
f 011&G9

The Lights 
of Homeland 

Lithuanian Weekly 
Published by the 

Lithuanian R.C. Cultural Society 
ef Canada. -. ■

Authorized as Second Class Mail 
Post Office Department Ottawa

SAVAITRAŠTIS
Leidžia

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija.
941 Dundas St. W„

Toronto 3, Ont., Canada

Telefonas 368-6813

Mokyklos rūpesčiai
Vasarėlei besibaigiant, štai ir vėl suskamba mokyklų skam

bučiai.Du menesius stovėję tušti mokyklų kiemai ir klasių patal
pos vėl prisipildo triukšmo ir skardaus juoko. Linksmos yra pir
mosios mokslo metų dienos. Per tą linksmumą dažnai nepama- 
tome ir su mokslo metų pradžia ateinančių rūpesčių. O tokių rū
pesčių yra gana daug. Turi jų moksleiviai, turi jų visuomenė, 
mokyklų laikytojai ir globėjai, bet didžioji mokyklinių rūpesčių 
dalis gula ant tėvų pečių.

Nemaža dalis tų, kurių vaikai praeitą pavasarį baigė augštes- 
niąsias mokyklas, turi rūpesčių su studentų patalpinimu Į uni
versitetus. Vienose vietovėse tuo reikalu padėtis geresnė, kitose 
blogesnė, bet blogiausia yra Toronte. Milžiniškas Toronto un-tas, 
pernai turėjęs apie 25.000 studentų, nebepajėgia suimti visų, no
rinčių studijuoti. Antrasis, vos pernai įkurtas — York Univer
sity — tuo tarpų priima tik į pirmuosius humanitariniu mokslų 
fakulteto kursus. Iš viso to gaunasi labai stipri, gal sakytume net 
žiauroka, studentų atranka pagal pažymius brandos atestate. Mū
sų pernykščių metų abiturientai, deja, negali pasigirti peraugštais 
baigiamaisiais pažymiais. Retas kuris baigė su viduriniu pažymiu 
75-80. Daugumas sukasi apie 55-60; pagal dabartines sąlygas, tai 
permažai įstojimui į “kilminguosius” fakultetus — mediciną ar 
inžineriją. Ne tik pažymiai silpnoki, bet ir baigiamųjų dalykų 
pasirinkta mažokai. Pasirinko tiek, kiek minimumas reikalauja, 
o kai bent vieno neišlaikė — liko antriems metams. Turint gal
voje, kad tokia padėtis kartojasi jau kelinti metai, tenka susi
rūpinti ir pajieškoti šio reiškinio priežasčių.

Gerai atsimename laikus, kai suvažiavome iš Europos. Mūsų 
moksleiviai tada buvo mokęsi keleris metus stovyklų vargo mo
kyklose. Su tų mokyklų pažymėjimais jie buvo priimti į atitinka
mas Kanados augštesniųjų mokyklų klases, o abiturientai -— į 
universitetus. Greitai po ta pamatėme mūsų lietuviškąjį jaunimą 
pirmaujanti visuose mokyklų laipsniuose, dažnai vienerių moks
lo metų laikotarpyje šokanti per vieną, o kartais net ir per dvi- 
klases. Pavasariais, kai dienraščiai skelbdavo geriausius abiturien- 

' tus. gavusius aukso medalius ir įvairias stipendijas, su pasididžia
vimu skaitydavome ir lietuviškas pavardes. Kas gi atsitiko dabar? 
Nejau mūsų moksleivija taip greitai, vieno dešimtmečio laiko
tarpyje. neteko gabumo mokytis? O ne! Mūsų moksleivius Į beveik 
paskutiniąsias eiles nustūmė daugelis kitų veiksnių.

• • •
Pirmiausia mūsų moksleivis pateko į šio krašto išsiblaškymo 

ir nervų įtempimą sukurj. Atsiminkime, kaip mes, senesnieji, bū
dami gimnazistais, nebuvome leidžiami net į gatvę išeiti po 10 
vai. vakaro, o čia vidurnaktį gatvėse dar pilna moksleivių. Namie 
moksleivis negali dirbti prie matematikos uždavinio, jei tuo pat 
metu nesiklauso radijo muzikos. Kas pusvalandį jis šaukiamas 
prie telefono arba pats eina skambinti ir t.t. Tėvai, nebetekę 
kantrybės,, pradeda moksleivi barti. Aplinkos išblaškytą mokslei
vi tas barimas galutinai sunervina iki tokio laipsnio, kad jis visas 
knygas padėjęs i šalį deklaruoja, jog pamokos jau paruoštos. Ir 
taip kasdien. Ką gi daryti? Pirmiausia atsiminkime, kad mūsų 
vaikas yra tokia pat tremties auka, kaip ir mes. Patys nesame to
kie, kokie būtume, gyvendami ramų laiką Lietuvoje; vaikai taip 
pat nėra tokie, kokie būtų anomis sąlygomis. Tad stenkimės palai
kyti moksleivio darbo aplinką kiek galima ramesnę, naudodami 
taikias priemones.• • •

Mūsų moksleivis pateko ir į kitą šio krašto blogybę — nesu
gebėjimą tinkamai planuoti laiką, šiame krašte moksleivis iš viso 
laiko turi nedaug. Jis pervėlai paleidžiamas iš mokyklos, o po to 
dar turi padirbėti prie namų darbo 2-3 vai. Egzaminai sugrūdami 
j labai trumpą laiką, o nebuvimas egzaminuose, nepaisant priežas
ties, daugelyje atvejų reiškia “susikirtimą”. Todėl šeima, jau 
mokslo metų pradžioje, bendrame “posėdyje” turėtų gerai išsi- 
planuot i vakaravimo programą. Dvi trys tylos valandos, kai moks
leiviai ruošia pamokas, turėtų būti privalomos visiems; mama 
neturėtų žiūrėti televizijos ar kalbėti su draugėmis telefonu; tėtis 
neturėtų rūsyje be paliovos kalti ir t.t. Egzaminų metu moksleivį 
turėtų gaubti ypatinga šeimos šiluma. Tada jis turėtų pajusti, kad 
šeima įvertina jo sunkų darbą ir stengiasi jam padėti. 

• • •
Atskirą klausimą sudaro moksleivių darbas už pinigus. Ar 

nereiktų tą dalyką rimtai persvartyti? Argi iš tikrųjų _mes jau 
esame tiek neturtingi, kad gimnazistinio amžiaus jaunimas būtinai 
turėtų eiti dirbti už pinigus? Kada gi? Dirbdamas šiokiadieniais, 
kad ir vieųą kitą vakara, jis neabejotinai skriaudžia savo studi
jas. Dirbdamas savaitgalį, jis nutraukia jam taip reikalingą poilsį. 
Ar ne geriau būtų tėvams pasitenkinti kiek kuklesniu namu ar 
automobiliu savo vaiko poilsio ir gerovės sąskaiton?

• • •
Pagaliau prieiname ir prie dar vieno labai opaus reikalo — 

jaunimo veiklos už mokyklos ribų. Kartais norime, kad mūsų 
vaikai būtų iš karto viskas: lankytų lituanistinę mokyklą, moky
tųsi mtizikos, būtų geri sportininkai, šoktų tautinius šokius, mo
kytųsi baleto, dalyvautų organizaciniame gyvenime, dainuotų cho
re ir t.t. Kada gi? Lituanistinė mokykla yra neišvengiama būti
nybė, bet tol, kol jaunuolis ją lanko, to turėtų beveik ir užtekti. 
Kai jau su lituanistine mokykla maždaug apsidorota, tada jau
nuolis turėtų pasirinkti tik vieną - kitą saviveiklos sritį ir joje 
dalyvauti. Kai bandoma aprėpti viską — išvadoje nukenčia moks
las gimnazijoje.

Būtų ir daugiau minčių, keltinų mokslo metų pradžioje, bet 
gal bus geriau jas nukelti i atskirus straipsnius. Kviestume visus 
tais reikalais pasisakyti. A. R.

PABUDO ŠVEDU SĄŽINĖ DĖL PABALTIEČIU IŠDAVIMO
Kai iš Vak. Berlyno ėmė sklisti 

neramios žinios, švedų laikraščių 
žy m iausiose vie tose sta iga iškilo..' 
pabaltiečių klausimas. Ir tai to
kia apimtim, kaip retai. Keletą 
dienų tam buvo skirtos ir pirmų
jų puslapių riebiosios antraštės, 
ir vedamieji, ir spaudos apžval
gos. O tą spaudos dėmesį pabal- 
tiečiams sukėlė ne kas kitas kaip 
pats jų labiausiai nemėgiamas p. 
Oesten Undėn, ilgametis Švedi
jos užs. r. min. Pasikalbėjime su 
“Dagens Nyheter” koresponden
tu savo 75 m, amžiaus sukakties 
proga jis atskleidė šešiolika metų 
nešiotą paslaptį, jog karčiausias 
ir nemaloniausias išgyvenimas vi
soje jo karjeroje buvo 167 pabal
tiečių karo belaisvių išdavimas 
sovietams 1946 m. pradžioje.

Spauda pavadino “pirmaeilės 
reikšmės politine sensacija” min. 
Undėno pareiškimą, kad jis pats 
buvo nuomonės, jog Švedija netu
rėjo išduoti pabaltiečius sovie
tams. Ir tik vyirausybės daugu
mai pasisakius už anksčiau suda
rytos sutarties vykdymą jis nusi
leidęs. O tą sutartį buvo sudariu
si prieš tai buvusi koalicinė vy
riausybė, kurios nutarimo social
demokratas Undėn nenorįs kriti
kuoti. Jis tik priminė, jog tokia 
buvusi bendra nuotaika Vakaruo
se karo pabaigoje ir kad ameri
kiečiai Vokietijoje panašiomis ap
linkybėmis taip pat yra išdavę 
pabaltiečius sovietams.

Undėno pareiškimas sukėlė

JER. GRIKIS___________ . Birger Nerman. Savo atvirame. 
Mūsų specialus korespondentas laiške jis apkaltino min. Undėną 

noru savo kaltę suversti anuome-' 
tinės vyriausybės narių daugu-

Švedijoje
- 'Ą!

Savaitės įvykiai
SOVIETAI ATNAUJINO ATOMINIŲ BOMBŲ BANDYMUS. Ato- 

ypatingą susidomėjimą vien dėl mai. Jis nurodė, kad švedų tauta minis sprogimas Semipalatinske, Centr. Azijoje sukėlė visuotinį, — 
to, kad iki šiol už si Švedijai ne-; ‘ x ’’’ ’' - - - - - i s- s-
garbę užtraukusį veiksmą beveik; 
išimtinai ir labai kietai buvo kai-; 
tinamas formaliai atsakingas užs. 
r. min. Premjeras Tage Erlander, 
tuometinis švietimo min., spau
dos atstovams patvirtino, jog šve
dų visuomenės audringų protes
tų paveikta vyriausybė tada rim
tai svarstė nevykdyti minėto su-' —___ _____________________ . _ . .
sitarimo ir kad min. Undėn buvo ga: visi trys teisininkai!) savo su- radioaktyvumo stiprumą ir kritulius.

ir Švedijoje gyvena pabaltiečiai net ir neutraliųjų, pasaulio tautų nerimą ir aiškų pasmerkimą. Ypač 
turi teise po tiek metu sužinoti, griežtai prieš sonetų A-bombos sprogdinimą pasisakė Indijos spau- 

i kas gi sudarė tą daugumą. Prof, da b* Japonijos socialistai, nuolatiniai JAV politikos priešininkai. 
Nerman ten pat' pareiškė, jog jis Sovietų žygis klastingas. Paskutinėmis dienomis Žeueyojė dar vedė 
yra patyręs iš tikrų šaltiniu, kad derybas su JAV atstovu dėl nusiginklavimo ir atoę&iių bandymų 
didžiausias išdavimo šalininkas visiško uždraudimo, o tuo tarpu praktiškai mėnesiais minėtam sprog- 
tada buvo tuometinis fin. min. i dinimui ruošėsi. Amerikiečiai reagavo stipriai. Sovietų ėjimai pri- 
vienas vadov. socialdemokratų mena japonų apgaulingą taktiką 1941 m.: pultas Pearl Harbor, 
partijos veikėjų Ernst WigforsJ pradėtas karas tuo metu kai Japonijos komisija vedė derybas Va- 
Ir tik trys kabineto nariai (būdin-1 šingtone. JAV įsakė 45 stotims sekti ir nustatyti sovietinės bombos 
cro- vici trve eovn cn-! radioaktvvnmo stinmma ir kritiilnisU1VU1AA1AV JLA XXUV4 JL1XAXX. M ▼ k/ • Vi V V AUAA AAAXAVUX • / KJVIT VZ M V* į   tt—     —  —  ę —— — • t

tarpe tu, kurie pasisakė už toki silaikvma prašė užprotokoluoti. : Sovietų tikslas yra bandymais®--------------- --------------------------
sprendimą. ‘ ’ IŠDAVIMO UŽKULISIAI i įbauginti neutraliuosius, kad

Buvęs tuometinis prekybos mi- Vedamajame “Ponas Undėn ir Į spaustų JAV vesti derybas ir da- 
nisteris, žinomas ekonomistas pabaltiečiai” Stockholmo dienraš- ryti nuolaidų Berlyno byloje. Ber- 
prof. Gunnar Myrdal. pareiškė, tis “Dagens Nyheter” atkreipė 
jog tai buvo amerikiečių politikos dėmesį į tai, kokiais žodžiais užs. 
nusistatymas karo pabaigoje iš-: r. min. gynė vyriausybės veiksmą 
duoti pabaltiečius vokiečių karių į 1945. XI, 23. parlamento deba- 
uniformose. Pasak jo. ir žymus;tuose. Jis tada tarp kitko teigė, 
Anglijos darbiečių politikas, buv.; jog pabaltiečiai pabėgėliai švedi- 
Attlee vyriausybės finansų min., {joje buvę tokie “egzaltuoti”, kad 
velionis Stafford Cripps, pateisi- tekalbėję tik apie juos laukiantį! 
nęs Švedijos vyriausybės pasiel- terorą ir negalimybę gyventi Ru-; 
girną, nes tuo metu Vakarams sijos priklausomybėje... i 
ypač rūpėję skrupulingai laikytis i Kitas Stockholmo dienraštis ______  _ __
visų susitarimų su Rusija ir ne-; “Svenska Dagbladet” vedamąja- sukrėstas sovietų įžulumu. Indo- 
duoti jai jokio pagrindo jų nesi-; me “Tiesa apie pabaltiečių dra- nezijos prez. Sukamo lietė Rytų 
laikyti Vakarų atžvilgiu. Tik vė- įmą” pateikė išsamius savo tyrinę- ir Vakarų ideologiją, sakydamas: 
liau, Rytų-Vakarų santykiams pa- ! limo duomenis. Kai 1945 biržely- kaip Islamas gyvuoja šalia krikš

čionybės, kaip katalikai sutaria su 
protestantais, kodėl kapitalizmas 
negali koegzistuoti su komuniz
mu? Stebėtina, kad Sukamo ban-! 
do darvti tokius palyginimus. In-;
dijos Nehru reikalavo, kad JAVi^^^ga^ Bertyna^atakirti 
H- Sbv. S-ga pradėtų derybas del - - - -- J-" - --
žmonijos išlikimo. Anot jo, so
vietų bombos išsprogdinimas pa
didino karo pavojų.

Konferencija pasisakė: priimti 
raud. Kiniją i JT, pripažinti abi 
Vokietijas, Rytai ir Vakarai tu
rėtų pasirašyti taikos sutartis su 
kiekviena paskirai, sukurti laisvą

lyne sovietai laimėjo strateginiai, 
uždarydami sieną, bet pralaimėjo 
propagandiniai.

BELGRADO KONFERENCIJA 
pradėta susirūpinimo atmosferoj. 
Dalyvauja 24 Afrikos-Azijos vad. 
nesusirišusios — neutraliosios 
tautos. Jugoslavijos Tito atidaro
moje kalboje sukėlė paniką, kal
bėdamas apie III D. karą. Egipto 
Naseris apgailestavo ir pasijuto

duoti jai jokio pagrindo jų nesi-! me

šlijus, tokios laikysenos atsisa-; ie buvusi sudaryta toji sutartis, 
kyta. Švedijos koalicinė vyriausybė dar
' Visai kitaip reagavo žinomas negalėjusi pramatyti jos pasėkų.

Pabaltijo bičiulis, liberalas, Šve- Tik vėliau jos paaiškėjusios, kai 
dijos baltų komiteto pirm, prof l (Nukelta į 8 psl.)

GAUSUS LIETUVIŠKOJO SENIMO IR JAUNIMO SĄLĖKIS
viii Kanados Lietuvių dienoje montrė'Alyje da
lyvavo ARTI 2.000 • ĮSPŪDINGOS EITYNĖS • KAR
DINOLAS P. E. LEGER PAMALDOSE • APIE 150 UNI
FORMUOTU ŠOKĖJŲ • KREPŠINIO RUNGTYNĖS • SE
NŲJŲ ATEIVIŲ PAGERBIMAS • 10 DAILININKŲ — 
34 DARBAI.

Rugsėjo 2-3 d.d. Montrealin su
lėkė šimtai tautiečių iš beveik vi
sų Kanados liet. kolonijų. Taipgi 
buvo nemažai svečių iš JAV. šeš
tadienis buvo lietingas, tačiau 
programos nekliudė. Nei krepši
nio varžybos, nei dailės paroda 
masių nesutraukė. Didžioji tau
tiečių masė pasirodė šeštadienio 
baliuje. Trys didelės slovakų sa
lės buvo perpildytos. Parduota
l. 200 bilietų. Be to, daug buvo 
įleista be bilietų, pvz. seniausi lie
tuviai, įvairūs pareigūnai. Susi
darė apie 1500 dalyvių. Ypač 
daug buvo jaunimo — jam skir
tos salės pasirodė permažos. Sa
lėjo galėjai sutikti pažįstamų iš 
įvairiausių vietovių. Seniausi at
eiviai, atvykę Kanadon prieš 60
m. , buvo susodinti prie specialiai 
rezervuoto stalo, o Albertas Nor- 
keliūnas pasakė atitinkamą kal
bą. Tik gaila, kad mūsų ateivijos 
veteranai nebuvo pristatyti publi
kai kiekvienas paskirai. Šia pro- 

> ga verta pažymėti, kad J. Karde
lis, besidomėdamas seniausiais at
eiviais Kanadoje, surado, jog pir
mieji lietuviai Kanadoje buvo 
įkurdinti 1813 m. Šį faktą įrodęs 
istorikas dr. K. Jurgėla, kuris su

radęs kariniuose archyvuose net- 
; gi sąrašus su lietuviškom pavar
dėm. Tai įvykę ryšium su Napo
leono karais.

SU ORKESTRU I 
PAMALDAS
LD rengėjai įvedė naujovę: ga

vo vienos prancūzų gimnazijos 
būgnų orkestrą su uniformuotų 
mergaičių būriu. Atrodė labai įs
pūdingai ir kreipte kreipė visų 
dėmesį į lietuviško jaunimo eity
nes, kuriose dalyvavo apie 200 
jaunimo. Prie jo prisidėjo ilgoka 

i vilkstinė automobilių su ženklais 
j “Lithuanian Day”. Gaila, kad šios 
eitynės neturėjo progos pasirody- 

i ti Montrealio centre. Jos dalyviai 
i pre Verduno auditorijos iškilmin- 
'gai pasitiko Jo Em. kardinolą P. 
iE. Leger. Pamaldas atlaikė prel. 
Į L. Tulaba iš Romos. Savo pa
moksle jis drąsino tautiečius nu
rodydamas tikėjimo didvyrių pa
vyzdžius.

KARDINOLO ŽODIS
Savo angliškame pamoksle Jo 

; Eminencija pirmiausia pažymėjo, 
kad ši Lietuvių Diena yra ištiki
mybės ir laisvės ilgesio diena. 

■ Sakė džiaugiąsis, kad gali būti su

Brazilijos Quadros mįslė aiškėja
Brazilijos prezidento Janio 

Quadros atsistatydinimas buvo 
netikėtas pasauliui. Jis, kaip pre
zidentas, buvo nesuprantama as
menybė Vakarų pasauliui. Jo da
romos socialinės reformos rodė, 
kad Brazilijos vidaus reikalai ga
li pagerėti, tačiau jo vedama už
sienio politika vertė daug ką su
sirūpinti. Jo aiškiai rodoma sim
patija Maskvai, uždarymas Pabal-

KAS NAUJO KANADOJE?
GINKLUOTOS PAJĖGOS | venimą ir tuo padėti savo gerovei. 
K ANADOJE nutarta padidinti į Unijos tačiau, turėsiančios būti 

iki 170.000 karių. Iki šiol Kana- demokratinės ir nevedančios į 
da turėjo tik 120.00 kareivių. Iš betkokią anarchiją, 
biudžeto ginkluotų pajėgų sustip- •
rinirnui paskirta papildomai $300 KANADOS 
milijonų. DARBO KONGRESAS pasiry-

• žo užkirsti kelią amerikiečių Hof-
DARBO DIENOS fai ir jo vadovaujamai unijai įsi-
PROGA Kanados katalikų vys- skverbti į Kanados unijas. Nors 

kupai paskelbė pareiškimą ragi-j ir susiduriama su sunkumais, nes 
nanti visus darbininkus įsijungti Hoffos transporto unija yra labai 
j unijas. Priklausydami unijom, galinga, tačiau tikimasi, kad Ka- 
darbininkai geriau galėsią Įsi- nados darbininkų unijos išliks de- 
jungti i socialinį ir ekonominę gy- mokratiškos.

SUDBURY KASYKLŲ
DARBININKŲ UNIJOJE vyks

ta arši kova. Vietinio skyriaus pa
statą ir visas raštinės knygas jė
ga paėmė centrinės unijos šalinin
kai ir pastate užsibarikadavo. 
Centrinė unija yra komunistų 
kontroliuojama ir jie legaliu bū
du negalėjo nugalėti antikomu
nistinio vieneto — Local 598, ku
rio pirm, buvo išrinktas antiko- 
munistas D. Gillis. Šiuo metu vis
ką perėmė teismo organai ir lau
kiama sprendimo. Tuo tarpu uni- 

(Nukelta į 8 psl.)

tijo atstovybių ir’susižavėjimas F. 
Castro nerado pritarimo ne tik 
užsienyje, bet ir didesnėje daly
je Brazilijos gyventojų.

Quadros buvo išrinktas gana 
didele balsuotojų persvara. Prieš 
rinkimus jis pasisakė už teisingą 
valdžios aparatą, žadėjo padaryti 

j galą kyčiams ir išnaudojimui ir 
bendrai pasisakė už pagrindines 
reformas krašto gerovei pakelti.

Paėmęs valdžią, jis rado išeik
votą valstybės iždą Deficitas sie
kė net 1 bilijoną dol., tarptauti
nės skolos — 700 mil. dol. JAV 
suteikė Quadros finansinę para
mą. tačiau jis liko šaltas ameri
kiečių atžvilgiu ir neatsakė į prez, 
Kennedy kVtHįPą atvykti j JAV,

Quadros griebėsi daryti refor
mas visu įkarščiu. “Tegu krenta 
kirvis ten, kur jis privalo”, — yra 
jis nekartą išsitaręs. Aišku, kad 
tokia savo akcija Quadros susida
rė sau daug priešų. Tik paėmęs 
valdžią, jis išsireiškė, kad iki rug- 
oiūČio mėn. jis nebeturėsiąs nė 
vieno draugo Brazilijoje. Atėjo 
rugpjūtis ir pagaliau jam reikėjo

(Nukelta į 8 psl.)

lietuviais, kovojančiais už savo ti
kėjimo principus. Ragino būti lo
jaliais naujajai tėvynei, kuri yra 
laisvės tvirtovė: “Būtų liūdna, 
jeigu jūs panaudotumėt čia turi
mą laisvę prieš Dievą. Jūsų tikė-

BERLYNO PROBLEMA norė
ta perduoti keturių didžiųjų mi- 
nisteriams, kurie susirenka į JT 
Niujorke rugsėjo 14, bet dėl 
prancūzų nusistatymo atmesta. 
Anot jų, betkuris vakariečių 
žingsnis derėtis Maskvos gali bū
ti palaikytas baime ar silpnumu. 
Be to, prieš derybas lauktina ir 
taikingesnio sovietų nusistatymo 
negu tai parodyta jų notoje.rug
pjūčio 3d.

Vakarų trijų didžiųjų užsienių 
reik, ministerial susitinka šio mė
nesio pabaigoje Vašingtone nu
statyti vieningą ir aiškią liniją 
Berlyno reikalu. Derybų padėčiai 
sustiprinti ir parodyti tvirtą ryž
tą pasilikti Berlyne, ten pasiųs
tas gen. Lucius D. Clay ir atlikti 
kariuomenės manevrai. Gen. Clay 

i 1949 m. Berlyno blokados metu 
herojiškai ir ryžtingai atlaikė so-

nuo laisvojo pasaulio. Tat ir šiuo 
metu gen Clay buvimas Berlyne 
tari pas’t^papr’., simbolis 
amerikiečių kieto nusistatymo.

ALŽERIJOJE PREM. ABBAS, 
62 m. amžiaus, šalininkas kom
promisinės politikos su Prancūzi
ja, pakeistas kairiuoju Ben Khed-

jimas turėtų būti pilnas dėkingu- — neatominę zoną Afrikoje. Ne- da. 37 m. amž. Ben Khedda reika- 
;mo ir ryžto. Išlaikykite savo ti-i pagailėta aštrių žodžių kolonializ- lauja savarankiškumo Alžerijai ir 
jkėjimą. Priešai stengiasi sunai-jmui, ypač pasmerkta prancūzų; linkęs priimti pagalbą iš komu- 
: kinti jį netiktai jūsų senojoj tė-i politika Afrikoje. Konferencija mistinio bloko neramumams tęs- 
Įvynėj, bet ir čia”. Tikėjimas esą Skalbėjo ketvirtadalio pasaulio gy- ti. Prancūzai, negali tikėtis ra- 

(Nukelta i 6 psl.) ' ventojų vardu. Jmesniu dienų.

i Skautų-čių stovyklos “Palanga” vaizdai. Viršuje iš kairės skautų Vidai: p. Rušas. F. Mockus, T. St. 
Kulbis, SJ, V. Skrinskas, E. Šakienė ir D. Skrinskaitė. Viršuje dešinėje — stovyklautojai dainuoja. 
Apačioje kairėj — mokosi tautinių šokių, dešinėje — iškylauja.

Tremtinių grupes išjungiamos iš tarpiau?, skautų sąjūdžio
Jau esame rašę apie tarptauti-‘ atsisakyti skautybės. Nuo šiol tos: 

i nės skautų vadovybės užsimojimą grupės nebėra laikomos tarptau- į 
panaikinti tautines išeivių skautų; tinės skautų konferencijos nariais! 
grupes. Šiuo klausimu pasirodė I ir nebus leidžiamos dalyvauti j 
daugiau ir tikslesnių informacijų, j tarpt, skautų pasirodymuose. Tuo

Viso pasaulio skautai yra ap- ‘ 
jungti bendros tarptautinės orga
nizacijos - konferencijos, kurion 
Įeina atskiruose kraštuose vei

būdu liko pakartotas tos pačios 
tarpt, skautų konferencijos vado
vybės nutarimas, padarytas 1947 
m. Elwasater, Norvegijoj, kuris

kiančių skautų vienetų atstovai I ligšiol nebuvo visą laiką vykdo- 
Konferencijos priešaky stovi mas.
rinktinis vykdomasis komitetas, 
kurio būstinė šiuo metu yra Ota
voje. nes ir jos pirm, yra kanadie
tis gen. Spray. II D. karo metu 
vadovavęs kanadiečių divizijai. 
Vykdydamas komiteto nutarimą, 

■ pirmininkas Įteikė išeivių skautų 
tautinėms grupėms raštą, kuriuo 
pranešamas nutarimas jas panai
kinti. t.y. arba Įsijungti i gyvena
mo krašto, skautų sąjungas, arba

Gana smarkų protestą pareiškė 
lenkų skautai, remiami politinių 
savo veiksnių Panašios taktikos 
ėmėsi ir kitos tautinės skautų 
grupės, susibūrusios į tremtinių 
skautų konferenciją —CSAE. 
kuri paskutiniame suvažiavime 

‘ Niujorke liepos 29-30 d.d. buvo 
likviduota; jos vietoj numatvta 

įsteigti kita, laisvesnio pobūdžio, 
organizacija. Suvažiavimas nuta

rė. kad kiekviena tautinė grupė 
atskirai protestuotų prieš vyriau
sios vadovybės nutarimą. Be to. 
bus bandoma ši reikalą naujai iš
kelti tarpt, skautų konferencijos 
suvažiavime rugsėjo mėn Lisabo
noj. “Skautų Aidas” 7-8 nr. ra
mina, kad. nežiūrint nepalankaus 
nutarimo, “mes ir toliau saugiai 
galėsime skautauti pagal savo 
tradicijas. Minėtas nutarimas var
gu ar bus vykdomas ar iš viso 
vykdomas lokalinėje plotmėje”.

Vyriausios skautų vadovybės 
nutarimas yra aiškus smūgis tau
tinėms grupėms, atstovaujan
čioms pavergtas savo tėvynes. Jis 
juo labiau skaudus, kad ateina iš 
laisvojo pasaulio atstovų, kurie 
turėtų remti tautines išeivių gru
pes kaip būsimas skautinio sąjū
džio užuomazgas.
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APJUNGTA EUROPA BOTy ANTRA AMERIKA
GAL gTnVEE’2,M4, I VYT. SIRVYDAS i

Kaip šiuo metu Europoje-žiūri-c'k'"-1;'-
ma Į. Ameriką? Dalinį atsaką pa- kad Amerika gali nestoti ginti 
teikia žymus laikraštininkas, kažkurių teisėtų Europos siekimų.

^iELIGiNIAME PASAULYJE
• “Izvestija” šio mėn. pradžioje vysk. J. Modzelewski, kard. Wy- 

puolė vienos ligoninės vyr. gydy- szynskio pagalbininkas iš Varšu- 
toją Lietuvoje, kad šis leidęs ku- vos.
nigui ligoninėje krikštyti vaiką,! • Medicina ir religija eina su- 
susirgusi plaučių uždegimu. Laik- tartinai, — pareiškė tūkstantis 
raštis pasipiktino, nes vaikui pa- trys šimtai gydytojų, susirinkusių 
.. Niujorke metiniame kongffese.

Medicina esanti skolinga Bažny- 
čiai.

• Argentinoje vienam kunigui 
tenka 4050 tikinčiųjų. Brazilijoje 
— 6300. Misijų- kraštuose dar 
blogiau. Didelis trūkumas pašau
kimų.

• Urdu kalbos žodynas, kuri pa
rašė du Tėvai pranciškonai misi
jų reikalams, jau išleistas. Tai 
viena Pakistano kalbų, sunkiau
sių pasaulyje.

• Katalikų informacijos cent
ras Londone korespondencijos 
keliu i metus susirašinėjo su 90.- 
000 nekatalikų. Nuo Įsisteigimo 
dienos turėjo 6500 atsivertimų.

• Koplyčia prekybos centre ati
daryta Floridoje, Miami, 600 
žmonių talpos. Tai pirmoji tos rū
šies bažnyčia.

• Pasauliečių apaštalavimo kon
gresas, kuris Įvyko rugpjūčio 25- 
29 d., turėjo pusantro tūkstančio 
dalyvių. Jie studijavo Amerikos 
vyskupų pareiškimą: “Asmeninės 
atsakomybės stoka”.

• Du Rusijos mokslininkai Cle- 
velande. Ohio, aplankė seserų vie
nuolyną. Jie nustebo religinės 
grupės neturtu ir bendru gyve
nimu.

• Marijos kongresas Įvyks Mex
ico City mieste nuo spalio 8 iki 
12 d., dalyvaujant šiaurės ir Pie
tų Amerikos katalikams. Užda
rymo kalbą pasakvs popiežius Jo
nas XXIII/

• Kubos jaunuolis, Albertas 
Ruano, 23 metų amžiaus, prieš su
šaudymą, rašo: “Neverkite ma
nęs. Aš ramiai einu mirti ir esu 
laimingas, kad greit būsiu su Die
vu to melsiuos už Jus. Sudiev, 
brangūs tėveliai. Albertas”.

sveikus jo išgijimas, esą, būsiąs 
siejamas ne su gydytojų pastan
gomis, bet su krikštu. Šią žinią 
Fed. Vokietijoje pakartojo evan
gelikų savaitraštis “Christ und 
Welt” ir visa eilė kitu laikraščiu. 
--•-S

• Generolo Mobutu, Kongo ka
riuomenės vado, ketvirtąjį sūnų 
pakrikštijo vysk. J. Malula. Kū
mais buvo prez. Kasavubu ir Ka- 
tangos prez. čombė.

• Barakų kunigas Paulius Bra
zilijoje susilaukė didelių simpati
jų iš barakų gyventojų — “fave
las”. Nuo 1950 m. iki I960 m. jis 
dirbo Riodežaneiro priemiestyje, 
stengdamasis pagerinti vargšų 
būklę. Kuriam laikui jis buvo grį
žęs savo tėviškėn Prancūzijon. 
Kai grįžo atgal, barakų gyvento
jai nešiojo ant rankų. Kunigas pa
reiškė galutinai pasiliksiąs Brazi
lijoje- ir apsigyveno senajame ba
rake.

• Popiežiaus duosnumą tremti
niams iškėlė Jungt. Tautų augšt. 
komisaras F. Snyder: “Popiežius 
Jonas XXIII pagristai gali būti 
laikomas globėju bei gelbėtoju 
daugelio tremtinių netekusių tė
vynės. Jo prisidėjimas beveik pa
dvigubino tremtinių pašalpos fon
dus”.

• Kard. Wyszynski lankėsi R. 
Prūsijoj Frombork-Frauenburge 
prie Baltijos jūros, kur buvo mi
nima Varmijos vyskupijos kated
ros 700 metų sukaktis.

Katedros kanauninkų tarpe bu
vo ir garsusis atsronomas N. Ko
pernikas (1473-1543).

• Žolinės šventė Lenkijoj už
drausta. Nežiūrint to, 100-000 ti
kinčiųjų susirinko Čenstakavo  j, 
kur atitinkamą ’’pahičkblą pasakė

amerikietis Drew Middleton, ku- Prisimenama, kad į abu pasauli- 
ris paskutinius 6 mėnesius važi- niu karu Amerika įstojo pavėluo- 
nėjo po Vakarų Europą ir išsikal- dama. Atominių ginklų amžiuje 
bėjo su visokiais europiečiais. Jo toks vėlavimas gali būti ir labai 
straipsni skelbia “The Saturday lemtingas. Tai viena priežasčių, 
Evening Post” žurnalas. Middle- kodėl Prancūzijos de Gaulle nori 
ton yra ir “New York Times” savų atominių ginklų, o Anglija, 
bendradarbis. j nors gyvena ekonominius sunku-

Europoje vyriausybės, galima mus, neatsisako savųjų.
sakyti, yra konservatyvių nuotai- Europiečius gerai nuteikė nau- 
kų ir kiek nutolusios nuo visuo- jo prezidento Kennedy vyrų el- 
menių, kurios esančios kairesnės, gesys trijose tarptautinėse kdnfe- 
Tačiau ir Europos liberalai kito- rencijose. Pirmoji buvo Atlanto 
kesni. negu amerikiečių. Jie la- S-gos viršūnių pasitarimas Nor- 
biau linkę jieškoti būdų sugyven- vegijos sostinėje Oslo. JAV sek
ti su rusais ir (kas lietuviui ir retorius D. Rusk parodė didelio 
ypač rytų europiečiui ypač skau- takto tardamasis su talkininkais 
du) nerodo noro “rūpintis paverg- ir nedarė “iš augšto augštų pa
tų jų tautų likimu". reiškimų”. ’

Tiesa, visa Vakarų Europa i Antroji konferencija buvo La- 
esanti griežtai nusistačiusi prieš oso klausimu Ženevoje. Čia prieš 
komunizmą, bet tik ta prasme, amerikiečius stojo neįmanomas 
kad milžiniškoji piliečių dalis ne- siekimas apginti Laoso nepriklau- 
nori nei komunistinių vyriausy- somybę ir neutralitetą, gerai ži
bių savo kraštuose nei rusų atėji- nant. kad komunistams visai leng- 
mo. Bet dėl priemonių to išvengti va paimti kraštą į savo nagus.

k e kariškiems žygiams. • Ameri
kiečių delegacija todėl pasitenki
no sustabdydama karo žygius ir 
priimdama paliaubas. Taktu, ne
lindimu i priešakį ir kantrybė su
silaukė europiečių pagyrimo.

Kennedžio pasimatymas su N. 
Chruščiovu Austrijos sostinėje 
padidino JAV prezidento, kaip 
valstybės vyro, stuomenį. Chruš
čiovas vėliau pasakojo, esą ji nu
stebinusi prezidento orientacija. 
Eisenhoweris, sako, būdavo 
žiūri, ką Dulles sakys.

KITOKĮ vėjai 
DIPLOMATIJOJ?

Jusdami, kad atominiai ginklai 
varžo Amerikos ir Rusijos rankas 
stoti į karą, europiečiai mano, 
jiems Amerikos “globėjiška” ran
ka netiek svarbi, kiek jų pačių 
vidaus stiprumas ir savo reikalų

bių savo kraštuose nei rusų atėji- nant, kad komunistams visai leng- 
1 ” ' ‘ C/' _
visuomenės nevisada su savo vy- Anglai ir prancūzai nebuvo lin- 
riausybėmis sutaria. ; ’

Nepavykimas žygio Kuboje, ne- j 
sutvarkyta Laoso byla, kliūtys 
Pietų Amerikoje, dabar Berlynas 
— verčia europiečius rimčiau 
klausti, ar Amerika ištiktųjų su
gebės Vakarams vadovauti. Nors 
ir kritiškai žiūrėdama, dauguma 
europiečių, rodos, linkusi manyti, 
kad Amerika vežimą visgi išveš.

AMERIKA VIS VĖLUOJA
Europiečiai Ameriką skaito 

esant dešiniųjų politinėje Įtakoje, 
reiškia, pasiturinčiųjų, pasitenki
nusiųjų ratelių rankose. Geras 
Amerikos žinovas anglas prof. D. 
W. Brogan mano, esą Amerikos 
vadai ir visuomenė nėra Įsisąmo
ninę fakto, kad pasaulis už Ame
rikos ribų taip pat turi politinio 
svorio ir savo teisėtu siekimų.

Europoje stiprokai prisibijoma,

vis

Povandeniniai laivai

Turininga studijy savaitė Vokietijoje
Jau aštunti metai iš eilės Euro- ve geriausias”, kun. Vaišnora pa- 

pos Lietuvių Fronto Bičiuliai ruo- sakė atitinkamą žodį. Valandėlė 
šia studijų savaites V. Vokietijo- Tėvynei baigta giesme “Apsau- 
je. Vokietijos ateitininkam sen- gok, Augščiausias”.
draugiam pageidaujant, nuo 1959 Kasdien 8 vai. ryto vyko pa
in, tokias stud. savaites jie ruošia maldos bažnyčioje, kurias savai- 
sutartinai su Vokietijos ateitinin- tės dalyviai uoliai lankė, šv. Mi
kais. Šiemetinė studijų savaitė vy- šias atnašavo ir pamokslus kas- 
ko rugpjūčio 6-13 d. Gautinge,' dien sakė kun. dr. J. Vaišnora, 
UNESCO instituto rūmuose.

Dalyvavo iš viso apie 60 daly
vių, susirinkę iš: Anglijos, Austri
jos, Ispanijos, Italijos, Prancūzi
jos, Švedijos, Šveicarijos, V. Vo
kietijos, o taip pat iš JAV, Vene- 
zuelos ir Kanados.

TRIJŲ SUKAKČIŲ
MINĖJIMO ŽENKLE

draugiam pageidaujant, nuo 1959

savitas išsprendimas.
Europiečius gerai nuteikia fak

tas, kad Amerika neutralioms 
valstybėms pripažįsta teisę būti 
neutralioms šaltojo karo frontuo
se. Sako, tas jas stiprins ginti sa
vo nepriklausomybes prieš rusų 
kėslus. Jie giria ir Amerikos su
sirūpinimą padėti Pietų Ameri
kai. Bet ypač malonus Vašingto
no parodytas noras tartis su tal
kininkais ir ištikrųjų jų nuomo
nių atsiklausti.

Jei Europoje kas Ameriką kri
tikavę ar tebekritikuoja, tai vis 
savo kailio sveikumo sumetimais. 
Europiečiai gerai žino, jie pasau
lyje bus sveiki, gyvi ir laisvi, tik
jei Amerika parodys sumanaus ir Atidarymo posėdyje dalyvavo 
išmintingo vadovavimo. Tiesa, ir UNESCO instituto atstovė dr. 
yra “Dėdei Šamui” daug tulžies Mara, kuri pasveikino dalyvius 
ir pavydo, bet yra ir pasitikėjimo instituto vardu ir palinkėjo ge- 
bei vilties. - ‘ ’

Nuotaiką bene geriausiai pa
vaizduoja vienos studentės pareiš
kimas kavinėje Ženevoje, kur bū
relis studentų ginčijosi apie Ame
riką. Ji buvo šen ir ten aštriai pa
kritikuota, bet studentė tarė: 
“Daug amerikiečių niekam tikę, 
bet yra ir gerų. Amerikiečiai vis
gi nori laisvės — ir tai ne tik sau 
vieniems. Aišku, daro klaidų. Bet 
ko gi komunistai siekia? Ar gi ne 
laisvę visuotinai visur pasmaug-

riausios sėkmės. •
Atidarymo žodį tarė studijų sa

vaitei rengti komisijos pirm. dr. 
J. Grinius. Jis ilgiau apsistojo kal
bėdamas apie pagrindines temas: 
Rerum Novarum 70 m. jubilėjų, 
1941 m. sukilimą ir lietuvių tau
tos rezistenciją tolimesnėje metų 
tėkmėje. Pastarojoje temoje išky
la 10 metų sukaktis, kai didvyrių 
mirtimi žuvo mūsų partizanų va
dai Juozas Lukša ir Julijonas Bū
tėnas. Jų atminimui visi dalyviai 
atsistoję sukalbėjo “Amžiną atil
sį”.

PASKAITOS
Pagrindinę programą sudarė 6 

paskaitos. Rugpjūčio 7 buvo prof. 
Z. Ivinskio paskaita “Lietuvių 
tautos rezistencijos reikšmingieji 
momentai”, šiai paskaitai konfe- 
ravo dr. J. Vidzgiris. Rugp. 8 — 
Jono Klavaičio “Tikroji rezisten
cijos esmė”; rugp. 9—dr. J. Vidz
girio “Visuomeninis teisingumo

Parama persekiojamiems tautiečiams
Sov. Rusijos pavergta katalikiš-' skaldyti BALFo, kaip kaikurie 

koji Lietuva šiais laikais labiau- klaidingai tvirtina. BALFas yra 
šiai persekiojama religiniu atžvil- visų bendroji labdaros draugija, 
giu. Tikintieji neturi jokių religi- (kaip Įstatymuose aiškiai pasaky
mų - liturginių reikmenų, jokių: ta — griežtai nepolitinė ir nekon- 
dvasinio turinio knygų bei litera- fesinė (strictly non-political and 
tūros. Tikyba yra puolama iš vi- į non-sectarian, §2). Pagal BALFo 
su pusių: per bedieviškas organi-: statutą, religinė veikla neįeina ir 
zacijas, paskaitomis, spauda, radi- • negali Įeiti Į jo planą.
ju, televizija, teatru. Tikintieji; LKRŠ organizacijos uždaviniai 
neturi jokių priemonių savo šven- yra grynai Amerikos vyskupų ir 
tom teisėm apginti. Neklysto pa- lietuvių kunigų darbo sritis. Ne 
sakęs, kad lietuvių tauta šiandien i kas kitas, bet vyskupai ir kunigai 
tikybiniu atžvilgiu yra labiau per- pirmiausia rūpinasi religinio gy- 
sekiojama, negu kuri kita 16 so- venimo išlaikymu, liturginių reik- 
vietų respublikų ar satelitinių menų, rožinių, medalikėlių ir kitų 
valstybių. devocionalijų bei liturginių daik-

Todėl lietuviams katalikams, tų parūpinimu. Be to, LKRŠ gy- 
gyvenantiems laisvame pasauly- vai rūpi gelbėti jaunimui, kuris 
je. reikia netik rimtai susirūpinti turi pašaukimą kunigystei, kad 
lietuvių tautos likimu, bet sutelk- atitinkamai išsiauklėtų ir laikui 
ti visas pastangas, kad lietuvių atėjus galėtų apaštalauti lietu- 
tauta išliktų katalikiška.

Amerikos lietuviai kunigai šiuo 
reikalu susirūpino. 1957 m., man 
esant Europoje, Kunigų Vienybės 
Seimas Įsteigė specialią komisiją, 
kuriai pavedė suorganizuoti drau
giją teikti religinę pagalbą lietu
vių tautai. Kažkas prikiša man, 
kad aš tai padaręs savo iniciaty
va. Sekantieji KV Seimai patvirti
no religinės šalpos draugiją ir ją 
remia. LKRŠ steigėjai nemanė

viuose.
Rimta lietuvių katalikų ir visos 

tautos padėtis iššaukė lietuvių 
religinę šalpą, kurią Amerikos 
episkopatas nuoširdžiai remia ir 
kurios palaikymas yra šventa pa
reiga netik kunigų, bet visų susi
pratusių ir sąmoningų lietuvių 
katalikų. Ir aš kaip kunigas šiai 
kilniai idėjai pritariau ir pritariu.

Kan. dr. J. B. Končius

MIC, šios stud, savaitės dvasinis 
vadovas.

Rigpjūčio 10-12 popietėmis įvy
ko trys konferencijos: Vokietijos 
ateitininkų sendraugių, Vokieti
jos studentų ateitininkų ir Euro
pos Lietuvių Fronto Bičiulių.

UNESCO INSTITUTO 
DIREKTORIAUS KALBA
Rugpjūčio 11 i posėdžių salę 

atvyko UNESCO instituto direkt. 
R. W. Jones, anglas, ir pasakė 
stud, savaitės dalyviams nuošir
džią kalbą, užtrukusią pusę vai. 
R. W. Jones prisipažino esąs nuo
širdus lietuvių draugas. Jis yra 
buvęs Tarptautinės Krepšinio Fe
deracijos pirm., didelis sporto en
tuziastas. Nekartą yra buvęs Pa
baltijy ir Lietuvoje. 1937 m. ma
tė, kaip Lietuva pirmą kartą lai
mėjo Europos krepšinio meisterio 
titulą Rygoje. Dalyvavo varžybo
se Kaune 1939 m. ir stebėjo, kaip 
Lietuva anuomet dramatiškoj ko
voj antrą kartą laimėjo krepšinio 
Europos meisterio titulą. Anuo
met jis pats įteikęs ir dovanas 
laimėtojams. Lietuviai, latviai ir 
estai esą ir dabar patys geriausi 
krepšinio sportininkai Europoje, 
ir tik jų dėka Sov. Sąjunga laimi 
Europos ir kitas tarptautines 
krepšinio rungtynes. Geriausią 
lietuvi krepšininką Butautą pats 
pažįstąs. R. W. Jonės iš nepriklau
somos Lietuvos laikų pažįstąs eilę 
žymių veikėjų ir turis daug gerų 
draugų. Prieš tris metus lankėsi 
vėl Lietuvoje. Vilniuje. Dabar 
gyvenimas Lietuvoje esąs žymiai 
skirtingas, tačiau patys žmonės 
ir dabar esą tokie pat nuoširdūs, 
malonūs. Lietuviai išlikę tautiš
kai sąmoningi ir aiškiai pabrėžia, 
kad jie esą lietuviai, ne rusai. 
Jaunimas sporte norėtų pasireikš
ti tik kaip lietuviai ir tikisi, kad 
ateisiąs laikas, kai vėl galėsią bū
ti savarankiški. R. W. Jones papa
sakojo. kaip dabar atrodo Vil
nius. ir pareiškė, kad Lietuvą ir 

(lietuvius be galo mylįs. Turis iš

Europos, Amerikos ir viso pa
saulio laukia sunkūs pavasariai. 
Vilčių duoda nauji vėjai Vašing
tone, kurie supranta kad Europa 
bus laisva, tik jei bus stengiama
si eiti su ja sutartinai, ne ponau
jančiai. Tiesa, didžioji pastanga 
Europą apjungti dar tikslo nepa
siekė. Jei Europa būtų vienas ap
jungtas politinis ir ekonominis 
blokas, kaip Vašingtonas nuo 
Maršallo plano laikų nori, galbūt ^imas°krikščtonišk^ju to k^ 
ir be Amerikos sugebėtų atsispir- munistiniu požiūriu”; rugp. 10 — 
ti rusų siekimams Kol to bloko kun dr j. Vaišnoros, MIC, “Jau- 
nera, Amerika ir Europa privalo nimo reikšmė kovose už lai „ /Ylrrfin TAnrCnl cnltyrrnA +

rugp, 11 — svarbiausioji paskai
ta prof. A. Maceinos “Kultūros 
prasmė krikščionybėje”; šią pa
skaitą konferevo kun. D. Kensta- 
čius. Rugp. 12 — dr. J. Norkaičio 
paskaita “Trys enciklikos ir so
cialinio teisingumo pasiekimai V. 
Vokietijoje”.

Vakarais 20 vai. buvo perskai
tyti keturi pranešimai: K. Jur-__________
gaičio — "Dabartinės jaunimo, nepriklausomos Lietuvos laiku 
problemos okupuotoje Lietuyo- sportinių trofėjų su lietuviškais 

Įrašais ir juos nepaprastai brangi
nąs. Ypačiai prisimena lietuvių 
nuoširdumą ir vaišingumą. Jei tik 
būsią įmanoma, stengsis Lietuvą . 
vėl aplankyti. * Kartu išreiškė 
džiaugsmą, kad ir čia turėjo pro
gos vėl susitikti tuos pačius nuo
širdžius ir šaunius lietuvius, ku
rie sužavėję ir visą šio UNESCO 
instituto personalą. — Stud, sa
vaitės dalyvių vardu R. W. Jones 
apdovanotas lietuviškų raštų stal
tiesėle.

KITI SAVAITĖS ĮVYKIAI
Rugpjūčio 9 grupė savaitės da

lyvių, vadovaujama kun. dr. St. 
Matulio iš Anglijos, aplankė Gau- 
tingo sanatorijoje besigydančius 
lietuvius ligonius ir juos apdova
nojo dovanėlėmis.

Vakarais po programos vyko 
nuoširdūs tarpusavio pobūviai. 
Nevienas užmezgė naujus ryšius, 
kiti jau turimus dar daugiau su
stiprino. Ištisą savaitę rūmuose 
ir artumoje tesigirdėjo tik lietu
vių kalba, lietuviška daina ir jau
nimo klegesys.

Paskutini vakarą, rugp. 12, Įvy
ko tradicinis linksmavakaris. ku
riame programą išpildė jauni
mas, o kun. A. Perkumas, atvy
kęs iš Venezuelos, papasakojo 
daug gražių kinietiškų nuotykių, 
kuriuos jis patyrė Kinijoje bemi- 
sijonieriaudamas.

SAVAITĖS UŽDARYMAS
Uždarymo žodį tarė stud, savai

tės rengėjai: stud, ateitininkų
(Nukelta Į 8 psi.)

elgtis pagal sąlygas. Turi eiti 
draugiškai, koja kojon, viena ki
tos atsiklausdamos.

Paruošė P. BRA-KAS

(Tęsinys iš pr. nr.) | —Reikia tikėtis, kad mūsų ne-j kreipę laivą šoninių plokščių pa

Vilkstinė sujudo. Mirksėjo rau
donos ir mėlynos šviesos ir visi 
laivai sutartinai pakeitė kryptį. 
Nors buvo ir aptemdyti ir nakties 
metas, bet šį posūkį nuostabiai 
sėkmingai Įvykdė. Britai yra geri 
vilkstinių vadovai. Gaila, koks 
nors susidūrimas būtų mums pa
lengvinęs darbą.

Sujudo palydovai naikintojai. 
Prožektoriai tyrė aplinką, pabūk
lai apšaudė įtartinesnes vietas ir 
vandenį pradėjo drebinti sprogi
nėja gilumos užtaisai. Mus nebu
vo lengva surasti. Kapitonas labai 
teisingai nusprendė, kad saugiau
sia vieta yra tarp prekinių prie
šo laivų. Vidutinio dydžio bango
se netaip lengva atskirti povan
deninio šešėli nuo didesniu ban
gu.

Atidarėme torpedų vamzdžius 
ir vieną po kito užtaisėme. Tar
nyba prakaitavo ir dirbo kiek tik 
pajėgdama, nes jei priešas mus 
dabar surastų, pražūtume, Dedant 
torpedas laivas negali panerti. 
Truko 35 min., kol viskas buvo 
sutvarkyta. Torpedų skyriaus vir
šininkas atraportavo kapitonui, 
kad visi vamzdžiai parengti. Mes 
pradėjome rinktis naujus taiki
nius. Pasigirdo nauji sprogimai; 
vieni laivai lūžo i dalis, kiti išleis
dami garą sustojo, dar kažkurie 
pradėjo degti. Darbavosi mūsų 
draugai, nes i pagalbą atplaukė ir 
daugiau povandeninių. Radijas 
be pertraukos kartojo skęstančių 
SOS. Sprogimas sekė sprogimą.

torpeduos savieji, — pratarė ant
rasis karininkas. Įsimaišius tarp 
laivų tai gali atsitikti.

Pagaliau vilkstinė suiro ir pa
sklido i visas puses. Vieni plaukė 
zigzagais, kiti sukinėjosi ratu. 
Mums pasidarė sunkiau, nes da
bar galėjome torpeduoti tik pa
vienius laivus, netaip kaip pra
džioje —- penkis laivus iš karto. 
Aštriai pasisukom kairėn ir tai--

kun. dr. J. Vaišnoros, MIC, “Jau

galba 40° nosim žemyn, dirbant 
visų pajėgumu elektriniams varik 
liams, nučiuožėme 50 sieksnių Į 
gilumas (jūros sieksnis — 1,8 
metro). Ten inžinierius išlygino 
laivą, suspaustu oru išstūmė tam 
tikrą dalį vandens iš tankų ir pra
nešė, kad viskas Įvykdyta — lai
vas pastoviai laikosi 50 sieksnių 
gilumoj.

Aštriai pasisuKum Kairėn ir uu-1 Pirmieji gilumos sprogmenys 
kiklio Vielų susikirtime stovėjo i iš naikintojų pradėjo, sprogti, bet 

toli. Mes buvome dar arti viikti- 
nės, ir naikintojai negalėjo savo

8000 tonų prekinis.
— Ugnis!
Beveik sutartinai su šia koman- aparatais mūsų vietos nustatyti, 

da blykstelėjo ir patrankos šūvis 
nuo laivo. Vistik viena torpeda ji 
kliudė ir laivas tuoj pasviro šonu.

— Kažkas priekyje! — sušuko 
stebėtojas.

Bandėm pabėgti, bet nepavyko.
Tamsus šešėlis artėjo ir didėjo.

—- Saugokimės! Jis seka mus!
Mums beneriant gilyn, girdėjo-1 , - , . , - . ATsi dar daugiau sprogstančiu tir-l Pe;duod?m> pasmtedojnis Nerei- 

pedu. Tačiau mes bėgome, gulbė-i ka,ln8lcVaV° Pa?“!stl,a^8ul‘b 
“ • 6 ,fe - - [nes tuo budu mažiau deguonies

nes buvo didelis triukšmas ant 
vandens ir vandenyje, bet Ši 
mums taip palanki padėtis nega
lėjo ilgai trukti. Kapitonas Įsakė 
pačiu mažiausiu greičiu plaukti 
tolyn. Elektriniai varikliai zirzė 

j vos girdimai ir jūrininkai vaikš- 
ičiojo apsiavę šliurėmis su vilto 
i milo padais, net Įsakymai buvo

jome savo kaili, nes mus pastebė
jo greitas priešo motorlaivis. Va
dovybė buvo mus Įspėjusi, kad 
paskutiniu laiku priešo vilkstinės 
su savim gabenosi tokius gerai 
ginkluotus ir greitus motorlai
vius, kuriuos paleisdavo tik kai 
nakties metu užpuldavo povande
niniai. Juos pastebėti buvo labai 
sunku, nes buvo maži, bet jie sa
vo greitai šaudančiu pabūklu ga
lėjo mums daug žalos padaryti. 
ŠĮ kartą išsigelbėjome tik savo 
atidžių stebėtojų dėka.

Pripildę nėrimo tankus ir pa-

10 metu sukakties' proga darome didelę nuolaida visoms prekėms.
Daug daiktų yra tik po viena - už pusę kainos. Didelė nuolaida Sealy mat
racams ir dar dovanai graži antklodė tik šią savaitę. _____

Pasirinkite savo malonumui visiškai nauja
SEALY POSTUREPEDIC*

Mainome senus 
naudotus baldus ir 

matracus, 
{vertindami juos 

augšta kaina.

NEW DUROLIFE COIL 
Heart of the all-new 
POSTUREPEDIC

Princess Posturepedic*
Lulls you to sleep on ą luxury 
layer of foam ... Gives the 
healthful support you need with 
amazing DUROLIFE* COIL 
construction. The smart new 
cover to match this totally new 
“lullaby touch” is Pamper-Pink. 
Button-free top, of course.
Mcbmf ‘oondition same price $

Full (X twto
The comfortably firm

StandarcLPošturepedic1 $79.50

WO MtfEWbG 8ACMAO1?

WW*S WiWUT 
*- 

sc»or /r *

Duodame dideles nuolaidas perkant naujus.

k3 MOHAWK Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVENUE, TORONTO • Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224 • Krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

suvartojama.
Vilkstinė tolo, laivų sraigtai 

vos girdėjot bet mumis susido
mėję buvo trys naikintojai. Ne
trukus pradėjo ryškėti mus ieš
kančių asdic aparatų garsai. Vie
ni jų skambėjo kaip pirštų na
gais pabraukimas per šukas, kiti 
— kaip pakratyti žirniai skardi
nėje, treti aštriai gremžė, kaip 
senas gatvėkaris ant posūkio. Aš 
manau, kad tų garsų mes nepa
miršime; galvojau, kad tas pasa
kos žmogus, kuris ėjo baimės jieš- 
koti, turėtų būti su mumis — 
jam galbūt nereiktų jos jieškoti.

Naikintojai apsupo ir sprogi
mai, paprastai trys iš karto, ar
tėjo ir artėjo. Mano vieta buvo 
tūnoti laivo užpakalyje Įsisprau
dus tarp sienos ir torpedų vamz
džių. Kiekvieną kartą, kai tik gi
lumos užtaisai sprogdavo, mano 
pareiga buvo per kalbamąjį vamz
dį pranešti, ar nepadaryta žalos. 
Šioj ankštoj vietoj turėjau gulė
ti pasirėmęs ant vienos rankos ir 
nuo to man skaudėjo visus są
narius.

Vienu tarpu smarkiai sugriau
dė, ir laivas kaip akmuo skęstelė- 
jo gilyn apie 20 metrų, šviesos 
užgeso ir jų vieton įsijungė ma
žos atsarginės lemputės. Buvo ne- 
juokai. nes priešas savo instru
mentais sekė kiekvieną mūsų ju
desį. Jų variklių garsai buvo aiš
kūs ir sprogmenys sprogo labai 
arti. Laivo elektrikai be paliovos 
tvarkė šviesas, kurios laiks nuo 
laiko užgesdavo.

Praėjo valandos. Mes saugojo
mės kaip įmanydami. Kai tik sė
dįs prie klausomųjų aparatų pra
nešdavo, kad tiesiai viršuje už
plaukia naikintojas, mes keisda- 
vome kryptį. Čia reikėjo turėti 
instinkto nuovoką. Laimei, mūsų 
kapitonas žinojo ką darąs. (B. d.)

je”; dr. J. Griniaus — “Antiso- 
vietinė rezistencija lietuvių litera
tūroje”; M. Musteikio — “Kultū
rinis gyvenimas pavergtoje Lietu
voje 1960 m.”; R. Bačkio — “Eu
ropos apsijungimas ir tautų lais
vė”. . ■ ‘ • '

MUZIKOS IR
POEZIJOS VAKARAI
Rugpjūčio 8 d. vakare Įvyko 

lietuviškos muzikos koncertas, 
kuriame, pasinaudojant naujau
siomis patefono plokštelėmis, tik 
ką gautomis iš Lietuvos, dalyviai 
buvo supažindinti su naujausiais 
pavergtos Lietuvos lietuvių kom
pozitorių — St. Vainiūno. Vyt. 
Klovos ir J. Juzeliūno — muzikos 
kūriniais. Rugp. 10 Įvyko poezi
jos vakaras, kuriame padekla
muota naujausioji poezija iš trijų 
naujausių veikalų: B. Brazdžio
nio “Vidudienio^odai”, L. And- 
riekaus “Saulė kryžiuose” ir V. 
Mačernio “Poezijos”. Iš kiekvie
no veikalo po 8 eilėraščius pa
deklamavo jaunimas — studen
tai ir Vasario 16 gimnazijos moks
leiviai. Muzikos ir poezijos vaka
rus, pristatydamas minėtus muzi
kus bei poezijos autorius ir api
būdindamas jų kūrybą, pravedė 
dr. J. Grinius.

VALANDĖLĖS TĖVYNEI
Rugpjūčio U šv. Mišias už Lie

tuvą atnašavo kun. dr. J. Vaišno
ra ir pasakė pamokslą tema “Tė
vynės meilė — dorybė”. Tą pačią 
dieną 18 vai. Įvyko Valandėlė Tė
vynei. Sugiedojus giesmę “O, Die-

įvairus siuntiniai
-

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ to U.S.S.R.

Iš Kanados:
Siunčiame ODO P A ČTI I sudarVtus ir apdraustus |vai- 
paprastu ir Vixw i /Ad I U rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairią medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS. INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS. MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St, Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. S-6686. Ponia V. Juraitls. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALCZA
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REPORTAŽAS IŠ LIETUVIŲ TABAKO ŪKIŲDidysis labdaros teikėjas
KAN. DR. J. KONČIAUS 70 METŲ SUKAKTĮ MININT

— Ką jis gero galės padaryti į jau nebebus šalpai darbingas, jo 
Niujorką nuvykęs tas angliakasių: gyvastingumas, tikėjimas ir lietu- 
parapijėlės klebonėlis, — taip vių maldos padarė, kad jis atga- 
“samprotavo” kaikurie spaudoje, vo jėgas ir galėjo tęsti šalpos dar
kai kun. J. Končius stojo vado- bą. Ir reikia stebėtis kan J. Kon- __ r
vauti BALFui. Jie užmiršo ar ne- čiaus dinamika, nepailsimu ir pa- gintojai belgai, šaltokas pavasa- 
žinojo, kad tas angliakasių klebo- siaukojimu lietuvių ir Lietuvos1 ris, suvėlinęs tabako sodinimą, 
nelis yra teologijos daktaras, tą reikalams. 'šaltokasvasarospradžiosorasne-
laipsm gavęs Vašingtono Katali-i Kan. J. Končiaus nuopelnai vieną tabako augintoją šiąis me- 
kų universitete, parašęs keletą | tiek visiems žinomi, jog kaikurie, | tais liūdnai nuteikė — nedauge- f . a ' %aKai
knygų ir gal nenumanė, kad Niu- jo šešėlyje būdami, pamatė per- iis tikėjosi gero derliaus, kokį i saigas — laoaKo rusis iaoai 
jorko garsiajame Fordhamo un-te didelį Končiaus “mitą” ir net mė-. šiuo metu matome laukuose Vie- PHklauso nuo to. Kaip tabakas is- 
jis užims profesoriaus katedrą, gino tą vadinamąjį mitą griauti, na kita šilto oro savaitė, laiku iš-! „^1.0Vinania^; Dziovintojas —

Kun. J. Končius atsisakė klebo- Beje, tas “griovimas” kan. Kon-‘kritęs lietutis padarė tai, kad be- ’ .!urmanas »VT1S^ 1S* 
čiaus nuopelnus dar labiau išryš- veik visur išaugo geras arba neti131^ ir.1$19° ^vaitei Lapus 
kino. Atsirado ir tokių, kurie: labai geras derlius. ; skina beveik išimtinai tik vyrai,
griebėsi nepatenkinto vargšo me- šiuo metu visoje tabako augin-: 9al° ir Prie r^a moterys, 
todų. Nedėkingas vargšas, gavęs toju karalystėje vyksta intensy- ^ky»eJams, dalintojams ir nse^ 
vienuolika kartų pašalpą ir kartą vus tabako derliaus nuėmimo dar- fžmnFa
nebegavęs, pyksta, barasi ir kolio-j bas — lapu raškymas, ju džiovi- jrimkyniu. D^esne farma išmoka 
ja davėją. Atsirado tokių“varg- nimas, išdžiovintu pakrovimas i Keus tūstančius dolerių tik vie- 
’ ’ ■ • • ” knrift Viefni. I niems darbininkams.

2. DAUG SEZONINIŲ 
DARBININKŲ

Kur žaliuoja, linguoja tabako laukai
1. “DAUG RŪPESČIŲ 

PAVASARI. DAUG
PINIGŲ RUDENĮ”
Taip kalba seniej i t a ba ko

faunoje. kur auginamas tabakas. 
Tik čia neužtenka savųjų darbo 
jėgos, tenka samdytis. Didesnėse 

u i fanuose dirba keliolikos darbi- 
’ ninku grupe; vieni skina, kiti ve- 

į ža prie džiovyklų, treti lapus dalo, 
s ketvirti juos riša prie tam tikrų 
l lazdų, kurios kabinamos džiovyk
lose. Džiovyklose darbas labai at-

Tabako lapus riša prie lazdųno pareigų. JAV tai netaip jau 
dažnas Įvykis, ir tai ne dėl ne
sveikatos ar amžiaus, o savo jėgų 
stiprybėje, ir stojo organizuoti 
lietuvių šalpos darbo. Jo gabumai 
organizuoti ir Įvairių įsitikinimų 
lietuvius suburti bendrai šalpai t __ __________ _ t____ ____
greit nutildė visus abejojančius. I šų globėjų”, kurie vietoj organi- daržines, žalingų ataugų šalini- ‘ n 
Jo dėka BALFas išaugo i galingą1 zavę pašalpą, ėmė barti kan. Kon- mas. 
lietuvių šalpos Įstaigą, per kurią čių, kad jis neparūpino tūkstan- j sakoma, kad Lietuvoje rugia

pjūtės metu ir akmuo lauke kru
ta. Bent taip buvo, kai laisvieji jregjstravo apįe iqoo darbininku 
Lietuvos ūkininkai pjovė, kirto • ? . r. . . .
savo rugelius. Tai buvo darbyme- Rj u įeužsiregistravę šudra-i '
kiek galėjo Panaši didelė darby-; ^e hf Simcoe Tillson- • SU ta.bako.Pak.rovi:1?u i daines 
metė dabar vyksta kiekvienoje

g Y. plūsta masės žmonių, daugiausia 
/llQuebeco provincijos prancūzų.

Nakvoja parkuose, palapinėse, 
; automobiliuose, kol gauna kur

nors darbo. Apie dvi savaites dau- 
B gelis kreipiasi į klebonijas, prašy 
■ įdarni •
K! rie tikrai nieko neturi ir kurie

las. Jo parduodama kas metai už 
170-180 mil. dolerių.

Tabako ūkininkui rūpi ne tik ji 
’išauginti, saugiai suimti, tinka- 
' mai išdžiovinti, bet ir gera kaina 
parduoti. Kokia kaina bus šiais 
metais — dar anksti kalbėti. Kai- vertingas ir mūsų visų dėmesio

Žirginėliai, auksaplaukiai žirginai...
AL. GIMANTAS'^.^ . .

Laiškanešys Įteikė mielą ir ori-Į žodis apie paskutiniąją ir ii- 
ginalią dovaną iš Montrealio: su į. ’. ■ ’ - x*-*■ 

savuoju prieaugliu beveik susipe- čių karalienė”. Ji nuostabi, puiki, 
šėva besistengdami galimai grei- tikrai klasinė pasaka, tinkanti re
čiau atvynioti dailiai įrištą 12 co-’f*““*— 
lių plokštelės aplanką. Mažieji, svetimųjų tarpe.
Daina ir Algis, jau senokai ne- teikia daug malonumo ne vien tik 
kantravo belaukdami jiems pa-: mažiesiems, bet ir suaugę nemažu 
žadėtos ir jau kitoje vietoje girdė-: dėmesiu ją seka, klausosi jau šim- 
tos pasakų plokštelės. Štai ji: gy- tąkart girdėtą, bet ir niekad nepa- 
ya, kalbanti, dainuojanti, ir pa-' bosiančią, vis naują, vis pątrauk- 
traukliai surėdyta plokštelė suka- lią, nemirštančią pasaką. Tad ne
si, sekdama sutūpusiems mažie-: bus perdaug pasakius, kad “Žir- 
siems klausovams pasaką. ginėliai” tinka visų amžių ribų

Jų — visas šešetas. Čia ir Ba- jaunimėliui: nuo vos pradedančių 
lio Sruogos “Zuikio Puikio byla”, 
ir Kosto Kubilinsko “Pasaka apie 
katinėli ir gaidelį”, ir Birutės Pū-

giausiąją pasaką, tai “Eglė” žal
čių karalienė”. Ji nuostabi, puiki,

prezentuoti lietuviškąją pasaką 
“Žirginėliai”

rado pagalbos dešimtys tūkstan- čių tokiam ir tokiam tikslui, kaip 
čių mūsų tremtinių ir vargstančių kad anksčiau padarydavo.
lietuvių betkuriame pasaulio O ką daro kan. J. Končius? Jis 
kampelyje. Kan. Končius suge- turi savo kelią, jis savo tikslo sie- 
bėjo suorganizuoti lietuvių šalpai kia, tebeorganizuoja lietuvių šal- 
daugiau milijono dolerių pinigais pą, tebesirūpina BALFo reika- 
ir daugiau kaip už du milijonu do- lais, neleidžia be reikalo laiko ir 
lenų gėrybių. Daugumą pinigų neeikvoja jėgų nenaudingiems 
ir gėrybių kan. Končiaus apsuk- ginčams, o dirba. Gal kaikada ir 
rūmas parūpino iš nelietuvių, jam tenka patikrinti pradėtąjį ke- 
Šalpos reikalais jis važinėjo Į Eu- lią, apsvarstyti sutiktas kliūtis, 
ropą ir dažnai Įstengė savo kelio- bet jis visada dirba, veikia, orga
ne taip suorganizuoti, jog viena nizuoja.
ar kita JAV Įstaiga bei organizaci-j Iš kur kan. J. Končiaus ener- 
ja už jo kelionę užmokėjo. Kaip gija? Iš kur tas dinamiškumas to 
gabus šalpos organizatorius jis šiemet 70 metų mininčio “jau- 
buvo pastebėtas ir įvertintas ame- nuolio”? Veiklus žemaitiškas bū- 
rikiečių ir paskirtas didžiulės šal- das. kilnūs kunigo idealai, gera 
pos organizacijos CARE vicedi- sveikata _ tai didžios Dievo do- 
rektonu. , . , „ ..

Kai prieš dešimtį metų kan. dr. vanos’ kun4 kan- Končius neuz- 
J. Končius buvo smarkiai susir- kasė, o visomis, jėgomis panau- 
gęs ir buvo baiminamasi, kad jis dojo. Titas Narbutas

suprasti lietuviškąjį žodi iki pa
lčių subrendusių ir palinkusių 
gaivų. -

Pasaka, kaip svaja lengva, kaip 
medus saldi, kaip sapnas neuž
mirštama, žavinti. viliojanti. 
Plokštelės aplanko teksto žodžiais 
tariant, “gražiausia pasakėlė ne
sibaigia amžinai — ten toli, už 
vandenynų, miega pasakų šalis ir 
iš dugno gintarinio kyla Žilvino 
pilis. Ošia Balt i ja bekraštė, sau-

kelevičiūtės “Daržovių gegužinė” 
bei “Skraidantis paršiukas” ir 
Aloyzo Barono “Du kačiukai”, Sa
lomėjos Nėries “Eglė žalčių kara
lienė”. Visos tos pasakos, tikrai

• , . . x , . I ną paaiškės tik rudenį, kai pra-J vertas““bandymas, gal, teisingiau.
Darbo įstaiga Delhi miestelyje cjgS supirkinėti. Praeitais metais!vertinga pradžia.

j Įregistravo apie 1000 darbininkų tabaką neblogai mokėjo. Rei-j ši plokštelė labai sumanus pa- r__  ___________ ____ ___ __
i jieškančių darbo tabako farmose. kja tikėtis, kad panaši kaina bus pildymas esamų vaikams knygų- lės valtį supdama, lino žiedą, tul- 

čių, kartu ir “laiko taupymas” be- pės raštą pasakėlėj sekdama .. 
yeik visad skubantiems ir savais Dabar būtų pravartu susipažin- 
reikalais užsiėmusiems gimdyto-; ti su intencijomis., kurias turėjo 
jams, kurie neretai ne vien tik i patys montrealiečiai aktoriai, pa
laiko neturi, bet ir noro nerodo 
užsiimti "kažkokių ten pasakų” 
skaitymu. Plokštelė jau visiškai 
kas kita —- modernu ir “ameriko
nišką”: uždėjai ant patefono ir te- 
sisuka sau, tesiklauso šeimos jau-

Dabar būtų pravartu susipažin-
dar nesibaigia ūkininko darbai. Jį 
reikia visą surūšiuoti, lapas po la
po išskirstyti, surišti i gražius 
pundus. Šio darbo užtenka ke
liems mėnesiams, kol per keturis 
kartus jį išvežtą parduoda. Taba
ko augintojas laisvesnio laiko tu-

> Kreipiasi į Kieoomjas, prasy-irj porą mėnesių, pavasariop, kol
i valgyti. Sunku atskirti, ku- nepradeda rengti žemės rasodos nimėlis. 

m , . _ „ ,, . . sėjai šiltnamiuose."I; pinigus taupo alui. Pvz. Delhi sv.
SĮ Jono katalikų parapijos kleboni- I
® Į ja per dieną išdalo kelis šimtus
® į sumuštinių.
W ; Tarp daugelio pasitaiko visokių 
M? žmonių; sąžiningų, norinčių tikrai 
‘°* dirbti, ir tinginių, kurie atvažiuo

ja pažvejoti drumstam vandeny.
■ Tokie vagiliauja, kitus apgaudinė
ja. girtuokliauja. Vien Delhi dar
buojasi 6 policininkai, žiūrėdami 
tvarkos. Ligi šiol šiais metais di
desnių nusikaltimų nepasitaikė.: 

ia Į Apie viešbučius, kur pardavinėja-1 
i mas alus, ūžia kaip bitelių spie-' 
ičius — čia lankytojų tikrai ne-i : 4- 'i žnC o i ii i i zN 9 v* 4 i i 1 i rCi i

ruošę naująją plokštelę. Kalba 
Birutė Pūkelevičiūtė: . pradė
dami ši darbą, svajojome apie to
kią galimybę; kad ‘‘Žirginėliai” 
būtų ne tėvų vaikams Įbrukti, bet 
pačių mažųjų klausytojų pagei

daujami. Kad vaikai nebūtų ver- 
Teko Įdėmiai stebėti dviejų ma čiami plokštelės klausyti, bet 

žamečiu reakciją besiklausant. karts nuo karto — patys ją uždė- 
- ‘ 1 skaitomu, efektais iliustruotu pa- ti paprašytų. Man dažnai darosi

saku Pradžia, lyg ir nelabai dė- baisu, kai matau ir girdžiu pažįs- 
___ Į mesi patraukė, bet juo toliau, juo tarnų šeimose lietuviškos knyge- 

drąsiau ir didesniu susikaupimu: lės sunkų kelią. Baisu, kad visa, 
~ Į pasakos buvo klausomos. Nuo tai. kas primygtinai verčiama, 

antrosios pasakos jau atsirado ir kurlink jėga stumiama — gali pa- 
i klausimai ir drąsesnis juokas ir įdaryti atgrasu.
Į jau aiškiai pastebimas Įsijautimas j ... Prie mano prieteiių namo 

Skf i pasakos esmę, dalyvavimas ar; sustojo mašina ir išlipo vienas 
,t|| ■ bent akivaizdus stebėjimas viso montrealietis su savo dukra. Na-' 

veiksmo. Klausytojus puikiai ir Įmuose toji šeima kalba angliškai 
tj“ Įtikinamai veikia panaudoti efek- ir mergaitė sunkiai susigaudo lie- . 
.tai (Zigmas Lapinas dar mokykli- 

niais laikais pasižymėjo “kapel- 
i meisterio” gabumais. Ir šių žo- 
! džių rašėjas Zigmo namų orkest- 
j re grojo ... ant popieriaus skil
telės. pertemptos-per šukas), ku

lne visiškai tinkami ir realūs. At- 
■ vokiečiai, lenkai, slovakai. Pro- rodytų, kad vaikučiai su dideliu 

R _ h ... . . : . porčingai nemažas skaičius taba-i pasimėgimu įsitraukė i pasaka
tą pačią ekonominę sąjungą Tai; Daug vargo tabaKo augintojui: ka augina ir lietuviu. Gaila, kadlapie skraidanti paršiuką Prašė 
— Danija. Norvegija. Švedija. įsu darbininkais. Gerai, jei pasi- Į,-jahdĄiic Kehiviu k-iA- a n bet woe. M.v 
Šveicarija. Austrija ir Portugali
ja. Abiem blokam susijungus, są
jungai iviklausys 13 Europos 
valstybių su 260 mil. gyventojų.

Jean Monet, vienas ekonominės 
sąjungos architektų pareiškė: “Į 

Įsi
galime tikėtis, 

.kad Europa visais atžvilgiais pra- 
u<u uucva, ne uuvu pa. vuK?e- uupoaiiivs ilgalaikes pasalus jenks JAV Jr R Savaime aįš. 
cių prof. Hans Furler ir is dalies valstybėm ir pnvatiem prekybi-. k u J AV b s palaikomi rvšiai jo dėka visi pasitarimai . laikomi‘ ninkam. finansuojami įvairūs X™ persta prieš 

; komunistinį bloką”, 
..L* T«mL:S^ Dėl to tad šiuo metu Afrikosesesys virs įurKijos žvilgsnis nukreiptas į Europą, ku-

■ Iri tampa trečiąja pasaulio galy-
Buvusio Turkijos min. pirm, perspėjimas ateities valdžios or- be. tarp JAV ir Sovietų Sąjun- 

Mcndcrcs ir kitų buvusių vadų ganams. 
bvla eina i pabaiga. ■ . .. u'.-. •• numatomi spalio lo d. ir rinkimukoks beoutų sprend.mas, jis vajus prasi/ės rugsėjo 10 d . tuoj; 
turės ypatingos reikšmės Turki- p0 Yassiada teismo sprendimo. Į 
jos politikai ir krašto ateičiai.! f ' “ ,2

Pagal Įstatymą.- augštojo teismo mę nėra tikri, ar tai sutvirtins konferencija^ Belgrade, pasiuntė 
pareiga padaryti sprendimą. Mir- 

- ties bausmės sprendimai turi būti 
patvirtinti Tautinės Vienybės 
Komiteto, kuri sudaro dabar val
dančioji karininkų grupė. Taigi 
bausmės Įvykdymas priklausys 
lik nuo karių, kurių nuomonės 
tuo klausimu irgi yra nevienodos. 

Daugelis reikalauja mirties 
bausmės. Karinė vyriausybė irgi 
nesijaučia perdaug tvirta, nes 
neseniai Įvykusiame naujos kon
stitucijos balsavime net 38% 
balsuotojų pasisakė neigiamai. 
Užtat daugelis karininkų galvoja, 
kad nenubaudimas Menderes ir 
buv. prezidento Bayar mirties 
bausme būtų silpnumo ženklas ir 
dar labiau padrąsintų opoziciją. 

Daugelis intelektualų galvoja, 
kad Turkijos tikslas yra demo
kratija ij užtat buvę vadai turėtų 
būti nubausti mirtimi, kuru būtų

šiite
Auga vešlus tabakas

Europa pradeda suprasti Afrika
Šiuo metu vis daugiau girdime ‘ pavykę 100%. Afrikiečių delega- 

apie ekonomiškai stiprėjančią Eu-' tai išvyko namo sužavėti europie- 
ropą ir nepriklausomybę atgau- i čių ekonomine sąjunga ir jos pa- 
nančias Afrikos tautas. Iki šiol, stangomis padėti Afrikos tau- 
Afrikoje. savo Įtaką plėsdamos, toms. Gal labiausia prie pasiseki- 
konkuravo Sov. Sąjunga ir JAV. mo prisidėjo lygybės pademons- 
Paskutiniu laiku su Afrikos vals- travimas. Prie parlamento rūmų 
tybėmis užmezgė ryšius ir Eu- plevėsavo 22 vėliavos ir visi Af- 
ropa.

Konferencijose su
afrikiečiais
Tuoj po vasaros atostogų pla-, 

nuojama šešių Europos bendro
sios rinkos valstybių konferenci
ją, kurioje dalyvaus ir 15 Afri
kos valstybių, daugiausia anks-į 
čiau buvusių Prancūzijos. Belgi-; sustiprinti prekybos ryšiai ir pa-

rikos delegatai buvo vienodai iš
kilmingai sutinkami, kaip ir euro
piečiai. Svarbiausia, sekanti par
lamentarų konferencija numatyta 
Afrikoje. Pradedant 1962 m. pa
našios konferencijos bus ruošia
mos reguliariai. •

Konferencijoje nutarta, kad 
; tarp Europos ir Afrikos turi būti

projektai ir kultūrinės instituci
jos. Į tą fondą kasmet Įnešama 
$250 mil.

Istorinis posūkis
Anglija oficialiai padavė pa--stinga. Pirmus uždirbtus pinigus 

reiškimą Įstoti i Europos 6 valsty- atneša pragerti. Per dieną sun- 
bių ekonominę sąjungą. Tuoj po I kiai dirbę, vakarais važiuoja alaus 
Anglijos pareiškimo kitos Euro-' sriubtelti.
pos valstybės, sudariusios sepjy-i o nVĮ RVKįTfr<5 
nių grupę, pareiškė Įstosiančios r «>• D\* KYKSĮEb

ir I r ' ?>. ’’A -• v.; •• v ••

. - 4'. ■,

Tabako lapų paruošė jos

5. LIETUVIŲ ĮNAŠAS
Tabako auginimo versle dau

tuvių kalboje. Tačiau tasai ponas 
pareiškė, kad jo dukra pas savo 
draugę “Žirginėlius” matė ir bū
tinai plokštelės užsigeidė. Na, 
mes su dideliu džiaugsmu plokšte
lę ipakavom ... Po kelių dienų 
atvažiavo vėl toji pat mašinėlė— 
skolos apsimokėti. Aš pasitikau 
juos kieme ir persilenkusi per

Danija, Noivegija,^ Švedija. įsu darbininkais. Getai, jei, pasi-- daugelis lietuvių kiek ankstyves- dar ir dar kartą iš naujo užstatyti, klausinėti, kaip jai “Žirginėliai” 
taikė pasamdyti, gert darbštus, i ngS imigrącijos, tiek vėlesnės — Tas paršiukas Kriuksiukas taip patiko. Tėtušis gi mane baido; 
ištvermingi darbininkai, lokie p0 įj d. karo atvykę, apsigyveno:patinka jaunajam klausytojui, esą mergaitė nekalbanti lietuviš- 
dienos dai bą baigia apie 4 vai. po miestuose: daugumoje tapo įvai- kuris pilnas užuojautos ir baimės, kai. “Nieko, — sakau. — mes stb 
pietų, i ra tokių, kurie darbą me- rju dirbtuvių darbininkai ir nesi- seka visokeriopus, bet modernius sišnekėsim ...” Ir klausiu ja la-

i giausia dalyvauja belgai, vengrai

■( ta. Pavalgo’, paškina kol nugara ėmė tabako auginimo verslo. Kas; kiauliuke nuotykius: čia ir susi- bai paprastom frazėm — kas jai 
jos ir Italijos kolonijų? Viena to-; lengvinti muitai. Tarp kitko pa- AL-nnnnūnl Annas’ i ? Se’m1' to ėm,ėsi- rnė vienas. nesigraužia: į dūrimas su viršila kariuomenėje, patiko: ar meškiukas, ar paršiu-
kia konferencija Įvyko birželio I didinta suma jau anksčiau įsteig- ; ® e j £kėįis B'e; visdėlto dauriausia ūkinin- Jaugeh? farmos Išmokėtos, jų :cia ir skridimas sprausminiu lėk- kas, ar katinėlis? ., Iš sykio
mėn. Strasburge. Konferencijai tam bendram fondui, iš kurio zymiai pakilus.^ nevienas; tuvu. nusileidimas parašiutu ... mergyte baisiai nedrąsi, tik gal-
darbotvarkė buvo paruošta vokie- duodamos ilgalaikės paskolos

gos. v. h.
Visuotiniai rinkimai Turkijoj I ’—

PAVERGTŲJŲ EUROPOS
- - i TAUTŲ SEIMAS

_____________r_______ ryšium su neutraliųjų — dau- 
Pasisakantieji už mirties baus- giausia Afrikos ir Azijos — tautų

Z

ateities demokratijos pagrindus, visoms tų valstybių vyriausybėms 
Kyla klausimas, ar galima sušau- memorandumą, kuriame prime- 
dyti žmones, už kuriuos dar pasi- na, kad pagal JT nuostatus sovie- 
sakė 38% balsuotojų. Pagaliau j tų pavergtos Europos tautos turi 
demokartija juk remiasi laisvais teisę turėti savo atstovus Jungt. 
rinkimais ir jeigu viena diena rin-! Tautose. Toliau memorandume 
kimus laimėtų grupė," priešinga į prašoma neutralias valstybes pa- 
dabartiniam karininkų valdymui, sisakyti, kad būtų pavergtoms 
tai ir jų likimas atsidurtų pavo- tautoms sudarytos sąlygos laisvai 
juje. Daugelis turku vra įsitiki- ir savarankiškai apsispręsti dėl 
nę. kad Menderes ir “jo kolegų tolimesnio savo gyvenimo ir vidu- 
apkaltinimai už konstitucijos lau-; jinio susitvarkymo.
žymą ir norėjimą Įvesti diktatu-’ 
ros nėra pakankamai įrodyti.

Iš užsienio taip pat susilaukia
ma opozicijos. Daugumas Vaka
rų valstybių diplomatų pasisako, 
už švelnesnę bausmę, JAV tuo 
klausimu nėra pareiškusios savo1 
nuomonės. Maskva visą laiką siū
lo tik mirties bausmę, nes nori 
dabartinę valdžią nukreipti prieš 
vakariečius. V. K.

kui sudaro rūpesčių dvi galimos 
Dievo rykštės, tai ledai ir šalnos, 
šiais metais ledų iki šiol kaip ir 
nebuvo. Betgi pasitaiko, kad le
dai išmuša tabaką ir sunaikiną 
derlių 100% . Visas darbas ir iš- kurie turi po dvi. tris, net 5 far- 
laidos nueina niekais. Tiesa, dau- inas jje vra tikrai turtingi žmo
gelis ūkininkų tabako laukus ap-’^ės. gyvena labai gražiai. Simcoe, 
draudžia nuo ledų, bet apdrauda Delhi, Langtono, Tillsonburgo, 
visų nuostolių nepadengia. Brydges. Rodney apylinkėse

net ir vėliau pradėjęs ūkininkai!- Dar nedrąsūs bandymai plokš- vute linguoja, tačiau paskui isi- 
ti jau yra pasiturintis žmogus, ku- telėje perduoti lengvas ir nesudė- drąsinb’ ir. nors ir laužyta kalba, 
rio turtas siekia 100.000 ir dau
giau dolerių. Ką bekalbėti apie 
anksčiau pradėjusius ūkininkauti.

tingas lietuviškas melodijas su to- pasakė, kad dainelės — jai pati- 
kiais pačiais lengvai eiliuotais žo- kę .. . Kai mašina išvažiavo, man 
džiais jau pakiša minti, kad sę- jš tiesų graudu pasidarę — Argi 
kanti plokštelė galėtų būti vien dar neviskas išeivijoje pralošta?” 
tik lietuviškos dainelės, kurias Taip. Birute, pasitikėki, dąr to- 
mažieji klausytojai čia pat nesun- Ii gražu neviskas pralošta, juo la
kiai išmoktų, kartotų, įprastų prie biau. kol gyvuos ir tautinę šviesą 

. ............--. -o— —------- - lietuviškos muzikos garsų, eilių, aplink skleis tokie meno kolekty-
Juo arčiau rudens, juo labiau g\-vena apie 200 lietuvių ūkinin- Juk ir šioje plokštelėje keletas 

graso kita rykštė, būtent, anksty-. šeimų. Linkėtina, kad jų skai- patrauklių melodijų bematant bū
va šalna. Šiais metais tabako nu- gjus bent padvigubėtų. Kitų tau- vo jaunųjų sugautos, melodija iš
ėmimas užsitęs ilgiau, nes jo pri- žmonės labai veržiasi į tabako. mokta ir pradėta kasdien kartoti, 
augo daug ir nuėmimas siek tiek auginjmo verslą. Kodėl lietuviai pusbalsiu ar ir garsiau dainuoti, 

Kor. niūniuoti.

biau. kol gyvuos ir tautinę šviesą

vėliau prasidėjo. Daugiau vienos. 
kilnos per dieną neskina. Pakrau
ti 30 kilnų, reikia 30 darbo dienų. ; 
Pradėjus skinti lapus ne kiekvie- j 
na dieną galima dirbti.— kartais 
lapai dar neprinokę, tenka pa-; 
laukti, reikia sugaišti šalinant ne
reikalingas atžalas.

4. 180 MILIJONŲ 
VERSLAS

Tabako auginimas šiuo metu 
pasidarė didelės apimties vers-Į

turėtų apsileisti?

vai. kaip Montrealio teatralai. Ir 
tai ne tušti komplimento žodžiai, 
bet lietuviškąja gyvybe alsuoją 
kasdienybės faktai, “žirginėliai” 
— tikrai puiki puokštė tautinės 

; reikšmės darbų vainike.

Prieš pirkdami nauja 
vandens šildytuvą^ ar keisdami

GYVENIMUI, AR SĄSKAITA BANKE, LYGIAI 
YRA REIKALINGAS GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

DAtGĖLlS LIETUVIŲ JAU YRA ĮSITIKINĘ DRAUDIMO REIKALINGUMU.

CROWN LIFE
INSURANCE CO.

PASIKVIETĖ PRANĄ BARAUSKĄ JŲ^STAIGą'

Šalia turto ir kitu draudimų

P. BARAUSKO AGENTŪRA suteiks jums 
visas informacijas įvairiuose gyvybės draudimo 

ir pensijų planuose.

KAIP REIKALINGA PA
TAIP PAT SIAME KR

49 CAMEO CRES., 
orba RO. 6 0832 TORONTO 9, ONT.

Vokiečiai dirba Nasserio respublikoj
JŲ TARPE YRA H. SCHACHT IR O. SKORZENNY

, N'epaslaptis. kad vokiečių' publikos administracijoj. Buvęs 
mokslininkai yra daug prisidėję i Hitlerio finansų ministeris H. I

i prie JAV ir ypač Sov. Sąjungos; šachtas yra labai daug prisidėjęs 
techninių išradimų. Arabų kraš
tuose vokiečiai pasireiškė kaip 
valstybės administracijos ir pra
monės planuotojai bei vykdyto
jai.. Kai Suezo kanalą perėmė 
Nasseris, buvo manyta, kad ne
įstengs jo administruoti dėl paty
rimo ir vadovų stokos. Atsitiko 
betgi kitaip. Kanalo administraci
ja susitvarkė gana greit, atsirado 
ir pakankamas skaičius vadovų, 
bent toks, kuris sugebėjo tęsti 
kanalo panaudojimą. Ir dabar ka
nalas veikia netgi geriau nei tarpe yra pulk. L. Gleim. dabar 
prancūzų-anglų b-vės laikais. Jis pulk Al. N’asher. buvęs Hitlerio 
tapo gerokai pagilintas, taip kad asmens saugumo šefas ir Gesta- 
dabar lengvai praplaukia 47.000 po pareigūnas okupuoto j Lenki- 
tonu laivai. Seniau per diena ga- joj. šiuo metu jis yra policijos- 
Įėjo'praplaukti 40 laivu, o dabar i gvardijos vadas, turįs savo žinioj 
— 53 Iki 1955 m per dieną bu-j 70.000 policininkų. Jo būstinė — 
vo pergabenama 317 000 tonu Laisvės aikštėje. Saugumo polici- 
įvairių kroviniu dabar — 500.-; jai vadovauja Joachim Damling. 
000. Kasmet Nasserio valdžia buvęs Gestapo šefas Duesseldor- 
gauna $145.000 000 pajamų, t v.; fe. Tai tik kelios žymesnės pavar- 
apie $3.000.000 kas savaitę'. Dar dės Jų yra daug ir kariuomenėj,! 
ir dabar kanalas gilinamas, geri- Vakariečiai tai žino ir prisibijo, 
namas. Bet visa tai Nasseris pa- kad vokiečiu veikla arabu kraš- 
KStrn“ M ir tuose prie Nilo ir Suezo kanalo 
asmenų pagalba. ,

Vokiečiu ranka taipgi labai rvš- nesukeltų arabų nacionalizmo, 
kiai matyti Jungtinės Arabų Res- |VpaČ tuo susirūpinęs yra Izraelis,

prie pląnavimo. ypač prekybos į 
ir pramonės srityje. Didesnę lai
ko dali jis praleidžia Duesseldor- 
fe. bet jis yra dažnas svečias Kai
re. Su juo glaudžiai dirba žentas 
Otto Skorzeny, buvęs SS pulk., 
išvadavęs Mussolini helikopteriu. 
Po karo jis pabėgo Ispanijon, o 
dabar gyvena Kaire kaip vienos 
importo-eksporto firmos vadovas. Į 
Jo dėka daug buvusių Reicho vei
kėjų buvo “importuoti” į arabų 
kraštus, kur lengva pasislėpti. Jų

savo sena , paskambinkit
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl • nėra jokių paslėptų mo
kesčių. kai jūs Įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jūs nieko neperkate.
Tai yra:
JOKIO mokesčio už įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKIŲ nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokestį. Si kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra vienintelė kaina. Tai yra visa kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

12222

JEI GYVENATE TORONTE AR LEA- 
SIDE. PRIES PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ. NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

TORONTO HYDRO-EIECTRIC SYSTEM
14 CARLTON STREET
Tėl EM. 3-2261

-Elektra jūsų. Naudokite jq
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Pavergtoje
RASTI IV S. ŽMOGAUS , tuberkuliozinės ligoninės uždarinėja- 

PALAIKAI ; mos, nes, naujų vaisių dėka, sumažėjo
Kasant žemę Kėdainių kepyklos ra- ir kas dieną vis labiau mažėja džiova 

jone, buvo aptikti žmogaus griaučiai, sergančių skaičius.
Darbininkų dėmesį patraukė ant rankų 
užmautos žalvarinės apyrankės. Kė
dainių kraštotyros muzėjaus darbuoto
jai nustatė, kad jos ir ant piršto ras
tas žalvarinis juostinis žiedas savo or
namentikos pobūdžiu priklauso ketvir
tam šimtm«3čiui.

ŠEŠIOLIKTOJI VETERINARŲ
lAii>a

Gruzdžių žemės ūkio technikumas

ftO /£} Šią vasarą daugelis hamiltonie- 
/ čių turėjo progos susipažinti su 
. ,, .. reta viešnia — lietuvaite sesele

MVl8Kt? flBURIAi

Baltoji viešnia iš šiaurės Afrikos
reta viešnia — lietuvaite sesele 
pra nei skiete iš Maroko, kuri sa
vo gautas kelių mėnesių atostogas 
atvyko praleisti pas broli Petrą 
Stuoką ir sesutes Bronę Staniu- 
vienę ir Stasę Milerienę, gyvenan
čias Hamiltone.

Kaip nuolatinis "T2” skaityto
jų informuoto j as apie lietu visk us 
įvykius Hamiltone, rugp. 22 d. už
rakau pas geruosius Stanius, 73 
"isdale So., kur šiuo metu sesuė 
'-er' rūda apsisto j tįsi.

Sesuo Gertrūda, ši vardą pasi-

GYSLOS H KAPRONO SIŪLŲ
Vilniaus “Kaspino” tekstilės fabriko 

? l kaspinų audimo skyriuje daromi ban- 
dymai iš kaprono siūlų išausti krauja- 
'’vsles-aortas ir venas Tikimasi, kad 
jomis bus galima pakeisti sužalotas ar 

’ blogai veikiančias natūralias žmogaus 
■gyslas. Bandymų rezultatais yra paten- 

.u to fabnko gamybinio skyriaus vir
šininkas M. Vaidotas ir plataus audi
mą cecho viršininkas A. Snioka, nors rinkusi vienuolvne, iš Lietuvos 
praktiškai šios kaproninės gyslos dar ko 1932 m vos tesulaukusi 
nebuvo išmėgintos. Staklėse jos atro- J 
do gražiai, bet ar jomis galima bus pa-

žinoma, yra žymiai svarbesnis klau- i® baigė Skuodo vidurinę mokyk- 
iimas. lą ir tais pačiais metais apšispren-

“ALTORIV ŠEŠĖLYJE”
V. Mykolaičio-Putino romanas

kų laidą, kurią sudarė 55 diplomantai.
Jie jau išskirstyti į kolūkius ir tary
binius ūkius, kur turės praktiškai pri
laikyti technikumo suole įgytas žinias.

TUBERKUIAO^INB LIGONINĖ
UTENOJE

“Tiesa” džiaugiasi, kad statybinin
kai Utenos miestą papuošė nauju pa- 
statu ' ‘
nine, kuri yra aprūpinta moderniškiau- 'Įvertė A. Sukovskię, iliustruotas dai
s’, a technika, atsiusta iš “broliškųjų*’ li^inko A. Kučo susilaukė didelio pa- 
respublikų. Kultūringame pasaulyje 7

■ ■1
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Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

į MERGAIČIŲ VASAROS STOVYK
Į LA Putnam, Conn., užsibaigė. Stovyk
lavo 151 mergaitė. Jų tarpe net 11 iš 
Kanados. Stovyklą globojo motina M. 
Augusta, seserys: M. Paulė, M. Ber-

' n adė ta, M. Benedikta ir M. Viktorija. 
Be seselių ir stovyklos kapeliono kun. 
St. Ylos, mokytojavo: V. Žukauskas, 
K. Marijošienė, A. Dalangauskaitė, G. 
Marijošiūtė. Stovykla užbaigta iškil
mėmis — pamaldomis, pikniku, meni
ne programa. Jos klausėsi pora tūks
tančių svečių.

LOS ANGELES LIET. B-Nfc įsigi
jo savo veiklai pastatus — LB centrą. 
Prie to darbo prisidėjo 200 kolonijos 
lietuvių ir 13 organizacijų. Ji globoja 
ir remia lituanistinę mokyklą, tauti- 

lą ir tais pačiais metais apsispren- Lijono ji siunčiama kaip gailės- didžiausios prabangos sutinki be- nių šokių ratelį, jaunių meno ansamb- 
I savo gyvenimą paaukoti Die- tingoji sesuo į pietinę Prancūzi- galinį skuruą. dramos būrelį, skautus.
vo ir artimo meilės tarnybai. Pa- ją, kur dirba ligoninėse. Pranciškieciu misijos stotis, tu- LIET, neprikl. fondo posėdyje,

metiĮB- skiriama' Į mažą, rinti 8 vienuoles, dirba išimtinai į kuris įvyko E. ir v. čekų bute, Wood* 
Vedamą- misijų sto-j karitatyvmj darbą — slaugo ligo-1 haven, N.Y., nutarta remti LNT inicia- 
idžiausiame mieste nius. Skelbti katalikų tikėjimą Į tyva leidžiama knygą ‘Laisvės kovų

17 m. Kilusi iš Lenkimu, Skuodo 
kZist? grsla7lg7vaZ‘%mogausUkūne’ Emilija Stuokaitė'. Lietuvo- Sesuo Gertrūda tarp Maroko arabų

ienos mtesią papuke nauju pa-s v. mvnuiaiviur uuhu u - Pranm’^iinip cacaliii "iaoa
— 50 lovų tuberkuliozine ligo- torųj šešėlyje?, kurį i.latvių kalbą ,n* S’, f ranctizijoje seselių l}My metais

? -r < . . . . pranciskiečių vienuolyną, apsisto- pranciškiečid 1
ja Lijone ir po 2 m. novicijato ti Maroko j__ __
nriirnaamžinuosius apžadus. Iž j Casablanca; fe kur ji tr^tvyko šią ^griežtai uždrausta. Sesuo Gert-jdainos ”• 

vasara f Hamiltona anlankvti se- rūda nežinanti toie sritvie atsiti- M. G/

TRUPUTIS
APIE

ČEKIUS
ir kaip jie dirba 

jūsų naudai

Gal lengviausia bus išaiškinti kas vra čekis, pasakius, kau f j 

yra tokia forma, kuri Įgalioja .rusų banką jūsų varau išmokėti 
, pinigus iš jūsų sąskaitos. Nors daugumas,žmonių naudoja stan
dartinę, pažįstamą čekio formą, tačiau jis gali būti išrašomas 
ant betko (net ir ant kiaulės odos) ir jis galios, jei tik turės 
jūsų parašą.

, Nors bankai vieonkia ar kitokia forma veikė per daugelį am
žių. Čekių rašymo praktika įsigalėjo tiktai 17 amžiaus pabai
goje. Tarnė laikotarpyje žmonės (kurie savo medžiaginius turtus 
laikydavo pas auksakalius-bankininkus) atrado, kad yra daug 
lengviau bankui pasiųsti laiškeli, kuriuo bankas Įgaliojamas 
išmokėti pinigus iš jų sąskaitos. Šie laiškeliai tapdavo tam tikra 
valiutos forma, nes prieš pasiekdami auksakalį, kuriem jie buvo 
adresuoti, jie dažnai pereidavo per daugeli rankų. Tai suma
žindavo vargą ir sutaupydavo daug laiko, ir pasirodė esąs labai 
lankstus būdas apmokant už prekes bei patarnavimus.

Esant tokioms aplinkybėms, nenuostabu, kad buvo organizuo
jami ir kiti privatūs bankai. To pasėkoje Londone, Anglijoje, 
atsirado dar kita moderniška institucija. Kiekvienas bankas 
samdydavo žmones, kurių pareiga būdavo vaikščioti iš vieno 
banko i kitą, pristatant jų vardu išrašytus čekius ir surenkant 
pinigus, priklausančius savajam bankui.

Greitai šie bankų tarnautojai pamatė, kad vaikščiojimas ap
linkui yra labai nuobodus užsiėmimas. Todėl šie pasiuntiniai, 
arba raštininkai, pradėjo susitikinėti bei atlikti savo reikalus 
kavinėse, ši sistema taip gerai veikė, kad bankai Įsteigė cent
rines Įstaigas, kurios buvo pramintos “clearing houses” vardu, 
šios institucijos išliko ligi šių dienų ir jų patarnavimas yra 
vienas iš svarbiausių pavienių lengvatų, kurias gali suteikti 
Kanados bankai. " ' ?

Šiandien banko klijentui nerėkia kęsti baimės, nešiojantis su 
savimi dideles sumas pinigų, kad apmokėtų savo sąskaitas. Jam 
tereikia išrašyti čeki ir ji pasiųsti savo kreditoriui, čekio gavė
jas jį gali pakeisti i pinigus arba padėti i savo banką. Abiem 
atvejais čekis dažniausiai pereina per kuri nors kitą banko 
skyrių, nei tą, kurio vardu jis buvo išrašytas. Kai jis pasiekia 
pastarąjį, ten jis nurašomas iš čeki išdavusio klijento sąskaitos.

Čekius galima išduoti ant Įvairių rūšių banko sąskaitų, tačiau 
žmonės bei firmos, kurie savo sąskaitas apmoka čekiais, pa
prastai naudoja “Personal Chequing” ir “Current” (einamą
sias) sąskaitas, šios sąskaitos yra specialiai suplanuotos taip, 
kad palengvintų čekių nurašymus ir už ši patarnavimą imamas 
visai mažas mokestis, čekius galima išrašyti ir ant “Savings" 
sąskaitos, kuri neša palūkanas pagal Įneštų pinigų sumą, bet 
patarnavimo mokestis yra kiek didesnis.

Čekių davimo privilegija vra plačiausiai naudojama iš visų 
“banko” teikiamų patarnavimų.

Nutarkite aplankyti arčiausiai jūsų esanti Toronto-Dominion 
banko skyrių ir susitikti su jo vedėju. Jam bus malonu smul
kiai pakalbėti su jumis apie kurį vieną, arba visus banko tei
kiamus patarnavimus. Tik vienas apsilankymas jums įrodys, 
kaip daug...

MES IŠSISKIRTAME SAVO ŽMONĖMIS

TORONTO-DOMINION
BANKAS. KURIS RtCRI 1 ATEITI
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vasarą i Hamiltoną aplankyti se- rūda nežinanti toje srityje atsiti- M. Galdikiene: Niujorke surinko 
sučių ir brolio, su kuriais nešima- kimo, kad arabas būtų perėjęs įi^> parašų protesto laiškui “New York 
tė nuo pat vaikystės - 
mo iš Lietuvos. __.

Be abejonės, apie gyvenimą kraustyti iš savo krašto, šiaipjau

jos išvyki- kataliku tikėjimą. Jeigu taip k Times”.red. dėl Sulzbergerio straips- 
■ atsitiktu, konvertitui tektų išsi- nio prieŠ Pabaltijo valstybes. Dabar ji 

o orgaRizu°ja laiškų.ir telegramų siunti- 
i v t r > -- v. x - v •’ , • iii --’ ma Kuchel-Lipscomb rezoliucijos pra-arabų kraštuose, kuri tepažįsta- arabai seseles vienuoles labai ger- veįimo reikalu 
me iš pasak®, filmų ar spaudos, ^ia ir nuolatos kviečia į svečius.; puremw

1 kiekvienam yra labai įdomu pasi- %avąji tikėjimą arabai giliai prak- ...NI, A N AR; v ,A^STIE^E> ; klausyti įspūdžiu iš asmens, visą! Ūkuoja, betgi pasitaiko taipį in- ’rte)ant a a prof K Pakst° m,rt,e5 
laiką tuose kraštuose gyvenančio, diferentų ir netikinčių. Islamas tą eiiėraščlų kUriais perteikia savo pa- 
o ypač iš savo tautietės. Tąd ir se- ;— 
selės Gertrūdos vaizdus ir ryškus, labai proteguojamas y m
bet santūrus pasakojimas krikš- Arabai labai stebisi iš katalikų, 
čioniškos artimo meilės fone, bu- 1“J 2------- *"“! *{*-A

■ vo ištikrųjų įdomus ir naujas. jimo, atseit savo tikėjimu negyve- nėjimą - vaišes. "" 
Be sesers Gertrūdos Casablan- * J 

coje dar gyvena viena lietuvių

svetimom kalbom. Kartu prof. Brazai
tis nusiskundė, kad Amerikoje lietu
vybei daugiau kenkia aptukimas, kaip 
suliesėjimas. Bet drauge pasidžiaugė, 
kad Amerikoje yra ir prasiveržusiu 
jaunimo lietuviškai veiklai, tik jis esąs 
gal dar palaidas.

Konferencija nutarė vykdyti ikišio- 
linę veiklą ir toliau: ruošti studijų sa
vaitę ir sekančiais metais; išlaikyti 
ELI; leisti biuletenį; stiprinti ELFB 
Fondą; sekti gyvenimą pavergtoje Lie
tuvoje ir skelbti jo svarbiuosius įvy
kius, o reikalui esant, reaguoti.

Išrinkta nauja ELFB valdyba: pirm. 
— dr. K. J. Čeginskas; vicep. — V. 
Natkus, sekr. — A. Grinienė, ižd. ir 
ELFB Fondo valdytojas — Z. Kun- 
gys; biuletenio “Europos LF Bičiulis“ 
red. — V. Natkus: ELI red. ir vedė
jas -r- M. Musteikis; studijų savaitei 
rengti komisija — prof. A. Maceina, 
A. Grinienė ir V. Damijonaitis.

Pabaigoje konferencija įpareigojo 
ELFB valdybą 1941 m. tautos sukilimo 
20-mečio proga pasveikinti prof. J. 
Brazaičio ir L. Prapuolenio asmenyse 
visus tuos LF bičiulius, kurie anomis 
lemtingomis dienomis, nepaisydami gy
vybei gresiančių pavojų, atliko savo 
pareigą tėvynei. ELI

PANAIKINS SEPTYNIS 
LIETUVIŲ KAPUS

PLB Gautingo apyl. seniūnas A. Ka- 
jutis gavo iš vietos burmistro prane
šimą, kad prieš 12 metų Gautingo sa
natorijoje mirusių ir Gautingo kapinė-— r - --- —- ----------------------- - iiąivrijvję nuiuoių ix viciULXXX^v napiuv-

metinėms rugsėjo 11 d., parašė pluoš-! se palaidotų kapai neužilgo būsią pa*
1 4. u: a "V' pa-.: naikinti. Nepanaikinti liksią tik tuyra Maroko valstybinę .rellpja. ir garbą ir meilę velioniui. mirusiųjų kapai, kurių giminės iki š.

va lOs. VARNIENĖ rugpjūčio pabaigoj
. , , . , ., ... . savo 75-tąjį gimtadienį. Ta"
kad daugumas neturi gilaus tikė- proga ALM dr-jos vaidyba suruošė mi-

na bet tik vaidina. R. SPINGYTĖ, gyv. Pittsburge, Pa.,
... .- Sav° pasakojimus sesuo Gert- parašė l0 mie!t0 dienraščiui ,aiška. 

; seimą, kuri yra labai gerai jsiku- ruda pavaizdavo nuotraukomis. kUriame kviečia skaitytojus paremti 
; rusi. Vyras turi augštą vietą pre- Susitikimas su sesele Gertrūda Thomas H. Kuchei ir Glenard P. Lips- 

kyboje. Kaip šiame mieste, taip ir teikia saviškai malonią ir lengvai comb rezoliuciją Lietuvos. Latvijos ir 
visame Maroke dar didelė pran- skaidrią nuotaiką. Joje pastebi Estijos reikalu.

j cūziška Įtaka, kurią rodo ir fak- augštą dvasinę kultūrą ir dideli R-_ Spingytė netik rašo laikraščiams 
tas, kad valstybine kalba lygia- atsidavimą savam pašaukimui. straipsnius, bet apie Lietuvą kalbą ir 
grečiai eina arabu klasikinė ir Politines temas seselė atsisa- ?er bei televiziją. 1958 m. Ryte 

i prancūzu. Valdymo sistema — kė nesti nes tai nesiderintu su
parlamentine monarchija. Vąlsty- jos pasaukimu. Lietuvai ir mano gyvenamam kraštui”,
binė religija'yra islamas. Oficia- Baigiant reikia pastebėti, jog
liai dar leidžiama vyrui vesti 4 Stuokų šeimai teko didelė garbė, V. PRlžGlNTAS, Los Angeles, Cal.. 
žmonas, bet', su sąlyga, jei jis .pa- kad i^savo tarpo išaugino gražią ne be šl.°j įiet- kol?n’?°V?d1' 
jėgia jas išlaikyti. Žmonos perka- balta lelija, kuri savo giliu tikė-

i mos - parduodamos tėvams susi- jimu ir pasiaukojimu šviečia ir ni atidaro savo ’kioską” šv. Kazimiero 
tarus. Vyras gali žmoną išvaryti, rodo kilnų kelią šių laikų žmoni- parapijos kieme po pamaldų ir kant- 
bet, pagal Įstatymus, privalo mo- jos sutemose. Linkime jai dar riai laukia lietuviškų knygų pirkėjų, 

įkėti jos išlaikymui. Krašto pini- daug daug metų ištvermingai Savo pareigų jis niekad neužmiršta, 
.ginis vienetas dirham, lygus 20 dirbti, skleidžiant žmonėse di- 
; amerikinių centų. Krašte labai di- tižiuosius Kristaus idealus, 
delis klasių skirtumas — šalia Sk

rusi. Vyras turi augštą vietą pre-

m, rugsėjo 30 d. atslieps ir sumokės 
^nustatytą mokestį kapinių nuomai se
kantiems 12-kai metų. Mokesčio dydis 
nuo 40 iki 60 DM. Potvarkis liečia ir 
septynis Gautingo kapinėse palaidoti! 
lietuvių kapus: Pociaus Kazio, Liepos 
Birutės (Liepa Binita), Sabaliausko 
Benedikto, Dabraziejūno Tomo, Parei- 
gis (Pareigytė) Annemarie, Mizgaitie- 
nės Genės ir Lukausko Kazio, šių mi
rusiųjų giminės, kurie norėtų, kad jų 
artimųjų kapai nebūtų panaikinti, pra
šomi skubiai kreiptis pas Gautingo 
apylinkės lietuvių seniūną:

A. Kajutis 
13b Gauting b. Muenchen 

i Unterbrunnerstr. 85/B-2
West Germany. ELI *

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ ir 
studentų konferencijos Įvyko aštun
tosios studijų savaitės metu Gautinge.

Sendraugių konferencijoj dalyvavo: 
A. Grinienė, dr. J. Grinius, J. Kairys, 
dr. P. Karvelis, dr. J. Norkaitis, J. Lau
kaitis, kun. dr. S. Matulis ir kiti.

CLEVELAND, Ohio. Lietuviu salės . ' va,ld-Lbą‘ išrin.kti: dr ,’L trinius. 
į • kun. J. Tautkevicius ir dr. J. Nor- 

Į kaitis.
Studentų at-kų sąjungos konferenci-

ir klubo vadovybė, gavusi akcininkų 
pritarimą, įsigijo dideli pastatą su sa
le 1200 vietų už $105.000. Bus pava- ’ . . , ' ,

Įdinta ‘ Lithuanian Village’'. Numato- ?ra^simai 1S ^?g'
ma parduoti prieš 50 metų Statytą sa-;

i lę: Jos apylinkėje žmonių išvaizda tam-
j ŽURN. S. NAKELIŪNAITĖ, aplan- bus labai gražiai ir žymiai pigesnėmis; todėl lietuviai traukiasi tolyn.
; kiusi Lietuvą, spalio 8 d. padarys pra- ; kainomis, 
įnešimą mūsų kolonijoj ir taip pat pa-;
rodys filmą iš Vilniaus ir Kauno. Pra-įgros Olympia orkestras iš Toronto

HAMILTON, Ontario
St

lijos, Italijos, Vasario 16 gimn. veiklos 
ir apie Pax Romana Svencarijoje.

Į Vokietijos SAS valdybą išrinkti: 
: R. Sakalauskaitė, V. Bartusevičius, A.

KUN. B. SUGINTAS perTBALFą už Jasaitis, A. Rugieniūtė, R. Girdvainytė.
LN ŠOKIŲ VAKARE lapkr. 25 d. liepos mėn, pasiuntė visoms trims lie- 

; įiud v/xviiiyxa vinconao auxumlu, ve- tuvių gimnazijoms — Vasario 16, sale- _ ___ n i • *• >
nešimas numatomas tuoj po pamaldų , damas RipkeVičiaus, kuris savo re- ziečiu ir Punsko — $1.120. ? XI Persekiojamos Bažnyčios kongre-
—---- v > są Koemgsteine buvo pakviestas ir

J. STEBULIS, 81 m. amžaus, buvo Memingeno lietuvių choras “Darna”, 
. išvykęs apsigyventi pas sūnų Į Miami, ‘ vadovaujamas M. Budriūno.

i- ‘ ‘ > — jęįį^ dieną Įvyko “Darnos” choro
gim-

“DARNA” TAUTU SUSITIKIME. —

parapijos salėje. j pertuare turi visą eilę lietuviškos šo-
NEPAMIRŠKIME, kad sportininku kių muzikos dalykų.

. . . . \ ‘ » *ov J FL t; O a į, OI į, J V CIIVI pad dUUU 1 XVJLiClllll, < » uvv v x.i.

pasilinksminimai visuomet buna įdo- STASIO PILKOS REČITALIS, glo- ’ Floridoj, bet negalėjęs ten' pakelti Į Ktią dieną Įvyko ’’Darnos” t.„ 
miausi. tad ir rugsėjo 30 d. vakarą bojamas Vasario 16 gimn. remti k-jos, Į karštos drėgmės, laivu “Orian” vėl su-; koncertas Huettenfelde lietuvių gi 
rezervuokime Knight of Columbus sa- ruošiamas Spalio 1 d., sekmadieni. LN.: grižo i Svdnėju. J. Štebulis dar prieš : nązijojė.rezervuokime Knight oi Columbus sa- ruošiamas spalio 1 d., sekmadienį, LN. i grižo į Sydnėjų. J. Štebulis dar prieš nązijojė. 
lei, kur po vasaros atostogų vėl visi Jam talkins sol. L. Šukytė, dramos ak- karą Petrapilyje yra baigęs agronomi-.
linksmai galėsime praleisti šeštadienio tore E. Dauguvietytė ir sol. V. Veri- jos mokslus, dirbo Rusijoj ir Ukrainoj, 
vakarą. kaitis. Pelnas skiriamas Vasario 161 Buvo komunistų suimtas ir išsiųstas į

MILDAS HAIR STYLING _  mote- ^™nazGa^* Paremkime ją dalyvauda- Solovkų salas. Tik 1933 m. pasikeičiant į
ni grožio salionas ved. Mildos Enskai- koncerte. Sk. St. kaliniais kartu su kunigais ir vysk. T. Į
tytės-Trumpickienės yra miesto cent
re, kur pigiausiom kainom atliekamos 
moderniausios šukuosenos. Lietuvai- ’ 
tems kainos žymiai sumažintos. K.B. Į

TAUTOS NAMAMS vajus 20-toje _
savaitėje davė S700 ir pasiekė S26.300. muose, taip pat už gėles ir dovanas — 
Naujais nariais Įstojo su $100 M Le-, klebonui kun. dr. J. Gutauskui, Sim- 
parskienė. J. Deksnys ir Y. P, Leilio ■ coe klebonui. Lietuvių Katalikių Mo
nas. gyv. Oakvillėje. LN nariu Įrašė ; terų Dr-jos skyriui, mano šeimai, ypač 
savo 4 m. krikšto, sūnų Bri Tamošių- mano dukrelei Albinutei. kuri savo 
na Hamiltone. “Ne mums, bet jauni-j atostogas turėjo praleisti saulėje ir 
mui Liet. Namai būrini, jei norime ii-‘*prie vandens, o praleido ligoninėje 
giau pratęsti tautinę gyvybę išeivijo- Priemanolovos;manosesuteiVasike- 
je”,tvirtai pabrėžą jisL įteikdamas'vičienei. pp. Šamams, pp. Norkams, 

.šimtinę*. Papild’omai po antrą Šimtą1 PP- Dumšams, pp. Stradomskiams; pp. 
pridėjo A. diskontas, jr.. E. Simam Vilkam*, p. Dadurkienei. P 
sonas ir Z. Visiems LN v-bos vardu nei, p. Mateiienei. pp. Miknevičiams, 
nuoširdžiausias ačiū! P- Balnienei. p. Ceplienei. pp. Ma-

LN v-bos sekretoriui P. Savickui, ku-i žeikams, pp. Augaičiams, p. Grincevi-
ris yra ir buhalteriu, į pagalbą mielai 
sutiko nuo rugsėjo 1 d. ateiti M. Le- 
parskienė, kuriai už technišką sekre- 
torijato vedimą sutarta mokėti po 
S20 mėn.

Į L. NAMUOSE nuo rugs, j ji. ^nuo

moti visi butai. Buvęs nuo birž. 1 d. 
tuščias 3-jų kambarių butas nr. 3, nuo 
liepos 25 d. išnuomotas už $16,25 sa
vaitei. Anksčiau buvo gaunama $65 

. mėn. 5-kių kambarių butas Nr. 2 sto- 
jvėjo tuščias irgi nuo birž. 1 d. Jis iš- 
j nuomotas už $80 mėn. nuo rugs. 1 d. | 
; Prieš tai už jį buvo gaunama $70 mėn.
Abu butai tuojau išnuomoti, kai tik 
buvo pagrindinai atremontuoti. Tai 
atsiėjo apie $250. V bos vardu nuoširdi 
padėka Karužai, A. Giriūnui ir Ant. 
Jankūnui, kurie atliko remonto dar-

Ar jūs ketinate 
vykti į Europa?

AR
KĄ NORS 
ATSIKVIESTI?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY 
Travel Bureau Ltd.

296 QUEEN ST. W.
Telefonas EM. 2-3226

{steigtas 1926 m.

DELHI, Ont.
Padėka

Visiems nuoširdžią padėką reiškiu
- lankiusiems mane ligoninėje ir na-

čienei, pp. Waytkovjak, pp, Kairiams, 
p. Sz^geti; už laiškus, sveikinimus ir 
linkėjimus: pp. Mačiuliams, pp. Trei
giams, pp. Devos ir šeimai, p. Kra
mer, p. Balnytei, p. Calverly ir p. 
Kenyon.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū.’ 
Teresė Astrauskas ir šeima

Matulioniu grąžintas į Lietuvą.

Vokietija
NAUJA EUROPOS LFB VADOVY- į 

B£. — Europos LFB 8-ji konferenci- j 
ja Įvyko studijų savaitės Vokietijoje 
metu. Gautinge, rugpjūčio 11 d.

Pradžioje perskaitomas LFB Tary
bos pirm. prof. J. Brazaičio laiškas. 
Jis dėkoja už jo, kaip Laikinosios Lie
tuvos vyriausybės nario pasveikinimą 
ir kartu pabrėžia, kad 1941 m. rezisten-1 
cijos nuopelnai priklauso ne ano meto 
vyriausybei, bet jaunimui. Europos L 
LFB' vertelį prof. Brazaitis Įvertina; 
kaip.jabai pozityvų, reikšmingą fak-į 
torių tremties gyvenime ir ypač iške- į 
lia ELI, studijų savaitės, biuletenį 
“Europos LF Bičiulį^’, ryši su paverg
tu kraštu bei visais tautiečiais ir kita. 
Labai Įvertino prof. Z. Ivinskio ir 
prof Maceinos paskaitas svetimiesiems ]

Kefyrir 
penkf.^tgi 
9 vol. v. 
Nemoko
mos porki- 
nimos už 
krautuvės

Max Lienhard Ass.
1 Jarvis St. EM. 3-9713

Skandinaviški 
baldai

“Teak” medžio valgomojo 
kambario baldai iš 6 gabalų

Su pasirinktu kėdžių aptrauki-
m u. Dabar tiktai ......... X./ X

Siūlom tik pačius pui
kiausius baldus-—tiek 
importuotus, tiek ga- 
m totus mūsų nuosavoj 
dirbtuvėj — labo* pr»- 

r einamomis kainomis.

i

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE. 5-5556 ir LE. 2-5461

3261 DUNDAS ST. W. 
Tel. RO. 6-9541

Teorijos pamokos veltui.

Taupyk ir skolinkis
IrtAftOKrtl-mlAma IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA-Kooperatiniame skolos *ju $3.000, moi^čią pa- 

bankelyje "Talka skolos iki 50% turto vertėt Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais-penktadieniais 9 vai.-1 vai. p,p/l 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai.-8 vai. vak.

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-5575^

15 wp

SPORTINES KELNAITĖS 
VYRAMS IR 

BERNIUKAMS
Sportuoją vyrai labai 

vertimi WATSON’S kelnaičių 
apatinės dalies sutvirtinimą 

trijuosti prilaikymą.
Elastinis juosmuo — 

neprilygstamai patogus 
muskulams.

Ilgai nešiojamos, ekspertiškai 
pasiūtos. lengvai skalbiamos — 

nereikalingos lyginti. 
Atitinkami apat. marškiniai.
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Darbštaus kultūrininko sukaktis

PRANIUI ALSENUI 50 METŲ

A. RINKU NAS
kol pagaliau gavo “kilmingesnį” 
darbą — parlamento rūmų sargo.

Rašinėti Pranys ėmė būdamas 
visai jaunutis, kai dar Vidiškiuo
se gyvendamas pradėjo rašyti ko
respondencijas iš vietos gyveni
mo — apie organizacijų veiklą, 
gegužines ir kit. Gabus kaimo 
jaunuolis - korespondentas buvo 
greit redakcijų pastebėtas. Pir
mieji šilti redakcijų atsiliepimai 
ir buvo tas akstinas, kuris nu
kreipė ji į ilgą, jau 30 metų per
kopusi, žurnalistinio darbo kelią.

Kokį Pr Alšėno žurnalistini 
veidą šiandien mūsų visuomenė 
mato? Pirmiausia visus stebina 
nepaprastas jo darbštumas. Ati- 

H dirbęs aštuonias ar daugiau va
landų fizini darbą, jis randa lai
ko ir energijos dalyvauti beveik 
visuose laisvojo pasaulio lietuviš- 
kuose laikraščiuose. Kanados, 
J A V, P. Amerikos, Aust ral i j os. 
Anglijos ir kitų kraštų lietuviš
kieji laikraščiai beveik kiekvie
name numeryje turi kai ką iš Al
šėno darbų. Kartais* tai’yra gabiai 
parinktų mūsų kultūrinių bei vi
suomeninių Įvykių registracija, 
kartais — žymesnių vietos Įvykių 
paminėjimas, bet labai dažnai tai 
yra drąsus platesnis pasisakymas 
dėl kurios nors mūsų išeivijos gy
venimo žaizdos. Laimė yra P. Al- 
šėnui nusišypsojusi, sudarydama 
galimybės surinkti ir vienu leidi
niu išleisti bent dalį jo žurnalisti
nių darbų. Tai “Maži žodžiai” — 
jautrus lietuvio dvasios balsas ir 
kartais protestas. Būdamas nuo
sekliai katalikiškų pažiūrų, P. A. 
didžiąją savo plunksnos darbo da
li yra nukreipęs i katalikiškus 
laikraščius. Vos tik atvykęs Ka- 
nadon, jis tuoj buvo pakviestas 
būti nuolatiniu “Darbininko” 
bendradarbiu, kur per pusantrų 
metų vedė pastovų skyrių “Da
barties pastabos”. Labai senas jo 
ryšys yra ir su “Draugu”, šiuo 
metu jis yra nuolatiniu šio dien
raščio atstovu - korespondentu 
Toronte, dideliu kruopštumu ap
rašąs visus žymesniuosius šios di
delės kolonijos ir plačiųjų apy
linkių Įvykius. Bet stipriausias 
Pr. A. ryšys yra su “Tėviškės ži
buriais”. Jis yra vienas aktyviau
sių šio laikraščio steigėjų ir štai 
jau keliolikti metai vienas uoliau
sių jo bendradarbių. Visa laiką 
buvo ir tebėra to laikraščio re
dakcinio kolektyvo narys, šiuo 
metu “TŽ” pastoviai paruošia me
džiagą kultūrinei kronikai ir “Lie
tuviai pasaulyje” skyriui, o taip 
pat nepamiršta ir “Šypsenų”.

P. Alšėno žurnalistinė veikla 
nebūtų pakankamai apibūdinta, 
jei nepaminėtumėm jo plunksnos 
darbų anglų kalba. Vėl Įkinkyda
mas savo Įprastą gabumą ir užsi- 

į spy rimą, Pr. A. yra išmokęs šios

Tai buvo 1911 m. rugsėjo 27 
d., kai nepaprasto grožio Lietu
vos kampelyje, šventosios upės 
pakrantėse, Vengrą vos kaime, Že
maitkiemio valse., Ukmergės ap
skrityje gimė minimasis sukaktu
vininkas. Tėviškės kaimas buvo 
Įsispraudęs lyg savotiškuose rė
muose, nes iš vienos pusės jo lau
kais ėjo Kauno-Daugpilio plentas, 
o iš kitos — ramiai pliuškeno 
šventoji. Graži gamta romantiš
komis gijomis audė jaunojo Pra
nuko dvasią, tačiau smėlėti upės 
krantai nesudarė jo tėvų šeimai 
stipresnio materialinio pagrindo. 
Šalia Prano, šeimoje augo dar ke
li vaikai. Buvo aišku, kad net ir 
viduriniam mokslui vaikas pinigų 
neturės. O mokslo troškimą jis 
pajuto labai anksti, dar tada, kai 
piemenėliu sėdėjo plento pakraš
tyje ir žiūrėjo i nežinion nusidrie
kiančią baltą juostą.

Nors Vidiškių pradžios mokyk
loje vaikas pasižymėjo dideliu ga
bumu, ypač rašinėlių rašyme, ta
čiau po keturių jos skyrių Prano 
mokslas nutrūko ilgokam laikui, 
net iki atėjimo i kariuomenę. Iki 
šiol mes permažai įvertiname mū
sų nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenę. kaip didelę mokyklą. 
0 tokia mokykla ji buvo, iškasusi 
iš giliųjų Lietuvos kaimų ne vie
ną gabu jaunuoli ir pastačiusi ji 
ant kelio i šviesesnę ateiti. Taip 
atsitiko ir Praniu. Atlikęs karinę 
prievole kavalerijos pulke, Pra
nys grižo i civilini, gyvenimą jau 
su plunksna rankoje, plunksna, 
kurią jam iš rankų išims tur būt 
tik mirtis.

Po kariuomenės Pranys pradė
jo palengva kopti smulkaus Lie
tuvos valdininko pakopomis — 
buvo paštininkas, policijos valdi
ninkas. teismo sekretorius. Visi i 
tie darbai jau sudarė jam šiokį!sunkios kalbos tiek, kad gali ra- 
toki nragyvenima. tačiau nedavė; šinėti'i didžiuosius Toronto dien- 
pagrindinio dalyko — daugiau raščius bei eilę Įvairių žurnalų, 
mokslo. Ir Pranys, Įtempęs visas Turbūt nesuklysime pasakę, kad 
jėgas ir panaudodamas Įgimtą ga- apie pusę medžiagos, patenkan- 
bumą. ryžosi aukoti viską, kad čios i Toronto dienraščius apie 
tik prasimuštų per vidurini moks- r ‘ 
lą. Mažai pasaulyje yra negalimų 
dalykų, jei tik žmogus užsispy
rusiai ko siekia. Taip atsitiko ir 
su Praniu. Per palyginti trumpą 
laiką jis baigė eksternu “Pavasa
rio” gimnaziją, o tuoj po to Įga
vo ir profesini augštesniji išsila
vinimą. baigdamas Augštesniają 
Policijos mokyklą Kauną. Nuo 
tada Pranys Įsijungė jau Į vidu
tinių valdininkų kategorijas, bū
damas Įvairaus rango policijos 
valdininku. Okupantams Lietu
vos policiją išardžius, perėjo Į bu
halterijos sritį, būdamas vienos 
draudimo Įstaigos buhalteriu.

Lietuvos istorijos ratui vėl pa
sisukus. Pr. su jauna žmonele, 
buvusia pradžios mokyklos moky-- 
toja. dulkėtais keliais išėjo iš,1<K 
vvnės i trėmti, pagaliau atsigul
damas Kanadoje. Cįa pradžioj^. 
Ifuvo vię'ftb ŠokoladtH'aįfcikp 
Bininku, paskui, dirbo Tibjykloj^

Lietuvą, yra išėjusi iš Pr. A. 
plunksnos.

Bet žurnalistika nėra vieninte
lis Pr. A. darbas. Jis yra bandęs 
savo sugebėjimus ir beletristinė
je kūryboje. Jo romantinės dva
sios novelių rinkinys “Talisma
nas” išleistas Vokietijoje 1946 m.

Tremties dienoms užsitęsus, 
mūsų veikliųjų kultūrininkų gre
tos nuostabiai greit retėja. Nema
ža tų, kurie kadai tiek daug ga
vo iš Lietuvos stipendijų ar kito
kiomis formomis, kurie kadai, 
anot dainos, “prieš nieką nedre
bėjo”, dabar tykiai traukiasi i 
užnugari. Didžioji tautinio darbo 
našta palengva vis daugiau gula 
ant pečių tų, kurie mažiausiai yra 
iš Lietuvos gavę, kurie viską, ką 
pasiekė, atliko vien savo sunkiu 
darbu, šiai kantriųjų kultūrinin
kų grupei priklauso ir Pranys Al- 
šėnas. Ilgiausių metų, lietuviškos 
plunksnos tarnyboje! .

K U LTŪROS IR
B KNYGŲ 
i PASAULYJE

M. K. ČIURLIONIS VOKIEČIŲ 
‘ LAIKRAŠTYJE

Niujorko bibliotekos suruoštos dai
lininko reprodukcijų parodėlės aidas 
atsiliepė ir Vokietijoj “Sueddeutsche 
Zeitung” rugpjūčio 10 d. išspausdino 
straipsnį: “Abstraktinės tapybos pro
senelis”. Jame charakterizuojama vi
sa Čiurlionio kūryba, bet labiausiai 
vertinama jo tapyba ir palaikoma A, 
Rannito mintis, kad Čiurlionis galėjęs 
įkvėpti abstraktinės tapybos pradinin
ką rusą Kandinskį. Straipsnį parašė įš 
Estijos kilęs vokietis Robert von Berg, 
kurte pažįsta A. Rannitą. Gyvendamas 
Muenchene. R. von Berg bendradarbia
vo su pabaltieėiais ir daug prisidėjo 
prie pabaltiečių knygų skyriaus suor
ganizavimo Frankfurto knygų mugėj
1957 m. ELI

M. K. ČIURLIONIS PRANCŪZO 
VEIKALE. — Prancūzų meno kritiko 
Raymond Nacenta knygą “School of 
Paris” angliškame vertime išleido New 
York Graphic Society Knyga yra pla
ti istorinė apžvalga vad. Paryžiaus mo-

kyklos dailininkų. Leidinys didelio 
formato, daug spalvotų reprodukcijų, 
diagramų, dailininkų atvaizdų, biogra
fijų. Bendrojoj knygos daly suminėtas 
ir mūsų Čiurlionis, nors jis Paryžiaus 
mokyklai ir nepriklausė. Ten. kalbant 
apie abstraktininką rusų dailininką 
Kandinski. rašoma ir apie Čiurlionį 
kaip apie patį pirmąjį abstrakčios ta
pybos dailininką.

MOKYT. A. RINKŪNO elemento
riaus “Kregždutės”, ikišiol vienintelio 
tremtyje išėjo nauja — III laida. Joje 
autorius įvedė daug patobulinimų, 
remdamasis savo patyrimu anglų pr 
mokykloje. Išleido ‘žiburių” b-vė. ku
ri dabar turi pakankamai egz. visų 
trijų “Kregždutės” dalių, vartojamų 
I •VIskyriuose.

JŪRATE NARBUTAITĖ baigė un 
tą Urbanoj, gaudama humanitarinių 
mokslų bakalauro laipsnį. Rudenį ma
no gilinti studijas Lojolos un-te.

ZEITSCHRIFT FU E R OSTFOR 
SCHUNG, trimėnesinis žurnalas Rytų 
ir Via. Europos kraštų bei tautų klau
simams. Jg. 10, H. 2, paskelbė Klaus 
Meyerio apžvalginį straipsnį apie Pa
baltijo valstybių augštąsias mokyklas, 
šiuo metu tokių mokyklų Estijoje — 
6, Latvijoje — 9 ir Lietuvoje — 11. 
Straipsnio autorius vienoj išnašoj dė
koja prof. A. Maceinai ir dipl. inž. P. 
Zundei už jam suteiktas žinias. ELI
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Čia pateikiamos pagrindinės žinios apie 3% Pardavimo Mokestį, kuris įsi- 
galiojo š.m. rugsėjo 1 d., bus įdomios kiekvienam Ontario gyventojui.

MOKESTI

Kodėl Įvestas Pardavimo Mokestis?
Ontario pergyvena pati dinamiškiausią augimą savo istorijoje.

To pasėkoje nepaprastai didėja reikalavimai Ontario iždui. 
Pavyzdžiui, per sekančius penkerius metus mes turėsime pa
statyti vieną tūkstantį mokyklų*"kurios talpintų po 500 mo
kinių. Tai reiškia, kad provincijos parama mokykloms turės 
būti labai padidinta sekančių artimiausių metų bėgyje, arba 
savivaldybės turėtų įvesti triuškinančius mokesčius, kad pa
rūpintų būtiniausias auklėjimo patalpas. Ligoninės, plentai 
ir kiti viešieji darbai taip pat turi būti smarkiai išplėsti, kad 
patenkintų greitai didėjančio gyventojų skaičiaus reikala
vimus.

Jūsų provincija šių projektų vykdymui savo metines Įplau
kas turi pakelti maždaug 150 milijonų dolerių.

Apsvarstę visus būdus, kuriais provincija galėtų sukelti 
šiuos pinigus, jūsų parlamento atstovai nusprendė, kad da
bartiniai Įplaukų šaltiniai negalės patenkinti mūsų milžiniškų 
finansinių reikalavimų. Buvo nutarta, kad Detalios Prekybos 
Pardavimo Mokesčio Įstatymas būtų pats teisingiausias ir 
praktiškiausias būdas, kuriuo Ontario gyventojai galėtų pri
sidėti prie savo mokyklų, ligoninių ir kitų svarbių patarna
vimų išlaidų padengimo.

Prieš išleidžiant Ontario Detalios Prekybos Pardavimo Mo
kesčio Įstatymą, jūsų vyriausybė smulkiai išstudijavo kitų 
septynių Kanados provincijų ir daugelio JAV steitų pardavi
mo mokesčius. Ontario Detalios Prekybos Pardavimo Mokes
čio Įstatymas turi plačiausias išimtis -— palyginus su kitais 
Įstatymais. Tik dvi kitos provincijos turi tokias žemas mokes
čio ratas kaip Ontario.

Mokesčio surinkimas
Tie, kurie prekes parduoda reguliariai, normalioje savo vers
lo eigoje, turi užsiregistruoti pardavėjais. Kurie jau padavė 
prašymus, dabar gauna savo leidimus.

Jie surinks 3% mokestį nuo parduodamų prekių kainos 
galutiniams vartotojams. Mokesčiai surenkami tik vieną 
kartą. Tuo būdu registruotas urmininkas savo prekes pirks 
iš gamintojo mokesčio nemokėdamas. Jis savo ruožtu prekes 
parduos be mokesčio detalistui. Pagaliau, detalūs prekybinin
kas surinks mokestį parduodamas vartotojui.

Svarbesnės išimtys vartotojui
Mokesčiais neapdedama dauguma kasdienio gyvenimo būti
niausių reikmenų. Nuo mokesčio atleidžiamas maistas, vais
tai pagal receptus bei medicinos reikmenys ir vaikų drabu
žiai. Atleidžiama taip pat apšildymo kuras, elektra bei ga
zolinas. Atleidžiami laikraščiai, žurnalai ir knygos. Mokesčio 
nebus už valgius restorane, kurių kaina atskirai bus po $1.50 
arba mažiau. Atleidžiami pirkiniai už mažiau nei 17 centų. 
Šios ir kitos išimtys yra smulkiai aprašomos specialiose kor
telėse, kurios dabar yra išsiuntinėjamos detaliems prekybi
ninkams ir kitiems pardavėjoms.

Namai nuo mokesčiu atleisti
Namai ir kiti pastatai yra nejudamas turtas ir pagal šį Įsta
tymą nuo mokesčio yra laisvi. Statybos rangovas moka mo
kestį už medžiagos, naudojamos pastato statybai, tačiau už 

REGISTRUOTI PARDAVUAi GAUNA SPECIALI AS KORTELES, KURIOSE YRA IŠVARDINTOS MOKESČIAIS APDEGAMOS IR 

NUO JŲ ATLEIDŽIAMOS PREKĖS. Jose išaiškinto, kaip Pardavimo Mokestis paliečia įvairių rūšių verslas. Papildomų informa
cijų galima gauti iš “District Sales Tox Office“ jūsų apylinkėje. w

darbo kainą, kuri sudaro didelę dalį bendros namo kainos, 
mokesčio nėra. Jei kartu su namu parduodamas ir jo apsta
tymas, kaip langų užuolaidos, krosnys ar šaldytuvai, mo
kestis mokamas pagal jų kainą.

Patarnavimai mokesčiais neapdėti
Mokestis mokamas tik už judamos prekes ir telefono patar
navimus, išskyrus tolimus pasikalbėjimus. Asmenys, kurie 
parduoda savo "patarnavimus", kaip plauku kirpėjai, grožio 
salionai, skalbyklos ir cheminiai valytojai, mokesčio nerenka, 
tačiau jie privalo mokėti mokestį už medžiagas naudojamas 
savo patarnavimuose. Tačiau, jei, taisant ar remontuojant 
naudojama nemažai dalių ar medžiagų, mokestį reikės mo
kėti už visg sąskaita, jei medžiagos sąskaitoje nebus atskirai 
išvardintos šalia darbo kainos.

Pripuolami pardavimai
Kai asmuo prekes parduoda privačiai, tokia transakcija va
dinama "pripuolamu'' pardavimu. Tokiu atveju pirkėjas, o 
ne pardavėjas privalo pranešti apie pirkimą ir sumokėti par
davimo mokesti pagal pirkimo kainą įplaukų Kontrolieriui 
(Comptroller of Revenue).

Pirkiniai išsimokėjimui
Pardavimo mokesti reikia mokėti už pilną kainą pirkimo me
tu, nors mokėjimai gali tęstis ir ilgą laiką. Jei atskirai neiš
vardinta, mokesti reikia mokėti ir už finansavimo mokesčius.

įkeitimai v .
Pardavimo mokesti reikia mokėti už sumą, gaunamą iš tik
rosios prekės kainos, atėmus Įkeitimo nuolaidą.

Ūkininkavimas
Ūkininkai atleidžiami nuo mokesčių už daugumų ūkio reik
menų: sėklas, pašarus, vaistus gyvuliams ir daugelį kitų da
lykų, tiesioginiai naudojamų ūkio versle.

Eksportai bei importai
Prekės eksportuojamos iš Ontario nuo mokesčio atleidžiamos, 
nes mokesčiai taikomi tik prekėms, vartojamoms Ontario 
provincijoje. Pagal įstatymą gamintojai neprivalo mokesčių 
mokėti už prekes,, kurias jie perka eksportuojamų prekių 
gamybai. Tuo būdu, įvedus mokesčius nepasikeičia jų eks
porto rinkos konkurencinė pozicija. Už importuojamos prekes 
Į Ontarią mokestis mokėtinos, nes jos perkamos naudojimui 
Ontario provincijoje. Importuotų prekių pirkėjui taikomi to
kie potys mokesčiai, kuriuos jis privalėtų mokėti, jei pirktų 
jos iš Ontario pardavėjo.

Judomo turto nuoma
Asmuo, nuomojąs judomą turtą ir mokąs už jo naudojimą 
nuomą, pagal įstatymus yra laikomas to turto pirkėju ir pri
valo mokėti mokestį pagal nuomos kainą.

*■ ■ X -A A . « J

PHILIP T. CLARK, Comptroller of Revenue



. < pusl.

Mann & Martel B
REALTORS

2336 Bloor St. W.
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$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane • East Drive 
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

Jane • Annette 
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 

’mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

Swansea — arti Bloor 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, modemiška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui.

> Tel. RO. 2-8255
Jane< Annette

$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

Baby - Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

Oakwood - St. Clair
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyvą apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuve, 2 virtuvės, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 
kampo, viena skola balansui.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SKLYPAI - NEW WASAGA
25 akrai miško - tinka stovyklai

Gražus smėlio krantas, netoli vandens.
TeL BE. 1-8631, J. Matulaitis, 67 Sunnylea Avė* E., Toronto 18, Ont.

Lietuviu Evang. Motery Dr-ja
Įsisteigė 1953 m. Toronte. Drau- tydino senoji valdyba, kuri su ke- 
gijos tikslas buvo šelpti pasiliku- liais pakeitimais išbuvo 7 metus, 
sius užjūryje lietuvius ir lankyti 
ligonius vietoje.

Steigimo metu susirinko 20 
moterų, kurios išrinko valdybą iš 
6 narių. Į ją Įėjo pagal balsų dau
gumą: Elzė Jankutė — pirm., Gri- 
ta Buntinienė, šaukelienė. Saka-į 
lauskienė, Vaitkienė, Stundžienė. ■

Reikėjo sukelti pinigų, kad ■ 
dr-ja galėtų nors kiek pasiekti sa
vo užsibrėžtų tikslų. Tam buvo 
numatyti narių mokesčiai, pobū
vių ruošimai visiems parapijie
čiams Alhambros salėje ir aukos. 
Buvo sutarta daryti kas mėnesi vi
suotinius susirinkimus vienos na
rės namuose; tai duodavo labai 
gerų rezultatų. Už kurios nors na
rės duotą savo lėšomis kavą su 
pyragaičiais atėjusios narės su
mokėdavo i dr-jos kasą. Per visus 
8 dr-jos egzistavimo metus kalba
mos kavutės buvo mielai lanko
mos. Jų proga buvo aptariami vi
si einamieji reikalai. Pasitarimuo-į 
se buvo nustatyta, kur, kam ir 
kiek reikia aukoti. Buvo aptartas 
kasos stovis ir buvo daromi pasiū
lymai.

Kadangi mūsų parapija nėra 
didelė ir dar mažesnis yra dr-jos 
narių skaičius, dr-ja negalėjo su
kelti didesnių piniginių sumų.’ 
Bet su kiekvienais metais narių 
skaičius didėjo ir dabar siekia 50 . 
moterų. Vėlesniais metais buvo į Kanados> mes semiame daug 
eita prie pikniko ir kitų paruoši- stiprvbės ir naujo pasiryžimo 
mų ir tas žymiai padidino paja- xOrs kukiios mūsų dovanos, nors 
mas. • j *

Kiekvienais metais siunčiamu 
siuntimų skaičius didėjo o praei- varga&patekusiam žmogui, kad ga- 
tais metais buvo pradėta siųsti1 -
siuntinių ir Į Lietuvą. Reikalin
gus drabužius, medžiagą ir ava
lynę siuntiniams sunešdavo pa
čios narės iš savo pačių išteklių 
arba kitur surinktų. Prieš Vely
kas arba Kalėdas kelios narės at
likdavo pakavimo ir išsiuntimo 
darbus. Kartais buvo teikiamos 
dovanos ir pinigais, pvz. senelių 
prieglaudai, vargo mokykloms, 
atskiriems asmenims. Vasario 16 
gimnazijos mokiniams. Praeitais 
metais buvo paaukota Toronto 
Maironio šešt. mokyklai ir pašal
pa suteikta vienam augštąji moks
lą baigiančiam studentui.

1960 m. balandžio mėn. atsista-

kantriai ir su. pasišventimu vyk
dydama nelengvą dr-jos veiklą. 
Buvo išrinkta nauja valdyba su p. 
Bleizgiene kaip pirm, priešaky. 
Elzė Jankutė už ypatingą atsida
vimą tam darbui buvo vienbalsiai 
išrinkta garbės pirmininke.

Į dabartinę valdybą be pirm. 
Bleizgienės yra išrinktos ir suti
ko dirbti: V. Anysienė. Girdvai- 
nienė, Jankauskienė. Lasienė, Lo- 
rencienė. Heikienė, Sukauskienė. 
Revizijos komisiją sudaro Bunti- 
nienė ir Jocienė.

Iš rev. kom. pranešimo paaiš
kėjo. kad 1969-61 m. dr-ja turėjo 
$700 su viršum pajamų. Iš bufe
to Lietuvių Dienos proga buvo 
$100 pelno. Birželio 31 d. suruoš
tas labai sėkmingai praėjęs pobū
vis davė dr-jai virš $200. Kadan
gi išlaidų buvo labai nedaug, o 
vaišių ir loterijos fantai buvo su
aukoti narių ir dr-jos veiklą pa
laikančių verslininkų, tai dr-jos 
šalpai liko beveik visos pajamos. 
Linksmas piknikas, suruoštas gra

užiame Peldžių ūkyje, Nobeltone, 
į atnešė $90.

Draugija nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie ją rėmė savo auko-

SĄLĖKIS
apier Kanados lietuvius. Metraštį 
pirkė -visi dalyviai, įeidami kon- 
certan ir grožėjosi švaria spauda 
bei iliustracijomis. Leidinį surin
ko “Žiburių” spaustuvė, atspau-

SPORTAS
SALFASS KOMITETO IR REVIZIJOS 

KOMISIJOS CENTRINĖ RINKIMŲ 
KOMISIJA praneša, kad yra pakeis

ta augščiau minėtų organų rinkimų 
datos: . ’ . u /■/

. ... . - ( 1. Rinkimai baigiami 1961 m. spalio
dė lietuviškas “Time Press To- 20 d. 24 vai. (pašto antspaudo data).

2. Kandidatų nominacija uždaroma 
1961 m. rugsėjo 10 d. 24 vai. (pašto

3. Rinkėjų ir renkamųjų metinė re-

GAUSUS
(Atkelta iš 1 psl.) 

teiks viltį, be kurios jūs negalite 
veikti Tik atsirėmus į amžinybę 
galima yra viltis. Šis gyvenimas 
nesąs rojus, tačiau reikalingas so
cialinio teisingumo, paremto Die
vu. Visos politinės pastangos ve
da tragedijon, jeigu paneigiami 
Dievo principai. “Lietuviai turėtų 
būti kovos už laisvę pavyzdžiu, iš
tikimi savo tradicijoms. Jūsų tau
tinės tradicijos yra ne kas kita 
kaip jūsų tikėjimo išraiška”. 
Baigdamas ragino melstis už ken
čiančią tėvynę, už jaunimą, už li
gonius, nutolusius ir visus lietu
vius. “Lietuvos šventovės tebėra 
tvirtovės. Melskimės, kad netru
kus jūs grįžtumėt į jas su padė
kos giesmė “Te Deum”. Būkite 
tvirto tikėjimo liudininkai, ir 
ateis laikas naujam Lietuvos isto
rijos skyriui. Tada Lietuva bus 
pilnateisiu pasaulio nariu”.

AKTAS — KONCERTAS
Sekmadienį popiet 2.30 vai. vie

šąjį aktą pradėjo rengėjų komi
teto vardu Jonas Lukoševičius. 
Sugiedojus karalienės himną, va
dovavimą perėmė prof. dr. V. Pa- 
vilanis. Jis išvardino gautus svei
kinimus raštu —- iš miesto parei
gūnų, dviejų Montrealio univer
sitetu rektorių, Lietuvos atstovo 
J. Kajecko, VLIKo, LLK, JAV 
LB, “T. Žiburių”, “N. Lietuvos” 
ir kt. žodžiu pasveikino prel. P. 
Ragažinskas, Brazilijos LB pirm., 
ir J. Kardelis T. Kubiliaus, SJ, 
vardu.

J. Matulionis, PLB pirm., trum
poj kalboj pabrėžė, kad visa mūsų 
išeivija nuo senų laikų kovoja už 
laisvę ir kad tol tęs kovą, kol 
bus išlaisvinta Lietuva. “Mes ne- 
suklupsim pakely siekdami savo 
tautai laisvo rytojaus”.

Didžiąją dali meninės progra
mos užėmė tautiniai šokiai, ku
riuose dalyvavo: Čikagos. Hamil
tono, Montrealio, Rocesterio ir 
Toronto grupės. Bene gausiausia 
grupė buvo Čikagos Jaunimo cen
tro, vad. p. Brazdienės; ji kelia
vo 42 vai. autobusu. Visos grupės 
kartu pašoko: Sukčių, Rugučius, 
Oželi, Kepurinę, Kubilą. Atskirus 
šokius atliko Čikagos, Hamiltono 
ir Rocesterio grupės. Labai išsi- v. . . - r> - i-. - - -
skyrė iš visu kitu dramatiškai - ly- krepšininkus 103:58. Rungtynių i sėjo 30 d. Ta pačia proga vakare bus 
riškas šokis Sadutė, sulaukęs gau- v
saus plojimo. Gana Įdomus buvo 
ir humoristiškasis Gaidys, kuri 
pašoko Hamiltono grupė. Apskri
tai. visi šokiai buvo gerai paruoš-j 
ti, ir publika jais dėkingai gėrė- 

| josi. Šokiams vadovavo J. Piečai- 
! tis. Grupių vadovai buvo: L. Braz- 
dienė. G. Breichmanienė. St. Ilgū
nas. V. Turuta. Originalus buvo 
liaudies instrumentų orkestras, 
vad. Z. Lapino, dalyvaujant akor
deonistui F. Stroliai.

Žavėjo publiką savo dainomis' _ . - _______ — _____ _
sol. E. Kardelienė, palydima for- oficialus varžybų atidarymas, ku- Aušra, Waterburio Gintaras, Čikagos 
tepionu K. Smilgevičiaus. Vienu ri pęovedė Jonas Lukoševičius, Neris ir Baltijos Jūra — turnyrą, o 
užsimojimu ji padainavo “Vai to- i pakviesdamas Montrealio Bend- gruodžio 2-3 d.d: dešimties geriausių

K Banaičio “Kur prapuolė ruomenės pirm, tarti trumpa žo- stalo tenisininkų žaidynes. 
t .r r. dĮ sportininkams. Atidarymas už-;

baigtas Tautos himnu.
šeštadienio pobūvio metu lai-

ronte, išleido KLB Montrealio
liet. seimelis, c'/.:-. ...................  .......... ...................

Montrealio spauda pastebėjo antspaudas). ■
LD. Pvz. “The Gazette” rugsėjo 4 3. Rinkėjų ir renkamųjų metinė re
el. laidoj paskelbė ilgoką rašinį, f‘stJac;įaA baigiama 1961 m rugsėjo
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REALTORS

pažymėdamas, kad dalyvavo 2- 
500 lietuvių ir protestavo prieš 
sovietini kolonizmą, pasiųsdami 
rezoliucijas didiesiems politi
kams. • K.

SPORTINĖS VARŽYBOS
Š.m. tebuvo pravestos krepšinio 

varžybos. Buvo varžomasi vyrų, 
moterų ir jaunučių krepšinyje. 
Toronto Aušros ir Vyčio sporti
ninkams visose grupėse varžovais 
buvo Montrealio Tauro krepšinin
kai. Vaišingieji šeimininkai visus 
laimėjimus perleido svečiams.

Pirmosi rungtynėse Aušros jau
niai apilygėj kovoj įveikė jaunuo
sius tauriečius 50:47. Žinant, kad 
tai pirmosios šio sezono rungty
nės, nedaug ką galima pasakyti 
apie komandų lygį, vienok Auš
ros komandoje matėsi geresnis 
susižaidimas. Montrealiečiai įga
vę daugiau supratimo gynyboje 
bus netik lygiavertis, bet ir pra
našesnis vienetas. Žaidė: Aušra 
— Žaliauskas, 26, Rušas 6, Sapi- 
jonis, Grigas 2, Bukšaitis, Klimas 
13, Skrinskas 3; Tauras — Navi- 
kėnas 11, Keturka 23, Lukošius, 
Baršauskas 2, Rupšys. 2, Lakose* 
vičius, Bulota. Sibitis.

Antrose rungtynėse Vyčio mo
terys Įveikė taurietes 29:28. Visos 
rungtynės vyko kovingoj nuotai
koj ir pasekmė vis svyravo. Tau- 
rietės pradžioje buvo atsiplėšu- 
sios keliais taškais, tačiau vytie- 
tėms pavyko išplėšti galutinę vie
no taško pergalę. Žaidė: Vytis — 
Radzevičienė 15, E. Žėkaitė, Uo- 
gintaitė 11, Jonynaitė, Supronai- 
tė 2, Jasinskaitė, Linkevičiūtė; 
Tauras — Aneliūnaitė 12, Dargy
tė 3, Gaurytė, Budvilaitė 5, Lu- 
koševičiūtė, Mikola j ūnaitė. Bin- 
derytė. Tauteraitė 2, Zubaitė, 
Narbutaitė 6.

Aušros vyrai nugalėjo Tauro

10 d (FASKo gavimo ir atsiskaitymo 
data).

4. Sporto Apygardos iki rugsėjo 5 d. 
praneša CRK savo apygardos-apylinkių 
komisijų sudėtis ir adresus.

Centrinė rinkiminė komisija

E. SABALIAUSKAITĖ KANADOS 
MERGAIČIŲ SATLO TENISO 

MEISTERIS
Praėjusį savaitgalį Kanados tautinė* 

je parodoje vyko Kanados stalo teniso 
pirmenybės. Mergaičių iki 18 metų 
grupėje Vyčio klubo narė Elena Sa
baliauskaitė iš penkių setų finale įvei
kė D. Chaimson iš Vašingtono, ir ta
po Kanados mergaičių meisteris.

Keturiolikmetę Elenute treniruoja 
žinomas mūsų stalo tenisininkas Pra
nas Gviįdys.

Be E. Sabaliauskaitės Kanados sta
lo teniso pirmenybėse dalyvavo Pr. 
Gvildys, S. Kasperavičiūtė, E. Vaice
kauskas, J. Nešukaitis ir Alg. Krašaus- 
kas.

VYCIO ŽINIOS
Lengvosios atletikos treniruotės šią 

savaitę bus antradienį ir kętvirtaienį 
6.30 vai. vąk. Runnie parke. Prašoma 
visus treniruotėse gausiai dalyvauti, 
nes netrukus turėsime Clevelandas - 
Torontas lengvosios atletikos pirme
nybes.

Vaikų lengvosios atletikos treniruotė 
bus trečiadienį 6.30 vai. vak. Rennie 
parke. Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
10 d., 2 vai. p.p., toje pat aikštėje įvyks 
vaikų lengvosios atletikos pirmeny
bės. A. S.

KOVO ŽINIOS
Sveikiname mūsų klubo narį G. Pal

taroką, laimėjusį antrus metus iš ei
lės Kanados pabaltiečių lauko teniso 
meisterio vardą.

Netrukus bus pradėtos krepšinio ir 
stalo teniso treniruotės. Hamiltono 
švietimo direkcija pranešė klubo val
dybai, kad nuoma už salę treniruotėms 
nuo šio rudens bus pakelta; tad po 
galutinio pranešimo komandų vado
vams prašoma treniruotes lankyti pa
vyzdingai.

Pirmosios draugiškos rungtynės nu
matomos prieš Rocesterio Sakalą rug-

pradžioje tauriečiai nesugebėjo bendras pasilinksminimas. Kviečiame 
atsakyti tikslesniais metimais, visus sportininkus atsivesti ir savo 
nors ‘progų tam turėjo. Vėliau draugus, paremti fantais loteriją, nes 
pamažu atsiliko ir rungtynės pa. į besiartinančiam sezonui klubas numa- 
sidarė vienašališkos. Žaidė: Tau-^

• Baltuonis 3, Gražys 23^ Ot- su išlaidomis, o iždas beveik tuš- 
to 14, Piečaitis 4, Lukoševičius, čias.
Paukštaitis 2, Harrison, šipelis 8, Klubo valdybos posėdyje apsvarstyti 
Navikėnas 2, Keturka 2, Kaušpė- netik Kovo reikalai, bet taip pat mes- 
da; Aušra — Jankauskas 32. Gu- tas platesnis žvilgsnis i lietuviškąjį 
das 32, Strimaitis 6, Rigby 22, tremties sportą. Dar didesniam jo 
Klimas 4, Žaliauskas 5, Bukšai- Pagy™™™ n«tarta prašyti

2 FASK40 leidimo surengti Hamiltone
* . i*, lapkričio 24-25 d.d. geriausio tremtiesRungtynių pertraukoje įvyko krepšinio -ketvertuko” - Toronto

to 14, Piečaitis 4, Lukoševičius,

FASK-to leidimo surengti Hamiltone

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkoki nekilnojamą turtą, kreipkitės 

j šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų ete. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
SUNNYSIDE AVE. — 
RONCESVALLES 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vadens alyva šildymas, 3 
vonios, puiki vieta nuomavimui. 
Vienas morgičius balansui 10 metų.
SWANSEA — BUNGALO
$4.000 Įmokėti, 5 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas rūsyje, atskiras mūri
nis bungalo, modernus alyvos šildy
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Labai gra
ži vieta, greitas užėmimas.
RUNNYMEDE — BLOOR
$4.500 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, recreation kamba
rys, garažas.
PACIFIC AVE. ~ BLOOR
S5.000 Įmokėti, 11 kambarių pui
kus atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šil
dymas, 3 mod. virtuvės, garažas, 
gražus kiemas.
SUNNYSIDE AVE. — HIGH PARK 
$6.000 Įmokėti, 12 kambarių, gra
žus atskiras mūrinis namas, 3 vo- 
nios, 3 virtuvės, garažas su privačiu 
įvažiavimu.
RUNNYMEDE — ANNETTE 
DUPLEKSAS
S6.000 Įmokėti, 10 kambarių per 2 
augtšus, atskiras mūrinis namas, 
karšto vandens šildymas, lengvos, ir 
ilgos išsimokėjimo sąlygos, puikus 
nuomavimui, žemą kaina.
RUSHOLME RD.
S6.000 Įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, puikus atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, vandens 
alyva šildymas, garažas, -vienas at
viras morgičius balansui 10 metų, 
SWANSEA
S9.000 įmokėti, 8 kambarių per 2
augštus, atskiras mūrinis namas, 
tiktai 3 metų senumo, vandens aly
va šildymas, 2 vonios. 2 virtuvės, 
recreation kambarys rūsyje, gara
žas su privačiu įvažiavimu.
MOTELIS
S15.000 Įmokėti, 17 vienetų mote
lis, 5 kambarių bangalovas, resto
ranas ir benzino stotis, pilnai įreng
ta, gera apyvarta, labai arti prie 
Toronto. Pilna kaina S49.000, gali 
keisti i narna. Skubus pardavimas.

P. KERBER1S
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

$4.000 Įmokėti, 7 kambarių gražus 
atsk, namas High Parko ra
jone. Dvi mod. virt. Recrea
tion kambarys rūsyje. Gara
žas ir šon. įvaž. Pilna kaina 
$21.000.

$7.000 Įmokėti, Rusholme Koad, at
skiras 8 kamb. per 2 augšt., 
mūr. namas Dvi mod virt., 
karšto vandens alyvos šildy
mas. Garažas. Arti susisieki
mo, krautuvių, lietuvių mė
giamam rajone.

$19.500 prašoma kaina. Bloor-Jane 
rajone. Puikus 5 kambarių 
bungalovas. Pilnai Įrengtas 3 
kambarių butas rūsyje. Karš
to vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir privatus įvažiavi
mas. Didelis gražus kiemas.

$9.000 Įmokėti. High Parko rajone, 
visai naujas 8 kambarių per 
du augštus namas. Modernus 
vonios kambarys kiekviena
me augšte. Moderni virtuvė 
ir galimybė įruošti virtuve 
antrame augšte. Karšto vand. 
šildymas. Balkonas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas.

$6,000 Įmokėti. Mūrinis namas ir 
variety business ant pagrin
dinės gatvės. Gražus keturių 
kambarių butas Įl-me augš
te. Didelis kiemas, , garažas. 
Pilna kaina už narna ir biz
nį $24.900.

100 akrų farma prie Orilijos. 6 kam
barių geras namas ir labai 
geri kiti ūkio pastatai. Trak
torius ir kiti reikalingi pa
dargai. Prašo $10.500. Įmo
kėti reikia apie S3.000.

255 karų farma ant ežero kranto.
, * Visi pastatai labai geri prie 

pat asfaltuoto kelio. Farmos 
žemė prieina prie 3 mylių il
gumo ir vienos mylios platu
mo ežero. Galimybė išskirs
tyti vasarnamių fotams arba 
įrengti stovyklaviete—camp
ing grounds. Anglė našlė 
parduos už S18.500.

182 akrai žemės prie Lake Simcoe. 
Apie 55 mylios nuo Toronto. 
Drive-in kinas, golfo laukas 
šalia. Prašoma kaina $8.900.

Be to. turime labai dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Ii” 1 
tas takelis” A. Kačanausko 
“Šauksmas” Br. Budriūno, “Vii

mis, pasidarbavo parengime ir nius” iš B. Dvariono operos “Da
lia” ir vieną dalyką “bisui”. Solis- mėtojams buvo Įteiktos taurės, 
tė paliko sceną su didžiule gėlių kurias skyrė: vyrams—Jonas Lu- 
puokšte. Visoj‘savo formoj pasi- koševičius, moterims — “Nepri-

aplankė rengiamus pobūvius.
Iš padėkos laiškų, kuriuos mes 

gauname iš Vokietijos, Lietuvos

. Siekiant 
pritraukti jaunimą į lietuvišką’veiklą, 
į bendrą mūsų gyvenimą nutarta su
ruošti S. Narkeliūnaitės pranešimą su 
filmais ir oficialiai prisidėti prie vil
niečių rengiamų Joninių St, Catha
rines. JC B.

KANADOS SPORTININKAI džiau
rodė sol. St. Baras, sudainavęs: klausoma Lietuva” ir jauniams— giasi min. pirm. Diefenbakerio paskir- 
St. Šimkaus “Vai kur nužėgliuos”,

nunuu, uluSu uuv.hvo, uvro J- Karnavičiaus “Radvila Perkū- 
* ir mažos; mūsų fralimvbės bet I uas , K. V. Banaičio As per nak-4 džiaugiamės kaH fa me nadėti i ’ ti”, A. Kačanausko “O kaip mie- DR. P. DAUZVAKDIS, Lietuvos oumpuaaom. ik. sioi nanaaos

j džiaugiamės, kad galime padėti į išgifst» |?) Klausytoju konsulas Čikagoje. JAV Valsty-i^^’ J^t.n^e plotmėje
tautas padainavo ištraukas i§;bės departamento įteiktu pažv- f p a pas rod- da °'196? m’ pasaiį‘ 
operų ‘Tosca” ir “žydė”. Jo dai- mejimu. kuri pasirase Valst. sekr. 26.tą vietą ^^2 daugiau dėmesio 
naivmą lydėjo fortepionu St. Gai- Dean Rusk, nuo rugpjūčio 11 d. kreipti į sportuojantį jaunimą, o ne į 
levičius. j oficialiai pripažįstamas Lietuvos profesionalus, kuriuos išlaiko įvairūs

Užbaigai ir padėkos žodį tarė generaliniu konsulu. ■ verslininkai.
KLB pirm. Stp. Kęsgailą. Po Lie- ‘ 
tuvos himno visi skirstėsi girda-1 
mi rengėjus, kad nenukamavo: j 
koncetas užtruko apie 2,5 vai., o 
pamaldos apie vieną vai. Taipgi 
visi reiškė pasitenkinimą, kad ne
buvo ilgų kalbų. Tik ne vienas 
apgailestavo, kad garsiakalbių sis
tema kaikuriose auditorijos daly
se neleido nugirsti pranešimų ir 
kalbų.

DAILĖS PARODA į
Ji buvo Įrengta seserų vienuoly-; 

no patalpose — vaikų darželio sa
lėje. Dalyvavo 10 dailininkų su 34 
darbais. Visi jie iš Montrealio: č. 
Januškevičius, O. šablauskienė, 
A. Vazalinskas, A. Tamošaitienė, 
A. Tamošaitis, J. Akstinas, J. 
žmuidzinienė, Bukauskas, J. Nor
kus, 'Remeika. Daugiausia tapy
bos darbai. Beveik visi laikosi 
tradicinės mokyklos, nors vienas 
kitas yra pasinešę į modernizmą. 
Šia linkme ypač pasižymi Bukaus
kas. Norėtųsi pageidauti, kad LD 
progomis didesniuose miestuose 
parodoms būtų sutelkiami visi 
Kanados liet, stipresnieji dailinin
kai ir parodomi nevien savie
siems. Tai puiki progž išeiti pla- 
tesnėn viešumon.

LD proga buvo išleistas specia
lus metraštis, redaguotas J. Kar- į 
delio. 102 puslapiuose sudėta 
daug informacinės medžiagos

I.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DI’NDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5434 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.
kun. kleb. J. Borevičius, SJ ta 5 mil. dol. pašalpa sportui. Ji ski- 

riama įvairioms sporto šakoms, dau- 
------— Į giausia pasiruošimui įvairiom tarptau- 

DR, P. DAUŽVARDIS, Lietuvos ’ tinėm olimpijadom. Iki šiol Kanados

o v Jr 0’0
lime nušluostyti ašarėlę nuo vai
kų akučių arba iššaukti šypseną 
gyvenimo iškamuoto senelio ar 
senelės veide. V. Anysienė

CHURCHILLIS
NESILAIKO TAISYKLIŲ
Buvęs britų premjeras sukėlė 

susijaudinimą pareigūnų tarpe, 
kai prieš išskrisdamas iš Londono 
i Monte Carlo, prie lėktuvo užsi
degė cigarą, bet palipėjęs laiptais 
ji žiežirbuojanti numetė. Aerod- 
romų taisyklės draudžia rūkyti 
prie lėktuvo, bet kas gali Chur- 
chilliui tai priminti?

WALLY’S GARAGE
P E R S I K Ė L Ė iš 5 Robert St. į N A U J A S P A T A L P A S

726 Lansdowne Avė. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai. 

Darbas garantuotas.
72G Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE !

A. J. MORKIS
. REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones HA 7 2171 
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus KU. / "O I J I

St. Dargis, J. Matulionis, F. Senkus
r- /-r-K 1717 BLOOR st. west,
F. SENKUS, Real Estate

VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S. B AT ORY

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namu telefonas BE. 3-5996

PILNA KAINA S10.500

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

’ Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
BLOOR — WINDERMfeRE, $4.000 įmokėti, gražių plytų atskiras 7 kamba

rių. 2 augštų namas. 2 virtuvės kvadr. planas, alyva apšildomas, rūsys 
9 pėdų augščio. garažas, gražus kiemas. Skubus pardavimas. Kaina 
S16.5000. Prašau skubiai pasiteirauti.

SWANSEA — BLOOR. $8.000 įmokėti, 5 kambarių atskiras rusvų rauplėtų 
plytų, 15 metų senumo bangaliukas. Rūsys baigtas, 8 pėdų šoninis įva
žiavimas. Garažas. Kaina $13.000.

BLOOR — PACIFIC. $6.000 įmokėti, atskiras gražių plytų 11 kambarių. 2 
virt., vand. apšild., šoninis 10 pėdų įvažiavimas. 2 mūro garažai, nuo 

F Bloor 8 "namas,
SUNNYSIDE — RONCESVALLES. $5.000 įmokėti, mūro 10 kambarių. 3 

virt., 2 garažai, gražus kiemas. $17.900. Geriausios sąlygos išsimokė j imu i.
BLOOR — DOVERCOURT. $3.000 įmokėti, 8 didelių kambarių, mūro. 2 

mod. virtuvės, rūsys augštas. 2 garažai, prie geriausio susisiekimo ir ap
sipirkimo. Kaina $16.000. Likusi skola žemu %.

ŪKIS nuo Toronto 30 mylių. 85 akrai dirb. žemės. Galima keisti ant namo.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais į EXTRA Realty Ltd. Čia ekstra patarnavimas.

Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų į Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynią Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu į visas Rytų Europos dalis.
Batory— tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

ifiof UII Al A m A taupaus sezono kelionėms iš MONT- IU/<9 nUULfUKJH REALIO spalio 6 ir lapkričio 7 d.

Sugrįžimo kelionė betkuriuo laivu ar lėktuvu.

Užsisakykite vietas DABAR Kalėdų švenčių kelionėms 
iš QUEBECO— gruodžio 5 d.

DU NAMAI
Vakarų Toronte, gerų plytų, po 6 
kambarius, reikalingi remonto, vie
nas namas išnuomotas už $75 mėn.

WESTON, — VANDENIU 
ŠILDOMAS

S3.000 įmokėti, gerų plytų, 6 did. 
kamb. namas, naujas šild.. modern, 
virtuvė, privatus platus Įvaž., gara
žas. geroj rezidencinėj gatvėj.

3 KRAUTUVĖS — 6 BUTAI
Yonge St. kampinė nuosavybė, ge
rų plytų, vand. alyva šild., garažas 
3 kraut, metinės pajamos $13.500.

78 AKRAI — STAYNER
SI 1.000 pilna kaina, mišrus ūkis, 
priesmėlio dirva, geras 6 kambarių 
namas. 2 didelės daržinės.

CIGAR IR STATIONARY 
KRAUTUVĖ

$1.500 pilna kaina už biznį, didelė 
gerai įrengta krautuvė su dviem 
kambariais, geromis sąlygomis iš
nuomota 7 metams, $600-700 savai
tine apyvarta.

ST, JOHN’S — JANE
S3.500 Įmokėti, gerų plytų 6 didelių 
kambarių namas, ultra moderni vir
tuvė. visi kambariai išdažyti alieji
niais dažais, šoninis įvažiavimas, 
garažas.

CILLEGE — RUSHOLME 
$4.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 
namas, vandeniu alyva šildomas, vi
si kambariai išdažyti aliejiniais da
žais. 2 modernios virtuvės, 2 vo
nios, 4 kambariai pirmam ir 5 kam
bariai antram augšte, 2 garažai.

KOKTEILIO BARAS
GĖRIMŲ KAMBARIAI

Motelis su gėrimams leidimu, mo
terims gėrimų kambarys su 105 sė
dimom vietom, vyrams su 78, val
gomasis su 45. kokteilio baras su 
40. ir 15 nuomavimui kambarių. 
Parduodama alaus virs 17.000 ga
lionų. Gerų plytų su blokais pasta
tas. naujai atremontuotas, su mo
demiškais baldais ir kitais įrengi
mais, $60.000 įmokėti.

Dažai Ir sienoms 
popieris!

Voikos. Upeliai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių. motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius 
J. Girdvainis

i
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Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Weston Rd. (prie Eg I inf on Ave.)
Telefonas RO. 2-1191

JANE — DUNDAS
$1.500 įmok., 6 kamb. atsk. mūr., 
mod virt., švarūs kamb., naujas šil
dymas, šoninis įvaž., garažas. Viena 
skola balansui 15-kai metų išmok.

JANE — ANNETTE
$2.000 Įmok., 7 kamb. per du augš- 
tus, mūr., 2 mod. virt., šoninis įvaž., 
gaiažas. Lengvos išmok, sąlygos. 
Vertas pamatyti, nes prašo $14.500.

BLOOR — INDIAN GROVE
$2.500 įmok., 8 kamb. mūr., 3 mod. 
virt., 2 vonios, naujas alyvos šild., 
10-čiai metų išmokėjimas. Geras ir 
pigus pirkinys. Pasiteiraukit.

BLOOR — DUNDAS
$2.500 įmok., 6 kamb. mūr. naujai 
išdekoruotas, arti Bloor kraut, ir 
susisiek. Lietuvių mėgiamas rajo
nas. Vienas morgičius išmokėjimui.

JANE — ELLINS AVE.
$3.000 įmok., 5 kamb. mūr. rupių 
plytų bungalovas. Labai švarus iš 
lauko ir vidaus. Įrengtas rūsys, gra
žūs kamb., did. sklypas, priv. įva
žiavimas. Lengvos išmok, sąlygos. 
Parduos už $12.900.

JANE — BABY POINT
$25.000 įmok., 11 butų po 5 kamb. 
naujos statybos apartamentas. Gra
ži vietą vakarų Toronte. Viskas iš
nuomota, metinės pajamos virš 
$15.000. Geras investavimas,

BLOOR — SWANSEA
$3.000 įmok., 6 kamb. atsk. rupių 
plytų, 10 metų senumo, kvadrat. 
planas, did. kamb., mod. įrengtas, 
naujas šild., Šoninis įvaž., garažas. 
Geras ir gražus pirkinys. Vertas pa
matyti. * ’
* BLOOR — JANE
$5.000 įmok., 7 kamb. atsk. mūr. ru
pių pi., 3 kamb. gražus butas rū
syje su atskiru įėjimu. Mod. įreng
tas namas, did. kamb., 2 vonios, 
vand. alyva šild. Garažas ir privat. 
įvaž Ideali vieta, arti Bloor. Kas 
jieško gero ir gražaus namo, tegul 
tuoj skambina — pasiteirauja ir pa
mato. • >■ - ■ - -

RUSHOLME RD. — COLLEGE 
$6.000 įmok., 10 kamb. atsk. mūr., 
4 kamb. pirmame augšte, geras iš
planavimas, 3 atskiri-butai, visas iš
nuomotas, vand. alyva šild., garažas 
ir geras įvaž. Sav. išvyksta į JAV. 
Skubus ir pigus pard. Vertas pa
matyti. Paskubėkit.

BLOOR — HIGH PARK 
$6.000 įmok., 10 kamb. atsk. mūr., 
3virt., 2 vonios, v$nd. alyva šild. 
Namas randasi arti Bloor ir parko. 
Ideali vieta nuomavimui, galima 
tuoj užimfi. Prašo $20.000 ir vienas 
morgičius 10-čiai metų išmokėti.

Skaitytoju laiškai
PRANEŠIMAS M:L LIETUVIU 

FONDO
1961. VII. 24, nr. 34 (606) Br. 

labai nuodugniai davė LF įstatų san
trauką. Jam už tai esame dėkingi. Ga
le savo straipsnyje jis klausia, kaip su 
kitų kraštų lietuviais; kurie aukotų 
L. Fondui. Jis ypatingai norėtų žinoti, 
kaip su Kanados lietuviais, kurių per 
p. V. Ignaitį jau nemažas skaičius yra 
pasižadėję aukoti L. Fondui, kuris tu
rėtų išpildyti ir Kanados federacinės 
valdžios įstatymų reikalavimus ir taip 
pat atitiktų Kanados lietuvių reikalų

Parodoj laimėta visa eile premijų
Fort William ir Port Arthur. — Šie- 

j iftet Port Arthur ir Fort William apy
linkė dalyvavo Lakehead žemės ūkio 
parodoj su savo skyriumi, kuris už
ėmė net 35 pėdas ploto. Daug rūpesčio 

i buvo įdėta surenkant ir sutvarkant 
eksponatus. Teko prašyti pagalbos iš 
atskirų tautiečių ir tolimesnių apylin
kių. Parodos pasisekimas buvo didelis 

j Sa v ai t ės laikota rpy je paroda aplankė 
150.000 žmonių Lietuviški audiniai, 
kilimai, rankdarbiai ir drožiniai tikrai 
puikiai atrodė ir patraukė praeivius 
savo grožiu bei spalvų suderinimu.

Pirmą kartą lietuviški audiniai ir 
rankdarbiai buvo premijuojami. Lai
mėjom 16 pirmųjų premijų, 5 antrą-

i sias ir 2 trečiąsias. Tai jau labai daug.
Paroda rūpinosi dr. E. Jasevičiūtė, 

Drutenienė, Radzevičienė, Cibulis, G. 
j Mitalaitė ir Bačinskas.

Labai didelis dėkui mūsų mieliems 
Winnipego lietuviams: kun. Bertašiui; 
Bujokams, A Balčiūnienei, Stankevi
čienei, kurie savo gražiais rankdar
biais papildė mūsų parodą. Dėkingi 
esame dail. A. Tamošaitienei ir jos 
sesutei už atsiųstus taip gražius audi-

• nius ir kilimus. Ačiū Valiulienei už 
gražiai padarytas lėles-lietuvaites, A. 
Gataveckienei už rankdarbius.

Ačiū visiems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie parodos ruošimo ir jos 
pasisekimo. G. Mitalaitė

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.
1190 WESTON RD. (prie Eglinton Ave. W.)

Telef. RO. 2-1191. Namų RO. 6-Q417

interesus. Visų mūsų L Fondo inicia
torių tebėra tikslas, kad ir Kanados 
lietuviai, augšėiau minėtoms sąlygoms 
išsipildžius, galėtų lygiateisiai įsijung
ti į L. Fondo organizavimą. Bet šiuo 
metu pirma mums reikia susitarti su 
JAV Liet. Bendruomene ir L. Fondą 
inkorporuoti vienoj iš JAV valstijų ir 
gauti taip pat “tax exemption” tiek 
pačiam fondui, tiek aukojantiems tam 
fondui. Tuos du didžiuosius darbus 
atlikę L. Fondo organizavime, žiūrė
sime, kokie legaliniai ryšiai yra įma- 
nomi tarp JAV ir Kanados L. Fondo 
atveju. Po JAV Liet. Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimo visiems mums 
paaiškės ryšiai tarp L. Fondo ir JAV 
Liet. Bendruomenės; tada mes tiksliai 
informuosime lietuvišką spaudą ir JA 
Valstybėse ir Kanadoje. Taip pat p. 
V. Ignaitis bus tuo reikalu smulkiai 
painformuotas. Norintieji turėti dau
giau žinių L. Fondo reikalais Kanado
je, gali kreiptis tiesiog į p. V. Ignai- 
tį, gyv. R. R. 3, Rodney, Ont., Canada.

Jums už viską dėkingas ir su pa
garba A. Razma Fort William ir Port Arthur parodos lietuvių skyriaus eksponatai

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse Iarime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLUNGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

VKL S-gos St. Catharines skyriaus pranešimas ir padėka

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos, • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje. -

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

Lenkas, ar jis yra baltas ar raudo
nas, iki šiol savo užmačių nepakeitė ir 
nepakeis. Jo kėslai mūsų sostinėn ne
sumažėjo. Šiuo metu pakilus pasaulio 
politinei įtampai pagyvėjo ir lenkų 
veikla Vilniaus kryptimi ir savotiškas 
nusistatymas prieš visus lietuvius.

1 Jie netik savo visuomenę peni apie j 
lietuvius iškreiptomis žiniomis, bet ir ; 
leidžia brošiūras bei leidinėlius kito-i 
mis kalbomis platindami kitataučių : 
tarpe lietuviams žalingas žinias. JAV į 
prez. Kennedy yra pareiškęs, kad jis! 
Lenkijos be Lvivo ir Vilniaus miestų: 
neįsivaizduojąs. Dar žiauriau yra lię- { 
tuviams pasireiškęs raudonasis — da- i 
bartinis Uenkijbs valdovas — išleisda- ■ 
mas pasaulio klaidinimui keliasdešimt ' 
milijonų vertės filmą “Krzyžacy”, kur,; 
suklastodami istorinius faktus, visus ■ 
lietuvių nuopelnus pasiima sau, o pa
čius lietuvius parodo bevertėmis lau-; 
kinėmis šmėklomis. Į

Į Mūsų veiksniai, užuot aktyviau rea
gavę, siekia migdymo politikos, ir da
lis pasisako net prieš savus. Lenkus 
iš šaknų, gerai pažindami, aiškia bei • 
tiesiogine vaga pasireiškia Vilniaus j 
Krašto rezistencija, susibūrus į Vii-;

į niaus Krašto Lietuvių Sąjungą. Nors I 
šiai sąjungai viešai priešingų pasisaky
mų nėra, nežiūrint vieno kito išsišokė
lio, bet užkulisiuose eina slopinimas 
ir net aiškus priešingumas sąjungos

tūkstančio mylių kelionės dar patys 
apsimokėjo visas be kelionės susida
riusias išlaidas (už autobusą sumokė
jo kvietėjas). Neužmirštama pagarba 
tenka A. šajaukienei už nupiešimą 
“Užburtai fleitai” dekoracijų; ji dirbo 
su visu atsidėjimu keliolika dienų ir 
nė cento nepaėmė. Be to, padėką reiš
kiame jai už nupiešimą viršelio progra
mos leidinėliui ir paverksi o loterijai.

Didelės reikšmės darbas yra šven
tės išpopuliarinimas: nepaprastai esa
me dėkingi mūsų spaudai, o ypač ra
šytojams: Al. Gimantui, Alf. Nakui, 
Ed. Šulaičiui. K. Baronui, pp. Ancevi- 
čiams, J. Bartuliui ir kt., o taipgi lie
tuvių radijo valandėlių vadovams, pa
rapijų klebonams ir visiems prisidė- 
jusiems prie šių iškilmių propagavimo.

Giliai dėkojame Hamiltono sporto 
klubui “Kovas” už taip sklandžiai ir 
gausiai pravestą loteriją, kuri š.m. bu
vo tikra krautuvė.

Už svečių vaišinimą ir nakvynę iš 
širdies dėkojame: A. Alšauskienei. J.
Alonderiui, A. Šajaukienei, J. Bušaus- .

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1076'/2 BLOOR ST. W„ Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St , • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

J. BARAKAUSKAS

Elektros
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

'' - Tel RO. 7-9M7 : P
21 Humberview Rd., Toronto.

v y R is k v i R oil l'XT'oi<lC
MOTERIŠKŲ RŪBŲ LI V Į CIO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų, 

Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

— Telefonas LE; Į-1432. ■ ■

kui, J. Grigui ir kitiems; įgudusiems 
kasininkams: St. Vaitkui,.J. Alšauskui, 
P. Polgrimui ir J. Girevičiui; bufeto 
vadovams — J. ir M. Mackevičiams; 
gėlių tvarkytojai ir įteikėjai V. Grigai
tei; V. Kuprevičiūtei už rašinį; J. Vyš
niauskui už gėles;; kontrolieriam V. 
Griniui ir J.. Kavolėliui; dirb. L. Pus- 

Hiui, V. Daraškai ir kitiems.
Didelis vilnietiškas ačiū visiems atsi- 

l lankiusiems, kurie Įvertino rengėjų 
j įdėtą darbą ir pagerbė tolimus svečius, 
i pažadindami didesni pasiryžimą atei- 
’ ties darbe.
i Skelbiame, kad 1962 m. birželio 23
• d. toje pačioje vietoje Comunity Cent- 
’ re Hali, Merriton, Ont., įvyks aštunto- 
I sios Joninės — Jaunimo šventė. Pasi- 
! ruošimas jau pradėtas. Programai sten- 
Į giamės surasti ką nors ypatingesnio ir 
tikimės savo principus išlaikyti prisi- 

. mindami prisiųstą linkėjimą: “Jūsų 
: kovoje ir siekimuose, te Joninių lieps- 
i nelė lieka amžinai neišblėsusi”.

Valdyba

Italijos lietuviškoji 
radijo valandėlė 

pavojuje
Neoficialiomis žiniomis, Itali

jos vyriausybė ketina modifikuoti 
ar net uždaryti svetimų kalbų ra
dijo programas valstybiniame ra
diofone Romoje. Tai skaudžiai 
paliestų lietuvių ir ukrainiečių 
programas, siunčiamas anapus 
geležinės uždangos. Lietuvių pro
gramos vedėjas yra dr. J. Gailius. 
Atitinkami lietuvių veiksniai yra 
susirūpinę šiuo reikalu. Visų 
kraštų lietuvių organizacijų vado
vybės yra painformuotos, kad im
tųsi nurodytų žygių.

’ Jei tos žinios oficialiai pasi
tvirtintų, tektų jas suprasti kaip 
ženklą naujo Italijos vyriausybės 
posūkio ryšium su prezidento ir 
pastaruoju laiku premjero Fan- 
fani vizitais Maskvoje.

Trys pabėgo laisvėn
Newfoundlando prov. Gander 

aerodrome nutūpė keleivinis Ku
bos lėktuvas pakeliui į Europą. 
Jame skridęs čekas inžinierius 
Karol Kacurek, 29 m., nuėjo i 
Kanados policiją ir paprašė poli
tinės globos. Ikišiol jis dirbo Ku
boje kaip ekspertas ir apsispren
dė pasilikti laisvajame pasaulyje, 
nes buvo Įsakytas grįžti namo iš 
darbovietės Kuboje.

Newfoundlande taipgi pabėgo 
jūrininkas, iššokęs iš sovietinio 
laivo. Tai Karl Peters iš R. Vokie
tijos.

Austrijoje pasiliko jaunas so
vietų technikos ekspertas Niko
lai Ivanovic Sereda, 24 m. Jis 
yra Kievo mokslų akademijos na
rys, dalyvavęs ekskursijoje. Jo 
tėvas, sovietų profesorius, bandė 
ji perkalbėti, bet veltui.

Pa j ieškojimą i
BURZDIENfc TERESĖ, BURZDŽIUS 

TADAS, sūnus, kilę iš Naumiesčio, 
Tauragės aps., prašomi atsiliepti ar 
žiną jų adresą — pranešti: Aleksand
ras Grušauskas, 81 Robert St., North- 
cote N. 16, Vic., Australia. *

..ŠYPSENOS..
Telegrama su paaiškinimais
Fabriko atstovas staiga mirė to

limoje kelionėje. Giminės tele
grafu užsakė gėlių vainiką; juosta 
turinti būti labai plati su Įrašu: 
“Ilsėkis ramybėje” ant abiejų pu
sių ir, jei liks vietos, “Mes susi
tiksime danguje”.

Gėlių krautuvės savininkas bu
vo išvykęs atostogų; užsakymą iš
pildė jo jaunas pavaduotojas. 
Vainikas patraukė visų dėmesį 
laidotuvių namuose. Ant plataus 
kaspino žėrėjo didelėmis raidė
mis užrašas: “Ilsėkis ramybėje 
ant abiejų pusių, ir, jei liks vie
tos, mes susitiksime danguje”.

Nevykęs paaiškinimas
Svečias žiūri i Simano Daukan

to paminklą Papilės miestelio 
aikštėje ir klausia:

— Ką jis čia rodo pirštu že
myn?

— Jis sako, kad Papilėje tur
gūs buvo ir bus, — su pasitenki
nimu paaiškino miestelio gud
ruolė.

Šalia stovėjęs policininkas iš
girdo poniutės atsakymą, surašė 
protokolą ir nubaudė ją, pastebė
damas, esą, Daukantas tvirtina, 
jog Lietuvos žemė čia buvo ir bus.

Bloga širdis
Prastokai apsirengusi moteris 

ateina Į gydytojo kabinetą ir pa
prašo nemokamai padaryti šir
dies roentgeno nuotrauką. Sako
si esanti neturtinga ir negalinti 
mokėti. Kai daktaras pasuko apa
ratą, pamatė paslėptą piniginę su 
penkiomis dvidešimties dolerių 
monetomis.

— Tikrai jūs turite blogą širdį, 
— pastebėjo neiškentęs tariamai 
“biedniokei”, — 100 auksinių do
lerių neleidžia jai gerai veikti...

Kas gavo?
Du draugai susimušė. Byla atsi

dūrė teisme. Teisėjas nusprendė:
— Už sumušimą p. Bubulio 

tamsta sumokėti $500 kaip auką 
vargšams.

— Labai atsiprašau! Kas gavo 
antausius: vargšai ar aš? -- Įnir
šęs šaukia Bubulis.

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų ir kt.

Draudimai
RO. 6-0811

arba RO. 6-0832 
P. Barausko Agentūra 

49 Cameo Cres., Toronto 9.

NENUGALIMA IŠEIVIJOS DALIS 
LIETUVOS VYČIAI

METINIAME ATSTOVU SUVA
ŽIAVIME DALYVAVO 249 AT

STOVAI IŠ VISU JAV

galima emigracijos dalimi ir sveikino 
išlaikius ištikimybę savam kraštui. 
Profesorius nupasakojo istoriją, kaip

Rugpjūčio 23-27 d.d. Clevelande įvy- 
į ko senos Amerikos lietuvių katalikiško j 
’ jaunimo organizacijos — Lietuvos vy- 
i čių 48-sis seimas, sutraukęs 249 dele

veiklai, net ir tokiam a.a. dr. A. Šapo
kos anglų kalba leidinėliui “Vilnius 
Lietuvos gyvenime” daromi užkulisi
niai trukdymai, stengiantis, kad jis ne
pasirodytų.

I Nežiūrėdama tos savotiškos politi-i 
kos, visuomenės diduma aiškiai stovi 
Vilnijos lietuvių pusėje ir viešai palai
ko jų einamą vagą. Tai aiškiai rodo 
pvz. masinė lietuvių parama vilniečių 
populiarinamai Joninių šventei, ku
rios pelnas eina sąjungos reikalams, 
o kartu ir sąjungos stiprinimui. Visur 
yra nusiskundimų, kad parengimai bei 
lietuviški susibūrimai nėra lankomi ir 
jaučiama kažkoks atslūgimas, bet šiam 
reikalui — ne. Čikagoje ir Detroite 
pasirinktos vietos buvo permažos. Ne
atsiliko ir Niagaros pusiasalis, kur jau 
septynerius metus Kanados vilniečiai 
rengia Jonines — Jaunimo šventę.

Kaip jau buvo pranešta, į š.m, bir
želio 24 d. šventę, stengiantis visuome
nei duoti ką nors naujesnio, įvairesnio 
ir vertingesnio, programai buvo iš
kviesta iš Čikagos S. Velbasio baleto 
studija. Jie su savo programa neap
vylė atsilankiusių, o lankytojai pager
bė svečius nepaprastai gausiu atsilan
kymu. Visuomenės pritarimo dėka bu
vo išlygintos susidariusios milžiniškos 
išlaidos ir dar apie $200 gauta pelno, 
iš kurio jau $100 pasiųsta Centro Val
dybos Spaudos Fondui.

Už šios šventės gerą pasisekimą esa
me nepaprastai dėkingi visiems prie 
šventės parengimo prisidėjusiems savo 
parama ir darbu.

Pirmiausia nuoširdžiai dėkojame už 
taip jautrų ir reikšmingą pasveikinimo 
žodį gerb. svečiui prof. VI. Jakubėnui: 
ir visiems kitiems čikagiškiams prograj 
mos vykdytojams, kurie pakėlę virš

Jone Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškiną nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
ATSTOVAS

Vyt. Bubelis
L-etuviaras didelė nuolaida.

Verslo tel. RO. 2-2213 
Buto — RO. 6-3135.

gatus ir svečius. Tai buvo pats gau
siausias bei sėkmingiausias šios orga
nizacijos suvažiavimas paskutinių me
tų laikotarpyje.

Pradžioje seimo dalyviai turėjo iš
vyką i Sandusky. Ohio, kur praleido 
visą dieną. Sekančią dieną įvyko golfo 
ir. kėglių varžybos, kuriose daugelis 
išbandė savo sugebėjimus.

Seimo posėdžiai pradėti rugpjūčio 
25 d. Carter viešbutyje. J prezidiumą 
pakviesti: Larry Janonis — pirm., AL 
Jankauskas ir Jack Stukas — vicęp., 
Frances Daniels ir Bernice Kavada- 
ras — sekretorėmis.

Iš viso buvo 5 seimo posėdžiai, ku
rių metu diskutuoti įvairūs dalykai, 
išklausyti sveikinimai, išrinkta nauja 
valdyba, nutarta 1962 m. ir 1963 m. 
seimų vietos, priimtos rezoliucijos ir k. 

Seimo dalyviai išklausė du svečius 
kalbėtojus pietų metu. Pirmuoju jų 
buvo Joseph Prokop, buv. žymus lie
tuvių sportininkas, dalyvavęs lietuvių 
taut, olimpiadoje 1938 m. Kaune ir 
ten laimėjęs 3 aukso bei 2 sidabro me
dalius. Jis taip pat įteikė dovanas vy
čių golfo ir kėgliavimo turnyrų nuga
lėto jams.^Antruoju buvo dr. Michael 
Pop — kiliu ukrainietis, — dabartinis 
John Carroll un-to istpYijos bei polit. 
mokslų pagalbinis pro£., rusų ideolo
gijos instituto direktorius. Jis gražiai 
įžvelgė į komunistinę taktiką, kuria 
norima užvaldyti visą pasaulį.

Gražų koncertą seimo dalyviams da
vė Čiurlionio ansamblis. 300 dalyvių 
išgirdo mųz. A. Mikulskio vadovauja
mą chorą ir solistus — A. Stempužie- 
nę su V. Verikaičiu. Programai pasi
baigus, publika atsistojo ir apie 3 min. 
užtrukusiu plojimu pagerbė progra
mos dalyvius.

Iškilmingos seimo šv. Mišios įvyko 
Į šv. Jurgio parap. bažnyčioje, kurias at- 
! laikė prel. J. Balkūnas, asistuojamas 
kun. A. Kantauto ir kun. J. Jutkevi- 

; čiaus. Pamokslą pasakė svečias iš Ro
mos prel. L. Tulaba.

Vienu įspūdingiausių seime įvykių 
buvo užbaigiamasis banketas. Pagrin
dinį žodį tarę vyčių garbės narys, sve
čias iš SveSdarrijos prof. J: Eretas. Kal- 

, bėtojas vyčius pripažino esant nenu-

jis ryžosi važiuoti i Lietuvą ir ją pa
sirinkti antrąja tėvyne. Jis pažymėjo, 
kad į Lietuvą jį nukreipė vieno Švei
carijoje džiova mirštančiojo lietuvio
prašymas. Atidėjęs gerą pasiūlymą va
žiuoti į Veneciją, profesorius pasuko į 
Lietuvą. “Jeigu dabar vėl reikėtų pa
siryžti — ar į Veneciją ar į Lietuvą, 
dar kartą vykčiau į Lietuvą”, — pa
brėžė prof. Eretas.

Seime išrinkta nauja centro valdy
ba ir įvairių komisijų nariai. Į c. v.: 
Robert Boris — pirm., kun. Stankevi
čius — dv. vadu, H. Shields — I vice- 
pirm., W. Grigas — II vicepirm., Ali 
Kassel — ižd., U. Yankauskas — nu
tarimų raštininke. Rita Pinkus — fi
nansų raštininke, E. Laurin ir S. Wait- 
kus — iždo globėjais.

1962 m. seimą nutarta šaukti Niujor
ke, o 1963 m. — So. Bostone. Ši kon
vencija, kurioje bus minimas 50 me
tų vyčių organizacijos jubilėjus, ati
teko Bostonui, nežiūrint didelės Či
kagos konkurencijos.

Baigiant posėdžius, nuskambėjo 
Amerikos, Lietuvos ir Vyčių himnai. 
Taip išsiskirstė vyčiai, lydimi savojo 
himno žodžių: “Mums viską davė Lie
tuva, vaduosim galva ją sava”.
___________________ Edv. Šulaitis

Dr. J. Matuiionytė
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo balandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9-5.30 vai. vak.

TEL. RO. 6-1372

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocifl 107 ./

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

OILS LT©. -
< AtaMvm

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos prhtefymet ir 

potornevlmef.
TTeMenee.• LE. 3-490$. ,•••

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
v VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dove r court Rd.r Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

RADIO 1R TV a pa ratai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity- 
rūsio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Dr.V.J. Meilu vienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos: 10-3 vai. ir
5-8. šeštadieniais 10-3 vai.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto,

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

n—imi ii .............. . .....................................................

George BEN, BJL
ADVOKATAS-NOTARAS

.............

persikėlė
Į naujas patalpas

1134 DUNDAS ST. W.
Toronto 3, Ont 

Telefonas LE. 4-8431

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R,O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

; Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

D R AUDI M Al
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 

ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN,

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
imv

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 21 DRAUDIMO BENDROVES. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS KOMPANIJOS.
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos bažnyčioje nuo 

ateinančio sekmadienio pamaldos 
vyks šia tvarka: 9.30 vai. ryto— 
gieda jaunimo choras; 11 vai. Su
ma — gieda suaugusiųjų choras; 
paskutinės Mišios 12 vai.

— Ateinantį sekmadienį Gero
jo ganytojo koplyčioje Spring- 
nurste bus tik 11 vai. Mišios.

— Į parapijos jaunimo chorą 
priimami nauji choristai. Atei
nanti penktadienį 6 vai. v. jauni
mo choro visi dalyviai renkasi 
pirmai repeticijai. Jaunimo cho
ras jau žinomas kaip vienetas 
Toronte ir už jo ribų, todėl nori
ma šiais metais pasiekti dar gra
žesnių rezultatų. Choristai nuošir
džiai prašomi nesi vėluoti ir ne- 
praleidinėti repeticijų.

Tėveliai skatinami leisti savo 
jaunuosius dainininkus repetici
joms. Nugalėkime visus sunku
mus ir priauganti jaunimą prista- 
tykime į parapijos salę ateinantį 
penktadienį registracijai.

Sekmadieniais jaunimo choras 
gieda 9.30 vai. Mišiose.

Šią savaitę repeticijos ir regist
racija vyks šia tvarka: penktadie
nį 6 vai. vak. ir šeštadienį 10 vai. 
ryto. Pradėjus veikti lituanistinei 
mokyklai, šeštadieniais repetici
jos tuojau po pamokų.

Praeitą penktadienį Wasa- 
goje mirė ten nuolat gyvenęs a.a. 
V, Puodžiūnas.

— Rugsėjo 13 d., trečiadienį, 
8 vai. ryto šv. Mišios už a.a. Ma
rijonos čereškienės vėlę, mirimo 
metinių proga,

— Pakrikštyta: Andrew Zeno
nas Ručinskas ir Mykolas Vikto
ras Ąžuolas.

Vilius Puodžiūnas
mirė rugsėjo 2 d., 2 vai. popiet, 
Springhurste. Jau anksčiau jis tu
rėjo 4 širdies smūgius, bet penk
tojo neatlaikė. Buvo 61 m. amž. 
Pašarvotas R van- Odette laidotu-
vių įstaigoj. Laidojamas treciadie- neĮ į užsidegimą ruošiamą

PABUDO ŠVEDU SĄŽINĖ DĖL PABALTIEČIU IŠDAVIMO
Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus Barborai Treigienei, 

Prisikėlimo parapija ir Tėvai 
pranciškonai reiškia giliausią 
užuojautą velionės sūnums Sergi
jui ir Vincui Treigiams bei jų šei
moms ir velionės dukroms Albi
nai Štuopienei ir Magdelenai 
Barščiauskienei bei jų šeimoms.

— Praėjusi sekmadieni 10 vai. 
Mišios buvo aukotos už PLP Ka
ro mokyklos 18-tos laidos žuvu
sius, nukankintus, mirusius ir iš
vežtus karininkus. Mišiose ir vai
niko prie paminklinės lentos pa
dėjimo ceremonijose dalyvavo 
buv. Karo mokyklos viršininkas 
gen. Musteikis su žmona, 18-tos 
laidos karininkai su šeimomis ir 
eilė ankstyvesnių ir vėlyvesnių 
laidų karininkų. Mišias laikė ir 
pritaikytą žodį tarė kleb. T. Pla
cidas, OFM.

— Parapijos choras darbą pra
deda šį trečiadienį, 7.30 vai. vak. 
muzikos studijoj ir pradeda ruoš
ti naują repertuarą greitam choro 
pasirodymui, šiais metais choran 
ruošiasi įstoti nemažas skaičius 
naujų balsų. Parapija chorui ir jo 
vad. kun. B. Jurkšui linki sėkmės.

— Parapijos vaikučių choro se
kanti repeticija bus šį sekmadie
nį, 2,30 vai. p.p. muzikos studijo
je. Praėjusį sekmadienį vaikučiai 
gražiai giedojo per 11 vai. Mišias. 
Nors chore yra virš 100 narių, 
nauji choristai dar priimami.

— Vėlyvosios 11.30 vai. Mi
šios sekmadieniais parapijos sa
lėje vėl pradedamos laikyti ši 
sekmadienį.

— Neužilgo prasidedančio va
jaus darbai jau yra perėję į deta
lių paruošimą. Šią savaitę prade
dami pasitarimai su atskiromis 
vyrų grupėmis. Parapijos vado
vybė džiaugiasi, kad pradinis pa
rapijiečių nuogastavimas dėl vys
kupijos uždėtos nemažos “kvotos” 
palaipsniui pereina ne tik į tvar
kingą ir ramų dalykų svarstymą,

(Atkelta iš 1 pusi.) išdavimą. Tuojau sušauktame ne- 
rusai pareikalavę sugrąžinti visus paprastame vyriausybės posėdyje 
švedijon atbėgusius pabaltiečius. min. Undėn toliau laikėsi ankstes- 
Tas reikalavimas buvęs atmestas, Į nes nuomonės, tačiau dauguma, 
išskyrus karius vokiečių unifor- pasiremdama užs. r. min-jos eks- 
mose. Pastarųjų išdavimas tarp- pertų sprendimu nutarė išdavi- 
tautinės teisės atžvilgiu atrodęs mą vykdyti. Daugumos nutarimui 
neišvengiamas. Tik dar vėliau pa- min. Undėn nusilenkė. Bet ko- 
aiškėję. jog išduotiesiems grėsė dėlgi jis tylėjo virš 15 metų? Ko- 
pavojus, kad rusai juos laikys' dėlgi kiti kolegos tylėjo ir lei- 
krašto išdavikais ir kaip tik dėl do suversti jam didžiausią kaltę? 
tokio pavojaus pabaltieciai gale- Kodėlgi niekas apie tai anksčiau

nepaaiškino? Tokie yra “Svenska 
Dagbladet” klaustukai. Anot laik- 

vyriausybės premjeras P. A. Han- raščio, min. Undėn buvo pakan- 
sšon manė, jog padarytas prieš 
tai susitarimas turįs būti vykdo
mas. Tik mažuma, kuriai priklau
sė ir min. Undėnas, buvo tam 
priešinga. Klausimas buvo svars
tomas pakartotinai kabineto po
sėdžiuose 1945 m. rudenį. Galu
tinai nulėmė užs. r. ministerijos 
posėdis metų gale. Tik vienas 
konservatorių partijos atstovas 
dr. Ivar Andėrson pasisakė prieš

jo prašyti polit. globos teisės. 
Naujai susidariusios socialdem.

karnai ilgai lojalus, todėl žmogiš
ka, kad savo 75 m. amžiaus su
kakties proga norėjo suteikti sau 
dovaną, sulaužydamas tylą pabal- 
tiečių klausimu.

Panašiai mano ir socialdem. 
vakarinis laikraštis “Aftonbla
det”. Po daugelio metų slėgusio 
jausmo dėl jam tekusios atsako
mybės, kuri jam morališkai ne
priklausė, min. Undėn jautė rei-

Z. ORENTIENĖS
LIETUVIŠKA BALETO STUDIJA

savo mokslo metus pradeda šių metų rugsėjo mėn 
19 diena Lietuviu Namuose.

Nauji mokiniai Į visas klases regist 
ruojami jau dabar pas Studijos ad 
ministratorių LE. 6-8841.

Ten gaunamos ir kitos studiją liečiančios informacijos.

Studijos administracija '

MONTREAL, Que.
Aukojo AV bažnyčios dažymo 

bei remonto reikalams: Z. ir M.
kalą pareikšti, kad jis buvęs prie
šingas išdavimui. Tatai, aišku, jo _____ _ 7
neatpalaiduoja n ouofroamlsi -up i Durkšaičiai $20; A. Lapinskas 
neatpalaiduoja nuo formalios at- ir Jonas Mačiulis po 15 dolerių: 
sakomybės, kurios jis būtų išven- po 10 dolerių: J Pakulis, S. Pa 
gęs atsistatydinęs. kulytė. P. Sušinskas, J. Burba, B

KALTOS VISOS PARTIJOS? Staškevičius, M. Stankaitienė, J 
Tik verta priminti _____

išvadą, kad nė viena švedų demo
kratinė partija negali pasidi- ______________ ___ ____
džiuoti savo laikysena šiuo klausi- atostogų ir tęsia savo,gražųjį dar- 
mu. “Vienas vienintelis konservą- bą — vaikų darželį, kviečiami vi- 
torius susilaikė užs. r. ministeri- sį lietuviai tėvai pasinaudoti šia 
joj ir trys socialdem. ministerių gražia proga — pasiusti savo vai- 
taryboj. Tai buvo viskas!” .................... . _

Nors anas pabaltiečių išdavi
mas yra nenuplaunama gėdos dė- . ....
mė naujausioje Švedijos istorijo-'Je> klebonijos rūsyje, baigiamas 
je, tačiau mūsų negali nejaudinti' remontuoti. Patalpos bus skirtos 
ir tai, kad dėl to šio krašto vie- ] grynai jaunimo veiklai: sueigoms, 
šoji sąžinė tebesigraužia ir gėdi
jasi. Dabar gal jau ir min. Undė- 
no vardą mes netaip rūsčiai minė
sime, kai jis, savo ilgą valstybi
ninko karjerą baigdamas, karčiai 
išpažino savo didžiausią politinę 
nuodėmę, už kurią jis tik forma
liai atsakingas. Tik šito jo prisi
pažinimo dėka pabąltietiškoji tra
gedija gal giliau nei Berlyno tra
gedija iš naujo pajudino švedų 
visuomenės pasąmonę.

Teisingumas reikalauja primin
ti ir tai, kad 1940 m. min. Undė
nas, tada dar būdamas parlamen
to nariu ir nepriklausydamas vy
riausybei, labai aiškiai yra pa
smerkęs Sov. Sąjungos įsibrovi
mą Pabaltijin.

Stockholmo politiniuose sluogs- 
niuose kalbama, kad min. Undėn 
netrukus ketina atsistatydinti iš 
pareigų, kurias jis eina be per
traukos nuo 1945 m. Kaika* spė
ja, jog tai turi įvykti dar šį rude
nį, jei to nesukliudys kokie ne
paprasti tarptautiniai įvykiai.

kuose vyksta simfoniniai koncer
tai, organizuojamos įvairios me
no parodos. operos ir net tarptau- 

jtiniai filmų festivaliai. Teatrų 
vaidinimai yra publikos remiami 
ir mėgiami; priešingai yra Toron
te ir kitur Kanadoje. Spėjama, 
kad apie 1963 m. Montrealis ga
lės tapti Š. Amerikos kultūrinio 
gyvenimo centru.

Naujas dienraštis prancūzų 
kalba pradedamas leisti nuo rug
sėjo 5 d Jo vardas: “Le noveau 
journal”—“Naujasis dienraštis”. 
Jis skirtas visai prancūziškai kal
bančiai Kanados visuomenei. Lei
dėjų b-vės priešaky stovi ponia 
Angelina Du Tremblay; vyr. re
daktorius — J. L. Gagncm. Pra
dinis tiražas — 100.000. -

Nuolatinė paroda numatoma 
suorganizuoti 6035 Chemin de la 
Cote ir pavadinti Perinix. Jau sta
tomi didžiuliai pastatai, kurie bus 

io? baigti 1962 m. Jie užims 165.000 
pėdų plotą ir turės aikštę 

"n 9^14 automobilių. Parodoj bus 
oD.333,14 s nuoiat išstatyti įvairių Kanados 

Vien *454 3RR 5? firmų gaminiai- taipgfkitų kraš- . VISO $434.333,34; tu Tuq impOrtininJęams
iSSėcai - J?«36.920,48
Atsargos kapitalas 5.250,00 a?skir0‘e firmose
Nepaskirstytas pelnas 1.755,32 
Šių metų pelnas 10.462,72

Viso $454.388,52
Narių 611, skolininkų 148.

“Lito” ved. D. Jurkus 
Montrealio kultūrinis gyveni

mas prilygsta Niujorkui, Paryžiui 
ir Londonui. Miesto savivaldybė 
skiria keleriopai didesnes sumas 
kultūrinio gyvenimo pakėlimui, 
negu Torontas ar kiti didesni Ka
nados miestai. Vasaros metu par-

kulytė, P. Sušinskas, J. Burba, B.
v..

Arbetet” Benžaitis, J. Klisevitsh, Jasučiai,
I. Petrauskas, R. Simaniūkštis.

Seserys vienuolės jau grįžo iš

kučius i puikų vaikų darželi.
Jaunimo centras buv. koplyčio-

diskusijų vakarams ir fct.
“Lito” balansas rugpjūčio 1 d.: 

;; Aktyvas:'.
Išduotos paskolas $372.083,13
Indėlis centr. kasoj 31.200,00
Indėlis lygoje
Inventorius
Kasa-s-tą banke -

CIVILINĖS APSAUGOS
pratimai numatomi visoje Ka

nadoje tarp spalio 15 ir lapkričio 
15 d. Pratimai apims visus val
džios organus, karines pajėgas ir 
civilius. Norima pasiruošti, kad 
atominio pavojaus atveju kuo 
daugiausia gyventojų galėtų ap
sisaugoti.

ni lietuvių kapinėse.
Baleto studija _ _

Lietuviškajai visuomenei gerai; Smolskio vedamas knygynas vėl 
pažįstama Z. Orentienės klasiki- bpvo. atidarytas praėjusį sekma- 
nio baleto studija žengia jau į sa J ™ ........ -i
vo penktuosius mokslo metus. . . v. - - .

Susidomėjimas šia mokykla kas-j meĮus- Visus kviečiame pasinau- 
met vis didėja taip, kad šiais ^oti turtingą knygyno literatū- 
mokslo metais tenka įvesti nau- ros atranka, įsigyti maldaknyges, 
jas papildomas klases.' ! užsisakyti žurnalus ir laikrascius,

Registracija jau vykdoma. Pri
imami ir nauji mokiniai. Kreiptis 
LE. 6-8841.

. Prel. P. Ragažinskas 
aplankęs visą eilę vietovių JAV 
atvyko į Torontą. Iš čia buvo nu-■ dės-rugsėjo 17 d. ir bus atidary- 
vykęs i Montreal! dalyvauti Liet, ta kiekvieną sekmadienį po 10 ir 
Dienoje. Šiuo metu jis yra Brazi’-, 11 vai. Mišių. Biblioteką veda S. 
lijos Liet. Bendruomenės pirm.; Miniotienė, kuriai parapija reiš- 
ir domisi tautiečių veikla kituose i kia nuoširdžią padėką, 
kraštuose. Užėjęs į “TŽ” redakci-Į —Bingo žaidimai parapijos sa

lėje nuo šio penktadienio tęsiami 
toliau ir bus žaidžiami pirmadie
niais ir penktadieniais. Antradie
niais, trečiadieniais ir ketvirtadie
niais parapijos salė rezervuojama 
parapijos sporto klubo ‘Aušra” 
treniruotėms, o šeštadieniais, 
kaip jau įprasta, salėje daromi 
įvairūs parengimai. Praėjusią sa
vaitę parapijos salė ir kavinė bu
vo naujai išdažytos.

— Pakrikštyta Antano ir Lai
mos Baltkojų dukrelė Vida Tere
sė ir Algirdo ir Apolonijos Slap- 
šių dukrelė Danutė Ona. Tėvelius 
nuoširdžiai sveikiname, o mažy
tėms linkime gausių Dievo ma
lonių.

— Praėjusį penktadienį iškil
mingai pakrikštytas konvertitas 
estas Endel Franciscus Ein. In
strukcijas vokiečių kalboje davė 
T. Tarcizijus. OFM, o krikšto tė
vai buvo dr. J. Sungaila ir Z. 
Daugvainienė. Po krikšto konver
titui ir jo artimiesiems pagerbti 
klebonijoje buvo padarytos ma
žytės vaišės.

Jo Em. kardinolas McGuigan 
rugpjūčio 27 dieną dalyvavo 
lenkų maldininkų kelionės iškil
mėse Midlande. šiemet sukanka 
350 metų nuo pirmųjų Kanados 
kankinių nužudymo toje vieto
vėje. Į iškilmes susirinko per 
7000 maldininkų.

Toronto Lietuvių Kredito Koo
peratyvo “Parama” valdybos vi
cepirm. J. Strazdas iš “vadovy
bės” nepasitraukė.

“Paramos” valdyba

vajų sėkmingai pravesti.
-— Prie parapijos veikiąs J.

ŠEŠTADIENINĖ
MOKYKLA mokslo metus pra

deda rugsėjo 16 d., 9 vai. ryto šv. 
Pranciškaus mokykloje, Clare
mont St. — tarp College ir Dun
das gatvių. Mokyklos taryba

Liet, evang. liut. pamaldos
dieni ir lietuvius reguliariai ap- įyyks rugsėjo 10 d. 1 vai. p.p. 

: tarnaus kas sekmadieni per visus Išganytojo bažnyčioje Bloor St.

pirkti rožančius ir kitus religinius 
dalykus. Smolskiui parapija yra 
giliai dėkinga už didelį talkinimą 
šiame kultūriniame darbe.

—- Parapijos biblioteka, vei
kianti šalia vargonų, darbą pra-

i LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ, 
jau trečioji tremtyje, įvyko To
ronte rugsėjo 1-4 d.d. Ją galima ? 
laikyti Kanados ir JAV latvių tau
tine bei kultūrine demonstracija, 
nes joje dalyvavo įvairios meno 
pajėgos iš visos Kanados ir JAV, 
o viena tautinių šokių grupė net 
iš Argentinos. Visa dainų šventė 
apėmė gausią ir įvairią programą, 
kurios centre buvo didysis kon
certas- su 38 chorais — 1500 dai-

i nininkų, įvykęs rugsėjo 2 d. 5 vai. 
p.p. Maple Leaf Gardens, susi
laukęs virš 10.000 žiūrovų, kurių 
tarpe buvo ir kviestiniai Kanados 
valdžios bei parlamento atstovai. 
Chorų dalyviai ir tautinių šokių 
šokėjai, visi tautiniuose drabu
žiuose, nešini plakatus iš Queen’s 

'j"Park eisenoje nužygiavo į koncer
no salę, kur prasidėjo oficialioji

Kas naujo Kanadoje?
(Atkelta iš 1 psl.) |

jos centras pasirašė susijungimo Į labiau sustiprinti.
sutarti su amerikiečiu Hoffos

■ £ ■ £■ j

unija.

KANADOS EKONOMINĖ
PADĖTIS yra smarkiai kriti

Turininga studijų 
savaitė Vokietijoj 

į (Atkelta iš 2 psi.)
| numatoma prekybos ryšius dar vardu Alg. Jasaitis, ateitininkų 

" i sendraugių — J. Laukaitis, ir pa- 
• grindinių savaitės rengėjų — Eu- 
! ropos LFB valdybos pirm. dr. K.

ją, jis papasakojo apie Brazilijos 
lietuvius ir dabartinę krašto būk
lę. Ten esą per 50.000 lietuvių. 
Raudonųjų labai maža. Pabaltijo 
kraštų konsulatams jau prie 
Quadros buvę leista vėl pradėti 
ribotą veiklą. Dabar, pasitraukus 
Quadro, būsią tuo atžvilgiu ge
riau. Lietuvos pasiuntinys F. Me- 
yeris tebegyvenąs Riodežaneire, 
o konsulas Polišaitis — Sao Pau
lo. Buvęs prez. Quadros perdaug 
pasukęs Maskvos pusėn ir sukėlęs 
prieš save didelę krašto reakciją. 
Prieš 10 m. jis priklausęs kr. de
mokratų partijai, bet ši išmetusi 
jį už nedrausmingumą. Komunis
tų veikla Brazilijoje esanti silp
na. Oficialios partijos nesą. Prie
miesčiuose, kur daugiausia gyve
na darbininkai, rinkimus laimi 
kr. demokratai.

Padėka
Skautų rėmėjų komitetas dėkoja vi

siems prisidėjusiems prie stovyklos 
paruošimo ir pravedimo: Tėvams pran
ciškonams už stovyklavietę. T. Placi
dui, OFM, už visokeriopą pagalbą ir 
piniginę auką. T. St. Kulbiui. SJ. už 
kapelionavimą stovykloje, dr. S. Pa- 
ęevičiui, dr. Yčui ir dr. Valadkai už 
nuolatini stovyklos lankymą; stovyklos 
šeimininkėms — pp. Rusienei ir Dun- 
derienei už darbą; skautininkams 
Skrinskui, Zubrickaįtei ir Šakienei už 
vadovavimą stovyklai, sktp. Mockui už 
tvarkymą stovyklos turto jr transporto 
priemones; taip pat visiems kitiems, 
čia nepaminėtiems, už talką ir auką. 
Dėkojame visiems tėvams ir svečiams, 
apsilankiusiems stovykloje, ir tikimės 
vės jus pamatyti kitais metais skautiš
koje jaunimo stovykloje.

Skautams remti komitetas

Š.m. rugsėjo 5 d. 3 vai. ryto Toronto General Hospital 
mirė musų brangi mamytė

A. t A. BARBORA TREIGĮ E NĖ, 
gimusi 1868 m. vasario mėn. 5 d. Pašarvota Turner & Por
ter laidotuvių namuose. 436 Roncesvalles Avė. Laidoja
ma Toronto Lietuvių kapinėse iš Prisikėlimo parapijos 
bažnyčios rugsėjo 7 d. ketvirtadieni. Šv. Mišios 9.30 vai. 
ryto, kūno pervežimas iš laidotuvių namų i bažnyčią 9 vai. 
Rožinis kalbamas antradieni ir trečiadieni 8 vai. vakaro.

W. ir Indian Rd. Pamaldas atlai
kys kun. A. Trakis iš Čikagos. Pa
maldų metu gros triūbininkai. 
Maloniai kviečiame Toronte ir; 
apylinkėje gyvenančius kuo gau
siau dalyvauti. Parapijos taryba

Medžiotojams ir žūklauto jams 
pranešama, kad rugsėjo 9 ir 10 
d.d. prie Rise ežero rengiami klu
bo nariams bei norintiems Įstoti 
šaudymo pratimai. Bus aiškina-1 
ma saugus ginklo vartojimas. į

ŠaHdmenJs ir lekstes pat upms šventės dalis. Pagrindinę kalbą 
klubo valdyba. Prašome ^eP^-Įpasakė gynybos ministeris Doug- 
mirsti apsirūpinti naujais leidi-s. Harkness, išryškindamas 
mais. _ _ , . Kanados padėti ir jos uždavinius

Norintieji važiuoti registruoja- j dabartinės politinės įtampos me
si pas medz. vadovą LE. 5-6772, tu Mišrūs chorai išpildė 12 ir vy- 
arba sekr. KO. 7-3711. įru cboras 4 tautines dainas, ku-

riems dirigavo pakaitomis net ke
turi dirigentai. Įspūdis tikrai di
delis, nes dirigentai, atrodo, suge
bėjo išgauti iš tokios masės cho
ristų visa, kas tik galima. Daly
viai jiems atsilygino triukšmin
gais plojimais, daug dalykų pri
versdami pakartoti.

Įspūdingai praėjo ir tautinių 
šokių festivalis Varsity Arenoje, 
kuriame dalyvavo 15 tautinių šo
kių grupių su daugiau kaip 200 
šokėju, o žiūrovu skaičius siekė 
virš 4000.

Meno parodoje centrinėje bib
liotekoje, sulaukusioje gausių 
lankytojų, buvo išstatyti 31 daili
ninko 67 įvairūs darbai.

Rankdarbių, pašto ženklų ir se
nų pinigų parodoje St. Anrew’s 
bažnyčios salėje pavaizduota LaL 
vijos pašto-istorija nuo 1800 m., 
o senų pinigų eksponatų buvo net 
iš U-to šimtmečio.

Lansdowne teatre Toronto lat
vių teatras suvaidino 5 veiksmų 
pasaką “Karalius Brusubarda ir 
princesė Gundega”. o St. And
rew’s bažnyčioje įvyko religinis 
koncertas mišraus choro su solis
tais ir instrumentalistais.

Šią latvių dainų šventę galima 
būtų prilyginti mūsąjai dainų 
Šventei Čikagoje, kuri taip pat bu
vo bendra JAV ir Kanados lietu
vių lyg ir tautinė šventė, tik su 
tuo skirtumu, kad latviai išėjo su 
daug platesne ir įvairesne progra
ma, ir gal daugiau sugebėjo save 
išreklamuoti vietos visuomenei.

Vietinis žurnalistas

Susirenkame prie Prisikėlimo 
bažnyčios punktualiai 8 vai. ryto.

Klubo valdyba

SLA 236 kp. susirinkimas, 
pirmas po vasaros atostogų. įvyks 
rugsėjo 10 d., sekmadienį, Lietu
vių Namuose.

Programoje: kuopos reikalų 
svarstymas ir pusvalandis skirtas 
rugsėjo 8 d. paminėti su B. Sruo
gos “Milžino paunksmės” ištrau
ka, įkalbėta Montrealio lietuvių 
teatro kolektyvo.

Pradžia 2 vai. p.p. sp.
T. L. Choras “Varpas” 

po vasaros atostogų renkasi pir
majai repeticijai rugsėjo 13 d., 
trečiadienį, 7.30 vai. vak. L. Na
muose. Yra numatytas naujas, 
Įdomus repertuaras jubilėjiniam 
dešimtmečio koncertui.

Nauji choristai-ės mielai lau
kiami. Chorvedis

Vilniaus Dienos minėjimas šie
met rengiamas vietos VKLS-gos 
sk. spalio 8 d. Be meninės prog
ramos, pagrindiniu kalbėtoju mi
nėjime bus žurn. S. Narkėliūnai- 
tė, neseniai lankiusi Lietuvą ir 
ten padariusi valandos laiko fil
mą.

Baigiamas TFondo vajus
šį mėnesį norima užbaigti vajų, 

todėl visi TF talkininkai ir bičiu
liai prašomi į tai atkreipti dėme
sį.Tautiečiai, nerasti namuose, 
bus aplankyti papildomai.

TF valdyba
Kun, Alf. Petraitis iš Schenec

tady porai dienų buvo sustojęs 
Toronte, kur aplankė savo senus 
pažįstamus ir “TŽ” redakciją. Ta 
proga jis užsisakė “TŽ” Svečias 
klebonauja lietuvių parapijoj Al
bany vyskupijoj, kur anksčiau 
darbavosi kun. Orvydas. Iš senos 
sinagogos jis padarė jaukią kata
likų šventove. Taipgi jis aptvar
kė ir lietuviškas parapijos kapi
nes.

Giminėms ir pažįstamiems praneša 
nuliūdę sūnūs ir dukterys su šeimomis

Grabošaitė Irena, mokytojavusi 
Hamiltone, persikėlė Torontan ir 
nuo šių mokslo metų pradžios 
pradeda dirbti St. Francis pr. mo
kykloje. Ji apsilankė “TŽ” redak
cijoj ir užsisakė laikraštį. į

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suveniru, ir įvairią reikmenų krautuven

KANADOS TEISININKŲ 
SUVAŽIAVIME Winnipege bu- J. Čeginskas.

j vo nusiskųsta permažu teisininkų Į Paskutini žodį tarė prof. A. Ma- 
____ _ _______ ___  pasiruošimu praktikai. Sąjungos ceina. Jis trumpai peržvelgė vi- 

kuojama Anglijoje. Britų ekono- vicepirm. S. E. Fennell pareiškė,' sas savaitės paskaitas — praneši-
mistai sako, kad Kanados kelia
mas triukšmas dėl Anglijos įsi
jungimo į Europos ūkinę sąjun
gą turėjo tik vietines politines 
priežastis. Anglų laikraštis “Spec
tator” rašo, kad Kanada pati pri
sidariusi netvarkos savo krašto 
ūkyje ir neturi teisės sakyti bri
tams, kas gera ir kas ne.

kad teisininkų pasiruošimo lygis • mus. padarė savaitės skerspjūvį 
nėra pakankama augštas ir dėlto ir metė žvilgsnį ateitin, numaty- 
nukenčia pati visuomenė ir teisi- damas pagrindinę temą jau ir se
niukų vardas. Ypatingai kritikavo1 
mažųjų bylų teisėjus, vad. ma
gistrato teismus.

MIŠKŲ GAISRAI
NEWFOUNDLANDO PROV. 

sunaikino apie 1 mil. akrų miško. 
Provincijos pagrindinis pajamų 
šaltinis ir yra medžio pramonė, 
tačiau dabar daugelis lentpjūvių i 
turės užsidaryti net dešimčiai: 
metų,

• palikti valdžios kėdę.

kančiai studijų savaitei.
Dalyviams buvo pasiūlyta pri

imti ir perskaitytas dr. J. Vidz
girio ir V. Natkaus paruoštas 
sveikinimas pavergtai Lietuvai. 
Dalyviai ji priėmė karštais ploji
mais. Sveikinimas perduotas per 
Vatikano ir Madrido radijus. 8-ji

ARGENTINOS PREZ.
ARTURO FRONDIZI atvyksta

Kanadon oficialiam vizitui lap
kričio 27 d. Jis pasižymėjo, kaip

i vienas demokratiškiausių P.Ame- studijų savaitė baigta Tautos him- 
rikos valstybių prezidentų. nu. M. M. ELI

Brazilijos Quadros mįslė aiškėja
(Atkelta iš 1 psl.)

Quadros dėl savo atsistatydini

šiem. Net po rinkimų, prieš inau
guraciją. jis buvo keletai savai
čių pranykęs iš Brazilijos ir nieAMERIKIEČIŲ - 1+. .. - ... ..

TURISTŲ šiemet Kanadon at- mo kaltina spaudimą is vidaus ir kas nežinojo, kur jis keliavo, ką 
vyksta žymiai daugiau, negu pra- j* užsieįno Daugiaūsia spaudimo darė. . .
ėjusiais metais. JAV ekonominė J1S .suslJa.u^?1 ls, savo salininkų, 
padėtis yra pagerėjusi ir ameri- kurie nę^isilaukė žadėtų refor- 
kinio dolerio vertė yra didesnė, miį- x .
negu kanadiškojo. Po Quadros atsistatydinimo JA

• V-bių ambasada Rio de Janeiro
buvo studentų apmėtyta akmeni
mis. Maskva visą kaltę ir verčia 
JAV. Yra betgi aišku, kad Quad
ros simpatijos komunistams ir 
Kubai nepatiko daugeliui Brazili
jos politikų ir karių. Triukšmo 
viduje sukėlė augščiausio Brazi
lijos ordino suteikimas Kubos fi
nansų min. Che Guevara.

Quadros asmuo tebėra mįslė vi-

KANADOS PREKYBA
SU JAPONIJA pasiekė rekor

dą 1960 m. Japonijon eksportuo
ta prekių už $178 mik, o iš Japo
nijos pirkta už $110 mil. Ateityje

Išnuomojami trys kambariai be baldų 
ir virtuvė su šaldytuvu ir krosnimi. 
High Park rajone — Windermere - 
Bloor. Skambinti RO. 7-2354 tarp 2-6 
vai- p.p. arba RO. 94291 betkuriuo 
laiku.
Arti Prisikėlimo parap. bažnyčios iš
nuomojamas butas iš dviejų ir pusės 
kambarių. Atskiras vonios kambarys. 
Virimas elektra, Tel. LE. 5-3557.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal), Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bay, Šudburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
LE. 4-1403

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Manoma, kad jo atsistatydini
mas yra politinis triukas, kuris 
jam nepavyko. Atrodo, tikėjosi, 
kad minios grąžins jį valdžion.

Brazilijos viceprez. Goulart at
sistatydinime metu buvo komu
nistinėj Kinijoj. .Viceprezidento 
simpatijomis komunizmui niekas 
neabejoja, ir todėl net 14 įš 20ties 
gubernatorių, kartu ir kariuome
nės vadovybė priešinosi jo grįži
mui Brazilijon.

Šiuo metu Goulard jau grįžo ir 
perima susiaurintas prezidento 
pareigas. V. K.

savo Kredito Kooperatyve "L|TAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLI7!.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min, iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957. <

Pirm. J. Bernotas, A V. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont. 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.
. ' PARDUODAMI BIZNIAI:

$500 VISA KAINA, vaikų drabužių krautuvė. Bloor gatvėje. Nuoma $90 
mėnesiui.
51.500 VISA KAINA, plaukų kirpykla. Bloor gatvėje. 2 kėdės. Nuoma 
$90 mėnesiui.
52.500 VISA KAINA. “Cleaning & Pressing", su butu. Rloor gatvėje. Apy
varta $300 savaitėj, nuoma $150 mėnesiui.

Augščiau minėti bizniai randasi gerame rajone.
PIGUS PARDAVIMAS. $14.900 visa kaina. įmokėti. 9 kambarių 
atskiras plytų namas. 3 virtuvės, su visais baldais, alyva šildomas, paja
mas $52 į savaitę. 6% balansas. Randasi Fermanagh Ave., prie Ronces- 
valles. ■■ -
INVESTAVIMAS. 9 atskiri butai, geras pastatas, netoli lietuvių bažnyčios. 
Kaina S45.000.
Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimų High Park Ir Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI. -




