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Stiprinimo keliu
Dabar veikiančiai Kanados lietuvių mokyklų sistemai jau 

sukanka dešimts metų. 1948 m. Toronte, šv. Jono parapijos kle
bonijos rūsyje, pradėjo veikti pirmoji dabartinio tipo šeštadie
ninė mokykla. Tuo buvo pradėtas antrasis Kanados lietuviškųjų 
mokyklų etapas, perėmęs tęsti Kanados lietuviškojo švietimo 
tradicijas, sukurtas ankstybesniosios mūsų emigracijos švietėjų.

Per prabėgusį dešimtmetį Kanados lietuvių šeštadieninė mo- 
— kykla išaugo ir sutvirtėjo tiek kokybės tiek kiekybės atžvilgiais. 

Ji atsirado visur, kur tik buvo bent nedidelis būrelis lietuvių vai
kų. Ji subūrė apie save gerą būrį pasišventusių mokytojų. Ji gavo 
programas, vadovėlius, geras, kad ir nuomotas, patalpas. Ji, re
miama parapijų ir kapelioninjų, įsirikiavo į KLB eiles, tapdama 
vienu iš svarbiausių bendruomeninės veiklos padalinių. Ir jeigu 
šiandien, po dešimties metų, kalbame apie tos mokyklos reformą, 
apie reikalą ją pastiprinti, tai ne dėl to, kad toji mokykla būtų 
pasirodžiusi neatliekanti savo paskirties. Ne, kalbame apie tai tik 
dėl to, kad naujai susidarę veiksniai pradėjo vis daugiau truk
dyti mokyklos darbui. Kadangi mes negalime tų kliudančiųjų 
veiksnių pašalinti, nes tai ne nuo mūsų priklauso, tai mums ir 
tenka galvoti apie mokyklos reformą, po kurios mokykla galėtų 
lengviau prieš tas nelemtąsias įtakas spirtis.

Kokios gi yra tos didžiosios, dešimtmečio kelyje sutiktos, 
kliūtys?

Pirmoji ir didžiausia — mūsų vaikų tolydžiai mažėjantis lie- 
* tuviškumas. Prieš dešimtmetį mūsų šeštadieninė mokykla turė

jo mokinius, kurie buvo daugiau ar mažiau lankę tremties mo
kyklas Vokietijoje. Nors anos mokyklos toli gražu nesiekė lais
vosios Lietuvos mokyklų lygio, bet visdėlto jos buvo nepalygi
namai stipresnės už šeštadienines, kad ir šių dienų prasme. Atei
nantieji į vyresnius skyrius daug tvirčiau lietuviškai skaitė ir 
rašė, o visi, didesni ir mažesni, nepalyginamai geriau kalbėjo 
lietuviškai. Dabar to nebeturime, neretai sutinkame mokinius, 
kuriuos reikia mokyti lietuviškai svetimosios kalbos mokymo 
metodais. Kas gi daryti? Ar derinantis prie mažėjančio mokinių 
lituanistinio lygio vis mažinti mokyklos lygį, iki jis sumažės iki 
mažareikšmingumo, ar laikytis einant vieninteliu realiu keliu 
— didinant mokslo metų skaičių? Pastaroji Kanados lietuvių 
mokytojų konferencija, -įvykusi 1958 m. balandžio mėn., vien
balsiai pasirinko antrąjį kelią.

Dabar iškilo antras sunkus klausimas: keliais metais mo
kyklos kursą padidinti? Pasirodė, kad atsakyti* šį klausimąV^e- 

_buyo jr nėra lengva, nes jgokslo. jnet ų r skaičiaus padidinimas-; 
yra susijęs su eile stambių kliūčių: mokytojų, klasių-kambarių 
ir bendrųjų mokyklos išlaikymo išlaidų padidėjimu. Be to, ir 
sų papildomu tėvų ir vaikų vargu. Šis klausimas taip pat aptar
tas minėtoje mokytojų konferencijoje. Mokytojai ieškojo atsa
kymo išeidami iš lietuvybės išlaikymo taško.

Dabartinėje mūsų švietimo sistemoje turėjome du koncent- 
fus. kurių pirmai j sudarė šeštadieninė pradžios mokykla, o ant
rąjį— augštesnieji lituanistiniai kursai (lietuviškoji gimnazija). 
Jeigu su pradžios mokykla, , kaip minėjome, dešimtmečio bėgy
je mums gana gerai sekėsi, tai su lituanistiniais kursais — at
virkščiai — nesisekė (išskyrus Montreal)). Tuo būdu mūsų švie
timo sistemoje atsirado apgailėtina spraga. Pradžios mokyklą 
baigę 10-12 metų poaugliai nebeįsijungdavo į tolimesnį lietu
viškąjį ugdymusi, nevienas iš viso nutraukdavo ryšius su bet 
kuriuo lietuviškuoju judėjimu ir tuo patekdavo į didelį pavojų 
visai atskilti nuo mūsų tautos kamieno.

Šito fakto akivaizdoje mokytojai ir nutarė: 1. šeštadieninę 
pradžios mokyklą ir augštesniuosius lituanistinius kursus su
jungti į vieną ir pavadinti bendru lietuvių mokyklos vardu, 2. 
pailginti mokyklos mokslo "metų skaičių iki dešimties, prieinant 
prie to palaipsniui ir užskaitant dabartinę parengiamąją kla
sę (I sk. I gr.) pirmuoju skyriumi.

Pagal šį nutarimą, KLB Kultūros Fondo patvirtintą, moky
tojų konferencijos išrinktoji komisija jau paruošė naująsias pro
gramas, kurios baigiamos spausdinti. Taigi reikalas teoretiškai 
jau atbaigtas. Lieka tik palinkėti, kad tėvai ir mokyklų laikyto
jai pastūmėtų šio reikalo įgyvendinimą praktiškai tiek toli ir. 
taip greitai, kiek tas pagal vietos sąlygas įmanoma.

A. Rinkūnas.

Marijampolė šiandien
• A ►

(Elta) Visai neseniai iš Lie-;stengiasi pasiekti didesnį normų 1 milicijoje, kalėjime, ir kaikuno-
4 _ J • | _ • J * * • v *1 J   J J • I « • * • J •tuvos tam tikromis apystovomis 

atvyko į Vakarus marijampolie
tis, kuris “Eltos Informacijoms” 
suteikė daug duomenų apie šių 
dienų Marijampolę - Kapsuką, 
ir iš viso apie gyvenimą dabarti
nėje Lietuvoje.

Marijampolė dar neatgavo 
normalaus vaizdo
Miesto centras pa praėjusio 

karo sugriovimų dar neatgavo! 
normalaus vaizdo. Griuvėsių va- itč; Kauno gatvė — Zigmo An- 
lymas vyko visą eilę metų, "dau- gariečio g;vė; Aušros gatvė — 
giaųsia talkos būdu. Pirmasis Majakovskio g-vė; Kareivinių 
žymesnis namas buvo pastaty- gatvė — Griniaus g-vė; Šiaulių 
tas Vytauto gatvėje tik 1951 m. i gatvė — Vytauto Montvilos gt.; 
Viešomis lėšomis iki šiol pasta-i Partizanų — Tarybinių

išpildymo procentą. Be to, ir ' se kitose įstaigose, užimdami ne- 
statybinės medžiagos paprastai retai vadovaujančius
ne pergeriausios kokybės.

Visa eilė gatvių ir aikščių 
pavadinimų pakeista:
Buvo Vytauto 'gatvė dabar 

Černiachovskio; Petrą Armino 
gatvė — Izabelės Laukaitytės'1 
gatvė (tai partizanų likviduo
ta komunistė); Basanavičiaus 
aikštė — Karolio Požėlos aikš-

i g-ve — Tarybinių 
partizanų g-vė; Vasario 16-osios 
gatvė — Gegužės 1-osios g-vė; 
Bažnyčios gatvė Laisvės gt. 

Kitų gatvių vardai: Kapsuko- 
Mickevičiaus, Greifenbergerio, 
Pionierių if kt., pati Marijam
polė pavadinta Kapsuko vardu. 

Šaligatvių grindinys mažai 
kur atnaujintas. Tik prie nauiaj 
statomų, namų pratiesiami nau
ji šaligatviai. Gerokai palijus—- 
meistas plaukia purve.

tyta t.k. šie pastatai: Vytauto 
gatvėje 3 dviejų augštų po aš
tuonis butus namai, dramos te
atro darbuotojų gyvenamasis 
namas. Praėjusiais metais pra
dėta viešbučio pastato statyba, 
šiais metais keli gyvenamieji 
namai ir 400 vietų kino teatras 
“Gintaras”. Bažnyčios ir Vytau
to gatvių sankryžoje pastatyta 
universalinė parduotuvė ir gy
venamasis namas, kurio apati- . _
niame augšte įrengtas “gastro-j Pagrindinė gatvė ir miesto so- 
nemas”. Bažnyčios gatvėje jau ’ 
baigti vieni dviejų augštų na
mai, o antrieji baigiami. Prie 
Basanavičiaus aikštės pradėta 
pašto rūmų statyba. Plečiamas 
ir kalėjimas. Prie stadiono pra
dėta trijų pastatų statyba, ku
rią vykdo kaliniai. Autobusų 
stočiai. Kauno gatvėje, prista
tytas antras augštąs, o Rygiškių 
Jono gimnazijąj U^ečias.. Sta
tybos darbų kokybė dažnai bū
na žemiau vidutinės. Darbai 
normuoti,' atlyginimai priklauso 
nuo kiekybės, todėl kiekvienas

das _ nukabinėti įvairiais komu
nistiniais šūkiais, politinėmis 
karikatūromis ir portretais.

Marijampolė dar lietuviška
Oficialių duomenų apie mies

to gyventojų skaičių nėra pa
skelbta. Spėjama, kad dabar 
Marijampolėje gyvena daugiau 
20.000 žmonių, daugumoje lietu
vių. Rusų — jei- neskaityti ka- 
revinėse . įlįsiu. zh,er.
daug. Yra pagrindo tvirtinti, 
kad rusai Marijampolėje suda
ro vos 3-5% visų gyventojų. Ru
sai dirba daugiausia saugume,

Gen. majoras A. Urbšas, išlipęs iš lėktuvo Štetine, kalbasi su jį 
pasitikusiais lenkų kariais.

“LITUANICA” LENKU SPAUDOJE
Varšuvoj išeinąs savaitraštis 

“Przyjazn” rugpiūčio 3 d. lai
doj plačiai aprašė iškilmes Sol
dine - Mysliborza, kur buvo pa
minėta lietuvių Atlanto didvy
rių 25 metų žuvimo sukaktis. 
Soldino - Mysliborza sritis da
bar yra Lenkijos valdžioj, ir to
dėl lenkų spauda iškilmėmis ne 
tik domėjosi, bet jas ir savo rei
kalui panaudojo. 1833 m. Darius 
-Girėnas skridę per nedraugiš
ką .vokiečių teritoriją; jeigu jie 
skristų dabar, esą nereikėtų ka
po obelisko — jie lengvai nu
skristų likusias 400 mylių iki 
Kauno. Tai užuomina kaltini
mo, kad lakūnai buvę vokiečių 
pašauti...

Nijolės ašaros
Laikraštis atpasakoja 1933 m. 

liepos 17 d. susijaudinimą Kau
ne. Kai aerodrome lauktoji ”Li- 
tuanica” nenutūpė, visi spėliojo 
įvairias galimybes. Labiausiai 
nuliūdusi buvusi Nijolė — kpt. 
Dariaus duktė; ios ašaros rie
dėjo per skruostus: “Ir kas ga
lėjo atsitikti? Juk savo laiške jis 
rašė, kad atskris, tikrai at
skris?...’’ Atsakvmas atėio iš 
vokiečių radijo: “Lituanica” su
dužo vokiečių žemėie.

Laikraštis pateikia eile kalti
nimu Lietuvai ir jos išeivijai. 
Kai Darius su Girėnu planavo 
skridimą Lietuvon, esą kreipė
si paramos į Kauną, bet iš Sme
tonos vyriausvbės buvęs gautas 
atsakymas: “Tam reikalui lėšų

valstybės biudžete nenumaty- nams tekę vadovautis papras
ta”. Tada lakūnai ėmęsi patys 
organizuoti lėšas, organizuoda
mi aviacijos šventes. Aukos___
plaukusios negausiai, nes-žiūro- jsnt skridimą, ėmę sklisti kal
vai jų planu nepasitikėję, o tur- i bos. esą pinigus susirinko ir ne
tingieji lietuviai laikę jį fantas- ■ beskris. Tai skaudino lakūnus ir 
tiniu ir nedrįsę investuoti di-jie. atėjus pirmai progai, pakilo 
dėsnių sumų. Net ir tada, kai la-1 tarytum eiliniam bandymui, 
kūnai nusipirko apysenį lėktų- Skrido jie amerikiečio lakūno 
vą, jį pertaise pritaikydami!
transatlantiniam skridimui, ne- į -
atsirado geradarių įtaisyti radi- .lankias oro sąlygas. JAV įstai- 
jo siųstuvui, parašiutams. Laku- gos tik po kelių valandų sužino-

čiausiu kompasu ir rinktis ilges
nį kelią per Airiją-Angliją-Vo- 
kietiją. Pasiryžėliams atidėlio-

Savaitės įvykiai
vadovaujančius postus. 

Rusai vadovauja pavyzdžiui 
grūdų paruošų kontorai, kinofi- 
kacijos skyriui, mašinų - trakto
rių dirbtuvei, paštui, transporto 
kontorai, naftos bazei, valstybi
niam bankui. Be to, rusų atsa
kingose pareigose yra ir rajono 
vykdomajame komitete, partijo
je, miesto ligoninėje. Jie, kaip 
taisyklė, turi gerus valdiškus 
butus, kurių nuomos kaikur žy
miai žemesnės už privačių butų 
nuomas. Lietuviai su rusais ma
žai bendrauja, išėmus tuos, ku
rie savo darbu nuo jų priklauso. 
Norėdama- pagerinti santykius 
tarp lietuvių ir rusų, partija 
kiekvienais metais gruodžio 5 d. 
(konstitucijos minėjimo diena) 
ruošia vadinamą “

Įvykiai Tolimouse Rytuose buvo pasiekę tokią įtampą, kad ka
ras galėjo kilti kiekvienu momentu. Raudonųjų kiniečių nuolati
nis bombardavimas pakrančių salų bei grasinimas iškelti karinius 
dalinius ir JAV aiškūs pareiškimai bei veiksmai prieš tokius kės
lus, atrodė, veda į neišvengiamą ginkluotą susikirtimą, juoba, kad 
ir sovietai pareiškė eisią Peipingui pagalbon. Kanados min. pirm. 
Diefenbaker susidariusią būklę įvertino kaip rimtai pavojingą, 
akino amerikiečius būti nuosaikiais ir pasiūlė visą ginčą perduoti 
Jungt. Tautoms. JAV saugumo tarybos dauguma, nepaisant dip
lomatinių spaudimų, pasisakė už Dulles lirtiją — nenusileisti ki
niečiams nė per vieną pėdą, ir •——----- —-------- -------------------
amerikiečių pajėgos nedelsiant 
buvo dar labiau sustiprintos. 
Britai palaikė JAV politiką, 
ypač dėl to, kad Raud. Kinija, 
kaip ir Islandija, paskelbė pra
tęsianti savo teritorinių vande
nų ribą iki 12 mylių, kurio ri
bose kaip tik yra pakrančių sa
los, be to, tai blokuoja kelią į 
Hong Kongą. Kieta JAV laiky-

. - draugystės ; 3ena, matyt, paveikė raud. Kini- 
vakarą moksleiviams su kariuo jos vadus, ir šie pasiūlė derybas, 
mene suartinti. Tačiau tokie ir įartu skelbdami savo krašte 
panašūs žygiai neduoda norimų mobilizaciją. Šiuo ėjimu įtam- 

;pa atslūgo, ir JAV pranešė, kad 
'jii ambasadorius Varšuvoj esąs

vaisių. •
(Nukelta į 2 psl.)

KAS NAUJO KANADOJE7
Karalienė Elzbieta su kuni

gaikščiu Pilypu lankysis Kana
doj ateinančią vasarą. Ji atida
rys šv. Lauryno kanalą ir per 6 
savaites aplankys eilę Kanados 
vietovių.

Automobilių vairuotojams On
tario prov. susisiekimo ministe
rija nutarė įvesti taškų sistemą, 
veikiančią JAV, Manitoboj ir N. 
Škotijoj* Pagal ją* nesilaiką eisi
mo taisyklių gaus bausmės taš
kus pagal nusikaltimo didumą. 
Kai vairuotojas surinks 6 taš
kus, gaus perspėjimo laišką, o
kai turės 9 t. — bus pašauktas [ 1.31;

nių komisija. Šiuo metu pvz. To
ronto ligoninės ima apie $9 už 
dieną; pridėjus laboratorijos, 
rentgeno ir kt. patarnavimus, 
susidaro $17.v Pusiau privatūs 
kambariai kainuos $20, privatūs 
$25-30 dienai.

Duchoborų sektos grupė “Lais
vės sūnūs” sutiko priimti Kana
dos vyriausybė: paramą persi- 
kėlimsg' Į 
legramą Vorošilovui, prašydami 
atsiųsti oficialų sutikimą priim
ti duchaborus, kurių įsirašę 
2.668: 766 šeimos, 1.353 vyrai,

pasiruošęspusitikti su raud. Ki- 
nijos anraęadoriu.

JAV yęa linkusios užleisti r. 
Kinijai artimiausias pakrančių 
salas su sąlyga, jei Kinija atsi
sakys jėgos užimti Formozai. 
Kol ka& JAV laivynas lydi 
Čiangkaijfeko laivus, gabenan
čius amuhiciją Quemoy salai, 
nežiūrint Į^eipingo protestų.

Prieš De Gaulle
Ge. De Gaulle, atėjęs valdžion 

sunkiu Prancūzijai metu, veda 
kovą už naują konstituciją, ku
ri baigtų krašto suirutę ir įga
lintų stiprią vyriausybę — pa
našiai kaip JAV. Jis jau aplan
kė Prancūzijos kolonijas ir pra
dėjo vajų metropoljoj. Pirmą 
kartą šiuo reikalu prabilo jis į 
100.000 paryžiečių, kviesdamas 
balsavimo metu — rugsėjo 28 d. 
pasisakyti už naująją konstitu
ciją. Apie 10.000 komunistų, ku
riuos policija laikė už Respubli
kos aikštės ribų, sukėlė riaušes, 
per kurias buvo sužeista 34 as
menys, jų tarpe 24 policininkai, 
į kuriuos demonstrantai mėtė 
grindinio akmehįs^ Daugybe

užrašu “non”, kviečiančiu bal
suoti prieš De Gaulle konstitu
cijos, jis pasitrauksiąs į privatų 
De Gaulle iš savo pusės pareiš-

5 moterų. Telegramoje, kuri ;kė: jei tauta nepriims konstitu- 
pasiaiškinti ir čia jo leidimas kainavusi $93, taipgi prašoma cijos, jis pasitraukiąs į privatų 
gali būti atimtas arba dar pa- įkurdinti juos Omsko, Altajaus gyvenimą, o kraštas vėl atsidur- 
tiktas bandymui. Vairuotojas, ar kitose srityse, kurios istoriš- " 
surinkęs 12 taškų, automatiškai į kai būtų tinkamos duchabo- 
netenka leidimo. j rams. Pirmoj eilėj esą turėtų

Smulkiems statybininkams, būti paimti 67 vaikai iš New!
kurie ikišiol gaudavo iki 25 sta- ■ Denver mokyklos - bendrabu- 
tomų namų paskolų, planuoja-i čio, kur jie prievarta laikomi, 
ma duoti paskolos iki 50 viene- ! Alaus pardavinėjimo darbi- 
tų. Rangovai, norį tuo pasinau-• ninkai visoj Ontario prov. tebe- 
doti, turi kreiptis į CMHC —■ j streikuoja. Daugybė viešbučių 
vyriausybės paskolų bei staty-i tarnautojų dėlto atleista iš car-

Vairuotojas, ar kitose srityse, kurios istoriš
J. A * • ’ ! ! • 1 T? X ' A * 1 1

bo — apie 5.000. Streikuojantie
ji reikalauja pakelti atlyginimą 
50 et. valandai, nori išsiderėti 

1 tik 32 vai. savaitę vasaros metu, 
į Ikišiol jų atlyginimas buvo: 
sandėlininkams ir pardavė- 

gydymą bendroj pa- jams — $79,40 savaitei, išvežio- 
latoj — tie, kurie nebus įsirašę Į tojams —- 83,40. Darbdaviai su- 
į Ontario prov. sveikatos ap-' tinka pakelti atlyginimą 6 et. 
draudą, pareiškė Ontario ligoni-’ valandai.

bos Įstaigą iki gruodžio 31 d. 
Rangovai betgi, kurie iki tos 
datos turės 5 ar daugiau nepar
duotus namus, negalės pasinau
doti nauja lengvata.

$17 dienai turės mokėti už Ii- Į 
igoninę«—

Gvildys - stalo teniso meisteris
Dar tik neseniai nuskambėjo 

per plačiąją Kanadą šachmatų 
meisterio P. Vaitonio vardas ir 
štai-vėl tenka džiaugtis ir di
džiuotis. Tautinės Parodos me
tu įvykusiose tarptautinėse ir 
Kanados stalo teniso pirmeny-

jo, kad “Lituanica” išskrido į 
Kauną...
Sovietinės Lietuvos delegacija

Iškilmėse dalyvavusi delega
cija iš Lietuvos, kurią pąsiun- 
tusios visuomeninės organizaci- bėse vvtietis Pranas Gvildys ta- 
jos drauge su atitinkamu vaini-’po naujuoju Kanados meisteriu, 
ku. Delegacijon įėjo: kpt. Da- j Kelias dienas užtrukusiose var- 
riaus duktė — dr. Nijolė Maš- ĮŽybose Pranas parodė ne tik di- 
tarienė, kultūrinių ryšių su už- i dalius sugebėjimus, bet ir is- 
sieniu d-jos pirm. Povilas Ra- i tvermę.

• - ..... i Meisteryste buvo nuspręstai D . ., ’ . t ,. tomskis, gen. maj. Adolfas i Meisteryste puvo nuspręsta 
Post įkandin, nes tai rode pa- Urbšas, kompartijos Ck propa- PusfiPal»°. žaidimuose, kuomet 

gandos skyr. vedėjo pavaduoto- hs užtikrintai įveikė savo am-
jas Vytautas Zienkevičius, 
Kauno sklandytojų klubo pirm. 
Zenonas Brazauskas ir redak-į 
torius Alfonsas Bieliauskas. Įs-' 

j pūdingiausia buvusi kpt. Da- \ 
riaus duktės kalba, kurioje ji, 

i be kitko, sakiusi: “Esu giliai su- 
j jaudinta iškilmių, kuriose susi- 
I tikome su jumis mano tėvo Ste- 
I pono Dariaus ir jo draugo Stasio 
Girėno 25-tu mirties metinių 
proga. Nuoširdūs, bičiuliški žo- 

idžiai. šiandien nuskambėję dra- 
isių lietuvių lakūnų garbei, gė- 
: lės. sudėtos' senoj lenkų žemei 
(prie obelisko, kur jie tragiškai 
žuvo, — žadina manyje nuošir- 

jdų dėkingumą jums, brangūs 
j bičiuliai. Ir svefingajai lenkų į 
■tautai, kurios dėka savo buyi- ! 
mu galiu pagerbti mylimo tėvo 
atminima”.

Aprašymas su aiškia tendenci
ja. Jis betgi įdomus tuo, kad ro
do pagarbos tautiniams lietuvių 

Prie Dariaus - Girėno paminklo Soldine P. Ratomskis sako kalbą, paminklams. 1

žiną priešą ir daugkartinį Kana
dos meisterį Max Marenko 3:1 
(1:21; 21:15; 21:14; 21:15). Fi
nale gi lengvai sudorojęs mont- 
realietį vengrą Gadanyi 3:1,tapo 
Kanados stalo teniso meisteriu.

Be šio laimėjimo vieneto var
žybose, Pranas dalyvavo visose 
kitose varžybose ir pasiekė kele
tą atmintinų pergalių. Tarppro- 
vincinėse varžybose, kuriose 
Ontario laimėjo pirmą vietą, jis 
nepralaimėjo nei vieno susitiki
mo. Tarptautinėse varžybose 

'Kanada - JAV, pasekmei esant 
5:5, lemiamame susitikime jis 
nugali /2:1 pagarsėjusį ameri- 

; kietį S. Shiff, išplėšdamas 6:5

siąs suirutėj.
Mažas kelmas ...

Islandijos sala, kovodama prieš 
infliaciją, rado reikalinga pra
tęsti savo teritorinių vandenų 
ribą iki 12 mylių ir tuo būdu 
apsaugoti savo turtą — žuvis, 
kurių eksportas sudaro 97%. 
1952 m. ji praplėtė savo terit. 
vandenų riba viena mylia ir iki 
šiol tai buvo pripažinta Britani
jos. Dabargi pastaroji naujo 
praplėtimo nepripažino ir pa
siuntė savo žvejų laivus į 12 my
lių sritį^ Islandijos pakraščių 
sargybinis laivas bandė vieną 
jų suimti pasiųsdamas kelis sar
gybinius į britų laivą. Įsikišo 
betgi britų karinis laivas ir su
ėmė islandų sargybinius, ku
riuos norėjo grąžinti islandų lai- 
van, bet pastarasis atsisakė juos 
priimti. Šis incidentas suerzino 
sostinės Reikjaviko gyventojus, 
ir šie ėmė demonstruoti prieš 
britų konsulatą, kurio langai 
nukentėjo daugiausiai. Ginčą 
bandė spręsti Atlanto S-gos ta
ryba Paryžiuje, bet nesėkmin
gai. Buvo pasiūlytas kompromi
sas — 6 mylių riba. Britai suti
ko, bet islandai pasipriešino. 
Britų premjeras pasiūlė perduo
ti ginčą Jungt. Tautoms.

Atominė energija — už 
20 metų

Ženevoj tebevyksta atominės 
energijos konferencija, kurioje 
dalvauja 67 kraštų atstovai bei 
stebėtojai — išviso 5.000 asme- 

'nų. Jai pirmininkaujantis pran-
pergalę Kanadai. Ši kova buvo cūzų atstovas Fr. Perrin pa- 
gražiausia Prano stalo teniso reiškė, kad atominė energija, 
kar jerai. Reikšmingų pergalių į kuri galėtų atstoti anglis ir kt. 
pasiekė ir vyrų dvejete pasiek- energijos šaltinius, galėsianti 
damas pusfinalius. Mišriam dve- būti panaudota tik už 20-30 me- 
iete su Kasperavičiūte po atkak- tų. Nuo 1955 m. mokslininkai 
lios kovos pralaimėjo meiste- . bando išgauti at. energiją ne 
riams 3:2. j atomo skaldymu, o jų sulieji-

Šias Prano pergales tenka ver ■ mu, panaudojant lengvus ele- 
tinti ne tik kaip brangų mums mentus — pvz. vandenilį. Ikišiol 

dar niekam nėra pavykę tai pa
daryti. Senojo tipo reaktorių, 
gaminančių elektros energiją, 
tėra 12: JAV 8, Britanijoj 3, 
Sov. Sąjungoj 1.

Maršalas N. Bulganinas at-

lietuviams augščiausio titulo 
laimėjimą, bet ir kaip svarbų 
asmeniška pasiekimą. Neseniai 
baigęs inžinerijos mokslus ir to
liau tęsdamas studijas, vadovau
ja Vyčio sporto klubui žengda-1 
mas kartu su kiekvienu vvtiečių leistas iš kompartijos centro ko- 
nasireiškimu, sugebėjo iškovoti miteto prezidiumo. Tai galutinis 
didelių pasiruošimų reikalau- į io nušalinimas iš valdžios už tai, 
jančias pergales* (kad karta balsavo prieš Chruš-

Sveikindami nauiąii meisterį (čiovą. Iš premjero buvo nu- 
,linkime jam ir toliau žengti šiuo įstumtas į banko valdytojus ir

Kpt. Dariaus duktė gyd. N. Maš- keliu ir būti pavyzdžiu, ne tik .pagaliau į ūkio tarybos pirmi- 
tarienė užsirašo sveikinimą pa- daugeliui sportininkų, bet ir vi- j ninkus Kaukaze Stavropolio sri- 

žįstamiems Lietuvoj. siems lietuviams.žįstamiems Lietuvoj. 'tyje.
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Sveikatos apdrauda Ontario

Tik neseniai JAV prezidentas 
pasirašė kongreso priimtą įsta
tymą Aliaską priimti 49-ąja JA 
V-bių valstija.’ Kad šis naujas, 
įstatymas galutinai įsigaliotų, 
reikėjo dar, kad už valstijos tei
sių prisiėmimą pasisakytų Alias 
kos gyventojai. Aną savaitę įvy
ko plebiscitas, kuriame balsa
vo apie 40.000 aliaskiečių ir jų 
80% pasisakė už atskirą valsti
ją. Tuo būdu klausimas yra 
baigtas ir Aliaska jau virto 49' 
JAV valstija. O ta proga verta 
su ja kiek arčiau susipažinti.

5. Šelpiamųjų draudimas. As
menys, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu yra šelpiami viešojo 
šelpimo įstaigų, savaime priklau 
>o sveikatos draudimui ir jiems 
registruotis nereikia. Tokių as
menų kategorijai priklauso: se
neliai, gauną senatvės pašalpą, 
aklieji, luošieji, bedarbiai ir ki- 
a panašūs šelpiamieji.

Draudimo mokestis yra vie- 
oodas visiem, tiek grupėmis, 
tiek paskirai apsidraudusiems. 
Jis yra $2.10 mėn. viegungiui ir 
$4.20 mėn. visai šeimai Šeimos 
didumas nesvarbu.

Asmenys, kurie draudžiasi 
dabar, privalo iš anksto sumo
kėti už vieną mėnesį. Šitoks 
mokestis garantuos jiems drau
dimą nuo 1959 m. sausio pirmos 
dienos. Sekančio įmokėjimo bus 
laukiama iki 1959 m. kovo 1 d. 
Po sausio pirmos dienos apsi- 
draudusieji gaus reguliarius 
priminimus apie jų įmokė j imu 
padėtį.

Įmokos nesiunčiamos grynais 
pinigais! Reikia siųsti čekį ar 
pašto perlaidą, išrašytą “The 
Ontario Hospital Service Com
mission” vardu. '

Jei dirbate įmonėje, kreipki
tės į darbdavį. Jei esate draugi
jos ar grupės narys, kreipkitės į 
sekretorių. Jei norite užsire
gistruoti kaip pavienis asmuo, 
gaukite blankus ir informacijas 
artimiausioje pašto įstaigoje ar 
banke.

Jei dabar turite jau kokį nors 
draudimą, pasiteiraukite pas to 
draudimo atstovus, ar viešasis 
sveikatos draudimas įneša į jū
sų planą kokių pasikeitimų ir 
kokių. į ir vėliau, kai įsitempė santy-

Svarbiausia — nepavėluokite kiai su Soviet. Sąjunga, Aliaska 
užsiregistruoti. - / susidomėjo karinės sferos. Ten

18 amž. pabaigoje Sibiro pirk
lys Aleksandras. Baranovas ang
lų Hudsono įlankos. bendrovės 
pavyzdžiu įkūrė amerikiečių - 
rusų bendrovę su būstine Žit
kuje jo paties vardo saloje. 1799 
m. šis veiklus pirklys gavo caro 
Petro I licenciją ir nuo to meto 
per 20 metų valdė Aliaską, gy
vai prekiaudamas su JAV, Ang
lija ir Ispanija. Vėliau Aliaska 
pradėjo domėtis JAV ir 1867' m. 
nupirko ją iš Rusijos už $7.200. 
000. Tais laikais, tai buvo visiš
kai nepažįstamas, neištirtas 
kraštas, kurio teritorijos didžią
ją dalį sudarė tundros, pelkės ir 
miškai. Vienintelis šio krašto 
turtas buvo kailiniai žvėreliai.

Po keliolikos metų buvo at
rasta aukso, ir Aliaska staiga pa
garsėjo visame pasaulyje. Tūks
tančiai nuotykių ieškotojų iš JA 
V-bių, Kanados ir Europos plau
kė ten, tikėdamiesi greitų laiku 
praturtėti. Ši aukso ieškojimo 
karštligė, kartais aprinmdama, 
kartais vėl įsiliepsnodama, tru
ko iki I Pasaulinio Karo. Karšt
ligė .aprimo tik dėl to, kad pa
staraisiais laikais labai pabran
go darbo jėga. Dėl to ir dabar 
dar daugelis žinomų aukso klo
dų Aliaskoje neeksploatuojami, 
nes aukso gamyba pasirodo 
brangesnė už patį auksą.

Laikotarpy tarpe abiejų karų 
Aliaska buvo lyg ir pamiršta, 

j Tik II Pasaulinio Karo metu, kai 
iškilo Japonų puolimo pavojus I • __rv_  ___i __ A_

buvo įkurtos karinės bazės, 
pratimų sritys, stebėjimo sto
tys. Tuo pat metu vykdyti geo
loginiai tyrimai parodė, kad ten 
yra dideli kiekiai įvairių meta
lų rūdos, o pernai atrasta ir 
naftos šaltinių. Taip užmirštas 
ir apleistas kraštas per keletą 
metų buvo pradėtas augštai ver
tinti ir abieji JAV kongreso* rū
mai turėjo pripažinti Aliaskai 
/aistijos statusą.

Plotas ir turtai .
Aliaskos teritoriją sudaro di

džiulis pusiasalis ir daugybė sa- 
.ų, išviso 586.400 kv. mylių plo- 
o. Tai lygu vienam penktada- 
iui viso JAV ploto. Nuo Sovie
tų Rusijos sienos Čukocko pu
siasaly, kuriame yra didelės so
vietų oro bazės ir taip pat jūrų 
laivyno bazė, Petropavlovske, 
Aliaską skiria vos 2 mylių plo
čio sąsiauris.

Nupirkę už $7.200.000, Alias
koje amerikiečiai vien aukso 
yra pagaminę jau už $700.000. 
J00. Vien 1956 m. aukso buvo 
pagaminta už $7.300.000, t.y. 
daugiau negu buvo sumokėta 
už visą kraštą. Antroje vietoje 
pagal gamybą yra anglis, kurio 
Kasmet pagaminama bent už 
$6.400.000. Iš 33 strategiškai JA 
V-bėms reikalingų mineralų 31 
yra Aliaskoje, bet eksploatuo
jama jų vos 2%.

Pernai pradėta siurbti naftą. 
Dabar vykdomi tolimesni jos 
ieškojimai ir didžiosios firmos į 
tą reikalą yra investavę $100. 
000.000. Prie Point Barrow 23. 
600.000 akrų nafta turtingo plo
to valdo JAV karinis laivynas.

Dirbamos žemės plotas paly
ginus labai mažas, vos 3 mili
jonai akrų, t.y. 1% viso ploto. 
Žemės ūkiui tinkamos žemės 
plotas, įskaitant ir miškus, sib- 
daro 35% viso Aliaskos ploto. 
Likusieji 65% yra tundra, kal
nai, ledynai, upės ir balos. Bū
dinga, kad čia yra dar 20 vei
kiančių ugniakalnių.

Žymiausia Aliaskos ūkio ša
ka tuo tarpu yra(%vejyba, kas
met/duodanti S79.000.000. Tačiau 
mineralų pramonė auga labai'

algoms ir Lt
Maisto Aliaska pati nepasiga

mina — 95% jo importuojama iš 
JAV. Atlyginimai čia gana augš 
ti, pvz. elektros technikas va
landai gauna $5, bet išlaidos 
didelės — pvz. kavos puodukas 
40 centų, plaukų nukirpimas 
$2.50.

Aliaska dabar turi 12 oro li
nijų, 27 radijo stotis, 5 televizi
jos stoįis, 6 dienraščius, 11 sa
vaitraščių, 162 valstybines ir 20 
privačių mokyklų.

Gyventojai
Dabar Aliaska turi 210.000. 

gyventojų. Iš jų 45.000, t.y. dau
giau penktadalio yra karinis 
personalas su šeimomis, o 34.000, 
t.y. 16% visų gyventojų, sudaro 
aleutai .eskimai ir indėnai. Įdo
mus yra tų atskirų gyventojų 
grupių vardai. Naujieji ateiviai 
vadinami “cheechakos”, vieti
niai — “sourdoghs”, o visi bal
tieji eskimų vadinami vienu 
beųdru vardu... kazokai. Net 
jei Aliaską aplankytų preziden
tas Eisenhoweris, eskimams jis 
būtų kazokas. Šis vardas išliko 
iš tų laikų, kai Aliaską valdė 
Amerikiečių - Rusų Bendrovė.

Miestai
Aliaskos sostinė yra Juneau, 

turinti 7.100 gyventojų, esanti 
75 mylios nuo Ramiojo vande
nyno pakrantės. Ją galima pa
siekti tik lėktuvu arba vandens

keliu. Jokiais sausumos keliais 
su kitomis sodybomis ši sostinė 
nesujungta. Tai tipingas valdi
ninkų miestas. Čia yra guber
natoriaus būstinė ir kitų įstaigų 
į JAV šiaurės klimatą. Už 80 
mylių nuo miesto Spurr kalne 
yra dar tebeveikiantis vulkanas. 
Meiste yra moderniškų krautu
vių bei kitokių įrengimų, nors 
jis ištikrųjų yra “pasaulio kraš
te”, nes už jo tęsiasi tuščios 
tundros.

Antrasis pagal didumą Alias
kos miestas yra Fairbanks su 
55.000 gyventojų. Jo rajone yra 
karinės bazės ir didžiulė rada
ro stotis, vad. DEW. Dėl to 
Fairbanks gyvena žymia dalimi 
valdžios iždo sąskaita. Iš vals
tybinių šaltinių jis gauna 75% 
savo pajamų. Likusieji 25% 
gaunami iš aukso kasyklų, ang
lių kasyklų ir iš turistų. Čia 
ypač daug privažiuoja mėgėjų 
žvejoto jų, nes apylinkėse yra 
daug puikių žvejojimo vietų.

Didžiausia Aliaskos eskimų 
sodyba yra už 700 mylių į šiau
rę nuo Anchorage. Ji turi 500 
gyventojų, kurie greit sugeba 
prisitaikyti prie modernios tech 
nikos sąlygų. Kitas miestas, ku
riame tebedominuoja eskimai, 
yra Nome, labai garsėjęs aukso 
ieškotojų laikais ir dabar dar 
turįs apie 2.000 gyventojų. Ir 
šiandien jo centrinė gatvė pri
mena kiekvieną gatvę iš filmų 
apie laukinius vakarus. Jo paja
mų vyriausias šaltinis yra 
ristai.

Tebėra ir pirmoji rusų sody
ba Sitka Baranovo saloje. Joje 
yra 4.000 gyventojų ir iki šiol 
tebejaučiama rusiškumo įtaka. 
Mieste yra šv. Nikalojaus cerk
ve, o tenykščių indėnų pavardės 
tebėra rusiškos — Petrovič ir

tu-

Gubernatorius Stepowicz
Kad Aliaska virto atskira JA 

V-bių valstija yra didelis nuo
pelnas jos dabartinio guberna
toriaus M. Stepowicz. Tai pir
mas gubernatorius iš vietos 
žmonių, kilimo serbas. Jo tėvas 
Mykolas atvyko į Aliaską 1898 
m. aukso ieškoti. Eilę metų grū- 
męsis su visokiais sunkumais, 
vad. “Gudrusis Mykolas” paga
liau apsistojo Fairbanks. Jo sū
nus taip pat Mykolas 1919 m. 
nuvyko į JAV. Pats užsidirbda
mas pragyvenimą jis ten baigė 
teisės mokslus, o 3% metų pra
leidęs karo laivyne grįžo į Alias
ką ir vertėsi advokato praktika. 
Nuo 1950 m. tris kartus buvo iš
rinktas į vietinį parlamentą, o • 
1957 m. buvo paskirtas Aliaskos 
gubernatorių.

Aliaskiečių tarpe Stepowicz 
yra labai populiarus dėka savo 
paprastumo ir darbštumo. Žmo
nės su juo santykiauti mėgsta 
ir jaučia, kad jis tikrai daug nu
dirba. Jis yra praktikuojantis 
katalikas. Turi 8 vaikus. Rei
kia manyti, kėd ir naujajame 
Aliaskos gyvenimo perijode jo 
vaidmuo bus didelis, nes jo dar
bus visuomenė tikrai vertina.

Zw.

Šuolis į pavojus

(CSc) Ontario, kaip’ir kitos 
provincijos, greitai turės valdiš
ką sveikatos draudimą savo gy
ventojams. Šis draudimas On
tario provincijoje įsigalioja 1959 
m. sausio 1 dieną.

Pagal Ontario provincijos 
planą,.šis draudimas dengs vi
sas reikalingas ligoninėje gulė
jimo išlaidas apsidraudusių li
gonių tokiam laikui, kokis yra 
mediciniškai reikalingas. „Onta
rio Hospital Service Commis
sion, kuri šį draudimą admi
nistruoja, nori ypatingai pa
brėžti žodžių “reikalingas” ir 
“mediciniškai” svarbą. .

Įsidėmėtina, kad šis draudi
mas nedengia apmokėjimo gy
dytojams ir kitų panašių išlai
dų. Jis nėra gydytojams priva
lomas kaip įstatyminė pareiga 
ir tuo būdu nekeičia jūsų san
tykių su dabar turimais gydy
tojais. Jis dengia tik ligoninė
je gulėjimo išlaidas ir greitosios 
pagalbos išlaidas.

Apsidrausti gali tik Ontario 
provincijoje gyveną asmenys, t. 
y. kiekvienas toje provincijoje 
gyvenąs asmuo. Asmenys, ku
rie gyvena Ontario provincijoje, 

• o dirba kitoje provincijoje ar 
JAV, taip pat gali draustis. Iš
vykimas iš Ontario ribų laiki
nam gyvenimui, kaip, sakysime, 
Ontario studentų darbas už pro
vincijos ribų, neatima teisės 
draustis pagal Ontario provinci
jos planą.

Ontario draudimui priklausy
ti negali: asmenys, kurie dirba 
Ontario, bet gyvena kitur; as
menys, kurie yra Ontario įstai
gos ar įmonės algų lape, bet gy
vena kitur; Ontario gyventojų 
vaikai ar kiti išlaikomieji, kurie 
gyvena už provincijos ribų.

Priklausymas draudimui ne
reikalauja būti išgyvenusiam
šioje provincijoje nustatytą lai- ‘ 
ką. Kiekvienas, nors ir naujai 
atvykęs, nors ir ką tik atvykęs iš 
užjūrio, tą tei’š^^rL Tuo reika-

S lu yra tik vieną^^^a": Hbrintle- 
ji turėti ne grupinę apdraudą 
1959 m. sausio 1 d., turi užsire
gistruoti nevėliau 1958 m. rug-

• . ' ■ sėjo 30 dienos. Asmenys, užsire
gistravę vėliau, galės būti įjung 
ti. į draudimą tik atėjus trečiojo ■ 
po užsiregistravimo kalendori
nio mėnesio pirmajai dienai.

Užsirašymo į draudimą at
žvilgiu yra penkios Ontario gy
ventojų grupės:

1. Pas vieną darbdavį dirban
čiųjų grupė. Ji turi būti nema
žesnė, kaip 15 asmenų, įskai
tant darbdavį. Tokioms gru
pėms draudimas yra privalo
mas.

2. Pas vieną darbdavį dirban-' 
čiųjų grupė, mažesnė kaip 15 
asmenų, įskaitant darbdavį. To
kioms grupėms draudimas nėra 
privalomas, bet jos, jei susida
ro, gali naudotis privalomųjų 
grupių lengvatomis.

3. Laisvas grupinis apsidrau
dimas. Tokią grupę gali sudary
ti laisvai susibūrę bet kurie On- . 
tario gyvenoj ai, kuriems yra pa- g 
togiau mokėti įnašus kartu.- Sa-; | kitų prekių. !
kyšime, bendradarbiai vienos . Ig ANGLIj0S: I
profesijos, ūkininkai, darbimn- j ■ • , • i
kai ir pan. Vienintelė šios gru- i, Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims" 
pčs snivels yKci kad jos nariai ■ taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo masinas, laik— ® 
nebūtų apsidraudę kitais ke- i ■ rodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams • 
liais, t.y. kad vienas asmua ne-1Į kirPtt mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t. J

Visi; rūšių sk'iiį darbai
Virtuvių spintelės (kobitat), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisonai ir atno^|i!>a!ųi seni baldai. Įvairūs medžio tekinimo darbai., 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS. . r* '

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų, 

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

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

įvairūs siuntiniai

būtų apsidraudęs tame pačia
me valdiškame draudime du 
kartu.

4. Pavienis draudimas. Šiuo 
draudimu gali pasinaudoti kiek
vienas Ontario gyventojas, ne
tilpęs į augščiau minėtas gru
pes. Jis pats tiesiogiai moka 
draudimo mokestį ir tiesiai gau
na pašalpą.

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
' Kod sumažinus gaisrų pavojų, spro
gimų ir kitokių nenormalumų, kod 
gauti geresnį šildymų naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burnerioi turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį j metus.

Atlieku visus ougŠčrou 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 rudy- 
jimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

Tęsinys iš pereito Nr.
Praslinko ir kita tokia mono

toniška savaitė. Išgąsdinti įvy
kio su lenku, laikinai buvome 
užmiršę apie pabėgimo planus. 
Nixonas man daug pasakodavo 
apie Kanadą. Jis siūlė, jei kada 
laimingai grįšime, pasiimti ma
ne kartu į Kanadą ir pasidaryti 
darbo, partneriais. • Tačiau tas 
manęs nei kiek nedomino. Aš 

mmeraių pramone auga iaoai j kasdien pradėjau grimsti vis gi- 
greitai ir netrukus žvejybą pra- lyn ir gilyn ir jau buvau beįsi- 
lenks. Bendros- metinės Alias- jungiąs į tą bevilčių ratą. Aš ne- 
kos pajamos dabar siekia $700. žinau, kas būtų atsitikę, jei ne 
000.000, tačiau 70% tos sumos ‘ viena diena, kada Nixonas atne- 

Į Įplaukia iš JAV iždo — išlaiky
mui bazių, statyboms, personalo 
centrai. Nuo jo .B 30 mylių yra 
Mendenhall ledyiias.

Didžiausias Aliaskos miestas 
yra Anchorage. Jis turi 94.500 
gyventojų, įskaitant ir dvi oro 
bazes Elmendorf, kur yra vy- 

jriausia Aliaskos karinių pajėgų 
būstinė, taip pat įskaitant Fort 
Richardson. Jų abiejų įgulos 
esą apie 27.000. Anchorage mies
tas neseniai teiškilo, bet turi di
delę ateitį. Čia kaupiasi JAV di
džiųjų naftos firmų skyriai. 
Nors miestas yra ant 61 paralė- lė. - . ...tačiau jo klimatas panašus

dieną pastebėjau artėjantį link 
manęs rusą.

— Ar jūs esate anglų lakūnas 
viršila Scotty Young?

— Taip, tai aš.
— Prašau eiti su manim.
— Kodėl?. — paklausiau.
— Juk jūs norite važiuoti į 

namus. Todėl dabar turite eiti 
su manim... / • j . " ■ .

Einant, jis norėdamas pade
monstruoti savo anglų kalbos 
žinojimą, pradėjo pasakoti, kad 
jis esąs naikintuvo . pilotas ir 
kad raudonoji armija baigianti 
lupti vokiečius, nei vienu žodžiu 
neužsimindamas apie sąjungi
ninkus. Po penkių minučių ėji
mo atsidūriau prie stalo, kur įJo 
didžiuliu Stalino portretu sėdėjo - 
jaunas aviacijos karininkas.

— Prašau atsisėsti, — ramiu 
balsu prakalbėjo karininkas.

— Dabar viršila Scotty Young 
nebijok —..čia ne tardymui atė
jai. Mū^ų aviacijoje nėra tokių 
dalykų. Tai draugiškas paklau- 
sinėjimas, — jis pridėjo.

Aš neatsakiau jam nieko, tik 
norėjau pamatyti, kaip “drau
giškas” tas klausinėjimas bus.

— Jūs esate įtarus, bet nėra 
ko jums tokiuo būti, — nusi
šypsodamas tarė jis. — Jums 
nėra ko bijoti mūsų.

Neiškentęs aš pirmas pradė
jau klausti jo:

— Ar yra daugiau ko manęs 
klausinėti? Vieno tik aš tenoriu, 
kad greičiau mane grąžintumė
te i namus. Daug laiko praėjo, o 
dar nieko tuo reikalu nepada
ryta. ;

— Palūkėk dar, pirmiau dar 
turime pasikalbėti kitais reika
lais.

Ir tuoj aus pradėjo pilvotas ka
rininkas kalbėti:

— Kokį darbą atlikote laike 
bombardavimo?

—■ Prie radaro, — atsakiau, 
kaip galima vengdamas kalbėti 
apie savo paslaptingą paskirtį. 
Matant rusus tokiais sąjunginin
kais buvo išmintingiausia, kad 
jie nieko apie tai nežinotų.

— Kokios rūšies radaro? ?
— Naujos sistemos aparatais.
— Kokius- instrumentus nau

dojai tam
— Atsiprašau, kad negaliu 

pasakyti, nes esu prisiekęs tos 
paslapties niekam neišduoti.

— Nėra jokios paslapties tarp 
sąjungininkų, — jau pagriežtin- 
damas balsą tarė karininkas.

— Tai mano valdžios reikalas 
nuspręsti apie tai.

— Ką galvoj į apie .sovietų val
džią?

— Labai gerai, — melavau.
— Tai kodėl jums nepasakyti 

apie savo darbą mums?
— Kadangi nėra man leistina.
— Jūs pasakytumėte ameri

kiečiams? — Jo balsas buvo ne
malonus ir aš pradėjau jaustis 
lyg eidamas per ledą.

— Aš nesakyčiau jiems, nes 
nei reikalo nėra. Amerikiečiai 
jau pirmiau už mus tą išrado.

— Tai jūs sakote britų ir ame
rikiečių tai juhgtinės pajėgos, o 
mūsų neskaitote į bendrą? — 
kalbėjo jStokpilvis karininkas.

— Aš nesakiau taip!
Aš norėjau, kad jis greičiau 

pradėtų keisti temą.
— Geriau nesiginčykime apie . 

tai, — tarė storpilvis karinin
kas, norėdamas perimti vado
vavimą pasikalbėjimui. Neatro
dė, kad tas pasikalbėjimas būtų 
jį patenkinęs. Tačiau man tai į 
nerūpėjo. Jei jis norėjo gudriu 
būdu išgauti paslaptingas infor
macijas, geriau tegu nė nemė
gina. (Bus daugiau).

BRITŲ LAKŪNO PERGYVENIMAI RUSŲ “GLOBOJE”
te tokioj nuotaikoj. Tačiau prieš 
apleidžiant šią vietovę turėsite 
atlikti šiokius tokius formalu
mus. Kadangi jūs esate išgyve
nę čia ilgoką laiką, manau, kad 
jūs norėtumėte padėkoti raštu 
sovietų valdžiai?

— Taip, — vos pratarė Nixo
nas.

— Jūs esate kažkodėl nuste
bę? — užklausė vertėjas, nema
tydamas mumyse entuziazmo. 
—Žinau, kad jūs parašysite, nes 
toks čia paprotys.

— Velniškai juokingas papro
tys, — pastebėjo Nixonas.

— Gerai, jeigu i^js nenorite, 
susitrukdysite pamatyti savo 
namus...

Mes žiūrėjome vienas į kitą, o 
rusai žiūrėjo atkreipę akis į 
mus.

— Na kaip? — dar paklausė 
leitenantas.

— Duokite plunksną ir popie- 
rio, — paprašė Nixonas.

— Gerai. Tik jūs pasirašyki
te ant šio popierio, nes jau yra 
parašytas tekstas.

Prieš pasirašydamas peržvel
giau tekstą. Jis buvo anglų kal
boje. Jame rąžoma, kad nusilei
dę rusų pusėje, patekę jų glo- 
bon buvome puikiausiai užlaiko
mi, kad buvo mandagiausiai el
giamasi su mumis, kad šis mūsų 
pareiškimas yra “savanoriškas” 
ir kad esame labai dėkingi už 
prižiūrėjimą mūsų, būnant so
vietų globoje.

Mes pasirašėme. Mes būtume 
pasirašę nesvarbu ką, kad tik 
greičiau ištrūkti iš šios praga
riškos stovyklos.

Sekantį rytą po pusryčių mes 
apleidome stovyklą. Mes matė
me pasilikusiųjų akyse ašaras. 
Mums prasidėjo nauja gyveni
mo fazė. O pasilikusiesiems tas 
pats skurdaus gyvenimo tęsi
nys. Jaučiausi laimingas. Nerei
kėjo dabar galvoti apie pabė
gimą, nes juk raudonoji rusų 
aviacija išsiųs mus į namus.

Atvežė mus į netoli Krokuvos 
esantį aerodromą. Skrendančių 
lėktuvų garsai dabar buvo mie
liausi, kokiuos betkada buvau 
girdėjęs. -

šė gerą naujieną, kad komen
dantas norįs mus abu pamatyti.

Kai mes atsidūrėme komen
danto įstaigoje," tikėdami sužino
ti gerą žinią, iš džiaugsmo įeida
mas atidaviau pagarbą komen
dantui.

— Gentlemen, aš turiu gerą 
žinią jums. Jus, kaip britų avia
cijos karius, raudonosios avia
cijos nuspręsta grąžinti į jūsų 
kilmės kraštą. Rytoj rytą jus 
nuvežime į aerodromą arti Kro
kuvos.
—• Kaip puiku! — neišsilaiky
damas sušuko Nixonas.

— Aš džiaugiuosi, kad jūs esa-

MARIJAMPOLĖ ŠIANDIEN
(Atkelta iš 1 pusi.)

Žydų Marijampolėje dabar 
tik kelios šeimos ir jie gyvenime 
visai nepastebimi. Bolševikai 
jais, matyti, mažai rūpinasi, nes 
kareivinių šaudykloje, kur pa
gal žmonių pasakojimą vokiečių 
okupacijos metais buvo sušau-

i LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, i
Lenkiją ir U.S.S.R. Į

1 IŠ KANADOS: ■
į Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų j Idyta ir užkasta apie 7.000 žydų 
i ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos-!'nėra net jokio atminimo ženklo, 

tiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedu ir įvairių1 ‘ x.‘Kareiviai ten ir šiandien rau
sia apkasus, vykdo šaudymo 
pratimus. Dažnai ten galima 
matyti besiganančias ožkas ar 
karves. Tuo tarpu sušaudytiems 
komunistams visur pastatyti 
paminklai.

Iš kitų tautybių minėtinas 
vienas korėjietis, dirbąs audimo 
fabrikėlyje “Šešupė” pamainos 
meisteriu, keletas gruzinų, mon
golų, lenkų.

Daug marijampoliečių buvo ir 
dabar tebėra trėmime, kalėji
muose. Buvęs miesto burmistras pasitrauk 

_ Maurukas išbuvo Rusijoje ėau- i moksleivi 
|' giau 10 metų ir grįžęs mirė šių

I Gyveną ne Toronte, prašbme savo sudarytus iki 17 svarų gryno J , ^halte^^Piieckis^ krauturi- 
Į svorio siuntinius bei užsakymus siusti mums paštu ar ekspresu. J pautienius ir’kiti. Nema

žai žuvo ir pogrindyje.
Komjaunuolių, ypač mokslei

vijos tarpe, yra nemažai. Tuo 
tarpu dirbančiojo jaunimo tarpe 
komjaunuolių nėra daug. Pvz. 
Marijampolės plytinėje iš 300 
darbininkų sezono metu yra 
maždaug 50 jaunuolių. Tačiau 
komjaunuolių jų tarpe yra vos 
5-8. Kitas atėjęs į darbą iš viso 
slepia, kad jis yra komjaunuo
lis, nes darbininkai tokį pašie
pia. Tokioje įmonėje komjauni
mo organizacija negali daryti 
jokio spaudimo, nes darbas čia 
nereikalauja jokios specialybės, 
atlyginimai žemi. Panašų fizinį 
darbą, ypač vasaros metu, ga
lima gauti visur, o įmonė nėra 
suinteresuota prarasti darbo jė
gą. Tokiu būdu komjaunuolių 
skaičius lieka ribotas.

Tuo tarpu kitose įmonėse, pvz. 
“Šešupės” audimo fabrike, kom
jaunuolių procentas didesnis, 
nes ten vadovams įmanoma da-

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI: > I
(Geresnės rūšies) I
2. 4 košt, vilnonės medžiogos 14 yrd. I 

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

I (Žemesnės rūšies)
| 1. 4 košt, vilnonė medžiaga 14 yrd.
■ pamušalo ..V...,...‘ ’ *
_ šerinės (klijonkės) 4 yrd.

$108.501 
kostiumams ir 1 paltui medžiagos ir I

I ’ $81.90
I (Vietoje 4-riems kostiumams gali būti 3 -----------------  .. . ,-------  ---------- .. .
| tuo atveju teikia primokėti $4.00. Užsakant prašau nurodyti medžiagos spot- | į Maurukas išbuvo Rusijoje
| vg ir vyrišką ar moterišką). “ —1A -- --

I Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co
Į CENTRINĖ ĮSTAIGA: j
1849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 J
| y SKYRIAI: |
1 105 Cannon St E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 !
I ponia V. Juraitis. |
I 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. v. |

Sav. A. Kalūza

ryti veiksmingesnį spaudimą. 
Ten atlyginimas augštesnis, dar
bas nesunkus ir švarus, visą lai
ką pastogėje. Netekęs darbo to
kioje įmonėje ir dar su atitinka
mu įrašu darbo knygelėje jau
nuolis vargu ar gaus kur nors 
kitur panašų darbą. Tokiu būdu 
yra lengviau jį padaryti kom
jaunuoliu nors popieriuje. Kom
jaunuolių skaitlingumas daug 
pirklauso nuo pirminių ir rajo
ninių organizacijų sekretorių 
aktyvumo.

Mokyklose, gimnazijose, vi
durinėse mokyklose ir universi
tetuose padėtis taip pat nevie
noda. Marijampolės pedagoginė
je mokykloj komjaunuolių skai
čius palyginamai augštas. Ten 
ypač veikliai pasireiškė komjau
nimo sekretorius J. Kalvaitis, 
kuris kiekvienam moksleiviui 
sakė: “Stok į komjaunimą, arba 

iš mokyklos”. Kas 
moksleiviams beliko’daryti? Iš
eiti iš mokyklos mažai kam no
rėjosi. Todėl dauguma padavė 
prašymus. Kitose mokyklose 
komjaunuolių skaičius mažes
nis. Darbininkų jaunimo gim
nazijoje 1956-57 mokslo metais 
iš 140 mokinių buvo tik 10-15 
komjaunuolių. Berniukų ir mer
gaičių gimnazijose komjaunuo
lių skaičius jau augštesnis, nes 
į jas ateina iš pradžios mokyk
lų mokiniai su pionieriškais kak 
laraiščiais ir pagal amžių jie au
tomatiškai įjungiami į komjau
nimą. Moksleiviai čia neturi jo
kio kito kelio. Be to, stojant į 
augštąsias mokyklas, į partišku
mą kreipiamas atitinkamas dė
mesys. Tėvai savo vaikams ne
gali drįsti duoti neigiamo pata
rimo komjaunimo atžvilgiu. Bu
vo atsitikimų, kada vaikas, tė
vams pasakius “ne”, mokykloje 
pionierių vadovui paveiškė, kad 
tėvai jiems draudžia stoti į or
ganizaciją. Tokiu atveju tikrai 
menkas malonumas tėvams. Su- 
sudūrimas su saugumu gali būti 
kelio į Sibirą pradžia.

(nukelta L7 psl.)

Koridorių eidami matėme pri
versta amerikoniškų lakūniškų 
batų, parašiutų ir kitų reikme
nų. Atrodo, tai buvo karo pa
skolos reikmenys.

Įėję į kambarį nustebome pa
matę amerikiečių aviacijos uni
formoje karininką ir jis prašne
ko į mus tipišku amerikietišku 
akcentu.

— Kas jūs esate jaunuoliai?
— RAF lakūnai.
— Laimingieji!...
Nusijuokėme kartu, nes juk 

buvome vieno likimo draugai. .
Pasipasakojus vieni kitiems 

savo gyvenimo istorijas, pasiro
dė, kad tas amerikietis buvo 
B-17 bombonešio pilotas, jo pa
vardė Roundes. Sugadintais 
dvejais motorais jis dasikasė iki 
šio aerodromo, taip ir įklimpo 
čia. Paklausus apie gyvenimą 
naujoje vietoje, atrodė, kad da
bar mums bus tikras rojus, pa
lyginus su tuo ką išgyvenome 
prieš tai.

Dienoms bėgant dažnai iŠei-

ną. Atrodė, kad niekas nekreipė 
j mus perdaug dėmesio. Vieną
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Jereitą savaitę savo praneši- 
mtt'iš PLJB seimo stėgiausi trum
pais kaityto jus supažindinti su 
paties seimo eiga bei jo spręs- 
tojhis ir išspręstomis problemo
mis Šį kartą tenka nors trumpai 
nupasakoti kitą pusę. Atstovai 
ne‘visą laiką posėdžiavo. Seimo 
organizatoriai ir apskritai niu-. 
jorkiečiai buvo paruošę ir kul
tūrinių parengimų bei pramogų.

Atstovų priėmimų buvo du. 
Seimo Organizacinis Komitetas 
atstovų supažindinimo arbatėlę 
surengė dar seimo išvakarėse — 
rugpiūčio 27 d. vakare. VLIKas 
tokiai pačiai arbatėlei visus at
stovus pakvietė antros seimo 
diepos vakarą, rugpiūčio 29 d. 
Abj arbatėlės įvyko tose pačio
se Baltic Freedom House patal
poje ir praėjo gyvuose pašneke
siuose, tik pirmojoje, deja; da
lyvavo dar laBaL nedaug atsto- 
vų^nes iš anksto apie ją nebuvo 
prinešta, tad kiti ir atvykę į 
Niujorką į ją neatvyko. Dėl to 
joje dominavo patys niujor
kiečiai.

Rugpiūčio 28 d. po pirrųojo 
posėdžio, pietų pertraukos me
tu, to paties Statler viešbučio 
patalpose buvo atidaryta liet 
spaudos paroda, užtrukusi visą 
seimo metą. Ji įruošta gana sko
ningai ir su spaudos kiosku, ta
čiau nebuvo pilna. Ypač trūko 
senosios išeivijos leidinių, o taip 
pat pavienių asmenų bei smul
kių leidyklų leidinių. Nesimatė 
taip pat /principo, kuriuo buvo 
paremta knygų ekspozicija. At- 

liet. spaudos meną, aplenkiant 
lįetuviškos knygos tarnybą lie
tuvybės išlaikyme...

’ Toliau minėtina dailės paro
da, atidaryta taip pat pirmą 
seimo dieną Riverside Museum 
patalpose. Joje išstatyta 33 dai
lininkų išviso 100 paveikslų. Iš 
kanadiečių parodoje dalyvavo 
tik dail. Račkus su 2 paveiks
lais (kataloge užrašytas pary-

Mūsų spec, koresondento 
pranešimas

Gaidelio, B. Budriūno ir Vk .ja- 
kubėno. Jau vien išpildytųjų 
vardai rodo, kad koncertas buvo 
augšto meninio lygio. Tik per- 
skurdi jau buvo salikė, į kurią 
svetimų recenzentų gal nebuvo 
nė kviesta. Ir dalyvių buvo ne
per daugiausia — gal kokie 300.

Penktadienis praėjo darbo 
posėdžiuose be jokių kultūrinių 
parengimų. ' šeštadienį vyko 
sporto žaidynės, paminėtos jau 
pereitame “TŽ” >nr., ir taip pat 
jau minėtas iškilmingasis seimo 
posėdis. Tuo tarpu sekmadienis 
buvo skirtas vien iškilmėms.

Pirmiausia šv. Patriko kated
roje įvyko iškilmingos pamal
dos už Lietuvą, pravestos šv. 
Kazimiero 500 metų jubiliejaus, 
paminėjimo šūkiu. Pontifikali- 
nes Mišias laikė J.E. vysk. V. 
Padolskis, dalyvaujant pačiam 
kardinolui F. Spellmanui, asis
tuojant kunigams lietuviams. 
Pamokslą apie šv. Kazimierą ir 
jo kultą lietuvių tarpe pasakė 
prel. J. Balkūnas, savo tvirta lo
gika ir puošniu žodžiu išryški
nęs šv. Kazimiero vaidmenį lie
tuvių tautos gyenime ir nušvie
tęs dabartinę Lietuvos prie
spaudą. O reikia pastebėti, kad 
didžiulė katedra buvo pilnutėlė 
stačių žmonių. Dalyvavo pamal
dose apie 4.000 žmonių, iš jų gal 
apie pusę nelietuvių. Tad pa
maldas lietuvių vardo iškėlimo 
atžvilgiu tenka laikyti reikšmin-

rodė, kad norėta pavaizduoti -glausiu lietuvių pasirodymu vi-

berods arti $2.500, chorų atga-; 
benimas taip pat kainavo nema
žai, bet efektas nebuvo to ver
tas. Gal tai bus pamoka ateičiai, 
kad savanoriais verstis nevisa- 
da leistina. Vjeną chorą tvarkyti 
tai ne visą komplikuotą an
samblį. O argi būtų buvę ne
įmanoma rasti pajėgų dirigen-

Seimo užbaigimui tą pat sek
madienį buvo suruoštas taip pat 
Statler viešbučio patalpose iš
kilmingas banketas su garbės 
stalu ir kalbomis. Dalyvių buvo 

’570, o į po jo sekusius šokius 
susirinko dar apie 300 jaunimo. 
Vieni gražiai linksminosi, kiti 
šnekučiavosi su seniai bematy
tais bičiuliais. Banketai visada 
būna smagiausia suvažiavimų 
dalis. Bet jie dažniausia suserga 
ilgų kalbų liga. Taip buvo ir šį 
kartą. Kadangi pradėta buvo 
pavėlavus, o kalbos buvo peril- 
gos ,tai šokiai prasidėjo ne nu
matytą 9, bet 11 vai. Jaunimas 
tuo tarpu būrėsi priešsalėje bei 
prie durų .Pagrindiniais kalbė
tojais buvo senatorius Prescott 
Bush (Conn, resp.) ir Lietuvos 
atstovas J. Rajeckas. Be to, dar 
sporto žaidynių organizatorius 
p. Vakselis pranešė laimėtojus, 
kuriems buvo įteiktos ir dova
nos, o pagaliau organizatorių 
vardu padėkos ir atsisveikinimo 
žodį tarė bei maldą sukalbėjo 
prel. J. Balkūnas, org. kom. pir
mininkas. Kalbos, tenka pripa
žinti, buvo prasmingos ir gra
žios, betgi perilgos (išskyrus 
prel. Balkūno) ir varginančios. 
Dėl to tai banketo tvarkytojui 
p. Bačiūnui sunkiai sekėsi da
lyvius nutildyti. Kiti nebeišken- 
tę pradėjo net kalbų metu šne
kučiuotis ar vaikščioti. Banketo 
vadovas šaukė, kad nemandagu 
esą. neišklausyti kviestų kalbė
tojų, o banketo dalyviai, turbūt, 
galvojo, kad nėra mandagiau 
juos — dažnai atvykusius iš už 
kelių šimtų mylių — pasisodinti 
ir daugiau dviejų' valandų vai
šinti gražbylystės patiekalais ...

są seimo metą. Niekur svetim
taučių nebuvo nė dešimtosios 
dalies to, kiek buvo pamaldose. 
Mišių pradžioje .visa bažnyčia 
sugiedojo Pulkim ant kelių, o 
pabaigoje Marija, Marija ir Lie
tuvos bei JAV himnus.

Tą pat dieną po pietų įvyko 
didžiulis koncertas. Carnegie 
Hall, talpinanti 2.700 dalyvių, 

—„ v—...—buvo pilnutėlė. Programai išpil- 
žiečiu)į dail. A. Tamošaitienė įdyti buvo pakviestos rimtos 
taip pat su 2 pav. ir dail. T.' pajėgos: penki solistai — J. Kris 
Valius su 4 paveikslais. Buvo iš- tolaitytė, A. Stempužięnė, V. 
spausdintas ir iliustruotas kata- Šalna. A. Brazis, vargonų sol. 

~ ‘ J. Žukas, jungtinis choras, suda
rytas iš Čiurlionio, Dainavos,- 
Pirmyn ir Varpo choristų ir pa
galiau' samdytas simfoninis or
kestras, sudarytas iš “Sympho
ny of the Air” instrumentalis
tų. Programoje buvo vien lietu
vių kompozitorių kūriniai: Mar-- 
kaičio, Jakubėno, Šimkaus, Br. 
Budriūno, Karnavičiaus ir Žile-’ 
vičiaus. O visdėlto įspūdis ne
buvo toks, kokio galima buvo 
laukti. Chorai, berods, turėję 
vos vieną repeticiją, nebuvo 
spėję susicementuoti į vieną vie- 
netą, o su orkestru išviso nespė
jo susigyventi, tad programoje 
neretai net keliais taktais išsi
skirdavo, choras atsilikdavo nuo 
orkestro, kuris triukšmingai 
glusino ir stelbe solistus. Šiųjų aIių klausimų. Ypatingai krėi- 
daznai visai nesigirdėjo. Ir ne-1 pįamas dėmesys padėčiai tėvy- 
buvo kas tuos tris vienetus is- I * • • ■ ..... .
laikytų vienumoje. Gaila, kad 
nebuvo parūpinta rimtos ran
kos dirigento. Suformuotas bu
vo impozantiškas vienetas. Vien 
orkestro pakvietimas kainavo

logas su Al. Rannito Įvadu ir 
sąrašu literatūros, liečiančios 
lietuviškąjį meną. Parodą ati
darė Lietuvos atstovas Vašing
tone p. Kajeckas pristatytas 
muziejaus pareigūnės. Po to dar 
kalbėjo parodos komisijos pir
mininkas .dail. Vizgirda ir JAV 
Centro Vald. pirm. Barzdukas, 
iškėlęs meną kaip tautos auklė
jamąją priemonę ir grindėją ke
lio į pasaulį. Apskritai paroda 
darė gero įspūdžio. Plačiau apie 

.ja “T2”, galbūt, bus dar atski
rai rašoma; tad čia jos apibūdin
ti nė nebandysime.

Taip pat rugpiūčio 28 d. to 
paties muziejaus salėje įvyko 
kamerinės muzikos koncertas, 
kurio programą išpildė smuiki
ninkas Iz. Vasyliūnas, akomp. 
sūnui Vyteniui ir pijanistas And 
rius Kuprevičius. Turėjęs taip 
pat dalyvauti violenčelistas 
Mvk. Saulius susirgo ir nedalv- 
vavo. Programoje buvo tik lie
tuvių kompozitorių kūriniai — 
Banaičio, Gruodžio, Čiurlionio,

Nuo sausio 1 dienos Ontario provincijoje 
įvedamas Ligoninių Planas.

Tačiau šitas planas nepadengs operacinių 
ir gydytojų išlaidų.

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

kitų apdraudų.
Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite: 

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773
L. Rickevičienė — RO. 9-7668
II. Ch vedukas — LE. 4-1528 O. Indrelienė
A. Dūda — RO. 9-4612 V. S. Mastis

A. Paulauskas — LE. 6-3545
— LE. 1-8522
— LE. 2-6513

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

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

Pasinaudokite didžiausiais kelionės 
patogumais 

vožiuodomi

'SUPERS“^Tvonfimnta/

ir

onfinenfa/

Dvi 2m puikiais transkontinentiniais traukiniais, kurie važiuoja kasdien 
i R’/tus ir j Vakarus — aptarnaudami:

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

o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL.

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

Informacijų Ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės
, į Canadian National atstovus.

VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS

Atstovams į akis nemaloniai 
krito dar vienas dalykas. Tai iš
kėlimas į viešumą politinių vei
kėjų. Prie garbės stalo buvo su
sodinti iš bendruomenės veikė
jų tik JAV ir Kanados LB pir
mininkai ir Niujorko apygardos 
bei JAV Kr. Tarybos pirminin
kas, seimo pirmininkai, organ, 
komiteto keletas narių, VLIKo, 
ALTo, LNTalkos, LFronto pir
mininkai, kiti Dievas žino ko- 
kiuo pagrindu. Tik ką išrinktai 
PLB valdybai vietos nebeliko, 
lygiai kaip visai eilei iškilių me
no kūrėjų bei kultūrininkų, ku
rie galėjo gėrėtis prie paaukš
tinto stalo susėdusiais apsuk
riais savo mokiniais arba nieko 
bendra su PLB neturinčiais vik
ruoliais. Ir tai buvo juntama 
visą seimo metą, nuo pat prezi
diumo rinkimų. Kažkodėl nebu
vo suprasta, kad tai nebuvo po
litinis seimas...

Šitomis pastabomis aš neno
riu nuvertinti viso seimo bei jo 
metu vykusių parengimų. Ištik- 
rųjų tai buvo didelės dienos, ku
pinos entuziazmo, rodžiusius, 
kad organizatorių buvo daug 
dirbta ir nuoširdžiai dirbta. Sei
mas organ, komiteto pirm. prel. 
J. Balkūnui ir visam komitetui 
dėkojo tikrai nuoširdžiai ir su 
pagarba. Viską, kas ten vyko, 
sunku net atpasakoti trumpa
me reportaže. Čia iškelti kaiku- 
rie dalykėliai tik rodo, kad mū
sų Bendruomenės gyvenime dar 
yra taisytinų dalykų, kad Ben
druomenės esmė bei sąjūdžio 
prasmė dar ne visų suprasta. 
Dalyviai, be abejonės, visa tai 
pamirš greitai. Jų atminty bet
gi ilgai užsiliks visi gražieji šių 
dienų bruožai.

Pabaigai dar tenka pastebėti, 
kad org. kom. buvo išleistas 112 
psl. PLB seimo vadovas. Seimo 
atgarsių jau pirmąją dieną po 
seimo teko pastebėti ir didžiojo
je Niujorko spaudoje. Pamaldas 
katedroje gana plačiai, su viena 
nuotrauka ir prel. Balkūno pa
mokslo santrauka paminėjo The 
New York Times ir trumpa ži
nute Daily News. Koncertą 
trumpai paminėjo NYTimes.

Europos LFB studijų savaitė
Bernried kaimelis prie Štarn- 

bergo ežero Vokietijoje kiek
vienam lietuviui primena kurį 
nors gimtojo krašto kampelį. 
Todėl čia taip savaime plaukė 
lietuviškos dainos garsai tyliais 
vakarais, kai suvažiavo iš Itali
jos, Šveicarijos, Prancūzijos ir 
Vakarų Vokietijos Europos Lie
tuvių Fronto Bičiuliai į savo 
penktąją Studijų Savaitę, vyku
sią rugpjūčio 17-24 d.d.

Buvę aktyvūs šio sąjūdžio na
riai ir jau užsienyje išaugęs 
jaunimas tęsia rezistencinę ko
vą laisvojo pasaulio kraštų sąly
gomis ir kasmet susirenka Stu
dijų Savaitėje apsvarstyti aktu-

i nėję, atsižvelgiant Į bendrą Va
karų krikščioniškojo žmogaus 
situaciją ir iš to išplaukiančias 
pareigas. Todėl savaičių progra
mose daug vietos skiriama te
orinei - paskaitinei daliai.

Atidarydamas V Stud. Savai
tę, Europos LFB pirm. prof. Z. 
Ivinskis apžvelgė ligšiolinių sa
vaičių turinį ir pabrėžė jų perio
diškumo reikšmę.

Pirmoje paskaitoje kun. D. 
Kenstavičius išryškino lietuviš
kosios krikščionybės bruožus.

Nūdienei Vakarų pasaulio 
dvasios problematikai, su kuria 
čia gyvenantiems lietuviams 
nuolat tenka susidurti, buvo 
skirta dviguba paskaita — “Eg
zistencialistinis ir marksistinis 
žmogus”. Pirmąją dalį apie žmo
gaus sampratą egzistencializme 
vystė fil. kand. Jonas Medu- 
šauskas.

Su dideliu dėmesiu buvo iš
klausyta prof. dr. Antano Ma
ceinos paskaita. Nuodugniai iš
dėstęs marksistinės filosofijos 
pagrindus, profesorius nurodė, 
jog komunistinis žmogus siekia 
būti techniku, kolektyvistu ir 
ateistu. Jo tariamas žmogaus iš
laisvinimas vyksta Dievo panei
gimu, žmogaus asmens palen
kimu visuomenei ir jo iškėlimu 
prieš gamtą. Išvadose prof. Ma
ceina pripažino, jog ir krikščio
niškasis žmogus neretai yra nuo 
savęs nutolęs, todėl marksizmas 
nūdien iškyla kaip akstinas 
krikščioniškojo žmogaus didi'n- 
gumui fr visuomeniškumui at
gaivinti.

Dr. Jonas Grinius apžvelgė 
ir vertino kultūros ir literatūros 
gyvenimo reiškinius pavergtoje 
metų politine raida. Šią paskaitą 
papildė Europos Lietuvių Infor
macijos (ELI) vedėjo Mečio 
Musteikio pranešimas apie kul
tūrinį gyvenimą Lietuvoje.

Dr. Julius Vidzgiris skaitė iš
trauką iš sociologinės studijos 
Lietuvoje ryšium su pastarųjų 
apie visuomenine pavergtojo 
krašto raidą, plačiau paliesda
mas okupacijos padarinius ne
priklausomybės bei savaranku
mo siekimams ir visuomenės są
rangai, ypač atsižvelgiant į prie

vartinį žemės ūkio sukolektyvi
nimą ir ne krašto interesams 
vykdomą pramoninimą.
Pranešimą apie dabartinę švie

timo ir mokslo organizaciją pa
vergtoje Lietuvoje paruošė inž. 
Pranas Zunde. KaikuriaiS duo
menimis ir samprotavimais jį 
papildė dr. Vidzgiris.

Religinę padėtį okupuotame 
krašte nušvietė kun. dr. Juozas 
Vaišnora. Tarptautinių įvykių 
apžvalgas padarė min. Eduardas 
Turauskas ir dr. Pranas Padalis.

Šalia paskaitinės dalies vyko 
vakarinės programos, skirtos 
bičiuliškumo dvasiai puoselėti. 
Studijų Savaitės dalyviai vieną 
vakarą paskyrė profesorių A. 
Maceinos ir Z. Ivinskio 50 metų 
amžiaus sukakčiai pagerbti. 
Kaip kiekvienoje' Studijų Sa
vaitėje, ir šį kartą buvo praves
ta Valandėlė Tėvynei. Jaukioje 
Bernriedo koplytėlėje kun. D. 
Kenstavičius pasakė religinį žo
dį. Skambėjo lietuviškos religi
nės giesmės. Kitą vakarą — Tė
vynės Valandėlė, kurios * metu 
buvo atliktas Alinos Grinienės 
paruoštas literatūrinis monta
žas — Nevėžis ir Dubysa.

Vienas popietis buvo skirtas 
Europos LFB metinei konferen
cijai. Išklausyti valdybos, kul
tūros komisijos, Europos Lietu
vių Informacijos pranešimai ir 
apsvarstyti tolesnės veiklos su
manymai. ELFB pirmininku vėl 
perrinktas prof. Z. Ivinskis.
■ Stud. Savaitė baigta pamaldo
mis. Šv. Mišias laikė ir pamoks
lą pasakė kun, dr. Jonas Aviža. 
Uždarymo akte prof. Maceina 
davė visos savaitės idėjinį 
skerspjūvį, nušvietė iškilusius 
lietuvių, kaip vakariečių, užda
vinius ir išryškino Europos LFB 
kultūrinės veiklos gaires. Daly
vių vardu kalbėjo min. Turaus
kas. Uždarymo akto pabaigoje 
buvo perskaitytas sveikinimas 
Lietuvai, kuris perduotas radijo 
bangomis. K. J. (ELI).

Kai perskaičiau A. Erdvilo 
straipsnį “Minčių košelė”, “TŽ” 
N r. 30, susidarė įspūdis, kad ant
raštė tikrai verta dėmesio. Į ra
šinį galima būtų nekreipti dė
mesio, jei nebūtų kiti įžeidinė
jami, niekinami prikaišiojant 
nebūtų dalykų. Ypač nusikals
tama neturėjimu atsakomybės ir 
nesilaikymu spaudos padorumo 
iš pasalų puolant ir niekinant 
vyresnio amžiaus y yrą. Visa tai 
verčia pakartoti kūn. dr. J. Vaiš
noro ir dr. Z. Ivinskio 1958. 8. 2 
d. “Drąuge” paskelbtojo straips* 
nio “Dėl pasipriešinimo kultū
riniam nuosmukiui” šį skirsnį: 
“Mūsų manymu, kultūrinis nuo
smukis gręsia lietuviškai kultū
rai ne dėl to, kad kas dar rašo, 
bet dėl to, kad daugelis jau ne
rašo arba rašo tik kitus niekin
damas ir puldamas, rašančiuo
sius iškoneveikdamas piktais 
kenkėjais ir 'grafomanais”.

Erdvilas panūdo ieškpti “dei
mančiukų” V. Kvieskos rašiny
je. Tuo reikalu valia pasisakyti 
užpultajam. Čia tenoriu atkreip
ti dėmesį į posakius, kurie man 
taikyti: “Mūsų skaitytas G. Gal
vos straipsnis dar nėra Pono 
Dievo išmintis ir jo kelias nebū
tinai tiesiausias”.

Sąlyginiai išsisukinėdamas, 
kad mano kelias nebūtinai tie
siausias, tačiau vengia apie jį iš 
esmės kalbėti ir įrodyti, jog jis 
ir takelį beturįs.

Logikos prieštarybė
A. Erdvilas apgailėtinai viręs 

košelę, kurios ir pats greičiausia 
valgyti nenorės, išvadose paten
ka prieštarybių srovėh.

Viena jo išvada: “Lietuviško
sios išeivijos organizacinės struk 
tūros tikslingumo problema yra 
svarstytina didesnei visų lietu
vių vienybei siekti ir veiksmin
gumui įvairiose srityse stiprin
ti”. *

Kaip suprasti “lietuviškosios 
išeivijos organizacinės struktū- i tikrovės. Tiesiog keista, kad de- 
ros tikslingumo problemą”? j mokratai. smarkiai savo metu
Anuometnrfei išeiviai nūdieną Į kapojęsi su autokratais dėl ga
jau yra pritapę ir patapę kitų Hų tęstinumo pirmieji ėmė ir 
valstybių piliečiais. Jie jau ne- palinko į autokratiškumą. Iš ne
bėra išeiviais, bet tik lietuviais, i priklausomos Lietuvos atvežtos 
Kita vertus vis tiek pripažįsta i partijos stengėsi savo gyvenimą 
lietuvių organizacines tikslingu- 1 pratęsti betkuria kaina. Jcs pa-, 
mo problemas. Vengdamas jas čios žino, kaip ir mes, kad tapo 

tariamybe. Savoje valstybėje 
partinės aparatūros tesančios

tų išsivadavimo viltis.
O juk tais metais Vašingtone 

JAV Informacijos žinyba išleido 
žemėlapį, kuriame Pabaltijys 
jau įjungtas Rusijon. Amerikos 
Balsas pradėjo aiškiai užkimti 
Lietuvos byloje. Pati veiksmin
giausia jo lietuviškoji programa 
rugsėjo 1 d. visai Muenchene 
nutils.

Ryšium su pastaruoju įvykiu 
daromi įvairūs spėliojimai, kad 
Vašingtonas gali peržiūrėti savo 
politiką Pabaltijo valstybių at
žvilgiu, daromus žygius paly
dint toli einančiomis pasėkomis. 
Šiuo metu už laikysenos pakeiti
mą link Pabaltijo JAV nieko ge
ro negaus iš Rusijos. Toks sam
protavimas mums teikia- šiokių 
tokių vilčių, tačiau jokio užtik
rinimo, kad keisti posūkiai ne
bus ryt padaryti. Veiksnys pa
reinantis ne nuo lietuvių yra pa
laipsniui apkarpomas. Tarkime, 
kad jo būtinumas ir svoris bu
vo nepirmaeiliai, tačiau jame sė
dinčiųjų asmenų susiejimas su 
grynai lietuviškuoju veiksniu 
mažiausia laikytinas politiniu 
neapsižiūrėjimu, nors ir daboja
mas formalus požiūris — savoji 
pilietybė.

Ką šiais ir kitais reikalais, ku
rie čia neišvardinti, galėjo pada
ryti mūsieji veiksniai, kurie ėjo 
mažiausio pasipriešinimo link
mę? Kuriais laimėjimais gali 
pasidžiaugti vadinamieji “sveti
mųjų skvernų tampytojai”, ku-. 
rie iki šio meto vertėsi nudavi- 
mu? Juk tiesiog apgailėtina, kad 
jie neskyrė kaikurių kraštų vi
daus propagandos bei rinkimi
nių tikslų nuo jų užsienio politi
kos. Čia ir* prasidėjo savęs ap
gaudinėjimas, kurio pasėkos tik 
dabar pradeda ryškėti.

Veiksmingumas
Mūsų nelaimė, kad lietuviš

kieji veiksniai, nesugebėdami 
toliau numatyti, atitrūko nuo

aptarti, tačiau aplinkiniu būdu 
suveda į vienybės siekimą ir 
veiksmingumo sustiprinimą. Nu 
manu, kad pirmuoju, atveju tu
rima galvoje ne šalpos ar bend
ruomeniškas, bet politinis ba
ras. Dar aiškiau kalbant jos 
trūksta VLIKe, kai vis dar ta
riamasi su nuošalyje stovinčio
mis politinėmis organizacijo
mis, tačiau susitarti nepajėgia
ma. Man rodosi, kad mūsų veiks 
nių esminė yda — ne tiek vie
nybės trūkumas, bet neganėti
nas’ veiksmingumas. O šis klau
simas jau susietas su organiza
ciniu požiūriu, kuris iki šio me
to buvo laikytas neliečiamu.

Ne aš vienas, kuriam teko mū
sų kaikurių veiksnių darbą pa
kartotinais atvejais iš arti stebė
ti, kėliau jų veiksmingumo rei
kalą. Visi urėjo tą patį tikslą: 
sustiprinti visų lietuviškų poli
tinių organizacijų veiksmingu
mą ginti gyvybinius reikalus. i

Tačiau pats A. Erdvilas pripa
žįstantis būtinybę mūsų veiks
nius suveikSminti, tuo reikalu i 
besisielojančius apsigręžęs ap- ; 
šaukia veiksnių niekintojais, o j 
manuosius samprotavimus au
tokratiškai pavadina nebūtinai 
tiesiausiu keliu. Tačiau apie sa
vo “tiesiausią” kelią nutyli. Prie 
žastis numanoma. Nematan
tiems gyvenimiškos tikrovės 
raidos ir klaidžiojantiems, telie
ka išnykimas palikus abejotinos 
vertės pėdsakus. Ar tai pats iš
mintingiausias sprendimas?

Tikrovės balsas
Sovietams palaipsniui stiprė

jant ir darant politinį spaudimą 
vakariečiai sutelkia dėmesį ne į 
pavergtųjų laisvinimą, bet į tik
rus ar tariamus sąvuosius rei
kalus. Tik pašaipininkai gali su
galvoti, kad kaikurie anglosak
sų užsienio reikalų ministerial 
1957 m. esą nusipelnę remdami 
lietuvių ir kitų pavergtųjų tau-

priemone gauti tautos pasitikę- t 
jimą jų tikslams vykdyti, svetur 
patampa autokratinėmis apara
tūromis, kurios net nebando su 
lietuviais sueiti į platesnį sąly
tį. Jos bando kitus iš anksto ap
spręsti ir savo burna kitų taria
mų pritarimą išreikšti.

Visos partijos tariasi skaitlin
gomis ir stipriomis, tačiau jos 
net nenori prisiminti apie veiks
nių stiprų finansinį parėmimą 
ir bent savo mandato ūkinį išlai
kymą. Politinėje srityje jos ta
riasi turinčios išminties visuoti
numą, neklystamumą, darbe 
tampa abejingomis, nes toli ne 
visi pajėgiausi nori įsirikiuoti į 
partijų likučius, gyvenančius 
praeitimi, o jau finansinėje sri
tyje tariasi esančios nepajėgio
mis ir šaukiasi visų lietuvių pa
triotizmo ir duosnumo. Mūsieji 
politiniai veiksniai atsiduria 
prieštarybėje. Vadovybių juda
mas, jų praeities veiksmų užgy- 
rimas atliekamas autokratiniu, 
naujuoju fašistiniu būdu, kai 

■veiklai lėšos renkamos jau “de
mokratiškai’’’ Kokiai veiklai? 
Bent man nėra tekę nugirsti po
litinės veiklos plano aptarimo.

Autokratiniai veiksniai, kurie 
mėgsta dangstytis demokratiš
kumu, pradeda nykti iš vidaus. 
Ne išorinis spaudimas, bot vidi
nis partijų nesutarimas neabejo
tinai nusilpnino m ūsuosius kai- 
kuriuos veiksnius. Kiti autokra
tiniai veiksniai išoriniai yra 
“stiprūs”, bet jau karstu aidi ir 
pasižymi išlaikymu informacijos 
įstaigos, kuri nežinia ką ir kaip 
informuoja. Štai kodėl sponta- 
inškai iš visuomenės pvz. lietu
viškosios studentijos išauga in
formacinis leidinys, kuriam pel
nytai prašoma visuomenės pri
tarimo. Ar gali kuo vertingesnių 
pasigirti politinis veiksnys, ku
ris sakosi informacijai išieidžiąs 
80% visų pajamų. Ar pastaroji 
yra augštumoje? Apie tai nei.žo
delio. nes bandoma tik kiekybe 
paveikti.

Visuma ir dalis
Lietuvių Bendruomenė yra 

vienintelė lietuvių visuotinė or
ganizacija, sudaryta demokrati
niu būdu. Tačiau jai teliko dali
nis — lietuviškos kultūros veik
los uždavinys. Kultūros apimtis 

(Nukelta i 6 psl.)
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Prof. Jurgutis, kuris čia visos 
spaudos buvo, paskelbtas miru
siu, paskutinėmis žiniomis tebė
ra gyvas Lietuvoje.

Birštono kurorto dalis, įskai
tant Birutės ir Vytauto minera
linius šaltinius, užtvenkus Ne
muną ties Kaunu bus apsemta 
vandens. Dėl to kurorto pastatų 
dalis perkeliama į kitą pusę Ne
muno ir statoma augštumose. 
Jau esą surasta kitų vietų, kur 
pasiekiami mineraliniai vande
nys.

“Bibliotekų darbas”, ėjęs ne
periodiškai, paverčiamas peri- 
jadišku žurnalu.

Kauno respublikinės bibliote
kos (buv. Centralinės valstybi
nės bibliotekos, dabar esančios 
Donelaičio gt. 2b, buv. Preky
bos rūmuose) direktorius išsira
šė iš Karelijos lentų bibliotekos 
lentynoms, bet įrengė ne lenty
nas, o sau garažą. Pastaruoju 
laiku pradėjęs likviduoti nerei
kalingas knygas — pardavinėti 
jas vadinamų “antrinių žaliavų” 
surinkimo įstaigai. Knygas nu
rašąs į nuostolius, o iš tos įstai- 

. gos gautus pinigus už žaliavą 
sau į kišenę dedąs. Jau pardavęs 
šešis ar aštuonius sunkvežimius 
bibliotekos knygų.

Lietuvos karvė vidutiniškai 
per metus duoda 883 klg. pieno, 
skelbia oficiali statistika. Bet 
pasirodo, kad tuose kilogramuo
se yra ir nemažai vandens. Lie
tuvos kp ck liepos 26 d. paskel
bė nutarimą griežčiau kovoti su 
pieno praskiedimu vandeniu. 
Pasirodo melžėjos tuo būdu pa
didina savo primelžiamo pieno 
kiekį. Vienas kolchozas į pieninę 
pristatydavo visai liesą pieną— 
vos 2.6'4 ar 2.9%. Kai buvo pa
tikrinta. pasirodė, kad pamel- 
žiamo pieno riebumas yra ne
blogas — net iki 4.2%. Dėl to 
partija įsakė stropiau kontro
liuoti, o į pieninę vežti pieną už
plombuotuose bidonuose, kad 
pakeliui vietoj nusemto pifeno 
nebūtų įpilta vandens.

(E) 2.000 Vilniaus ir Kauno 
jaunuolių liepos 18 d. išvežti dar 
bams į Rvtus pranešė Vilniaus 
radijas. Vilniaus stotyje buvęs 
iškilmingas atsisveikinimas. Kai 
kurie dalyviai į Rytus darbams 
vykstą jau antrą ar net trečią 
kartą. Derlių nuėmus jie vėl su-

grįžo — apie tai sovietinės įstai
gos nepaskelbė jokių statistikų).

Liepos 23 d. išvežta dar 2.000 
jaunuolių. Viso iš Lietuvos iš
gabenta liepos mėnesį apie 4.500 
jaunuolių.

(E) Naujasis jūros laivas ”J. 
Žemaitė”, pastatytas Dancige ir 
neseniai atplaukęs primą kartą* į 
Klaipėdą, turįs 8.000 tonų talpos 
ir galįs pakrauti daugiau kaip 
20.000 statinių silkių. Laivas bus 
plaukiojanti bazė Lietuvos žve
jų laivams Šiaurės Atlante.

(E) Silkės brangios. Vilniaus 
šaldytuvų kombinatas ir jo ba
zės Kaune ir Šiauliuose pristato 
maisto parduotuvėms Lietuvos 
žvejų Atlante sugaudytas silkes 
tokiomis . kainomis: I rūšies 9 
rb., II — 7.50 rb. už kilogramą. 
Tokios kainos paskelbtos Vil
niaus “Tiesos” liepos 16 d. lai
doje. Parduotuvės, tikriausia, 
prie tų didmeninių kainų pride
da dar savo nuošimtį (Lietuvos 
gyventojas už kilogramą silkių 
turi dirbti mažiausia pusę die
nos, Vakarų Vokietijos pilietis 
nei pilnos valandos).

1941 m. karo pradžia lietuvių 
partizanų veikla sovietinėje 
spaudoje iki šiol nebuvo liečia
ma. Tik dabar “Tiesa” nr. 162 
išspausdino straipsnį “Juos ly
di prakeikimas”, kuriame nupa
sakojami įvykiai Kudirkos Nau
miesty ir Šakiuose prasidedant 
karui. Straipsnyje eilė lietuvių 
kaltinami žudynėmis ir kit. nu- 
sikaltimias. Gale straipsnio yra 
redakcijos prierašas, kuriame 
pateikiami keturių tame straips
nyje apkaltintųjų adresai. Du 
nurodyti gyveną Toronte, vie
nas Clevelande ir vienas Mont- 
realyje.

Įdomu, kad adresai gauti iš 
rusiškų rankų, nes Toronto gat
vė Marion rašoma Merirtn, o 
Montrealis rašomas Monreal, t. 
y. taip kaip visada parašoma 
transkribuojant iš rusų kalbos.

Persispausdino, kiek sutrum
pinęs, tą straipsnį ir “Tėvynės 
Balsas” nr. 58.

Stojantieji į Vilniaus pedago
ginio instituto pirmą kursą pa
gal švietimo ministerio įstaty
mą dabar turės pristatyti vidu
rinės mokyklos mokytojų tary
bos charakteristiką dėl tinkamu
mo pedagoginiam darbui. Be to, 
prie instituto, o taip pat Kaune 
ir Kapsuke buvo organizuoti 
stojantiems į pirmą kursą pa
ruošiamieji kursai, kuriuose 
mokėsi daugiau kaip 200 žmo
nių.

(E) Pavojingas Kolorado va
balas artėja prie Lietuvos sienos. 
Agronomai per radiją ir spau
dą įspėjo, kaip nuo jų apsaugo
ti bulvių pasėlius. Tasai pavo- 

vvk, jingas vabalas esąs plačiai pa- 
’ Isklidęs Lenkijoje.

Pranešimas LN v-bos nariams.
Bendras LN v-bos ir komisijų 

posėdis kviečiamas rugsėjo 14 
d. 7 vai. vak. LN kino salėje. Vi
sus v-bos bendradarbius malo
niai prašau šį sekmadienį į mi
nėtą posėdį atsilankyti.

LN 'v-bos pirm.
Iškyla į Dundas

Po vasaros atostogų praside
da kultūrinis veikimas. Ir Ha
miltono ateitininkai numatė šių 
metų veikimo planą:

1. Artimiausiu laiku, būtent, 
rugsėjo 14 d. ruošiama iškyla į 
Dundas prie Werbs Fall. Kvie
čiami ne vien at-kai, bet ir visi 
prijaučiu. Norį iškyloj dalyvau
ti, prašomi užsiregistruoti iki 
rugsėjo 12 d. pas Ant. Grajaus- 
kaitę — 118 Fairleigh Ave. S., 
tel. LI. 4-4829. Išvykstama 1 vai. 
p.p. nuo lietuvių bažnyčios ma
šinomis. Blogam orui esant, vi
si renkasi 3 vai. p.p: į parapijos 
salę. i

2. Nutarta pravesti spaudos 
vajų, kuris prasidės spaudos ba
lium spalio 18 d. ir baigsis lite
ratūros vakaru lapkričio 22 d., į 
kurį jau sutiko atvykti visiems 
gerai žinomi ir mėgiami Kačins
kas ir Gustaitis. Iš gauto pelno 
bus skiriama jaunimo laikraš
čiams paremti. Knygas platinti 
sutiko moksleivės at-kės. Atvy
kus platintojoms, prašom neat
sisakyti paimti vieną kitą kny
gą. Tuo paremsite spaudą.

3. Kaip kiekvienais metais,
taip ir šiemet numatoma suruoš
ti Kristaus Karaliaus akademi
ją. A. G.

Sportininkų pasilinksminimas 
įvyks šį šeštadienį, rugsėjo 13 d., 
A V parapijos salėje. Ryšium su 
paskelbtu Lietuvio Sportninko 
mėnesiu, dalyvaukime šiame 
pirmame po vasaros atostogų 
sporto klubo rengiamame šokių 
vakare, kuo gausingiausiai. 1958 
- 59 m. sezone mūsų sportinin
kai turi daug planų, kuriuos 
įgyvendinti padės tik stipri fi
nansinė parama, kuri yra labai 
lengvai atsiekiama, kai visi lan
kysime rungtynes ir parengi
mus. Šokiams gros V. Babecko 
orkestras, o loterijai bus atiduo
ta dešimt brangių fantų. Pra
džia 7 vai. vak.

Stipri audra perėjo per Ha
miltoną rugpiūčio 31 d. Padary
ta gana daug nuostolių, kada 
stipraus vėjo buvo nuversti me
džiai, nulaužtos šakos ir vanduo 
apsėmė rūsius.

LNamų valdyba ir šio ląikraš-

čio korespondentas Sk. St. nusi
skundžia, kad Hamiltono lietu
viai mažai lanko savo kiną. Rei
kia pažymėti, kad rodomi filmai 
jau buvo matomi bent prieš me
tus kituose miesto kinuose.

Gal geriau būtų visiems LN 
nariams kiekvieną sekmadienį 
nemokamai parodyti filmą, pa
įvairinant jį paskaitomis, kul
tūrinėmis progomis, tuo pačiu 
suburiant lietuvius pasikalbėji
mui, ypač šiandien, kada jų tiek 
daug išėjo į streiką. Namuose 
būnant, atrodo, kad tik “mano” 
vargai yra didžiausi, tuo tarpu 
susitikus didesniam skaičiui 
žmonių ir išsikalbėjus, pasiro
dys, kad visus spaudžia pana
šios nelaimės. Tuomet ir tos ne
laimės atrodys lyg ir mažesnės.

V. A. Dargiai, buvę hamilto- 
niečiai, lankėsi iš Los Angeles 
mūsų kolonijoje. K. B.

Nauji LN nariai. Nuoširdžiai 
dėkojame Juozui ir Polei But- 
kams iš Welland, Ont., už $200 
įneštus LN akcijoms pirkti. Mie
la j ai Marytei Ste'igienei gili pa
dėka už papildomus $200. M. 
Steigienė, neperseniausiai gy
venanti Hamiltone, jau turi įdė
jusi į LN $500. Šiems mūsų tau
tinio židinio rėmėjams dar kar
tą gražiausiai dėkojame.

Rugsėjo 4 d. Montrealio ban
kui atmokėta $1.000 skolos. Iš 
viso per 4 mėn. išmokėta šios 
skolos $6.000, liko dar grąžinti 
$9.000.

Maloniai prašome visų lietu
vių padėti LN stojant į juos na
riais!

Ši Montrealio bankui skola 
atmokama išimtinai tik iš narių 
įnašų.

LN kine naktinis seansas rug
sėjo 1 d. 0,05 vai. turėjo 105 sve
čius. Tai buvo pirmas mūsų kine 
šios* rūšies bandymas. Atskai
čius visas išlaidas, iš šio seanso 
tegauta $7,86 pelno.

Praėjusios savaitės pirmomis 
trimis dienomis LN kino lanky
tojų skaičius staigiai ir rekordi
niai pašoko: per tą laiką buvo 
1.090 suauugsių ir 151 vaikas ir 
už bilietus atskaičius taksus 
gauta $623.15. Už “Sayonara” 
filmų b-vei reikia mokėti 35% 
nuo gautų pajamų.

Šią visą savaitę mūsų kine 
eina spalvotas gražus filmas 
“The Sheepman” su Glenn Ford 
ir Shirley Maclaine ir “All at 
Sea” su Alec Guiness. Priede 
spalvotas kartūnas. Sk. St.

OAKVILLE, Ont.

'Dėmesio Londono lietuviams!
Naujai atsidarė SIUNTINIŲ SKYRIUS - KRAUTUVĖ

LONDON GENERAL STOKE
Ukrainskos Knyhos siuntinių patarnavimas

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

siomis kainomis. Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

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

Mūšų 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. ,

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

didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly

The Centre of Real Estate’

Prano ir Paulės Ancevičių 
vyr. duktė Ingrida Gailutė rug
pjūčio 23 d. susituokė su nauja- 
zelandiečiu Derek Cunningham 
-Blank iš San Franciko. Sutuok 
tuvės įvyko Trinity koplyčioje, 
o vaišės Ancevičių puikiame 
darže Oakvillėje. Koplyčioje ir 
vaišėse dalyvavo apie 180 asme
nų, priklausančių įvairioms tau
toms, profesijoms ir religijoms.

Jaunavedžius telefonu iš 
Christchurch, N. Zelandijoje, 
pasveikino jaunojo tėvai.

Kol sutvarkys dokumentus 
persikėlimui į JAV, Ingrida gy
vens pas tėvus ir toliau dirbs to
rontiškiame dienraštyje The Te
legram.

Ingrida yra gimusi 1934m. lie
pos mėn. 1956 m. pavasarį su 
pirmo laipsnio pagyrimu baigė 
Trinity College Toronto un-te 
ir tų pat metų rudenį studijų 
pagilinti buvo išvykusi į Hei
delbergą, kaip Vokiečių Aka
deminės Pasikeitimo Tarnybos 
stipendijatė. Europoje išbuvo 
iki 1958 m. kovo mėn. Jos vyras 

"mokslus išėjo N. Zelandijoje ir
Anglijoje. Susipažino jie 1955 
m. dirbant jam CBC Toronte.

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St. E. 

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

Sav. A. BUČINSKIENĖ

Prieš perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc.
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS

Thomas Blocklock vardo vi
durinė mokykla Oakvillėje rug
sėjo 2 d. iškilmingai pagerbė 
Ancevičių sūnų Joną už jo ne
paprastus gabumus laikant kon 
kursinius stojamuosius egzame- 
nus į College Militaire Royal 
De St. Jean, Que. Direktorius 
pastatė Joną pavyzdžiu sukvies
tiems tūkstančiui moksleivių. 
Minėtų egzamenų išlaikymas 
yra nepaprastai sunkus, ką rodo 
faktas, kad iš api^ 400 laikiu
sių, tebuvo priimti tik 22 jau
nuoliai. Egzamenai vyko Toron
te liepos pabaigoje. Ancevičių 
Jonas įjuvo tarpe pirmųjų tri
jų geriausiai išlaikiusių. Moks
las toje kolegijoje tęsiasi pen
kis metus ir vieno jaunuolio iš
mokslinimas valstybei kainuoja 
apie $24.000. Mat, netik visas 
mokslas bei išlaikymas eina 
valstybės sąskaiton, bet akade
mikai dar gauna ir po $65 kas ■ 
mėnuo kišenpinigių.

Ancevičių Jonas yra gimęs 
Berlyne 1941 m. birželio 20 d., 
vidurinę mokyklą Oakvillėje 
baigė šį pavasarį su pirmojo 
laipsnio pagyrimu. Jis yra nusi
statęs studijuoti aeronautikos 
inžineriją. Rugsėjo 5 d. Jonas 
apleidžia Oakvillę ir išvyksta į 
College Militaire Royal. Tikėki
me, kad tas gabus jaunikaitis ir 
toliau sėkmingai žengs pirmuti
nėse gretose siekdamas užsi
brėžtų’tikslų pasirinktoje aka
deminio mokslo srityje.

Be Ingridos ir Jono, Ancevi- 
čiai turi dar vieną dukrą Sau
lę, kuri Toronto un-te studijuo
ja psichologiją. 1958-59 mokslą 
metai bus Saulės paskutinieji 
studijų metai, į kuriuos ji įžen
gė su pagyrimu. v O-e.

Montrealio atsikėlė dr. Povilas 
Vytė, DD.S. Jis dirbs vaikų kli
nikoje, vakarais, kai gaus tinka
mas patalpas, versis privačia 
praktika. Dr. P. Vytė yra kilęs 
iš Žemaitijos, gimęs Endrėjave, 
gimnaziją lankė Plungėje. Pate
kęs Vokietijon, įstojo Muenste- 
rio universitetan ir studijavo 
mediciną. Atvykęs Kanadon, 
įstojo į Montrealio un-tą ir čia 
studijavo odontologiją, dantų 
chirurgiją. Mokslą baigė su pa
gyrimo pažymėjimu. Be to, mie
las daktaras turi labai gražų 
balsą, dalyvauja parapijos cho
re jame kartu su visais ir solo 
giedodamas.

J.E. vysk. V. Brizgys ir preL 
Ig. Albavičius praleido vienos 
savaitės atostogas naujojoje šv. 
Kazimiero liet, bažnyčios klebo
nijoje. Svečiai smagiai, pažuva
vo plačiuose Manitobos ežeruo-. 
se, sugavo ne tik žuvų, bet ir lo
kį, juodąją mešką.

Sekmadienį prelatas atlaikė 
sumą, o J.E. vyskupas pasakė 
pamokslą. Vakare svečiai aplan
kė prelato giminę P. Liaukevi- 
čių. Žvejyboje svečius lydėjo 
Jurgis ir Vincas Januškos. Atsi
sveikinant prel. Ig. Albavičius 
bažnyčios statybai dovanojo 100 
dolerių.

Šv. Kazimiero bažnyčios da
žomas jau frontas. Dažymo dar
bus be jokio atlyginimo atlieka 
Eugenijus Kalasauskas. Šį rude
nį dar norima padaryti cementi
nius fronto laiptus. Darbams su
tiko vadovauti I. Maciūnas, dar
bas bus atliktas savanoriškai.

Did. altorių veltui dirba An
tanas Genys. Medžiagų sąskai
tas apmokės trijų brolių Myko
lo, Vinco ir Jurgio Januškų šei
mos. Darbui visas elektrines 
mašinas paskolino Vytautas Ga- 
linaitis. Dievo namelį dovanojo 
V. ir P. Dabažinsko šeima, ku
ris užsakytas Tonking dirbtuvė
se ir kainuos $350. Kryžiaus ke
lius J.E .vyskupas V. Brizgys 
užsakė Vokietijoje. Jiems lau
kiama dar geros širdies funda
torių.

Emilija Meizen, iš Čikagos, 
bažnyčios statybai atsiuntė $100.

S. Kuras, iš Australijos, at
siuntė 5 australiškus svarus už 
kuriuos gauta $10.75.

Gegužinės. Šią vasarą LB val
dyba suruošė dvi gegužines: vie
ną Čekanausko ūkyje, kitą P. 
Liaukevičiaus ūkyje. Paskuti
nės gegužinės pelnas skiriamas 
PLB seimo reikalams.

St. Catharines, Ont.
Padėka

Mieliesiems St. Catharines lietuviams 
— J. ir P. Paukščiams, J. ir V. Daino- 
riams, A. ir E. Kuraičiams, J. ir J. Kaz- 
ragiams, St. ir K. Balevičiams, A. ir E. 
Vaičiams, I. Šajaukai, L. PusHui, J. Gi- 
revičiui, J. ir J. Diliams, Z. Piliponiui 
ir K. Bogušiui surengusiems mums 
malonų netikėtumą, puikias išleistuves 
ir padovanojusiems gražias ir vertingas 
dovanas tariame nuoširdžią padėką. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame organi
zacijų atstovams ir visiems kitiems ne- 
išvardintiem^ asmenims gausiai daly
vavusiems mūsų išleistuvių vakarienėje 
ir pareiškusiems daug gražių linkėjimų.

Tamstų parodytas nuoširdumas ant 
visados sujungė mūsų lietuviškus jaus
mus.

Gilią brolišką padėką reiškiu visiems 
broliams ir jų šeimoms už parodytą di
delį jausmingumą mums gyvenant kartu 
ir išvykstant.

Kotryna ir Antanas Satkevičiai. 
Kemptville, Ont.

Susitikite Lenkijoj 
su
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Tel. WA. 3-9484 ir WA. 3.9715

.' ■ -ž- ’ -i
* :........... ...

S®

Lietuviai pasaulyje

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

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

rugsėjo mėnesį paskelbė tam 
žurnalui paremti vajaus mėne
siu.

Lietuvių Krikščioniškosios De
mokratijos Studijų Klubų III-is 
suvažiavimas - savaitgalio są
skrydis įvyks rugsėjo 13-14 d.d. 
Sigalas Resort, Waterliet, Mi
chigan, prie Paw Paw ežero. 
Suvažiavime bus aptarti aktua
lieji klubų veiklos reikalai ir 
tartos ateities darbo gairės. Yra 
numatyta visa eilė įvairių pra
mogų. Sąskrydyje dalyvaus visa 
eilė narių ir bičiulių iš Cleve
land©, Čikagos, Niujorko ir kt. 
Kviečiami dalyvauti visi klubų 
nariai, bičiuliai ir vyresnieji 
bendraminčiai. Šiame suvažia
vime bus pateiktas priimti klu
bų statutas, renkama nauja cen
tro valdyba. Bus taip pat taria
masi aktualiaisiais jaunimo po
litinio lavinimosi ir kt. klausi
mais. (LKDSK KV Inf.)

Dr. Janina Jakševičienė, kuri 
iš Vokietijos buvo nuvykusi su 
Šeima į. Pakistaną, iš kur vargais 
negalais atvyko į JAV, šią vasa
rą. išlaikė gydytojo egzamenus 
Illinois valstijoje ir pradėjo 
praktiką Čikagoje.

Kun. dr. J. Prunskis, “Drau
go” kultūrinio priedo redakto
rius, išskrido į Europą, Afriką 
ir Aziją. Jį pavaduoja Al. Baro
nas. ■ X

Pr. Dulevičius, Prancūzijos L. 
Bendruomenės valdybos vice- 
pirm., persikelia gyventi į JAV.

IŠ Argentinos į JAV išvyko 
Šantarų, Stašaičių ir Vaitkevi
čių šeimos.
VOKIETIJA

A.a. Povilas Valius, Lietuvos 
karininkas, dalyvis kovų su bol
ševikais, gyvenime daug kentė
jęs ir vargęs, rugpiūčio 3 d. ne
tikėtai mirė Osnabruecko mies
te. Palaidotas rugpiūčio 7 d. Os
nabrueck - Eversburg vietinėse 
kapinėse. Velionis buvo labai 
jautrus lietuviškiems reikalams 
stovyklos gyvenime. Visur ir vi
sada ieškojo taikos, ramaus, 
gražaus sugyvenimo savųjų tar
pe. Galėjo didžiuotis, kad turė
davo daugiau draugų, kaip prie
šų.

Kongresas Kirche in Not vy
ko Koenigsteine nuo liepos 30 
iki rugpiūčio 3 d. Jame buvo 
apie 1.000 dalyvių iš 31 tautos. 
Lietuvius kongrese atstovavo 
daugumoje kunigai ir mūsų 
studentija — viso 25 asmenys.

Apie Bažnyčios padėtį Lietu
voje kalbėjo plačiai kun. prof, 
dr. Ladas Gronisf Per tarptauti
nius pasirodymus mūsų studen
tai vykusiai pašoko “Kalvelį”.

Užbaigiant kongresą buvo pa
cituotas mirusio Lietuvos vys
kupo J.E. Kazimiero Paltaroko 
testamentas, kuris galioja netik 
lietuviams, bet ir visų pasaulio 
tautų krikščionims - katalikams 
— ... daugiau nebegaliu, dirb
kite toliau... būkite vyrai!...

Hamburgo liet, parapijos biu
letenis paskelbė vardus bei ad
resus 52 lietuvaičių, sąrašą už
vardinęs “Lietuvaitės, galinčios 
tekėti už savo tautiečių”. Tai 
įdomus bandymas padėti susi
pažinti lietuviškam jaunimui, 
išblaškytam kad ir vienam did
miesty bei jo priemiesčiuose.
N. ZELANDIJA

Dunedino apylinkės lietuvių 
b-nės valdybą sudaro: pirm. J. 
Jančys, iždin. V. Skridulaitis ir 
sekr. B. Kuzma; rev. kom.: M. 
Spence - Gerd vilytė ir S. Jurkė- 
nas.

R. Raudonikis vedė naujaze- 
landietę.

Wellington ir apylinkės lietu
vių b-nės seniūnu išrinktas G. 
Balčiūnas ir pavad. J. Kuli
kauskas.

M. Naruševičienė ir G. Balčiū
nienė atidarė kavinę ‘"the Hob”

Cuba gatvėje.
P.Ramutėnas jau gerokai įpu

sėjo savo namo statybą. Statosi 
pats ir kitų pagalba.

Aucklando ir apylinkės lietu
vių b-nės valdybą s., d iro: J. Ži- 
ginskas, A. Paukš y s A. Me- 
džiaušis, kandidata. L. Liutkie- 
nė, A. Mitkevičienė, V. Procuta. 
Rev. kom.: Č. Liutikas, V. Gri
galiūnas ir G. Procuta.

Dešimts metų kai pirmas tran 
sportas iš 171 asm. atvyko į šį 
kraštą sueina 1959 m. birželio 
mėn. Tam paminėti r lošiamas! 
sušaukti lietuvių suvažiavimą 
1959 m. per Kalėdų atostogas 
Aucklande.

NZ LB Kraštp Valdyba kitai 
kadencijai bus renkam v tik iš 3 
asmenų—pirm., iždin. r sekret. 
Anksčiau buvo renkama iš pen
kių. Mažose kolonijose sunku 
rasti žmonių. Rinkimai galimi 
ir korespondenciniu būdu.

Krašto Valdyba nutarė prie 
NZ lietuvių bibliotekos talpinti 
b-nės archyvinę medžiagą, kuri 
liečia NZ lietuvių visuomeninį 
gyvenimą.

Lietuvio kunigo klausimas 
N. Zelandijoje

Atvykus pirmam lietuvių 
transportui 1949 m. į NZ, tuojau 
buvo surinkti .parašai ir su pra
šymu nukreipti į atitinkamą iš
eigą prašant NZ nuolatinio lie
tuvio kunigo. Atsakymas buvo 
gautas neigiamas. Vėliau klausi
mas keltas per atsilankiusį 
“Draugo” red. kun .J. PrunskĮ, 
dar vėliau žadėjo patarpinin
kauti “Tėviškės Aidų” redakci
ja, bet vaisių nebuvo.

NZ Krašto Valdyba norėda
ma nors dalinai šį reikalą pa
tvarkyti, pasiūlė NZ lietuvių 
bendruomenei kviesti vienkarti
niam vizitui lietuvį kunigą iš 
Australijos. Tuo reikalu išsiun
tinėjo kiekvienam asmeiškai 
platų laišką, kviečiantį prisidėti 
- apmokėti atvykstančio kunigo 
kelionės ir susisiekime išlaidas. 
Tėra gauti tik aucklardiškių ir 
dunediniškių pasižadėjimai, bet 
pasižadėjimai tesudaro tik treč
dalį reikalingos sumos.

NZ dabartinė Krašto Valdyba 
jau eina penktuosius metus sa
vo pareigas, jos sąstatas — Č. 
Liutikas, A. Mitkevičius, V. Gri
galiūnas, V. Procuta ir J. Pa
plauskas. Jos būstinė Aucklan
de. Naują valdybą • numatoma 
rinkti šių mėtų pabaigoje iš 
Wellington© apylinkės.

Krašto Valdybos. NZ Lietu
vis — informacinio biuletenio ir 
bibliotekos adresas: Č. Liutikas. 
75 Burnley Tee Mt. Albert, 
Auckland, N. Zealand.

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

Augšti proeentoi už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausto.

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

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

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

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

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

vinius pečius, vandeniui šildyti tankus. 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)

BĖGA IŠ KOMUNISTINĖS 
VOKIETIJOS

Pastaruoju metu ėmė būriais 
bėgti žmoėns iš Ę. Vokietijos į 
Vakarus. Vieną savaitę jų bu
vo 5.000. Jų tarpe lanai daug 
mokslo žmonių. Per pirmą 1958 
m. pusmetį atbėgo: 124 profeso
riai, 83 chemijos specialistų, 483 
gydytojai, 1.385 mokytojai. Sen
saciją sukėlė Jenos universite
to rektoriaus J. Haelm pabėgi
mas. Ši įstaiga, kurioj studija
vo Šileris, Šopenhaueris, K. 
Marksas, ruošėsi minėt’ - 00 me
tų gyvavimo sukaktį. Ta proga 
komunistinis dienraštis Neues 
Deutschland paskelbė straipsnį, 
reikalaujantį universitete “so
cialistinių reformų”. Pp juo vi
sa eilė žymių veikėjų parašų, 
kurių tarpe ir paties rektoriaus 
Haelm. Keista betgi, kad tame 
pačiame puslapyje atspaustas 
kitas straipsnelis, vanojąs rek
torių, piktnaudojantį kom. vy
riausybės pasitikėjimą. O šis, 
atsidūręs Vakaruose, pareiškė, 
esą žmogus negalįs visą laiką 
gyventi komunistinei .sistemoj.

STANLEY SHOE STOKE
Augšiioustos rūšies moterų, vo>kų ir 
vyrų botai, normoious dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prta Gkxtetana

Atletiškos 
sporto kelnaitės 

372
Visi veiklūs vyroi vertino Wot- 
šono otleto meitėlius su trigubu 
pritaikymu. Elostitkos juosmuo 
— nepolyginomos potogumos 
vyroms. Speciolistų posiūtas. 
Lengvoi plounomos — nereikta 
lyginti. Ilgom neiiojimui. Tin
ko prie Jerseys.

WI-8
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DAR VIENAS SUDIEV DAILĖS PARODA NIUJORKE Kultūros ir knygų pasauly
Aš Žinau, kad mums dar skirta
Daug erškėčių, raugių, dirsių . •.

Tur būt lietuvis niekur taip 
sunkiai nepritampa, kaip Brazi
lijoje. Ar tai sunkus klimatas, o 
gal dar sunkesnė, visuomeninė 
aplinka, nesuteikia žmogui ieš
komo ramaus uosto, kur jis ga
lėtų pasijusti namie. Ypatingai 
tai išryškėja lietuvių inteligen
tų tarpe. Lietuvio inteligento 
veiklai Brazilijoje nėra dirvos. 
Kiekviena savarankiška, kultū
rinė iniciatyva sunkiai gali pra
siveržti pro vidutinio išsilavini
mo vadovaujančius elementus, 
kurie iš liguistos ambicijos 
stengiasi užslopinti betkurį in
dividualinį pasireiškimą. Todėl 
nestebėtina, kad lietuvių inteli
gentų gretos Brazilijoje labai 
lėtėja, ieškodamas naujo atra- 

i mos taško. Tai ypač juntama 
šiais metais.

Liepos 23 d. nedidelis būrelis 
S. Paulo lietuvių susirinko aero- 
portan palydėti vienos iš stip-' 

. riausiai pasireiškusių lietuvių 
asmenybių — inž. Mikalojų Iva
nauską su- šeima, išvykstantį į 
JAV. \

Didžiausias inž. M. Ivanausko 
nuopelnas lietuvių kultūros ba
re yra jo surengta Pirmoji Lie
tuvos Architektūros paroda S. 
Paulyje, kuri parodė laisvam 
pasauliui Lietuvos istorinį me
ną visame jo savitume ir grožy
je. Parodos organizavime inž. 
M. Ivanauskas stengėsi sutelk
ti visas lietuviškas intelektuali
nes jėgas ne tik Brazilijoje, bet 
patraukė daug talkininkų iš vi
so pasaulio, tiek saviškių, tiek 
svetimtaučių. Tai buvo neleng
vas darbas, nes teko susidurti 
su įvariomis skeptiškomis nuo
monėmis, techniškais, nesklan
dumais parodos atidaryme, ta
čiau tai nepalaužė tvirto nusi
statymo ir paroda įvyko sulauk
dama pasisekimo, gražaus įver
tinimo. Tai buvo didelis morali
nis atlyginimas organizatoriui. 
Tuo jis apvainikavo savo 10-ties 
metų kultūriniai visuomeninę 
veiklą Brazilijoje.

Be to. turime pripažinti ir ki
tą didelį nuopelną šioje srityje 
— lietuviškų knygų ir spaudos 
platinimą. Inž. M. Ivanauskas 
be jokio pelno sau. kaip spaudos 
draudimo laikų knygnešys, Su 
pundu knygų, keliavo per S. 
Paulo lietuvių namus, pasiūly-į Ūkiškoj akcijoj *ir dirbo Švieti 
damas daugel labai vertingų 
knygų, žurnalų ir laikraščių 
prenumeratų, prieinama kaina. 
Ir čia jam teko patirti visokių 
staigmenų: vieni džiaugėsi ir 
noriai papildė savo knygų len
tynas naujais leidiniais, kiti gi 
nepagailėjo uokos ir piktų 
žodžiu. Bet ir čia p. Mikalojus 
nepasidavė ir kaip realų spau
dos platinimo Įradymą prieš iš
važiuodamas į JAV pasiuntė 
metines prenumeratas: “Ai
dams” — 66, “Pranciškaus Var
peliui” —- 30, “Darbininkui” — 
20, “Kariui” — 2 ir “Lietuviu

Enciklopedijai
Nepriklausomoj Lietuvoj-dnž. 

M. Ivanauskas pasižymėjo tech- 
likos ir dailės srityje. 1931 m. 
baigė pirmuoju Kauno Agštesnę 
Technikos mokyklą — Statybos 
sk., 193 2m. Karo Mokyklos as
pirantų kursus, 1938 m. — iš- 
{lausė VD un-te Teol. Filosofi
jos ir Humanitarinių m. fakul
tetų filosofijos skyrius. 1941 m. 
apgynęs atliktų inžinerijos dar
bų apyskaitą gavo statybos in
žinieriaus vardą.

Jis parašė ir išleido sekančius 
spausdinius: Nivelirai —. 1934 
m., Betono darbai — 1934, Mote
rys ir cheminis karas — 1936 m.,; 
Grybai namų gadintojai ir kova 1 
su jais ir kt. Kaip dailininkas kienė birželio 13 d. Čikagos uni- 
dalyvavo sekančiose parodose: versitete gavo dailės magistro 
Pirmoji tapybos ir grafikos pa- ĮaįpSnį įr įrašyta į garbės baigu- 
roda Kaune, 1938 m., Pabaltijo . . sara5a Ateinantiems me 
valstybių meno paroda Schon- konkurso keliu iš virš 50 gau, 1946 m., Tremtinių meno į^iS h laimėjo stinendi- 
paroda Kemptene, 1947 m., Lie- un-£ kuriX Da-
tuvių dailės paroda Kempine, «' ’ k . g
1948 m„ Pirmoji meno ir liau-l^į “V “J™ sįye^Xu0 į 
dies meno paroda S. Paulyje.t „ ?

Bronė Jasiukevičiūtė - Jamei-

1952 m., Lietuvos reprezentaci
nė 400 metų S. Paulo miesto su
kakties paroda, 1954 m., Lietu
vių religinio meno paroda Eu
charistinio kongreso metu Rio 
de Janeiro, 1955 m., Pirmoji Lie
tuvos architektūros paroda S. 
Paulo, 1957-58 m.

Kaip architektas laimėjo šiuos 
konkursus: Gamtos muziejaus 
Panevėžyje^ 1938 m., Kauno 
miesto kapinių išplanavimas su 
koplyčia Pažaislyje, 1940 m. Ne
priklausomoj Lietuvoj kaip sta
tybininkas inžinierius projekta
vo, darė techninius apskaičiavi
mus, pravedė daug statybų.

Būdamas nuo pat jaunystės 
aiškaus nusistatymo pasireiškė 
kaip aktyvus visuomenininkas - 
kultūrininkas dalyvaudamas: 
Šaulių S-goj, Lietuvių Techni
kų S-goj, Korp! “Activitas” ir 
“Šatrija”, Ateitininkų ’ S-goj, 
Augšt. Techninkos \ mokyklos 
abstinentų dr-joj ir Brazilijoje: 
Sov. Kultūros S-goj “Lituania”.

Imigravęs į Braziliją 1948 m., 
apsigyveno S. Pauly ir čia dir
bo visą laiką savo specialybėje, 
kaip gelžbetono skaičiuotojas, 
statybos darbų tikrintojas ir 
vykdytojas.

Karšto patriotizmo vedamas 
inž. M. Ivanauskas visur gynė 
lietuvio vardą, pasireiškė kata-

m o srityje. Bendradarbiavo lie
tuviškoj spaudoj: “Žvaigždutė”, 
“N. Vaidilutė”, “XX amžius”, 
“Draugas”, “Darbininkas”, “Lai
kas” ir “Mūsų Lietuva”. S. Pau
lo lietuviško pusvalandžio “Tė
vynės garsai” bendradarbis pa
skaitininkas.

S. Paulo lietuvių kolonija inž. 
M. Ivanausko asmeny neteko 
vieno iš energingiausių lietuvių 
kultūros puoselėtojų Brazilijoje. 
Tikimės, kad JAV jis ras tinka
mą dirvą savo tolimesnei veik
lai skirtai Lietuvos labui.

Halina Mošinskeinė.

REIKALAUKITE'

nailonu sustiprintais kulnais ir pirštais

darbo kojinių
jos ilgiau laiko už kitas

Jos tikrai laikys ilgiau — la
bai patogios—labai vertingos 
PENMANS DARBO KOJI
NĖS. Yra jų įvairių rūšių ir 
svorių, tinkamų kiekvienam 
darbui — tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų grupėje.

TAI PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS9-4

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokitėi Auotokomt bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška m c Ir kanadiškame stiliuje.
* {vairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių Hdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

meno istorijoje.
Dail. Jameikienė daugiausia 

dirba vitražų srityje ir už vit
ražą “Trys karaliai” religinio 
meno parodoj, Čikagoje, 1956 
m. gavo premiją. Ji organizavo 
lietuvių liaudies meno parodas 
International Institute, Mil
waukee, Wis., Museum of Scien
ce and Industry, Čikagoje ir 
University of Colorado, Boulder 
Colo. Taip pat yra suruošusi ei
lę individualinių dekoratyvinių 
audinių parodų arba prie jų pri
sidėjusi.

Kilimo augštaitė. Baigė Auš
ros mergaičių gimnaziją Kaune. 
Studijavo lituanistiką VD un-te 
ir Vilniaus un-te. Dirbo Lietu
vos Mokslų Akademijoje, Litu
anistikos institute, Vilniuje.

Specializuodamasi meno isto
rijoje, gilins orieritalinio ir liau
dies meno studijas.

Trisdešimt ir trijų dailininkų 
šimto darbų paroda Niujorke 
Riverside muziejuje, suruošta 

i PLB Seimo proga, davė gerą 
piūvį dabartinės lietuvių dailės 

I išeivijoje. Nežiūrint spaudoje 
. sukelto triukšmo dėl tariamo 
j rengei ų vienašališkumo (mo- 
i derniškumo?), parodoje sutilpo 
įvairiausių srovių ir mokyklų 
atstovai — nuo Dobužinskio re
alizmo iki Šalkauskio aiškaus 
abstraktiškumo. Su mažomis iš
imtimis bendras parodos vaizdas 
gavosi pernelyg konservatyvus, 
turint galvoje dabartinius reiš
kinius dailėje. Beveik visi mūsų 
dailininkai dar atsiremia į vaiz
dą, tik Šalkauskis, Galdikas ir 
dalinai Paškauskas eina į grynai 
spalvos, šviesos ar erdvės prob
lemų sprendimus. . .
Darbai, matomai, buvo kruopš-. 

čiai atrinkti. Tačiau, kaip ir į- 
panašias parodas, taip ir į šią pa
teko keletas nevisiškai pritiku
sių prie visumos. Koks tuzinas 
rėmu galėjo ir nekaboti. Taipo
gi kelių vyresnės kartos žinomų 
vardų darbai atlikti prieš eilę 
metų ir nieko naujo nebesako. 
Būtų skaudu, jei jie kūrybai 
jau būtų mirę. Nepasirūpinta ir 
mūsų geriausiųjų, kaip Kasiu
lis, Domšaitis vėlesniais kūri
niais, gi taip skulptūrai reikėju- 
sio Mončio ir Bakio visai nebu
vo. Dėl ambicingo boikoto ne
buvo ir Puzino. O kur dar pietų 
amerikietis Rimša?

Mūsuose gaivalingiausią gra
fiką šioje parodoje nurungė ta
pyba. Čia stipriausiais' laikyti
nas sodrus spalvose ir dažuose, 
tačiau perdaug jau pastovus 
Vizgirda, į abstrakciją stipriai 
linkęs ir formą valdąs Elskus, 
mistiškas ir melancholiškas Ig
nas, į vaizdą kietai įsirėmęs, bet 
visgi labai modernus; dekoraty
vus ir toksai lietuviškas nuotai
ka bei tematika Petravičius; 
žydrus spalvose, tik labai nenu- 
sistoVėjęs Žoromskis (io kiek
vienas darbas skirtingoje Įtako
je) bei gilias tapybiškai ir kom
poziciniai stiprus Paškauskas, 
mums pokaryje mažai tegirdė-

Redakcijai prisiųsta
Tėvynės keliais. Vokietijos K. 

Valdybos išleista žaidimų len
telė. Jos tikslas mokyklinio am
žiaus vaikus supažindinti su 
Lietuvos geografija. Žaidimo 
taisyklės išspausdintos ant vo
ko, į kurį sulenkta žaidimų len
telė įdėta. Ten pat surašytos ir 
išpieštų kelių stotys, miestai, 
upės ir 4 datos, taip pat pažymė
tos ant kartono. Žaidėjai visa tai 
turi išmokti, žaidžiama metant 
kauliuką ir važiuojama keliu 
pagal kauliuko numerius. Jei 
patenkama į stotį, kurios žaidė
jas nežino, tenka grįžti atgal ar- - - t ------- 
ba pastovėti kurį laiką vietoje.' Memorial University St. Jo'hnse, 
Vadinasi, daugiausia šansų iš- i ?rinGe Edward Island turi St. 
lošti turės tas, kas išmoks vieto- j Dunstans^ University of^New 
ves bei datas. Išmoktinu dalvku 
yra 77. Važiuojama per Lietuvą 
vienoje kartono pusėje geležin
keliais, o antroje vieškeliais.^ 
Vienoje pusėje žemėlapis pa
puoštas žymesnių tų vietovių 
pastatų vaizdais, o antroje 4 di
džiųjų miestų herbais ir, deja, 
iškreiptu valstybės herbu — sti
lizuotu Vyčiu. Gaila, kad auto
rius bei leidėjai nusprendė jį 
taip iškreiptą pateikti vaikams, 
kai Klaipėdos, Kauno, Šiaulių ir 
Vilniaus herbai visai padoriai 
nupiešti.

Lietuvių Dienos, 1958 m. rug
sėjo mėn. Nr. 7 (86) IX metai, 
26 psl.

Turiny: Bendrai ir atskirai; 
PLB Seimas; Sutarimas ar pri
tarimas (pasisakymai dėl VLI 
Ko organizacijos); VI. Jakubė- 
nas — Komp. Br. Budriūnas; 
Ign. Šeinius — Brolėnai; St. 
Anglicko, Inčiūros, Miškinio ir 
Drevinio ėilėr.; J. Audėnas — 
Dariaus ir Girėno paminklo 
punktinė istorija; dar rašoma 
apie patriotizmą Lietuvoje, apie 
knygas ir autorius, apie studen
tus Urbanoje, apie Sudburio lie
tuvius ir t.t. ir t.t.

Gaudeamus, Studentų ateiti
ninkų Sąjungos informacinis lei 
dinys, VI metai, 1958 m. rug
pjūčio 15 d., Nr. 6(37), 11 psl. 
Rotatorinis leidinys.

las tapytojas, nors ir nebejau
nas.

Iš visų išskirtinas Galdikas, 
;avo žodžiais “nuėjęs į padan
ges” abstrakcija, geriausiai 
pavykusiose dvejose drobėse — 
udens ir gotiškame peisažuose 

— įnešęs spalvų lyrišką žėrėji
mą, atspėtą iš jo ankstyvesnių 
’uašo liedinių.

Iš grafikų pažymėtinas ele
gantiškas tiek spalvose, tiek li
nijoje, tiek kompozicijoje ir 
mantrus technikoje Valius; 
komplikuotas ir meistriškas rė
žinių, kaip ir akvarelės nuosta
bioje technikoje Jonynas; im- 
nulsyvus atlikime, tačiau kruo
pštus kompozicijoje, / nuotaikos 
magikąs Viesulas; žavi padriko
je formoje daug žadanti jaunoji 
Korsakaitė, deja teišstačiusi vie
nintelį lakštą; pagaliau pas mus 
retas abstraktistas australietis 
Šalkauskis, kurio tačiau stipres
nių darbų matėme atspaustų 
žurnaluose. Apgailestautinas 
vieno iš daugiausia turinčių pa
sakyti grafiko Petravičiaus ap
siribojimas vien tik tapyba, ku
rioje grafikos elementų apstu. 
Taigi norėjosi matyti grynumo.

Skulptūra gana skurdi, bent 
daly uų skaičium? Košūba da
vė penkias skoningos formos 
skulptūras; neseniai meno mo
kyklą baigusi Meila Bulku(vie- 
nė) dvi — viena iš jų gerai su
voktą ir apvaldytą gryna ab
strakcija gipse, su be reikalo 
duotu tematiniu užvardu.

Visumoje, meno mėgėjui, pa
roda apmokėjo tolimos kelionės 
bilietą. Nors ir vienas kitas pa
sišaipė, ji lietuviams gėdos ne
padarė. Gal ir neturime daug 
pirmaeilių dailininkų, betgi 
bendrai paėmus, jais galime gė
rėtis. ■... '

Nors paroda buvo palygina
mai konservatyvi, tačiau, kaip 
iš nugirstų lankytojų pastabų 
spręstina, ji prašoko vidutinio 
lietuvio žiūrovo meninį išprusi
mą. Betgi menininkų paskirtis 
nėra visuomenei pataikauti ar 
sekti, bet ją vesti. P. Alba.

Lietuviai kunigai Vokietijoje 
rugsėjo 22-26 d.d. suvažiuoja į 
Koenigstein/Taunus rekolekci
joms ir pastoraciniam pasitari
mui. Kviečiami ir kitur Europo
je gyveną lietuviai kunigai. Re
kolekcijas ves Tėvų Marijonų 
Vice-Generolas kun. dr. Pr. Bra
zys. Tikimasi, kad užjūryje įsi
kūrę konfratrai parems Europos 
lietuvius kunigus savo maldo
mis ir aukomis, nes kaikuriems 
jų teks taip kelionių, taip pra
gyvenimo išlaidas padengti. Sa- 

,vo ruožtu jie atsilygins užjūrio 
geradariams savo bendromis 
maldomis rekolekcijų metu.

Tėvas Alf. Bernatonis, 
(16) Dieburg, Hessen, Minne- 

feld 34, W. Germany.
George Mikeli vardu Austra

lijoje pagarsėjęs lietuvis filmų 
artistas persikėlė į Vokietiją, 
kur taip pat dirbs filmų gamy
boje. Jis jau dalyvavęs septy-1 
niuose filmuose. Vokietijoje esą I 
žinomi du jo filmai: “Einer kam 
durch” ir “Kill hėr gently”. Pas
kutinis jo filmas yra angliškas, 
kuriame jis vaidina vokietį 
rininką.

Lietuviai N. Zelandijos 
universitetuose

Welingtone Viktorijos un-te 
G. Balčiūnas, prieš kiek laiko 
gavęs B A laipsnį istorijoj, bai
gęs šiais metais teisę, įsigijo ad
vokato teises.

Aucklando un-te studijuoja G. 
Procuta humanitarinius moks
lus, V. Grigaliūnas — inžineri
ją ir R. Tarvydas, iš Palmerston 
North, chemiją - matematiką.

Palmerston North un-te Mas
sey kolegijoje studijuoja gyvu
lininkystę J. Liutikas.

Pereitais metais Australijos 
liet, studentų suvažiavime daly
vaujant studentams iš NZ, 
abiem pusėm pageidaujant, NZ 
studentai atskiru skyrių prisi
jungė prie ALS S-gos.

NZ lietuviai studentai sudaro 
atskirą skyrių Australijos Liet. 
Studentų Š-goj. Kaip organizuo
tas vienetas jau pasireiškia: AL

Kanados universitetai
įčiais metais j tario Londone, Assumption prie 
universitetas; Windsoro, University of Otta

wa ir Carleton University taip 
pat Otavoje.

Vakarų provincijos kiekviena 
turi po vieną universitetą. Dau
giau universitetų ten steigti įs
tatymais draudžiama. Ten yra 
University of Manitoba Winni- 
pege, University of Saskatche
wan Saskatoone, University of 
Alberta Edmontone, University 
of British Columbia Vancouve- 
ryje. Kiekvienas iš tų universi
tetų turi po kelias jiems pri
klausančias kolegijas, išsimėčiu
sias plačiose apylinkėse.

Šalia universitetų, Kanadoje 
yra gausu specialių kolegijų. Že
mės ūkio kolegijas turi Alberta, 
New Brunswick, Nova Scotia, 
Ontario ir Quebec. Kitos įvairių 
paskirčių kolegijos yra univer
sitetų fiįialės, kitos vėl yra sa
varankiškos. Kariuomenės rei
kalams yra Royal Military Col
lege Kingstone, Ont., Royal 
Roads Viktorijoje, B.C., ir Col
lege Militaire Royal de Saint-

(CSc) Kai seka: 
naujasis Toronto 
bus įregistruotas, Kanada turės 
28 universitetus.

Atlant^ provincijos, kartais 
vadinamos “smegenų dirbtuvė
mis”,' tūri universitetų daugiau
sia, proporcingai jų gyventojų 
skaičiui. Newfoundlande yra

Brunswick Frederictone, Mount 
Alison prie Sackvilles, St. Jo
sephs prie Muncton. Nova Sco
tia turi Acadia universitetą prie 
Wolfville, St. Francis Xavier 
Antigonishe ir tris universite
tus Halifaxe: Dalhousie, St. Ma
rys ir University of Kings Col
lege.

Daug augštojo mokslo įstaigų 
yra Quebeco provincijoje, nors 
didelė dalis kolegijų yra žino
mos “klasinių kolegijų” vardu ir 
neduoda augštojo mokslo laips
nių. Pilnateisiai universitetai 
yra: Lavalio Quebeco mieste. Bi
shops prie Lennoxvilles, Univer- 
sitė de Sherbrooke prie Sher
brooke, McGill Montrealyje ir 
Universitė de Montreal taip pat 
Montrealyje.

Ontario turi aštuonis universi
tetus: Toronto, McMaster Ha
miltone, University of Sudbury, 
Queens Kingstone, Western On-

Jean. St. Jean. Quebec. Kitos 
įvairių paskirčių kolegijos bei 
augštosios mokyklos ruošia pra
monės, technikos, meno specia
listus bei mokytojus.

ka-

SS vardu dovanojo 4 knygas 
anglų kalboje Aucklando un-to 
bibliotekai. Dalyvavo užsienio 
studentų koncerto programoj. 
Bendradarbiauja pasaulio lietu
vių spaudoj. Šiuo metu vykdo 
vajų studentų leidžiamam žur
nalui “Lituanus”. Jau yra su
rinkęs 18 svarų. Iki šiol atsilie
pė Auckland, Hamilton ir Christ 
church gyv. lietuviai. Laukiam 
ir iš kitur.

V.Procuta baigė pereitais me
tais NZ Aucklando un-tą, archi
tektūros skyrių. Pradėjo dirbti 
savo specialybėje Aucklande 
privačioje firmoj. Be to, rengia 
mokslinį darbą B. Arch, laips
niui gauti.

Lietuviškas filmas “Lietuva, 
kraštas ir žmonės” pagamintas 
Pietų Australijoje švietimo de
partamento, buvo rodomas ir N. 
Zelandijoje.

Aucklande susiorganizavo 
Continentalinis klubas, kurio 
tikslas kultūrinis bendradarbia
vimas. Jau suruošti trys subuvi- 
mai-baliai. Du iš jų su gražia 
turtinga programa, kuri išpildy
ta savomis jėgomis. Dalyvavo 
programoj ir mūsų tautietis 
studentas R. Tarvydas pagroda
mas lietuviškų dainelių melio- 
dijų. Šiuo metu valdybos pirm, 
estas. Iš lietuvių valdyboj da
lyvauja E. Liutikienė. Klubo na
riais yra: estai, latviai, lietuviai, 
čekoslovakai, vengrai, vokiečiai,“ 
suorrfiai, šveicarai, lenkai ir kt.

Saleziečių gimnazijos 8 ber
niukai mokosi spaustuvininko 
amato. Mokosi gimnazijos spaus 
tuvėje, kurios vedėju yra dail. 
V. Aleksandravičius, salezietis 
broliukas. . <

Gimnazija taip pat turi savo 
mokinių orkestrėlį. Apie 30 mo
kinių mokosi groti įvairiais in
strumentais.

J. Vė t eikis, perėmęs “Mūsų 
Pastogės” redagavimą, pasitrau
kė iš Australijos Kr. Valdybos. 
Jo vieton įėjo inž. Izd. Jonaitis, 
buvęs kandidatas.

Kanados valstybinis 
herbas

Kiekvienos, Kanados 50 
centų monetos antrojoje 
pusėje iškaltas Kanados 
valstybinis herbas.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt
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< FOUR SEASONS
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... 109 Bloor St. W., T«ronto::Sast’=
'■ Tel. WX^9K484. jr

Atveza^t^imines
" nuolot gyventi or pasisvečiuoti.

> BJLIET A.I - Aežinkeliafe.
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Posuj ir vizos, parūpinome.per
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GARSŪS KANADIŠKI 
KOKTEILIŲ RECEPTAI

GIN RICKEY

Gin rickey yra labai paprasta pasiga
minti ir jis yra mėgstamas tų, kurie 
mėgsta aštraus skonio, lėtai geriamų, 
šaltų gėrimų. Tai lobai panašus i Tom 
Collins, tik turi dar geresnį skonį. La
bai puikus gėrimas po ilgos dienos sun
kių darbų.

Išsunkite pusę žaliosios citri
nos į 10 uncijų stiklinę, įdėki
te jos žievelę. Pridėkite tris 
ledo gabalėlius ir 114 unci
jos Seagram's Golden Gin. 
Pripildykite stiklinę sodos 
vandeniu ir išmaišykite.

Dėmesio
$14.75
$23.20

lietuviams buvusiems klijentams!

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

WESTERN TEXTILES KRAUTUVE 
766 Dundas St W. Tel. EM. 3-0984

Visi mielai kviečiami atsilankyti.

-Tuoj po Ontario, Quebe- 
co, Nova Scotia ir New 

Brunswick konfederacijos, 1867 m. karališku 
dekretu buvo patvirtintas didžiojo antspaudo 
piešinys, kuris buvo priimtas valstybiniu Ka
nados herbu.

Kai kitos provincijos prisidėjo prie Konfede
racijos, jų herbai buvo įjungti į oficialų her
bą. Šito buvo vaisius, kad herbe buvo vaiz
duojami devynių provincijų herbai. Tai buvo 
nepraktiška. Todėl 1921 metais lapkričio 
mėnesį buvo patvirtintas naujas herbas.

Kadangi Kanadą sukūrė keturių tautų žmo
nes— prancūzai, anglai, škotai ir airiai, — 
todėl į naują herbą įkomponuoti trys Ang
lijos liūtai, vienas Škotijos liūtas, Airiją sim- 
bolizuojačios kanklės ir Prancūzijos Fleur- 
de-lis. Iš Kanados pusės pridėta klevo lapų 
šakelė.

Šiandien į valstybinį herbą žiūrime kaip į 
tradicinį simbolį, kuris mus įkvepia didžiuo
tis Kanada ir viskuo kas kanadiška.

che pouse of Seagram
Distillers since 1857
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Mann & Martel
1199 Bloor St. W Telef. 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 paramą trūkstant 
jmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamojmokėjimo. Čia rasite viską kas 
turto reikaluose.

Hollo m - Doveręourt 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, alyva apšildomas, 2 moder
niškos virtuvės, kietos grindys. Visai 
arti Bloor gatves. Tuojau galima už
imti.

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

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

Islington - 401 kelios 
$4.000 įmokėti, 1 metų senumo, 6 
kambarių labai gražus ''bungalow" 
su pristatytu garažu, afiuminijaus 
antri langai, 5'/2% morgičiai. Arti 
apsipirkimas, mokyklos. Tuoj 
užimti.

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių 
augštus, gražaus mūro namas 
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 moderniškos virtuvės. Dalis 
baldų įeina į pirkimo kainą.

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

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

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

Quebec - Eloor 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 
rasras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 moderniškos virtuvės, 2 vonios. 
Geros pajamos.

St. Clair - Oakwood
Tripleksas, 1 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.

(|fr <Įh
MP MP

10 kambarių 
— Pajamos, 
mūrinis,

galima

per du 
su dvi-

Parkdale — 
4 virtuvės.

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

Jane - Annette 
3 metą senumo 

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

Ronccsvalles - Fern
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
rių, garažas, gražus kiemas, geros 
išsimokejimo sq lygos. Ko i na $13.900.

Ronccsvalles - Howard Park
$3.C00 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, alyva šildomos. Getas pajamų 
namas, 2 virtuvės.

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

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

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

Rcncesvaiies - Grenadier Rd. 
1 atvira skola

$5'.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai ,vieta garažui, gražus kie
mas.

su
tik

Jane ? Bloor 
$9.000 Įmokėti ar mažiau, atskiras 
šiurkščių plytų, 7 dideli kambariai, 
pristatytas garažas, privatus įvožia
mas/ Vandeniu alyva Šildomas.

899 BLOOR ST. W. • TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS 

. Krepšinio treniruotės prade
damos šį ketvirtadienį, rugsėjo 
11 d. 5 vai. v. — jaunučiams; 
7 vai. v. — mergaitėms; 8.30 vai. 
v. — jauniams ir vyrams. Visi 
žaidėjai prašomi reguliariai ir 
punktualiai lankytis treniruo
tėse

Stalo teniso treniruotės pra
dedamos taip pat šį ketvirtadie
nį 5 vai. p.p.

Šį sekmadienį 6 vai. vak. mu
zikos studijoje įvyks Aušros 
klubo arbatėlė - pasilinksmini
mas.

Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 
lengvosios atletikos sezono už
darymui Aušra rengia atvirą 
lengv. atletikos turnyrą. Vieta 
ir tikslus laikas bu spranešta 
vėliau.

Šachmatininkų dėmesiui Rug 
sėjo 21 d., sekmadienį, šachma
tų sezono atidarymui bengia
mas žaibo turnyras. Visi klubo 

j šachmatininkai prašomi daly-
■ vauti.

VYČIO ŽINIOS
Futbolo pirmenybėse Vytis II 

pralaimėjo paskutiniąsias rung
tynes prieš Piccaddily 2:1. Įvar
tis Žuko. Komanda pirmenybes 
užbaigė su 8 taškais. Vytis I Can

■ - Con lygos pirmenybėse pra- 
: ėjusį sekmadienį sužaidė lygio
mis 1:1 su Blackpool.

Dešimtmečio minėjimui ku
rio sportinės varžybos Įvyks 
rugsėjo 27-28 d., pakviesti spor- j 
tininkai iš Čikagos, Cleveland©, 
Niujorko, Detroito, Rocheste- 
rio,' Hartfordo, Montrealio, Ha
miltono. Varžybos bus praves
tos WYMCA ir St. Vlads patal
pose. o sportininkų pasilinksmi
nimas įvyktų Masaryk salėje. 
Bus varžomasi futbole, k-repši- 
nyje, tinklinyje, stalo tenise ir 
šachmatuose. Iškilmingas de
šimtmečio paminėjimas įvyks 
lapkričio 29 d. Royal York iškil-

savaitgalio metu ir aikštelių ati
darymo proga, Vyčio krepšinin
kai ir krepšininkės žaidė drau
giškas krepšinio rungtynes 
prieš Montrealio Tauro krepši
ninkus. Šeštadienio rungtynėse 
veteranai nugalėjo tauriečius 
64:45 ir vytietės laimėjo prieš 
taurietes 32:15. Sekmadienio at- 
sigriebime vasarotojų rinktinė 
įveikė Veteranus 44:42, tačiau 
vytietės negailestingai nubaudė 
montrealietes 29:4. Kitos varžy
bos dėl permainingo oro nebuvo 
pravestos. Vytiečiai labai dėkin
gi Tauro krepšininkams, kurie 
nebodami ilgos kelionės, neatsi
sakė pabendrauti. Šioms žaidy
nėms buvo kviesti ir Hamiltono 
Kovo jauniai. .A. S.

Šachmatai
Pereitą savaitę Winnipege 

įvyko atviras šachmatų turny
ras, kuriame dalyvavo daugelis 
Kanados ir Amerikos meisterių 
ir net didmiesteris Evansas. Mū
siškis Povilas Vaitonis tame 
turnyre užėmė trečią vietą.

— Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
įvyks Vyčio šachmatininkų 
sirinkimas. Po susirinkimo 
žaidžiamas žaibo turnyras.

su- 
bus

Pabaltiecių varžybos
Ilgasis savaitgalis buvo . gau

sus pabaltiecių varžybomis. Či
kagoje vyko Š. Amerikos futbo- 

lio žaidynės, o Toronte — Kana
dos lauko teniso pirmenybės.

Pabaltijo lauko teniso IV pir
menybės Toronte dėl lietingo 
oro užtruko net 3 dienas. Jos ne
pasižymėjo lietuvių dalyvių 
gausumu, tačiau dalyvavusieji 
buvo stipriausi varžovai. Vyrų 
vienete dalyvavo 14 latvių, 5 es
tai ir 3 lietuviai. Vytietis O. 
Rautinš finale netikėtai penkių

setų kovoj pralaimėjo latviui 
Zichmans 6:3; 3:6; 4:6; 6:4; 6:1- 
Rautinš vedė 2:1 ir sekančiame 
sete vedė 3:0, tačiau nuo čia lai
mė pakrypo priešininko pusėn. 
Moterų vienete buvo tik 4 daly
vės. Meisterystė be didelio var
go atiteko estų atstovei iš 
Montrealio. Vyrų dvejete var
žėsi net 10 porų. Nugalėtojais 
tapo lietuviai Žukas - Rautinš, 
finale nesunkiai įveikę latvius 
Kubis - Valdmanis 6:1; 6:4; 6:0. 
Mišraus dvejeto meisterystė ati
teko estams.

Turnyrą pavyzdingai pravedė 
latviai ir estai. Vieneto nugalė
tojams įteiktos pereinamosios 
dovanos. Kitų vietų laimėtojai 
buvo atžymėti diplomais. Pir
menybės kasmet įgauna augš- 
tesnį žaidimo lygį, pavyzdingai 
pravedamos ir darosi populia
resnės —- dvejeto finalistas 
Valdmanis buvęs Latvijos mi- 
nisteris. Tikėkimės kitais me
tais daugiau dalyvių susilaukti 
ir iš lietuvių.

Čikagos futbolo žaidynės 
meisterio neišaiškino, nes visos 
komandos surinko vienodai taš- 

■kų ir įvarčių santykiai beveik 
tokie patys. Latviai nugalėjo 
lietuvius 2:1, estai nugalėjo lat
vius 2:1 ir lietuviai nugalėjo es
tus 1:0. Lietuvius šiose žaidynė
se atstovavo ir 4 Vyčio žaidė
jai: P. Rožaitis, J. Vėlyvis, R. 
Šimkus ir R. Vėlyvis. J. Ž.

HAMILTONO KOVAS
— Visi nariai kviečiami rug

sėjo 13 d. atvykti į pirmą sporto 
klubo parengimą AV parapijos 
salėje. Gros V. Babecko orkest
ras. Daug įvairių sportinių staig 
menų. Pradžia 7 vai. vak.

— Kalbinkime visus jaunius 
įsijungti į Kovo eiles! Rugsėjis 
TT- Hamiltono Lietuvio Sporti
ninko mėnuo. Tenelieka nė vie
no berniuko ar mergaitės už 
LSK Kovas ribų.

—Kovo sportininkai dalyvaus 
Toronto Vyčio rengiamose žai
dynėse rugsėjo 27 d. Treniruo
čių laikas ir vieta bus praneš
ta vėliau. . ’

— Edv. Šulaičio leidžiamam 
leidiniui Kovo valdyba paskyrė 
$10 ir Hamiltono jūrų skautų 
nupirktam laivui — $5. K.B.

RCM0LKĄJ4
- LIMITED? '.

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 komb. mūrinis namas, didele mod. 
virtuvė, garažas su Šoniniu įvažiavi
mu, arti susisiekimo, labai mažas 
įmokėjimas.

Windermere - Annette
6 kamb. šiurkščių plytų namas, 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, olyva šildo
mas, arti susisiekimo, didžiulis skly- 

*pos, garažas su privačiu įvažiavimu, 
turi būti parduotas.

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

Jane - Baby Point
7 kamb. per du augštus atskiras mū
rinis namas, 2 nryadernios virtuvės, 
alyva šildomas, maždaug 25 metų 
senumo, garažas su šoniniu įvažia
vimu, didelis kiemas, 10 metų skola, 
neaugštos įmokėjimas.

Gladstone Ave. • Duff er in Plaza
8 kamb. mūrinis namas, 2 virtuves, 
dvigubas garažas, geras nuomavi-

mui, viena skola 1O-čioų metų, go
lima siūlyti mažg įmokėjimą.

High Pork Ave. - Bloor
8 kambar. per du augštus, atskiros 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 
vonios, vand. alyva šildomas, 200 
pėdų sklypas, nedidelis įmokeiimos ir 
viena skola 10-čiai metų, puiki vieta.

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

* Runnymedc - Bioor
10 kamb. per du augštus, atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 2 mod. vir
tuvės, vand. šildomas, garažas su 
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, geras pi
nigo invėstavimas.

Rusholme Rd.
14 kamb. 3-jų butų, atskiros mūrinis 
narnos, 3 vonios, 3 virtuvės, vand. 
šildomas, privatus 
džiūl is sklypas, 50 
ras nuomavimui.

įvožiovimoS, di- 
iš 200, lobai ge-

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

"ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 

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

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

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS -

DĖL STATYBINIŲ MEDŽIAGŲt

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LĘ 4-8481

Namu tcl. LE. 6-1410

7. STANULIS
V 1159 ST. CLAIR AVĖ.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543

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

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

High Perk - Bloor |
$10.000 įmokėti, dviejų otskirų butų I 
dupleksus, labai gerų plytų, atskiros 
namas. Vandens alyvos šildymas, ga
ražas. Lobai arti Bloor.

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

Bloor - Kcclc
$4.000 įmokėti, 11 didelių kamba
rių, atskiras namas, 3 virtuvės, van
dens alyvos šildymas, dvigubos ga
ražas.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. CJoir - Oakwood 

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

Bioor - 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-bungaiow. Lengvi mo
kėjimai.

Krepšininkų pasitarimas pra
ėjusį penktadienį p. Biskevičie- 
nės bute nustatė gaires ateinan
čiam sezonui. Susilaukus daug 
naujų narių išreikštas didelis 
entuziazmas. Pirmenybėms nu
matoma registruoti 3 komandas, 
treniruotės šiuo metu vyks 
Alexandra parke (Bathursf ir 
Dundas). Sekcijai šiuo metu 
vadovauja A. Urbonaitė ir O. 
Kriaučiūnaitė.

Stalo teniso treniruotės vėl 
pradedamos šį ketvirtadienį nuo 
7 vai. vak. šv. Jono Kr. parapi
jos salėje. Tautinės Parodos 
varžybose dalyvavo 3 vytiečiai: 
Gvildys, Nešukaitis ir Kaspera- 
vičiūtė.

Lcngv, atletikos treniruočių 
daugiau nebebus

Springhursto žaidynėse, ilgo

KOVA SU ŠMĖKLOMIS
(Atkelta iš 3 psl.)

gali būti įvairiai suprasta. Ji ga
li būti išplėsta ir suglausta, jon 
gali būti Įglaudinta politinė 
veikla, gali ją ir formaliai iš
skirti. Mūsose sąlygose ir kul
tūrinė sritis neišvengiamai su
sieta su politine veikla. Kultūri
nis veiksmingumas gali ne tik 
sustiprinti politinio baro, bet ne
retais atvejais net jo dalį ap
rėpti. Kultūros politika, kaip ir 
laisvinimo politika nėra savai
mingi tikslai, bet priemonės tar
nauti visai grandžiai tikslų — 
lietuvybę išlaikyti, organizacijas 
suveiksminti, pagaliau pavergtą 
lietuvių tautą išlaisvinti. '

Keistu nelogiškumu dvelkia 
'A. Erdvilo tvirtinimas: “Tokia 
Bendruomenė, kokia šiandiena

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tel.
LE. 2-3321

Namų tei
RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
.duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių potvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime' ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimo. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokejimo sąlygomis. 
Skambinkite -mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant ąamus ir biznius.

A. AWIRKIS .
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

ir EM. 6-0091

A. BLIUDŽIUS 
Namu tcl. LE. 5-4229 

v. morkis

Baby Point Paint & Wpaper
C.I.L., B. MOORE, OR. DIAMOND’ SELECTONE, O.P.W. firmą dažei, sienoms 
popietis, įvairios toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%-—25%.

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

Vaistai Lietuvon!■■■■■ • y J
IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINtMSJR DRAUGAMS VAISTŲ 

Reiykite, telefonuokite or atvykite par Vhor info^macijot.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. w., (Xt.ngton kampo* (priei Lietuvių Namui) %- A’* 

TELEFONAS LE.6-213 9 ?

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

radijo ★ 
ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

★

KROSNYS

LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

turime, nėra tokios prigimties, 
jog ji galėtų atlikti visus užda
vinius,, jei ji ir apjungtų visas 
centrines organizacijas ir visas 
darbo sritis”.

LB, kuri netrukus jau tampa 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, viso pasaulio kampuose tu
rės savo atstovus. Tik visuotinė 
organizacija gali apimti visuoti
nius uždavinius. Ji šiandieną 
dar rikiuojasi. Ji turi pergyventi 
organizacinį tarpsnį, kuriame 
pasitaikė ne viena klaida. Ta
čiau bendruomenė jaučiasi ga
nėtinai stipri ir gali tarti: taip 
mes padarėme kaikurias klaidas 
ir mes jų padarysime, tačiau pa
stebėję jas atitaisėme ir atitai
sysime. Tai bendruomenės vei
das, jos prigimtis. Ji didina gre
tas, kai kaikurie trumparegiai 
lietuviški politikieriai jai linki 
žūti. Jei ji žūtų būtų didelis 
smūgis visai lietuviškai veiklai. 
Ir blogu pranašu būnant netru
kus prie jos karsto prisiglaustų 
ir mūsų politiniai veiksniai.

Pasaulio Lietuviu Bendruos 
menė pirmutinė parodo savo 
gretas, bet ji nesiverš į politinį 
barą, nors jame apstu sustingi
mo ir negerovių. Ji būtų lai
minga, kad nesulauktų šio ban
dymo iki tvirtai kojomis į žemę 
neatsirems ir bus pajėgi galin
gu balsu pavergtiesiems bro
liams tarti: mes dirbame lietu
viu tautai. Gediminas Galva.

Parduodama 
nuosavybė

- 10 kambariu namas Park-<-

dale rajone, Cowan Ave.

L Mawrodin 
REALTOR 

Narys Toronto Real Estate

2543 Dundas St. W.
Board

RO 7-3121
Parkdale

$1.700 įmokėti, 7 didelių kambarių 
mūrinis narnos, išilginis planas, nau
jai išdekoruotas. Dvi 
tuves. Tuojau galima užimti.

modernios vir-

Ronccsvalles
$1.800 įmokėti, 7 kambarių mūri
nis namas, išilginis plonas, olyva ap
šildomas, ga ražas.

Dundas

Roncesvolles - Morion
$18.500, mūrinis no mos 8 dideliu 
komberiu, 2 modernios virtuvės, 2 
vonios, goražos.

PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

RO. 7-3121 A. M1ČIŪNAS RO. 7-3121

Indian Rd. 
įmokėti, 8

- Bloor 
kamb., mūrinis$8.000

namas, grožiai išdekoruotas viduje, 
dideli kambariai, privatus įvožiavi- 
mas.

Dundas - Humberside 
$19.200, dvi kampinės krautuvės 
5 kambariai. Gera investacija.

ir

Dundas • Dovercourt 
$28.500, mėsos krautuvė ir 5 kom- 
borių oportomentos. šoldytuvoi bei 
visi jronkioi įeino į prašomą koing.

$2.500 įmokėti, geros pajamos. 
Skambinti savininkui 

tel. LE. 3-1854.
.......  •' » ■■n ■ i ................

CREITAI •• IBĮMf
PINIGAI l' AioOoyg

-CWfctis $5.— iki $50.00 ;
^JpffcNAI GĄRANTiĮOT^^;

- PAROPiNAMWf •: Įjr ■ •-‘C,
Breaihstęij,

S,

kreipkis i lietuviška firma

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

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

Dėmesio motoristams!
PRANEŠAME, kad naujoje/ moderniškai įrengtoje

MOUNT R9YAL MOTORS
dirbtuvėje atliekami visi auto mašinų remonto darbai prityrusių mechanikų 
(20 metų praktiko) 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

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

SUOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ’RŪSIŲ APDRAUDA

Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir. patikimo patarnavimo 
O. K. JOHNSON & CO. LTD. 
Travel & Insurance Agencies

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

Saugesniam važiavimui!
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną ~

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

IŠTAISYMAI
• STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, ir 

kiti darbai.

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

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

Ken WILES Ltd.
REALTOR

PERSIKĖLĖ į naujas modernias patalpas. Prašome įsidė
mėti mūsų įstaigos naują adresą ir telefoną.

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241 
Štai nauji šios savaitės pardavimai: •

Swansea • Durie, $4-5.000 įmok., 
6 kamb. gražios statybos, priv. ivo- 
žiav., garažas, graži vieta, skubus 
pardavimas. *

King - Spencer, $7.000 įkom., at
skiras 16 did. komb. tripleksos, 3 vo
nios, 3 virt., vand. šild., 2 garažai, 
priv. įvož., men. pajamos $350. Ge
riausios pirkinys mieste.

Bloor • Quebec, $5.000 įmok., 8 
did. kamb., otskir. mūr., 3 virt., ar
ti Bloor. Naujas šild. Geras nuomav.

Sunnyside - Gorden, $7.000 įmok.
7 did. gražūs kamb., otsk., geras

įvož., olyva vond. šild , vieno skola 
10-čioi metų.

S. JOKŪBAITIS
Įstaigos telef. RO. 6-9241. Namų telef. LE. 4-0773
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įrengtos

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Marijampolė..
t Atkelta » 3 psl.)

i S:

872 Bloor St. W, Tilefonas
L M. .■ 

56.500 tmaketi, 8 kambario^ gero/muro, vandeniu alyva 
fūsys, labai gera vieta nuomavimui, 
f . ♦ Mr./ RONCESVALLES - GEOFFREY ,
Koma $23.900, or^inalus dupleksas, 11 kambarių, vandeniu alyva šildomas, 
du garažai, reikalingas didesnio imokėjėno.

ANNETTE - GILMOUR 
$3.500 jmokėti, atskiros 91/į kambarių namas, naujai išdekoruotas, privatus 
į/ažiavimes, reta proga įsigyti namą su mažu įmokėįimu. • \ 

ST. CLAIR - GLENHOLME
$8.500 įmokėti/ 11 kambarių, vandeniu alyva šildomas, privatus įvažiavimas, 
gražus kiemas, netoli mokyklos ir susisiekimo.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4695 ■
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.

Automobilių, namų,
KILNOJAMO TURTO,
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
IR KITOKIE DRAUDIMAI.

PRANAS BARAUSKAS 
INSURANCE SERVICE

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

kitų deaudimo bendrovių.

9 VYRIŠKŲ if MOTERIŠKŲ RŪPŲ;
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS .-’v >

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

1299 Dundas St V7. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

-..toto.' \ —"tow '.to
SIEKIA UŽVALDYTI Jos kaštuosią po $600 žmogui.

PASAULĮ tokios slėptuvės turį būti stato-'
Viešumoje pasirodė naujas ? mos saugios nuo potvynio. Esą,!

PASAULĮ

las Communist World Review,! son upę, iššauktų didžiulį potvy-

metu Niu-

■y? 1 1,1 - to —-

g LEO snm ■ SERVICE c^k»al
-ir vitrinų, .kabinetų, lentynų, bufetų įrengimai. ; 

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

ED. KONDRATAS

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

Vyru ir moterų rūb’j 
siuvėjas

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

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

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey” — 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

- DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais dr Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
Antradieniais — nuo 10*12 vai. ryto ir 7 * 9 vai. vok.
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. ARDAVIČIUS

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

-(tarp'Howard Pk. ir Roncesvalles)
- - ' ' 2 - - -

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

Sav VL TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Nantu staMžĮu M4llittas tik U8.00
Garantuotos darbas. Lietuviams pigiau regu kitur.

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

• L- *—“— -x-it-ninniriĮ ' ■■ ................

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

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

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

ŠILDYMO K0NTRAKT0R1US
Visų rūšių šildymas ir jvairios pompos.

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

Kinų jumoras
Apskrities viršininkas šventė 

savo gimimo dieną. Vienas jo 
pavaldinių, norėdamas įsiteikti, 
nutarė ta proga nunešti vertingą 
jovaną. Sužinojęs, kad viršinin
kas gimė po pelės ženklu, jis už
sakė padaryti natūralaus didu
mo auksinę pelę.

Viršininkas su džiaugsmu pri
ėmė dovaną, gėrėdamasis savo 
pavaldinio protu ir išradingumu. 
Bet po to jis pasivedėjo patai
kūną į šalį ir patyliukais pa
sakė:

— Aš dėkingas tau už dova
ną. Bet ar tu žinai, kad greit 
bus mąno žmonos gimimo die
na? Atmink: ji už mane jaunes
nė vieneriais metais ir gimė po 
karvės ženklu ...

Biznierius
Jaunas kunigas, eidamas per 

miestelio aikštę pamatė 
džiant tris berniukus ir nutarė 
išjandyti jv išsiauklėjimą. Pri
ėjęs prie jų sako:

— Kuris iš jūsų geriausiai at
sakysite į mano klausimą gausi
te litą.

Berniukai labai susidomėjo, o 
kunigas ir klausia pirmąjį:

— Ką tu labiausiai myli?
— Mamytę, — atsakė berniu

kas.
— O tu?

- Kodėl atleidai savo šoferį? gyventojais galima matyti iš 
. viAna Hnlvwondn žvaigždė vlsos ellfs fakt^’ Pv? > Per kiek' 

vienas komunistų šventes su
stiprinama apsauga įmonėse, įs
taigose, elektrinėse, o kaikul* 
gatvėse vaikšto ginkluoti polici
jos patruliai.

Dažnai daromos kratos pas 
įtariamus asmenis, ypač studen
tų tarpe. Tai daroma netik prieš 
komunistų šventes. Š.ml Vasa
rio 16-tosios išvakarėse visuo
se išvažiavimuose į Kauną pat
ruliai kratė sunkvežimius, leng
vas mašinas, o kartais ir pės
čiuosius. Vasario 16 d. Kaune 
patruliavo sargybos. Marijam
polėje kaikurios mokyklose bu
vo nuplėšyti komunistų šūkiai 
bei portretai ir iškabinti užra
šė “Šalin rusai”, “Tegyvuoja 
laisvė” ir kt.

Bažnyčios — sporto ■ 
salės, sandėliai
Marijampolėje veikia vienin

telė šv. Mykolo parapijos baž
nyčia. Neuždaryta ir rusų cerk
vė. bet ji neturi šventiko. Evan- 
gelikij bažnyčioje įrengta sporto 
salė. Bu v. įgulos šv. Vincento 
bažnyčioje dabar knygyno san
dėlis, o žydų sinagogoje įreng
tas audimo fabrikėlis “Šešupė”. 
Dvasiškai neturi teisės lankytis 
mokyklose, o ligoninėje gali lan
kytis tik tuo atveju, jei ligonis 

_ , . .. , x . . iii iškviečia. Eisenoms aplinktokios slėptuvės tun būti stato- (bažnyčią reikalingas vietos ko- 
--- -—r------—.. . .-j u - \ ■ tt j miteto leidimas. Dvasiškiu va- 

tarptautinio komunizmo žurna- atomine bomba, numesta į Hud- žinėjimas po gyventojus Kalėdų 
las Communist World Review, į son upę, iššauktų didžiuli P°tvy- p nlotkėliu dalijimas, vyks- 
spausdinamas Prahoje ir reda- i ni, Kuris užlietų visas nesanda- Į t kaio ir anskčiau. Pamaldos, 

_ . . : vpač sekmadieniais ir per di-
deles šventes, lankomos gausiai. 

!' Lankytojus galima taip suskirs
tyti: 40% motorų, 30% vyrų ir 
30% jaunimo. Atlaidai būna, ta-- 
čiau jie vis nukeliami į sekma-! 
dienius. Ypač paskutiniu metu j 
gyventojai gyvai lankosi atlai
duose, kurie vyksta bažnytkai
miuose. .

žai-

klausia antrąjį, 
velį.

— Na, o tu — klausia trečiąjį.
— Aš — Jėzų Kristų, — atsa

kė šis.
Kunigas pasakęs keletą pa

aiškinamųjų žodžių, padavė litą 
trečiajam ir žengė eiti savu ke
liu, bet staiga susigriebė ir dar 
paklausė laimėjusį:

— O kaip tu vadiniesi?
— įeik Peisachovičius, — ra

miai atsakė berniukas.

'giiojsmas sovietu pareigūno A. rias slėptuves ir jo§e esančius i 
Rymiantsev. Iš jo . matyti, kad : 2mcr.es prigirdytų. Teigimas, 
tarpt, komunizmas tebesiekia i kad gyventojai galį būti eva- 
laisvojo pasaulio užvaldymo ir trumpu laiku, esanti wi- 
kemunizmo stiprėjimo pavėrg- -.š’ ?. rerąmtonė. Šiuo metu Niu- 
tuosė bei komunistiniuose kraš-' jorko evakuacijai, esą, reikėtų 
tuose. Žurnalas ketina būti į bent 50 valandų laiko.

Paieško/lmai
Balys Meškauskas, sūn. Kazi

miero. gimęs 1910 m. vasario 25

tuose. Žurnalas ketina 
■panaikinto Kominformo organo 
Cominform Journal įpėdiniu ir 
tęsti kovą prieš, kylantį revizio- 
nizmą, prisidengiant “taikos ir 
socializmo ■ problemų” nagrinė
jimu. Angliškoji laida vadina 
save “pasaulio, marksistų žur
nalu”. Naujasis žurnalas leidžia
mas šiomis kalbomis: rusų, ki
niečių, čekų, lenkų, rumunų, 
bulgarų, vengrų, korėjiečių,, al
banų ir Vietnam iečiii; taip pat 
anglų, prancūzų, ispanų, ^vokie
čių. italų ir švedų. Lietuvių k. 
rėminimą, nes okupuotoji Lie
tu valaikoma Sov. Sąjungos da
limi, be to, lietuviai bolševikai 
eemenkiau turi mokėti rusiškai 
nei lietuviškai. Daugumas jų ge
niau moka rusiškai nei lietuviš
kai. Kam gi tad lietuviška laida?

REIKIA KASTIS GILYN
Niujorko civilių apsaugos ko

misija paragino priešatomines 
slėptuves daryti bent 600 pėdų 
gilumoje. Pasak gen. C. Hueb
ner, kuris komisijai vadovauja 

uo 1951 m., tokios slėptuvės tu
rėsią priglausti gyventojus, kol 
•>us suorganizuota evakuacija.

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir avvvbė aMrau^ta.
Lietuvių moterų 

KIRPYKLA

Komjaunuolių politinis lygis 
_ yra žemiau vidutinio. Me»kaj| 

as siuvėją užeina* pagyvenęs lanko susirinkimus, blogai ar vi
sai nevykdo nutarimų ir pasi
reiškia tik tiek, kiek būtina.

'Tomis pačiomis sąlygomis

ponas ir sakų;
— Pernai mano sūnus siuvosi 

pas Tamstą tamsią eilutę ir, kiek Pa«al /status, kiekvienas kom- j 
žtoau, lig šiol dar nesumokėjo. | jaunuolis privalo nešioti ženk-j

— Teisingai, pone, bet tai ne Uuk^. taciaV gatv®J® r®tai, ,pa’
taip jau skubu, — atsako kuklu- * matysi komjaunuolj šu ženklu
sis siuvėjas. ikU-

— Taip, — sako svetys, — aš! Nepaisant visos nuolatinės 
tik norėjau pasakyti, kad nore- i propagandos, sovietiniam ręži- 
čiau irgi užsisakyti eilutę tomis mui nepavyko jaunimo patrauk- 
pačiomis sąlygomis...

Gadina gerą vardą

— viena Holywoodo žvaigždė 
klausia draugę.

— Jis kenkia mano garsui, nes 
pradėjo pasakoti, kaip jis mane 
vežiojo prieš 30 metų...

ka- 
vis

Štai taip reikia
Supykęs karininkas bara 

reivį, kad jis šaudydamas 
nepataiko. Pagriebęs iš kareivio 
■šautuvą norėjo jį pamokyti šau
ti. Šovė —’ir nepataikė.

— Kvaily, žiūrėk, taip tu šau
dai ir nepataikai!

Šovė antrą kartą — pataikė.
— Štai taip reikia šaudyti! — 

patenkintas tarė kareiviui.

Perdaug šykštūs
Nusiminę škotai sėdėjo prie 

mirštančio kaimyno lovos ir nu
stebę žiūrėjo, kaip įkritusiais 
jo skruostais rieda didelės aša
ros.

— Ko verki? — paklausė kai
mynas mirštančiojo.

— Kaip neverksi! — silpnu 
balsu tarė mirštantis škotas. — 
Žiūrėkite, kiek pinigų reikės iš
mesti karstui pirkti, laidotu
vėms!. ..

d„ prašomas atsiliepti dėl pali- Namuose gyventojai Jaugiau 
kimo šiuo adresu: Emilija Ma- maZj?u. knkscionis-
tekūnienė, 2512 W. 47 Str., Chi- kas tradicijas. Pavasari papuo-1 

32 III i kpyzius kaimuose, moko vai-
Henrikas ir Edmundas Sur- ^us rnaldų, veda juos prie pir

mosios komunijos.
Ateistinė propaganda vedama 

labai plačiai ir Įvairiausiais bū-' 
dais. Paskaitos, mokyklos (kur 
kiekviename vadovėlyje rasi ką 
nors antireliginio), kinas, spau
da, visa tai persunkta ateisti
ne propaganda. Kiekviename 
žingsnyje stengiamasi pašalinti 
ar susilpninti religinį jausmą. 
Pvz„ gimnaziiose duodamos to
kios temos: “Religija — mokslo 
stabas”. “Mitas apie Dievą” ir 
t.t. Moksleiviams, ypač specia
liose mokyklose, bet ir kaiku- 
rių įstaigų darbuotojams baž
nyčią lankyti draudžiama. Daž
nai galima prie bažnyčios pa
stebėti bestovinę j antį kurį nors 
komsorgą, kuris seka jo žinio
je esančius komjaunuolius. Pa
stebėtas toks jaunuolis perspė
jamas, sunkesniais atvejais turi 
daryti viešą atgailą, arba paša
linamas iš komjaunimo, o tai 
i reiškia kelio galą. Darbo jau 
i nebausi, kokio norėsi.

ea^o 32. III

vila prašomi rašyti šiuo adresu: 
Liucija Paulavičius, 4411 S. 
Telman St., Chicago 32, Ill., 
USA. Yra labai svarbių žinių iš 
Lietuvos. ‘

Šeduikis Jonas, kilęs iš Pik- 
čiūnų km., Vajasiškio parap., 
eškomas motinos. Žinantieji 
tpie ii. ar ,io likimą, prašomi 
pranešti: Jonas Juodvalkis, 
4716 W. 13th Str., Cicero 50. III., 
USA.

Mckvt. Taliurtevičius Kazys, 
kilęs iš Žiobiškio valse., Baltu
šiu km., ieškomas giminių iš 
Lietuvos. Rašyti: J. K. 7 Beat
rice St., Toronto 3, Ont., Canada.

Kas keliatės į kitę 
butę ir norite pigia kaina per

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

BR. STONČIUS

ti j savo pusę.
“Tegyvuoja laisvė”
Kaip komunistai nepasitiki 

šia kryžius kaimuose, moko vai-

mosios komunijos.

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Vairinu vasarnamius. 
Tel. LE. 3-1080 

44 Gwyn ne Avė., Toronto

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

TELEVIZIJOS

I
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami | na
mus veltui. Darbas ir dalys gPran-

Skambinti telef. LE. 1-1602.

Dr. J. URBAITIS

Toronto
Telefonas LE. 6-9622

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

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

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-.val. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2003

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais k šeštadieniai* 
pagal susitarimo

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

386 Bathurst St., Toronto 
Tel. EM. 1-6515

Lietuvio advokato

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN. B.A
teisininkai —/ 

advokatas ir n »taras.

Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. H . Toronto
Telefonai: LE. 4-843 T ir LE. 4-8432

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kil-mus,

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

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

Priėmimo valandos: 
nuo 9-12 ir 3-8 vai v. 

Šeštadieniais pagal susitarimą

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems aklų defek- 
■*•*» aklų ervus, kuri, dai

nai sukelia erdvos skaudėjimų ir ner
vingumų Kelta slavų kolbomis.
470 College St. W. Toronto 

Teief. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

A LENCKI, B.A., LJ*E.

Advokatas — Notaras

W

100 A d lipide St W.

Boom 107

Telefonas EM 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

i 
i

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

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

»
i DAŽAI IR SIENOMS 

POPIERIS!
Vaškas, šepečiai, terpentinas

i Sky’s Paint & Wallpaper 
| 891 DUNDAS ST. W.
{Toronto, Ont.

TeL ERL 4-2715

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telef anuokite ar atvykite 
asmeniškai j

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 JSTAIGĄ 

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

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

Richmond Hill

2mcr.es


8 PUSL.

i ©RCNTO. Cnt.
Šv Jono Kr. pąrapijos žinios
— Pasibaigus vasaros sezono 

pamaldoms Springhursto vasar
vietėje, pamaldų tvarka sekma- 
deiniais: 9.30, 11 ir 12 vai.

— Parapijos kunigai talkinin-

—• Nuo praėjusio sekmadienio 
vėl pradėtos laikyti 11.30 vai. 
Mišios parapijos salėje. Nežiū
rint, kad tuo pačiu laiku laiki
nojoje bažnyčioje laikomos Mi-

kaus visiems lietuviams senat- šios yrą perpildytos, salėję Mi- 
vęs pensijų gavimo reikalu ata- šių klšuSo' 400-300 žmonių.
tinkamų blankų užpildyme. 
Pensijai gauti sąlygos: Kanado
je išgyventi 10 metų ir būti sep
tyniasdešimt metų amžiaus. Prą 
šymai patartina įteikti Kanado
je išgyvenus 9% metų. Minėti 
blankai gaunami klebonijoje. 
Juos užpildant reikalinga turėti 
į Kanadą įvažiavimo dokumentą 
ir, jei galima, gimimo metrikus. 
Turimi metrikai įvairiomis kal
bomis bus išverčiami į anglų 
kalbą ir patvirtinami parapijos 
antspaudu. Asmenys Kanadoje 
išgyvenę 10 metų ir esą 65 me
tų amž. taip pat turi teisę pra-

suteikiama prieš tai atitinka
miems pareigūnams individua
liai susipažinus su prašytojo me
džiagine padėtimi.

— Dėkojama Pr. Besaspariui 
ir Juozui Rovui už sąžiningai 
atliktą bažnyčios medžio darbų 
nudažymo darbą.

— Parapijos choro po vasaros* 
atostogų pirma repeticija įvyks 
šį sekmadienį po 11 vai. pamal
dų .muzikos studijos patalpose.

— Dėkojama Danutei Ščepa- 
vičiūtei, kuri vasaros metu veik 
kas sekmadienį talkino Spring
hursto vasarvietės pamaldose 
lietuviškas giesmes palydėdama 
vargonais.

— Džiaugiamės ir sveikiname 
par. komiteto narį inž. Praną 
Gvildį, laimėjusį stalo tenise 
Kanados čempionatą.

Pamaldos liet, evangelikams 
Malonės liet, evang. liuterionių 
bažnyčioje, 1424 Davenport Rd., 
rugsėjo 14 d. 9.45 vai. ryto.

Kun. L. Kostizenas.
Meisterio pagerbimas

Šį penktadienį, rugsėjo 12 d., 
8.30 vai. vak. šv. Jono Kr. para
pijos salėje LSK Vytis rengia 
stalo teniso meisterio inž. Pr. 
Gvildžio pagerbimą. Norį daly
vauti prašomi pranešti ligi ket
virtadienio J. Gustainiui telef. 
RO. 9-1254. LSK Vytis.

Moksleivių ateitininkų 
susirinkime rugsėjo 7 d. išrink
ta nauja valdyba: pirm. — Aud
ronė Kuolaitė, vicepirm. — Ju
lius Treigys, sekr. — Dalia Got- 
ceitaitė. iždin. — Violeta Sima
navičiūtė. -Nutarta leisti kuopos 
neperiodinį laikraštuką, kurio 
pirmas numeris turėtų pasiro
dyti jau šio mėnesio gale.

Jaunučiai ir moksleiviai at- 
kai nuoširdžiai sveikina Vytau
tą Birietą ir Birutę M. Janu- 
šaitytę, sukūrusius ateitininkiš- 
ką šeimą. Ilgiausių metų!

Moksl. at-kai.
Toronto Putvio Šaulių 

kuopos parengimas, 
įvykęs rugsėjo 1 d., šv. Jono Kr. 
parapijos salėje, praėjo labai 
jaukioje ir linksmoje nuotaiko
je. Buvo atsilankę daug svečių 
ne tik iš Toronto, bet ir Hamil
tono. Iš parengimo gautas pel
nas skiriamas vėliavos įsigiji
mui, kurios šventinimo iškilmės 
numatytos spalio mėn.

Sekantis Šaulių kuopos paren
gimas su programa - vaidinimu 
įvyks spalio 11 d. J. Z.

Ateiviai labdaros vajuje
Kaip kasmet, Toronto United 

Appeal ir šiemet kviečia nauj. 
ateivius dalyvauti labdaros 
vajuje spalio mėn. Yra suda
rytas bendras vajaus komite
tas. kuriame kaip atskiras vie
netas dalyvauja nauj. ateivių 
komitetas, kurį sudaro: pįrm. 
G. Nagy, J. M. Bunker, britas, 
Wm. Hultai ir dr. J. Wasylen- 
ko. ukrainiečiai, R. Vaszary, 
vengras, A. H. Westman, lenkas, 
A. Luitsalu, estas, E. Van Nuis 
ir E. J. D. Mulder, olandai, C. 
Holtman, vokietis, I. Ungar, len
kė ir keli kanadiečiai. C. F. Har-

ROCHESTERIS KVIEČIA

RUGSĖJO MĖN. 13 DIENĄ ŠV.
555 Hudson Ave., 

ROCHESTERIO

didėli, skinčiųjįi* prašome prieš JJat, pa
maldas susilaikyti nuo rūkymo 
ir triukšmo. Mielieji tėveliai 
maloniai prašomi neleisti nuo 
savęs vaikų, nes šie- salėje bėgi
nėdami trukdo tiems, kurie jau 
prieš Mišias nori susikaupti. 
Lygiai tos pačios tvarkos pra
šome laikytis ir po Mišių tol, kol 
scena neuždaroma ir nuo salės 
nepaslepiamas altorius. Be to, 
ateityje ir salėje bus mėginta 
įvesti tradicinių giesmių giedo
jimą.

— Šį šeštadienį, 8 vai. rytą 
bus kalbamas rožančius prie iš
statyto Švenč. Sakramento. Ti
kintieji kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

— T. Placidas ir T. Paulius, , _ _ _ _ _
kelioliką dienų praleidę Kana- deda šį šeštadienį, rugsėjo 13 d. d., nuo 8 iki 8.45 vai. ryto iš tos 
dos šiaurėje, praėjusią savaitę 9 vai. ryto šv. Pranciškaus mo- j pačios CKFH stoties banga 1400. 
grįžo Torontan ir pradėjo eiti kyklos patalpose (Dundas ir šįs laikas yra bandomasis. Pre
savo pareigas.

— Praėjusį pirmadienį para
pijos choras susirinko pirmai se
zono repeticijai, kurioje matė
si ne tik nusipelnę ankstesnių 
metų choristai-ės, bet taip pat 
visa eilė naujų veidų. Kviečia
me dar daugiau’ parapijiečių 
stoti talkon Dievo duotais bal
sų talentais Jo garbei ir tikin-

Publiką linksmins garsusis vokiečių orkestras.
Nuotaiką paįvairins kilnūs gėrimai, šaunus bufetas, turtinga 

loterija ir kitos staigmenos.
Daug jaunimo bei visuomenės suvažiuoja iš kitų Amerikos kolo
nijų tad tuo pačiu kviečiame Jus Kanadiečius gausiai atsilankyti.

Pelnas skiriamas “Lituanus” žurnalui paremti.
Vakaro pradžia 8.30 vai. vak. iki ?

• . Rochesterio Studentų Skyriaus Valdyba.

Prasideda mokslo metai i Liet, radijo programa
Toronto Maironio vardo lietu- “Tėvynės prisiminimai”'vėl pra- 

vių mokykla mokslo metus -pra- sidėda šį šeštadienį, rugsėjo 13 j * 1 v v j _ 1 •  O J i n • n 1 j __

Claremont gatvių-kampas). Po grama einanti 8-tus metus yra 
mokinių registracijos ir paskirs-! organizuojama šiek tiek kitais 

bendrai ’ pagrindais ir bus laukiama visų 
Klausytojų visokeriopos para
mos jai išsilaikyti, pavyzdžiu 
imant Amerikoje veikiančias 
liet, radijo programas. , 

Programos vedėjas.
i Didžiulis mitingas

Tiri’lietuviai“vaikaT maloniaiįsaukiamasJį sekmadienį, rugsė-

tymo klasių, 11 vai. 
vykstama mokinių pamaldoms į 
šv. Jono Kr. bažnyčią.

Šiais metais bus laikomasi 
naujai paruoštos mokyklai prog 
ramos. Tuo‘būdu Toronto lietu- 
viij mokykla vietoj turėtų šešių 
skyrių, turės aštuonis skyrius.!

čiųjų džiaugsmui. Visiems. cho- |kviečiami į lietuviškąją mokyk-13° 14 Massey Hall 7.30 vai.
ro nariams nuoširdžiai dėkoja
me. Parapija iš savo pusės steng 
sis chorą ne tik vertinti ir my
lėti, bet paieškos progų ir jam 
padaryti džiaugsmo. Visais cho
ro rekalais prašome kreiptis į 
choro vadovą sol. V. Verikaitį 
tel. RO. 7-0074 arba į choro glo
bėją T. Rafaėlį tel. LE. 3-0621.

— Dar priimami berniukai 
mokintis tarnauti šv. Mišioms. 
Skambinti T. Rafaėliui. . .

— Metinis parapijiečių ir pa
rapijos geradarių lankymas bus 
pradėtas antroje rugsėjo mėne
sio pusėje. Kadangi šiais metais 
kunigų skaičius yra didesnis ir 
lankymas bus pradėtas anks
čiau, negu kitais metais, parapi
jos kunigai stengsis ilgiau pa
likti parapijiečių namuose ir 
daugiau laiko pašvęsti jų asme
niškiems reikalams.

— Katechetinės vaikučių pa
mokos numatomos pradėti dar 
šį mėnesi. Lygiagrečiai per visą 
rudenį, žiemą ir pavasarį bus 
vykdomas ir vaikučių paruoši
mas Pirmai Komunijai.

— Jei susidarytų bent mini
malus maždaug 15 asmenų skai
čius, yra galimybės pravesti lie
tuvių kalboje uždaras rekolek
cijas vyrams. Jos būtų spalio 

i 10-13 d. Tėvų Jėzuitų rekolekci- 
|jų namuose, Pickering, Ont. 
į Informacijų reikalu prašo kreip
tis Į T. Placidą iki rugsėjo 15 d. 
vakaro.

— Jaunesniųjų moksl. ateiti
ninkų (5-8 skyr.) susirinkimas 
bus šį sekmadienį, rugsėjo 14 
d., 3 vai. p.p. Prisikėlimo par. 
muzikos studijoje. Visi prašomi 
skaitlingai dalyvauti.

— Paskutinėse savaitėse i JA 
V-bes išvyko dviejų parapijie
čių ir buvusių parapijos komi
teto narių šeimos — pp. Les- 
niauskai ir pp. Razgaičiai. Dė
kodami už jų darbą, pasiaukoji
mą ir aukas, linkime Dievo pa
laimos ir pasisekimo naujose 
vietose — Čikagoje ir Clevelan- 
de.

— Praėjusį šeštadienį T. Mo
destas gražiose iškilmėse palai
mino Vytauto Birietos ir Biru
tės Marijos Janušaitytės mote
rystės ryšius. Jaunąją porą pa
rapijos vardu nuoširdžiai svei
kiname ir. linkime gražaus šei
myninio gyvenimo. Tikime, kad 
p. Vytautas ir toliau mums su
maniai talkins parapijos jauni
mo darbuose. • \

ririgton, vajaus vadovas, pareiš
kė. kad nauj. ateiviai taipgi turį 
įsijungti vajun, nes ir jie pasi
naudoja United Appeal įstaigų 
patarnavimu. Pvz. jiems daug 
padeda Travellers’ Aid Society, 
teikdama kelionių informacijas, 
planus, patarnavimus; jos pa
galba pernai esą pasinaudojo 11. 
800 keliautojų. Kai suserga šei
mos motina ir tėvas turi dirbti 
įmonėj, nauj. ateiviai kreipiąsi 
į Visiting Homemakers Associa
tion, kuri pasirūpinanti vaikų 
globa. Ligos atveju, kai reikia 
slaugės namie, pagalbon atei
nanti Victorian Order of Nurses 
ir St. Elizabeth Visiting Nurses 
Association. Kai reikia palikti 
vaikus einant į darba, galima 
esą pasinaudoti vaikų darželiais. 
Be to. esą veikia International 
Institute, puoselėjąs tautinių 
grupiu su gyvenimą bei tarpusa
vį pažinimą. United Appeal 
taipgi remiąs katalikų imigraci
jos biurą, kuris padeda nauj. at
eiviams įsikurti.

lą. Mokyklos mokytojai su 
timi tikisi didelio skaičiaus 
kinių pirmajam skyriui, o 
pat prašo, kad visi pernai 
kę šeštąjį skyrių, grįžtų į

MONJREAL. Cue. ■
Mokslo metų- pradžia į spalio 26 d. Kristaus Karaliaus 

Monrealio lietuvių mokyklo- Šventės proga. Tam tikslui ma
se naujieji mokslo metai pradek loniai sutiko atvykti J.E. vysk, 
darni šį sekmadenį, rugsėjo 14 V. Brizgys. Norintieji priimti 
d., šia tvarka: .Sutvirtinimo Sakramentą malo-
| . 11 vai. Aušros Vartų .bažny- nėkite registruotis pas Tėvą J. 
čioje pamaldos. Mokiniai ir bū- 'Aranauską, SJ. 

Išimieji mokiniai renkasi bažny n or

Po pamaldų’'bažnyčios saįėje 
mokslo metų atidarymas ir nau
jų mokinių registraciją.

šeštadienį, rugsėjo 20 d. 9 vai. 
pamokų pradžia Aušros Vartų 
mokykloje 5525 Angers St. Cote 
St. Paul ir Rosemounto mokyk
loje, Danduran ir. 8to& gt. kam
pas.

Mieli tėveliai, mūsų mokyklos 
laukia jūsų vaikų, atveskite 
juos! KLB KFondo įgaliot.

Sutvirtinimo Sakramentas A. 
Vartų parapijoje bus teikiamas 
______________ .-.t,--------- ------- .

Kaukių balius
Šie metai liet, skautams di- 

džiųj ų darbų jnętąiį/Įįautinę ,sto- 
vykia, Kanados Tautinėje _Pą- 
rodoje liet, skyrius, 40 metų ju
biliejaus minėjimas Toronte. 
Visam tain reikalingas visuo

ganų pirmas posėdis po vasaros 
atpstogų įvyks šį sekmadienį; 
rugsėjo 14 d. 9.30 vai. banko 
kambaryje. Valdyba.

Albertui Dasiui, rugsėjo 8 d. 
Vytauto klube jo draugų bei 
prietelių buvo suruošta prieš- 
vestuvinė staigmena, dalyvau
jant apie 60 vyrų.

Vytauto Klubo pašalpinės na
rių susirinkimai, pasibąigus va
saros sezonui, neįvyks pfrmą 
mėnesio penktadieni, bet, kaip 
paprastai, pirmą mėnesio sek
madienį.

Stasė Stankūnienė gydosi dr. 
Šemogo priežiūroje Lachine Ge
neral Hospital.

Juozas Ramanauskas, ilgame
tis McDonald cigarečių fabriko 
bosas, buvo ištiktas širdies smū
gio ir gydosi Victoria Hospital. <

KLT pirm. P. Jpškevičienė 
grįžo iš atostogų praleistų JAVtam reiKaungčus visliu- 

pritarimas, reikalingos Jr pradėjo vėl mokytojauti. Ža-

Sekančių metų sausio 10 d. Įkalu įsijungiant i KLT Reorga- 

skaučių rėmėjai ir Šatrijos tun- į M. Arlauskaitė, ilgametė Ka- 
“ ________  ; ; Jnados lietuvių veikėja. KLT bu-

balių. Jau ruošiama įdomi; i vuri narė ir “NL” redaktorė bei 
trumpa programa. Rengėjai pra j administratorė, TF Kanadoje 

busimųjų baliaus svečių iš. įsteigėja ir jo buy. pirmininkė, 
i pradėjo naujus mokslo metus 
mokytojos darbe.

Draudimo ištaigos Įkainavo ir 
sutiko apmokėti nuostolius tų 
namų, kurie išsiveržusio van
dens buvo apsemti. Nežinia dar 
ar apmokės ir viešų pastatų nuo 
stolius. Užliejimo metu ’buyo 
apsemti AV bažnyčios ir klebo
nijos rūsiai. Bažnyčia ir klebo
nija apdraustos A. Norkeliūno.

Anglų kalbos kursai 
rengiami Toronto švietimo va
dybos, šiėmėt veiks prie šių mo
kyklų: Bloor Collegiate Institu
te — 4141 Bloor St. West, prie 
Dufferin; Central High School 
of Commerce’— 570 Shaw St., 
i pietus nuo Harbord St.; East
ern High School of Commerce j^enes 
— 16 Phin Ave., prie Chatham es°s: 
Ave.; 
Institute 
prie Humberside Ave.; Kent Se- 

ferin St., prie Bloor St. W.; King 
Edward Senior Public School— 
112 Lippincott St., Į šiaurę nuo 
College St.; Lord Dufferin Se
nior Public School — 303 Ber
keley St., į šiaurę nuo Dundas 
St. E.; North Toronto Collegiate 
Institute — 17 Broadway Ave., 
į rytus nuo Yonge St.; Parkdale 
Collegiate Institute — 209 Ja
meson Ave., į pietus nuo Queen 
St.W.; Ryerson Public School- 
677 Dnudas St. W., į rytus nuo 
Bathurst St.

Registruotis reikia tose pačio
se mokyklose rugsėjo 15, 16, 17 
ir 18 d.d. Kursų mokestis $5 to- 
rontiečiams ir $15 visiems ki
tiems. Darbas prasidės- rugsėjo 
22 d. ir bus dirbama pirmadie
niais, antradieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 
vai. vak. Bus klasės pradedan
tiems ir jau pažengusiems.

Informacijų bus- teikiama tose 
pačiose mokyklose rugsėjo 15 d. 
kas vakarą nuo 7 vai •

Klijentų žiniai 
Naujai atremontuotas resto

ranas “Rūta”, 994 Dundas St. 
W., bus vėl atidarytas nuo rug
sėjo 13 d. J mūsų naujai atre
montuotas ir erdvias patalpas 
visus kviečiame atsilankyti. • 

_ Maistas gaminamas iš šviežių 
ti, į pagalbą atėjo VKLS-gos St. 1 produktų ir prityrusių virėjų.

da neužmiršti visuomeninių rei-
Wimhprcido CnllncriatP &6KanClU merų SaUSlO 1U O. j /otjuiisianL , ivm Humberside Collegiate PrisikėUmo par. salėje'-jūros; nizacini Kejnitetą.
e — 280 Quebec Ave., i m. Arlauskaitė, ilgametė Ka-

niJr Publk&^’-V^buf- tas rengia žiemos sezono kaukiųĮnados; lietuviu.veikėja. KLT bu-

se
i anksto ruoštis. Pagalvoti apie 
įdomias kaukes, kurių daugelis 
bus premijuojama. Maloniai 
kviečiame pasirodyti jaunimą ir 
suaugusius. Skirkime ši balių 
skautiškajam jaunimui ir_ jo 
kultūrinei- veiklai. Rengėjai.

Vilniaus dienos’minėjimas 
Toronte yra rengiamas spalio 12 
<į- 4 vai. p.p. Prisikėlimo parapi
jos salėje- Su paskaita atvyksta 
iš Niujorko vilnietė žurnalistė 
S. -Narkeliūnaitė, neseniai ap
lankiusi Lenkijos ir Suvalkų 
trikampio lietuvius. Po paskai
tos bus meninė dalis.

St. Catharines atstovai prane
šė, kad pasiruošimo darbai se
kančių metu Joninėms jau pra
duti. Jose, be koncerto ir pasi
linksminimo, numatomas ir 
sportas, nes prie salės yra basei
nas. lauko teniso ir krepšinio 
aikštelės. K. B.

Pad č k a
Skautų Korp! "Vytis" filisteriui dr. 

Jonui Yčui, Toronte, finansavusiam LSB j 
Tautinės Stovyklos gairės ir varžybas 
laimėjusioms draugovėms garbės kas- 1 
pinų Įsigijimo, reiškiama nuoširdi pa-; 
dėka. LSB. Vadija.

vak. Jo tikslas pareikšti Kana
dos vyriausybei, kad visuomenė 
nepritaria jos pernuolaidžiai po
litikai komunistinių kraštų, o 
ypač Kinijos atžvilgiu. Numa
tyti penki žymūs kalbėtojai. 
Mitingą organizuoja antikomu
nistinė kanadiečių organizacija, 
Toronte ir anksčiau pasireiškusi 
ne viena proga. ' /
Prof. dr. Agota Šidlauskaitė 

ši pirmadieni su reikalais bu
vo atvykusi iš Otavos i Torontą 
ir ta proga aplankė “TŽ” redak-

„■ ■ ....

Vilniečių posėdis, 
dalvaujant VKLS-gos St. Ca
tharines sk. atstovams, Įvyko 
pereitą savaitę Toronte. Aptarti 
dr. A. Šapokos knygos išleidi
mo reikalai ir Suvalkų trikam
pio lietuvių rėmimas. Negalint 
pasiųsti didelės rūbų siuntos 
(lenkų valdžia atiduoda komi
so krautuvėms), nuspręsta mū
sų brolius ir seses remti ma
žais siuntiniais, paskiriems as
menims. Toronto skautams su
rinkus didelius kiekius rūbų ir 
avalynės, tačiau neturint pinigų 
persiuntimo išlaidoms padeng-

vil-
mo- 
taip 
lan-

_  _ __ ____ _ mo
kyklą ir ją sėkmingai vainikuo
tų mokyklos baigimo pažymėji
mu. ■

Vaikučių tėvelių dėmesiui
Tėvai, norintieji, kad jų vai

kučiai kalbėtų gražiąja lietuvių 
kalba ir būtų ugdomi katalikiš
koje ir lietuviškoje dvasioje, 
prašomi nedelsiant kreiptis i 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seseris, kurios vadovauja 
vių vaikų darželiui.

Adresai: 46 Delaware 
Telef. LE. 4-5773.

Į iškylą ’
Visi Toronto ateitininkai kvie

čiami i iškylą, kurią ruošia Ha
miltono at-kai į Dundas prie 
Werbs Fall rugsėjo 14 d., šį sek- 
maidenĮ. Išvykstama 1 vai. p.p. 
nuo Hamiltono lietuvių bažny
čios mašinom. Blogam orui 
esant, visi renkasi Į parapijos 
salę 3 vai., p.p.

Iki pasimatymo iškyloj!
Hamiltono at-kai. _ ________ __ ________ „ r-—..______t_____ j-c-

. . _ , . Catharines sk. valdyba, kuri išjTel. LE. 6-4393. Šav. V. H. J.Atsargos kanu Toronto sk. -t ■ _ !»-----—..,1 v , . ūuinuiu pęjAAiv diaiu iCARa-.metinis susirinkimas saukiamas fui kvrė Toronto skautams 
rugseio 21 d., sekmadieni, 4 vai. j, ~ - - -

lietu

Avė.,

p.p. Lietuvių Namuose. Dieno
tvarkėje valdybos pranešimai, 
naujos valdybos rinkimai, klau
simai ir sumanymai. Valdyba.

SLA 236 kuopos susirinkimas 
Rugsėjo 14 d.,

■ gauto Joninių pelno šiam reika- i Ivanauskai.

$100. VKLS-gos St. Catharines 
sk. taip pat iš Joninių gauto pel
no pats pasiųs apie 25 siunti
nius. Ta pačia proga VKLS-gos 
Kanados Krašto Valdyba reiš-

REIKALING PATYRUSI PAR
DAVĖJA krautuvėje. Parkside 
Meat Market. Tel. LE. 5-1258.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kos savaitę j Mont
real;, Londoną, Windsora, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403

TORONTO

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

rūsiu anglių pristatymui.
Skambinkite: LE. 5-0527 >

Vasarvietėje MERKURY LODGE
ant gražaus Lake Simcoe ėžero kranto, 40 mylių nuo Toronto, vie^o mylia j 
šiaurę nuo Keswick, Ont., nuomojami naujai atremontuoti: vasarnamis, kabi
nos, sii maistu ar be maisto, laiveliai. Paprašius šoferi, autobusas sustoja prie 
vasarnamio. Savaitgaliais duodami lydekų pietūs. Graži vieta poilsiui ir mes- 

109 Orchard Beach, Keswick, Ont.

Savininkai L. P. Krilavičiai
keriojimui.

Telefonas Koches' Point 184 M.

SLA 236 kuopos susirinkimas nuoširdžią padėką visoms 
Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 2 organizacijoms ir paskiriems aš

vai. p.p. Toronto Lietuviu Na- men^s, l.”r:c _
muose įvyksta pirmasis po vasa
ros atostogų susirinkimas, ku
riame bus Įdomūs pranešimai 
apie nuveiktus darbus SLA auk
siniame jubiliejuje. Narius ir 
besidominčius šios organizacijos 
tikslais bei siekiais maloniai 
kviečiame atsilankyti. Valdyba.

Vad. United Appeal vajus 
šiemet Toronte vykdomas spa
lio mėn. 95 organizacijos, pri
klausančios šiam susibūrimui, 
yra užsimoję surinkti $8.750.000. 
Vajui pravesti yra sudaryta ir 
mažumų komitetas, kurio užda
vinys veikti į naujuosius atei
vius. Be to, šį sekmadienį, rug
sėjo 10 d., 8 vai. vak .Internatio
nal Institute patalpose, 415 Jar
vis St., yra šaukiamas specialus 
mažumų organizacijų atstovų 
susirinkimas vajaus pravedimo 
reikalams patarti.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į 
L I E T U V Ą ir kitus Europos kraštus.

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

• ’ Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerio< fmntnftčlčs. znhHi- 
žolė, “C” termometrai ir kt

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo J90Ū m.

, kurie savo auka ar 
siuntiniais prisidėjo prie mūsų 
brolių parėmimo Suvalkų tri
kampyje ir Lenkijoje. BALFas 
į Lenkiją taip pat siunčia varto
tų rūbų ir avalynės siuntas. 
Kiekvienas galįs paremti šį gra
žų šalpos organizacijos darbą, 
prašomas pasiųsti $5 United 
Lith. Relief Fund, 105 Grand 
St., Brooklyn 11. N.Y. ir iš ten 
bus išsiųstas 20 : svarų siunti
nys. Laiške prašoma pažymėti, 
kuriam tikslui pinigai skiriami.

Ontario ežero -krantu veda
mas vad. Gardiner Expressway, 
numatoma, kainuos net $95.000. 
000, t.y. beveik du kartus dau
giau negu buvo numatyta dar
bus pradedant 1954 m. Mat, pa
brango ir medžiagos ir darbas, 
o be to, vietoj keturgubo^ kaip 
buvo olanuota, kelias vedamas 
šešių linijų.

REIKALINGA PRIŽIŪRĖTOJA 2 metu 
mergaitei, galima gyventi vietoje arba 
atvykti. Tel. CL. 5-1690.

"Europos" ręsto rb n u i, 756 Queen St. 
W., REIKALINGA VIRĖJA, virėjos pa
dėjėja nuolatiniam darbui ir darbinin
kė papietinėm valandom nuo 4-9 vai. 
vak. Skambinti F. Jonynas EM. 4-9641.

PRIIMAMI VAIKAI dienos priežiūrai 
nuo 2-5 metu amž. Tel. LE. 4-7838.

Išnuomojami 2 kamabrioi ir virtuvė be 
baldu. 317 Indian Rd., prie Bloor St. 
Tel. IE, 5-1584.

Išnuomojamas butas 5 kamb. I augšte. 
Yra garažas. Dovercourt - Queen ra
jone. Tel. LE. 5-0811, skambinti pa 
6 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė su baldais II augšte ir vienas dide
lis kambarys III augšte. 210. Rusholme 
Rd. Tel. LE. 4 4004. ___________

Lietuviu liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovano sau ir kitam: medžio su 
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.
"TJAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 

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

A Lietuviška Hi-Fi
įU — il-ro grojimo plokštelė — 16 liaudies dainų ir šokių 
" 1-12” LP. kaina $5.95/

Pasaulinio garso plokštelės su Marek Weber, Caruso, 
f-js. Josef Schmid. Rich. Tauber, Zarah Leander, Jeanette 
itt Me Donald, Nelson Eddy, Don Cossacks, ir daugelis kt. 
{W WALTER KOPPEL
** 609 Yonge St., Toronto 5,-Ontario.

V. a, I ..... ... Ml .1 * - I

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS” •

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

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

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

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI 
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 

ŽEA^f STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS,

L REIKALINGA NAMAMS PASKOLA,
D R A U D I M A S (VISŲ, RŪŠIŲ), 

KREIPKITE S : 
DISTRICT ESTATE BROKERS 

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS 
Pirmoji Montrecly Lietuviu Real Estate Įstaiga

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

Apyvarta 1957 m.
CR. 6-5075 
LA. 2-7879 
OR. 1-8951

D. N. BALTRUKONIS 
F. YASUTIS 
A. MARKEVIČIUS

siekė

E.

$1.000.000,00.
SKUČAS RA. 2-6152

YAFFE — Sekretorė.

ALGARBENS
REAL ESTATE

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

Telefonai: LE. 6-2733, LE. 6-2664 
Vakarais H U. 9-1543

MOItGlCIAI 6’/.%
Parūpiname pirmus morgičius anr geresnių nuosavybių už 

6’% procentus.

Nuosavybių įkainavimas arba pasitarimas suteikiamas, veltui.
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

Me" spž'ni^pai stengiamės, kad mūsų ta3tieč;ai būtų paten- 
cinli. Specializuoi'^r'ė’ pardavime geresnių namu, rezidencijų 

ir investavimų vakarų ir šiaurės rajonuose,
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


