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MOLOTOVO - RIBBENTROPO PAKTAS
1939 M. RUGPIŪČIO 23 — RUGSĖJO 28

Savo knygoje “Mein Kampf” Hitleris tarp kitko rašė, kad 
Vokietijai karas tuo pačiu.metu vakaruose ir rytuose reikštų pra
žūtį. Dėl to suprantama, kad prieš pradedamas karą su Lenkija, 
o tuo pačiu ir su Prancūzija ir D. Britanija, kurios buvo sutarti
mis įsipareigojusios Lenkiją ginti, Hitleris, žūt būt, norėjo apsi
drausti nuo visokių netikėtumų rytuose, t.y. iš Sovietų Sąjungos 
pusės. Ši pastaroji puikiai suprato, kad yra atėjęs jai momentas 
pasislinkti į vakarus, atgauti ne tik tai, kas buvo Rusijos prarasta 
1917-1920 m., bet ir dar toliau pasistūmėti. Vykstančiose derybose 
su D. Britanija bei Prancūzija Rusija reikalavo leisti jai “garan
tuoti saugumą” visiems jos rytiniams kaimynams — Suomijai, 
Estijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai Rumunijai, Graikijai ir Tur
kijai. Kai vakariečiai šitokiam eilės tautų išdavimui nesirįžo, 
Maskva greitai susitarė su Berlynu ir išgavo tą patį. Rugpiūčio 23 
d. Maskvoje Molotovas su Ribbentropu pasirašė Sov. Rusijos ir 
nacinės Vokietijos nepuolimo paktą,, prie kurio buvo prijungtas 
slaptas protokolas, aptariąs abiejų valstybių įtakos sferų pasida
linimą. Kiek tai liečia Pabaltijį, Estiją su Latvija buvo pripažintos J 
Sovietų Rusijos, 6 Lietuva Vokietijos įtakos sferai, abiems pusėms 
pareiškiant, kad jos abi pripažįsta Lietuvos respublikos preten
zijas bei teises į Vilnių.

Po savaitės prasidėjo karas, o dar po pustrečios savaitės Len
kija buvo sugniuždinta ir Vilnius atsidūrė raudonosios armijos 
rankose. Kadangi Lenkiją draskant iškilo naujų problemų, Rib- 
bentrcpas vėl atsidūrė Maskvoje ir rugsėjo 28 d. ankstyvesnis 
svetimų žemių pasidalinimas buvo pakeistas nauju. Šiuo, taip pat 
slaptu, protokolu Lietuva jau buvo perleista S. Rusijai, išskyrus 
mažą Suvaliojęs ruoželį, kurio Vokietija betgi neėmė net tada, 
kai raudonoji armija užplūdo visą Lietuvą, nes bijojo blogo įspūJ 
džio pasaulyje. Ji pagaliau pardavė S. Rusijai tą ruožą už 7.500.000 
aukso dolerių arba 31.500.00 markių. Ši suma buvo Vokietijai 
sumokėta žaliavomis, iš kurių buvo kalami ginklai Vakarams 
pulti. . '■

Po šitokių susitarimų'buvo suvaidinta Vilniaus grąžinimo 
komedija. įvestos įgulos “Lietuvos nepriklausomybei apsaugoti”, 
o vėliau ir aneksija paskelbta. Jei šiandien Lietuvos okupantai 
ir jų bernai skelbia, kad Sovietų Rusija Lietuvą išgelbėjusi nuo 
kapitalistinių kraštų išnaudojime, o lietuviškąją liaudį nuo bur
žuazinių išnaudotojų, tai anuomet jie skelbėsi atėję ir imąsi ati
tinkamų priemonių apginti ir apsaugoti laisvąją nepriklausomą 
Lietuvą, tą pačią, nuo kurios dabar sakosi išvadavę. Skelbėsi 
atėję jos ginti, kai slaptai, plačiosioms Lietuvos masėms nieko 
nežinant, jau buvo sutarę pavergimą ir tik ieškojo švelnesnio 
kelio prie to prieiti, kad tauta būtų ramesnė, kad pasaulyje labai 
blogo Įspūdžio nebūtų padaryta.

Viskas, kas įvyko su Lietuva pastaraisiais laikais, prasidėjo 
ir priklausė nuo Molotovo - Ribbentropo pakto, tikriau nuo prie 
jo prijungtų slaptų protokolų. Prisimename šiuos dokumentus 
jų dešimtmečio proga, prisimename kaip gėdingos klastos pavyz
džius, visiškai priešingus veikiančioms sutartims ir viešoms Mask
vos to pat meto oeklaracijoms apie Lietuvos nepriklausomybės 
išsaugojimą, apie lietuvių tautos suvereniteto gerbimą, kai tuo 
pat metu jau buvo skaičiuojami jos pirkimo-pardavimo judošiški 
grašiai ir formuojamas jai novyti budelių aparatas. Ano pakto 
bei slaptų jų protokolų vaisiais ir šiandien tebegyvename. Ir dva
sia ta pati. Kaip tada, taip šiandien tebeviešpatauja išdavystė ir 
klasta. Skirtumas tik toks, kad šiandien pasaulis tą jau mato ir 
supranta, bet tiems, kurie yra tapę anos ciniškos politikos auko
mis, nuo to nelengviau. .

TORONTO, Ontario, 1959 m. rugpjūčio (August) mėn. 27 d. 
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Gerojo Ganytooj stovyklos pastato Springhurste pašventinimas, kurį atliko kuri. P. Ažubalis.
Apačioje iškilmių dalyviai prie pastato. - (Aprašymą žiūr. 8 psl.)

Sacailės įvykiai
V. Europa šią savaitę yra pasiruošusi JAV prezidento Eisenho- 

werio vizitu., kuris prasideda nuo Bonuos. Anksčiau piez. Eisen- 
howeris buvo pareiškęs, kad kanclerį Ade iaueiį matysiąs Londone 

į caigaamas pasitarimus su Le Gaulie ir Macmillan. Kancleris 
įAuedaueris netgi pareiškė nepasitenkinimą, sakydamas: “Aš būsiu 
!priverstas arba priimti i-.ą ame sutarė savo pasikalbėjimuose, arba 
pasilikti apšaukiu taikos "drumstėju”. Tar sakydamas Adenaueris

i vUie.o pagxii.uc, neš jj puta ė ne ūk sovietų, bet ir britų spauda, va
dindama J2 pavojingu žmogumi, kurio poLtika vedanti karan. Kaip

■ žincjna, Auenaueris yra hiems linijos portikas, perspėjąs vakarie- 
;čių vadus prieš galimas šovre-.ų viliones. Britams jis nepatinką dar 
u to .ėl. kad jis eina išvien su » -— — ■—--- ——-
De Gaulle ūkinėje .-.r.iyje, \Fa- 4ęs valdžion premjeras Sanani- 
dovaudami bendrajai V. Europos kone šios sutarties nesilaikė. Jis 
rinkai, kur britai r.eįtelpa. Britai paskelbė Laos, laisvojo pasaulio 

i p.iSK£ibė žinią, esą vokiečiai pa- o viena komunistinių ba-
' deda prancūzams gaminti atomi talionų internavo. Likusieji da- 
i e i cuioa savo špęcialistąis ir lė- liniai pabėgo pas komunistinius 
šomis. Bonnos vyriausybe tai pa- Kaimynus ir dabar, jų padedami, 

j ne.ge, i .orą yra zn-oma, kati nrah ■ praųtjO naujas kovas prieš Laos 
; eūzai privačiu būdu yra pasitel- ■ vyi .ausybę. Klausimas norima 
i kę vokiečių specialistų. Adenau- iškelti Jungt. Tautose. Labs vy- 
jęriui tad n- rupi atkreipti Eisen- riausybė nenori atgaivinti bu v. 
ihowerio dėmesį į vakariečių vie- JT paliaubų komisijos, kurioje 
1/^68 steką ir i galimu nuolai-J dalyvavo Kanada, Indija ir Len- 
■dų pavojus. De Gaulle rūpi įš- ikija, nes lenkų atstovai'palaikė 
i reikšti savo nepasita iki r imą i komunistus. Laos Įvykiai laiko- 
pradedamu sovietų - amerikiečių nri svarbiais, ir jie iškils Eisen- 
dialogu, paliekant nuošaliai Š- hovverio - Chruščiovo pasitari- 
Atlanto S-gą. Nepatinka jam JA muosę 
Vbių atsakymas neduoti Pran-irimtai 

’'.minių paslapčių, nėrė- kraštą

KAS NAUJO
Ministcrių kabinete įvyko pa

sikeitimų: min. be portfelio J. M. 
Macdonell atsistatydino. Viešų
jų darbų ministeriu vietoje 
Green, jau anksčiau paskirtu 
užs. r. ministeriu, liko paskirtas 
Toronto advokatas David Wal
ker; krašto apsaugos ministeriu 
antrininku — associate minister 
— pakirtas Pierre Sevigny iš 
Montrealio. buvęs atstovų rūmų 
vicepirm. Abu naujieji kabineto 
nariai yra stambių įmonių di
rektoriai. Įeidami vyriausybėn 
jiedu atsisakė visų direktorysčių.

KANADOJE?
nant su birželio mėn. Padaugėj- 
mą sudarė atėję dirbti studentai, 
žemės ūkio darbininkai ir kt. Ne
žiūrint to, visdėlto bedarbių skai
čius liepos mėn. buvo 228.000, o 
birželio — 234.000. Ekonomistų 
nuomone, bedarbiu skaičius lie
pos mėn. sudaręs 4.6% visų dir
bančiųjų ir tebeduodąs pagrindo 
susirūpinimui, nes žiemos sezo
nas prie jo pridėsiąs didoką skai
čių bedarbių.

i
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Okupuotos Lietuvos tautiečiai Vienoje
Apie komunistinio jaunimo hallėje su savo programa. Daly-; nėlėmis.

tarpt, festivali Vienoje esame jau vavusieji laisvojo pasaulio lietu-Į Kaikurie festivalyje dalyvavę 
rašę. Taipgi esame suminėję kai- viai po programos bandė su jais okup. Lietuvos tautiečiai buvo 
kurias pavardes dalyvavusių iš pasikalbėti, bet kliudė austrų ko-; apgyvendinti viešbutyje. Ir su 
okupuotos Lietuvos. Apie pasta- mųnistų sargai, kutįė saugojo Uais pošiltalbėjimna nobuyo lo.is- 
ruosius yra atėję naujų žinių. Jų 
pavardės neminimos, išskyrus te
norą V. Noreiką ir sportininkę 
Birutę Zalagaitytę - Kalėdienę. 
Visi jie buvo stropiai sekami so
vietinių sargų ir negalėjo laisvai 
susitikti netik su laisvojo pasau
lio lietuviais, bet ir Su kitų so
vietinių respublikų jaunimu. Vis 
kas buvo taip sudaryta, kad lie
tuviai nesusitikinėtų nė su Len
kijos jaunimu. Mat, norėta iš
vengti pavojaus užsikrėsti lais
vesnėmis pažiūromis. Į festivalio 
galą komunistinių sargų budru
mas betgi pašlijo — jie tiesiai ne
pajėgė išlaikyti užtvaros nuo va
kariečių jaunimo. Tokiu būdu 
daug kam pavyko pasprukti į 
miestą, o visa eilė propagandinių 
susirinkimų liko apytuščiai.

Prieiti prie lietuvių buvo sun- _ .
ku dar ir dėl to, kad jie niekur ne ’ lankęsi Sov. Sąjungoj, nori atsi
buvo vadinami lietuviais. Net ir* 
programose jie figūravo kaip S. 
Sąjungos jaunimas. Lietuvių stu
dentų sekstetas pasirodė Štadt-

kelią Į ųžsceni. Pavyko peisįnies- 
ti tik keliais sakiniais perduo
dant laisvųjų tautiečių sveikini
mus. Pats pasirodymas progra
moje buvo gana įspūdingas. Da
lyvavusieji buvo apdovanoti pa
sižymėjimo medaliais bei dova-

į r juos, nialyt, kažkas 
sekė. Aikštėse sutikti tautiečiai 
grupėmis irgi laikėsi labai atsar
giai. kaikurie jų net išviso vengė 
kalbėti. Visdėlto buvo rasta ga
limybių supažindinti juos su lais
vojo pasaulio lietuvių spauda.

nes

Kol kas Laos komunistai 
grasina užimti visą

Tebeieško taikos
skrendąs Europon ! P. Amerikos kraštų konferen- 
z:to; reikalu, turės ■ ei ja Santiago mieste pasibaigė 

: daug dėmesio skirti bendram va- gražiais nutarimais. Juose buvo 
i kariešiu susistvgavimui, kad ga- i pabrėžtas nusistatymas saugoti 
i lėtų išeiti bendru frontu prieš Į demokratinius principus, suda- 
Chruščicvą, kuris savo pasitari- i ryti valdžias laisvais rinkimais, 
mams su Eisenhoweriu Vąšing-: respektuoti individo laisvę, orga- 
tone, yrą.Paskyręs net 5 dienas, o jniztioii socialini teisingumą, duo- < 
Amerikos raiikymui — 7. ti žodžio bei spaudos laisvę. Taip /

r . .. . gi buvo pareikštas įsitikinimas,
Komunistų kovos Azijoj į(acĮ demokratinė santvarka kraš-

Kinija,- nepajėgdama įsiveržti | tui negalinti būti primesta va- 
' tarptautinėn politikon diplomati- i ru — išorine invazija. Taiką šau
niais keliais, teberengia vis nau- goti pavesta komisijai iš 5 narių, 
jus vietinio pobūdžio karus ir i kuriai vadovauja JAV atstovas 
tuo vis iš naujo atkreipia pašau-'J C. Dreier. Ji buvo sudaryta 

J;o dėmesį. Šį kartą ji pasinau-<1940 m. ir dabar jai duotas žy- 
dojo Laos krašto sunkumais, kraš ' miai platesnis uždavinys. Dar 
to,’ kuri spaudžia komunistiniai prieš Konferencijos pabaigą įvy-

CŪzijai atominiii nadaį 
mimas Alžerijos politikos 
Eisenhower 
u iii'UsČ’Co i-

įkymui — 7.

kaimynai — pati Kinija, Š. Viet
namas ir Pathet Lao provincija. 
Laos, turįs 2.5 mil. gyv., buvo 
prancūzų valdomos Indokinijos 
dalis. Kai prancūzų koloninė ka
riuomenė po 8 metų kovų buvo 
nugalėta, Laos tapo neprikl. vals
tybe, valdoma savo karaliaus. Pa 
gal Ženevos susitarimą 1954 m., 
komunistiniai daliniai pasilaikė

Šumauskas kviečiamas. Amerikon?
Sovietinės Lietuvos ministeriu j Nekelia rūpesčio privačių asme- 

tarybos pirm. M. Šumauskas.' nu ątsilankymai iš okupuotos, nvmuu^uu™ 
kartu su Gudijos respublikos i Lietuvos. Pvz. JAV lankosi H. Pathet Lao provinciją. Taipgi li- 
premjeru, Chruščiovo buvo pa- Zimanas, “Tiesos” redaktorius ko sudaryta sutartis su tos pro- 
siimti į Varšuvą, kai vizitavo W. kaip SoV. Sąjungos žurnalistų vincijos komunistų vadais, pagal 
Gomulką. Matyt, tam, kad lenkai grupės narys. Praėjusį pavasarį i kurią du komunistų ministerial 
nereikštų pretenzijų, nesuderina- i spaudos dienos proga H. Zimanas , turėtų būti priimti centr. vyriau- 
mų su lietuvių ir gudų rėspubli- išvanojo išeivijos spaudą, ypač J. sybėn, o jų kariniai daliniai
kų interesais. Dabar kalbama 
apie Šumausko kvietimą Į JAV. 
Mat, amerikiečių gubernatoriai,

Newfoundland prov. rinkimuo
se liberalų partija gavo 31 atsto
vą iš 36. konservatoriai 3, vieny-

Canadair lėktuvų įmonė Mont- 
realy laimėjo valdžios užsakymą 
pagaminti 200 sprausminių lėk- 
tuvių rėmų už $91.500.000. Kitas 
užsakymas duotas Orenda En- 
gins b-vei Maltone pagaminti

bes partija 2, demokratinė par-1 lėktuvams motorus už $80 
tija — darbininkų 0. Tuo būdui111*!- Lėktuvai, Starfighter F-104 
premjeras Smallwood gavo pro- amerikiečių Lockheed tipo, 
vincijos gyventojų aiškią para
mą kovoje prieš amerikiečių uni
ją provincijoj ir prieš feder. vy
riausybės subsidijų politiką New Nauja liga loa-loa surasta Que- 
foundlandui. ibeco prov. Farnham vietovėje,

♦ ♦ jkur gyvena 6.000 asmenų ir yra
Ontario sveikatos apdrauda tu- • kareivinės su 1.000 kareivių. Šia 

rintieji ir persikeliantieji kiton i liga yra užsikrėtė jau 5 asmenys, 
provinciion gyventi, pagal nau- i Tai šiltųjų kraštų liga, žinoma 
ją taisyklių pakeitima, gali ja Azijoj ir Afrikoj. Ją paprastai 
naudotis 3 mėn., jeigu buvo įmo- išnešioja įvairūs vabzdžiai. Ko- t • - . • . • « *. * 1— “ J v • _ a • __ 1_ _ _ • 1 _ _ a _

pakeis Kanados aviacijos dalinių 
Europoje Sabre tipo lėktuvus.

kėtas atitinkamas įnašas; jei bu
vo imokėta daugiau, Ontario sv. 
apdraudos komisija grąžins įna
šą. Joį betgi Ontario prov. gy
ventojas, persikėles kiton pro
vincijom tuojau gauna tos prov. 
andrauda. nustoia teises naudotis 
Ontario apdrauda ir tuos 3 mėn. 
Ateityje numatoma sudaryti ben 
dras taisykles visom pbrovinci- 
jom, kuriose veikia prov4. sve-Vn- 
tos apdrauda, kad gyventojų kil- 
nojimasns vienodai būtu traktuo
jamas. Kol kas persikėlus kiton 
nrov. reikia paduoti prašymas ir 
laukti 3 mėn. normalia tvarka.

Dirhančrųju skaičius liepos vi
dury pasiekė rekordą 6.206.000 ir 
rodo padaugėjimą 153.000 lygi-

kiu būdu šios ligos bacilos pate
ko Kanadon, nežinia. Liga nėra 
mirtinai pavojinga, jei nesusida
ro komplikacijų. Pradžioje oakv- 
la temperatūra, vėliau ištinsta 
kojos, blauzdos, sąnariai, oda. 
Vaistai nuo jos dar nežinomi. 
Karta susirgęs turi kentėti visą 
gyvenimą. Ar ši Ima užkrečiama, 
irgi nežinoma. Tyrimus 
Montrealio un-to tropinių 
specialistas dr. Somlo.

daro 
ligų

CBCGrižo iš Sov. Są’ungos 
politiniu žinių nranešėias L. Hen 
derson ir pareiškė negalėjęs ten 
kalbėtis su vietiniais žmonėmis. 
Savo foto bei filminį aparatą ir 
garsarašį turėjęs palikti Kana
dos ambasadoj. Sovietų ambasa-

dorius Otavoje, duodamas turisto 
vizą, sakė, kad Henderson galė
siąs fotografuoti bei kalbėtis su 
žmonėmis, bet nuvykęs Maskvon . 
susidūrė su ponia Ovanova, kul
tūrinių ryšių komiteto atstove, 
kuri nedavusi leidimo fotogra
fuoti ir kalbinti sovietų piliečius. 
Esą buvę priekaištaujama, kad 
Kąnada neturinti kultūrinių ry
šių sutarties su Sov. Sąjunga.

♦♦
Dirbiniai audiniai iš Japonijos, 

vpač “rayon”, užplūdo Kanados i 
rinką ir sudaro stiprią konkuren-: 
ciją vie'irei tekstilės nramenei.' 
Pastarosios atstovai užprotesta-: 
vo prieš toki importą, ir Kana- Į 
dos vyriausybei pavyko susitarti 
su Japonija, kad ji sumažintų sa
vo audiniu eksportą Kanadon. 
Imtis nriemo»'i’i K t-o.
dos vyriausybė nenorėjo, nes Ja
ponija gali sustabdyti savo im
portą įš Kanados. z

ZB>?lo ir dn’ų šaliniai atrasti 
Yukone, Eagle Plain olotuose 
150 myliu i šiaurės rvtus nuo 
Dawsen ir apima 300.000 »kn>. 
šaltinius surado Western Mine
rals b-vė. Apskaičiuojama, kad ji 
gali gauti 10.000 kūK pėdu kas
dien natūralinių duiu ir žibalo. 
Kol kas ten dar nėra kelių ir pa
ti vietovė yra šiaurės arktikos 
rate. Valdžios lėšomis kelias yra 
nutiestas iki Flat Creek — 15 
mylių į rytus nuo Dawson.

j T vJ O J"
lyginti svetingumu atsikviesda- 
mi sovietinių respublikų prem
jerus. ŠĮ klausimą jie svarstė sa
vo suvažiavime Porto Rico mies
te San Juan. Nežiūrint kaikurių 
gubernatorių priešingos nuomo
nės, daugumas pasisakė už pa
kvietimą. Išeitų, kad ir Šumaus
kas kviečiamas, nors nė vienas 
gubernatorius soviet Lietuvoje 
nesilankė. Toks žygis galėtų būti 
aiškinamas kaip Lietuvos okupa
cijos pripažinimo mostas.' Lietu
vos laisvinimo veiksniai tuo rei
kalu daro atitinkamus žygius.

Kardeli ir dr. A. Šapoką.
Henrikas Zimanas, “Tiesos” 

vyriausias redaktorius, kartu su 
7 kitais sovietiniais žurnalistais

Įjungti krašto kariuomenėn. Atė-

ko invazija Haiti krašte, spėja
ma, iš Kubos. Haiti vyriausybė 
paskelbė sunaikinusi įsiveržėlius.

Havajų salas prez. Eisenhowe- 
ris paskelbė 50-tąja JAV valstija. 
Anksčiau už tai pasisakė Kon
gresas ir Havajų gyv. dauguma, 
kurių esama 600.000.

Jungt. Arabų Respublika ir 
Jordanas atnaujino diplomati
nius santykius ir pasikeitė atsto
vais.

Knados vyriausybė buvo pasi
ruošusi kviesti Chruščiovą ap
lankyti Otavą JAV vizito proga, 
bet gavo iš Chruščiovo neigiamą 
atsakvma. .

rugpiūčio 11 d. atskrido į Niujor- Rugpjūčio 20 d. I-ji paraudusių 
ką. JAV jie praleisia pora savai- T .X7 A . fL T7.,
čiu lankvdami įvairius miestus JAV hetuvn! SruPe ls V,ln,aus 
— Vašingtoną, Philadelphiją. Či- išskrido Maskvon, kur išbuvo 
kagą, Buffalo. “Laisvė” skelbia, ketvertą dienų. Vilniaus radijas 
kad Zimanas esąs dzūkas nuo
Lazdijų. Kaip iš Izraelio sūnaus santų vardu, kuriame_išgirti ta- 
pasidarė dzūkas, tai-gal tik “Lais 
vė” ir težino. Jo žmoną Frida 
esanti partinės mokyklos dėsty- prieš “pasiekimus”. Atsisveikini- 
toja. Jie turi sūnū Aleksandrą; mo kalbą pasakė užsienio r. mi- 
ir dukterį Olgą. Pats Zimanas nisteris Preikšas, o iš ekskursan- 
karo metu partizanavęs, vadova- tų pusės kalbėjo “Vilnies” red. 
vęs partizanų grupei, pasivadi- Jbkubka, Petrikienė ir Stensle- 
nęs “Jurgiu”. rienė.

Ekskursantai grįžta Amerikon

paskelbė atsisveikinimą ekskur-

rybiniai laimėjimai. Esą ten ir 
trūkumu, bet jie nublanksta.

f- i

§. Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė, grįžusi iš P. Amerikos. Niujorke, Idlewild aerodrome. 
VI Lietuvių Dienos proga ji susitinka Hamiltonne su Kanados lietuvių krepšinio rinktine.

Antroji grupė tebevažinėja di- 
zeliniu autobsu po Įvairias vieto
ves. Ją sudaro: J. Juška, vado
vas, nebuvęs Lietuvoj nuo caro 
laikų, dr. J. J. Kaškiaučius, J. 
Babarskaitė. J. Vaznys, M. Vait
kus. A. P. Goris, P. Gasparienė, ,
A. Jakus, M. Klimas, J. Lazaus
kas, J. Baker, J. Mažeika, J. Ur- 
monienė. O. Šimkus, J. Nainys.
B. Joski-Masilonis, K. Krasnic- 
kas, E. Sausser. Irena Babarskai-

,'tė yra Niujorko un-to stud. Vil
niaus un-te ji susitiko su jauna 
anglų k. dėstytoja L. Pelekaus- 
kaite, o Kaškiaučius su prof. K. 
Prenskum. Visai grupei buvo ap
rėdyta remontuojama šv. Petm 
ir Povilo bažnyčia Antakalny. A. 
Burokas aiškino, kad sovietinė 
valdžia ją remontuoja valstybė 
lėnomis, norint parodvti, kad Lie
tuvoje yra “tikėjimo laisvė”.

Ir I ir II grupę sudaro komu 
nistuoiantieu lietuviai. G. Urnc- 
žis iš Kalifornijos puvo prašęs 
vizos aplankvti Lietuva, bet gav' 
atsakymą iš Lauryno Kapočiaus 
II sov. ambasados sekretoriau: 
Vašingtone,' kad po visos eilės 
formalumų galėsiąs dasikasti ik’ 
Rygos, o ten turėsiąs prašyti lei 
dimo į -Lietuva. Be to, jis pažy 
mėjo, kad ikišiol pavieniši as- 
r-pnvs vevvkę Lietuvon, o 
tik grupės. H. Zimanas, “Tiesos" 
red., laukasis JAV su sovietiniu 
žurnalistu grute, matėsi čikago 
je su raudonųjų grupe ir pareiš
kė. kad Amerikos lietuviams bū- 
Įsią leidžiama vykti Lietuvon pa
sisvečiuoti.
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amerikiniam kapitalui ir emigra- sovietinio gyvenimo tyrinėtojų, duoda tą klaikumą, kuriame vis buvo pasklidęs gandas, kad “Lie- 
cijos sluogsniams, pastarųjų me- nors tikrovėje jis turi [didėlės nauji jaunuolių būriai ima žavė- tuvos-Latvijos pasieny su Vaka- 
tų pakitusios tarptautinės pade-: reikšmės. Komjaunimasvia- tis komunizmu, jam pašvenčia rais(?) nuimtos visos pasienio

I

stojo nei į pionierius, nei į kj. 
| Stalino mirtis sukėlusi įvairių

■ I Bendriausiais bruožais nujJa- nuotaikų rusuose: vieni įgavę 
nagrinėtas'šakota komjaunimo istorija iš- naujų vilčių, kiti raudoję. Tada
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KOMJAUNIMAS - NUSIVYLĖLIŲ TALKA
Dauguma vad. “šaltojo karo” į Tenka sutikti su įžangos au- Į 12 liudininkų 

priemonių, kurios buvo sukurtos torium, jog komjaunimo klausi-[ •-*— i-i-
1950-1951 m. bendradarbiaujant mas iki šiol per mažai nagrinėtas

> ne- j 
i kri- ‘ 

tikuotas Gomulka staiga buvo 
pradėtas garbinti. Tačiau dau- Į 
giausia klausimų iškėlė Vengri- | 
jos įvykiai 1958 m. patekęs į‘ Ry- |

Vl-ji Kanados Lietuvių Diena Hamiltone
Jau ne kartą šio laikraščio pus- tų metu, gali būti iškelti vienos 

lapiuose buvo apbūdinti Lietu-',ar kitos pusės. Ir jie iškils auto-i'1“ — —*--- ’ D-'-—°* —-
.. .......................................... matiškai, nes kaip rašė The Ha- Y° net sustipnno, ypač 

milton Spectator; į Chruščiovui k*k Jidmių gausą,
numatomą rengti banketą bus L mstituto darbų išorinis

ties poveikyje arba jau yra vi- nas. didžiųjų režimo ramsčių. Jo 
siškai likviduotos arba išgyvena' eilėse pernai buvo 18 milijonų 
paskutines likvidacijos dienas, ^sovietų jaunuolių. Jiems leidžia- 
Siuo atžvilgiu tikrą išimtį suda- mi 133 laikraščiai ir 64 žurnalai 
ro Miunchene veikiantis Institu- 26-mis kalbomis. Tai milžiniška 
tas Sov. S-gai tirti (Institute for 
the study of the USSR). Iki šiol 
jis ne tik išsilaikė, bet dargi sa-

vių Dienų tikslai, kurių svarbiau 
si yra: susiartinimas - suėjimas 
nors kartą metuose lietuvių, iš
blaškytų plačiuose Kanados plo
tuose, o taip pat pademonstravi
mas mūsų tautinių aspiracijų Lie 
tuvos atžvilgiu ir kartu parody
mas, kad lietuvis, nors išblokštas 
iš gražiosios Baltijos jūros pa
krantės per tūkstančius mylių, ta 
čiau gimtojo krašto neužmiršta 
ir ■ dėl jo laisvės kovos visomis 
įmanomomis priemonėmis.

Šiemet šeštoji Kanados Lietu
vių Diena sutampa su ta liūdna 
sukaktimi, kada 1939 m. buvo pa
sirašytas Stalino ir Ribentorpo 
paktas, uždėjęs Lietuvos ir kt. 
tautų pavergimo antspaudą, už
dėjęs DP raides milijonui šio pa
saulio žmonių. Liūdna tai sukak
tis, tačiau LD sekmadienio akte, 
susirinksime į salę ne ašarų lie
ti, bet sustoti į dar tvirtesnes gre 
tas kovai už mūsų Tėvynę, kartu 
reikalaujant laisvąjį pasaulį at
merkti akis daromoms klaidoms, 
šio 20-tojo amž. moderniškojo 
Džingis Chano atžvilgiu ir gud
rių Sov. Sąjungos kaip šachmatų 
lentoje, daromų poltinių ėjimų. 
Prie tokių priklauso Chruščiovo 
vizitas tuoj po Lietuvių Dienos 
JAV ir gal Kanadoje, ir revizi
tas tos valstybės prezidento, ku
ris ne kartą yra pareiškęs gra 
žius žodžius pavergtų tautų at
žvilgiu, paskelbęs net Pavergtų
jų Tautų savaitę.

Ir Kanados ir JAV lietuviai su 
didžiausiu nusistebėjimu šią ži
nią priėmė. Ypač JAV tautiečiai, 
apjungti ALTe ir turėdami ne
mažai įtakos to krašto politinia
me gyvenime, ne kartą klabenę 
Valstybės Departamento duris 
mūsų Tėvynės reikalais. Jau 
prieš viceprez. R. Nixono kelio
nę į Maskvą, ALTo Vykdomasis 
K-tas lankėsi užsienių reikalų 
ministerijoje ir buvo priimtas 
augšto departamento pareigūno

pakviesti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atstovai, nes JAV tų kraš 
tų okupacijos nepripažįsta.

Taigi, malonu bus VI-tosios 
Lietuvių Dienos svečių tarpe tu
rėti pagrindinį kalbėtoją Am.

po
būdis primena sovietinės propa
gandos leidinius ir nesudaro la
bai patrauklaus įspūdžio. Iš tik
rųjų, paėmus į rankas tokį leidi-

jaunuolis savo akimis pamatė 
vietinių gyventojų neapykantą 
rusams ir, pasinaudojęs pirma 
proga, perėjo į Vakarus.

Šie keli pasakojimai vaizdžiai 
parodo, kuo remiasi sovietinė 
stiprybė. Ne tik teroru, bet ir 
milijonų nusivylėlių prabėgan
čiu susižavėjimu, ilgiau ar trum
piau trukusiu “tikėjimu”. —

(1) Soviet Youth. Twelwe 
Komsomol Histories. Institu
te for the Study of the US ;
SR, Series I, No. 51. July 
1959. 25frpsl

J. Vidzgiris (ELI):

sargybos. Vėliau tai buvo susieta 
su uėrijos byla”. Komjaunuoliu 
tapo tarnaudamas armijoj. Vie
ną vakarą, jam besėdint klube, 
atėjo politrukas ir nukabino Sta
lino paveikslą. Tokia buvo “de- 
stalinizacijos” pradžia. Po to įsa
kė peržiūrėti visas biliotekos 
knygas ir Stalino vardą užbrauk
ti Stalino veikalai turėjo būti su
deginti. Po trijų dienų tas pats 
politrukas atėjo su nauju įsaky
mu “nebedeginti”. Tada visi juto, 
jog “viršūnėje kažkas vyksta”.

savo energiją, paskui nusivilia, 
triaukiasi ir pereina į jo atvirų 
ar slaptų priešininkų eiles. Tokia 
tragedija atsispindi tuose pasi
pasakojimuose, kuriuos minimoj 
knygoj pateikia 12 buv. komjau
nuolių. 6 jų rusai, 2 ukrainiečiai, 
1 sibirietis, armėnas, totorius ir 
kirgizas. Visi išėję k j mokyklą. 
Vyriausiasis dalyvavo revoliuci
joje, jauniausias tik 1955 m. bu
vo įstojęs į komjaunimą. Įvairios 
socialinės kilmės. Tačiau jiems 
visiems būdinga, jog vienu metu 
jie yra buvęs daugiau ar mažiau 
susižavėję organizacija, ištikimai 
tarnavo režimui, nenorėjo maty
ti tikrovės, o pagaliau galutinai 
nusivylę iš baimės taikstėsi. Tik 
karas ir susidūrimas su užsieniu 
sudarė jiems galimybę nusikra
tyti pančių, kuriuos iš dalies bu
vo patys užsidėję. Žinoma, ne
įmanoma trumpai apibūdinti 
kiekvienos tų istorijų, nes tai iš
tisa asmeninio likimo pynė.

Kirgizas atsivertė 
Lietuvoj - ■

Kirgizo tikėjimas komunizmu 
subraškėjo Lietuvoje, kur jam 
teko atlikti karo tarnybą. Pama
tęs neseniai buvusį laisvą kraš
tą, jis ėmė nekęsti politrukų aiš
kinimo apie sov. sistemos prana-

organizuota jėga. Tačiau kaipgi 
ji ištikrųjų atrodo? Kaipgi jau
čiasi, kokiomis nuotaikomis gy
vena pavieniai šitos daugiamili
joninės organizacijos nariai? Į 
šiuos klausimus atsako dvylika 
buvusių komjaunuolių, kurių as
meninės patirties pasakojimai ir 
sudaro minimą knygą.

Klaiki istorija
i Epizodinio pobūdžio pasakoji
mus papildo sutraukta komsomo- 
Io istorijos apžvalga nuo įsikūri
mo iki mūsų dienų.. Jos autorius 
Abdurachman Avtorchanovas 
yra baigęs raudonosios profesū
ros institutą 1937 m. ir jau prieš 
tai paskelbęs svarių straipsnių 
sovietinėje spaudoje svarstantį 
tautinį klausimą. Jis teigia, jog 
raudonųjų pergalė rusų pilieti
niame kare buvusi jaunimo iško
vota. Raud. armijai vadovavo ne
patyrę vadai, kaip Tuchačevskis
— 25 inetų amžiaus, Ubwevieius
— 22, Fedko— 21. Tai buvusi
“herojinė karta”, su k j bilietu 
gavusi “šautuvą ir 200 šovinių”. 
Tačiau Šitie jauni užsidegėliai iš- ________r--------- ----------- r------
kovoję Leninui pergalę anaiptoj 'sumą. Savo lūžį jis taip aprašo: 
nevisi buvę komunistai. Priešin- (“Vykdamas per Lenkiją, kur “Iš- 
gai, netrukus jų eilėse iškilo ir laisvinimo” dar nesekė kolekty- 
pirrtioji sovietų vidaus opozicija, vizacija, buvau nustebintas len-

■ vadovaujama Dunajevskio, Poli- kų ūkininkų gerove. Lietuvos 
femo ir Jakovlevo. Jau 3-me k j' žmones dar geriau gyveno. Tuo- 
suvažiavime 1920 m. buvo rei-, jau prisiminiau gyvenimą pas 
kalaujama nepriklausomybės 
nuo partijos ir nuo jos rusiškojo 
centro. Jaunimo nepasitenkini
mas prasiveržė Kronštadto suki
limu, kurio šūkis buvo: “Už ta
rybas be komunistų?”. Komjau
nuoliai palaikė Trockio vad. kai
rės opoziciją 1923-24 m. O po to, 
kai Stalinas, susidorojęs su Troc- 
kiu, atsigrįžo prieš savo “sąjun
gininkus” Zinovjevą ir Kamene- 
vą, juos rėmė ypač Leningrado 
kj. Stalinui galutinai įsigalėjus 
1935 to., komsomolas buvo “nu- 
politintas”, nukreiptas išimtinai 

•į “socialistinę statybą” ir “sta- 
chanoviečių” judėjimą. Stalinui 
daug pasitarnavę kj vadai su Ko- 
sarevu priešaky 1938 m. buvo pa
skelbti “iš<|avHcais, atskalūnais, 
šnipais, sabotuotojais ir teroris
tais”, kankinti ir sušaudyti (per
nai rehabilituoti). Autoriaus nuo 
mone, stalininis siautėjimas bu
vo priežastis pirmųjų sovietinių 
pralaimėjimų kilus karui. Ir tik 
Hitlerio trumparegiškumas, ra
sizmas, masiniai žudymai ir be
laisvių marinimas badu padėjo 
sovietinei propagandai. Pagrin
dinius smūgius fronte atlaikė 
jaunimas, kai tuo tarpu čekis
tai, vadovavo užfrontėje raudo
niesiems partizanams. Po karo 
pakilusią nuotaiką Stalinas ren
gėsi iš naujo užgniaužti naujais 
plataus masto valymais, kurių 
pirmieji ženklai buvusios Lenin
grado partinių ir Kremliaus gy
dytojų bylos. Naujų vilčių su
kėlusi Stalino mirtis. Ypač po 
20-jo kp suvažiavimo jaunime 
atgijęs susidomėjimas politika. 
“Atolydžio” metu labiausiai pa-

. sižymėjo komjaunimo rašytojai 
savo knygomią: Dudincevas “Ne 
vien duoną”, Jevtušenko — “Žie
mos stotis”, Graninas — “Ypa-

■ tinga nuomonė”. Literatūros žur
nalas “Novy mir” ne tik atspaus
dino Dudincevo romaną, bet ir 
aštrias “socialistinio realizmo” ir 
partinės kontrolės literatūroje 
kritikas. Iš k j sluogsnių kilo ir 
“Voprosy filosofii” paskelbtoji 
Nazarevo ir Gridnevds kritika 
šūkiu: “Mažiau administraci
jos, daugiau praktiško darbo”. 

(Lenkijos ir Vengrijos įvykiai pa
gilinę psichologinę krizęl<kurią 
sukėlė Stalino nūsikaltiiSų pa
smerkimas. •* & ■
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Visy rūsiu stalių darbai
Virtuvių spintelės (kobitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

PER KANADOS PRERIJAS1

po kiek laiko patys gamintojai 
atiduoda makulatūrom Ir visdėl- 
to klysta, kas pasidavęs pirmam 
įspūdžiui, net nepavartęs, meta 
šalin miuricheninio instituto dar
bus, kuriuose kartais paskelbia
ma labai vertinga sovietinio gy
venimo medžiaga. Prie tokios rū
šies darbų reikia priskirti ir ne
seniai išleistą knygą apie kom
jaunimą (1).

Liet Tarybos pirm. Leonardą Ši
mutį, pirmininkaujantį Vykdo
majam Komitetui jau devynioli
ka metų. Ir ne tik kaip politiką, 
bet taip pat, kaip žurnalistą su 
virš 40 m. stažu redaguojantį 32 
metus Draugo dienraštį, pažįs
tamą Kanados lietuviams iš I-os 
Lietuvių Dienos Hamiltone 1953 
m. savo ugninga kalba, palydėtą 
daugelį kartų ilgais plojimais. Jo 
atsilankymas po šešių metų per
traukos Kanados lietuvių švem 
tėję, po daugelio vizitų JAV už
sienio ministerijoje, yra labai 
reikšmingas ir didelis įnašas į 
Kanados lietuvių politinį gyve
nimą.

Kaip JAV, taip ir Kanadoje niškose stambiose prekybos ir 
yra politikų (nekalbant apie ei
linius gyventojus) tikinčių Sov. 
Sąjungos sugyvenimo - koegzis
tencijos politika, užmiršdami 
tautų žudymus ir trėmimus, už-

Foy D. Kohlericų kurią, .vėliau, mušdami atėmimą -4oms nepri

dis pas Kanados lietuvius atvyks- 
pirmą ■ kartą. Pažįstamas kana
diečiam iš JAV lietuviškos spau
dos, kaip didelis lietuvių veikė
jas, įvairių labdaringų organiza
cijų rėmėjas, ne kartą Čikagos 
angliškų dienraščių puslapiuose 

'rašęs Lietuvos reikalu, ameriko-

kartu su R. Nixonu vyko į Sov. 
Sąjungą, kaip politinių klausimų 
patarėjas ir taip pat, tas pačias 
pareigas eis besilankant Chruš
čiovui JAV. Taigi, reikia pasa
kyti, kad dėka ALTo mūsų Tė
vynės ir tautos reikalai, šių vizi-

klausomo gyveniifio.
Be abejo ALRKF pirm. inž. 

Rudis, savo žodyje anglų kalba 
Lietuvių Dienos akte-koncerte, 
daug tiesos pasakys jų visų at
žvilgiu. Ir laukiame jo taip pat 
su nekantrumu, nes inž. A. Ru-

pramonės organizacijose ne kar
tą skaitęs paskaitų apie Lietuvą 
ir pavergėją. Nežiūrint, kad gi
męs, augęs ir mokslus ėjęs JAV, 
tačiau didelis lietuvių patriotas, 
kandidatavęs -į JAV kongresą, 
nepakeitęs savo lietuviškos pa
vardės, kuri visiškai jam netruk
do vesti didelį, nuosavą fabriką.

Sveikiname abu Kanados Lie
tuvių Dienos kalbėtojus, svetin
goje Kanados žemėje.

K. Baronas.

Ontario Pilietybės Skyrius dirba..

IR VĖL ONTARIO PIRMAUJA!
Ir vėl Ontario rodo kitoms provincijoms pavyzdį, kad netik pripažindamos imi
gracijos vertę, bet ir reikalingumą integruoti mūsų naujus ir būsimus piliečius,

Nuo įkūrimo pilietybės skyriaus, kanadiečiai pagal pasirinkimą susidūrę su 
daugeliu savo naujojo gyvenimo problemų, skambina, rašo ar užeina kasdieną 
į pilietybės skyriaus įstaigą.

Iš Argentinos lenkas architektas norėjo sužinoti ar jo kvalifikacijos būtų pri
pažintos čia. Vokietis įrankių gamintojas norėjo gauti patarimų dėl sutarties, 
kurią jis buvo pasirašęs. Italė namų šeimininkė norėjo sužinoti kur jos vaikai 
galėtų būti veltui įskiepyti nuo polio. Studentas vengras kreipėsi išversti gim
nazijos baigimo pažymėjimą, kurį turėjęs pristatyti švietimo, .departamentui.

Šios visos ir kitokios problemos buyo išspręstos ar buvo.nukreipta į atitin
kamus asmenis, organizacijas ar valdžios departamentus, kurie galėjo fais rei
kalais padėti. Šis derinimasis visų valdžios tarnybų per pilietybės skyrių sutaupo 
laiką ir pastangas kiekviename reikale. > . '• ■ • .. . r

Tarp kitko pilietybės skyrius gali sutvarkyti verslo bėi mokslo pažymėjimų 
vertimus bei jų įvertinimą naudojimui Ontario.

Ontario pilietybės skyrius nėra apsiribojęs savyje,, bet turi keletą specifi
nių funkcijų:
• Santykiavimas su federaliniu pilietybės ir imigracijos departamentu.
• Bendradarbiavimas su kitais provincinės vyriausyuės departamentais.
• Auklėjimas vietinių, čia gimusių kanadiečių sutikti ir įrodyti draugystę ka

nadiečiams pagal .pasirinkimą, tuo pripažįstant lygybę ir faktą, kad jie atneša 
naujus papročius ir kultūrą, tuo būdu padėdami kurti Kanadą didesne 
tauta, panaikinant visas kalbos kliūtis.

• • Pilietybės skyrius NEGALI suteikti pilietybės dokumentų, bet gali patarti
kandidatui, kaip daryti pirmuosius žingsnius pilietybei gauti.
Visi mūsų patarimai yra teikiami veltui.
Jūs esate maloniai kviečiami aplankyti Ontario provincijos pavaljone, Ka

.mus prieš kolektyvizaciją. Kodėl 
jie mums taip melavo? Argi jie 
nesakė — ir aš tada jiems tikė
jau, — jog ūkininkai ir darbinin
kai užsieny badmiriauja. Dabar, 
stovėdamas sargyboje ir netruk
domas, be galo save kankinau, 
ieškodamas atsakymo. Negalėjau 
jokio surasti... Netikėjau, jog 
kolektyvizacija buvo būtinai rei
kalinga liaudžiai. Netikėjau, kad 
1937 m. sušaudyti žymūs žmonės 
buvo priešai. Netikėjau, kad me
lais pagrįstas komunizmas galė
tų kam nors atnešti laimę. Neti
kėjau, ir negalėjau rasti išeities 
savo netikėjime. 1941 m. birželio 
22 sustabdė tas mintis”.

Patekęs nelaisvėn, galutinai 
apsiprendė tik po karo, užgirdęs 
apie naują Stalino penkmetį. 
Kaip dabar jis vertina savo pri
klausymą komjaunimui? “Sunku 
pilnai atsakyti. Komjaunime pra 
leidau visą savo jaunystę. Nega
liu jos pasmerkti. Nepadariau 
jokio nusikaltimo. Mano kj bi
lietas guli užkastas Gudijos miš
kuose, kur jį paslėpiau, kad ne
patektų priešui į rankas. Jei ga
lėčiau jį iškasti, greičiausiai ir 
dabar jį branginčiau, kaip savo 
jaunystės dalį, kaip naivių ir be
vaisių vilčių simbolį, kaip nusi
vylimo simbolį”.

“Logiška pabaiga”
Suomijos kare dalyvavęs ru

sas, paskui Rytprūsių gyvenimo 
paveiktas, savo pasitraukimą į 
Vakarus laiko “logiška kj kar
jeros pabaiga”. Sibirietis, karo 
metu matęs NKVD sušaudytus 
kalinius, savo praeitį, dabar taip 
vertina: “Sovietinis režimas pa
remtas baime, jėga ir apgaule. 
Aš buvau ilgą laiką j o. belaisvis, 
ir kartais net su malonumų...”

Dabartinę komjaunuolių būk
lę ryškiai pavaizduoja 1934 m. 
gimusio ruso išgyvenimai. Vai
kas prie Leningrado praleido oku 
pači  ją. 1946 m. kilo badas. Tėvas 
gavo sesers laišką iš Estijos, jog 
“ten dar nėra kolchozų ir žmonės 
gerai gyvena”. Visa šeima tada 
išvyko ir ten įsikūrė. Mini tuo
met Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj 
veikusius partizanus. Jo tėvas 
laikė partizanų kovą teisingu rei
kalu, tačiau jaunuolis daugiau ti
kėjo sovietiniams gandams apie 
jų tariamą žiaurumą. Tačiau aro-
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Manitoba
Prieš akis bekraštė, neaprė

piama lyguma, nusitęsusi šimtus 
mylių į neįžiūrimas tolumas. Va
žiuoji valandomis tiesiu, kaip li
niuotė, lygiu kaip stalas asfalto 
keliu šnarant aplipk gelstan- 
tiems miežiams, bręstančiom avi 
žom ir jau piautiniem kviečiam. 
Kelyje begalinė .laisvė, mašinų 
taip maža, kad nenoromis prisi
mena Ontario keliai su 400 keliu 
sekmadienio popietyje. Kur ne 
kur matosi pasimetusi nuoga ar 
negausiais medžiais apaugusi 
skurdoka ūkininko sodyba, arba 
susibūrusi maža vietovė — mies
telis su išsikišusiais grūdų ele
vatorių bokštais.

Išvažiavus iš miškingo, uolo
tomis pakrantėmis ežerų išmar
ginto Ontario, palikus vingiuo
tus, staigių posūkių kelius, ši Ma 
nitobos lygumų bekraštė erdvė 
savotiškai nuteikia. Nejučiomis 
prisimena šiaurės Lietuvos plokš 
tuma su tiesiuoju Šiauliai - Jo
niškis plentu, su ilgomis virtinė
mis pakelės telegrafo stulpų. Ele 
vatorių bokštai savo įvairiaspal
viais stogais iš tolo, iš negausių 
medžių visumos išnyra kažkaip 
bažnyčių pavidalu ir tariesi be- 
sižavįs perdėm pažįstamu, savu 
lietuvišku gamtovaizdžiu.

Bet ilgainiui tas viskas įkyri. 
Taip jau maža sodybų ir vos kas 
15-20 mylių palei kelią pasimetęs 
skurdus kaimiūkštis ar mieste
lis. Monotoniškas laukų nuogu
mas be medžio, be krūmelio, ar 
kokio miškelio horizonto pakraš
tyje.

Kur ne kur laukuose tarp rėp
liojančių kombainų, tarp supre
suoto, bet dar nesuvežto šieno 
kūgių ir jau nupiautų kviečių 
gubų, matosi keistos pompos. Jos 
be perstojo linguoja, kinkuoja 
kaip du vyrai važiuoją geležin
keliu su rankine tarnybos drezi- 
na. Tai naftos siurbliai elektros 
pagalba iš žemių gelmių traukia 
skystą kurą, kuris čia net bran
gesnis negu atvežtas 1.500 mylių 
į Torontą.

Besidairant net nepajunti kaip 
greičio rodyklė nejučiomis svyra 
per 70. Kelias kaip stalas ir tie
sus kaip liniuotė. Priešais pasi-

rodo didžiulė, išsiplėtusi kerėp
la vėžio žingsniu ropojanti kelio 
pakraščiu. Greitai užguli stabdį 
ir atpažįsti. Spalva skaisčiai rau
dona ir jau' kiek apsidėvėjusi. 
Tai kombainas gamintas Toron
te. Sprunkant pro šalį matosi 
ryškūs “Massey Harris”. Tokia 
artima ir pažįstama ta vėžio 
žingsneliu ropojanti masina. 
Tiek daugeliui iš mūsų suteikusi 
darbą ir patenkinamą pragyveni- \ 
mo šaltinį.

Sostinė, kviečių miestas, Win
nipeg, prie Raudonos upės su 
235.710 gyventojų, savo baltais 
mūriniais namais charakteringai \ 
išsiskiria iš kitų Kanados vieto
vių. Čia retai kur pamatysi nuo
gas plytų sienas kaip Toronte. Ir 
dangoraižių miestas neturi, yra 
keletas gražių parkų ir labai, la
bai plačios gatvės.

Saskatchewanas
Čia prerijos ne tokios platybės, 

augšta žole apaugę lygumos, apie 
kurias skaitėme Kari May ir 
Main Reid romanuose. Saskat
chewan© prerijos — tušti laukai 
nubangavę stambaus žvyro nuo
gomis kalvomis. Skurdi žolė voš 
išdrįsta pasirodyti tame kietame 
ir visiškai išdžiūvusiame pavir
šiuje. Kur ne kur mažas krūme
lis nuskurusių drebulių sudaro 
visą augmeniją. Viena kita, ne
kaip atrodanti farma ir skurdus 
miestelis sudaro visą gamtovaiz-

Matai besiganančius galvijus 
ir stebiesi kaip tos vargšės kar
vutės maitinasi tose nuogose ga
nyklose. Kur pagaliau tie kvie
čių laukai, kuriais garsi Saskat
chewan© provincija? Važiuoji ir 
važiuoji be galo tiesiais kaip Ma- 
nitobos keliais, arba pradedi rai
tytis kaip Ontario kelių vingiais. 
Palei kelią dažniausiai nusidrie
kęs geležinkelis, o palei jį prie 
kiekvieno miestuko keletas grū
dų elevatoriaus bokštų stypso.

Pasirodo, kad šįmet buvusi 
karšta vasara, iškrito mažai lie
taus ir didžiuliai kviečių plotai 
visiškai išdegė. Apskritai Saskat- 
chewano provincija visuomet 
turi mažiausia kritulių. Tiktai

(Nukelta j 7 psl.)

įvairus siuntimai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją .ir U.S.S.R.

rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 

ir suknelėms medžiagų, priedų 

odos siuntinius, kurie sudaromi

RESTORANAS “RŪTA”
Noujoi efirfeiytm Ir rraujot {rengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų.
Merytas nuo 6 vol. ryto iki 9 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS* ST. W., TORONTO. Telefonas LE. 6-4393 
Savininkei V.'H. J. IVANAUSKAI.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus 
reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams 
ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados.

Prieš sudarant skaitinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

I§ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius varstus, akordeonus, mezgimo 

mašinos, laikrodžius, stiklui ptouti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t.

SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 
ir kojos) įskaitant visus mokesčius —- i Europą................................. $175.00

i Aziją.................................... $152.00

Jefgu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir 
geriau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 
mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.

Standartiniams medžiagų, odos ir vaistų siuntiniams prašo
me reikalauti mūsų atspaudintų katalogų.

Gyvenę ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svotų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešima.

. Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningos.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co,
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St, Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098 
SKYRIAI: "

10$ Cannon $». E., Homlfcon, Ont. Tol. JA. 8-6686. Fonk V. JaraMu
94 Douglas $»., Su Aury, Ont. Tel. OS. 3-531 S. Fonlo M. VentfcovtRenĄ.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais Ano 9 vai 
ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—-nuo 9 vai. ryto iki 5 Tai v.

Savininkas A. Kalūza

siems Kanadą j mūsiškę bendruomenę.
Dėl smulkesnių informacijų paskambinkite: EM. 3-1211, local: 21-448 

arba rašykite į 
CITIZENSHIP DIVISION

Room 519, Main Building, Queen’s Park, Toronto, Ontario.

Hon. Leslie M. Frost, Q.C., 
Prime Minister.

department of the provincial secretary
Province of Ontario
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“KULTŪRINIS BENURADARBIAVIMAS”
Apie šį “bendradarbiavimą” I mumis, nepasitiki net ir savo 

■ mes girdime labai daug. Praktiš- 1 klapčiukais — komunistais.
- kai jį vykdo Amerika. Koks ten1 Paimkim vieną iš svarbiausių 
• jis bebūtų, bet jis eina abipu-Į dalykų — knygas ir spaudą. Mes 

šiai. Bolševikai, pasirašydami 
bendradarbiavimo sutartį su JA

■. V-bėmis, aišku, manė, kad jie 
turės daugiau naudos ir propa
gandos padarys žymesnės, negu 
“kapitalistai”. Taip buvo visada. 
Bet štai matome, kad ir Ameri-

'' ka moka pavaryti propagandą 
savo tikrove. Viceprezidentas Ni- 
xonas labai sumaniai ir bolše
vikišku tempu ir agresyvumu, 
kokiu ligi šiol niekas iš Vakarų 
vyrų nepasireiškė, padarė labai 
daug, nevyniodamas nieko į švel
nius žodžius, bet proga pasinau
dojo ir rėžė bolševikams tiesiog į 
akis, pasisakydamas net ir dėl 
pačių principų laisvės srity ir dėl 
bolševikų valdžios. Bolševikai 
Vakarų pasauly visada varė savo 
propagandą is įvairių tribūnų 
prieš valdžias. Vakarai su įpras
tu santūrumu ir diplomatišku 
mandagumu niekad nepasinau
dojo betkokią galimybe pareikš
ti savo atvirą nuomonę rusų 
žmonėms. Ir štai Nixonas pirmas 
pasielgė vyriškai. Jis jau perei
tais metais lankydamasis Pietų 
Amerikoj, kada jį užpuolė ko
munistų bernai su akmenimis, 
laikėsi labai garbingai. Šiemet 
jis laikėsi pačiam komunistų šir
šyne drąsiai ir panaudojo tą me
te dą, kurį bolševikai naudoja

r 
kad kai bolševikai meluoja va

LIETUVIŠKI APMASTYMAI

' norime žinoti, kas darosi Lietu
voj. Gauname spaudinių ar tai 
per oficialius knygynus ar siun
tiniuose iš giminių. Atrodytų 
tvarkoj. Bet tų pačių knygų ar 
laikraščių nei mes pasiųsti, nei 
Lietuvoj gyvenantieji gauti ne
gali. Negali tik dėl okupanto bai
mės. Okupantas bijosi, kad lais
vas žodis gali jam pakenkti. Ir 
dėl to visai neįsileidžia. Taigi ir 
šitas “bendradarbiavimas” yra 
vienašalis. Okupantui naudingas 
ir jis jį proteguoja visais būdais, 
pvz. kainomis: mes perkame Lie
tuvoj spausdintas knygas, paly
ginus, pigiai. Okupantas sudaro 
galimybes šiop srity daryti leng
vatų. Reiškia, jis turi savų tiks
lų.

Net ir paprastas laiškų pasi
keitimas, Kas sudaro irgi kultū
rinį bendradarbiavimą, yra dau
giau negu nenormalus. Kas laiš
kuose rašoma? Apie sveikatą ir 
apie smulkius reikaliukus. Bet

Įdomi kunigo-vienuolio R. L. 
Bruckbergerio knyga ““Image of 
America”. Iš jos kiekvienas su
pras kodėl politikai yra tokie fa
natikai idealistai, težiną tik sa
vo teisybę”. Europiečiai savo re- 

reakcionieriai, krikščionys ir an- 
tikrikščionys, demokratai ir mo- 
narchistai, visi mes, savo gilumoj 
esame aristokratinių (feodalinių) 
tradicijų ir teologinių disciplinų 
vergai: mes pasikliaujame tiek 
politinių tiek socialinių skelbė
jų autoritetu. Amerikiečiai tuo 
tarpu bazuojasi politiniais ir so
cialiniais gyvenimo faktais”.

Išleidžia daugiau spaudos
Valstybės Departamento Ry

tų-Vakarų Skyrių yra ruošiama
si užklausti, kodėl vis daugiau 
sovietinės periodikos iš sovieti-

A. ŠALČIUS

vas Bruckbergeris — “mes eu
ropiečiai, visi mes — tiek deši
nieji, tiek kairieji, komunistai ir

voliucijose visad supratę “viskas 
arba nieko”, kai tuo tarpu ameri
kiečiai iš savo revoliucijos išmo
ko visam laikui kad “žmoniškuo
se reikaluose negali būti šitokio 
viskas arba nieko sprendimo, 
kad būtinas kompromisas”. Eu
ropinės revoliucijos paremtos ide 
ologija visad pakeisdavo vieną 
tiraniją kita, kai tuo tarpu prag
matizmu paremta revoliucija su
teikė Amerikai tam tikrą harmo
niją ir gerbūvį. Amerikiečiai, 
anot prancūzo kunigo, išmokę su 
tarti — “viskas kas žmoniška, ir________  _______ _
viskas kas jau yra sukurta, yra i n’ės' Lietuvos įsfleidžiama' į" JA 
gimininga”. Amerikiečiai netiki, ’ ‘ ’
“jog žmoniškos vertybės yra ne
sikeičiančios; net sąryšy su Die
vu šios vertybės atrodo besikai
taliojančios savo vertybėje”. Mū
sų politikams ypač turėtų nepa
tikti šio vienuolio išvada, kad 
“politinis reališkumas ir politi- 

juk priimta visame kultūringa- nė galia niekad nėra ir niekad 
me pasauly pasikeisti nuomonė- negali būti absoliuti”, 
mis apie kultūros dalykus, apie 
ekonomiką plačia prasme, apie 
politiką ir pan. Šito vengiama. 
Lietuvos gyventojai dar vis gy
vena karo“ stovį. Iš laiškų atrodo, 
kad visa Lietuva yra laikoma ir 
po 15 metų okupacijos kaip karo

tas sovietiniams ir VD-to cen
zoriams “išlyginti”. Dėlto pasi
sakė Jack Gould iš NYTimes. Jo 
mintys pritaikintinos ir mums: 
“Epizodas iliustruoja vis pasi
kartojančius sunkumus, — rašo 
jos, — kada sovietų pareigūnai 
nori nuspręsti kada, kur ir kaip 
spauda ir televizija turi ir gali 
informuoti apie faktus. Jei Ame
rikos žurnalistai ir išlaikė Nixo- 
no pažadą Chruščiovui,. jog fil
mas bus rodomas tuo pačiu laiku 
čia ir anaupus, jie betgi nesutiko 
patapti" Valt. Departamento “pa- 
šlavėjomis...” “Ar gali Valst. 
Departamentas pajungti spaudą 
savo vedamos užsienių politikos 
interesui? Prezidentas štai ne
seniai pareiškė savo nepasitenki
nimą, kad Amerikos televizija 
parodžiusi sovietų vicepremje
rui Kozlovui tinkamo respekto”.

Jack Gould dėlto kritikuoja

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
ALGIMANTAS

Amerikietiškoji sistema aiškiai 
“favorizuoja žmones, konkrečius 
iš raumenų ir kraujo žmones, 
prieš betkokią politinę sistemą, 
nežiūrint, kaip teoretiškai tobula 
ji beatrodytų”. Tai yra pagrindi
nis skirtumas tarp amerikiečių ir

< visada, tik su vienu skirtumu, belaisvis. Juk tai yra gėda, bet europiečių.
i—j t._. „-.i..-,- -n-' jos nejaučia mūsų krašto oku- šią knygą turėtų pasiskaityti
rydami propagandą, tik žodžiais pantas. Jam tai yra normalu^ ir visi, <norį suprasti, kas skiria jau- 

4 paremtą, tai Nixonas rėmėsi rea- įprasta. Bet-, apie kokią kultūrą nąją; čia subrendusią lietuvišką
liais faktais. galima kalbėti? Apie kokius pa

Toks bendradarbiavimas gali sikeitirrius galima tartis?
būti abipusiai naudingas ar ne
naudingas. Greičiausia bolševi
kams tai nepatiks, nes nelaukė 
tokio apsukrumo iš ligi šiol bu
vusių minkštų amerikiečių. 
Jiems šitas bendradarbiavimas 
įvarys baimės, nes tai pasiekia jų

keistis

generaciją nuo tos, kuri brendo 
1918 metų revoliucijų ir anksty
vesniais laikais. Rašo toliau te- |

V-bes be teisės LTSR lietuviams 
gauti tiek pat spaudos, knygų ir. 
periodikos iš JAV-bių ir Kana- t aštriai patį prezidentą: “Argi iš 
dos. Sovietinę spaudą šių kraš- tikro norima parodyti sovie
tų lietuviai gauna laisvai užsi-; tams, kad tikrumoj Amerikos 
prenumeravę importo knygynuo vyriausybė kontroliuoja taip va
se. (Šie knygynai užklausti pa- dinamą “laisvą sepaudą, televizi- 
reiškė, kad nuo praėjusių metų 13 tr radiją, kaip komunistai vi-

sad tvirtino? Tas žinojna nereiš
kia, — rašo toliau Jack Gould, — 
kad “Playhouse” 90 buvo tvar
koj pavaizduodama Chruščiovą, 
TSRS premjerą, viename savo 
vaidinimų, inužudantį Staliną,

Ar tikrai visi 
galės vykti 
Amerikiečių lietuvių “progre

syviųjų” spauda dabar labai 
triumfuoja išleidusi savųjų pa
sekėjų dvi grupes Lietuvon. 

' Spasdina ilgus aprašymus ir nuo 
traukas, cituoja sovietinamos 
Lietuvos laikraščius ir radiją. Į 
išvykstančiųjų išleistuves buvo 
atvykęs ir sovietinės ambasados 
Vašingtone pareigūnas Laurynas 
Kapočius, kuris, “Laisvės” žo
džiais, reiškė viltį, kad ateinantį 
pavasarį ir vasarą tikimasi bus 
galima patenkinti ir tuos, ku
riems šiemet negalėjo suteikti 
progos aplankyti Lietuvą. Esą, 
tokių buvo daug. Kapočius už
tikrino, kad visi sulauks savo ei
lės, kurie tik . pageidaus Lietu
von vykti.

Ar tie žodžiai reikštų, kad, pa
galiau, Lietuvon galės nuvykti 
savųjų ir Tėvynės aplankyti visi 
be išimties išeiviai, ar čia turėta 
galvoje tik “progresyvieji”, iš to 
pareiškimo taip ir neaišku. Šiaip 
jau, ne komunistų simpatikams, 
iki šiol vis neleidžiama. Ir tai 
vyksta, dvidešimtojo amžiaus 
antroje pusėje, keturiolikai me
tų praslinkus po karo pabaigos... 
Beje, išvykusiųjų tarpe yra ir dr. 
J. Kaškiaučius, savo metu sėdė
jęs amerikiniame kalėjime už

Knygomis nei spauda 
negalima.

Laiškai ir tie yra tik 
parodija.

Siuntinėliai iš čia eina, 
didžiausiais muitais bolševikų 
naudai. Tai yra apiplėšimas 

mases, ligi šiol taip stropiai sau- žmonių, 
gotas nuo betkokios pašalinės' Pasikeitimas baletu? Teatru? 
įtakos ir maitinamas vienašališ- Operomis? Ansambliais Tautinių 
komis informacijomis. Juk ir šokių grupėmis? Ką šitie pasi- 
amerikiečių parodą jų oficiali keitimai patenkintų? Juk rusai 
spauda vadina tik propaganda. ; neišleis didesnės lietuvių grupės 

; Grįždami prie lietuviško “ben-J į užsienius, nebent palikus įkai- 
dradarbiavimo”, jau dabar gali- tus. Juk mes turime reikalą su . . t ____  ___ _____ _
me kalbėti ir konkrečiau ir tik-į Rytų barbaru, sadistu, čekistu ir barbaro užgaidas. Bolševizmas arba bent “Laisvę” persispaus- 

niekad nebus tolerantiškas. Jis dinti sąrašą visos išeivijos išei- 
Pasikeitimais paskaitininkais? niekad nepakęs šalia esančios nančiosios spaudos su kainomis, 

ir patarti kaip ją užsisakyti, jei 
jau sovietinės Lietuvos politi
kai ištikro taip tiki savo sistemos 
nepamainomumu ir gerumu. Ko- j 
gi bijotis — “hitlerininkų” bal-1 
so, kaip kad Brboklyno “Laisvė” i 
pasigardžiuodama visą išeivijos 
spaudą pravardžiuoja

Ar žurnalistai yra 
kieno “bernai”?
Pastaruoju metu “TŽ” redak- . 

toriui jau kelis kartus viešai bu
vo prikišta, kodėl jis necenzū
ruojąs savo bendradarbių. Vie
nas pageidavo, kad nebūtų tal
pinami pranešimai apie “kultū
rinio santykiavimo” problemą. 
“Darbininkas” to pat neseniai 
net vedamuoju reikalavo! Ne
seniai ši problema vėl iškilo ir 
Amerikoj, kai sovietai prikišo, 
kodėl JAV pareigūnai nepaža
boja žurnalistų. Mat, Amerikos 
televizija nesutiko patenkinti 
Valst. Dept. “pageidavimo”, kad 
Nixono - Chruščiovo “virtuvės” 
konferencijos filmas būtų duo-

riau. Į opričniku.
Pirmiausia su kuo mes darytu

me “sutartis”? Ar su Maskva ar 
su Vilniumi? Bet ir čia ir ten sė
di tas pats ruskelis, tas pats tik 
“dviejose asabose”. Kas dalyvau- 

„ tų iš mūsų pusės? Man tai nėra 
aišku.

Tai formali pusė, kuri šiuo at
veju yra labai svarbi. Svarbi ta 
prasme, kad mes ligi šiol nepri- 
pažinome teisės mūsų krašto 
okupantui kalbėti lietuvių tau
tos vardu. Mes prašome ir visą 
pasaulį to okupanto nepripažinti. 
Taigi “sutarčių”, atrodo, daryti 
negalėtume.

Galima patį “bendradarbiavi
mą” vykdyti ir be sutarčių, kaip 
ir ligi šiol tas bendradarbiavi
mas vyksta. Bet dabartinis ben
dradarbiavimas — mes šitą turi
me labai stipriai pabrėžti—vyks
ta vienašališkai: materialinės gė- 

u.,rybės eina iš čia į Lietuvą, o 
■. “kultūrinės” vertybės iš Lietu- 
; vos. Be pasikeitimo žmonėmis.

Mūsų ten neleidžia, neleidžia ir 
iš ten. Okupantas nepasitiki nei

laiškų

bet su

rybinis mokytojas” — $2, žurna- 
mo su pavergtaisiais. lai — “Genys” — $1, Komunis-

Mes turime viena atsiminti, tąč” — $1.50, “Kobieta Radec- 
kad mūsų krašte sėdi okupantas, ka

jie nebegalį daugiau prenume
ruoti amerikoniškų leidinių į vi
są TSRS teritoriją. Paštas betgi 
priima persiųsti pavieniui siun
čiamą periodiką, tik ne visi ir 
ne visada ja gauna). Paskutinė
mis žiniomis sovietai 1960 m. iš- uždraudus pašaukti gydytojus 
leis iš LTSR ir eilę leidinių, ku-' Pne mirštančio, arba kad žurna- _ v 
riu iki šiol neišleido, bet dar ne- Hstas Spivack galėjo “užgaulio- kaikurių medicinos etikos dėsnių 
visus. Štai išleidžiamųjų sąra- ‘ jaučiai apklausinėti vizituojantį — --iJ-— 
šas ir jų kainos: “Sovietskaja Mikojaną. Tačiau visa tai nereiš- 
Litva” $6 metams; “Tiesa” $6, Į kia> kad šios šalies vienas svar- 
“Valstiečių laikraštis” $3, “Czer- 
wony Standart” — $6, “Komjau
nimo Tiesa” — $5, “Sportas” — 
$2, “Literatūra ir menas” — $2, 
“Lietuvos pionierius” — $2, “Ta-

blausių principų — laisva infor
macija, nepriklausoma nuo vy
riausybės dėl to turėtų būti pa
neigta, kai kultūrinis santykiavi
mas vyks ir svarbu, kad infor
macijos objektyvumas mūsų pu
sėj nebūtų paneigtas”.

tinybę ar kelis konsulatus. Pas
tarųjų keletos mėtų bėgy, regis, 
dar nebuvo tokio atsitikimo, kad 
prašantiems užsienio paso kelio
nei į Lietuvą, jis būtų buvęs at
sakytas. Tuo tarpu, pabandykite 
panašiu reikalu kreiptis vykti į... 
raudonąją Kiniją. Departamen
tas’tuoj atsakys, kad JAV nepri
pažįsta to krašto, neturi jokių 
santykių ir amerikiečiams nepa
tariama (neleidžiama ten vykti, 
nes nesą jokios galimybės užtik
rinti JAV piliečių saugumą). Įdo 
mūs skirtumai, ar ne? Nekartą 
sovietai savo įvairių delegacijų 
sudėtin (diplomatinių, sportinių, 
kultūrinių ir pan.) atsiunčia į JA 
V-bes ir lietuvius iš sovietina- 
mos Lietuvos, t.y. Lietuvos pi
liečius, bet Valst. Departamen
tas nei karto nerado reikalo pro- . 
testuoti ar jų neįsileisti. Prisi
mintina taip pat, kad JAV-bės 
niekad neparėmė Lietuvos dip
lomatų pastangų išjudinti Lie
tuvos bylą Jungtinėse Tautose. 
Pagaliau, “VoA” lietuviškųjų lai
dų (kartus su kitais pabaltie- 
čiais) apkarpymas, nenorint dau
giau rūstinti sovietus, taipgi yra 
įvykis Valstybės Departamento 
nenuoseklumo grandinėje.

738
Veiklusis BALFo reikalų ve

dėjas, k‘un. L. Jankus, prieš klek 
laiko atsiuntęs BALFo piniginę 
apyskaitą už 1959 m. I-ąjį ket
virtį, pridėjo pastabą: “... rašinė
ji į gazietas. Juk galėtumei iš 
tų cifrų ir BALFui ką nors ištai
syti”. Mūsų laikraščiuose tos 
“cifros” mažiau ar daugiau jau 
buvo paliestos, bet prie vieno « • v • j n t • i •

- $1.50, “Pergalė” — $4.50, 
žiaurus okupantas, ir jis turi no- “Sveikatos apsauga” — $2.50, 
ro ten sėdėti ilgus metus. Dar “Tarybinė mokykla” — $3, “Ta- 
daugiau — jis nori lietuvišką šie- rybinė moteris” — $1.50, Švytu- 
lą, lietuvišką charakterį, lietu-j rys” — $2.50, “Šluota” — $2.50, 
viškos kultūros, žmogų sunaikin-j “Jaunimo gretos” — $5.50, “Me
ti, perdirbti jį į komunistinį ma-j no saviveikla” — $1.50.
nekeną, į robotą, nieko negalvo- i. “Tiesa” kaltina, jog “veiksnių 
jantį, nesvarstantį, o tik aklai * spauda” slepianti faktus iš Lie- 
piidantį absurdiškiausias stepių i tuvos. Štai mes ir kviečiame ją 1—   1 ~ X. -L  W • Z Z ■

niekad nebus tolerantiškas. Jis dinti sąrašą visos išeivijos* išei-

žiaurus okupantas, ir jis turi no-

Juk mūsų tarpe nėra turbūt ir nuomonės, nekalbant apie pager- 
' - bimą kito asmens. Bolševizmo 

tikslas — perauklėti žmogų pa
gal savo materialistiškąjį kurpa
lį apnaikinant lietuviško žmo
gaus pagrindines žymes, sunive
liuojant jo savybes, panaudojant 
kazokiškos nagaikos įtaką. Juk 
ten vyrauja prievarta ir tai kiek
viename žingsny. Ten yra išdirb
ta generalinė linija, nuo kurios 
nuslydus žmogui gresia Įvairios 
bausmė.s

Ir atsiranda žmonių, peršan
čių “bendradarbiavimą”.

Iš tokio bendradarbiavimo ma
tau tik galimybę: mes pripažįs
tame esamą padėtį ir moraliai 
pasiduodame bolševizmo įtakai 
čia, emigracijoje. Ligi šiol mes 
branginome tą padėtį, kad nors 
mes ir n.esame savo krašte, bet 
esame laisvi žmonės, ir galime 
dirbti savo tautos išlaisvinimui. 
Pasiduodami įtakai, mes trauk- 
tumės iš kovos fronto.

J. Matulionis.

karščiausi© šalininko tų santy
kių mezgimo, kuris tikėtų, kad 
kas nors iš mūsų galėtų važiuoti 
į okupuotą Lietuvą ir skaityti 
pvz. paskaitą apie žmogaus tei
ses ir laisves. Mes galėtume 
kviestis ir, turbūt, okupantas 
malonėtų išleisti pvz. kokį nors 
Sniečkų paskaityti apie Lietuvos 
ubagystę, įvedus kolektyvinius 
ūkius arba apie kukurūzų pasi
sekimą Lietuvoj?

Pasikeitimas studentais? Bet 
mes neturime lietuviškų univer
sitetų, o išleisti lietuvius iš Lie
tuvos studijuoti laisvuose uni
versitetuose -— kokia jam pras
mė? Kad akys jaunimui atsida
rytų?

Pasikeitimas sportininkais? Gal 
ir galima būtų apsupus Lietuvos 
sportninkus geležine čekistų 
grandine ir saugojant juos nuo 
santykių su laisvąja visuomene, 
o mūsiškių sportininkų neprilei
džiant prie jokio laisvo bendravi-

MMtrao 
TORONTO

Visada yra melas 
džiaugtis-^ 

ir juoktis

Pigiausia naudoti

APŠILDYMUI

NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI 

lengvi išsimokėjimai per 
5 metus - 

mokant kartu su mėnesine 
gazo sąskaita.

$14.60 pilnai įrengs jums dujų kros
nį, įskaitant darbą ir medžia
gą prijungimui prie artimiau
sių vamzdžių rūsyje.

$ 5.60 per mėnesį įrengs gas con
version bumerį. Jis tinka 
daugumai krosnių.

Perkeitimas gali būti įvykdy
tas per kelias valandas.

■' Įrengimai visokių rūžių namų 
aožildvmamt.

VELTUI KROSNIŲ APTARNAVIMAS 
Gos Company neturi vaikštančių po 
namus pardavėjų, nei piršėjų per te
lefoną. Informacijų apie prekiauto
jus, įgaliotus Ontario Fuel Board, 
parduoti ir įrengti natūralių dujų 
įrengimus kreipkitės žodžiu or raštu 
į Sales Department. 59-20

pažeidimą. Jis, esą, ne tik, kad 
išvyko, kaip turistas, bet tikisi 
ten ir apsigyventi. Ar jam tai 
bus leista, kolkas netenka užsi
imti betkokiais spėjimais.

Ar tai koks
pasikeitimas?
O visdėlto labai savotiškos Ii-i skaičiaus, atrodo, dar niekas ne- 

nijos kaikuriais klausimais, lie- buvo sustojęs, tai — 738. Tai yra,

bės Departamentas. Nekartą įvai
čiančiais Lietuvą, laikosi Valsty- j tiek gauta dolerių nario mokes- 

" x ličio. Kitais žodžiais tariant, tiek
riomis progomis atitinkami pa-' — 738 — narius teturi BALFas 
reigūnai oficialiai pareiškia, kad savo sąrašuose. Ir ši skaitlinė 

Už nusikaltimus karo metu, už JAV nepripažino ir nepripažins j liūdnai tragiška. Iš gausaus bū-

AR KOCHO BYLĄ 
PERSVARSTYS?

Lenkijos piliečių žudymą buvęs 
Rytprūsių gauleiteris, karo meto 
Balstogės komisaras ir Ukrainos 
valdytojas Koch Varšuvos teis
mo yra nuteistas mirti. Jo gynė
jas yra įteikęs apeliacinį skundą, 
prašydamas bylą persvarstyti. 
100 puslapių skunde nurodoma 
visa eilė formalinių klaidų bei 
faktų, kurie teismo buvę neįver
tinti. Augščiausiasis Lenkijos 
teismas sprendimą ar byla per- kia prašytis sovietinėje ambasa- gal iš ligonio lovos, tiesia ranką 
svarstytina padarys šio mėnesio doje, nepasiūlys kreiptis į ten.šion kontinento pusėn. Ir kas at-

sovietinio smurto prieš Lietuvos, rio JAV lietuvių, tesirado vos ne 
valstybę, bet kaikurie kiti to pa-j pilnas tūkstantis tautiečių, at
ties Departamento mostai šutei-į kreipusių dėmesį į neįkynj ir ne- 
kia progų kalbėti apie tos pat į garsų BALFo kasmetinį prašv- 
įstaigos lyg ir dviveidiškumą, j mą —stokime nariais šaunion 
Štai, paprašykite informacijų ar į organizacijon, sukurton visų pa- 
užsienio paso kelionei į Lietuvą žiūru lietuvių, labai kilniam ir 
ir jūs, visai mandagiai, žodžiu,' 
jei kreipiamasi asmeniškai, raš
tu, jei teiraujamasi laišku, pain
formuos, kad leidimo-vizos, rei-

prasmingam darbuipadėti sa
vo artimui, savo sesei ir broliui, 
savąjam tautiečiui, kuris ne iš 
prabangos, bet ir didžio skurdo,

pat veikiančią Lietuvos pasiun (nukelta i 7 nsi.)

Gausiausia pasaulinio masto paroda 
šiųmetinę 1959 CNE parodą padarys puikiausiom atostogom. 

Metinėje pasauly didžiausioje parodoje 
kiekvienas ras daug smagių ir jaudinančių pramogų. 

Tad šią vasarą aplankykite šį gražų 350 akrų stebuklų kraštą.

J/
S

t

atgijo I

GEORGE GOBEL kas vakarą nuo S vai.
pasirodys Įdomiose Grandstando pramogose, kuriose 
dalyvaus 400 šokėjų, dainininkų, linksmintojų, muzikų. 
Tai pasauly puikiausias pasirodymas artistų pasauly 
didžiausioje judomoje scenoje. Gigantiški fairverkai.

“CISCO KID” ir “PANCHO” pralinksmins jaunimą pilnuose juoko 
popiečiuose Grandstando cirke — 3 ringai — 20 aktai.
Vaikams pusė kainos — rugpiūčio 28 iki rugsėjo 12 d.

NATO LAIVAI didžiausiame karo laivų parade 
didžiausiuose ežeruose — CNE pakrantėje RUGPIŪČIO 26-31.

Tarptautiniai metai 
yra jūsų metai

CANADIAN 
NATIONAL

TARPTAUTINIS ORO PARADAS — stebinančios JAV ir Kanados 
karo aviacijos grupių akrobatikos — RUGSĖJO 11 12.
SENA MACDONALDO FARMA — jaunų formos gyvulių paroda, 
labai dominanti vaikus.

■ • r ■

SPORTAS — pasaulio vandens sporto žvaigždės, 
lengvoji atletika, taip pat Kanados olimpinės žaidynės. 
Aplankykite Sporto & Hockey Halls of Fame.
VALSTYBINĖ ARKLIŲ PARODA

> KOLISIEJUJE, RUGPIŪČIO 27, 28, 29, 31 - RUGSĖJO 1, 2.
DIDŽIAUSIAS PASAULYJE ŽEMĖS ŪKIO PASTATAS, 
su premijuojamais gyvuliais, pieno produktais, paukščiais, vaisiais, 
javais, daržovėmis iš visos Kanados.
ORKESTRŲ KONCERTUOS
Bandshell kasdien pasirodys Didž. Britanijos 
garsusis jūrininkų orkestras. '

* PRAMOGŲ MYLIA 'Su naujais pasivažinėjimais, pasirodymais 
ir žaidimais: daug džiaugsmo jauniesiems.

Kanados Valstybinė Paroda ‘
TORONTO • CANADA • ATIDAROMA TREČIADIENĮ

RUGPIŪČIO 26 iki RUGSĖJ012
Harry I. Price, President
Hiram E. McCallum, General Manager.
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Pavergtoje tėvynėje
Iš Argentinos grįžo liepos 6 d. 

Juozas Kaikaris su žmona ir sū
numi, emigravęs ten dar prieš I 
Pasaulinį karą, “žymi Buenos 
Aires pažangaus lietuvių judėji
mo veikėja Stasė Kairienė-Skruz 
dytė,... buvęs progresyvaus Ar- 

. gentinos laikraščio “Tėvynė” re
daktorius Juozas Guobys... ir 
Mykolo Bericzovo šeima. Viso 9 
žmonės”.

Pandėlio rajone Laičių ir Ste- 
niuliškio kaimuose “Neries” kol
ūkio pirmininkės Vilčinskienės 

, įsakymu buldozeriu išversta 
daugybė senų medžių — sunai
kinti parkai, o žemė taip ir te
bestovi nenaudojama. Kam tai 
padarę, esą, neaišku, kai kolūky 
esą kelios dešimtys hektarų ne
naudojamos žemės..

11 Liet.'baleto šokėjų, mokęsi 
Leningrado Vaganovskos chore
ografinėje mokykloje, liepos 4 d. 
pasirodė ataskaitiniame 'koncer
te. Tai buvo: L. Aškelavičiūtė, R. 
Baranauskaitė, G. Samaitytė, G.

- Žvikaitė, R. Šimėnaitė, R. Min- 
deris, P. Pelurytis, A. Bieliuke- 
vičius; V. Sinkevičius, V. Niku- 
lajevas ir E. Judinas. Be to, gerai 
pasirodę du šeštojo kurso moks
leiviai: P. Sargūnaitė ir E. Bu
kaitis.

Mokslinę lietuvių kalbos gra
matiką buvę nuspręsta paruošti 
kolektyviškai jau prieš kelis me
tus. Dabar jau esą apsvarstyti 
kėli jos skyriai — atskiri refera
tai. Svarstęs liet, kalbos ir lite
ratūros instituto dvi dienas tru
kęs išplėstas pasitarimas.

J. Janonio paminklinė lenta 
prikalta prie Šiaulių vidurinės 
mokyklos Nr. 1, kurioj 1913-1915 
m. Janonis mokėsi.

Antras kolūkinis muzėjus — 
paveikslų galerija atidaryta Ša
kių rajono “Nemuno” kolūkyje, 
naujuose kultūros namuose.

Žemaičio paminklas Raseinių 
aikštėje karo metu išliko nepa
liestas, nors Raseiniai buvo be
veik visai sugriauti.

1866-8 m. pamokslų rinkinio 
lietuviškas rankraštis. 378 psl.. 
su vysk. M. Valančiaus parašu ir 
cenzūros leidimu išspausdinti at
skira knyga rastas Vilniaus un-to 
bibliotekoje. Esą ir taisytos ko
rektūros lankų. Rankraščio teks
tas rašytas lotyniškomis, o spaus 
dintas rusiškomis raidėmis. Cen
zūros išbraukymų esą rankraš
tyje ir dar korektūrose.

Anhidritinį cementą ruošiama
si pradėti gaminti iš paliai Bir- 
.žus, prie Kirdonių miestelio ran
damo gipso ir iš degtų dolomitų, 
randamų Petrašiūnuose. Bando
moje gamyboje tona tokio, ce
mento kainavusi 240 rublių, “bet 
mechanizavus Šiaulių statybinių 
medžiagų kombinate nors pa
grindinius cemento gamybos pro 
česus, anhidritihio cemento sa
vikaina sumažės iki 130-150 rub
lių”,— rašo “Tiesoje” inž. K. 
Klupšas.

Bus ir virtuvės kombainas. JĮ 
pagaminusi Presnės mašinų ga
mykla. Su juo būsią galima “gau 
ti morkų, apelsinų, mandarinų, 
vynuogių sunkas; paruošti kre
mą tortui, majonezą, sutarkuoti 
krienus arba ridikus, užmaišyti

tešlą, partiošti faršą ir, pagaliau, 
piaustyti kopūstus, skusti bul
ves”.

Tai labai didelis “išradimas”. 
Kažin kaip mūsų kanadietės ir 
amerikietės šeimininkės vadina 
tokį “kombainą”? Vienas toron- 
tietis lietuvis prieš metus parda
vinėjo tokią virtuvinę mašiną, 
kuri dar daugybę kitokių darbų 
atlieka. Nejaugi sovietai nusiko
pijavo kokią seną virtuvinę ma
šinėlę? Įdomu kaip ji atrodo. Ar 
nereikės atskiro jai pastato?

Antrąją hidroelektrinę stotį 
nutarta statyti prie Jurbarko. 
Galingumu ji žymiai viršysianti 
Kauno hidroelektrinę. Kartu bus 
pastatytas tiltas per Nemuną ir, 
žinomą, šliuzai laivams praplauk
ti. Numatytas taip pat praėjimas 
žuvims, kurios galės praplaukti 
į augštupį neršto metu. Statybą 
numatoma vykdyti panaudojant 
surenkamas gelžbetonines kon
strukcijas, kurios būtų gamina
mos Kaune ir pristatomos į Jur
barką vandens keliu bei automa
šinomis. Surinkimą automatiza
vus ir mechanizavus darbai ga
lėsią būti įvykdyti per 2 metus. 
Taip rašo “Tiesoje” šios jėgai
nės vyriausias inžinierius L. 
Šeinmanas.

Noreikiškių dvaras, kuriame 
dabar statoma žemės ūkio aka
demija pavadintas Pilėnais. Tur
būt, dėl to,, kad netoli, o gal net 
dabar akademijos ūkiui priklau
sančiame plote, Nemuno krante 
yra Pyplių piliakalnis, kaikieno 
manymu, Pilėnai, Margirio gim
toji pilis. Akademijos ūkiui da
bar priklauso 2.517 ha žemės, 
nors propagandoje vis skelbia
ma, jog tai Karvelio buv. dva
ras. ‘.

HAMILTON, Ont
VAV PARAPIJOS ŽINIOS

Rugsėjo 5-6 d. d. Hamitlone 
įvyks VI Lietuvių Diena. Ta pro
ga rugsėjo 6 d., sekmadienį, gra
žioje, talpinančioje 1.500 žmonių 
St. Marry’s bažnyčioje, 56 Mul
berry St., 12 vaL 15 min. bus at
laikytos šv. Mišios, kurias atna
šaus J.E. vyskupas V. Brizgys iš 
Čikagos. Anksčiau buvo skelbta, 
kad pamaldos bus katedroje — 
722 King St. W. Kadangi pamal
doms katedra duodama ribotam 
laikui, todėl bijant, kad pamal
dos gali užsitęsti ilgiau, buvo at
sisakyta katedros ir paprašyta 
St. Marry’s bažnyčios, kuri buvo 
pirmoji katedra Hamiltone. Joje 
dabar klebonauja lietuviams pa
žįstamas generalvikaras prelatas 
Hinschey. Jis atstovaus Hamilto
no vyskupą F. J. Ryan, kuris iš
vyksta į Romą.

Į St. Marry’s bažnyčią važiuo
ti Main arba King gatvėm iki 
Bay gatvės, kuria važiuoti iki 
Mulberry gatvės, kur randasi di
džiulė raudona St.- Marry’s baž
nyčia. Mašinas galima statyti vi
sose gatvėse aplink bažnyčią.

— Rugpiūčio 15 d., šv. M. Ma
rijos į Dangų Ėmimo šventė — 
Žolinės, buvo atšvęsta su iškil
mingomis pamaldomis ir pritai
kintu tai dienai pamokslu. Per 
trejas šv. Mišias daug tikinčiųjų 
priėjo šv. Komunijos. Liet. Kat. 
Moterų D-jos narės — pirm. Tu- 
maitienė ir O. Bakaitienė — 
šventės išvakarėse labai gražiai 
papuošė bažnyčią gėlėmis.

— Pasiruošimas VI-j ai Lietu
vių Dienai Hamiltone eina visu 
tempu. Organizacinis komitetas 
dažnai renkasi posėdžiams aptar
ti svarbiųjų pasiruošimo reika
lų. Ypatingai daug energijos ir 
darbo aukoja parengimo pirm. V. 
Kazlauskas, hamiltoniečių žino
mas kaip didelio takto ir gražaus 
sugyvenimo visuomenininkas.

WINDSOR, Ont.
Gegužinė, ruošiama Windsoro 

Lietuvių Bendruomenės valdy
bos, įvyks šeštadienį, rugsėjo 12 
d., vokiečių šv. Mykolo parapijos 
piknikų vietoje Malden Rd. Vie
ta yra lengvai surandama, nes 
Malden Rd. išeina iš 3-čio kelio, 
maždaug viena mylia nuo Am- 
basador tilto. Vieta yra puikiai 
įrengta su šiltu ir šaltu vandeniu 
ir kitais patogumais. Šokiams 
gros gera muzika ir nei lietus nei 
blogas oras netrukdys, nes bus 
naudojamasi ten esančia sale. Šo
kiai galės užsitęsti ir sutemus, 
nes yra puikus apšvietimas. 
Veiks pilnas bufetas. Rengėjai 
tikisi susilaukti visų plačiosios 
apylinkės lietuvių šiame paskuti
niame šį sezoną išvykime į gam
tą, nes tuo laiku maudymosi se-, 
zonas jau yra pasibaigęs, oras’ 
dar pakankamai šiltas ir visi jau 
grįžę <iš atostogų, vasarviečių ir 
kitur.

ABC motelį atidarė Baltulis 
Stasys — 3048 Dougall Avė. — 
ir turi gerą pasisekimą. S. Bal
tulis yra savininkas visiems ge
rai žinomo Dominion Golf & 
Country Club, prityręs verslinin
kas, sumaniai tvarko ir šį nau
jąjį motelį-nakvynės namus. Te
lefonas nakvynės namų ir buto 
yra YO. 9-5090.

Willys automobilių kompanija 
atlieka didelius pertvarkymus ir 
šiomis dienomis paleis rinkon 
vietos gamybos automobilius. 
Willy kariški džipai iki šiol bu
vo gaminami Amerikoje, o čia 
tik sustatomi. Pagal naująjį per
tvarkymą apie 40% dalių bus ga
minama vietoje, tuomi sutei
kiant darbo daugeliui naujų dar
bininkų. Naujųjų džipų kaina ne 
sikeis. Jie ir toliau bus parduo- 

į darni po $2.000, $2.200.

•mkmi

SUDBURY, Ont.
Neramumai nikelio pramonės 

darbininkų unijoje
Prieš kiek laiko buvo daug ra

šoma lietuviškoje spaudoje apie 
nikelio pramonės darbininkų 
uniją MMSW Local 598, kurioje 
yra 16.500 narių, dirbančių čia 
apylinkėje nikelio kasyklose ir 
tirpyklose. Praeitą pavasari iš
rinkus naują unijos pirmininką 
D. Gilis ir jo pavaduotoją su sek
retorių, pasklido gandai, kad se
nosios valdybos esą išvogta keli 
šimtai tūkstančių unijos pinigų. 
Norėdama reikalą išalkinti val
dyba pasikvietė kvalifikuotą re
vizorių iš Manitobos provincijos, 
kad patikrintų unijos finansines 
knygas. Tas revizorius Sudbury 
dirbo keturias savaites, kol per
tikrino 7 metų unijos finansines 
knygas. Po to unijos valdyba su
šaukė narių susirinkimą, kuria
me tas revizorius perskaitė savo 
raportą apie tai, ką jis rado uni
jos finansų knygose. Jis aiškiai 
pranešė, kad jokių unijos pini
gų nėra pavogta, bet daug tūks
tančių dolerių yra išleista never
tingiems tikslams, kurie unijai 
jokios naudos neduoda. Pvz. tai 
keturi namai su svetainėmis Įsi
gyti ir 160 akrų farma pagal eže
rą, kurioje pristatyta vasarna
mių stovyklai unijos narių vai-

GERIAU PAŽINKITE KANADĄ iŠ TRAUKINIO

Važiuokite CAfl? DABAR
Sumokėsite vėliau

Prodedont $100.00. Įmokėti 10%, poliekont iki 24 
menesių iššimokėjimui — priklausomai nuo balanso. 
Kombinuotos geležinkelio - vandenyno kelionės taip 
pat goli būti finansuojamos.
• Visokie patogumai dienos ir nakties kelionėms.
• CNR leidžia veltui vežtis 150 svaru bagažo.
DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI J RYTUS 

ir Vakarus.

'SUPER,

anfinenfa/ ir pntineata/
Informocijų ir užsakymų reikalais kreipkitės 

j Canadian National bilietų agentūras.
90

C A N A D I A N H. AĮIO N AL RAILWAYS

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitur

50% pigiau negu Kanadoje.

MAZAR TRADING CO. LTD.
863 QUEEN ST. W., TORONTO. TEL. EM. 3-5520. 
Greitas, patikimas patarnavimas. Siuntiniai pasiekia ga

vėją per 6-8 savaites. Pristatymas garantuotas.

siunčiame įvairių rūšių ir įvairiais kiekiais. ,

SIUVAMOS MASINOS, AKORDEONAI
ir kiti įvairūs dalykai.

Jūsų sudaryti SIUNTINIAI, nesvarbu svoris ar dalykų 
skaičius. Turime įvairiu prekių siuntiniams. PINIGAI j 
LENKIJĄ, STATYBINE MEDŽ., VAISTAI BE MUITO.

kučiams ir kitokių įrengimų vi
siems unijos nariams su šeimo
mis piknikauti ir sportuoti.

Tą visą gerą unijos įsigytą iš
niekinęs ir gavęs iš unijos val
dybos atlyginimo virš $3.000, re
vizorius išvažiavo. Savo raporte 
revizorius dar perspėjo unijos 
narius, kad aiškiai yra matoma 
unijos nariuose stoka aktyvumo, 
mažai atsilanko į susirinkimus ir 
perdaug pasitikėjo unijos vado
vybe, duodami progos valdybai, 
ypač buvusiam pirm. M. Sols- 
kiui, įvairiems tikslams eikvoti 
unijos pinigus. Jei dar yra kas 
likę unijos valdyboje, iš senosios 
valdybos, patarė išvyti juos.

Unijos valdybą sudaro 11 na
rių. Trys nariai šioj valdyboj yra 
buvę ir praeitų metų valdyboje.. 
Tad po kiek laiko šių metų uni
jos valdyba, turėdama daugumą 
valdyboj savo pakraipos narių, 
nutarė suspenduoti tuos tris na
rius,, kad jie neturėtų valdyboj 
balso pusę metų.

Jie buvo apkaltinti buktai ne
silaiką unijos v-bos taisyklių, be 
pirmininko sutikimo sušaukę 
unijos narių susirinkimą. Jiems 
iš 5 unijos narių sudarė teismo 
komitetą, kuris per tris mėne
sius surašė kaltinamąjį aktą,ir 
šio mėn. 11d. sušaukė unijos mi
tingą, kuriame buvo perskaitytas 
apkaltinimo aktas tiems trims 
valdybos nariams ir dviems eili
niams nariams. Susirinkimas iš
klausė to komiteto pateiktą kal
tinimo aktą ir kaltinamųjų pasi
teisinimus. Vėliau po ilgų ir 
karštų diskusijų susirinkimas tu
rėjo užgirti ar atmesti teismo 
kaltinamąjį aktą prieš 5 unijos 
narius. Tam tikslui vyko balsa
vimas dvejopai atsistojant, o kai 
kuriose bylose rankų pakėlimu. 
Teismo sprendimas buvo atmes
tas, kaip neteisingas ir teisiamie
ji nariai liko savo pareigose su 
pilnomis teisėmis.

Tenka pastebėti, kad tame su
sirinkime dalyvavo 800 narių. 
Dėlto tai buvo daug visokių pa
sisakymų.

Taip elgiantis dabartinei uni
jos valdybai susidarė prieš ją 
tvirta opozicija ir visi unijos su
sirinkimai yra labai triukšmingi 
— vieni antriems neduoda kal
bėti, šauksmais bei kolionėmis 
trukdo kalbėtojams ką nors\ pa
reikšti.

Nebesant vienybės unijos na
rių tarpe ir dėl paskelbto minėto 
revizoriaus raporto, kuris tik pa
kenkė daugiau unijai, davė pro
gos pašalinei Steel Workers uni
jai tuo pasinaudoti savo propa
gandai prieš mūsų MMSW uni
ją ir pradėti skverbtis į šios uni
jos skyrių. Šiuo laiku jiems jau 
yra pavykę viename mūsų unijos 
skyriuje padaryti perversmą ir 
pagrobti 1.400 narių uranijaus 
kasykloje Eliot Lake distrikte.

Dabar-mūsų uni ja, matytlama, 
kad tas revizoriaus raportas ne 
gero, bet daugiau blogo padarė 
unijai, nustojo džiaugtis ir susi- 
rinkjjnuose kalbėti apie tą ra
portą. Vietoj to imasi priemonių 
atsilaikyti prieš puolikus steel 
worketius ir buvo pasiuntus į 
Eliot Lake savo skyriui pagalbon 
12 patyrusių organizatorių. Ta-

— Tautinių šokių grupė, vado
vaujama Breichmanienės, jau 
pradėjo tautinių šokių repetici
jas VI Liet. Dienai.

— Artėja mokslo metai. Visi 
lietuviai katalikai privalo leisti 
savo vaikus į katalikiškas mo
kyklas. Taip pat visi lietuviai tu
ri leisti savo vaikus į šeštadieni
nę lietuvių mokyklą, kur vaikai 
išmoks savo tėvų kalbos, pažins 
savo kraštą Lietuvą, išmoks skai
tyti ir rašyti.

— Loreto gimnazijos mokinė 
Gintra Bakaitytė šiais mokslo 
metais baigė tryliktą klasę. Lin
kime jai sėkmingai studijuoti 
universitete.

— Elvyra ir Balys Kronai at
šventė savo dvidešimties metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Bu
vo labai gražios vaišės. Dalyvavo 
iš Amerikos abiejų tėveliai, gimi
nės ir daug svečių. Ilgiausių me
tų pp. Kronams. J. T.

Liet. Namų nariais įstojo Ra
monas Aloyzas ir Justina iš Oak
ville, Ont. Tai penktasis narys iš 
šios vietovės. Malonu pažymėti, 
kad Ramonai turi įsigiję namą su 
dideliu sklypu ant pat ežero 
kranto prie Oakville miesto, ša
lia parko. Prieš septynetą metų 
jį pirko už $5.000, o dabar jiems 
siūlo penkis kartus daugiau. Ra
monų viena duktė ištekėjusi už 
hamiltoniečio Br. Liškauskp, o 
antroji už J. Žiūraičio.

Iš Hamiltono naujais nariais 
įsirašė su $100 Viktoras ir Ange
la Dums, o senesnės kartos atei
vis Naruševičius-Norris, turįs 
Grand House alinę, Įrašė- savo 
vienturtę dukrelę Eilyn Norris. 
Nuoširdus visiems ačiū!

Paskubėkime greičiau išmokė-J 
ti LN skolą, stodami nariais ar;aaH1 
laikydami savo santaupas LN pa- L 
skolos lakštuose, kad greičiau į 
galėtumėm pereiti prie galutinio ; Iš angliakasių gyvenimo 
tikslo—gražių ir moderniškų LN ! Drumheller ir East Coulee apy- 
įsigijimo. linkėse praėjusį pavasarį vėl už-

LN buvusi tuščia patalpa krau- sidarė dvi anglių kasyklos. Dar 
tuvei nuo rugsėjo 1 d. išnuomo- liko 4 kasyklos — dvi prie Drum- 
ta už $70 mėnesiui. Nuomotoja heller ir dvi prie East Coulee, 
planuoja joje Įrengti modernišką Atstumas tarp tų miestų yra 14 
moterų grožio salioną. Krautuvės mylių.
remontą ji pasidarys savo lėšo- Kai aš atvažiavau į šią apylinkę 
mis. Nuomos sutartis sudaryta 5 1928 m. rudeni, čia buvo 22 ang- 
metams. lių kasyklos. Šiandien beliko tik

Ši krautuvė išbuvo tuščia ly-'4. Toj pačioj apylinkėj miesteliai 
giai vienus metus ir davė LN i Lihigh, Willow Creek, Cambria, 
nuostolio $780. Anksčiau už ją —-3-1- 
buvo gaunama nuomos -65 mėn. 
Išnuomavus šią krautuvę, Lietu
vių Namai dabar neturi nei vie
nos tuščios patalpos.

LN kinas birželio mėnesį da
vė $636,27 pelno, o liepos mėn. 
$1.070,99. Praeitais metais liepos 
mėn. turėjo $909.30 pelno arba 
$161,69 mažiau negu šiemet.-

Liepos 1 d. suėjo'vieni metai, 
kai LN v-ba Delta kiną operuoja 
pati. Anksčiau už jį buvo gauna
ma nuomos $650 mėn. arba $7.800 
metams. Pirmieji metai, operuo
jant kiną v-bai, davė pelno $11. 
280,94 arba $3.480.94 daugiau ne
gu būtų gauta už jį nuomos.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS

Dėl Chruščiovo atvykimo į JA 
V-bes Rytų ir Vidurio Europos 
kilmės amerikiečių konferenci
ja, rugpiūčio 12 d. posėdžiavusi 
Niujorke, nutarė pasiųsti prezi
dentui apgailestavimą, kad N. 
Chruščiovas yra pakviestas, kai 
Ženevoje nieko nepasiekta, pri
sidėti prie Pavergtųjų Tautų 
Amerikiečių Draugų siunčiančių 
delegaciją pas prezidentą su pe
ticija. Šią pastarąją‘nutarta pa
skelbti NYT viso puslapio skel
bimo forma, rugsėjo 20 d. sušauk 
ti didelį mitingą, rugsėjo 21 d. 
suruošti piketavimą, kai Chruš
čiovas kalbės JT, rugsėjo 20 d. 
suruošti pamaldas bažnyčioje už 
pavergtųjų tautų'aukas ir vidu
dienį skambinti varpais už mi
rusius ir t.t.

Telegrama prezidentui pasiųs
ta su prel. J. Balkūno parašu.

Nakvynes vykstantieji į JAV 
LB suvažiavimą rugsėjo 5-6 d.d. 
Detroite, Sheraton-Cadillac vieš
butyje, gali iš anksto rezervuo- __________ __ ________
ti, rašydami tiesiog viešbučiui Daugėlienė.
šiuo adresu: The Sheratori-Cadil- Mykolas Gureckas Bostone ati- 
lac Hotel, Detroit 31, Mich. Vieš- darė naują įmonę Universal 
būtis rezervuoja šiam suvažiavi- Gift Parcel Service.ir.Universal 
mui 75-100 kambarių papiginto- Merchandise Co. Import-Export 
mis kainomis: kambarys vienam _ 397.A ,W. Broadway. Įmonės 
asmeniui su viengule lova — $7, skyrius yra Waterbury ir netru- 
kamb. dviem asm. su dviguba lo- Ikus bus įsteigti skyriai- Worces- 
va — $11 ir kamb. dviem asme- ter beį Lawrence. įmonė siunčia

Į liet, pranciškonų, šv. Kazi
miero provinciją įstojo ir novi
ciatą pradėjo rugpiūčio 16 d. 
Martynas Vįdra, gavęs Aloyzo 
vardą. Jis yra gimęs 1938 m. ir į 
JAV atvyko prieš pusmetį, kur 
mokėsi Vasario 16 gimnazijoje. 
Prieš stodamas į noviciatą gyve
no Brooklyne pas TT Pranciško
nus.

JAV Liet. Teisininkų D-jos 
valdomųjų organų rinkimai vyk
domi korespondenciniu būdu. 
Valdyba renkama iš narių gyve
nančių Niujorke, kontrolės ko
misija — Bostone, garbės teismas 
— Čikagoje.

V. Liaudininkų ir jiems gimi
ningų organizacijų, kaip Sanda
ros, studentų varpininkų ir kt., 
suvažiavimas šaukiamas rugsė
jo 5-6 d. Clevelande Lake Shore 
County Club patalpose Erie eže
ro pakrantėje. Rugsėjo 6 d., pa
sibaigus suvažiavimui, 8 vaL v. 
Tautinės Sandaros vietos skyrius 
ruošia banketą-koncertą, kuria? 
rhe kalbės konsulas. Daužvardis, 
dainuos sol. J. Krištolaitytė- -

Mykolas Gureckas Bostone ati-

asmeniui su viengule lova

nim su dviem lovom — $12. Re
zervuojant vietas pažymėti, kad 
vykstate į “Lithuanian American 
Community Congress”, nes tik, 
tokiu atveju bus duodama nuo
laida. V. Kutkus.

DRUMHELLER, Alta

Kai aš atvažiavau į šią apylinkę

Rosedale, Vein ir Carbine liko 
visai be kasyklų ir todėl miršta, 
arba jau ir yra mirę.

Anglies didžiausias konkuren- 
tas yra dujos, kurias įsivedė ir 
Albertos didieji miestai ir net 
miesteliai, nes jos čia pat gauna- 

i mos iš žemės. Toks Drumheller
buvo laikomas anglių kasyklų 
miestu, o ir jis jau prieš kelerius 
metus Įsivedė dujas, kuriomis 
žmonės gali kambarius šildyti ir 
maistą gaminti ir nėra pelenų.

Rytinė Kanada labai nenoriai 
perka Albertos anglį, nes tolimas 
kelias geležinkeliais ją labai pa
brangina. Rytinei Kanadai daug 
arčiau-JAV Pensilvanijos anglies

Šią visą savaitę Dglfa kine ei- šaltiniai. Šitokiom aplinkybėms
na du gražūs filmai: “Stranger 
in My Arms” su June Allyson ir 
Jeff Chandler ir “Never Steal 
anything Small” su James Cag
ney ir Shirley Jones.

Krosnims alyvą per LNFondą 
liepos mėnesį užsisakė H. Rim-! 
kevičius, E. Meškauskas ir S. Šer 
nienė. Už juos, kaip komisas, 
gauta iš Gillies-Guy b-vės čekis 
$45. Nuoširdus ačiū!

Vyt. Babeckas ruošia su jo ve
damos muzikos 'studijos moki
niais — jauniausiais menininkais 
didesnio masto *koncertą spalio 
mėnesį, kuris numatomas Lietu
vių Namuose. Jis prašo pranešti, 
kad norintieji koncerto progra
moje dalyvauti, prašomi tuojau 
pas jį kreiptis, nežiūrint kurioje 
muzikos mokykloje mokytųsi.

Sk. St.
čiau didelė dauguma to skyriaus 
narių nubalsavo prisidėti prie 
steel workeriu unijos.

Bendrai ši mūsų unija Mine, 
Mill & Smelter Workers šiame 
krašte turi 33.000 narių ir prieš 
10 metų priklausė prie Canadian 
Labor Čongres unijų centro. Vė
liau liko pašalinta dėl raudonu
mo vadovybėj. Šio mėnesio pra
džioje ši unija vėl apeliavo į CL 
C, kad ją priimtų atgal į unijų 
centrą, kurio nariu yra ir ta pa
ti Steel Worker Union. Ta mūsų 
unijos apeliacija buvo svarstoma 
šio mėn. 24 d. Canadian Labor 
Congress konferencijoje Winni- 
pege. Ir jei šioje konferencijoje 
būsime atgal priimti, tai būsime 
saugūs nuo steel workeriu. kurie 
mažiau rūpinasi darbininkų rei
kalais, negu mūsų unia.

U. Narys.
. ’ . < *

Lietuvių Prekybos B-vės Lon
done, visus pasiūlymus, dovanų 
siuntiHius j Lietuvą ir kit-------
lite užsakyti per Sudburid 
vą APKUSINSKJ. Nau , 
pasiūlymas: 32*4 jardo vilnonės 
medžiagos 10-čiai kostiumu už 
$113, svoris: 34 svarai. Šalia to 
dar yra 30 skirtingų sudėčių 
standartinių siuntinių, kurių kai
na nuo $29 ir daugiau.

Pageidaujant medžiagų pavyz
džiai bus pristatomi j namus. 
Tel. 4-1605.

ir miršta Albertos, anglių pra
monė.

Mažiausia bažnyčia
Drumheller mieste yra “ma

žiausia pasaulyje bažnyčia”. Jo
je sutelpa sėdėti tik 6 žmonės. 
Bet jei šią bažnyčią nufotogra
fuosi, tai ant nuotraukos atrodys 
kaip tikra bažnyčia.

Šią bažnyčią sugalvojo ir pa
statė Drumheller biznieriai, no
rėdami į miestą privilioti dau
giau turistų. Bažnyčios bokšte 
yra varpas, kuris kaikada ir pa
skambina. Kadangi buvo laukia
ma, kad bažnyčią lankys visokių 
tikybų žmonės, todėl jos bokšte 
kryžiaus ir nėra. Bažnyčios vi
duje yra tam tikras prietaisas su 
apie 12 bažnytinių giesmių bei 
bažnytine muzika. Pasukus ro
dyklę ant betkurios giesmės ir 
paspaudus mygtuką pasigirsta 
bažnytinė muzika ar giesmė. Tai 
giesmei pasibaigus vėl galima 
pasukti ant kurios kitos giesmės, 
kurios ant tam tikro volelio su
rašytos.

Įėjimas į tą mažiukę bažnytė
lę yra nemokamas. Yra ir elekt
ra ’ įvesta, kad rudenį vakarais 
lankytojai galėtų lankyti. Iš lan
kytojų knygos matyti, kad jų bū
ta net iš tolimų provincijų, kaip 
Manitoba, net Ontario ir JAV. 
Viena šeima atsilankė iš Calgary 
miesto ir tos šeimos motina taip 
susižavėjo ta mažiuke bažnyčia, 
kad ji savo dukrai pareiškė: “Aš 
linkėčiau, kad tavo santuoka bū
tų šioje bažnytėlėje”. Duktė iš
pildė motinos pageidavimą. Po 
mėnesio ji pasiėmė kunigą iš Cal 
gary miesto — nuo Drumheller 
anie 80 myliu — kuris ją šitoje 
vinė j a užkandžius ir senienas at-

bažnyčioje ir sutuokė. Tai pirmo
ji santuoka šitoje bažnytėlėje.

Mažiukė bažnyčia yra apie 4 
mylias už Drumheller miesto į 
vakarus, kur prieš daug milijonų 
metų gyveno nepaprastas ir mil
žiniškas gyvulys “dinosauras”, 
kurio suakmenėjusių kaulų ir ki
tų pėdsakų dar ir dabar randa
ma. Nuo Drumheller miesto į 
vakarus važiuojant keliose vie
tose šalia kelio yra užrašai “Di
nosaur Trail”, kad lengviau būtų 
surandama.

Drumheller miestas ir East 
Coulee miestelis yra dideliame 
slėnyje, kuriuo teka Red Deer 
upė. Jo šonai atrodo kaip tikri 
kalnai, juose yra labai senų se
nienų, kurių galima gauti pirk
ti ir prie minėtos mažiukės baž
nyčios su atitinkamais paaiškini
mais. .

Ten pat prie tos bažnytėlės yra 
savotiška galva ir apvalainas pa
statas - dolomite. Pastatas pana
šus į kalnuose randamus akme
nis. Jį pastatė mūsų tautietis lie
tuvis. Jis davė tam pastatui ir 
vardą “Hoo-doo”. Jis čia parda- 
minimui. "

Nuo Drumheller važiuojant į 
rytus — East Coulee link — yra 
valdinis pastatas 3 mylias ne- 
davažiavus iki East oulee mies
telio. Čia galima nemokamai ap
sistoti ir maisto pasigaminti. Iš 
čia labai patogų lipti į kalnus. 
Čia galima rasti visokių senienų, 
tik nereikia tingėti pavaikščioti. 
Tarp Drumheller ir East Coulee 
kelias yra asfaltuotas.

A. Vaišnis.

ter bei Lawrence. Įmonė siunčia 
siuntinius į užsienius bei į Sov. 
Sąj. ir jos okupuotus kraštus. Be 
to, čia bus prekiaujama liet, kny 
gomis, gintaro, kristalo ir kito
kiais dirbiniais, tinkančiais do
vanoms.

Vytautas Blynas mirė rugpiū
čio 11 d,Milwaukee.
ITALIJA

Šiuo metu Italijoje gyvena 98 
lietuviai, turintieji virš 18 metų. 
Jų tarpe yra 22 kunigai vienuo
liai, 18 kunigų pasauliečių, 11 
seserų vienuolių, 4 broliukai vie
nuoliai, 8 klierikai pasauliečiai, 
5 klierikai vienuoliai. Pasaulie
čių vyrų yra 12 ir moterų 18. Ne
pilnamečių vakių yra apie 50, 
kurių dauguma mokosi Salezie
čių vedamoj gimnazijoj.
AUSTRALIJA

Sydnejaus lietuviai rūpinasi 
Įsigyti savas kapines.
BRAZILIJA . ?

Brazilijos naujasis užsieniu r. 
ministeris Horatio Lafėr yra ki
lęs iš Lietuvos. Kai rugpiūčio. 7 
d. diplomatų priėmime jį pasvei
kino Lietuvos ministeris Meie- 
ris, jis paissakė, kad jo tėvai yra 
kilę iš Lietuvos ir to krašto rei
kalai jam būsią labai prie šir
dies.

Otava. — Parlamento pirmi
ninkas Michener painformavo 
sovietų ambasadorių, kad pa
kviesta 5 parlamentarų delegaci
ja šiemet negalės aplankyti So
vietų Sąjungos. Jei kvietimas te- 
begaliosiąs, Kanados parlamen
tarai aplankysią Sov. Sąjungą ki
tais metais.

Otavai. — 1958-9 xn. biūdžėti- 
niai Kanados metai užbaigti su . 
taikos metu didžiausiu defecitu, 
veik tokiu, koks finansų ministe
rijos buvo numatytas, tik 8 mil. 
dol. mažesniu — $609.316.844.

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
Išduodamos paskolos iki $3.000, marginių paskolos iš 7 % iki 50 % turto vertės. 

Indėliai, paskolos ir ųario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6-8 vai. vakaro, Minden
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžious įstaigoje II ougšte, tel. JA. 7-5575.

Sekmadieniais 12-2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
Lithuanian Traiding Company 

Anglijoje

(R. KUDUKIS)
f

1702 WHITEHALL DRIVE - - - Telefonas: GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštus. Mūsų kai
nos žemesnės kaip pas kitus. Prašome įsitikinti. Priėmimo valan
dos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 4 vai. po pietų, šeš-

• Mdieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.
• * • ............................ — ■ ■ ---------------------------------------- ■

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dofoi, tienomt 
popierh, Įvairi©* tallė* ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%. 

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

ste-
A. LIŪDŽIUS, B.L.

VIEŠASIS NOTARAS 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir tei- 

. siniai patarnavimai, 
morgičiai.

20 KING ST. E., HAMILTON 
Telefonai:

Jstoigos JA. 7-557S 
Namų FU. 3-8928

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St Tel. LE. 1-5166

Darbas Atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS
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Apmąstymai apie lietuvišką knygą
Prieš pusę tūkstančio metų gi

musi, lietuviškoji knyga ėjo vi
sokiu keliu: ji buvo lietuvio pa
lydovė bažnyčioje, susirinau- 
siems vakarautojams pramoga, 
mokytoja-šviėtėja, agitatorė, lie-Į 
tuvybės palaikytoja, naujų min
čių skleidėja. Ji šimtmečių bė
gyje daug ką lietuviui yra davu
si, už tai lietuvis ją ir mylėjo: 
carui panūdus ją atimti, pasi
priešino visomis jėgomis — nesi
gailėjo nei gyvybės, nei sveika
tos.

Savo ilgame kelyje lietuviško
ji knyga yra turėjusi šviesių die
nų, kada ji buvo visų laukiama 
viešnia, visų graibstoma; ji tu
rėjo ir tamsių, kada ji buvo per
sekiojama, neįbrukama.

Šiandien lietuviškoji knyga 
vėl turi sunkumų. Krašte, kuria
me ji galėtų tarpti ir bujoti, ji 
yra prievartaujama: ji turi 
skelbti tą, ko okupantas reika
lauja, kas jo tikslams naudinga. 
Ten lietuviškos knygos, tikro to 
žodžio prasme, nėra. Ten tik lie
tuviškos knygos rėmuose įdėtas 
svetimu koloritu ir mintimi pa
veikslas, kurio lietuvis ne tik 
negali mylėti, bet ir nesuprari-

Tremtyje, išeivijoje, kur lie
tuvių įvairiausiais būdais yra at
siradę apie ketvirtis visos tautos 
žmonių, lietuviškai knygai ke
lias irgi nėra rožėmis klotas. Ji 
ir čia skursta, tiražų vis mažėja 
ir turiniu, nepasakyčiau, kad 
turtėja. Yra “geradarių”, kurie 
lietuviškai knygai jau nori kars
tą kalti.

Nenoromis kyla mintis: kodėl 
taip yra, kodėl lietuviškoji kny
ga, dar, palyginus, netaip seniai 
buvo laukiama, o šiandien sun
kiai įperšama?

Manyčiau, kad tam yra daug 
priežasčių, ir jas visas šio straips 
nelio rėmuose išnagrinėti nėra 
įmanoma. Paimkime tik vieną 
— aplinkumą, gyvenamąjį mo
mentą. •

Seniau Lietuvoje, dalinai ir 
Amerikoje, ar tai ūkininkas, ar 
miestelėnas po darbo turėdavo 
laisvą valandėlę. Žiemos vaka
rai būdavo ilgi, pramogų būda
vo retai, gal tik savaitgaliais, tad 
ir traukdavo žmogų, ypač jau
nesnio amžiaus prie knygos. Ir 
vietos visuomet atsirasdavo, kur 
niekeno netrukdomas turėdavo 
ramią valandėlę.

Šiandien viso to nėra. Iš ryto, 
pažadintas laikrodžio, skubomis 
bėga į darbą ir grįžta tik vaka
re. Čia vėl jo laukia plati prog
rama: kinas, televizija, namų re
monto darbai, draugai (nors ir 
toli gyvena — šimtas mylių ne 
kelias). Gerai, jei spėjama per
mesti laikraščius, o apie knygas 
nėra nė kalbos.

Sakysime, štai ateina į namus

išmesti $5 už knygą, kurios jis 
neperskaitys?

Ir turinys. Neužmirškime, kad 
mus Jau huo anų dienų (kad ir 
paminėto M. Katališkio) skiria 
ketvirtis amžiaus, kuris atliko 
savo. Kiekviena diena deda ant 
mūsų antspaudą, nors mes to if 
nejaučiame. Tad nereikia per
daug stebėtis, jei mūsų jauni
mas nesižavi tuo, kuo mūsų tė
vai žavėjosi.

Lietuviškoji knyga turi eiti su 
gyvenimu, bet ne prieš jį. Ame
rikiečiai tai pastebėjo ir savo 
knygą pritaikė gyvenimui. Puoš
nių, didelių knygų išleidžia tik 
tūkstančius egzempliorių, nors 
angliškai kalbančių yra šimtai 
milijonų. Bet už tai “Pocket 
Book”, “Condensed Book” išlei
džia milijonus. Šios knygos yra 
pigios ir plačiai skaitomos.

Lietuviškoje knygų rinkoje ne 
teko matyti panašių leidinių. 
Čia vis storos, didžiulio forma
to. O šios mažosios yra praktiš
kesnės įsidėti į kišenių ir lau
kiant autobuso, ar po pietų fab
rike poilsio valandėlėj, ar kitur 
laiko nuotrupose, išsiimti ir pa
skaityti.

Ir kaina turi reikšmės. Dolerį 
už knygą išmesti niekas nesigai
lės, bet penketą dolerių — jau 
reikia ypatingo knygos mėgėjo.

Rūtos leidykla Hamiltone (89 
Napier St.) skelbiasi išleisianti 
kišeninio formato (4%x7^) kny 
gų, po $1 už knygą užsisakant 
leidykloje. Jai reikia pranešti 
tik savo adresą, knyga bus pa
siųsta ir atsiskaitoma vėliau. 
Skelbiama apie tris knygas: 1. 
Stasiaus Būdavo — Rūsti siena 
(apysaka iš knygnešių gyveni
mo), 2. Prano Enskaičio — Aud
ra eina (romanas-atsiminimai iš 
repatrijantų gyvenimo) ir 3. Pra 
nio Alšėno — Maži žodžiai (be
namio buities mozaika). Tai pir
mieji bandymai, kuriuos vertėtų 
palaikyti.

Gyvename sunkų momentą. 
Mūsų tautiškas atsparumas 
nyksta, blėsta. Mes iš lėto ištau- 
tėjame. Reikia visų priemonių, 
kad jį kiek galint sumažinti. Vie 
na iš tokių yra lietuviška knyga. 
Tik reikia kad ji paplistų kuo 
plačiausiai. Tad ir verta paieško
ti naujų kelių, naujų būdų, kad 
ji atsigautų. Svarbu, kad knygos 
turinys būtų lietuviškas, o rė
mas gali būti ir ne toks, į kokį 
mes esame įpratę.

P. Enskaitis.

TORONTO UNIVERSITETAS
Karališka Muzikos Konservatorija

Dekanas Boyd Neel.

MUZIKOS MOKYKLA
Vedėjas Ettore Mazzoleni.

Rudens semestras prasideda rugsėjo 8
PIJANO — VARGONŲ — DAINAVIMO — KALBOS MENO 
TEORIJOS — OPEROS — ORKESTRO INSTRUMENTŲ

• GABIEMS MOKINIAMS SPECIALŪS KURSAI

Konservatorijos skyriai visame mieste
Smulkesnių informacijų teikia:

Registrar, 135 College Street (pagrindiniai rūmai), EM. 8-2655
arba skyrių vedėjai — 460 Avehue Road, WA. 1-8958. 28

GRAŽIAME SIMCOE EŽERO KRANTE

MERCURY LODGE
109 Orchard Beach, Keswick, Ont., 40 mylių nuo Toronto, 

1 mylia į šiaurę nuo Keswick.
IŠNUOMOJAMOS naujai atremontuotos kabinos—vasarnamiai
— kambariai su maistu arba yra galimybė gamintis kabinose.

Taip pat išnuomojami laiveliai* ir parduodamos žuvelės.
Telefonas Keswick GR6-4073. Savininkai L P. Krilavičiai.

SIUNTINYS UŽ PUS^ KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies prekes už žemiausią 
kainą, bet dabar siūlo siuntini, kurio vertė normaliai būtų dviguba.

3!4 yd. vilnonės medžiagos vyriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba mote
riškam), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena pora moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaina iškaičius muitg ir visas persiuntimo išlaidas, siunčiant per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00.

Klijentui pageidaujant galima daryti įkeitimus. Siuntinyje bus tik angliš
kos vilnonės medžiagos.

Kadangi neįmanoma išvardinti daug prekių ir parodyti, kad siunčiant per 
BALTIC STORES yra pigiau, duodame tik keletą pavyzdžių:

Geriausia vokiška j pyla m t medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $8.50; Vyriški pus
bačiai oxford $6.30; Vaistų kainos pas mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Pvx. 
250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 
jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $22.00. 19 sv. cukraus $13.00. 
16 sv. sviesto $27.00. 16 sv. taukų $21.00.

Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjos nieko nerizikuoja, nes už kiek
vieno siuntinio pristatymą atsako BALTIC STORES.

Visais reikalais prašoma rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 

PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS l LIETUVĄ!

knygų platintojas. Rodo vieną 
knygą, rodo kitą. Ępduoda M. 
Katiliškio Miškais ateina ru
duo. Knyga didžiulė — apie 500 
puslapių. Knyga nuobodoka, ka
da jis Ją perskaitys? Ir nuspren
džia, kad niekad. Tad ar beverta

* Benediktas B-ys.
PRIE SERGANČIOS MOTINOS

(Prisiųsta iš Sibiro)
Kuo paguosti tave mylimoji?
Kuo pradžiuginti tavo akis?
Tu tyli, niekuomet nedejuoji — 
Vien akyse tau rymo naktis.
O naktis be rasų, be aušrinės 

žvaigždutės,
Be dainų numylėtų lakštutės, — 
Vien tik vėjo vaitoja daina 
Ir nukritusių lapų rauda.
Štai, pažvelk, jau žibutės per 

samanas kelias!
Kiek žydinčių akučių dangaus?!
O pro beržu vinguriuojantį kelią 
Pasitiks ir žieduose priglaus.
Tik priglauski tu savo veidelį 
Prie balto berželio žievės.
Paklausyk, kiek žaviųjų dainelių 
Jis tau, svyruoklėlis, šlamės.
Paklausyk, jau padangė prabilo 
Stebuklingų varpelių garsais... 
Bet ir vėl tavo veidas parimo 
Ties spygliuotų erškėčių takais.

v

Argi galima, miela, liūdėti,
Kai pavasaris plyšta aidais, 
Ir nusvirusios ievos šlamėti 
Nepabaigia kvapsniaisiais žiedais?
Bet akyse vien tavo naktis!
Ir kada jose rytas nušvis?
Nesakei, bet aš pats supratau
Ir Dangaus vien pagalbos prašau!

Kanados šeimos ir mokyklos draugija
(CSc). Vasaros atostogos bai

giasi. Vėl prasidės nauji mokslo 
metai ir tėvai gaus pakvietimus 
įstoti į Kanados Šeimos ir Mo
kyklos Draugiją. Kaikuriems 
tėvams tai bus žinomas dalykas 
ir malonus susitikimas su pažįs
tamais ir draugais, bet kitiems 
tai bus*nauja. Tokiems ir skiria
ma ši informacija. /

Kas yra Kanados Šeimos ir 
Mokyklos Draugija, angliškai 
vadinama The Canadian Home 
and School Association? Štai žo
džiai Mrs. Ada Courtice, kuri 
įkūrė šią draugiją 1916 m.: “Ben- 
rasis Šeimos ir Mokyklos Drau
gijos tikslas yra. suderinti pa
stangas ugdant tautos vaikus, 
rasti nepajėgumo ir nusikaltimų 
priežastis, padėti atsiliekantiems, 
sudarant sąlygas sveikam ir lai
mingam vaikų augimui šeimose, 
mokyklose, bažnyčiose ir visuo
menėje”. Savo tikslams siekti 
draugija suveda į krūvą moky
tojus, tėvus bei suinteresuotus 
visuomenės atstovus, kurie nag
rinėja priemones pakelti auklė
jimo lygį šeimoje bei mokykloje 
ir rūpinasi įvairiomis vaikų prob 
lemomis tiek priešmokyklinia
me, tiek mokykliniame bei augš- 
tesniųjų mokyklų amžiuje. Per 
ilgą savo gyvavimo laiką šis ju
dėjimas yra susidaręs jau eilę 
principų,- kuriais remia savo 
veiklą. Pagrindinės priemonėj 
tisklui siekti yra šios: supažin
dinti tėvus su mokykla bei jos 
veikla, padėti mokyklai atlikti 
savo pareigas; palaikyti ryšį su 
organizacijomis, esančiomis už 
mokyklos ribų, bet besirūpinan
čiomis vaikų, poauglių ir jaunų 
tėvų auklėjimu; ugdyti piliety
bės ir patriotizmo idėjas; švieti
mo pagalba ugdyti tarptautinį 
susipratimą ir padėti taikai '.

Kanados Šeimos ir Mokyklos 
Draugija savo veikloje reikalin
ga visų paramos. Pirmiausia, ji 
reikalinga gerų vykdomųjų or
ganų. Ji reikalinga entuziastų, 
kurie uždegtų kitus, sukeltų dar
bo nuotaiką, padrąsintų. Taip 
kaip programos vykdymas yra 
svarbesnis už jos paruošimą, taip 
narių dalyvavimas veikloje turė
tų būti svarbesnis už valdybų 
darbus. Vienas ar keli asmenys 
nedaug ką tegali padaryti, bet jei 
susidaro būrelis, kuris gyvai vei
kia, rezultatai gali būti tikrai di
deli. Antra vertus, dalyvavimas 
ne tik savų, bet ir svetimųjų vai
kų auklėjime, prisidėjimas prie 
visos tautos auklėjimo, ne vie
nam tos ofganizacijos veikėjui 
atneša tikrą vidinį pasitenkini
mą.

Mūsų vakų auklėjimas yra vei
kiamas daugelio faktorių. Pir
miausia yra šeima, mokykla ir 
bažnyčia. Toliau eina faktoriai, 
i kuriuos tėvai neturi tiesioginės 
įtakos, bet kurie nemažiau svar
būs: aplinka, filmai, televizija, 
radijas, spauda ir panašūs daly
kai. Tėvai, vieningai veikdami,

Departamentas tuojau imsis žygių ištirti ir pasiskun- 
dusio reikalą sutvarkyti.

IŠ sodo i sandėlį
(CSc). Konservavimo laikas 

atėjo. Kanadiečiai jau gabena so
dų ir daržų vaisius į perdirbimo 
punktus ar savo virtuves, kur jie 
pateks į konservavimo indus ir 
nukeliaus į maisto sandėlius. 
Mūsų laukų vaisiai yra vieni iš 
geriausių ir pigiausių konser
vams gaminti.

Rugsėjis yra obuolių mėnuo, 
puikus vaisiamš virti ir konser
vuoti. Ypatingai geri konservai 
pagaminti iš obuolių ir pyčių. 
Šalia to, tokius konservus lengva 
^pagaminti. Sterilizuokite šešetą 
*sešių uncijų stiklų. Paimkite du 
puodukus supiaustytų neluptų 
obuolių, du puodukus supiausty
tų pyčių, pridėkite tris puodukus 
cukraus, pusę puoduko citrinos 
rūgšties, pagaliau viską virkite, 
kol obuoliai bus minkšti — apie 
15 minučių. Jei įdėsite į visa tai 
apie pusę puoduko susmulkintų 
riešutų — turėsite tikrai malonų 
skanėstą. Išvirus supilkite į karš
tus indus ir tuoj pat uždarykite.

Obuoliai ir slyvos taip pat tin
ka maišymui, ypač gaminant 
marmeladą, kuris ilgus metus 
buvo labai mėgiamas Kanados 
kaime. Ir dabar šis marmeladas 
tebėra populiarus tiek kaime 
tiek mieste. Naudokite obuolių, 
apie tris kartus daugiau, kaip 

ir šiose srityse gali turėti savo 
balsą, kad ir netiesioginiai. Štai 
pradžioje pradėta bandyti page
rinti komikus. Kaiko pasiekta, 
bet dar daug reikia pasiekti. Tė
vai neturi trauktis iš to kovos 
lauko. Jie neturi bejėgiai tik ste
bėti, kaip jų vaikai yra įvairių iš 
pašalies ateinančių veiksnių ga
dinami. Kita svarbi sritis yra pa
čių tėvų auklėjimas. Šeimos ir 
Mokyklos Draugija turi tikslą su 
daryti plačią tėvų auklėjimo pro
gramą, kur tėvai būtų aktyviai 
įtrauktij sumanymų kūrimą bei 
vykdymą, tuo auklėjantis ir pa
gyvinant visos organizacijos 
veiklą.

Tapdami Šeimos ir Mokyklos 
Draugijos nariais, tėvai ne tik 
turi progos dažniau susitikti mo
kyklos vedėją ir mokytojus, bet 
taip pat susitikti vieni kitus ir 
įsigyti naujų draugų.

Tokių susitkimų nauda yra ke
leriopa, bet didžiausias dalykas 
yra tas, kad mokytojai .ir tėvai, 
bendrai veikdami, gali turėti įta
kos švietimo lygio pakėlimui, o 
tai savo keliu duos Kanadai stip
resnį pilietį, sugebantį sukurti 
tai, kas geriausio galima sukur
ti mūsų krašto gyvenime.

Elisabeth Amson.

Roma. — Senosios imperijos 
laikais Roma turėjo apie du mili
jonu gyventojų. Šiemet ji pasie
kė tą patį skaičių, kai 1931 m. 
neturėjo dar nei vieno pilno mi
lijono.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

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

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS TOLIMIEMS 
VASAROS IŠVAŽIAVIMAMS! Nedelsdami užsukite į:

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spodina-CoHege/ 
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių Įdėjimas tik $18.00 
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541

Jas turime naujausiiį modeliu
1959 metu baldii

Mohawk Furniture
LIMITED

2448 DANFORTH AVE. Tel. OX. 9-4444 ir OX. 9-4224 
TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 m. 
modelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

/

t
 Norėdami pasinaudoti šia pasku

tine proga, nedelsdami užeikite Į 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas*

Remontuojami visų rūšių baldai.

slyvų. Nuplovę ir supiaustę obuo 
liūs .virkite abu vaisius kaftu 
nedideliame kiekyje vandens, 
kol pasileis. Paskui perkoškite 
per sietelį, pridėdami trečdalį 
puodelio cukraus kiekvienam 
puodeliui uogienės. Tada virkite 
toliau, iki pradės tirštėti Paga
liau supilkite į karštus stiklus ir 
tuoj pat uždarykite.

Skaniems pusryčiams arba 
trumpam užkandžiui vaisių mar
meladai duoda daug energijos ir 
malonumo. Obuolių marmeladai 
yra ypač geri. Tarp kitko atsi
minkite, kad visam tam reikalui 
vaisiai neturi būti pernokę. Net 
patartina įdėti keletą žalių vai
sių, nes jie turi ypatingai didelį 
kiekį pektino. Marmeladui vai
siai turi būti nuplauti ir sugrūs
ti. Jei vaisiai nėra pakankamai 
sultingi, reikia pridėti truputį 
vandens prieš verdant. Virkite 
ant mažos ugnies. Palengva mai
šykite. Jei jūs dar nesate bandę 
skanaus obuolių ir vynuogių mar 
melado, išbandykite šį receptą: 
% puoduko pjaustytų obuolių, % 
puoduko vynuogių košės, tiek 
pat vandens, % puoduko cukraus 
vienam puodukui mišinio. Virki
te obuolius vandenyje iki su
minkštės. Tada pridėkite vynuo
ges. Pridėkite cukrų ir toliau vir
kite iki sukietės iki norimo tirš- 
tumo.

Tiems šeimos nariams, kurie 
mėgsta nesusmulkintus obuolius, 
įdėkite nuluptų ir perplautų ar 
neperpiautų obuoliukų į sirupą, 
pagamintą iš vieno puoduko cuk
raus trims puodukams vandens, 
pavirinkite penketą minučių, iš
griebkite obuolius ir sudėkite į 
stiklus, palikdami kiek tarpo vir
šuje. Po to pridarykite indą ir 
toliau pavirinkite su indu apie 
penkioliką minučių. Pabaikite 
indo uždarymą galutinai. .

Vaisių mišinys vis daugiau po
puliarėja Kanadoje, ypač, kai 
prie pietų naudojamas punčas. 
Jam padaryti pakanką apie va
landą laiko. Reikia supiaustyti į 
ketvirtadalius ar smulkiau nu
luptus obuolius ir svogūną, pri
dėti supiausčius keturis stiebus 
salierų ir puduką razinkų, užpilti 
du puoduku acto ir % šaukštelio 
pipirų. Virti iš lėto apie valandą 
palengva maišant. Po to pridėti 
šaukštuką druskos, šaukštuką im 
biro, šaukštuką cinamono, du 
puoduku cukraus ir aštuntadalį 
šaukštuko sumaltų gvazdikų. Pa
galiau viską išvirti iki sutirštėji- 
mo ir supilti į stiklus.

Kitas vaisių mišinys, rekomen
duojamas Dominijos žemės ūkio 
miništerijoš:

Paimti du poudukus sukapotų 
obuolių, po 1 ar 1% puoduko ka
potų pyčių ir kriaušių, dvylika 
prinokusių pamidorų, 1 ar 1% 
puoduko kapotų svogūnų, 1 puo
duką kapotų salierų, vieną pipi
rą. Toliau paimti du šaukštukus 
prieskonio, angliškai vadinamo 
“mixed pickling spice” ir surišus

I

Kultūros ir knygą pasauly
II Dainų šventės komitetas nu

tarė sekančią dainų šventę ruošti 
1961 m. liepos 1-2 dienomis Či
kagoje. D, šventė bus taip pat 
bendra JAV ir Kanadai.

Studentų ateitininkų stovykla 
ir metinė konferencija prasidė
jo pereitą šeštadienį, rugpiūčio 
23 d., Moscow, Pa., gražioje ame
rikiečių vasarvietėje ir tęsis iki 
rugsėjo 7 d. Be poilsio bei pra
mogų bus ir eilė paskaitų ideolo
giniais ir kitais klausimais.

Korp! Neo-Lituania vasaros 
stovykla įvyks nuo rugpiūčio 29 
iki rugsėjo 7 d. Linkų vasarvie
tėje p|ie Christiana ežero Ed
wardsburg, Mich.

Čikagos “Pirmyn” choras, mi
nėdamas savo amžiaus 50 metų 
sukaktį spalio 25 d. rengia jubi
liejinį koncertą Marijos augšt. 
mokyklos salėje. Be to, bus su
rengtas ir banketas.

T. Viktoras Gidžiūnas, "buvęs 
liet, pranciškonų provincijolas, 
generolo kviečiamas rugpiūčio 26 
laivu Christoforo Colombo iš
vyksta ilgesniam laikui į Romą 
istorijos mokslo darbams.

Dail. A. Rūkštelės kūrinių pa
roda bus atidaryta Bostone rug
sėjo 12 d. ir truks visą savaitę 
ALT Sąjungos namuose.

A. Landsbergio dramos “Pen
ki stulpai turgaus aikštėje” ame
rikietiškąjį pastatymą režisuoti 
pasiėmė Boris Tumarin, Ameri
can Theatre Wing vaidybos bei 
režisūros dėstytojas ir aktorius.

Sol. St. Baras-Baranauskas rug 
piūčio 23 d., šį sekmadienį, dai- 
nuose Chicago Daily Tribune 
muzikos festivalyje Conrad Hil
ton viešbuty, kuriame dalyvau
sią apie 1.200 rinktinių svečių.

Dail. Mike Zolpe Illinois vals
tybės parodoje laimėjo I premi
ją — $525 — už paveikslą “Sun, 

į skudurėlį įmerkti į 1 ar iVz 
puoduko acto. Tada viską supilti 
į puodą; pridėjus dar 2 ar 1% 
puoduko rudo cukraus ir du 
šaukštukus druskos. Virinti ati- 
darame inde iki sutirštės — apie 
1 valandą, retkarčiais maišant. 
Tada išimti prieskonius su sku
durėliu, o viską supilti į indą.

Žiemą, konservuoti vaisiai 
brangūs, tada labai gera pasiimti 
iš sandėlio savo pasigamintų 
konservuotų vaisių ir ne tik su
taupyti dolerius, bet taip pat tu
rėti papildomų vitaminų visai 
šeimai.

Lorairie Lawson Porter.

KANADOS
LYGIŲ TEISIŲ

DARBO ĮSTATYMAS 
DRAUDŽIA

DISKRIMINACIJĄ 
PRIIMANT Į DARBĄ

ŠIO ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus 
nuo diskriminacijos darbą gaunant ir į profesines są
jungas įstojant, nepaisant RASĖS, RELIGIJOS, SPAL
VOS ar TAUTYBĖS.
ŠIS ĮSTATYMAS SAISTO, darbdavius darbuose ar 
versluose priklausančiuose federalinei jurisdikcijai ir 
nrofesmėms sąjungoms atstovaujančioms ten dirban
čiuosius. Čia priklauso vandens transportas, geležin
keliai, kanalai, telegrafas, aerodromai, oro linijos, fede
ralinės karūnos korporacijos, bankai, radijo ir televi
zijos programos ir taip kiti darbai ar verslai pripažįs
tami naudingi visai Kanadai arba nepriklausą provin
cijos įstatymams.
ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui nepriimti į darbą 
asmenį ar diskriminuoti asmenį dėl jo RASĖS, RELI
GIJOS, SPALVOS ar TAUTINĖS KILMĖS. Darbda
viui taip pat draudžiama naudotis darbo agentūra, kuri 
daro tokią diskriminaciją ar išspausdinti tokius skel
bimus, kurie diskriminuotų ar duoti diskriminuojan
čius klausimus, raštu ar žodžiu, sąryšyje su prašymais 
darbams gauti.
ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms są- 
jugoms diskriminaciją įstojant į sąjungą nariu ar tar
nautoju dėl RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar TAU
TINĖS KILMĖS.
KIEKVIENAS ASMUO pasiskundęs remdamasis šiuo 
aktu, taip pat paliudydamas ar paremdamas šio įsta
tymo vykdymą, yra apsaugojamas nuo betkokio keršto 
akcijos, kuri būtų nukreipta prieš jį.
SKUNDAI pagal šį įstatymą turi būti įteikiami raštu 
Director of Industrial Relations, Department of Labour, 
Ottawa, Ont.

Pier, Squat Tower”. Parodoje 
buvo išstatyta išviso 90 paveiks
lų.

Lietuvos pavilion? Čikagos 
tarptautinėje parodoje rengimo 
komitetas, suvedęs sąskaitas kon 
statavo, kad yra $300 deficito, 
t.y. išlaidų buvo $300 daugiau be
gu sutelkta lėšų.

IŠLEIDO ŽYDAMS 
MALDAKNYGĘ
Pasaulio žydijai šaukiant, kad 

Sovietų Sąjungoje spaudžiami 
žydai ir likviduojama jų raštija, 
Kremlius leido išspausdinti žy
dams maldaknygę. Tačiau pa
keistas jos vardas. Vietoje “Pil
na maldų knyga”, ji pavadinta 
“Taikos maldų knyga”. Įprastinė 
malda žydų už jų gyvenamą 
kraštą pakeista malda už Sovie
tų Sąjungą, kuri vadinama “pa
saulinės taikos kovotoja”. Kitos 
maldos esą nepaliestos.

Maldaknygė išleista hebrajų 
kalba, kartu išspausdinant ir heb 
raišką abėcėlę. Pasaulio žydai ne 
patenkinti, kad maldaknygė yra 
hebraiška, nes, esą, Sovietų Są
jungos žydiškas jaunimas hebra
jų kalbos nemoka, tad ji tiks tik 
seniems žydams.

Redakcijai prisiųsta
Le Revue Baltique, July 1959, 

No. 2/New York, 48 psi.
Turinys: dr. A. Trimakas — 

La resistance des peuples bal
tes; Aleksander Kuett — Les na
tions captives — Valeurs passi
ves de I’economie sovietique? 
Ant. Maceina — Les obligations 
de l’ėmigration balte a 1’egard 
de 1’Europe; A. Klive — La Mer 
Baltique et la sėcuritė de 1’Eu- 
rope; Vyt. Vaitiekūnas— L’in- 
vasion eulturelle sovietique.

The Baltic Review, July 1959, 
No. 17, New York, 64 psi.

Turinvs: Declaration of the 
Baltic States Freedom Commit
tee; Aleksander Kuett — Cap
tive Nations — Liabilities to So
viet Economy?; Rolfs Ekmanis 
— Folklore in Soviet Occupied 
Latvia; Leonard Vaher — Soviet 
Criminal Legislation and the In
violability of Person; A. Klive— 
The Baltic Sea and the Security 
of Europe; New Russification 
in Captive Lithuania; Juozas 
Audėnas — Seven Fat Years to 
Come?; V. Rastenis — The 
World’s “Most Democrative” 
Elections.



Telef. LE. 4-84811199 Bloor St W

VIRTI
ELEKTRA

GERIAU GYVENTI SU ELEKTRA

Rd. - Annette
10 komb. dupleksas 
vandeniu alyva Šil- 
skola, prašoma kai-

Parkdale rajone 
įmokėti, 8 kamb. mūrinis

2 mod. virtuvės, alyva šildo-

Jane • Annette
Įmokėti, 5 komb. bungalow,

$1.500 
nomas, 
mas.

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.

Mann & Martel™

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

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, 2 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-ves, tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūiipu namas su gaiažu, 
groži didele modemiška virtuve, aly 
va opštįJomas.

St. Cloir - Oakwood
. $3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva«* 
ziavimqs.

Annette - High Park Ave. 
$5.000 įmokėti, atskiros mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva opšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Quebec
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ros, grožių plytų mūronamas su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
naujos pečius, geros pajamos.

Bathurst - Davenport Rd.
$6.000 įmokėti, tik kelių metų se
rumo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
derniškos virtuvės, 2 vonios, elyvo 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
cio-.

Marion - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis nemos su 2 garažais, 2 vir
tuves, zondeniu alyva Šildomos, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jane - Bloor ’
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvožia v imu, 2 vonios, vande
niu alyva šddomas. 1 kambarys rū
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd. 
$15.000 įmokėti, visai naujas 18 
kambarių moderniškos triplcksas. Vi
sai gražūs dideli . kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai virš rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481 s 
Namų tcl. LE. 6-1410

Rusholmc Rd. - College - Sflvan Ave. 
$3.900 įmokėti, mūrinis, 6 gražūs 
kambariai per 2 augštus, moderniška 
virtuvė, garažas, šoninis įvažiavimas, 
vandeniu alyva Šildomas.’ Arti prie 
parko ir susisiekimo.

St. Cloir - Oakwood
9 kambariai — 2 augštoi 

$6.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
moderniškos virtuves, dvigubos gara
žas, privatus įvažiavimas, vandeniu 
alyva šildomos. Priedo dar 3 kamba
riai rūsyje. Kaina $21.000. Tikrai 
puikus pitkinys. Pirmą kartą paduotas 
pardavimui.

Bloor - Oakmount Rd. - High Pork 
$4.000 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
riai, 3 virtuvės. Alyva šildomas, gc- 

, ros išsimokėjimo sąlygos. Prašo 
$17.500. Kiemas 25 iš 150.

Bloor - Mountview • High Park 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai, garažas, šoninis įvažiavi
mas, 2 virtuvės. 1 atviro skola ba
lansui 10 metų.

Rusholme Rd. - Bloor
12 didelių kambarių 

17.90Q pilna kaina, mūrinis, vieta 2 
garažams, puikus didelis kiemas 25 
iš 200. Pardavimui pirmą kartą. Rei
kalingas truputį pataisymo. Gera pro
ga įsigyti gera namą pigiai. Savinin
kas išvyko iš Toronto. Tuoj pat gali
ma užimti.

Bloor - Indian Rd. - Howard Park
1 atvira x10 metų skola 

$7.000 įmokėti, mūrinis, atskiros, 13 
kambarių, privatus įvažiavimas, 2 ga
ražai, 3 virtuvės. Vandeniu alyva šil
domas. Viskas išnuomota už $180 
mėnesiui, priedo 5 kambariai savi
ninkui pirmame augšte.

Pacific - Humberside 
3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kambariai, 
atskilas, kvadratinis planas, garažas, 

aly-iš kiemo įvažiavimas, vandeniu 
va šildomas. Kaina $19.500.

Indian Rd. ~ Humberside 
2-ju butų

1 atvira skola 10 metų 
$6.C00 imokefi, mūrinis,atskiros, 2 
atskiri butai 5" ir 6 kambarių, 2 virtu
vės, 2 vonios. Kaina $21.500. Savi
ninkas išvažiuoja į Europą. Geras pir
kinys didesnei šeimai.

Bloor - Beresford
7 kambariai — 2 augštoi
4 kambariai l-me augšte 

$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
kvadratinis planas, garažas, šoninis 
įvažiavimas, kiemas 25 iš 159. Pra
šo $19.500.

T. STANULIS
? 1159 ST. CLAIR AVE.
LE 7-2611. Namu RO. 2-5543.

„_____________________j šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybiij.

T.S. Jeigu kartais ncrastumėtc

5500 Įmokėti, netoli Dundas.St. W., 6 didelių kambarių namas su 
garažu, vienas atviras morgičius balansui 10 metų. Pilna 
kaina tik $9.700.

Malton —■ 7 kelio rajone, 12 akrų sklypas, geras investavimas, 
geros išsimokėjimo sąlygos.

Bathurst - Dundas rajone, 8 kambarių mūrinis pusiau atskiras 
namas su garažu, tiktai $1.000 įmokėti.

Dėl šių nuosavybių skambinti

B. Sergaučiui LE. 4-9211

EXTRA Realty Limited

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Mimico

$2.000 įmok., 6 kamb. mūr. otsk. 
gražus namas, viena skola 10 me
tų. Prašo tik $15.000.

Bfoor - Dufferin 
$3.000 įmok., 8 kamb., 2 viri., did. 
kamb., garažas, arti kraut., 10 ne
atviros morgičius. Puiku!

Bloor - Rusho’mc 
$3.500 įmok., 8 kamb., geras mums, 
did. komb., grožiai išdek., priv. įva- 
Židvimas, garažas.

High Prk. Blvd. - Roncesvalles 
$4.000 įmok., 1 0 komb. mūr. per 3 
o., 3 virt., dvig. gar., reikta remonto.

Annette - Evdyn Avė.
$4.000 įmok., 9 kamb. atsk., gra
žios pi., vand. alyva šild., garažas, 
ideali vieta, reikia mažo remonto. 

Bloor - Willord
$5.000 įmok., 7 komb. per du buąšt.,’ 
vand. olyva šild., šoninis įvož., gara
žas, labai švarus. Arti Bloor.

St. Cloit - Rosemount
$7.000 įmok., 19 did. komb., mūr. 
gražus narnos. Did. sklypas, privet, 
įvož., namas be skolų, positeircukit, 
puiki investocija.

S. Jokūbaitis
Parūpina morgičius 

Telefonai:
M- U. 7-3173 LE. 4-0773

a

Bathurst - Glcncairn
$2.000 įmokėti, 6 kambarių otskiros 
vieno ougšto, grožių plytų, vandeniu 
alyva šildomos, garažas, sklypas 63 
iš 150. Kaina $14.000.

Avenue - Eglinton
$4.000 įmokėti, 4 metų, 10 kamba
riu, atskiras, gražiu rusvų plytų, ga
ražas, 2 ougštų, 2 virtuvės. Kaino 
$22.000.

Bloor - Delaware
$5.000 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
grožiu rlytu, 3 mašinoms garažas. 
Kaina $19.900.

Yongc - Eglinton
$6.000 įmokėti, 8 kamb., 2 ougštų, 
atskiras, mūro garažas, graži vieta. 
$18.000.

St. Clair - Lauder
$8.000 įmokėti, 8 komb., 2 ougštų, 
grožiu plytų, alyva vand. šildomas, 
garažas, 2 virtuvės, geras nuomavi
mui. Kaino $23.000.

Dufferin - GI e n co i m
$1.500 įmokėti, 6 komb. otskiros, 
vand alyva šildomos, 2 mašinoms ga
ražas. Kaina $11.000.

J. Kudaba
Porupinomos paskolos 

Telefonai:
įsf. LE. 7-3176 namą RU. 3-2105

GERIAUSIA
o 0 c

GERIAU VIRTI ELEKTRA
Moderni elektrinė krosnis virimę • daro tikrai 
malonų. Automatiniai laiko ir temperatūros sukJ 
tuvėliai įgalina jus skaniausiai išvirti ir sudė
tingiausius patiekalus. Virimas elektra yra taipgi 
greitas. - . \

ONTARIO. HYDRO
SAUGU, SVARU, MODERNU

SPORTAS
KOVO ŽINIOS! Pranešame JAV vyrų ir mote

rų krepšinio rinktinių sąstatus 
įvykstančiose rungtynėse rugsė
jo 5 d. VI Liet. Dienos proga su 
Kaanda: R. Dirvoms, K. Germa
nas, V. Kamarauskas (visi ASK 
Lituanica Čikaga), A. Varnas, R. 
Valaitis, A. Šimkus (visi LSK Ne 
ris Čikaga), J. Skaisgiris, M.Dut- 
ka (abu LSK Kovas Detroit), D. 
Grabauskas (LSK Vytis Worces
ter), J. Kurila. Marozas, Neve- 
rauskas (visi LAK Brooklyn).

Moterų krepšinio rinktinė: Ar
minaitė, R. Senkutė, G. Nutmi- 

• taitė, V. Gintautaitė, R. Padva- 
raitytė, S. Preisaitė, A. Endriu
kaity te (visos LSK New York), 
A. Prapuolenytė, D. Prilotkaitė, 
J.Richard (visos LSK Vytis Wor
cester). Vyrų ir moterų krepši
nio rungtynės pravedamos mer

gaičių katedros mokyklos salėje 
— Main St. E. kampas Grant. 
Pradžia moterų susitikimo — 1 
vai. p.p. Po šių rungtynių žais 
vyrų rinktinės. •

. Stalo teniso turnyras
Sudarymui Kanados stalo teni

so rinktinės rungtynėms prieš 
JAV, šį šeštadienį, rugpiūčio 29 
d., Hamiltono lietuvių parapijos 
salėje yra rengiamas vyrų stalo 
teniso turnyras. Visi pakviesti 
žaidėjai atvyksta į salę 9 vai. 30 
min. ir po burtų traukimo bus 
pradėtas pats turnyras.

Įdomių kovų pasižiūrėti yra 
kviečiami ir tos sporto šakos mė
gėjai. HLSK Kovas.

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos treniruotės vėl 

tęsiamos pirmadieniais ir trečia
dieniais Rennię parke. Rugsėjo 
13 d. tam pačiam parke numato-

suinteresuoti pirkimu - pardavimu
ūkių - farmų, vasarnamių ir kito nekilnojamo turto nuo
savybių Collingwood, Wasagos ir Stayner apylinkėse, 
kreipkitės i

GEO HUNT REAL ESTATE
128 HURONTARIO ST., COLLINGWOOD, ONT.
Jums sąžiningai patarnaus ir pagelbės pirkimo - pardavi
mo reikaluose lietuvis pardavimo agentas V. (Vic) BUT
RIMAS. Norėdami gauti informacijų, rašykite: V. Butri
mas, Box 83, Collinwood, Ont. Skambinkite 62 W 2 Col
lingwood.

Joseph A. Pį/IERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
Dundas - High Park 

$1.500 įmokėti, 6 gražūs kambariai, 
-2 virtuvės, vandens Jr alyvos Šildy
mas, vienas atviras morgičius 10-čiai 
metų. Vieta garažui.

Delaware - College 
$6.000 įmokėti, 8 kambariai, 2 vir
tuvės, vandens šildymas. Dvigubas 
garažas. Vienas atviras morgičius 10 
metų. • A F

Bloor - Jane
7 labaidideli ir gražūs kambariai ki
limais iškloti. Atskiros puikus namas, 
Privatus įvažiavimas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

1162 ST. CLAIR AVE. WEST 
Bloor - Ossington

$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
mūrinis atskiras namas. 2 virtuvės, 
vandeniu šildomas, dvigubas garažas. 
Lobai arti Bloor.

St. Clair - Bathrust
$5.000 įmokėti, 7 dideli kambariai 
atskirame lobai gerų plytų name. 2 
virtuvės, vandens ir alyvos šildymas. 
Plotus įvažiavimas. 10-čiai metų vie
nos atviras morgičius.

' Jane - Lawrence
$2.500 įmokėti, 14.500 pilna kaina.
6 kambarių bungalow. Privatus Įva
žiavimas. Labai lengvos išsimokėji- 
mo sąlygos. Arti mokyklos.

Įstaigos tek 
LE. 2-3321

Namų tcl 
RO. 2-5543

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

MORKIS Antanas
Real Estate and Business Brokejy>t

1077 BLOOR ST. W., prie Dufferin St, Toronto.* ,. ,t.
LE. 4-8459 LE. 4-8450 BE. 3-5996 (namų)

Tamstos rasite pas mus didelį pasirinkimą: • r s 
NAMŲ, ĮVAIRIŲ BIZNIŲ, ŽEMĖS ŪKIŲ-FARMŲ, SKLYPŲ. 

Mes ypatingai gerai sutvarkome morgičius ir skoliname 
įmokėjimui pinigus.

Keli lietuviai ir kitų tautybių agentai visuomet tamstoms mielai 
patarnaus ir patars geriausiai įsigyti nuosavybes. Patartina ne
pirkti ir neparduoti nuosavybių pirma nepasitarus su mumis.

R.CHOLKAN
AL? ESTATE ^ ■

$2.000
mod. virtuvė, olyva Šildomės, kamb. 
rūsyje, garažas, didelis kiemas, pil
na kaina $14.300.

Runnymcdc 
$3.000 įmokėti, 
per du augštus, 
domes, 10 metų 
na $22.000.

Delaware Ave. - College 
$4.000 įmokėti, 8 kamb. atskiras mū
rinis namas, 2 mod. virtuves, naujos 
alyvos šildymas, gražus kiemas, gara
žas, vieno skola 10-čiai metų, prašo
ma kaina $22.000.

Christie - St. Cloir
$5.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
2 virtuvės, vand. alyva šildomas, dvi
gubos garažas, vieno skola 10-čiai 
metų. .

Indian Rd. - Roncesvalles 
$5.000 įmokėti, 10 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 vnoiosj 
vond. alyva šildomas, didelis p/ikuS 
kiemas, viena skola 10-čiai metų, 
pilna kaina $22.500. g

mos sezono uždarymo rungtynės.
Futbolo pirmenybės eina prie 

galo. Vytiečiams dar liko žaisti 4 
rungtynes, iš kurių 2 bus žaidžia
mos šią savaitę — trečiadienį su 
Macedonia ir penktadienį su Ger 
mania. Paskutinėse rungtynėse 
vytiečiai įveikė Nederlandia 5:2, 
N. Greece 1:0, Port Canadians 
4:0, tačiau pritrūko laimės prieš 
Croatia, kuriai pralaimėta 3:2 ir 
su Heilas sužaista 1:1. Šiose pir
mose rungtynėse vytiečiai neiš
naudojo 2 baudinių ir antrose — 
1. Jų būtų pakakę abejas rung
tynes laimėti. Tuo tarpu Vytis 
pirmenybėse yra laimėjusi 7 
rungtynes, 2 sužaidusi lygiomis | Amerikos vasarotojais.

Bloor - Clende.an
$6.000 įmokėti, 7 komb. otskiros 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, apie 
15 metų senumo, vand. alyva šildo
mas, garažas, viena skola 10-čiai m.

Beresford Ave. • Bloor 
$6.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
gražus kamb. rūsyje, vond. olwa šil
domas, garažas su privačiu įvažiavi
mu, turi būti parduotas, labai geras 
pirkinys, pilna kaino tik* $21.000.

Baby Point • Jone 
$7.000 įmokėti, 8 kamb per du augš- 
tus, atskiras mūrinis namas, moder
nus viduje, vand. alyva Šildomos, di
delis kamb. rūsyjc> gražus kiemas, 
privatus įvažiavimas, garažas.

High Pork - Roncęsvallcs 
$7.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuves, 2 vonios, 
vond. alyva šildomos, puikus viduje, 
gražus kiemas, garažas, namas be 
skolų.

Jone - Bloor 
$7.000 įmokėti, 6 kamb. bungalow, 
modernus, vandeniu alyva Šildomos, 
privatus įvažiavimas, garažas, didžiu
lis sklypas 105 iŠ 123, puiki vieta.

Glenloke - High Pork
* $8.000 įmokėti, 9 kamb. atskiros 

mūrinis narnos, 2 mod. virtuvės, nau
jas alyvos šildymas, garažas, labai 
gražus kiemas.

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

vykią šv. Jono Kr. parapijos Ge
rojo Ganytojo stovyklavietėje. 
Už visa tai ir kartu už materia
linę paramą vytiečiai nuoširdžiai

.ynės bus prieš stipriausius var
žovus ir jos gali nulemti baig
minius peržaidimus.

Springhūršto vasarvietėje nu
matytos žaidynės nebuvo praves- j^oji’klebonui’ kun. P ~Ažuba- 

neatvvko. Tačiau savaitgaliais i11UL KltaiS- metais tikimasi su
teko žaisti nemažai krepšinio ruošti turiningesnę stovyklą, 
’ungtynių, kurių nugalėtojais
iai. dažnai pastiprinti Vidurinės vyksta Lakeshore aikštelėse ant

radienių ir ketvirtadienių vąka- 
ir 2 pralaimėjusi. Sekančios rung Vytiečiai turėjo trumpą sto-'rais. . ... Ą. S.

Lauko teniso treniruotės tebe-

ANTRASIS LABAI SVARBUS PRANEŠIMASi

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti, kad jai pasisekė sudaryti sąlygas 
patenkinti visuomenės pageidavimui siųsti didesnius standartinius siuntinius, ir tam reikalui ji 
paskyrė 50.000 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais ruoželiais-ir 
lygių šitokių naujų ir ypač patrauklių spalvų: melsvos, tamsiai rusvos ir pilkšvos. Visos tos me
džiagos turi Įrašus “Made in England”. * . >

Nuo 1959 m. rugpiūčio 1 d. mes siūlome tas medžiagas sudarinėti šitokiems keturiems pa
pildomiems standartiniams siuntiniams:

1) Siuntinys Nr. 28: \ ‘ • •
16¥4 jardo NAUJOS'EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos ar ly
gios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams..... ................ Svoris 17 svarų. Kaina $59.00.
Siuntinys Nr. 29: ;
16% jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos ar ly
gios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams; 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 21 svaras. Kaina $67.00.
Siuntinys Nr. 30: ‘
32% jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos "ar 
lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų. ..... ........ Svoris 34 svarai. Kaina $H3.00.
Siuntinys Nr. 31: " ’
32% jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos ar ly
gios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų; 20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 42 svarai. Kaina $125.^0.
Į šių siuntinių kainas įskaityti visi su pasiuntimu susiję mokesčiai.
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių Prekybos Bendrovė, nepaisydama 

tai, jog NAUJŲJŲ medžiagų rūšis yra žymiai augštesnė ir kaina brangesnė, lietuvių gerui yra nu
sprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti visiems tiems 30 skirtingu standartiniu siuntinių, NE
PAKELDAMA JŲ KAINOS.

Mūsų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar jis būtų Lietuvių Prekybos 
Bendrovės, ar kurios nors kitos firmos klijentas.

Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems klijentams, kurie dėl ko nors nepajė
gia tuojau padaryti tai, gavę $1.00 už bet kurį norimąjį standartinį siuntinį, galutinio užsakymo 
mes lauksime 3 mėnesius.

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNO
NIŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžius, 30 skirtingų standartinių siuntinių kainorašti (siuntinius sudaro 
kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, megztiniai ir kt.) ir naują lietuvių kalbą išspaus
dintąjį bendrinį katalogą, kuriame aptarta:
• 1. Apie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų; v

2. Didelis pasirinkimas gatavų drabužių moterims, vyrams ir vaikams;
3. Įvairių rūšių odos; z
4. Gatava avalynė;
5. Laikrodžiai;
6. Foto aparatai; s
7. HOHNER akordeonai — 20 skirtingu modelių, kurni kaina įvairuoja pradedant nuo $39.00;
8. SINGER siuvamos mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri vra pritaikvta visu rūsiu siūlams, 

ĮSKAITANT IR NAMIE VERPTUOSIUS:
10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainie

čių, vokiečių ir anglų; . (.
11. Vaistai, gaminti Anglijoje, JAV, Vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoj ir TSRS.

. Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet kurią kalbą surašytus ir iš Lietuvos 
atsiimtus receptus. . | ’ '

MES GARANTUOJAME, kad: ; ' ' •
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. ' Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiusime kitą siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėti čia, dėl to gavėjas Lietuvoje jau nebeturės nieko primokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos remiantis pavyzdžiais. ' '
Mūsų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAUSIOS PASAULYJE, jos pigiausios'ir 

lieka, dėl to siūlome .visiems lietuviams, kurie iki šiol užsakinėdavo siuntinius per kitas firmas, 
tuojau pat ’ ’ ” '■* Į

1. narašyti mums ir. VISAI NIEKUO NEĮSIPAREIGOJANT, paprašyti NEMOKAMAI pri
siųsti katalogą, pavyzdžių ir kitokiu informacijų: '

2. palyginti mūsų kainas ir prekių rūšis prieš užsakant kur nors siuntinį;
TADA jūs patys įsitikinsite, kad užsakydami per mus SUTAUPOTE NEMAŽA PINIGŲ.
Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros ir šalpos organizacijoms.
Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei.

Lithuanian Trading Company
1A, HUNT STREET, LONDON, W.ll. GREAT BRITAIN.

2)

3)

4)

a F
i
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»* WASIS
. / REAL ESTATE

3 Bloor .S&ML" Telefonas Lt, 1-4605
Biimų namų, btahių, žemėtu "

' Jūsų patarnavimui skambinti: 
J GUDAS - EE. 1-4695, namų LE. 6-7109.

arba RO. 6-0832
49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

|

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

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

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

Sav. V. BLOCK!S

6

Prerijos...
(Atkelia 2 psi.l 

kiek žemesnėse vietose arba Re- 
{finos lygumose išliko kviečių 
aukai, bet ir tie tokie prasti — 

vos nuo žemės pakilę/
Dar vienas nuostabus daiktas, 

tai ledynų gadynės paliktos dau
bos. Kaip didelių upių plačios 
vagos vingiuodamos nusidriekia 
tarp nuogų kalvų į neįžiūrimus 
tolius. Jos visai tuščios ir beveik 
sausos, jei neskaityti vietom pa
sitaikančių, nedidelių vandens 
klanelių. Ir ežerai, čia, kaip Last 
Mountain Lake arba Buffalo 
Pound Lake, yra tos pačios kil
mės, ištįsę, ilgi kaip didelės upės.

Viena kuo ši provincija galį 
didžiuotis, tai savo miestais Re
gina ir Saskatoon. Jiedu kaip gė
lės pražydę nuogų prerijų platy
bėse. Gerai išplanuotas, plačios 
gatvės apstatytos moderniškais, 
ypač vėlyvesnės statybos mūri
niais, daugiausia baltais, gyvena
mais namais.

Jei sostinė Regina gali didžiuo
tis medžių alėjomis, gamtos mu? 
žėjumi, miesto savivaldybės na
mais ir parku prie ežero, tai Sa
skatoon puošmena yra Saskat
chewan upė. Plati upė įsirėžusi 
per patį virš 80.000 gyventojų 
turinčio miesto vidurį, turi ko
letą gražių tiltų ir puikius slė
nius. Naujas, modernus, neseniai 
statytas miesto savivaldybės na
mas, puikūs, naujitelaičiai ir dar 
nevisai baigti universiteto pasta
tai, vakarų praeities muzėjus su 
daugeliu pirmųjų pionierių gy
venimo apyvokos daiktų daro šį 
miestą būtinai aplankytinu.

Jeigu pravažiuojančiam kelei
viui Saskatchewan palieka liūd
ną, neįdomaus krašto įspūdį, tai 
tiedu miestai išperka savo kuk
liu dydžiu ir gražiu susitvarky
mu. S. Pranckūnas.

Valdžios “pokštas” padeda ateiviams
(NCP). Neseniai pasklido kal

ba, kad prie Ontario valdžios 
naujai įkurtas Pilietybės skyrius 
tesąs tik “pokštas” rinkimams 
laimėti arba, kad šio skyriaus vi
siškai nesą.

Apsilankęs Queen’s parke įsi
tikinau, kad naujiems imigran
tams pagalbos biuras yra pada
ręs gerą pradžią ir yra gerai re
miamas valdžios departamentų, 
agentūrų ir savanoriškų grupių, 
kurios jau aktyviai prisideda.

Nereikia maišyti jo veikimo su 
jau gerai žinomais federacinio 
departamento pilietybės ir imi
gracijos skyriais.

Šiuo metu provincinių padali
nių veikimas yra feferalinis, pa
tarimai ir visuomenės reikalai. 
Ateityje pramatoma praplėsti 
programą ir kitokiems patarna
vimams.

miestelyje ir italų pavasairo fes
tivalyje Toronte ir taip pat ruo
šiasi Kanados valstybinei pa
rodai.

Knygelė apie Ontario imigra
ciją jau yra išspausdinta, o seri
jos imigrantų pagalbos reikalams 
leidinių dar yra ruošiama.

Dr. Phillips tikįs, kad įstaiga 
po rugsėjo 1 d. bus iškelta į 
Queen’s parko didesnes patalpas 
ir kad esamas trijų įstaigos tar
nautoji* skaičius bus padidintas. 
Esą nauja įstaiga netik bendra
darbiauja su federacine piliety
bės įstaiga, bet kartu ir nurodo 
provincinę pagalbą naujiesiems 
ateiviams.

Dabar kas savaitę gaunama 
apie 100 pasiteiravimų telefonu 
ir-laiškais. Tačiau, kai šis patar
navimas bus plačiau pagarsėjęs 
per neokanadiečių savaitraščius, 
skyrius pramato kreipimųsi skai
čiaus padidėjimą.

Pagrindinei įstaigai gerai įsi
kūrus, esą bus ir daugiau sky
riaus įstaigų atidaryta Ontario 
provincijoje. Tai bus rajoninės 
įstaigos tokiose vietose kaip Ota
va, Kingstonas, pietų Ontario ir 
ežerų rajone.

Naujojo skyriaus pats pa- 
pagrindas bus sutikti imigrantus 
ir suteikti jiems informacijų apie 
vyriausybės tarnybas, įskaitant 
provincinės valdžios prieinamus
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ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis
gausite tik:

J. Beržinskas
1212.DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.
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Kvalifikuotas technikas taiso

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

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

Dancigas. — Čionykštės laivų 
statyklos neseniai užbaigė staty
bą sovietų užsakyto laivo-žuvų 
fabriko, kuris pavadintas ”Ry-

. ■ ■■ ■ .• , ■■

PIGIAUSI

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Dcrome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimą ir balansavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus —- nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

siuntiniai

“Bet vietias iš mūsų svarbiau
sių tikslų paskatinti Ontario žmo 
hfeš/ paduoti - draugystės ranką 
pabrinkusiems apsigyventi Ka
nadoje”, — yra pasakęs provin- 
cijds'sėkretorius Mackinnon Phi
llips,? daugiausiai prisidėjęs prie 
įkūrimo šios naujos įstaigos.

Nuo šios ankstyvos vasaros 
prądžips, Pilietybės skyrius yra 
įvykdęs keletą projektų ir dabar 
renka medžiagą brošiūrų ir kny
gelių serijai.

Padalinio vedėjas Russ Colom
bo yra suorganizavęs parodėles patarnavimus bei jiems patari- 
apie imigraciją Owen Sound mus teikti. Leon Kossar.

Lietuviškieji įvairumai
(Atkelta iš 3 psl.) 

sitiktų, kaip labai BALFo darbas 
galėtų išaugti, jei kasmet atsi
rastų keliasdešimts tūkstančių 
tautiečių, kurie tik savo — vie
no dolerio —- metiniais įnašais, 
praturtintų tos šalpos organiza
cijos iždą. B ALF, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y., USA.

Kam ko gaila?
Gal ir nebus perdaug pasaky

ta, kad mūsų krepšininkų gast-

veteranas 
ilgą raši- 
ir dar at-

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 - V. Semaška ‘
■■■ . .. ................... ntorta ..D,....i. - n ii

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)
• Telefonas LE. 3-2904

... •

Sav. D. KAUNAITĖ
. ..............................................

TAUPYK Ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. 
—'■■■............................ ■■y,i ■ ■■■« ............ ■„.■m.. ■■■ ■

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo i0-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, T129 DuA4eh St. W./ Toronto, Ont.

Telefonas Lt. 2-8723
-— . -  ----- - - - - ------ -  ------

ir

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS

I LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3,-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa- 

tlolr kt.

žinomas mūsų sporto 
Br. Keturakis parašė 
nį prieš visą tą idėją 
skirą straipsnelį užvardinęs “Gai 
la Al. Gimanto”, išreikšdamas 
šių įvairumų autoriui savo užuo
jautą už palaikymą tos sportinės 
išvykos minties. Nežinia ar ir 
šiandien Br. Keturakis taipgi lai
kosi savo anų teigimų. Jei taip, 
šį kartą mums tikrai ir nuošir
džiai jo gaila. Ar įvykusi kelionė 
ir pasisekimas nekalba patys už 
save? Jei kas netiki lietuviškoje 
spaudoje tilpusiems aprašy
mams, tepasistengia susipažinti 
su tomis nuotraukomis, laikraš
čių iškarpomis, prizais ir kt. do
vanomis, kurias parsivežė šau
nieji mūsų krepšininkai. Tai gali 
būti puikiausiais įrodymais vi- 

____  __ _____  _______ siems tiems, kurie galvoja ar to- 
garsinimo. Tokia reklama lietu-1Ji išvyka tikrai apsimokėjo ir bu
liškųjų reikalų, naudai, būtų vojyerta visų pastangų, 
kaštavusi gal ir milijonines su
mas, gi šiuo kartu, sportininkų 
kelionė atsiėjo tik keletą tūks
tančių. Vargiai, ar pokario me
tais lietuviai, betkada ir betkur 
padarė geresnį investavimą, su 
tokia, palyginti, maža pinigų su
ma. Laimėta daug ir tai ne vien
kartiniai, bet ir tolimesnei atei
čiai.

Kai tik kilo sumanymas siųsti 
mūsų krepšininkų rinktinę pie- 
tuosna, teko spaudoje entuzias
tingai pritarti tam sumanymui, 
bet buvo ir kitaip galvojančių. 
“Naujienose”, sporto skyriuje,

i fikros lietuviškojo triumfo die- 
i nos. Ir ne vien dėl to, kad jie, 
aplamai žvelgiant, gražiai žaidė, 
pelnė visą eilę stambių pergalių, 
kad ir pralaimėjo kelias rung
tynes, visvien lietuvių ir Lietu
vos vardas garsiai nuskambėjo 
per Lotynų Amerikos kraštus ir 
prisidėjo prie bendrųjų reikalų

Greitas kuro-olyvos pristatymas 
patarnavimas. 

Telefonas LE. 3-4908.

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengto naujus ir taiso visų rūšių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing
Company

144 First Ave., Toronto 8.
Tel. HO. 6-8252.

C. SW ANKAS

VEDYBOS
Jei oorife vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k.A telėfonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYfcV BIURĄ "WALDr 
859 COLLEGE ST,, Toronto, OnK 

Tetefonas LE. 2-5461.
Informoerjos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž.. tarpininkavimas

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

Kas keliatės Į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti tavo baldus, kreipkitės telefono

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

A. BRICKUS 
Atlieku visus pianinų remon
to darbus. Perku ir parduodu 
naudotus pianinus. RO. 9-5866.

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukiami sėni 
labai pigia kaina. Darbas garantuotas.

Telefonas WA. 2-7981

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros jrengimor (r pataisymai 
ofliekomj greito i ir garantuotai.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — goxo ir olyvoi. VANDENS TANKAI — goxo ir <rfy- 
vot. VĖSINTUVAI (air conditioner) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gumey" — 
goto ir elektros. ŠALDYTUVAI — gezo ar elektros. Visų rožių 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.

ŠILDYMO KORTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

VALAU FOTELIUS
ir jvoirius kilimus,

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

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 OVHDAS ST. W. 

/prfe Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefenaa LE. 5-9138

KINIJOS PRETENZIJOS
Į INDIJĄ
Neutralumo gynėjas . Nehru 

jau pajuto savo politikos vaisius. 
Kad ir sunerimęs Tibeto sukili
mo bei jo numalšinimo metu, 
Nehru tebetęsė neutralumo lini
ją, nereagavo net į Kinijoje iš
leistą žemėlapį, kuriame pora In
dijos provincijų parodytos kaip 
Kinijos žemės. Kai parlamente 
buvo nurodytas karingojo komu
nizmo pavojus Nehru vis stengė
si raminti ir opozicijos nurodo
mus pavojaus ženklus stengėsi 
švelninti.

Štai vienas iš dešiniųjų atsto
vu nurodė, kad komunistinė Ki- 
nija koncentruojanti savo ka
riuomenės dalinius Sikkim ir 
Butano provincijų pasieny, pri
mindamas, kad Lhasoje sureng
tame mitinge komunistai buvo 
paleidę šūkius “išlaisvinti” tas 
dvi Indijos provincijas ir dar 
trečią — Ladak. Nehru parla- 
mehtą nuramino, kad tai esą 
spaudos paskelbtos žinios, o vy
riausybė patikimų žinių tuo rei
kalu nesanti gavusi. Jo nuomone, 
minimų provincijų pasieniuose 
vargu ar esą sukoncentruota tik
rai rimtų kinų pajėgų, tačiau jis 
pripažino*, kad vyriausybė akių 
nesanti užmerkusi ir padėtį se
kanti. Kai vienas atstovas pa
klausė ar Kinijos premjeras Ču- 
En-Lai, kalbėdamas apie “neapi
brėžtos” Kinijos sienas turėjo 
galvoje Indiją, Nehru atsakė, jog 
tas pats Ču-Eeft-Lai jau prieš 
porą metų pareiškęs, kad Kinija 
pripažįstanti Macmahono nusta
tytąją Indijos-Kinijbs sieną.

Nehru ramina, nes jo griežtas 
pasisakymas reikštų santykių su 
Kinija įtempimą, tačiau jis jau 
pats jaučia, kad Indijai priartė
jo neramios dienos.

Vyriškų ir moterišl^Į rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

High Park rajone 1,1
2102 DUNDAS ST. W. TeL LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Taisau RADIO ir TELEVIZIJOS aparatus
Darbą ir dalis garantuoju 90 dienų.

A. STANČIKAS TeL LE. 1-5982

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaškas, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

T. “AVIMUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HL 7-1601
Toronto

Nuo vyno pagražėjo
Monseur Jean palydėjęs ma

demoiselle Jeanette dvasios pa
gavime deklamuoja:

— O, mademoiselle, tas vynas 
tamstą padarė grožio karalaite! 
Kaip svaigulingai banguoja tams 
tos plaukai, kokios žavinčios 
tamstos akys, kokios raudonos 
lūpyčių roįės!

— Ale gi aš visai vyno negė
riau, — teisinasi Jeamette.

— Tamsta tai ne, bet aš tai 
taip! — pasakė palydovas.

Geras patarnavimas
— Kelneri, — šaukia valgyto

jas restorane. — Aš prašiau kiau
šinio, o kai kevalą pramušiau, vi
duje buvo viščiukas.

— Vieną momentą pone, bėgu 
atnešiu šakutę ir peilį, — paten
kintas atsakė kelneris.

Aukso mintys ir paauksuotos
1. Pirmieji dantys ir pirmoji 

meilė iškrenta be skausmo ir ati
tuština vietą sekantiems.

2. Kas verda 18 m. jaunuolio 
galvoje, vadinama jaunyste, o po 
40 metų — akiplėšiškumu.

3. Nuobodus žmogus pašalina 
vienatvę, bet nesudaro draugys
tės.

4. Bastūnas su pinigais vadina
mas turistu, o bastūnas be pini
gų — valkata.

5. Ambasadoriui reikalingos 
dvi savybės: geros manieros ir 
sugebėjitnas meluoti savo krašto 
naudai.

6. Žmogus, kuris supranta, ko
dėl jo lūkesčiai neišsipildė, yra 
puikus politinio eksperto kandi
datas.

7. Laikraštininkui reikia tik 
vieno sugebėti rašyti apie da
lykus, kurių nemoka ir apie ku
riuos neišmano.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4198
Priėmimo valandos: 

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

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

-Ill ’h uiiii ibbib'ii*i I ■- hii—

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIM
ADVOKATAS - NOTARAS *

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

, „ , III—M. ,|1> Į ■

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-9978

Įdomi problema
Bitės apipuolė jauną moterį. 

Vienas mokslininkas sako savo 
draugui:

— Įdomu, koks bus iš jos me
dus?...

Nuolaidus būdas
— Meldžiamasis, paskolink 50 

dolerių!
— Negaliu.
— Tai paskolink dešimt.
— Negaliu.
— Tai duok cigaretę!
— Nerūkau.
— Tai nors pasakyk, kiek lai

ko?
Yra pagrindo susirūpinti

— Kas tau yra? Ko taip susi
rūpinęs atrodai?

— Aš tik ką gavau telegramą: 
/‘Šiandien gimė dvynukai. Ry
toj daugiau...”

Iš Maskvos netoli
Kai Mikojanas lankėsi JAV, 

kartą jam prireikė iš Niujorko 
viešbučio paskambinti kažkur į 
provinciją. Kai operatorius pa
sakė, kad 3 minučių pasikalbė
jimo mokestis yra 80 centų, Mi
kojanas sušuko:

— 80 centų! Už tiek mes Mas
kvoje galėtume iššaukti net patį 
pragarą!...

— Gal būt, — pastebėjo opera- 
toirus. — Bet Maskvoie juk tai 
būtų vietinis pasikalbėjimas...

Vyro amžius
' Vyras yra jaunas, kai moteris 

gali jį padaryti laimingą ar ne
laimingą; yra vidutinio amžiaus, 
kai moteris jį gali padaryti lai
mingą; yra jau senas, kai moteris 
jo negali padaryti nei laimingu, 
nei nelaimingu. _______ _

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(į rytus nuo Dufferih'St.)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003
...... l , I .11 Į ■

OKOLISTĖS
Br. Bukdwska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Į Telef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia 
168 vaL savaitėje

DRAUDIMAS

RO. 9-4612
GENERAL INSURANCE

Turto draudimas (namai, auto ir 
pait) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį per visas pa

maldas daroma rinkliava užsie
nio misijų naudai.

— Praėjusį sekmadienį para
pijoje lankėsi daug svečių kuni
gų: J. Juršėnas, P. Patlaba, Pr. 
Garšva, Vikt. Rimšelis, Ant. Sa
bas, J. Bulaitis. Pastarasis yra 
gimęs ir augęs Anglijoje. Teolo
giją baigė Romoje, gyvendamas 
šv. Kazimiero liet, kolegijoje. Šis 
jaunas kunigas, nors niekada nė
ra matęs Lietuvos, yra įsirašęs į 
Lietuvos vyskupiją tikslu vėliau 
važiuoti į laisvą Lietuvą.

— Šį sekmadienį Springhursto 
vasarvietėje pamaldos vyks nor
malia tvarka: 9, 10 ir 11 vai. Po 
to, rugsėjo pirmojo ir antrojo sek 
madienio pamaldos vyks 10 ir 11 
valandomis.

— Parapijos komiteto posėdyje 
buvo apsvarstyti lietuviškų ka
pinių administravimo reikalai. 
Greitu laiku numatomas šaukti 
platesnio masto susirinkimas, 
kuriame bus detaliau informuo
jama visuomenė apie kapinių 
reikalus. Šiuo metu pradedami 
ruošti planai kapinių išplanavi
mui.

—Artėjant rudeniui, iškyla vėl 
didžioji jaunimo problema—lan
kymas mokyklų, gimnazijų, uni
versitetų. Būtų gera, kad lietu
viškasis jaunimas nesitenkintų 
baigimu poros klasių, bet siektų 
tolimesnių studijų — baigti gim
naziją, o vėliau stoti universite
tan. -

— Rudeniop parapijos bažny
čioje nusimato vėl nemažas skai
čius lietuviškų vedybų.

— Šį šeštadienį, rugp. 29 d.,
8.30 vai. ryto gedulingos pamal
dos už a.a. Juozo Gailiaus vėlę. 
Velionio giminėms ir artimie
siems nuoširdi užuojauta.

Skandinavijos paroda ruošia
ma Casa Loma patalpose spalio 
4 -10 d. Bus išstatyti Danijos ir 
Švedijos gaminiai—baldai, mais
tas, mašinos ir pramonės gami
niai. ‘

Kanados Valstybinė paroda ati
daroma šį trečiadienį, rugpiūčio 
26 d., ir tęsis iki rugsėju 12 d. 
TTC praneša, kad parodos dieno
mis specialūs tramvajai veš lan
kytojus iki pat parodos vartų, 
važinėdami kas 3-4 minutes šio
mis linijomis: prie rytinio įėjimo 
Bathurst gt. ir King — nuo Cox
well Danforth - Parliament - 
King - Bathurst gatvėmis; prie 
vakarinio įėjimo: Kingston Rd. - 
Queen ir Dundas nuo Runny- 
mede - Dundas - Roncesvalles, 
King-Dufferin. Paskutiniai tram 
vajai nuo parodos aikščių išva
žiuos 12.30-1.05 vai. naktį.

Autobusai važinės nuo savo 
stoties Bay-Dundas gt. Albert - 
Yonge - Front - Spadina ir Fleet 
gatvėmis. Kiekvieno važiavimo 
kaina autobusu 35 et.

Š. Atlantto Sąj. karo laivų pa
rade Kanados valstybinės paro
dos metu ežere dalyvaus 19 lai
vų: Kanados 5 naikintojai ir 3 
fregatai, Prancūzijos ir Olandi
jos po 1 naikintoją, D. Britanijos 
3 fregatai, JAV 3 naikintojai ir 
V. Vokietijos du naikintojai. De
vynioliktas bus komandos laivas.

Laivai atplaukė šv. Lauryno 
jūrų keliu. Torontą pasiekę ant
radienį, jie sustojo prieš krantą 
išsirikiavę trimis eilėmis. Jų ap
žiūrėjimo ekskursijas TTC orga
nizuoja rugpiūčio 26 - rugsėjo 27 
d.d. iš keltuvų prieplaukos 3.30,
5.30 ir 7.30 vai. vak. Suaugusiems 
$1, vaikams iki 12 m. 25 et.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Toronto arkivyskupijos kat. 

bažnyčiose šį sekmadienį, rug
piūčio 30 d., daroma speciali rink 
liava pasaulyje Kat. Bažnyčios 
platinimo bei užsienio misijų rei
kalams. Tam tikslui praeitą ir šį 
sekmadienį Prisikėlimo bažny
čioj dalinami ir surenkami ekst
ra vokeliai.

— Vasarinių atostogų laikui 
baigiantis ir negalint patogiai tai 
pinti žmonių bažnyčioje per vė
lesnes Mišias, nuo rugsėjo 13 d. 
imtinai salėje pradedamos laiky
ti vėlybosios 11.30 vai. Mišios.

— Prisikėlimo parapijos cho
ro repeticijos prasidės rugsėjo 8 
d. 7.30 vai. vak. muzikos studi
joje. Pirmoji repeticija bus ben
dra vyrams ir moterims. Nuošir
džiai kviečiami atsilankyti esą 
choristai ir laukiama įstojant 
naujų. Už jų pasiaukojimą iš 
anksto dėkojame.

— Daugeliui pageidaujant, no
rima atgaivinti parapijos orkest
rą, kuris pradėtų darbą jau at
einantį mėnesį. Orkestrantais 
priimami tik vyrai ir berniukai, 
ne jaunesni kaip 15 m. amžiaus, 
moką jau dabar bent truputį 
griežti ir galvoją parapijos or
kestre ilgesnį laiką pasilikti. No
rintieji orkestre dalyvauti, re
gistruojasi klebonijoj asmeniškai 
arba telefonu. Reikalinga ir pa
tyrusių mokytojų atskiriems in
strumentams. Gerai moką griežti 
klarnetais, trombonais, altais, 
tropetėmis ir bosais, maloniai 
prašomi pasisiūlyti klebonijoj in
struktorių galimybėm.

— Šiomis dienomis, atostogų 
proga keliaudami, mūsų kleboni
joje lankėsi būrelis prietelių ku
nigų: P. Jonelis ir K. Balčys iš 
Amsterdam, N.Y., L. Musteikis iš 
Omaha, Nebraska, V. Rimšelis ir 
Garšva iš Čikagos ir P. Patlaba 
iš Cicero, III.

— Rugpiūčio 22 d. susituokė 
Anthony Schweinberger su Aria 
Daneliūte. Abiem linkime laimės 
ir gausios Dievo palaimos.

— Pakrikštytas Prano ir Aldo
nos Skrupsku sūnus Juozo var
du.

A.a. Juozas Gailius
Kiek anksčiau Toronte gyve

nusį mūsų tautietį, Juozą Gailių, 
išvykusį ‘ darbuotis už devynių 
šimtų mylių nuo čia Quebeco 
provincijoje, ištiko skaudi nelai
mė. Važiuodamas laiveliu į dar
bovietę gavo širdies smūgį ir mi
rė. Velionis buvo nevedęs, 34 m. 
amžiaus. Toronte paliko seserį A. 
Ručinskienę. Palaidotas Chibou- 
gamau, Quebeco prov., kapinėse. 
Velionio giminės tikisi kiek vė
liau po palaikus pergabenti į lie
tuviškas kapines Toronte.

Auto nelaimė
Netoli Stayner pp. Korsakų 

šeima aną sekmadeinį turėjo di 
dėlę automobilio nelaimę. Iš va
žiavusių penkių asmenų trys ge
rokai nukentėjo: V. Korsakui ap
daužyta galva, mažam jo sūne
liui nulaužta koja, o p. Korsakie
nė smarkiai sutrenkta. Ji buvo 
patalpinta Collingwodo ligoninė
je, o dabar parvežta į Gydytojų 
ligoninę Toronte. Nelaimė išti
ko vaižuojant per siaurą tiltą, 
kada tuo pačiu metu užlėkė kita 
mašina. Pp. Korsakų 1959 m. 
Oldsmobile mašina visai sudau 
žyta.

Walter Koppel firma —609 
Yonge St, Toronto, CNE turi jau 
skyrių naujoj vietoj r— Grand
stand© pastate prie rytinio įėji-
mo.

Buvusiam Tauragės Mokytojų Seminarijos mokytojui
a. a. J. VALICKUI mirus, 

jo žmonai, dukteriai Aldonai, sūnui ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą.

• •

Buvę jo mokiniai:
Balnytė - Sapijonienė, 
Barauskaitė - Šlekienė, 
Dambrauskaitė - Rinkūnienė, 
Kizelytė - Liorencienė, 
A. Mikalauskas, 
Šlepavičiūtė - Pusvaškienė, 

’ A. Vainauskas,
Vyskupaitis.

Šeštadieninė mokykla 
mokslo metus pradės rugsėjo 12 
d., šeštadienį, šv. Pranciškaus pa
rapijos mokyklos patalpose. Mo
kyklai tvarkyti yra sudaryta Ta
pyba, į kurią įeina abiejų parapi
jų klebonai, KLB Toronto apyl. 
pirmininkas, mokyklos vedėjas 
ir mokyklos tėvų komiteto pir
mininkas.

“Varpo” choristų dėmesiui 
pranešama, kad muzikui Stasiui 
Gailevičiui grįžtant iš atostogų 
Europoje, rugsėjo 1 d. 7 vai. 30 
min. vak., Lietuvių Namuose 
šaukiama bendroji repeticija.

Buvusieji ir esamieji “Varpo” 
choristai prašomi kuo skaitlin- 
giau dalyvauti. Taip pat nuošir
džiai kviečiami nauji chorstai.

. “Varpo” choro valdyba.
Mokytojų vakarinių kursų ant

rųjų metų egzamenus išlaikiusių 
sąraše, paskelbtame šį pirmadie
ni, vra ir dvi lietuvaitės: Aldona 
Meškauskaitė ir L. Verbickaitė. 
Pirmųjų metų, egzamenus išlai
kė Aria Maria Viktoria Danie
liūtė.

Ponai Staniskiai, clevelandie- 
čiai, atvyko savaitę pavasaroti 
Kanadoje ir šį pirmadienį išvy
ko į Springhurst. Pakeliui jie bu
vo sustoję Toronte ir ta proga ap 
lankė “T. Žiburius”.

Vytautas Bubeiis
šios vasaros Toronto dienraščio 
“Star” foto konkurse laimėjo C 
grupės premiją. Jo premijuota 
nuotrauka yra pasiųsta į JAV 
tarptautinį foto konkursą kur ga
li laimėti iki $2.500.

TORONTO SKAUČIŲ-TŲ 
STOVYKLA

ir šiais metais įvyko gražiame 
pušynėlyje pp. Augustinavičių 
ūkyje netoli Delhi. Stovyklavo 
Hamiltono, Delhi, Londono ir 
Niagaros pusiasalio skautai. Vie
ta puiki stovyklavimui, o ypač 
miškas, kuriame gali pravesti 
puikius žaidimus. Suvažiavo 
skautės-ai, kurie norėjo pabu
voti gamtoje, įgauti skautiško 
patyrimo. Pirmą sekmadienį, lie
pos 26 d., buvo stovyklos atida
rymas. Diena puiki, todėl ir skau 
tai-ės su šypsena pradėjo stovyk
lauti. Pamaldos 11 vai. Jas laikė 
kun. Kulbis iš Montrelio. Per pa
maldas buvo šventinama skaučių 
“Šatrijos” tunto vėliava. Vėliava 
buvo joms reikalinga ir nenuils
tamos skautės Danutės Keršie
nės, dabartinės tuntininkės, ini
ciatyva buvo paruošta ir pašven
tinta. Kūmais buvo ilgametis 
skaučių-tų rėmėjas Stasys Dab- 
kus iš Toronto, kūma Elena Au
gustina vičienė iš Delhi. Pas ją 
ir buvo stovyklauta. Po pamaldų 
įvyko paradas — skautės nešė 
naująją vėliavą. Po to vyko sto
vyklos atidarymas. Iškilmingoje 
dalyje kūmas perdavė vėliavą 
tuntininkei, kuri priimdama ta
rė žodį, ir paskutiniai jos buvo: 
“Džiaugiuosi su savo skautėmis 
šia iškilminga diena. Mano skau- 
tavime ji yra brangiausia, nes 
perimdama ją ir toliau pasižadu 
eiti tuo skautišku keliu pagal žo
džius, kurie yra įrašyti vėliavon: 
tarnauti Dievui, tėvynei ir arti
mui, ir kartu su tuntu parsivežti 
į laisvą Lietuvą”.

Po savo žodžio ji perdavė vė
liavą skautėms.

Svečių matėsi iš Toronto, Nia
garos, o daugiausia iš Hamiltono 
ir Delhi. Toronto sesės pavaiši
no svečius pietumis. Kūmas St. 
Dabkus padėkojo atsilankiu
siems, taip pat ir sesėms toron
tiškėms už priėmimą. Vakare 
įvyko laužas. . .

Diena po dienos atėjo kitas sek
madienis — stovyklos uždary
mas. Žmonių daug. Vėl iškilmės 
ir paradas. Oras puikus. Kvė
puoji pušų kvapą ir nesinori nei 
grįžti į namus, bet reikia, nes ge
riau apleisti stovyklą ir nesimai- 
šyti po kojom. Rytojaus dieną 
vyresnieji kibo prie nugriovimo. 
Kiek dirbta, o dabar griauti. Sun 
ku. Taip viskas praeina. Man bū
nant abu savaitgalius širdis su
skaudėjo, kai pamačiau, kiek 
darbo įdėta, gražiai papuošta ir 
turėjo sugriūti. Dalyvis.
REIKALINGA MERGAITĖ j krautuvę pil-

I num laikui. Tel. CH. 1-7383.

IEŠKOMA SENUTĖ prižiūrėti 2 mergai
tėms 4-6 metų. Duodamas kambarys ir 
atlyginimas susitarus. J Kreiptis 65 
Northcote Avė., tel. LE. 4-7328.

Atvyko iš N. Zelandijos
Teisininkas Gerardas Balčiū

nas su žmona Gražina ir dviem 
dukrelėm iš N. Zelandijos atsi
kėlė Kanadon ir prieš savaitę 
apsigyveno Toronto mieste.

G. Balčiūnas dar jaunas žmo
gus, teisę ' ir humanitarinius 
mokslus baigęs WelMngtono uni
versitete N. Zelandijoje. Reikia 
tikėtis, kad šis gabus vyras sėk
mingai įsikurs Toronte ir įsi
jungs į mūsų gyvenimą. Toron
tu! šios srities specialistų lietu
vių labai reikalinga.

Teisininko tėvai gyvena Mont
realy j e. V. A.

Julija Novokaitė, agronomų 
Novokaičių dukrelė (Omaha, Ne
braska), gilinusi prancūzų kalbą 
Quebec un-tė, lanko gimines To- mylių už Montrealio, praėjo gra- 
ronte ir kartu zonduoja Univer
sity of Toronto, kur mano įstoti 
dar šį rudenį. Ar, gal būt į kon
servatoriją.

-------.- v--- -— ! Gražiai išauklėta, tylaus būdo, 
viena ir kita parapija savo rūpės-1giliu žvilgsniu ir minei”, jauna 
čiu įrengė jaunimui patogias sto- akademike būtų didelis turtas 
vyklavietes. “Gerojo Ganytojo”-Toronto akademiniam jaunimui, 
stovykla pirmieji pasinaudojo !jį kalba ir rašo labai puikiai lie- 
parapijos altoriaus berniukai, pojtuviškai ir, be jos gilintu žinių 
jų vytiečiai sportininkai įr prieš prancūzų kalboje, dar namuose 
savaitę savo stovyklavimą.užbai- studijuoja vokiečių ir rusu kal- 
gė Marijos Sodalicijos mėrigaitės. ‘ 
Šie pirmieji bandymai daugiau __ ___
negu pavykę. Springhursto va- Į jaunaiakademikei.Ji džiaugiasi, 
sarvieteje sezono metu atosto- kad “Čia tiek daug lietuvių ir jie

Į stovyklinį gyvenimą buvo 
įjungtas visas jaunimas. Nuo ry
to iki pietų jaunieji stovyklauto
jai, kurių vieni gyveno stovyk
los patalpose, kiti pas savo tėve
lius, rinkdavosi į salę įvairioms 
pratyboms. Čia skambėdavo dai
nos, deklamacijos, žaidimai, kad . . .. ...
vakarui atėjus būtų įdomi laužo j poilsio savaitė įvyko rugpiūčio 
programa. Pamok’as pravesdavo 19*16 d.d. ALRK Federacijos sto- 
clevelandietės Livija ir Vida Kas vykioj e._ Įsiregistravusių dalyvių 
peravičiūtės. Jos įėjo į stovykli- | buvo 165. Paskaitose, koncerte ir

PIRMIEJI “GEROJO
GANYTOJO” STOVYKLOS 
ŽINGSNIAI
Pats didžiausias mūsų kultūri

nio gyvenimo uždavinys, (7F su
burti jaunimą po lietuviška vė
liava. Svetimoji aplinka ir visos 
gyvenimo’, aplinkybės, ną>a|iaf* 
tis, mūsų jaunimą tolina, nuo sa-tis, mūsų jaupimų toliu 
vosios tautos tradicijų i 
tybių. Tiesa, mes turime jauni
mui organizacijų, šeštad. ’ mo
kyklas, tačiau vienas iš sėkmin
giausių būdų, kuris labiausiai su
artina jaunimą, yra vasaros sto
vyklos. Su dideliu pasišventimu 
jas rengia skautai, ateitininkai, 
studentai, sportininkai ir jų re
zultatai neabejotini.

“Gerojo Ganytojo“ stovykla 
Springhurste, į kurią šv. Jono 
Kr. parapijos klebonas kun. P. 
Ažubalis įdėjo daug rūpesčių ir 
širdies, šią vasarą pradėjo pir
muosius žingsnius. Tuo būdu To
ronto kolonija yra laiminga, nes

bas. ’
Geriausios sėkmės linkėtina

gauja nemaža lietuviškų šeimų, tokie malonūs ir draugiški,— tai 
t „vi,,,, jos žodžiai atsisveikinant.

Susitikęs.

nį gyvenimą su nauja programa, 
sugebėdamos patraukti jaunuo
sius lietuviškai dainai, lietuviš
kam žodžiui ir žaidimams. Už tai 
joms nuoširdi lietuviška padėka. 
Didelės padėkos taip pat verti 
pp. Šakaliniai — p. Šakalinienė 
už taip skaniai gamintą maistą, 
p. Šakalinis už visokeriopą pa* 
gaiba-

Stovyklos laužai savo įvairu
mu sutraukdavo minias lietuvių 
ne kaip stebėtojus, bet kaip akty
vius laužo programos vykdyto
jus. Seniai taip skambėjo lietu
viškos sutartinės, kaip tais vaka
rais. Ne vienas tada prisiminė 
Lietuvoj pilnus žavumo vakarus 
ir jų nepamirštamą idiliją.

Šie metai tik mažytė pradžia. 
Ateinančiais metais stovyklos 
įgaus savo tikrą vaizdą, kuris yra 
suplanuotas ir metų bėgyje bus 
planuojamas. Didelį dvasinį nuo-

MONTREAL, Que.
DLK Vytauto D. Klubo pašal- 

pinės d-jos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 3 d., 8 vai. vak.

Susituokė AV bažnyčioje: pra
eitą Šeštadienį, rųgp. 22d., Algis 
Donatas Ratas su Nijole Klišiū- 
te, o užpraeitą šeštadienį, rugp. 
15 d., Algis Aneliūnas su Irena 
Dikaityte.

Pakrikštyta AV bažnyčioj: Gri
galiūnų dukrelė Liuda Ann ir 
Kerevičių dukrelė Rūta Ona, 
Pauliaus ir Alvyros Povilaičių 
dukrelė Loreta Kristina Stefa
nija, Alfonso ir Adelės Stankų 
dukrelė Andrea Ann.

“Neprikl. Lietuvos” gegužinė 
sekmadienį Girinių ūkyje, 30

žiai, nes pasitaikė idealus oras. 
Buvo pravestos šaudymo ir šuo
lio j tol’ varžybos. Geriausiai su
šaudė Slic peris, vvrų grupėje to
liausiai nušoko Martinaitis, mo
terų grupė e Leipienė, o vaikų 
grupėje L. Markauskas. Buvo ne
bloga plokštelių muzika vado
vaujama J. Kardelio^. I gegužinę 
buvo suvažiavę apie 120 montre- 
aliečių.

Edvardas Čėstas, pastoviai dir
bęs Canada Tubs Co., prisisko
linęs iš savo tautiečių pinigų, iš 
Mortrealio išvyko ir dingo ta
rytum į vandenį. Turėio žmoną, 
du vaikus ir automobilį, su ku
riuo ir išvyko. Skolintojai susį- 

i rūpinę. ’

, Rimes Keturka, jaunas gabus 
fortepiono studentas, neperseniai 
perėmęs Aušros Vartų parapijos 
vargonininko pareigas, daro gerą 
pažangą ir savo lyriškai esteti
niu kūrinių interpretavimu džiu
gina sekmadieniais parapijiečių 
širdis. J. P.

Polio epidemija Montrealy vis 
dar neatslūgsta. Kaikurią dieną 
pasitaiko po 30-35 naujus susir
gimus. Mirusių jau yra virš 25, 
susirgimų skaičiaus jau prieš sa
vaitę buvo 308. Kaikurių gydyto
jų nuomone susirgimų priežastis 
esanti užterštas upių ir ežerų 
vanduo Montrealio -apylinkėse. 
Susirgimu daugiausia yra ryti
niame Mo 'trealio krašte —'Ver
dure ir I-i.salle,,be to Jacques 
Cartier. Txjngueuil ir Chateagay 
priemiesčiuose.

Per 1959 m. pusmeti tu- 
rėieroe per’avimu už $691.085.<)0. 
Reikalui e^entrafinuokite jūsų 
nekilnojamą turtą mūsų įstaigai 
pardavimu?.

D’^riet E-fate Brokers, 
; P. Adahwnis VI. 2-8501.

AUGO n A VU
PARP.GFJ/US PRIĖMĖ 
AUSTRIJA
KeHiri Juąosla. -ų pabėgėliai, 

norėdami patekti Amerikon, 5
_B B Jmėn. plau’-ioio danų prekiniuLFB stliuliil S2V1IW laivu Olov Bjarke aplankydami

* ; visa e H ”ost?i P Amerikoj, Ka
nų parengimų metu deklamavo' nailoi hp. . ;wr buvo nepriimti, 
aktorė Elenutė Blandytė, sclo dai Montrcnl ve’as ju. prieš iš- 
navo kun. K. Balčys. E. Blandy- plaukiant l?’vui, b^ndė pabėgti, 
tė. D. Stankaitytė. Vakarais A. tačiau nenaši ė. Spaudos pra- 
Baronas ir dr. K. Ambrozaitis nešimai -tk >eivė kelių kraštų 

.dėmesį,.-ąjrqį JT pabėgėlių ko- 
n’icąr-'at ’'r;uio’-kė. Kai minima

Trečioji Amerikos ir Kanados 
Lietuvių Fronto Bičiulių studijų

meniniuose parengimuose gau-j 
šiai lankėsi Detroito lietuvių vi
suomenė. Dalyvių tarpe buvo 
gausu jaunimo, daktarų, kunigų 
ir kitų profesijų žmonių. Vai
kams buvo suorganizuotas vaikų 
darželis, vadovaujamas p. Malė- 
nienės, D. Čyvaitės ir M. Meš- 
kauskaitės.

Studijinėje dalyje skaityta eilė

jog talentų yra, bet literatūros 
lygis žemas, nes kūrėjas neturi 
laisvės ir yra priversta meluoti. 
Studijų savaitės moderatorius 
dr. J. Girnius skaitė paskaitą 
apie lietuvių tremties literatū
rą: Ji yra iškili. Lietuvis rašy
tojas remtyje sugeba kurti išlie
kančias vertybes, kurios anks- 

stolį daro tos šeimos, kurios į’f*31* ar vėliau bus sugrąžintos į 
jaunimo stovyklinį gyvenimą kraštą. Lietuviškoji visuomene 
numoja ranka Reikia tikėtis, kad d.arOsl abejinga hetuviskos Įtul- 
ateity stovykla sudarys tuos lie- tūros apraiškom. Tautinis ishki- 
tuviškuosius pagrindus, ant ku- mas^glūdi kūrybingoje mažumo- 
riu atsistos mūsų jaunoji karta. Je’ ne tirpstančioje daugu-

stovyklinį gyvenimą

Važiavimo mokykla
WALDI

859 COLLEGE ST. LE. 2-5461
Lietuvis instruktorius

Kaina $1.50
Automatinės ir standartinės 

mašinos.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

rūžių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas , ir Chirurgas

perkėlė
savo kabinetą į naujas patal
pas 1796 BLOOR ST. W., į va
karus nuo Keele prie Oak- 

mount Rd.
Darbo valandos: 1 val.-3.30 v. 
p.p. ir 6-8 vai. v., ir susitarus, 
šeštadieniais: 11-3.30 vai. p.p. 

Trečiadienį uždaryta.
Telefonas: RO. 6-6791.

v c tas jv

skaitė humoro laikraštį.
i Kritusių Lietuvos laisvės ko
votojų minėjime kaT'ė o V. Vai- ;”?oslav ■■ •'unė atplaukė Niu 
tiekūnas ir dr. V. Vardys. Muz;-, iork->n, 
ko Fausto Strolios vadovaujamas 
oktetas padainavo partizanų dai
nas ir giesmes. Prie pusiau 
nuleistos vėliavos parengti kritu
sių bičiulių simboliniai kaistai-.
Minėjimas baigtas Lietuvos him^?-h<

<s’ ’ JT pabėgėlių 
’"ftninkavijno dė- 

1 raštą, kuris sutiko 
buvo 

J''s konsulas Niujorke 
‘"’“iu pasiimti pa- 

]an-o h’iyo atlydėti po- 
^tuaijmeje aaiyje SKaityta eile u jr'gėiių padėjimu prie karstu. Umbo- V^ą jrrupę — jauni 

brandžių paskaitų, kurios šukele , Dal^-ių^ farpeJ buvo vieSiia iš j žmonės: YvoP”^22 žmo- 
gausias ir prasmingas diskusijas. Argentinos Vladė Malėlaitė-Sur-' na 29. Mate Akrap 29,
Rašytojas Aloyzas Baronas skai-• v;jįen^ atvykusi j JAV atostogų. 32. Jiė išplaukė iš
te paskaitą apie literatūrą pa- stovyklos kapelionais buvo kun. Prancūzijos uosto'te Havre ko- 
vergtoje Lietuvoje. Konstatuota, įyvas ir kun. K. Balčys. Stu- vo mėn. ir po pusmečio kelionės

ištaiga ir 
k a str aa 
ivę.š ori 
y^’istrija 
ič<-’?vA v

dijų ir poilsio dienas surengė Cle grįžta Europon. Austrijos spauda
velando Lietuvių Fronto Bičiu
liai. Studijų savaitė gražiai pasi
sekė. Ketvirtoj: LFB studijų ir 
poilsio savaitė bus rengiama 1960 
m. vasarą. St. Dns.

aštriai prikaišiojo Amerikos kraš 
tams dėl tų pabėgėlių nepriėmi
mo. Esą jie buvę traktuojami lyg 
ne žmonės —- jei neturi pinigų, 
dokumentų bei vizos, gali mirti.

A. A. JONUI VALIUKUI mirus,
p. O. Valickienę, sūnų Stasį ir dukrą p. A. Masiulionienę 
su jų šeimomis nuoširdžiai užjaučia ir drauge su jais liūdi t

- Liudas ir Nijolė Racevrčiai.

Išnuomojams 5 m 4 kambarių a part- 
mantos II augšte vandeniu alyva žilda
mas, yra garažas. Savininką galima ma
tyti kasdien iki 2 vai. p.p. arba savait
galyje. Tel. LE. 2-2418.

Išnuomojamas didelis frontinis kamba
rys ir virtuvė II augšte, be baldų, abu 
yra labai saulėti ir dideli. Telefonas 
LE. 3-0196, po 6 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, at
skiro vonia. Tel. RO. 7-4917, po 6 v. v.

4 i

Išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė s*
baldais ir šaldvtuvu, yra High
Park rajone. Tol. LE. 5-1843.

PARDUODAMA nauja sofa pigia kaina. 
Tel. WA. 2-7981.

PARDUODAMAS navies KetovRflw tau
tinis kmtinmas su karino. Telefonas
RO. 7-2895. *

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, be baldu, ir atskiras kambarys 
II augšte su baldais. Runny mede • Bloo? 
rajone. Tel. RO. 7-5652, po 4 vai. p.p.

moję. Vytautas Vaitiekūnas per
žvelgė dabartinę švietimo padė
tį Lietuvoje. Nuo šių metų ru
dens lietuviškoji mokykla visiš
kai sulyginama su rusų mokyk
la. Jaučiamas pavojus, kad lie
tuviškoji mokykla ugdys tik ama 
tininkus, bet ne kultūrininkus. 
Kitoje paskaitoje V. Vaitiekūnas 
Lietuvos žmonių padėtį. Abi pa
skaitos paremtos gausiais statis
tikos duomenimis. Dr. Vytautas 
Vardys savo paskaitoje apibudi
no ir išryškino vakarietiškos de
mokratijos tipus ir jos reiškimą
si gyvenime. Viena diena skirta 
LFB organizacijos veiklai atei
tyje nustatyti. Pranešimus pada
rė dr. P. Kisielius, dr. A. Damu- 
šis, dr. V. Vardys ir kiti.

Suruoštame literatūros vakare 
savo kūrinius skaitė Aloyzas Ba
ronas ir dr. Julius Kaupas. Įvai-

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont
real, Londonu, Windsor^, Hamiltonų. 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-140? 

TORONTO

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phrn B.

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus Į 
LI E T U V Ą ir kitus Europos kraštus.

Jei jums teikia 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

K t X **

' Mes turime daugybę europietiškų mišinių,
' kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra- 

žolė, “C” termometrai ir kt

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

ODOS! SEPTINIAMS ODOS!
2 paroms ilgų batų komplektas 

pirmos rūšies oda, pamušalas, padai, vidpadžiai, užkulnys, 
rantui jirostele ir 4 kulnys —

TIK $20.00.
ENCHiN LEATHER SUPPLIES LTD.

466 BATHURST ST., TORONTO, ONT.
Atidaryta visą dieną šeštadienį. Pildomi užsakymai raštu.

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

I4K

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

Užsakymai priimami ir paštu.

L GARBENS
REAL ESTATE

• f ?

Kanados, Ontario ir Totonto Real Estate Boards rorys

1611 Blocr St W. Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2661. Vakarais — IIU. 9-1543

Krovtvvš ir 3 botai. $10.000 įmokėti. v:cros holansui. Randasi Ont
College gatves prie Upsholme Rd. Kaina S30.0C0.

Gfenlcke - dupleksas. $10.000 įmokėti, H kambarių, et kiras plytų namas.
Pilnai išnuomotas Kaino $25.000.* - r

Indian Rd. $5.000 jmokėti, 8 nepereinemų kjmborrų, 2 moder jŠkos vonios ir 
virtuvės. Vandeniu alyva apšildomos, uorožas. Koina $19.500.

Alhem^r* Are, $3.500 imokė*i. 6 nepereinomi kambariai, 2 garažai. 514% 
mo^gičius. Kaino $14.900.

Bloor - Lansdowne, $2.500 jmokėti, balansui vienos atviras morgičiUs 10me- 
tų. 6 kambariai, gražus plytų nomas. Garažui vieta. Kaino $15.500.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


