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SAVAITRAŠTIS

Leidžia
Kanados Lietuviu Katalikę

Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Lietuviu organizacija
KLB Kr. Valdybos pirm. V. Meilaus pranešimas PLB Seime

Seimo Organizacinis Komitetas pavedė man pakalbėti apie 
Bendruomenės organizaciją ir apie atskirų kraštų bendruomenių 
tarpusavį bendrabarbiavimą. Pakvietimą į pranešėjus aš supra
tau kaip leidimą plačiau pasisakyti Kanados Lietuvių Bendruo
menės atstovui, t.y. kraštui, kur kaip tik šį savaitgalį Lietuvių 
Bendruomenė švenčia šešerių metų savo formalaus įsikūrimo 
sukaktuves ir kur ji, nežiūrint gyvenimiškų nedateklių, yra šian
dieną tvirtai atsistojusi ant kojų ir apjungusi Kanados lietuvius. 
Todėl mintys ir siūlymai, kurie išplauks iš šio pranešimo, yra su
derinti tiek su daugumos mūsų atstovų Seime, tiek bendrai su 
Kanados lietuvių galvojimu, nes šie klausimai ne kartą buvo 
mūsų suvažiavimuose ir posėdžiuose išdiskutuoti.

' Būdami šiandieną išsiblaškę išeivijoje, mes savaime sudarome 
pasaulio lietuvių bendruomenę, organizuotą ar ne. Mus riša bend
ras kraujas, bendra kalba, bendra praeitis, bendros išsilaikymo 
problemos, bendra kovos už Lietuvos laisvę idėja ir bendra, kaip 
tautos, ateitis. Nežiūrint mūsų išsiblaškymo po įvairius kontinen
tus, nežiūrint mūsų nevienodo pajėgumo, sąlygų ar organizacinių 
formų lietuviškame darbe, net nežiūrint mūsų kai kurių nesuta
rimų ir klaidžiojimų, mes einame bendru keliu.

Atrodytų, kad bendruomenės sąvoka turėtų būti mūsų visų 
vienodai suprasta. Deja, dar ir šiandieną ne vienam, kartais net 
ir veikliam kurio nors krašto darbuotojui atrodo, kad bendruo
menė yra lyg ir viena iš organizacijų, susidedanti iš narių, pa
reiškusių norą į ją įstoti. Ir jų tolimesnis toje organizacijoje bu
vimas priklausąs nuo to, ar jie užsimoka nario makestį, ar ne. 
Šitoks bendruomenės sąvokos supratimas silpnina ir net griauna 
pačią bendruomenės esmę. Lietuvių Chartos pirmasis straipsnis 
deklaruoja: '

“Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. Niekas negali 
būti prievartaujamas savo ryšį’su tautine bendruomene nu
traukti. Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę”. -
Taip aišku ir taip prasminga. Kiekvienas lietuvis yra lietuvių 

bendruomenės narys. Jis gali būti veiklus, arba neveiklus, remti' 
lietuvišką veiklą darbu, aukomis arba neremti, bet kol jis laiko 
save lietuvių tautos nariu, tol jis yra ir lietuvių bendruomenės 
narys. Ir jeigu mes naudojame žodį “organizacija”, kalbėdami 
apie bendruomenę, mes darome tai dėl to, kad * bendruomenės 
konkretus pasireiškimas yra įmanomas tik kai jos darbas yra kie
no nors planuojamas ir jai vadovaujama. Kitaip sakant, bend- 

. rHomenės orgam^acija yca reikaling^a jos organams sudaryti. 
’ Bendruomenės,- kaip organizacijos,' idėja nėra dirbtinai su

galvota ir iš viršaus primesta. Ji neatėjo kaip konkurentė pavie
nėms organizacijoms, jų centrams ar įvairiems susiblokavimams. 
Ji gimė iš Lietuvių Chartos ir įsikūrė kaip organizuota pastanga 
mus .suvienyti ir įgalinti eiti galimai tiesesniu keliu mūsų idea
luose ir mūsų kovose. Bendruomenės organizuotas susiformavi- 

. mas yra tik natūrali mūsų brendimo evoliucija. Ir jeigu kas šian
dieną dar ja abejoja, ar net nepasitiki ir puola, tas daro tai arba

Iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo vaizdų: 
cinio Komiteto pirmininkas prel. J. Balkūnas

Savaitės įvykiai
Vos aptilo Vid. Rytai, atsivėrė naujas karo pavojaus židinys 

Teismuose Rytuose — komunistinės Kinijos ir Formozos srityje. 
Kinijos komunistai, kruvinu revoliucijos keliu paėmę valdžią 
1949 m., ir sustoję Pacifiko pakrantėse, nedrįsdami pulti Formo
zos ir kitų salų, kur įsikūrė Čiangkaišekas su savo armijų liku
siais. — viešai pagrasino užimti jas anksčiau ar vėliau. Nekartą 
jie buvo bandę išsikelti į artimiausias salas, tačiau vis prisibijojo 
JAV septintojo laivyno, kuris nuo 1950 m. saugo Formozos są-

»

įsipareigojimai neaiškūs. Dabar, 
ėmė •----------------------------------------

bombarduoti Quemoy ir kt. ar- 31 d. Be to, vakariečiai pasiūlė 
timesniąsias salas ir netgi per Kremliui atnaujinti paruošia- 
savo radiją paskelbė—netrukus muosius diplomatinius pasitari- 
iškelsią karinius dalinius, JAV :mus dėl viršūnių konferencijos, 

i prez. Eisenhoweris ir valstybės . Toj pačioj Ženevoj pirmadieni 
sekretorius J. F. Dulles pareiš-, prasidėjo tarpt, atominės ener- 
kė, kad pastaraisiais metais ar- ' 
timesniu salų reikšmė Formo
zos gynybai padidėjusi ir kad 

į rąud. kiniečių puolimas sulauk
ėsiąs JAV pasipriešinimo. 7-sis 
Į JAV laivynas tuojau buvo su- 
i stiprintas ir užaliarmuota avia- 
:cija. Be to, P. Korėja pareiškė' 
t ateisianti Čiangkaišekui pagal- 
; bon.

Formoza yra 100 mylių nuo

13.885 kv. mylias. Jos kariuome
nė turi 600.000 vyrų, 400-500 lėk
tuvų, kurie pusė sprausminiai, 
4 laivus naikintojus^ 35 žvalgy
bos laivus, 11 minogaudžių, 100 
mažesnių. Raud. Kinija turi 
600 mil. gyv., 3.500.000 kv. mylių 
teritoriją, 2,5 mil. kariuomenę, 
2.500 lėktuvu, kuriu du trečda
liai — sprausminiai, laivyną su 
13 povand. laivų. Jei šios pajė
gos turėtų spręsti konfliktą, ne
tenka abejoti dėl laimėtojo. Už

šiaurį. Pagal sutartį, JAV yra įsipareigojusios ginti Formozą ir 
Pescadores salas, o dėl kitų 
kai raudonieji kiniečiai

. v . . ... v. . • žemyno, turi 10 mil. gyventoju,viršuje seimo prezidiumas, apačioje Organiza- 
atidaro semia. Foto Vyt. Maželio.Foto Vyt. Maželio

PLB Seimas

ir bendresnio aptarimo, tačiau 
skubotai čia apžvelgsiu tik ben
drą jo eigą, iškeldamas stam
biausius įvykius, visa kita palik
damas kitam numeriui.

Pirmoji diena
... .    Seimas prasidėjo Niujorko 

dėl paprastos nenuovokos, arba dėl gryno nesusipratimo. Bend- Statler Hotel puošniose pataL 
ruomenė nesiekia griauti senųjų organizacijų ar politiniu veiks- Pose ketvirtadieni, rugpjūčio 28

Senai lauktas Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimas pasi
baigė. PLB organizacija jau at
baigta. Ji Įėjo į naują savo gy
venimo fazę. Šis pirmasis PLB 
Seimas tuo būdu bus istorinis.
Jis ir pats buvo jimus, vertas piešta pereitam<k'T2% nume-

Mūsų specialaus 
korespondento pranešimas

ryt, sutrukdė tarnybinės parei
gos. Be to, tenka pastebėti, kad 
įvyko truputį kitaip, regu buvo

ryje. Vietoj susirgusio p. Matu
lionio į seimą vyko ne dail. T. 
Valius, bet p. Ramanauskas iš

JAV ateivių kartos visuome
nininką.

J. Bačiūnui perėmus vadova
vimą buvo sudarytas seimo pre
zidiumas. Pirmininku išrinktas 
V. Sidzikauskas, o pavaduoto
jais JAV ir Kanados Kr. Valdy
bų pirmininkai — St. Barzdu- 
kas ir Vyt. Meilus. Be to, į pre
zidiumą nutarta pakviesti po

Formozos betgi fcSvi “JAV lai-.į

nių. Ji atėjo tik suburtai talkininkauti laisvinimo darbe, kultūros, 
(Nukelta i 3 psl.)

d., 10 vai. rytą, susirinkus 58 at
stovams. Jų tarpe buvo 13 kąna-

i diečiu — vienas neatvvko. Ma-

LIETUVIAI ATSKIRUOSE KRAŠTUOSE
IŠ BENDRUOMENIŲ VADOVYBIŲ PRANEŠIMŲ PLB SEIMUI

Argentina. Lietuvių. 36.000; 
vyrų 46%, moterų 33%, jauni
mo 21%. Tautinio solidarumo 
įnašus moka po 12 pezų metams 
570 lietuvių. Yra 2 savaitraščiai. 
Veikia 3 šeštadieninės mokyk
los su apie 100 mokinių. Stinga 
vadovėlių. Augštąjį mokslą eina 
apie 60% jaunimo. Yra baigu
sių techniką ir mediciną apie 50 
lietuvių. Yra dvi RK parapijos 
ir 10 liet, kunigų. Veikia 19 or
ganizacijų. kurioms priklauso 
per 5.000 lietuvių. Mišrių šeimų 
5%. Daugiau jas kuria lietuvai
tės.- .■

Australija. Lietuvių 10.000; 55 
'< vyrų, 45% moterų, jaunimo 
apie 30%. Vyrų ypač tarp 25-40 
metų yra daugiau kaip moterų, 
todėl vyrai daugiau kuria miš
rias šeimas. Apskritai tokių šei
mų nedidelis procetas. Sydny- 
je. Melbourne ir Adelaidėje vei
kia po 2 savaitgalio mokyklas. 
Melbourne veikia lituanistinis 
institutas. Augštąiį mokslą ei
na jau per 100 lietuvių. Veikia 
visa eilė organizacijų. Parapi
jų nėra, tik lietuviškos pamal
dos. Apie 80% lietuvių jau ne
blogai įsikūrę: turi namus, 
krautuvių, smulkių įmonių. Yra 
du laikraščiai: Mūsų Pastogė ir 
Tėviškės Aidai. Solidarumo įna
šus moka tik 10-15% tų. kurie 
turėtų mokėti.

Austrija. Lietuvių 119: 42 vy
rai. 50 moterų ir 27 jaunimo. 
Solidarumo įnašus moka 30%. 
Leidžiamas informacinis biule
tenis. Yra arkivyskupas ir 5 
kunigai. Liet, pamaldos retkar
čiais. Mišrių šeimų yra 16. Jų 
vaikai lietuviškai nemoka.

Belgija - Olandija. Lietuvių 
Belgijoje 250, Olandijoje 60. 
Tautinio solidarumo įnašai ne
mokami. Leidžiamas biuletenis 
Gimtoji Šalis. Veikusi šeštadie
ninė mokykla pakriko. Yra du 
RK kunigai., Liet, pamaldos kas 
mėnesis. Mišrių šeimų apie 10 
procentų.

gijos žinovų konferencija, svars
tanti atom, energijos panaudoji
mo būdus nekariniams tikslams.

Konstitucijos vargai
Prancūzijos premjeras g .n. 

De Gaulle su savo bendradar
biais paruošė naujos konstituci
jos projektą, dėl kurio visa pran 
cūzų imperija turėtų pasisaky
ti rugsėjo 28 d. Visa eilė kairės 
ir dešinės grupių pasisakė bal
suosiančios prieš. Gen. De Gaul
le tikisi visdėlto laimėti, ypač 
gausios paramos tikisi iš užjūrio 
Kraštų. Tuo reikalu jis aplankė 
visas kolonijas. Nespėjęs grįžti 
Paryžiun patyrė, kad Prancūzi
joj alžeriečių partizanai pradė- 
io plataus masto sabotažą — 
ėmė padeginėti benzino atsargas 
ir sunaikino jau virš 2 mil. ga
lionų. -Keli tūkstančiai alžerie- 
čiu suimta. į

Ginčas dėl žuvų
IslandijosAįfa^>s ^gausybė 

pranešė eilei kraštų, kad nuo 
rugsėjo 1 d. praplečia savo teri
torinius vandenis iki 12 mylių, 
nes žvejyba sudaro didžiausią 
jos pragyvenimo šaltinį — 97% 
?ksporto. Britanija, Prancūzi
ja, V. Vokietija, Belgija, Ispa
nija ir Belgija pareiškė nepripa- 
žinsiančios šio pakeitimo: Brita
nija pranešė pasiųsianti apsau
gos laivyną. Islandija gi pagra
sino išeisianti iš Š. Atlanto Sąj., 
kurios karinės bazės yra įreng
tos saloje. Be to, jos pakrančių 
apsaugos laivas suėmė britų 
žvejų laivą 4 mylių terit. van
denų ribose. Ginčą bando spręs
ti Atlanto S-gos taryba.

vynas, aviacija ir kapitalas. 
Amerikiečiai yra suinteresuoti 
sulaikyti ‘komunistų plėtimąsi, 
kuris jau veržiasi į Pacifiką, o 
per jį — Azijon: Okinawon, Fi- 
lipinuosna ir t.t. Užtat JAV ne
pagailėjo didžiausių pinigų sti
rnų suorganizuoti ir apginkluo
ti Čiarigkaišeko kariuomenei. 
Rąud. Kiniją kol kas sulaiko JA, 
V-bių jėga, nors skelbiasi jos 

viešai

Oakvilies, nes daįl. T. Valius ne- į vieną atstovą iš kiekvieno kraš- 
galėjo išvykti dėl tarnybinių i to; kviečiant net antrininkus, 
pareigų. ~ į jeigu jie yra attikę iš to kraš-

Seimo posėdi atidarė Organi- ; to? Tuo būdu į prezidiumą dar 
zacinio Kom. pirm. prel. J. Bąl- buvo pakviesti: kun. Ragažins- 
kūhaš. Gražią ir prasmingą mal- 'kas (Brazilija), kun. Kazlaus- 
dą perskaitė prel. Pr. Juras. Su- i kas (D. Britanija), kun. dr. V.

" ’ ' ' ' 'Balčiūnas (Italija), p. Butkys ,
(Kolumbija), p. Graužinienė: nepabūgsianti; Kremlius 
(Urugvajus) ir p. Bieliūnas žada visą savo paramą. Vašing.

giedojus Lietuvos himną prel. J. 
Balkūnas pasakė, kaip visada, 
ugningai patriotišką sveikina
mąją kalbą, iškeldamas susirin
kusio seimo reikšmę pasaulio 
lietuvių gyvenime, aptardamas 
taip pat Niujorko bei jo lietu
viškosios kolonijos vaidmenį 
besirūpinant lietuvybės reika
lais, išeivijoje ir taip pat visos 
Lietuvos ilgose kovose dėl savo 
rautos teisių. Pasveikinęs Ame
rikos ir specialiai Niujorko lie
tuvių kolonijos vardu, Organ. 
Kom. pirmininkas pasidžiaugė, 
kad jam su visais bendradar
biais, kuriems reiškė padėką už 
dviejų metų darbą, pasisekė 
privesti PLB prie pirmojo seimo 
ir palinkėjo atstovams sėkmin
gai atlikti pagrindinius uždavi
nius. Toliau posėdžiui vadovau
ti O. Kom. pirm, pakvietė se- t
niausią iš dalyvaujančių atstovų minėtini: Niujorko gubernato- 
p. J. Bačiūnų, žinomą senesnės (Nukelta į 6 psl.)

PLB Valdyba Toronte

tonas guodžiasi, kad tai propa
ganda, siekianti 
pajėgas greičiau 
Vid. Rytu.

Pasitarimai
Kai atominės 

cialistai Ženevoj nustatė, kad 
įmanoma kontroliuoti atominius 
sprogimus įrengus ant žemės 
rutulio 190 specialių sekimo sto
čių, vakariečiai pasiūlė sovie
tams tartis dėl atominių bom
bų bandymų sustabdymo vie
niems metams, jeigu sovietai su
tiks vėliau tartis dėl pastovaus 
sustabdymo. Chruščiovas atsa
kė sutinkąs su pasiūlymu ir pa
reiškė, kad geriausia vieta esan
ti Ženeva, kur siūlomi pasitari- 
mia esą galėtų prasidėti spalio

(Venezuela).
Seimo sekretoriais buvo iš

rinkti atstovai: Vyt. Kavolis, 
Vacį. Kleiza ir dr. Vyt. Vardys. 
Technikinį sekretoriatą, kuris 
tvarkė visus seimo reikalus ne
susijusius su pačių posėdžių ei
ga. sudarė E. Židonytė, Vakse- 
lytė ir Ant. Maceika.

Sudarius vadovybę seimą žo
džiu sveikino Lietuvos atstovas 
Vašingtone J. Kajeckas ir vysk. 
Brizgys, sveikinęs visų Lietuvos 
vyskupų vardu. Tą pat dieną po 
pertraukos dar žodžiu pasveiki
no laisvosios Ukrainos preziden
to pareigas einąs p. Vitvickis, o 
kiti sveikinimai buvo tik per
skaityti arba suminėti vieno iš 
seimo sekretorių. Iš sveikinusių

Brazilija. Lietuvių 50.000. So
lidarumo įnašai nemokami. Ei
na savaitraštis ir mėnraštis. Mo
kyklų nėra. Veikia kursai, ku
riuos lanko apie 200 lietuviukų. 
Trūksta vadovėlių. Yra 48 stu
dentai. Baigusių yra 3 gydyto
jai, 2 advokatai ir 1 agronomas. 
Yra 1 parapija ir 15 RK kunigų. 
Veikia lietuvių sąjunga, šv. Juo
zapo RK bendruomenė, Brazilų- 
Lietuvių kultūros draugija, kul
tūros klubas “Dainava”. Organi
zacijoms priklauso apie 1000 lie
tuvių. Mišrių šeimų apie 60%. 
Veikia 3 radijo valandėlės.

Britanija. 13.000 lietuvių, ku
rių 3.000 naujų ateivių. Organi
zacijose apie 1.000. Bendruome
nė remiasi organizacijomis, ku- ______ ________ d o___ _ _
rios nuo savo narių moka po 6 765, Amerikoj — 249.825.- Tauti- ' 
penus tautinio solidarumo įna-;
šų. Tokių narių yra apie 600. į dirbantieji ir $1 nedirbantieji. Vienas iš svarbiausių PLB sei- aiški grynai bendruomeninė li- 
Išeina Išeivių Draugas, Europos Eina 4 dienraščiai, kurių 2 bol- Į mo uždavinių buvo sudarymas nija seimui imponavo, tad kai 
Lietuvis. Santarvė ir Tėvų Ze- ševikų, 10 savaitraščių, ” 
1 _
los, kurias lanko apie 150 lie- }ų: 46 pradžios ir 5 augštesnio- 
tuviukų. Augštąjį mokslą eina sios, be to, 19 šeštadieninių pra
tik pora studentų. Savo bažny- džios ir 6 augštesniosios. Pra- 
čią turi tik Londono lietuvių ka- džios mokyklose mokosi 6.940 kraštų 
talikų parapija. Yra 6 RK ku- ir vidurinėse 1.055 mokiniai. Be 
nigai. Veikia 12 draugijų ir me-! to, lituanistika dėstoma 4 augš- w •« • , «» • Į , iii

džiamas informacijų biuletenis, 
be to, eina Saleziečių Balsas, 
Elta-Press itališkai. Veikia sale
ziečių gimnazija su amatų mo
kykla. Yra kelios mišrios šei
mos. RK kunigų yra 60. Veikia 
17 lietuvių organizacijų, įstai
gų bei institucijų: Lietuvos Pa
siuntinybė prie Šv. Sosto, Šv. 
Kazimiero kolegija, Tėvų Mari
jonų kolegija. LK Mokslo Aka
demija, Kunigų Sąjunga, Vati
kano radio skyrius, Romos radio 
skyrius, BALFo skyrius ir kt. 
LB rūpesčiu viena Romos aikštė 
pavadinta Lietuvos vardu.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Pagal oficialius JAV duo
menis 1950 m. lietuvių būtų: 

1397.590; Lietuvoj gimusiu 147. ‘

;nio solidarumo $2 metams moka

-----------------------  __ - * ,------- r, -- -------------4, re‘įvisu kraštu Bendruomenių veik- pagaliau buvo prieita prie klau- 
mė. Veikia 5 savaitgalio mokyk- čiau išeiną. 26 žurnalai. Mokyk-; u trinančio centro. Seime bu ’ ‘ L T'T ” —1 '
Ine Irnriae lank-A snip 150 lip- In- r>rorl-5inc ir S ancrStoenin- ._____ ______________ _  _

simo, kur turi būti PLB vai- j 
dybes būstinė, dauguma atstovų ' 
pasisakė už Kanadą — balsuo- i 
jant už Kanadą pasisakė 41, o 1 
už JAV 18 atstovų. Balsavimų ; 
išeitis buvo jaučiama iš anksto. 
Jausdami, kad JAV atstovai bus ; 
-iar labiau nepasiruošę ir nega- • 
lės pasiūlyti kandidatų, kana
diečiai seimo sprendimui nusi- į 
lenkė ir po neilgos pertraukos 1 
pateikė savo kandidatus. Jų bu- 

. ........... ___ _____ .............. vo penki, nes atskiru seimo nu-
ri Londone namus, Lietuvių So- ir 3 dvasininkai, 2 vadinamo- žymia dalimi Kanados atstovų Į tarimu buvo nustatvta. kad pats

penkis narius. Kadangi priim
toji konstitucija nustatė, kad iki 
% valdybos narių gali būti ko
optuoti, tai daugiau kandidatų 
nebuvo nei siūlyta ir balsuoja
ma buvo už visus iš karto. Už 
juos balsavo 61, prieš 1 ir susi
laikė 6. Tuo būdu valdybon bu
vo išri ikti: Kęstutis Grigaitis, į 
Juozas Kralikauskas. Jonas Ma- j 
tulionis, Vytautas Meilus ir dr. Į 
Juozas Sungaila — visi iš To- 1 

virto pirmąja j

vo pareikšta nuomonių, kad to
kio centro visiškai nereikią ar
ba pakaktų vien tarpe atskirų 

i Bendruomenių ryšius 
palaikančio sekretoriato. Tačiau 

.__ _ paruoštame konstitucijos pro-
no sambūrių. Didesnė dalis nau-: tosiose amerikinėse mokyklose. I jekte buvo numatyta PLB val- 
jų šeimų yra mišrios. Jų vaikai į Labai stinga tinkamų lituanis-1 jyba, išrenkama seimo. Dėl šito 
retai kalba lietuviškai. Ūkiš-. tinių vadovėlių. Augštąjį moks- ' jr ^ėl taip pat konstitucijos pro- 
kiems lietuvių reikalams daug Ha eina apie 1.000 studentų. Yra jekte numatytos Kultūros Tary- 
padeda Lietuvių Namų Bendro-; 116 katalikų parapijų, 600 dva- bos buvo gyvų ginčų. Ir vienas 
vė su 10.000 svarų kapitalu. Tu- sininku; 6 evang. liut. parapijos jr Uitas organas buvo apginti 
i ’ * ~
dybą netoli Londono ir spaustu- jsios tautinės bažnyčios ir 2 dva- pastangomis, kurie laikė tą Jo
vę. Savus namus su klubais turi ; sininkai. 1 sekmininkų parapi- aiškiausia PT.B ligšiolinės rai- 
Manchesterio, Bradford© ir ryrlja. Įvairių organizacijų yra apie;jOs išvada, bendruomenės orga- 
tinio Landono lietuviai. ,2.000. irizacijos atbaigimą laikė vienu

Danija. Lietuvių 114. Turi: Kaikurių parapijų duomenį-^i§ svarbiausių šio seimo tikslų, 
“vargo” mokyklą^ su 6 moki- . mis, mišrias šeimas kuria apie, jr apskritai Kanados atstovų 
niais. Daug mišrių šeimų. Lietu- i 90% senosios ateivijos lietuvių, 
viai dalyvauja pabaltiečių komi ! Naujųjų išeivių padėtis tuo at
leto ir studentų išeivių organi- žvilgiu geresnė tuo tarpu. Ne- pus: seniau'atvykusių. Po 6.000 

buvus pastangų centralizuoti i lietuvių vra Toronte ir Mont- 
:visą lietuvišką veiklą, nesudarė : realyje. Hamiltone 1.200, Win- 
sąlygų ir visuotinio tautinio po-inipege 500. Kitur mažiau. Ka

rnų- nados LB pradėjo veikti 1952 m.
Ji turi Tarybą, sudarytą iš 30 

(Nukelta į 3 psl.)

zacijoje.
• Čilė. Lietuvių 37.

Italija. Lietuvių 182: 133 w
rai, 49 moterys, jaunimo — 50. būdžio paminklams kilti — 
Tautinio solidarumo 600 lyrų zeįams, pastatams ir pan. 
metams sumoka apie 90%. Lei- Kanada. Lietuvių 20.000. Jų

JAV karines 
atitraukti iš

Ženevoj?
energijos spe

JAV - KANADOS KUNIGŲ 
VIENYBĖS SUVAŽIAVIMAS
Kunigų Vienybės Centro Val

dyba praneša, kad Kunigų Vie
nybės seimas šiemet įvyks rug
sėjo 25 d., Statler Hotel, New 
York, N.Y. Tuoj po Kunigų 
Vienybės seimo posėdžių toje 
pačioje vietoje bus Kunigams 
Šelptit Draugijos visuotinis su
sirinkimas. Susirinkimų darbų 
tvarka atskiruose kunigams iš
siųstuose kvietimuose.

■■

M

■ SS:

|l ■ ■■..

Kanadiečių atstovų grupė PLB seime susirūpinę tariasi dėl kan
didatų į PLB valdybą. Foto Vyt. Maželio.

I ronto. Torontas 
IPLB sostine.
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RELIGINIAME PASAULYJE
* Religijų knygų biblioteką nistinėj R. Vokietijoj. Bautzen, 

Varšuvoj suorganizavo kardino- Saksonijoj, susiorganizavo “so
las Wyszynski. Išėjęs^ iš kalėji- cialistinių laidotuvių kalbėtojų 
mo jis paskelbė atsišaukimą į komitetas”, pasišovęs duoti sa- 
viso pasaulio katalikus, prašy-.vo kalbėtojus laidotuvėms. Vie- 
damas knygų. Netrukus jos ėmė tįnis komunistų laikraštis rašo, 
plaukti iš: Prancūzijos, Belgi- esą šis komitetas teiksiąs dera- 
jos, Italijos, Anglijos, Argenti- mą pagarbą žmogui paskutinia- 
nos, Japonijos. Tuo būdu buvo me gyvenimo etape.
atstatyta biblioteka, suanikinta 
per 1944 m. sukilimą.

* Čigonų šventkelionė Liur- 
dan įvyks rugsėjo 31 d. Jai va
dovaus Liurdo vyskupas Thėas, 
padedamas Prancūzijos čigonų 
kapeliono kun. Fleury. Šventke- 
lionėje dalyvaus apie 6 tūkst. 
čigonų. Ta proga daugelis pri
ims krikštą, sutvirtinimą, mote
rystę.

* 730.000 seserų - vienuolių 
yra visame pasaulyje. 80.000 jų 
gyvena visiškai uždaruose vie
nuolynuose, kaip pvz. karmeli- 
tės, klarisės, benediktinės ir 1.1. 
Į jas neseniai kalbėjo Pijus XII 
per televiziją įvertindamas jų 
gyvenimą, pasiaukojimą ir 
kviesdamas jas derintis prie 
naujų laikų reikalavimų.

* Italų katalikų vyrų abuoju
mą religijai išnagrinėjo olandų 
laikraštis “Katholik Archief”. 
Pasak jo, užsieniečiui esą nesu
prantama, kodėl Italijos kata
likai, turėdami palankiausias 
sąlygas, nepajėgia nugalėti ko
munizmo. Silpnybės priežastis 
— vyrų nesidomėjimas aktyviu 
katalikybės gyvenimu; aktyvių 
katalikų esą 10-20%, kiti religi
nį gyvenimą palieka moterims 
ir vaikams. Jaunuoliai, išėję iš 
mokyklos, nustoja laikęsi reli
ginių pareigų. Kaltas esąs tiky
bos dėstymas mokyklose ir pa
mokslai bažnyčiose, nes pritai
kyti vaikams ir moterims. Ti- 
ykbos mokytojai veržiasi į mo
kyklas. t nepasiruošę. maitiną 
vaikus pasakomis ir laukią val
džios. atlyginimo už savo darbą. 
Jaunimas, išėjęs iš mokyklų, ne
turįs tvirto religinio pagrindo, 
ir būna lengvai sudorojamas ko
munistų agitatorių. Italui tuo 
būdu nesunku pbfeiti į komu
nistus, nes jo tikėjimas tėra tra
dicija, formalumas, kurio komu
nistai stengiasi nepažeisti. Mili
jonai katalikų Italijoj yra per
siėmę materialistine pasaulėžiū
ra. Laikraštis savo pastabas bai
gia mintimi, kad Italijos K. Baž
nyčia gyvenanti šalia gyvenimo 
tikrovės ir kad tikra bei nuošir
di kritika jai būtų naudinga.

★Socialistines laidotuves, kaip 
ir jungtuves, organizuoja komu-

i * Liublino katalikų universi
tetas mini savo 40 metų gyvavi
mo-sukaktį. Išiklmėms pakviesti 
rektoriai: Vašingtono kąt. un-to, 
Romos Gregorianum, Milano 
Jėzaus Širdies, Liuveno, Pary>- 
žiaus kat instituto ir kt. ' ‘

* Protestantų radijo tarnyba 
visame Amerikos žemyne turi- 
50 siųstuvų. Didžiausias jų — 
“Andų Balsas” Ekvatoriuje Qui
to vietovėje. Jis veikia jau 24 
metai 8 kalbomis ir turi 20.000 
klausytojų. Jo atstovas M. J. 
Van Broekhoven išvyko Euro
pon, kur norima įrengti galin
gą radijo stotį, globojamą drau
gijos “World radio missionary 
fellowship”, kuriai priklauso ir 
Quito stotis.

* Ortodoksų veikla JAV ple
čiasi, pareiškė jų arkivyskupas 
14 jų kongrese Salt Lake City. 
Jo vyskupijoj, apimančioj Š. ir 
P. Ameriką,' esą 380 bažnyčių 
su 1.300.000 tikinčiųjų. Biudže
tas 1958 m. esąs 20% didesnis 
nei praėjusiais metais.

karstą įdėta Čekoslovakijos vals 
tytė. Čekai ir slovakai, kurie 
tremtyje toli nesutaria, pateko 
naujon vergijon. Kaipgi valsty
bė, kuri anuomet buvo pasauli
nės įtampos priežastimi, besiri
kiuojanti su vakarais, staiga pa
darė posūkį į rytus? Kodėl če
kai atkakliai kovoję vokiečių 
okupacijos metu pakliuvo su 
slovakais vergijos spąstuosna? 
n.oaėl Eduardas Benešąs, gar
bingojo patrijoto ir filosofo Ma- 
saryko mokinys, būdamas patri- 
jotas ir patyręs politikas, atsi
dūrė Stalino paūksmėje, kai tra
gedijos pirmame veiksme Rusi
ja pilotiškai paliko vokiečiams 
tvarkyti Čekoslovakiją? Ir pa
galiau, kuriais sumetimais va
kariečiai, pakartotinais atvejais, 
Čekoslovakiją išdavė? Visi šie 
klausimai pusėtinai atviri, o Be- 
nešo laikysena ir šiandieną da
limi yra mįslė. <

Eduardas Benešąs
Kas jis buvo per vienas?
Edw. Taborsky (The Triumph 

and disaster of Eduard Beneš, 
Foreign Affairs, 669 p., 1958 m. 
liepos mėn. laidoje) E. Benešą 
šiais žodžiais aptaria: “Jei man 
reiktų paprastais žodžiais nusa
kyti jo politinę asmenybę aš jį 
.pavadinčiau didžiuoju meistru 
nuolaidas daryti. Nuolaidos yra 
demokratinės santvarkos politi
kos pažymys, tačiau Benešui 
buvo kasdieninė duona. Jis kai- 
kuriuo klausimu .galėjo tartis 
valandas, savaites ir net mėne
sius praleisti nepavargdamas ir 
naudodamas turtingą gražby-- 
lystę. Jis išskaičiuodavo įrody
mus net abiejų rankų pirštus

apiberdavo svariais, logiškais 
argumentais. Jis visuomet buvo 
pasiruošęs paruošti planus bei 
tuoįau daryti jų pakeitimu^ De
rybose niekuomet neužverdavo 
durų kartais tikėdamasis ne
manomo dalyko. Pasitarimuo- 
e jis naudojo Cartesijaus meto

diškumą ir čeko ūkininko tik
roviškumą”.

E. Benešąs toli nebuvo prin
cipų žmogus, kaip T. Masaryk. 
Jei pastarasis prieidavo nuomo
nės, kad jo derybininkas yra 
niekšas, tuojau, nutraukdavo 
kalbą. Benešo žodžiais, jei niek
šas yra politiškai įtakingas, kas 
nors su juo turi derėtis ir nieko 
daugiau nelikdavę, kaip jas jam 
pradėti.

Išdavystė
Veik prieš dvidešimt metų at

slinko Čekoslovakijai sutemos. 
Jas padidino vakariečių išda
vystė. Anglų ir prancūzų parla
mentuose, rankų pakėlimu ap
spręsta Čekoslovakijos lemtis. 
Chamberlain pralenkė. Benešą 
nuolaidom. Ir anas hėgarbingas 
nuolaidininkas Londone didvy
riu sutiktas! Daladier pasiliko 
savo kėdėje sėdėti. 1938. 9. 21. 
Anglijos ir Prancūzijos ambasa
doriai pranešė, kad Čekoslova
kija buvo palikta savo likimui: 
kovoti ar vokiečiams pasiduoti. 
Tai buvo neregėto įžūlumo ir 
aklumo žygis, kai santarvinin
kas išduodamas siekiant laiki
nos taikos. Benešąs nebuvo teis
toj ininkas ir netikėjo, kad tik 
geru galima blogį nugalėti. Bet 
jis negalėjo ištraukti kardo iš 
makštų ir pradėti karą. Nors 
savo pasaulėžiūra jis daug kuo

Šuolis i pavojus
BRITŲ LAKŪNO PERGYVENIMAI RUSŲ “GLOBOJE” 

Tęsinys iš pereito Nr.
Nesupratau, ką jis tuo nori 

pasakyti. ,
— Mano kojoms dabar daug 

geriau, — atsakiau.
— Taip kojos, — taip, bet kaip 

su jūsų protu?
— Jokių iliuzijų apie šaudymo 

dalinį ar teismą?
— Aš nežinau, apie ką jūs 

kalbate? >
— Tai gerai. Bet dabar papa

sakokite, kas ištikrųjų nutiko su 
jumis?

Aš papasakojau apie mano 
mirtiną žygiavimą iki sutikau 
rusų sunkvežimi. Komendantas, 
žaisdamas paišiuku, atrodo, do
mėjosi kiekvienu mano žodžiu.

— Ir kas atsitiko, kai susiti
kai su sunkvežimio šoferiu?

— Aš buvau nuvežtas pas ka
rininką. Jis mane apklausinėjo.

— Ar su jumis buvo manda
giai elgiamasi?

Perbėgo per mano sąmonę to 
karininko beždžioniška išvaizda, 
manęs apspardymas, bet aš me
lavau:

— Taip, aš buvau mandagiai 
apklausinėtas.

— Ir kas atsitiko vėliau?

įvairus siuntiniai i
■ į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą,
J Lenkiją ir U.S.S.R. Į
■ IŠ KANADOS: j
J Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ?
■ ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos-! 
g tiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių Į
I kitų prekių. į
I IŠ ANGLIJOS: I
Į Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims J 
• taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, laik- ■ 
’ rodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams I 
1 kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ii t.t. į
| STANDARTINIAI TEKSTILES SIUNTINIAI: I
| (Žemesnes rūšies) “
| 1.4 košt, vilnonė medžiaga 14 yrd.
■ pamušalo 8 yrd.
! šerinės (klijonkės) ........ 4 yrd.

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

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

$81.90
(Vietoje 4-riems kostiumoms goli būti

$108.50 j
kostiumams ir 1 paltui medžiagos iri| (Vietoje 4-riems kostiumams gali būti 3 I_________  .. . T____ _

| tuo atveju reikia primokėti $4.00. Užsakant prašau nurodyti medžiagos spol-l 
| vą ir vyrišką ar moterišką), |

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

y LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co
1849

CENTRINĖ ĮSTAIGA:
College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-30981

SKYRIAI: " Į
105 Cannon SL E., Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686 J 

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

ponia M. Venskevičienė. ’

I DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai |
I ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai y. |

Sav. A. Kaluza

gau. Ir tik atsigavau ligoninėje.
— Ar ten buvote gerai aptar

naujamas?
— Taip.
— Ir tada jus atvežė čia.
— Taip.
— Tai tos visos kalbos apie 

teismą ir šaudymo dalinį yra ne
sąmonė?

— Taip, — dabar aš galėjau 
meluoti daug lengviau.

— Gerai. Aš galiu užtikrinti 
jus, kad mes buvome labai susi
rūpinę jūsų protiniu stoviu. 
Jums būtų dar tolimas kelias iki 
Anglijos, jei jūsų mintyse būtų 
iliuzijų...

Aš dabar visiškai neabejojau 
vertėjo perspėjimo nauda.

— Aš tikiu, kad nėra apie ką 
daugiau kalbėtu Tikiu, kad jūs 
greitai visiškai pasveiksite.

— Aš esu tikras, kad dabar 
jau esu pasveikęs. — Pasikalbė
jimas pasibaigė, aš nepamiršau 
atiduoti pagarbą komendantui 
apleisdamas kambarį.

Nixonas išklausė mano paty
rimus pas komendantą. Atsigu
lėme ant lovų pergalvodami visą 
situaciją.

— Na, palaukime, kas iš to iš
eis, — pasakė Nixonas.

— Dar kelios dienos ir Britų 
misija Maskvoje sužinos apie 
mus... ' . /

Tačiau aš pats kažkodėl jau 
netikėjau, ką jam sakiau.

Pasibaigus pasikalbėjimui žiū
rėjau per langą. Tolumoje ma
tėsi besileidžianti saulė. Ta pati 
saulė, tuojau dings už Foulsham 
ir Glasgovo horizontų, bet jie 
dabar taip nepasiekiamai toli, 
kaip ir mėnulis.

— Einame, jau sriubą duoda, 
— prakalbėjo Nixonas ir neuž
ilgo mes buvome eilėje belais
vių — murzinų, nesiskutusių ir 
susivėlusių. Jie čia nieko dau
giau neveikė, kaip atsisėdę gal
vojo ar meldėsi. Jie visai neat
kreipdavo akių į praeinančius 
sargybinius, ne dėlto, kad bijo
tų jų, — jų baimė jau seniai'bu
vo mirusi, bet, kad neišgąsdintų 
jų pačių savo išvaizda. Visą’die
ną jie gulėdavo išsitiesę, tikėda
miesi, kad mirtis išskirs juos iš 
gyvųjų tarpo ir nereikės dau
giau vargti, šį pažemintą gy
venimą. Bet sulaukę vakarienės 
jie visi vėl susirinkdavo eilėn 
paskutiniam dienos daviniui. 
Pavalgė suguldavo ir laukdavo, 
kad gal rytojus atneš ką nau
jesnio į jų gyvenimą.

Galvojau, kaip ilgai reikės 
laukti iki ir aš įsijungsiu į jų 
gyvenimo ratą.

— Jack, ar tu tikrai tiki, ką

Malkelis sakė apie pabėgimą?
— Taip, mes neturime nei ma

žiausio šanso.
— Kodėl? .
— Pagalvok. Reikalinga turė

ti kompasą, žemėlapį, maisto ir 
energijos. Be to, dar reikia tu
rėti civilius rūbus ir pasą. Ge
riau tą mintį išmesk iš galvos!

— Juk geriau, nei likti čia ...
— Žiūrėk, Scotty. Tu dar vos 

dieną išbuvai čia ir jau galvoji 
apie pabėgimą. Žmonės yra iš
buvę ištisus metus ir nei vienas 
dar nemėgino bėgti. Nes nėra 
jokios viĮties! 4

— Ar tu nemanai, kad geriau 
kalbėti apie pabėgimą, negu ne
daryti nieko?

— Kai tu ilgai kalbėsi apie tai, 
ateis noras pamėginti, o tada 
tie vilkiniai šunes ir šautuvų 
kulkos...

— Jack, sėdėjimas ant užpa
kalio padarė tave minkštą!

— Ach, dėl Dievo, Scotty, tu 
geriau jausies rytoj.

Tą naktį aš sapnavau apie pa
bėgimą. Tai buvo viena iš pui
kiausių idėjų, kurias tik miegas 
gali sukurti. Rodos, užšokau ant 
vilkinio šuns, kuris pernešė ma
ne per tvorą.- Tada nubėgau į 
aerodromą, kur pavogęs lėktuvą 
po kelių valandų nusileidau 
Foulshame. Ir tik tada pabudau. 
Buvau pažeistas tikrenybės. Ni- 
xonas miegojo šnirpšdamas. Lai
mingas, velnias, pagalvojau. Jis 
dar tebesapnuoja.

skyrėsi nuo Masaryko, tačiau šį 
kartą nepakluso W. Churchill 
mandrapypkiavimui ir patari
mui kovoti, neapleisti Europos 
tvirtovės, o tragiškoje minutė
je vadovavosi savo pirmtakūno 
Masaryko nurodymu: valstybės 
vyras turi spręsti reikalus sub 
specie aeternitatis. prasmėje. 
Tai reiškia, kad tragiškuoju me
tu reikia tautai atsiduoti liki- 
minei tękmei, vengiant pačios 
didžiausios tragedijos — jos nai
kinimo. Nesvarbu, kad viena 
tautos karta turi pergyventi su
temas, tačiau gyvybinga likti 
savo prosenelių žemėje. Ši. Ma
saryko filosofija primena Seno
jo Įstatymo vieną vedamąją 
mintį, kurią skelbė žydų prana
šai ir vykdė istorinė žydų tau
ta — dauginkitės ir ištverkite 
pakelyje į Pažadėtą Žemę.

Kai Prancūzija atsisakė vyk
dyti sutarčių įsipareigojimus— 
ginti Čekoslovakiją, Maskva pa
reiškė Benešui: “Mes tuojau su
teiksime jums veiksmingą pa
galbą, jei Prancūzija tęsės sa
vo įsipareigojimą. Mes vykdysi
me Tautų Sąjungos nuostatų 16 
ir 17 str. numatytas pareigas”. 
Maskva žinojo, kad Prancūzija 
nevykdys įsipareigojimų ir nu
vokė, jog Tautų Sąjunga buvo 
leisgyvė. Benešąs šio tuščio ir 
apgaulingo pareiškimo, kuriame 
yra vienas teiginys ir du neigi
niai, buvo nelyfc nudžiugintas, 
kaip skęstantis užtikęs šiaudą.

Įspėjimai
Numanu, kad Benešąs buvo 

nuviltas vakariečių laikino susi
taikymo su priešu, kurs planavo 
juos sunaikinti. Bet anuomet jis 
dar nebuvo Stalino apakintas. 
Atsidūręs Londone pakartoti
nais ta ve jais įspėjo čekų pogrin
dį: “Aišku, kad Rusija siekia so
cialinės revoliucijos įgyvendini
mo. Todėl mes turime būti at
sargūs su ja santykiaudami. 
Reikia pasipriešinti Rusijos sla- 
vofiliškumo piršlyboms ir ko
munistinei .propagandai. Rusai 
siekia savanaudiškos politikos ir 
savo tikslus keičia kada panorė
ję. Pirmasis jų tikslas save gin
ti panaudojant visas priemones 
imtinai Čekoslovakiją ir antra
sis — socialinės revoliucijos įgy
vendinimas. Su jais reikia bend
rauti, bet ir visuomet būti atsar
giais ir nepamiršti jų siekimų”. 
Šio įspėjimo prasmė ir šiandie
ną nėra pakitėjusi. Tačiau ne
trukus pats Benešąs savo įspėji
mui liko neištikimas ir tapo sa
vęs apgaudinėjimo auka.

Stalino pavėsyje
Numanu, kad Benešąs savyje 

maištavo prieš vakariečius. Jis 
ieškojo išeities, tačiau niekas 
negalėjo prileisti, kad ją rastų 
Maskvoje. Ankstesnis jo numa
tymas, kad Lenkija bus paverg
ta ir karas prasidės tarp vokie
čių ir rusų, jau buvo praeities 
įvykiai. Jam pačiam buvo nebe
įdomus pasigyrimas, kad jis ga
lėjęs Čekoslovakijai geresnes 
sąlygas iš A. Hitlerio išsiderėti, 
kaip Austin Chamberlainas. Jis 
vyko Maskvon 1943 m. gruodžio 
mėn., kai vakariečiai džiaugėsi 
sutarimu su Maskva Teherano

Praslinko savaitės nieko ne
veikiant. tik sėdint, miegant ir 
galvojant. Atrodė, kad pralei
dau metus. Ko mes laukėme, 
važiuoti į namus? Ar kur blo
giau? ‘ ?

Pagaliau vieną kartą Maikelis 
priėjęs prie mūsų pradėjo apie 
pabėgimo galimybes pasakoti. 
Nežinau kodėl, jis buvo mums 
geras, ar kad buvome anglai, ta
čiau mes buvome jam dėkingi už 
tai. Jis pasakojo mums, kad vie
nas lenkas mėginsiąs pirmiau
siai bėgti per spygliuotų vielų 
tvorą ir turįs jau žirkles skylėm 
prasikirpti.

Kai atėjo pasirinktoji tamsi 
naktis, aš su Nixonu stebėjome 
lenkų gyvenamąjį baraką. Mes 
pastebėjome kaip jis nuslinko 
vielų tvoros link. Praėjus pen
kioms minutėms ir jam jau pa
vykus prasikirpti skylę tvoroje 
aš pradėjau džiaugtis jo sėkme, 
tačiau neilgam. Sargybinių vil
kiniai šunes jau lindo pro lenko 
iškirptą skylę ir matėme bė
gantį lenką vos sekundžių nuo
toly nuo piktų Šunų našfų. Iš
girdome riksmą ir pagaliau mir
tina tyla užvertė mėginusio pa- ( 
bėgti lenko gyvenimo lapą.

(Bus daugiau)
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konferencijoj. Kominternas bu
vo panaikintas. Naujas patrijo- 
tinis himnas pakeitė internacįo- 
halą. Kelionėje matė Baku, gė
rėjosi Stalingrado mėnesiena, 
stebėjo praūžusio. karo likučius 
ir garbino rusų patriotizmą bei 
jų didvyriškumą. Sutikęs ukrai
niečių rašytoją A. Korneičuką, 
kuris buvo užsienio reikalų ko
misaro . pavaduotoju, piktinosi 
kraštutiniais rusais ir atlaidžiai 
kalbėjo apie socialistų nuokry
pius. Tačiau jam padarė di- 
džiausį įspūdį Kremliuje sutik
tas raukšlėto veido, maloniai 
bliksinčiomis akimis, pražilu
siais ūsais Stalinas, kuris primi
nė ne despotą, bet simpatiškąjį 
senelį. Ir ko Benešąs beprašė, 
Stalinas, lyg Kalėdų senelis, 
šypsodamasis jam pritarė. Sta
linas pažadėjo tuojau apgink
luoti atsikuriančios Čekoslova
kijos kariuomenę, leisti laikina
jai Čekoslovakijos vyriausybei 
įsikurti savo krašte, išgabenti 
sudėtus ir net paklausė ar nerei
kią išlyginti Čekoslovakijos sie
nų. Benešui paprašius Čekoslo
vakijai priskirti Glatz sritį, Sta
linas ėmė pieštuką ir žemėlapy
je atitinkamai atžymėjo.

Klaidos
Benešąs grįžęs į Londoną džiau 

gėsi: “Aš. su Stalinu susitariau 
viską”, ir pasigyrė “Gouvernėr 
o’est pržvoir” — valdyti, tai nu
matyti. Jis anuomet nevaldė, o 
jo numatymas buvo trumpare
giškas. 1944. 7. 16. Čekoslovaki
jos pogrindižiui dėstė: “Rusija 
sieks ir po karo, bendrauti su 
anglosaksų demokratijomis. Ji 
reikalinga pastarųjų paramos 
daugelyje atvejų. Rusija dės pa
stangų kuo veikiausiai atsikurti. 
O tai sako, kad mūsų santarvė 
su Rusija yra tikroviška ir 
mums nepaprastai svarbi. Tais

koslovakiją ir tragiškai drauge 
su visa tauta pergyveno dienas 
rusų NKVD pradėjus siausti 
krašte...

Optimizmas
Čekoslovakija atgauna laisvę. 

Tauta pasitiki Benešu, kurio au
toritetas neginčijamas. Anuo
met, kai komunistai jau gatvė
se pradėjo siausti, vis pasitikėjo 
tautos išmintimi, patriotiškumu, 
tautinių organizacijų stiprybe 
ir politinių partijų vadų numa
tymu. Krašte prasideda sąmy
šis. Iš šalįes jam pataria panau
doti savo autoritetą komunis
tams sudrausminti. Anuomet jis 
tarė: “Dabar jau aš panaudosiu 
savo autoritetą komunistams 
lipti ant kulnų, nes jie tautą 
sudemoralizuos, o šiai praradus 
drąsą, prasidės suirutė”. Savo 
pažado netęsėjo. Senu įpročiu, 
pradėjo su komunistais derėtis, 
juos įspėti, tarytum būtų jų va
du. Netrukus jis padarė nedova
notinų klaidų, kurios pražudė 
Čekoslovakiją. Pirmoji, kai už
leido komunistams vidaus rei
kalų ir kitas ministerijas, įga
lėdamas juos pasiruošti per
versmui. Antroji dar toliau sie
kianti, buvo kai pakluso Gott- 
waldo pranešimui iš Maskvos, 
kad Čekoslovakija turi nutrauk
ti pasitarimus dėl Marshallo 
plano Paryžiuje.

Tik tuomet jis išvydo save 
optimizmo pasėkas. Jis numatė, 
kad jo pagerbtas senelis Stali
nas tiesia ranką’ Čekoslovakijai 
sunaikinti. Bet jis vis aiškinosi 
norįs tartis ir susitarti su ko
munistais, kad išvengus kraujo 
praliejimo.

Epilogas
Benešui besvarstant, kad ko

munistai įsigalės tik per jo la
voną, tautos pasitikėjimas sa
vimi jau buvo palaužtas. Gar-

sumetimais rusai nesikiš į mū- -šieji Šakalai nuleido sparnus, o 
pasakiški Legijoninkai buvo pa
irę. Teliko kariuomenė. Bet ir 
jos bijojo panaudoti krašto tvar
kai palaikyti, nes tuo atveju 
išpuolė suimti Gottwalda, kuris 
grasino iššaukti Rusijos kariuo
menę krašte tvarkai palaikyti. 
Rusijos emisaras Valeriji Zorin 
iau buvo, Prahoje ir pritarė 
Gottwaldui. Vakariečiai tylėjo. 
Čekoslovakijos demokratija bu
vo laidojama. Benešąs apleisda
mas Hradčany pilį, pusmetį 
prieš mirtį, galbūt, svarstė ir 
apie padarytas klaidas ir nuo
laidų politiką sub specie aeterni 
tatis. Komunistams nepalankūs 
čekai ir slovakai mažumai nu
lenkė galvas, kad uždėtų naują 
jungą.

sų vidaus reikalus, kaip jie ne
sikiša į kitų valstybių santvar
ką. Mes. patys apsispręsime, 
kaip ateityje tvarkytis”. (Pabr.

Benešo optimizmas buvo ypač 
įvertintas Vašingtone. Anglai 
laikėsi santūriau ir su juo nesi
leido į derybas dėl ginklų tieki
mo čekų pogrindžiui ar aptarti 
anglų kariuomenės teises Čeko
slovakijoje. Kai jis užgyrė slo
vakų sukilimą, buvo reikalingi 
ginklai. Rusija nesutiko jų tiek
ti. Amerikiečiai, kurį metą, lėk
tuvais ginklus pristatę, staiga jų 
tiekimą nutraukė. Tuomet Be
nešąs išvydo tikrovę. Jis nu
džiugo, kai gen. Pattori vado
vaujama armija įžygiavo į Če

Dėmesio motoristams!
PRANEŠAME, kad naujoje, moderniškai įrengtoje

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

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

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

Savininkai V. ir J. Dundžiai

Kas keliatės Į kitą 
butą ir norite pigia koine per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu
IX 5-4247.

BR. STONČIUS

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

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

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

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

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausiu medžiagų pasirinkimas.
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.

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

Prieinamos kainos.

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —

DĖL STATYBINiy MEDŽIAGŲ 
kreipkis į lietuvišką firmą 

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

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

I



PAGERINKIME INFORMACINĮ DARB LIETUVIAI ATSKIRUOSE
(Tęsinys ”Tėv. Žib.” rugpiūčio 31 d.) 

mielai paskolino 23 tūkst. dol. 
Čiurlionio ansamblio namų įsi
gijimui. (Abu Susivienijimai sa
kosi visados remią lietuviškuo
sius reikalus ir darbus). .

Savo metu Lietuvos partiza
nai buvo savo krauju parašę 
laišką šv. Tėvui. Neteko iki šiol 
girdėti apie laiško atsakymą, 
kaip lygiai būtų labai plati dir
va mūsų laikraštininkams išsi
aiškinti apie lenkiškųjų sluogs- 
nių įtaką Vatikane, nuolat ir vi
sokiausiais būdais stengiantis 
savąją padėtį naudoti Lietuvos 
niekinimui ir kaikurių faktų ig
noravimui. Žinoma, tai tik labai 
maža dalis tų visų bėgamųjų 
reikalų, kurie vyko ir vyks ap
link mus vakar, šiandien ir ry
toj. Taip, tūlas skaitytojas tars, 
kodėl tad mūsų laikraštininkai 
nesistengia apie tai plačiau ra
šyti, kelti, ne vien tik keliomis■ : l ‘ ‘ :i

Į pamiršti... Čia jau tektų aki
mirksniui sustoti ir pažymėti, 
kad buvo bandymų -su tokiais 
reikalais išeiti mūsų spaudon, 
bet, matyt, kaikurie duomenys 
kaikam labai jau akis degintų, 
tad, dažniausiai, tokio pobūdžio 
straipsneliai taip ir nepamato 
diends šviesos, o paruošti straips 
niai miršta, vos tik pasiekę re
dakcijų stalus. Ir tai negalima 
būtų taikyti vienam kuriam 
laikraščiui, bet tai matoma ab- 
soliutėje daugumoje. Redakto
riai gal ir nekalti, gal čia kaltas 
daugiau mūsų pačių nusistaty
mas ir nepripratimas viešai kal
bėti apie kaikada gana karštus 
ir aitrius reikalus, esą, kaip gi 
čia dabar imsi ir kelsi viską į 
viešumą, neįprasta gi...

Tuo tarpu šio rašinio autorius 
galvotų, kad jei tik yra tiesa, pa
tikrinta tiesa, jei tik žinutė su
daro neabejotiną žinią; ne
žiūrint ar tai kam patiks ar ne, 
ji turi būti spausdinama. Paga
liau, reikėtų suprasti, kad ir visa 
lietuviškoji veikla nuo to tik pa
gerėtų, pagyvėtų. Jei atitinka
mi žmonės, pareigūnai, įstaigos 
žinos, kad jų darbas yra seka
mas

Tęsiant mūsų samprotavimus 
apie galimybes pagerinti lietu
viškąją informaciją,, tektų pri- 
sijnįnti vieną laišką redakcijai, 
tūlame amerikiniame dienrašty. 
Tiesa, tai nieko bendro neturi su 
lietuviškosios spaudos reikalais, 
bet jame randama tam tikrų at
spindžių, kurie gali būti pritai
komi ir mūsąjai spaudai ir in
formacijai. Tajne laiške, tarp ki
ta ko sakoma: “Aš tegaliu kal
bėti tik pats už save, bet jei jūs 
nustosite spausdinti Drew Pear- 
sono kolumnas, nustosite manęs, 
kaip laikraščio skaitytojo, kuris 
laikraštį skaito jau 18 metų. 
Man atrodo, kad D. Pearson yra 
padaręs žymiai daugiau už bet- 
kurį asmenį ar grupę, kurie tik 
yra bandę ryškinti ir- aikštėn 
kelti įvairius negerumus, kurie 
vis dar pasitaiko augštųjų įstai
gų pareigūnų tarpe. Jis rašyda
mas, nebijo ir nepaiso nieko, eilutėmis viską paminėti ir vėl 
Priešingai, jo bijo tie, kurie kaip | 
tik užsiima įvairiomis machina
cijomis, naudoja savo tarnybinę 
padėtį asmeniškiems reikalams 
ir pan. Reikia tik džiaugtis, kad 
turime asmenį, kuris nieko ne
bodamas, vien tik savąja kolum- 
na bando kovoti su įvairiomis 
negerovėmis”.

Išties, jei kas iš mūsų skaity
tojų sekė bent paskutinį pusme
tį Pearsono kolumnas, pripažins, 
kad jis yra iškėlęs visą eilę rei
kalų, kurie tik ir paaiškėjo vien 
jo dėka. Per Pearsoną mes suži
nojome, kad ten generolas, Ike- 
giminaitis, daro gerą biznį iš 
oro transporto, per jį sužinojo
me tikruosius užkulisius ir pa
dėtį privertusią staiga išlaipinti 
jūrų pėstininkus Libane, tik 
Pearsonas atidengė augštųjų 
oro jėgų karininkų žvejybas ir 
medžiokles šio kontinento šiau
rėje, aišku, mokesčių mokėtojo 
sąskaita (priedui, buvo sudau
žytas ir vienas lėktuvas, pusės 
mil. dol. vertės) ir t.t. ir t.t.

Persikeliant lietuviškųjų rei
kalų plotmėn, žinoma, galime 
drąsiai tarti, kad nei vienas mū
sų laikraštininkas neturi nei mi- 
lioninės dalies tų visų išteklių, 
kuriais naudojasi Pearsonas su 
visu savosios įstaigos štabu. Be 
abejonės, medžioti tokio pobū
džio žinias, reikia turėti ir tik
rai didelių materialinių galimy
bių — skubios kelionės, tarnau
tojų algos, informatorių apmo
kėjimai, telefonas - telegrafas, 
neretai net ir tarpkontinentinis 
ir t.t. Nebūtinai, pagaliau, sa
vo tarpe rasime ir Pearsono ga
bumų asmenybių, bet, bent ma-

užkulisių, jei bus jaučiama, kad 
vienas ar kitas pasielgimas bus 
iškeltas spaudoje, galima tikėtis, 
kad pats darbas galės būti kur- 
kas produktyvesnis, nes bus pai
soma visuomenės opinijos, ku
riai susidaryti padeda spaudos 
puslapiai.

Dar keletas žodžių- apie ne
pilną informaciją. Regis, taip 
nesunku būtų laukti, kad bet- 
kuris lietuviškojo gyvenimo mo
mentas turėtų pilnai atsispindė
ti visoje lietuviškoje spaudoje. 
Deja, taip nėra. Ir, jei tautietis 
nori būti informuotas apie vis
pusišką ir įdomų lietuviškąjį 
gyvenimą, jį§ turi skaityti ne po
rą, bet keletą laikraščių, nes ką 
rašo ar domisi vieni, to nepama
tysi kitame laikrašty (turima 
galvoje grynai lietuviškieji rei
kalai). Jei, sakysime, turi sei
mą, konferenciją ar kokį kitą 
stambų įvykį katalikai, žinoma, 
veltui ieškoti aprašymų neka
talikiškoje spaudoje. Gerai, kad

(nukelta į 7 psl.)

(Atkelta iš 1 pusk) 
rinktų narių ir apylinkių pirmi
ninkų; Valdybą 7 narių, Kont
rolės komisiją, Garbės teismą, 
Politinę komisiją, Šalpos Fon
dą, Kultūros Fondą, Baltų fe
deracijos atstovybę.- Apylinkių 
21. Solidarumo mokestį sumo
kančių vidurkis 33%. Veikia 19 
šeštad. mokyklų, kurias lanko 
789 mokiniai. Vidutiniškai 64% 
tėvų leidžia vaikus į liet, mo
kyklą, nors kaikur leidžia net 
95%, bet vėl kaikur tik 40%. Li
tuanistinius kursus lanko 36 
mokiniai. Augštąsias mokyklas 
lanko 200 studentų. Baigusių 
yra 104. Yra 6 katalikų parapi
jos su 15 kunigų ir 10 kapelio- 
nijų. Yra 2 evang. liut. parapi
jos su 2 dvasininkais. Įvairių or
ganizacijų apie 100. Toronte 40, 
Montrealy — 27, Hamiltone — 
19. (Pranešime nepaminėti Ka
nadoj išeiną liet, laikraščiai, ra
dijo programa, suminėtos nevi- 
sos spaustuvės. — Red.).

Kolumbija. Lietuvių 247. Tau
tinio solidarumo įmokas Bogo
toj ir apylinkėse moka apei 50

Ginčas dėl žydo

ne tik iš priekio, bet ir iš

Būna atvejų, kai mūsuose 
klausiama: kas laikytinas lietu
viu? Jau kuris laikas Vid. Ry
tuose svarstomas klausimas: kas 
yra arabas? Visu aštrumu iškilo 
klausimas neseniai sukurtoje Iz
raelio valstybėj: kas yra žydas? 
Dėl jo vos nesugriuvo Ben Gu
rion vyriausybė: atsistatydino 
du ministerial, o juos palaikan
čios partijos buvo iškėlusios vy
riausybei pasitikėjimo klausimą 
parlamente. Laimėjo Ben Gu
rion 60:41. Ginčas tuo betgi ne
buvo išspręstas ir tebeina aštrios 
diskusijos, kurios ateityje gali 
nulemti Izraelio valstybės po
būdį.

Ginčas iškilo viešumon, kai li
beralas vidaus reikalų min. Bar 
Hehuda paskelbė vyriausybės 
nutarimą, kad žydu laikytinas 
kiekvienas, kuris tokiu pasisa
ko ir neišpažįsta kitos religijos, 
o vaikas gali būti užrašytas žy
du, jei abu tėvai taip pareiškia.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
p. Redaktoriau, 
sudarė man tajn tikrą

D. G. 
' «TŽ„ 
nuomonę, tad nuolatiniam pre
numeratoriui* leiskite ją pa
reikšti.

Ar verta laikrašti iliustruoti 
didžiausiomis asmeninės reikš
mės nuotraukomis, kuomet svar 
bių sukaktuvių proga pasigen-

zybiniai žvelgiant, atrodo, kad ir : ^ama nuotraukų žuvusiu prieš 
hetuviskąjame gyvenime galėtų Į 25 metus Amerikos lietuviu Lie- 
reikstis vienas kitas kolumnis- ' tuvęs didvyrių lakūnų — piloto 
tas, kurie niekam nepataikauda- ! kapt. Stepono Dariaus ir Stasio 
mi, į . niesą neatsižvelgdami, ; Girėno, kurie su labai primity- 
vien tik geros, tikslios ir grei- j vįais įrengimais nugalėjo okea- 
tos informacijos vardan,steng- j ca Lietuvos garbei ir įrašė savo 
tusi informuoti savąją visuome- jžvgį i Lietuvos istorijos ir tarp- 
nę įvairiausiais viešais ir užku-i tautinį Atlanto nugalėtoju lapą, 
lisiniais reikalais. O tų reikalų į o mums paliko testamentą: 
ir reikalehų, pasirodo, turime p‘Tau, Lietuva”. Ar mes turime 
ganėtinai. Jų nemaža dalis net i 
ir labai įdomi gali būti žymiai 
skaitytojų daliai. Kodėl skaity
tojui nebūtų įdomu sužinoti, 
pvz., kas konkrečiai kaltas už ne 
pasisekusias pastangas išleisti 
“Partizanus už geležinės uždan
gos” anglų kalba, arba, kaip ten 

. atsitiko su tos pačios knygos 
prancūziškąja laida ir kas gavo 
atlyginimą už išvertimą, arba, 
kokiu būdu X. gavo paskyrimą 
Y. įstaigon, nors visi suintere
suotieji žinojo, kad buvo tam 
darbui tinkamesnių asmenų, ar
ba, kodėl tokion žinybon lietu
vių buvo rekomenduotas Z. kai 
kandidatavęs W. neabejotinai 
turėjo tam darbui geresnių kva
lifikacijų, arba, kodėl ALRK Su
sivienijimas atsisakė suteikti 
antrąją paskolą ALRKF Jauni
mo stovyklai, kai tuo tarpu SLA

tos informacijos vardan, steng

teisę juos pamiršti, ypač esan
tieji -laisvame pasaulyje,, kuo
met mūsų broliai pavergtame 
krašte nepamiršta ir rūpinasi 
atnaujinti jų paminklą žuvimo 
vietoje prie Soldino miestelio?

Ta pačia proga, iš žinių “TŽ” 
straipsnyje “Iš vergijos i lais
vę”, padariau išvadą, ar gera da
ryti demonstracijas, skelbti 
spaudoje, informuoti svetimos 
spaudos korespondentus apie iš
vykimo būdą iš Lietuvos? Ar 
tuom neužkertamas kelias ki
toms moterims? Ir ar toks vie
šas siuntinių panaudojimo rek
lamavimas nepakenks ir nesu
varžys siuntinių gavėjų Lietu
voje?? Be to, ar prasmingai To
ronto laikraščių koresponden
tams buvo sudaryta proga, kai 
jie visiškai nesidomėjo sunkiu 
pavergtos Lietuvos gyvenimu?

Tie korespondentai sensacingu 
būdu aprašė atvykimą iš Lietu
vos ir kaip sensaciją perdavė 
Montrealio laikraščiui “Star“ ir 
tas irgi kažin ar patarnauja ki
toms moterims, norinčioms iš
vykti iš Lietuvos ir pasiekti ge
resnį gyvenimą bei šeimyninę 
laimę? Įvairias žinias apie išvy
kimo būdą ar negeriau būtų 
koncentruoti vienoje nepriklau
somos Lietuvos oficialioje Įstai
goje, kuri, esant reikalui, galė
tų informuoti suinteresuotus as
menis?

Su pagarba Br. Abromonis.
Red. pastaba. Pastarąjį prie

kaištą mes girdime jau ne iš 
pirmo asmens, tad šia proga mes 
norėtume pastebėti, kad prie 
kalbamos spaudos konferencijos 
suorganizavimo ”TŽ” neprisi
dėjo. Jų atstovas tik buvo pa
kviestas gauti - informacijų kar
tu su Toronto dienraščių atsto
vais. Tame atvejy buvo paskelb
ta tik tai, kas viešai buvo pasa
kyta ir vėliau išspausdinta dien
raščių. “TŽ” susilaikymas padė
ties jau nebūtų pakeitęs. Kiek 
ir kuriais atvejais tai būtų pa
vojinga, vargu ar verta svars
tyti.

Tai buvo padaryta ryšium su 
tais žydų ateiviais iš R. Euro
pos kraštų, kurie atvyko su ne- 
žydėmis žmonomis. Tradicinės 
žydų partijos tokį vyriausybės 
nutarimą užprotestavo remda- 
mosios tūkstantmete talmudo 
tradicija, ■ pagal kurią žydu lai
kytinas tiktai iš žydės motinos 
gimęs: “Jūsų sūnaus sūnus, ku
rio motina yra svetimšalė, nėra 
jūsų sūnus. Jūsų duktės sūnus, 
kurio tėvas svetimšalis, yra jū
sų sūnus”. •

Izraelio premjeras Ben Gu
rion paskelbė viešą laišką vie
nam buvusių savo ministerių, 
rabinui Maimon, kuriame jis be 
kitko sako: “Vyriausybė netu
rėjo intencijos išleisti tikybinį 
įstatymą ir tam neturėjo galios. 
Vyriausybės nutarime yra aiš
kiai pramatyta, kad jis neliečia 
rabinų, ir jie todėl gali laikytis 
savo tikybinės teisės vedybų ir 
perskyrų atvejais”. (Tradicinė 
teisė nepripažįsta vedybų su ne
žydais. — Aut.). “Visdėlto, vy
riausybės nutarimas laiduoja ti
kybos ir sąžinės laisvę; mes ne
same nustatę, kad Izraelio vals
tybė bus remiama tikybine teise 
ir kad ją valdys rabinai. Mes 
taipgi nesame pareiškę, kad mū
sų valstybė bus teokratinė. ...Aš 
nemanau, kad tikybos ir sąžinės 
laisvė turėtų būti rezervuota tik 
tai tam tikrai žmonių kategori
jai”. Vyriausias rabinas Nissim 
atsiliepė irgi viešu laišku, ku
riame pareiškė: “... žydų tauta 
kategoriškai laikosi pažiūros, 
kad tikybinė žydų teisė nustato 
kas yra žydas ir kas juo nėra”. 
Pasak jo, vyriausybė neturinti 
teisės to nustatinėti. Tai esąs 
pasaulinio judaizmo reikalas; 
kitaip esą kiekvienas miestas ar 
diaspora ims savaip nustatinėti 
kas yra žydas ir tada tas pats as
muo būsiąs laikomas žydu vie
noj vietoj ir nežydu kitoj. Gin
čas tebeina ir žada būti ilgas. 
Jis randa gyvo atgarsio visuose 
pasaulio žyduose, kurių priskai- 
toma 11.827.000. Jų organizacija 
— Pasaulio Žydų Kongresas 
tvarko žydų reikalus 117 kraš
tų. Daugiausia žydų gyvena JAV 
—- 5.200.000, Sov. Sąjungoj — 
2.000)900, Izraely — 1.760.000, 
Kanadoj — 241.000, Europoj — 
3.470.900.

KRAŠTUOSE
%. Išeiną Kolumbijos Lietuvis. 
Veikia Medellino ir Bogotos 
šeštadieninė mokykla su 34 mo
kiniais. 85% tėvų leidžia jon 
savo vaikus. Augštąjį mokslą ei
na 6. Yra 3 kat. dvasininkai, pa
maldos kas šventadienis. Mišrių 
šeimų 6%f Be LB veikia moterų 
draugija, R. Santarvė, ateitinin
kai. Apie 50% lietuvių ūkiškai 
įsikūrę neblogai.

Prancūzija. Lietuvių 1.200. 
Bendruomenėje _ aktyviai daly
vauja 1.045. Tautinio solidarumo 
įnašus moka 75%. Leidžiamas 
biuletenis. Mokyklų nėra. Augš- 
tąjį mokslą eina 7 .Yra RK ku
nigas ir pamaldos Paryžiuje. 
Apie 50% kuriamų šeimų miš
rios. Lietuvos Pasiuntinybė ofi
cialaus pripažinimo neturi, bet 
ministeris dr. St. Bąčkis, kaip 
Lietuvos atstovas, veikia ne
kliudomas.

Švedija. Lietuvių apie 150.
Šveicariją. Lietuvių 50. Tau

tinio solidarump nemoka. Mo
kyklos nėra. Yra 2 liet. RK ku
nigai; pamaldos retkarčiais. 
Mišrių seimų 50%. Be LB drau
gijų nėra.

. Urugvajus. Lietuvių 6.000. 
Naujų ateivių tik keliolika, kiti 
iš 1927-30 metų. Yra parapija, 
choras, Kultūros draugija, Kat. 
moterų draugija, Vyrų Apašta- 
layimo draugija, jaunimo ramo
vė, liet, kalbos kursai, radijo 
valandėlė, biblioteka, 2 salės su
sirinkimams.. Keliolika Urugva
jaus lietuvių studijuoja augštą
jį mokslą. Apie 100 lietuvių dėl 
sunkių sąlygų ir komunistinės 
įtakos grįžo į okupuotą Lietu
vą. Išeina bolševikinis Darbas. 
Mišrių šeimų nedaug. Lietuvos 
Pasiuntinybė 
teisėmis.

Venezuela.
Maracay ir Valencijos apylin
kės leidžia biuletenius. Išeina 
Skautų Aidai. Visose apylinkė
se veikia “vargo mokyklos”. 
Sunku sū vadovėliais. Solidaru
mo įnašas 12 ps. metams. Augš
tąjį mokslą eina 15. Yra 1 ku
nigas. Pamaldos kartą per mė
nesį. Reiškiasi skautai. Kapelio
nas organizuoja vasaros vaikų 
stovyklas. Visa tautinė veikla 
eina iš LB. 1952 m. LB paskyrė 
$1.500 premijai Lietuvių Rašy
tojų Draugijai, 1953 m. — $1.500 
Vasario 16 gimnazijai.

Vokietija. 5750 lietuvių. Tau
tinio solidarumo mokestį užsi
moka apie 1.500 lietuvių. Lei
džiamas biuletenis. Išeina VLI 
Ko Vykd. Tarybos Eltos infor- 
cijos lietuvių ir vokiečių "kalbo
mis. Evangelikai liuteronai lei
džia iliustruotą dvimėnesinį 
žurnalą Svečias. Veikia 20 “var
go mokyklų” su 300 mokinių ir 
Vasario 16 gimnazija su 140 mo
kinių. Tik trečdalis tėvų leidžia 
vaikus į liet, mokyklas. Trūksta 
vadovėlių. Veikia ateitininkai, 
evang. jaunimo ratelis, Caritas. 
Yra 28 evang. parapijos. Evan
gelikus aptarnauja 5 kunigai. 
RK kunigų yra 20, bet parapijų 
nėra. Pastoracija vykdoma 136 
liet, katalikų gyvenamose vie
tovėse. Apie 50% kuriamų šei
mų yra mišrios. Jose pirmauja 
paprastai nelietuviškoji pusė. 
Augštąjį mokslą eina 35; 10 stu
dentų iš JAV ir Kanados.

N. Zelandija. Lietuvių 240. 
LB susiorganizavo 1951 m. Soli
darumo įnašų 12 šilingų me
tams susimoka apie 35%. Kai- 
kuriose apylinkėse iki 90%. 
Augštąjį mokslą eina 5. Veikia 
LB biblioteka, bendras pabal- 
tiečių klubas.

veikia su

Lietuviu

visomis

1.200.

LIETUVIĮĮ ORGANIZACIJA
(Atkelta iš 1 psl.)

švietimo, socialiniuose ir kituose reikaluose. Kartą atėjusi į gyve
nimą, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pasiliks veikti ir toliau. 
Ji veiks ir kraštui atgavus laisvę, kol išeivijoje likę lietuviai jausis 
lietuviais. Visi vidaus negalavimai, kurie šiandieną dar trukdo 
bendruomeninį darbą, palaipsniui eis mažyn, nes partinės ir ideo
loginės negerovės, kurios, deja, dar ryškios mūsų veikloje, turės 
išblėsti, kai jaunesnioji karta, kuriai šie atsivežti bruožai beveik 
nieko nesako, palaipsniui perims lietuviškąjį darbą iš vyresniųjų.

Lietuvių Bendruomenė randasi šiandieną kiekviename kraš
te, kur tik yra lietuvių. Tačiau, gyvendami skirtinguose kraštuo
se, mes turim skirtingas veiklos sąlygas. Gi skirtingos sąlygos, 
ar tai dėl krašto įstatymų ir potvarkių, ar dėl mūsų gausumo ar 
negausumo krašte, ar dėl kurių nors kitų priežasčių, atsiliepia į 
atskirų kraštų bendruomenių organizacinę formą. Neįmanoma 
šiandieną surašyti krašto statutą, kuris be pataisų tiktų ir būtų 
priimtinas kiekvienam kraštui. Sunku net surašyti apylinkių 
statutą, kuris tiktų visoms apylinkėms tame pat krašte. Mes pa
tys, t.y. Kanados Lietuvių Bendruomenė, kurie esame pakanka
mai gausūs, kad galėtume organizuotai veikti gyvendami krašte, 
kur įstatymai toleruoja etniškų grupių organizavimąsi, ir tai turi
me nevienodą organizacinę formą savo apylinkėse. Bet visi šie 
nevienodumai ne tik nereiškia netvarkos mūsų bendruomenių 
struktūroje, bet atvirkščiai, tai tik rodo, kad žmonės veikia ir dir
ba tą patį darbą, bet prisitaikydami savo organizacines formas 
prie vietos aplinkybių. Todėl mes turime šiandieną Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Bendruomenę, kuri savo struktūroje yra 
daugiau organizacijų federacija, taip pat turime kitame krašte 
Bendruomenę, kuri formaliai veikia pašalpinės organizacijos var
du. Bet jų atstovai atvyko čia į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimą, nes jie ištikrųjų atstovauja lietuvių bendruomenes.

Nemanau, kad kas nors iš mūsų neigtų, jog glaudesnis tarp 
atskirų kraštų bendruomenių ryšys yra ir naudingas ir pageidau
tinas. Mums reikia tarpusavyje bendrauti, kad mūsų pastangos 
galėtų būti daugiau koncentruotos ir mūsų darbo rezultatai vai
singesnį. Iki šiol tarpusavio bendruomenių santykiavimo buvo 
labai nedaug. Jei kalbėti apie konkretų bendradarbiavimą, tai 
vargu ar šalia JAV ir Kanados bendruomenių kiti kraštai turi 
tam fizinių ir ekonominių galimybių. Tačiau ir tarp Kanados ir 
JAV bendruomenių turėtų ir galėtų būti tampresnis ryšys. Tiesa, 
mes turėjom bendras dainų ir tautinių šokių šventes, turim pe
riodines sporto žaidynės, studentų, skautų ir kito jaunimo suva
žiavimus ir stovyklas, bet nežiūrint to, kad abiejų bendruomenių 
Valdybos turėjo bendrų posėdžių ir pirmininkų pasikeitimų laiš
kais, mes vis tik jautėm, jog bendradarbiavimas tarp abiejų šių 
stambių ir kaimyninių bendruomenių turėtų būti dar glaudesnis, 
ypač informacijos srityse. O ką jau bekalbėti apie bendruomenes 
atskiruose kontinentuose? Ryšio, deja, kaip ir nėra. Gaudom žinias 
apie vieni kitus iš spaudos. Tačiau kalbant apie bendradarbiavi
mą, kalbam ne vien,tik apie informavimąsi. Aš nenoriu čia su
stoti prie lietuvybės išlaikymo problemų, kurios priklauso p. Sta
sio Barzduko ir kitų atstovų pranešimams. Noriu tik konstatuot. 
kad mes pasigendame centrinės rankos, kuri tvarkytų ir derintų 
mūsų veiklą, mūsų kultūrines pastangas, švietimo reikalus, jau
nimo reikalus ir t.t. Mūsų pasireiškimai šiose srityse, nesant pla
no, stokojant koordinacijos ir taip pat bendrų pastangų, dažnaį 
išeina pasikartoją, silpni, pavėluoti ir net neįvykdyti. Čia nėra 
kritika mūsų veiklos, bet tik iškėlimas fakto, kad mūsų glaudes
niam bendradarbiavimui ir na esniam darbui, ne tiek atskirų 
kraštų bendruomenėse, kiek pas'.jko lietuvių bendruomenėje, yra 
būtinas mūsų galutinis susiorganizavimas, tai yra sukūrimas koor
dinacinio organo, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos. 
Per šį organą mes užbaigsime bendruomeninės organizacijos 
struktūrą, surasime kęlią tarpusaviam bendradarbiavimui, bus 
sėkmingesnis mūsų darbas tautinės kultūros baruose.

Ši mano neilga kalba yra tik kaip įvadas į Kanados Lietuvių 
Bendruomenės atstovų konkrečiai pateikiamą PLB Seimui svars
tyti ir priimti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstituciją. Mes 
nesiūlome dirbtinai sukurti kokią nors centrinę valdžią. Mes siū
lome sudaryti organą, kuris derintų kraštų bendradarbiavimą, 
planuotų viso pasaulio lietuvių kultūrinę politiką ir veiklą, kuris 
būtų ateities Seimų šaukėjas, kuris reprezentuotų pasaulio lietu
vius tada, kai reikės kalbėti pasaulio lietuvių vardu.

Ruošdami Konstitucijos projektą, kuris dalinai paremtas Org. 
K-to išdirbta Laikinąja konstitucija, taip pat ir VLIKo PLB Sta- ; 
tutu, mes bandėme įsigilinti kokių, būtent, mums reikia vyriau
sių bendruomenės organų, kartu stengėmės, kad Konstitucija būtų 
galimai lankstesnė ir negriautų atskirų kraštų bendruomenių au
tonominių savybių ir nusistovėjusios veikimo praktikos. Tams
toms visiems buvo išdalintas Konstitucijos projektas ir, tikiuosi, 
kad jis rado Tamstų dėmesį. Leiskite man tik iškelti Konstitucijos 
esminius bruožus:

Aptaręs Konstitucijos projektą, pirmininkas tęsė:
Mes patiekiame Seimui šį Konstitucijos projektą be preten

zijų į jo tobulumą ir pilnai suprantam, kad kiekvienas panašus 
projektas, kas jį beruoštų, susilauks tam tikros kritikos. Bet jeigu 
mes sutiksim, kad visiškai tobulas projektas nėra įmanomas, aš 
manau, tada, gerbiamieji Seimo atstovai priims jį su viena - kita 
pataisa ar be pataisų, nes įsileidimas į labai detalias diskusijas pa
reikalautų daug laiko, kurio mes neturime, ir eventualiai sutruk
dytų Konstitucijos priėmimą, kas reikštų neatlikimą vienos iš pa
čių pagrindinių šio Seimo funkcijų. Mes visi didžiuojamės šia di
dele ir gražia kultūrine manifestacija, kuri šalia Seimo posėdžių 
vyksta, bet mes skaitom, kad Seimo pagrindinis uždavinys yra pa
reikšti laisvųjų lietuvių valią dėl pavergtos lietuvių tautos ir už
baigti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės suformavimą, sudarant 
jos centrinius organus.

Šeimos biudžeto draugas ..

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

Kilotaitis, tel. HO. 3-9904 po 5 vai. vak.
KOKYBĖ VISAI ŠEIMAI *

PENMANO APATINIAI BALTINIAI ir kojinės 
turi viskq, kos jums potinka, kartu ir jums 
tinkamo kaino. Yro įvairių rūšių tinkančių 

&& kiekvienam šeimos nariui —
jggjk visokio svorio, kokio tik 

kam reikia, ir kokybės vis 
Įjjggžįf labiau patraukiančios 
įįįBr ekonomiškus pirkėjus 

*OU metus, per kuriuos 
•ir apatiniai baltiniai ir 

kojinės gaminamos 
$ Kanados šeimoms.

Motery bolfinioi
Maži, vidutiniai-, 
dideli

Moterų elastinei 
Kuosos kelnaitės

Pasinaudokite didžiausiais kelionės 
patogumais.. ■ 

važiuodami

'SUPER. onfinenfaf
Dviem puikiais transkontinentiniais traukiniais, kurie važiuoja kasdien
i Rytus ir j Vakarus — aptarnaudami:

MONTREAL - OTTAWA - TORONTO - WINNIPEG 
SASKATOON - EDMONTON - JASPER - VANCOUVER 

o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL.

Norėdami viskuo aprūpintos kelionės, pasiteiraukite opie CNR'o "suplanuota 
MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės 
į Canadian National atstovus.

CANADIAN NATIONAL RAILWAYS

0WMRWUR

Lengvi opat. baltiniai T-morikmukai "71" apatiniaiVIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS 
. ■■UI ........ . - . ... ......»—... "I Ii 1 ■>■■■■■...... I

Mergaičių 
boltincbai ir 
kelnaites 8-16 m

Mergaitėms 
kelnaitės ir 
baltinu kai 2-6 m.

3, 6,
9 men., 1 2 m.

Kelnaitės ir marškinukai Daroo kojinės Sporto kojinės Tampios kojinės Bobby kojinės Tampios co-ed sporto kojinės 
GP8-2 •
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Pavergtoje tėvynėje
Kun. Matelionis, buvęs Pane

munėlio klebonas, sugrįžo iš 
Vorkutos ir dabar kunigauja 
Utenoje.

Petrašiūnai karo metu buvę 
sunaikinti. Tūlas VI. Kavaliaus
kas atsiminimuose iš karo me
to “Tiesoj” nr. 180(4700) rašo:

“Dvi dienas Kauno priemies
tyje Petrašiūnuose tęsėsi aršūs 
mūsų kariuomenės mūšiai prieš 
žymiai gausesnes įsitvirtinusių 
hitlerininkų pajėgas. Liepsnojo 
mediniai pastatai, griuvo mūri
niai ... Visi Petrašiūnai kunku
liavo dūmų ir liepsnos katile. 
Tankų pulkas, išvadavęs Vilnių 
ir sudaužęs prie Vievio priešo 
“Tigrų” grupuotę, puolė Kauno 
link. Forsuotu maršu jie pasiekė 
Petrašiūnų prieigas ir be ato
dairos atakavo priešą. Reikia 
pasakyti, ataka buvo pačiu lai
ku, nes mūsiškiai, gausesnio 
prięšo be paliovos kontroliuoja
mi, buvo bepradedą trauktis. 
Mūšis užvirė...”

Toliau pasakojama, kaip nar
siai kovęsis vienas tankas, ku
ris pagaliau padegtas užvažia
vęs ant geležinkelio, kad su
trukdytų pravažiuoti nuo Amą- 

Jių atlekiančiam vokiečių trau
kiniui, pakrautam ginklų ir kt. 
karo medžiagų.

(E) Vyriausioji perkėlimo ir 
organizuoto darbininkų telkimo 
valdyba prie Lietuvos ministe- 
rių tarybos išleido naują atsi
šaukimą darbininkams iš Lietu
vos perkeldinti. Atsišaukime pa
sakyta: “Šių metų liepos, rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesiais bus 
telkiami darbininkai geležinke
lių, pastatų ir kitų' geležihkelio 
įrengimų statybai Kazachijos 
TSR Kustanajaus ir Semipala- 
tinsko srityse, o taip pat dar
bams Karelijos ATSR Kiliuši- 
nogorsko miškų pramonės ūkyje 
ir Lietuvos TSR Akmenės sta
tybinėse organizacijose”. Re
gistracijos punktai, nurodyti Vil
niuje: Kaune, Šiauliuose, Klai
pėdoje ir Panevėžyje. Registruo
ja taip pat visi rajonų vykdo
mieji komitetai. \

(E) Kaune rekonstruojamas 
miesto sodas. Aplink esantį fon
taną bus įrengtas gėlynas. Jį 
sups spalvotom plytom grįsta 
aikštelė, aptverta akmenine tvo
rele. Šalia tvorelės ir išgrįstų 
takų bus pastatyti suolai. Viena
me sodo kampe prie muzikinio 
dramos teatro, veiks vaikų žai
dimų aikštelė. Sodo rekonstruk
cijai esą išskirta 200.000 rublių.

(E) Aktorius J. Stanulis lie
pos 13 d. paskutinį kartą vaidi-
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no Valst. akad. dramos teatro 
spektaklyje, Bieliausko “Egza
mine”. Po 40 metų veiklos sce
noje Stanulis išėjo į pensiją.

“Kuršėnų rajono parduotuvė
se dažnai stinga būtiniausių pre
kių, pvz. acto, batams- tepalo...” 
“Tiesa” hr. 151.

J. Laužikas yra Vilniaus pe
dagoginio instituto' direktoriaus 
pavaduotojas mokslo - mokymo 
reikalams, pedagogikos katedros 
vedėjas.

Biurokratija. Lietuvos “Sov- 
narchozo” (Liaudies ūkio tary
bos) centre per pirmąsias 136 šių 
metų darbo dienas (ligi birželio 
12 d.) buvo gauta 9.993 įvairūs 
raštai ir telegramos, tuo pačiu 
metu atsakymų išsiųsta 6.950, 
tai yra, vidutiniškai po 72-73 
kiekvieną darbo dieną gaunamų 
rašių ir po .51-52 atsakymų.

Įstaigos partiečiai mano, kad 
tiek popierizmo yra perdaug ir 
reikalauja apčiuopiamesnių dar
bų vietoje susirašinėjimo. Giria
mos tuo požiūriu maisto pramo
nės valdybos. Blogiausiai veiku
sios statybos valdybos virš.inin- 
kas (Grigorijus Molotokas) at
leistas iš pareigų. Gal tie daly
kai turėjo įtakos ir Ozarskio pa
keitimui Kairiu, kuris buvo tų 
gerai veikusių miesto pramonės 
valdybų prižiūrėtoju.

Dail. J. Šileikai liepos 2 d. su
ėjo 75 metai.

Iš Brazilijos j Lietuvą liepos 
7 d. grįžo grupė reemigrantų: 
“San Paulo pažangiųjų organi
zacijų ilgametis veikėjas J. Pet
ruševičius - Ąžuolionis, P. Ma- 
zaro šeima, K. Kepenis, P. Čip- 
linskas, V. Liubčikas, J. Daugė
la, P. Slavinskas”. Brazilijoje 
jie visi išgyvenę po 30 metų.

Juozas Degulys, Grybelių kai
mo, Utenos valsčiaus ūkininkas, 
1919 m. bolševikų okupacijos 
metu buvęs apskrities revkomo 
narys, “Tiesos” nr. 168 vadina
mas revoliucijonierium “Dabar 
jis esąs pensininkas. Ar jis palai
kė ryšius su komunistais prieš 
1940 m., nepasakyta. Kad nenu
kentėjo, o net gavo pensiją, rei
kėtų spėti, kad turėjo užtarėjų 
ar nuopelnų.

(E) Šieną džiovina elektriniais 
ventiliatoriais. Žemės ūkio me
chanizacijos ir elektrifikacijos 
mokslinio tyrimo institutas pa
siūlė kolūkiams drėgną šieną 
džiovinti daržinėse elektrinių 
ventiliatorių pagalba. Toks šie
no džiovinimo būdas šiemet iš
bandytas Kauno rajono “Bolše
viko” kolūkyje. Kokia bus taip 
džiovinamo šieno savikaina?

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 atsilšnkyti.

r

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

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

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

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

I - HAMILTON, Ont
Lietuviškos vestuvės (mėnesiui.

Rugpjūčio 16 d. nemąža dalis f Tuščia dar stovi krautuvei 
hamiltoniečių ir visa eilė Sve- patalpa, už kurią buvo gaunama 

( čių iš JAV buvo liudininkais po $65 mėn .
šaūhių lietuviškų vestuvių, ku
rias surengė p p. Čelkai savo

žentui Laimiui Mačikūnui iš 
Niagara Falls, Ont. Jau visą sa
vaitę prieš vestuves Čelkų na
mai teikė vaišingą pastogę anks
tyviesiems svečiams, kurių da
lis, kaip tėvai pranciškonai Ža- 
lalis Klemensas ir tėvas Paska
lis, negalėdami jungtuvėse da
lyvauti, atvyko specialiai jau
nųjų pasveikinti ir palinkėti 
Dievo palaimos prieš vestuves.

Šeštadienio rytas savo saulė
tomis varsomis tarytum prana
šavo, kad ir jaunųjų gyvenimas 
bus giedras ir laimingas. Nau
jutėlaitės amerikoniškos ir ka- 
nadiškos mašinos nuvežė jauną
ją porą su visa palyda 11 vai. 
ryto į Aušros Vartų liet, bažny
čią, kur kun. dr. J. Tadaraus- 
kas Danutę Čelkutę ir Laimį 
Mačikūną sujungė bendram lie
tuviškam šeimos gyvenimui iki 
mirties. Gražią lietuvišką porą 
prie altoriaus lydėjo pamergės 
Beata Šimkiūtė, Felė Rinkevi
čiūtė, Aldona Urbonaitė, Gildą 
Romanelli ir pabroliai Stasys 
Mačikūnas, Jurgis Kristupas, 
Jarutis Bieliūnas ir Sam Cino. 
Gėlių mergaite buvo mažoji Re- 
ginutė Kažemėkaitė, jaunosios 
Danutės sesers dukrelė.

5 vai. po pietų susirinko St. 
Michel salėje per 120 jaunųjų 
giminių, artimųjų, draugų ir pa
žįstamų į retos prabangos ves
tuvinį pokylį. Šia iškilminga 
proga jaunuosius sveikino, pa
sakydami gražias kalbas, kun. 
dr. J. Tadarauskas, kun. Br. 
Jurkšas, svečias iš Rochesterio 
Vyt. Žmuidzinas ir kiti. Grojant 
Benni Ferri garsiajam orkest
rui, prie putojančių šampano 
taurių, susirinkę svečiai pralei-1 
do reto jaukumo vestuvinį va
karą, o jauniesiems Mačikū- 
nams jis, tikiu, liks jų visam 
gyvenimui maloniausiu prisi
minimu.

Malonu prisiminti, kad ponia 
Danutė yra mūsų jaunosios in
teligentijos atstovė, subrendu
si ir išsimokslinusi jau čia Ka
nadoje, bet visą laiką likusi išti
kima savo tėvų kalbai, papro
čiams ir lietuviškajam gyveni
mui. Šia proga sveikiname p.p. 
Čelkus, lietuviškai išauginusius 
savo jauniausiąją atžalą, o, jau
niesiems Mačikūnams linkime 
gražiausių jų gyvenime ateities 
dienų! - Sk. St.

Nauji LN nariai. Po ilgesnės 
vasaros pertraukos tolimesnį pi
nigų LN rinkimo vajų pradėjo 
paryžiečiai. Po $100. įnešė Liu
da Kuzmickienė, trečioji narė iš 
jų šeimos. Po antrą šimtinę pri
dėjo Petru te ir Juozas Oypai, 
senesnės emigracijos tautiečiai. 
Cypų šeima jau yra LN įnešusi 
$500. Tą pačią savaitę, atvyku
si iš Boston, Mass., p. Apanavi- 
čienė išsivežti savo dukters J. 
Ambraziejienės, išreiškė nusi
stebėjimą hamiltoniečių darbais 
ir pridėjo LN savo šimtinę. Su 
reto gerumo žemaite p. Apana* 
vičiene, manau,' turėsiu progos 
supažindinti skaitytojus ateity. 

Visiems šiems mieliesiems 
tautiečiams, sunkiausiu laiku 
remiantiems Lietuvių Namus, 
v-bos vardu gražiausiai dėkoja
me!

L. Namuose nuo rugsėjo 1 d. 
išnuomotas antras butas už $60 
su $5 mėnesiniu pakėlimu. Nuo 
to pat laiko Viktutė Bugailišky- 
tė - Langweider nuomotą • jos 
LN už $57,50 moterų kirpyklą 
pardavė ir su naujais nuomi
ninkais sudaryta sutartis, pagal 
kurią naujieji šio saliono savi
ninkai mokės LN nuomos $75

LN kino teatras rugp. 18-23 
savaitę turėjo rekordinį pasise-

Ž I per 6 dienas
2.041 suaugęs Ir 366 vaikai, vi
so 2.407 asmenys. Už bilietus 
gauta $1.1789,4. Lankytojų die
nos vidurkis buvo 401. “Student 
Prince” buvo tas filmas, kuris 
sutraukė tiek žiūrovų. Per visą 
savaitę atsilankė 101 suaugęs ir 
18 vaikų lietuvių. Apytikris 
vien tik šios savaitės grynas 
pelnas buvo apie $700, tuo tarpu 
kai kitos trys rugp. savaitės gal 
tedavė apie $200 pelno. Štai ką 
reiškia kino operavime patai
kyti publikos skoniui!

Visą šią savaitę Delta mūsų 
kine eina reto gražumo filmas 
“Sayonara” su Marlon Brando 
ir Red Buttons. Lietuviai atsi
lankykime!

Zigmas Orvidas, žinomas mū- 
kolonijos liet, knygų platin-sų

tojas, jau yra surinkęs vartotų 
drabužių ir pasiuntęs Suvalkų 
trikampio lietuviams 23 siunti
nius.

LN v-bos posėdis numatomas 
kviesti kitą sekmadienį, rugsėjo 
14 d. LN kino salėje 7 vai. vak. 
Visi v-bos nariai maloniai pra
šomi jame dalyvauti.

Gimnazijų rėmėjų būrelių va
dovai maloniai prašomi surinkti 
Vasario 16 ir Saleziečių gimna
zijoms aukas ir pristatyti jas 
St, Bakšiui iki rugsėjo 20 d.

Mirė K. Vindašienė rugpjūčio 
20 d. 12,30 vai. sirgusi 4 mėn. 
ligoninėje ir sulaukusi 71 m. 
Velionė kilusi iš Židikų ir į Ka
nadą atvyko po paskutiniojo 
karo. Paliko giliame liūdesyje 
vyrą Leona, vaikus Katrutę 
Jurgelienę, Domą, Kostą ir An
taną Vindašius Lietuvoje ir 3 
dukreles — Jadvygą Serpalie- 
nę, Irutę Vasiliauskienę, Kazytę 
Geležinienę ir du sūnų — Leo
ną ir Aleksą Vindašius — visus 
5 gyvenančius Hamiltone.

Visus velionės artimuosius jų 
liūdesio dienose nuoširdžiai už
jaučiame! Sk. St.

Danutė ir Laimis Ma čikūnai po jungtuvių

Brangūs Tėveliai,

%

Lietuviai pasaulyje
LaiiMst Clevelande rugpjūčio 

23-24 d.d. Lietuvių Krikščionių 
Demokratų S-gos pirm. dr. K. 
Šidlauskas, ižd. dr. VI. Litas, 
sekr. org. reik. K. Pabedinskas 
ir sekret. jaunimo reik. Pr. Po
vilaitis. CK nariai čia turėjo pa
sitarimus su bu v. “Jaunimo 
Žygių” fondo valdyba spaudos 
ir finansų klausimais.

Krikšč. demokratų skyriaus 
susirinkime trumpą pranešimą 
apie sąjungos veiklą padarė jos 
pirm. dr. K. Šidlauskas. Ilgoko
se diskusijose pasikeista nuomo
nėmis spaudos, katalikų politi
nės vienybės, jaunimo, finansų, 
organizacijos ir kt. klausimais. 
CK jaunimo sekr. Pr. Povilai
tis turėjo pasitarimus su Liet. 
Krikšč. Demokratų Studijų 
Klubų Koordinacinės. valdybos 
pirm. J. Vyšnioniu dėl klubų 
veiklos, sąskrydžio, spaudos ir 
kt. reikalais.

LVS Ramovės naujon centro 
valdybon išrinkti: pirm. P. Ple
chavičius, vicepirm. S. Dirman- 
tas ir M. Rėklaitis, iždin. J. Tu
mas, kult, vadovas J. Balčiūnas 
- Švaistas, sekr. A. Rėklaitis, 
sekr. padėjėjas K. Oželis j r. 
^Contreolės kom. išrinkti: *P. 
Genys, P. Žilys ir A. Avižienis; 
garbės teisman: A. ImĮpulavi- 
čius, R. Liormanas ir .A. Jurs- 
kis. Centro valdyba išrinkta 
keturiems metams.

Vac. Sidzikauskas su Paverg
tųjų Jungtinių Tautų delegacija 
rugsėjo mėn. vyks į Pietų Ame
riką.

BALFo direktorės pareigas 
Europoje toliau eis Aldona 
Dambravienė. Tas pareigas ėju

si Gražina Grinienė, puik. Gri
niaus žmona, atvyksta į JAV.
D. BRITANIJA

Mirė John F. Stewart, didelis 
lietuvių draugas, Ško ų Lygos 
Europos laisvei ginti organiza
torius ir jos pirmininkas

LAS suvažiavimas įvy! o Lon
dono liet, parapijos sale je. Ja
me buvo išrinkta nauj: vieti- 
ninkijos vadovybė; ne: buvęs 
pirmininkas A. J. Kauanas su 
šeima išvyksta į JAV. Ta proga 
įvyko ir atsisveikinimo }>okylis.

Išvyko į JAV inž. V liūs ir 
Danutė Fidleriai ir Rožanskas 
iš Nottingham. DBLS skyrius 
suruošė atsisveikinimo pokylį. 
Inž. Vilius buvo uolus skautų 
veikėjas, Danutė — muzikė, o 
Rožanskas — spaudos platinto
jas.
VENECUELA

(E) Venecuelos Lietuvių Ben
druomenės centro valdyba sten
giasi Venecuelos visuomenę su
pažindinti su lietuviais ir Lietu
vos reikalais. Numatyta išleisti 
tais klausimais atskirą leidinį is
panų kalba. Steigiamas šalpos 
fondas. Nutarta iš apylirkių pa
skirti atstovus į sudarysimą 
Tautos Fondo Atstovybę Vene- 
cueloje. Metraščio leidimo rei
kalu nutarta sudaryti leidipąo i? 
redagavimo komisiją, į kurią įei
tų po vieną redaktorių iš kiek
vienos apylinkės. Vaikų vasaros 
stovykla šiais metais įvyks, kaip 
ir anksčiau. Tuo pačiu metu sto
vyklausią ir skautai. Venecue
los atstovai į Pasaulio Lietuvių 
Seimą vyksią savo lėšomis. At
skirai komisijai pavesta paruoš
ti naują bendruomenės statutą.

Sovietai nepasitiki lenkais
Kaip praneša Vakarų Berlyne 

išeinąs žurnalas “Karo mokslo 
apžvalga”, po Vengrijos sukili
mo ir ryšy su nepalankiais so

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELIKĖ BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E. 

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

Sav. A. BUČINSKIENĖ

Gražias vasaros atostogas ne 
vienas Jūsų sūnus ar dukra pra
leido lietuviškoje aplinkoje — 
skautų ar ateitininkų stovyklo
je. Mokyklų durys vėl atidaro
mos ir tūkstančiai lietuviškojo 
atžalyno, didesnę dienos dalį 
praleis angliškai kalbančiųjų 
draugų tarpe. Suprantama, kad 
mokyklą kiekvienas jaunuolis-ė 
privalo lankyti ,tačiau yra ne
pateisinama, kada jaunas lietu
viukas nebus tėvų įrašytas į lie
tuvišką jaunimo organizaciją, 
kurioje jis už mokyklos sienų 
galės stiprėti kūnu ir dvasia. 
Viena tokių organizacijų Hamil
tone yra. Lietuvių Sporto Klu
bas Kovas, kuris rugsėjo mėne
sį skelbia Lietuvio Sportininko 
Mėnesiu Hamiltone. Tebūnie 
kiekvieno tėvo - motinos parei
ga įrašyti savo vaikus į klubo ei
les, kur jie turės progą vakarais
— vietoje televizijos ir komikų
— gražiai pasportuoti, padrau
gauti. Ypatingai kviečiame mer 
gaites ir berniukus, norinčius 
žaisti krepšinį, stalo tenisą, šach 
matus, įsirašyti į mūsų klubą, 
nes 1958-59 m. sezone esame nu
matę įsteigti jaunių ir jaunučių 
komandas. Įsirašyti prašome 
pas K. Stanaitį tel. JA. 9-8460, 
Z. Rickienę tel. LI. 5-6910, arba 
sekmadieniais po pamaldų pa
rapijos salėje.

Kartu džiaugtumėmės, jeigu 
atsirastų rėmėjų (verslininkai, 
lietuviškos komercinės organi
zacijos), kurie padėtų įsigyti 
jaunučiams sportines uniformas 
jų rungtynėms su kitomis kolo
nijomis.

Tenelieka nė vieno jaunuo-

ribų!lio-ės už HLSK Kovas 
Kiekvienas klubo narys, rugsė
jo mėnesį, įrašo naują sporti
ninką į mūsų eiles! Mes tikime, 
kad šūkis “Sveikame kūne — 
sveika siela” Hamiltone bus pil
nai įgyvendintas, sulaukiant 
mūsų • klubo eilėse būsimos N. 
Lietuvos sportininkų — repre
zentantų.

Be to, kviečiame visus į mū
sų pirmą sporto vakarą rugsėjo 
13 d. A V parapijos salėje, ku
rioje kiekvienas — jaunas ar se
nas — galės linksmai praleisti 
šeštadeinio popietę ir gauti 
daugiau informacijų klubo rei
kalais. HLSK Kovas v-ba.

Po vasaros atostogų pirmi ru
dens šokiai rengiami sportinin
kų parapijos salėje rugsėjo 13 
d. Turtinga loterija, skanus bu
fetas ir gera muzika linksmins 
visus naujai atremontuotoje sa
lėje. K. B.

Niagara Falls, Ont.
Tautos šventės paminėjimas 

šiemet ruošiamas St. Catharines 
ir Wellando bendruomenių kar
tu — Niagaroje, St. Patrick sa
lėje, Victoria gatvėje. Minėji
mas įvyks rugsėjo 7 d. Pradeda
ma bendromis visiems apylin
kių lietuviams pamaldomis, ku
rių pradžia lygiai 11.30 vai. mi
nėtoje salėje.

Po pamaldų — tuoj pat mi
nėjimas.

Maloniai prašomi visi apylin
kių lietuviai minėjime gausiai 
dalyvauti.

Wellando ir St. Catharines 
B-nių valdybos.

vietams reiškiniais pačioje Len
kijoje, jos karinės pajėgos buvę 
žymiai sumažintos. Ypatingai 
buvęs susilpnintas Lenkijos ka
riuomenės apginklavimas. Taip 
pvz. iš Lenkijos buvę atimta net 
90% visų sprausminių lėktuvų. 
Jie buvę perkelti į Sovietų Są
jungos bazes. Naikintuvų besą 
likę labai nedaug. Lenkijos avia- 
cij a- be to dar turinti tik 12 jun
ginių lengvųjų bombonešių, du 
junginius transportinių lėktuvų 
ir žvalgybinių.

Lenkijos liaudies armija tu
rinti 20 divizijų pėstininkų, iš 
kurių vos 3-4 tesą motorizuotos. 
8 šarvuočių divizijų tesanti tik

schema, nes šarvuočiai iš jų at
imti. Be to, dar esą 4 mechani
zuotos ir 3 arkliais tempiamos 
artilerijos divizijos. Išviso Len
kijos armija turinti 500.000 vyrų.

PALENGVINS IMIGRAVIMĄ
JAV senatas rugpjūčio 11 d. 

priėmė ir pasiuntė prezidentui 
įstatymą, kuris palengvina gau
ti imigranto teises asmenims ki
tu titulu atvykusiems ir gyve
nantiems JAV. Iki šiol tokie as
menys turėdavo išvykti i užsie
nį (dažniausiai vykdavo į Kana
dą), ten gaudavo vizą ir įva
žiuodavo jau kaip imigrantai. 
Naujasis įstatymas leis teisingu
mo ministerijai šitokių asmenų 
prašymus patenkinti jiems-visą 
laiką tebegyvenant JAV.

Mūsų gilaus liūdesio dienose, brangiai ir mylimai 
mamytei

A. t A. KAZIMIERAI VINDAŠIENEI mirus, 
susilaukėme iš savo draugų ir pažįstamų nuoširdaus 
velionės pagerbimo ir paskutinio Jai patarnavimo, iš 
visos širdies dėkojame mūsų gerb. klebonui kun. di- 
J. Tadarauskui ir kun. Br. Jurkšui už atlaikytas už Ma
mytės vėlę iškilmingas pamaldas, pakviečiant dar d-i 
kunigus. Dėkojame pp. Dervaičiams ir p. A. De Pačio 
už paaukotas už Velionę šv. Mišias; prisiuntusiems pr c 
Mamytės karsto gėlių — Perkauskams, Šiuliams, Sir
galiams, Dervaičiams, Gurgždžiams, Pietrantonio, Šo- 
piams, Ankudavičiams, Babeckams, Kochankoms, Vit
kauskams ir Niecko tariame nuoširdų ačiū’

Labai labai dėkojame geriesiems mūsų bičiuliams, 
nešusiems Mamytės karstą, visiems pažįstamiems ir 
draugams, dalyvavusiems pamaldose ir aplankiusiems 
Velionę koplyčioje, o taip pat palydėjusiems ją į am
žiną poilsio vietą. 4

Tamstų visų pareikšta mūsų a. a. Mamytei pasku
tinė pagarba, o mums visiems Jūsų nuoširdi užuojauta, 
paliko mūsų širdyse giliausius Jums padėkos jausmus.

Giliai nuliūdę —
Dukterys, sūnūs, marti ir žentai. 

Hamilton, 195£ m. rugp. 23 d.
t r t

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
L I M I T E D

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. U. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas.

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Augfri procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas.
Indėliai,'paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

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

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

PARIS
Rugp. 24 d. su mieluoju J. Ba- 

joriūnu vėl šaukėmės Paryžiaus 
lietuvių paramos Liet. Namams. 
Kai Hamiltone tokios nuotaikos 
— ryšium su streiku — jog šim
tinę gauti labai sunku, Pary
žiaus lietuviai vėl pirmieji atei
na su pagalba. Užsukus pas reto 
gerumo pp. Kuzmickus, mielasis 
Alfonsas tuojau išrašė čekį $100.

Ont.
vasarą buvo išleidusi į TT Pran
ciškonų stovyklą Wasagoje. 
Prieš šią stovyklą vaikai lietu
viškos knygos už pinigus ne
skaitę, o dabar nieko neragina
mi jos ieško. “Niekad nemaniau, 
kad liet, stovyklos tiek daug 
jaunimą atnaujintų!” — stebė
josi p. Liuda, gryna žemaitė — 
patrijotė.

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. Išsimokėjimas 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)

Čia reikia pakartoti A. Kuzmic- 
kio žodžius, užfiksuotus “TŽ” 
1956 m. 28 nr., kada jis įteikda
mas LN pirmą šimtinę, pareiš
kė: “Duodu tik su sąlyga, kad 
Liet. Namai Hamiltone būtų pa
statyti!”. Jam ir jo šeimai pa
dėkos žodžių, kad ir gražiausių, 
neužtenka. Kiek mes turime 
Hamiltone lietuvių ir mokytų ir 
turtingų ir gražiai kalbančių, 
bet dolerio liet, reikalui nepra
šyk! O juk visi savo širdyse jau
čiame, kad gražūs Lietuvių Na
mai gali efektyviai prisidėti 
prie lietuvių Jautos gyvybės iš- 
Jaikymo šiame krašte.

Pietų metu p. L. Kuzmickie
nė išreiškė savo didelį džaugs- 
mą, kad savo du mažuosius šią

Pakeliui į Hamiltoną pakar
totinai užsukome pas mieluo- 
mieluosius čypus, kurie abu — 
Petrutė ir Juozas — pridėjo dar 
©o šimtinę, taip kad iš jų šei
mos HLN jau turi net $500. 
Kaip tokiems žmonėms nedėko
ti, kaip jų neiškelti augščiau ki
tų! Tik tokiais žmonėmis ir re
miasi visi didieji tautiniai dar
bai.

Pavaišinti skaniu pp. Čypų 
vynu, hamiltoniečiai grįžo su 
sustiprinta viltimi, kad po kelių 
metų Hamiltonas tikrai turės 
gražius Lietuvių Namus.

Mieliesiems gi paryžiečiams 
siunčiame gražiausią LN v-bos 
vardu ačiū! Sk. St



už visus leidinius, parduotus iki 
rugpjūčio 31 d.

Karaliaus Laivas, 
ma- 
sa-

ONTARIO

UŽSIREGISTRUOKITELietuvių skyrius Kanados krašto parodoj Toronte, Queęn Elizabeth Building C-2. Nuotraukoje: 
.Marytė Vasiliauskienė audžia lietuviškas juostas. Nuotrauka J. Dvilaičio.
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“Dirvos” nr. 55 pasirodė žinu
tė apie vieną Lietuvos Statuto 
egzempliorių, atsiradusį Argen
tinoje. Tai esąs 1616 m. laidos 
egzempliorių, vieno vengro pa
bėgėlio atsivežtas į Buenos Ai
res. Jį už $140 nupirkęs lietu
vis pramonininkas Jonas Čikš- 
tas, kuris sutinkąs jį perleisti 
Argentinos Lietuvių Muziejui 
už tą pačią kainą. Dabar tam esą 
telkiamos lėšos.

Kiek vėliau “Dirvoje” pasiro
dė entuziasitngas LPDA pirm. 
St. Dirmanto laiškas, kuriame 
autorius džiaugiasi, kad ši rete
nybė pateko į lietuvių rankas ir 
daro netik sugestijų kaip tą 
knygą įsigyti muziejui, bet iškę- 
lia dar eilę pasiūlymų, susiju
sių su Lietuvos Statuto garsini
mo reikalu. Priminęs, kad p. 
Čikštas galėtų tapti mecenatu 
ir “bent šimtuką nuo kainos nu
mesti”, galę autorius siūlo pada
ryti tam'-ir kitiems platesniems 
jo siūlomiems darbams rinklia
vą JAV-bėse. Knygą autorius 
siūlo padauginti nors fotogra- 
fiškai, kad nepražūtų, o be to, 
reikią jį išversti į lietuvių ir 
anglų kalbas ir II Statuto pasi
rodymo 400 metų sukakčiai iš
leisti tai dviem kalbom, o gal ir 
trečia, originalo kalba. Toliau 
autorius nurodo 8 pliusus, kurių 
pasiektume tą leidinį paskleidę 
laisvojo pasaulio ’’žymesnėse 
bibliotekose bei teisininkų ir 
politikų sambūriuose bei drau
gijose”. Tai esą ne tik mūsų tau
tą iškeltų ir pasitarnautų lais
vės bylai; bet taip pat būtų “įna
šas teisės ir teisės istorijos 
mokslams”, gausus šaltinis, da
bar sunkiai prieinamas, kultū
ros istorikams, medžiaga dakta- 
rąritų disertacijoms, “augštesnio 
lygmens, patvaresnis mūsų vie
šumoje pasirodymas”, esą, daug 
svaresnis “negu “liaudies” šo
kiai, tautiškos dainos, primity
vūs smuikeliai, vitražai, arche
ologinės iškasenos, memoran
dumai, “kongresų” rezoliucijos 
bei nutarimai. ..” Pvealus dar
bas esą mus pačius sustiprintų 
ir apjungtų. Toliau autorius pa
teikia keletą žinių apie L. Sta
tuto leidimus bei vertimus, tarp 
kitko ir į lietuvių kalbą. Pabai
goje autorius siūlo “Dirvos” re
dakcijai ’’paskelbti rinkliavą 
augščiau suminėtiems reika
lams: tuo tarpu pradedant pir
muoju ... Taipgi prašau padėti 
sueiti kontaktan duodant adre
sus aną žinią suteikusio tautie
čio ir Argentinos .Lietuvių Mu-

PIGIAUSI

siuntiniai

$14.75
$23.20

I LIETUVĄ
i Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Į Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
; 22 svarai cukraus $11.95
5 22 svarai ryžių

22 svarai taukų
Siuntiniai pristatomi per 

3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa-
Ilo ir kt'

l|l I ■ I lEff m

Vasarvietėje MERKURY LODGE
ont ^roževs Loke Simcoe ežero kranto, 40 myliq nuo Toronto, viena mylia I 
šiaurę nuo Keswick, Ont., nuomojami naujai atremontuoti: vėtomomis, kabi
nos, su maistu ar be maisto, laiveliai. Paprožius žolerj, autobusas sustoja prie 
vasarnamio. Savaitgaliais duodami lydekų pietus. Graži vieta poilsiui ir meš
keriojimui. 109 Orchard Beach, Keswick, Ont.

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

... ..." ,

LIETUVOS STATUTO SENSACIJA
ziejaus”. Redakcija savo priera
še rašo, kad ji, “kiek tai jai bus 
įmanoma, patalkins prašomąja 
autoriaus prasme”.

Entuziazmas senosios Lietu
vos kultūros paminklui yra 
džiuginantis ir sveikintinas reiš
kinys, tačiau tenka pastebėti, 
kad reikalą iškeliant yra pri
pasakota daug netikslių dalykų, 
o tai kartais gali kaiką privesti 
prie nereikalingo laiko ir lėšų 
išmetimo. Vieną tokį pavyzdį 
mes jau turėjome, kai prieš po
rą metų p. Stulpinas Čikagoje 
perspausdino tariamai Vytauto 
laikų Lietuvos žemėlapį, kuris 
ištikrųjų neturi jokios kitos 
vertės, išskyrus kolekcionieriš- 
ką, neturi nieko bendra nei su 
Vytautu, nei su jo amžiumi Ir 
tik liudys, kad labai geros va
lios žmonės daro apgailėtinų 
klaidų, kai imasi sau visiškai 
svetimo darbo. Jei tada p. Stul
pinas būtų pasitaręs su nors 
trupučiuką senojoje Lietuvos 
kartografijoje nusimanančiu as
meniu, ir kitataučiai senienų 
mėgėjai neturėtų progos iš mū
sų pasijuokti, ir pinigai nebūtų 
buvę išmesti beverčiam leidi
niui. Jei buvo noro perspaus
dinti seną Liet, žemėlapį, kodėl 
negalima buvo perspausdinti 
ir vad. Radvilų 1613 m. žemėla
pio? A ;

Minimoji Lietuvos Statuto 
laida, žinoma, yra vertesnis da
lykas už minėtą žemėlapį, ta
čiau atpasakotame laiške jau 
per toli nusiekiama. Atrodo, kad 
net norima imtis kokių konkre
čių žygių laiške iškeliamiems 
planams vykdyti. Tik gaila, kad 
vėl nepasišaukta pagalbon tos 
rūšies specialistų. Juk vienas 
Lietuvos teisės istorikas, tos 
pat LPDA narys, dar visai nese
niai tebebuvo Čikagoje. Nejaugi 
jis nežinomas pirmininkui? Ar
gi čia jau toks aiškus reikalas, 
kad kiekvienas lietuvis inteli
gentas gali jį tinkamai įvertin
ti ir visuomenei pristatydmti?

“Dirvoje” pirmojoje žinutėje 
sakoma, kad tai esanti L. St. 
1616 m. laida. Kažin ar teisingai 
išskaityta? Iki šiol, berods, bu
vo žinoma, kad III Liet. Statuto 
originaline. kalba buvo tik viena 
laida, ® toliau sekė lenkiškos. 
Pirmosios jų išėjo 1614, 1619, 
1648 m. ir t.t. Kiekvienu atveju 
tai bus lenkiška laida - verti
mas. Tokių laidų yra buvę visa 
eilė. Jos šiandien įdomios kaip 
bibliografinės retenybės ir dėl 
tų priedų, kurie prie kiekvienos 
laidos buvo vis kiti, o teksto 
skirtumai priklausė tik nuo 
spaudos klaidų. Mokslo reikalui, 
Lietuvos teisės ir kultūros isto
rijai pirmuoju šaltiniu tegali 
būti tik originaline 1588 m. lai
da. Lenkiški vertimai gali kar-

Kodėl atšilo klimatas?
Okeanografas dr. G. Tulli su 

savo bendradarbiais nustatė, 
kad 1957 m. pradžioje Ramiojo 
vandenyno srovėse Įvykę dide
lių pasikeitimų. Iki tol didžioji 
šilta srovė, kuri teka iš pietų į 
šiaurę skilo į dvi dalis 48 para
lelės aukštumoje. Nuo ten ma
žesnioji šaka plaukė į Aliaskos 
pusę, o didžioji Japonijos kryp
timi. Prieš pusantrų metų dėl 
nežinomų priežasčių didžiosios 
srovės skilimo vieta nuo 48 pa
ralelės persikėlė į 43-čiąją, o be 
to. į Aliaską plaukianti srovė pa
sidarė didesnė už tą, kuri plau
kia į Japoniją. Dabar šiltosios

I Kultūrinė kronika
Pabaltijo studentų suvažiavi

mas Vokietijoj įvyko Koenig- 
steine rugpjūčio 5-9 d. Jį orga
nizavo Arbeitsgemenschaft der 
baltischen Studentenverbaende, 
— organizacija, apjungianti pa- 
baltiečius studentus Vokietijoje, 
Suvažiavime dalyvavo 50 lat
vių, 9 lietuviai ir 3 estai. Lat
vių studentų Vokietijoj šiuo me
tu yra 130, lietuvių — 40. Pa
skaitą apie pabaltiečių nusista
tymą dabarties akivaizdoje skai 
tė dr. P .Karvelis, apie lietuvių 
politines grupes — K. Drunga.

BIOS®

tais* padėti išsiaiškinti kaikurias 
sunkiau suprantamas vietas, nes 
amžininkų vertimas yra juk ir 
tam tikra teksto interpretacija. 
Tuo būdu apie Buenos Aires 
esančio teksto perspaudinimą 
ar jo vertimą į lietuvių ar ang
lų kalbas, negali būti nei kalbos. 
Juk originalinio teksto yra iš
likę gana daug egzempliorių ir 
mokslinę jo laidą, paruoštą prof. 
Lappo, yra išleidusi Lietuvos 
Šviet. ministerija. Jei jau bū
tų pripažinta, kad verta L. St. 
išleisti, tai reikėtų imti Lappo 
paruoštą tekstą.

Ko vertas minimasis egzemp
liorius, nemačius sunku pasa
kyti. Tenka tik džiaugtis, kad jis 
yra lietuviškose rankose. Prieš 
karą dažną lenkišką L. St. laidą 
pas Europos bukinistus galima 
buvo nusipirkti ir už $5-10. Šia
me kontinente, žinoma, kitos 
kainos. Pagaliau svarbu, kurių 
metų laida. Jei ištikro būtų pa
skelbta rinkliava tai knygai nu
pirkti, reikėtų kartu padaryti 
titulinio viršelio klišę, kad bent 
būtų matyti, kas tai per laida.

Laiško autoriaus siūlymas iš
leisti ir anglišką L. St. vertimus 
yra įdomus. Jei būtų tam lėšų, 
kodėl ne? Tik, žinoma, versti 
tektų iš originalo, o lenkiškas 
vertimas tegalėtų būti tik pade
damoji priemonė. Kad vienas 
pasipainiojęs statuto egzemplio
rius būtų neišsemiamas šaltinis 
kultūros ar teisės istorijos stu
dijoms, jau perdaug pasakyta. 
Jei tokios rūšies šaltinis atsiras
tų pvz. iš 13 ar 14 amž., taip bū
tų galima sakyti, bet 16 amž. pa
baigoj su vienu šaltiniu jau nie
ko nepadarysi. Kas tokių studi
jų imtųsi L. St., be abejonės, 
pasinaudotų, bet tai būtų tik 
vienas iš daugybės šaltinių.

Mes, tur būt, dar iš mokyklų 
atsimename, kad L. Statuto bu
vo trys laidos -— 1529, 1566 ir 
1588. Pirmos dvi praktinio gy
venimo reikalui nebuvo spaus
dintos, buvo naudojamos iš 
rankraščių, o 1588 m. redakcija 
arba laida buvo tuojaus pat iš
spausdinta originalo kalba. 1614 
m. ji buvo išversta į lenkų kalbą 
ir toliau spausdinama lenkiškai 
net kelis kartus. 1566 ir 1588 m. 
statutų mokslines laidas turime, 
o 1529 m. teturime tik papras
tus kelis perspausdinimus.

Senosios kultūros paminklų 
entuziastai sveikintini, tačiau ta 
proga netinka visa kita paneigti. 
Gal būt, nemažai galėtų pasaky
ti saviems keliams apginti ir 
kitokio prezentavimosi sveti
miesiems šalininkai. Mokslinė 
pusė labai vertinga, tačiau ma
sėms ji neįdomi. Tad gal tiks
liau būtų pasakyti romėniškai: 
“Ir tas padarytina, ir tai neap- 
leistina”. A. Šapoka.

srovės vanduo pasiekia net Be
ringo sąsiaurį tarp Aliaskos ir 
Sibiro.

Šitas naujas reiškinys atsilie
pė ir į žvejybą, nes lašišos pa
keitė neršto vietą ir dabar plau
kia toliau j šiaurę. Okeanografų 
nuomone tas vandenyno srovės 
pasikeitimas turi ir daugiau pa
sekmių. Nuo to priklauso ir da
bar Britų Kolumbiją varginan
čios sausros, dalinai atsiliepian
čios ir vakarų Kanados vad. pre
rijų provincijose.

Br. Kolumbija garsėjo švelniu 
klimatu. Dabar ten temperatūra 
siekia 95 laipsnius, o vienoj vie
toj užregistruota net 98. Van- 
couveryje yra buvę 87 — augš- 
čiausia temperatūra per 10 me
tų. švelniojoje Viktorijoje už
registruota 95 laipsniai. Beabe- 
jo dėl sausrų šiemet ir miškų 
gaisrai Br. Kolumbijoje pasie
kė negirdėto masto.

Ar tai bus pastovūs reiškiniai, 
pamatysim...

Latvių ir estų paskaitininkai 
doc. Valters ir dr. Webermann 
kėlė Baltijos idėją ir bendros 
Pabaltijo kraštų istorijos reika
lą. Jie pageidavo jungtinių vei
kalų šiais klausimais. Suvažiavi 
me dalyvavo ir vienas studentas 
iš okupuotos Lietuvos, išbuvęs 
Kazadhstano tremty 6 metus. 
Jis papasakojo savo įspūdžius. 
Koncertinę dalį atliko latviai.

Leidykla “Terra” sudarė su
tartį su “Draugu” dėl knygų 
reklamos. Dienraštis perima vi
są “Terros” leidinių reklamą. 
Ryšy su tuo “Terra” prašo pla
tintojus atsiskaityti su leidykla

K.

&■

DABAR
Ontario Sveikatos Apdraudai

įsigaliojančiai 1959 m. sausio 1 dieną

1959 m. sausio 1 d. ir vėliau Ontario Service Commission bus 
vienintelė agentūra pasiūlanti standartinį palatos (ward) ligo
ninės draudimą Ontario provincijoje. Jokia privati draudimo 
kompanija ar mokėjimo planas po 1958 m. gruodžio 31 d. negalės 
suteikti draudos, kuri padengtų mokėjimą* už standartinės pala
tos patarnavimus ligonniėje.

VISI ONTARIO GYVENTOJAI TURI
TEISĘ TUO PASINAUDOTI.
Įsirašymas yra visiems Ontario gyventojams 
prieinamas — nežiūrint amžiaus ar sveikatos 
stovio — įsirašant grupėmis ar tiesiog įmokų 
būdu.
Ne Ontario gyventojai neturi teisės įsirašyti.

Tiesiog įmokų (Pay-Direcf) įsirašymui paskutinė data yra 1958 m. rugsėjo 30 d. 
(žiūrėk paskutinį klausimą apačioj).

ĮMOKOS
Mėnesinis mokestis labai žemas: $2.10 pavie
niam asmeniui ir po $4.20 į mėnesį šeimai (vy
rui, žmonai ir vaikams iki 19 m.), yra įmano
mas dėka federacinės ir provincinės valdžių 
finansinės paramos.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

i

O.

k?

K. Kaip ilgai turi būti išgyvenęs Ontario, 
kad galėtum įsirašyti? .
A. Nėra nustatyta išgyvenimo laiko — visi 
gyventojai turi teisę įsirašyti.

K. Kokią naudą šis planas suteiks?
A. Pagal ši planą už jus bus sumokama už re
guliarios - standartinės palatos patarnavimus 
ligoninėje, patvirtintose ligoninėse, už tiek die
nų, kiek jums bus reikalinga gydytis: 

plius —
Pavojaus atvejy, ligoninės patarnavimas laike 
24 valandų po nelaimingo atsitikimo.
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K. Ar pagal šį planą bus apmokama ir 
daktarams ir už operacijas?

K. Ar bus laukimo pėrijodas, kad galėtum pa
sinaudoti šia apdrauda tokiuose atvejuose, kaip 
gimdymo, trūkio, tonsilų pašalinimo, apendi
cito ir pan.?
A. Ne. Apsidraudęs žmogus turi teisę pasinau
doti drauda jai įsigaliojus, vistiek kokios rū
šies pagalba būtų reikalinga, patvirtintoje li
goninėje

K. Ar yra reikalinga prieš prisirašant pereiti 
gydytojo patikrinimus ar užpildyti sveikatos 
stovio klausimus? .
A. Ne. .

K. Kokios rūšies papildomus draudimus pa
siūlys mokėjimo planai ir draudimo kompani
jos?
A. Privatūs mokėjimo planai ir draudimo 
kompanijos pasiūlys įvairių formų papildomus 
draudimus, net ir skirtumą kainos tarp stan
dartinės ir privačios palatos ar privačios ligo
ninės priežiūros, gydytojams Ir t.t .

K. Ar bus galima pasinaudoti šia drauda li
goninėse už Ontario ribų?
A. Taip. Staiga susirgęs ar nelaimingo atsiti
kimo atveju apsidraudęs žmogus turi teisę pa
sinaudoti kiekvienoje patvirtintoje ligoninėje 
už provincijos ribii ir tiek už ją bus sumokama, 
kiek kainuotų toks pats patarnavimas Ontario 
provinicojje.

K. Ar galiu pasinaudoti šia drauda, jei būda
mas Ontario gyventojas dirbu kitoje provinci
joje?
A. Taip, kol jūsų gyvenama vieta bus pripa- 
žįštama Ontario provincija.

K. Kas atsitiks, jei aš netinku prisirašyti prie 
grupės ir neprisirašysiu kaip individualus iki 
1958 m. rugsėjo 31 d.?
A. Jūs galėsite prisirašyti kiekvienu laiku, 
BET jūs prarasite dviejų mėnesių apdraudimą 
veltui. Po prašymo Įteikimo jums dar reikės 
laukti 3 mėnesius iki jūsų drauda įsigalios. Pvz. 
jei jūs nepaduosite prašymo ,sakysime, iki va
sario mėn., jūsų draudimas neįsigalios iki ge
gužės 1 dienos.

K. Kaip turi gyventojas paduoti prašymą Tiesioginių įmokų 
(Pay-Direct) įsirašymui?
A. Jei nebūsi prisirašęs per grupę, užpildykite prašymo formą, 
kurią jūs galite gauti banke ar ligoninėje. Vietovėse, kur nėra ban
ko,prašymo formą galite gauti pašto įstaigoje. Užpildę šią prašy
mų formą pasiųskite į Komisiją, pridėdami čekį ar pašto perlaidą
— mokestį už vieną mėnesį. Jeigu jūsų prašymas su vieno mėnesio 
įmoka bus gautas iki 1958 m .rugsėjo 31 d., tai šis mokestis padengs 
trijų mėnesių draudimą, būtent 1959 m. sausio, vasario ir kovo 
mėnesius. Kitaip sakant, jei jūs prisirašysite iki uždarymo datos
— gausite dviejų mėnesių apdraudimą veltui. Vėlesni mokėjimai 
bus išdėstyti metų ketvirčiais ir reikės pradėti mokėti 1959 metų 
sausio mėnesio.

Aplankykite Informacijų Centrą Queen Elizabeth pastate 
CANADIAN NATIONAL EXHIBITION

Turi būti užsiregistravęs, kad pasinaudotume! apdrauda

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

Telefonas: WAlnut 4-3301

(E) Valencijos lietuviai pradė
jo leisti biuletenį: “Valencijos 
apylinkės valdybos biuletenis”, 
kurio pirmasis numeris išėjo bir
želio 21 d., antrasis liepos 4 d.

Marksizmo ir krikščionybės 
pagrindus nagrinėjo tarptauti
nė studentų konferencija Ge- 
men Castle vietovėj prie Muens 
terio Vokietijoj. Ją globojo vo
kiečių katalikų studentų sąjun
ga ir tarpt, intelektualų organi
zacija Pax Romana.

T

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Laiškai lietuviams, 1958 m. 

rugsėjo mėn. vol. IX, No. 8. Tu
riny: J. Kidykas, SJ, Politinis 
krikščionių pasyvumas; Z.Ivins- 
kis, Krikščionybės . kelias Lie
tuvon; A. Grauslys, Ar kančia 
beprasmė?; dr. P. Celiešius, Pa
saulėžiūrų rūšys; P. Joga, Įsta
tymas; Pr. Alšėnas, Žūstančios 
sielos išgelbėjimas; dr. J. Pruns- 
kis, Moteris, iš kurios knygų 
suka filmus ir kt.

Kristaus
rugpjūčio 30 d. Nr. 35. Tėvų 
rijonų bendradarbių d-jos 
vaitraštis. Naujas viršelis.
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y-Mann & Martel™ 899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus.

PLB seimas
1199 Bloor St. W Teief. LE. 4-8481

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.

Hallam - Dovercourt 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, alyva apšildomas, 2 moder
niškos virtuvės, kietoš grindys. Visai 
arti Bloor gatvės. Tuojau galima už- * 
.imti.

College • Morgueretta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuves, nauja šildymo sistema. 
Arti susisiekimo. s

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

Islington - 401 kelias 
$4-000 įmokėti, 1 metų senumo, 6 
kambarių labai gražus "bungalow" 
su pristatytu garažu, eliuminijaus 
antri langai, 5^2% morgičiai. Arti 
apsipirkimas, mokyklos. Tuoj galima 
užimti.

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, gražaus mūro narnos su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 moderniškos virtuves. Dalis 
baldų įeina į pirkimo kaina.

Jane - Annette 
$12.000 pilna kaino, 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. Cloir.

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

Quebec - Bloor
$8.000 įmokėti, 1 1 kambarių ctski- 
rasras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 moderniškos virtuvės, 2 vonios. 
Geros pajamos.

St. Clair - Oakwood '
Tripleksas, I metų senumo, viso 

14 kambarių, Vandeniu 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 teief. LE. 4-8481

Namu te!. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nėrastumėte 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:
REALTORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321

St. Clair - Oakwood
$7.000 įmokėti, 1.1 didelių kamba
rių, atskiros gerų plytų namas, van
dens alyvos šildymas, 2 mod. virtu
vės, garažas. Prie pct 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 
augšto namas-bungalow. Lengvi mo
kėjimai?

. 1162 ST. CLAIR AVE. WEST
High Park - Bloor

$10.000 įmokėti, dviejų atskirų butų 
dupleksas, labai gerų plytų, atskiras 
namas. Vandens alyvos šildymas, ga
ražas. Lobai arti Bloor.

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

BIook. - Keele
$4.000 įmokėti, 11 didelių kamba
rių, atskiras namas, 3 virtuves, van
dens alyvos šildymas, dvigubas ga
ražas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės: 2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

įstaigos tel.
LE. 2-3321

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

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

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1077 Bloor St. W. - - - Teief. LE. 4-8459

Jums patarnaus:
P. BUDRE1KA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS

Nomu tel. WA. 1-7672 Namu tel. EM. 4-9641 Namu tel. LE. 5-4229 
ir EM. 6-0091 V. MORKIS

Baby Point Paint S Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dozei, sienoms 
popietis, įvoirios to ties ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

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

Vaistai
M«f»nvokite or atvykite' poi Vbo», informoeijot veltoL • • į.<£<

iMwIp' .
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Parkdale -— 10 kambarių 
4 virtuvės. — Pajamos.

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

Jane - Annette
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, 
sisiekimo ir apsipirkimo. Kaina 
$15.500.

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

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

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

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

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

, Roncesvolles - Grenadier Rd. 
1 atvira skola

$5.C00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kemberiai ,vieta garažui, gražus kie
mas.

mūri- 
šildo-

Jane - Bloor
$9.000 įmokėti ar mažiau, atskiras 

. šiurkščių plytų, 7 dideli kambariai, 
pristatytas garažas, privatus įvožia
mas. Vandeniu alyva šildomas.

K STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-J543.

Namų tol 
RO. 2-5543

gilesnių 
tad dis-
— tik 
yra ir 
t.t. Pri-

(Atkelta iš 1 push) 
rius, miesto burmistras, Vasario 
16 akto signatarai prel. K. Šau
lys ir prof. M. Biržiška, VLIKo 
pirmininkas dr. A. Trimakas ir 
eilė senatorių bei kongresmanų.

Seimo darbotvarkė buvo pri
imta be didelių pakeitimų, ko
kia buvo pateikta Organ. Ko
miteto. Ją sekant, pirmiausia 
buvo svarstomas Org. Kom. 
raštu pateiktas įvairių pasaulio 
kraštų lietuvių gyvenimo api
būdinimas — suvestinė atskirų 
kraštų valdybų pranešimų (žr. 
1 psl.). Tai įdomi medžiaga, lie
čianti įvairias lietuviškojo gy
venimo sritis. Gaila, kad ji bu
vo pateikta seimui be 
apibendrinančių Jšvadų, 
kusi jos nebuvo gyvos 
konstatuota, kad joje 
klaidelių, praleidimų ir

; eita išvados, kad spausdinant 
seimo darbus reikėtų joje daug 
ką papildyti.

Pirmos dienos posėdžio pabai
goje p. Bačiūnas dar perskaitė 

: referatą lėšų telkimo reikalu, 
siūlydamas viską koncentruoti 
viename vajuje, o vėliau lėšas 
padalinti įvairius uždavinius 
vykdančioms organizacijoms bei 
institucijoms. Diskusijos tuo 
klausimu buvo atidėtos dėl 
klausimo pavedus pirmiausia 

i pasisakyti sumanymų komisijai.
Tą pačią pirmą PLB seimo 

dieną buvo atidaryta liet, spau- 
' dos ir dailės darbų parodos, o 
vakare įvyko kamerinės muzi
kos koncertas. Bet apie visus 
kultūrinius parengimus seimo 
metu, teks parašyti atskirai kitą 
savaitę. Į šį vieną “TŽ” numerį 
juk vistiek viskas netilps.

Antroji ir trečioji dienos
Jos pirmiausia buvo skirtos 

dviems pagrindiniams seimo už
daviniams — lietuvybės išlaiky
mo problemoms ir PLB organi
zacijos atbaigimo klausimams.

Pirmuoju klausimu praneši
mą skaitė JAV LB Centro Val
dybos pirm. St. Barzdukas. Pra
nešimas buvo pavadintas “Prie
monės ir galimybės išeivijos lie
tuvybei išlaikyti”. Prelegentas 
problemą apžvelgė gana plačiai, 
gal tik kiek perdaug viską at
remdamas į PLB organizaciją. 
Dėl to ir plačiose diskusijose la
bai daug l?uvo kalbama organi
zaciniais klausimais, pačią pro
blemą ir lietuvybės išlaikymo 
priemones kartais visiškai ap
lenkiant. Prezidijumo pastangos 
kalbėtojus išlaikyti arčiau pro
blemos sunkiai sekėsi. Tačiau 
tai buvo bene pačios gyviausios 
tos dienos diskusijos. Gaila, kad 
tuo tarpu nebuvo padaryta jo
kių konkrečių išvadų, jas palie
kant konstitucijos projekto 
svarstymams ir sumanymų ko
misijai.

t

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

*
RADIJO* 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MASINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

I. Mawrodin 
REALTOR

Nerys Toronto Real Estote Boord

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

$1.700 įmokėti, 7 didelių kambarių 
mūrinis namas, išilginis plonos, nau
jai ršdekoruotos. Dvi modernios vir
tuves. Tuojau galima užimti.

Roncesvolles • Dundas
$1.800 įmokėti, 7 kambarių mūri
nis namas, išilginis plonas, alyva ap
šildomas, garažas.

Six Points
$9.800 pilno kaino, 5 kambarių 
bungalow, alyva apšildomos, priva
tus įvažiavimas, garažas, didelis 
sklypas su vaismedžiais.

PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

tuoti, bet tik nedaugiau kaip iki 
Vs savo narių skaičiaus, tai kan
didatų buvo pateikta tik 5. Jie 
buvo išrinkti už balsuojant 61, 
prieš 1 ir 6 susilaikius. Paste
bėtina, kad atstovų skaičius tą 
dieną buvo pakilęs iki 76. Jų 
tarpe tebebuvo tie patys 13 ka
nadiečių. į valdybą išrinkti: K. 
Grigaitis, J. Kralikaūskas, J. 
Matulionis, V. Meilus ir dr. J. į 
Sungaila. Jų vardu trumpai pa
dėkojo už pasitikėjimą V. Mei
lus.

Kiekvieną seimo darbo dieną 
sekretoriatas pranešdavo apie 
gaunamus sveikinimus, kurių 
tik patys svarbieji tebuvo pa-' 
skaitomi. Paskutinis tokis pra
nešimas buvo padarytas balsa
vimų metu. Pasirodė, kad tada ■ 
buvo gauta jau 111 sveikinimų, j. 
Jų tarpe buvo ir iš Baltųjų Rū
mų, eilės senatorių bei kongres
manų, gubernatorių, Niujorko 
miesto burmistro ir daugelio 
lietuviškų institucijų bei as
menų. Iš Lietuvos diplomatų 
raštais PLB seimą sveikino: Lo
zoraitis, Balutis, Graužinis, Bač- 
kis ir konsulai: Budrys, Dąuž- 
vardis ir Shalna.

Tų pačių balsavimų metu bu
vo priimtos sumanymų komi
sijos paruoštos rezoliucijos, išvi
so 11. Jų tarpe buvo ir sveikini
mas laisvinimo darbą dirban
tiems veiksniams.

Prieš išklimingąjį pasėdį iš 
darbotvarkės buvo likęs neap-Į 
svarstytas PLB lėšų telkimo 
klausimas, iškeltas da*r ketvir
tadienį atstovo Bačiūūno refera
tu, kurio tekstas kitą dieną buvo 
išdalintas visiems atstovams. 
Kaip minėta, dėl jo buvo paves
ta pirmauisia pasisakyti suma
nymų komisijai. Jos buvo nuo
monė, kad keliami klausimai 
liečia tik JAV lietuvių gyveni
mą ir kad seimas juos spręsti 
nėra kompetetingas, nes juo 
paliečiamos kitos lietuviškos in
stitucijos.

Šio klausimo apsvarstyti sei
mas susėdo po iškilmingojo po
sėdžio apie 6 vai. ir po ilgų gin
čų viską užbaigė vienu aiškiu 
nutarimu, kad lėšų telkimo bei 
šaltinių ieškojimo reikalui suda- 
rytina speciali komisija, kartu 
pareiškiant eilę sugestijų val
dybai.

Tai buvo paskutinis seimo 
spręstas klausimas. Seimas 
buvo paskelbtas pasibaigęs apie 
8 vai. vak. Atstovai išsiskirstė 
pervargę, šeštadienį iš salių ne
išėję (dažnas nei pavalgyti) išti
sas 11 valandų. Išėjo betgi pa
tenkinti, kad’trijų dienų triūsas 
nebuvo tuščias, kad jie savo už
davinį atliko ir PLB įvedė į 
naują atbaigtos organizacijos 
perijodą. Kanadiečiai išė,jo susi- 

; kaupę, suprasdami atsakomybės 
j naštą, kuri buvo jų prisiimta 

_______________  i KLB vardu, bet išėjo patenkin- 
V-bes. Po to buvo” padaryta ti, kad jų bendruomenės pastan- 

■’_________ — gos buvo įvertintos, kad KLB
ne vien žodžiais buvo pripažinta 
geriausiai susitvarkiusia Bend
ruomene. Tokių komplimentų j 
jiems teko girdėti ne vieną.

PLB organizacijos atbaigimui 
iki šiol trūko centrinių organų, 
kurie derintų visų pasaulio 
krąštų Bendruomenių veiklą bei 
organizuotų pajėgas tokiems 
uždaviniams vykdyti, kurie vie
no kurio krašto bendruomenei 
yra persunkus arba kuriuos taip 
dirbti netikslinga dėl to, kad tai 
priveda prie paralelizmo, kad 
keliose vietose gali būti dirba
ma tai, kas galėtų būti atlikta 
vienoje vietoje. Šitiems bei or
ganizaciniams PLB klausimams 
išspręsti buvo skirtas KLB Kr. 
Valdybos pirm. Vyt. Meilaus 
pranešimas, darbotvarkėje pa
vadintas “PLB sąranga ir kon
stitucija”.

Kalbėtojas pirmiausia pasisa
kė bendrai dėl PLB santvarkos 
(jo sutrumpinta kalba spausdi
nama 1, 3 psl.) ir pateikė kons
titucijos projektą, kuris visiems 
atstovams buvo išdalintas gra
žiai spaustuvėje spausdintas. 
Prelegentas taip pat pabrėžė, 
kad konstitucijos projektas su
darytas su talka, vadovaujant 
K. Grigaičiui.

Daugelio atstovų nustebimui, 
diskusijos, kurios tą dieną nebu
vo nei užbaigtos, parodė, kad 
esama nuomonių, jog centrinių 
PLB organų visiškai nereikią, 
daugiausia ką galima esą įkurti 
tai, centrinį sekretoriatą ry
šiams* tarp visų pasaulio kraštų 
bendruomenių palaikyti. Buvo 
pasisakymų ir prieš PLB val
dybą ir prieš konstitucijos pro
jekte numatytą Kultūros Tary
bą, kaip centrinį organą kultū
rinei veiklai koordinuoti. Po il
gų diskusijų, kurios buvo pada
lintos į dvi dalis — į principi
nių klausimų ir pačios konsti
tucijos teksto svarstymą, kons
titucija buvo, priimta vienbal
siai ir nedaug tepakeičiant, kaip 
buvo rengėjų projekte. Tai įvy
ko jau šeštadienio posėdy, kuris 
nusitęsė iki 3 vai. p.p. ir buvo 
pertrauktas darbų nebaigus iš
kilmingam posėdžiui, nes atėjo 
jam skirtas laikas ir susirinko 
gausūs būriai vietos lietuvių ir 
svečių iš toliau. Buvo jų tarpe 
nemažai ir kanadiečių.

Taip pat dar prieš iškilmingą
jį viešą posėdį buvo išrinkta ir 

• pirmoji PLB valdyba. Pirmiau
sia buvo sprendžiamas būstinės 
klausimas. Buvo pasiūlytos tik 
dvi išeitys: JAV arba Kanada.^ 
Balsuojant slaptai 41 atstovas 
pasisakė už Kanadą, o 18 už JA 

trumpa pertraukėlė, po kurios 
kanadiečiai atstovai pateikė sa
vo kandidatus. Kadangi dar 
prieš tai buvo nuspręsta, kad 
PLB valdybon seimas renka 5 
narius, o konstitucijos atitinka
mame § buvo numatyta, kad pa
ti valdyba gali dalį narių koop-

KROSNYS

LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI 

j VAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Queen * Lansdowne 
$16.600, 8 didelių kambarių, atski
ros nomas, per du augštus, naujos 
alyvos apšildymas, dvi virtuvės, trys 
garažai.

Dundos • Humberside 
$19.200, dvi kampinės krautuvės 
5 kambariai.* Gera investacija.

ir

Dundės • Dovercourt 
$28.500, mėsos krautuvė ir 5 kam
barių apartamentas. Šaldytuvai bei 
visi įrankiai įeina j prašomų kainų.

IŠKILMINGASIS SEIMO 
POSĖDIS

kaip jau sakyta įvyko seimo 
darbo pertraukos metu, prisi
rinkus gal apie 1.000 svečių. Jis 
pradėtas JAV ir Lietuvos him- > 
nais ir atstovo kun. St. Ylos į 
prasminga invokacija. Seimą 
gražiais žodžiais pasveikino gen. 
kon. Budrys, ALTo pirm. L. Ši
mutis ir VLIKo pirm. dr. A. Tri
makas. Po to JAV Kultūros 
Fondo pirm. J. Švedui vado
vaujant buvo įteikta Ohio liet, 
gydytojų sąjungos sudėta $1.000 
premija už 1957-8 m. žymiausi: 
kultūrinį pasireiškimą. Komisi- į 
jos sprendimu ji teko Liet. En-! 
ciklopedijos redakciniam kolek-! 
tyvui.

Iškilmingas posėdis buvo už
baigtas naujai išrinktosios val
dybos nario V. Meilaus žodžiu, 
kuris ypatingai užakcentavo; 
vieningo darbo reikalą, dėkojo i 
už pasitikėjimą ir prašė ““ 1 
mos bendriems dideliems 
viniams vykdyti .

para-j 
uždą-i

proga
SPORTO ŠVENTE

Vykstančio PLB seimo 
buvo surengta ir sporto šventė, 
šeštadienį į šventės atidarymą • 
seimas delegavo savo narį ir ■ 
FASK pirm. Nasvytį. Žaidynių 
duomenys buvo pranešti viešai ’ 
ir laimėtojams dovanos įteiktos 
sekmadienį banketo metu.

Krepšinio laimėtojai: jaunių j 
klasėje Worcesterio sp. kl. Vy-; 
lis, o moterų — Niujorko spor
to klubas. Futbolo žaidynių lai-! 
mėtoju išėjo taip pat Niujorko i 
sporto klubas.

Niujorkas. — Jungtinių Tautų 
šių metų biudžetas 2 mil. dol. 
didesnis už pernykštį — 59 mil. 
dolerių.

Niujorkas. — Šiame mieste 
dar yra arti pusės milijono be
darbių, o visoje jo valstijoje ar
ti milijono.

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

Quebec - Bloor
6 kamb. mūrinis nomas, didele mod. 
virtuve, garažas su šoniniu įvažiavi
mu, arti susisiekimo, labai mažas 
įmokėsimas.

Windermere - Annette
6 kamb. šiurkščių plytų nomas, maž
daug 20 metų senumo, 2 mod. virtu
vės, vandeniu alyva šildomas, gara
žas, privatus Įvažiavimas, žemas 
įmokėjimas ir viena skola 10-čioi m.

Swansea - Bloor
6 kamb. ir rekr. kamb. rūsyje, šiurkš
čių plytų 4 metų senumo bungalow, 
mod. virtuvė, 2 vonios, alyva šildo
mas, arti susisiekimo, didžiulis skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu, 
turi būti parduotos.

Jane - Bloor
6 kamb. atskiras mūrinis narnos, 
kvadratinis planas, moderni virtuvė, 
vand. alyva Šildomas, 16 metų senu
mo, garažas, viena skola 10-čioi m.

Jane - Bcby Point
7 kamb. per du augštus atskiras mū
rinis namas, 2 modernios virtuvės, 
alyva šildomas, maždaug 25 metų ' 
senumo, garažas su šoniniu įvažia
vimu, didelis kiemas; 10 metų skola, 
c.eaugštcs Įmokėjimas.

Gladstone Ave. - Dufferin Plaza
8 kamb. mūrinis namas, 2 virtuves, 
dvigubos garažas, geras nuomavi

P. II E R BERI S
TEL. DARBO LE. 2-4404 -. - - NAMŲ LE. 5-1584

St- Lawrence Oil
(Šv. Lauryno alyva)

- grysis kukurūzų alyva 
lengvai išpilamoje skardinėje!

Kepimui, troškinimui

I If pi Tiiį Pašykite duodamos 36 psl. RECEPTU KNYGELĖS (anglų ar !
I B 3 491 prancūzų kolba) "COOKING WITH.CORN OIL" . . . rašykite j j

THE ST. LAWRENCE STARCH COMPANY LIMITED j 
Port Credit — Ontario i

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

• •—va ■ ■ a > Maav w*«a

Ken WILES Ltd.
r

REALTOR ' ’ :
1675 BLOOR St. W.; (prie Indian Rd.). Telefonas LE. 4-7584

Šiai nauji šios savaitės pardavimai:

Saugesniam vdiavimai!
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną—

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

• RATU BALANSAVIMAS © SULANKSTYMU
® PILNI PERDAŽYMO IŠTAISYMAI , '

DARBAI G STABDŽIU ĮDĖJIMAS, ir
• VAIRŲ PATIKRINIMAS kiti darbai.

IMPERIAL ARTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO - 

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

Fern - Roncesvolles, $4.000 įmok.
7 komb. grožus mūr. namas, 2 virt., 
alyvo vand. šild., dvig. gar., skubus 
pardavimas.

Dundės - Dovercourt, $4.000 jm.
8 did. gražūs kamb. per 2 ougšt,
vand. alyva šild. Garažas. Kaina tik 
$11500. /

Swonseo - Runnymedė, 6 gražių 
komb. per du augšt. naujos statybos 
namas, priv. Įvaž., arti susisiek., sku
bus pard. Prašoma kaina $i6.500. 

S. JOKUITAITIS
Įstaigos telefonas LE. 4-7584. Namų telefonas LE. 4-0773

mui, viena skola 10-čioi metų, ga-. 
limo siūlyti mažą {mokėjimą.

High Park Ave. - Bloor
8 kombar. per du augštus, atskiros 
mūrinis namas, kvadratinis plonos, 2 
vonios, vand. alyva šildomas, 200 
pėdų sklypas, nedidelis įmokėjimas ir 
viena skola 10-čiai metų, puiki vieta.

High Park - Roncesvolles
10 kamb. atskiros mūrinis namas, 3 
mod. virtuvės, 3 vonios, vand. ‘alyva 
šildomas, garažas, privatus įvažiavi
mas, $65 nuomos savaitei, viena 
skola 10-čiai metų. .

Runnymede - Bioor
10 kamb. per du augštus, atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 2 mod. vir
tuves, vend. Šildomas, garažas sų 
privačiu įvažiavimu, gražus viduje ir 
iš lauko, puiki veita.

Indian Rd. - Bloor
12 kamb. atskiras mūrinis namas, 
3 modernios virtuvės, 3 vonios, vand. 
šildomas, garažas, 10 metų skola, 
gauna $317 men. nuomos, geros pi
nigo investavimas.

Rusholme Rd.
14 kamb. 3-jų butų, atskiras mūrinis 
namas, 3 vonios, 3 virtuvės, vand. 
šildomas, privatus įvažiavimas, di
džiulis sklypas, 50 iš 200, lobai ge
ras nuomavimui.

LAWRENCE OIL (Šv. Lauryno alyVS) 
lengva ir švelni — gryna augalinė aly- 
nepakeičianti patiekalo skonio. ■' y

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

Bloor • Ossington, $4-5.000 jm., 
10 komb. dupleksas, garažas, vand. 
o!yv. Šild., arti susis., puikus pirkinys!

x Dundos - Roncesvolles, $5.000 įm.
8 kamb. atsk. mūr. nomas, vand. olĮ 
šild., arti susisiek., priy. įvož., gara
žas. Tikrai puikus pirkinys.

Indian Rd. - Annette, $6.000 jm. 
6 did. komb., atskiros nomas, vond. 
olyv. Šild., priv. ivož., lengvos iisi* 
mokėjimo sąlygos.



Dr. J. URBAtTIS Dr.Aleksas Valadka

Ir žuvys

i

pra-
ir 
nuo

Telefonas LE. 1-2933

1081 BLOOR ST. W 
Toronto

1398 Dundas St. W. 
Toronto 

Telefonas LE. 6-9622

V. VAŠI S
BH| .^ REAL ESTATE . ...
872 Bloor SL W. ’ Telefonas LE. 1-4605

AVENUE RD. - COTTINGHAM
,$6.500 įmokėti, 8 kcmoanoi, ge<o mūro, vandeniu alyva Šildomas, įrengtas 

rūsys, labai gera vieta nuomavimui.
RONCE VALLES - GEOFFREY z

Kaina $23.900, originalus dupleksas, 11 kambarių, vandeniu alyva Šildomas, 
du garažai, reikalingas didesnio (mokėjimo.

ANNiTTE - GILMOUR
$3.500 jmokėtt, atskiras kambarių namas, naujai išdekoruotas, privatus

1 įvažiavimas, reta proga įsigyti r.amg su mažu įmokėsimu.
v ST. CLAIR - GLENHOLME

‘ $8.500 įmokėti, 4 1 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. BLOCKIS

Draugės
Ponia Marytė susitinka ponią 

k '4 ;neŠxeriojo du vokiečiai. Onutę.
Tas, kuris buvo Rytų Vokietijos • — O tu iš kur dabar?

— Iš grožio saliono.
— Radai uždarytu?

_ Onutė sukando lupas ir
Pagaliau jis ir sako: Įdė,o kitą kalbą. Po. kurio laiko
- — Kas čia yra, tu jau tiek Marytė sako:
daug sugavai, o mano meškerės — Žinai, burtininkė man iš- 
dar nei viena žuvis net nepa- tūrė, kad mirsiu jauna...

| — Nebijok, brangioji, tau 
.mirtis jau nebegresia...

YNieko daugiau nebeliko
1 Teisėjas apklausinėj a liudi
ninką apie muštynes:

— Kas tamstos atminty pasili
ko apie tas muštynes?

— Atminty tai nieko nepasili
ko. Kai gavau į kaktą, tai su
smukau ir nieko daugiau nebe
atsimenu, o liko tiktai skylė 
caktoje...

pusė'e mato, kad anas vakarietis 
tik traukia, tik traukia žuvį po 
žuvęs, o jis nieko nesugauna. 
Pagaliau jis ir sako:

trūktelėjo.
— Labai paprastas reikalas, — 

atsakė anas. — Tavo pusėje žu
vys bijo prasižioti.

i Ar nebus pavojaus?
1 Senutei, kuri gyveno iš senat
vės pensijos, gydytojas prirašė 
pasišvytinti kalnų saulės lempa. 
Ji nenorėjo, bet gydytojas vis 
prikalbinėjo ir pastebėjo —.nuo 
tų švytinimų ji bent dešimčia 
metų pajaunėsianti.

i — O pensijos man ar neatims, 
j kai pajaunėsiu? — klausia se
nutė.

J?

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
- WTANDA’S HAIR STYLING

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

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

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

PRANAS BARAUSKAS 
IN S U R A N C E SERVICE

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

kitu draudimo bendrovių.

Paieškojimai
Balys Meškauskas, sūn. Kazi

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

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

Inž. Jonp.s Puišė, kilęs iš Vil
nijos,- Rimdžiūnų - Užkunio k.,

NORITE SUTAUPYTI?
Kainos ant visko pakilo, tačiau Jūsų
nuosavybės .draudimai kainuos mažiau.
jei kreipsitės į mus. Parodysime, kaip 
galima pilnai apsidrausti už žemesnę 
kaina. Patarimai ir patarnavimai vel
tui. Skambinkite šiandien

LEO SIGN SERVICE CARPENTRY
Krautuvių ^ir vitrinų, kabinetų, lentynų, bufetu įrengimai: - 

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

Grįžo iš atostogų ir priima li
gonius darbo dienomis 1-4 

vai. p.p. ir 6-8 vai. vak.
Kitu laiku susitarus telefonu.

Darbo valandos: 2-4 vai. p.p.
6.30-8 vai. vak. Šeštadieniais 

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

i

Dr. E. Zubrienė 
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: 

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

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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.0

Pritaiko akinius visiems aklų defek- 
* ** r*© akių nerkis, kurie daž
nai sukelia gaJvos skaudėjimą ir ner- 
vmqumq. Kalba slavų kalbomis.
470 College St- W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924PAGERINKIME INFORMACINĮ DARBg
(Atkelta iš 3 psl.) Idos atstovą Vašingtone, kuris 

oent kronikoje keliomis eilutė- galėtų dalyvauti Prezidento ir

idos konferencijose ir, aplamai, 
iš arti sekti sostinės gvyenimą. 
Nauda būtų netik, pačiai mūsų 
spaudai, bet ir išvis lietuviškie
siems reikalams, nes, neretu at
veju, pats Prezidentas galėtų 
būti paklaustas tiesiogiai vienu 
ar kitu Lietuvą ar lietuvius lie
čiančiais klausimais. Rašančiojo 
manymu, lietuvio laikraštininko 
akreditavimas Vašingtone, ir nė
ra išsprendžiamas vienu saki
niu, bet visdėlto yra realus ir 
tikrai galimas.

nis bus suminėta. Jei kokie di- Valstybės Departamento spau- 
lesni įvykiai kitų grupių tarpe, 
iinok, priešingos grupės spauda 
,aipgi nelabai entuziastingai pa
ninės tai, nors, galbūt, lietuviš
koje plotmėje žvelgiant, būta ir 
.abai didelio darbo. Tad, ir kyla 
klausimas — ar neturėtų mūsų 
laikraščiai, nežiūrint kuriai sro
vei ar grupei jie priklausytų, 
daugiau susirūpinti gryna infor
macija, jei tik ji svarbi visam 
i.etuviškajam gyvenimui.

Laisvoji ekonominė sistema
Gervėčių vai., Svyrių apskr., yra pagrįsta konkurencijos prm-( Prie Informacijos -pagerinimo

T , - . v admi- C1PU‘ .Tlk tada galima tikėtis i isidėtu ir LAIįo refor. 
- nistracijon. Ieško tėvas is Lietu- pigesnių ir augstesnes kokybes : ma:turėti sav0 nuolatinius atsto-

- dabartinės Gudijos. vertybių. Ar to negalima bent didesniuose ameriki-
Galkus Petras, sūnus Juozo, 1 pritaikyti, ir spaudos gyvenime. ; niuose (įr kanadiniuose) mies- 

60 metu amž., kilęs iš Šiaulių iuret'.; tarpusavy konkuruoti, į - - -
ap., Vyšnėnu km., emigravęs j draugiškai konkuruoti, ir lietu- 
Kanada 1929‘m„ jieškomas Tarp : viškieji laikraščiai ,atskiri ben- 
tautinio Raudonojo Kryžiaus dradarbiai, Kas greičiau, įdo- 

‘ Šveicarijoie. Atsiliepti: Lithua- miau, aiškiau, išsamiau ir, svar- 
■nian Consul General, 21 Gre- biausia, tiksliau, pateiks žinias iš 
!nadier Heights, Toronto 3, Ont, ;visU rūšių lietuviškosios veik- 
' Candda. < l°s- Ar tokia konkurencija ne-

Juozas Trepeika, sūnus Juozo,"’Pį^dėt^ prie mūsų spaudos ly-
:im. 1902 m. Rukšnių km., Sla
vikų parap., Šakių ap., arba ži- 
;r»«rt;eji-i‘n:e ų prašomi atsiliep- 'mė mūsų laikraštininkų susibū- 
ti: P. Šimelaitis, 1271 Allard •'rime, kaip tik buvo kalbama ir 
Ave; Verdun- Montreal 19, P.Q.'

Trepeika yra ieškomas iš Lie
tuvos.

prašomas atsiliepti “TŽ”

vos

60 metu amž.

los. Ar tokia konkurencija ne-

gio pakėlimo? .
Neseniai, viename nedidelia

Dr. N. Novošickls
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. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir žestadieniais 
pagal susitarimg

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA-

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie-

W. A LENCKI, BJL, LX.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galim, užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus.

ED. KONDRATAS
■■ ■ — ■ B®

Vyru ir moterų rubi g 
siuvėjas

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

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

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

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

j

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

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

Naūiu stabdžiu idėiimas tik *18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau regu kitur.

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

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 

, ■ • • • ,. . • ■ . •

Nuvykti galimo laivu "Batory” kas : * į, Nesex^niuAoiku .uolai-

"Užsisakykite vietas pigiaasiaC ir

: 'V,-A •' > •*.- • -
FOURaSEASOpM

'TRAVEL-.
IB . * f \ y . ri . •'<’>-•fJ

1Č9- Bloor Sv y/.; .Toronto f5;.
TO/ -3.9?J5

tomis temomis. Buvo prieita iš
vados, kad konkuruoti tarpusa
vy, lietuviškąją spaudą privers 
pats laikas. Prenurperatoms ne
didėjant, nori ar ne,; teks po-tru
put j pradėti kovą už naujus 
skaitytojus ir tai, aišku, kitų 
laikraščių sąskaita. Be abejo, 
skaitytojai liks ištikimi tokiems 
Laikraščiams, iš kurių tikėsis 
susilaukti daugiau, informacijos. 
Čia dar kartą reikėtų pabrėžti, 
kad kalbant apie informacijos 
pagerinimą, .neturima galvoje, 
jokie gandai, šmeižtai, nepatik
rintos pletkelių versijos, bet tik 
;ai, kas neabejotinai, visu 100% 
udaro ž i n i ą .
Taip pat, informacijos pageri

nimui, lietuviškieji laikraščiai 
turėtų rasti kelią ir b,ūdus (gal 
keletai kartu susidėjus? . . .), bū
tinai turėti lietuviškosios spau-

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

7 Iki 53.000. Poskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9-vai. vak.
Antradieniais— nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

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

Telefonas LE. 2-8723

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČ1US

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

z(tarp Howard Pk. ir Roncesvalies)

............... .. ..................... » ■
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonoms pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. Augščiousios klasės ronkų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto
................................. - 1 ................ ■ ■ ....................... ..........-■■■ ■

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto.

DĖMESIO!

Tel. RO. 6-4063
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KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

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

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

: tuose. Čia jie sektų tų vietų di
džiąją spaudą, siųstų centrui iš
karpas, reaguotų į vietinius 
straipsnius, reikštų oficialias 
padėkas už vienų ar kitų įstaigų 
palankius mostus lietuviams 
(deklaracijų skelbimai, vėliavų 
iškabinimai prie viešųjų pasta
tų, atskiri pareigūnų pareiški
mai ir t.t.). Tiesa, ir dabar LAIC 
ragina ir kviečia siųsti iškarpas 
liečiančias lietuvius ir Lietuvą, 
bet tai nėra efektyvu, kol nebus. 
pasižadėjusių ir įsipareigojusių' 
talkininkų. Tos sistemos nesant, 
labai daug gerų (ar blogų) pa
reiškimų spaudoje apie Lietuvą, 
pareigūnų pasisakymų, nuotrau
kų išspausdinimų, taip ir lieka 
neretai be jokios reakcijos iš 
mūsų pusės. Toje srityje dirba 
Lietuvos Vyčiai. Padėka ir pa
garba jiems, bet, po truputį ir 
jie ima pavargti. Tas ir neste
bėtina, nes eilę metų tikrai nuo
širdžiai dirbant, tenka bent kiek 
ir apie poilsį pagalvoti ir, gaila 
tik, kad juos pavaduoti dar tiek ■ 
mažai naujų rankų ateina. Tad, 
r tenka pagalvoti apie ką nors ! 
tikresnio ir pastovesnio — LAIC I 
darbo išplėtimą į periferijas, ne 
vien tik daugiau bazuotis Niu- i 
j orkų ir Vašingtonu.

Nieko nėra neįmanomo ar ne
įvykdomo. Lietuviai įvairiose ’ 
gyvenimo srityse yra Įrodę, kad Į 
jie netik neatsilieka nuo kitų' 
tautybių, bet neretai kitus ir 
pralenkia. Kodėl negalima būtų 
parodyti ką nors naujesnio ir 

. lietuviškąjame informacijos dar
be, tiek vidaus, tiek ir svetimie- 

įsiems skirtajame. Be to, kiek- 
: viena diena turi ir naujus savo 
i reikalavimus. Kas vakar buvo 
• modernu ir gera, rasi, šiandien 
: jau nebetinkama, o ryt jau bus !
ir visai pasenę. Gyvenimas eina, 
nestovi vietoje, prie jo tektų de
rinti ir lietuviškojo gyvenimo 
tam tikrus aspektus. Mūsoji in
formacija tik jau neturėtų būti 
nustumta Į pačią paskutinę 
vietą. Al. Gimantas.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirrnod:e- 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9 

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kumpos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN. B A 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

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

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

100 Adelaide St. W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BESSETT
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 Roncesvalies Ave., Toronto
Telef. LE. 6-5&13 ‘

XI

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715
J

STANLEY SHOE STORE
Augščioustos rūšies moterų, vo»kų »r 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Glodnonc

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai. 

Vairinu vasarnamius.
Td. LE. 3-1080

44 Gwynne Ave., Toronto

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

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

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

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

veltui.

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

Lego lūs rūbelių nustatymas. Subdivi
sions, Morgičių planai ir t.t.

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

Richmond Hill

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami | na 
mot veltai. Darbas ir dalyt goran- 
taotat.
Skambinti telef. LE. 1-1602.



J*

TORONTO. Ont
— Praėjusį ketvirtadienį kle

boniją aplankė Jo Eminencija 
Toronto Kardinolas. Svečias do
mėjosi parapijos vykdoma pas
toracija Springhurste, šv. Jono 
parapijoje ir šv. Juozapo-ligo
ninėje.

— Tradicinė Tautos šventė 
parapijos bažnyčioje atžymima 
šį sekmadienį 11 vai. pamaldose. 
Pamokslai kun. P. Ažubalio: 
“Už geresnį pasaulį sąjūdžio 
ženkle”. Pamaldų metu daroma 
rinkliava bažnyčios remonto 
skoloms mokėti.

— Šį penktadienį, pirmąjį 
higsėjo mėn., šv. Mišios 8 
ryto ir 7.30 vai. vak.

— Nuo šio sekmadienio 
pradedamos vėlyvosios 12 
pamaldos.

—Lietuvių vasarvietėj Spring 
hurste pamaldos su praėjusiu 
sekmadieniu šį sezoną baigtos. 
Šią vasarą didesnis skaičius nei 
pernai lankė vasarvietėje lie
tuviškąsias pamaldas. '

— Džiaugiamės sparčiu para- 
• pijos komiteto pirmininko J. 
Matulionio sveikimu. Tikimasi 
šios savaitės pradžioje jį vėl iš
vysti mūsų tarpe grįžusį iš šv. 
Mykolo ligoninės.

— Šiuo metu vykdomi bažny
čios išorės medžio dažymo dar
bai. Kiek. vėlėliau bus pradėti 
ir bažnyčfbs vidaus dekoravimo 
darbai.

— Visais bėgamaisiais parapi
jos reikalais prašoma kreiptis į 
kleboniją, kur tą dieną dežu- 
ruojąs kunigas patarnaus. Spe
cialiais reikalais pas kleboną 
klebonijoje galima kreiptis sek
madieniais po pamaldų, o ant
radieniais ir ketvirtadieniais— 
nuo 6-8 vai. vak. Kitu laiku jis j 
pasiekiamas šv. Juozapo ligoni
nėje telefonu LE. 4-9531 local

' 435. ••• .y
— Sutuoktas Erikas Petruše

vičius ir Emilija Mihalec.
— Pakrikštyta: Tomas Vytas 

Ąžuolas, Vida Rasa Bakšaitė, 
Antanas Tomas Rekštas ir Cyn
thia Diana Teresė Gurinskaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
Vyskr Vincentas Brizgys, ap

lankęs St. Catharines pranciško
nų vienuolyną, rugsėjo 1 d., ly
dimas T. Barnabo Mikalausko, 
OFM, atvyko į Torontą. Ta pro
ga garbingasis svečias aplankė 
Prisikėlimo parapiją ir TT Prąn 
ciškonuš.

— Prisikėlimo choro bendra 
repeticija bus rugsėjo 8 d., pir
madienį, 7.30 vai. vak.-muzikos 
studijoje. Visi choristai prašomi 
susirinkti.

— Tretininkų mėnesinis susi
rinkimas ir konferencija įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 7 d., 3 vai. 
p.p. Susirinkimų metu priimami 
nauji nariai postulantais ir į 
naujokyną. Patartina, kad į gar
bingąjį šv. Pranciškaus ordiną 
stotų kuo daugiausia vyrų ir 
moterų.

— Rugsėjo 5 d., pirmąjį mė
nesio penktadienį. Prisikėlimo 
bažnyčioje ?.30 vai. vak. bus 
laikomos šv. Mišios ir švč. Jė
zaus Širdies pamaldos. Bus 
klausomos ir išpažintys. Tikin
tieji. susilaikę 3 valandas nuo 
maisto bei alkoholinių gėralų ir 
1 vai. nuo kitokių gėralų ne
skaitant vandens, gali eiti šv. 
Komunijos.

— Vėlybosios Mišios 11.30 vai. 
Prisikėlimo apatinėj salėj pra
dedamos laikyti nuo sekančio 

•sekmadienio, rugsėjo 7 d.
— “Aušros” stovyklos nuo

traukas užsisakę jau gali atsi
imti. Tuo reikalu kreiptis į T. 
Paulių.

— Šeimos židinį sukūrė rug
pjūčio 30 d. Jonas Šimkus su 
Nijole Žilyte. Jų moterystę Pri
sikėlimo bažnyčioj palaimino T. 
Modestas. Parapijos kunigai 
jaunavedžiams linki palaimin
to ir skaidraus gyvenimo.

—Pakrikštyta: Paulius Rober
tas Judžentis, Jonas Vytautas 
Kriščiūnas ,ir Edvardas Vincen
tas Gataveckas.

vai.

vėl 
vai.

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

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

Šeštadieninė mokykla
Prasidėjus mokslo metams ka

nadiečių mokyklose, visu aktua
lumu iškyla ir mūsų lietuviško
sios šeštadieninės Maironio var-< 
do mokyklos rūpesčiai: paduo
tas jau prašymas gauti toms 
pačioms šv. Pranciškaus mokyk
los patalpoms, organizuojamas 
mokytojų kadras ir, jei viskas 
laimingai klosis, norima ją ati
daryti šeštadienį, rugsėjo 13 d.

Pagal naują programą, šiais 
metais padaugėja skyriai. Tuo 
pačiu iškyla ir naujų mokytojų 
klausimas. Mokyklos vadovų 
noras įjungti naujų ir jaunų jė
gų ypač Kanadoje lankiusių 
įvairias mokyklas. Tai turėtų 
dvejopą naudą: jauniems žmo
nėms lengviau prieiti ir supras
ti mūsų mažuosius ir, be to, čia 
mokslus lankiusiems yra leng
viau panaudoti metodai, naudo
jami šiame krašte.

Numatoma greitu laiku šauk
ti tėvų, leidžiančių savo vaikus 
į mokyklą, susirinkimą, kurie 
turėtų progos taip pat pareikšti 
savo nuomonę visais mokyklos 
reikalais, ypač skyrių skaičiaus 
padidinimo reikalu. A.

Išganytojo liuteronių 
bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. ir 
Indian Road kampe, rugsėjo 7 
d. 1 vai. p.p. įvyks lietuvių evan
gelikų pamaldos, laikomos kun. 
A. Trakio, atvykstančio iš Čiko- 
gos. " Prašome visus lietuvius 
evangelikus kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti.

Ev. liut. liet, parap. Taryba.
Moksleivių ateitininkų 

susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 7 d. 4 vai. 
p.p. Prisikėlimo parap. muzikos 
studijos patalpose. Nariams da
lyvavimas būtinūs. Kviečiami 
atsilankyti ir svečiai: gimnazi
jas lankantieji jaunuoliai ir 
mergaitės. Valdyba.

“Dainos” grupės 
susirinkimas įvyks ŠEŠTADIE- 
Aį, rugsėjo 6 d. 3 vai. p.p. pas 
nares: Novogrodskienę ir Da
gilienę, 
tel. RO.

Sigita 
baugusi 
stipendiją Loretto Alumnae, o 
be to, $250 dovanų Dominion 
Provincial Students’ Aid per 
švietimo ministeriją. Tokios do
vanos, buvo duotos mokiniams, 
kurių mokslo pažymiai viršijo 
80%-. Sigita rudenį pradės studi
juoti humanitarinius mokslus 
šv. Mykolo kolegijoje, priklan- 
čioj Toronto universitetui. Va
saros atostogų metu ji dirbo Bell 
telefono b-vės įstaigoj.

Gabija išleidžia Legendų ir 
padavimų rinkinį. Turinys susi
deda iš devynių autorių kūrinių: 
P. Jurkaus, V. Krėvės, N. Maza- 
aitės, J. Pronskaus, J. Remeikos, 
Š. Raganos, A. Vaičiulaičio, 
Vaižganto, A. Vienuolio.

Rinkinį sudarė pats leidėjas 
— Gabijos savininkas J. Sodai- 
tis. Surinko ir ofseto spaudai 
paruošė Žiburių spaudos b-vė. 
Iliustracijos A. Korsakaitės.

Pavienių registracijos 
terminas

Ontario sveikatos apdraudai — 
rugsėjo 30 d. Įsiregistravę iki 
tos datos galės naudotis apdrau- 
da nuo 1959 m. sausio 1 d. Įsire-* 
gistravę po rugsėjo 30 d. jau tu
rės sunkumų. Dirbančius įmo
nėse, kur yra virš 15 darbinin
kų, privalomai įregistruoja darb 
daviai pagal grupinės registraci
jos taisykles.

Grupinės registracijos termi
nas pasibaigė rugpjūčio 31 d. 
Žiūrėk skelbimą 5 psl.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be 
baldų. 317 Indian Rd., prie Bloor St. W. 
Telef. LE. 5-1584.

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui su maistu ar be maisto. Yra gara
žas. High Park rajonas. Tel. LE.2-9913.

Išnuomojamas frontinis kambarys vyrui 
ar mergaitei. Galima naudotis virtuve. 
Vieta mašinai pastatyti. RO. 7-9138.

(Išnuomojamas kambarys su baldais II 
augšte. Tel. LE. 7-1146.

708 Windermere Ave., 
9-8846. Valdyba.

Skirgailaitė, šiemet 
gimnaziją, gavo $1.196

Klijentu žiniai! Restoranas "Rūta" nuo 
rugsėjo 3 d. dėl remonto bus uždary
tas. Atidarymo laikas bus paskelbtas se
kančiame "TŽ" numeryje. Sav. V. H. J. 
Ivanauskai, 994 Dundas St. W., Toron
to, Ont.

Dėmesio
lietuviams buvusiems klijentams!

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

i š s i k ė lė į
WESTERN TEXTILES KRAUTUVĘ

766 Dundas St W. Tel. EM. 3-09S4

Visi mielai kviečiami atsilankyti.

Naujosios Toronto televizijos programos “Rhapsouy" meksikietiška scena. Dešinėje sol. V. Ve- 
rikaitis. Šioj televizojs programoj bus rodomos lieutviškos rugiapjūtės pabaigtuvės: rugsėjo 9 
d., 10 vai. vakaro, 6 kanalu.

Razgalčių išleistuvės
Inž. Pr. Razgaitis pakeisda

mas darbovietę prieš pusantro 
mėnesio persikėlė gyventi į Cle- 
velandą. Šį antradienį ten iš
vyko if* visa pp. Razgaičių šei
ma. Bičiuliai bei atstovai orga
nizacijų, 'kuriose p. įRaągaitis 
taip daug dirbo, pirmadienį Pri
sikėlimo parapijos muzikos stu
dijoje surengė atsisveikinimo 
arbatėlę. Dalyvavo joje apie 80 
žmonių. Vadovaujant p. Užu
piui arbatėlė praėjo labai jau
kioje nuotaikoje. Išvykstan
tiems bičiuliams buvo įteikta 
dovanėlė atminimui, palinkėta 
sėkmės ir dar sudainuota kele
tas dainelių. Buvo miela, o kar
tų ir gaila, kad su ta malonia 
šeima torontiečiams jau neteks 
taip greit susitikti.

Pabaigtuvės televizijoje
• Naujoji Toronto televizijos 
programa “Rhapsody” rodys lie
tuviškas Pabaigtuves rugsėjo 9 
d., 10 vai. vak. 6 kanalu .Prog
ramoj dalyvauja ir sol. V. Veri- 
kaitis.

Šokius išpildys Volkoff baleto 
studijos mokiniai Z. Orentienės 
priežiūroje. •

Kviečia vaduoti pavergtą
Ukraina

KAS NAUJO
Valdžios parama universite

tams padidinta iki $25.600.000. 
Kiekviena provincija gaus savo 
dalį pagal gyventojų skaičių — 
$1.50 vienam asmeniui. Pvz. 
Ontario prov. turi 5.803.000 gy
vent. ir jos un-tai gaus $8.704. 
900. Paskiriems un-tams para
mą paskirsto un-tų konferencija 
pagal studentų skaičių. Quebe- 
co prov. feder. vyriausybės pa
ramos un-tams nepriima ir ski
ria savo sumas vengdama pa
tekti Otavos priklausomybėm

KANADOJE7
mui. Pvz. St. James vietovėje 
prie Winnipeg© gyvena nema
žas aviacijos dalinys. Apie 100, 
jų vaikų lanko katalikų mokyk
las, kiti — viešąsias. Už kiekvie
ną mokinį aviacija sumoka mo
kyklai $10 mėn., be to, parūpina 
susisiekimo priemones. Pasta
ruoju laiku šie mokėjimai buvo 
nutraukti. Katalikų mokyklų 
vadovybė ir tėvai kreipėsi su 
skundu į feder. vyriausybę.

ĮTEIKTA KULTŪROS PREMIJA
Ohio Lietuvių Gydytojų D-ja, 

pernai paskyrusi $1.000 premiją 
dramos konkursui, šiemet pa
skyrė taip pat $1.000 premiją už 
1957-8 m. reikšmingiausią įna
šą į lietuviškąją kultūrą. Spe
ciali komisija buvo paskelbusi 
viešą atsišaukimą prašydama 
pasiūlyti kandidatus - instituci
jas arba pavienius asmenis. To
kių kandidatų buvo pasiūlyta 
18. Iš jų komisija išskyrė ir pre
miją pripažino Lietuvių Eenci- 
klopedijos redakciniam kolek
tyvui.

PLB seimo iškilmingame po
sėdy, rupiūčio 30 d., įvyko pre
mijos įteikimo aktas." Jam va
dovavo JAV Kultūros Fondo 
pjrm. J. Švedas, o komisijos pro
tokolo santrauką perskaitė dr. 
V. Vardys. Čekį iš Ohio L. Gyd. 
D-jos pirmininko dr. Brazaičio 
priėmė Liet. Enciklopedijos vvr. 
'■Haktorius dr. J. Girnius. Dr. 

Brazaitis ta proga pastebėjo.
•■ lietuviai gydytojai, prisi

imdami ilgą eilę senųjų gydy
tom, daug nusipelniusių lietu
viškajai kultūrai, neturėdami 
laiko patys dirbti kultūrinį dar
bą, nusprendę kitokiū būdu prie 
jo prisidėti. Dr. Grinius, dėko- 
iamas už atžymėjimą. platokai 
’vertino L. Enciklopediją mūsų 
šeivijoš 'gyvenime. Tai protes- Choras ’Varpas”.

Vokietijos ateitininku suvažiavimas

tas prieš okupacinę prievartą, 
tai ugdymas lietuviškosios kul
tūros, pakėlimas .tos augščiau 
liaudinio lygio. O ir į laisvę ke
lias eina per šviesą ir tiesą.

Ta proga JAV LB Centro 
V-bos pirm. Barzdukas pareiš
kė padėką didiesiems lietuviško- 
:ios kultūros mecenatams: Ohio 
L. Gyd. D-jai už premijas ir dr. 
Kazickui tei dr. Valiūnui už iš- 
'aikymą lituanistinių kursų 
Tordhamo universitete.

Teisingai pastebėjo savo kal- 
oje dr. J. Girnius, kad yra ki

tose provincijose gydytojų, yra 
zisur ir kitų profesijų žmonių ir 
ne vien gydytojai galėtų parem
ti bei pagyvinti mūsų kultūrinį 
gyvenimą.

PLB SEIMĄ 
■jana plačiai paminė’o ir antra- 
iienio Toronto “Daily Star”, 
pranešdamas, kad lietuviai išei
viai savo “sostine” pasirinko 
Torontą. Ta prosą sakoma, kad 
Toronte esą 13.000 lietuvių ir 
kad tai geriausiai organizuota 
pasaulio lietuvių bendruomenė. 
Laikraštis išvardina ir naujosios 
PLB valdybos narius ir aptaria 
seimo eigą bei Lietuvos dabarti
nes problemas, pamini taip pat 
koncertą Carnegie Hall, kuria
me dalyvavo ir Toronto Liet.

Ontario provincijos premjeras 
Frost pareiškia, kad jo vyriau
sybė pradės vykdyti 100.000.000 
kelių statybos planą, kuris pietų 
Ontario tinklą turi prilyginti 
kaimyninių JAV sričių tinklui. 
Lėšų tam numatoma gauti ir iš 
pačių kelių — iš mokesčių už pa
sinaudojimą tiltais bei naujais

Pigių namų planus paruošė 
Central Mortgage and Housing 
Corp. Tolimose nuo centrų vie
tovėse tokie namai su trim mie
gamaisiais kambariais, prausyk
la, salžonu ir virtuve- valgo
muoju kambariu galį būti pa
statyti už $5.000, miesteliuose į keliais, kurie sutrumpina nuo- 
— už $8.000 Statant patiems,: toli.

■planai duodami už $10. ' *
Aukso kasykloms per 10 metų 

Ateinanti žiema, spaudos zi- j Kanados valdžia paramos vra 
niomis, būsianti sunki darbimn- Įjšmokėjusi $108.800.000, šiemet 
kams. Otavoje esą manoma, kad Įam yra- paskvrusi $12.000.000. 
su darbais nebūsią lengviau NeiRokėti tos paramos esą ne- 
kaip praėjusią žiemą. Atsigauti jga]jma, nes tokiam atvejy užsi- 
Kanados ūkiui esą reikėsią bent - - - -
dvejų metų. Kaikuriose srityse 
padėtis pagerėjusi, bet pramo- 

Gcn. Mvkola ” Kaoustianski J ndie — tas Pats lėtumas Todėl 
vadovavęs ’ ukrainiečiu kariuo- i ganoma, kad bedarbių skaičius 
menei prieš bolševikus 1917-20 ’ ateinančią žiemą padidesiąs.
m. ir dabar - nacionalistų orga- I Vynausyoe yra parengusi vie- 
nizacijos vicepirmiiiinkas, atvy- • darbii. programą _ ke iu 
ko į Torontą, kur įvyko Kana- i ^esimą. statybą ir pan. Be Ao, 
dos ukrainiečiu federacijos su^ -J1 stengiasi piešti eksportą, ku- 
važiavimas. Ta proga jis kreipė-,”5 ?tnesa 20'. krašto pajamų, 
si į savo tautiečius! liesdamas Į 
mobilizuoti visas jėgas naujai, 
ofenzyvai prieš bolševikus, lai- 
kančius vergijoj 43 mil. ukrai
niečių. Esą 500.000 ukrainiečių 
Kanadoj ir pusantro milijono 
kituose 
rūpintis savo tėvynės išlsaivini- 
mu psichologiniame, propagan
diniame, ideologiniame ir L-Z- 
tiniame fronte. Taip pat esą rei
kią jieškoti didesnės vakariečių 
paramos. Jo sajiidis, turis savo 
centrą Muenchene, Vokietijoj, 
sėkmingai dirbąs propagandinėj 
srity radijo bangomis ir spau
diniais, kurie esą pasiekia Uk
rainą. Pasak generolo, dėl šios 
propagandos daugelis ukrainie
čių karių, tarnaujančių sovietų 
kariuomenėj, pabėgo iš savo 
dalinių, kurie buvę pasiųsti mal
šinti vengrų sukilimo.

su darbais nebūsią

darytų apie 20 kasyklų, o tai at
silieptų į Kanados ūkį. Tai pa
iliustruojama tokiais pavyz
džiais. Esą, 1956 m. kasyklos 
darbininkams, elektros jėgai
nėms už energiją ir kit. ūki
niams reikalams išleidę $117.000. 
000. Jose dirba 17.000 žmonių, o 
iš jų minta apie 80.000..

gi, teks vyriausybei daryti žy
mių pakeitimų mokesčių siste
moje.

įsileisti namaičius iš Europos 
’kraštuose turi daugiau P^ule parlamente Herndge, 

motyvuodamas, esą kraštui rei
kia daugiau žmonių ypač po 

noli- 1970 m. Šiuo metu suaugusiųjų
imigracija turinti būti sulėtin
ta dėl padidėjusio nedarbo, o 
vaikai - našlaičiai tam nesuda
rytų pavojaus. Jiems esą būtų 
galima pastatydinti bendrabu
čius, kur jie užaugtų tikrais ka
nadiečiais ir galėtų dirbti kraš
tui 40-50 metų. Imigracijos mi- 
nisteris, ponia Fairclough, už
klupta tokio pasiūlymo, pareiš
kė, kad jai šis dalykas negirdė
tas ir todėl turinti gerai ap
svarstyti.

Stebuklų diena 
artėja!

Sekite rugsėjo 2 d., ontrodienio, 
onglišku laikraščių vakarines laidas. 
Klausykite CHUM ir CKEY radio sto
čių nuo ontrodienio iki Šeštadienio.

HONEST ED’S
SEVENTH WONDERSHOW

581 BLOOR ST. W.

Rugsėjo 3, 4, 5 ir 6 dienomis.

Asmens liudijimą įvesti vi
siems piliečiams dar gegužės 
mėn. siūlė parlamento atstovas 
Y. Dupuis. Pilietybės ir imigra
cijos min. Fairclough dabar pa
reiškė, kad tokie asmens liudi
jimai su nuotrauka ir parašu 
yra įvesti nuo 1954 m. spalio 
mėn. ir norį gali jį gauti piliety
bės ministerijos registracijos 
departamento įstaigose.

Karių vaikai gauna vyriausy
bės paramą mokslui bei auklėii-

“ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI KEIKTAI MALONIAI KVIEČIA 

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

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

ivyko Miunchene rugpiūčio 15- 
16 d.d. Rugp. 15 d., šv. Merge
lės Marijos Dangun Ėmimo 
šventė, buvo paskirta Marijos 
akademijai. Tai buvo daryta, 
-orint pažymėti dvigubą šių 
■netų jubiliejų — 350 metų nuo 
Marijos pasirodymo Šiluvoje ir 
100 m. nuo Marijos apsireiškimo 
Liurde.

Akademijoje paskaitą “Mari- 
i ir Zacharijas — dviejų san- 
orų susitikimas” skaitė prof, 

c r. A. Maceina.
Po paskaitos sekė trumpa me

ninė programa, kurią daugiau
sia atliko patys sendraugiai. Jos 
paruošimu ypač rūpinosi A. Gri
nienė. Buvo deklamuota A. Jas- 
manto, dr. J. Griniaus, dr. J. 
Sakalausko poezijos ir kt. Po 
meninės programos suvažiavi
mo dallyviai išklausė šv. Mišių,

subrendimo, pasaulėžiūrinio gy
venimo ir pasaulėžiūrinio veiki
mo. Pasaulėžiūriškai bręsti at- 
kai privalo visa gyvenimą. Bet 
ir taip nusistačius, neišvengia
ma-pasaulėžiūrinių klaidų, ku
rių prelatas visą eilę nurodė, 
daugiausia remdamasis neseniai 
išėjusia knyga “Mano pasaulė
žiūra” ir vienu kitu at-kų strai
psniu katalikų spaudoj. Klaidas 
prelegentas pataisė, nurodyda
mas teisingą katalikiškosios pa
saulėžiūros sampratą. -

Po paskaitos sekė diskusijos. 
Platokai diskutuoti katalikų vi
suomeninės veiklos klausimai ir 
tuo reikalu priimta rezoliucija.

Suvažiavime išrinkta Vokieti
jos at-kų sendraugių valdyba, 
kurioje pasiliko prieš tai buvu
sios valdybos nariai: kun. dr. J. 
Aviža, A. Grinienė ir V. Natkus.

per kurias pamokslą pasakė Jai pavesta sudaryti Vokietijos
kun. dr. J. Vaišnora. ! at-kų krašto valdybą, įjungiant

Rugpjūčio 16 d. paskaitą skai- at-kų studentų ir moksleivių at- 
tė prel. dr. L. Tulaba tema: [stovus. Po suvažiavimo dalyviai 
“Ateitininkų uždavinys tremty- Į jaukiai praleido kelias valandas 
1e”. Prelatas apžvelgė tris at-kų i pobūvyje kun. dr. J. Avižos bu- 
uždavinių sritis: pasaulėžiūrinio ' te. / ELI.

Žmonišką sprendimą padarė 
New Market teisėjas, matyt, įsi
tikinęs, kad prieš jį stovi ne nu
sikaltėlis, bet nelaimingas žmo
gus. Tai buvo 20 m. jaunuolis 
vengras, prastai tekalbąs angliš
kai. kaltinamas valkatavimu, 
kuris pasisakė prieš dvi dienas 
už dar turėtus 25 centus nusi
pirkęs sriubos lėkštę ir nuo to 
meto nieko nevalgęs, o susirasti 
pažįstamą, kuris žadėjęs parū
pinti darbo, negalįs, nes neturįs 
pinigų ten nuvažiuoti. Teisėjas 
teismo sąskaiton užsakė jam 
pietus ir išsiėmęs iš kišenės da
vė jam $5, kad nusipirktų kelio
nės bilietą į pažįstamo gyvena
mą vietovę. Šiandien tas veng
ras jaunuolis yra sotus, dirba ir 
gražiai prisimena aną žmoniš
kąjį teisėją.

FOUR SEASONS 
TRAVEL

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

Atvezag gimines
nuolat gyventi ar pasisvečiuoti.

- BILIETAI:
* lėktuvais, laivais, geležinkeliais. 

Nescxenrnio meto nuolaidos!
Posus ir,vizas parūpinome.per

- ' • keletą; dieną.

Kreipkitės į mus:
FOUR SEASONS

TRAVEL

BALTIC MOVERS
Jaldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
listane jomis. Visas vežamas turtas op 
raustas. Važiuojam kas savaitę j Mant- 

reali, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
4orth Bay, Sudbury ir kitur.
tO DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovo*

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims Įstatyti ir visę 

rūiiu anglių pristatymui. 
Skambinkito: LE. 5-0527

Lietuviška Hi-Fi
— ilgo grojimo plokštelė — 16 liaudies dainų ir šokių 
1-12” LP. Kaina $5.95.
Pasaulinio garso plokštelės su Marek Weber, Caruso, 
Josef Schmid, Rich. Tauber, Zarah Leander, Jeanette 
Me Donald, Nelson Eddy, Don Cossacks, ir daugelis kt.

WALTER KOPPEL
609 Yonge St., Toronto 5, Ontario.

Z. ORENTIENĖS lietuviškoje klasikinio

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

(įėjmais iš Dundas g-vės).
.amuose

Norintieji šią studija lankyti 
prašomi registruotis pas studijos administratorių Vi. Eižiną, 

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

Studijos Administracija.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “ L4 TAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St W. - - Toronto, Ont.
Kanado#, 0;..«rio ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE, 6-2733, LE. 6-2664 
Vakarais H U. $-1543

. ‘ MORGIČIAI 6’/o%
Parūpiname pirmus morgičius ant geresnių nuosavybių už 

63/< procentus.

ĮKAINAVIMAS
Nuosavybių įkainavimas arba pasitarimas suteikiamas veltui.

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

ir investavimų vakarų ir šiaurės rajohftosa.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


