĮio. ;

Ona Čeplienė, buvusi tabako; 
ūsdntoja. su sūnumi ir marčia 
š Delhi. Ont.. aplankė brolį A.; 
Grimaiką ir pažįstamus Montre* 
aly. Savo nemažą gerai klestintį 
abako ūkį jie pardavė, įsigijo• 

namus Delhi mieste ir į ten per-I 
sikėlė gyventi. I

Autobusų kainos nuo rugpiū-I 
no 24 d., nežiūrint į miesto sa-; 
vivaldybės protestus, pakeltos.; 
Nuo šiol du bilietukai kainuos 
30 et. ,buvo du už 25 et. J. P.

«ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 

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

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

Nemokamai Nemokama: • Nemoka mai
KEELE > LAWRENCE RAJONE

NUOMOKITE DABAR, O MOKĖT! PRADĖSITE T!K RUGSĖJO 1 D. ŠIE VISIŠ
KAI NAUJI 1 ir 2 MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ NEAPSTATYT1 BUTAI (N.H.A. 
APARTMENTAI) YRA PILNAI ĮRENGTI. KADANGI KEELE GATVĖ VISA 
YRA NUGRIAUTA, IR MES TURIME IŠNUOMOTI JAU DABAR. NUOMODAMI 
DABAR SUTAUPYSITE PINIGŲ ATOSTOGOMS DABAR NIEKO UŽ BUTĄ 
NEMOKĖDAMI. APLINKUI ĮRENGTOS AIKŠTELĖS, PLIENO VIRTUVĖS, PAR
KETO GRINDYS IR T.T. NUO KEELE ST. IR LAWRENCE KAMPO SEKITE 
PARAŠUS I "GLAMEL APARTMENTS" ARBA PASKAMBINKITE MRS. CLARK.

Telefonas CK. 1-97S2

Dėmesio
lietuviams buvusiems kliįentams!

Mes maloniai pranešame, kad mūsų buvusi VARIETY 
krautuvė 984 Dundas St. W.

išsikėlė į
WESTERN TEXTILES KRAUTUVĘ

766 Dundas St. W. Tel. EM. 3-0984

Visi mielai kviečiami atsilankyti.

Kr. parapijos LKat. Mot. 
D-jos skyruis.

P o d ė k a 
padėką atskirai reiškia-

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 

ŽEMf STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA.' 
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ),

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
Pirmoji Montreofy Lietuvių Reel Estate Įstaiga 

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

Apyvarta 1957 m. siekė Sl.COO.000,00.

Nuoširdžię
me pp. Aleksandrui ir Liudai Statulevi- 
Čtams už vertingą dovaną ir nuoširdžius 
linkėjimus mūsų 20 metų vedybinio gy
venimo jubiliejaus proga.

Stasys ir Jadvyga Barzdaičiai.

REIKALINGA PADAVĖJA "Atlantic" 
restorane. Tel. LE. 1-9347.

mybos. Šią vasarą Koppel firma 
pradėjo pardavinėti 16 lietuviš
kų liaudies dainų ilgo grojimo

: minių.
j Lietuviams Koppel firma taip
j pat gerai žinoma, nes nuo pat Hi-Fi plokštelę pagamintą JAV. 
įjos įkūrimo visada "joje buvo 
specialiai skyrius lietuviškais

i motyvais meno dirbinių, taip

Waiter Koppel’io rankų darbo dovanu paroda CNE | Europoj žinomų pramonės
Toronto importo firma Walter . jos gintarų. Gausu vokiečių pa-

Koppel ir šiemet Įrengė savo. saulinių firmų gaminių pavyz-
skyrių CNE. Jis, įrengtas tarpe-džių, žymia dalimi Kanadoje

. Manufacturers ir naujojo Music i pirmą kartą rodomų. Rosenthal
Building. Dviejose skoningai su-J porcelanas. WMF dirbiniai, Of-
tvąrkytose atskirose vitrinose iš- ! fenbacho odos dirbiniai, dekorą- : pat laisvos Lietuvos laikų žy- 
dėstyti meniško darbo dovanom tyvinės lėlės, sidabro - filigrani- | miųjų dainininkų įdainuotų 
skirti dalykai, rankdarbiai, jų nfai papuošalai, audiniai, 
tarpe prasikiša rinkinys Balti- nisi ir daugybė kitų vertingų

neri ■j plokštelių, kol jų buvo galima 
i gauti, kol HMV nesulaikė ga

Jau 10 metų Kanadoje vei
kianti Koppel firma dar kartą 
Įrodė, kad su geromis prekėmis 
gabma kaiką padaryti ir. ateičiai 
taip pat žada: “Pirmiausia ko
kybė, tik paskiau kiekybė”.

(skelb.)

REIKIA 2 kambarių ir virtuves buto be 
baldų. LE. 2-9586, po 5.30 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldu. Bloor - Dufferin rajone. Telef. 
LE. 1-4866. ______

Išnuomojamas butas 2 kambarių su vir*

D. N. BALTRUKONIS CR. 6-5075
F. YASUTIS LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS OR. 1-8951

J. SKUČAS RA. 2 6152

E. YAFFE — Sekretorė.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mos siunčiame ORO PASTŲ vaistus į 
L i E T U V A ir kitus Europos kraštus.

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

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos dfcvyncrios, ramunėlės, zuhra- 
žolė. “C” termometrai ir kt. / .

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-19M.

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

tuve, II auggšte. 381 St. Clorens Avc. 
Tel. LE. 4-6489. _______

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

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE

1611 Blovr St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados, Ozi.ano ir Toronto Real Estate Boards narys

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont- 
reali, Londoną, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL LE.4-1403 į 

< TORONTO

MILNES ftJEL OIL CO. 
atstovas 

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

rūžty anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Telefonai: LE. 62733, LE- 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

MORG1ČIAI 6V<%
Parūpiname pirmus morgičius ant geresnių nuosavybių už 

63^ procentus.
ĮKAINAVIMAS

Nuosavybių įkainavimas arba pasitarimas suteikiamas veltui.
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

Mes sąžiningai stengiamės, kad mūsų tautiečiai būtu paten
kinti. Specializuojamės pardavime geresnių namų, rezidencijų 

ir investavimų vakarų ir šiaurės rajonuose.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


