
Vadai ir tautos

PABALTIJY NERAMU

Gyvenime dažnai būna, kad susimaišo autoritetai ir pasidai 
nebeaišku, kas kur pirmas ar paskutinis. Kasdieniškajame žm< 
nių bendravime tai dar nedidelė blogybė. Ji tik iššaukia karta 
kelniškų situacijų, kaiką priverčia parausti, o kaiką nusišypsol 
Blogiau visuomeniniuose, o ypač valstybiniuose santykiuose.Buvo žmonijos istorijoje laikai, kai nedaug kam tepriklaw teisė tarti žodį. Kadaise Prancūzijos Liudvikas XIV nesivari tarti: “Valsybė tai aš”. Valdovas absoliutizmo laikais buvo ne ti lemiantis, bet ir vienintelis veiksnys, prie kurio kiti tik taikyt tegalėjo. Net po mases iškėlusios Prancūzų revoliucijos Napole nas I Bonapartas savo valstybės filosofiją sutraukė į trumf sakinį! ‘ Valdžia privalo vykdyti tautos valią. Bet ko tauta noi žino ne ji — aš žinau”. Jam visiškai nekilo klausimas, o kokia te se, kieno pavestas ar įgaliotas jis taip drąsiai galėjo vertinti tai tos troškimus? Jis jautėsi tam gimęs ir niekieno įgaliojimų b pavedimo nereikalingas. Kaip tai priešinga amerikoniškosios d rnokratijos pažiūrai, suformuluotai prezidento Lincolno, kad va džia išeina iš tautos, yra skirta tautai ir vykdoma per tautą. Ni kas nėra gimęs valdyti, niekam nepriklauso teisė spręsti taut< likimą. Tai gali daryti tik pačios tautos iš savo tarpo, tam reikali išskirtieji. Tai yra demokratijos pagrindas.Mūsų amžiuje ne kartą nuo to demokratinio principo bu\ nutolstama. Mūsų epochos didieji ir mažesnieji diktatoriai, ka: ir Napoleonas, jautėsi Apvaizdos ar likimo pastatyti tautas vald; ti, kaip jie sakė, jas vesti. Iš tų tautų nebebuvo reikalaujan galvoti ar problemas spręsti, bet tik rikiuotis ir žengti pagal vac komandą, visiškai nežiūrint, kur žengiama. Didelė pasaulio dal šitokį perijodą pergyveno, o kai kur ir dabar taip tebegyven Pe/>į’venome tokį laikotarpį ir mes lietuviai. Kai kas mums n ii' dabar tai primena. Primena kartais ir ne be pagrindo, nes keliolikos metų tekis auklėjimas kaikurioje mūsų tautos dalyje suformavo servilizmo kompleksą, priešingą iš tautos, tautai ir per tautą principui. Kaikas jaučiasi stovį augščiau tautos, nuo jos -esą nepriklausomi, nereikalingi nei jos įgaliojimų, nei jos kontrolės, reikalingi tik jos smilkalų ir katučių. Yra ir tokių, kurie jaučiasi esą reikalingi šitokių savos gamybos vadų. Be abejonės, tai derinasi su nesenos praeities atmosfera, su “anų gerų laikų”• dvasia. .Demokratinio auklėjimo tauta tepripažįsta tik savo pačios rinkimų būdu išsirinktuosius vadus arba savaime prasikišančias asmenybes, savo autoritetą ugdančias, dideliais darbais. T. G. Massarykas I Pasaulinio karo metu nebuvo rinktas čekų tautos 
vadas, bet pasiėmė tękio^ padėties sąyp darbais. Ir kai tauta gavo 
progos pasakyt,f^v^r^pdį":l^Isa5dinų ’ keliu, jis- buvo 'renkamas prezidentu tol, kol buvo"'gyvas, nes savo veikloje jis visada jautėsi vykdąs tautos valią, jai dirbąs ir siekiąs ją suorganizuoti valstybiniam gyvenimui, kuris tarnautų jai pačiai.Demokratinėje visuomenėje nėra jokio vado pagal pavedimą kažkieno, ko tauta nėra įgaliojusi. Sąlygose, kur pavedimas demokratinių balsavimų būdu nėra įmanomas, toks vadas gali atsirasti tik savo darbais pasiekęs autoriteto bei visuotinio pripažinimo. Vadas yra tas, kuris tautos'pripažinimo pasiekia kovodamas dėl jos giliausių troškimų įgyvendinimo. Tėti elementarinė ■ tiesa; kurios neprivalėtų užmiršti visi “vadai”. Kovos ir rūpesčiai dėl pripažinimo tautai neįdomūs ir nenaudingi. Tauta vertina tik įnašą jos kovojamai kovai. Vadus tik pagal tą įnašą vertina. Ne pagal turėtus ar turimus titutlus, 'ne pagal algų kategorijas.

Lietuviškos pamaldos Springhurst vasarvietėje prie Wasagos. Viršuje kun. B. Pacevičius lai'
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Ontario kelių ministeris Allan yra paruošęs pasiūlymą ministe- rių kabinetui viename plente automobilių važiavimo leidžiamą greitį padidinti iki 60 mylių per vai. Dabartinis 50 mylių greitis yra nustatytas 1937 m. ir tik karo metu iki 40 mylių. buvo sumažintas
biuras praneša,Statistikoskad š.m. kovo 1 d. Kanadoje gyventojų buvo 15.861.000. Biuras yra pastebėjęs, kad Kanadoje gyventojų skaičius, smarkiau, pakyla koyo-gegužės ir birželio- rugpiūč. mėnesiais, kai daugiau atvyksta imigrantų ir mažiausiai didėja . grųodžio-vasario mėnesiais.17 rusų senosios kartos pabėgėlių, jau daug metų išgyvenę Kanadoje, nusprendė grįžti į savo tėvynę. Jie visi yra jau per 60 metų ir sako norį nors savajame krašte numirti. Bolševikai, reikia manyti, šios malonės jiems gal ir nepagailės.

Natūralių dujų vamzdžių iš 
Albertos į rytų Kanadą nutiesi
mo reikalas jau kuris metas ke
lia daug kalbų ir priekaištų, 
kam viskas atiduota amerikoniš
kai firmai. Darbus vykdančios 
firmos betgi skundžiasi, kad ši
tokiems darbams Kanadoje ne
randama tinkamų specialistų ar
ba jie nenorį eiti dirbti negyve
namose srityse. Vadinasi, nega
lima apsieiti ne tik be Ameriko
niškų pinigų, bet ir be jų žmo
nių. - j* - - >

Pastaruoju metu, ypač gegu
žės mėnesį, smarkiai pakilo 
maisto kainos, o kartu pašoko ir 
pragyvenimo indeksas. Šitokio 
staigaus pakilimo nebuvo nuo 
1950-1951 m. Korėjos karo laikų. 
Ekspertai betgi mano, kad tai

KAS NAUJO KANADOJE?laikinas pabrangimas ir kainos turi atslūgti rudenį, nors šiemet derliaus dėl netinkamo oro bent Ontario provincijoje numatomas bent 10% mažesnis.Kanadbs Lenkų Kongresas — jų centrinė organizacija — kreipėsi į Kanados vyriausybę ir į JT generalinį sekretorių Hammarskjold, prašydamas in- tervenuoti prieš kankinimą Poznanės darbininkų atiduotų teismui. Kongresas taip pat organizuoja masinius protesto mitingus, kurie priima atitinkamas rezoliucijas.
★Jau ne pirmi metai vyksta tylus ginčas tarp JAV ir Kanados dėl arktikos sričių priklausomybės. Kanada sritis į šiaurę nuo savo sienų laiko sau priklausomomis, o JAV to nepripažįsta. Kanados tezei sustiprinti pereitą sav. parlaihente buvo iškeltas pamirštos 1903-4 m. kanadiečių ekspedicijos į arktiką raportas, pateiktas bene vienintelio tebesančio gyvo anos ekspedicijos dalyvio.

Toronto ir Hamiltono geogra
fai pereitą savaitę susiginčijo, 
kuris iš miestų labiausiai pakils 
pabaigus jūrų kelio statybą. Kai 
du Toronto universiteto geogra
fai didžiausias galimybės pra
mato Torontui, tai Hamiltono 
burmistras ir vienas tenykštis 
geogr. pasisakė už plačias ga
limybes Hamiltono uostui, kuris 
esąs artimiausias smarkiai ky
lančiam London - Brantford - 
Kitchener trikampiui. Atsiliepė 
i tai ir kitų miestų atstovai 
Kingston, Welland,* Cornwall. 
Ta proga primenama, kad da
bartiniu metu pagal užsienio 
prekybos tonažą šio kelio pa
krantėse esnačių uostų prieky 
stovi Torontas su 123.219 tonų,

Elta, 1956. VII. 3. Po prancūzų “Paris - Press - l’Intransigeant”, “Figaro” ir vokiečių radijų pranešimų, ir vokiečių dienraštis “Bayrische Runschau” paskelbė iš ’ suomių sostinės Helsinkio kesnių duomenų.- apie neramumus Pabaltijo kraštuose. Jie paremti atbėgusio į Suomiją Jorge Coseich ir kitų pasakojimais. Pranešime sakoma: Suomijoje 
kursuoja sensacingos žinios apie 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje greitai augantį laisvės judėjimą. Kiek tas prieštaravimas Maskvos okupantams turės politinės įtakos, šiuo momentu dar nesą galima tiksliai pasakyti, bet Maskvos Tassas net keturis kartus šias žinias dementavęs. Suomių sostinėje iš šio fakto kaip 
toliau seka Sarnia su 39.821, Hamilton su 25.523, Welland su 11.062 ir tik penktoje vietoje yra Cornwall, kuris naujose sąlygose tikisi pasieksiąs antros vietos, tuoj po Toronto.Liepos 7 d. Montrealyje prasidėjo ir tęsis iki liepos 12 d. septintoji trimetė moterų verslininkių ir biznierių konferencija. Joje dalyvauja iš 18 kraštų 850 delegačių. Kongresui vadovauja prezidentės pavaduotoja Agda Rossel, Švedijos delegatė JT žmogaus teisių komisijoje. Iš žymesnių kanadiečių konferencijos dalyvių yra senatorė Muriel Ferguson iš Otavos ir advokatė Margaret Hyndman iš Toronto.Socialinės akcijos vasariniai kursai anglų k. šiemet organizuojami Saskatchewan prov., Lebret vietovėje ir Ontario prov. Waupoos Island prie Pietom Kursų direktorius — kun. J. Smyth.

VYSK. K. PALTAROKAS 
GRĮŽO

Naujausiomis žiniomis-, vysk. 
K. Paltarokas, kuris prieš kurį 
laiką buvo išvykęs gydytis į pie
tinę Rusiją, grįžo į Vilnių. Gy
dymosi vieta nenurodoma; sa
koma tiktai, kad ji esanti už 
Lvivo. Vyskupo savijauta kol 
kas nesanti žymiai pagerėjusi, 
ypač augštas esąs kraujo spau
dimas — 220.

Vysk. J. T. Matulionis,, kurį 
laiką apsistojęs A. Panemunėj, 
išvyko į Birštoną ir tenai tebe- 
sigydo. ’ . .

Kaikurie kunigai, grįžę iš Si
biro Lietuvon, rengiasi vykti į 
Sibiro vietoves, kuPtebėra daug 
lietuvių, bet nėfa kunigo.

Kalbama apie vysk. Rama
nausko grįžimą.

Įtik ir daroma išvada, kad tatai iki tam tikro laipsnio turi būti tiesa, būtent -— kad Pabaltijo 
valstybėse vyksta pavojingas 
okupantams politinis rūgimas.Suomiją pasiekė pirmieji pa-
ja apie nuolatos didėjantį Maskvai pasipriešinimą. Taip pat patvirtinta žinia, kad Rygos siųs
tuvas 48 valandas neveikė. Helsinky vienas latvis dėl to pareiškęs, kad tuo metu stotį buvo užėmę laisvės kovotojai.Kaip dabartinė Sovietų valdžia bijo kiekvieno laisvės pasireiškimo, rodo, kad ir tas faktas, jog buvo duotas pavojaus ženklas 11 šarvuočių brigadai ir ji buvo pasiųsta Į laisvės sąjūdžio centrą Latvių Šveicarijoj (žinantieji teigia, jog Siguldos apylinkėse slapstytis labai patogu. Ten kaikur nepravažiuos joks tankas). Į Suomiją atbėgęs latvis Jorge Coseich teigia, kad Vamlieroj ir Vendenėj sutemus buvo uždrausta gyventojams išeiti iš namų. Gatvėmis patruliuoti buvo pasiųsti ginkluoti sargybiniai.Dienraščio teigimu, Lietuvoj 
pasipriešinimo sąjūdžio centras 
esąs Telšių mieste. Miestas buvo laikinai šarvuočių brigados at-

VLIKo pirmininkas pas torontiečiusToronte viešėjęs VLIKo pirmininkas p. J. Matulionis, pakviestas čionykščių trijų politinių grupių organizacijų — Krikščionių dem. bei valstiečių liaudininkų klubų ir socialdemokratų kuopos — šio pirmadienio vakare Prisikėlimo parapijos salėje vietos visuomenei padarė pranešimą Lietuvos laisvės kovos klausimais. Nors ir darbo dieną, pranešimo išklausyti atėjo per 200 tautiečių.
VLIKo Pirmininkas apžvelgė 

Lietuvos bylos padėtį naujųjų 
bolševikų ėjimų akivaizdoje, 
pastebėdamas, kad bolševizmas 
iš esmės nieko nepasikeitė ir ne
pasikeistų, jei ir daugiau perso
nalinių pasikeitimų įvyktų. Lie
tuvių tauta skaudžiai kenčia, ta
čiau jos moralė nėra palaužta 
nei tėvynėje, nei Sibiro tremty
je, o tai įpareigoja ir mus esan
čius laisvėje. Mūsuose, deja, dar 
yra skaldančio nesutarimo, bet 
visa tai tur ibūti nugalėta ir ne 
tik visų veiksnių veikla sude
rinta, bet ir visų kraštų lietu
viškoji visuomenė įjungta j ak
tyvią kova, 
sesijoje dėl 
atstovybes < 
visuose kraš 
bus veikti sav6 gyvenamo kraš
to politinius veiksnius bei kraš
to visuomenę mūsų bylos nau
dai.Mūsų kovą

starojoje VLIKo 
ir nutarta savo 

anizuoti visuose 
se. Jų uždavinys

d ir gal dar ne

kirstas ir kelis kartus “iššukuotas”. Tačiau svarbiausiems laisvės kovotojams pavykę paspruk ti į Latviją ir Estiją.“Kadangi rezistencine kova padaryta pradžia naujiems po
vai nėbus įmanoma šį kartą taip lengvai nutildyti”, baigia savo pranešimą iš Helsinkio dienraštis, jį pavadinęs “Sukilimas Pa

Elta, 1956. VII. 3. Naujasis Sovietų Sąjungos'užs. reik, ministeris Šepilovas, kalbėdamas su ______  ______ ___spaudos atstovais Atėnuose, pa-Įčiame Kipre laisvės kovos tebe- reiškė, kad Sov. Sąujnga kiekvienam kraštui, vis tiek, ar jisbūtų didelis, ar mažas, pripažįs- Rjjo iki 47 Britų žiniomis, vasa- ta teisę pačiam apspręsti savo. ros metu daug kipriečių moks-likimą. Iš spaudos atstovų pasiteiravus, ar tas viešai deklaruojamas principas taikomas ir Pabaltijo kraštams, kurie'yra inkorporuoti į Sov. Sąjungą, Šepi- lovas atsakė: taip, jis galioja tiek Pabaltijo, tiek ir kitoms respublikoms.Šis Šepilovo pasisakymas buvo tinkamai pakomentuotas iš laisvojo pasaulio siunčiamose liet, radijo programose, primenant . klastingą Maskvos politiką ir pavergtųjų troškimą iš jos jungo išsivaduoti.
nes netrumpa, bet ji ne beviltiška, Rytų - Vakarų priešingybės išlygintos ir nesimato, kad būtų išlygintos. Susidūrimas yra neišvengiamas, nors tuo tarpu neaiškus nei to susidūrimo laikas nei formos.Po pranešimo p. Pirmininkui pateikta. keletas klausimų, jau lietusių pastarąją VLIKo sesiją ir mūsų veiksnių santykius. Atsakydamas p. Pirmininkas aptarė svarbiausiuosius pastarosios VLIKo sesijos nutarimus. Vienam iš dalyvių paklausus ar VL IKo pirmininkai vykdanti Romon nusivežę savo pasiūlymus ar tik šiaip sau tuščiom nuvykę ir konkrečių pasiūlymų tesulaukę iš min. Lozoraičio, VLIKo pirmininkas smulkiai nupasakojo abiejų pusių siūlymus ir pasikalbėjimų eigą, kurių rezultate atsirado pagarsėję 8 punktai.

Klausimams pasibaigus ren
gėjų vardu p. Indrelienė pasiūlė 
susirinkimui priimti rezoliuciją, 
susidedančią iš trijų dalių, ku
rių viena skirta Kanados vyriau 
sybei, antra Kanados Lenkų 
Kongresui, o trečia Dipl. Šefui 
min. Lozoraičiui. Ypač dėl šios 
pastarosios dalies buvo pora pa
sisakymų prieš, bet rezoliucija 
buvo ištisai priimta prieš bal
suojant 3. Rezoliuciją paskirsty
ti pagal paskyrimą ir pasiųsti 
visiems trims adresatams paves- (Nukelta į 3 psl.)
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Savaitės įvykiai
Britų Commonwealth© konferencijos tolimesnė eiga dar tik 

;ustipr&io įspūdį, kad tai nelabai darnus orkestras. Disonanso įne
ša ypą£ azijinių ir afrikinių narių siekimas galutinai išsivaduoti 
š britą valdymo. Irstančios imperijos premjeras, be abejonės, su 
lelengya širdimi priėmė konferencijos bendrą komunikatą, ku-. 
'iame'pasisakoma už “tikėjimą į laisvės ir visų tautų apsisprendi- 
no pricipus”. Be to, pareiškiama, kad visi Kartu sieks pasaulio 
;aikos. Konferencijos dalyviai galutinai įsitikino kad viso Com- 
nonwealtho bendra politika" nė-r 
•a įmanoma, dėlto jau iškeltas 
iumariymas ruošti regionines 
konferencijas. O šioje D. Brita- 
njai teko nusileisti Ceilono rei
kalavimui panaikinti savo bazes 
o teritorijoje. Tai Trincomalee 
ūrų ir Katunayake oro laivyno 
iazė. Esą, kol tos bazės veikia, 
Melionas negalįs būti laikomas 
'isiškąi neutralus vykstančiame 
Zakatų konflikte su komunis- 
innr pasauliu. Britai tik tiek iš- 
iderėjo, kad jie turės padėti 
Pilonui savas karines pajėgas 
ūkurti — padės jas apginkluoti 
r apmokyti. Indija taip pat iš- 
ežkalavo, kad Britai perduotų 
ai Kornocobar oro bazę Nico- 
ar salyne, į pietus nuo Burmos.

ir čia jie dar išsiderėjo teisę pa
likti nors šešis ekspertus radio 
ir navigacijos instrumentais 
operuoti.

Edenas dar nenusileido Pietų 
Afrikos reikalavimui, kad prie 
jos būtų prijungtos Basutoland, 
Bechmanąland ir Swaziland 
negrų provincijos su 1 mil. gy
ventojų. Esą, ]. 
klausti pačių gyventojų.

Malajų federacija ir Aukso 
krantas pripažinti lygiateisiais

dų, Lenkijos vyriausybė atmetė. 
Kai Valst. Departamento kalbė
tojas L. White tą pakomentavo 
apgailėdamas, Lenkijos amba
sadorius Vašingtone įteikė pro
testą, esą, tai esąs kišimasis į 
Lenkijos vidaus reikalus.

Matyt, bijodamos panašių 
įvykių Čekoslavakijos, Vengri
jos ir Rytų Vokietijos vyriausy
bės iš anksto paskelbė, kad bet 
koks pasikėsinimas maištauti 
būsiąs sutramdytas visu griež
tumu, o Čekoslovakijoje stačiai 
panaudotas Lenkijos premjero 
posakis, kad kiekviena-pakelta 
ranka būsianti nukirsta.

Vokietijos bundestagas po 
triukšmingų visą dieną trukusių 
debatų pagaliau priėmė visuoti
nės karinės prievolės įstatymą. ' 
Karinė prievolė įvedama vy
rams nuo 18 metų. Opoziciją. 
įstatymui labai priešinosi, net: 
buvo apleidusi parlamento rū
mus.

Kancleris Adęnaueris Bonno- 
- °- je baigė pasikalbėjimus.su Itali- 

pirma reikią atsi-. jos premjeru Antonio Segi. Esą, 
buvę aptarti Š. Atlanto1 Sąjun
gos,' tarptautinės politikos ir

keitęs į Ghana. Jame jau vykdomi pirmojo parlamento rinkimai. Malajų federacija galutinai nepriklausomybę gaus 1957 m.
Į Kipro savivaldos konstitucija, žadėta prieš keletą savaičių, vis dar nepaskelbiama, nes negaunama Turkijos pritarimo, o pa-vyksta ir britų užmušinėjimai kartojasi. Užmuštų skaičius pa- 
leivių vykstą neva atostogų į Graikiją, kur esą apmokomi teroristinei veiklai, dėl to grįžtančius britai suima. Bombų mėtymai saloje nesiliauja. Britų kariuomenė krečia salos kalnus ir miškus, ieškodama kovotojų vado Digenio, kuris pereitą savaitę __ t ___________, _______paskelbė spausdintą atsišauki-* I ning" padįarė pranešimą prezi- mą apgailestaudamas, kad buvo dentui, kartu dalyvaujant gyny- __ — J x _ _ A —    2 _ — 1      -lt • • . ••

pereitą savaitę didižausias nervų Sukilimo dalyviai

nužudytas Amerikos vicekonsulas. Esą, didžioji amerikiečių dalis jų laisvės kovai pritarianti, tad jie prieš amerikiečius nekovoju ir ta nelaimė įvykusi per klaidą. Kad daugiau tokių klaidų neįvyktų jis prašo visus kitus nesimaišyti su britais, nesilankyti tose vietose, kur anie buvoja.Poznanėje viešpatavo įtempimas, stengiasi kaip nors nepakliūti į rankas miestą krečiantiems kariams. Pabėgti iš miesto veik neįmanoma, nės jis visas apsuptas ir saugomas tankų. Valdžia ruošia parodomąją" bylą, didesniuose fabrikuose ruošiamasi viešoms pasmerktųjų egzekucijoms. Kaltinamųjų bylą spręs ne teismas, bet speciali premjero . paskirta komisija, kurios sprendimai bus galutini, be jokios apeliacijos. J Poznanę paga
liau leista atvykti žurnalistams iš Varšuvos, bet jie nedaug ką 
tegali sužinoti. Tik tiek, kad 
vykdomi suėmimai. Tuo tarpu 
iš valdžios sferų teigiama, kad 
dauguma suimtųjų esą paleisti. 
Palikę tik apie 150. Pravažiuo
ją svetimšaliai praneša, kad 
daug kur krašte esą matyti ka
riškų patrulių, apie Schneide- 
mūhlę kariuomenė šukuojanti 
miškus. Poznanės milicijai, pa
sak vieno V. Berlyno laikraščio, 
Varšuva ne tik pareiškusi ne
pasitikėjimą dėl laikysenos su
kilimo metu, bet net ją visą iš
kėlusi kažkur kitur, o į Poznanę 
buvę prisiųsta milicininkų iš ki
tų vaivadijų.

JAV pasiūlymą dovanoti Poz
nanės miesto darbininkams grū-

mo -j
MT v^t^įjliėnS" dariJftW'* 

kų streikas. Vyriausybė. dėl -to 
patvarkė, kad tam tikros plieno 
rūšys būtų parduodamos tik tai 
pramonei, kuri gamina karinius 
gaminius. Kartu paskelbta, kad 
plieno bus teikiama ir Kanados 
gynybos pramonei.. Iš užsakyto
jų tebus reikalaujama tik atitin
kamo gynybos pramonės minis
terijos pažymėjimo. Streiką jau 
pajuto JAV geležinkeliai, kurie 
netekę plieno pramonės užsa
kymų atleido 18.000 darbininkų 
ir 7.000 pavertė nepastoviai dir
bančiais. Pajuto tą taip pat ir 
anglies pramonė, kuri taip pat 
neteko labai stambaus užsaky- . 
tojo. Skaičiuojama, kad pirmoji 
streiko savaitė JAV ūkiui kai
navo jau $250.000.000.

Grįžęs iš Rusijos gen. N. Twį- 
bos ministeriui Wilson, prez. pa
tarėjui Sherman Adams ir oro 
pajėgų min. Donald A. Quarles. 
Po to spaudos atstovams jis pa
reiškė, kad Rusijoje gavęs įs
pūdžio, jog ten dedama didelių 
pastangų aviacijos pramonei 
stiprinti ir jei JAV nepasispaus- 
tų, Rusija galinti pralenkti. Da
bar Rusija esanti gal pralenkusi 
JAV moderniškųjų sprausminių 
lėktuvų skaičiumi, bet lėktuvų 
kokybės atžvilgiu JAV neabejo
tinai pirmaujančios.

Viduriniuose rytuose aną sa
vaitę didelio nerimo kėlęs Jor
dano paskelbtas aliarmas, jog 
Izraelis ruošiąsis puolimui, per
eitą savaitę aprimo. JT tarpi
ninkų komisijos pirm. gen. 
Bums pranešė, kad Izraelio pu
sėje nesimatą jokių pasiruoši
mų. Ir iš tikrųjų pereitą savaitę 
ten neįvyko jokio incidento, nei , 
jokio susišaudymo, nors Jorda
nas smarkiai šaukė, o jam prita
rė kitos arabų valstybės.

JT gen. sekr. Hammarskjold 
dėl šios įtampos kalbėjosi Mask
voje ir po to paskelbė gavęs įs
pūdžio, kad taikus klausimo 
sprendimas šiame pasaulio regi- 
jone nesąs negalimas. Spėjama, 
kad iš Europos jis galįs yėl ten 
nuvykti artimesnių informacijų 
oasisemti.

“T. ŽIBURIAI DĖL ATOSTO
GŲ NEIŠEIS rugpiūėio 2 d.
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JAV doleri Kanadoje
ST. BUOMAS n

PLEPALAI
Prisimenu mūsų gimtąjį kai-: naktiniais baltiniais. Ieškom

mą. Ilgi rudens ir žielrios vaka- J krislo akyse, o iš jo vežimais ve- ‘ doieris tiek nuKnto, nes jie lenk
tai kurdavo pasakas. Liežuvis ‘ žam. Suodžių tvaikas užgulė1 tyniaudaini krinta abu, kaip 

mus. Komitetai buvo blogi —j krinta ir visų kitų šalių, ypač 
vagys, tremtinių vadovybė — NATO, valiutos (pastovūs tik

JAV- doleris Vis dar krinta. 
Tempas-kol kas — • lėtas, atrodo, 
1 metus gafi sudaryti nedaugiau, nada. Tačiau ffręit užsiliepsnojo 
-7-8 cėhtų skirtumą (taip abiejų 
dolerių), kas visai nebaisu, kai 
dar taip nesenoj praeity (1949- 
1950 m j yra daugiau buvę; Tar
pe kita ko, birža rodo svyravimą, 
štai birželio 29 d. JAV doleris, 
Kuris visai nebetoli 98 Kanados 
centų vertei, vėl pašėko 1/10%, 
ar, galbūt, greičiau pats Kanados

niežėte niežti judėti. Laikraščių maža, knygos nelabai mėgstamos, o “pletkų” ne kiekvieną dieną užtenka kelioms valandoms, tada pasakos ir dainos. Sausa gerklė nenori skambėti, .p to “povilgio” nerasi, jai praskalauti, kada nori.* Bačkos volė putota lik per didžiąsias šventes. 
Q gira tik “bobų”, gėrimas hpVeik pėsti perkeliavom Europą. Matėm didelius ir gražius mieštus. Matėm bombų krušą ant jų ir iš jų griūvėsiu nešėm sveikus kaulus. Perskrodėm laivais vandenynus. Iškėlėm koją į tolimas žemes. Pasijutom laisvi, sotūs ir laimingi. Pamiršom pasakas ir nuobodžius ten rudens vakarus su neišbrendamu purvu ir gazine lempute. O ne vienas pergyvenom dar balanos gadynę. Spauda, radio, teleyizija yra būtinybė,, ne pripuolamumas. Bet... liežuvis niežėte niežti. O gerklei išskalauti vietų apstų, jeigu kišenė nekiaura. Punktas gal suskambėtų, bet nevisada. Čia ne gojai ir laukų platybė. Kaimynų telefonas policijai, užgniaužia burnas po pirmojo punkto. Nors gyvas lysk į žemę. Krūtinė liepsnoja, energija veržiasi, o jėgos lipte lipa. Kad taip nutvėrus mietą ir pasisukiojus aplinkui. Ir čia vėl įstatymas: tik plika ranka mėlynes galima rašyti ant kaimyno veido. Tikras vargas, nors pasiusk!Tada lieka darbas tik liežu-. viui. Vienus deginam, kitus sau- dom, o trečius rišam prie gėdos stulpo. Na, vyruti, pakliuvai, nes čia ir motervs aktyvios. Čia, brcl, tau ne parapijos pletkai, o didmiesčio. Tegu minia tave apspjaudo ar akmenimis užmuša, man tas pats, o aš turiu gardaus juoko. Man neįdomu, kad mano bičiuliai patenka Į psichiatri-? nę... Mąno sprandas ^dętęs^i gali ant jo kuolus tašyti. O nervai, tai kvailių išradimas. Jei kas mane Įnervina, metu švarką ir rašau mėlvnes ant veido. Jei nepasiseka, kitą kartą dar... laimę išbandysiu.Apnuoginam vienas kitą. Ištrauktam vienas kitą į gatvę

niekšai, bendruomenės organai — karjeristai, organizacijos — išnaudotojai, o mūsų vadovaujantieji veiksniai — piktadarių gauja. Net žiauru, kaip mūsų spaudoje mirga puolimai, patikslinimai, ‘ laiškai redakcijai, net Aukščiausiojo teismu grąsi- riimai. •3:Pavartyk mūsų jumoro leidinius. Klaiku. Neturim satyros bėij, ar depresija (ekonbmirtė nėi krislo. Kudirka išsigąstų, o‘duobe, tūštuma; smūkiihaš į ją). Pupų Dėdė sušuktų: “O bus dūr- bo teismams ir pelno advokatams”. Be krupavičių/lozoraičių, koričių ir kitų pavardžių — mūsų “satyra” nepilna. Pasijuokti negalima. O kai gribžteli savo kaimyną, pakeitęs jo pavardės vieną raidę, tai bent juokas!...Priviso pas mus visokio raugo: išdavikų, šnipų, vagių ... Nebereikia nei Michailovo “snie go kampanijos” — mūsų liežuvis neapmokamas dirba. Mūsų raudonieji trina rankas iš džiaugsmo, nes Maskva tiki; kad tai jų j te Kanados padangė tebėra — nuopelnas. Gal kartais jie įžiebia ! gana šviesi, nejaučiaiha sunku- _•___ • -r*- ■’ -■ J IT’. j* - _ ’

belgų ir šveicarų frankai ir ne
toli jų vokiečių D-markė). Prak
tiškai, eil. piliečiui tas neturi 
daug svarbos, nes prekių kainos 
visada svyruoja rinkoj, dar dau
giau negu valiuta biržoje. Jam 
svarbu žinoti iš anksto tik apie 
artėjančius kraštutinumus, jei 
būtų infliacija (kainų kilimas 
Visom: prėkėm, "ypač puosavy-

1950 m. Korejo® 'įvyktei, kurie 
tuoj pakėlė .gamybą, užpildami 
Kanauos pramonę karo užsaky
mais. Kita m<>
kaip vauiįbttB paliaubų Korėjoje. Km dfeūcįtai
tauo m. ir 1954, m. buvo arti 500 
milijonų dolerių, tai 1955 m. jau 
net 80u milijonų. Gi i956 m. 
pirmi keturi mėnesiai parodę, 
xad tas deficitas, jau išaugo maž
ne dvigubai, su.gręsiančia meti
ne rata 1.400.000.UUO dol., tačiau 
ūkis ne tik nepalūžo, kaip, tai vi
sur ir visada galima būtų lauk- 
ti pasėkoje toKgr; stambaus de
ficito, bet’ aukso bei užsienio va
liutos kiekiai šiuo taip kritišku 
periodu net: padidėjo Kanados 
bankuose. O tai įvyko tik dėka* 
užsienio kapitalų; jų vis didė
jančio įplaukimo 4 Kanadą* di
džiausia deliffit^rtftžite pkgrriidi< 
n&i iš JAV. Tas vyksta tokiom 
stambiom sumom, kad padengia

bUijonų dolerių. • -X ■<«;
' Kodėl Amerikos: pramoninin

kai lenda f Kanadą/?
- 1) Kiek mažesni mokesčiaį 
negu Amerikoje, noris ne 
stambiu . skirtumu,»ne dwgubai, 
ne trigubai, kaip ..ne&npa&ėlis 
galėtų laukoj net nę;4(>% (o ir 
einą šimtais
5-6% daw daug, Įpaf apyvarta 
eina šimtais milijonų), 2)*, sau
gesnė ateitis/ niegu spalvuotoj 
Afrikoj, Azijoj, nors ten pelnai 
daug didesni, net P. Amerika, 
dėl diktatūrinių užgaidų nesau
gi, 3) kiek pigesni darbininkai. 
Kanados pramonėje vos penkta
dalis darbininkų organizuotų į 

.unijas, be to didelė imigracija, 
kurią dar skatina Otavos vyriau
sybė, norėdama pagyvinti Ame
rikos kapitalo; psichologinį inte
resą čia. JAV proporcija mums 
užtekto) 25.000 imigrantų į me^

Tūrint pasaulinių biržų korhp'li- 
kuotas Operacijas prieš akis, nie
kas nfešiimš, hėi didieji eksper
tai, atspėti ateitj. net ir ,po 3-4 
mėri. pilnų, tiksluriiU. TAi suh-^ 
kiaų negu atspėti orą — fytdie- [fabrikų ir ypač gi kasyklų. Taf 
nai, ar paciento ligą, kurios jis 
dar neturi. Gali būti nurodoma 
tik bendros tendencijos, nesi- 
imant laipsnių tikslumu “išpra
našauti” kokio gilumo plyšys 
praktiškam gyveni gali atsirasti. 
Taip, pavyzdžiui, nežiūrint vis 
didėjančio deficito savo ekspor-

ugnį, pakeičia plokštelę, o įvykiai pralenkia net jų penkmečio planą. Aš bijau, kad vieną dieną mizaros, ylos ir bimboš liką švaresni “patrijbtai” už mūs veiksnius. ‘ ‘ ..Laikas apšimą^tyti. . Laikais- valdyti liežuvį. Geriau daužyk galvą į sieną, jei nerandi būdo nuleisti “energiją”.1. Nebuvome, ir ųeliksimę šventaisiais, (ne ąk- sijoma), bet pamazgų, jei. peperii savų kiaulių, neversk kaimynui ant galvos, o tyliai tyliai išliek ... į kanalizacijos vamzdį. Per daug visi pergyvenom, išgyvenom, o ateitis gana- ūkanota. Taupyk ne tik dolerį, bet savo ir. kitų nervus. Ne vieta lietuviams beprotnamy! Nejausdamas ' ardai: įtemptus gyvenimo r.ervus. Liežuviui yra produk- tingo darbo ir naudingo. Propaganda. Mūsų kančios. Tėvynės likimas. Yra aklų, kurie klaidžioja be blogos valios mūsų oriešų eilėse. Mūsų liežuvis tebūna baltoji lazda, išvedanti juos j tiesą. R. Medelis.

mų ir Kanados, dolerio vertė net kyla, — kodėl ir kaip, nors teoretiškai tai visiškai nesuderinami dalykai.'Štai Reuterio didžioji telegramų agentūra iš Lpridp- po birželio. 22. d. perteikė citatą iš Financial-Times žurnalo (kuris yrą gana autoritetingu ekonominės infprmacijos šaltiniu): ‘Canadian prosperity. GRAND, . but DANGEROUS”. Detalizuotai rašoma taip; “Turi būti liktai nuostabu turėti sąų. yjenų ir tuo pačiu/Laiku; a) ‘kapitalo.inveątar ci j as, kurios absorbuoja net 20% tautos gamybos, b) stambų prekybos su užsieniais deficitą, c) bumą vidaus rinkoje (prekyba — .gyva: visokios prekės noriai perkamos), d)-palankų-^tsiskai-

kuris ir išpučia . Kanadbs dolerįd 
vertę. Tai dėlto, kad JAV kom
panijos griebiasi steigti' naujų 
skyrių. Kanadoje,:taigi naujų 
labai teigiamas reiškinys(nors 
nepastovus ir nenuolatirfis, be 
garantijų, kad ir ateity kasmet 
tokiu tempu kartosis), nežiūrint- 
kad nepalankių balsų net Otavos 
parlamente vis daugiau- atsiran-; 
da, baiminimoSj; ka dštiprėja už
sienio įtaka, kai jau ir šiUb me
tu virš 51 % (kiti šaltiniai tvirti
na net %) Kanados pramonės- 
administruojama užsienių kapi
talo, gi 45% vien- JAV. kapitalo 
(Bank of Montreal oficiali 1953; 
m; statistika), siekiančio čia- 11

plati, nelabai racionali, (palaida, 
neplanuojama), imigracija, .bet 
dar labai toli; iki Kanados ponų 
didžiųjų vilčių^ bęį ambicijų pa»-:

ūkio minigferis Gardner tuoj po

po 500:000 galvų kasmet, gi piri
-mūš 10 metų
(kaip dabar matome, būtų ka-

leidžia savo fantazijai paklajoti 
net į 200 miiijbhų etdVp Kąha- 
ęteje* (tada: JAV tūtėtiį; teisti sau 
600 milijonų), visai užmirštant, 
kad % Kankdbs yra‘ peršalta, 
klimato • ekspertų; atiąlvžė) riet 
eskimams,- ne* tik baltai rasei; 
Net iš tb %! “gėroš Kanados”

eko-

Calvert pastabos o

Jtanahiečiai sako
“A Shot”

(tariama e šot)
Kanadiečiai vartoja "a shot" išreikšti keletui dalyku. Prasmė pri- 

' klauso nuo pokalbio temos; pvz. "o^shot" gali jneik>ti< ^šautuve 
paleistą šūvį, • taip pat verpimo būdą arba įprastinį degtinės pils- 

, tymo mato

Calvert EGTlNtS VARYKLOS,

Amherstburg, Ontario.

Vasarvietė “MERCURY LODGE”
LATVELIAI • KABINOS • KAMBARIAI j.109 Orchard Beach randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj,’1'mylia į šiaurę nuo Keswick, Ont. Autobusai privažiuoja priej vietos. 

Sav. L. P. Krilavičiai. Telefonas: Rochers Point 184M.

stiprų stovį ..valiutos, ‘fkūyi jau stovi augščiau amerikoniškojo dolerio...” Toks triukas pasidaro vien todėl galimas, kad Kanada yra didžiuoju ir, gal būt, vieninteliu 20 amžiaus laimėtoju iš investuojamų užsienio kapitalų — senam stiliuje'... Šiuo atžvilgiu susidaro santykis tarp Kanados ir JAV, kuris panašėja i Britanijos ir jos užsienio investavimų zonas • 19 amžiuje” (mandagiai pasakoma, kaip vis labiau išvirstame JAV kolonija). ■ : • •. ■ .\Užsienio kapitalas, kuris vis naujai atplaukia- į Čia, užpildo duobes, kurios atsiranda Kanados ūky, jeigu ji norėtų vien savo jėgomis išsiversti. “Labai gerai — kam dar sukti galvą, reikia laukti, kad ir ateity taip bus” — tik numos į tai ranka nerūpestingas skaitytojas. Taip, bet tai gi — ne sau dėkui, o užsienio kapitalui, kuris staiga išgelbsti padėtį, ko niekur kitur pasauly nebėra (išskyrus britų kolonijas 19 amžiuje). Tačiau tame ir didelė bėda — pasidaryti visai priklausomu ekonomiškai nuo užsienio malonės (savo net vidaus duobių išlyginimui) niekadods iš ankšto nežinant tų vėjų, kokie iš ten ryt, poryt papūs — didėjančiu ar mažėjančiu stiprumo laipsniu, arba staiga visai sustos? Dar visi pamename Tru- maho radio kalbą Kanadai 1948 m. Kalėdoms su įspėjimu, kad nei viena kita šalis nėra taip arti ekonom. depresijos kaip Ka-
Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

’ MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
;ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men

kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
, Kiekvienai geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų: v

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE : — ;

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
' sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

miestuose.

natūralinių Ttli&čių. Objektyviai 
žiūrint, Amerikos kapitalai — 
sveikintini, peš pati Kanada ne
turi tię£ lęšų plėsti savo, pramo- 

jau ir dabar net nesuei- 
na galai su galais, d gaunasi 
stambaus deficito duobė (1955 — 
ŠOO. tų^yoijjįdol.), kurią tik de- 
Icą naujai įplaukianęio
JAV kapitalo ir tepasiseka už- 
pildyti. ,_ ......

Ag gręsia pavojus Kanados 
nepriklausomybei . iš to, kad uou v««-«vc» muų, cick.it. »tv»- 
Amerikoą kapitalo invazija di-Įnelių, šaldytuvų, daugiau radio 
dėlė" (spėtina,’ neoficialiai virš: aparatų.
800 milijonų dolerių kasmet) ? I Tačiau apgailėtinu būdu pra- 
Jeigu, tačiau, nepriklausomybę sidėjo kredito varžymai staty- 
sudaro ekonominė, politinė, kul- bai. Bank of Canada mažiau 
tūrinė laisvė — atsakymas tu- paskolų beišduoda, neva, kad sū
rėtų būti savotiškai komplikuo- mažintų infliaciją (kainų kili- 
tas, labai akademinis. Betgi pri- mą), tačiau čia aiškiai pasireiš- 
sijungimo šąlininkams tenka la-jkia ir daugiau faktorių, iš kurių, 
bai nusiminti, netgi visai prie- nemažiau noras išlaikyti augštą 
šingai jų viltims, tuo mažiau pa-j Kanados dolerio kursą biržoje, 
vojaus karališkai Kanadai, jos 
nepriklausomybei, kuo daugiau 
milijonų Amerikos kapitalo su
plauks į čia, nes . nuėmus visai 
rubežių ir abi tautas suliejus;
Amerikos kapitalui dingtų daug 
patogumų ir privilegijų, dėl ku
rių jis kaip/tik dabar ir veržiasi 
į neprikl. Kanadą. Kaip išvada 
siūldsL’ kad ir ateity Amerikos 
investuojamo kapitalo savinin-

lė atsigauna, o su ja ir daugelis 
siuvyklų net po kelių metų 
‘‘atoslūgio”. Plieno pramonė ky
la gerai, popieriaus ir medžio 
pramonė taip pat, šalia urano, 
kuri jau aprimsta. Namų statyba 
pašoko 5% (Toronte gi 10% že
miau). Naujų namų statyba 
daug reiškia, nes kartu padidėja 
baldų paklausa, reikia daugiau 
elektros gaminių, kanalizacijos 
ir vandentiekio vamzdžių. Vė
liau virtuvės indų, elektr. kros-

dėl pelkių, uolų^ girių bei kitų-
A . . ‘ ' ' * • ' * > -

----------------------------------------- --------------

nuoširdūs gynėjai (kad ir ne Kanados, b visai savanaudiškų interesų sumetimais). Be saujelės augštų pareigūnų Otavoje, kurie nuogąstauja, kad prisijungus prie JAV, jie staiga prarastų savo šiltas kėdes, dar kaikurie patriotai, sentimentaliais sumetimais nenori Kanados-JAV federacijos. Niekam ne paslaptis, kad dauguma darbininkų ir ypač imigrantai sveikintų Kanados susijungimą su JAV.Iš kitu bendrųjų ekonominių tendencijų — šiuo metu teksti
Trumpa istorija

KlAUNORIŲ .bažnyčia 'stovi lauko akmenų, o plytomis išmū- ant augštos kalvoš. Is kurios pu- rija langų ir . durų angas., Kitką sės bekeliausi, tave visada pasveikins bažnyčto sbokštas: jei keliausi iš šiaurės, kai užlipsi ant Didmiškio kąino — anapus miško ir laukų pietuose matysižusį bokštą; artėjant, iš pietų pusės — bokštą dengs kalvų virtinės, kalvos, banguojančios rugiais ir vešliais £vasarojais; jei pasitaikytų kada keliauti banguojančiais vieškeliais iš Šiaulėnų į Tytuvėnus — žvilgsniai nenoromis nukryps toli toli į pietų vįakarus, kur Juž plačių laukų, neišbrendamų pelkių ir už akiratį dengiančių kalnų kyšo bokštas; pagaliau, jei važiuosi plentu iš Šiaulių Kelmės link, už daug mylių, už miškų ir eglynų vėl dangaus mėlynumoje toli pietryčių pusėje bokštas; Bokštas, bokštas... Pilkas ir smailus bokštas, įsmigęs į pūkinių debesėlių būrį.Bažnyčia stovi ant augštos kalvos ir mato toli toli, o jos viršūnėje iškilęs kryžius laimina javų laukus, miškus, ganyklas, pelkes ir gerus bei blogus žmones ... Ir blogus. Yra ir blogų žmonių ... Tarpe gerųjų gyvena ir blogų žmonių. Tačiau kryžius laimina visus.Sena ši bažnyčia, kaip ir ją supantieji kalnai ir laukai. Jei paklausi, kas ir kada ją statė — niekas tau nepasakys. Stovi ji ant kalvos ir jos sienos sumūrytos iš didelių lauko akmenų. Surinko baudžiauninkai tuos akmenis iš dvaro laukų ir pievų, sutempė ant šio kalno ir riieis- trai pamūrijo bažnyčią. Kad būtų . vargšams baudžiauninkams kur Dievuliui po ilgos savaitės sunkių darbų pasimelsti, kad būtų ponui kur atsikvėpt. Sumūrijo augštas sienąs_iš pilkų
VAISTAI IR MAISTAS Į LIETUVĄ,

Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus! 
' LIETUVIŲ ĮSTAIGA f

BALTIC EXPORTING.CO. 
SIUNČIA Iš ANGLIJOS [ 

i urnvr vijiems f AngHjok. 
vaistų- kainas,

F wl I 
f riklią ir po- 

sitifiriiiiiii

VaittiA ir tfandarH«Wy nutsto sfuntinhrs žeititamloAiM kaMbrKtt. 
yra jiinotnei, kad yootingtti vairtus pigiausiai yra sigsti Hk‘iį 

fipltic Exporting Co. "tikslas kava iloiikinti ir galimai atpiginti 
kad mūsų žmonės galėto pigiau ir daugiau pasiųsti vaistų saj 
kurie jų taip reikalingi ir laukia. Tad, jeigu Jūs vertinate mm 
stangos ir norite sutaupyti sav^ sunkiai uždirbtus dolerius sokra

Apdraustos ir garantuotos pristatymas.
Galima sigsti oro poEtu iki 20 svorg.' ,

CENTRINĖ (STAIGA 849 College St (prie Ossingt n), Toronto, 
j' • " Telefonas LE. 1-3098. ‘

SKYRIUS 105 Cannon E. HAMILTON, pas p.l. Juraitį,

pastatė iš medžio. Ir bokštą. Bažnyčios priekyje pastatė keturias rieapkabinamas kolonas, kurios kilo tiesiai virš galvų į dangų ir rėmė bažnyčios bokštą. O kad bažnyčia iš tolo'šviestų ir švytėtų-—-įmūrytas dalią" baltai nudažė. Palikti nedažytus tik pilkus sienų akmenėlius, kad jie vis matytų savo-gimtuosius laukus ir kiekvienath vis primintų jo pilką ir vargingą nedalią. Bažnyčios apačioje, po altorium, išmūrijo pogrindį, kad ponui mb rus būtų.kur jo ir jo šeimos kaulus padėti.;.Aplinkui- visą kalvą apmūrijo augšta tų pačių pilkųjų lauko akmenėlių tvora, kad kas nereikalingas nevaikščiotų; mirusiųjų ramybės nedrumstų. Šiaurės pusėje įstatė geležinius vartus, kurie; -laikui bėgant, surūdyjo ir graudžiai girgždėjo. O kad kiekvienam, į šventorių įeinančiam ar pro šalį keliu einančiam nuolat primintų, kas bažnyčią statė ir, kad neužmirštų prieš kryžių kepurę nukelti, ponas prie šventoriaus vartų pasodino du medžius. Du mažus medelius. Dešinėje jjonas pasodino ąžuolaitį, o kairėje ponia — gluosnį. Kad jie dideli užaugtų ir visiems toli primintų, koks galingas ponas buvo ir kokia maloni ir švelni ponia gyveno...
Užeikime ir pasidairykime. 

Va, ąžuolas. Storas ir didžiulis, 
toli išskėstomis šakomis. Jo lie
mens keli vyrai- rankomis neap
kabintų. . Šaknys storos ir lau
kan* išftindusios. Nuo senatvės 
viena didžiulė šaka jau baigia- 
nudžiūti. Rudenį ne visi lapai 
nukrinta; likusieji, parudavę lai
kosi iki pavasario ir, kiekvienam 

•žiemos vėjui pučiant, gūdžiai 
šniokščia. Baugu naktį pro šią 
vietą eiti: rodos, aplink verkia 
mirusiųjų dvasios ir kažkas siau
bingo virš galvos plasnoja.

Naudingas mums šis ąžuolas: 
ne tiek mums, kiek mūsų kaimo 
.seniūnui. Kiekvieną sekmadie
nį jis visokius skelbimus ir įsa
kymus prikala. Pasiskaitytame. 

|Va, varžytynės! Iš varžytynių 
parduodama piliečio Tado Rakš
telės karvė už nesumokėtus mo
kesčius. Nusigyveno žmogelis, 

: kad nė mokesčių nebesūmoka. 
; Štai kitas: gegužinė! Gros dide- 
- lis dūdų orkestras ir .veiks bu- 
i fetas, Puiku!.
! Kairėje, štai, gluosnis! Nepa- 
i si liko jis savo ūgiu nuo ąžuolo, 

o- gal net ir pralenkė jį. Tik 
i vargšą senatvė pagraužė, nege

rovės kamuoja: va, visas jo vi
durys išpuvęs, pūzrais pavirtęs.

ANT. BERNOTAS

kas “į sveikatą” eitų pačiam bankui — B of C. Kaikas nori net įžiūrėti polit. revanšą konservatoriams, kurie valdo Ontario provinciją su jos sostine Toronte už puolimus ant liberalų federalinės valdžios parlamente dėl Transcanada Pipe Lines Ltd. (jankių kompanijos) rėmimo bei stambių kontraktų atidavimo. Išskyrus kiek santūresnį Kanados Prekybos Rūmų pirmininko atsiliepimą, daugelis stam biųjų finansinių magnatų mano, kad 1956 m. bus geriausios Kalėdos, kaip niekada. Turėtume tik pridėti, kad ne tiek Kanados kapitalų dėka, kiek dėl amerikonų finansinės invazijos, kurios tolesnis stiprėjimas (ar silpnėjimas); deja, visai ne mūsų kontrolėje. Tuo pačiu laiku ir Anglijos gerbūvis tarpsta šalia Australijos, ypač dideli užsakymai plaukia iš Azijos buv. britų ir olandų kolonijų, kurios atgavę laisvę pradeda savarankesnį gyvenimą ir nemažą ekonominį atkutimą. Daug reiškia, jei jų gamyba pakiltų bent 10%, o’ ateity dar daugiau žada Anglijai (kur tačiau Kanados daliai — nedaug tenka), nes ta rinka aptarnauja 600 milijonų galvų. Deja, sovietai planuoja stambią invaziją ateičiai į visas spalvuotų rasių rinkas ir, pagal Newsweek, Britų ekspertai mano, kad sovietų pramonės produkcija jau 1963 m. prisivys JAV gamybą (išskyrus žemės ūkį). Iš to gi dideli pa-
pereitą sekmadienį . į gluosnį atėjęs pamaldų — ir pamiršo. Padėkime atgal, kitą kartą atėjęs ras ir. pasiims. Prieš pamal-(Nukelta į 6 psl.) tvojai mums visiems.

APIE LICENCIJAS

• INFORMACIJŲ KREIPTIS 
į miesto roitved) 

ar savds parapijos kleboną.

Nesvarbu ar jungtuvės bus bažnyčioje ar civilinės, 
vedybų licencija yra būtina. Vienintelė išimtis — 
kdr bažnyčioje skelbiami trys užsakai. Dvasinin
kas parūpina atitinkamus blankus, kurie atstoja 
vedybų licenciją: .

Jei ruošiatės 
vesti

BLACK LABEL (tariama “Blek Leibel”)
Telefonas JA. 8*6686, 

. Darbo valandos nuo 9 iki 7.

Apmokėsite gavę musy pranaši•

nei obelaitės ūgio lazda, dailiai 
nulupta, smilūs šakučių galai 
gražiai nupjaustyti, rankena nno 
ilgo nešiojimo delnu nuzulinta. 
Pasidėjo, matyt/ žmogus lazdą!

cick.it
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“CANADIANS ALL”
Praėjusį šeštadienį, King Ed-į žurnalas Canadian Broadcaster 

ward hotelyje, vyko balius, apie and Telescreen jau daugelį me- 
kurį gal netektų minėti, jeigu tai tų skiria premijas radio stotims, 
neturėtų jokios reikšmės mums 
naujiesiems kanadiečiams. Tą. 
dieną CFRB radio stočiai buvo 
įteikta “Beaver" premija. Pre
mijų įteikimas čia Kanadoje, 
vyksta gan dažnai, bet ši premi
ja kaip tik liečia mus lietuvius, 
kaip ir kitų tautybių ateivius. 
Ją CFRB gavo už lietuvišką, es
tišką, bulgarišką, lenkišką, ru
sišką ar kitos tautos dainą, dai
nuotą per šią stotį programoje 
“CANADIAN ALL”. Per ją gir
dėjome “Varpo” chorą, Prisikė
limo chorą, Radzevičiūtę, Maša- 
laitę, Žemelytę, Simonavičių ir 
kitus. Vieni jų pasirodė tik vieną 
kartą, kiti buvo pakviesti pakar
totinai. Dainas paprastai palydė
davo paaiškinimai Apie pačias 
nainas, bet kartu nepamiršdavo 
paminėti ir apie mūsų kultūrą, 
mūsų vargus, mūsų viltis. Per 
šią programą buvo garsinamas 
ir Lietuvos vardas. Teko įsiti
kinti, kad šios programos dėka 
daugelis kanadiečių žino skirtu
mą pav. tarp “LITHUANIAN” 
ir “UKRAINIAN” ko anksčiau 
nežinojo ar nenorėjo žinoti.

“CANADIAN ALL” planuoto
jas, rašytojas ir direktorius yra 
žymus žurnalistas ir radio ko
mentatorius, užsienio politikos 
žinovas, buvęs Globe and Mail

kurios daugiausiai prisidėjo Ka- 
. nados kultūrinio gyvenimo pa

kėlimui. Šio žurnalo bendradar
biai parenka, jų nuėmMie, ge
riausias programas rekomen
duojamas premijai. Vėliau šito
kios programos perduodamos 
teisėjų grupei, nepriklausančiai 
jokiai radio stočiai ir neturin
čiai nieko bendro su C.B.&.T. 
žurnalu. Paprastai teisėjai būna 
laikraščių leidėjai, muzikos kri
tikai, teatrų režisieriai ir tt. Per
žiūrėję programas jie išrenka 
laimėtoją.

Kaip tik šių teisėjų ir buvo 
išrinkta kalbamoji programa 
kaip daugiausiai nusipelniusi.

Šioje programoje dalyvavo 
per 20 tautybių meninės jėgos. 
Programa neturi jokių “sponso- 
rių”. Nėra trukdoma reklaminių 
skelbimų, todėl turi laisvas ran
kas tvarkytis kaip nori. Įdomu 
ar mūsų lietuviškieji veiksniai 
parašė nors vieną padėkos laiš
ką premijos įteikimo proga 
CFRB radio stočiai.

V. Verikaitis.

VLIKo PIRMININKAS AKTUALIAISIAIS KLAUSIMAIS
VLIKo Pirmininkas p. J. Ma- daus santykius. Rinkimų šį kar- 

tulionis, lankęsis Čikagoj Kultū
ros Kongrese hr Dainų Šventėje, 
užsuko į Torontą susitvarkyti 
vizos reikalų. Ta proga mūsų ko
respondento buvo užkluptas su

— Kaip praėjo VLIKo Sesija? 
Kas padaryta?

— VLIKo sesija truko tris 
dienas. Praėjo labai gražiai ir 
darbingoj nuotaikoj. Partijų rie
tenų, kaip buvo kai kieno skel
biama seniau ir kuo mūsų visuo
menė buvo maitinama ištisus 
metus, nebuvo jokių., į ką aš no
riu atkreipti ypatingą Tamstos 
dėmesį. Buvo viskas svarbu: pir
miausiai buvo priimti Tautos 
Fondo ir VLIKo statutai, kurie 
buvo rengiami iš seniau. Buvo 
nagrinėtas XX-sis komunistų 
partijos kongresas ir jo nutari
mai, kurie liečia taip labai ir 
mūsų kraštą. Buvo apžvelgta ir 
tarptautinė padėtis, kur konsta
tuojama didelis bolševikų jud
inimas ir tolimesnės jų pastan- 
«os vilioti Vakarus. Buvo vyk

om ųjųor ganų pranešimai, bu
vo nagrinėjami ateities planai, 
buvo žvelgiama ir į mūsų vi-

tą nebuvo jokių.
— Kas Jūsų nuomone nutarta 

svarbesnio?
— Yra priimta ištisa eilė re

zoliucijų, iš kurių aiškėja ir nu
tarimų svarbumas. Yra svarbu 
viskas, kada prisieina vykdyti. 
Žymesniais nutarimais gal reik
tų skaityti statutinius pakeiti-

IŠ “Literatūros ir Meno” tarybinių puslapių

VLIKo pirmininkas pas torontiečius

vedamųjų rašytojas John Coll
ingwood Read. Gimęs Anglijoje 
1904 f. Žurnalistinę karjerą pra
dėjo 1926 m. “Hamilton Spec
tator” dienraštyje. Vėliau per
ėjo j “Saturday Night” žurnalą 
Toronte. Karo mėtų lankė fron
tus rašydamas diehraščium*4©' ' 
ly Mail”. Dalyvavo kaipo žurna
listas San Francisko konferen
cijoje ir 1.1. Malonu, jog gavome 
talkininką skleisti mūsų kultūri
niams perlams jo asmenyje. 
Vien dainos, kad ir kaip gražios, 
nepasiekia svetimtaučių širdžių 
gelmių, jeigu apie jas nėra gra
žiai paaiškinama. P. Read visą 
laiką talkininkavo p. J. R. Simo- 
navičius, parūpindamas dainin- 
kus, paaiškindamas dainų žo
džių prasmę ir taip pat suteik
damas medžiagos apie lietuvius 
ir Lietuvą.

Kas tai yra “Beaver” premi
ja? Plačiai Kanadoje skaitomas

(Atkelta iš 1 puri.)
pranešimo organizatoriams— 

minėtų trijų organizacijų atsto
vams.

Rezoliucija
Toronte gyvenanti lietuvių 

visuomenė, 1956 m. liepos 9 d. 
susirinkusi išklausyti Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pirmininko p. J. Matulio
nio pranešimo Lietuvos laisvi
nimą liečiančiais reikalais, nu
tarė:

A. Kreiptis į Kanados vyriau
sybę atkreipiant jos dėmesį į 
Sovietų pavergtų tautų nepa
kenčiamą padėtį. Jos daugumo
je yra pavergtos vakarų valsty
bėms tylint ir laikomos okupa
cijoj neišsprendus II-jo pasauli
nio karo pasekmių. Visą laiką 
šios pavergtos tautos —* Lietu
va, Latvija, Estija ir visa eilė 
kitų — vedė kovą prieš okupaci
ją, kuri pasireiškė ir partizani
nėm kovom, trunkančiom metų 
metais, ir kariniais sukilimais. 
Tie visi laisvės judėjimai buvo 
žiauriausiu būdu Sovietų nu
malšinti. Dabar štai vėl; per ge
ležinę uždangą prasiskverbė ži-

’ apie' ginkluot^ "psisipriešini- 
mą Pabaltijy ir dar daugiau ži
nių apie Poznanės darbininkų 
sukilimą. v '

Vakarų valstybės yra atsakin
gos už Rytų ir Vidurio Europos 
tautų pavergimą jau 11 metų 
karui pasibaigus. Jų dauguma 
vietoje darę ką efektingesnio 
laisvinti, deda visas pastangas 
pavergtoms Europos tautoms iš
laisvinti, deda visas' pastangas 
siekdamos su naujojo kolonia
lizmo imperialistais taikaus 
bendradarbiavimo tiek taikos 
organizacijoje — UNO, — tiek 
ir kiekveina individualiai. Ko
egzistencijos nuodinga dvasia

ta

lai- ’tiios

ELEKTRA
Visų Kanados namų

92
78
50
95
83

procentai 
procentai 
procentų 
procentai 
procentai

turi elektrą,
turi šaldytuvus,
turi dulkių siurblius, 
turi radijus, 
turi skalbimo mašinas, ‘

47 procentai turi televizijos aparatus.
šis kraštas elektros suvartojime, pagal gyventojų skaičių, užima

antrą vietą pasauly fe. Norvegija užima pirmą vietą.
Praeitais metais naujų jėgainių statybai išleista virš $370 mili

jonų ir tuo pridėta 40.000 a.j. 1956-57 m. periode numatoma pa
statyti jėgainių vieno milijonų a.j. pajėgumo. Bet, kad ir tokiu tempu 
vykdant elektrifikaciją, Kanada nespėja išpildyti jėgos pareikalavimo. 
Beveik visa galima vandens jėga yra pažabota. Dabar mūsą inži
nieriai jau bando panaudoti garo it atominę energiją.

yra viešpataujanti dvasia, bet ji 
pasauliui nieko gero nežada.

Toronto lietuviai atkreipdami 
Kanados vyriausybės dėmesį į 
tokią neteisingą, nežmonišką, ir 
nieko gera nežadančią būklę 
Europoje, prašo imtis visų ga
limų priemonių, kad visos laiki
nos okupacijos ar inkorporaci
jos vienu ar kitu būdu būtų 
baigtos ir Lietuva, kaip ir visos 
kitos Europos tautos, galėtų 
naudotis Atlanto chartos prin
cipais tvarkant savo laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą.

B. Lenkų tautai, sukilusiai 
prieš Sovietų barbariją ir pa
kartotinai parodžiusiai savo va
lią laisvai gyventi ir tvarkytis 
nepriklausomai, pareikšti per 
Kanados Lenkų Kongresą (Kon 
grės Polonii Kanadyjskiej) pa
sigėrėjimą ir solidarumą, nes ir 
lietuviai lygiagrečiai veda tokią 
pat rezistenciją nuo pat okupa
cijos pradžios, ir kartu pareikšti 
savo užuojautą dėl kritusių ir 
dabar bolševikinio “teismo” 
kankinamų aukų. Kova už tau
tų laisvę yra bendra visoms pa
vergtoms tautoms.

C. Maty d am ivis-nesi baigian
čias kalbas ir derybas dėl vieny
bės, kurias jau eilę metų veda 
VLIKas su Lietuvos Diplomatų 
Šefu, ir trokšdami tos vienybės, 
pareiškiame, kad siekiant vie
nybės dėl jos neturėtų būti pa
žeisti esminiai 
nimo interesai.
teisės, nei pats likviduotis, nei 
siaurinti savo uždavinių bei 
veiklos.

VLIKas, kaip lietuvių tautos 
reprezentantas kovoje už jos 
laisvę, negali savo teisių ar pa
reigų perleisti niekam kitam. 
Priešingai, kova už .Lietuvos lais 
vę privalo būti suintensyvinta 
ir lietuviškoji išeivija turi būti 
įtraukta į Lietuvos laisvinimo 
kovą visais frontais.

Lietuvos diplomatai, dirbę 
kontakte su VLIKu, prašomi ir 
ateityje tos vienybės laikytis. O 
LDŠ, nežiūrint visų savo kom
petencijos neaiškumų, turi rasti 
bendrą kalbą su VLIKu ir su vi
sa lietuviška demokratine vi
suomene. Šefo bendravimas su 
viena politine grupe ir visų ki
tų Lietuvos užsilikusių diploma
tų vertimas remtis tremty tik ja 
viena yra žalingas reiškinys vi
sam Lietuvos laisvinimo darbui. 
Tai yra skaldymas mūsų visos 
visuomenės, kuri ir nori ir prisi
deda prie visų pozityvių Lietu
vos laisvinimo darbų tiek auko
mis, tiek ir savo darbu.

Šia proga mes taip pat 
kiame nusistebėjimo, kad 
kuris nori monopolizuoti 
akciją svetimų valstybių politi
nėse institucijose, ir dabartinės 
savo kelionės metu net nebando 
sueiti į sąlytį su tomis instituci
jomis bei pasaulio tautų opini
ją formuojančiais veiksniais, bet 
tik stengiasi stiprinti sau arti
mas lietuviškas visuomenės sfe
ras. Šitas prieš VLIKą nukreip
to fronto stiprinimas, tikrai ne
tarnauja lietuvių tautos laisvės 
kovai, o be to, yra akivaizdus 
prasilenkimas su DŠ uždavi
niais.

'mus. Pav. yra naujas nuostatas 
. dėl grįžimo .politinių grupių, bu

vusių seniau Vlike. Pirmiau jos 
buvo lyginamos naujai priima
moms. Ir joms priimti buvo rei
kalaujama labai kvalifikuotos 
daugumos. Dabar užtenka joms 
paduoti VLKo Pirmininkui pa
reiškimą, kad jos sutinka grįžti 
į VLIKą. Tai ir visa procedūra. 
Reiškia, VLIKas atidaro labai 
plačiai vartus dabar esančioms 
už VLIKo sienų 3 grupėms grįž
ti atgal. Darbai daugiau reiškia 
negu bet kokios kalbos. Jeigu 
nebus vienybės, tai VLIKas tuo 
negalės būti klatinamas.

Praktiškai VLIKo statutas bu
vo panaudotas priimant ir Vil
niaus krašto Lietuvių Sąjungą. 
Pareiškimas jų buvo paduotas 
seniau, ir buvo vis atidėlioja
mas. Dabar išspęstas teigiamai. 
Ši sąjunga priimta tokiuo pat 
pagrindu, kaip ir Mažosios Lie
tuvos atstovai, t.y. kaipo tų kraš
tų rezistencinės grupės.

Daug buvo kalbėta ir priimta 
rezoliucija apie mūsų išeivijos 
didesnį įtraukimą į visus laisvi
nimo darbus. Šie darbai negali 
būti suversti vien atskiriems as
menims ar komitetams. Visuo
menė, ir tai esanti visuose kraš
tuose, turi būti įtraukta aktyviai 
į Lietuvos laisvinimo akciją. Ge
ras pavyzdys yra JAV-se, kur 
veikia ALTas. Jis yra padaręs 
daug ir dabar daro daug, turė
damas gyvus kontaktus su pačia 
Vyriausybe, su atskirais kon- 
gfesmanais ir senatoriai, su žy
miais Valstybės ir Bažnyčios vy
rais, šų spauda ir tt. Šitokius 
“ALTUs” mes pasiryžę steigti 
visuose kraštuose, kur tik yra 
lietuviai. '

— Ką reiškia naujų grupių 
priėmimas į VLLIKą? Jo silp
numą ar jo stiprumą?

VLIKas priimdamas Vilniečių 
sąjungą kaipo Lietuvos Rytų re
zistentus nesvarstė nei savo silp
numo nei stiprumo ir pagaliau 
svarstyti negalėjo. Jis išėjo iš 
visai kitų motyvų. O jei šiandien 
kas aiškina vienaip^ ar kitaip, tai 
priklauso nuo aiškintojo nusista-

tymo. “Vlikininkas” aiškins stip
rumu, o “talkininkas" aiškins 
silpnumu. Bet ar tai svarbu?

— Koks likimas “8 punktų”?
VLIKas, išklausęs pranešimus 

apie pasimatymus Romoj ir 
įvertinęs “8 punktus" rado, kad 
tai nesudaro bazės tolimesniems 
pasitarimams. “8 punktai" eina 
per toli. Juos priėmus reiktų 
VLIKui likviduotis. Bet VLIKas 
vertina mūsų diplomatų buvi
mą, brangina su jais santykius ir 
bendradarbiavimą ir to bendra
darbiavimo sieks, nes tai reika
linga Lietuvos laisvinimo darbe.

— Ar min. Lozoraičio atvyki
mas turi kokio ryšio su pradė
tais pasitarimais?

— Man atrodo, kad ne. Aš ne
turiu jokių duomenų spręsti ki
taip.

— Ar buvo su juo jau tartasi 
šiame kontinente? Jei ne, ar nu
matomi kokie susitikimai?

— Tartasi nebuvo? Tai pri
klauso nuo jo.

Bet ta proga aš norėčiau at
kreipti Tamstos dėmesį į štai ką. 
Pas mus šitie vadinami “vidaus 
reikalai” ir santykiai perdaug 
yra išpučiami ir perdaug jiems 
priduodama reikšmės. Vieton to 
kad nagrinėti mūsų bendrą pa
dėtį, kad nukreipti visąxmūsų 
dėmesį į mūsų bendrą priešą — 
bolševikus ir jų varomą propa
gandą, mes paprastai malamės 
savo viduje, visą energiją eik
vojame vidaus ginčams ir dar 
tą viską pučiame. Ir patys pada
rome problemas, kurios tikrumo 
je nėra jautokios ir svarbios.

— Kaip Tautos Fondo reika
lai? Ar paveikė TF lėšų telkimą 
LNT bei LNFondo veikla? *

— Tautos Fondo reikalai nė
ra iš gerųjų. Lėšų trūkumas jau
čiamas, mūsų darbai negali būti 
plečiami, kaip mes to norėtume. 
Lietuviškoji išeivija nėra gerai 
susipažinusi su VLIKo dirba
mais darbais ir gal todėl aukos 
nėra pakankamai didelės. Ir čia 
norima išeiti su naujais planais, 
kaip mūsų visuomenė galėtų ir 
daugiau žinoti, ir daugiau prisi
dėti savo aukomis. Lietuvos lais
vinimo darbas turi būti dirba
mas lietuvišku protu, lietuviš
komis rankomis ir lietuvių au
komis.

LNT pakol kas TF lėšų telki
mą paveikė tik .teigiamai. AL- 
TAs praneša, kad šiemet auko
jama daugiau negu kitais me
tais. Visuomenė be jokios pro
pagandos pati davė atsakymą į 
skaldymo pastangas.

Pasaulio Lietuvių Seimas
Lietuvos laisvi-
VLIKas neturi

reiš- 
DŠ, 
visą

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimui ruošti organizaci
nio komiteto posėdis įvyko bir
želio 28 d. Prel. J. Balkūnas, 
pradėjęs posėdį, paaiškino susi
rinkimo tikslą: ruošti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimą. 
Po ilgiau užsitęsusių diskusijų 
buvo prieita prie seimui rengti 
prezidiumo sudarymo. Vienbal
siai buvo išrinkta: pirm. prel. J. 
Balkūnas, vicepirm. J. Šlepetys 
ir A. Ošlapas, sekr. V. Vaitekū
nas ir ižd. E. Trečiokas.

Toliau sekė atskirų komisijų 
sudarymas, kurių tuo tarpu nu
matyta penkios: informacijos — 
vadov. T. B. Mikalauskas, finan
sų — vadov. E. Trečiokas, meno 
— vadov. V. Leskaitienė, spor
to — vadov. A. Vakselis ir ūkio, 
kurios vadov. dar neišrinktas.

Buvo perskaitytas gautas raš
tas iš Prancūzijos, kur susirinkę 
L. Bendruomenių pirmininkai 
nutarė ir sutiko dalyvauti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seime, siūlydami seimą ruošti 
Paryžiuje. Posėdžio dalyviai'ra
do tinkamiausia vieta Niujorką, 
pasaulio sostinę. Šis seimas 
įvyks 1957 m. rugpjūčio 31 ir 
rugsėjo 1 ir 2 d.d.

Šio seimo mintis randama 
VLIKo priimtame PLB laikina
jame statute ir VLIKas numatė

šį seimą sušaukti, pavesdamas 
Amerikos ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių krašto valdy
boms tai įgyvendinti. Vėliau 
krašto valdybos šį reikalą per
davė Niujorko apygardos valdy
bai su prašymu sudaryti komite
tą seimui ruošti, kuris ir buvo 
sudarytas iš 26 asmenų.

Didieji PLB seimo uždaviniai 
yra trys: išrinkti vyriausią val
dybą, aptarti kultūrinius reika
lus pasauliniu mastu ir rasti bū
dus ir priemones lietuvybei 
laikyti.

iš'

Repatrijuoja nusikaltėliai
Sovietų ir Va. Vokietijos 

taigoms susitarus, perduotieji iš 
kalėjimų 29 Sovietų piliečiai 
prie zonos sienų buvo perduoti 
su teismų sprendimais atitinka
miems Sovietų valdininkams. 
Tarp perduotųjų yra 3 nubausti 
kalėjimu iki gyvos galvos. Šiuo 
metu, kaip pranešama, Vak. Vo
kietijos kalėjimuose yra apie 
100 kalinių Sovietų piliečių, iš 
kurių apie 50 pareiškę norą re
patrijuoti. Vokiečių pareigūnai 
pareiškė įsitikinimą, kad- Sovie
tų vyriausybė pasirūpins, jog iš 
“repatrijuojančių” ateity dau
giau nė vienas negrįžtų atgal į 
Vak. Vokietiją...

is-

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokftėi nuotekoms bei {vairioms kitoms progoms — 

europietižkame tr kanadiikame stiliuje.
* {vairiausių ruiių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių iždirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat* vokiškai ir rusiškai.

Ožys malė, ožka pikliavojo
Antros pakasynos Stalino 

garbei .
’ Į Lietuvos tarybinių rašyto
jų būstinę Vilniuje š.m. gegu
žės 2 d. trenkė sovietinis perkū
nas — jos narius pasiekė pirma
sis “Literatūros ir Meno” nume
ris, kuriame komunistų partija 
paskelbė antrąsias pakasynas 
tėvui ir mokytoju Stalinui — vi
sų saulių šviesiausiai saulutei 
ūkanotame komunizmo danguje. 
“Literatures ir Meno” redakto
riai, kompartijos įsakyti, laido
tuvių direktoriumi pasikvietė 
Sovietų Sąj. rašytojų organą — 
“Literaturnaja gazieta”, persi
spausdindami jo vedamąjį “Gy
venimas ir literatūra”. Pasižiū
rėkime, kaip atrodė to sovietinio 
perkūno gerokai pavėluoti žai
bai: “Asmenybės kultas, iš tiesų, 
padarė mūsų literatūrai didelę 
žalą. Ji pirmiausia pasireiškė 
pernelyg dideliu Stalino asme
nybės liaupsinimu ir augštinimu 
daugybėje literatūros ir meno 
kūrinių. Netenka abejoti, kad 
bųtent su asmenybės kultu yra 
susiję tokie biaurūs lietratūro- 
je atsirasdavę reiškiniai, kaip 
bekonfliktiškumas, tikrovės la- 
kavimas, toks išdailintas, idiliš
kas jos vaizdavimas. Asmenybės 
kultas vedė daugel rašytojų į 
atitrūkimą nuo gyvenimo, į žan
rų ir vaizdavimo priemonių nu
skurdimą, į kalbos niveliavi- 
mą ...

Liaudis gali klysti,. 
komunistų partija — niekada
Visi gerai žinome, kad Salo

mėja Nėris tik kompartijos 
spaudimo dėka užgiedojo savo 
nelemtą “Dainą apie Staliną”. 
Kompartijos dėka atsirado ir 
kiti Staliną garbinantieji kūri
niai. Tačiau niekada neklystanti 
komunistų partija savo kaltės 
nenori matyti: “Tik labai stipri, 
labai narsi, mūšiuose užgrūdinta 
partija galėjo su tokiu bebaimiš
kumu atskleisti klaidas, susiju
sias su Stalino asmenybės kultu, 
pasakyti liaudžiai visą tiesą, ne
paisant to, kokia ji bebūtų kar
ti” ... Kalti rašytojai, kaltas 
Stalinas, o komunistų partija 
verta raudonosios vėliavos or- 
deno už neišpasakytą narsumą, 
kurį lengvai galėtų nukonku
ruoti Lietuvos laukų pilkasis 
zuikelis savo pagarbos vertu 
kinkų drebėjimu: zuikeliui dre
bėdavo kinkos, kada jis pamaty
davo į jį nukreiptą medžiotojo 
šautuvo vamzdį, komunistų par
tijos atstovams, atsidūrusiems 
Stalino žilųjų ūsų šešėlyje, kin
kos niekada nedrebėdavo, nes 
neišpasakytasis narsumas buvo 
užrišęs burnas ‘^atviram žodžiui 
apie asmenybės kultą' Reikėjo 
trejų metų po Stalines mirties, 
kol visi raudonieji zuikiai įsiti
kino, kad Stalinas nebuvo die
vas ir kad jis niekada iš numiru
sių neprisikels... Dabar, žino
ma, jau galima drąsiai kaltinti 
rašytojus ir dar drąsiau rėkau
ti ant paties Stalino, nes jis juk 
vis viena nieko nebegirdi...

Literatūra nėra politikos 
tarnaitė

“Literaturnaja gazieta” rau-

donųjų vėjų malūno ožiai skun
džiasi: “Dauguma rašytojų pri
pažįsta, kad neįmanoma iškart, 
tuojau išspręsti visų klausimų, 
susijusių su asmenybės kulto pa
sekmių likvidavimu literatūroje, 
kad reikalingas ne paskubų, o 
apgalvotas darbas, kuris mus 
siprintų, o ne silpnintų. Bet la
bai gaila, kad kaikuriuose rašy
tojų susirinkimuose atskiri ora
toriai kalbėjo labai neapgalvo
tai. Greta lengvapėdiškų dema
gogų pasitaiko ir tokių, kurie 
aiškiai gieda svetimu balsu — li
teratūra, esą, neturinti būti po
litikos tarnaitė”... Lengvapė
diški demagogai pasako daugiau 
tiesos už visus liūtais išvirtusius 
kompartijos zuikius. Stalino 
garbmimas, ištiktųjų, literatūrą 
buvo padaręs politikos tarnaite. 
Ši tiesa labai nepatinka komu
nistų partijai, nes, kaip matysi
me toliau, literatūrą partija da
bar nori pasilaikyti savo tarnai
te. Tie patys “Literaturnapa ga- 
zieta” vėjų malūno ožiai tame 
pačiame straipsnyje, pavyzdžiui, 
gieda: “Nuostabu, kad tokiu lai
ku atsiranda žmonių, kurie už
miršta literatūros partišku
mą” ... Kitoje vietoje jie vėl 
sako: “Tarybinę literatūrą vi
suose etapuose puoselėjo, ugdė 
partija, laikydama ją ne abe
jingu gyvenimo stebėtoju, o sa
vo koviniu pagalbininku komu
nistiškai auklėjant darbo žmo
nes” ... Sekančiame “Literatū
ros ir Meno” numeryje pilstomi 
panašūs iš “Pravdos” persispaus 
dinti deimančiukai: “Mūsų lite
ratūros jėgą sudaro tai, kad vi
suose socializmo mūsų šalyje 
statybos ir šalies žengimo į ko
munizmą etapuose ji siekia iš
reikšti didžiojo Lenino valią, 
viltis ir lūkesčius,- Komunistų 
partijos vienodai brangioms vi
siems mums, seniems ir jau
niems literatams, valią”... Par
tijos valią reiškianti literatūra 
gali būti tik politinė tarnaitė ar
ba, dar blogiau, paprasčiausia 
politinė propaganda...
Teisingi lietuvio poeto žodžiai
Į politines painiavas įkliuvusi 

sovietinė literatūra vis dar nesu
randa kelio į Parnasą, nes jos 
Pegasas, komunistų partija, nuo
latos ją traukia žemyn. Jaunas 
poetas Br Mackevičius šiais me
tais Lietu vaje-debiutavoeilėrąš-. 
čių rinkinuku — “Petys į petį”. 
Sprendžiant iš “Tiesos” pacituo
tų ištraukų, mes jį čia, tremty
je, priskirtume grafomanų gru
pei, tačiau naujasis poetas at
kreipia dėmesį savo jaunatvišku 
drąsumu. “Tiesos” recenzentai 
kraipo galvas, užkliuvę už tokio 
jiems labai neaiškaus posmo: 
“Jei nors vienas punduos raštų 
ne senas kovas, — meilę savąją 
surastų ir svajas savas”... Gir
di, jiems labai neaiški eilėraščio 
pacituotoji pabaiga. Mums ji la
bai aiški. Argi nebūtų gražu, 
jei lietuvis rašytojas nuosavų 
raštų punduose vėl galėtų suras
ti savo meilę, savo žodį ir savo 
svajas, kurių jam nediktuoja 
kompartija, litera turą pavertusi 
politine tarnaite!...

Vyt. Kastytis.

Sis skelbimas vertas
$100.00

jei bus pristatytas į 
CRUICKSHANK MOTORS 

122 Main St, Weston, Ont 
perkant nauję arba vartotę automobilį

VIRŠ 600 VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ PA
SIRINKIMAS GERAME STOVYJE.

NAUJŲ — ĮVAIRIŲ SPALVŲ IR GREITAI 
PRISTATOMI.

SKAMBINTI CH. 4-6461
Platesnių informacijų suteiks lietuviškai

ALLAN KIPP
Vašingtonas. — JAV aviacijos 

štabo viršininkui tebesant Mas
kvoje ten atskrido savo privačiu 
lėktuvu Santa Monica lėktuvų 
fabrikų savininkas, kuris savo 
lėktuvo įrengimus parodė sovie
tų aviacijos pareigūnams. Ka
dangi tas fabrikas vykdo užsa
kymus JAV aviacijai ir kadangi 
lėktuve yra dalykų, kurių eks
portas į komunistinius kraštus 
yra draudžiamas, tai štabo vir
šininkas pareiškė, kad grįžęs iš
kalsiąs fabrikantui bylą.

I Latvių atstovas

OVERSEAS GIFT PARCEL CO.
Siunčiame maisto, rūbų ir vaistų SIUNTINIUS LIETUVON ir 

I Sąjungos kraštus. Siuntiniai siunčiami tiestai iš 
MIAUSIOS KAINOS! Siuntinių pristaty-Kanados. 2 

mas garan
316 HARBORD ST., TORONTO, ONT. 

Telefonas LE. 3-2258.

Cruickshank Motors yra vienas iš Toronto 
greičiausiai augančių ir gerai 

žinomų garažų.

MERCURY
LINCOLN 

METEOR
šis skelbimas yra $100.00 vertės ir duoda teisę kiekvienam perkančiam nouft 
arba vartotą automobili $100.00 nuolaidai. Vienos skelbimas vienam asmeniui, 
šis pasiūlymas nustoja* galios liepos mėh. 1S d. 1956 m.

V.
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Pavergtoje tėvynėje [
Naujosios Vilnios v. mokytojų 

institute dėstomoji kalba yra 
lenkų. Išeinama lenkų literatū
ra ir kalba ir kt.

P. Kalpoko vardu yra pava
dinta Kaune buv. Raginės g. Per 
Žemaičių gatvę Kalpoko g. vis 
dar neturi viaduko, nors apie jį 
jau kalbama. O jis buvo numa-

"Plikame kalne bus pastatyta 
Kavinė, įrengta šokių aikštė.

Vilniaus griuvėsiai po karo 
tebėra net nenuvąlyti, ne tik 
miestas neatstatyta?. Tai matyti 
iš architektų susirinkimo disku- 
sijų ;dėl senamiesčio pertvarky
mo. Taip Kauno politechnikos 
instituto ą^tovas M. Kleinas 
Kalbėjo: “Vilniaus senamiestis 
įprąęftyįe buvo daug kartų iš
griautas, bet visada būdavo at
statomas rpįęmįkšęĮu pavidalu. 
Jis smarkiai nukertėjo ir pasta
rojo karo metu: tačiau mes jį 
galūne atkurti ne tik tokį, koks 
iic Xi ixm RaaI Iri it Irac errovneni”

jungtas su Jaunimo sodu”.
Tėviškės muziejumi F. Bie- 

linskas, meno mokslų kandida
tas, vadina savo siūlomą kurti 
aro muziejų. .Jo manymu jis 
kurtinas Pažaislio šile; nes būtų 
prie autostrados, prie hidro jė
gainės “jūros”, kur galima bū
tų eksponuoti ir žvejų trobeles, 
pagaliau prie Pažaislio vienuoly
no ir arti-'Kauno. Visa tai, esą, 
garantuotų geras eksponavimo 
sąlygas ir prieinamumą lanky- 

• tojams. •
V. Milius, taip pat “Lit. ir Me

nas” laikrašty, siūlo į tokį mu
ziejų pirmiausia perkelti iš Su- 
bartonių V. Krėvės gimtąją visą 
sodybą ir J. Biliūno namą iš 
Niūronių km. Anykščių rajone.

Šv. Vincento bažnyčia Mari
jampolėje yra paversta knygų 
sandėliu.

* . • -• *
Rūpinantis pašarinių kultūrų Ntmaža hamiltoniečių pinigų 

sėja šiemet nebuvo tenkinamasi įnešimą-tęsįa, motyvuodami, tu- 
vįen propagavimu- Kruščiovo.rį skoįų, mažus vaikus ir .kitų 
įpirštų kukurūzų, bet ir “Vikių-7bėdų-bėdelių. Bęabejo, čia rei-

pažymėjimą.: Šiuo metu ji dirba 
savo specialybėje General Hee-

riuos geroji motiniška ranka-net 
ir toli būdama taip švelniai su
geba paguosti. Kaip ir dagelio 
mūsų lietuvių, šiuo metu visos 
Lukų mintys koncentruojasi 
ap*e siuntimus, kurie jau grei
tai pasieks. apvalią tūkstantinę. 
Prie šių rūpesčių prisidėjo dąr 
sveikatos pablogėjimas, kuris 
dažnai ateina taip nelaikū, kai 
jos labiausiai reikia. Betgi pas
kutiniuoju laiku, šis šešėlis trųm-HAMILTON 011

’kirne geraijai musų tautietei

Lietuviai pasaulyje

tikąvp beatodairišką skverų įren 
gįmą nuvalytuose nuo griuvėsių 
.plotuose”, kartais jie nesideriną 
4U ąplįnka, žaloją visą senamies- 
čįo vaizdą. >

•Senamiesčio pertvarkymo pla
ną paruošęs archįt. L. Kvašys. 
Jis.siūlo išvesti judėjimo magis
tralę, prąplėsti siauras gatveles, 
duoti gyventojams daugiau erd- 

. vės- ir oro. Diskusijose kąikurie 
. betgi nurodė, kad tai problemos 
neišspęs ir siūlė išsaugoti se
nąjį Vilnių ,bet išmesti iš jo 
u^piuves, sandėlius ir kt. įren
gimus,, dėl kurių padidėjęs judė
jimas užkiša gatves. Senamiestį 
reikią palikti grynai gyvenamu 
rajonu ir daryti tik tokius per
tvarkymus, kurie negadintų 
bepdro jo vaizdo.

Vilniaus miesto dainų šventė 
įvyko birželio 2 d. priešais dabar 
vąd. Jaunimo sodą antroje Vil
nelės, pusėje įrengtoje estradoje 
Žiūrovams sėdynės įrengtos 
“priešingoje pusėje, šlaite už šo
kių aikštelės”.

“Šalia šokių aikštės įrengtas 
gėlvnas, kalno šlaite gėlėmis iš- : 
rašyta: “Menas priklauso liau-, karo.

{ Namų Fondą praėjusią sa
vaitę įstojo paskirdami po $100 
kiekvienas: Alfonsas Kuzmickas 
iš Paris, Ont., Juozas Juozaitis, 
Petras ;Bulkė ir Albinas Lukas. 

JTondo v-ba jiems siunčia nuo
širdų lietuvišką ačiū. '

Mums hamiltoniečiams dide
liu pavyzdžiu yra Alf. Kumicko 
lietuviškas taurumas, kuris, gy
vendamas apie 30 mylių nuo Ha
miltono, Jautriai ir vienas iš pir
mųjų reagavo į Fondo v-bos

Į tai, pašariniai šakniavaisiai ir 
-kitos kultūros”. /Pernykštis ku
kurūzinis bankrotas visdėlto ir 
juos kiek pamokė.

Giriasi ir nusigina. “Už sugrį
žimą į tėvynę” gudrieji propa-Į 
gandininkąi visiškai nusišneka*
nes šneka apie tai, apie ką nie
ko neišmano. Štai giriasi ste
buklu, kad per 1955 m. Vilniu
je buvę pastatyta būtų beveik 
23.000 kv. metrų gyvenamo plo
to. Bolševikų rojuje gyvenan
tiems tai atrodo daug. Bet iš- 
tikrųjų ką reiškia tai miestui 
jau turinčiam trečdalį milijono 
gyventojų. Juk tai nesudaro nei 
500 ..^idutiniškų butelių ploto 
(geras butas turi 72-80 k v.-met
rų ploto). Ir tai mieste, kuris ne 
tik natūraliai auga, bet į kurį 
suplaukia vis naujų žmonių, o 

' be to, kuris dar neatstatytas po

Western Textiles
Norėdami padėti savfr artiniesiems LIETUVOJE, aplankykite- 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy-( 
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
tt. 'Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIA 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

. ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.
- --------------- --------- - ----------- ------ i----------------- 1-------------- -

ir

kįa didelio pasiaukojimo, bet 
nuoširdūs dietųviąi progos su
taupyti :šimtipę suranda. - Ge
riausias .pavyzdys — Juozaitis 
Juozas, .turįs du mažus vaikus., 
neperseniausiai atvykęs į Kana
dą . ir ešeimoj e vienas dirbantysis, 
paskyrė $100.
- Lietuvių Namai po lietuviškos 
parapijos .yra .svarbiausia lietu
vybės, išlaikymo atrama. Visi iki 
vieno prisidėkime .prie jų įsigi
jimo!

■Skaudi .nelaimė. Birželio 28 d. 
Dalangauskų .6 m. sūnus Rai
mundas ?Main gatvėje buvo kliu
dytas mašinos, kada jis norėjo 
ją pereiti, grįždamas iš mokyk
los. Nuvežus sužeistąjį į ligoni
nę, teko, daryti skubią operaciją 
ir išimti kasą. Šiuo-metu Rai
munduko sveikata gerėja.
Gerieji ir veržlūs Hamiltono 

•lietuviai
Nuolatos prašydamas iš ha- 

miltoniečių piniginės .paramos 
įvąįriems mūsų tautiniams rei
kalams, niekad neaplenkdavau 
ir mielos Lukų .pastogės. .Ir kaš 
pabrėžtina — ši šeima yra viena 
tų, /pas kurią. peržengdamas 
šiuo reikalu namų slenkstį, ne
jauti jokio širdyje sunkumo. Vi
sada esi sutinkamas, nuoširdaus 
žvilgsnio ir dar nuoširdesnio pri
ėmimo.

■■■■. ■■ ■ .1 ».■—m m, ,i ■

VIENYBĖJE —GALYBĖ! .

Taupyk savo Kredito Kooperatyve 
“FARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.;
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais; 
nuo 10 iki 12 vai. prieš piet ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. Šeštadie-' 
niais nuo 2 iki 4 vai. po pietų.

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
-Toronto, Ont. - Telefonas LE. 3-3027. 1

Burlacoffs Furniture

Gen. St Raštikio atsiminimų
Liet krikščionių demokratų I “Kovose dėl Lietuvos” I tomas 

koiriėrencija Šiemet šaukiama jau išspausdintas ir siuntinėja- 
rugsėjo 1-2 d. • Imas. Knyga turi 704 pusi., gau- 

«Vi«^bėje” kažkoks Jurgis šiai iliustruota, gražiai įrišta. 
Malkevičius priekaištauja kad Kaina $7. Gaunama Lietuvių 
Amerikos Balsas, jį* Informaci- “Dienų adm. ir pas visus spaudos 
jos Centras ir Met. Bendruome- 
pės -Niujorko skyrius “išstoję” 
prieš min. St. Lozoraičio' pager
bimą — nedalyvavę jo pagerbi
me bei sutikime.

Juozas Tysiiava, Vienybės re
daktorius ir leidėjas, susirgo ir 
St. John’s ligoninėje jam pa
daryta sunki operacija, 'po ku
rios, jau sveiksta.

•ir lietuviai komunistai spren
džia-sunkų Stalino plausimą. Či
kagoje Prūseika padarė ilgą pra
nešimą apie -Stalino žiaurumus, 
pasiremdamas Chruščiovo kai- ___ I__________,______ ,
ba.'Pasak Jo, toji kalba esanti; Grinienę, pik. K. Griniaus žmo- 

■ lietuviškai isspauscųnia Vuiua- ną,ir sūnų Algirdą. Velionė bu- 
■jeįir Jau .galima gauti net Čika-’- - J - x--
goję. Klausytojai pranešimo bu-

gražiausios ateities ir geriausios 
sveikatos!

■Kad ir kaip buvo sunku, įsi
jautus į pp. Lukų bėdas, prašyti 
šimtinės tautiniams reikalams, 

-bet visdėlto. prisiverčiau. ’Ir1 koks 
buvo didelis - ir malonus nuste
bimas, kada greitai gavau iš p.- 
Albino teigiamą* atsakyn^g: 
^Duodu šimtą dolerių ir linkiu/ vę labai pritrenkti. Prasidėjus 
kad Lietuvių Namai Hamiltone klausimams pasirodę, kad dau- 
atsistotų!” . - - (guma esą- nusistatę jau prieš

Kad ir labai sunkiai įvykdomi Staliną,, nors vienas reiškęs 
mūsų tautiniai -tikslai, 'Ujrint|būgšfevhiaų ,ąr nenueis Stalino 
mūsų kolonijoje daug tokių . ge- pėdomis ir 'Chruščiovas, o pasak 
rų širdžių, tiksime, Dievui .pa- kito, be.griežtos rankos Bei žiau- 
dedant, Tautos Namų idėja virs 
tikrove!

Vaistų ir maisto siuntinius į 
Lietuvą hamiltoniečiai gaji pa
siųsti per p. Juraitienę,-105 Can
non St. E., JA. 845686, kuri ąt< 
stovauja Toronte 849 College St., 
įsikūrusią lietuvišką firmą Bal-- 
tic Exporting Co.

Maistas ir vaistai 
egzaminus raštu (iš.viso rei- Anglijos.

i

platintojus.
VOKIETIJA

A, A. Kazimiera Brazdžionie
nė - -Vilkaitė mirė liepos 2 d. 
Munęhene. Velionė buvo gimusi 
1873 m. kovo 3 d. Purviškių 
vienkięjny, Antanavos valse., 
Marijampolės apskr. Gyvenda
ma pasieny velionė buvo viena 
iš ryšininkių su Prūsais spaudos 
draudimo - laikais, ypač artimai 
bendravusi su V. Kudirka ir Ar
minų - Kriaučiūnų šeima.

> Velionė paliko dukrą Gražiną

vo du kartu ištekėjusi už abiejų 
brolių — Kazimiero ir Jono 
Brazdžioniu.

Ponia G. Lukienė, ištvermingai 
lankiusi vakarais St .Peter’s In
firmary, 88 Maple Ave., įr laisvu 
laiku studijuodama iš knygų 
pasirinktą specialybę namuose, 
gegužės 7 d. išlaikė paskutiniuo
sius <

siunčiami iš
Sk. St. i

F A fi lS, Gift.
“Susitinkančių >van<Jenų Tiek erdvės vienai

vieta” kur teko matyti Hamiltone. Pa-
Liepos mėnesio ilgasis sa- sirodb prieš kelis metus Kuzmic-;, 

vaitgalis suteikė progos aplan- kai šį namą pirkę tik už $6.000 
kyti šį garsų savo vardu, bet!.(jis Hamiltone mažiausiai kai- 
priskaitantį tik apie 6.000 gy- nuotų $11.000), dabar jau išmo- 
ventojų, ramų miestelį, įsikūrusį • kėję tad ir išnuomoti nesisten- 
lygiai prieš šimtą metų Grand 
River ir Net River santakoje, 
apie 30 mylių į pietų vakarus 
nuo ,Hamiltono.

Paryžiaus lietuviai
Liepos 2 d. mielųjų hamilto

niečių Aušrotų dėką , po 50 mi
nučių. .Kęlionės^Jšlįpome asy
žiečių L. ir A. Kuzmicku kieme, 
21 Burwell St.

Su pp. Kuzmickais teko susi
pažinti Hamiltone. Prisipažin- 
siii, man jau seniai knietėjo iš

šeimai retai

gią. iVisi kambariai puikiai ap
statyti, naujai remontuoti, pas
kutinės mados TV su patefonu 
ir beveik visomis liet, plokštelė
mis.

Čia, Paryžiuje, su darbais - pa
sirinkimo nėra: vienas tekstilės

rūmų Rusijos būtų buvę negali
ma.ar sutvarkyti.

Karolis Žalkauskas atostoga
vo Kaliforpijpje-ir viešėjo pas 
žmoųos seserį. Jadvygą Tumienę 
'Les Angeles..Birželio 16 d. Carls 
Restorane .jam.pagerbti buvo su
ruošta -vakarienė.

Bernardas Brazdžionis, Lietu
vių .Dienų vyr. redaktorius, bir
želio paskutinėmis dienomis iš
vyko automobiliu į rytus, -kur 
aplankys Dainų šventę Čikago
je ir iš ten keliaus į Bostoną.

.Ipolitais . Tvirbutas, buvęs 
Šiaulių teątro režisierius, kurio 
emigravimas iš .Vokietijos buvo 
sutrukdytas nesveikatos, birže
lio 26- d. atskrido į Niujorką, iš 
kur išvyko į-Hartfordą, Conn., 
kur gyvena jo žmona .įr sūnus.

Jeronimas Kačinskas, vargp- 
ninkaująs .Bostone šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos bažny
čioje, nuo rudens persikelia į 
Pittsburghą, Pa.

Qr. ;K- Jurgela su “Amerikos 
Bąlsu” išsikėlė į Vašingtoną, bet 
jo-šeima buvo likusi prie Niujor-

4 fi. KAKTYS KLAUSIA

:Kurį laiką,, pardavus :Lukams .pamatyti jų įsikūrimą
savąjį namą 204 Bold.st. ir apsi
gyvenus -pas ukrainiečius, 30 
Fairleigh Ave. S., mūsų tauti
niai — .karitątyvinįai susitiki
mai nutrūko. Tik vėliau sužino
jęs pripuolamai ,jų .naują adresą 
nedrąsiai užsukau pasikalbėti 
jau daug didesniu reikalu — pri- 
.sidėti prie Tautos Namų įsigyji- 
mo .Hamiltone.
rNors tik keli mėnesiai tebuvo 

praėję , nuo. paskutinio pasimaty-

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
.PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ
SU

iDR.OHKER
619 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. 

Telefonas EM. 8-6812
Savininkas — imigrantas iš Pabaltijo.
IT

$i .

Paryžiuje, nes jau ilgą laiką se
kiau ponų Kuzmickų jautrumą 
tautiniams reikalams, kurį jie 
dažnais atvejais parodė savo 
Stambesnėmis aukomis. Ir auko
ja jie niekieno neraginami, suži
noję apie aukų reikalingumą iš, 
spaudos. Jų duosnią ranką juto 
ir Hamiltono liet, parapija, ir Š. 
Fondas, ir Vasario 16 gįmn. Pa
sakykime atvirai, kiek tokių 
mūsų tarpe yra? Mes dar šiek 
tiek reaguojame į asmeniškai 
prisiųstus parapijų, vienuolynų 
ar organizacijų prašymus, bet 
retas kuris atsiliepiame į prašy
mą spaudoje.

Malonu buvo peržengti šios 
gerosios šeimos, auginančios lie
tuviškoje katalikiškoje'dvasioje 
sūnų Aliuką 6 m. ir dukrelę Va
lytę 5 m., namų slenkstį. Gels
vų plytų, dviejų augštų erdvus 
6 kambarių namas, gyvenamas 
tik šios šeimos ir 1 kambarys 
nuomojamas p. Kuzmicko pus
broliui Peldžiui Vytautui (jam 
visada būsiu dėkingas už nuo
širdų vežiojimą po Paryžiaus 
apylinkes ir po patį miestą).

|1

ui 11» t 

ii 1,11... ■•i" . ................ ... ......

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nekilnojamo turto (Reali.Est a te)

į fc

pirkimo - pardavimo {staiga

Steadman, 
Kronas.
Valevičius

fabrikas su 500 darbininkų — tai; ko, kur. Jamaikoje turėjo namus, 
ir viskas. Janfe ■ dirba if‘*aŪUd Dabar visa šeiina ; persikelia į 

'Vašįpgtpną, o-namus.pardavė.Kuzmickai. Nesant fabrike .uni
jos, atlyginimai labai maži, .vy
rams sukasi apie $1 valandai.

■Prie turtingai paruošto p. Kuz 
mickienės vakarienės stalo ma
lonu buvo susipažinti su šeimi
ninkės tėvais pp. Gečais, nuo
širdžiais žemaičiais ir -trimis 
jaunais broliais: Vytautu, Zeno- : 
nu ir Pauliu. ' :

Paryžiuje gyvena dar pp. Čes- 
nuliai, Kalvaičiai, Pakuliai ir 

iJasinskai. Viso apie 30 lietuvių.
Paryžiaus šimtmetis ! 

•Pripuolamai pataikėme į pa
ryžiečių didelę ršventę — šimto 
metų miesto sukaktį liepos 3 d.< 
Be įvairių pramogų įdomiausia 
buvo stebėti paradą. Jame vaiz
džių būdu prabėgo pro žiūrovo 
akis visa;miestelio istorija.'Pra
dedant senoviškomis karietomis 
su ano meto žmonių apsirėdy- 
mu ir baigiant moderniomis ma
šinomis. Praėjo :ir indėnų or
kestras ir šaunūs kaubojai ir 
pirmosios laukų mašinos ir ku
liamosios ir , tt. ir tt. Ši šventė 
atžymėta specialiais pinigais .su 
indėno galva ir indėnų kalba 
įrašais, kurie galioja tik .Pary
žiuje. . 7,

Dvi atostogų dienos pralėkė 
žąibu. Pirmadienio vakarą, pa
lydint visai Kuzmickų šeimai, 
su gerojo V. ’Peldžiaus mašina* 
teko su Paryžiumi atsiskirti. Lū^ 
bai džiaugiuosi, kad ši -išvyka 
suteikė ne tik. asmeniškai gražų 
savaitgalį. už kurį • begalo, dėįrih-- 

i gas geriesiems p. Liūdai ir Al
fonsui Kpzmickiams, bet ir -Ha
miltono Lietuvių Namų idėją- iš
plėtė toli į periferiją. A. Kuz- 

• mickas, įteikdamas $100 čekį, 
tvirtai pareiškė: “Duodu .tik «su 
sąlyga, kad Metuvių Namai ’Ha
miltone būtų pastatyti!”.

Vytautas .Peldžius, pasaky
čiau, apie kurio asmenį sukasi 
visas paryžiečių lietuvių judru
mas, mielai sutiko atstovauti L- 
Namų Fondą ; Paryžiuje, Brant- 
forde įr apylinkėse ir šiuo reika-:

$50.000?
Užtruks tik keletq minučių apskaičia
vimui kiek Jūsų visas turtas vertas. 
Jeigu bendra suma viršija 50 tūkstan
čių dolerių, paties šeimos nariai turės 
sumokėki laike 6 mėn. didelius paliki
me mokesčius '/Succession duties/. 
Jeigu pinigai šiam reikalui laike 6 
mėn.. nebūtų sukelti, šeimai reikėtų 
parduoti dalį turto priverstinu būdu. 
Priverstinas pardavimas visuomet ne-, 
ša nuostoli. '

Dėiiai smulkesnių informacijų 
skambinti arba rašyti ‘ \ 
J. G. S KALSTYS

627 E. Main St., Hamilton, Ont-. ^ 
JA. 2-11914.

^MANUFACTURERS. LIFE INS. COJ
-. /334-55Ą

WINNIPEG Man.
M- P. Žiminskai nusipirko di

delius namus Banna tynė gatvė
je, netoli (Isabel, šioje vietoje 

; atsiranda vis daugiau ir daugiau 
lietuviškų namų. Gražu ir prak
tiška, kad 'lietuviai kuriasi vie
noje vietoje, netoli savo stato
mos bažnyčios, ■ kuri bus ir viso 
(kultūrinio gyvenimo centras.

•Vestuvės, šeštadienį, birželio 
•16 . d. įvyko Onos Bartninkaitės 
su Robertu Aivars vestuvės.

Ona yra. senosios lietuvių kar
tos duktė. Jos tėvai yra gražiai 
išlaikę lietuviškas tradicijas ir 
kalbą. Onos sesutė Birutė ir 
broliukas Kęstutis lanko L. šeš
tadieninę mokyklą. Vyriausias 
brolis Jonas,-buvo ilgametis pa
tarnautojas . prie šv. Mišių.

Tėvas priklauso L. šv. Kazi
miero bažnyčios statybos .komi
tetui ir yrą ,L šeštadieninės. mo
kyklos komiteto narys — iždi
ninkas. Motina priklauso L. K.

įsijung8B?įjįv?
" I ir prięn>§s

Paiuįsžtsto ?Wįs •^Ms

IS.

Gustys, * Algis ’Tšnermanas ir 
Valteris Virkutis.

Baisiojo Birželio minėjimas 
.įvyko sekmadienį, birželio 17 d. 
Iš ryto už išvežtuosius atlaiky- 

ttos šv. Mišios. 1 v. p.p. iš šv. Po
vilo kolegijos aikštės padaryta 

-eisena per miestą ir prie pamink 
lo padėtas vainikas. Kalbą pasa
kė Bernard Wolfe. Šiam minėji
mui vadovavo Everestas Fede- 
rąvičius,:Po eisenos Bujokų bute 

_ ___ . .. ........... :lietuvių, latvių k ęstų atstovai 
lu aplankyti visus tautiečius, . kalbėtojo ^B. vWolfe pagerbimui 

Sk. Št I suruošė arbatėlę.

Parapijos iškyla-gegųžinė įvy
ko birželio 24 d., sekmadienį, 
šv. Jono šventės proga Povilo 
Liaukevičiaus ūkyje. Nors, rytas 
buvo ir ūkanotas, bet suvažiavo 
nemaža žmonių. Iš Portage la 
Prairę, , McGregor, Firdale, 
Gręgg.Edran apylinkių veik visi 
iki vieno atvyko.

12 v. buvo atlaikytos šv. Mi
šios, kurių metu lietuviška gies
mė plaukė per žaliuojančius ja
vų laukus. Nevienas susigraudi
nęs prisiminė savo tėviškės baž
nytkaimį.

Po šv. Mišių veikė ūkininku 
paruoštas savų skanių valgių 
bufetas, prie kurio prisidėjo dar
bu ir produktais: M. Stankūnie
nė, Elena ir Veronika Liaukevi- 
čienės, (Žemaitytė, Žemaitienė,. 
Giedraitienė, Razmienė, Vaške
vičienė, Balčiūnienė, Butkevi
čienė, Gąrjonytė, Blažienė ii 
Brazauskienė.

Taip pat veikė ir loterija, ku
riai visas dovanas paaukojo šios 
apylinkės gyventojai, mes mies
tiečiai buvome tikri svečiai — 
mus mylėjo ir vaišino. Daug 
linksmumo davė nenuilstamas 
muzikantas Brazauskas,- kuris 
grodamas akordeonu net pūsles 
ant pirštų gavo. Nuotaika pui
kiausia. Šoko, žaidė netik jau
ni, bet visi, kas tik begalėjo.

Iškylai baigiantis Povilas 
Liaukevičius pasakė nuoširdžią 

• kalbą, ragino visus prie vieny
bės ir prie bažnyčios statybos 
rėmimo.

Jam padėkojo klebonas J. Ber- 
tašius^iž Jokios gražios šventės- 
gegužinės ■ suruošimą, už įdėtą 
triūsą ir nuoširdumą, kad visi 
jautėmės kaip savo namuose. 
.Taip pat padėkojo visoms šeimi- 
.ninkėms, kurios taip rūpestingai 
.jr turtingai, nesigailėdamos nei 
darbo, nei produktų paruošė bu
fetą, ir maloniai visus vaišino.

Ši iškyla tikras pragiedrulis 
mūsų sunkiose niūriose dienose. 
Jos pelnas paskirtas bažnyčios 
statybos fondui. «...

Gauta*
už ženkliukus .....  $14.38
iš loterijos ....................  24.75
už Jonų vainiką . . ....... 5 00
iš bufeto .... . 43.16

Limited

Kelvinator

25,patyrę pardavėjai Jūsų .patarnavimai

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkite j

p. P. ANTANAITĮ ir
iš viso ... $87.29

Be to, dar gauta iš pavienių 
asmenų aukų'yba^tyčios staty
bai $140. fiMM

ate*-■• r*... *■■

Specialus pavasario išpardavimas, 
Žemiausios kainos, / * 

Geros išsimokėJĮmo sąlygos.
GERIAUSIAS NAMO IR ĮSTAIGOS BALDŲ PASIRINKIMAS 
Dideli ir maži šaldytuvai, skalbimo mašinos, elektrinės krosnys 

ir kiti elektros reikmenys.
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AL. DŲDA
Visų rūšių draudimas. Greveno

^Paragavę pajusite skRtumą
net ir putos skanesnės.

RADIO APARATUS
Laukiama, kad

puliaresni 
Lyginant 
duomenis, kuri, 
arti 1ŪO('JAV,4 
ja, Vokietija), matosi, kad prak
tiškieji -mokslai užima arti90%.. 
Reiškia, jaunimas gyvenimiškas; 
praktiškas,. be : svajonių, ąugštęs-

Paryžius.
šv. Tėvas paskelbs jubiliejinius 
metus Liurde, nes 1858 m. su
kaks 100 metų nuo Mergelės Ma
rijos pasirodymo Bernadetai.

gęsr...” Studijos daugumai at 
rodo tik amato pakeitimas į ke

Lukoševičius, Petras 
Gimė 1920' m. Žemaitijoje.

metu yra Montrealio st. skyriaus 
pirmininkas. Netrukite žada 
vykti į JAV ir dirbti chemijos 
srityje.

ie, eidamas įvairias pareigas. 
Šiuo metu yra .ateitininkų drau
govės pirmininkas. Baigęs studi
jas išvyko į Bratfprdą, Ont. ir 
dirba savo specialybėje. Atei
tyje Algimantas pasiryžęs visas 
savo jėgas pašvęsti Dievui ir Tė
vynei.

Gvildys, Juozas
Gimė 1925 Kaune, kur pradėjo 

ir baigė vidurinius mokslus. 
Tremtyje Studijavo Pabaltijo li
to Pinneberge inžinerijos fakul
teto statybos skyriuje. Atvykęs 
Į Kanadą atliko darbo sutarti 
Long Lac Ontario miškuose. Vė
liau atvyksta į Toronto ir sun
kiai dirbdamas liejykloje taupo 
pinigus studijoms. Sukūręsxšei- 
mą, tęsia studijas Toronto U-te 
inžinerijos fakulteto mechanikos 
skyriuje. Tris metus iš eilės Juo
zas mokslo metus baigia su pir
mos klasės garbės pažymėjimais 
(first class honours). Šiais me
tais baigęs studijas su bakalau
ro laipsniu, dirba Hydro Electric 
Power Commission of Ontario. 
Artimoje ateityje Juozas pasi
ryžęs tęsti studijas magistro 
laipsniui įsigyti.

1953/4 m. buvo Kanados LSS 
Centro Valdybos pirmininkas, 
“Studentiškuoju Keliu” skyrelio 
steigėjas ir redak. narys, 1955 
-6 Toronto Studentų Skyriaus 
pirmininkas. Be to, Juozas gyvai 
reiškėsi ir .bendruomeninėje 
veikloje, būdamas Toronto Bend 
ruomenės Valdybos nariu. . Juo
zas daug laike ir energijos paau
kojo sielodamasis Kanados LSS 
Sąjungas bei Toronto studentų 
skyriaus reikalais.’ ' . * .

Narakaitė Gražina
Gimė Kaune 1934.1.6. Gimna

ziją pradėjo lankyti Augsburge 
— Vokietijoje Jr baigė Kanado
je — Londone 1952. Gavusi 
brandos atestatą įstojo į West
ern Universitetą Londone, On-

Ancevičiūtė, Ingrida Gailutė
* Gimė 1934 m. /Vilniuje. Mokėsi 

Fiensbųrge vokiečių, Liubeke 
lietuviu ir Oakvilėje,.Ont. anglų 
gimnazijose. 1952 m. gavo bran
dos atestatą ir pradėjo studijas 
Toronto u-te, Trinity College, 
pasirinkusi .naująsias, kalbas 
(vokiečių,, rusų ir .anglų} .ir li
teratūrą. Šiemet baigė sįidijas 

ąu\ bakalauro laipsniu ir pinuos 
klasės garbės pažymėjimu (first

tinkamumus Adęnąi ąr skitai Sri- 
Čįąi.kokioje jis bus sėkmingiau
siai ir ;tt/ Tąsjauįrodyta ilga- 
mętės'prak’tikbs ir net kai kurių 
mokyklų jr ‘Universitetų įstoja
mųjų /egzaminų. ■ v

įdomu, vkiek atęinaątį rudenį 
bepradedą r studentai /pasinaudos' 
moksliniu pabarimu -pasirenkant 
studijuojamą .šaką? Įdomu ;ąf 
mes. jati taip staiga, tapome.prak
tiškųjų mokslų tauta? Jei taip, 

.su gaįlesčįu, bet reikia sutikti.
• ’>■ » Br. V. \

amerikoniška aplinka. (Tačiau 
vietinių abstrakčiuosius moks
lus studijuojančių skaičius,daug 
didesnis lyginant, su gyventojų 
skaičiumi).

Retkarčiais spaudoje sušunka 
vienas kitas, jog reikia < daugiau 
dėmesio abstraktiesiems moks- 
.lams, reiksią .ateities Lietuvai 
pedagogų, rašytojų, filosofų ir 
tt. Tačiau kiek -tokių .taip galyo- 
janč. ų yra ir kiek<tokių -šauklių 
vaikų studijuoja filosofiją, filo
logiją ir pan.? Labai,.dažnai pa^ 
šnekesiuose, .sužinoję,, kad stu
dijuoji tuos “nepelninguosius” 
mokslus, beveik kiekvienas su 
gailesčiu ir užuojauta užkląu-

Grigelytė, Viktorija
Vidurinius mokslus pradėjo. 

Lietuvoje ir baigė tremty lietu
vių Miuncheno gimnazijoje. At
vykus į Torontą, stojo į Toronto 
U-to Farmacijos Fakultetą, kurį 
šiais metais sėkmingai baigę, 
įgydama-bakalauro laipsnį. Da
bar' dirba kaip vaistininkė 
Thorncrest Village vaistinėje 
Toronte su viltimi ateityje įsi
gyti nuosavą vaistinę.

Studijų metu Viktorija buvo 
aktyvi narė Toronto Studentų 
Ateitininkų Draugovėje. Toron
to studentijai gerai žinoma kaip 
veikli dvejus metus Toronto 
Skyriaus Valdybos vice pirmi
ninkė. • i

■ ........................
A. STANČIKAS, boigts National Ra- 
dip Institute radio ir televizijos skyrių,

Aperavičiūtė, Vida
Gimė 1935 m. kovo 7 d. Kaune. 

.Keturias gimnazijos klases baigė 
Vokietijoje, Klein Wittensee lie
tuvių gimnazijoje. Atvykus į To
rontą lankė Bloor Collegiate. 
1953 m. įgijusi brandos atestatą, 
įstoja į Toronto u-tą ir speciali
zuojasi maisto chemijoje. Šiais 
metais baigia studijas ir dirba 
Phoenix bendrovėje.

Vida nuo jaunų dienų priklau
sė skautų organizacijai ir, įsi
steigus Skautų Akademikų sky- 
:riųi Toronte, reiškėsi kaip uoli 
jo narė. 1955 m. išrinkta į KLSS 
centro valdybą ir ėjo iždidnin- 
kės: pareigas. Be to, Vida žinoma 

..kaip .Įinksma, darbšti ir nepa
mainoma darbiniųkė studentų 
parengimuose. Rudeniop Vida 
žada savo atsiękimus moksle ap
vainikuoti -vestuvėmis.

negu ahstąrktieji. 
žinomus baigushįjų 

skaičius siekia 
nada,.Australi-

Matukas, Antanas
Gimė 1932 m. gegužės 28 d. 

^Lietuvoje. Vidurinius mokslus 
nutraukus emigracijai, atvyksta 
i Kanadą ir mokosi Katalikų 
Centrinėje Gimnazijoje Londo
ne, Ontario, kur .1952 m. gauna 
brandos atestatą. 1953 m. ,pra- 

. deda studijas Otavos Universi
tete humanitariniame fakultete, 
kurias šiais metais baigė gauda
mas humanitarinių mokslų ba
kalauro laipsnį.

Anysas, Jurgis '
Gimė 19.36 m. Lietuvoje. 

Tremtyje mokėsi vokiečių gim
nazijoje. o su tėvais išemigra- 
.vuš .į -Kanadą, -tęsė vidurinius 
mokslus Toronte. 1952 m. baigė 
juos su aukso medaliu ir įstojo į 
Toronto • u-to inžineri j os fakulte
tą, geofizikos skyrių. Šiais metais 
baigė studijas įsigydamas geofi
zikos bakalauro laipsnį. Gavęs 
pakvietimąiš naftos tyrinėj imu 
bendrovės, išvyko į Lethbridge, 
Alberta. -

1953 m. Jurgis buvo Toronto 
studentų skyriaus valdybos pir
mininkas. Be to, aktyviai reiškė
si Toronto jūros skautų eilėse,

'Gudelis, Arvydas
Gimė 1932 kovo 4 d. Kaune. 

Gimnaziją pradėjo lankyti Kau
ne ir baigė Kanadoje Londone, 
Ontario. Studijas pradėjo 1952 
m. Western Universitete Lon
done, pasirinkęs chemijos kursą, 
ir 1956 m. pavasrį baigė gauda
mas chemijos bakalauratą. Ru
denį Arvydas tęs studijas ta
me pačiame Universitete ma
gistro laipsniui įgyti.

Arvydas dalyvavo tautinių šo
kių grupėje ir vienus metus bu
vo KLB Londono apylinkės val

iu dyboje-

Bruzgelevičius, Vytautas
Giihė 1927 m. Vilniaus krašte 

Mokėsi 'Vilniuje Vytauto D 
gimnazijoje, karo audrai nubloš
kus, Liet Detmoldo 
gimnazijoje. Kurį laiką gyveno 
Anglijoje, o atvykęs į Kanadą 
1952 m. įstojo į Sir George Wil
liams College Montrealyje gam
tos ir matematikos -fakultetą, 
chemijos skyrių. Klausydamas 
paskaitas vakarais ir šeštadie
niais Vytautas šiemet studijas 
baigė su chemijos bakalauro 
laipsniu.

Vytautas pasižymėjo kaip ak
tyvus sportininkas ir tautinių 
šokių grupės vedėįas. Studenti
jos tarpe žinomas kaip nenuils
tamas organizatorius, o ypač 
šiemet pasid^f Bavo . surengda
mas *

tario, studijuoti anglų ir lotynų 
kalbų. Baigė įgydama summa 
cum Įaudė diplomą su aukso 
medaliu. Be to, per visus moks
lo metus buvo įtraukta dekano 
garbės' sąrašuose kaip moksle 
pasižymėjusi stundentė. Studi
jas tęsia Ontario College of Edu
cation. kurias baigusi dirbs kaip 
mokytoja gimnazijoje.

Gražina aktyviai dalyvavo 
tautinių šokių grupėje ir Londo
no lietuvių chore.

Kretingos gimnazijoje įsigijo 
brandos atestą, ir, baigęs moky
tojų kursus Ukmergėje, mokyto
javo Pikeliuose. 1941 m. įstojo į 
Dotnuvos Žemės Ū.kio Akademi
ją, tremtyje, pradėtąsias agro
nomijos studijas tęsė Pabaltijo 
ir Bonnos universitetuose. 1948 
-m’- studijas, baigė su “Diplom- 
landwirf” laipsniu. Atvykęs į- 
Montreal} dirbo sodininko-darži- 
nįnko darbą, o 1953 m. įstoja į 
McGill u-tą. Tyrinėdamas mie
žių pagerinimo galimybes (at
sparumą ligoms) pasižymi, gau
na alaus daryklų stipendiją ir 
paskiriamas Research Assistant. 
1956 m., išklausęs nustatytą kur
są ir parašęs tezę: “Tam tikrų 
aplinkos faktorių įtaka dulkan
čioms miežių kūlėms”, gauna ag
ronomijos magistro laipsnį. Šį 
-udenį jis universiteto siunčia
mas į JAV Iowa State College 
gilinti studijų.

Petras pasižymėjo savo veikla 
įvariose studentų organizacijose. 
1943-44 m. buvo Studentų Atsto
vybės pirmininku Dotnuvoje, 
1947-48 m. Bonnoje, studentų 
valdyboje Pinneberge. Montre
alyje aktyviai reiškėsi Akade
miniame Sambūryje bei studen
tijoje. Be to, prisidėjo prie Liet. 

;Bendruomenės organizavimo ir 
buvo išrinktas į ^pirmąją iKL 

; krašto tarybą.

Tikrai pajusite skirtumą...
Coice pagyvina, pakelia savijautą

“Katalikai progresistai”
Lenkijos komunistinės vy

riausybės pasiųsti agentai tiria 
sąlygas, ar nebūtų galima suor
ganizuoti laisvajame pasaulyje 
taip vadinamų “katalikų progre- 
sistų” suvažiavimą. Tie patys

Liačas, Vaclovas
Gimė 1930 m. Kaune. Gimna

ziją lankė Kaune, Austrijoje ir 
baigė Kanadoje. 1951 m. įstojo į 
Toronto u-to architektūros fa
kultetą, kuriame pasižymėjo 
kaipo vienas iš geriausių ir ga
biausių mokinių, keturis metus 
gaudamas pirmos klasės garbės 
pažymėjimus ir įvairias premi
jas. Šį pavasrį Vaclovas įsigijo 
architektūros bakalauratą ir ža
da tęsti studijas toliau magistro 
laipsniui' įsigyti. Reikia tikėtis, 
kad Vaclovas profesijoje, taip 
kaip ir moksle, bus vienas iš pir
mųjų architektų.

- Slavinskas, Darius
Gimė 1933 m. Akmenėje. 

Tremtyje pradėjo vidurinius 
mokslus, kuriuos baigė Kanado
je, Hamiltone.' 1952 m.-įstojo į 
Toronto u-to inžinerijos fakul
tetą geofizikos skyrių. Šį pava
sarį mokslą sėkmingai baigė įgy
damas geofizikos bakalauratą. 
Dabartinių metu išvyko į vaka
rinę Kanadą, Dawson Creek, ir 
dirba kaip geofizikas naftos ty
rinėjimuose. Žada tęsti studijas 
magistro ir daktaro laipsniams 
įsigyti.

Darius šalia mokslo pasižymė- 
io kaip veiklus narys Toronto 
Studentų Ateitininkų Draugo
vėje, buvo pirmasis Kanados 
Studentų Sąj. sekretorius, šoko 
tautinių šokių grupėje Hamilto
ne ir dalyvavo Hsmiltono ir To
ronto lietuvivų orkestruose kaip 
akordeonistas. Be to. jis parodė 
gabumų muzikoje kaip kompo
zitorius, sukurdamas keletą da
lykėlių, iš -kurių tango “Graži
na” tapo gerai žinomu visai To
ronto lietuvių visuomenei. Stu
dentų subuvimuose kartais iš
pildydavo solo okordeonū keletą 
muzikos dalykėlių.

agentai užsienyje organizuoja 
maldingas keliones į tautinę len
kų Dievo Motinos šventovę 
Čenstakavą. Šiomis dienomis 
lenkų ėtnigrantų arkivyskupas 
Gawhria įspėjo visus laisvajame 
pasaulyje gyvenančius lenkus 
katalikus saugotis tokių Bažny
čią persekiojančios valdžios pa
siųstų agentų, kurių tikslas į sa
vas pinkles įvilioti kuo daugiau 
neatsargių aukų. Arkivyskupas 
GawHna primena komunistų ka
lėjimuose kenčiantį Lenkijos 
kardinolą Wišinslį, visą eilę 
vyskupų, tūkstančius kunigų ir 
tikinčiųjų.

Windsoro burmistras Michael 
J. Patrik yra sūnus ukrainiečių 
imigrantų.

mais, gaudama įvairias premijas 
bęi pagyrimus. Vien fik šiemet 
gavpi 1. “Prbvpst-Prize” už kal
bas ir literatūrą Trinity,College; 
2'. 'Visiems metanas stipendiją iš 
?Akademi$cher . Auslandsdienst” 
■.Bęnnoje;'13. >vOakville Rotary 
Club -Award” (bilietas iš Kana
dos į Vokietijair.atgal) ; 4. JODE 
stipendiją tęsti, studijas. Šį rude
nį, vyksta į Heidelbergo u-tą gi
linti .štūdijų -pasirinktoje litera
tūros įr-kalbų srityse. ;.. . .

Ingrida kurį laiką priklausė eidamas įvairias pareigas. Pas- 
,Toronto jūros skaučių laivui ir įkutiniu metu buvo Vaidoto laivo 

vadas.
Toronto jūros' skaučių laivui ir 
paskutiniu metu akty viai .reiškė
si Toronto u-te “Slavic Circle” 
veikloje, .būdama vice-pirmi- 
ninke.

reikia 'tikėti, ambasadoriais įr 
lietuviškųjų reįkaįų ,nešėjais < į 
platesnius ir ąųgštesnius Vieti
nės visuomenės sluoksnius. .

Besidžiaugiant, galbūt, ma
žai kas pastebi, jog prąktiškie-

Stauskas,- Petras
Gimė 1925 m. Utenos apskri

tyje. Brandos atestatą įsigijo 
Utenos gimnazijoj. Studijas pra
dėjo Pabaltijo u-te Pinneberge 
ir baigė Toronto u-te įgydamas 
bakalauratą elektros inžinerijo
je. Šiuo metu dirba kaip elektros 
inžiniierius De HaviĮland bend
rovėje.

Petras pasireiškė Toronto Me
no Mėgėjų Grupėje, o Toronto 
studentams gerai pažįstamas 
kaip nuolatinis parengimų va
dovas, du metus iš eilės, buvęs 
Toronto Studentų Skyriaus Val
dybos nariu.

. Ankudavičius, Algimantas
Gimė Sudavijos ūkininkų šei

moje. Vidurinius mokslus pradė
jo Lietuvoje ir juos baigė 1949 
m. Vokietijoje, Diepholzo lietu
vių gimnazijoje. .1952 m. pradėjo 
studijuoti Toronto ,u-te mecha
ninę inžineriją, kurią sėkmin
gai baigė su bakalauro laipsnių.

Studijų metų gyvai reiškėsi 
studentų ateitininkų draugovė-

— Turimomis žiniomis šiais 
metais .įsigijo įvairius mokslo 
laipsnius apie 100 studentų. JAV 
— daktarato — 2, magistro — 9, 
bakalauro — 75. Kanadoje — 
magistro — Į, .bakalauro — 14. 
.AųstrąlĮjojė —; magistro —• 1, 
bakalauro.3. Vokietijoje — dak- 
iarato?—Ajakalauim — -2. -

— Ant. :Klimas -birželio 13 d- 
;Philadęlphijos universitete gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. Jo 
disertacija iš germanistikos sri
ties, :>parašy ta prof. A.£ Senno 
priežiūroje, įvertinta augščiau- 
siu laipsniu — magna cum Įau
dė. Jis yra dzūkas, gimęs 1924 
m., .baigęs Prienų .gimnaziją 
1941 m), studijavęs Vytauto -D. 
universitete, Vokietijoje Pabal
tijo un-te ir Pensylvanįa un-te 
nuo 1948 m, kur 1948 m. :gavo 
magistro laipsnį. Ruošdamasis 
doktoratui jis dirbo tame pačia
me .universitete kaip vokiečių 
kalbos dėstytojas.

lėtu .centų pelningesnį. .Ir to- 
dėLdažnąi girdime, jog abstrak- 
Čiųjų mokslų studentas jų aki
mis vaikiškai žaidžiąs su.gyyėni- 
miij 'pasigailėjimp .-vąrtas pada
ras. Mergaitės,jkas kita, esą te
gu pažaidžia keletą fnetų —'pą- 
stt&ijųęja ir filosofijas ir pan., 
□eš /vi»vien^iŠ toį jhįęuos mapel- 
nyrančios. ?.• ■:' T

Kokie plačiosios masės sam- 
protavimai, tokie ir rezultatai. 
Pr^tįšlčasįs. mžiriięrįųs — ato^ 
mini6; am^aūs ,viešpats: ' kelius- 
ties, pamils’ statys, vaikus ’ mo- 
kyš/ filosofuos, į>ąveikslus’ tą-) 
pys' .vadovaus tautai ir tt Pa-, 
našiai kaip kądais reiškėsi Itdri- 
ninkija...’ ',’>‘

Ar jau nebetikima prigimtais 
gabumais,/palinkimais, tinkaniu- 
.mū'? Ąr .dvasinis pasitenkinimas 
darbu, meilė jam nėra vertesni

— Kanados studentų suvažia
vimas- stovykla įvyksta .rugpjū
čio 4-6 dd. Tamošaičių ūkyje ne
toli Kigstono, prie Highway 2, 
pusiaukelėje tarp Toronto ir 
Mdntrealio.

Dienotvarkė: pirmų dieną — 
atidarymas, einamųjų reikalų 
aptarimas, vakare-laužas; antrą 
dięną —; pamaldos, K. .Ostrausko 
paskaita, pavakarį pašnekesiai 
ir diskusijos, laužas; trečią die
ną — paskirų grupių posėdžiai.

— Kviečiami visi studentai 
• bei jų bičiuliai. Tikimasi nema
žo k a legų būrio iš JAV. Dėl re
gistracijos ir informacijų kreip
tis: ;Danutė Mitąlaifė, 96 Pine- 
creste Rd. Toronto, .Ont. Tel.

;RO. 2-5144.
— V. Jųrgulytė, studijuojanti 

rusų ir anglų kalbas Toronto 
u-te, šiuos ; mokslo : metus baigė 
su garbės pažymėjimu.

— G. Narakaitė atvyko .į To
rontą, kur vykstančiuose vasa
ros mokytojų kursuose įsigys 
mokytojos teises.

— F. Dvilaitytė baigė Ontario 
College. (Foto nuotrauka ir 
trumpas gyvenimo aprašymas 
tilpo ankstyvesniame “TŽ” nu
meryje.).

— JAV studentija surinko virš 
38.000 parašų po jaunimo petici
ja dėl Lietuvos tragiškos da
barties ir įteikė vice-preziden-. 
tui Nixon. Džiugu, kad jaunimas 
ne žodžiais, bet darbais pajėgia 
įrodyti vieningumą ir būti pa
vyzdžiu senimui.

— G. Prielgauskaitė, A. Barz- 
dukas ir L. Sabaliūnas kalbėjo 
Lietuvių Kultūros kongreso aka 
deminio jaunimo sekcijos, disku-? 
sijų posėdyje.

— Australijoje akad. jaunimas 
pradeda aktyviau reikštis. Mel- 
bourno Akademinio skautų są
jūdžio skyrius surengė stovyklą
— konferenciją. Australijos -L.- 
Stud. S-gos Adelaidės skyrįuS 
išsirinko valdybą: R. Urmonas
— pirm., -E. Petrikaitė — sekr. 
A. Jankauskas — iždininkas. ' -

K:. -

St''
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JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausą* Toronto Real Estate Board & Notional Assoc, of Real Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

~ VISADA:
PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORRIS, teL LE. 4-8459. B. BUDREIKA, teL LE. 4-8459 

F. JONYNAS, teL EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.
---------------------------- --------------------------- ----------------------------------------- • - -

į Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Noujoi atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 10.30 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
Člo pct galime užsisakyti laivams motorus bei {vairius medžioklinius žautuvus.

ŠVARA-GYVENIMO PAGRINDAS!!!
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas.
_ ______________ _ Mokama atsiimant 

Garantuojame.
—---------- i I Pasiimam e ir pristatome.
Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

CITY CLEANERS

Cleaners

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 
30 metų valymo patyrimas

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS: '

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Concli- 

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

-elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. LE. 4-8719.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Telefonas LĘ. 1-2471

SPCI
•

Pabaltiečių lengvosios atletikos 
. varžybos

Pabaltiečių Sporto Federacija 
Toronte kviečia visus estus; lat
vius ir lietuvius, gyvenančius 
JAV ar Kanadoje, į jos ruošia
mas pabaltiečių lengv. atletikos 
varžybas rugpjūčio 11-12 d. To
ronte Kew Beach stadijone. Var
žyboms numatoma sekanti dvie
jų dienų programa:

Pirma diena — vyrams: 100 
m., 400 m., 1500 m., šuolis į tolį, 
šuolis į augštį, rutulio stūmimas, 
ieties metimas; moterims: 60 m., 
šuolis į tolį, rutulio stūmimas, 
disko metimas.

Antra diena — vyrams: 200 
m., 800 m., trišuolis, šuolis su 
kartimi, disko metimas, 3000 m., 
4x100 m. estafetė; moterims: 100 
m., šuolis į augštį, ieties metim., 
80 m. kliūtinis bėgimas, 4x60 m. 
estafetė.

Tokio pobūdžio varžybos, pa
likus Europą, yra ruošiamos pir
mą kartą ir turėtų būti įdomios 
ne tik patiems dalyviams, bet ir 
žiūrovams. Tikimasi susilaukti 
pajėgių dalyvių, iš kurių jau ga
lėtumėm pirmoj eilėj suminėti 
estą Moks, buvusį Europos ieties 
metimo' meisterį ir dabartinį 
Kanados rekordistą, kurio meti
mai visuomet viršija 70 m. ribą.

Varžybos bus individualinio 
pobūdžio ir rungčių nugalėto
jams numatoma skirti dovanas. 
Norintieji šioms varžyboms 
skirti dovanas prašomi kreiptis 
į Kanados Sporto apygardą.

Tolimesnė informacija bus 
skelbiama vėliau. P.S.F.

Individualinės pabaltiečių 
lauko teniso pirmenybės 

įvyks rugpiūčio 25-26 d. Toronte. 
Pirmenybėse dalyvautu yra kvie 
čiami visi estai, latviai ir lietu
viai gyvenantieji Kanadoje. Pir
menybių programoj bus praves
tos visos varžybos vyrų ir mote
rų grupėse — vienetai, dvejetai, 
ir mišrūs dvejetai. Pirmų vietų 
laimėtojams skiriamos dovanos. 
Norintieji skirti dovanas prašo
mi kreiptis į Kanados Sporto 
Apygardą arba telef. LE. 4-8266.

Tolimesnė šių pirmenybių in
formacija bus skelbiama vėliau.

P.S.F.
Toronto Lieti Namų taurės 

lauko teniso varžybos
Praėjusiais metais įsteigtos 

Toronto Lietuvių Namų perei
namosios taurės antrosios ko
mandinės varžybos įvyko bir
želio 23-24. d. Rochester, N.Y. 
Taurės laimėtoju šiais metais 
tapo Čikagos Neris, finale nuga
lėjusi Toronto Vytį I 3:1. Var
žybose dalyvavo 7 komandos su 
20 tenisininkų, kurie dviejų die
nų įtemptoj kovoj davė gražių 
ir įdomių kovų.

Varžybų pradžią sutrukdė lie
tus, bet tas nepakenkė dalyvių 
entuziazmui ir po lietaus bend
rom jėgom nusausinus aikštes, 
žaidimai buvo tęsiami toliau. 
Pirmose rungtynėse Neris nuga
lėjo Rochester Sakalą 3:0. Nors 
rezultatas vienašališkas,, tačiau 
daugelis susitikmų rodė lygų 
žaidimą. Miliauskas lengvai nu
gali Armoną 6:1 ir 6:2. Andre- 
jausko ir Grybausko žaidime lai
mėjimą, gal būt, nulėmė teisėjo 
sprendimai ir tik .trečiam sete 
paaiškėjo laimėtojas. Andrejaus- 
kas laimėjo 5:7; 6:2; 6:4. Tų pa
čių žaidėjų dvejetų laimėjimas 
atiteko po sunkios kovos čika- 
giečiams 8:6; 9:7.

Sekančiose rungtynėse pirmą

TAS
kartą teniso aikštėje pasirodęs 
Hartford Rytas nugalėjo Detroit 
Kovą I 3:0. Pirmam susitikime, 
dabar žythiai geriau žaidžiąs, 
Norkus nugalėjo Misiūną 6:4 ir 
6:3. Naujai kylanti lauko teniso 
žvaigždė Kubilius laimėjo prieš 
Račką 6:4 ir 6:1. Dvejetą irgi 
laimėjo Rytas 6:1 ir 7:5.

Tolimesnėse varžybose Vytis I 
nugalėjo Kovo II-ją 3:1. Pirmam 
susitikime gero žaidėjo pradus 
turįs Kovo Šeputa nugalėjo šių 
metų Vyties meisterį Gvildį 7:5 
ir 6:4. Tolimesnės kovos baigėsi 
nesunkiomis Vyties pergalėmis: 
Rautinš-Rugienius 7:5 ir 6:1; 
dvejete Žukas, Rautinš nugali 
Šeputą, Rugienių 6:0 ir 6:1 ir Žu- 
kas-Rugienius 6:1 ir 6:2. Vytis II 
burtų keliu be žaidimo pateko į 
pusfinalius.

Pirmam pusfinaly Neris ne
sunkiai laimėjo prieš Vytį II 3:0, 
nors vytiečiai turėjo progų lai
mėti kai kuriuos susitikimus. 
Juodikis Sr. nugalėjo Gojką 6:2 
ir 8:6; Miliauskas nugalėjo Bal
sį 6:1 ir 6:0. Juodikių šeimos 
dvejetas laimėjo prieš vytiečių 
porą — Gojką ir Pundžių 6:4 ir 
9;7.

Antrasis pusfinalis davė žy
miai aštresnę kovą ir visi susiti
kimai baigėsi trim setais. Tris 
valandas užtrukusiam marato
niniam žaidime Rautinš nugalė
jo Kubilių 9:11; 6:4; 6:4. Kubi
lius ne tik prilygo savo žaidimu 
prityrusiam Rautinš, bet ir buvo 
vienintelis varžybų dalyvis, ku
rio nepaląuždavo ir atominiai 
Rautinš servai. Toliau Gvildys 
nugalėjo Norkų 6:1; 1:6; 6:4 ir 
Gvildys-Žukas dvejeto žaidime 
nugalėjo Norkų-Kubilių 6:4; 5:7; 
6:1.

Finaliniam žaidime Vytis I ne
apgynė praeitais metais lamėto 
titulo ir turėjo TLN pereinamą
ją taurę perleisti Čikagos Ne
riai. Pirmam finalinio susitiki
mo žaidime Rautinš nesunkiai 
nugalėjo Miliauską 6:1 ir 6:3. 
Žukas pralaimėjo Andrėjauskui 
2:6 ir 7:9. Dvejetų kova baigėsi 
čikagiečių laimėjimu 2:6; 6:2; 
6:3. Žaidė Rautinš-Žukas ir Mi
liauskas-Andrėj auskas. Rezulta
tui esant 2:1 Neries naudai se
kantieji susitikimai buvo žai
džiami kartu. Tačiau Miliaus
kui nugalėjus Gvildį 6:2 ir 7:5 
kitas susitikimas Rautinš-And- 
rej auskas liko nebaigtas, esant 
Rautinš naudai trečiam sete. To
kiu būdu Nėris, pirmoji-pasie
kusi 3 laimėjimus, tapo naujuo
ju Š. Amerikos lietuvių koman
diniu lauko teniso meisteriu.

Bendrai apžvelgiant šias var
žybas tenka pastebėti du daly
kus: varžybų populiarėjimą ir 
mūsų tenisininkų pažangą. Iš 9 
varžyboms' užsiregistravusių ko
mandų varžybose dalyvavo 7, 
atvykusios iš tolimiausių vieto
vių. Kaip matosi visi tenisinin
kai joms stropiai ruošėsi, tai ro
do pakilusi žaidimo klasė ir kai 
kurių žaidėjų pateikti netikėtu
mai. Negalima nusiskųsti ir Ro
chester visuomene, kurios į fi
nalą daugiau atsilankė, negu 
pernai Toronte per dvi dienas. 
Be TLN pereinamosios' taurės 
varžybų laimėtojui dovaną sky
rė ir Rochesterio lietuvių bend
ruomenė. Antros vietos laimė
tojui, Toronto Vyčiui, atiteko 
Rochesterio LSK Sakalas dova
na.

Svarbiausias dalykas, kuriuo 
mes turime džiaugtis — mūsų 
tenisininkų pažanga. Pažangą

WINDSOR, ObL
Pasikeitė valdybos sudėtis

Birželio 24 d. įvykusiame apy
linkės visuotiniame susirinkime 
atsistatydino valdybos nariai 
Vytautas Barisas ir Jonas Ur
bonas.
. Susirinkimo dalyviai balsų 
dauguma pasisakė už papildy
mą valdybos sudėties dvięjais 
naujais nariais. Pravedus rinki
mus slaptu balsavimu, valdybon 
darinkti Petras Petrutis ir Juo-

SUDBURY, Ont
Violeta Jasiūnaitė, būdama 12 

betų pati jauniausia puikiai bai
gė aštuonerių metų pradžios 
mokyklą, šokdama per klases. Ji 
taip pat pasižymėjo iškalbos 
varžybose.

Pas A. V. Jašiūnus lankėsi iš 
Čikagos Jonas, ir Valė Pleiniai 
su savo dukrelėmis, ir Aldona ir 
K. Ulys. Be to, dar E. ir J. Gi
rėnai iš Toronto.

Pas J. M. Kriaučeliūnus lan
kėsi M. Kriaučeliūnienės brolis 
V. Šlikas su visa šeima iš Pen
silvanijos, įsigijo lietuviškos li
teratūros ir linksmai praleido 
visą savaitę. Tiems išvažiavus 
tuoj atvažiavo kiti svečiai* iš 
Clevelando: V. Stuogiai ir Mi- 
liuliai.

Pas Juliją Jasaitytę lankėsi 
Nevardauskų šeima iš Niujorko.

Išvežtųjų minėjimo proga 
jausmingai eilėraštį sakė ne 
Šimkienė, bet L. Remeikienė.

Sudburiškis.

zas Sodaitis.
Įvykusiame posėdyje valdyba 

pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas Vytautas Kačinskas, vice 
pirm. Juozas Sodaitis, sekr. Pet
ras Petraitis, iždin. Petras Ja
nuška, valdybos narys Eugenija 
Pakauskienė. <

Naujas valdybos adresas: Vy
tautą Kačinskas, 1505 Winder- 
mere Rd., Windsor, Ont. Nuo 
birželio 24 d. visais Lietuvių 
Bendruomenės ir Kanados IV- 
tosios Lietuvių Dienos reikalais 
prašoma kreiptis naujuoju val
dybos adresu.

KLB Windsoro apyL v-ba.
Liepos 14 d., šeštadienį, palie

kame triukšmingą miestą ir jo 
dulkes ir visi važiuojame į Mat- 
ta’s Park Beach, Windsor East, 
198 Riverside Dr. Pasiekama 
važiuojant St. Claire paežerių, 
t.y. Riverside Dr. 9-nios mylios 
nuo Detroito.tunelio.---------...—

Nuo 10 vai. ryto iki 12-tos 
nakties galėsime linksmai ir 
jaukiai gahntos prieglobsty pra
leisti laiką. Malonumams — pa
plaukiojimui laiveliai, tinklinis, 
įvairūs užkandžiai ir gėrimai 
bei puikus paplūdimis (pasiim-' 
kite maudymosi kostiumus), ir 
šokiams muzika. Šiais malonu
mais pasinaudoti įėjimas tik $1 
už automašiną. Tat visi į gegu
žinę ir sakome iki pasimatymo.

Windsoro ateitininkai.
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AR VERTA?
$2.25 į metus, kad užlaikius gra
žius plaukus. Mėgink NEW ERA 
40 metų sėkmingai vartojamas. 
Siųskite $2.25 už 8 oz. bonką.

. F. BITAUTAS
362 S. Pearl St., Denver, Colo., USA

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečią or 
lenką k./, telefonuokite or atvykite 
osntenSftai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" ’ 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

TeL EM. 8-9281
Jnformacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

TRUMPA ISTORIJA

Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamų nuosavybę, paskambin
kite j šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai be> 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

CONCORD AVE. - BLOOR, 
$1.500 įmokėti, 6 gražių neper- 
ein. komb. namas,, naujas šildy
mas, didelė moderni virtuvė, geros 
kietmedžio grindys, didelis kie
mas, garažas. Geros mokėjimo są
lygos.

EVELYN AVE. - ANNETTE,
$3.000 įmokėti, 6 gražių kamb., 
tikro ir gero mūro namas, alyvos 
šildymas — nauja krosnis. Moder
ni virtuvė, švarus iŠ lauko ir vi
daus, gražus kiemas, garažas.

JANE - ANNETTE,
$3.000 įmokėti, 6 didelių kamb., 
rypuotų plytų naujos statybos na
mas, naujos "air condition" šil
dymas, moderni virtuvė, geros 
kietmedžio grindys, švarus, augš- 
tos rūsys, gražus kiemas, garažas. z

INDIAN GROVE - HIGH PARK, 
$13.000 pilna kaina, 6 kamb., 
presuotų šviesių plytų, gero mūro 
namas, švarus iš lauko ir vidaus, 
didelis gražus kiemai garažas su 
plačiu įvažiavimu iš gatvės.

GEOFFREY ST. - INDIAN RD., 
$5.000 įmokėti, 10 didelių kamb., 
kvadratinio plano, visai atskiras, 
gero mūro namas, vandens - aly
vos šildymas, 2 mod. virtuvės, 2 
po 3 gabalus vonios, gražus kie
mas, vieta garažui.

WESTMINSTER AVE. - HIGH PARK, 
$7.000 {mokėti, 14 gražių kamb., 
visai atskiros, gero mūro, labai 
pelningas namas, vandens - aly
vos šildymas, 5 gražios virtuvės, 3 
tualetai, švarus, gražus didelis 
kiemas, mūrinis garažas. ‘ *

P. MALIŠAUSKAS
Biutfo HM.: U. 1-2471, 

hbf.: U. 97425.

GEOFFREY - RONCESVALLES, 
$2.900 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, švarus viduje, kiet- 
medžio grindys. Viena skola 
Čiai metų.

CONCORD AVE. - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių 
rinis namas, išilginis planas, 
derni virtuvė, moderni vonia, 
va šildomas, švarus viduje, didelis 
kiemas, garažas, skubus pardavi
mas.

HAVELOCK - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, karštu vandeniu Šildo
mos, moderni virtuvė, kietmedžio 
grindys, gražus;didelis kiemas, ga
ražas, viena skola 10-čiai metų.

PEARSON - RONCESVALLES, 
$3.500 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, karštu vandeniu šildomas, 
2 modernios virtuvės, kietmedžio 
grindys, gražus kiemas, dvigubos 
garažas, skubus pardavimas.

GLENLAKE - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, alyva šil
domas, kietmedžio grindys, gara
žas su šokiniu įvažiavimu, viena 
skola 10-čiai metų.

JANE - BLOOR,
$7.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, atskiras Šiurkščių plytų 
namas, kvadratinis plonos, moder
ni virtuvė. Moderni vonia, karštu 
vandeniu alyva Šildomas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena sko
la 10-Čiai metų. Gražus namas, la
bai skubus pardavimas.

P. KERBERIS

10-

mū- 
mo- 
oly-

KOTELIS NETOLI TORONTO.
$40.000 įmokėti. 21.167 galionų ir $7.000 pajamų už 24 nuomoja
mus kambarius, be to 5 kambarių butas savininkui. Viskas labai 
gerame stovy, prie judraus vandens kelio. Daug vieots parkini- 
mun. Geros perspektyvos ateičiai. Įkainuota greitam pardavi
mui viskas tik $105.000.
Nepraraskite šios progos, užeikite ar paskambinkite dar šiandie

Mr. BOB NEIMAMAS
lietuvis, kalba lietuviškai.

JOHN R. MARCH CO. LTD.
1139 Bay St., Toronto. TeL WA. 3-0933

MEDŽIAGOS MAISTAS — VAISTAI. Oro paštu prista
toma per 2*3 savaites. 100% garantuota. Visas muitas ap
mokamas vietoje.

JANIQUE TRADING CO.
835 Queen St W., Toronto, Ont • Telefonas EM. 4-4025

SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Main St. Telefonas 927695.
HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL 6-3866.
ir JAV: Buffollo, N.Y., Chicago; III., Cleveland, Ohio, Min
neapolis, Minn., Newark, N.J., New York, N.Y., Philadel
phia, Po., Pittsburgh, Po. ir kitur. ■ •

Delhi, Ont.
Atostogų į Kanadą iš Čikagos 

atvyksta J.E. vysk. Vincentas 
Brizgys ir liepos 15 d. 11.30 vai. 
Courtland bažnyčioje maloniai 
sutiko lietuviams atlaikyti pa
maldas. Visus apylinkės lietu
vius kviečiu pamaldose daly
vauti. Kun. K. Riekus.

rodė ne tik anksčiau matyti žai
dėjai, bet' atsirado naujų, kurie 
jiems prilygo, o kartais net vir
šijo. Čia didelis nuopelnas pri
klauso Toronto Lietuvių Na
mams su šios taurės įsteigimu 
prisidėjusiems prie baltojo spor
to populiarinimo lietuvių tarpe. 
Sunku būtų nuspėti šių varžybų 
geriausią tenisininką, tačiau yra 
kitas dėmesio vertas dalykas — 
mūsų jaunieji tenisininkai, ku
riuos tektų paminėti ir kurių pa
sirodymo ženkle praėjo šios var
žybos.

Giedri ir draugiška dalyvių 
nuotaika, geras žaidimo lygis, 
rengėjų pastangos rengiant šias 
varžybas, šį tenisininkų subųyi- 
mą padarė atmintinu. Laimėto
jai ir pralaimėtojai atsisveikin
dami draugiškai pasižymėjo vėl 
kitais metais susitikti šios taurės 
varžybose.

Matant tokią tenisininkų pa
žangą iš tikrųjų iškyla klausi
mas — kas bus sekantis meiste
ris ir kokie netikėtumai laukia 
sekančiais metais? R. A.

(Atkelta iš 2 psl.)1 
das gluosnio kiaurymėje gali
ma rasti visą puskapį lazdų.

Praverkime vartus ir įeikime 
į šventorių. Tik mes trys: sene
lė, aš ir Kaziukas. Senelė žila ir 
moka daug ką papasakoti. Visa 
kalva, ant kurios stovi bažnyčia, 
— kapinės. Kapinės dar senes
nės, negu pati bažnyčia. Kartų 
kartos čia sugulė ir pavirto >į 
dulkes. Nuo šventoriaus’ vartų 
iki akmeninių bažnyčios laiptų 
tęsiasi takas. Dešinėje tako pu
sėje iki mūro tvoros kapų nėra, 
tik žalia veja. Kodėl? Niekas čia 
nenori laidotis, visi bijo maro. 
Ne mirusieji, bet gyvieji. Sako, 
kažinkada buvęs maras, išmirusi 
visa apylinkė, o maru mirusius 
palaidoję šioje vietoje. Taip 
niekas šios vietos ir nebenori.

Paeikime toliau už bažnyčios. 
Štai, žieminiais jurginais apau
gęs kapas. Gale kapo’geležinis 
kryžius, įtvirtintas ; į cementinį 
akmenį. Akmenyje iškaltas var
das ir pavardė. Taip! Čia ilsisi 
senelis, jo tėvai, jo seneliai ir 
nesuskaityta daugybė jo pirma- 
takų. Atsiklaupkime ir sukalbė
kime Sveiką Mariją ir Amžinąjį 
Atilsį, kaip to reikalauja įra
šas kapo akmenyje.

Kairėje pusėje augšta-varpinė 
ir šalia jos didžiulis gūtkarklis. 
Gutkarklis pavasarį žydi gelto
nais išpurtusiais žiedais ir čia 
susirenka ištisi spiečiai bičių. 
Varpinė keturkampė, smailėjan

ti į viršų, su smailiu stogeliu. 
Varpinės lentos labai senos, su
sisukusios, supleišėjusios, apau
gusios pilkomis kerpėmis. Jos 
viduje nuo varpo iki žemės kybo 
ilga .virvė. „Su mazgu prie galo. 
Varpąs pritvirtintas prie drūto 
ąžuolinio skersbalkio. Juo skam
biną kuprota špitolninkė Rozali
ja. Varpo garsai sklinda toli toli 
per laukus ir pievas ir jo skam
bėjimą girdi net pačioje toli
miausioje pelkėje gyvenąs Ker- 
bęlis. Visi žino kada ir ko var
pas .skambina: jeigu sekmadie
niais ’— tai. šaukia Mišių arba 
per Pakylėjimą, jeigu prastomis 
dienomis — yra kas nors miręs: 
Bė . reikalo varpas neskambina.

Varpinės pakraštyje, pastatyti 
morai. Jų rankenos vyrų pečiais 
nuzulintos. Kai atveža numirė
lį prie, šventoriaus vartų, karstą 
padeda ant morų ir vyrai arit 
pečiui nuneša į. bažnyčią. Po to 
monls vėl pastato varpinėje' į 
seiįžįją iyiėtą. Kitam kartui. Gre
ta mbrų^suraįtyta krūva juostų. 
— ’Tai. “renenykai”; — aiškina 
senelė. Jos labai ilgos, žemėtos, 
aptriušusios. Kai reikia karstą 
leisti. į-duobę, jį padeda ant tų 
“renčnykų” ir nuleidžia į žemę. 
Varpinės kairėje lentomis ati
tverta. dėžė. Brrr! Senele, mes 
bijome!’ Dėžė primesta, žmogaus 
kaulų, surinktų kapinėse. Kau
lai parudę- ir aptręšę. Senele, 
riėjaugi- tie kaulai priklausė vie
nam žmogui? (B. d.)

VELTUI!
Visiškai veltui kaip dovana

VISIEMS NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS
be jokių įsipareigojimų .....

vieno menesio prenumerata
mėgiamiausio Toronto dienraščio

TORONTO 
DAILY

STAR
‘ TQRONTO DAI LY _STAR_

PIRKITE
naują “4-STAR FINAL” laidą

Paskutinės žinios, — Sportas 
Daug iliustracijų 

Jau dabar parduodama kioskuose

TORONTO DIENRAŠTIS, DUODĄS JUMS?

* Geriausias vietos ir užsienio žinias,
* Daugiausia darbo pasiūlos skelbimų,
* Daugiausia butų pasiūlos skelbimų,
* Daugiausia namų pardavimui skelbimų,
* Sporto žinių.

PASIŲSKITE ŠĮ 
KUPONĄ ŠIANDIEN

TORONTO STAR 
80 King W 
Toronto.-

ligotion ONE MONTH SUBSCRIPTION /home 
delivery/ of TORONTO DAILY STAR.
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Al -■ TOhdWrt > Td»F. LE. 1-4605

Prikiouso Toronto( Oh>oddr Cqhddion ir Intpfpationol Real, Estąte Boaro.

MįKDĄLE, 7 loboi dideli komba- 
rio^ atsklras, vandeniu alyva .šil 
rfSmds. ^SdyjiaS 69 iį 150, geraA 
pi*iMs. iMteti ^7.0)0:- ■ >

HIGH PARK, 7 kambodoi, gero mu- 
. rof'alyvą šildomas* įmaį$eh $3.000.

COLLEGE /‘ROŠHOLME’ RD., nau
jas 6-šių atskirų butų pastatąs, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-jų augštu. atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, labai didelis kiemas ir 2 

‘ garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
jmokėjimas.

1 - ’ Šviesus protas
Mokyto ja- aiškina vaikams per 

chemijos pamokas apie rūgštis. 
Jų veikimą nori paaiškinti pa
vyzdžiu.
' —-Jei aš savo auksinį žiedą 
įmesiu į šią rūgštį, — kalbėjo 
mokiniams, — kas atsitiks, ar 
žiedas ištirps?
“—Ne, — atkirto vienas.

- —Gerai pasakei, bet ar mokė
tum paaiškinti kodėl?

— Labai paprastas dalykas, — 
dėstė mokinys. — Jei rūgštys 
žiedą suėstų^ tai panelė mokyto
ja jo ten nemestom.

BLOOR - OSSINGTON, naujos 2-jų 
. butų po 5 kambarius namas, di

delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5:900. / \

. Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu LE. 1-4605

............. ... ................ . ■■■■■•■.... -,m.
11 f'1 M dlįia.a||.|Mi|n»^i. r.jji •• I įpili ybiĮH?

; DĖM ESJ O L ; D £ M E SJ O!

H MODERN DELICATESSEN
/ -T46 DOVERCOURT RD. ‘’ lTEL<iE. 2-4805 .
.. Męs sjūion)e geriausios, uūšies įvairių->delikatesų,’paga- .

f .■ mintų;-Kanadoj e ir Europoje. Šyięžūs rūkyti unguriai ir 
r lašišos-, rusiškas kaviaras, geriausi -Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai. -

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antro ji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVĖ., 
Toronto/ Telefonas GE. 3331.

1 ■ «■!.? --------.. ' ......... " 1 ■' ............

Teisingai
— Aš meldžiuosi už visus, — 

užrašė ant lentos kunigas.
— Aš rūpinuosi visais — už

rašė apačioje advokatas.
— Aš žiūriu visų sveikatos — 

užrašė gydytojas.
"/—O aš‘visiems užfnoku — pa
rašė žemiausia eilinis pilietis.

Paieškojimai
Sofiją Jurkynienę, kiL iš Kau

no, prašo atsiliepti giminės iš 
Lietuvos, Kasyti: S.. Šakalys, 
Box 18, Sag Harbor, LX, N.Y.,

VAISTAI LIETJ VON!
IŠGELBEKITE GYVYBĖS,- 'PASIŲSKITE SAVO 

GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ. •
Rašykite, telefonuokite ar ^atvykite pas mus 

...Ųy Vi^os informacijos veltui. ' ' '
WALTMAN’S -DEPENDABLE D^UG STORE 
" Unndas St. W . Ossingtonkatopas (prieš rLietuvių Namus)

' TelėfoSias LE.:^?13ą.

USA.
Paieškomas Apolinaras Osta- 

chavičius, gyvenęs Vilniuje ir 
1544 metais vokiečių išvežtas. Jo 
motina liūdi, kenčia ir nori su
žinoti apie jį.

Ieškomasis arba žinantieji 
apie jį prašomi rašyti šiuo adre
su: Elvyrai Monstavičienei, 
Šiaulių miestas, Šiaulių sritis, 
Žaliūkai. Lithuania, Europe.

Buv. Mykolaitienė Stasė, Ka- 
nadon -atvykusi , iš Vokietijos. 
1948 :m.i prašoma atsiliepti: A. 
Markevičienė, 348 St Clarens 
Ave. Toronto, Ont.

fiDAMONIS & BimmūNflS
DISTRICT ESTATE BROKERS ■■

Jonas Normantas, s. Antano, 
gimęs 1914 m., pats arba jį ži
nantieji prašomi atsiliepti. Ieš
ko jo namiškiai. Rašyti: A. Ko- 
jėlaitis, RR2 West Lome, Ont 
Telef. 157M2.

Namai, žemė, ūkiai- pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. N. BALTRUKONIS. YI. 7614^. F. YASUTIS, lA. 2-7879
. MARKEV1ČIUS,,XXR.<J -981J. SKUČAS, RA. 2-6152

R. QUELLETTĘ —į paskolų reikalams'— RA. 7-3369

" Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

Laucius Izidorius, kilęs iš Tau
ragės apskr., Žygaičių valse., 
Aukštupių km., gautomis žinio
mis gyvenąs Kanadoj ar Ameri
koj, prašomas atsiliepti arba jei-: 
gus kas žinotų apie jį, pranešti: 
L/*feūcinskas, R. 'R.’X Vanešs 
Ont., Canada.

Garantuoti siunti-

Margis Vaištiiiė
< 408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park-Avė.) k
h Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. 

Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER 'ARBATA.

■ Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui. 
Skubiam pristatymui i namus

Telefonas LE. 5-1944*
Jonas V. Margis, Phm. B.

iriai j Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

.-Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Koriodoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti -dofykah medicinos dalykai, 
■botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite -asmeniško?, j mūsų- san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 

i paštu.

Būsite patenkinti 
100%.

mūsų tarnyba

YANA FABRICS

Autorizuotas pardavėjas. Gazo kompanijos prtežiū< 
roję. 25 metai šildymo įrengimų tarnyboje.

< Ar pakanka šilto vandens
' jūšif namuose? Ar jūsų 

krosnis parengta sekan
čiam sezonui? A

Prašome‘skambinti: 
TELEF. LE. 1-2554

15 Barton Ave., Toronto.
y ARĮURS GARNEJS.;

698 QUEEN ST. W., TORONTO 
r Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi- 

% rinkimas.

NATURAL GAS

i-'-“..    —---------------
Savi pas savus!

Auto mašinų mechaniniai darbai, su- 
; v v ... v . - 

liekuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai •

Dufferi n Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sov. V. DUNDYS

'lankstomai ir dažymas atliekami kva-

ARNEY&Co.

’ suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DWDAS «TW. TeL LA-9547 
J. Beržinsk&a

ENCJ
Neįprasti laiptai

Atšventę bičiulio vardines du 
draugai stengiasi patekti į savo 
butelį trečiame augšte. Deja, iš
ėję iš bičiulio namų jie pasuka 
rte į tą pusę. Kiek paėję jie at
siduria ant geležinkelio ir pasi
leidžia pačiu jo viduriu žengda
mi nuo pabėgio ant pabėgio. Po 
kurio laiko vienas ir sako:

— Žinai, aš niekad neįsivaiz
dinau, kad mūsų laiptuose tiek 
daug pakopų; lapam, lipam ir 
vis neprilipam.. '.

— Dėl tų pakopų tai aš nesi
jaudinu — atsako draugas. — 
Bet man keista, kad laiptų at
ramos taip susmuko žemyn...

Bado priežastis
Viešbučio halėje plonutis vy

riokas susitiko 300 svarų storu
lį. Storulis ir sako:

— Į Jus pasižiūrėjus atrodo, 
kad jau prasidėjo badas...

— O į Jus pasižiūrėjus atro- 
kad jis prasidėjo kaip tik dėl 
Jūsų.

Vardan tiesos .y
Ne pirmos jaunystės mokyto

ja aiškina vaikams žmogaus gal
vos sudėtį. Petrukas gaudo mu
ses ir nesiklauso.• Mokytoja, tai' 
pastebėjusi, jo užklausė:

— Apie ką kalbėjau?
— Apie galvą!

— Gerai, bet išvardink galvos 
dalis, — ir norėdama jam pa
lengvinti, parodė savo nosį, 
klausdama : — Kas čia? — No
sis. — O žemiau nosies kas? — 
Ūsai, panele mokytoja.

■ ■ - ■ - ..................* ....... ........................ . -

Atlikite vienos 
dienos kelionę 

"CAYUGA" 
garlaiviii.

Kursuoja kasdien į Niagara - . 
on-- the - Lake ir į Queenston. 
Susisiekia su Buffalo ir Nia- :

gara Falls autobusais.
Tvarkaraštis: ■
Rytais:- 9 vai. kasdien.
Po pietų: 2.55 vai., trečiad., 

penktad., šeštad; ir sekm.
Vakarais: 6.15 vai., pirmad., 

antrad., ketvirtad., 
9.45 v., penktad., šeštad.', 
ir šventadieniais.

Bilietų kainos: •,
Suaugusiems ten,, ir atgal — , 

$3.25, į vieną, pusę $1.80. ’
■ .Vaikams -ten ir-Atgal rrm $1.50, į 

į vieną pusę $0.85.
• Puikios galimybės pikni

kams prie upės, '
•' Maudymasis prie puikaus 

Lions Beach, : ’
• Šokiai ant denio kas vaka

rą. ? ■
INFORMACIJŲ KLAUSTI 

telef. EM. 3-5155. ‘

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Tutsdti, patikrinu, prijringhr or -r* —' pCvSTaTflU* 
europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių autotnd-

• rus. Kintamos ar tiesioginės srovės 
motorus. V - ’ /

' i# to, apimti namus pHribm instofto * 
vimui ar pakeitimui srovės, duodr 

techniškus patorirhus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVE., TORONTO 
.  i .ed —ei——dhaeaMh

I LIETUVA
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ft- SOVIET. RUSIJOS 
KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTU Ot KltŲ: DALYKŲ

SIUNTINIUS

MAZAR TRADING 00
852 Dundas st. w. - Toronto - tel. em. 3.552a 

HAMILTONE: 65 GORE ST., TEL. JA. 9-5695
Maitas apmokamas pas mus.

Gavėjas nemoka nieko!
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv. 
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo-
kesčių, kaip $27 - $33.

In Tiii i q

Gyveną ne.Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavį

Or. J. UR8AITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja 

baigusi Kauna irTaroato univeraitetg 

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

les), Toronto. 
Telefonas LE. 1-4250 

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Lietuvio advokato 
Įstaiga

victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kotnpas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

Dr. M. Ar&tlkaitytė
Akių ligų specialistė 

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/
Suite 12.

Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 
namų WA. 3-5555.

Toronto, Ont.

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas ~ 

Advokatas — Notaras

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

i (prie bufferin)
Telefonas LR 1-2933

100 Adelaide St W.
RoomlOT

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

MM

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

JonaiS J. Justis,LL.B
t Suite 2^ Tunstall Building, 

70$ Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

",i-DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote- 

ir vyrų batus — normalaus ir pla
taus* EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
Telefonas LE. 3-388T

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!-

Vaškas, Šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL ĖM. 4-2715

UPHOLSTERING
Jums nebūtinai pirkti minkš
tus baldus tokius, kokius par- 

" duoda krautuvė. Jūs galite 
užsisakyti kokio tik norite sti
liaus pagal savo skonį ir fab- 

. riko kainomis. Seni baldai 
: taisomi taip pat.
Paskambinkite LR 4-9830, po 

t 6 vai vak.,- ir įsitikinsite.
......................................... ... .IIHIKI I ,■^„■11.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

^Vi^jefektroš^rbai atliekami 
t., _ greįtai ir prieinamomis 

. kainomis.

Licenced master electrician. 
251 Lauder avenue 

Telef LE. 5-7714 
Toronto

ŠS9KfaSX3SBCRi9aSE3ĖSSaSS

k

VYRU IR MOTERŲ RŪBŲ 

Šlavėjas 
A. BERttNEVietUS

Didelis importuotų medžiogų vyrų
rrtoterų kostiumorhs p&sirinkimos. Už- 
sokymos oHieku ŽemioOsiomfc koino- 

rtus. Duodame išsimokėjimui.
1299 Dundas St Wn Torimto.

Nuo liepos 1 iki 15 dienos 
išvyksta atotogų.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvolies Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Dr. John REKAU
Chirurgą* ir akuiarir ~

Dr. PaulREKAI f
Vidaus ligų specialiuos, 

X RA Y (Rentgenas) J

219 St. Clair Ave. W., Taranto ‘

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Priėmimo valandos: 11-1 vol. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.'

Kitu laiku pagal susitarimų.

Dr. Jonas Yčas 
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W. 

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

KABINETAS UŽDARYTAS 
nuo liepos 1-mos iki 

liepos 22 dienos.

Dr. N. Novošickią
—DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vol. vok. (pagal susitarimų).

Radinė: U. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W.r TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS 
Dr. ELtAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

- 1 - - r * • —_

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt.

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų it 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Glodstone

r ŠOYMO KOHTRAKTORIŪS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OUBURNERIUS IR GAZBURNERHJS.
Duodu išsimokė^mui iki dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus. 

Pranešu savo naująjį adresą:
999 Coffege St Toronto. Tel. LE. 4-4123

ANT. JUOŽAPAITIS^-

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas • 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto f:

Telef. EM. 8-3754 |

“DrTChas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oaga! susitarimą.

Telef. EM. 8-98# *
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Wasagos vasarvietėje pa

maldos vyksta sekmadieniais 9 
ir 11 vai. Ankstyvosios pamal
dos skiriamos apylinkėje gyve
nantiems kanadiečiams, kurių 
gražus būrys praėjusį sekma
dienį jau buvo atsilankę. 11- vai. 
pamaldos skiriamos lietuviams. 
Pamaldų metu — giedama tra
dicinės liet, giesmės.

— Šio sekmadienio 11 vai. pa
maldos Wasagoje aukojamos 
Toronto liet, jūros skaučių in
tencija jūros skaučių sąskrydžio 
proga.

— Praeitos savaitės Kanados 
kat. savaitrašty “The Canadian 
Register” tilpo parap. pastato 
Wasagoje nuotrauka ir pamaldų 
tvarkos aprašymas.

— Parapijos bažnyčioje pa
maldos vasaros metu 9.30 ir 11 
vai.

Prisikėlimo parap. žinios
— Šį sekmadienį 8 vai. šv. Mi

šios atkeliamos į 7.30 vai. eks
kursantams SS Cayuga laivu į 
Niagarą. 10 vai. šv. Mišios bus 
laikomos už a.a. Petro Kuzmic
ko vėlę .mirties metinėms pami
nėti.

— T. Bernardinas kuriam lai
kui išvyko į JAV-bes. Jam 
nesant klebono pareigas eina T. 
Placidas.

— S. Petrauskaitė iš London, 
Ont., rudens bazarui padovano
jo naujus Karakulio juodus kai
lius. Nuoširdi padėka.

— Kiekvieną penktadienį 8 v. 
v. salėje ir kavinėje vyksta bin- 
go lošimas. Svečiams aptarnauti 
bufete reikalingi bent 8 patar
nautojai. Savanoriai prašomi 
kreiptis į kleboniją. *

— Jau laikas registruotis Su
tvirtinimo Sakramentui, kurį 

. suteiks Jo Eksc. vysk. V. Briz- 
gys rugsėjo 9 d.

— Pakrikštyti: Audronė Joa
na Stukaitė ir Ramūnas Juozas 
Feliksas Saplys.

— Liepos 8 d. kun. J. Totorai
tis iš Newark, NJ, asistuojamas 
T. Bernardino ir T. Pauliaus, 
Prisikėlimo bažnyčioje atlaikė 
gedulingas šv. Mišias už savo 
mamytę, mirusią Sibire. Prie šo
ninių altorių laikė šv. Mišias T. 
Rafaelis ir Tėvas Jėzuitas. Solo 
giedojo V. Verikaitis. Pamaldo
se dalyvavo giminės ir draugai.

. Evangelikų misijų šventė
Liepos 15 d. Toronto, .Hamil

tono ir Tillsonburgo lietuviai 
evangelikai ruošia didelę bend
rą misijų šventę p. Emilio Lan
ge miškelyje, Delhi, Ont. Miške
lis yra, iš Toronto važiuojant, 
viena mylia prieš Delhi miestą, 
visai prie 3 hw.: R.R. 1, Delhi, 
Ont. .. ■ .. .

Iškilmingos pamaldos įvyks 
12 vai. po atviru dangumi. Tą 
dieną torontiškiai renkasi 9 vai. 
rytą prie Malonės bažnyčios, 
1424 Davenport Rd., iš kur ben
drai važiuos į Delhi. Prašome 
punktualumo. Dėl informacijų 
skambinkite tel.: LE. 4-4813.

Kun. L. Kostizenas.
KAS IEŠKOJO Stasio Vaičiu

lio ir Felikso bei Jono Januške
vičių, prašomas tuoj aus pat at
siliepti į “TŽ” administraciją.

VLIKo pirm. J. Matulionis 
pereitą savaitę atvyko į Torontą 
susitvarkyti vizos reikalų. Ta 
proga p. Pirmininkas atsakė į 
keletą mūsų korespondento 
liausimų. Atsakymus spausdi
name šiame TŽ numery 3 psl.

Pirmadienio vakare p. Pirmi- 
ninxas padarė platų pranešimą 
Toronto lietuvių visuomenei 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Šį antradienį p. Pirmininkas 
išvydo į Niujorką..

Lietuvos Diplomatinis Šefas 
min. St. Lozoraitis, 

kaip jau buvo pranešta pereita
me ‘TŽ” nr., į Torontą atvyksta 
liepos 14 d. Tą pačią dieną 6 vai. 
vak. Royal York viešbuty (Ball
room salėje) yra ruošiamas iš
kilmingas priėmimas - vaišės, 
kurių metu LDŠ min. St. Lozo
raitis padarys aktualų praneši
mą Lietuvos laisvės gynimo rei
kalais. Į Torontą atvykstančiam 
LDŠ mm. Lozoraičiui ir poniai 
sutikti ir priimti yra sudarytas 
komitetas iš pirmininko Lietu
vos Generalinio Konsulo Kana
doje min. V- Gylio ir narių: dr. 
M. Anyso, K. Aperavičiaus, S. 
Banelio, P. Basčio, inž. B. Bun- 
tino, p. Butienės, J. Jankaičio, 
E. Jankutės, E. Jurkevičienės, 
prof. S. Kairio, K. Kalendros, 
dr. J. Kaškelio, A. Kiršonio, 
Aug. Kuolo, J. Margio, dr. A. 
Pacevičiaus, dr. J. Paulaičio, J. 
Preikšaičio, P. Šerno, V. Skrins- 
ko, dr. M. Yčo ir prof. A. Zubrio.

į priėmimą Royal York vieš
butyje kviečiami visi lietuviai. 
Pakvietimai gaunami pas Liet. 
Namų administratorių, telef. 
LE. 3-3027, pas A. Kiršonį, telef. 
RO. 2-6437 ir pas kitus komite
to narius. Kaina vienam asme
niui $5.

Liepos 15 d. Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Kanadoje min. 
V. Gylys LDŠ min. S. Lozorai
čiui ir poniai pagerbti daro pri
ėmimą savo bute, kuriame da
lyvauti pakviesta komiteto na
riai su žmonoims.

Komitetas.
Lietuvis mokytojas

Tcrontietis Petras Balčiūnas 
šį pavasarį sėkmingai baigė mo
kytojų seminariją ir nuo sekan
čio rudens gavo paskyrimą mo
kytojauti šv. Vincento Pauliečio 
kat. mokykloje Toronte. Pažy
mėtina, kad minėtąją mokyklą 
lanko didelis skaičius lietuvių 
vaikų. Mokytojas P. Balčiūnas 
ir Lietuvoje dirbo mokykloje, o 
taip pat kurį laiką Toronto šeš
tadieninėje mokykloje.

Ridout statybos projektas, 
jau kelintą kartą naujai kelia
mas, liečia Wellesley-Alexander 
-Church gatvių rajoną. Liepos 
4 d. miesto kontrolierių tary
ba jį priėmė ir pasiuntė miesto 
tarybai.

Projektas numato statybą 8 
apąrtmentų pastatų už $16.000.- 
000. Žemė įvertinta $5.000.000. 
Firma už žemę turėtų mokėti 
25 metus po $50.000 ir 45 metus 
po $400.000. Po 70 metų visi pas
tatai pereitų miesto nuosavy
bėn — būtų “parduoti” už $1.00. 
Apartmentus pastačius miesto 
iš tų rajonų gaunamieji mokes
čiai padidėtų $500.000.

SKUBU! DIDELIS IŠPARDAVIMAS!

Honest Ned’s

Ekskursija į Niagarą laivu
Prisikėlimo parapijos orkest

ras liepos 15 d., sekmadienį, ruo 
šia ekskursiją laivu SS Cayuga 
į Niagarą. Laivas Cayuga yra 
didžiausias ir gražiausias visuo
se didžiuosiuose ežeruose. Jame 
telpa 1.850 keleivių. Greitis 21,5 
m.p.h. Plaukiant Ontario ežeru 
Cayugą pirmiausia sustos Nja*: 
gara - on - the - Lake. Trumpai 
pabuvus vyks Niagaros upe 35 
min. tada pasiekiama Queen- 
ston, kur lauks autobusai nu
vežti iki pat Niagaros krioklio. 
Kelionė žada būti dar įdomi ir 
tuo, kad orkestrui talkininkauja 
parapijos choras.

Kelionės tvarka numatoma 
tokia:

7.30 vai. pamaldos Prisikėli
mo parapijos bažnyčioje,

8.15 vai. vykstame į uostą,
9.00 vai Cayuga pajuda. Lai

ve dainos ir orkestras groja,
11.00 vai. atvykstame į Niaga

ra - on - the - Lake,
11.35 vai. atvykstama į Queen 

stoną, kur persėdama į autobu
sus,

12.10 vai. atvykstama prie Nia 
gara krioklio.

Visa kęlionė kainuos ten ir at
gal, įskaitant ir autobusus: su
augusiems $2.85, vaikams nuo 5 
iki 12 metų — $1.95, vaikams iki 
5 m. kelionė nemokamai.

Bilietų galimą gauti kiekvieną 
dieną pas TT. Pranciškonus, o 
taip pat pas orkestro vadovą V. 
Verikaitį.

Norėtųsi matyti kuo daugiau
siai lietuvių susibūrusių šioje 
gražioje iškyloje. Tikimės, kad 
važiuos daugelis, todėl laukia
me. Paskutinis registravimosi 
laikas yra liepos 13-ta diena.

Prisikėlimo p. orkestras.
Toronto jūrų skautės,.

stovyklaujančios Springhurste 
netoli p. Ropių vasarnamio, kvie 
čia seses ir brolius skautus ir 
mielus svečius jas aplankyti lie
pos 14 d. vakare, kur 9 vai. įvyks 
jaukus laužas. ' f ■.

Liepos 15 d., sekmadienį, bus 
laikomos šv. Mišios už žuvusius 
jūrų skautus.

Toronto j.s. laivas “Vandenė” ♦'
“Canadians All” vakaras

Pereitą šeštadienį nuo 7.30 v. 
v. per CFRB radijo siųstuvo 
kasšeštadieninė ’Canadians AH’ 
programa buvo transliuota iš 
King Edward viešbučio Shera
ton salės, kur kelių, ministeris 
Hon. James N. Allan stoties pre
zidentui įteikė metinę premiją 
už šią programą, pripažintą ge
riausia programa. Salėje buvo 
per 100 svečių, pavaišintų kok- 
tailiu ir pietumis. Tai buvo 20 
tautybių, kurių menininkai šioj 
programoj' dalyvauja, atstovai: 
konsulai, laikraščių leidėjai bei 
redaktoriai ir programos talki
ninkai. Iš lietuvių dalyvavo 
apylinkės pirm. J. R. Simopa- 
vičius, sol. V. Verikaitis ir “TŽ” 
redaktorius su poniomis. Prog
ramą pravedė nuolatinis jos ve
dėjas John Collingwood Reade. 
Ji buvo pradėta ukrainiečių mo
terų kvarteto ir jo užbaigta. To
liau po vieną dainą dainavo mū
sų sol. V. Verikaitis, vieną italė, 
lenkė, prancūzė, rusė ir pianinu 
paskambino čekas.

Vakaras praėjo tikrai gražio
je ir jaukioje nuotaikoje, o pro
gramos įvairumas klausytojams 
atlygino ir premiją įteikiant ne
išvengiamas komplimentų kal
bas.

JAUNIMO STOVYKLA
Toronto ateitininkų ruošiama 

jaunimo stovykla prasidės lie
pos 21 d., šeštadienį. Stovykla
vimo mokestis torontiečių ■ turi

stovyklą, ty. iki liepos 21 d.,

vyklautojai iš kitų Kanados vie
tovių ga 
i

• Vy į stovyklą pasi
ima šiuos daiktus: pagalvę,, pa
klodes, 2 ar šiltas antklodes, 
pižamą, baltinių ir kojinių pa
keitimui, šiltą megztinį, sporti
nius batukus, maudymosi kos
tiumą, keletą rankšluosčių, mui
lo, dantims valyti priemones, 
nedūžtamą lėkštę ir puoduką, 
šaukštą, peilį, Šakutę, kišeninę 
elektros lemputę su naujomis 
baterijomis, rašymui priemones, 
maldaknygę. Kas turi, prašomi, 
pasiimti sporto įrankius: svie
dinius, ping-pong raketes ir kt., 
o taip pat žaidimus, pavyzdžiui, 
šachmatus, šaškes ir kitus tinka
mus kamabaryje žaisti žaidi
mus, esant lauke blogam orui.

Visus daiktus ^gerai supakuoti 
ir prie lagamino ar ryšulio pri
tvirtinti kortelę su savininko 
vardu ir pavarde. Bagažą prista
tyti į Prisikėlimų p-jos kleboni
ją ne vėliau liepos 19 d, vakaro, 
nes liepos 20 d. daiktą! bus iš
vežti į stovyklą.

Stovyklautojai iš Toronto su
sirenka liepos 21 d. 8 vai. ryto 
prie Prisikėlimo p-jos kleboni
jos. Iš čia lengvomis mašinomis 
jie bus nuvežti į stovyklavietę. 
Mielus tautiečius, galinčius sa
vo automobiliais pagelbėti nu
vežti į stovyklą jaunimą bei jų 
bagažą, maloniai prašome pa
skambinti klebonijon telef. LE. 
3-0621 ar LE. 3.-0977 iki liepos 
17 d. Stovyklos rengėjai.

Pabaltiečių federacija liepos 5 
d. pasiuntė laiškus JAV ir Ka
nados didžiosioms darbo uni
joms prašydama tas unijas tar
ti savo žodį, kad darbininkijai 
už geležinės uždangos būtų grą-' 
žintos teisės reikalaujant geres
nių darbo sąlygų ir kad darbi
ninkai to pastaruoju metu rei
kalavę Poznanėje ir Pabaltijo 
valstybėse nebūtų persekiojami.

Tai sveikintinas P. Fed. žygis, 
rodąs, kad dabartinė jos vado
vybė stropiai stebi pasaulinius 
įvykius ir pasistengia laiku re
aguoti. Gal tik būtų gera buvę 
tokius raštus pasiųsti ir Žmo
gaus teisių ir-Ųkinėi bei Socia
linei komisijoms.

r f": -

Dail. Dagys 
atostogaudamas Wasagoje nu
piešė šv. Jono Kr. parapijos sa
lės pastatą ir keletą gamtos 
vaizdų. Ta pačia proga dailinin
kas išdekoravo dri Pacevičiaus 
ir Demikio vasarnamius.

Petrinės
Praėjusį penktadienį jaukiai 

buvo atšvęstos šv. Jono Kr. par. 
salėje, kur buvo pagerbtas kun. 
Petras Ažubalis. Vaišėse daly
vavo apie 150 asmenų. Svečių 
tarpe buvo matyti J. Matulionis, 
VLIKo pirm., su žmona, B. Sa
kalauskas, Kanados LB pirm.. 
T. Bernardinas Grauslys OFM 
ir kt. Progai pritaikytą, pilną to- 
rontiško humoro, feljetoną pa
skaitė Vyt. Kastytis. Po vaišių 
buvo smagiai pasišokta.

Maž. L. Rez? Sąj. suvažiavimas
Mažosios Lietuvos Rezistenci

nio Sąjūdžio suvažiavime š.m. 
birželio 30 d. Čikagoje dalyva
vo atstovai iš Niujorko, Bosto
no, Pittsburgo.'Collinsvilee, Či
kagos ir Toronto.

Suvažiavimas praėjo darbin- 

vo ; konstatuota pažangai Lietu
vos veikiojo politinėje ir organi
zacinėje plotmėje, taipogi ir 
mūsų vakarų sienos problemos 
ryškinime ir gvildenime. Ta 
proga suvažiavimas pareiškė 
padėką Amerikos Lietuvių Ta
rybai už suteiktą paramą MLRS 
veiklos žygiuose.

Palieka galioje pereitų metų 
nutarimai Toronte dėl MLRS 
santykių su kitais politiniais 
veiksniais, užakcentuojant ML
RS norą eiti vienybės keliais ir 
bendradarbiauti su visais Lietu
vos laisvinimo veiksniais.

Buvo aiškinti MLRS santy
kiai su Mažosios Lietuvos Tary
ba Europoje, pasidžiaugta jos 
pasisekimais, sunkiose darbo są
lygose ir nutarta ir toliau arti
mai bendradarbiauti, ir savitar
piuose santykiuose laikytis nuo
širdumo ir pasitikėjimo visuo
se siekiuose.

• Buvo nutarta užmegzti ir pa
laikyti glaudžiu^ ryšius su ma- 
žalietuviais,. gyvenančiais kituo
se pasaulio kraštuose.

Suvažiavimas su pasitenkini
mu konstatavo Vilniaus KLSąj. 
priėmimą į VLIKą.

Buvo priimtas MLRS statu
tas,. pagal kurį sudaromas 30 as
menų Centro Komitetas. Prezi
diumo pareigas ligi sekančio su
važiavimo eina M. Brakas pir
mininkas; dr. M. Anysas ir M. 
Purvinas vice-pirm.;' V. Pitku- 
nigis ir J. Vilgalys, nariai.

Suvažiavimo Prezidiumas.

MONTREAL. Cue.
Seimelio prezidiumo ir orga

nizacijų atstovų pasitarimas. 
Liepos. 8 d. AV parapijos patal
pose Montrealio seimelio prezi
diumas kartu su organizacijų

goję, ir pakilioje nuotaikoje. Bu- atstovais tarėsi del min. Lo?o- 
__________________________________ ra i Ai n rkalrviAtimn IraH Aia nada-raičio pakvietimo, kad čia pada

rytų pranešimą. Sudaryta komi
sija, kuriai* pavesta išaiškinti ar 
šiuo metu tai įmanoma.

A.A. Juozas Jurkštas. Sekma
dienį, liepos 8 d, savo bute mi
rė Juozas Jurkštas, 86 m. amž. 
senesnės kartos lietuvis imi
grantas, pastaruoju laiku gyve- 

i nęs Ville Emarde, kur turėjo 
savus namus. Velionis palike 
žmoną, ištekėjusią dukterį ir 
jau suaugusį sūnų. Laidotuvė* 
įvyko trečiadienį, liepos 11 d.

Montrealio lenkų protestas. 
Liepos 5 d. lenkų veteranų sa
lėje įvyko protesto mitingas dėl 
žuvusių Poznanėje sukilėlių. 
Mitinge dalyvavo beveik visų už 
geležinės uždangos esančių tau-

Į šių- metų Kanados Parodos 
metu vykstantį oro paradą .or
ganizatorių .atstovas E. T. Al
berts, viešėjęs Maskvoje aviaci
jos šventės metų, pakvietė at
vykti sovietų aviacijos atstovus; 
Esą, jam ten tekę matyti lėktu
vus skrendančius 1600-2000 my
lių per valandą. Sovietai esą pa
sižadėję rugsėjo 1 d. dalyvauti 
JAV tokioje aviacijos šventėje 
Texas. Po savaitės jie galėtų 
būti Toronte. Atsakymas į pa
kvietimą turįs būti gautas per 
ambasadorių Otavoje Čuvachi- 
ną dar šią savaitę.

Ontario ežerą penktadienio 
vakarą bandė perplaukti mara
toninis plaukikas Jimmy Woods 
iš Ashville, N.C., tačiau nuplau
kęs 12 mylių buvo ištrauktas dėl 
peršalto vandens. Jis žada dar 
kartą bandyti.
Išnuomojamas kambarys su baldais 
High Park rajone. Kreiptis po 6 v.v. 
Tel. RO. 2-5011.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų. 78 Edna St. Tel. LE. 4-9629.

Išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė II* 
me augšte, be baldų, ir 1 kambarys su 
baldais lll-me augšte viengungiui. Tel. 
LE. 6-8835.

Išnuomojami 2 kambariai ll-me augšte 
su ar be maisto. 229 St. Clarens Avė. 
Telef. LE. 1-8250.

Išnuomoj. 1 arba 2 kambariai ll-me 
augšte, virtuvė taip pat, su ar be bal
dų# yra garažas. Tel. EM. 8-0948.

Išnuomojami 3 kambariai ll-me augšte, 
tinka šeimai arba viengungiams. Tel. 
RO. 9-7381. 272 Armadale; prie Rlooi

Self Service Bargain House
1176 Bloor W. and 1192 Queen W.
(prie Dufferin) (prie Gladstone)

Didelės galimybės: ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį — 
šią savaitę.

SUKNELĖS MOTERIMS 
TIK 99*

Vyr. sporto baltiniai 
trumpom rankovėm 
Reg. kaina — 89^ 
dabar — tik 29c

Moterų naktiniai balti
niai. Reg. kaina—$2.79 

dabar — tik 99^

Didelis išpardavimas šia savaitę!
•____ ____ -

Medžiagos moterims ne
nublunkančių spalvų 
Reg. $3.00 už jardų 

dabar — 4 už $1.00

SPECIALUS PASIŪI-Y-

MAS SIUNTINIAMS

EUROPON:

Angližka medžiaga kos
tiumam*. Reg. $15.95.
Dabar $7.95 arba 2 už

$15.00.

Vyriškos kojinės, vilno
nės or medvilninės 4 po

ros tik už $1.00.

Pirmos rūšies nailono 
kojinės, visų dydžių. 

Reg. 99^ 
Dabar 2 poros tik už $1.

Vaikų T-boltiniai 
Reg. 59< už vienų 

dabar — 4 už $1.00

Vaikų ir moterų trum
pos kojinės visų dydžių 

tik 19ė

Išpardavimas gabardino 
medžiagos vyrų kel

nėms. Reg. $6.00. 
Dabar $3.79.

Moteriškos bliuskutės 

Reg. $2.99, 
dabar — 99<

------ X----* S- - - t AAOUOyrHOSI KOTTIUniOf

mergaitėm* ir berniu
kam*, Ref. S2.S0

dabar — 99*

Moteriški nertiniai, vH- 
nonioi, visų dydžių. Reg. 

$3.00, dabar $1.99.

Vyriški odiniai sandalai
Reg. $5.00, 

Dabar — $3.79.

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak., penktadienį ir šešta
dienį iki > vai. v. Didelis žieminių rūbų pasirinkimas siunti
niams į užjūrius. Pigus švarkai. SPECIALIOS KAINOS TIK 

ŠIĄ SAVAITĘ!

Naktį reikia atsargumo
Aną savaitę vieną naktį grįž

tąs po darbo kelneris vokietis 
naujas imigrantas buvo užpul
tas Reservoir Park jau netoli 
gatvės dviejų jaunų banditų, 
kurie įrėmę peilį reikalavo ty
lėti, parbloškę ant žemės iškra
tė kišenius, o radę vieną vienin
telį centą savo apmaudą išliejo 
gulinčiam vargšui spirdami į 
veidą, tuo būdu išmušdami du 
dantis ir sužeisdami veidą. Ma
tyt, norėdami, kad negalėtų jų 
vytis, plėšikai nuavė jo batus. 
Tačiau kai tie kiek nutolo, už
pultasis pradėjo garsiai šaukti 
policiją ir juos vytis. Po 10 mi
nučių vijimosi atsirado policija 
ir plėšikai buvo sugauti. Pasiro1 
dė, kad tai du jaunuoliai — 19 ir 
20 m. — policijos jau ieškomi už 
kitus nusikaltimus.

Automobilių vairavimo pa
mokos Toronte yra įvestos jau 
12 viduriniųjų mokyklų. -Tiki
masi, kad nuo rudens tas pamo
kas įves dar 10 mokyklų.
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Skautų-čių tėvai, rėmėjai ir 
visuomenė yra širdingai kviė- 
čiami atsilankyti ir pasidžiaug
ti gražia Laurentian kalnų gam
ta. Stovyklon galima atvykti 
šeštadienį bei likti iki pirma
dienio (Svečiams bus rezervuo
tos 3 palapinės), o stovyklų va
dovybė paruoš visos dienos mals

Stovyklaujančių dėmesiui: Sto 
vyklautojai-jos renkasi šį šeš
tadienį, liepos 14 d., 8.30 vai. ry
tą prie Aušros Vartų bažnyčios 
arba Lafontaine parke Sher- 
brook ir Papineau g-vių kampe. 
Stovyklon pasiimami sekantys 
daiktai: miegojimui maišas ar
ba 3 vilnonės antklodės, mažas 
pagalvėlis, kas turi, guminis iš
pučiamas matracas, lietpaltis, 2 
megstiniai, ilgos ir trumpos kel
nės, 3 bliuskutės arba sportiniai 
marškiniai, šilta pižama, 4 poros 
kojinaičių, pora apatinių balti
nių, maudymosi kostiumas, 2 
rankšluosčiai, bei tualetiniai 

hT atstovai? LTeTuviusltatovavo1 reikmenys, kišeninė lemputė, 
seimelio prezidiumo atstovas. 
Priimtoje rezoliucijoje reikalau
ta: 1) pasmerkti okupanto jėga 
ir brutalumu naikinimą laisvės, 
2) pasmerkti" "'Kanados Royal 
Bank valdytojo nepalankius at- 
siliepimuą dėl Poznanės sukili
mo, 3) padėkoti visoms dalyvau
jančioms tautybių grupėms už 
pareikštą užuojautą ir prašyti 
bendradarbiauti kovoje prieš 
bendrą priešą.

Lenkai vieningai nutarė dary
ti žygių, kad dėl Kanados Royal 
Bank valdytojo Mr. Muir spau
dai duotų iškreipiančių ir klai
dinančių pranešimų apie Sovie
tų Rusiją ir dabartinę satelitų 
padėtį, visi lenkų indėliai iš Ro- 
val Bank būtų atsiimti ir per
kelti kitur. J. P.

Vaikų vasaros kaimas. Netoli 
Montrealio, Vaudreuil, prie eže
ro pradėjo veikti praėjusį ant
radieni. Ten tuo tarpu attosto- 
gauja ir 5 lietuviai vaikai. Šis 
kaimas yra organizuojamas ir 
vedamas Neo-Kanadiečių Komi
sijos. Stovyklos kapelionas yra 
Tėvas St. Kulbis, SJ. Tenai va
saroja įvairių tautybi ųvaikai. 
Kaimas tvarkosi pagal savo įsta
tymus ir valdosi iš savo tarpo iš
rinkta valdžia. Kiek girdėjome, 
mūsų lietuviukas Barčiauskas 
yra išrinktas sveikatos ministe- 
riu.

Susituokė Vytautas Remieka 
ir Vidmantą Baltuonytė.

Pakrikštyta pp. Bulotų dukra 
Veronika.

Skautų ir skaučių stovyklos. 
Abiejų tuntų stovyklos veiks 
liepos 14-22 d. Anksčiau išsiun
tinėti stovyklos planai negalio
ja. Stovyklavietė randasi dabar 
80 mylių nuo Montrealio ir pa
siekiama šitaip: iš Montrealio 
važiuoti 18 keliu link St. Donat 
iki 30-to kelio kryžkelės (1% 
mylios prieš St. Donat). 30-tu 
keliu sukti kairėn ir važiuoti 1 
mylią. Stovykla yra kairėje ke
lio pusėje prie Beauchamp - 
Mousseau ežero, ūkininko Char
bonneau žemėje ir bus atžymė
ta lietuviškom vėliavėlėm.

$1 smulkioms išlaidoms, valgy
mui indai, pora senų batų (ne 
sandalėtų) ir sportiniai batukai. 
Skautai važiuoja tvarkingose 
uniformose.

Kviečiami stovyklauti ir ne- 
skautai vaikai. Stovyklos mo
kestis vienam $12, dviem — po 
$10, o trim — $25. Užsirašyti dar 
galima pas vyr. sk. I. Šipelytę, 
940 Osborn St.. Verdun, telef. 
E. 7559, G. Kudžmeinę, 500- 
Bossuet, Rmst., tel. CL. 5579, sk. 
vyt. V. Piečaitį, 5785, 12th Avė. 
Rosemount, tel. RA. 2-4449 ir sk. 
vyt. A. Kličių, 1541 De Seve, 
Mtl., 20, tel. TR. 9326.

Tuntininkai.
t

Šv. Jono liuterionių 
bažnyčioje,

Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe liepos 15 d., 12.30 vai: 
pp., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

OAKVILLE, Ont.
Vietos lietuviai yra susiorga

nizavę į KLB apylinkę. Bet gi 
organizacinė veikla yra atsidū
rusi aklygatvy. Šauktasis birže
lio 24 d. visuotinis susirinkimas 
valdybai perrinkti negalėjo įvyk 
ti atsilankius į jį tik 7 asmenims. 
Iš vietos apylinkės valdybos na
rių patirta, jog visdėlto dar bū- 
'ią mėginama šaukti kitą visuo
tini susirinkimą, kad ir netaip 
-artimoj ateity. Taip pat patirta, 
jog “Tėviškės Žiburių” Š.m. Nr. 
23 žinutė, kad valdyba esanti 
išrinkta net 1954 m. spalio mėn. 
nesanti tikra. Tada išrinktoji 
valdyba esanti perrinkta visuo
tiniame susirinkime š.m. sausio 
8 d., jai šias pareigas sutikus ei
ti dar 3 mėnesius. Linkėtina šios 
apylinkės lietuviams sėkmės.

Teir.

LIETUVIU APŠILDYMO IR 
VANDENTIEKIŲ B-VĖ 

įrengia gazo, alyvos ar vandens apšil
dymus. Vamzdžių darbai; sinkai - vo
nios - klozetai ir t.t.

ŽEMOS KAINOS.
LENGVAS IŠSIMOKĖJIMAS. 

35 BROCK AVE., TORONTO.
Tel. LE. 2-7275, klausti Domo.

Svečiai
- Šiuo metu Torontą lanko ne

mažai svečių. Nemažai jų ap
lanko ir Tėv. Žiburius. Taip per
eitą savaitgalį mus aplankė p. 
Jablpnskis iš Aurora, III., kuris 
paaukojo “TŽ” $2, Jer. Cicėnas 
iš Omaha, Nebr., viešėjęs pas gi
mines Hamiltone, kun. Kava
liauskas iš Čikagos, J. Strazt- 
das iš Guelph, Ont.

The Telegram dienrašty dėl 
mūsų jau minėto Šito laiško 
pereitą savaitę pasirodė Pabalti
jo federacijos, p šį pirmadienį C. 
Jankaičio laiškas.

Gautas laiškas iš Kalvarijos 
Košt. Anskiui. Atsiimti “TŽ” 
administracijoje. .

Podiio
Tėvams Pranciškonams, mūsų bran

giai mamytei ir žmonai mirus, suteiku
siems dvasiškus ir moralinius patar
navimus, širdingai dėkojame.

Sol. V. Verikaičiui už giedojimų šv. 
mišių metu reiškiame padėkų.

Giminėms ir pažįstamiems, užjautu- 
siems liūdesio valandoje ir pareišku- 
siems paskutinę pagarbų skaitlingu da
lyvavimu mūsų brangios mamytės ir 
žmonos A. Grubevičienės laidotuvėse.

Širdingiausiai dėkojome, nuliūdę

Vasarojimui ir piknikavimui ‘Tulip Park*
%mylios nuo Keswick — Lake Shore Rd.). “TULIP PARK” ne
paprastai patogi vieta piknikavfrnui: tiek pavienėms šeimoms, 
tiek organizacijoms. Nepraleiskite sav^tgidh|-neatvažiavę čia. 
Išnuomojami kambariai (nuo $10 iki $18 savaitei). Didelis par
kas, nuolaidi smėlio pakrantė, laiveliai ir žuvis. Iš Toronto au
tobusai kas antra valanda iki “Tulip Park”. Susitarus vasaroto-

___________________________________

Išnuomojamas 1 didelis kambarys su 
baldais vienam arba 2 asmenims. Tel. 
LLE. 6-7358. _____ ____________

Išnuomojamas kambarys ll-me augšte 
su baldais, tinko vienam asmeniui. 108 
Geofre Str. Tel. LE. 6-6846.

Išnuomojamas 2 kambarių ir virtuvės 
butas ll-me augšte, taip pat saulės kam
barys. Galima užimti nuo liepos 21 d., 
vieta mašinai, Anette-Runnymede, 55 
Fairview AVe.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ir 
saulės kambarys ll-me augšte, be baldų, 
yra gazas, galt būti ir elektra. High 
Park rajone. Tel. RO. 7-0194.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais III, 
augšte. Prie pat Prisikėlimė parapijos 
bažnyčios — 28 Rusholme Pk. Cres. tel. 
LE. 1-8332.
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Išnuomojamas 1 frontinis kambarys ll- 
me augšte, vienam asmeniui. Tel. LE. 
3-9688.

Kambarys 10 dol. savaitei. Adresas: Mr. 
W. Kunkis,. Allenwood, Ont., P.O. Tel.: 
70 King 34.

BALTICMOVERS 4 XARTAGE 
BeMv Tmom* ir fiUnmAte
rfbtaiicijMria. ŠALbYTUVV p«rv«4iw»e

Telefonas Toronte — LEnox 2-:
—

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, HE. 4280

SKUBIAI PARDUODAMAS
50 pėdų pločio sklypas netoli Bloor gatvės.

> ; KREIPTIS:
B. SERGAUTIS, Realtor 

Telef. LE. 4-2426
Didelis žemės bei sklypų statyboms pasirinkimas.

Išnuomojamos komb. 1 asmeniui, ga
lima su maistu, yra vieta mašinai. 453 
Clendenan.

Ramus kampelis vasaroti. Netoli Wata
ga Beach /pusantros, mylios/, ūkyje.


