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Ir prieš dagelį metų buvo taip pat, kaip mūsų laikais. Atsi
dūręs svetimame krašte išeivis pasijunta lyg priblokštas nepa
žįstamojo pasaulio ir naujojo gyvenimo. Atsigaivinimui jis ieško 
savo žmogaus, o suradęs nuo jo nesiskiria. Kur bebūtų ir kaip 
begyventų, tautiečiai buriasi į krūvą, junta kraujo ir bendros 
kultūros ryšį. Iš to- gimė įvairios šalpos ir kultūrinės organiza
cijos, pagaliau noras turėti net savas parapijas ir visą savaip 
organizuotą — lietuvišką gyvenimą. Vistiek ar jau sukūręs kokią 
organizaciją ar jos dar nesukūręs, kiekvienas lietuvių^ būrelis 
svetimųjų masėje jautėsi ir jaučiasi sudarą savą lietuvišką tau
tinį vienetą — savą lietuvišką bendruomenę. Taip jautėsi vienos 
vietovės lietuvių išeivių būreliai, taip jautėsi didesnės srities, 
pagaliau taip visada jautėsi kurio krašto lietuviai. Ir kiti žmo
nės mieli, kartais gal net daugiau padėję kuriam, bet lietuviai 
savesni. Visi didžiuojasi savųjų pasižymėjimais, visi liūdi, kar
tais apmaudu netveria, jei koks lietuvis kur padaro ką bloga, 
nes visi jaučiasi nariais tos pačios lietuviškosios bendruomenės, 
dalinasi garbe ir negarbe.

Tuo būdu lietuviškosios bendruomenės išeivijoje amžius yra 
tokis pat, koks yra išeivijos amžius. Ji ne dabar išrasta, bet atsi
rado natūraliausiu būdu. Jos varyklis ir ryšys visada buvo lietu
viškoji širdis. Visada kurio krašto ar kurios vietovės lietuviš
koji bendruomenė — lietuviškosios išeivijos visuma — rūpinosi 
bendraisiais lietuviškais reikalais bei gero lietuvio vardo išlai
kymu, visada atsimindavo savo lietuviškuosius papročius, lietu
viškąsias šventes, rengė iškilmes lietuvio ir Lietuvos vardui iš
kelti, stojo jų teisių ginti. Pasirūpindavo visus ar daugumą tam 
suburti kartais kurios kultūrinės ar net savišalpos organizacijos, 
kartais pavieniai asmenys. Lietuviškų reikalų aptarti ar lietuvių 
tautai brangių Įvykių paminėti suvesdavo visų širdyse glūdėjęs 
priklausymo lietuviškajai bendruomenei jausmas.

Toje bendruomenėje buvo daug visokių organizacijų, bet 
nebuvo tokių, kurios rūpintųsi kaip tik tais bendraisiais lietu
viškais reikalais., Tik pastarojo karo .lietuvių tremtinių masėje 
kilo mintis faktiškai esančią lietuviškąją bendruomenę suorga
nizuoti, sudaryti jos vykdomuosius organus, kurie, nesikišdami 
i jokius kitus reikalus, rūpintųsi ir tvarkytų tik tuos, kurie iš
plaukia iš lietuviškosios širdies, kurie yra visiems bendri. Be abe
jonės tai buvo didelė idėja. Nes užsimojimas esamam gyvam 
lietuviškam kūnui duoti tvarkomuosius organus, reiškia užsimo
jimą išlaikyti jį amžiams. Argi kas nors iš sąmoningų lietuvių 
to nenorėtų?

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė — jau kaip organizacija, — 
ty.- faktiškai seniai buvusi lietuviškoji bendruomenė sulaukusi 
tvarkomųjų organų, tuo būdu nėra paprasta organizacija. Jos 
paskirtis rūpintis visais bendraisiais reikalais ir visais lietuviais, 
vistiek ar jie būtų susipratę ar nesusipratę ar jie tą darbą remtų 
ar gal net ardytų. PLB iškilo iš lietuviškosios širdies šauksmo 
ir to vieno šauksmo teprivalo klausyti. Šiandien tai dar naujas 
reiškinys, dar ne visų perprastas, dėlto ir PLB negali laukti, kad 
visas 100% lietuvių įsijungtų į jos darbus ar nors juos remtų. 
Ateis laikas, kada PLB idėja bus visų suprasta ir laimės. Juk ir 
tada, kai lietuviškoji bendruomenė buvo neorganizuota, ir tada 
ne visi stodavo petys į petį, bet idealistai užsidegėliai dirbo, 
dirbo visų vardu. Ir PLB šiandien turi dirbti. Kai visi pamatys, 
kad ji nieko nevaldo, niekam netrukdo, o nuveikia didelių dar
bų, jos idėja laimės ir ten, kur šiandien dar skrupulai ir nepa
sitikėjimas viešpatauja, taip pat ten, kur ji pati yra kiek pa
kreipta, nutofusi nuo visuotinumo, palikusi už savo ribų tuos, 
kurie į jos darbus neįsijungė, nors jų gyslose lietuviškas kraujas 
teka ir krūtinėse lietuviška širdis plaka. .

PALECKIS SAO PAULO

Savaitės įvykiai
Triukšmas dėl Viduriniųjų Rytų pereitos savaitės pradžioje bu

vo aprimęs — visi laukė trečiadienį prasidėsiančių debatų JT ple
numo nepaprastoje sesijoje. Iki šiol betgi ir čia ne daug kas te- 
paaiškėjo. Pirmasis kalbėjo, išdėstydamas JAV nusistatymą Vid. 
Rytų atžvilgiu, prez. Eisenhomeris. Gana sarkastiškom užuomi
nom pasmerkęs “agresyvių režimų vadovaujamų valstybių” pa
stangas įbanginimais bei šantažu priversti mažesniąsias valstybes 
pasiduoti, prezidentas pateikė 6 punktų planą Vid. Rytuose taikai 
išlaikyti: JT plenumas apsvarsto, kaip galėtų laiduoti Libano ne
priklausomybę ir sienų neliečiamybę bei išsaugoti ramybę Jorda

Brazilijos sostinėje Rio de Ja
neiro vyko tarptautinius parla
mentarų kongresas. Kaip Sovie
tų Sąjungos vienas iš delegatų į 
kongresą atvyko Justas Paleckis 
užgrobikų pastatytas tarybinės 
Lietuvos prezidentas. Po kon
greso pramonininkų federacijos 
pakviesti delegatai atvyko ap
lankyti didžiausio Brazilijoje 
pramonės centro S. Paulo. Šia 
proga S. Paulo lietuviai komu
nistai prisidengdami vieno 
“draugo’’ gimtadieniu rengė ta
rybiniam prezidentui pagerbi
mą. Pagerbime, didžiam visų 
nustebimui, Paleckis ėmė atkal
binėti, kad “draugai” negrįžtų 
į Lietuvą. Jo nuomone, kad Bra
zilijos lietuviai yra neblogai Įsi
kūrę, pati Brazilija yra didelės 
ateities kraštas, tad iš čia judin
tis nėra ko. “Jūs patys žinote, 
kokius vargus turėjote pakelti, 
— kalbėjo svečias, — atvykę į šį 
kraštą, o ir Lietuvoje neteka pie
no upės kisieliaus krantuose”.

Nusivylusiems klausytojams 
draugas prezidentas patarė pa
laukti mažiausiai tris metus. Kai 
Lietuvoje sąlygos pagerėsian
čios, kai gyventojai būsią aprū
pinti butais, tada “Mes atversi
me plačiai išskėstas rankas vi
siems grįžtantiems”. Dabar esą 
priversti svarstyti kiekvieną at
vejį atskirai, ar grįžtantysis tu
ri ten giminių, kokį darbą mo
ka, ar norės pastoviai kurtis ir 
t.t Net tiems, kurie sakėsi neno
rį parvažiuoti ant gatavo, o pa
tys norį prisidėti prie socialisti
nės tėvynės kūrimo, draugas 
prezidentas atsakė, kad tai gražu 
teoriškai, tačiau gyvenimo prak
tika rodanti ką kita.

J. Šakys.
Nepajėgdami visko, ką esame 

gavę išspausdinti, p. J. Šakio 
straipsnio antrą pūsę praleidžia

me ir perspausdiname to įvykio 
aprašymą iš Sao Paulo lietuvių 
savairaščio “Mūsų Lietuva”.

' (Redakcija).
“Mūsų Lietuva” rašo:

Paleckis — Sao Paulo 
svečias

Prieš metus buvo nuvykę į 
Maskvą dalyvauti tarptautinia
me komjaunimo kongrese du 
jauni lietuviukai iš Brazilijos. 
Jiems buvo leista apsilankyti ir 
Lietuvoje. Tuos lankytojus Lie
tuvoje priėmė pas save pats ta
rybinis prezidentas Justas Pa
leckis. Priimdamas iš jų padėką 
už malonų priėmimą prasitarė: 
“...pažiūrėsime kaip jūs mane 
priimsite 1958 metais S. Pau- 
lyje, kai aš atvyksiu į tarptau
tinį parlamentarų kongresą 
Brazilijoje!”. Jie pasižadėjo gra
žiai atsilyginti.

Jaunuolis Albinas Vaikšnoras 
tą pažadą išpildė ir rugpiūčio 5 
d., švęsdamas savo metines Un- 
garų klube rua Paula Souza pa
kvietė dalyvauti jose Justą Pa
leckį.

Gabių šeimininkių buvo pa
ruošti trys stalai suneštiniu bū
du apdengti tortais, užkandžiais 
ir skanumynais, o Sao Paulo lie
tuvių komunistų veikėjai patal
kino suorganizuoti svečio pri
ėmimą.

Į nedidelę klubo salę apie 8 
vai. vak. susirinko apie 100 ak
tyvių komunistų, kurie pasikvie
tė dar apie 150 savo pažįstamų.

Pasklidus žiniai, kad komu
nistai tokį priėmimą garsina S. 
Paulo, lietuvių kolonijos vardu, 
į susirinkimo vietą taip pat nu
vyko su būreliu draugų kun. 
Juozas Šeškevičius ir tėvas J. 
Bružikas. Jų pasirodymas ren
gėjų tarpe sukėlė nemažą sumi
šimą — vieni nenorėjo įsileisti,

J.E. vysk. V. Padolskis “Aušros” jaunučių stovykloje

V ašingtone kilo triukšmas 
dėl tariamos studijos, kada ir 
kaip atominio karo atveju pasi
prašyti priešo malonės. Prez. Ei- 
senhoweris skandalą vadino 
“minėjimo neverta nesąmone”, 
Senate susispietęs JAV-bių “val
dančiosios klasės” branduolys 
vienbalsiai balsavo neduoti to
kioms studijoms mokesčiais su
rinktų pinigų.

Tokia studija galėjo iškilti tik 
Amerikoje ir tik šiais laikais. 
Ne be reikšmės yra žmonių pa
sąmonėj pasidavimo nuojauta. 
“Not me”, juk jums atsakys daž
nas eilinis privačiai užklaustas 
ar jis pasiruošęs mirti dėl 
“žvaigždėtosios” ar plačiai rek
lamuojamų laisvių, teisių ir tei
singumo Libane ir Irake.

Kas, jei ne pasidavimas
Senas juokas: “Nori dolerių— 

rėk kad komunistai smaugia ar
ba pats mušk amerikonus”, pa
sirodė besąs praktiškas ir rea
lus. Libanietis, prancūzų auklė
tas gen. Chahab ruošės ilgoms 
arabiškoms deryboms. Iš vaka
riečių jis ruošės išpešt daugiau, 
nei labai pavėluotai dabar siūlė 
Amerikos prezidentas.. Dulles, 
kadaise “laisvinimą” skelbęs “iš
mintingiausias” užsienių reik, 
ministeris, labai piktai, dėl “ne
tiesioginės agresijos” arabuose, 
grąsino pasauliniu karu, tary
tum. Nasseris ir Sovietai būtų 
išradę tą “netiesioginę agresi
ją”. Dulles, kaip niekur nieko, 
sakė, “taiką Artimuose Rytuo
se” laikysiąs, kad ir trečio pa
saulinio karo kaina. Bet ar jis 
tikėjo, jog arabai ims ir nu
trauks taip sėkmingai vykdomą 
išsilaisvinimo kovą, o sovietai— 
jų rėmimą? Viena buvo aišku, 
kad nei Dulles, nei prezidentas 
nebuvo pajėgūs naujai, origina
liai JAV-bių politikai. Tik viena 
versija tebuvo dabar galima — 
siekti įgyvendinti “universalią 
nepriklausomybės nuo skurdo, 
vargo ir prievartos deklaraci
ją”. Respublikoniškos vyriausy
bės dabartinės politikos kapitu
liacija todėl buvo neišvengiama.

Nekask duobės kitam
Nesutikę pasiduoti okupantui 

ar mirti dėl taip gražiai skam
bančių sąvokų “nepriklausomy
bė”, “laisvė”, “teisė”, kaikurie 
pabėgėliai lietuviai piktai cita
vo “Nekask duobės kitam, nes 
pats įkrisi”. Ar ne duobę, girdi, 
kitiems kasė anglosaksai, kai 
žiūrėdami savo kailio sutiko de

o kiti pakvietė į vidų. Netrukus 
atvyko ir “Folha da Tardė” re
porteriai ir fotografai’ kurie iš 
pasikalbėjimo su dalyviais se
kančią dieną savo laikraštyje 
objektyviai aprašė tą “pagerbi
mą”, pažymėdami, kad priėmi
mą organizavo ne lietuvių kolo
nija, bėt komunistinis elemen
tas. kuris nesudaro nei vieno 
nuošimčio lietuvių ir neturi tei
sės kalbėti kolonijos vardu.

Apie 9 vai. vak. draugas A. 
Černiauskas atvežė automobiliu 
iš Hotel Excelsior svečią Justą 
Paleckį. Jam užlipus laiptais į 
sale susirinkimo branduolys jį 
sutiko gausiais rankų plojimais, 

(Nukelta į 6 psl.)

Kas pasiduos?!
ALMAUS, 

mūsų bendrabarbio Niujorke
vien tik komunistinio bloko. 
Laisvė lietuviui kūrėjui kurti, 
kaip diktuoja jo širdis, talentas, 
patyrimas, bet ne dažnai api
brėžtos inteligencijos ir skonio 
valdančios klikos biurokratas.

Ar neturi “laisvės” 
mūsiškiai?
Liepos 27 “Tiesoj” “A. Žerai- 

tis” rašiny “Nebeužtvenksi upės 
bėgimo...” verkia griaudžiomis 
ašaromis, kad Toronte veiksniai 
“neleidę” lietuviams žiūrėti Lie
tuvoj gamintų filmų. (Niujorke 
tiek “pažangūs”, tiek “nepažan- 
gūs”. lietuviai matė šiuos filmus 
“Laisves” laikraščio patalpose). 
Tam pačiam “Tiesos” numery,, 
rašytojų politrukas M. Sluckis 
savo ruožtu patvirtinęs, kad 
“kaikurie rašytojai trokštą lais
vės kurti beidėjiškai ir pagal 
buržuazinį obejktyvizmą” užtik
rino, kad tokios “laisvės” nebus! 
Sluckis tuomi pripažino, kad 
Lietuvoj augąs judėjimas už 
“revizionizmą”. kad visur jis 
girdįs “nirtulingą šnabždesį” 
apie “pavasarėjimą” po ’’įsižie- 
mojimo”, kad “lietuvių litera
tai tebesą laikomi žieminėse uni 
formose”.

Pasaulio lietuviai betgi laisvi 
renkasi pirmutiniam globali
niam kongresui, jokios valdžios 
nei nesiklausę, nei draudžiami 
ar verčiami. Kongrese trūks tik 
atstovų iš pačios tėvynės. Kodėl 
gi okupantai neleido jiems at
vykti, jei iš tikro ten taip gra
žiai bujoja tautinė kultūra, 
vyksta visur statybos ir tauta, 
esą, visiems laikams atsisakiusi 
“senoviško gyvenimo būdo”?

KANADOJE7
kur sovietų valdžia jiems paža
dėjo duoti žemės Altajaus kraš
te prie Baranaulo, t.y. ten pat, 
į kur 1941 m. buvo išvežta didelė 
dalis lietuvių tremtinių. Jie iš 
Kahados valdžios prašo paramos 
kelionės išlaidoms padengti. Fe
deracinė valdžia tuo reikalu ta
rėsi su Britų Kolumbijos val
džia. Paramą kelionei duoti su
tinka, bet reikalaujama, kad iš
vykstantieji atsisakytų Kanados 
pilietybės. Kanada tuo būdu no
ri šiems nesuvaldomiems žmo
nėms užkirsti kelią kada nors 
vėl grįžti ar šauktis globos, jei 
Sibire gyvenimas pasirodytų ne
bepakeliamas.

Federacinė ir Br. Kolumbijos 
vyriausybės pagaliau susitarė, 
kad kelionės į Rusiją išlaidas 
apmokės federacinė, o kitokią 
paramą teiks provincinė valdžia. 
Jų esą apie 2.000. Kelionės išlai
dų laivu būsią apie $500 kiek
vienam. Manoma, kad jie be at- 
einačio pavasario vistiek nepa
judės. Išvykstantieji, jei norės 
pasinaudoti parama, turės atsi
sakyti Kanados pilietybės, o tie, 
kurie nustatytu laiku nepriims 
pasiūlymo, bus laikomi pasilieką 
Knadoje ir priima visus čionykš
čius įstatymus. Bendrai paste
bima, kad laisvės sūnų tarpe en
tuziazmas dėl vykimo į Rusiją 
iu delegatams grįžus gerokai at
slūgo. Jų vadas Muželskis suži
nojęs apie pažadėtą emigravi
mo paramą pareiškė nepasiten
kinimo, kad ne visos jų sąlygos

facto su Pabaltijo prievarta? O 
ar dabar “pasidavimą” nesąmo
ne vadinąs prezidentas neišve
džiojo Amerikos lietuvių dele
gacijai, vos prieš 5 metus, jog 
“karas lietuvių tautai būtu bai
siau nei dabartinė padėtis?” Ko
dėl skirtingi “laisvės” standar
tai? Ar gali būti laisvė įvairiai 
aiškinama?

Draugių “l&isvės” polemika
Prieš kiek^alko, “Drauge” hr. 

55, rašytoja Danutė Paškevičiū
tė savo mokslo draugei Galinai 
Dauguvietytei priminė, jog ji 
grįžusi tėvynėn marijonėte šo
kinėti. Gi Galina “Tėvynės Bal
so” nr. 55 aiškinasi, kad girdi, 
tą “laisvę” nevisi vienodai su
prantą. Ji nemananti, jog “lais
vių” daug turį išeiviai. Nei jų 
“laisvės kova” daug kam rūpin
ti. O ji ten, nelaisvėje, pabaigusi 
augštuosius mokslus, dirbanti 
norimą darbą. Galina prikišo 
Danutei, jog ta mažai žinanti, 
kas tikrumoj dedasi Lietuvoje.

Ši polemika rodo, kad žodžio 
“laisvė” neverta nei minėti — 
taip painiu ir neiškiu jis tapo. 
Pavyzdžiui, Danutei ir mums, 
“laisvė” reiškia laisvę ir teisę 
lankyti Lietuvą, iš jos išvažiuo
ti, keistis kultūrinėmis vertybė
mis su visomis pasaulio šalimis. 
Laisvė ir teisė klausytis netruk
domai betkurios pasaulio radijo 
stoties, Jungtines Tautas įskai
tant. Laisvė ir teisė matyti viso 
pasaulio rinktinius filmus, ne

KAS NAUJO
Kaip Kanados ir JAV santy

kius tvarkyti turės nuspręsti 
abiejų valstybių parlamentų 
sudarytos specialios komisijos. 
Šie abu komitetai apsvarstys ar 
nereikėtų iš abiejų parlamentų 
atstovų sudaryti bendrą junginį, 
kurio uždavinys būtų rūpintis 
abiejų valstybių santykių reika
lais kiek jie paliečia įstatymda- 
vystę. Atseit, to organo uždavi
nys būtų sekti, kad naujai lei
džiamieji įstatymai neardytų ir 
nesilpnintų gerų santykių, ne
kenktų kurios pusės interesams.

21.000 mokinių šiemet birže
lio mėn. laikė 13 klasės baigia
muosius egzaminus Ontario pro
vincijoje. Kadangi egzamenai 
vyksta raštu, o rašiniai taisomi 
švietimo ministerijos sudarytos 
mokytojų komisijos, tai rezulta
tai egzamenų tik praeitą savaitę 
teifesiuntinėti. Buvę išviso 114 
tūkstančių rašomųjų darbų 
(kiekvienas laiko 9 egzamenus, 
jei dalis jų nėra išlaikytų kitais 
metais). Tuos darbus taisė 735 
mokytojai, o duomenis registra
vo bei kitus raštinės darbus at
liko 200 pasamdytų raštininkų, 
daugiausia studentų. Koks pro
centas laikiusių neišlaikė, dar 
nepaskelbta.

Duchaborų sektos grupė vad. 
laisvės sūnūs, kurie daugiausia 
priešinasi betkokiam įsiliejimui 
į visuomeninį Kanados gvveni- 
mą, ruošiasi išvažiuoti į Sibirą,

ne, sulaikant taip pat vienos tautos prieš kitą varomą per radiją 
kjjšinimo propagandą. Toliau --------------------------------------- -

siūlė sudaryti pastovias JT pa
jėgas, kurios laiduotų lautų ne- 
priklasomybę bei apsaugotų nuo 
svetimų įsikišimo. JT gen. sek
retoriui reikią pavesti išsiaiš
kinti su arabų valstybėmis ar
negalima būtų pasiekti jų visų 
susitarimo dėl ūkinio atkutini- 
mo plano, kuriam lėšų duotų JA 
V-bės ir kitos valstybės.

Antruoju kalbėjęs Sov. Sąj. 
užsienių r. min. Gromyko prezi
dento plačius išvedžiojimus šio 
regijono valstybių ūkinio atkų- 
tinimo klausimu pavadino tik 
noru nukreipti pasaulio dėmesį 
nuo “neišprovokuotos kariškos 
intervencijos”, reikalavo pir
miausia išspręsti klausimą, kaip 
pašalinti svetimas kariuomenes 
iš Libano ir Jordano. Tačiau jo 
pateiktos rezoliucijos projektas 
buvo gana švelniai suredaguo
tas. Joje»reikalaujama sudaryti 
stebėtojų grupes, kurios prižiū
rėtų tų kariuomenių pasitrau- 
kiipą. ■

Britų užsienių r. min. Lloyd, 
paremdamas Eisenhowerio pla
ną, užtikrino, kad D. Britanija 
prisidėt’} £rie ūkinio atkutiniir^o 
fondo, o jos kariūomenė iš Jor
dano pasitrauksianti tuoj aus, kai 
tik legalios vyriausybės būsią 
pasakyta, kad ji ten nebereika
linga arba kai JT perimsią ten 
taikos išlaikymo uždavinį.

Po pirmųjų galybių pasisaky
mų atrodė, kad susitarimo gal ir 
nebus taip sunku pasiekti. Juo
ba, kad atmosferą kiek praskaid
rino atšaukimas iš Libano vieno 
JAV marinų batalijono. Kana
dos ir Norvegijos užsienių rei
kalų ministerial pradėjo ruošti 
praktišką kompromisinę rezoliu
ciją, tikėdamiesi, kad dauguma 
mažųjų valstybių juos parems. 
Jų projekto mintis buvo ta, kad 
gen. sekr. Hammarskjoldas im
tųsi priemonių garantuoti Liba
no bei Jordano saugumą, kad 
JAV ir D. Britanija galėtų iš
traukti savo pajėgas, kad jis taip 
pat išstudijuotų ūkinių sąlygų 
pagerinimo galimybes ir viską 
referuotų JT plenumui rugsė
jo 30 dieną.

Šitam projektui didelis smū
gis buvo Jordano atstovo pareiš
kimas,' jog jie neįsileis į savo 
kraštą nei JT karinių pajėgų nei 
stebėtojų britams pakeisti. Mat, 
karaliui Husseinui reikia para
mos ne vien prieš užsienio, bet ir ; 
prieš vidaus priešus, prieš ku
riuos jį tik britai tegali palaiky
ti. Ar pasiseks priversti Jorda
ną savąjį nusistatymą pakeisti, 
tuo tarpu dar neaišku. Kanados 

esą priimtos. Ar jie priimsią pa
ramą, apsvarstysią, kai gausią 
oficialų pranešimo dokumentą.*

Kanados automobilių produk
cija šių metų pirmoje pusėje su
mažėjo net 19%. Pernai tuo pat 
metu buvo pagaminta 263.656, o 
šiemet tik 214.070 vienetų. Ke
leivinių mašinų gamyba suma
žėjo 16.5% — vietoje 218.923 pa
gamintų pernai, pagaminta 182. 
695. Komercinių autovežimių 
gamyba sumažėjo net 30% — 
nuo 44.642 krito iki 31.375.*

Pirmasis indėnų atstovas Ka
nados senate yra neseniai pa
skirtas James Gladstone, ištik- 
rųjų pusindėnis iš Cardstone, 
Alta., pirmąją savo kalbą pra
dėjo indėnų kalba. Jis kalbąs 
165.000 vardu ir tik jiems. Pir
moje kalboje jis pasidžiaugė, 
kad “didžiosios motinos, karalie
nės Viktorijos” pažadas pagaliau 
išpildytas. Jei Kanada galinti 
rūpintis kitais kultūriškai atsi
likusiais kraštais, tai kodėl ji 
negalinti pasirūpinti savo indė
nais?

užs. r. min. Smith savo iniciaty
vą sulaikė, bet Norvegijos užs.
r. vicemin. H. Engen paruošė 
kiek modifikuotą kompromisinę 
rezoliuciją, kuria Libano ir Jor
dano reikalų sutvarkymas pave
damas gen. sekr. Hammarskjol- 
dui. Šią rezoliuciją remianti In
dija, ji atrodanti priimtina Jor
danui, prie jos suredegavimo 
prisidėjęs Danijos delegatas ir 
buvę tartasi su daugeliu kitų de
legatų. Tuo tarpu tai yra vie- 
intelė rezoliucija, kuriai tikima
si surinkti daugumą, nors Gro
myko, be abejonės, pasisakys 
prieš.

Pačiuose Vid. Rytuose tuo tar
pu ramu, bet padėtis tebėra ne- 
išryškėjus. Jordano Husseino 
padėtis nuolat blogėja ir jei ten 
nebūtų britų karių, stebėtojų 
nuomone, jis tuojaus būtų nu
verstas perversmo. Ūkinė jo pa
dėtis taip pat labai sunki, nes 
kraštas neturtingas ir visada 
gyveno tik dėka britų paramos. 
Neišsilaikytų Jordanas ir po 
perversmo. Jis turėtų įsijungti 
į Arabų JA, bet tokiam atvejy 
foi^^j^^eiciausia okupuotų 
vis* VaaaBnę Sali* iki Jordano 
upės, o tai jau būtų tiesioginė 
karo priežastis. Dėl to tai Hus- 
seinas kurį laiką dar, turbūt, 
bus palaikomas, o jis ten skuba 
naikinti savo priešus, vykdo 
areštus ir ruošia “išdavikų” teis
mus.

Kipro reikalu, grįžęs po ketu
rių dienų pasitarimų Atėnuose 
ir Ankaroje, D. Britanijos prem
jeras Macmillan pasiuntė jiems 
kiek modifikuotą, dar biržely 
pasiūlytą, bendro valdymo pla
ną. Reikią sudaryti Kipre grai
kų ir turkų dalių atskirus par
lamentus, kurių viršūnėje būtų 
mišri abiejų tautybių taryba, 
pirmininkaujama brito guberna
toriaus. Kipriečių pilietybė tu
rinti būti mišri — vienų graikų 
ir britų, kitų — turkų ir britų. 
Taip tebūną 7 bandomuosius 
.metus, o po to gal teksią vėl 
naujai persitvarkyti.

Šiam planui betgi nerodo pri
tarimo nei graikai, kurie reika
lauja Kipro unijos su Graikija, 
nei turkai, kurie reikalauja sau 
turkiškosios dalies. Britai tuo 
tarpu sutinka leisti grįžti vi
siems tremtiniams, jų tarpe ir 
arkivyskupui Makarios, dabar 
gyvenančiam Atėnuose.

Tolimuose Rytuose padažnėjo 
abiejų Kinijų susidūrimai. Ypač 
dažnai susikauna lėktuvai. Ki
nai nacionalistai šaukia, kad 
komunistai sukaupę savo dide
les pajėgas prieš Formozą ir 
ruošiąsi pulti — pirmiausia gre
timas Quemoy ir Matsu salas.

Iš Sovietų Sąj. prieš du mė
nesius pasklidusios žinios apie 
Bulganino naują pažeminimą 
pasitvirtino. Jau oficialiai pa
skelbta, kad jis paskirtas Stav
ropolio srities ūkinės tarybos 
pirmininku, o banko valdytoju 
jo vieton paskirtas finansų vi
cemin. A. K. Kovoruškin. Bul
ganinas tuo tarpu dar paliktas 
kompartijos prezidiume, bet 
vargu ar be ilgam.

Iš Varšupvos ateina žinių apie 
Gomulkos vykdomus naujus va
lymus. Valomi gabiausiai peri
feriniai organai. Manoma, kad 
Gomulka nori apsivalyti prieš 
partijos kongresą, įvyksiantį 
metų pabaigoje. Jam svarbu, 
kad nebūtų prisiųsti stalinistai, 
kurių gal net nepasisektų su
valdyti.

JAV bandymas pereitą sek
madienį paleisti raketą į mėnu
lį nepasisekė — apie 10 mylių 
pakilusi raketa sprogo. Sakoma, 
jog tai buvęs dviejų tipų — avia
cijos ir laivyno — raketų deri
nio bandymas, kuris būsiąs pa
kartotas rugsėjo mėnesį.
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Vasario 16 gimnazijos reikalai
(RĖMĖJŲ ŽINIAI)1957-58 apyskaitinius metus .gimnaziją, baigė be nauju nepri- it#kJįiJ, norą pajamų turėta net 30.000 DM mažiau, kaip pereitais, metais, Įš dailės tas pajamų sumažėjimas.,yra tik buhalteri- •ms^i.Dąę^iper melus gaunamos maistą' dovanos iš amerikiečių daliųjų „ir, lietuvių kuopų nebu- 

yf>: apskaičiuotos pinigais.J»ašai sudarė 125.000 .DM ’-palyginus su pereitais metais, 6.000 DM mažiau. Taip pat apyskaiton neįtraukta vokiečių Švietimo ministerijos apmokėtos remonto sąskaitos, 13. 
2QQ ,. Nors metai užbaigti kiek geriau, kaip pernai ir užpernai, bet gimnazija neturi jokių rezervų ir vis dar yra skolų, todėl jai tolimesnis "pajamų - mažėjimas būtų labai skaudus.Gimnazijos didžiausias mece- < natas yra rėmėjų būreliai, t.y. lietuviai, kurie nuolatiniais Įnašais gimnaziją remia. Pradžioj buvo prisisteigę 200 būrelių, dabar jų yra apie 150 ir iš jų nemaža atsilikusių. Esant nedarbui ypač buvo jaučiamas būrelių mažėjimas. Kanadoje iš bu- • vusių 25 būrelių, 3 neveikia visai ir 3 atsilikę nuo seniau.Mažėjant būreliams, jų išplėstą numeraciją teko suglaudinti ir dėlto gimnazija dabar pertvarkė būrelių numerius, juos sumažino. Kanados būreliai mažai paliesti — tik 3 būreliams pakeisti numeriai.Čia pridėtam Kanados būrelių sąraše nurodyti pakeisti numeriai, vadovai ir už kurį laiką yra atsiskaitę su gimnazija:

Nr. 4 Aug. Kuolas, Toronte, 12. 57, 
6. A. Jonkaitienė, Toronte, 12. 57, 
9. J. Morkūnas, Toronte, 12.56,
12. K. Rimos, Sudbury, 3. 58,
13. K. Rimas, Sudbury, 3. 58,
14. Al. .Kuolas, Toronte, 4. 58, 
46. buv. Šimelaičio, Montrealy,

neveikia,
63. V. Kalyčius, Toronte, 57^
64. buv. Šrmelafrčio, ^onrcealy/T .

neveikia, 
69. A. Pleinys, Toronte, 12. 57, 
77. J. Usvaltas, Toronte, 12. 57, 
84. E. Norvaišienė, Toronte, 12. 57, 
88. K. Skrinskas, Vancouvery, 12.57, 
91. buv. Šimeiaičio, Montrealy, 

neveikia, 
1.07. P. Lelis, Toronte, 4. 58, 
116. K. Kudukiš, Londone, 8. 57, 

/ T27. T.Lūkpševrčius, Winnipeg, 4.58,
136. V. Sendžikas, Toronte, 12. 57, 
14J. P. Januška, Windsore, 5. 57, 
T6. S. Pilipavičius; 17. Br. Grajaus

kas;! Z. Orvidas; 82.-Ad. Dalan- 
gauskas; 178.--J. Bajorinas; 184. J.

Mikšys — visi Homiltone ir opsimokė- 
ję iki 4. 58.Kaip matyti iš lentelės, daugumas būrelių yra atsiskaitę už praeitus metus. Montfealyje, Ši- melaičiui pasitraukus, neatsiranda kas tiems būreliams vadovautų. Hamiltono būreliai veikia gimnazijai remti komisijos priežiūroje. Jie savo pinigus siunčia reguliariai ir betarpiai. Judinant būrelių veiklą, nereikėtų reikalauti iš atsilikusių rėmėjų Įnašų už praeitą laiką, o geriau atgaivinti būrelį pradedant nuo dabar. Suprantama, kad būrelio vadovui nelengva yra surinkti narių įnašus, dėlto vadovas turi dvigubai aukotis, bet kitos išeities nėra, nes Vasario 16 gimnazija turi būti išlaikyta.

w P. LelisŠ. Fondo įgal. gimnaz. reik.

Paskelbtas ir vykdomas Amerikos Balso persitvarkymas skaudžiai paliečia pabatltiečius klausytojus, nes panaikinus Miuncheno Radijo Centrą (MR C) tuo pačiu panaikinami ir vieninteliai radijo pusvalandžiai pabaltiečių kalbomis iš Europos. Todėl suprantamas nerimas ir karčios nuotaikos, kurios reiškiasi pabaltiečių politiniuose sluogsniuose laisvajame pasaulyje. Čia norime trumpai supažindinti su mūsų kaimynų — latvių ir estų — laisvosios spaudos kaikuriais pasisakymais:Niujorke leidžiamas Amerikos latvių laikraštis “Laiks” liepos 30 laidoje paskelbė Amerikos latvių susivienijimo, apjungiančio 163 tautines organizacijas raštą, kurį pirm. prof. P. Liepinš ’pasiuntė Amerikos Inormacijos tarnybos (USIA) vadovui George. V. Allen. Tame rašte reiškiamas įsitikinimas, kad “paskelbtoji MRC reorganizacija latvių klausytojų už geležinės uždangos bus skaudžiai pajusta ir išaiškinta, kaip Amerikos susidomėjimo sumažėjimas”. Toliau pabrėžiama, kad AB transliacijos svarbios latvių tautos dvasiai okupacijoje palaikyti, nes tai ne tik sovietinę propagandą atsveriančios objektyvios informacijos šaltinis, bet taipgi Vakarų demokratijų, ypač

Amerikos dėmesio pavergtiesiems įrodymas. 163-jų organizacijų vardu prof. Lejinš pareiškė, kad šios transliacijos yra lygiai Amerikos interesas, kaip ir pavergtosios Latvijos, ir prašė nesumažinti latvių kalba programos laiko — nutrauktąjį Miuncheno pusvalandį kompensuoti Vašingtone.To paties “Laiks” pranešimu,

PirkdamasKiekvienas žmogus yra linkęs ką nors pastovaus įsigyti. Įsigyja kokia nuosavybė, žemės sklypelis kiekvienam teikia daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau tikrumo gyvenime. Tai yra natūralus jausmas ir tokios pastangos girtinos. Tačiau neretai būna ir apsivylimų, būna nuostolingų pirkimų, nes pasiūlymas. pasirodo buvęs apgavystė.Ontario planavimo bei krašto išvystymo ministerija primena, kad pastaruoju metu yra buvę dažnų atsitikimų, kad Į tokią ap- galvystę pateko sklypų pirkėjai. Dažniausiai tai buvo išpardavimai “vasarviečių sklypų” Georgian Bay ir Muskoka rajonuose. Tokių atvejų gali būti ir kituose krašto rajonuose..Planavimo bei krašto išvystymo ministerija dėl to rado reikalo perspėti piliečius būti atsargiais. Esą, šitokių .apgavysčių yra labai įvairių, tad naudojamus metodus aptarti yra labai sunku. Bendra yra tik tiek, kad pasiūlymai reklamuojami kaip stebuklingi, sklypai patogūs, puikūs ir labai pigūs ir pirkimo aktu visos teisės bei prievolės perleidžiamos pirkėjams. Dažniausiai viskas būna suderinta su veikiančiais įstatymais.Kad pirkėjui netektų apsivil- ti, minitserija pataria nepamiršti šių esminių dalykų:įvairus siuntiniai
■ į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, i
J Lenkiją ir U.S.S.R. Į
* IŠ KANADOS: *įSiunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų*■ ir kitų reikmenų Įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos-!jtiumams, paltams .ir suknelėms medžiagų, priedu ir Įvairių! g kitų prekių. |
I IŠ ANGLIJOS: I* Priimame užsakymus ir siunčiame Įvairius vaistus, dantims ** taisyti Įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, laik-** rodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams I* kirpti mašinėles, įvairias tekstilės haedžiagas, maistą ir t.t. |
I STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI: I
I (Žemesnės rūšies)
| 1.4 košt, vilnonė medžiago 14 yrd.
■ pamušalo ................... 8 yrd.
I šerinės (klijonkės) ........ 4 yrd.

I $81.90
| (Vietoje 4-rtems kostiumams gali būti 
| tuo atveju reikia primokėti $4.00. Užsakant prašau nurodyti medžiagos spol- ] 
| vg ir vyrišką ar moterišką). ' |

I Gyveną nė Toronte, prašbme savo sudarytus iki 17 svarų gryno J 
I svorio siuntinius bei užsakymus siusti mums paštu ar ekspresu. J 
I Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. J

3

(Geresnės rūšies) 1
2. 4 košt, vilnonės medžiagos 14 yrd. I 

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

$108.50* 
kostiumams ir 1 paltui medžiagos ir I

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co
Į CENTRINĖ ĮSTAIGA: i
1849 College St., Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098*

* 195 Cannon St E., Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686
* ponia V. Juraitis. , ,

I 94 Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315 . II ponia M. Venskevičienė. i II I
| DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. | 
| ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. v. |

Sav. A. Kalūza

apsižiūrėk1. Prieš pirkdamas Siūlomą sklypą pamatyk ir pats Įsitikink ar jis tinkamas, kaip skelbiama.2. Įsitikink, kad apžiūrėtas sklypas yra tikrai tas pats, kuris siūlomas parduoti. Nes būna daug atvejų, kad pirkėjas apžiūri sklypą ežero pakrantėje, onu-pirkus pasirodo, kad jis yra už mąjĮ, kuriame sakoma kelių šimtų jardų nuo ežero; ar- kime, kad Amerikos vyriausybė ba apžiūri puikų sklypą, o nu- politiškai nenori kenkti nei nepirktasis pasirodo visiškai netin- tuvių, nei kitų pavergtų tautų kas statybai — pelkė ar koks reikalams... Tačiau mes netiki- uolos šlaitas. me, kad AB skyrių. Miunchene3. Nepirk sklypo pasiremda- likviduoti verstų taupumas ir nias neregistruotu planu. Pagal tikslingumas ’. Toliau “Latvija” Ontario Įstatymus pardavimas sklypų pagal neregistruotus planus. yra net nelegalus.4. Pasitark su advokatu ir Įsitikink, kad Į sklypą niekas iš pašalinių neturi kokių teisių ar pretenzijų. Neretai privačiu būdu nusipirkę sklypą vėliau sužino, kad pardavėjas nebuvo pilnas savininkas arba, kad kiti asmenys turi, kokių teisių, kurios naujo savininko teises suvaržo.5. Savivaldybės Įstaigoje pasitikrink, kokios yra pareigos sklypo savininkui pagal vietos nuostatus (by-laws). Gal yrą nuostatai pyz. reikalaują, kad sklypo fronto ^būtų nemažiau kaip tiek ir tiek pėdų? Ar nėra nuostatų, kurie neleis atitinkamą sklypą panaudoti pirkėjo norimam tikslui? Kokie nuostatai veikia dėl statybų — ar yra' minimumas grindų ploto, ar minimumas pastato vertės?6. Sužinok, kokiuos Įsipareigojimus prisiimi pirkdamas nuosavybę. Ar už sklypą mokama suma yra vienintelis pirkėjo finansinis įsipareigojimas, ar kartu dar prisiimamos kokios naštos kaip sklypo savininko — pvz. išmatavimo, registracijos, aprūpinimo vandeniu, kanalizacijos, kelių statybos, tuščių sklypų išlaikymo bei kitokios išlaidos.7. Įsitikink kokie patarnavimai yra teikiami savivaldybės arba sodybos kūrėjų? Kas rūpinsis keliu, kuris reikalingas jums privažiuoti prie savo nuosavybės. Jei toje vietoje negalima naudoti šulinių vandenį ar sunku šulinius iškasti, kas Įrengs vandentiekį? Jei podirvis netinkamas septinių duobių Įren gimui, kas Įrengs kanalizaciją? Kas parūpins priešgaisrinę apsaugą, policijos apsaugą ir kitas viešąsias tarnybas? -Planavimo ir krašto išvystymo ministeriia šiuo metu tirianti eilę naujai kuriamų sodybų,

tautoms turi reikšmės. Jų likvidavimas Miunchene rodo, kad AB vadovybė visiškai neatsižvelgė į Pabaltijo valstybių padėtį.Švedų dienraštis “Stockholms Tidningen” estiškame skyriuje liepos 11 nurodo, kad Vakarai toliau kapituliuoja eterio kare. Prieš kiek laiko anglai sustabdę BBC programas pavergtie- prof. Lejinš pasiuntė kitą raštą siems už geležinės _uždangos, o Laisvosios Europos Komitetui, kurio dėmesį atkreipė į tai, kad, nutraukus AB transliacijas iš Europos, iškyla degantis reikalas siųsti latvių kalba programas per Laisvosios Europos 5iųstuvą (RFE). Tokiu būdu latvių klausytojus ir toliau pasiektų objektyvi informacija, o taipgi jie neabejotų, kad Vakarų ’ demokratijos susitaikančios . suPabaltijo aneksija.Vak. Vokietijoje leidžiamas kitas latvių laikraštis “Latvio ja” rugpiūčio 2 laidoje išspausdino vedamąjį “Ar Amerikos 3also nutilimas nėra avansas Maskvai?”. Straipsnio pradžioje nurodoma, kad paskelbtoji ir vykdoma reorganizacija sukėlė susijaudinimo, kuris, dar nenurimo. Esama ženklų — rašo laikraštis, — kad Amerika nesirūpina “prestižo netekimu” ir gali dar sukelti “politinio kartėlio’.’. Susidariusią padėtį latvių veiksniai Amerikoje jau bendrai apsvarstė. “Latvija” primena, jog praeitine kartą buvo duota optimistinių patikinimų dėl programų pabaltiečių kalbomis per Laisvosios Europos radiją, tačiau to vaisių vis dar nematyti. Įžvelgdamas aiškią pabaltiečių diskriminaciją ir avansą Maskvai, laikraštis plačiai cituoja “Darbininko” liepos 11 d. veda- i: “Mes ti-
.. Tačiau mes netikime, kad AB skyrių. Miunchene

Ontario Įstatymus pardavimas

Dėmesio Namu
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod sumožinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, k<x 
gauti geresnį šildymų naudojant ma 
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuott bent sykį į metus.

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

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamas kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy
simo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

dabar ir Amerikos Balsas, kurio programas ilgesnį laiką jau buvo nepaprastai nepropagandiš- kos. Pavergtųjų tautų atstovų {spėjantys balsai atsimušė į kurčias ausis. Klausoma tik vadinamų ekspertų, kurie savimi pasitikėdami teigia, esą tautos už geležinės uždangos labiau suinteresuotos programomis anglų kalba negu gimtąja.Kadangi AB yra oficialus Amerikos užsienio reikalų ministerijos organas, todėl — laikraščio nuomone — toks persitvarkymas atspindi tam tikrus pasikeitimus Baltųjų Rūmų nusistatyme pavergtųjų atžvilgiu. Vašingtonas, kaip Vengrijos atveju, atsistojo prieš alternatyvą: arba paremti “evoliucinį kelią į laisvę”, arba leisti jį nuslopinti tankais ir durtuvais, nes tai sudaro didelį pavojų ne tik sukilusiems žmonėms, bet taipgi ir jų gelbėtojams. Dabar, kai “sput nikai” ir tarpžemyninės raketos tapo tikrove, “evoliucinė raida Į laisvę” aiškiai laikoma pavojinga ir todėl iškilęs reikalas sumažinti paguodą, teikiamą gimtąja kalba, kuri, nepaisant suvaržyto tono, buvo aiškus vadovaujančios Vakarų demokratijos solidarumo ženklas. Laikraštis neabejoja, kad kapituliacija eterio bangose sukels didesnį nusivylimą klausytojų tarpe už geležinės uždangos. Žmonės tai aiškins Vakarų silpnumu vistiek, nors angliškai ar rusiškai jiems toliau bus skelbiama apie nepasikeitusią politiką pavergtųjų tautų atžvilgiu ir nepaisant didesnio skaičiaus kongresmanų, reiškiančių supratimo pavergtiesiems.Ilgoiė distancijoje — įspėja laikraštis — nukentės pati Amerika, nes remdama komunizmą padės jam stabilizuoti padėtį viduje, o tai santykiuoja atvirkščiai proporcingai pavergtųjų viltims.Panašūs pasisakymai buvo išdėstyti ir kituose mūsų kaimvnu spaudos straipsniuose. ELI.

atpasakoja “Darbininko” mintis apie dolerius Titui ir Gomulkai ir kad tai labai tikslingas žygis Maskvos siekimams, bet ne Ame vikos. Straipsnio pabaigoje pa- siėbiina, kad nebūtų kilę karčių reakcijų, jei šiuo reikalu būtų laiku atsiklausti atsakingi paliestųjų tautų veiksniai, ir apgailestaujama Amerikos taktika pastatyti prieš Įvykusį faktą.Stockholme leidžiamas estų laikraštis ’’Teataja” liepos 19 laidoje praneša, kad Estų Tautinė Taryba pasiuntė Amerikos Informacijos Tarnybai protesto memorandumą, kuriame atkreipia dėmesį į tai, jog pabaltiečių programų likvidavimas Miunchene turės rimtų padarinių paliestųjų tautų laisvės siekimams Laikraštis „ pastebi, kad tai reiškia, jog žymus skaičius kvalifikuotų žmonių išjungiami iš tų tautų kovos priešakiniu pozicijų Atsakingi sluogsniai keis- i a ta šfai nemaloniai spra_ tai aiškina, jog nuo to AB prog- I Jai pa<alintL ramos nesusilpnes, bet sustip-L£tuvos Pasiuntinybė prie res nes praplečiamos programos • šventojo Sosto laiko /odėl sPav0 anglų ir rusų kalbomis. Estų - - - - -- -Tautinė Taryba pabrėžė, jog tokios programos niekad neatstos tų. kurios perduodamos gimtąja kalba. Šios transliacijos plačiai žinomos Estijoje (ir kituose Pa- baltiio kraštuose) ir per eilę metų Įsigijo pastovių klausytojų. Pabaltijys, ypač Estija, yra ta Sovietų imperijos dalisy kuri yra griežčiausiai atskirta nuo Vakarų, tiek nuo Rytų. Todėl laisvojo pasaulio radijo -programa estų kalba šiai tautai turbūt daugiau negu kitoms Sovietų pavergtoms

Šuolis C pavojus
BRITŲ LAKŪNO PERGYVENIMAI RUSŲ “GLOBOJE” 

Tęsinys iš pereito Nr.Savaitės praslinko nuo to laiko, kada buvau atvežtas į šią ligoninę. Susidariau vaizdą, kad Tanios vizitai turi turėti kokį nors tikslą, ypatingai jos paskutiniai pasikalbėjimai.— Labai sunku gyventi neturint ryšio su normaliais žmonėmis. Tie kaliniai... — kalbėjo pakraipydama pečius. —. Komendantas senas, jokio intereso. Sargybiniai kvaili. Turbūt, tu esi vienintelis žmogus, kurį esu bet kada sutikusi, kuris interesuotų mane...Sekantį vakarą ji atsinešė patefoną į mano kambarį. Tikėjausi pasiklausyti visą vakarą muzikos. Tačiau pasirodė, kad oatefonas buvo atneštas pasišokti. Ir vienintelę plokštelę ji teturėjo — muziką iš operos “Sevilijos kirpėjas”. Aš aiškinau* Taniai, kad pagal operos muziką neįmanoma šokti, tačiau ji, to nepaisydama, rejkalavo šokti.— Prašau jūsų... Aš jus taip prižiūrėjau, pamokink mane šokti. ; .Baigiantis plokštelei aš, švilpdamas valso melodiją, rodžiau jai pirmuosius šokio žingsnius. Ji buvo lengva ir net tirpstanti mano glėbyje. Jos rausvi plaukai švelniai paliesdavo mano skruostus.Prieš porą savaičių flirtavau su mirtimi. Dabar flirtuoju su malonesniu daiktu. Tačiau ir jos artumas negalėjo padėti užmiršti jos žiaurumo kaliniams.— Šitaip juk daug geriau, nei stovėti prieš šautuvų vamzdžius, — sakau jai.— Būtų geriau, jei tu užmirštum apie tai.— Nėra taip lengva...Ji nieko neatsakė ir mes tęsėme šokį tyloje.Taip praleidome du vakarus. Aš vis mokinau ją šokti pagal tą patį ritmą. Tretį vakarą aš pamačiau joje didelę permainą. Pradžioje ji man pasakojo apie savo gyvenimą. Jos visa gyvenimo istorija buvo pasigailėtina ir aš supratau, kodėl ji galėjo būti tokia žiauri kaliniams.— Dabar aš norėčiau sužinoti tavo gyvenimo istoriją.- Ar tu jauties dabar geriau?Linktelėjau galva, kad taip. Neturėjau nei mažiausio noro
Lietuvos Atstovybė Vatikane paaiškina-Kaip daugeliui Pasaulinę Briu- ' somis galimybėmis Katalikų sėlio Parodą lankiusiųjų teko Bažnyčios padėčiai anapus gele- konstatuoti, Civitas Dei paviljo- " ' --J—— -r tne. Tylos Bažnyčios skyriuje, trūksta Lietuvos Bažnyčią liečiančių eksponatų.Ryšium su šiuo apgailėtinu faktu, lietuvių visuomenė, per spaudą ir kitais būdais, išreiškė pageidavimą sužinoti, kas yra

pareiga suteikti sekančias informacijas.Sužinojusi apie Civitas Dei paviljono organizavimą, Pasiuntinybė prie Šv. Sosto, kaip ir kitais panašiais atvejais, pranešė pereitais metais organizatoriams Briuselyje, kad ji reikalui esant galėsianti suteikti medžiagą apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje.Į tai buvo atsakyta, kad skyrius yra organizuojamas kompe- tetingų asmenų, kurie pasinaudos visa turima medžiaga ir vi-

žinės uždangos tiksliai ir efektingai pavaizduoti. Tačiau po to niekas daugiau šiuo reikalu į Pasiuntinybę nesikreipė.Kai šių metų pradžioje pasirodė, kad Tylos Bažnyčios skyriuje Lietuvos Bažnyčia nėra reprezentuojama, Lietuvos Minis! eris. prie Šv. Sosto pasiuntė raštą Civitas Dei paviljono Generaliniam Komisarui, prašydamas tą nesuprantamu būdu susidariusią spragą galimai greičiau pašalinti.Generalinis Komisaras savo atsakyme Lietuvos Ministeriui apgailestavo Įvykusį nemalonų faktą ir pranešė, kad bus imtasi priemonių jam galimai geriau atitaisyti. Tokia yra dalykų padėtis šiuo momentu. Pasiuntinybė ir toliau rūpinasi, kad Lietuvos eksponatai būtų išstatyti Civitas Dei. paviljone.Ta pačia proga pažymėtina, kad Civitas Dei paviljonas buvo organizuojamas tam tikslui su-kad Įsitikintų ar kartais nereikia Įsikišti. visuomenės tėčių apsaugai. '.Dabar matome daug panašių skelbimų laikraščiuose, kartais ir viliojančių pasiūlymų, kuriais ir lietuviai, gal būt, jau susidomėjo, tad šie oficialios įstaigos perspėjimai gal bus tikrai Įsidėmėtini. ‘ .

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms Į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTREČia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos. ’ NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

— Man gera, kad tu jautiesi ferai, kadangi aš noriu tau kaitą pasakyt pūtį, laužyta prancūzų kalba ji :ęsė toliau. — Aš nenoriu slėpsis, kad aš įsimylėjau tave. Aš roriu su tavim gyventi kartu. Aš turiu gerą tarnybą ir esu vertinama partijos aplinkoje. Mums nebus vargo. Tu daugiau nebūsi kalinys ir mes abu būsime laimingi...Nustebau, kad tokia žiauri kaliniams moteris galėtų sakyti, kad myli mane. Savo mintis perkeldamas į žodžius pratariau jai:— Tania, tai neįmanoma. Yra daug kliudančių dalykų tarp mūsų. Aš esu anglas ir beveik nieko nežinau apie tave...— Mes galėtumėm būti laimingi. Tavo gyvenimas būtų daug lengvesnis...— Aš tikiu, Tania, tavim ir esu labai tau dėkingas už viską. Bet tu turi-suprasti mano ryšį su Anglija. ■ , » •— Tu gali pamiršti Angliją. Ten tau nėra jokios ateities. Rusijoje visuomet tu rasi vietos ir būsi labai reikalingas, mokėdamas svetimas kalbas.Atsakiau jai neigiamai. Ji pa- sįėmė savo patefoną ir apleido kambarį, neištardama nei žodžio. Pasilikęs vienišas kambaryje galvojau, kaip tas atsilieps mano ateičiai. Mintys nebuvo raminančios.

Pagalvojusi tru-

Po neilgos kelionės buvau įvestas į naujus kalėjimo rūmus. Atlikus menkus formalumus buvau įleistas į naują celę, kur, mano nustebimui, pamačiau sėdintį Nixoną.
— O, Scotty! Jėzau, kaip miela tave gyvą pamatyti!...— Aš taip pat laimingas matydamas tave.Nors nesiprausęs ir nesiskutęs, navigatorius Nixonas atrodė neblogiausiai.— Tu nekaip atrodai, Scotty. Po kelmais, kas su tavim buvo atsitikę?Aš papasakojau savo pergyvenimus, terorizavimą, kurį turėjau pernešti ant savo pečių.— Tai tie prakeikti bolševikai! Jie nei kiek negeresni už vokiečius...— Jie dar daug blogesni! — atsakiau jam.Jis papasakojo man savo istoriją. Jam pavyko lengvai įtikinti rusus su savo kanadišku akcentu. Jie klausinėję daugybę kvailų klausimų ir tada atvežę čia. Ir niekas nuo tada jo čia nelietęs, iki prieš porą savaičių vertėjas pradėjęs klausinėti apie įgulos narius ir ypatingai apie mane.Prisiminiau, „kad to paties klausinėjo apie jį. Bet labiausiai man prisiminė egzekucijos vieta. Kas būtų buvę, jei jie būtų turėję tikrais šoviniais užtaisytus šautuvus, kai spynos traškėjo atstatytos į mane.— Kas asitiko su kitais mūsų lėktuvo įgulos nariais? — paklausiau aš.(Bus daugiau)

darytos autonominės įstaigos Briuselyje.
Antras pranešimasLietuvos Pasiuntinybė prie šv. Sosto džiaugiasi galėdama pranešti, kad Lietuvos Bažnyčia, kaip ir kitų pavergtųjų tautų Bažnyčios, bus atstovaujama Civitas Dei paviljono Tylos Bažnyčios skyriuje.Techniškas eksponatų paruošimo darbas jau pradėtas vykdyti.Ta pačia proga pažymėtina, kad Briuselio Pasaulinės Parodos lietuviams lankytojams bus duota proga prieiti prie išpažinties savo gimtąja kalba.
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yra gaunamos bankuose ir ligoninėse. Vietovėse, kur nėra banko, 
formas galima gauti pašto Įstaigose.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION . TORONTO 7 • WA. 4-3301

|Ar esi užsiregistravęs ?



1958. vm. 21. — Nr. 34 (450)
'I "I ' I , II l I I

Šio seimo sušaukimas šiais
1958 metais yra labai vykęs. Juk 
tai mūsų jubiliejiniai metai: 40 
metų! 100 metų! ir 500 metų! Šio 
seimo svarba taip pat yra labai 
didelė. Ji dar padidės su jo nu
dirbtais darbais. Juk dalyvaus 
lietuviai iš 19 laisvų kraštų. Tai 
pirmas kartas toks , didžiulis 
įvykis Lietuvą okupavus!

Šių 19 kraštų lietuvių atsto
vų tartas žodis plačiai nuskam
bės per pasaulj: jis pasieks ir 
mūsų pavergtus brolius, jį iš
girst laisvasis pasaulis, jį ver
tins, nors ir niekins, ir mūsų tau
tos okupantas. Šis seimas už-
baigs ir vieną mūsų tremties 
perijodą — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organizavimosi 
perijodą.

PLB-nės kiekviename krašte 
kūrėsi vis kitais principais, nors 
kūrėsi pagal vieną ir tą patį VLI 
Ko priimtą statutą. Pvz. Kana
dos LB krašto statutas sako, kad 
kiekvienas lietuvis yra tuo pačiu 
ir LB narys, kol jam nėra atim
tos šios teisės. Anglijoj LB-nę 
sudaro visos lietuviškos organi
zacijos su visais savo nariais. 
Reiškia, B-nė yra kaip ir lietu
viškų organizacijų federacija. 
Amerikos B-nė nuėjo siauriau
siu keliu: ji paėmė eilinės orga
nizacijos principą — kas moka 
solidarumo mokestį, tas yra 
LB-nės narys!

Nekritikuojant šiandieną pa
skirų Bendruomenių nusistatytų 
pagrindų, PLB Seimui teks tarti 
žodį dėl Bendruomenės pačių 
organizacijos principų ir duoti 
tam tikrus nuostatus dėl toli
mesnio šios organizacijos pobū
džio, paliekant tam tikrą auto
nomiją kiekvienam kraštui.

PLB Seimas tvirtai kištis į pa
skirų kraštų problemas ir jas 
spręsti negalės. Jei pati B-nė 
nesugeba paimti tikro kurso, tai 
kitų kraštų bendruomenės ma
žai ką gali pagelbėti.

PLB Seimui atsistoja prieš 
akis: .

A—okupuotos Lietuvos reika
lai visoj visumoj,

B—visa lietuviška tremtis lais 
varne pasauly,

C—PLB-nės organizacija.
A. 1. PLB Seimas turi tarti sa

vo nusistatymą lietuvių tautos 
pagrindiniu reikalu — dėl oku
puotos tautos ir jo laisvės.

1918 metais lietuvių tauta, iš
naudodama susidariusią politinę 
konjunktūrą ir pasinaudodama 
tautų apsisprendimo principu 
atkūrė savo valstybę — nepri
klausomą Lietuvą.

PLB SEIMAS
J. MATULIONIS

pasiekė atkurdama Lietuvos 
valstybę, ir kad toji valstybė yra 
okupuota ir tauta pavergta 
taria savo viešą, iškilmingą ir 
niekad nesenstantį žodį —

— rusų okupacinė kariuome
nė su visais kolonistais ir čekis
tais turi būti iš Lietuvos ati
traukta - pašalinta,

— lietuvių tauta globoje JTO 
atgaivina nepriklausomą valsty
bę, tuo įgyvendindama nuo am
žių lietuvių tautos pagrindinį 
siekimą,

— kol vienas ir kitas reikala
vimas nebus įvykdyti viso pa
saulio lietuviai pasižada nuolat, 
visur- ir kiekviena proga kelti 
pavergtos Lietuvos reikalą ne
leidžiant užmigti pasaulio są
žinei.

Laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos šūkis dar kartą turi 
galingai nuskambėti per visą pa
saulį, šį kartą kaip vieningos 
lietuviškos emigracijos iš viso 
laisvojo pasaulio!

2. Kadangi Lietuvos laisvini
mo reikalais jau iš seno rūpinasi 
ir tam tikslui veikia VLIKas, 
Lietuvos Diplomatinė Tarnyba 
ir kt., nebūtų šiandien reikalo 
tremties organizacijai kurti dar 
naujus laisvinimo organus. Už
tektų, kad PLB savo visumoj su 
visų kraštų bendruomenėmis 
aktyviai remtų Lietuvos laisvi
nimo pastangas; aktyviai prisi
dėtų ir finansine prasme; akty
viai veiktų savo krašto vyriau
sybes,/ parlamentus, visuomenę, 
spaudą, organizacijas Lietuvos 
laisvinimo kryptimi bendrai ir 
kartu veikiant savo visuomenių 
viešąją opiniją prieš mūsų kraš
to okupantą — Sovietiškąją Ru
siją. Čia nėra būtina, kad patys 
B-nės vyriaus: organai, kaip 
Krašto Valdybos ir kt., tiesiogiai 
Įsijungtų Į šiuos darbus. Bet jos 
tūri turėti kad ir autonominius 
pagalbinius organus, kurie dirb
tų šį politini darbą.

3. PLB Seimas Įpareigoja 
kiekvieną PLB-nės narį, taigi 
kiekvieną lietuvį, ne tik rūpin
tis, bet aktyviai remti Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Lietuviškai plačiajai visuome
nei nuolat ir nuolat turi būti 
primenama, kad Lietuvos da- 
bartinė nelaimė yra kartu ir 
kiekvieno lietuvio nelaimė, nors 
jis gyventų ir laisvėje ir lai
mėje.

B. PLB-nei neturi būti sve
timas nei vienas lietuviškas rei-

1940 m. II-jo karo sąmišy ru- kalas. Čia suprantami tokie rei
sas bolševikas tautą pavergė. Ir kalai: kultūriniai, auklėjimo ir 
ši padėtis, kartu visą Europa, ! švietimo, socialiniai - ūkiški, 
pasiliko labai laikinoj būklėj, lietuviškos reprezentacijos etc. 
kurios laisvasis pasaulis nepri- Nesvarbu, kas tuos darbus 
pažino, bet kurią okupantas dirbtų: ar pati B-nė, ar kitos
stengiasi išnaudoti savo tiks
lams naikindamas iš esmės pačią 
tautą, pačius kraštus kolonizuo
damas ir rusifikuodamas.

PLB Seimas, — pasiremda- j jų darbus Įvertinti. Dėl ateities 
mas ir šiandien visuotiniai galio- j reiktų tik stengtis tuos darbus 
jančiu ir visų teorijoj (net ir ; koordinuoti, plėsti ir sistema- 
bolševikų, kiek tai liečia Aziją tinti.
ir Afriką!) tautų laisvo apsi- Pvz. šalpos darbas. Amerikoj 
sprendimo principu, pasiremda- iš seno veikia BALFas. Laimin- 
mas faktu, kad lietuvių tauta i ga turi būti JAV Bendruomenė, 
yra ir pasisakiusi ir kovojusi už tkad jai jau nereikia rūpintis 
to principo Įgyvendinimą, ko ir/šiais reikalais. Ji gali tik BAL

organizacijos, ar net pavieniai 
asmenys. Nieko nereikia griauti, 
kas yra. Visiems dabai’ dirban
tiems reikia pripažinti kreditą ir

Pvz. šalpos darbas. Amerikoj

Fui talkininkauti. Kanadoje pa
čiai Bendruomenei teko sukurti 
specialų Šalpos Fondą, per kurį 
Kanados lietuviai įsijungė į, šal
pos darbus, taip reikalingus kitų 
kraštų lietuviams.

Laiminga bendruomenė, kuri 
rado veikiančias lietuviškas’mo
kyklas. Jai teko tik jas remti, 
joms pagelbėti. Kur to nebuvo, 
pačiai Bendruomenei tenka jas 
kurti, organizuoti ir išlaikyti.

Tas pats ir politikoj. Mūsų 
lietuviškoj politikoj, kiek tai lie
čia Lietuvos laisvinimo darbą. 
Bepigu Amerikos Bendruome
nei, kur veikia iš seno ALTas. 
Kitų kraštų Bendruomenėms 
teko pačioms imtis šio darbo ir 
vienaip ar kitaip susiorganizuo
ti. Palikti jį nuošaly, kaip ben
druomenei nepriklausantį (yra 
pas mus ir tokių galvų!) iš viso 
negalima. Jis turi būti kieno 
nors dirbamas.

Didelis reikalas liečia Kultū
ros Fondą, kuriam iš esmės pri
klausytų visi kultūros reikalai. 
Čia ypač nėra sutarimo dėl jo 
uždavinių ir apimties. Tenka 
šiandien tiek pasakyti, kad jis 
yra būtinas, bet jo. uždaviniai 
kiekviename krašte bus vis ki
ti. Kiekvieno krašto bendruo
menė ras tokį sprendimą, kuris 
geriausiai atitiks vietos sąlygas.

Pačiai PLB-nei, kaip vyriau
siai, bendrinei, centrinei ir visus 
jungiančiai organizacijai, tenka 
apjungti visus lietuvius, jų da
bar veikiančias organizacijas, 
derinti visą lietuvišką veiklą ir 
daboti, kad tame veikime nebū
tų spragų, kad to pačio darbo 
nedirbtų iškart keli, o prie kito 
niekas.

Kiekviename krašte LB-nė ei
na ir eis skirtingais keliais, de
rindamas! prie veikiančių vals
tybės įstatymų, atsižvelgdama Į 
senas lietuviškas organizacijas 
ir jų pajėgumą, atsžvelgdama ir 
į savo jėgas.

PLB, principe atmesdama bet 
kokį lietuvių skirstymą ir neda
rydama skirtumo tarp senųjų iš
eivių ir naujųjų,’deda pastangas 
apjungti visus. Tauta neklau
sia, kas yra jos sūnus, taip ir 
Lietuvių Bendruomenė, būdama 
tautos tęsinys tremty, neskirsto 
savųjų Į sūnus ir posūnius. Kiek 
vienas lietuvis savaime yra ir 
PLB-nės narys su visomis jo 
teisėmis ir pareigomis.

C. PLB-nė vra kartu ir labai 
paprasta ir sudėtinga. Jau šian
dien visi kraštai turi sukūrę sa
vo Bendruomenes. Jos jau vei
kia ir siunčia savo atstovus Į PL 
B-nės Seimą. PLB Seimas near
dydamas to visko, kas yra su
kurta, eina tolimesnio organi
zavimo kryptimi. Ligi šiol PL 
B-nės dar nebuvo. Seimas PL 
B-nės organizavimąsi užbaigia. 
Jis jąja Įkuria ir palieka veikti 
ateičiai. Kitaip sakant, sudaro 
PLB-nės centrinius organus. Jei 
šito Seimas nepadarytų, tai jis 
neatliktų-vieno iš svarbiausiųjų 
darbų. Nesirenka Seimas tik 
manifestuoti ir demonstruoti 
(nors ir šita manifestacija yra 
labai reikšminga ir svarbi!), ne
sirenka Seimas tik muzikos, dai
nų klausytis (tai būtų perdidelė 
prabanga ypač kitų šalių atsto
vams!), nesirenka Seimas tik

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

Šiaurės Amerikos moterys pasaulyje buvo vienos iš . 
pirmųjų išlaisvintos. Ištikrųjų jos niekad nebuvo 
taip laisvos, kaip kad Šiaurės Amerikos vyrams savo 
apsigynimui išvysčius skalbimo mašinas, 
džiovintojus, atmatų dėžę ir dviejų mašinų garažą. 
Tačiau šio vyro žmona pasidarė taip išsilaisvinusi 
savo bridžo klubui, kad net neparodė savo vyrui, kaip 
panaudoti indų plovimo mašiną. Vyras atrodo 
supykęs ir ištikrųjų toks yra.

* George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metais ir posirinko sou gy
venome vietą K anodą, puikrous* po soul io kroštg. šioje paveikslų 
serijoje jis stebi šio krašto gyvenimo iŠ linksmosios pusės; Molson's 
alaus daryklos (Ontario) bendrovės užsakymu — 1786 metų naujųjų 
kanadiečių.

PLB SEIMO TVARKARAŠTIS
Rugpiūčio 28: 10 vai. rytą PLB 

Seimo atidarymas Statler vieš
butyje, 7th Ave., 32nd & 33rd 
Street, Niujorke;

12 vai. dieną spaudos parodos 
atidarymas Statler viešbutyje;

4 vai. p.p. meno parodos atida
rymas Riverside muziejuj, West 
103rd Street ir 
Niujorke;

7.30 vai. vak. 
zikos koncertas 
ziejuje;

Rugpjūčio 29: visą dieną PLB 
Seimo darbo posėdžiai Statler 
viešbutyje;

Rugpiūčio 30: 10 vai. rytą PLB 
•Seimo darbo posėdis Statler 
viešbutyje;

12 vai. dieną sporto šventės 
atidarymas;

3 vai. p.p. PLB Seimo iškil
mingas posėdis Statler viešbu
tyje;

Rugpiūčio 31: 10,30 vai. rytą 
iškilmingos pamaldos už Lietu
vą šy. Patricko katedroje, 5th 
Avė. ir 51st Street, Niujorke;

2 vai. p.p. PLB Seimo koncer
tas Carnegie Hall 154 W. 57th 
Street, Niujorke;

7 vai. vakare PLB Seimo pa
baigtuvių iškilmingas banketas 
ir šokiai Statler viešbutyje.

P.S. Bilietas į PLB Seimo kon
certą kaštuoja nuo $5.75 iki $1, Į 
banketą — $10.

Informacijos: kun. V. Dabušis, 
916 Willoughby Ave., Brooklyn 
21, N.Y.: GLenmore 5-7281;

I. Banaitytė, 192 Arlington 
Ave., Brooklyn 7, N.Y., Midway 
7-6247;

J. Makauskis, 701 Willoughby 
Ave., Brooklyn 6, N.Y., HYa- 
cinth 1-7603;

Lietuvos Laisvės Komitetas, 
70 5th Ave., New York 11, N.Y., 
WAtkins 4-5461.

PLB SEIMO ORG. KOM. 
INFORMACIJOS

Riverside

kamerinės
Riverside

Dr.,

mu-
mu-

ra tik vietos meno kritikams. 
Kadangi šis ^muziejus Niujorko 
meno pasauly turi gerą vardą, 
tikimasi, kad didžiosios spaudos 
meno kritikai atkreips į mūsų 
menininkų darbų parodą dė
mesį.

Riverside muziejaus, kur vyks 
liet, dailės paroda,‘vadovybė pa
prašė iš parodos rengėjų 300 
egz. parodos katalogų ir juos 
pati išsiuntinės visos Amerikos 
meno muziejams ir kolekcijoms. 
Muziejus tup būdu informuoja 
apie kiekvieną parodą, vykstan
čią jo patalpose. Taigi žinia apie 
lietuvių dailės parodą bus pa
skleista visame šio krašto meno 
pasaulyje.

Muz. J. Žukas šeiminiame 
koncerte Carnegie salėje vargo
nais išpildys lietuviškos muzi
kos pynę. Taip pat jis dalyvaus 
“Lietuviais esame mes gimę” ir 
himnų išpildyme kartu su cho
ru ir simfoniniu orkestru.

Bilietai į didįjį koncertą kai
nuoja $5.75, $4.50, $3.75, $2.75, 
$2.50 ir $1. Bilietai į banketą 
rugp. 28 d. Statler viešbutyje 
kainuoja $10. Norintieji daly
vauti koncerte ir bankete turi iš 
anksto registruotis - užsisakyti 
bilietus, nes rengėjai prieš ke
lias ’dienas turi pranešti viešbu
čiui svečių skaičių. Kreiptis: Mr. 
J. Makauskas, 701 Willoughby 
Ave., Brooklyn 6, N.Y., arba 
Rev. V. Dabušis, 916 Willough
by Ave., Brooklyn 21, N.Y.

LIETUVOS GYVENTOJŲ ŽUDIKŲ BYLII
(Elta) Lietuvos gyventojų 

masinio žudymo byla Ulmo teis
me eina jau į ketvirtąjį mėnesį. 
Jau baigti liudininkų ir eksper
tų apklausinėjimai ir eina pro
kurorų ir gynėjų kalbos. Teismo 
pasitarimai numatomai užtruks 
ilgesnį laiką, nes byla ir savo 
apimtimi ir kaltinimų svarbumu 
yra didžiulė ir paini, tad spren
dimo taip greit nelaukiama.

Iš liudininkų apklausinėjimų 
dar pažymėtinas parodymas, 
kad kaikurie Batakių gyventojų 
žudymo dalyviai vėliau išėjo iš 
proto. Čia, kaip ir kitur, žudy
mai buvo vokiečių gestapo iš 
anksto organizuoti.

Liudininkų pakartotinai buvo 
prisiminta ir žudymai Gargž
duose. Kaikurie kaltinamieji 
teisinosi, kad šimtai Gargždų 
gyventojų buvę sušaudyti už 
tai, kad priešinosi vokiečių ka
riuomenei. Vienas iš paskutinių
jų liudininkų, Gargždų kauty
nėse dalyvavusio vokiečių bata- 
iijono adjutantas patvirtino jau 
kitų liudininkų parodymus, kad 
jokio civilių gyventojų pasiprie
šinimo nebuvo. Tik sovietinių 
pasieniečių dalinys priešinosi. 
Panašiai buvę, ir Kretingoje.

Gilų įspūdį į visus teismo po
sėdžio dalyvius padarė lietuvės 
Onos Rudaitienės (67 m.) paro
dymai. Liudininkė pati savo aki
mis matė, kaip buvo masiniai 
žudomi Lietuvos gyventojai Vir 
baliaus apylinkėje. Vienu pro
tarpiu ji vėliau galėjusi prieiti 
prie pačios duobės, į kurią nu
žudytųjų lavonai buvo suversti 
ir jų tarpe ji net atpažinusi vie
ną. Rudaitienę tie baisūs vaiz
dai tiek paveikė, kad ji apalpo ir 
netoliese esančio kerdžiaus bu
vo nugabenta toliau nuo žudy
mų vietos. Žudikai jos parody
mu buvę tokiomis uniformomis, 
kaip būna gestapininkai. Egze
kucijos vykusios nuo 5 iki 9 vai. 
.yto. Tarp nužudytųjų buvę ke
letas lietuvių, kurie buvę kalti
nami išbadėjusiems suimtiems

tuo buvo įdomūs, kad ne visi 
vokiečių pareigūnai buvo uolūs 
instrukcijas apie žydų naikini
mą įkarštin tuoj pat vykdyti. 
Gewecke sugebėjęs Šiauliuose 
išlaikyti gyvus kelis tūkstančius 
žydų iki pat 1944 metų. Žydai 
dirbę t.k. odos apdirbimo pra
monėje, kurios gaminiai ėję ka
riuomenei. Tik 1944 m., prisiar
tinus sovietų frontui, žydų ge
tas Šiauliuose buvo likviduotas 
ir žydai išvežti į Vokietiją. Tie
sa, 1942 m. staiga iš Kauno at
vykęs SS vadas Jaeger ir pasi
sakęs turįs įsakymą Šiaulių ge
tą likviduoti. Gewecke jam 
griežtai pasipriešinęs ir tiesiai 
Jaegeriui pagrasinęs: “Jei Jūs ir 
tik vieną žydą gete paliesite, aš 
Įsakysius apginkluoti savo poli- ' 
ei ją ir lietuvius partizanus ir 
atidengsiu ugnį į Jūsų SS”. Jae- 
geris po to išvykęs ir Šiaulių ge
tas taip ir likęs nesunaikintas. 
Žinoma, tasai žydų išsaugojimas 
darbams nereiškė, kati nebūtų 
įvykę atskirų sušaudymų. Pat
sai Gewecke pripažino, kad kar
tą vieną žydą sušaudę tik dėl 
juodosios prekybos su keliomis 
cigaretėmis. Į kaikuriuos klau
simus Gewecke atsisakė kaip 
liudininkas atsakyti, nenorėda
mas savęs apkaltinti.

KANADOS LIETUVIU 
DIENA

šiais metais ryšium su PLB Sei
mu Niujorke rytų Kanadoje ne
bus ruošiama. Buvo siūlyta to
kią dieną suruošti Otavoje, bet 
vietos apylinkės valdyba, esant 
mažai kolonijai, atsisakė rengti.

Kalbinta Edmontono ir Calga- 
ry apylinkių valdybos, kad su-

Senatorius P. Bush iš Connec- ruoštų vakarų Kanadoje lietų- 
tieut kalbės PLB seimo užbaigi- vių dieną, bet ir jos susilaikė , 

Įmo bankete. Taip pat kalbės J.‘nuo tokios dienos ruošimo. Tuo;1 
Kajeckas, Lietuvos atstovas Va- j būdu šiais metais lietuvių dienos 
šingtone.

Prel. J. Balkūn">G pasakys pa- i ___
mokslą laike pamaldų Niujorko j 
katedroje, kuriomis bus paminė-I Maskva. — Sovietų. Sąjunga 
ta šv. Kazimiero gimimo sukak- ’ pasirašė su Kinija pagalbos su- 
tis. Pamaldas laikys vysk. V. Po-:tarti — pasižadėjo pegeibėti Ki- 
dcLLL. • Ihijai pastatyti ar praplėsti 47

Pirmoji tarpt, lietuvių dailės * pramonės įmones. . .
paroda, Įvyksianti PLB seimo ! Lisabona. — Salazaras, kuris; mėnesius nuo vokiečių izygiavi-

■ ’ i jau 25 ! mo gestapas sunaikino Lietuvo-
ri publikai bus atidaryta rugp. /metai, pakeitė 10 iš 15 savo
28 d., nuo rugsėjo 18 d. bus atda- misterių.

Baa Kuraitis Sov. Sąjungoje

dolskis.

i Kanadoje nebus. Kr. V-ba. /ydams davę duonos.
Ekspertais buvo pakviesti kai

kurie žydų veikėjai ir vienas vo
kiečių istorikas. Jie visi patvir
tino, kad masiniai žudymai Lie
tuvos pasienyje vyko vokiečių 
gestapo įsakymu ir jų buvo or- 

; ganizuoti. Viso per pirmuosius 4

proga Riverside muziejuje, ku- l premjero pareigas eina
- . ■ t i. 't ' . • i ,■ A ‘ -i n r* i - mi-;je 80.000 žmonių. Bet tai buvo 

'-tik tais mėnesiais. Vėliau tas 
skaičius žymiai padidėjo. Apie 
Lietuvos gyventojų naikinimo 
skaičius kruopščiai buvo prane- 
šinėjama centro įstaigoms Ber-

Zinomss Oiks^os lictuvii^ vi- į tip. sūnumi is Lietuvos. Lčiiske iviic Dalis tu. duomenį^ vrs išli"

i bininkas — ;
■ vėjas Dan Kuraitis su ekskursi-
ija lankosi Sovietų Sąjungoje. Jis 
buvo susitaręs Minske geležin
kelio stoty susitikti su savo bro-

sūomeninikas ir stambus preky- į ‘'Naujienų” red. D. Kuraitis iš ! • 
_______ — automobilių parda- ! Jaltos rašo liepos 29 d.:

| “Sovietų Sąjungoje laiką lęi- 
[džiame gerai. Mus traktuoja pui- 
ikiai ir su pagarba. Mūsų vokie
čių gamybos autobusas puikus. 
:Mes visi 25 švariai apsirengę tu
ristai su kameromis atrodome 
lyg kokie dideli pirkliai. Kur tik 
sustojame, tuoj šimtai žmonių 
mus apsupa, ir kiekvienas klau
sia, koks Amerikoje gyvenimas. 
Žmonės labai draugiški ir juo
kauja. Bet kai pavieni sutinki, 
tai negali nieko paklausti, —- 
eina pro sali nieko nesakydamas.

Mes tarp Rusijos žiAonių at
rodome lyg iš Marso atskridę. 
Ir jie taip apie mus mano. Tik 
milicija nedraugiška ir visai ne
nori kalbėti. .

i Brolio sūnų radau miegant 
Minsko geležinkelio stoty. Tuoj 
prisistatė milicija, ir kai jis nu
ėjo lagamino pasiimti, tai ji ėmė 
kamantinėti. Esą, ar tai tavo tė
vas iš Amerikos? Nuo jo pasi
traukė, kai atsakė- jog tai dėdė.

Kai atsivedžiau sūnėną prie 
viešbučio, tai nenorėjo Įleisti Į 
vidų. Įleido tik po to, kai mudu 
su Rask užprotestavome. Įsive- 
dęs Į kambarį, sūnėną aprengiau 
nuo galvos iki kojų. Po tos ope
racijos atrodė kaip tikras ame
rikonas. Nusivedžiau pusryčių, 
o paskui kartu autobusu kelia
vome i Maskvą bei kartu kam
bary išnakvojome penkias nak
tis. Kartu ir visas įdomesnes vie
tas apvažinėjome. Su sūnėnu 
buvo graudu atsiskirti, kai teko 
su turistų grupe keliauti toliau.

Per radiją nuolat girdžiu so
vietų pranešimus, kur visokiais 
būdais linksniuojami “Amerikos 
imperialistai...” Kelionė nepa
prastai įdomi ir daug ką apie ją 
turėčiau parašyti. Bet tai pada
rysiu. kai grįšiu. O dabar tai vi
sur einame ir stengiamės kiek 
calima daugiau pamatyti bei pa
tirti ...”

menininkų gražiais kūriniais pa
sigėrėti — Ne! Tai vis gražūs ir 
svarbūs priedai! Bet tik priedai! 
Seimo pagrindinis uždavinys 
yra pareikšti laisvųjų lietuvių 
valią dėl pavergtos lietuvių tau
tos ir Įkurti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, sudarant jos vy
riausius ir centrinius organus!

Lietuvių tauta vieną kartą 
taps laisva. Taigi tautos laisvi
nimas išeiviams lietuviams at- 
puls. Bet PLB-nė pasiliks veik
ti ir toliau.. Ji bus tol, kol bus 
lietuviai išeivijoje ir kol jie jau
sis lietuviais.

Šiandien tenka linkėti PL 
B-nės Seimui: suprasti šios die
nos uždavinius, rasti geriausius 
atsakymus į juos, nusmaigstyti 
gaires ateičiai ir palikti tvirtai 
suorganizuotą PLB!

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskitd daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo TieŠvaru- 
mų kraujo tekėjimą. Adams Garlic 
Pearles yra mažos, bė kvajo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynos česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adorns Garlic Pearles turi savyje 
Salicylomide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikos. Daryk, ką tūkstančiai 
daro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai pa
daręs.
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TRAVEL
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RililOWiiHo meto :
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FOUR SEASONS 
TRAVEL

ir prijungti prie šios bylos.
Buv. Šiaulių gebietskomisaro 

Gewecke parodymai teismui t.k.

Jurgis Gvildys buvo nužudy
tas. Jau buvo anksčiau pranešta, 
kad vienas Ulme kaltinamųjų, 
Franz Behrendt, prisipažino nu
žudęs “vieną lietuvį”, krimina
linės policijos komisarą”. Tuo
met dar nebuvo aiškiai žinoma 
jo pavardė. Dabar jau ji yra pa
aiškėjusi: tai Lietuvos saugumo 
policijos valdininkas Jurgis 
Gvildys. Kai bolševikai Lietu
vą užėmė, Gvildį suėmė. Jis ka
lėjime išbuvo iki karo pradžios. 
Bet neilgai jis džiaugėsi laisve: 
naciai jį suėmė. Dabar iš Ulmo 
bylos eigos patiriama, kad kal
tinamasis Franz Behrendt, anuo 
met vokiečių policijos pareigū
nas, Tilžės gestapo įstaigos įsa
kymu Gvildį nugabenęs į Lietu
vos pasienį, parklupdęs veidu 
žemėn ir sušaudęs. Kartu su juo 
buvęs ir kitas pareigūnas.

Apklausinėj ant liudininkus, 
atsirado vienas buv. policijos 
pareigūnas (Klaipėdoje), kuris 
tą banditinį veiksmą dargi pa
teisino. Šitas nacių liudininkas 
turėjo drąsos teismo salėje pa
reikšti, girdi, Gvildys mirties 
vertas buvęs dėl savo laikysenos 
prieš Klaipėdos krašto vokie
čius. Net teismo pirmininkas 
pasipiktino tokiu pasisakymu ir 
pastebėjo “Na, ką tad nusipel
nė tie, kurie tūkstančius žydų 
nužudė?”

St- Lawrence Oil
✓ • ’ ■ . . . ■ . • . • • ■ • . • •

(Šv. Lauryno alyva)

- gryna kukurūzų alyva 
lengvai išpilamoje skardinėje!

ST. LAWRENCE OIL (Šv. Lauryno alyva) 
yra lengva ir švelni — gryna augalinė aly
va, nepakeičianti patiekalo skonio.

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

alyvą naudoja daugelį

Salotoms

Kepimui, troškinimui

ST.UWRtNCt

JORSALAfS; 
Wing &FRYIH® 
A ?URt CORN 011

I — — — — —— — — — —— — — — — — — — — —

! VF! Till Pwriyfcfre duodamos 36 psl. RECEPTŲ KNYGELES (anglų or II « !■■■ I VI prancūzų kolba) "COOKING WITH CORN OIL"... rąžykite i |
THE ST. LAWRENCE STARCH COMPANY LIMITED !
Port Credit — Ontario j

Gamintojai ir Btl HIVL SYRUP — DURHAM CORN STARCH — ir ;
I IVORY LAUNDRY STARCH (Baltų ir Mėlynų) Į

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

ir t.t. 24 valandų patarnavimas veltui.

HAMILTON 75 Homewood Ave. JA. 9-0163
TORONTO 42 Evelyn Ave. RO. 9-4612
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Pavergtoje tėvynėje
Nors nuolat skelbiama apie komitetas. O taip nusprendę 

amnestjią, tačiau rugpiūčio 8 d. dėl to, kad girdi, jei įmonė ne- 
Vilniaus radijas pranešė, kad įvykdytų plano, tai kaltė bū-
liepos 16 d. Liet. Augšč. teismas, 
pirmininkaujant Juknai, kalti
nant prokurorui Galinaičiui, nu
teisęs mirti tūlą Algirdą Petro- 
nį, esą, buvusį policijos tarnau
toją, kuris 1941 m. karo pra
džioje suorganizavęs “naciona
listų gaujas” ir plėšęs bei žudęs 
gyventojus. Antros okupacijos 
metu jis gyvenęs pakeista pa
varde Vilniuje, bet buvęs susek
tas. Jo tėvas Utenos apskrity tu
rėjęs net tris dvarus. Teismo 
sprendimas esąs įvykdytas — 
Petronis sušaudytas.

Į Briuselį liepos 25 d. per Mas
kvą iš iVlniaus išvyko Švedo 
ansamblio trejetukas: bifbyni- 
ninkas Pranas Tamošaitis su 
kanklininkais Regina Tamošai
tiene ir Antanu Žemaičiu. Tik 
jie bus “LTSR” reprezentantai 
Sovietijos valdomų tautų kon
certe pasaulinėje parodoje. Vi
sas ansamblis (ar jo didžiuma) 
gal vėliau pasirodys Prancūzi
joje ir Italijoje. Be to, kalbama,

• apie B. Dvariono pasirodymą 
Londone šį rudenį.-

Birutės kalno koplyčia Palan
goje paversta skaitykla. Čia be
sigėrint jūros vaizdais galima 
pasiskaityti laikraščių ir žurna
lų. Iš Birutės kalno papėdėje 
buvusio Liurdo tėra likusi tik 
ola, bet yra paminklinis akmuo 
su užrašu “Tau Birute”. Prie šio 
paminklo visada yra iš lauko gė
lių nupintų vainikų. Tuo pasirū
pina vasarotojai.

Butų trūkumas yra viena iš 
didžiųjų sovietinio gyvenimo 
bėdų, kompartija neseniai pa
skelbė šūkį per 10-12 metų pa
šalinti butų trūkumą. Bet tai 
jau ne pirmas užsimojimas, o/ 
vaisiai vis dar tokie, kad daugu
moje šeimos turi tenkintis vie
nu kambariu ir bendra virtuve. 
Vilniaus vykdomojo komiteto 
pirmininkas, atseit burmistras, 
iškilmingai skelbia šūkį: “Kiek
vienai šeimai butą!” Kaži kada 
sovietinė propaganda prieis prie 
šūkio “Kiekvienai šeimai — na- 
mą: :

Septynių darbo valandų die
ną įvesti buvo nutarta garsiojo 
XX partijos suvažiavimo. Ištik- 
rųjų tai buvo šūkis dirbti spar
čiau, kad per 7 valandas būtų 
padirbama tiek pat, kiek padir
bama per 8 vai. “Tiesos” Nr. 
14 Kauno “Dubysos” siuvyklos 
meistras K. Grinevičius ir siu
vėjai G. ' Nakaitė ir V. Kuzas 
skundžiasi, kad jie sausio mėne
sį pertvarkę savo darbą. Įvedę 
siuvimą “sroviniu būdu” ir pa
siekę to, kad per 7 vai. padary- 
dav- daugiau, nei anksčiau per 
8 vai. Po bandomojo laikotarpio 
buvusi įvesta 7 vai. darbo die
na, tačiau vasario mėn. “iš augš- 
čiau” buvę Įsakyta grįžti prie 8 
vai. darbo dienos.

“Tiesos” korespondentai išaiš
kino, kad tai buvęs sprendimas 
miesto ūkio valdybos, kurią pa
laikiusi ir kompartijos miesto

sianti primesta 7 vai. darbo die
nai. Plano galį neįvykdyti ir dėl 
to, kad galį pritrūkti žaliavų, bet 
kaltė būsianti metama tom 7 
valandom. Dėlto miesto ūkio 
v-bos viršininkas A. Rekevičius 
ir “pavedęs” fabriko direkoriui 
Cerberiui grąžinti 8 vai. darbo 
dieną. Atseit, tegul darbininkai 
dirba, kad biurokratams nebūtų 
pavojaus sulaukti kokių prie
kaištų.

Dail. Liudai Vaineikytei, ži
nomai komunistų partijos vei
kėjai, LTSR augšč. tarybos pre
zidiumas suteikė “nusipelniusio 
meno veikėjo garbės vardą”. Jai, 
mat, suėjo 50 metų amžiaus. Ta 
proga sovietinėje Lietuvos spau
doje pasirodė ir eilė straipsnių 
apie ją.

Adolfas Stonkus, kaip rašo 
“Tėvynės Balsas”, gegužės mėn. 
grįžęs iš Anglijos, motiną, seserį 
ir brolį radęs Telšiuose. Jis pats 
dirbsiąs Klaipėdos uoste “pagal 
savo specialybę”. Jis buvęs vo
kiečių išvežtas darbams tebūda
mas 16 metų amžiaus.

HAMILTON, Ont
Steko streikuoja. Hamiltono I mės, kad to priežastimi yra karš

didžiausio Stelco fabriko darbi
ninkai rugpiūčio 12 d. 7 vaL ry
to išėjo į streiką. Jam prasidė
jus tą pačią dieną b-vė pasiūlė 
pakelti atlyginimą 3 centais ir 
pagerinti draudimus bendrovė
je 2 centų sumoje į valandą. 
Rugp. 13d. Forume darbininkų 
susirinkimas šį b-vės pasiūlymą 
atmetė. Stelco prezidentas H. G. 
Hilton savo antrame laiške dar
bininkams, kuris juos per paštą 
pasiekė rugp. 14 d., įspėja: “Aš 
bijau, kad mes visi stovime prieš 
ilgą streiką”.

Savaitraštis “Hamilton Re
view” rugp. 14 d. rašo, kad są
ryšyje su streiku Hamiltonas 
kas savaitę praras po 2 milijo
nus dolerių. Stelco streikuojan
tieji apie 7.500 darbininkų kiek
vieną savaitę netenka atlygini
mais $750.000. Tas pats “Hamil
ton Review” labai apgailestauja, 
kad streikas įvyko ir straipsnį 
baigia: “Geriausia ko mes gali
me tikėtis, kad streikas bus 
trumpas”.

Stecoje dirba apie 300 lietu
vių, kurie kas savaitę atlygini
mais praranda apie $25.000.

LN kino liepos mėn. davė gra
žius rezultatus. Rugpiūčicj pir
mosios dienos kino apyvartoje 
jau žymiai liesesnės. Bęt

tos dienos ir įvairios kanadiečių 
masinės programos, kaip sporto 
rungtynės, gražuolių rinkimai 
ir pan.

Liepos mėn. kino apyvarta 
buvo:

Pajamos:
Už įėjimo bilietus $4.148,33 
Krautuvėlės grynas

pelnas 116,40
Vaisvandenių automato 

komisas 80,62
Komisas už surinkimą

taksų 10,88

Išlaidos: 
Filmų nuoma 
Algos 
Reklama
Filmų užsakymo b-vei

Toronte 100,00
Įvairūs reikmenys 155,09
Remontai ' 124,27
Elektra 50,00
Mokesčiai, leidimai ir .

draudimas 115,23
Telefonas, raštinės ir kt 105,65 
Filmų' pristatymas 45,25

tiki-

kita dalis eis skolos atmokėji- 
mui.

Ši savaitė yra lietuvių savojo 
kino lankymo savaitė, todėl visi 
nors vieną vakarą į jį atsilanky
kime.

atidaręs savo raštinę ir krautu
vę Hamilton Heating Services, 
12 Barton St. E., (tel. JA. 9-3765, 
namų JA. 2-8288), yra Kuras 
Antanas. Šildymo krosnių įren
gimuose ir aptarnavime jis tu
ri ilgametę praktiką. Jo versle 
dirba 6 darbininkai, kurių vie
nas turi 18 metų šioje srityje 
patyrimą. Jis turi specialius 
įrankius, kuriais tiksliai patikri-

Viso $4 356 23 , na> kiek alyv°s sudega ir kiek iš- 
• ’ eina dūmais. Alyvos vartoto

jams — namų savininkams toks 
patikrinimas kartais sutaupo ne
maža pinigų.

A. Kuras džiaugiasi, kad šia
me versle jam gerai sekasi, ir 
šiuo metu, neskaitant pataisy
mų, kas savaitę jis įstato po 2 
naujas krosnis ir turi užsakymų 
mėnesiui į priekį.

Linkime nauja ja mmūsų vers
lininkui geriausia pasisekimo!

Sk. St.

$1.542,12
971,15
238,17

«b

Lietuviai pasaulyje

ST. CATHARINES, Ont
Pagerbti išvykstantieji lietuviai

Labai reta žmonių, kurie sau 
tyliai, be jokios reklamos, neieš
kodami sau garbės dirbtų vi
suomeninį - lietuvišką darbą, 
kaip kad darė St. Catharines se- , 
nosios išeivijos Katryna ir An- į 
tanas Satkevičiai. Jų nuopelnai 
mūsų kolonijai ir nuveiktų dar- ; 
bu vaisiai pasirodė tik jiems ap- • 
leidžiant St. Catharines, išvyks- 1 
tant į naujai įsigytą ūkį netoli 
Otavos prie Kemptville, Ont.

St. cathariniečiai, įvertindami 
jų nuopelnus, surengė atsisvei
kinimo vaišės brolio Mykolo 
Satkaus bute liepos 29 d. Į jas 
susirinko organizacijų atstovai, 
giminės ir nemaža dalis senes- 
niųjų st. cathariniecių padėkoti 
savo geradariui. Prie puikiai pa
ruošto stalo po trumpos įžangos 
iniciatorius I. Šajauka įteikė 
bendrai senesniųjų nupirktą do
vaną — meškerę, J. Kazragienė 
— meškeriojimo įrakius ir E. 
Kuraitienė — “Kristus Alyvų 
daržely” paveikslą. Atsisveikini
mo kalbas tarė: SLA vardu Z. 
Piliponis, vilniečių ■— K. Bogu
šis, senesnių lietuvių — A. Ku
raitis, J. Kazragis, I. Šajauka ir 
kiti. Iš giminių gan jautriai at
sisveikino ir išvykstančių vardu 
padėkojo jo brolis Juozas Sat- 
kus.

Katryna ir Antanas yra kilę 
nuo Panevėžio. Užjūrin yra iš
vykę prieš 33 metus, pačiame 
sunkmetyje. Ieškant apsitojimo 
geresnių sąlygų ir darbo teko 
gyventi JAV, net keliose vietose 
Kanadoje ir tik paskiausiai ap
sistoti ilgesniam laikui St. Ca- 
tharinės mieste, kur suradęs 
darbą prie namų statybos išgy
veno iki šių dienų 18 su puse 
metu.

Viso $3.446,93 
Grynas pelnas $909,30.
Iš šio pelno $750 pervesta L. 

Namams, o $159,30 laikinai pa
likta kasoje.

Per visą liepos mėnesį turėjo
me 7.257 suaugusius. lankytojus 
po 54 c., 578 vaikus po 25 C. ir 
567 vaikus po 15 c. Viso sumoje 
$4.148,33. Valdžiai sumokėta 
mokesčių nuo suaugusiems bi
lieto po 6 c. Viso $435,42.

Liepos mėn. kinas ėjo 27 die
nas. Dienos lankytojų vidurkis 
kartu su vaikais buvo 311. Pa
jamų už biliet. dienos vidurkis 
$156,60. Liepos mėn. susidarė 
per $300 ekstra išlaidų, sąryšyje 
su kino perėmimu, kurių kitais 
mėnesiais nepramatoma.

Šia proga mes prašome visus 
lietuvius skaitlingai lankyti sa
vąjį kiną. Jūsų pinigai eis į pel
ną, kurio dalimi metų pabaigoje 
mes tikimės, susirinkę nariai 
parems lietuviškus reikalus, o

Norim padėkoti vyresniems Hamiltono 
at-koms už sudaryto paramą nuvežti 
mūsų narius į stovyklą.

Didelis ačiū J. Pleiniui, kuris rūpinosi 
surasti mašinas. Taip pat dėkojame vi
siems, kurie nuvežė mus į stovyklą.

Hamiltono moksl. a t-k a i.

Antanas ir Katryna Satkevičiai 
prie savo namų St. Catharines.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by '

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

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

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

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

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

Satkevičiai gyveno gan nepa
lankiose sąlygose — visą laiką 
tarp ne lietuvių, bet savo du sū
nus Antaną ir Kazimierą išaugi
no lietuvių dvasioje —• gražiai 
lietuviškai kalbančius. Yra su
darę afidavitus net penkioms 
šeimoms jų lėšomis iš Vokietijos 
atvykti į Kanadą.

Atsiradus daugiau lietuvių St. 
Catharines apylinkėje jis pir
mas lietuvis prisideda prie lie
tuviškos veiklos ir yra St. Ca
tharines B-nės apyl. steigėju, 
jis yra iniciatorius rengėjas St. 
Catharines pirmosios lietuvių 
gegužinės, jie pirmieji parodė 
nepaprastą vaišingumą, nuošir
dumą savo patarimais bei me
džiagine parama naujai atvyks
tantiems. Tais metais jų namai 
buvo centrinė ašis, apie kurią 
sukėsi St. Catharines lietuviškas 
gyvenimas. Nebuvo nei vienos 
rinkliavbs prie kurios Satkevi
čiai nebūtų prisidėję. Paskuti
niuoju laiku buvo duosnus pa
rapijos komiteto narys.

Visai teisingai vienas kalbėto
jų pareiškė: mes liūdime savo 
kolonijoje tokių žmonių netekę, 
bet kartu džiaugiamės jų laimė
jimais atsistoti ant tvirtų kojų 
materialiai.

Tad mieliems lietuviams Kat- 
rynai ir Antanui Satkevičiams 
tenka palinkėti daug laimės ir 
geriausio pasisekimo įsikurti 
naujoje gyvenimo vietoje.

Vietinis.

WELLAND, Ont
Gan įdomu buvo parapijos pa

rengime išgirsti net porą kartų 
per mikrofoną skelbiant, kad ki
tą mėnesį t.y. rugpiūčio 23 d. to
je pačioje salėje, St. Stephens 
Hall įvyks su plačia programa 
antras nepaprastas parengimas, 
kuri ruošia Niagaros pusiasalio 
Medžiotojų ir žvejoto jų “Litua- 
nica” klubas.

Gal kaikam gali iškilti mintis, 
o kas gi yra tas “Lituanicos” 
klubas? Yra tai viena iš dides
nių (turi virš 70 narių) .ir iš 
veiklesnių (šiais metais jau tre
čias parengimas) Wellando or- 
ganizaiijų, turinti tikslą ne vien 
tik žvejoti ar medžioti, bet veik
ti ir kultūrinėj visuomeninėj 
srity: labiau susibendrinti, su
daryti tampresnį ryšį savųjų 
tarpe, viens kitą geriau pažinti 
ir žiūrėti, kad kuo mažiausiai 
patektų išeivijos asimiliacijai.

Kaip kiekviena lietuviška or
ganizacija, taip ir šis “Lituani- 
ca” klubas yra įsteigtas mūsų 
tautiniam susitiprinimui ir lie
tuvybės palaikymo reikalams. 
Todėl tikisi, kad šis jų triūsas- 
darbas visuomenės bus supras
tas ir įvertintas skaitlingai atsi
lankant į parengimą.

Artimas.

Fort William, Ont.
Šių miestų apylinkėje yra lie

tuvių miškakirčių gana didokas 
skaičius. Kiekvienais metais rug 
piūčio mėn. pradžioje čia įvyks
ta paroda, kurios metu daugu
mas miško darbininkų atvyksta 
į miestą. Ta proga rugpiūčio 8 
d. buvo surengtas pobūvis, kad 
visi galėtų susitikti .po ilgesnio 
nesimatymo. Prie puikaus or
kestro apie 180 žmonių linksmi
nosi iki 1 vai. nakties.

Dėkojame Vincui Bružui už 
leidimo parūpinimą pobūviui 
bei nesigailint laiko tam viskam 
paruošti. Už gardžiai paruoštus 
užkandžius visi esame dėkingi 
P. Bružienei Dėkui V. Jonaity
tei, J. Danėnui, St. Kavaliaus
kui ir St. Gimbučiui talkininka
vusiems parengime.

Kaip kiekvienais, taip ir šiais 
metais parodoje buvo lietuvių 
skyrius vertas dėmesio savo 
gražiais išdirbiniais. Tai nenu
ilstamos šios kolonijos veikėjos 
apylinkės pirm. dr. E. Jasevičiū- 
tės nuopelnas, padedant vieti
niams lietuviams.

Sekmadienį 11.30 vai. svečias 
iš Winnipego kun. J. Bertašius 
atlaikė šv. Mišias. Po pamaldų 
bažnyčios salėje šnekučiuodami 
užkandžiavome. Dėkui pp.- mo
kyt. Radzevičienei, Kaminskie
nei, Giedraitienei, Jokubauskie- 
nei ir Jonaitytei už puikiai pa
ruoštus lietuviškus pietus.

Buvo gražus oras, tad nuta
rėm popietį praleisti gamtoje 
prie Bulliward ežero. Kun. J. 
Bertašius filmavo visus daly
vius. Širdingai dėkojame, kuni
ge, už atsilankymą mūsų koloni
joje ir tikimės vėl ateityje ma
tyti jus savųjų tarpe.

Temstant visi skirstėmės na
mo. Vieni į miesto rajoną, kiti 
į miškus... H. P.

Leamington. — Šių metų pa- 
midorų derlius prašoksiąs net 
1952 m. derlių, kada buvo išau
ginta 120.000 tonų. ?

Dėmesio Londono lietuviams!
Naujai atsidarė SIUNTINIŲ SKYRIUS - KRAUTUVĖ

LONDON GENERAL STORE

The Centre of Real Estate1

m

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
.NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St. E. 

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

Sav. A. BUČINSKIENĖ

r Ukrainskos Knyhos siuntinių patarnavimas .
789 DUNDAS ST., LONDON, ONT.

Mūsų krautuvėje rasite didžiausią pasirinkimą geriausių ang
liškų vilnonių medžiagų, odinių švarkų ir kt. dalykų pigiau

siomis kainomis. Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti.

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc 
pasitarkite su mumis:

f

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

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

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

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

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

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

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

JUOZAS ŽEMAITIS 
(Authorized Good Cheer Dealer)

■ . i t ii, i ■ n ■■■■■■■......... r i m ............. i *

Taupykime Ir skollnkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolos.
Indėliai, paskolos Ir nario gyvybė yra apdrausta.

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

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

BALFas per pastaruosius dve- 
jis metus į užjūrius, daugiausia 
į Vokietiją, išsiuntė virš 2 mili
jonų svarų gėrybių. Jų vertė 
siekia pusę milijono dolerių. 
Piniginė BALFo apyvarta per 
pastaruosius dvejis metus virši
ja ketvirtį milijono dol.

Dabar BALFas daug dėmesio 
kreipia į teikimą pagalbos už 
geležinės uždangos. Organizuo
tai ją teikti ten neįmanoma. Ten 
ka gelbėti individualiai. Vien 
šiais metais pasiųsta virš 1.000 
siuntinukų. Jų dalis buvo apmo
kėta giminių bei pažįstamų, bet 
daugelis paties BALFo apmokė
ti. Pusė tų siuntinių buvo dra
bužiai, kita pusė vaistai.

BALFo seimas įvyks lapkri
čio 29-30 d. Newarke, N.J. Tai 
bus devintasis seimas. Jį ren
gia specialus komitetas, vado
vaujamas Jatulio.

ALRKF jaunimo stovyklos 
metinė šventė įvyko liepos 27 d. 
Stovyklos vietovei duotas lietu
viškas vardas “Lietuviški kalne
liai” — Lithuanian Hills, pati 
stovykla pavadinta Dainava, o 
ežeras jau anksčiau Pr. Zaran- 
kos pramintas Spyglio vardu. 
Stovyklos salė pavadinta vysk. 
M. Valančiaus vardu, mergaičių 
bendrabutis Marijos Pečkaus- 
kaitės, berniukų bendrabutis — 
Maironio vardu. Kaip pavadinti 
kalną — Rambyno ar Alkos var
du — dar nenusistatyta.

Stovyklai “Dainavos” vardas 
buvo pasiūlytas hamiltonietės 
Dainoroa Juozapavičiūtės.

Dr. pulk. Juozas Stasiūnas 
mirė liepos 24 d. ir palaidotas 
liepos 26 d. šv. Kazimiero kapi
nėse Čikagoje.

P. Palčiauskas, žinomas skau
tų veikėjas, buvęs Kauno mies
to viceburmistras, ilgą laiką dir
bęs kaip kapinių prižiūrėtojas, 
dabar įsigijo gėralų krautuvę— 
4916 W-. 14th St., Cicero, III.

Algirdas Kaulėnas, žinomsa 
L AS veikėjas Londone, buvęs 
Br. Lietuvio redaktorius, su žmo 
na ir sūnumi Gediminu persikė
lė gyventi i JAV. Vyresnysis 
sūnus Mindaugas liko D. Brita
nijoje tęsti studijų. A. Kaulėnas 
apsigyveno Čikagoje ir perims 
“Laisvosios Lietuvos” redagavi
mą- '
VOKIETIJA

Vok. Liet. Bendruomenei po 
ilgų rūpesčių pagaliau pripažin
tos viešosios gerovės organizaci
jos teisės. Su tuo yra susiję daug 
lengvatų. Bendruomenė yra at
leista nuo įmonių, verslo ir turto 
mokesčių, be to, jai teikiamos 
aukos gali būti nurašomos nuo 
valstybinių mokesvių.
D. BRITANIJA

Inž. Dauginas, Lietuvių sody
boje pastatyto liet, kryžiaus - 
rūpintojėlio projekto autorius, 
išvyksta į JAV.

Kun. Jonas Vytautas Bulaitis 
liepos 20 d. laikė primicijas Lon
dono lietuvių bažnyčioje, kurio
je 1933 m. buvo ir pakrikštytas. 
Jo tėvai Petras ir Ona Bulaičiai 
turėjo net 11 vaikų. Naujasis 
kunigas mokėsi Romoje. Gyveno 
šv. Kazimiero kolegijoje, baigė 
Gregorianum universitetą.

Po iškilminĮgų pirmųjų Mi
šių parapijos salėje įvyko vai
šės su daugeliu kalbų. Naujasis 
kunigas yra įsikardinavęs į Kai
šiadorių vyskupystę ir šventini
mų proga gavo J.E. vysk. T. Ma
tulionio pasveikinimą.
PRANCŪZIJA

Gailiaus Prano vestuvės su 
Houzeel Monique įvyks rugpiū
čio 30 d. Ji anksčiau buvo studi
javusi keramiką, o dabar dirba 
biure kaip sekretorė.

Danilevičiūtė Konstancija vėl 
susirgo ir dabar guli Laence li
goninėje.

Mikolaitienėi ir sūnui birželio 
pabaigoje buvo padarytos ope
racijos Neuilly “Accacios“ kli
nikoje. Dabar jau sveiksta.

Tomašauskas Alfonsas dalinai 
suparalyžuotas guli Intercom- 
munal de Creteil ligoninėje: 50 
rue de St. Maur Creteil (Ser
vice V-Chambte 204).

V. Gravelis ir D. Jonavlčhis, 
nuo 1945 m. dirbę Renault auto
mobilių fabrike, už gerą ir sąži
ningą darbą gavo paaugštinimus 
ir paskirti darbų prižiūrėtojais 
savo skyriuose.

Emigruoja: Dulevičius Pra
nas, Pr. LB Krašto Valdybos vi- 
cepirm., jau gavo JAV vizą ir 
mano išvykti rugsėjo mėn. pa
baigoje. Einingis Pranas išvyks
ta liepos ar rugpiūčio mėn. Vizą 
turi. Tchetcheff - Norkaitė Ona 
su sūnumi apleis Paryžių spalio 
mėn. 3 d. Sūnus lankė Vasario 
16 gimnaziją Vokietijoje.

Dr. Mikulskis Jonas dabar gy
domas vienoje Nicos ligoninėje.

Eglė Klhnaitė - R. Fourier - 
Ruelle rugpiūčio 15 d. išvyksta 
į Japoniją, kur jos vyras yra

ambasados 
Jos brolis 

kurį laiką 
atostogoms

pirmuoju patarėju. 
Petras pabuvojęs 
Grasse, žada. vykti 
į Norvegiją ir Daniją.

Grabauskaitė Emilija (bu v. 
Klimų virėja) serga dž ova. Ku
rį laiką gydėsi Grasse ligoninėj, 
dabar jau grįžo į namus.

Eimaitytė-Troyan, gyv. Creu- 
sot, augina penkis vaikučius. 
Duktė Marytė turi didelių mu- 
zikalinių ir artistinių gabumų. 
Vietos laikraščiai rašo apie ją, 
kaip apie būsimą žvaigždę, nors 
teturi 11 metų.

• Tvirbutas Juozas, kuris prieš 
metus dviračiu atvyko iš Lenki
jos ir nebegrįžo, dabar išvyko į 
JAV. Strasburgo apylLikė jam 
linki visi geriausio naujoje ša- 
iyje.

Mulhouse apylinkė neseniai 
turėjo pamaldas, kurias atlaikė 
kun. Petrošius, ir susirinkimą. 
Aptarta apylinkės ir kelionės į 
Liurdą reikalai. Iš Mulhouse 
vyksta į Liurdą: ŠeikN, Juška 
ir Kaokaičiai. Ta proga Šeikis 
gražiai pagrojo akordeonu ir vi
si daug gražių lietuviškų dainų 
padainavo, pasilinksmino.

Pas de Calais. Gaili ūnas gerai 
verčiasi, nes nusipirko namus 
netoli Bethune. Tarnauškas ge
rokai vargsta dėl tolumo darbo
vietės, kuri randasi už 20 km. 
Bajarksas laikosi gera- tik Du
dėnų emgiracijos klausimas 
kiek susikomplikavo 6 '1 afide- 
vitų, nes dešimties vaikų šeimai . 
sunkiai randamos buto garanti
jos.

Nilvange. Žilėnas L- azys ir 
Gutauskas Vitas yra dingę be 
žinios. Augys Tomas gavo* butą 
ir jų šeima susilaukė na iįagimio 
Petro. Apylinkės sekretorė Jak- 
nevičienė išvyksta rugp. 23 d. 
pasigydyti ir pailsėti.

Pirm. Gaudešienės rūpesčiu 
Nord apylinkės beveik visi 
B-nės nariai sumokėjo tautinius 
solidarumo įnašus. Atostogoms 
iš Amerikos atvyko p. Patpir- 
kienės brolis Giedraitis. Ta pro
ga sesuo suruošė lietuviškas vai
šes, kuriose dalyvavo daug lie
tuvių. Ubartų šeimoje gimė' 
duktė Onutė, o Gaudešių—duk
tė Irutė.
AUSTRALIJA

Monika Šeštakauskienė - Kuš- 
likytė, Australijos lietuvių ka
talikų laikraščio “Tėviškės Ai
dai“ pirmoji administratorė, mi
rė birželio 12 d. vėžio liga Mel
bourne. Palaidota birželio 17 d. 
Paliko vyrą Juozą, dukterį Liu
ciją ir sūnų Juozą. Buvo gimusi 
1901 m. Sintautų parapijoje.

Juozas Breneris mirė širdies 
liga birželio 2 d. Geelonge. Buvo 
gimęs 1904 m. Bartininkų km., 
Vilkaviškio apskr.

Sydnejaus liet, apylinkė prie 
gero susisiekimo įsigijo seną 
viešbutį. Yra biliardo kambarys, 
du teniso stalai, sporto klubo 
būstinė, šachmatų kambarys, . 
svetainė, virtuvė. Svetainėje 
šeštadieniais vyksta šokiai, mo
kykla dirba, vyksta susirinki
mai, choro repeticijos. Vykdant 
remontą bus įruošta salė su 300 
sėdimų vietų.

Sydne j aus priem iesčio Banks- 
towno apylinkė išmūrijo pastatą 
- salę su 380 sėdimų vietų. Šalia 
salės įruoštos aikštelės žaidi
mams.

Abiejų apylinkių lietuviai di
džiuojasi savo pasiekimais ir 
varžosi, kurie * geriau įsirengs. 
Sydnejuje yra dar trečioji apy
linkė, kuri namų neturi.

Niagara Falls, Ont.
Lietuvių klubo parengimas
Jau nuo 1953 m. veikia Niaga

ros Lietuvių klubas, nors tai ne
skaitlinga kolonija, bet klubas 
savo veikloje neatsilieka nuo ki
tų didesnių kolonijų organiza
cijų, ypatingai pasireiškia pa
skirų asmenų šelpime bei orga
nizacijų rėmime, o sudaryti lė
šom ruošia parengimus. Ir yra 
suruošęs net 7 šokių - koncertus 
vakarus. Tačiau reikia pasigirti, 
kad niagariečių parengimai yra 
mėgiami ir apylinkės lietuvių 
gausiai lankomi, nes yra gerai 
paruošti visuomet prisitaikant 
svečių pageidavimų.

Šiais metais Niagara Falls 
klubas parengimą rengia spalio 
11 d. ugniagesių komandos sa
lėje, Dun St, Niagara Falls, 
Ont. Tai pirmas po Lietuvių 
Dienos didesnis parengimas Nia
garoje. Jau yra pakviesta visoj 
padangėje išgarsėjęs orkestras— 
Benni Fery. Numatoma sve
čiams nepaprasta staigmena, 
smulkiau apie tai bus paskelbta 
vėliau.

Tikimės, kad ir šį kartą mieli 
tautiečiai savo gausiu atsilanky
mu mūsų neapvils.

Klubietis. >
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“žmonės be namų” ir Emaus savanoriai
(Reportažas iš Springhursto vasarvietės)

Rugpjūčio 9 d., nuvažiavus 
atostogaujančio sūnelio Pauliaus 
aplankyti ir savaitgalio praleisti 
į lietuviškąjį vasaros miestą 
Springhurst, stabtelėjęs pas p. 
O. Jonaitienę, kur manasis Pau
lius vasaroja, prie baltamarški- 
nio beržo, pastebėjau labai įni
kusį į darbą kažkokį dailininką, 
betapantį . paveikslą. Pasirodė, 
tai būta dailininko Juozo Pau- 
tieniaus, p. Jonaitienės tikro 
brolio.

Dailininkas šiuo metu labai 
užimtas. Ir šneka, ir nepaleidžia 
savojo “ginklo” — teptuko iš 
rankų. O paveikslas — stilizuoto 
peisažo iškarpėte — Springhurst 
paplūdymio neplatus, bet labai 
sultingas vaizdas, galima saky
ti, jau gimęs. Vanduo, kitaip sa
kant, medžiai, saulės žaismas jų 
kamienais, o aplinkui — tam
sesni šešėliai...

Matydamas dailininką labai 
užsiėmusį ir be to, dar turėda
mas reikalų, palieku jį ramiai 
kūrybinį darbą dirbti, sutarda
mas po pietų šnektelėti.

Nors, kaip vėliau patyriau, 
dailininko ir iš anksčiau turėta 
darbo trukdytojų. Tie trukdyto
jai — tai mano sūnelis Pauliu
kas ir pp. Aušrotų dvi dukrelės. 
Jie vis norėję dailininkui “padė
ti”. Tik dailininko didelis “diplo
matinis taktas” ir išganinga 
mintis jį išgelbėję nuo “inter
vencijos”. Esą, dail. J. Pautie- 
nius apsirėžęs ratą smėlyje —- 
“rubežių” ir padaręs su vaikais 
tokią sutartį: jeigu iki vakaro ši
to rubežiaus neperžengsit — va
kare išmokėsiu visiems trims at
lyginimą — po 10 centų. Prie
šingu atveju — atlyginimo ne- 
gausit...

Ką gi padarysi, nors vaikams 
labai norėjosi išmėginti daili
ninko dažus ir teptukus, bet... 
kentę, nes bijoję netekti atlygi
nimo...

Popiet—ir vėl prie 
dailininko
Mėgstu žiūrėti ir į tapantį dai

lininką. Taigi, po pietų, vėl bu
vau prie dail. Pautieniaus. Atsi-» 
sėdęs ant kelmo, stebėjau jo 
darbą, retkarčiais persimesda
mas keletu žodžių.

Matydamas kaip dailininko 
teptukas “sodinte sodina gyvos 
gamtos vaizdą į rėmus, tariu:

— Mokančiam, atrodo, tai la
bai ir paprasta ... .

Dailininkas šypteli pro siau
rai apkirptus ūsiukus ir sako:

— Ne tiek čia daug reikia 
mokslo, tik nemaža praktikos, 
patirties. Kiekvienas paveikslas 
dailininkui — atskirą studija.

Esą, tapant paveikslą, svarbu 
dailininkui žinot, kada “nusi
imt”, kada jį paskaityti už
baigtu ...

Na, bežiūrėdamas, ir praktiš
kai tai pastebėjau.. Prieš pietus 
paveiksle ežero vanduo dar bu-

Vasarvietėje MERKURY LODGE
ant gražaus Lake Simcoe ežero kranto, 40 mylių nuo Toronto, viena mylia j 
šiaurę nuo Keswick, Ont., nuomojami naujai atremontuoti: vasarnamis, kabi
nos, su maistu ar be maisto, laiveliai. Paprašius šoferį, autobusas sustoja prie 
vasarnamio. Savaitgaliais duodami lydekų pietus. Graži vieta poilsiui ir meš
keriojimui. 109 Orchard Beach, Keswick, Ont.

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

Dėmesio motoristams!
PRANEŠAME, kad naujoje, moderniškai įrengtoje

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

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

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

Savininkai V. ir J. Dundžiai
- . ■ .. - ■ ---------------------------- -------------- '---------------.

J. Margis, L. Kartūnas, 
Karulis, S. Kundrotas, J.

“ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 

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

1330 DUNDAS ST. W. ' Toronto TEL. LE. 1-9347
I! Į ri Į mr ■ I—. ...... .  — i m,....., . ■ ■ . .......—..,,1 m  ................  ' u ,,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO K4ASINOS 

SKALBIMO MASINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI 

*

vo tarytum “negyvas”, bet po 
pietų — jau įgavęs “tikro”, “gy
vo” vandens ypatybes. Jis, atro
dė, jau “bangavo”, ošė “jūros 
balsu” ir 1.1. Medžių kamienais 
— jau žaidė “tikri ’’saulės spin
duliai, o ir patys medžiai — pa
gyvėjo, atjaunėjo. Pakraščiuose, 
rodėsi jau taip nedrąsiai beslan
kioją saulės spindulių gainioja
mi šešėliai...

Dailininkas savo teptuko pa
galba priverčia paveikslą kalbė
ti ir veikti tikrosios gamtos kal
ba ir veiksmais...

Vakare dailininkas paveikslą 
įnešė į vidų, bet pasakė, kad, jo 
manymu, jis dar esąs “kietokas”, 
dar reikėsią ketvertą valandų jį 
“minkštinti” rytojaus dieną...

Su dailininku
ežero pakrantėje
Saulė jau nusileidus, tik rau

doni saulėleidžio miražai dar 
žaidė vandens paviršiuje. Išėjom 
su dail. Pautienių į paežerę pasi
vaikščioti. Mėginau- kai ką iš
pešti dėl jo ateities darbų ir 
planų. Deja, jis daug kalba apie 
viską, bet labai maža apie save 
ir savo planus...

Vis dėlto patyriau, kad apie 
spalio mėn., dar šiemet, mes, to- 
rontiečiai lietuviai, turėsime 
progos pamatyti ir pasidžiaugti 
dail. J. Pautieniaus teptuko 
darbais. Tie patys darbai, tik dar 
su žymiu papildymu, kurie buvo 
išstatyti dailininko parodose Či
kagoje, Detroite — bus išstatyti 
jo darbų parodoj, Toronte, šv. 
Jono Krikštytojo parapijos sa
lėje. Po to — toji pati paroda 
būsianti perkelta į Montrealį.

Taigi, palaukėkime spalio mė
nesio. Pr. Alšėnas.

Gal daug kam iš lietuvių teko 
išgirsti, skaityti spaudoje ar ma
tyti filmą apie “Emaus skudu
rininkų - statytojų” veikimą, 
kur “pažemintieji, nuskriaustie
ji ir apleistieji” iš beviltiškumo 
dirbdami dėl kitų, nelaiminges
nių už juos, atgavo viltį, entu
ziazmą ir tikslą tolimesniam gy
venimui.

Prię jų, kad ir ne taip skait
lingi, prsidėjo kaikurie “privile
gijuoti laimingieji”, kuriems 
įkyrėjo būti laimingais, be juos 
iš visų pusių supančių nelaimin
gų ir apleistųjų.

Emaus iniciatyva tvirtėja, au
ga, plečiasi. Ji jau peržengė ne 
tik Prancūzijos sienas, įsikurda- 
ma keliose Europos valstybėse, 
bet surado kelią net į užjūrius, 
persikeldama į Azijos, Afrikos ir 
Pietų Amerikos kontinentus. 
Tuom pačiu didėja ir josios rei
kalavimai, ypač dėl “meilės sa
vanorystės”, jaunimo ir kitų 
laisvesnių idealistų tarpe.

Prieš keletą mėnesių Emaus 
leidžiamas “Faim ėt Soif” — 
“Alkis ir Troškulys” mėnesinis 
leidinys, talpino paties Abbė 
Pierre, veikimo įsteigėjo, veda
mąjį straipsnį su atsišaukimu į 
pasaulio jaunimą ir kitus lais- 
vesnius asmenis, galinčius ir no
rinčius talkininkauti.

Savanorystė gali tęstis trum
pesnį ar ilgesnį laiką, būti dau
giau ar mažiau įpareigojanti, 
žiūrint ar ji pasireiškia kokiu 
asmeniniu bendradarbiavimu, 
kaip pvz. laikinu pasidarbavi
mu, arba net ryžtasi pasiruošti 
vadovavimui Europos bei užjū
rio “Emaus Bendruomenėse”.

Praeitą vasarą teko šių eilučių 
rašytojui pakeliui į Angliją ap
lankyti net keletą Paryžiaus

TORONTO UNIVERSITETAS
Karališkoji Muzikos Konservatorija

Boyd Neel, dekanas 
MUZIKOS MOKYKLA 

Ettore Mazzoleni, vedėjas

Rudens sezonas prasideda rugsėjo 2 d.
PIANINAS — VARGONAI — DAINAVIMAS — KALBOS MENAS 
TEORIJA — OPERA — ORKESTRO INSTRUMENTAI 
• Specialios stipendijos styginių instrumentų kl. (paskutinė prašy

mams paduoti data rugsėjo 8 d.) vaikams iki 11 metų amžiaus.
Konservatorijos skyriai visame mieste.

Pilnų informacijų kreiptis:
Registrar, 135 College Street (centr. pastatas) EM. 8-2655 arba 
Supervisor of Branches, 460 Avenue Road, Toronto — WA. 1 -8958. 98

Redakcijai prisiųsta
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Rašo: A. Sušinskas, V. Augus- 
taitytė, R. Kisielius, D. Brazytė, 
N. Narutė, Stasys Yla, J. Saka
las, A. N. Kazlas, A. Tyruolis ir 
kt. Gausu iliustracijų.

Kibirkštėlės — XV mergaičių 
stovyklos leid. Nr. 3 ir 4, 1958 m. 
liepos mėn. M. Marijos Nek. Pr. 
Seserų Vienuolyne, Putnam, 
Conn. ' /:■ ■ V/

East and West, 1958, Nr. 15.
Saleziečiu Balsas, 1958, Nr. 3 
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KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 

{VAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI 

Emauso centrų. Radau ten di
doką skaičių trumpo laiko sava
norių — kunigų, seminaristų, 
universiteto studentų ir šiaip vi
sokios tautybės ar net skirtingų 
kontinentų atvykėlių bei uris- 
tų. (Buvo kiek skaudu neužti
kus nei vieno lietuvio). Daugu
mas j! dirbo “skudurininkų”, t. 
y. senų daiktų rinkėjų skyriuje, 
vadinamu gal dėl to darbo žy
mesnio pelningumo “Emaus aris 
tokratija”. Kiti dirbo plytinėje 
prie “machine a oublier” ar ki
tų statybos reikmenų gamybo
je ir tai kaikurie išrinktieji — 
pačioje statyboje.

Trumpo laiko savanoriai gau
na kaip ir pastovesnieji bei pa
stovieji, aprūpinimą maistu ir 
butu. Dirbama apie 8 vai. į die
ną. Valgom agerai, net keturis 
Kartus į dieną. Darbui pasibai
gus visiems yra paruoštas šitas 
dušas. Po vakarienės — laisvas 
išėjimas, bet tik iki 10 vai.

Yra . vilčių, kad šiais Liurdo 
apsireiškimų šimtmečio ir Briu
selio pasaulinės parodos metais, 
su didesniu judėjimu, atsiras 
daugiau savanorių Emausui. 
Douk Dieve, kad tokių atsirastų 
ir iš lietuvių, ypač gi iš paūges- 
nio studijuojančio jaunimo tar
po- „ .Kaikuriuose -kraštuose “už už
dangos”, praktiškais pedagogi
niais - socialiniais - ekonomi
niais sumetimais, vos 14 metų 
jaunuoliai yra verčiami padir
bėti bent porą savaičių, ne taip 
jau' ilgų vasaros atostogų metu. 
Daug kam, perėjimas nuo proti
nio į raumenų pamankštinimo 
darbą, yra kaip tik sveikiausias 
ir vaisingiausias poilsis.

Mūs ųjaunimui Emauso patir
tis būtų visam gyvenimui gra
žus atsiminimas, gili krikščio
niškos sociologijos pamoka, pa- 
sipratinimas taip naudingoje 
prancūzų kalboje.

Sakoma, kad “sotus alkano ne
užjaučia”. Tas reikštų, kad kas 
turi namus, tas nebeatjaučia be
namių.

Nežinia kiek iš mūsų tautie
čių, išblaškytų po platųjį pasau
lį, turi namus ir kiek jų nebetu
ri. Vis tiktai reikia tikėtis, kad 
ypač tremties lietuviai, tiek ne
laimių pergyvenę, tiek vargų 
patyrę savaime turėtų būti jaut-

Tautos Fondo vajus Toronte
Rinkėjai ir jų surinktos sumos: f Endzelis,. S.. Dabkus,..-X Gustainis, V.

V- Vaidotas $188,50, J. Petkauskas Girdauskas, J. Dičpetris, V. Gataveckie-
45.50, V. Dagilis 45, J. Žadeikis 41,50, nė, V. Germanavičius, A. Geidutis, A.
5. Daugėla 39, V. Aušrotas 37,50, J. Gurevičius, V. Garbauskas, J. Genau- 
Valiulis 35,50, V. Užupis 31,/M. Sima- 
navičienė 29,50, S. Slabokas 29, R. 
Augaitytė 28, R. Vaštokas 26, N. Janu- 
levičiūtė ir L. Remeikytė 25,25, A. Sa- 
pijonas 23,50, J. Vaškevičius 23,50, P. 
Butėnas 22, P. Vilutis 21,50, A. Ašok
lis 20,25, V. Urbonas 20, B. Saplys 
19, S. Butkevičienė 18, V. Vingelevičius
17.50, J. Dvilaitis 17, A. Augaitytė 15, 
A. Kauliūtė 14, A. Skučaitė 13,75, E. 
Abromaitis 13, R. Juknevičiūtė 12, L. 
Lėlytė 12, V. Bigauskas 11, A. Navic
kas 9, B. Skučaitė 7,50, H. Sukauskas
6, L. Kybartienė 5,25, K. Kaknevičius 
4 dolerius.

Atsilankant į namus per ilgai užsitę
susį vajų surinkta aukų išviso $926. 
TFondo Atstovybė Toronte širdingai dė
koja visiems aukų rinkėjams už jų pa
sišventimą ir paaukojimą savo liuoslai- 
kio Lietuvos vadavimo reikalui. Taip 
pat širdingai dėkoja Toronto, lietuvių 
visuomenei už aukas.

Aukojo:
Po $10 — dr. M. Anysas, A. Diržys, 
Jackevičius, V. Stonaitis, S. Stonys, 
Užupis ir dr. J. Yčas, 

$9 — L. Lėlytė, 
$6 — dr. J S.ungaila, 
Po $5 — A. Astrauskas, J. Bakšys,

A. Baziliauskas, F. Čeponis, J. Čer
niauskas, Z. Didžbalis, J. Demikis, E. 
Galiauskienė, S. Gipas, S. Gotceitienė, 
K. Grigaitis, 
J. Krivas, V. 
Novogrodskis, A. Mitalas, A. Plioplys,
B. Pšezdzieckis, V. Pūga, TT. Pranciško
nai, V. Ražauskas, P. Razgaitis, P. 

•Laugolienė, V. Sadauskas, A. Šadeikie- 
nė, H. Stepaitis, V. Sendžikas, P. Skab- 
liauskas, B. Saulėnas, V. Šidlauskas, S. 
Treigys, dr. Urbaitis, A. Valadkienė, 
Vadauskienė ir E. Vitartas,

Po $4 -— Barakauskas, J .Kviecins- 
kas, A. Šapoka, P. Ščepavičius ir P. F. 
Valentas,

Po $3 — L. Adomavičius, J. Alks
nis, J. Astrauskas, A. Avižius, J. Ber- 
žinskas, S. Banelis, B. Čepaitis, K. Čiu- 
čius, tSambaras, D. Keršienė, F. Galdi
kas, J. Petravičids, E. Rodovičiūtė, S. 
Slabokas, L. Šalna, A. P. Šimkus, P. Šer
nas, J. Šoblinskas, B. Traškevičius, T. 
Valius, dr. Žymantienė,

Po $2,50 — F. Kasperavičius ir E. 
Močerinskos,

Po $2—B. Astra, B. Arūnas, V. Auš
rotas, S.Andriekus, B.Aulėnas, J.Andriu
lis, A. Basalykas, V. Beresnevičius, A.Bi- 
voinis, A.Bertulis, J.Baltokys, L.Baleišis, 
A. Brokas, Z: Barškėtis, V. Balsys, M. 
Bušinskos, B. Buntinos, A. Brazys, J. 
Belošauskos, A .Daukša, J. Daunys, V.

Janeliūnas, E. Jankų

J. Pikelis, J. Povilaitis, dr.

ja, S. Jagėla, J. Janulaitis, B. Jurėnas, 
M. Juzumas, M. Jasiūnytė, S. Jakaitis, 
A. Jurkšaitis, K. Janeliūnas, E. Janku
tė, E. Jankus, M. Jankus, J. Jacikos, S. 
Juozapavičius, S. Kavaliauskas, R. Kaz
lauskas, J. Keleris, A. Kybrancas, G. 
Kuchalskis, J. Kaknevičius, K. Kirma,
O. Kiaupa, V. Kecdrius, P. Kudreikis, A. 
Kružinauskas, A. O. Kuniutis, V. Ka
lyčius, V. Karauskas, K. Kaknevičius, 
L. Kalinauskas, F. Kundrotas, A. Klup- 
šas, A. Kuolas, K. Kožemėkaitis, P. Kaz
lauskaitė, A. Kukta, S. ..Laučienė, A. 
Laurinaitis, A. Lemešytė, V. Liubins- 
kas, S. Liuimienė, A. Marais, G. Mažo
nienė, J. Matuliauskas,. J. Maciejaus- 
kas, V. Motiekonis, K. Marcinkus, E. 
Matulevičienė, A. Lapinskas, E. Mičiū- 
nas, L. Medelis, S. Miniotos, B. Norkus, 
J. Pikelis, J. Povilaitis, dr. A. Pacevi- 
čius, J. Petrelis, J. Puteris, J. Petraus
kas, J. Plėinys, S. Pulkis, J. PreikŠaitis,
P. Petrušauskas, A. Pūkas, V. Puzeris, 
A. Petkauskas, B. Rosinskas, D. Ran- 
kauskas, L. Razgaitis, A. Ruzgas, J. 
Račkauskas, A. Ramanauskienė, S. Ra
manauskas, J. Riauba, P. Raudis, B. Ra
kauskas, A. Ripkėvičius, B. Švedas, S. 
Šalkauskas, B. Stasiulis, A. Simanavi
čius, A. Siminkevičius, R. Rederis, V. 
Šidlauskas, P. Stripinis, J. Šrubinskienė, 
A. Saulius, S. Sakys, M. Slapšys, A. Sa- 
pijonis, M. Senkus, A. Strumila, J. 
Švėgžda, A. Sakevičius, F. Senkus, A. 
Stasiulis, V. Šaltrimas, H. Sakauskas, 
J. Stankevičius, L. šeškus, K. Šopočki- 
nas, J. Turutienė, D. Treigytė, L’. Ta
mašauskas, A. Totoraitis, V. Urbonas, 
V. Vaitkevičius, S. Vaitkus, J. Valiulis, 
R. Vaitkevičius, J. Vaitkevičius, J. Venc- 
lovaitis, J. Vaškela, M. Valaitis, J. Vait
kus, J. Vezeris, V. Vaitkus, S. Varan- 
ka, J. Vasiukevičius, S. Zabulionis, R. 
Žiogarys, J. Zabukas, A. Žindžius, B. 
Zubrickas, V. Žemaitis, A. Zarembaitė, 
J. Žadeikis, J. Žagūnas, L. Zdaržins- 
kas, A. Žičkus.

Pavardės aukojusių mažiau $2, dėt 
vietos stokos neskelbiamos. Per š.m. T. 
Fondo vajų, atsilankant j namus išviso 
surinkta aukų $926. Ta proga tenka 
pažymėti, kad TF Atstovybė Toronte tu
rėjo didelių sunkumų ieškant pasišventu
sių aukų rinkėjų", o buvo ir tokių, kurie 
išlaikė aukų sgrošus apie pora mėnesių, 
grgžino juos nepradėję. Taip pot TF 
turėjo naudotis pasenusiais adresais. To
kiu būdu aukų rinkėjai galėjo atsilan
kyti tik pas nedaugelį Toronto lietuvių. 
Visiems duosniai aukojusiems Lietuvos 
laisvinimo reikalams TF rAtstoyybė To
ronte širdingai dėkoja.

TF Atstovybė Toronte.

kreipkis į lietuvišką firmą

MODERN STONE 00.
NORTH QUEEN ST., ISLINGTON (prie Ontario Hydro) 

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

rūs ir, pagal išgales, dosnūs, ne 
tik savo artimiesiems Lietuvoje 
ar Sibire, bet ir nelaimingiems 
kitataučiams. Juk esame visi 
tos pačios Dievo šeimos vaikai. 
Kardinolas Suhard šiuo atžvil
giu pastebi, kad: “Nevienas nė
ra šventas, nei įgyvendina vi
sur skelbiamos Evangelijos, jei 
nedaro, kas jo galioje, kad kiek
vienas būtų aprūpintas pastoge, 
darbu, pragyvenimo galimybė
mis, poilsiu, išsiauklėjimu ir 
pan. Be šių dalykų gyvenimas 
tampa neįmanomas”. Kas giliau 
įžvelgia į šių dienų žmonijos mi
zerijos geografiją, svarsto jos 
priežastis bei numatomas pa
sekmes, lengvai supranta, kad 
atėjo laikas Revoliucijų revoliu
cijai ir Įstatymų įstatymui, kad 
būtų galima aptarnauti bent pa
čius apleisčiausius.

šaukštu upės neišsemsime, ta
čiau kad ir menkiausias pasiau
kojimas, padarytas su krikščio
niška meile ir platesne pasaulė
žiūra, padarys mus turtinges
nius laike ir amžinybėje.

Dėl išsamesnių informacijų ir 
bendrai visais veiklos reikalais 
kreiptis į Emauso Veikimo 
Centrą: Rev. Abbė Pierre, 32, 
rue Bourdonnais, Paris 1-er, 
France.

Kun. Petras M. Urbaitis, SDB.

Vienuma ir psichinės ligos.
(CSc) Amžių bėgyje žmonės 

yra vartoję daug žiaurių priemo
nių vienas prieš kitą. Viena se
niausių ir žiauriausių priemo
nių, kaip pastebi Kanados psi
chinių ligų draugjia, yra as
mens izoliacija — fizinė izolia
cija, kai žmogus patalpinamas į 
kalėjimą, iy dvasinė, kai žmogus 
išskiriamas iš visuomenės.

“Šis izoliacijos procesas, kaip 
toliau pastebi minimoji draugi
ja, vyksta nemažame laipsny
je mūsų kasdieniniame gyveni
me. Tai yra mažumų grupių dis
kriminacija, kuri yra dažna 
naujųjų kanadiečių psichinių 
ligų priežastis, vedanti į berei
kalingai didelį psichinių ligonių 
nuošimtį naujųjų kanadiečių 
tarpe”.

“Sakome bereikalingai didelis 
psichinių ligų skaičius toje gru-1 
pėje, nes tas skaičius galėtų ne
sunkiai būti sumažintas, suma
žinus augščiau minėtąją priežas-

Toji priežastis yra izoliacija, 
arba vienumos pajautimas, ku
ris vis daugiau ir daugiau ryš
kėja, kai Kanados psichinių li
gų draugijos Toronto skyrius tę
sia šių ligų tyrinėjimus naujųjų 
kanadiečių tarpe.

Naujojo kanadiečio izoliacijos 
procesas paprastai prasideda, są
moningai ar nesąmoningai, tada, 
kai senieji kanadiečiai pradeda 
galvoti, kad ateivis savo įsijun
gimo eigoje sutiks daug sunku
mų, kad iš vienos pusės jis tiems 
sunkumams nėra pasiruošęs, o 
iš kitos pusės jam lemta sutikti 
senesniųjų gyventojų indiferen
tiškumą ir tam tikro laipsnio ne
draugiškumą.

Reikia pasakyti, kad “naujojo 
kanadiečio” sąvoką tuo atveju 
tenka praplėsti. Juo gali būti ne 
tik asmuo, ką tik atvykęs iš Eu
ropos, sakysime iš Italijos, bet 
taip pat ir asmuo, atsikėlęs iš 
vienos provincijos į kitą, saky
sime iš Manitobos į New Brun
swick.

Abi šios asmenų grupės turi 
savo įsikūrimo fizinių ir psicho
loginių problemų, nors ateiviai 
iš užjūrio tų problemų turi žy
miai daugiau. Kai tik naujai at
vykęs pajunta visuomenės šal
tumą, kartu pajunta vienišumą, 
pradeda nepasitikėti savimi, kad 
jis gali naująją padėtį įveikti. 
Savim nebepasitikėdamas, nau
jokas pasidaro perdaug jautrus. 
Toliau seka nepasitikėjimas žmo 
nėmis, o kai tai nesudarytų ne
malonumo jam ir kitiems, jis 
traukiasi į izoliaciją. Taip pra
sideda pavojingoji izoliacijos 
rūšis, kuri yra dažna psichinių 
ligų priežastis.

Kyla klausimas: jei izoliacija 
yra tokia pavojinga psichinių 
ligų priežastis naujųjų kanadie
čių tarpe, tai kaip ji gali būti su
mažinta? Atsakymui į šį klausi
mą pirmiausia reikia prisimin
ti, kad nuo 1945 m. beveik 2 mi
lijonai imigrantų atvyko į Ka
nadą. Turint galvoje neperdi- 
džiausią bendrą Kanados gyven
tojų skaičių — 17.000.000 — tai 
yra nemaža dalis. Kanadiečiai 
nėra pasiruošę taip gerai priimti 
ateivius sociališkai, kaip jie pa
jėgia priimti ekonomiškai.

Mes daugiau rūpinamės įjung
ti imigrantus į naudingus dar
bus pramonėje, ir mažiau sielo
jamės daug sunkesniu klausimu 
— įjungti juos į mūsų socialinį 
gyvenimą. Dėl pasiruošimo bei 
atidumo trūkumo ir nežinojimo 
nemaža naujųjų kanadiečių da
lis yra tikrai menkai priimama, 
nekalbant jau apie pasitaikantį 
aiškų atstūmimą. Ir tai pasitai-

Kultūros ir knygiį pasauly
Europos Liet. Fronto Bičiulių I Jis keletą metų buvo Humanita-

savaitė, sujungta drauge su po
ilsio dienomis, šiais metais ruo
šiama taip pat Vokietijoje rug
pjūčio 17-24 d.d. Bernriede — 
kurorte, prie pagarsėjusio savo 
grožiu Starnbergo ežero. Šiais 
metais rengėjai, dėt vietos sto
kos nakvynėms, į Studijų savai
tę kviečia mažiau svečių, tačiau 
jos |>rograrųa numatyta neže- 
mesnio lygio, kaip kad būdavo 
anksčiau ruošiamose St. savai
tėse. Paskaitas ir pranešimus St. 
savaitėje skaitys: kun. D. Kens- 
tavičius, A. Maceina, Z. Ivins
kis, J. Grinius, M. Milvydienė, 
M. Musteikis, V. Natkus, J.Vidz- 
giris ir kiti. Numatyta ir kita 
įdomi programa.

Prof. dr. Georges Matorė rug- 
piūčio 8 d. atšventė 50 metų su
kaktį. Jis buvo Lietuvoje nuo 
1938 iki 1943 m;, profesoriauda
mas Klaipėdoje Pedagoginiame 
ir Komercijos Institutuose, vė
liau Vilniaus un-te. Pirmosios 
Sovietų okupacijos metu jis bu
vo Sovietų areštuotas ir išbuvo 
9 mėnesius sunkiųjų darbų ka
lėjime Kaune. Jis yra vedęs J. 
Mačiukaitę (vilnietę) ir augina 
dukterį Jolantą ir sūnų Danie
lių. Prof. Matorė gražiai kalba 
lietuviškai ir visa šeima aktin
gai dalyvauja Pr. LB gyvenime.

ko he tik atskirų asmenų, bet ir 
visų bendruomenių atžvilgiu. 
Naujųjų kanadiečių pasitaikan
tis atstūmimas yra didžioji prie
žastis, vedanti į jų dvasinį su
krėtimą. Taip byloja Kanados 
psichinių ligų sąjungos tyrinė
jimų duomenys.

Kiekvienas gali atsiminti sa
vo gyvenimo momentą, kada 
draugiškas pakvietimas į būrį, 
pakvietimas ką nors kartu dirb
ti, yra buvęs lemiančiu santyky
je su kuriuo žmogumi, visuome
nės dalimi, sambūriu ar orga
nizacija. Jei ir buvo anksčiau su
sidaręs tam tikras kartėlis, nei
giamas nusiteikimas, tai tas 
greit pranyksta, kai tik įsijun
giame į teigiamus santykius, 
■pradedame kartu kalbėti, pla
nuoti, dirbti.

Šitas tai parodymas geros va
lios naujųjų kanadiečių atžvil
giu, pakvietimas kartu dirbti, 
yra pagrindinė sąlyga jų toli-, 
mesniam įjungimui į mūsų so
cialinę bendruomenę. Pakvieti
mo iniciatyva priklauso “senie
siems” kanadiečiams. Jie turėtų 
pirmieji ištiesti ranką, siūlan
čią pagalbą ir draugiškumą. 
Toks geros valios mostas, žiū
rint į jį iš psichinės sveikatos 
pusės, prisidėtų prie bendrojo 
kanadiečių sveikatingumo ir pi
lietiško kūrybingumo.

Gail. seserys jūsų namuose
(CSc) 118-koj Kanados mies

tų, miestelių ir mažesnių vieto
vių prityrusios gailestingosios 
seselės yra pasirengusios pagel
bėti žmonėms jų pačių namuose, 
kai ištinka liga, kai laukiamas 
kūdikis, ar kai kūdikis jau už
gimsta. Mokestis už patarnavi^ 
mą imamas labai menkas, 6 
esant rimtam reikalui ir visai 
neimamas.

Ši slaugymo ir namų priežiū
ros tarnyba yra grynai kanadiš- 
ka institucija, įsteigta prieš še
šiasdešimt metų. Ji vadinasi 
Viktorijos Gail. Seserų Ordinas 
— The Victorian Order of Nur
ses.

Visos Viktorijos ordiną sese
rys turi profesinį pasirengimą, 
o daugelis dar šalia savo regu
liaraus mokslo ligoninėse yra 
ėjusios specialius kursus. Dau
gelyje vietovių jos turi automo
bilius, kad galėtų skubiai vyk
ti iš vienų namų į kitus. Kartais 
jos per dieną aplanko daug ligo
nių, tačiau yra visados pasiren
gusios kiekvienu atveju paskirti 
tiek laiko, kiek yra reikalinga.

Viktorijos ordino seserys yra 
labai daug prisidėjusios lau
kiančioms motinoms, o ir kū
dikiui gimus, jos nenutraukia 
savo lankymo, kol jų pagalba 
bei p'atarimai reikalingi, šalia 
šios rūšies patarnavimų jos yra 

Saugesniam važiavimui!
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —

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

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

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

rinio Fakulteto dekanu Besan- 
cone. Be to, yra Prancūzų Civi
lizacijos Kursų direktorius bei 
Sorbonos un-to Informacijos 
Biuro direktorius. Nuolat vyks
ta į užsienius su universitetinė
mis misijomis.

soriavęs ligi šiol Aleksandrijos 
un-te, nuo šių metų rudens tiki
si būti paskirtas į Ankaros un- 
tą, Turkijon, dėstyti prancūzų 
kalbą.

Dr. S. Bačkis išrinktas Atei
tininkų Federacijos ‘ Garbės 
Teismo pirmininku birželio 11 
d., neribotam laikui.

P-lė Kapočiūtė, Lietuvių En
ciklopedijos leidėjo duktė, ru
denį atvyksta į Paryžių studi
joms.

Monstavičiūtė Beata, gegužės 
mėn. davusi puikų koncertą Cite 
Univęrsitaire, dabar išvyko į sa
natoriją St. Hilaire prie Grenob
lio. Linkime atsikračius visais 
ligos reiškiniais greit grįžti į 
mūsų tarpą.

Ričardas Bačkis gegužės 24 d. 
išlaikė doktoranto egzaminus 
Sorbonoje Teisių Fakultete. Da
bar ruoš tezę. Jo brolis Audrys 
- klierikas, dabar yra atvykęs iš 
Romos ir ilsisi pas tėvus. Rug
pjūčio mėnesį vėl išvyksta tęsti 
sutidijų Gregoriano un-te. j

E. Tumienė, poetė, pakviesta 
dėstyti literatūrą Los Angeles 
Immaculata Heart kolegijoje.

Fordhamo un-te lituanistikos 
vasariniuose kursuose šią vasa
rą yra 25 studentai — 12 seselių 
kazimieriečių, pranciškiečių, Nu 
kryžuotojo seserų ir 13 pasau
liečių.

“Pono Tado”, Ad. Mickevi
čiaus garsiosios poemos, pirma
jai laidai šiemet sukanka 100 
metų. Ji pirmą kartą buvo iš
spausdinta 1858 m. Torne (To
ninėje) Ernest Lambeck spaus
tuvėje.

Kennebunkporto pranciškonų 
vienuolyne šią vasarą pastaty
tas inž. Muloko suprojektuotas 
pastatas, kuriame bus visa 14 
Kryžiaus kelių stočių. Stacijų 
reljefinius paveikslus daro 
skulptorius V. Kašuba. Darbas 
numatomas baigti dar šiemet.

MALARIJA NYKSTA
Tarptautinės sveikatos orga

nizacija (JT organas) paskel
bė, kad malarijos liga sergančių 
skaičius yra sumažėjęs net %. 
Visdėlto nuo malarijos kasmet 
m irsta apie milijoną žmonių, o 
apie 100 milijonų nuo jos kenčia 
ir tampa daugiau ar mažiau ap
gadintos sveikatos žmonėmis. 
Tarptautinė sveikatos organiza
cija turinti vilčių, kad kova su 
malarija — šiltųjų kraštų žmo
nijos rykšte — per sekančius 8 
metus būsianti laimėta.

pasirengusios pagelbėti betku- 
rios staigios ligos ar nelaimės 
atveju.

Šiandien jos labai daug laiko 
skiria senesniems žmonėms, ku
rie serga širdies, sąnarių, cuk
raus ir kitokiomis ligomis. Šie 
žmonės būna daug laimingesni 
savo namuose nei ligoninėse ar 
prieglaudose, o prityrusių ęsse- 
lių priežiūra ir praktiška pagal
ba JU gyvenimą padaro daug 
patogesnį ir smagesnį.

Labai dažnai, ligoniai grįžę 
namo iš ligoninės po operacijos 
ar nelaimės ar kokios sunkios li
gos, būna reikalingi daktaro įr 
prityrusios seselės priežiūros 
namuose. Viktorijos ordino sese
rys dirba ranka rankon su ligo
ninėmis ir gydytojais, teikda
mos namų priežiūrą ligonims li
gi galutinio pasveikimo.

Viktorijos ordinas buvo įkur
tas patarnauti Kanados gyven
tojams be religijos, rasės ar įsi
tikinimų skirtumo. Jis yra pri
einamas visiems, tiek pasiturin
tiems, tiek neturtingiems. Jei 
kada nors jums bus reikalingas 
gailestingosios seselės patarna
vimas, paskambinkite į savo vie
tovės Viktorijos ordino įstaigą, 
arba paklauskite savo gydytojo 
ir jis mielai jums padės susi
siekti su Viktorijos ordino se
sele.

• SULANKSTYMŲ 
IŠTAISYMAI

• STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, h 
kiti darbai.
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Mann & Martel™
REALTORS

1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja -nekilnojamo 
turto reikaluose.

Bloor - Lansdowne 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
nOmas, alyva apšildomas, 2 moder
niškos virtuvės, kietos grindys. Visai 
arti Bloor gatves. Tuojau galima už- 

i imti. .
College - Marguerctta * 

, $2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
i namas,* vieta garažui, 2 moderniš

kos virtuvė?, nauja šildymo sistema.
* Arti susisiekimo.

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

Islington - 401 kelios 
$4.000 įmokėti, 1 metų senumo, 6 
kambarių labai gražus "bungalow" 
su pristatytu garažu, aliuminijaus 
antri langai, 51'2% morgičiai. Arti 
apsipirkimas, mokyklos. Tuoj galima 

* užimti.
St. Clair - Oakwood 

$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 moderniškos virtuvės. Dalis 
baldų įeina į pirkimo kainą.

Jane - Annette 
$12.900 pilna kaina, 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

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

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

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

St. Clcir - Oakwood
Triplcksas, 1 metų senumo, viso 

14 kambarių, vandeniu Olyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin
kui ui mėnesio laiko.

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481

Namu tel. LE. 6-1410

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

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS 

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

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

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

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. M ARI JOSI U S
Įstaigos tel. Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičiusl

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

■ A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

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

ir EM. 6-0091 V. MORK1S

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažai, sienoms 
popieris, {vairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%. I

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931. . I
Sav. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette). Į
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Parkdale — 10 kambarių 
4 virtuvės. — Pajamos.

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

Jane - Annette
3 metų senumo

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

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

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

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

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

Bloor - Gladstone
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 1 atvira skola 1.0 metų. Kaina 
$14.500. -

RoncesvoHes - Grenadier Rd. 
1 atvira skola

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

*
Jane - Bloor

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

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Nomu; RO. 2-5543.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood

$7.000 įmokėti, 1 1 didelių kamba
rių, atskiras gerų plytų namas, van
dens alyvos šildymas, 2 mod. virtu
vės, garažas. Prie pat St. Clair.

Bloor - Rusholme
$10.000 įmokėti, atskiras, trijų at
skirų butų — 14 kambarių pamos. 
Vandens alyvos šildymas, privatus 

• įvažiavimas, vieta 5 garažams. $250 
pajamų menesiui ir 4 kambarių bu
tas savininkui.

Oakwood - Eglinton
$1.500 įmokėti, 5 kambarių, vieno 
augšto nomas-bungalow. Lengvi mo
kėjimai.

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.

PALECKIS SAO PAULO
(Atkelta iš 1 pusi.) 

apvedė aplink salę ir pasodino 
prie vidurinio stalo. Metinių su
kaktuvininkas Albinas Vaikšno- 
ras atidarė vaišes portugalų 
kalba, o po jo kalbėjo lietuviš
kai draugas Černiauskas trum
pai išreikšdamas savo didelį 
džiaugsmą tokio svečio susilau
kęs. Paprašė svečią padaryti su
sirinkusiems savo pranešimą, po 
kurio būsią galimi paklausimai.

Svečio portretas
Prieš 20 metų Justas Paleckis, 

tada laikraščio “Naujas Žodis” 
redaktorius, buvo augštas, apy- 
liesis vyras pailgo veido, plonų 
lūpų ir žvalių, neramių akių as
muo. Dabar atėjo žmogus arti 
60 metų amžiaus, gražiai mėly
nai apsirengęs su margu kakla
raiščiu su CCCP žetonu atlape, 
susenęs, gal per porą pirštų že
mesnis,. bet šauniai papilnėjęs 

į iš stuomens ir veido, o ant šiek 
! tiek pirmyn palinkusio kaklo, 
lyg per sunki galva, kurios kak
ta siekia iki pat viršugalvio. Tik 
smarkras, lūpos ir žvalios akys, 
nors jau daug ramesnės, bei pa
našus balso skambesys primena 
esant jį tą patį. Jo figūra ir ma
nieros primena atydų ir paslau
gų seną “poną”. Dvidešimties 
metų laikas labai pakeitė šią fi
gūrą iš lauko ir iš vidaus.

Svečio kalba
Svečias atsistojo, apsidairė ir 

pamatęs susirinkusiųjų tarpe, 
prie to paties stalo besėdinčius 
du kunigus, atsikosėjo, o per jo 
veidą perbėgo pilkas debesėlis. 
Plojimų paragintas, pradėjo kal
bėti. Kalba gerai, kontroliuoja- 
si, ir moka įsiteikti prijaučian
tiems. Aptaria visiems žinomas, 
paprastas preižastis ir jas suve
da į jam reikalingas išvadas.

Pradžioje papasakojo, kokias 
vietas užima dabartinėje tarybų 
santvarkoje:: Tarybų Lietuvos 
prezidentas, Vyriausios Tarybos 
prezidento pavaduotojas Mask
voje, kongr. delegatas ir 1.1. Va
žinėjęs kaipo toks' delegatas į 
Helsinkį, Indiją, Nicą, Londoną 
ir dabar Rio de Janeiro.

Toliau pasakoja, kad Lietuva 
per paskutinį karą labai nuken
tėjo, netekusi pusės savo pa
statų ir 500.000 gyventojų. Jis 
sako, kad visus tuos- gyventojus 
išžudė vokiečiai, o taip pat ke
lios dešimtvs tūkstančiu kažin 
kur išbėgo... Sako ir nemirk- 
čioja!

Nurijęs kažin ką gerklėje ir 
atsikosėjęs, vėl laisviau pasa
koja apie dabartinį režimą Lie
tuvoje. Prijungdamas Lietuvą 
prie tarybinės sąjungos, sakosi 
išgelbėjęs Lietuvą' nuo visiško 
išnaikinimo — tokio kokį rusai 
padarė Rytprūsiuose. (Visiškas 
sunaikinimas arba pasidavimas 
komunizmui — kito kelio nesą 
buvę. Atsikvepia svečias, renka 
žodžius kitam skirsniui, o jo 
akys perbėga per salę ir rodos 
primena: “... atsiminkite Chruš
čiovą, Sierovą, Budapeštą, Ven
griją...”). '

Dabai* Lietuvoje esąs labai 
praplėstas švietimas ir turima 
24 tūkstančiai studentų univer
sitetuose, o studentai gauna sti
pendijas. Atstatyti miestai ir 
pakeltas ekonominis gerbūvis. 
Jau net.esąs vienas toks kolcho
zas.' kuriame kolūkietis už dar
badienį gaunąs net 8 rublius ir 
3 kilogramus grūdų.

Dabar visi žmonės turi po ei
lutę rūbų, po apsiaustą ir po po
rą batų.- Seniau, sakė jis, keturi 
žmonės teturėję vieną apsiaus
tą ir vieną porą. batų. O mies
tuose gyvenimas esąs dar geres
nis tik trūkstą butų.

Kai atvyko sugrįžėliai iš Ar
gentinos, Urugvajaus ir Brazili
jos, tai valdžia juos apgyvendi
no naujai baigtose statybose, o

L Mawrodin 
REALTOR

Narys Toronto Real Estate Board

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

$450 Jus gali padaryti restorano sa
vininku. Turi būti parduotas šią sa
vaitę del ligos. Įrankių bei baldų ver
tė virš $2.000.

Dupont - Symington
$1.500 įmokėti, 6 kambarių per 2 
augštus namas, 2 modernios virtuvės, 
garažas, alyva apšildomas.

? Porkdale <
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių 
mūrinis namas, išilginis planas, 2 
modernios virtuvės. Tuojau galima 
užimti. • 

tie vietiniai, kurie tikėjosi gauti 
tuose namuose butų buvo pri
versti toliau laukti...

Kalbėdamas apie tuos sugrį- 
žėlius, - papasakojo, kad prie 
Trakų su jais valgęs “assado”, 
bet girdėjęs, kad jų dauguma 
nesą patenkinti tėvynėje ir no
rėtų vėl išvadžiuoti. Sugrįžtan- 
tieji kelionėje esą galvoję, kad 
tėvynėje pieno upės tekančios 
kisieliaus krantuose, o kai reikia 
stoti prie statybos darbų, tai... 
reik paprasti.

Kai dėl naujų sugrįžimų į Lie
tuvą, tai kalbėtojas patarė pa
laukti bent trejetą metų, nes 
dabar valdžia jokiu būdu negali 
jų visų aprūpinti nei darbais, 
nei butais.

Kalba buvo užbaigta logiška 
išvada — lietuviai ir čia Bra
zilijoje jau įsikūrę neblogai. 
Brazilija labai daug pastangų 
deda išnaudoti ir apdirbti savo 
didelius turtus. Tegul lietuviai 
taip pat deda visas pastangas 
būti geri savo antrosios tėvynės 
piliečiai, kur jie turi palygina
mai daug laisvių ir galimybių.

Ši draugo svečio kalba buvo 
palydėta katutėmis, bet plojan
čių jų skaičius žymiai sumažėjo 
ir ištikimieji turėjo pasistengti, 
kad įspūdis nesusilpnėtų. Sekė 
visa eilė asmeniškų prisiartini
mų prie svečio, rankos paspau
dimu, su apglėbimais ir su pa
sibučiavimais į abi veido puses 
— visai kaip per rusiškas Vely
kas ■

Pokalbiai ir paklausimai
Pirmajai sveikinimų bangai 

atslūgus, prie svečio priėjo ir 
katalikai. Svečias turi nepapras
tai išvystytą politinį instinktą 
ir tuoj suvokia kokios spalvos 
žmogus prieš jį stovi. Tuoj klau
sia:

— Kaip senai jūs esate Bra
zilijoje? ...

— ... aha, -dabar Lietuvoje 
yra amnestija, galėsite sugrjž- 
tid...
—- Amnestija ir tiems, kurie 

nenusikaltę?
— ? — svečias šypsosi ir tvir

tina: — Vistiek sugrįšite!....
Kitas prieina ir klausia:
— Kodėl mano žmoną ir vai

kus ištrėmėte j Sibirą ir negrą
žinate atgal

— Parašykite man i Vilnių 
laišką, — atsake jis visada tą 
patį.

— O kodėl ištrėmėte į Sibirą 
prezidentą Stulginskį ir jį ten 
Numarinote? :— klausimas.

— Stulginskis dar gyvas ir 
aš jau? padėjau parūpindamas 
darbą, — skamba atsakymas.

Šis atsakymas -reikalinga pa
tikrinti.

Prieina tėvas Bružikas ir sve
čias jį klausia:

— O ką jūs čia veikiate?
— Misijas vedu. Ar jūs atsi

menate, kad buvote davę įsaky
mą mane areštuoti ir įmesti į 
Marijampolės kalėjimą?

— Atsimenu,—atsako svečias.
— Atleiskite iš Sibiro mano 

seserį, — prašo.
Tuo laiku kokie dvidešimt 

jaunuolių pradeda baubti “bū- 
bū-bū”. Prezidentas ir misijo- 
nierius sustoja kalbėjęsi ir žiū
ri kuriam čia dabar rėkia. Ap
sauginiai įsispraudžia tarp abie
jų kalbėjusiųjų ir nustumia ku
nigą į šalį. Kunigas atlaidžiai 
šypsodamas pasitraukia.

’Hk dabar vaišintojai apsižiū
ri, kad svečias dar nieko burnoj 
neturėjęs. Pasodina jį prie gaba
lo torto. Tuo metu kunigas J. 
Šeškevičius primena, jog drau
gas A. Černiauskas buvo žadė
jęs pradžioje, kad būsią gali
ma duoti paklausimų ir prašo 
balso. Viešnagės komitetas pa
sitaria ir kunigui leidžia statyti 
klausimus.

Kun. Šeškevičius pasiskun-

Dundas - Bathurst
$3.000 įmokėti, atskiros 8 kambarių 
namas, 2 prausyklos, 2 garažai, 10 
metų skolą. *

High Park
$17.500 prašoma kaina, 8 kambarių 
mūrinis nomas, dvi modernios virtu
vės, puikiai išdekoruotas norribs.

t .

Migli Perk*
$26.000 prašoma kaina, 13 kamba
rių tripleksas, 4 garažai. $382 nuo
mos j menesį. Geriausias pirkinys 
mieste.

džia, kodėl per 14 pokarinių me
tų niekas neapsilankė pas mus iš 
Tėvynės. Prie futbolininkų ko
mandos griežti šefai tautiečių 
neprileido, prie krepšinio žaidi- 
kių prieiti — tie patys sunku
mai. Kodėl tokia izoliacija?

a) — Sakėte, jog Lietuvoj yra 
religijos laisvė. Kadangi tikin
čiųjų lietuvių dauguma tebėra 
Tėvynėje, tai kodėl negalima 
gauti iš Lietuvos naujų malda
knygių, giesmių gaidų ir kitos 
religinės literatūros?

b) — Giminės ir pažįstamieji 
iš Tėvynės prašo pagalbos daik
tais ir vaistai?, siuntinių pavida
le Sao Paulo lietuviai kartais 
paskiria visą savo mėnesinį už
darbį ir nuperka siuntinį savie
siems. Bet jie turi dar tiek pri
dėti, kad galėtų apmokėti mui
tą, kurį Tarybų valdžia paima 
už tokiu ssiuntinius. Niekur pa
saulyje už labdarybės siuntinius 
muitai neimami. Ar jūs negalė
tumėte tų muitų panaikinti?

c) — Kada bus grąžinti trem
tiniai iš Sibiro ir kodėl tiek daug 
tautiečių buvo nežmoniškomis 
sąlygomis ištremta iš Tėvynės? 
(Šis klausimas buvo tėvo Bruži- 
ko. Red.).

Kol kunigas kalbėjo, svečias 
nervingai suvalgė savo torto 
gabalą, paraudo ir pasikeitė iš 
paslaugaus seno “pono” į savo 
tikrą, formalinį pavidalą. Jis at
sakė:

a) — Tarybinėje santvarkoje 
bažnyčia yra atskirta nuo vals
tybės ir mokyklos. Mes turime 
svarbesnių reikalų negu malda
knyges spausdinti, o be to, mū
sų režimas religiją laiko pažan
gos stabdžiu ir todėl mes to
kiems dalykams pinigų nemėto
me. Užsienio lietuvių spauda la
bai daug lėšų išleidžia šmeižti 
tarybų valdžią Lietuvoje. Tegu 
jie sumažina tas išlaidas ir jums 
atspausdina maldaknygių. (Ko
munistai smarkiai plojo).

b) — Dėl siuntinių į Lietuvą,
tai ten tik vaistų dar trūksta, 
o kitų visokių reikmenų esą vi
siems užtektinai. Jūsų giminės 
Lietuvoje jų prašydami' jus iš
naudoja ir todėl tarybų valdžia 
įvedė tokią tvarką, kad jei kas 
gali siųsti siuntinį, tai tie gali 
už tą siuntini sumokėti ir .mui
tą. (Plojimai ir didelis pritari
mas riksmu). . /

c) — Visi ištremtieji yra val
džios ir liaudies priešai. Jie no
rėję padėti vokiečiams ir todėl 
artinantis karui turėję būti pa
šalinti. Per prancūzų revoliuci
ją giljotina buvo kertamo? gal
vos, o mes tik perkeliame tokius 
žmones į kitą vietą. Dabar nė
ra ištrėmimų, o tik “perkėlimas 
į kitą vietą”. Per revoliucijas vi
si tokie dalykai yęa leistini. 
(Draugai smarkiai pritaria plo
jimu. Šie jo pareiškimai nuste
bino net brazilų spaudos repor
terius’).

Pro pasikarščiavimą, pro ner
vingus žodžius, pro peraštrias 
mintis sunkiasi ir išryškėja 
šaltas nuožmumas Duodasi su
prasti, kodėl vienminčių išbu
čiuotas svečias yra Kremliuje 
trečia ar ketvirta ranka. “Pager
bimui” krypstant i tokią pusę, 
patys rengėjai - komunistai iš 
savo pusės jokių klausimų sve
čiui nestatė.

Vieni jų tyliai, lėtai ir reikš
mingai galvomis linguoja, kiti 
gi draugai vienminčiai jaučia 
impulsą, eiti svečio nužymėtu 
keliu. Ir pradeda rinktis aplink 
jį palankesnieji, senesnės drau
gės rankas bučiuoti, o jaunosios 
draugės ir merginos tiesiog į 
veidą ir lūpas. Mažesnės net pa- 
sistiepdamos apkabina Justo 
kaklą ir spaudžia visą savo tro- 
pišką jaunystę Į prezidentiškas 
lūpas. Po to uždususios viena ki
tai pasakoja: “eu beijei-o... eu 
tambefn ... e eu e eu ...” Ant 
susijaudinusio raudono prezi
dento veido aplink lūpas pasiro
do raudonų lūpdažių antspaudai.

Po šio priėmimo Justas Palec
kis įeis į Lietuvos istoriją dar ir 
kaip daugiausia dažytų lūpų nu
bučiuota valstybinė galva!

Juokinga ir koktu matyti, kai 
nevieno nužudyto ar ištremtojo 
brolio ar seserų vaikai bučiuoja 
tą patį žmogų, kuris savo parašu 
tuos jų artimuosius ir daug 
tūkstančių lietuvių paskyrė kan 
čioms ir mirčiai.

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

Weston Rd Lambton Ave. 
$1.000 įmokėti, 6 kamb. atsk. mūr. 
narnos, išilginis planas, šoninis įva- 
žiay., lengvos išsimokejimo sąlygos.

Dundas - RoncesvoHes 
$2.000 įmokėti, 6 komb. mūr. na
mas, alyva šildomas, 2 mod. virtuvės.

Sunnyside Ave. - RoncesvoHes 
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, alyva šildomas, 
privatus įvažiavimas.

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

Jane - Annette
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mū
rinis namas, kvadratinis planas, 2 
mod. virtuvės, alyva šildomas, gara
žas, 10 metų skola.

Quebec Ave. Bloor 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadratinis planas, mod. vir
tuvė, alyva Šildomas, garažas, gra
žus didelis kiemas.

Jone - Baby Point 
$5.000 įmokėti, 6 kamb. atsk. mur. 
bungalow, mod. virtuve, vand. Šildo
mas, garažas su privačiu įvaž-iavimu, 
viena skola 10 metų.

P . K E R B E R I S
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584 ’

SPORTAS
“Aušros” jaunučių stovykla
Šį savaitgalį, rugpiūčio 17 d., 

buvo užbaigta “Aušros sporto 
klubo ruoštoji stovykla. Čia sto
vyklavo jaunuoliai ir jaunuolės 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus, viso 
105. Viši jie buvo lietuviai, nes 
tik tokie priimami, bet buvo 
daug tokių, kurie lietuviškai be-, 
veik nemokėjo, ar mokėdami ne
kalbėjo. Gi išsiskiriant jau labai 
retai kurį galėdavai išgirsti iš
tariant anglišką žodį. Taip pat 

i visi vaikai padarė pažangą ir 
dvasiniame gyvenime: ypač gra
žiai atrodė šv. Komunijos pri
ėmimas Švč. Mergelės Marijos 
Dangun Ėmimo šventėje, kuo
met beveik visa stovykla arti
nosi prie Dievo stalo.

Literatūrinėje srityje, antro
sios savaitės bėgyje, buvo pra
vesti dailiojo skaitymo ir dekla
mavimo konkursai. Dailiojo skai 
tymo konkurse iš jaunesniųjų 
mergaičių I-mą vietą laimėjo 
Čeponytė Audronė, II — Juoza
pavičiūtė Gabija. Iš vyresniųjų 
mergaičių Masilionytė Audronė 
laimėjo I-mą vietą, Supronaitė 
Taida — II, Mačkeraitė Liuda----
trečią vietą.

Iš jaunesniųjų berniukų dai
liojo skaitymo konkurse I-mą 
vietą laimėjo R. Petrauskas, II 
— R. Puteris, III — A. Kuzmic
kas, o iš vyresniųjų: K. Čeponis 
I-mą vietą, E. Ramanauskas —

Lake Simcoe
JACKSONS POINT

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

AH0MEtĮ kUF YŪUR OWN fl

Windermere Ave. - Bloor 
$5.000 įmokėti, 8 komb. per 2 augŠ-’ 
tus, atskiros mūrinis namas, 2 vo
nios, 2 virtuvės, vand. alyva šildo-; 
mas, garažas. Skubus pardavimas.

Jone - Bloor 
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atsk. mūr.. 
namas, kvadratinis plonas, mod. vir-* 
tuve, vand. alyva šildomas, garažas, 
viena skola 10 metų.

8
High Park - RoncesvoHes 

$7.000 įmokėti, 1 1 kamb. atsk. mū
rinis namas, 3 virtuves, 2 vonios, 
vand. alyva šildomas, garažas, leng-_ 
vos išsimokejimo sąlygos.

Rusholme Rd.
$10.000 įmokėti, 10 komb. duplek-, 
sas, atskiras mūrinis, vand. šildomos/ 
2 vonios, 2 mod. virtuvės, dvigubas* 
garažas, labai geram stovyje, turi bū-’ 
ti parduotas. •

Indian Rd. - Ronccsvailcs 
$10.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuves, 3 vonios/ 
vand. alyva Šildomas, gardžas su pri
vačiu įvažiavimu, viena skola 10 m.

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

II, R. Juknevičius— III.
Deklamavimo konkurse iš_ jau 

nesniųjų mergaičių Baltaduony- 
tė Rita I-mą vietą, Juozaitystė 
Vida — II, Barzevičiūtė Lairaa 
— III. Iš vyresniųjų mergaičBį: 
Narušytė Rita — I vietą, SupS>- 
naitė Taida — II, DubinskąJJė 
Genė —- III. .

Jaunesniųjų berniukų dekla
mavimo konkurse R. Puteris* I 
vietą, A. Kuzmickas — II, oZiš 
vyresniųjų berniukų — B. Se- 
ponkus I-mą, J. Račkauskas 
II. E. Ramanauskas — III.

Taipgi buvo pravestos varžy
bos ir sporto srityje: šuolyje’į 
augšti, į tolį, bėgime? plaukime, 
stalo tenise, teisuolyje, šaudy
me ir kt. Štai visi rezultatai: ,

Mergaitės nuo 6-8 metų: šoki
me į augšti: Jonytė Simonaity
tė I, Vide. Juozaitytė II; šuoly
je į tolį: Vida Juozaitytė I, Jony- 
tė Simonaiytė II. Bėgime: Jony- 
tė Simonaitytė I, Vida Juozai- 
tytė II, Jazminą Tikuišytė III.

Nuo 8-10 metų: šokime į augš- 
tį: Regina Kryžanauskaitė I, 
Laima Barzevičiūtė II, Lucija 
Reginaitė III, šuolyje į tolį: Lai
ma Barzevičiūtė I, Regina Kry
žanauskaitė II. Bėgime: Lelima 
Barzevičiūtė I, Regina Kryža\ 
nauskaitė II. Plaukime: Jūratė 
Batūraitė I, Lucija Reginaitė II.

Nuo 10 - 11 metų: šokime į 
(Nukelta į 8 įsi.)

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

savybių pardavėjui.

PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121
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V. VASIS 
REAL ESTATE 

loor SL Wo Telefonas LE. 1-4605
$6.000 įmokėti/ 12 kambarių, 4-vu tu vės, 2 garažai, patogus susisiekimas, ge- 
fO mūro namas.

St. Clair - Oakwood
Prašoma kaina $22.9C0, 7 kambariai, vandeniu alyva apšildomos, kvadrati
nis planas ir garažas.

College - Dufferin
$3.000 įmokėti, 8 kambariai, 3 virtuvės, atskiros, vienas morgičius balansui.

High Park rajone
9 kambarių, vandeniu alyva apšildomos, garažas, labai gero vieta nuomavi
mui, didesnis įmokei imas.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

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

tai baldams blizginti prepara
tas, ir pradėjo jais šveisti komo
das, lovas, staras... f

— Visi’ pad afro klaidų, ką gi 
padarysi, — norėjo paguosti kli- 
,entą kirpėjas.

— Tas tai tiesa, — atšauna 
šis,’— bet mane ima smalsumas, 
kiek tamsta imsi už lovos nu- 
skutimą, jeigu ant jos užaugs 
plaukai?

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

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

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

Sav. V. BLOCKIS

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA 
WANDA’S HAIR STYLING

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS apsilankyti naujoje ir modernioje W\NDOS 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos. 

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

1790 B QUEEN ST. W. (prie Sunnyside) 
Telefonas LE. 5-6686

PRANAS BARAUSKAS 
INSURANCE SERVICE

LE. 4-3608
83 Westmoreland Avenue, Toronto
Atstovas The Empre Life Insurcnce Co. ir 

kitų draudimo bendrovių.

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

RESTORANAS “ROTA”
Noujai atidarytos ir naujai įrengtas. Vaigiai gaminami prityrusių virėjų. Atida 
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsdonkyt'

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

ED. KONDRATAS

Vyry ir motery rabii 
siuvėjas

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

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

A. STANČIKAS, baigęs National Ra- 
d*o Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan- 
’ aotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

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

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

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

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

Savininkai ZALECKIAI _
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

t

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

/prie $&od5ne-C/>IUee z
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naulu stabdžių idėiimas file *18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau *egu kitur.

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

Surinko ir išvertė PR. ALŠENAS
Paupyje

' Ant upės kranto sėdėjo meš
keriotojas ir panėręs meškerę 
laukė žuvies. Kitas žmogus kiek 
tolėliau stovėjo ir žiūrėjo į meš
keriojantį.

'■ Staiga žuvis timpterėjo meš- 
' kerę ir meškeriotojas ištraukė 
į ją lauk. Žuvis buvo didoka. Meš- 
Jkeriotojas kažką sumurmėjo, at
kabino ją nuo kabliuko ir įsvie
dė atgal į upę. Ir vėl laukia pa-

’nėręs meškerę. Smalsuolis net 
dega nekantraudamas paklaus

it!, kodėl meškeriotojas tokią 
'gražią žuvį vėl įmetė į upę? Vie
nok dar susilaiko ir nieko nesa
ko. Meškeriotojas švistelėja į

(krantą ir dar didesnę žuvį. Vėl

ją nuo kablio ir sviedžia atgal į , Is l^tuyiskoą spaudos Kana- 
up & ‘ doie atrodo, kad viena is opiau-

Pagaliau meškeriotojas ištrau- fių šiąndieninių problemų ir yra 
kia nedidelę žuvelę, ją su linsk- hetuvių v i e n y b e s klausimas, 
ma šypsena atkabina nuo kab
liuko, įsibeda į indelį ir kažkur 
skuba.

Stebėtojas jau nebeiškenčia:
— Ei, ei, žmogau, būk geras, 

pasakyk man, kodėl tamsta tas 
didžiąsias žuvis įmetei atgal į 
upę. o tą mažąją pasiėmei ir ne
šiesi?

— Hm, hm ... kaip čia pasa
kius, mat, aš namie turiu tik la
bai nedidelę keptuvę, todėl man 
didelės žuvys nereikalingos ... 
— atsakė užkalbintasis.

Kirpykloj
— Pasakyk man tamsta, — 

: klausia kirpėjas klijentą, — kaip
lie plaukų ataugimo vaistai, ku
riuos pas ruane pirkai, gerai vei
kia ar ne?

i — Taigi, — tas atsako, — su 
‘jais aš turėjau truputį nemalo
numo. Mano žmona pamanė, jog

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
kompartijos gen. sekretorių jau 
tretį kartą išrinktas W.Ulbricht.

Y. ‘/r.
GREFrAi .• GERiAUSiAii • LENGVAI

Y ' PINIGAI į

b' Viets‘a. ęankį’Čept.,: ‘į -

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros jreng;mai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai. 

Vairinu vasarnamius.
Tel. LE. 3-1080

44 Gwynne Avė., Toronto

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

ligų praktikai.
288 St Clair Ave. W.

Tel WA. 1-8614. Toronto

.... . "■ " ■ H.1“'-....... 11

Dr.Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

Toronto
Telefonas LE. 1-2933

Grįžo iš atostogų.

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

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

ir 
nuo

!■

t

Dr. A. Užupiene

Telefonas LE. 5-1551

Grįžo iš atostogų ir priima pacientas 
pagal susitarimų.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2*4108
Nuo liepos 25 dienos iki 

rugpiūčio 11 dienos 
išvyksta atostogų.

Mūšy organ, struktūros reikalu

Savo Laiku buvo duotas sprendi
mas kaip apjungti Kanados lie- 
Kažkodėl tie, kurie turėtų ir ga-. 
tuvius (palyg. “TŽ” Nr. 29 p. 3). 
Lėtų šiuo reikalu daugiau pasi
sakyti, tyli, nes gal ką nors ne
gero jaučia ant savo sąžinės, 
nors “tuo klausimu jau per daž- 
Mui Jšgirstame gana griežtų pa
sisakymų, o jų kilmė taip ir lie
ka neįvertinta” (“TŽ” red. pa
staba, “TŽ” Nr. 27, p. 3). Nejau
gi mūsų laikraščiuose nebūtų 
galima “išaiškinti viską, kas mū
sų visuomenėje kaupiasi ar rūgs 
ta” (“TŽ” erd. pastaba, Nr. 30, 
p. 3). Savaime aišku jei rauga- 
las metamas* ne į savo vietą, 
gaunasi taip vadinama “minčių

Visuomet yra daug lengviau 
<ą nors sugriauti nei nauja pa
statyti. Juo labiau iškyla sunku
mai, kuomet statoma sugriauto 
ialyko vietoje: reikia pašalinti 
laužą, griuvėsius ir t.t. Ar ne 
>iub keliu eina PLB idėjos or
ganizatoriai? Kas sugriovė Ka- 
ados lietuvių vienybę? Nors 

aūo tos dienos jau praėjo 10 me- 
ų, bet ką geresnio vienybės 
laušimu atsiekė KLB vykdo- 
li organai iki šiai dienai?
“TŽ” Nr. 31-2 ir “NL” Nr. 31 

•ienų metu ir vienodu tonu 
kur.džiasi, kad PLB neapjun

gia visų lietuvių bendriems tiks
lams siekti. Bet kas gi yra ta 
“abstrakti” bendruomenė, kuri 
nesiskaitė su rąąįiąi veikiančia 
KLTaryba irgi apjungiančia Ka
nados lietuvių bendruomenę? 
Kas turėtų tada sudaryti PLB 
vadovaujamus organus, jei su- 
ūekinami tokie organai kaip 
KLT Centro Valdyba?

“TŽ” samprotavimu PLB yra 
“gyvas lietuviškas organizmas, 
masė lietuviškos išeivijos ... 
Dabar tik (ne prieš 10 me
tų?!) realizuojamas sumanymas 
sukurti šitai 
bendruomenei
organus... Jos vykdomų orga
nų sukūrimo idėja yra iššaukusi 
ir tam tikro kaikurių sluogsnių 
pasipriešinimo... dėl žmogiškų 
silpnybių, ir visokių nesusipra
timų ...” ,

“NL” supratimu“ organizaci
jų gi, bet kurios rūšies, nariams 
turi būti aišku, kad Bendruo
menė ne prieš jas ir jų narius, 
bet — atvirkščiai — už jas, nes 
bendruomenės tikslas yra jung
ti ir organizacijas ir joms padė
ti”. Kodėl to nesuprato ar neno
rėjo sąmoningai suprasti KLB 
organizatoriai prieš 10 metų? 
Kodėl atvirkščiai buvo pasielgta 
su KLT? Nejaugi “TŽ” ir “NL”

samprotavimu tai buvo tik 
“koks nors nesusipratimas” ar 
“žmogiška silpnybė”? O gal iš: 
tikrųjų tai buvo “tiktai retas at-? 
vejis — noras “dominuoti” ir 
vadovauti”, kas savo esme taip 
pat yra savo rūšies nesusipra
timas”. i.

Išvadoje tikrai rimtas abiejų 
laikraščių atsakymas prives prie 
galutinio problemos sprendimo. 
Tik rimtu ir teisingu keliu ei
nant bus “iš pagrindų” išspręs
ta Kanados lietuvių vienybės ir 
organizacinės struktūros klau
simas. J. Benius.

Red. pastaba: Šia proga norė
tume pastebėti, kad bent mūsų 
vedamąjį “PLB” autorius netei- 1 
singai suprato. Ten panaudotas 
žodis dabar reiškia mūsų gyve
namu metu — visą tą 10 metų 
yra kuriami tvarkomieji orga
nai, nes pati lietuviškoji bend
ruomenė yra daug senesnė — 
jos amžius toks pat kaip išeivi
jos. Visada lietuviai svetur bū
rėsi į krūvą, visada jautėsi turį 
daug bendra savo tarpe, nors to 
natūralaus jau’smo neanalizavo 
ir nekūrė organų, kurie tais 
bendrais reikalais rūpintųsi. Bet ; 
tai buvo lietuviškoji bendruo
menė — vistiek kokio nusistaty
mo, lietuviai jautėsi sudarą vie
netą, skirtingą nuo panašių kitų 
tautybių. Mūsų gyvenamais lai
kais norima sudaryti tos bend
ruomenės tvarkomuosius orga
nus, kurie ne visą bendruomenę 
valdytų, bet rūpintųsi tik tais 
bendraisiais reikalais. Sakome 
norima, nes tų organų kūrimas 
dar neatbaigtas ir jų vertinimas 
dar, deja, nevienodas.

Be to, autorius atrodo pergreit 
laukia atgarsių dėl savo minčių, 
išspausdintų tik prieš trejetą sa
vaičių. Reikia tikėtis, kad žmo
nės apsvarstys tuos klausimus 
ir kaikas gal atsilieps.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4259

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
ttttrho ;klų nervus, kuri, daž

nai sukelia g.-dvos skaudėjimų ir nar- 
vingumq. Koloa slavų kalbomis.
470 College St W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924 .

egzistuojančiai 
tvarkomuosius

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

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

BR. STONČ1US

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

PIGIAUSI
Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 

K. ARDAVIČIUS
High Park rajone

. 2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220 
(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS 
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

1229 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar). Toronto, Ont.

I EA CIMI GED1IIAE and GENERAL LLU dllili uCKVIvC carpentry
Krautuvių ir vitrinų, kabinetų, lentynų, bufetų įrengimai.

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

DĖMESIO!DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto. TeL RO. 6-4963

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

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

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

siuntiniai
į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt

$14.75
$23.20

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2003

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šešta dienia h 
pagal susitarimą

14)82 BLOOR W., TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin StJ

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN. B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kaitromis.

1147 Dundas St. U . Toronto
Telefonui: LE. 4-S431 ir LE. 4-8432

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

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

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

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

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

e

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm, iki $3.000. Paskalos, indėliai k gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktadieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antradieniais — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vol. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtodieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryto.

Buitinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKT0RIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

W. A LENCKI, BJL, L.I^B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras --

100 Adp’aide St. W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182
T arento

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

... ■' morgičiat

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

DAŽAI IR SIENOMS , 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel EM. 4-2715

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

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

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

p s A L NA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO JSTAKSĄ 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir 1.1.

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

Richmond Hill

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis

čiais iš Lietuvos.

Ncseioniniu laiku nuoląi- įi
:* i '.J

vietai pig.»«io.- W
... . J

FOUR SEASONS



W-MT

8 PUSL. 1958. VIII. 21.

TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį pamoksluose 

keliamas jaunimo mokyklinis 
auklėjimas: mokyklų parinki- 

kop jawumo sieku augstųjų 
mokslų išeivijoje. Pamokslai — 
kun. dr. J. Gutausko.

— Šį sekmadienį pamaldų 
metu daroma rinkliava bažny
čių palaikymui šiaurinėje Ka
nadoje.

— Springhurste lietuvių va
sarvietėje pamaldos sekmadie
niais laikomos įprasta tvarka 9 
ir 11 vai. Savaitgaliais atvykęs 
lietuvių jaunimas prie liet, pa
statų popiečiais buriasi sportui: 
naujai įrengtose aikštėse žai
džiamas krepšinis, o salės pa
talpose — stalo tenisas.

— Dėkojama dail. J. Pautie
nių!, kuris parapijos 30 metų 
įsikūrimo proga nutapė didelį 
šv. Jono Kr. bažnyčios paveiks
lą, pavadintą “Bokštų simfoni
ja” ir padovanojo parapijai.

— Sutuokta: Romas Dūda ir 
Joana Genčiūtė, Bijūnas Brakas 
ir Laima Lėlytė.

— Pakrikštytas Mykolas Al
gis Ropė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Malonu buvo matyti, kad 

Žolinės šventėje daugelis para
pijiečių atsinešė bažnyčion gė
lių ir žalumynų, kurie buvo pa
šventinti prieš 11 vai. Mišias. 

- Kada daugelis mūsų iš tėvynės 
atsivežtų papročių pamažėl 
nyksta, praėjusį sekmadienį pa
rodytas jautrumas yra sveikin
tinas ir sektinas.

— Parapijoje ir vienuolyne 
lankėsi bei praėjusį sekmadienį 
n t.s>l M’Siac laikė ir pamokslą

ziūjvje. ;>ūil Ftjus Kagazms- 
kas, tenykštės •lietuvių parapi
jos klebonas.

•— Šį šeštadienį, 8 vai. ryto 
bus kalbamas rožančius prie iš
statyto Švenčiausiojo. Išpažintys 
klausomos per visas Mišias — 
7; 7.30 ir 8 vai.

— Šį sekmadienį, po kiekvie
nų Mišių bus vykdoma vysku
pijos įsakyta speciali rinkliava 
misijoms paremti. Parapijiečiai 
prašomi naudoti vokelius, kurie 
buvo išdalinti praėjusį sekma
dienį .ir kurie dar bus gaunami 
prie įėjimo į bažnyčią ateinantį 
sekmadienį.

— T. Rafaėliui grįžus, keletai 
dienų Wasagon yra išvykę T. 
Placidas ir T, Paulius.’ Klebono 
pareigas laikinai eina T. Mo
destas.

— Nuoširdžiai dėkojame savo 
parapijiečiams, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie TT. pranciš
konų stovyklavietėje N. Wasa- 
goje įvykusių stovyklų pravedi
mo. Ypač dėkojame'asmenims, 
dirbusiems stovyklų vadovybė
je, virtuvėje ir aprūpinusiems 
stovyklas maistu. Jų atliktu dar
bu mes galime tik pasigėrėti ir 
jausti dėkingumą, nes ten buvo 
įdėta daug aukos ir rūpestingu
mo, kas matyti iš to, kad jiems 
buvo patikėta apie 170 vaikų, 

• bet apsieita be didesnių susirgi
mų ir nelaimių. Dėkojame taip 
pat savo parapijos kunigams T. 
Pauliui, T. Rafaėliui ir T. Ste
ponui, kurie rūpinosi ne tik sto
vyklų dvasiniais reikalais, bet 
taip pat didžia dalimi nešė ant 
savo pečių stovyklos paruošimo 
ir jų tvarkingo pravedimo naštą.

— Paskutiniu laiku vėl padi
dėjo darbo besiteiraujančių skai 
čius. Prašome visų, kurie turi, 
žino ar nujaučia kokių darbų, 
pranešti parapijos raštinei, kad 
kartu galėtume pagelbėti tiems, 
kurie jų ieško. Be to, prašome 
tų, kurie per parapiją darbo ieš
kojo ar per parapiją jį gavo, 
pradėję dirbti apie tai tuoj pat 
pranešti parapijos kunigams. 
Jau ne kartą pasitaikė, kad kai- 
kam darbo vis dar tebeieškoma, 
nors tas asmuo jau kuris laikas 
dirba.

— Pakrikštyta Igno ir Ermos 
Urbonų dukrelė Sonia Teresė.

Yra laiškas A. Radzevičienei, 
adresuotas c f o 962 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. Siuntėjas P. Vir- 
kietis iš Mažeikiškio km., Rokiš
kio rajono. Atsiimti “TŽ” admi
nistracijoje.

A. A MOTIEJŪNIENEI Lietuvoje mirus,
j**- I iv i. k*ei.vvti J. Mac Ainiui ir anūkui

Algiui Stiklaičiui reiškiame giliausią užuojautą

J. P. Pakalkos.

A. A. MOTIEJŪNIENEI Lietuvoje mirus, 
jos dukrai B. Mačkinienei. žentui J, Mačkiniui ir anūkui 

Algiui Stiklaičiui reiškiame giliausią užuojautą

L. V. Pevsevičiai.

“Varpo” choro kelionė į 
PLB Seimą

Praeitą. sekmadienį “Varpo” 
kelionei paremti buvo daroma 

ir ,su-rinklįąya prie bažnyč 
rinkta tik $160. Kelior 
iai nusamdytu autdbūšū’ 
mos $816 ir 3 lengv. mašinom, 
rpie $100 (autobusu telpa tik 45 
įmonės), tad viso choro kelionei 
reikalinga apie $900.

KLB Krašto ir Toronto apyl: 
valdybos duos po $200, o trūks
tamus $500 tikimasi surinkti iš 
Toronto lietuvių aukomis. Rink
liava bus tęsiama ir kitą sekma
dienį.

Apyl. valdyba prašo visų lie
tuvių neatsisakyti paaukoti mū
sų choro kelionei į Seimą, kur 
bus viso pasaulio lietuvių pasi
rodymas kovojant už savo tau
tos laisvę. Apyl. v-ba.

Valstybinė Kanados paroda 
prasideda šį trečiadienį ir tęsis 
iki rugsėįo 6 d. Tai yra metinis 
įvykis Toronte, kuris sutraukia 
daugelį lankytojų iš visos Kana
dos ir JAV. Po kelių metų per
traukos šiemet bus įrengtas ir 
lietuvių skyrius. Tuo rūpinasi 
Toronto vyr. skaučių kun. Biru
tės draugogvė, talkinama toron- 
tiečių lietuvių menininkų. Dail. 
Tel. Valius tvarko visą meninę 
dalį. J. Dagys, K. Abromaitis, 
K. Grudzinskas, J. Vainauskas, 
V. Bričkus dalyvauja su savo 
darbais. A. Tamošaitienė, kaip 
ir daugelį metų iš eilės, dalyvau
ja su savo puikiais kilimais ir 
tautiniais rūbais. Toronto kaž
kurios organizacijos parėmė pi
niginiai. Tarp jų yra Toronto 
apyl. valdyba, Toronto skaučių 
ir skautų tautinių šokių grupė 
“Gintaras”, skautų tėvai rėmė-

'i-rcs b’onaas. Meažictojų ir Žu- i 
vininkų Draugija. Vien skaučių 
pastangų ir šių organizacijų pi
niginės paramos neužtenka. Rei
kia dar, kad ši paroda būtų lan
koma. Todėl eidami iš kitų sky
rių nepamirškime užsukti ir į 
savąjį. Ypač atsiveskime drau
gų kanadiečių. • - ■

Lietuviškas skyrius biis Queen 
Elizabeth Building.

“Songs of my people”
— viena iš populiariausių CBC 
radijo programų, buvo nutrauk
ta trims savaitėms. Tuo laiku 
buvo transliuojama politinės 
aktualijos.

Pereitą penktadienį ši progra
ma vėl prasidėjo ir bus girdima 
kiekvieną penktadienį nuo 9-9.30 
vai. vak. per CBL radijo stotį.

Liet, programa televizijoje .*
Nuo praeito mėnesio 22 d. pra

dėta nauja televizijos progra
ma “Rhapsody”, kurios dalyviai 
yra tos pačios Songs ' of my 
people radijo programos daly
viai. Naujoji TV programa susi
laukė nepaprasto pasisekimo. Po 
keletos savaičių šioje programo
je bus statomos lietuviškos pa
baigtuvės su liet, dainomis ir šo
kiais. Lietuviškai dainuos Ivan 
Romanoff choras ir šoks Boris 
Valkoff studijos šokėjai. Lietu
viškus šokius ruošia p. Orentie- 
nė. Šios programos nuolatinis 
dalyvis yra V. Verikaitis.

Dr. M. Arštikaitytė 
išvyko atostogų. Jos kabinetas^— 
345 Bloor St. W„ tel. WA. 1-3584
— bus uždarytas iki rugsėjo 15 
dienos.

The Globe and Mail pereito 
šeštadienio Nr. išspausdino il
goką straipsnį, apibūdinantį lie
tuvio menininko J. L. Vainausko 
medžio drožinius, ta proga gana 
plačiai aptariant dabartinę Lie
tuvos padėti bolševikų okupaci
joje ir paties Vainausko gyveni
mo kelią. Straipsnis iliustruotas 
dviem paveikslais: skulptorius 
prie savo kūrinio Pabėgėlė ir 
Aušros Vartų Marija — paveiks
las iš šv. Jono Kr. parapijos al
toriaus.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už poramg atei

tininkų stovyklai: KLK Moterų Prisikėli
mo par. skyriui už $50, KLB Toronto 
apylinkės valdybai — $50, TT. Pranciš
konams už stovyklavietę ir oukp $25, 
KLK Moterų D-jos šv. Jono Kr. parapi
jos skyriui — $25.

Ačiū ir pavieniams asmenims, savo 
aukomis prisidėjusiems prie stovyklos 
išlaikymo.

Kanados At-kų Centro Valdyba.

KLK Mot. D-jos šventė
Praėjusį sekmadienį Spring

hurste Kat. Mot. Draugijos šv. 
Jono Kr. skyrius paminėjo savo 
dangiškosios Globėjos Marijos j 
dangų ėmįmo šventę. 11 vai. įvy
ko pamaldos,, kurių metu buvo' 
reprezentuojama skyriaus vė
liava. Po pamaldų skyriaus pir
mininkės vasarnamyje įvyko 
jauki agapė - pusryčiai, kuriuose 
dalyvavo per 50 asmenų. Sveiki
nimo žodyje ‘kalbėtojai kat. mo
terims linkėjo vystyti gražią 
veiklą religinėje, tautinėje, so
cialinėje ir jaunimo auklėjimo 
srityse. Kalbėjo par. kunigai, 
parap. komit. pirm. J. Matulio
nis, atostogaująs svečias kun. K. 
Riekus, Prisikėlimo par skyriaus 
atstovė Dambrauskienė, dail. J. 
Pautienius, prof. A. Zubrys. Pa
maldų metu giedojo solistės A. 
Ščepavičienė ir V. Žemelytė. 
Akomponavo Danutė Ščepavi- 
čiūtė.
' Kun. Ragažinskas, Sao Paulo 
lietuvių parapijos klebonas, per
eitą savaitę atvyko į Torontą ir 
apsistojo pas pp. Karkus.'Aplan
kęs dar kitus savo bičiulius bei 
gimines Kanadoje, kun. R. vyks 
į Niujorką dalyvauti PLB Sei
me, kaip Brazilijos lietuvių at
stovas. Šį pirmadienį kartu su 
savo buvusia parapijiete p. Lu
košiene kun. R. aplankė ir “TŽ” 
redakciją.

Serga. Rugpiūčio 18 d. Jonas 
Ignatavičius, gyv. 54 Pacific 
Avė., Toronte, paguldytas į šv. 
Mykolo ligoninę kojų venų ope
racijai.
B. Sergantis Realtor skelbime, 

pranešančiame apie organizuo
jamus kursus, buvo išspausdin
tas klaidingas tel. numeris. Tu
rėjo būti LE. 4-9211, o išspaus- 
dintaLE. 4-9221. Kursai prade- 

.1 iv."rlūčio 25 d.
Susirinkimas vasarvietės 

reikalais
Praėjusio šeštadienio vakare 

Springhurste parapijos salėje 
įvyko vasarvietės vilų savinin
kų susirinkimas, kuriame daly
vavo per 200 asmenų. Susirinki
mo iniciatoriai dalyvius supa
žindino su laikinojo komiteto 
darbais. Į naujai išrinktąją val
dybą vicepirmininko pareigoms 
pakviestas mūsų tautietis dr. A. 
Pacevičii*s. Deja, tenka pasaky
ti, kad, nors susirinkimas buvo 
gana gausus, bet lietuvių jame 
dalyvavo labai mažai. O visdėlto 
būtų gera, kad ateityje ir mūsų 
žmones aktyviau įsijungtų į va
sarvietės sprendžiamus reikalus.

J. A. Stadalnikų šeimą aplan
kė ir šeimos laimė ir kartu ne
mažas bandymas. Prieš porą mė
nesių gimė pirmgimė dukrelė, 
bet tuo pačiu laiku mažosios tė
velis, pasėkoje . sunkaus darbo 
fabrike, paguldytas Western li
goninėje, kur ir dabar gydosi. 
Jaunajai motinai Aldonai, kuri 
buvo aktyvi choro “Varpas” cho 
riste, teko vienai sunkios šeimos 
pareigos — auginti dukrelę ir 
rūpintis naujai užpirkto namo 
reikalais. Bičiulių, ypač “Varpo” 
choristų paslaugumas šios šei
mos atžvilgiu tikrai rekomen
duotinas. A.

Civilių apsaugos organizacija 
šią savaitę Toronto mieste iš
bandys 23 sirenas. Jos įrengtos 
miesto centre ir gretimuose gy
venamuosiuose rajonuose. Dau
gelis jų bus įrengtos ant 50 pėdų 
augščio stulpų, kad nereikėtų 
prašyti leidimo įrengti jas ant 
stogų.

Padėka
Nuoširdi padėka tenka visiems prisi- 

dėjusiems prie darnaus pravedimo ir 
puikių vaišių Surengimo mūsų 25 metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejaus proga.

Deškojamc kun. B. Pačevičiui už at-, 
laikytos iškilmingas phmaldas ir tartus 
jautrius sveikinimo žodžius, G. A. Sproi- 
noičiams už suruoštas turtingos vgiŠes 
ir vaikams Sigitui ir Birutei už gražias 
gėlės.

Už vertingos dovanos bei sveikinimus 
dėkojame M. P. Besosporiams, J. J. Ro- 
voms, A. Besosporytci, P. K. Doulcns- 
kioms, J. ). Valiuliams, D. V. Simonai- 
čioms, Kaunu Šėi'mdi, V. V. Kudirkoms, 
A. Adakouskoitei, M. B. Rickevičiams, 
ir B. P. Daržinskoms.

šis subuvimas paliko mums gilų įspū
di ir mes liekame 'Jums visiems lobai 
dėkingi.

Albina ir Jonas Kazlauskai.

REIKIA 2 kambarių ir virtuvės buto be 
baldų. LE. 2-9586, po 5.30 vai. vok.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais ar be baldų. Dupont - Lonsdow 
ne rajone. Tel. LE. 1-5018. *

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
*>aldų. 168 Laopin Avė. — arti Lans- 
dovme. Tel. LE. 1-1498.

Hnuomojami 2 kambariai ir virtuvė tu 
bailiais or be. Brock - Dundas rajone. 
Tel. LE. 3-4S34, skambinti po 6 v. v.

Lietuviu liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvieno 
progai dovana sau ir kitam: medžio tu 
venyrinioi drožiniai. Siuntinėjimai nedo 
romi.

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KONTRAKTORIUS atlieka naujausius h 
•"odeminus’ut nomg dažymo darbut. Tel 
RO. 9-7044,

MILNES FUEL OIL CO. 
atstoves

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

rūžiu anglitf pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

AUSROS” JAUNUČIŲ STOVYKLA
(Atkelta iš 6 psl.) inių rinkimui. Berniukų geriau- 

augštį: Taida Supronaitė I, Bi- sios palapinės buvo: “Kiškių I, 
rųtė Čeponytė II,'šuolyje į tolį: ‘“Lokių” IL o mergaičių — “Lie- 
Taįda Supronaitė X "Gen.ė Pų- pųHT, “IeVų” II. Abiem pirmom 
hįnskaŲįė ĮjĮ *- Tjėyla Su* naianinėm Vain Hnvono hue «•_
pronaitė j, Genė Dubimnkaitė
II, Rita Narušytė III. įžymesnę Kanados vietovę.

Nuo 11-13 ioėt^: į- fjįtovyklos vadovybę sudarė:
_ T _ - a a • ▼ . • a a-a . •

palapinėpa, kaip dovana, bus su
ruoštos ekskursijos į kokią nors 

dvasios vadas — Tėvas Paulius, 
OFM, komendantas — p. Batūra 
(pirmąją savaitę), p. Dvilaitis 
(antrąją savaitę); mergaičių va
dovės — A. Petrauskienė ir A. 
Šapokaitė. Sporto vadovas K. 
Šapočkinas, kultūrinių užsi
ėmimų vadovas — J. Staškevi
čius, gailestingoji seselė — p. 
Šapočkinienė. Šeimininkės: pp. 
Astrauskienė, Baltaduonienė, Če 
ponienė, Grigienė, Guobienė, 
Juknevičienė, Ramanauskienė, 
Strikaitytė, Tikuišienė. Ūkve
dys — Karasevičius. Pagalbinis 
personalas: K. Batūra, V. Bar- 
sevičiūtė, E. Juškaitė, D. Simo
naitytė, D. Daugvainytė.

Didesne auka parėmė stovyk
lą: dr. J. Sungaila $24, dr. M. 
Arštikaitytė $24, V. Vasis $24, 
dr. Morkis $12, A. Dūda $12, B. 
Sergantis $12, Kuzmickas $10, 
Žilinskas $10, P. Regina $10, dr. 
A. Šapoka $5, A. Sapijonis $5, 
J. Baltrųšaitis $5, Sakas $5, Bal
taduonis. $5, TT Pranciškonai 
$25, Prisikėlimo parapijos Kata
likių Moterų skyrius $50, KLB 
Toionto apyl. valdyba $50.

Dar didelė padėka tenka P. 
Reginai ir M. S. Derviniams už 
padovanotus stovyklai šaldytu
vus. Kanados Liet. Studentų 
Valdybai ir Toronto “Šatrijos” 
skaučių tuntui už paskolintas 
palapines. Taip pat dėkojame 
visiems pagelbėjusiems susisie
kimo priemonėmis ir visokiomis 
medžiaginėmis aukomis ir dar
bu. J.

šuolyje ) tblį: &niliia Juh^&ty* 
tė I, Kristina .Kruminaitė. .II, 
Margarita Dunderaitė III. Bėgi
me: Emilija Juozaitytė I, Mar
garita Dunderaitė II. Plaukime: 
Liuda Mačkeraitė I, Emilija Juo 
zaitytė II, Albina Grigaitė III.

Virš 13 metų: šokime į augštį: 
Danutė Simonaitytė I, Albina 
Grigaitė I, Aušrelė' Sapijonytė
II, Regina Gataveckaitė II. Šuo
lyje įtolį: Regina Gataveckai
tė I, Aušrelė Sapijonytė II, Al
bina Grigaitė III. Bėgime: Re
gina Gataveckaitė I.

Mergaičių stalo teniso varžy
bose: Danutė Simonaitytė I, Bi
rutė Gataveckaitė II. 
j Berniukai 6-9 metų: šokime į 
augštį: Rimas Petrauskas I, Juo
zas Astrauskas U, šuolyje į tolį: 
Juozas Astrauskas I, Rimas Pet
rauskas IT. Bėgime: Rimas Pet
rauskas I, Andrius Paškauskas 
U, Juozas Astrauskas;-III,..Plan-. 
Rime: Andrius Pąškaus^a^.Į, .Ri
mas Petrauskas II.

r Nuo 9-12 mętąr šokimeįj augšii 
tį: Algis Sapi|ėiiS'X3 Romasi As-? 
trauskas II, Adaškevičius IL'l, 
šuolyje į tolį: Romas Astrauskas 
I, Adaškevičius II, Algis Sapi
jonis III. Bėgime: Kęstutis Če
ponis I, Algis Sapijonis II, Ro
mas Astrauskas III. Plaukime: 
Raimundas Grigas I, Kęstutis 
Čeponis II.

Virš 12 metų: šokime į augštį: 
Algis Žaliauskas I '(5’3”), Kas
tytis Batūra II (5’0”), Laisvys 
Sergantis III (4’8”), šuolyje į to
lį: Algis Žaliauskas I (17’2”), 
^aSiD t *-U0 itas sprendžia ir kaikurių pro
ząs.Buksaitis IIĮj(13 8 ). Tnsuo- .r . . • . 
lyjė: Algis Žaliauskas'r (34^3“)7 
Kastytis Batūra II (33’9”), Juo
zas Bukšaitis III, (30’8”). Bėgi
me: Algis Žaliauskas I, Kastytis 
Batūra II, Benediktas Čeponkus
III. Pląukime: Laisvys Sergan
tis I, Algis Žaliauskas II, Bene
diktas Čeponkus III. Stalo teni
se: Kastytis Batūra I, Algis Sa
pijonis II. Disko metime: Kas
tytis Batūra I (98’4”), Algis Ža
liauskas II (76’1”). Rutulio stū
mime: Kastytis Batūra I (32’7”), 
Algis Žaliauskas II (26’0)), Juo
zas Bukšaitis III (22’8”). Šaudy
me: Kastytis Batūra ir Kazys 
Persevičius.

Stovyklos mętu stovyklauto
jai buvo stebimi taip pat ir iš 
visapusiško įsi,jungimo, draus
mingumo, švarumo ir mandagu
mo. Iš jų buvo išrinkta du ge
riausieji berniukai — Rimas 
Petrauskas ir Andrius Paškaus
kas ir dvi geriausios mergaitės 
— Vida Juozaitytė ir Taida Su
pronaitė. Šie stovyklautojai kaip 
dovaną sekančiais metais gaus 
po vieną savaitę veltui stovyk
lavimą “Aušros” stovykloje.

Šiais metais buvo pravesta 
taškų sistema geriausių palapi-

Otava. — Kanados parlamen- 

vincijų-- skyrybų bylas... .Šiemet 
išskirtos 319 poros — 312 iš Que
bec ir 7 iš Newfoundlaiido.

, BALTIC MOVERS
Boldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont
real}, Londono, Windsora, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

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

. ” , ’• ~ MR. S. KĖKŠTAS,
A ' MANN & MARTEL REALTORS LTD.

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

6 MILIJONAI APYVARTOS!
Smarkiai augantis Real Estate biznis verčia mus atidaryti nau
jus ofisus. Mūsų ofisai, būdami erdvūs ir moderniškai įrengti, 
ir turėdami pilną vadovybę ir sekretoriiį sąstatą, duoda agen
tams geriausias darbo sąlygas. Dėl to ir uždarbis mūsų agentų 
yra pats augščiausias Toronte. • ;

Nepavėluokite į
REAL ESTATE KURSUS

kuriuos atidarysime neprityrusiems agentams 
rugpiūčio mėnesio 25 dieną. /

TAUTIEČIAI, jei dar turite lietuviškos energijos ir noro ge
riau įsikurti, kreipkitės į mus. Vjenintelis mūsų reikalavimas 
'. ' . yra turėti automobilį ir pasiryžimo.

Pradedantiems agentams
MOKAME NUO $50 iki $100 Į SAVAITĘ PLIUS KOMISIJA.

Pasinaudokite .proga ir be atidėliojimo asmeniškai kreipkitės

Sergantis Realtor
989 Bloor St. W. LE. 4-9211

Nemokamai Nemokamai Nemokamai
KEELE - LAWRENCE RAJONE

NUOMOKITE DABAR, O MOKĖTI PRADĖSITE TIK RUGSĖJO 1 D. ŠIE VISIŠ
KAI NAUJI 1 ir 2 MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ NEATSTATYTI BUTAI (N.H.A. 
APARTMENTAI) YRA PILNAI (RENGTI. KADANGI KEELE GATVE VISA 
YRA NUGRIAUTA, IR MES TURIME IŠNUOMOTI JAU DABAR. NUOMODAMI 
DABAR SUTAUPYSITE PINIGŲ ATOSTOGOMS DABAR NIEKO UŽ BUTĄ 
NEMOKĖDAMI. APLINKUI ĮRENGTOS AIKŠTELES, PLIENO VIRTUVES, PAR- 
KETO GRINDYS IR" T. T. NUO KEELE ST. IR LAWRENCE KAMPO SEKITE 
PARAŠUS | "G LAME L APARTMENTS" ARBA PASKAMBINKITE MRS. CLARK.

Telefonas CH. 1-9791

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito .kooperatyve “LITAS”

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

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

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

AL GARBENS 
REAL ESTATE

1611 Btocr St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados, Ci;,«trio ir Toronto Real Estate Boards narys

MONTREAL, One
Studentų Studijų Dienos Miller su dukrele Beverly išvy-- 

Kanados Lietuvi ųStudentų ko trijų savaičių poilsiui į JAV.» 
Sąjungos Montreealio skyrius f Pas M. Vilimienę lankosi jošt 
spalio 3, 4 ir 5 cLd. ruošia stu- sesuo p. Kaniavienė iš Hamilton J 
dijų dienas ir Kanados - Ameri- no.
kos liet, studentų susiartinimo | M. Juškevičienė (mamytėj 
šventę Montrealyje. pardavė savo numylėtą “far-*

Jau dabar kviečiame visus 
skyrius bei pavienius studentus 
rezervuoti pirmąjį spalio savait
galį studentiškai iškylai į Mont
real}. KLSS Montrealio 

skyriaus valdyba.
Sutvirtinimo AV parapijoje

WINNIPEG, Man. .
Rugpiūčio 24 d., sekmadienį;

PLB-nės Winnipeg© apylinkė' 
Povilo Liaukevičiaus ūkyje ruo
šia gegužinę. Gegužinėje veiks ' 

nebuvo jau porą-trejetą metų.. bufetas su įvairiais valgiais ii- 
Atsiradus didesniam sutvirtina- Į gėrimais. Be to, bus priziniai! 
nųjų skaičiui šį rudenį bus pa- šaudymai bei įvairios sportpj 
kviestas lietuvis vyskupas Su- v ~ 
tvirtinimo sakramentui suteikti.

Atsargumo diena. Šį sekma- 
iieni, rugpiūčio 24 d., visoje

Quebec provincijoje skelbiama 
atsargaus automobiliais važiavi- 
no diena. Neatsargus važiavi
mas yra daugelio nelaimių prie- 
■.astis. Lenktyniavimas, įsigėrus 
važiavimas ir kiti apsileidimai 
^ali būti ir sąžinės dalykai, to
dėl šv. Tėvas Pijus XII yra net 
tuo reikalu ir atskirą raštą para
šęs. Vyskupai irgi jau seniau 
atkreipė 'tikinčiųjų dėmesį, kad 
būtų sąžiningesni važiavime: 
sąžinė reikalauja, kad būtų ma
šina reikiamai prižiūrėta ir lai
komasi važiavimo taisyklių. Per 
apsileidimą išstatoma savo ir ki
to gyvybė pavojun.

O. Šinkūnienė buvo išvykusi 
į Vokietiją liudyti teisiamųjų 
nacių byloje.
■ KLT pirm. P. Juškevičienė -

BALFo siuntiniai
lecitino (nuo bendro nusilpi-' 
mo) vaistų, bei pokelis vitaminų, 
(30 tabl.) Polyvit. .

Siuntos kaina su tais visais; 
priedais $36,50. .

BALFas nedaro jokios prety*, 
bos. o tik nori patarnauti siun
tėjui ir gavėjui. Tad užsakant 
siuntinius BALFas laukia ne lik: 
pinigo už juos, bet ir kokios au^ 
kos ar paramos BALFo akcijai J 
Juk reikia išlaikyti įstaigas irC 
vesti kontrolę. Viši siuntiniai 
apdrausti ir siuntėjas gaus visas 
garantijas. Apmokėtas ir muitas.

Užsakymus ir pinigus siųsti: 
United Lith. Relif Fund, 105 
Grand St., Brooklyn 11, .N-Y.

BALFas tebesiunčia vaistus iri 
kitokius siuntinius, kurių infor
maciją prisius pareikalavusiems. 
(Atsakymui pridėtinas pašto 
ženklelis).

BALFo vadovybei pavyko su
sitarti Šveicarijoj su viena agen
tūra ir gauti maksimalines nuo
laidas rūbų siuntoms į Lietuvą 
ir SSSR. Nuo šiol per B A LFa 
galima užsakyti sekančias rūbų 
siuntas: ,

Siuntinys “X”
3,5 jardo grynos vilnos, patva

rios ir šiltos medžiagos vyr. ei
lutei,- 4,4 jardo šviesios medvil
ninės medžiagos moteriškam 
drabužiui. Siuntos kaina (per 
BALFą) $30,50.

Siuntinys Nr. 237
Viskas tas pat kaip ir siunti

nyje “X” (dviems eilutėms me
džiaga) ir 3 kamuoliai siūlų, šil
tos kučkailinės šliurės, dėžutė

Telefonai: L«E. 6-273S, LE. S-2664 
Vakarais H U. 9-1543

MORGIČIAI -
Parūpiname pirmus morgičius ant geresnių nuosavybių už 

. • 63^ procentus.

Nuosavybių įkainavimas arba pasitarimas suteikiamas veltui.
PIRKIMAS - PARDAVIMAS 5

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

ir investavimų vakarų ir šiaurės rajonuos
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

4

mukę”.

varžybos. Pas pp. Liaukevičius 
winnipegieciams vieta labai ge
rai žinoma. Reikia vykti į Mc- • 
Gregor, Ont., miestelį, iš kur tik - 
viena su puse mylios iki. vietos.. 
Rugpiūčio 24 d. 10 vai. visi-ren-i 
kasi prie pp. Demereckti krau-: 
tuvės iš kur organizuotai visi iš-' 
vykstame. Blogam orui esant 
gegužinė nukeliama į sekantį: 
sekmadienį. Pelnas skiriamas 
PLB Seimo reikalams. •

Apylinkės valdyba.
- —

Kanados parlamente-kalbama- 
abiem oficialiom kalbom. Jei. : 
kas nors iš atstovų pageidauja,; 
angliška kalba išverčiama į pran‘. 
cūzišką arba priešingai. - Dabar, 
ruošiamas didesnis skaičius ver-- 
tėjų ir nuo šios žiejnoš sesijos 
visos kalbos bus verčiamos į 
antrą kalbą be jokio . prašymo. 
Naujųjų vertėj ų alga būsianti 
$7.000 metams. . > ■ / <

Dr, J. URBAITIS
1398 Dundas St. W.

Išvyksta atostogų ' '
nuo rugpiūčio 21 d. iki rugsė-' 
jo 1 d. ir jo kabinetas bus 

uždarytas.


