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Kai valdžia klauso
Paprastai piliečiai turi klausyti valdžios. Ateina betgi metas, 

kad valdžia klauso piliečių: ministerial nulipa nuo savo sostų ir 
išvažinėja įvairiomis kryptimis po kraštą, kad išgirstų betarpišką 
piliečių balsą. Toks metas yra rinkimų metas. Jeigu porinkiminiu 
metu valdžios ausys ir akys pasidaro netokios jautrios, tai priešrin
kiminiame laikotarpyje jos atsidaro gana plačiai. Tada pilietis 
turi progos netik išklausyti valdžios atstovų kalbas, bet ir pateikti 
savo pageidavimus, kurie ateityje gali būti respektuoti ar įvykdyti. 
Tai kiekvieno laisvo demokratinio krašto galimybė ir tai girtina 
galimybė, nes pilietis tuo būdu netik suartėja su valdančiaisiais 
asmenimis, bet ir dalyvauja krašto valdyme. Valdžia mato, ko rei
kalingas pilietis, o pilietis turi įtakos valdžios sudarymui ir jos 
vykdymui. Tokioj santvarkoj niekas negali skųstis, kad “caras toli, 
o Dievas augštai”. Toks mužikėlio skundas pasigirsta tik vienokioj 
ar kitokioj despotijoj, kur pilietis niekam negali pasiskųsti. Ten 
jis velka savo jungą, kraunamą soste sėdinčių, nuolat girdi para
ginimus didinti gamybą, jos “tempus”, lenktis “didžiajam broliui”, 
o pats niekad šviesios eliepos nemato. Despotijoj niekad neateina 
metas valdovams nulipti nuo sostų ir pasiklausyti mažojo žmogaus 
pageidavimų.

Kanadoj šiuo metu vyksta rinkiminis vajus. Valdžios atstovai 
turi daug progų susitikti su mūsų tautiečiais ir išgirsti iš pirmų 
šaltinių jų reikalus. Daugumas jų jau turi balsavimo teisę ir yra 
pasiruošę ja pasinaudoti. Ta proga viešai ir privačiai jie netik do
misi krašto reikalais, bet ir stengiasi pareikšti savo opas tiem as
menim, kurie yra ar bus valdžioje. O tokių opų yra. Viena jų — 
Kanados radijo tarnyba užsieniui svetimomis kalbomis “Voice of 
Canada’’. Visa eilė tautybių šia tarnyba naudojasi, tačiau pabal- 
tiečiai joje neturi balso, šis klausimas buvo judinamas prieš keletą 
metų, tačiau nieko nebuvo laimėta. Pabaltiečiams Kanadoje ypač 
būtų svarbu prabilti i savo kraštus savomis kalbomis, nes ryšys su 
tėvynėmis yra taip suvaržytas sovietinės cenzūros, kad joks rim
tesnis pasikeitimas idėjomis bei rūpesčiais nėra įmanomas. Iš 
senųjų okupuotų tėvynių dar galima gauti ir knygų ir laikraščių, 
kad ir raudonų, bet iš Kanados ten nieko negalima pasiųsti. Juk 
Kanados valdžiai turėtų rūpėti tokios žymios dalies gyventojų — 
pabaltiečių rūpesčiai. Juk jų giminės ir artimieji tebėra sovieti
niame kalėjime. Reikia tad i juos prabilti bent radijo bangomis, 
kuriomis daug ko turėtume pasakyti ir apie Kanados ir savo bend
ruomenių gyvenimą. Jeigu tokia galimybė teikiama tautinėms 
grupėms, kurių tėvynės žymiai laisvesnės, kodėl tad neduoti tos 
galimybės pabaltiečiams? .

Dabartinis premjeras J. Diefenbakeris viešai yra pažadėjęs 
iškelti sovietini kolonizmą, pavergusį ir Pabaltijo kraštus, Jungti
nėse Tautose. Savo pažadą jis yra pakartojęs ukrainiečių spaudai 
ir pastaruoju metu tautinių grupių laikraščiams Toronte. Tai labai 
svarbus pažadas. Norėtume manyti, kad šis pažadas įpareigoja Ka
nados valazią kaip tokią. Jeigu jis nebus tesėtas, tai ta valdžia, 
kuri jo netesės, nustos pasitikėjimo visų pavergtųjų. O ir Kanados 
vardas bus sukompromituotas.

Mums taipgi svarbu, kad tarptautinėje plotmėje būtų judina
mas karo ir okupacijų suardytų šeimų sujungimo klausimas. Ana
pus geležinės uždangos dar ir šiandieną tebegyvena dalys šeimų, 
kurios norėtų persikelti Kanadon pas savo tėvus, vyrus, žmonas. 
Deja, tik labai retais atvejais pavyksta juos parsikviesti. Privati 
iniciatyva čia nedaug gali. Žymiai svaresnis valdžios balsas. Rei
kėtų. kad Kanados užsienio reikalų ministerija tuo susirūpintų ir 
nedelsdama jieškotų kelių sujungti išardytom šeimom.

Tarp kitų rūpesčių keltinas turimų talentų panaudojimas 
krašto gerovei. Ateivių tarpe yra gabių ir išsilavinusių žmonių, 
kurie dirba paprasčiausius darbus. Galimas dalykas, jie reikalin
gi papildomų studijų, kad prisitaikytų krašto reikalavimams. Bet 
jiems reikia sudaryti sąlygas — pvz. specialų paskolų fondą, kad 
galėtų pastudijuoti ir kartu savo šeimas išlaikyti. Taip pat reikėtų 
peržiūrėti teisinę padėtį kaikurių profesijų — dantistų, gydytojų, 
teisininkų ... Jų uždarumas toks didelis, kad jis jau darosi kenks
mingas krašto gerovei. Pvz. argi pateisinama, kad daugelis užsie
niečių dantistų negali Kanadoj dirbti savo profesijoj, nors jų labai 
trūksta? Tokia padėtis gal gera profesinei korporacijai, bet žalin
ga visuomenei. Jei tokia tvarka buvo gera prieš keliolika metų, 
nereiškia, kad ji ir dabar gera. Atėjo laikas peržiūrėti daugelį 
dalykų, kad jie ne kenktų, o tarnautų kraštui. Pr. G.

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų draugijos suvažiavimo vaizdai. Iš kairės į dešinę: vėlia
vos sargyboje pamaldų metu Prisikėlimo bažnyčioje — p. Eižiniei.ė, J. Kakncvičicnė ir R. 
Dralukienė; p. O. Bačkienė kalba agapės metu; agapės dalyvių grupė, kurioje matyti ir kon
sulas dr. J. Žmuidzinas; p. A. Sun jailienė, buv. c. v-bos pirmininkė, atsisveikina su dalyvė
mis. Nuotraukos S. Dabkaus

Praradoįvilti prisivilioti pabėgėlius
Nevienodas Berijos tarnų liki

mas. Patys žymieji — Abakumo
vas, Dekanozovas, Goglidze, Ka
bulovas — netruko pasekti “bo
so” pėdomis: buvo sušaudyti. Ki
ti buvo uždaryti ypatingame 
Verchnije - Uralsko kalėjime, iš

Mūsų korespondentas Švedijoj

jos Įrašu, tarsi Mokslų Akademi- 
______  _ ja ką nors bendra turėtų su šia 

kurio 1954 m. buvo išgabentos vi- ■ klaikia, oficialiai pasmerktojo re- 
sos enkavedistų aukos. Dar kiti, j ZVP° laikotarpio, čekistine me- 
laimingai perėję valymų ugnį, bu-: džiaga. 
vo priversti pakeisti šunišką če
kisto amatą: pasidarė rašytojais ir 
tyrinėtojais. Dabar jie knaisioja
si Čėkos archyvuose ir 'daro iš
traukas iš savo nukankintųjų au
kų “prisipažinimų”. Pirmu žvilgs
niu tatai atrodo labai humaniška 
bausmė budeliams, kurie patys 
turi iškelti dienos švieson savo 
knnkinjmu aukas.

Tikrovėje, nors pakeitęs naga
ną plunksna, čekistas lieka čekis
tu. Ne rehabilituoti aukas rūpi. 
Nors pati berijinė organizacija 
bei jos veiklos metodai tapo re
žimo pasmerkti, jos sufabrikuo
tų tardymo bylų medžiaga šių “ty
rinėtojų” paverčiama ... auten
tiškais istorijos šaltiniais — “ar
chyviniais dokumentais”.

Nauji uždaviniai čekistams
Lietuvoje šie eksčekistai pasta

ruoju metų labai veikliai darbuo
jasi. Jau pasirodė eilė brošiūrų, 
kuriose savaip nušviečiami nau
jausios Lietuvos istorijos faktai, 
pradedant nepriklausomuoju lai
kotarpiu ir baigiant tokiais švie
žiais pokario metais, kaip 1955-ji. 
Sudaryta speciali “Archyviniams 
dokumentams skelbti redakcija” 
prie partijos istorijos instituto, 
tiesioginėje ck priežiūroje. Kaį- 
kurios brošiūros antraštiniame la
pe aprūpintos Mokslų Akademi-

Melo fabrikas Lietuvoje
Atrodo, jog prieš porą metų, 

pradėjus šio pobt^ižio leidinius, 
partinės viršūnės gerokai abejo
jo. Tas abejones išblaškė Snieč
kus pernai įvykusiame Lkp suva
žiavime. Jis, kaip ir dera išmėgin
tam stalininkui priskyrė didelę 
reikšmę “archyvinių dokumentų” 
-VHbiniui ir užtikrino jų tęsimą.

lietuviškieji kvislingai”. Straips
nio autorius, pasivadinęs J. Kap- 
sukaičiu, plačiai reklamuoja ne
seniai išleistą J. Vico (gal to pa
ties Kapsukaičio?) brošiūrą “SS 
tarnyboj”, kurioje, anot jo. apra
šytos lietuvių savisaugos dalinių... 
žudynės(!) ne tik Lietuvoje, bet ir 
Latvijoje, Estijoje, Gudijoje, Uk
rainoje. Rusijos vakarinėse daly
se, Lenkijoje, net Jugoslavijoje 
ir Norvegijoje. Tarsi, anuomet ne 
Hitleris, bet mūsų savisaugiečiai 
■būtų Taikę saujoj visą Europą! 
Net Pirčiupio sunaikinimas jiems 
priskirtas.

Jaudinasi dėl išeivijos
Nebūtų jokios prasmės kartoti 

visų tulžingų nesąmonių, kuriui 
pilnas J. Kapsukaičio “laiškas iš!

.iyšiuai su tuo nutarimu nuo š.m. Vilniaus”, tačiau verta atkreipti 
pradžios galima pastebėti sustip- dėmesį į tai, kokie tikslai jame 
. J _ \ . 1 “tyrinėtojų” veik- prasišviečia. Autorių ir jo duon-rojusią čekistų

Kas naujo Kanadoje?
RINKIMINIS VAJUS 

vyksta pilnu tempu. Dar jokiuo
se rinkimuose nėra buvę tiek kan
didatų. 265 vietom parlamente 
visos partijos išstatė 1000 kandi
datų. Liberalai ir konservatoriai 
turi savo kandidatus visose apy
linkėse. NDP iki šiol išstatė 225 
ir Socialinio Kredito — 175 kan
didatus. bet dar tikisi ta skaičių 
padidinti. Komunistai visoie Ka
nadoje turi 14 kandidatų. Be to. 
yra keletas nepriklausančių jo
kiai partijai.

tuojamas prekes mokėti. 1961 m. 
Kanada eksportavo Kubon prekių 
už $31 mil. Per 1962 m. ta suma 
gal tepasieks $5-6 mil.

PSICHINĖM LIGOM
TIRTI sudaryta komisija 

skelbė, kad tų ligų tyrinėjimui
pa

VALSTVR1NE SVEIKATOS
APDRAUDA Kanadc'* tano 

viena aktualiausių temų. Visi lau
kia lienos 1 d., kai provincinė 
sveikatos andrauda turi įsigalioti 
Saskatchewan nrov. Gydvtojai 
skalbia streikuosią ir iau dabar 
nrie kabino*” durų prisega skel
bimus. nareikšdami nūn lienos 1 
d. nebenraktikuosia. Provincinė 
valdžia irgi nenusileidžia.

UNIJIT NARIU
SKAIČIUS ęiima'ėio net 10 

oon trijose didžiausiose nrovinci- 
ioso- Ontario. Qucbccc ir Br. Ko
lumbijoje.

EKSPORTAS KUBON
sumažėjo, nes galvojama

Pabaltiečių 
Federacija

primena, kad deportacijų 
metinės jau netoli ir laikas joms 
ruoštis. Ragina visas pabaltiečių 
org-jas rengti bendrus viešus su
sirinkimus, demonstracijas, para
dus. Esą šiuo metu netgi svarbiau 
priminti plačiajai publikai 1940 
m. sovietų agresiją. Jungt. Tautos 
esą oficialiai nepaminėjo Pabalti
jo okupacijos, išskyrus Kanados 
min. pirm. J. Diefenbakerį. Fede
racija ragina Kanados rinkimų 
proga klausti visų partijų kandi
datų nusistatymo Pabaltijo oku
pacijos atžvilgiu ir remti tuos, ku
rie remia pabaltiečių bylą.

Australijos premjeras kreipėsi 
i JAV vyriausybę, prašydamas 

importuoti iš Australijos prekes, 
kurias pirkdavo Britanija, nes jai 
Įstojant i Europos bendrąją rin
ką, nebus kas perka. Dabar jis ve
da derybas dar su Anglija.

Savaitės ivykiai
ANTRAS AMERIKOS ASTRONAUTAS M. S. CARPENTER AP

LĖKĖ ŽEMĘ TRIS KARTUS IR LAIMINGAI NUSILEIDO. Orlaivis 
Aurora 7 pakilo į erdves gegužės 24 d. 8.45 ryto. Lėkė atstu nuo 
žemės žemiausiai 99 mylios ir augščiausiai 164 mylios. Nulėkė iš 
viso 81.000 mylių per 5 valandas. Nusileido į vandenyną 250 mylių 
toliau, negu buvo projektuota. Lėktuvų ir helikopterio atrastas ir 
Intrepiol laivu atgabentas į Turkų salą. Beveik visą valandą ryšys 
buvo nutrūkęs jam besileidžiant ir nusileidus. Saloje dvi dienas 
buvo izoliuotas medicinos ir kitiems tyrimams. Prez. Kennedy tuo
jau pasveikino savo gyvybe rizikavusį visos Amerikos vardu. 37 m. 
■ amžiaus astronautas kelionėje turėjo visą eilę sunkumų su vairavi
mo sistema, erdvių apranga, temperatūra, pergreitu kuro išsekimu. 
Spaudos atstovams pareiškė padaręs keletą klaidų. Atgalinių rake
tų iššovimas nepakankamai sulėtinęs orlaivio g^eatį^ir todėl Nusilei
dęs toli nuo numatytos vietos. ~

Prancūzijos prezidentas De
Gaulle tvirtai žygiuoja .toliau.

A. AULU VI 1AAA A JL

birželio pradžioje važiuoja į Pa- komitetas “aktyvaus solidarumo 
Į ryžiu pasimatyti su De Gaulle. Di- pagelbėti Ispanijos tautai. Jam 
1 džiausiąs reikalas_ Anglijos pri- vadova i To •. u epremje-
ėmimas į Europos ūkinę bendruo-Įra^ K. Szyr. kovojęs tarptautinėj 
mene. Jis svarbus ir politiškai J brigadoj prieš gen. Franco. Šis 

: De Gaulle, aptvarkęs daug proble- į komitetas renka ir pinigus komu-

į ninkus. Iš Maskvos, Prahos ir 
_________ ____ j______  (Varšuvos radijo pagalba duoda- 

Anglijos premjeras Macmillanas •nurodymai. Susidarė specialus

lą. Pasirodė naujos brošiūros ir davius neslepiamai jaudina lietu-Į užsimojo kurti “trečiąją jė-
straipsmai ne tik lietuvių kalba, (viškosios ir aplamai pabaltietiško-Įkui - turi sudaryti V Euio- 
bet ir didžiojoj Maskvos spaudoj.. sįos išeivijos politinė reikšmė, bū-I pos'kraštai ir kuri perims Vakaru 
L’iiri V o L’oriincn irionnnii ctnnimn x__ a i____ i ___ • •____________ 1 *

straipsniai ne tik lietuvių kalba,<aviškosios ir aplamai pabaltietiško

kuri Vakaruose Įdėmiau stebima. 
Apie jų pobūdi galima spręsti iš ■ 
tipiško pavyzdžio, ties kuriuo čia! 
norime stabtelti.

Savisaugiečiai galingesni 
už Hitlerį?
Maskvoj leidžiamas aštuonio- 

mis kalbomis savaitinis politikos 
žurnalas “Naujieji laikai” 18 nr.j 
paskelbė str. “Lietuvos liaudis iri

tent, kad šie “išdavikai ir renege- 
ratai” Vakaruose pripažįstami Pa
baltijo tautų atstovais. Esą, JAV- 
se jiems pataikauja ne tik McCar
thy tipo kongresmanai bei sena
toriai, net Baltuosiuose rūmuose 
jiems rodomas dėmesys. Už tai vi
sas propagandinis smaigalys nu
kreiptas Į tai, kaip “įrodyti”, kad 

(Nukelta į 6 psl.)

KANADOS RADIJAS 
PAVERGTAM PABALTIJUI

atleistas policininkas liudijo, mi
nėdamas pavardes, kad visas pro-
vinc. policijos “anti-gembling”
skyrius dirbo išvien su “gemble- paliuką? premTera?atsakė: 
riais”. Esą įvelti net augščiausi ' -----
pareigūnai.

Kanados premjeras J. Diefen- ■ ruošiamės po šių pasitarimų 
bakeris geg. 22 d. Toronte, Royal 
York viešbutyje, priėmė didžio
sios spaudos atstovus drauge su 
tautinių grupių laikraščių redak
toriais. Daugiausia klausimų susi
laukė iš taut, grupių spaudos at
stovų. čia suminėsime lietuviams 
įdomesnius klausimus.

I klausimą, ar konservatorių 
valdžia įvykdys pažadą iškelti J. 
Tautose sovietų koloninę bei tiro-

— Mes siekiame užsitikrinti 
| laisvę mylinčių kraštų paramą ir

valdžia išleidžia tik 5 et. asfne-; e
niui. Reikalinga daugiau lėšų ty |X Kanados LietUVIU Diena WindSOre
rimams, kad psichinių ligonių '
skaičius būtų sumažintas. Lietuvių Diena š.m. įvyks Wind

sore. Ją ruošti yra pavesta KLB 
KANADA ATSILIKUSI Į Windsoro apyl. v-bai. kuri yra su- 
20 METŲ senelių priežiūroje, i dariusi šventei ruošti komitetą, 

pareiškė dr J. Hastings, Toronto Į Paruošiamieji darbai vyksta pil- 
un-to prof, viešosios gerovės ir j nu tempu. Jau išnuomota salė ba- 
sveikatos specialistas. Palyginus liui ir koncertui. Ypač puiki salė 
su kitais kraštais, senelių namai vra gauta koncertui — tai naujoji 
ir priežiūra Kanadoje turi dar ge- Windsoro auditorija prie Ameri- 
rokai patobulėti. kos sienos ir per jos langus mato

si Detroito dangoraižiu siluetai.
Liet, kataliku pamaldoms gau-KANADOS SKAUTU

300 asmenų grupei, dalyvausian-Į fa St. Clair graži, erdvi bažnyčia, 
čiai 1963 m. pasauliniame skautų i Pamaldomis rūpinasi Windsoro 
sąskrydyje Graikijoje, vadovaus i lietuvių naujasis kapelionas kun. 
buv°s RCMP viršininkas L. H. V. Kaleckis.
Nicholson. LD metu nreanizuoiama meno 

nprod-». kuri ivvl-c miesto meno 
galerijoje. Menininkai, suintere
suoti parodoje dalyvauti, kreipia
si į dail. T. Valiu Toronte. Salia 

grindinis komisijos uždavinys — meno kūriniu yra ruošiama ir tau-

NUSIKALTIMAMS tirti
KOMISIJA, sudaryta Ontario 

nrnv.. tęsia anklausinėiimus. Pa-

sužinoti, kiek organizuotas yra 
“gemblerių” veikimas. Paaiškėja

UlAurt nyoirin cwiilIrmomi

todailės paroda.
šventės metu vyks sporto var-

kad Castro nebepajėgia už impor-’daug įvairių smulkmenų. Vienas žybos — finalinės lauko teniso ir

futbolo rungtynės, kurioms jau 
parūpintos aikštės.

Laikas greitai bėga; beliko vos 
3 mėn. iki Darbo dienos savaitga
lio — rugsėjo 1-3 d., kurių metu 
įvyks Lietuvių Diena. Tad jau 
pats laikas pradėti ruoštis.

Norintieji pasirūpinti nakvynė
mis iš anksto kreipiasi: Robertas 
Puida, 459 Church Ave., Wind
sor. Ont., Canada: tel. CL. 4-8758. 
Galima užsisakyti nakvynes pas 
privačius asmenis — Windsoro ir 
Detroito lietuvius, arba užsisakyti 
moteliuose bei viešbučiuose. Esa
me rezervavę lietuvių motelius ir 
užsakysime nakvynes viešbučiuo
se iei atsiras naeeidaujančiū.

Visais kitais klausimais, susiju
siais su Lietuvių Diena, prašom 
kreiptis: 1249 Elsmere Ave., 
Windsor. Ont., Canada. Tai vra 
informacijos, raštinės ir apylin
kės valdybos adresas.

Lietuvių Dienos komitetas

! Pa‘ 
teikti JT sekančiai sesijai rezoliu
ciją, griežčiausia pasmerkiančią 
Sov. Sąjungos koloninę politiką.

“Latvija-Amerika” redaktorius 
Kundrats paklausė, ar numatoma 
praplėsti CBC užsienio radijo tar
nyba taip, kad ji būtų girdima vi
suose sovietų pavergtuose kraš
tuose jų gimtąja kalba. įimant Pa
baltijį?

— Pasaulis turi žinoti, kad mes 
gyvename tikroj demokratijoj. 
Mes didžiuojamės, kad laisvės bei 
demokratijos kraštas gali būti pa
vyzdžiu tom valstybėm, kur laisvė 
tėra tuščia frazė. Tiesa yra ge
riausias ginklas prieš melą. 
Skleisdami tiesą, stiprinsim atei
ties vilti. Tokia tiesa bei laisvas 
žodis kaikuriom galybėm nepatin
ka. ir jį trukdo; bet tas mūsų ne
atbaido. Transliacijos pavergtom 
tautom visoj Europoj turėtu būti 
perduodamos jų kalbomis. Jos tu
rėtų žinoti, kaip mes gyvename 
laisvėje bei gerovėje. Aš nema
tau kliūčių, kodėl tokios translia- 
ciios negalėtu būti įvestos.

Dėl prekybos su komunistine 
Kinija:

— Kanada kaip ir Britanija yra 
už laisvą nrekybą su visais kraš-

j gą”, kurią turi sudaryti V. Euro-
nistinėms celėms Ispanijoj. Len
kijos profesinės sąjungos organi
zuoja demonstracijas už Ispanijos 
darbininkiją. Gdynėj uostų dar
bininkai atsisakė pakrauti anglis 
i Ispanijos laivus, kurie turėjo 
jas vežti i Barcelona.

N. Zelandijoj atgaivinta sena 
idėja jungtis prie JAV. Ši idėja 

kilo ryšium su Britanijos derybo-

vadovybę į savo rankas. Tas nepa
tinka nei Amerikai nei Britanijai. 
Jį palaiko Vokietija ir Italija, bet 
priešinasi trys jų mažieji sąjun
gininkai — Belgija, Olandija, 
Liuksemburgas, kurie norėtų bū
tinai įtraukti ir Angliją. To sie
kia ir Amerika, manydama, kad,mis dėl jos įstojimo”i Europos 
Anglija sugebės prilaikyti De j ūkine bendruomenę.
Gaulle. _i 4..A- x - -.Skandinavų valstybės turi vil

ties patekti i Europos ūkinę ben
druomenę. švedų optimizmas su
stiprėjo po to. kai grižo iš Euro
pos jų prekybos min. Lange, ku
ris pasakė, kad “tai Įvyks dar šių 
metų liepos mėn.”.

R. Vokietija jieško Vakaruose 
pirkti maisto už $600.000.000 
skolon. Eina derybos su V. Vo

kietija dėl kreditų $250.000.000 
sumai. Kitu kreditų jieško Pran
cūzijoj. Olandijoj. Norvegijoj, 
Švedijoj ir Danijoj. V. Vokietija 
sutinka skolinti, jei bus vėl atsta
tytas laisvas susisiekimas tarp 
abiejų Berlynu, kur dabar yra pa
statyta komunistinė siena.

Eginfo diktatorius Nasser, Vai

Neteisinga, žiauri ir nepolitiš-Į 
ka elgsena su pabėgėliais iš 
raud. Kinijos Hong Konge tę
siama toliau. Koloninė valdžia, 

kuri priklauso Britanijai, ir to
liau juos grąžina atgal. Kanada 
sutiko priimti 100 šeimų ir JAV 
apie 6.000 asmenų. Hong Kongo 
valdžia nuo gegužės 1 d. grąžino 
55.000 kiniečių atgal. Raud. Ki
nijos drastiškomis pastangomis, 
užėjus liūties laikotarpiui, pabė
gėliu skaičius labai sumažėjo. Ar 
vakariečiai mano laimėti kovą 
nrieš komunizmą taip elgdamiesi 
su pabėgėliais?

Indonezija, remiama visų rau
donųjų. toliau puola Olandijos! 

kolonija N. Gvinėją. Paėmė mies
tą Teminabuan ir žygiuoja prie dąs Egiptą po karaliaus Faruko 
olandų Įsitvirtinimų.' Olandai iš Į nuvertimo, neturi ligi šiol jokios 
lėktuvų puolė 400 Indonezijos pa-j konstitucijos ir jokios nuolatinės 
rašiutininku. JT gcn. sekr. ragina Į vyriausybės. Dabar, susišaukęs • "r , •• • » «• • « • • • 1___ 1 1     •'•t t _ _ir Tndoneziia ir Olandiją baigti 
ginčą taikiu būdu.

Oalndijos vyriausybė oraneša, 
kad ji yra pasiruošusi priimti JA 
V-biu plana Gvinėjos reikalu. Pa
gal jį, dviem metam N. Gvinėjos 
valdymą perimtų JT. po to — In- 

ir būtų ivvkdytas tautos 
atsiklausimas — plebiscitas.

Isns»ni’oj darbininkų streikai 
liečiasi. Jau streikuoja beveik 

visuose Ispanijos didesniuose 
miestuose. Komunistu partija, 
veikianti nocrindv. išleido atsi- 
št»uk’’”a. kviečianti visus Ispani
jos darbininkus visuotiniam strei
kui. Ji bando žvointi drumstam*'

snecialu kongresą iš 1750 asme
nų, pasakė kalbą anie arabu socia
lizmo istorija ir filosofija ir per
skaitė konstitucijos projektą.

Berlyne, nušautas 15 metn ber
niukas. mėsines kanai" nebėg

ti iš rvtinio Rerlvno i Vakarus. 
Prasidėjo susišaudvmas tam abie
ju Berlyno noliciių ir vienas ko
munistų sargybinis buvo nušau
tas.

Suimtas lietuvis 
teroristas

Gembės 25 d. visi V^u-muelos
tais, išskyrus pardavimą strategi-: vandenyje; streikai prasidėjo dėl laikraščiai nirmuose pusiniuose 

-------jx:— įkitu nriežasčiu. I nranešė. kad centrinėj'' Venezue- 
galimi studentai streiku**- loic. k»>r nradėin siausti kornunis- 

ia dėl vvriausvhės rri<*->»o eHj. tu teroristu bandos, kariuomenės 
r*ns» sn studentais. Policija iau daliniai su "y r’". »š ku-
yra įsimaišiusi i šias kovas ir s*ah- rios 1 užmuštas ir 9 ^nrauti gyvi, 
do betkokį studentų viešą pasi- Pirmoje vietoje minima, kad su- 
'reiškimą. Įgautu tarm* v^ Alni’*’as Tama-

Komunistinis blokas kurs*o ’s-Įšauskas nažvmima t"**', nat. kad 
i panijos streikuojančius darbi-'gimęs Lietuvoje.

nių medžiagų.
Dėl n»li**$o teisių chartos — 

Bill of Rights:
— Tai bus efektyvu, kai ji bus 

feder. valdžios kontrolėje. Tam 
reikia ją Įrašyti j konstituciją. 
Nauia konstituciia ruošiama, bet 
palengva, nes visos provincijos 
turi susitarti.
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GEDIMINAS-GALVA

Snaudžianti ar veiklioji lietuvybė?
Vis skatinama, kad lietuviai, 

kur jie begyventų, rūpintųsi lie
tuvybės išlaikymu. O kaip sunku 
ją palaikyti, kai išsisklaidėm pp 
platų pasauli. PLB yra tik tam 
ir sukurta, kad palaikytų lietuvy- remiamos ir skatinamos savo kal
bės saitus ir apjungtų išsisklai- bas tęsti toliau, nes Amerikai, rei- 
džiusią lietuvišką šeimą. Tikslas kia žmonių, 
aiškus ir girtinas, bet ar Lietuvių kalbas. 
Bendruomenei sekasi lietuvybę iš- __
laikyti, didelis klausimas. Kiek bas • rašykim i vietines spaudos 
tik galima, Amerikoj, Kanadoj, Į skiltis, kelkime Lietuvos vardą.

gistruotis šiuo adresu: Dr. A. 
Fishman, II West. 57 St., N.Y. 19. 
Būkime tikri, kad Amerikos val
džios kalbų tyrimo Įstaiga paruoš 
net projektą, kad visos grupės bus

mokančių Įvairias

Mokantieji anglų ar kitas kal-

Neatsakyti klausimai
Kodėl romanų kraštuose tarps- 

a komunizmas? Kodėl ispanų tau
ta, sunaikinus garsiąją armadą, 
staiga palūžo ir vėliau nerodė di
desnių polėkių? Kurios priežastys 
lėmė, kad lietuvių tauta istorinei 
valstybei nedavė ryškesnių vals
tybininkų, kurie būtų sugebėję 
ginti lietuviškąjį valstybingumą?

Italai, renesanso pavėsyje, pa
kilo i nepaprastas kūrybines augš- 
tumas. Politiškai padalintos Ita
lijos pėdsakai ir nūnai ryškūs. Ri- 
sorgimento — italų tautos pabu
dimas ir vėlyvesnį! tarpsniai tepa
rodė kaikuriuos polėkius, kurių 
dauguma liko neįgyvendinta. 
Anuometinė “italianita” - itališ- 
kumas, susietas su tautiškumu, 
patriotizmu ir liberališkumu bu-

Italų kompartija - didžiausia Vakaruose 
Nuolatinis pavojus demokratijai

* La M į .*

kimą palenkti, o savo vardą liūto' klausimus. Sis? priekaištas yra da- 
nagais Įrašyti istorijos'lapuose. Ihni pagrįstas, nes šio pokario
Jis užsimojo italus išorėje tvarky- “democristiani” vyriausybės jieš- 
ti, tačiau fašizmas nebuvo pajė- kojo kelio ir dėl tarpusavio trin-

Toronto - Parkdale 
perrinkite

Australijoj, V. Vokietijoj ir ki-r Dviejų žmonių iniciatyva atsira-vo perlas, greitai praradęs spinde- 
tur stengiamasi pagal Lietuvių (jo “Palik ašaras Maskvoje”. Stp. si saulėtame pusiasalyje. Ano 
Bendruomenės nuostatus veikti. Zobarskas išleido dvi knygas, o tarpsnio politikas Cavour skelbė, 
Ir Darulio įritu T i^tuvroo i»« mnfarn'VoJ italai naro nrihranHa fvarbv.Ir štai Čikagoje, tame pasaulio kur kitu Lietuvos vyru ir moterų 
lietuvių centre, kai tik buvo iš- darbai?’Juk Lietuva jiems davė 
rinkta Amerikos LB Krašto Vai- netik lietuvių kalbą; daug kas iš- 
dyba, imtasi žygių Įvairiais keliais moko prancūzu, anglu, vokiečiu ir 
ir būdais veiku gana sistemingai, kitu kalbu, kad jie išėję i pasauli

Gerai žinome, kad spauda, lie- skleistu tik gera žodi apie Lie
tuviškos radijo valandos, mokyk- tuvą. Tegu “Palik ašaras Maskvo- 
los ir kiti kultūriniai sambūriai i je” ir kitos knygos pasiekia visas 
yra lyg palydovai lietuvybei rie-1 bibliotekas ir žymiuosius žmones, 
dėti tinkamu keliu. Ypač spaus- Į LB uždavinys — skatinti ši darba, 
dintas lietuviškas žodis. Džiugu, kuris jau dirbamas su p. Prapuo- 
kai romanų premijos kyla, skel- ieniu priešaky. Sveikintina! O 
•biami Įvairūs konkursai, bet tai kiek senųjų lietuviu išmeta lau- 
tik trupinėliai šiame tremties ke- l kan knygų, plokštelių ir kitų daly-

x 1 kų! Juos irgi reiktų surinkti ir ati
duoti i bibliotekas.

Bal. Brazdžionis

gus pajudinti socialinių klausimų 
kalno. Nuotykiai tarptautinėje 
politikoje nusilpnino italus.

Italija sumaniai išsisuko iš pra
laimėto karo nelemties. JAV savo 
duosnumu buvusi priešą siekė pa
daryti talkininku. Tautai suteik
ta pilna galia, tačiau dalis balsų 
atiteko komunistams, kurie griau
na demokratiją.

Ketvirtadalis italų 
balsuoja už komunistus
Kodėl “catolicissima Įtalia” šio 

pokario metu pasuko Į komuniz
mą? Į ši klausimą čia bandome 
atsakyti. h

Vieni nurodo, kad jau praeityje 
italai bandė kaikurias komunisti
nes apraiškas. Jei ir galėtume Įro
dyti istorinių bandymų svori, rei
kėtų jieškoti dabarties priežasčių. 
Deja, italuose neužtinkariie san
tvarkos. kuri atitiktų bent rusų 
“mir”.

Kiti tvirtina, kad komunizmo

ly. Gerai, kad tai daroma, bet ar 
lietuviška visuomenė priima Į sa
vo širdį? Ar lietuviška lituanisti
kos mokykla turi reikiamą skai
čių knygų savo klasėms? Ar pa
kankamai yra lietuviškos literatū
ros mūsų jaunimui? Vos keli sky
reliai laikraščiuose, viena “Eglu
tė” ir toji vos kojas pavelka, či-j 
kagoje LB švietimo vadovas Igną- į 
tonis viename spaudos žmonių su-1 
sibūrime aiškino: kaip būtų gra
žu,.jei vieton Įvairių dovanų, ypač 
sukūrusiems lietuviškus šeimos 
židinius, vedybų proga būtų Įteik
ta lietuviškų knygų, užrašomas 
lietuviškas laikraštis, lietuviškos 
p! “e*.‘s f?:i. Tuo būdu visą
amžių lydėtų ju gyvenimą gyvas 
lietuviškumas, o ne kokios men
kos vertės dovanos. Yra gera kny
ga, V. čižiūno parašyta: “Tauti
nis auklėjimas šeimoje”. Kodėl ji 
guli kažin kur sukrauta ir neran
da kelio i visuomenę? Kaip tik bū
tų gera proga ją Įteikti vedybų 
dovana naujai šeimai. Mūsų lie-* 
tuviškose šeimose gimsta nemaža i 
lietuviukų ir lietuvaičių; kodėl gi- ■ 
mimo proga nenunešti lietuviškų I 
plokštelių, kaip žirginėliai , ar. Tolimesnei informacijai apie-- npnaoailAin ninion
kokią knygutę, “Eglutę užrašyti? Ki g K <r b l<r DO^rindinin- 13 J e Jam nePaSalleJ° PiniSM Juk tai būtu prasmingiau, negu^riinKS

i kad italai nėra pribrendę tvarky
tis demokratiniu būdu. Jis skel
bė monarchiškąji konservatyviš- 
kumą, kuris po I D. karo prarado 
galią, o po II visai išnyko.

Anuomet Įsigalėjus suirutei 
atnešamas “fascio”, skolintas iš Įsigalėjimo priežastimi yra kraš- 
istorinės Romos liktorių, pamėg- to, o ypač pietinės jo dalies, ne- 

Įdžioti Garibaldi bandymai, bet turtas. Savo akimis mačiau italų 
gristi korporacinės santvarkos ’ skurdą. Jis didelis, bet nepalygi- 
pradais, kurie buvo kaikurių švie, 
šuolių peršami ir lietuvių tautai. 
Fašizmo įgyvendintojas ii duče — 
dramatiškas vaidila, kraštutinu
mų išreiškėjas. pusbadis socialis
tas, vėliau kovojantis nacionalis
tas. bandė ne tiek italų tautos li-

namas su arabų masių skurdumu. 
Netik arabai, bet ir daugelis tau
tų yra neturtingos, bet komuniz
mas ten neturi svaraus balso.

Tretieji bando priežasčių jieš- 
koti Italijos vyriausybės nesuge
bėjime spręsti krašto socialinius

Patyrusio šnipo atsiminimai

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS
Paruošė VYT. KASTYTIS

Oreste Pinto Įtarimas pradėjo 
Įgauti rimtesnį pobūdi. Mažiau
siai du kartu kažkas vokiečius iš 
anksto buvo Įspėjęs apie pogrin- 
džie pknaoj?.mac cperacijas. 
Abiem atvejais kulipkų nepalies
tas liko King Kongas, nors žuvo 
beveik visi jo bendradarbiai. Dar 
keisčiau, kad vokiečiai nepanau
dojo kulkosvaidžių ir automatinių 
ginklii ugnies, pasitenkindami 
taikliojo šaudymo šautuvais, lyg 
kad jie būtų bijoję pataikyti i di
džiausią taikini

si i Vieną, Kitos merginos bute 
reikėjo išlaužti duris, bet ir ši 
kartą jų laukė nesėkmė — dar šil
tas Maigaietha Delden lavonas: 
vokiečių agentė buvo prarijusi 
nuodų piliulę ...

Apklausinėti liudininkai tvirti
no, kad tuo laiku/kai vokiečių 
kontražvalgyba suėmė King Kon
go broli, pogrindžio herojus sken
dėjo skolų jūroje. Tačiau, broliui 
išėjus i laisvę, King Kongo ranko
se atsirado krūvos pinigų. Jis pra
dėjo grąžinti skolas ir lėbauti iš- 

i taigingiausiuose restoranuose.

— Laukiu. Dvi valandos kaip 
aš jo laukiu ir sulaukti negaliu.

— Nelaukite, jis neateis. King 
Kongas gavo kitą Įsakymą.

i — Koki Įsakymą?
— Ankstyvą rytmetį jis išvyko 

Įvykdyti specialaus uždavinio.
— Su vidaus pajėgomis?
— Ne. Jis būvo pervestas kana

— King Kongą... Piršosi viena išvada: brolis buvo'
KING KONGO DRAUGĖS Pastas todėl, kad King Kongas; 

. - ... . perejo į vokiečių tarnyba, uz ku-j

ties vis tūpčiojo. Ar nūdienis po
sūkis i kairę pateisins viltis pra
dėti didesnes reformas? Per pa
staruosius mėnesius daug ko ne
padaryta, nors žadama išleisti įs- 
statymą, kad ištekėjusios moterys 
nebūsiančios iš darbo atleistos. 
Darbdavių sauvalė privertė dau
geli moterų gyventi susimetus, 
be sutuoktuvių, nes jos nenorėjo 
likti bedarbėmis.

Ketvirtieji sumoja aiškinti ūki
niu atsilikimu, šio pokario metu 
Italijos ūkinis < gyvenimas žymiai 
pakilo, naujos pramonės Įmonės 
Susikūrė, nors iki šio meto nesu
gebėjo gyventojų prieaugliui dar
bo parūpinti. Dalis italų priversti 
svetur duonos jieškoti. Ir ūkinio 
pakilimo metu kompartijos Įtaka 
nesumažėjo.

Pagaliau, kaikurie bando aiš-1 
k......... . • • • ••
tos būdu - “dd^TaTSte”-.ajst?vai- Kiekvieno krašto, neiš-

RINKIMAMS VESTI RAŠTINĖS: 
1439 Queen St W. — LE. 7-2163 
2078 Dundas St. W. — LE. 7-2697 
1608 Dupont St. — LE. 6-0914

• Reikalavo sumažinti laiką senatvės pensijoms gauti
nuolatiniams gyventojams nuo 20 metų iki 10 metų.

• Padidino senatvės pensijas nuo $41 iki $65.
• Pasiūlė privalomą ligoninės draudimo planą.
• Rūpinasi rasti 500.000 naujų darbų.
• Pravedė Lygių Teisių Įstatymą visiems kanadiečiams.

MALONEY, Arthur X
Spausdinome Parkdale Progressive Conservative Sąjungos

M

Krikščioniškosios demokratijos 
jaunimo kongresas

Venezuelos sostinėj Karakase 
geg. 8-16 d.; Įvyko pasaulinio mas
to kr. demokratu jaunimo kongre- 

kinti klimatinėmis sąlygomis, tau-įsas> kuriame dalyvavo ir lietuvių

gyventi šia diena ir laukti laimin
gesnio rytojaus. Italas nėra rū
pestingas, kruopštus ir ištvermin
gas. Jis abejingas ir tikėjimo da
lykuose, nors 90% komunistų ne
nutraukia saito su Bažnyčia.

Visi šie samprotavimai tepasa
ko tik dali tiesos. Romanų tauto
se Įsigalėjo komunizmas, nes ma
sės tegyvena tik juntamąja tikro
ve ir prarado idealus. Ispanai ir 
portugalai pateko po diktatūros 
vožtuvu. Prancūzijos komunistai 
nūnai pergyvena- sukrėtimą, nes 
sutelktoji prezidentinė galia ir 
naujas rinkimų Įstatymas užkerta 
kelią jiems pasireikšti.

Dalis italų, nors jie save vadi
na katalikais, pasuka i komuniz
mą ir. nežiūrint ekskomunikavi- 
mo, balsuoja už kompartiją. Ket
virčio italų tautos posūkis i ko
munizmą rodo bandymus užpil
dyti idealų tuštumą komunizmu.

Kompartijos svoris
Italijoje
šio pokario metu komunizmas 

pergyveno didelių smūgių. Stali
no nuvaįnftavimas, sukilimai dau
gelyje kraštų, o ypač Vengrijoje,

skiriant nė pavergtųjų, sąjū
džiams buvo leista siųsti po du at
stovus. Tokių kraštų buvo 37; 15 
kraštų atsiuntė stebėtojus. Iš lie
tuvių dalyvavo inž. A. Venskuš iš 
Paryžiaus ir archit. L. Pabedins
kas iš Čikagos. Pirmasis atstovavo 
Vidurio Europos kr. demokratų 
unijos jaunųjų sekcijai ir Euro
pos lietuvių jaunųjų KD grupei 
kaip jos pirmininkas; antrasis — 
kr. demokratijos studijų klubams..- 
Be to, su jais kaip stebėtojai daly
vavo 11 tautiečių iš Karakaso.

Kongreso atidaromasis posėdis 
įvyko miesto teatre. Atidarė Ve-

nezuelos prez. R. Betancuort. Jo 
kalbos klausėsi 2000 dalyvių. Ki
ti posėdžiai vyko Humboldt vieš
butyje. Buvo svarstyta: tarpkonti- 
nentiniai santykiai pasaulinės po
litikos tėkmėje, jaunųjų KD kon
stitucija; išklausyta tautinių at
stovų ir komisijų pranešimai. Dis
kutuota socialiniai ir ūkiniai klau
simai; diskusijoms vadovavo Ve- 
nezuelos KD pirm. dr. R. Calde
ra. Pranešimus padarė Venezue- 
los žemės ūkio min. V. J. Laudi- 
nez ir pramonės min. dr; G. Gon
zalez. Užbaigai prez. Betancourt 
surengė banketą prezidentūroj.

Kongrese buvo nutarta sudary
ti pasaulinę jaun. kr. demokratų 
org-ją. Kol kas sudarytas vad. or
ganas, apimąs Europą ir Ameri
ką; Afrika prisijungs vėliau.

Pasaulinė paroda be lietuviu?
ED. ŠULAITIS

diečių žvalgybos pareigoms, bet; šio pokario metu ūkinis pagerėji- 
mes neturime teisės duoti smul- mas, italų kompartijoje pergyve- 
kesnių žinių, nes jos liečia labai narnos suirutės vis tik nesųgniuž- 
slaptą karinę operaciją ... dė komunistinio sąjūdžio italuo-

Vėliau Oreste Pinto gavo šias se. Italų kompartijai ir šiandieną 
žinias iš oficialių šaltinių, bet ta-1 priklauso 1,7 mil. narių, kurių 
da. kaip žmonės sako, šaukštai jau i daugumą sudaro darbininkai, 
buvo po pietų. Marš. Montgome- smulkūs ūkininkai, amatininkai 
ry kanadiečių ir britų parašiuti- ir žemesnieji tarnautojai. Didžiau-

slaptą karinę operaciją ...

ten kokias “papūgas” sprausti 
vaikams.

LB rūpinasi ir lietuviškom mo- 
—kyklom.įžiūrėk, apylinkėj yra ke

li mokytojai, vaiku yra. o mokyk
los nėra — nėra ryžto. LB parei
gūnai turėtų rasti ir priemones, ir 
klases, ir laiką. Moralinės para
mos suteikti gali ir parapijos lie
tuviai kunigai, Įstaigos ir kiti šal
tiniai net lėšomis, tik reikia neap
sileisti. Veikti reikia, kad dar po 
keliolikos metų turėtume kas 
skaito laikraščius, klauso radiją, 
perka lietuvišką knygą..Tokias pa
stangas Įvertina net JAV valdžia. 
Žiūrėkit, pirmą kartą Amerikos 
istorijoj dabartinė valdžia susirū
pino ateivių kalbomis, kad jos to
liau išliktų; sako, skirs tam net 
lėšų, švietimo vadovas sako, kad 
paskelbtas atsišaukimas tam rei
kalui registruotis, davė labai pras
tus rezultatus. Kiti bijo surašyti 
sambūrių ar mokyklų vardus, ko 
bijoti? Ar čia vergų šalis? Nelau
kiant visi LB ir nepriklausą prie 
Bendruomenės yra kviečiami re-

Šią teoriją patvirtino faktas, kad 
tuo laiku King Kongas pradėjo vi- 

i sa serija labai pavojingu operaci- 
gui yra'S;;; nem'Sib'rangeny-: j,U Jų ^ndradarbiai žū- 
biu. kurios turėjo būti panaudo- ° jts išlikdavo gyvas...

J .. . . .. : T’*wion minu Kino k nncfnc tiL’.

kės. adresą. Pinto nuvyko i jos pi
li. Ji prisipažino, kad King Kon-

i ninku divizija buvo nuleista ties 
Arnheimu. King Kongas turėjo 

; pereiti fronto liniją ir Įspėti vie- 
‘ tinio pogrindžio vadus, kad jie pa- 
įdėtų parašiutininkams. Jis savo 
Į misiją atliko: britų ir kanadiečių

šią vaidmenį atlieka 11.000 švie
suomenės ir 6.000 studentų. Kom
partijos 74% narių yra vyrai.

Nežiūrint Įvairių kompartijos 
lūžių, ketvirtis italų tautos balsuo
ja už komunistinius sąrašus. 141

tos pogrindžio veiklai finansuoti, j ie’Su ^(?n^3S. ; P.31 ašiutininkai nusileido i vokie- pariamen(0 narvs ir 57 senatoriai
Tačiau King Kongo silpnoji pusėj1’31 dirbo vokiečiams, kodėl jis cių tankų divizijos vidun, nors £ jė - trukdo vyriausy. 
buvo moteriški sijonai Dali ravo!vlenl k3rg. įuv? peršautas per oro žvalgyba toje vietoje nebuvo b- darbJuJ Kuri hik ^ms į 
braneenvbiu ii vėliau nastebėio Plaučius? Pinto ilgai lauže galvą, pastebėjusi jokio didesnio vokie-1, nadtp1kti •_ k_irb nsin^n.brangenybių ji vėliau pastebėjo 
pas dvi merginas.

— Žinote jų pavardes?
Moteriškė atsiduso:
— Mia Žeist ir Margaretha Del- 

den — abi jos yra gerai žinomos 
pigaus žanro tavernų damos ...

Oreste Pinto pašoko nuo kė
dės — jo sąrašuose šios merginos 
buvo užregistruotos kaip vokiečių 
kontražvalgybos agentės. Negaiš
damas daugiau laiko, jis grižo Į 
Briuseli. Iš čia jis tuojau paskam
bino savo padėjėjui i Antverpeną, 
kur buvo sąjungininkų žvalgybos 
centras. Žvalgyba tūrėjo Mia 
Žeist ir Margaretha Delden adre
sus. Lydimas poros policininkų, 
Pinto nuskubėjo i Mia Žeist butą. 
Deja, jos ten jau nebuvo — kartu 
su vokiečiais ji buvo pasitrauku-

jieškodamas atsakymo i ši klausi- čių kariuomenės judėjimo. Tankų 
mą. čia jis dar kartą prisiminė I divizija buvo permesta porą va- 
vokiečių kontražvalgybai dirbu- landų prieš prasidedant parašiu
sias King Kongo drauges. Briuse- tininkų nusileidimui. King Kon- 
lyje Pinto negalėjo gauti jų adre--gas žinojo tikslų nusileidimo lai- 
sų, o Antverpene adresai buvo! ka. Iš gerai paruoštų 10.000 vyrų 
Įtraukti i amerikiečių žvalgybos i tik 2.400 po dešimt dienų užtru- 
kartoteką. Galbūt panaši netvar-' kusių aršių kautynių šiaip taip 
ka viešpatavo ir vokiečių tarpe? į prasimušė iki sąjungininkų fron- 
Gal King Kongą pašovusieji ge- to linijos. Visi kiti buvo likvi- 
stapininkai nežinojo, kad jie šau- duoti...
na i vokiečių kontražvalgybos Karo istorikai spėja, kad sėk- 
agentą? Klaidai paaiškėjus, buvo mingai pavykusi Arnheimo opera- 
lengva leisti suorganizuoti ligo- cija būtų pralaužusi duris i Vo-

• • v • • T W • ♦ 1 A A v > •' •

Karo istorikai spėja, kad sėk-

Įvairūs
siuntiniai Estija, Ukraina

■ * J*., Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS IVOnCIGOSa paprastu ir oro pasru draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIU ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto ikii' 

7 vai. vakaro, šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų -
M ’ S UWU* t t

105 Cannon St. E.. Hamilton. Ont. 
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis.

94 Douglas Street, Sudbury, Ont- 
Tel. OS4-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

*^Z*WV* KZV.W. VA A . & VZ .

ninės užpuolimą ir King Kongo 
išvadavimą, ta pačia proga sulik- 
viduojant operacijoje dalyvavu
sius 47 pogrindžio narius ...

•Gestapininko padaryta žaizda 
tada pasidarė neįkainojamas King 
Kongo turtas — dėl jos niekas ne
galėjo abejoti King Kongo loja
lumu pogrindžiui net ir tada, kai noma, nebuvo. Generolai visą’kal- 
sekančiose pogrindžio operacijo- tę suvertė paprastam atsitiktinu- 
se jis tik vienas išlikdavo gyvas... ’ .....................—

ARNHEIMO IŠDAVIKAS

kietiją ir dar 1944 m. užbaigusi 
karą su vokiečiais. Dėl vieno žmo
gaus viskas nuėjo šuniui ant uo
degos ...

Oreste Pinto sąjungininkų 
kontražvalgybos vadams išdėstė 
savo Įtarimus. Jie pareikalavo 
irodvmu. Konkrečiu irodymu, ži-

vyko pasitelkti ir kairiuosius so
cialistus. Komunistai ir kairieji 
socialistai valdo 1.800 savivaldy
bių. Emilijoje ir Toscanoje jie 
yra pilni šeimininkai.

Didžiausia komunistų atspara 
yra jų organizacija. 39.852 kom
partijos padaliniai, gausios komu
nistinio jaunimo organizacijos, 
sporto, moterų, darbininkų, spau
dos organizacijos ir Įvairūs klu
bai yra giliai Įleidę šaknis visame 
krašte. Kompartijos metinis biu
džetas siekia $25 mil. Komparti- 

t joje dirba viršA0.000 apmokamų 
ir apie 20.000 dalimi apmokamų 
tarnautojų. Ne komunistinė idėja, 
bet kompartijos organizacija ju
dina italus.

mui — girdi, nelaimingo sutapi
mo dėka vokiečiai i Arnheimo 
aoylinkes buvo atitraukę tankų

Oreste Pinto nutarė veikti. Jis divizija jos pergrupavimui ir pa- 
paskambino į olandų pogrindžio pildvmui. King Kongas ir toliau 
centrą, kur King Kongas buvo ža- naudojosi pilna laisve. Pogrindžio 
dėjęs Įteikti oficialų skundą prieš vada nelengva apkaltinti išda- 
pulk. Pinto dėl incidento prie sto- vyste. (Bus daugiau)
vykios vartų. Pogrindžio vadovy
bė nieko nebuvo girdėjusi apie jo
ki skundą. Taigi, King Kongas 
savo grasinimo neįvykdė. Kodėl?* 
Jeigu jis yra vokiečių agentas, be; 
abejonės, jam būtų labai pavojin
gas ėjimas rašinėti skundus prieš 
sąjungininkų kontražvalgybos as
menis ...'

Pinto isakė atsiųsti King Kon
gą. kad jis galėtų pasišnekėti apie 
jo nuveiktus žygdarbius ir pra
vesti šio herojaus išsamų tardy
mą. Olandų kolegoms jis prasita
rė. kad King Kongas yra įtrauktas 
1 . 
tuo tarnu trūksta konkrečiu įro
dymų. ir jo Įtarimas yra pagristas pakrikštytas evangeliku bažnyčio- 
grynai teoriniais spėliojimais ... je, būdamas 6 metų amžiaus. Apie

Paskirta valanda King Kongas žvdus jis 1844 m. rašė: “Koks vra 
nepasirodė. Pas Pinto prisistatė žydų pasaulinis kultas? — Pre- 
du olandu karininkai. į kybą. Kas yra ju pasaulinis Die-

— Laukiate King Kongo? |vas? — Pinigai.”

Ar Marksas 
antisemitas?

Markso senoliai yra davę žy
dams garsių rabinų, tačiau Mark
so tėvas perėjo i tuo m$tu buvu
sią protestantų atskalą “Prūsų 
Kunigaikštijos evangelikų bažny
čia’’. Nors jis pats buvo ateistas, 
tačiau ta religinė grupė jam pati
ko. neš garbino prūsų gyvenimo 
būda. Savo vaikus Marksas per-

i ĮtanSrhųjų asmenų sąrašus, nors spėdavo apie ateizmo pavojus. 
Jaunasis Karolis Marksas buvo

Balandžio 21 d. buvo atidaryta 
pirmoji po 1939 m. pasaulinė pa
roda Amerikos žemėje. Ji vyksta 
Amerikos šiaurės vakaruose — 
Seattle mieste.

1964 m. balandžio 22 d. Įvyks 
kitos pasaulinės parodos atidary- 
mas. ŠĮ'kartą vėl bus grįžtamoj 
Amerikos rytus — Niujorkan.

Nors iki tos parodos nemaža 
laiko, tačiau paruošiamieji dar
bai jau pradėti.

Niujorko pasaulinė paroda 
truks 360 dienų — 1964 ir 1965 
metais po pusmeti. Parodos tiks
las — pademonstravimas Įvairių 
tautų pasiekimų mene ir moksle 
Niujorko 300 metų sukakties pro
ga. šia paroda norima pabrėžti 
taiką, šūkiu — “Peace Trough 
Understanding’’.

Paroda,užims didelį 646 akrų 
žemės plotą netoli La Guardia ae
rodromo, Flushinge. Jos teritori
ja bus padalinta i 5 dalis: tarp
tautinę. transporto, pramonės, JA 
V-bių ir vandens — skirta van
dens sportui. Parodos metu vyks 
Įvairios meno programos, kurios 
bus rengiamos statomame Lincol- 
no centre, Niujorko mieste.

Norintieji parodoje dalyvauti 
jau turėjo iki 1962 m. balandžio 
1 d. pasirašyti sutarti dėl vietos 
nuomos (sklypų nuoma visam pa
rodos laikui — $6 už kvadratinę 
pėdą ir apie $100.000 už paviljo
no aptarnavimą). Paviljonų pla
nai parodos vadovybei turi būti 
pateikti iki 1962 m. gruodžio 31 
d., o statyba turi būti užbaigta iki 
1963 m. gruodžio 31 d.

O kaip su Lietuvos 
paviljonu?
Niujorkiečių lietuvių tarpe bu

vo susidaręs entuziastų būrelis, 
kuris tyrė galimybes šioje paro-

Mohawk Furniture
137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baidai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus

Valome, takome lr atremontuojame įvairins baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

doje Įrengti ir Lietuvos paviljo
ną. Pagaliau, jie nutarė paviljo
no čia nestatyti, motyvuodami lė
šų stoka.

Iš kun. L. Jankaus prisiųsto in
formacinio lapo paaiškėjo, kad 
vieniems lietuviams savo paviljo; 
ną pastatyt? buvo' galima; bet rei
kėjo bent $200.000. Todėl jis sa
ko. jog “prisiglausti Vatikano pa
viljone būtų daug pigiau”. Taip 
pat jis rašo, kad dabar dar nėra 
aišku ar bus galima prisiglausti 
kitame “bendrybių” (taigi, ne tau
tiniame skyriuje) paviljone, kur 
750 kv. pėdų atsietų apie $10.000.

Tame pat informaciniame leidi
nyje duota žinių ir apie 1939-1940 
m. Niujorko pasaulinės parodos 
Lietuvos paviljoną. Jo išlaidos be 
eksponatų tada siekė $150.000. 
Vien aptarnavimas atsiėjo virš 
$44.000. Visi eksponatai buvo at
siųsti iš Lietuvos.

Taigi, i būsimą Niujorko paro
dą atskiru paviljonu Lietuvai da
bar, atrodo, nėra galimybių pra» 
siskverbti, juoba, kad ir sutarties 
data yra praėjusi, žinoma, reikė
jo anksčiau pagalvoti apie jungti
ni Pabaltijo valstybių paviljo
ną. Tai buvo gana realūs dalykas 
piniginiu atžvilgiu. Dabar jau be
lieka tik prisiglaudimas pas kitus, 
tačiau ir apie tai būtina susirū
pinti greitai, nes netrukus ir to
kiai galimybei bus pavėluota.

šioje parodoje, be abejonės, 
dalyvaus ir Sov. Sąjunga, kuri, 
reikia manyti, išstatys ir okup, 
Lietuvos eksponatus. Taigi, lais
vieji lietuviai savo dalyvavimu 
parodoje galėtų ypatingai atkreip
ti i save dėmesį. Tik reikia greitai 
pajudėti!

Drabužiai iš 
popieriaus

Artėja laikas, kada moterų va
karinės suknelės ir kareivių uni
formos bus gaminamos iš popie
riaus; gal net ir batai bus popieri
niai.

Tą pranašauja JAV medžio ap
dirbimo Sąjunga. Bandymai jau 
daromi. Suknelės gaminamos 
minkštos, kaip “kleenex” popie
rius, tačiau stiprios ir nebijančios 
drėgmės. Net skrybėlės, baltiniai, 
eilutės ir lovų paklodės greit bū
sią gaminama iš popieriaus. Jau 
praėjusiais metais buvo pardavi
nėjami sportiniai ir maudymosi 
kostiumai, pagaminti iš popie
riaus. Taip pat gaminamos popie
rinės palapinės, kurias sezonui 
pasibaigus galima išmesti dėl jų 
pigumo.

Atsiveža n t į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD. 
109 Bloor St. W., Toronto 5

WA. 5-5555 
Po darbo LE- 3-3027
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KAS SUPUVO, TAI IR GRIOVA
Palyginus mūsų savaitraščius 

su kanadiškais ar amerikoniškais, 
matyti didžiausias skirtumas: sve
timos spaudos žodis yra drąsus, 
gyvas, skaitytojų atsiliepimai daž
nai sąmojingi ir kandūs, žodžiu, 
jaučiasi visiškas nesivaržymas pa
sisakyti savo nuomonę, užgirt ar
ba nupeikt betkurį straipsnį ar 
asmenį iki kraštutinumų.

Mūsų neliečiamieji
Pas mus gi daugybė “tabu”: 

neatsiliepk nepalankiai apie bet- 
kokį veikėją, nes jis. gali užsigau
ti ir visai nebeveikti. Nekritikuok 
jokios organizacijos, nes ji visai 
sugrius.. (Jei jau ji taip arti griu
vimo, tai, matyt, kad jai ir laikas 
griūti). Nepaliesk, nerašyk ir ne
kalbėk apie bendras ydas ir nege
roves musų lietuviško gyvenimo, 
išskyrus pačias bendriausias, nes 
galimas dalykas, kad tomis ydo
mis yra apsikrėtusi dalis mūsų 
garbingos visuomenės ir mes ją 
papiktinsim ir t. t. ir t. t.

Laikantis tokios politikos, mūsų 
spauda, mūsų skaitytojų pasisaky
mai labai dažnai atrodo labai ane
miški, palyginus su svetima spau
da.

Sustojusio laikrodžio 
žmonės

Kadangi žmonės yra žmonės, o 
ne angelai, tad vistiek pasitaiko 
viešame mūsų gyvenime tokių i-o-"—?;•“ °-7......“ *?.“*
asmenybių, kurios kad ir be blo- ■ tu™nl- Musu knygų recenzijos 
gos valios, bet dėl savo būdo, ar’dąznai nesąžiningai pataikaujan- 
dėl prieš trisdešimt metų susto-;či°s, solistai visi mūsų “kylan- 
jusio laikrodžio jo intelekto me-i^ios žvaigždės” ir pan.

taiso, tik sudaro pašaliniam stebė
tojui įspūdį, kad mūsų organiza
cijose padorių žmonių visai nėra. 
Užuot pakritikavę vieno asmens 
veiklą, kalbėdami bendrais termi
nais apšmeižiam, nuvertinam vi
sas mūsų visuomenines instituci
jas. Tokiom kalbom mes taip nūs- 
mukdom mūsų visuomeninių or
ganų prestižą, kad padorus žmo
gus ir jaunimas kratosi jų iš tolo. 
Iš tikrųjų mūsų visuomeninėse 
organizacijose yra dauguma labai 
veiklūs ir sumanūs žmonės. Atsi
rastų jų ir daugiau tik reikia 
mums nusikratyt ta apatija ir 
sveikos kritikos baime: vistiek ką 
išrinksim, vistiek kas užims tą 
ar kitą postą, svarbu kad kas nors 
apsiėmė. Daugelio iš mūsų vaikai 
jau priaugo tokio amžiaus, kad 
galėtų ir norėtų įsijungti į lietu
višką visuomeninį gyvenimą. 
Mums turi labai rūpėti, kokie 
žmonės bus pastatyti vadovauja
muose postuose, ar jie mokės ir 
norės patraukti jaunimą ir su juo 
bendrauti, ar jie jieškos naujų 
būdų, ir metodų išplėsti visoke
riopai veiklai, ai- jie tik suks to
liau, kaip katarinką, rutinos ma
šiną.

Žlugdanti baimė
Kritikos baimė žlugdo ne tik 

organizacinį gyvenimą, bet ir kul-

KANADOS PERSPEKTYVOS SĄJUNGOJ SU AMERIKA

chanizme visą judėjimą stabdo, 
trukdo, verčia augštyn kojom. 
Bet mūsų nusistatymas neleidžia 
mums pasakyti, kad štai Jonas ir 
Petras dalyvauja visuomeniniam 
veikime todėl, kad mėgsta titulus, 
arba mėgsta matyti savo pavardes 
sąrašuose, bet konkrečiam darbe 
nepajudina nei piršto, arba dar 
blogiau, savo užsispyrimu, fanatiz
mu ar nesiorientavimu ir nenoru 
prisitaikyti prie šio krašto sąlygų 
trukdo darbą kitiems. Nenorėda
mi užgauti Jono ar Petro, sakome: 
mūsų organizacijų veikėjai pešasi, 
mūsų visuomeninėse organizacijo
se sėdi neveiklūs žmonės ir pan.

Asmenys gadina, 
asmenys taiso.

Mūsų spauda pilna raginimų 
ir-pamokslų apie vienybę, santai
ką ir darnumą. Tos kalbos apie 
vienybę ir solidarumą egotistų, 
karjeristų ir kitokių — istų nepa-s

Dalyvaukim mūsų spaudoj, mū
sų visuomeninėj veikloj gyvai, 
nes mūsų bendruomenė yra ne tik 
mums, bet ir mūsų vaikams vie
nintelė atrama, tai yra tas “back
ground”, kuriame formuojasi mū
sų naujos kartos.

žmogų apšmeižt, pasakyt, kad 
jis nesąžiningas, nedoras yra nuo
dėmė. Bet pasakyt, kad tas ar ki
tas yra nepakankamai veiklus, 
veiklus ne ten, kur reikia, nesugy
venamas ar pasenęs savo pažiūro
se — yra garbės reikalas. Kas su
galvojo, kad negražu ir neetiška 
kritikuoti betkieno visuomeninę 
ar kitokią viešą veiklą, iškreipė 
etikos sąvokas. Jei kritika bus ne
pagrista ir neteisinga, ji nepalies 
to žmogaus, o pakenks tik pačiam 
kritikui. Bet jei ji bus taikli ir tei
singa, ji padės pajudėt visam mū
sų visuomeniniam veikimui iš 
stagnacijos. Bima •

KoljJaau^’ teiTd.paskelbi FETKASKEVICIUS

tas rašinys apie Kanados jieškoji-: 
mą naujos pozicijos ir numatomas' 
ateities perspektyvas.

Šių eilučių autoriui, tebelaikan
čiam save kanadiečiu, išgyvenu
siam Kanadoje 12 metų, studija
vusiam Montrealio McGill un-te 
ekonominius mokslus ir iki 1960 
m. atidžiau sekusiam to krašto 
ekonominį ir politinį gyvenimą, 
V. Kolyčiaus keliamas klausimas 
nėra naujas. Todėl ir panūdo pa
tikrinti ar straipsnio autorius sa
vo išvedžiojimuose neapsirinka? 
Ar jis tiksliai išreiškė Kanados 
vairuotojų aspiracijas?

“McLean’s Magazine” 
prieštarauja

Pasitelkus pagalbon gerai in
formuotą autoritetingą kanadišką 
žurnalą, kurį Čikagos centre gali
ma pirkti už 15 et., ir kuriam ly
gaus Amerika neturi, bal. 7 d. nr. 
randame Otavos reporterio P. C. 
Newman straipsnį apie Kanados 
prekybą su Europa. Šiame rašiny
je P. C. N., komentuodamas Die- 
fenbakerio valdžios posūkius Ben
drosios Europos Rinkos atžvilgiu 
rašo: “At the same time, Ottdwa 
has ruled out the politically sui
cidal (m. pbr.) alternative of ne
gotiating economic union with 
the United States, although the 
idea of free trade in some select
ed commodities is still alive” (60 
psi.). Sakytume, kad p. K. prašo
vė pro šalį, tačiau tai būtų klaida, 
nes Kanados premjero Diefenba- 
kerio valdžia neamžina.

Kanados rūpesčiai
Didžiausioji Kanados ūkinė pro

blema — anksčiau buvusi ir te
besanti yra nedarbas. Tai yra pro
blema, kuri yra baisiai sudėtinga, 
reikalaujanti laiko, išminties ir 
didelio protinių ir fizinių jėgų su
telkimo. Šiuo metu ji kankina vi
są Š. Amerikos žemyną, nors ir 
ne taip skaudžiai kaip Kanadą. 
Kandidatuodamas į valdžią dabar
tinis JAV prez. Kennedy, savo 
priešrinkiminėse kalbose įtikinė
jo rinkėjus, kad išrinktas, per pa
lyginti trumpą laiką, padarys ga
lą nedarbo grėsmei. Daug jo buvo 
prisinervinta tuo reikalu. Tačiau, 
praėjus jau daugiau kaip metams 
nuo J. F. K. išrinkimo, ekspertai 
pripažįsta, kad darbų padėtis tik 
nežymiai pagerėjo, ir šių eilučių 
autoriaus teigimu, jei kuris nusi-

vylęs kanadietis tiki, kad tokiame 
pramonės centre, kaip Čikaga, 
darbą lengviau gauti kaip, saky
sim, Montrealyje, gerokai klysta.

Kanada prieš JAV
Tenka sutikti su V. K. teigimu, 

kad “vidutinis kanadietis jaučia 
savotišką antipatiją amerikie
čiams, nors V. K. neprimena, kad 
kanadiškoji spauda gerokai aštri 
tuo atžvilgiu. Amerikos spauda, 
kaip tenka patirti, iš savo pusės 
atsilygina visišku Kanados ir jos 
reikalų ignoravimu. Dėl to neten
ka stebėtis, kad eilinis amerikie
tis, pats Kanados nelankęs, apie 
ją tiek težino, kiek ir apie Etio
piją, Azerbeidžaną arba kad ir 
tokią Portugalų valdomą Afrikos 
koloniją Mozambique. O jeigu ku
ris amerikietis yra buvęs Kanados 
“sostinėje” Toronte, mieste, kuris 
dėl savo geografinės padėties 
bent išoriškai yra gana amerikie
tiškas miestas, grįžęs praneša, kad 
“Kanada nieku nesiskiria nuo 
Amerikos”.

Kodėl kanadiečiai 
bijo JAV?

Kad kanadiečiai JAV bijosi, tai 
susipratusiam Kanados gyvento
jui nepaslaptis. Kanados politikos 
autoritetas Jean Bruchen tai vi
sai atvirai išdėsto savo raštuose. 
Ir kaip nebijos, palyginti negausi 
tauta tokio didelio ekonominio 
koloso, finansinio milžino savo pa
šonėj? Ar jis naudingas? Ir taip, 
ir ne. Tačiau pavojai iš jo dideli. 
Šiek tiek pažinus Ameriką, bent 
provizoriškai per porą metų, ten
ka simpatizuoti Kanados vairuo
tojų nuogąstavimams. Juk atsive
ria toks vaizdas: iš vienos pusės 
— augšto dorovingumo Kanada, 
iš kitos pusės — demoralizuotos 
etikos ir bankrutuojančios mora
lės JAV. Visos tos kritiškos pasta
bos ir neigiamybės, skaitytos ka- 
nadiškoje spaudoje apie Ameriką, 
pasirodė neperdėtos. Teko tik ste
bėtis Kanados autoritetų įžvalgu
mu, ateities pramatymu ir bend
ra išmintimi pagrindinius klausi
mus statyti pirmon vieton.

Amerikiečių 
intelektualai žino

Teneapsirinka pašalietis, mąs
tydamas, kad didžiulis amerikinės 
visuomenės moralinis smukimas 
patiems amerikiečiams nežino-

mas. Arba kad tai tik iš kontrolės 
išėjęs (“out of hand”) reiškinys? 
Deja, taip nėra. Jis yra visai są
moningai toleruojamas. Galbūt 
tai daroma “demokratijos var
dan”, galbūt “biznio sumetimais” 
o galbūt ir dėl pašalinių itakų. 

Kas čia besusivaiays? Tačiau tai ’___________________________
ir yra siaubingas faktas. Subedie- \ mokytojoms. Kaikurie pasisaky- 
vejusi visuomenė nebesulaukia mai spaudoje jau tiek nubėgo 

kraštuiinuman, kad, pasiskaičius 
tokius straipsnius, išties visu rim
tumu reikėtų tiesti baramąjį pirš-

KLEBONAI, SESELĖS IR 
LIETUVIŠKUMAS

AL. GIMANTAS
Gausėjant pokalbiams apie ma

tomus lietuvybės nykimo reiški
nius, dabar labai madinga paprie
kaištauti lietuviškų parapijų kle
bonams ir lietuvaitėms seselėms

jokių sankcijų iš augščiau. Paga
liau ir nebėra jokių autoritetų, jo
kio “augščiau”. Nenuostabu tad,_________________ „„
kad šiųjų vietą užima pseudoau- tiesiai lietuviškuju parapijų 

iš savęs ir kitų besityčioją inte- 
lektualai. Itin ciniški yra pirmie-, karaį seselės nepakankamai krei- 
Ji, kurių fariziejiškumu tenka ste- :pia aėmesio į favo parapijiečiu 
betis. Pavyzdžiui teko girdėti ra-lr mokinuku lietuviškuosius nusi'- 
dijo programą panel discussion’, teikimus (ir'už tai kalbėkime at. 
pasišovusią surasti būdą suma-;virai neturėtume ju glostyti ar 
ndlSgasa®)kSVam^a-!tik aūsavimais pasitenkinti), bet, 
nei ^/^Sas. ištuokas: jam pa dar daznesniu atveju, bejieškant 
Jalo moteristuiėjusHau ketu-! lietuv-vbes duobkasių, užtektų, pa- 
riaciSfnnvJ PonaŽ, LS 1 sizvalgyti arčiau, čia pat, aplink 

save ...
Kas be nuodėmės ...

Ir kuo kalti klebonai, jų asisten
tai, jei vis mažiau ir mažiau pa
sirodome lietuviškų pamaldų me
tu savojoje bažnyčioje, jei nusi- 
kraustėme, nusikėlėme mylių my
lias nuo lietuviškos bažnyčios, jei 
jau grynai techniškai neDeįmano- 
ma kasdien priaugantį jaunimą 
atvežti į lietuvišką mokyklą, pa
galiau, jei ir savuosius mažame
čius atvežainė, jau neretas jų sun
kokai lietuviškai gali susikalbėti. 
Nelaukime stebuklų lietuvybės

daugumos nėra, kai dar iš tėvų 
ir kunigai ir seselės išgirsta pa
geidavimus, kad net ir poterių oū- 
tų mokoma angliškai, aišku/ma
žumos pastangos dus lemtos nepa
sisekimui. ir ką čia'dar būtų ga
lima pakeisti? ;

Vietine realybe 
ir pageidavimai '

administracijų link. Zinia, yra at
vejų, kur parapijų klebonai, vi-

Lengva jieškoti kaltininkų, vi
sur kitur, bet bus jau žymiai sun
kiau juos surasti, jei nedrisime 
realybei žvilgterti i akis ir pama
tyti, kad, gal ir mes patys, vieni 
tiesiogiai, kiti netiesiogiai, prisi
dedame prie lietuviškųjų nusitei
kimų žlugdymo. išsikepėme i už
miesčių tolius, bet vietoje paliko
me lietuviškas bažnyčias, lietuviš
kas mokyklas. Šiokiadieni ar sek
madieni, vos už kelių blokų esan
ti artimiausia bažnyčia ir mokyk
la jau pilnai patenkina mūsų ir 
mūsų vaikų reikalavimus. Ir ko 
dar vykti i už mylių esančią lie
tuvišką šventovę, jei čia pat yra 
angliška; ir patogu, ir arti, ir laiko 
gaišti netenka ... Prisipažinkime, 
jau neretas taip ar bent panašiai 
pagalvojame. Taipgi, vaikui lan
kant mokyklą, jau ir patys tėvai 
turi arčiau prisirišti prie vietinės 
parapijos. Čia ir bendros pamal
dos, kviečiami ir tėvai ateiti, čia 
ir parapijos Įvairus socialinis gy
venimas, klubai, rateliai; dalis jų

rias ištuokas. Panašų įspūdį suke
lia netaip seniai' kelių be
dievių ir žydų įteiktas skundas 
JAV augščiausiajam teismui, kad 
“nedora ir nekonstitucinga” vers
ti jų vaikus mokykloje būti liudi
ninkais trumpos maldelės prieš 
pradedant pamokas.

Harold Wilson Čikagoje
1962 m. pavasarį, atvykęs iš 

'Anglijos, Čikagoj,' “busimasis” 
jdarbiečių vyriausybės už. r. min.
“shadow minister” Harold Wilson 
skaitė paskaitą apie pavojus, ku
rie laukia Anglijos įstojus į Eu
ropos ūkinę bendruomenę. Pasak i* Sešefiu mokytoju ~Ju ; susiJ§ su tiesioginiu mokyklos iš-
JO, Anglija turėtu palaidoti savo J1, ; -J - . ; laikvmn pinha Tėvai iaii hovpik„riviUtfii.mfo noriit; en rammA,, :čia tikrai nebus. Mokytojos turi laihjmu, giooa. ievai jau oeveiKpnvilegijuotą padėti su Common-; . nustatvta programa turi verčiami ar bent stipriai pagei-nei dauja™, dalyvauti kaAu su LŽis. 
aSus Sd w“ 'tg<uiauS;us norus turint, vargiai *•— — ’
son’a, o kaipgi tada būtu su Ka- ar . aJ^0 vaikučius lie- 
nada? “Ji turėtu dar žvmiai di- tuv11? kalbos.’ kalbos’. ku?.al Jau 
dėsnių nuostolių' negu Britanija, P?1?* ^vai vis mažiau dėmesio 
nustojusi preferencinių tarifų, skina, kalbos, kurią vis dažniau.
Anglijai įstojus į Bendrą Europos:11" kl®’3?e’lr Sat,YeJ®’ mokykloje 
Rinką (su tuo ministeris sutiko), pakeičia angliškoji. Idealu, kur 
o moraliniu požiūriu, nustojusi ParaPijmes mokyklos lietuvių kai- ^..4._ _____________________ - ha turi irašincinę i hpndraia mok-autoritetinės Anglijos paramos ir 
prekybinių su ja ryšių, ar Kanada 
nebūtų pavojingai pastumta suar
tėti su JAV, ko kanadiečiai iki 
šiol, dėl jiems žinomų priežasčių, 
visu stropumu siekė išvengti? Ši-, 
toks klausimo užbaigimas sukėlė 
garsų juoką ir klegesį visoje ame
rikiečių studentų užpildytoje au
ditorijoj. Nemažesniu susidomė- 

(Nukelta į 7 pslp.)

Įsijunkite į Liberalų Rinktine?
kurdami geresne^ Kanada^ ir gražesne.

ateiti sau ir savo seimai

KO JUS NORITE?
Prie dabartinės vyriausybės vidutiniškai 415.000 
kanadiečių nuo 1957 metų liepos mėnesio kiekvie
na dieną buvo be darbo. Ar jūs norite, kad visi tu
rėtų darbus, kad būtų lygybė darbus gaunant, kad 
būtų teisingai atlyginama ir tinkamos darbo są-

4 Šiuo metu daug gabių studentų negali tęsti savo 
studijų dėl lėšų stokos. Ar norite, kad vyriausybė 
padėtų jūsų vaikams ir kitiems pasiekti pilno išsi
mokslinimo per stipendijas ir beprocentines pa
skolas? □

Šiuo metu nėra visą kraštą apimančio sveikatos 
draudimo. Ar jūs norite sveikatos draudimo plano, . 
pagal kuri gydytojų patarnavimas vaikams ligi 16 
metų, daugumai pensininkų ir bedarbiams būtų ne
mokamas? Plano, kuris suteiktų sveikatos priežiūrą 
be baimės, jus galinčių sužlugdyti sąskaitų? Ar 
norite sveikatos draudimo, kai jūs esate be dar-

/T 1961 metais iš Kanados daugiau žmonių emigravo,
* nei atvyko imigrantų iš kitų kraštų. Ar norite pro

tingos imigracijos procedūros, kuri padėtų sujungti 
dabar atskirtas šeimas? Ar norite pastovios imi- . 
gracijos, kuri palaikytų bei pagreitintų mūsų eko
nominį augimą ir valstybinį vystymąsi? □

Senatvė šiandien reiškia piniginius rūpesčius per di
deliam skaičiui kanadiečių. Ar norite mėnesinės 
$140,00 senatvės 
sioms poroms? ir 
išeisite i pensiją?

pensijos dabar į pensiją išėju- 
ligi $295,00 mėnesiui, kai jūs

/T Šis kraštas šiandien, jau beveik po 100 metų eg- 
zistencijos, vis dar neturi savo nuosavos konadiškos 
vėliavos bei valstybinio himno. Ar tikite, kad yra 
būtina tautinės asmenybės išvystymui turėti savo 
atskirą vėliavą ir savo himną? □

7 Pasaulyje nebus tikros laisvės tol, kol visos paverg- 
• tos tautos nebus išlaisvintos. Ar sutinkate, kad se

kančioji Kanados vyriausybė turėtų panaudoti dau
giau iniciatyvos žodžiais ir darbais, ginant bei ple
čiant laisvę pasaulyje? □

ŠI RINKTINĖ ĮRODĖ SAVO SUGEBĖJIMUS PRAEITYJE 
IR TURI DINAMIŠKA PRO GRAMA ATEIČIAI

Hon. J. W. Pickersgill Walter GordonHon. Lionel Chevrier Hon. Paul T. HellyerHon. L. B. Pearson Hon. Paul Martin

SU JŪSŲ PAGALBA ŠI RINKTINĖ
GALI ĮGYVENDINTI JŪSŲ VILTIS APIE GERESNI KANADĄ

Pasisakykite už ateitį - birželio 18-ąją balsuokite už liberalus X

Atsisakysi, būsi suprastas, kaip 
nesidomįs savo vaiko gyvenimu, 
mokykla, jos reikalais. Vietiniai 
klebonai, seselės, paprastai, labai 
malonūs, suprantamieji, bet ne- 
atlaidžiai įtaigojantieji. kad, vi
sų pirma reikia rūpintis savo be
simokančiu prieaugliu, sekti visą 
jo pažangą, aplinką, ne kur kitur, 
bet čia, mokykloje, kurią jis lan
ko, bažnyčioje, kurią jis kasdien 
lanko, meldžiasi. Ir šis reikalavi
mas, kaip teko girdėti, jau nema
žai kur yra virtęs disciplina.

Save mylime labiausiai__
Galime šaukti, galime apeliuoti 

• į lietuviškąsias sąžines, jausmus, 
deja, vargiai ar daug rasime šei
mų, kurios drįs pradėti "kelią at- 

‘gai", t. y. pradėti kelionę atgal 
iš erdvaus priemiesčio į dulkiną 
ir suodiną didmiestį, į galbūt ga- 

j na apleistus kvartalus, vien tik 
ir dėl to, kad būtų prie savos bažny- 

prie mokamu nuošimčiu dolerio c*os i^^okyAlos. Deja, toks šauk- 
nuvertinimas* dar pridės apie smas bus ir nerealus ir nepraktis. 
$120.000 metams. Toronto mies-; ^as ta ukiausiai, kažin ar išgirs
to savivaldvbė. kuri turi begales i ^as; ^usų tautiečiai, kartu su liku- 
skolų JAV,'skundžiasi, kad jai tas, ?iai.s gf ^toju siuogsniais. visą 
kainuos $600.000 metams dau- aiM stengiasi, kaip čia įprasta; 
giau. Skundžiasi ir privatūs asme-: Progresuoti, vis kilti augsciau, įsl- 
nys. verslininkai, kurie skolinda- i naujesnes praoangesnes 
vosi iš amerikiečiu. j nuosavybes, turėti daugiau pato,

opozicijos kaltinimus valdžia >faika kvias gyvenimo'ivgis tai ir 
pataria nekreipti dėmesio., Išeina, i leidž'ia 0 kaikuHais atve- 
kad pries rinkimus negalima ti-į jais jau ir reikalauja. pvz. tarny. 
keti ne vienai partijai. Kaip ten oadėtis. socialinis gvveni- 
bebu ų. tas žygis , konservatorių mas. santykiai su vietine aplinka, 
populiarumą sumažino. Kaip visa [bendradarbiais etc. Ir šių momem. 
tai atsilieps į krašto ekonomini tll iškėlimas vargiai ar yra dirb1 
gyvenimą, parodys ateitis. Libe- tfnjs ar išpūstas. Pasižvalgykime 
ralai betgi skelbia, kad laimėję tjk ap]įnk jr pamatvsime. kad tai 
rinkimus darys daug reformų. 1 -- - -

oą turi įrašiusios i bendrąją mok
slo programą. Bet ar daug tokių 
mokyklų yra?

Reikėtų tikėtis, kad jei tik tė
vų dauguma pageidautų mokyklo
je reguliarių lietuvių kalbos pa
mokų, vargiai ar sulauktų pasi
priešinimo iš lietuviškųjų parapi
jų administratorių pusės. Vargiai 
ar klebonai, seselės priešintųsi 
teisėtam daugumos norui. Kai tos

KANADOS DOLERĮ NUVERTINUS
Dolerio nuvertinimas iki 92.5’turi JAV skolos net $110 mil. ir 

JAV dolerio sukėlė begales ko
mentarų. Juo labiau, kad tas nu
vertinimas buvo padarytas pa
čiame rinkiminio vajaus įkaršty
je. Opozicija stengiasi tai išnau
doti konservatorių partijos nepa
jėgumui įrodyti. Jeigu dolerio nu
vertinimas ir yra naudingas Ka
nadai, paprastam piliečiui yra ga
na sunku suprasti. Partinės politi
kos požiūriu būtų buvę daug svei
kiau to nedaryti prieš rinkimus. 
Matyt ekonominė padėtis, buvo 
tikrai blogoje padėtyje, kad nebe
buvo galima ilgiau laukti.

Nuvertinimo priežastys
Pasak finansų min. D. Fleming, 

tai padaryti privertė spekuliantai. 
Esą dėl spekuliantų dolerio kaina 
paskutiniu laiku labai buvo pradė
jusi svyruoti. Dabar, kai dolerio 
kaina bus pastovi, valiutos speku
liantai turės iš rinkos pasitraukti. 
Kita priežastis — Kanados eks
portas. Manoma, padidės ekspor
tas ir bus lengviau konkuruoti su į 
kitomis valstybėmis, nes Kanados j 
gaminiai kainuos užsienyje ma-i 
žiau. Kitas finansų ministerio pra
našavimas — turistų skaičius Ka- 
nadon žymiai padidės, nes ameri
kiečiai pasinaudos pigesniu Kana
dos doleriu.

Opozicijos baisai
Daugumos kanadiečių nuomo

ne, dolerio nuvertinimas yra ža
lingas. Jau pats faktas paprastam! 
piliečiui, kad jo doleris krinta,! 
nesuteikia pasitenkinimo. Dauge-i 
lis pramoninkų sutinka su nuomo
ne, kad eksportui rinkos padidės, I 
tačiau ilgainiui pakils ir prekių! 
pagaminimo kaina. Kanada yra 
taip surišta su JAV, kad betką ga- 

1 minant, daug dalių yra įvežama 
| iš JAV. Kanados importo ir pre- • 
j kybos sąjungos pirm. A. T. Bro- 
i deur pareiškė, kad sekančių 12 
mėn. laikotarpyje Kanados pra
monininkai turės sumokėti už im
portus $100 mil. daugiau. Tai esą I 
pakels kainas ir tuo pačiu pragy- j 
venimo išlaidas.

Daugiausia kritikos susilaukia
ma iš liberalų ir jų finansų eks- į 
perto Walter Gordon, kuris kan- i 
didatuoja Toronto Davenporto 
apylinkėje. Pagal jį. dolerio nu
vertinimas bus perdidelė našta 
valdžios biudžetui, kuris turi iš
pirkti amerikoniškus dolerius. 
Vien balandžio mėnuo biudžetui 
kainavo $150 mil. Dabar kainuos 
dar daugiau. Pagal liberalus, vi
sas gyvenimas yra tokioje blogoje 
padėtyje, kad reikia imtis dras
tiškų žygių.

Valiutos nuvertinimą ypač pa

bebūtų, tas žygis konservatorių mas. santykiai su vietine aplinka

ų iškėlimas vargiai ar yra dirb1 
tinis ar išpūstas. Pasižvalgykime

kiekvienos dienos realybė, gal 
kieta, neatšaukiama, bet tikra. 
Atseit, jau pats laikas jieškoti 
naujų būdų ir priemonių, kurios 
galimai sėkmingiau galėtų prisi
dėti prie lietuvybės išlaikymo, ži
nant. kad palaipsniui, kaikurios 
lietuviškosios parapijos, deja, nu
stoja savosios reikšmės lietuvybės 
išlaikymo kelyje. Ir, mielieji kal
tintojai, susimildami, bandykite 
suprasti, kad. toli gražu, ne vien

Kopenhaga. — Loterijos bilie
tų pardavimas, kuriais buvo no
rima sukelti lėšas atsilikusioms 
tautoms paremti, labai smarkiai 
krito, kai iškilo Ganos ministerio 
žmonos skandalas dėl auksinės 
lovos. Pramonės ministerio žmo
na nupirko Londone už $8.400 pa
auksuotą lovą. Žmonės galvoja, [tik lietuviškųjų parapijų klebo- 
kad ten. kur perkamos tokios lo- nai reikėtų sodinti i kaltinamųjų 
vos, parama nereikalinga. suolus'

Palengvinkite žiemos išlaidas su

ROGERS
ASMENINIO MOKĖJIMO PLANU

pirkdami kurui alyvą
Jokių nuošimčių ar kitokių ekstra išlaidų 
betkokiu atveju—jūs mokate tik už kurą. 
Skambinkite mums šiandien, kad galėtu
mėte pradėti gauti ši patogų planą.

-eliaSROGERS 
eomrtRT LiMirao

KURUI ALYVA • KROSNYS • ALYVOS RURNERIAI • ANGLYS

jus atskiros provincijos ir miestų 
savivaldybės, kurios skolindavo
pinigus iš JAV. Pvz. Ontario prov.

2221 YONGE STREET • TEL. 481-2221
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P avergtoje tėvyn ė j e
■ MIRĖ PROF. J. BALDŽIUS- ’ I Daug darbo metų St. čaikauskas yra 

-BALDAUSKAS davęs .Kauno Jaunimo teatrui ir Kaų-
GeguŽės.2 .d. Vilniuje mirė buv. Vii- no Muzikiniam teatrui. Nuo 1956 m.

ųiąus uų-to prof., pensininkas Juozas St. Čaikauskas dirba kaip režisorius 
Įe^l&įus. Gimęs 1902 m.; 1925 m. bai- Marijampolės dramos teatre. Čia jis i 
ges Šiaulių gimnaziją, 1925-29 m. bai- yra surežisavęs 17 spektaklių, iš kuriui 
gė, Lietuvos un to humanit. m. fąkul- reikėtų suminėti V. Adomėno “Užvis; 
tetą ir 1936 m. gavo daktaro laipsni sunkiausia”, V. Hugo “Marija Tiudor”, i 
Buvo asistentu VD un-te. Laisvosios N. Hikmeto “Damoklio kardas”.
Lietuvos laikais spaudoje daugiausia
rašė etnologijos ir folkloristikos klau-l .‘KYIEČL4 YIEŠNAGĖN 
Simais. Dabar “Tiesos” 104 nr. pa- Valstybinis dainų ir šokių liaudies 
skelbtame “draugu grupės” nekrologe ansamblis davė naują premjerą “Kvie- j 
.paminėta, kad J. Baldžius vokiečių čiame viešnagėn”. Koncertas sudary- 
.Okwpacijos metais buvęs pašalintas iš j tas iš dviejų dąlių programos. Pirmoji 
uą-fo, o 1944 m. grįžęs atgal, dirbės dalis, surežisuota J. Lingio, vaizduoja 
Lį^p profesorius, etnografijos kated- dabartini gyvenimą kolūkiniame kai- 
ros vedėjas, kuri laiką buvęs un-to bib- me, o antroji, pastatyta J. Gudavičiaus, 
Įigte^os’ direktorius. Mokslų akademi- vaizduoja svečių iš “plačiosios tėvynės” 
Jos bendradarbis,, dėstęs partinėje mo- viešnagę Lietuvoje.
kykloąe. Esą, 1951 m., taigi prieš 11 
metų,. Baldžius “dėl ligos” pasitrau
kei iš un-to. Kokia-buvo liga, partinis 
dienraštis nenurodė E.

MIRfc P ROTOMSKIS _____  M ... ................ ............ ....
Jyn’Mųje mirė Lietuvos draugystės ir ^nuverti^^^^
Kuituntiių ri^ią su užsienio šalimis kunigaikštis Vytautas. Šiuo draugiškos 
d**-jos,pirm. Povilas Rotomskis. Mirties respublikos filmu nusiskundžia ir A. 
TkjflATfVQilC Irs “rvčioi” ! .. . ... , *

A. VENCLOVA NEPATENKINTAS 
LENKŲ “KRYŽIUOČIAIS”

“TŽ” puslapiuose jau buvo keltas 
klausiiųas, kad pagal JH. Sienkevičiaus 
romaną “Kryžiuočiai” pastatytame fil-

.priežastis neskelbiama. Jo “ryšiai” ne- 
t-bųyo sėkmingi, nes pasaulio lietuviai 
kojnuiūstinės prppagandos nesutiko 
payądįiUįkultūra.

Venclova: “Filme “Kryžiuočiai” daž
nai <ninima Ųietuva, Žemačiai, Kaunas. 
Čia yra, nęt paskirų scenų (antrojoje 
serijoje L kur žemaičiai parodomi susi
rėmimuose su kryžųočiais. Deja, reikia 
pasakyti, kad tie žemaičiai vaizduoja
mi pagal senosios buržuazinės lenkų 
istoriografijos štampus — kaip labai 
narsūs, bet pusiau laukiniai, vien žvė
rių kailiais apsirėdę žmonės. Pagal len-1 
kišką senąją istoriografiją vyriausiu 
Žalgirio mūšio vadu padarytas Lenki
jos karalius Jogaila, o Vytauto, vaidi-

KRAUJAS ŽALIAKALNIO
"GATVĖJE

tSąjungipės spaudos” kiosko tarnau
tąja J., špirkienė, būdama neblaivi, tė- 
vm priklausančia fRohieda” įvažiavo 
į t jaunų moksleivių būrį V. .Kapsuko

, p x>§pekte,: Kaune. Du Jaunuoliai buvo 
yietojejižmušti, du be sąmonės nuvež
ti j ligonine, o visi kiti lengviau ar sun- . . .v . .
kiąu sužeisti. Vairuotoja net nesiteikė1 nus'°. vieną ,s vaidmenų
sūštoti nelaimės vietoje. Milicija au.! mūšyje asmuo aiškiai sumenkintas...” 
tomobilj rado’paslėpta garaže, o ją padidelis komunistas Ant. Venclova 
čią7— lovoje ...

J. špirkienės bendradarbiai ir kiti 
kauniečiai,, pasipiktinę jos elgesiu, rei- 
kalanja, kad ji būtų nubausta mirties 
bausme...

ST. CĄIKAUSKUI 50 METŲ
Dramos.aktorius St. čaikauskas pa

minėjo 50 .metų amžiaus sukaktį. Kar- 4 mėn. 2.000 kauniečių prekių nuoma- 
tU’jis atšventė ir 30 metų sceninio. vimo atelje dėka galėjo išsinuomoti 
darbo jųbilėjų. Mums jis yra pažįsta- ’ skalbiamas mašinas, radijo aparatus,

’J'. H.PRBU 1 IL- tf'L"

Š.m. birželio 2 d

5 vol. po piety
Wellando lietuvių, medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas LITUANICA

ruošia tradicinį

KARTŪNO
BALIU

Gros garsus BENNI. FERRI orkestras, veiks puikūs bufetai 
Vertingi prizai už tris gražiausias kartūno sukneles.

VIETA: St. Stephen’s salė, Welland,;East Main St. ir Port Ro
binson Rd. kampas. Klubo, valdyba

Plytų vajus Lietuvių Namams
Prieš pusantrų maždaug . metų LN 

nariai savo visuotiniame susirinkime 
nutarė pavesti v-bai išleisti LN rėmėjų 
pasus bei plytų ženkliukus ir pra
vesti jų platinimo vajų. V-ba šį darbą 
atidėjo iki išaiškės galutinai naujų LN 
statyba.

Šiuo metu visi paruošiamieji darbai 
eina prie pabaigos ir tikimės, kad šią 
vasarą jų statybą pradėsime. Pagrin
dinės lėšos mūsų projektui sukelia
mos parduodant šėrus. Betgi šalia to 
LN v-ba jau savo darbų pradžioje 
įsteigė LN Kultūros Fondą, kuris yra 
ne pelno pagrindu, ir jam sukeltos lė
šos skirstomos lietuviškiems reika- 

______ _ ____ __ ___ _ Jams. Iki LN sustiprės. Kultūros Fon- 
nias iš Kauno dramos teatre sukurtų dviračius, netrukus tikimasi gyvento- das laikinai skolina b-vei pinigus, be 

procentų arba atperka pasitraukiančių 
narių šėrus. Vėliau šio fondo lėšos nu
matomos panaudoti įrengimui patal
pų. kurios pelno neduos, bet LN yra

kaltę suverčia lenkų buržuazinei isto- 
riografijai, kai tuo tarpu reikėtų kal
tinti dabartinį lenkų tautinį šovinizmą.

—vkst—
KAUNIEČIAI
NUOMOJA MAŠINAS
Pagal Vilniaus radiją, per šių metų

vaidmenų: Jasiauš — “Atžalyne”, Lei-Jams leisti išsinuomoti ir šaldytuvus, 
bos — “Prieš srovę”, Kiškučio —'siuvimo mašinas, magnetofonus, tele- 
“Žęnte”, Rudžio — “Siuvėju dienos vizijos aparatus. Vėliau tikimasi gauti 
Sihnačiuose”, Sanroduko — “Dauboje”, išsinuomoti ir kino kameras ... E.

Niagaros pusiasalio “Žalgirio” victininkijos skautų skaučių tautinių šokių grupės su vad. ps. Gverzdiene ir šokių 
vad. Ulbiniene

būtinos. Tai būtų skaitykla, bibliote
ka, jaunimo klubas, jaunimo liet, auk
lėjimas ir panašūs reikalai. Lėšos už 
išplatintas LN plytas kaip tik ir yra 
numatytos skirti į Kultūros Fondą, ku
rio pagrindinė paskirtis pirmoje eilėje 
padėti mūsų pačių kolonijos liet, rei
kalams. Todėl į šį vajų turėtumėm rea
guoti ypatingu ir išskirtinu palan
kumu.

Nuo birželio 1 d. keliolika LN ply
tų platintojų pradės lankyti mus na
muose. Neišleiskime jų su doleriu ar 
dviem, nes tai permaža auka, jeigu 
pasiaukojęs tautietis ateina jos pa
imti į namus.

Reaguojant gi į LN> plytų vajų, 
mums yra būtinas reikalas paaukoti 
dešimtį ar daugiau dolerių. Šia proga 
pravartu prisiminti, kad busimieji LN 
mūsų tautiniam išlikimui bus pagrin
dinė bazė. Juose mūsų jaunimas, pa
gal savo amžių, ras sau pritaikytų pra
mogų, artimiau tarp savęs susipažins, 
o didžiųjų jaunimo sąskrydžių metu 
turės progų ir platesniems ryšiams su
daryti. Tai yra vienintelis ir natūralus 
būdas liet, šeimų sukūrimui.

Tad pasitikdami didįjį LN plytų va- 
; jų. iš anksto apsispręskime ji paremti 
■ stambia auka. Juk esame jau ekono- 
i miškai stiprūs, daugumas turime gerai 
į apmokamus darbus, tad tautinių rūmų 
į įsigijimą remkime visu svoriu. Jei apie 
'800 liet, dirbančiųjų (tiek Hamiltone 
■mūsų yra) nupirksime vidutiniškai po 
• 10 plytų, susidarys graži $8.000 suma, 
i už kurią naujuose LN galėsime ką 
i nors gražaus sau ir savo jaunimui 
‘ įrengti. Todėl tepraeina šis LN plytų 
l vajus mūsų ypatingo duosnumo ženk- 
; le! St. Bakšys, LN v-bos pirm.

FEDERACINIAMS KANADOS RINKIMAMS ARTĖJANT
Šmi. birželio 18 d. įvyks feder. Kana- (Liberalų grupės informacija) 

dos parlamento rinkimai. Nuo rinkimų < 
rezultatų priklausys, kuri Kanados po
litinių ’partijų, laimėjusi rinkimus, su
darys vyriausybę ir valdys kraštą per 
ateinančius 4 metus. Mūsų tautiečiai, 
kurie turi Kanados pilietybę, ir tuo pa
čiu,teise rinkti parlamento atstovus ir 
palys, dalyvauti gyvenamojo krašto po
litinių partijų programose bei būti ak
tyviais jų nariais ir būti renkamais į 
atitinkamas krašto valdymosi institu- 
cijas, nevisi ir nevisada laiku kreipia 
pakankamai dėmesio i priešrinkimines 
partijų programas bei gaires, pagal ku- 
ria$ laimėję rinkimus žada valdyti 
kraštą. Kiekvienam yra aišku, kad po 
rinkimų jau yra pervėhi kalbėti ir pa- 
sakyti'savo už ar prieš valdančiai par
tijai iki ateinančiu rinkimų.

{ šiuos rinkimus eina 5 Kanados 
partijos; iš jų dvi didžiausios ir iki

j St. Catharines, Ont.
LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO DIENŲ MI- 

i NĖJIMAS. — St. Catharines ir Wel
lando lietuviai birželio tragiškąsias die
nas minės kartu birželio 10 d., sekma
dienį, gražioje Tėvų pranciškonų kop
lyčioje. Prasidės iškilmingomis pamal
domis už Lietuvos kankinius. Mišių 
metu giedos sol. A. Paulionis ir mūsų 

I atžalynas — jaunųjų choras. Tuojau 
po pamaldų — Stp. Setkaus paskaita.ralų partijai laimėjus rinkimus.

Į Palace teatro patalpas susirinko j Tą sekmadieni, birželio 10, Wellande 
...................... _ . virš 2000 entuziastiškos publikos, daly- 
šiol stipriausios, būtent: liberalų par- vaujant Ontario prov. liberalų vadui
tija ir progresyvių konservatorių par
tija. Liberalų partija valdė kraštą ilgą 
metų eilę iki 1957 m. rinkimų. 1957 
m. feder. rinkimus maža persvara lai
mėjo progr. konservatoriai. Nelaimėję 
daugumos, progr. konservatoriai skel
bė naujus rinkinius 1958 m. ir laimėję 
atitinkamą daugumą atstovų valdė 
kraštą iki dabar.

Šiuo savo pasisakymu bandysiu pa
sidalinti mintimis su lietuviais balsuo
tojais apie liberalų partijos programą.

š.m. gegužės 10 d. Hamiltone, Pa
lace teatre, liberalų partijos vadas L. 
B. Pearson turėjo didžiausią savo rin
kiminiame vajuje pasirodymą ir pasa
kė vieną pagrindinių rinkiminių kal
bų, nusakydamas principus, uždavi
nius ir siekius, kas būtų daroma libe-

HAMILTON, Ont.
VILNIEČIU JONINĖS rengiamos 

birželio 23 d. prie St. Catharines, Mer
ritton m. Visi hamiltoniečiai prašomi JA ValstvbČS 
dalvvanti lcsrian0i talkina

L i etų via i pasauly j e

dalyvauti, kadangi VKLS-gai talkina 
mūsų sporto klubas Kovas. Bus įdo
mi meninė programa, kurią išpildys 
‘Rūtos” choras iš Niujorko, ved. mūz.

A. Kačanausko.
TAUTOS NAMAMS VAJUS 58-toje 

savaitėje irgi davė gražią pasekmę — 
$900, o nuo savo pradžios — $64.800. 
Nuoširdžiausia padėka M. Janilionie- 
nei, atėjusiai į pagalbą su $400. Ant
rą šimtą pridėjo Pr. Būdvytis. Nau
jais nariais su $100 įstojo Alg. Bar
kauskas, Ant. Sarpalius ir X, o p. Ta
mošiūnas įrašė nariu dukrelę Elzbietą. 
Priimkite gerieji tautiečiai LN v-bos 
vardu gražiausią padėką!

LN Hamiltone*, kaip galingas laivas 
jūroje, jau septinti metai pastoviai 
plaukia į savo tikslą. Kartkartėmis už
einančios audros jo nepajėgia išstum
ti nuo pasirinktos krypties. Tad tik 
dar kiek pasistenkime ir neužilgo galė
sime džiaugtis dideliu, gražiu ir moder
nišku mūsų kultūriniu centru Hamil
tone.

LN PI^YTU VAJAUS talkininkai ge 
gūžės 22 d. turėjo pasitarimą VI. Sta- 
bingio gražiai įrengtame svečių kam
baryje. Vajų praves, aplankydami mus 
namuose, šie pasiryžėliai: J. Romikai- 
tis, Alf. Patamsis, P. Kanopa, St. Pi
lipavičius, F. Rimkus, VI. Stabingis, 
J. Klypas ir St. Bakšys, šį didįjį LN 
plytų vajų pradedame birželio 1 d. Jis 
bus tęsiamas iki Naujų Metų. LN v-bos 
pirm. St. Bakšys, jį atidarydamas, pa
aukojo $25.50. Vajaus eiga ir jo re
zultatai bus pranešinėjami spaudoe, o 
jį užbaigus bus duota bendra apyskai
ta, nurodant kiek kuris LN plytų pla
tintojas surinko aukų.

SKOLOS UŽ LN SKLYPĄ geg. 22 
d. atmokėta $1000. Jos jau liko tik 
$2.000. Visi LN v-bos nariai maloniai 
prašomi artimiausiu laiku gauti iš tau
tiečių po vieną kitą šimtinę, kad jau 
iki pusės birželio galėtumėm šią sko
lą likviduoti ir pradėti telkti lėšas gra
žiajam mūsų tautiniam pastatui.

DAIL. J. RACKUS šiuo metu yra 
Brantford, Ont., miesto meno reikalų 
vadovas. Jis yra garsus modernaus ta
pybos meno dailininkas; LN padarė 
staigmeną, paaukodamas vakaro lote
rijai jo sukurtą vertingą paveikslą, ku
ris paliktas naujų LN atidarymo pro
ga būsiančiai loterijai. Dail. Račkui 
nuoširdžiai LN v-bos vardu dėkojame!

NAUJI VERSLININKAI. — Žino
mi Hamiltono lietuviai Staniai ant kal
no nupirko maisto ir smulkių prekių 
krautuvę, kurią perėmė geg. 15 d. Jų 
dabartinis adresas—692 Upper James. 
Prekyba yra geroje ‘Vietoje ir turi di
delį pasisekimą. Linkime Staniams 
ateityje kuo geriausio pasisekimo!

Sk. St.

ir

Padėka
Nuoširdžiausiai dėkoju surengusioms 

man kūdikio laukiančiai staigmeną — 
pagerbimą. Ponioms: N. Gutauskienei 
ir B. Mickūnienei. Taip pat visoms da
lyvėms — ponioms: A. Stanaitienei, 
V. Burdinavičienė, M. Zurlienė. V. 
Verbickienei, B. Antanaitienei. E. Ja- 
vienei, H. Povilaitienei, A. Trumpic- 
kienei, Leparskienei. A. Liškauskienei, 
Pulianauskienei, A. Pinkevičienei, O. 
Stonkienei, Kesiūnienei, Pilipaitienei, 
Stosienei, M. Stukienei, G. Stukienei, 
E. Enskaitienei, D. Prunckytei, Leng- 
nikienei, Pranckūnienei, N. Trumpic- 
kienei ir T. Enskaitienei.

Už dalyvavimą, gražias ir vertingas 
dovanas nuoširdžiausias ačiū.

Milda Trumpickienė

LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE Va
šingtone gegužės 26 d. lankėsi Balti- 
morės lituanistikos mokyklos mokiniai 
ir mokytojai.

Prancūzija
PASAULIO MOTINŲ SĄJŪDŽIO vi-

LIETUVOS ATSTOVAS J. RAJEC
KAS su žmona gegužės mėn. JAV val
džios pareigūnų ir užsienio diplomatų 
kviečiamas dalyvavo visoje eilėje pri
ėmimų, suruoštų tautinių švenčių ir 
kitokių iškilmių proga.

LIET. ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS 
Waterbury, Conn., gegužės 6 d. buvo 
sudeginti paskolos dokumentai, baigus 
mokėti skolas. Parapija įsteigta 1894 
m. Dabartinis klebonas — kun. Ed. 
Gradeckas. Vietos laikraštis įsidėjo 
platų straipsnį apie parapiją ir baž
nyčios nuotrauką.

DETROITO IR APYLINKĖS LIE- 
TUVIAMS gegužės 20 d. inž. J. Mik- 
lova, neseniai atvykęs iš pavergtos Lie
tuvos, padarė pranešimą apie dabarti
nę padėtį Lietuvoje. Paskaitą suruošė 
Detroito Lietuvių Organizacijų centras.

E. IR VL. VESELAUSKAI nusipir- 
ko naują namą ir jau persikėlė į jį gy
venti. Jų dabartinis adresas: 3940 S. 
Rockwell, Chicago 32, Ill., USA. Jiedu 
prieš keletą metų yra persikėlę JAV 
iš Argentinos. Jis bendradarbiauja 
įvairiuose liet, laikraščiuose. Iš Argen
tinos rasydayo ir “Tž”.

LIET. KR. DEMOKRATŲ S-GOS 
konferencija jvyks Clevelande birže
lio 16 ir 17 d. Centro v-bą šiuo metu 
sudaro: dr. K. Šidlauskas — pirm., Pr.sudaro: dr. K. Šidlauskas
Vainauskas ir St., Rauckinas — vice 
pirm., P. Maldeikis 
tas, K. Pabedinskas, J. Paskųs, P. Po
vilaitis, A. Repšys, kun. V. Zakaraus
kas ir A.,Žemaitis — nariai.

AUG. SALDUKAS, čikagietis lietu
vis verslininkas, Midland Savings and 
Loan Assn, pirm., šiemet mini 80 m. 
amžiaus sukaktį. Tebėra žvalus ir dar
bingas.

PAMINKLINIAM KRYŽIUI STA
TYTI PORTLANDE garbės komitetą 
sudaro: vysk. V. Brizgys, dr. P. Dauž- 
vardis, prel. M. Krupavičius, red. L. 
Šimutis, kan. J. Končius, J. Bačiūnas, 
J. Jasaitis, kun. Pr. Baltrūnas ir prof.
V. Juodeika.

J. LEONAS, clevelandietis, paskel
bė spaudoje atvirą laišką, jog atsisa
kąs skaityti ir bendradarbiauti “Kelei
vyje”, nes tas laikraštis “laisva valia 
pasukęs vingį bolševikų pusėn”, gegu
žės 2 d. atspausdindamas komunistų 
internacionalą.

KUN. VL. KARALEVIČIUS, niu
jorkietis, 25 metų kunigystės sukaktį 
mini birželio 10 d., sekmadienį. Iškil
mingas padėkos Mišias aukos šv. Pet
ro ir Povilo par. b-je Elizabeth, N.J.

J. PABEDINSKAS, buvęs Čikagos 
ateitininkų sendraugių pirm., išrinktas 
pirmininku R. Kat. Federacijos Čika
gos apskr.

AURELIJA IVINSKIENĖ, nuo 1950 
m. gyvenanti Čikagoje ir turinti mažą 
restoraną, nors per 70 m. amžiaus, bet 
pilna energijos ir darbinga. Ji yra iš
auginusi 4 sūnus ir 2 dukteris. Z. Ivins
kis profesoriauja Italijoje, o med. dr.
VI. Ivinskis darbuojasi N. Gvinėjoj.

sekr., dr. V. Li-
JCovo

Britanija
TRADICINIS LIETUVIU SEKMI- 

NIŲ SĄSKRYDIS įvyks jaunimo suar
tėjimo ir susibūrimo ženkle. Be to, š. 
m. norima sutraukti visus tuos, kurie 
Sodyboje dar niekada nėra buvę. Dau
gelis atvykusių į Sekminių iškilmes 
pasiliks vasaroti visą savaitę.

OTTAWA, Ont
pamaldų nebus.

MAIRONIO MINĖJIMAS. įvyks bir
želio 16 d., šeštadienį, Merritton Com
munity Centre salėje. Paskaitą skaitys 
red. Iz. Matusevičiūtė: “Maironis — 
laisvės šauklys”. Meninę dalį išpildys 
mūsų garsusis dainininkas, atvykęs tai 
progai iš Čikagos, sol. St. Baranauskas. 
Mielai sutiko dalyvauti ir mūsų ky
lanti žvaigždė, solistė L. Šukytė iš Ha
miltono. Akompanuos muzikas St. Gai- 
levK^į  ̂<

Po ""programos seks pasilinksmini
mas, sudarantis jaukią lietuvišką nuo
taiką. Maloniai primenama, kad minė
jimas prasidės be jokio vėlavimo, ly
giai 6 vai. vak. šį minėjimą rengia L. 
Bendruomenės St. Catharines apyl. 
valdyba ir Tėvų pranciškonų vienuo
lynas.

LIETUVIŲ VAIKŲ KONGRESAS. 
— Iš laiškų ir pasikalbėjimų gauta ma-

Geresnei ateičiai 
♦ 

Toronto-Davenporto apylinkėje

IŠRINKITE

WALTER GORDON
JIS ŽINO JŪSŲ REIKALUS:

• Tūkstančiai vyrų neturi darbo arba dirba blogose sąlygose.
• Baiminimasis nelauktų gydymosi išlaidų.
• Perskyrimas šeimų dėl labai lėtos imigrccijc;.
• Finansinis nesaugumas senatvėje. 

JIS DIRB DĖL:
• Visų aprūpinimo darbu ir tinkamų darbo sąlygų.
• Sveikatos apdraudos.
• Pagyvinimo krašto ūkio imigracijai paskatinti.
• Saugumo senatvėje.

ŽINOMAS KAIP VEIKLUS VYRAS - VALSTYBI
NINKAS IR KOVOTOJAS UŽ SOCIALINI TESINGUMĄ.

JIS ŽINO REIKALUS — JIS DIRBS JUMS

WALTER GORDON X

Remiamas Davenport Liberalų Sąjungos

J. Wintermeyeriui, partijos augštie- 
siems vadovams ir 5 vietiniams parti
jos kandidatams i parlamentą su žmo
nomis, jų tarpe ir B. Kronui su žmo
na. B. Kronas yra vienintelis lietuvis 
kanadietis, nominuotas į šį būsimą 
parlamentą liberalų atstovu.

Šis mitingas buvo perduotas per ra
diją ir televiziją. Pradžioje lietuvių 
tauL šokių grupė “Gyvataras” pašoko 
porą taut, šokių; taip pat šoko ir uk
rainiečių grupė, šokėjai publikos buvo 
palydėti didelėm ovacijom.

L. B. Pėarsono 50 min. trukusioje 
kalboje buvo išryškintos šios pagrindi
nės liberalų partijos programos min
tys.

Liberalų partija esanti vidurio ir 
jieškanti naujų su gyvenimu einančiu 
progreso kelių. Pasidžiaugė, kad iki 
šiol Gallup instituto pravestų tyrinėji-, .......
mų duomenys rodo, jog 40% krašto I visur- ^ur yra ūe-
gyventojų pasisakė už liberalus, 30% tėviška kolonija, uoliai ruošiamasi ar- 
už progr. konservatorius, 1 iš 10 už lojančiam vaikų kongresui, birželio 30 
NDP ir Social Credit partiją. Likusie- Atvažiuos ir iš JAV mūsų kaimynai:
ji balsuotojai iki šiol dar neapsi
sprendę. Jis pabrėžė, kad liberalų par
tija, atėjusi į valdžią, pertvarkytų mo
kesčių sistemą, pagyvintų ir pakeltų 

■ pramonės augimą, sudarytų vietovių 
į fondus, kad krašto gerovės kėlimui 
, savivaldybės gautų greitai ir žemu pro- 
į centu paskolas; užmegztų prekybinius 
ryšius ir padidintų eksportą su Euro
pos Bendrąja Rinka ir JAV. Būtų su
tvarkyti krašto finansai; pratęsti vai
kų priedai iki 18 m. amž., jeigu jau
nuoliai dar mokosi mokyklose; per
tvarkyta ir parūpinta daugiau stipendi
jų studentams ir sudarytas studentų 
paskolų fondas, kad visi norintieji ir 
gabūs studentai galėtų mokytis; būtų 
paruoštas naujas sveikatos apdraudos 
planas; paruoštas naujas ir gyvenimiš- 
kesnis pensijų planas. Būtų peržiūrė
tas žemės ūkio planas ir suteiktos ūki
ninkams teisingesnės pajamos; duotų 
daugiau lengvatų privatinei iniciaty
vai ir daugiau teisingų galimybių vi
siems pasinaudoti krašte ekonominė
mis gėrybėmis. Liberalų partija grą
žintų kraštą i pažangos ir pasisekimą 
kelią. L. B. Pearson pabrėžė, kad libe
ralu partija, atėjusi po šių rinkimą j 
valdžią su naujais žmonėmis ir naujais 
gyvenimiškais planais, sudarytais mo
kantis iš klaidu ir nepasisekimą, vės 
kraštą į geresnį rytojų. J. M.

Buffafo ir Ročesterio vaikai. Jei būtų 
dar neužsirašiusių į kongresą, malo
nėkite skubiai pranešti šiuo adresu: 
Rev. B. Mikalauskas, 75 Rolls Avė., 
St. Catharines, Ont. *

METINĖ ŠVENTĖ. — Lietuvių pa
rapijos metinė šventė Niagaros pusia
salyje įvyks rugsėjo 15 d., šeštadienį, 
St. Stephen’s salėje, Wellande.

TULPIŲ ŠYPSNIAI sutraukia dau
gelį lankytojų iš kitų provincijų į Ota
vą. Tuo tarpu iš “Parlamento kalne
lio” ir ministerial, ir abiejų partijų 
vadovai, priešrinkiminio įkarščio ge
nami, pabiro po visą kraštą politinei 
šienapjūtei.

KOVO 4 d. suruoštas Vasario 16 ir 
šv. Kazimiero minėjimas. Ta proga dr. 
A. Šidlauskaitė kalbėjo apie maldos ir 
heroizmo prasmę. Jos mintys, naujos 
ir gilios, paliko klausytojuose, kurie 
po iškilmių grįžo į savo kasdieninius 
takus. Po paskaitos Ignas Gabalis, 
“oficialus Bendruomenės fotografas”, 
dirbąs įžymaus Maleko foto studijoje, 
parodė ekrane spalvotas praeitų minė
jimų vaikų-artistų nuotraukas, gražių 
gamtovaizdžių ir nuotraukų iš kaikurių 
Bendruomenės narių gyvenimo.

KOVO 31 d. ir BALANDŽIO 1 d. T. 
Kulbis, SJ, iš Montrealio pravedė re
kolekcijas.

GEGUŽĖS 6 d. suruoštas Motinos 
Dienos minėjimas. Prelegentė dr. M. 
Ramūnienė kalbėjo apie motinos mei
lės ir pareigos kelią, įpindama pavyz
džių iš poezijos, tautosakos ir legendų, 
šeštad. m-los mokiniai, pradedant pen
kiamečiais, Irutė Danutė, Alma Zabi- 
lioniai ir kiti iki 12 m. amžiaus padek
lamavo jiems specialiai dr. M. Ramo
nienės parašytus motinos garbei eilė
raščius. Mokinių choras, paruoštas mo-

kyt. Vytauto B., padainavo keletą liau
dies dainelių. Tautinius šokius, pa
ruoštus p. Radžiuvienės ir p. Balsevi- 
čienės, jaunieji šokėjai turėjo net pa
kartoti. Gal įspūdingiausia buvo moti
noms, kai užbaigę dainelę “Skinki ro
žių motinėlei, kol dar gyvą ją turi”, 
tautiniais drabužiais pasipuošę, su gė
lėm rankose, tiesiog iš scenos bėgo pri
siglausti prie mamos krūtinės ... Mi
nėjimas užbaigtas bendra kavute.

GEGUŽĖS 9 d. įvyko paskutinės 
liet šeštad. įn-los pamokos. Energin
gam, jaunam mokytojui, paaukojusiam 
metų savaitgalių poilsį ir daug mylin
čios širdies, įteikta simbolinė dovanė
lė. Nuoširdžiai padėkota “mokyklos 
tėvams” p. Daniams, kurie specialiai 
įrengė m-lai patalpas, jai visokeriopai 
padėjo — režisavo veikalėlius, pirmus 
metus atkūrus mokyklėlę p. Danys 
pats suveždavo ir išvežiodavo vaiku
čius savo automobiliu; p. Danienė visa
da aprūpindavo vaikučius skaniais už
kandžiais. P. Daniams tėvai jaučia ypa
tingą padėką. P. Zabulionienei moki- 
nukai-smaližiukai dėkoja už skanėstus.

Vaikai nesidžiaugė, kad šiemet jau 
nebereikės vykti į lietuvišką mokyk, 
lėlę: “Gaila, sako, kad mokykla jau pa
sibaigė; o buvo taip smagu ir mokytis 
ir pabuvot su savais, su tokiais pat lie
tuviukais”.

Paryžiuje išrinko naują tarybą iš 15 
narių, kurion įeina ir Lietuvos atstovė, 
-fieto, taryboje dalyvauja lygiomis tei
sėmis dar 9 steigėjos, jų tarpe ir O. 
Bačkienė. Naujoji taryba sąjūdžio se
kretore išrinko Eleną Turauskienę.

Sis sąjūdis įsteigtas 1947 m. Steigė
jų eilėje buvo ir a.a. V. Bakšytę-Kar- 
vęlienė; jos įpėdine- tapo O. Baėkienė. 
Pasaulinis Moterų Sąjūdis -dalyvauja 
UNESCO ir JT įvairiuose padaliniuose. 
Visuotinio susirinkimo proga paskalą 
skaitė EURATOM, yicepirm.; E. ,Medi, ' 
italas, tema: “Motina atominiame Lai
kotarpyje”.

Vokietija
jiUN. DR. J. PETRAITIS atšventė 

25 m. kunigystės ir 50 m. , amžiaus su
kaktį. Sukaktuvininkas kilęs ..iš. Erž
vilko vaisė.; kunigu įšventintas 1937 
m. geg. 22 d. Kaune. Vokietijoje iki 
1949 m. buvo Miuncheno lietuvių ka
pelionu. 1954 m. gavo daktaro laipsnį 
iš moralinės teologijos- Romoje. 1955- 
58 m. buvo Vasario-16-ginuu? kapelionu 
ir puo 1958 m. yra .Menuningenn lietu
vių kolonijos kapelionu, vietinės . 
apyl. pirm- ir LR; Kryžiaus yicepirm. 
Geriausios sėkmės jubiliatui!

MEMMINGENE Motinos Dienos mi
nėjime .paskaitą tema “Lietuvė moti
na”. skaitė L Rugienius, iš Miuncheno. 
Po. paskaitos deklamavo vargo mokyk
los mokinės, o jaunimo šokių grupė 
pašoko tautinių šokių.

Australija
NEPATIKO AMERIKOJ.

5 d. laivu “Canberra” .iš Amerikos į 
Australiją grjžo Iręųa. ir Stasys Ta
mošaičiai. č|kągęje jie išgyveno, dau
giau dvejų metų. Vėl apsigyveno .Mel
bourne.

A.A. FRIDRIK.ĄS JĄKSTAS kovo 
31, d. palaidotas S. Mary’s, NSW, ka
pinėse. Velionis kilęs iš Tauragės ap., 
žiogaičių km. Į Australiją atvyko pir
muoju transportu 1947 m. -ir dirbo 
įvairiose Australijos vietovėse. (Ilges
niam laikui apsistojo St. Mary’s, Hur 
savo rankomis pasistatė namus.; Prieš 
keletą metų persikėlė i Rockdale ir 
tenai buvo atidaręs smulkių prekių 
krautuvę. Mirė, Rockdale ligoninėje pa
sirgęs vos trejetą dienų, šis jaunąs, 34 
m. amžiaus tautietis, paliko liūdinčią 
žmoną ir Lietuvoje tėvus bei brolius.

Brazilija
KUN. J. JANILIONIS atšventė 70 

m. amžiaus sukaktį. Sukaktuvininkas— 
uolus kunigas, lietuvybės dirvonų pie
šėjas, laikraštininkas, redaktorius ,.ir 
t.t. Kauno kunigų seminariją jis bai
gė 1915 m.; o. 33 metus dirįa Išeivi
joj. Buenos Aires įruošė šv. Kazimie
ro koplyčią ir pastatė lietuviško sti
liaus kryžių/ gi Riodežaneire pradėjo 
darbus lietuvių kapui - mauzolėjui, i 
kurį tačiau pirmas nenorėtų atsigulti. 
Sukaktuvininkas yra daug sirgęs: 10 
gerklės bei nosies operacijų, apendici
to operacija, 5 kartus skendęs, vie
ną kartą ranką nusilaužęs, sirgo pleu
ritu, du kartu dezinterija, aštriu bron
chitu; tebeserga reumatizmu ir cuk
rine liga. Nuo 1939 m. gyvena ir dar
buojasi Brazilijoje, eidamas liet, ka
peliono pareigas Riodežaneiro mieste.

Kolumbija
STATOMAS LIETUVIU CENTRAS 

MEDELLINE. Jo statyba rūpinasi kun.
M. Tamošiūnas, statybos k-to pirm. 
Bus įrengta 300 vietų koplyčia su lie
tuvišku altoriumi ir vitražais; susirin
kimų salė ir mokykla; trys butai sve
čiams ir į vargą patekusiems lietu
viams. Iš vienos pusės pastatas išeina 
į gražią ir edrvįą aikštę, kuri bus pa
vadinta Plaza; Lituąnia. Į tą aikštę su 
plačiais langais išeis kavinė. Centri
niame kieme, pagal Kolumbijos staty
bos papročius, bus erdvus sodelis su 
tropikiniais medžiais ir gėlėmis; vidu
ryje — lietuviškas kryžius. Namų pro
jektą padarė ir statybą vykdo inž. J. 
Pikčilingis; apskaičiavimus padarė inž. 
E. Vismantas.

KUN. M. TAMOŠIŪNAS, salezietis, 
iš JAV liet, saleziečių gavo dail. A> 
Varno piešta Šiluvos Dievo Motinos pa
veikslą, kurį maų(* jįataįpinti Medelli- 
no būsimoje liet, namų koplyčioje. 
Kolumbijos ir Venezuelos' lietuvių na
mai, pagal su kurijomis sudarytus do
kumentus, atgavus Lietuvai laisvę, per
eis lietuviams saleziečiams.

N. Zelandija
MOTINOS DIENOS minėjimą Auk- 

lande gegužės 6 d. trumpu žodžiu ati
darė apyl. pirm. C. Liutikas. Progra
mą išpildė vaikai ir jaunimas nuo 5 
iki 19 m. Po to buvo kavutė ir žaidi
mai. Vėliau susirinkimo dalyviai nu
ėjo Į šalimais esančią katedrą geguži
niu, pamaldų. Paruošė Pr. AL

Visais draudimo reikalais
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKA DRAUDIMO IŠTAIGĄ

TRI REALTY LIMITED - Insurance Dept.
Draudimo atstovai: J. G. SKAISTYS ir ANT. PRANCKEVICIUS

RASTINĖ: 1127 MAIN ST. E„ HAMILTON, ONT.
Telefonas LI. 9-3594 (Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičia paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
20 KING STREET EAST, ROOM 13. -------- Telefonas JA. 7-5575

MŪSŲ KOLONIJA džiaugiasi sulau
kus naujų veiklių narių p. Vilčinskų. 
Inž. Kazys Vilčinskas jau pradėjo V. 
15. dirbti valdinėje įstaigoje. P. Vil- 
činskienė, veikli Montrealio visuomeni
ninke, yra p. Danienės sesuo. Ponia su 
vaikais persikels pasibaigus mokslo 
metams. Sveikiname naujus Bendruo
menės narius, ypatingai džiaugiamės, 
kad padidės liet, šeštad. mokykla 2 
mokiniais. Otaviškis

B. ZABULIONIS gegužės 20 d. atos
togoms buvo atvažiavęs pas savo šeimą. 
Jis tarnauja tolimoje šiaurės Kanado
je, kur ir daugiau lietuvių yra. A. G.

Tokijo. — Vyriausybė davė už
sakymą laivų statykloms pastatyti 
tolimo skridimo raketomis gink
luotą naikintoją.

• Kiekvienais metais apie 35. 
000 kanadiečių vyksta i JAV jieš- 
koti darbo.

WELLAND, Ont.
TRADICINIS JCĄRTVNO BALIUS. 

— Jau tik kelios dienos mus beskiria 
nuo tradicinio kartūno baliaus. Jį ruo
šia jau daugelį metų iš eilės Wellando 
lietuvių medžiotojų-meškeriotojų klu
bas Lituanica. Jis įvyks birželio 2 d., 
5 vai. p.p., šeštadienį, gražioje St. Ste
phen’s salėje, kampas East Maint St. 
ir Port Robinson Rd.

Jau daugelį metų iš eilės kartūno ba
liaus proga čia matome linksmus ir pa
tenkintus lietuviškus veidus. Tuo metu 
čia skamba žaliais miškais lietuviškų 
dainų aidai ir gražių muzikos garsų ly
dimas šoka lietuviškas jaunimas. Tiki
me, kad ir šių metų kartūno balius bus 
nuotaikingas kaip ir visada. Todėl nei 
vienas atvykęs nesigailės ir praleis gra
žiai laiką nuotaikingoje lietuviškoje 
atmosferoje. Mėgėjai šokti šiemet tik
rai galės gražiai pasišokti, nes šokiams 
gros garsusis Benni Ferri orkestras. 
Tad visi, nieku neabejodami, šeštadie
nį, birželio 2 d., važiuokime keliais, 
kurie veda į Wellandą.

Vertingos dovanos 3 ponioms ar pa
nelėms, dėvinčioms gražiausias kartū
no sukneles. Klubo valdyba
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Čiurlionis susilaukė romano -
rtf—- ,, w„. ./ ENCIKLOPEDIJA APIE LIETUVIUS

Jurgis Gliaudą ‘Ikaro sonata”
' J. GOBIS
G. E. Lessing pasakė, kad men-/palaidotas. Mes išnyksime, o jis,

kas poetas iš viso nekritikuotinas, 
^vidutiniškas — švelniai, o didis 
poetas — griežtai. J. Gliaudą yra 
vienas didžiųjų mūsų beletristų 
emigracijoje, laimėjęs net tris 
premijas ųž savo romanus, tad ir 
šis jo romanas netik vertas “griež
tos”, kritikos, bet ir atskiros kny
gos. šioje knygoje paliesta daug 
meno filosofijos klausimų, ir tai 
sudaro šios knygos sielą. Kaip ro
manistas, J. Gliaudą, iki šiol reiš
kėsi kaip klasikas; jo romanų dra
matiškumą sudaro sunkūs nusi- 
..kaltimai, pvz. žmonių kankinimas 
komunistų kalėjime per tardymus
— romane “Ora pro nobis”;,žen
to nužudymas rasistiniu motyvu
— “Namuose ant smėlio”, geni
jaus pamišimas — “Ikaro sonato
je”.

Žinomas revoliucinis rusų poe
tas Aleksandras Blokas yra pasa
ukęs, jog “demonas gyvena meni- 
minįe .ir kūrėjuje”, ir pavadino 
demonais tokius rusų rašytojus, 
Jcaip Gogolis, Lermontovas, Do- 
jstojevskis. Jei lietuvių literatūro
je yra “demoniškumo”, tai J. 
Gliaudą, b,us jo pionierius: jo ro
manai realistiški, su tam tjkra 
•blogio mistikos doze ir primena 
..F. Dostojevskį. Gilumu ypačiai 
pasižymi “Ikaro sonata”, šios 
knygos stiliuje yra kažkas dau
giau negu realizmas; joje yra stip
raus sūrrealizmo momentų; joje 
yra freudizmo; koja i koją su pan- 
sęksualistinįu freudizmu eina 
Gliaudos idėja “Atėjo nuodėmės 
šviežumas,, nusikaltimo drąsa, ero- 
tiškųmas, kurių aš visada slaptai 
ilgėjaus”, 144 psl. Betgi “ikaro 
sonatoje” panseksualizmas nevy- 
rauja. Šiame romane yra polinkio 
peršokti barjerus, skiriančius są
monę nuo pasąmonės, budėjimą 
nuo sapno. Norint tokius barjerus 
perlipti, reikia gyvenimą ne ko
pijuoti, o ji kurti ir tokiais ab
strakčiais vaizdais, kurie skaityto
ją Įveda lyg i koki metafizišką pa
sauli. '

Romano teoretikas Henry 
.James, rašo: “Joks geras romanas,

, nenuorama, gyvens ateinančioms 
; kartoms. Gyvens ir augs. Kapų 
i granitas ir psichiatrinė ligoninė 
: nepalaidoja genijų”, 182 psl. J. 
; Gliaudą yra susižavėjęs Čiurlio

niu ir jo meniniu genijumi, ji my
li-pats ir verčia romano persona
žus ji mylėti ir gerbti. Šiuo at
žvilgiu J. Gliaudos “Ikaro sona
ta” primena Kazio Kl. Cirtauto 
“Skausmo pergalę”. Kaip “Ikaro 
sonatoje”,, taip ir “Skausmo per
galėje” veiksmas lėtas ir neintri
guojąs; centre stovi dialogai, min
čių išraiška. “Grožis yra išraiška”, 
pasakė B. Croce. Gliaudą rodo 
genialumo gelmes, kūrybinius la
birintus, o Girtautas — tėvynės 
meilės gilybę ir groži.

Čiurlionis sako: “Kančios pojū
tis neišvengiamas kūrybos proce
se”, 63 psl. Genijuje veikia kito
kia, paradoksinė logika, nes “Be
protybė yra didžiulė galia ir di
džiulė pergalė, nes kas gyvenimiš
kas, kas kasdieniškai protingas, 
tas yra skurdžius, o kas yra ika
riškas beprotis, tas turi amžiny
bės galias”, 22 psl. Gliaudos Čiur
lionis sako, kad jo tapybinė este
tika skiriasi nuo Rafaelio, Rem- 
brandto ir kitų tapybos genijų 
tuo, kad “Jų estetika man sveti
ma: tai dailininko ėjimas iš vidaus 
į tikrovę, o aš norėjau rasti daili
ninką, kuris atlieka priešingą ke
lionę — iš. tikrovės i savo paslap
tingą vidų”, 44 psl. Gliaudą palei
džia daug paradoksų apie kūrybos 
esmę, pvz. “Sudegti kūrybos aist
roje yra kūrybos esmė”, 47 psl. 
“Esu poetas, nes susikaupęs iš
gyvenu pasaulį. Nesu parašęs nė 
vienos eilutės, ir rašyti yra kvai
la, tačiau aš jaučiuos esąs poetas 
ir tai drąsiai skelbiu pasauliui”, 
“Niekinu poeziją išnešiotą, trans
formuotą Į raštą, paklusnią skai
tyti betkam ir betkada. Poezija 
tegali būti ištarta, kaip atodūsis, 
ir išnykti, kaip atodūsis”, 38 psl.

Apie Čiurlionį ir čiurlionišku- 
mą paleisti tokie negyvenimiški, 
nekasdieniški paradoksai: “čiur- 

i lioniškumas nujaučiamas, bet ne-

Enciklopedija “Canadiana”, 10 tomų, 
išleista 1957 m., valdžios subsidijuoja
ma, 6-me t. 182, 183 psl. rašo: (autorė 
Magdalena Eggleston), kad lietuvių bu
vo Kanadoje 1921 m. — 1970; 1931 m. 
— 5.876, kurių 1.668 gimę Kanadoj; 
1941 m. — 7.789; 1951 m. — 16.224. 
Pagal provincijas: Ontario 
Quebec — 4,036. Alberta — 1.178, Br. 
Kolumbija — 
Saskatchewan 
215, kitur — 51.

- Lietuva buvusi 120 metų Rusijos val
doma, o dabar Sov. Sąjungos aneksuo
ta. Apie lietuvių atsparumą nutautėji- 
niui rašoma: “The Lithuanians in Can
ada have tended to become Canadian- 
ized rather quiekly, in many cases in 
one generation. Intermarriage with 
other stocks has been very common”.

Toliau aprašoma apie DP lietuvius, 
kaip jie atvyko po II D. karo ir kur 
Įsikūrė. Paminėta, kad DP dauguma 
mokyti, leidžia liet, laikraščius “Tž”,

8.871

738, Manitoba — 639, 
— 496, Nova Scotia —

“NE” ir “LB” kairio sparno, kuris 
“bas a small number of subscribers”.

Paminėta, kad lietuviai yra blondi
nai, mėlynakiai, mėgsta tautinius šo
kius, drabužius; sekmadieniais susiren. 
ka šokti, dainuoti ir pasakoti.

Enciklopedija “Canadiana” teigia
mai nušviečia lietuvius, tik permaža 
žinių apie Lietuvos praeitį. Nepriklau
somybės laikotarpis irgi yra labai silp- 
|ipi .pavaizduotas. Lietuviai profesoriai 
Otavoje ar bitur galėtų paruošti gerą 
išsamią studiją apie lietuvius ir nu
siųsti “Canadiana” enciklopedijos lei
dyklai, kuri naujojo laidoj galėtų pa
pildyti lietuvių skyrių.

“Cąnadįana” išsamiai atvaizduoja ki
tas tautines mažumas Kanadoj, ypač 
lenkus, įatvius, estus, čękus, vokiečius 
ir kt.. Taipgi per visus 10 tomų grąžiai 
.patriotiškai aprašytos visos Kanados 
sritys, nuo gilios senovės iki šių dienu.

J. K.

KANADOS KULTŪROS TARYBA

Kultūrinėje veikloje

5 PSL

LIET. BIBLIOGR. TARNYBA, 1132 
N. Walnut -St., Danville, Ill. USA, pas 
butiniu laiku yra prašiusi leidėjus ir 
spaustuves, kad jai būtų siuntinėjama 
netik naujai išleistos naujos knygos, 
bet ir programos, brošiūros ir kt. Jų 
prašymas leidėjų ir spaustuvių buvo 
suprastas: “Knygų Lentynos” redakto
rius konstatuoja^ kad per. 1961 m. pir
mus tris mėnesius buvo gavęs 24 egzp., 
o šiais metais per tą patį laiką — 47.

LIETUVAITE MOKSLINIAME
KONGRESE.—Mineraloge dr. J. Rim
šaitė buvo viena iš Kanados Geologi
nės Tarnybos — Geological Survey of 
Canada — delegatų tarptautiniame mi
neralogų sąjungos kongrese, įvykusia
me Vašingtone, D.C., balandžio 17-20 
d. Daktarė padarė pranešimą, vaizdžiai 
iliustruotą spalvotomis nuotrąukomis 
iš savo kelių metų tyrinėjimų apie 
"Uolienas sudarančius žėručius”.

International Mineralogical Associa
tion yra 22 kraštų mineraloginių drau
gijų junginys. Į šį trečią bendrąjį, kon
gresą suvažiavo apie porą šimtų moks
lininkų iš įvairių pasaulio kraštų: 
Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Egipto, Italijos, Norvegijos, 
Olandijos, Sov. Sąjungos, Suomijos, 
Švedijos ir kt. Pranešimus įvairiomis 
mineraloginėmis temomis skaitė mi
neralogai iš-JAV, Australijos, Britani
jos, Danijos, Indijos, Ispanijos, Japo
nijos, Kanados, N. Zelandijos, Pran
cūzijos, Šveicarijos ir V. Vokietijos.

Suvažiavimas buvo paįvairintas eks
kursijomis po minerologiškai įdomes
nes Niujorko, New Jersey, Pennsylva- 
nijos, Maryland ir Virginijos vietoves, 
vizitais į žymiuosius minerologijos ma
žėjus.. Kongreso posėdžiai vyko Smith
sonian instituto patalpose. Kongresą 
globojo Amerikos mineralogų draugi
ja, o finansavo National Science Foun
dation. Kongręso tikslas — pakelti 
tarptautinį susipratimą ir tarpusavį 
mokslininku bendradarbiavimą.

B. S.
MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ įvyks bir

želio 3 d. Marijos aūgšt. m-los audito
rijoje, Čikagoje, šventę rengia Ame
rikos liet, vargonininkų s-ga.

STASĖ SEMĖNIENĖ yra paskirta 
Kultūros Fondo atstove kultūros kon
greso komitete.

J. MIKUCKIS, poetas, karys ir ki
tokios veiklos veteranas, perkopęs per 
70 m. amž., žada parašyti savo Lietu
vos prisikėlimo laikotarpio atsimini
mus.

svarstė

DAIL. VL, VIJEIKIO spaustuvė Vi 
Vi Printing, Čikagoje, mini 10 m. gy
vavimo sukaktį. Tenai drauge yra ir 
“Tėviškėlės” leidykla, davusi kelias, 
dešimt leidinių. Prieš porą metų 
spaustuvėj įrengtos ir spalvoto spaus
dinimo priemonės. Tokiu spausdinimu 
išleistas vadovėlis “Lietuvos laukai” 
ir trijų spalvų iliustracijos panaudo
tos spausdinant Vi. Vijeikio paruoš
tą albumą “Lietuva, mano tėvų žemė”.

FONDAS MIŠKO MOKSLŲ LITE
RATŪRAI. — Gegužės 6 d., Čikagoje, 
P. šilo bute, susirinkę Lietuvos Miški
ninkų s-gos v-bos įtariai — V. Žemai
tis, P. šilas, J. Žebrauskas, A. Beteš
ka, J. Skeivys ir A. Šukys
miškininkų kultūrinę veiklą; nutarė 
tobulinti “Girios Aidą” ir įsteigti miš
kininkystės moksl. literatūros fondą. 
A. Šukys testamentu pažadėjo užrašy
ti $1.000.

BR. RAILOS nauja knyga “Iš pa
skendusio pasaulio” jau pasirodė kny
gų rinkoje. Jos turinį sudaro autoriaus 
spausdinti straipsniai, kritika ir kro
nikos iš 1946-1958 m. laikotarpio.

Pirmasis B. Railos rašinių rinkinys 
įvairiomis mūsų politikos ir visuome
nės gyvenimo temomis išėjo 1960 m. 
ir buvo pavadintas “Tamsiausia prieš 
aušrą”.

ST. KAIRIO atsiminimų II t. bai
giamas redaguoti; apima Lietuvos 
valstybės atstatymo laikotarpį. Auto
rius renka medžiagą III savo atsimi
nimų tomui — Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpis. Darbas jau įpusėtas.

ADV. VL. POŽĖLOS, mirusio Aust
ralijoj, atsiminimų sąsiuvinys gautas 
Amerikoje. Atsiuntė velionies sesuo; 
ruošiamas spaudai.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DR-JOS rin 
kimų komisija — pirm. L .Andriekus, 
sekr. Alf. šešplaukis ir narė N. Maza- 
laitė — gegužės 16 d. patikrino ir su
skaitė atsiųstus baisus. Balsavo 51 na
rys. Į LRD valdybą išrinkti: M. Bir
žiška — 47 balsais, B. Brazdžionis — 
47, Br. Raila — 43, A. Rūta — 44, J. 
Tininis — 40; Į revizijos komisiją: J. 
Gliaudą — 44, J. švaistas — 46, E. 
Tumienė — 44: i garbės teismą: J. Au- 
gustaitytė-Vaičiūnienė — 42, St. Lau
cius — 31, V. Ramonas — 30; kandida-4 
tai — L. šimutis — 29, J. Pronckus — 
18. Rinkimai buvo vykdomi korespon- 
denciniu būdu; terminas baigėsi gegu
žės 10 d.

V. KUDIRKOS “TILTO ATSIMINI
MAI” ANGLIŠKAI.—Manyland Books, 
kurios pagrindinis tikslas rūpintis ma
žiau žinomų kraštų kūrybos paskleidi
mu angliškajame pasaulyje, išleido V.; 
Kudirkos raštų rinkinėlį, pavadintą* 

“Memoirs Gf Lithuanian Bridge”. Te-’ 
nai išspausdintas labai geras A. Lands-’ 
b-rgio ir Clark Mills eilėraščio “Var * 
po” vertimas, "Rožiukė ir Martynas”, 
"Popierinis karininkas” ir "Lietuvos 
tilto atsiminimai”, kuriuos išvertė į 
ąnglų. kalbą N. Zobarskaitė ir Stp. Zo- 
barsgaš^Leidinl pūcŠiaTE. KraSuškor 
pieštas V. Kudirkos portretas ir P J 
Osmolskio aplankas. Įrišta drobės vir-* 
sėliais. Kaina $2. -Užsisakyti galima:.4. 
Manyland Books, Box 266, Wall Street* 
Station, New York 5, N.Y., USA. ’

KULTŪROS FONDAS, veikiąs. kaip- 
Amerikos LB padalinys, nutarė sušelpi * 
ti seniai sergantį liaudies muzikinių* 
veikalų kūrėją ir režisorių Gasparą;

PĘTRAS LUKOŠEVIČIUS, Ph.D. 
AGRONOMIJOS DAKTARAS

S.ni. gegužės 30 d. jam McGill un-te, 
Montrealy, suteikiamas daktaro laips- 
uis už, mokslinį darbą “Effects of mi
neral nutrition and certain other en
vironmental factors on loose smut dev
elopment in barley”—Mineralinių trą
šų ir kaikurių kitų aplinkos veiksnių 
įtaka dulkančioms miežių kūlėms.

Naujasis daktaras gimė 1920 m. ge
gužės 19 d. Kalupėnų km., Kartenos 
vlsč. 1940 jn. baigė Kretingos pranciš
konų gimnaziją, 1941-44 m. studijavo 
Dotnuvos žemės ūkio Akademijoje; 
agronomo diplomą gavo 1948 m. Bon
uos un-te. Atvykęs Kanadon tęsė 
mokslus Macdonald College prie Mc
Gill un-to ir 1956 m. gavo magistro 
laipsnį už mokslinį darbą “The influ
ence of certain environmental factors 
on loose smut of barley”. — Tam tikrų 
aplinkos factorių įtaka dulkinančioms 
miežių kūlėms. Po to buvo išsiųstas 
pagilinti studijų į lova State College, 
JAV, kur specializavosi pas garsų 
mokslininką J. E. Sass ir ten paruošė 
žymią savo mokslinio darbo dalį.

Dr. P. Lukoševičius kartu yra ir ak
tyvus visuomenininkas: 194344 m. ž. 
ūkio Akad. Studentų atstovybės pirmi
ninkas; 194748 m. Bonuos un-to liet, 
stud, atstovybės pirm., 1950-51 m. 
Akad. Sambūrio ,Montrealyje pirm., 
KLB Krašto Tarybos narys ir dabarti
nės Krašto Valdybos sekretorius, Kre
dito unijos “Litas” valdomųjų organų 
narys ir kt.

Daktaro Lukoševičiaus pavyzdys ro
do, kad ir sunkiose sąlygose, bet su 
pasiryžimu bei ištverme galima pasiek
ti didelių dalykų. Linkime jam sėkmės.

Pr. Rudinskas

Prieš penkis metus, parlamen-Į Išleidimas daugiau kaip 120 
to Įstatymu, buvo Įkurta Kanados į knygų buvo finansiškai paremtas 
Kult. Taryba. Sir J. Dunn, pramo-į Kanados Tarybos. Dovanos Įgali- 
nininkas, ir Isaac Kiliam, finan- i no .papildomas studijas daugeliui 

jaunų vyrų, kurių dalis bus dėsty
tojais mūsų universitetuose. Ka
nados Taryba duoda stipendijas 
studijuojantiems ir užsieniuose. 

Kanados Taryba išleidžia kas
met beveik $25.000 meno, huma
nitarinių ir socialinių mokslų rei
kalams, šie pinigai tėra tik palik
tos sumos nuošimčiai. Jie pratur
tino Kanados gyvenimą visose gy
venimo šakose. Atsirado daugiau 
koncertų, daugiau teatro pasiro
dymų, daugiau parodų. Kanados 
Taryba subsidijuoja lankymą te
atro vaidinimų tūkstančiams jau
nų žmonių, kurie kitaip negalėtų 
pamatyti dramos teatrų, kaip 
Stratfordo festivalis.

Suprantama, kad daugelis dir
bančiųjų ir kuriančiųjų meninin
kų, mokslininkų ’ ir organizatorių 
reikalauja vis daugiau ir daugiau. 
Kąnados Taryba paskutiniame sa
vo metiniame pranešime tas dova
nas palygino; su mitologiniu “auk
so obuoliu”.

“Prieš tūkstančius metų, kaip 
sako mitai. Paris stovėĮo laikyda
mas aukso obuolį su užrašu “gra
žiausiajai”. Jam pasirodė trys 
dievaitės, spindinčios grožiu: di
delėmis akimis Atėnė, mėgstanti 
juoktis Afroditė, ir Hera iš aukso 
sosto”.

sjninkas, paliko federacinei vy
riausybei visai neląuktą sumą — 
$100.000.000 “meno, humanitari
nių ir socialinių mokslų reika
lams”. Nuo to laiko mūsų rašyto
jai, mokslininkai, dailininkai, ak
toriai, dainininkai, skulptoriai ir 
šokėjai laimėjo daugiau pagarbos 
šiame krašte nei anksčiau, o kar
tu ir didesnes premijas.

Kanados operos bendrovė, va
dovaujant direktoriui Herman 
Geiger-Torel, gavo $82.000. Tas 
juos Įgalino 1961 m. aplankyti 66 
miestus Kanadoje. Jos gabių dai
nininkų eilėje yra daug ir naujų 
kanadiečių, kaip Cornells Opthof 
iš Olandijos, Tito Dęan iš, Itali
jos, Vaclovas Verikąitis iš Lietu
vos, Phil Stark iš Vokietijos, Jan 
Rubes iš Čekoslovakijos, Severin 
Weingort iš Lenkijos.

kia visiško grynumo. Vėliau ji 
pasirodė apnuoginta gatvėje”, 
192 psl. Gatvė nesuprato jos “gry
numo” ir paėmė ją i psichiatrinę 
ligoninę. Matyt, autorius ir Agū- 
nos pamišimą laiko šventu ir jos 
apsinuoginimą “grynu”, nors jos 
elgesyje nėra nieko nei geniališ-

niekad neiškils iš paviršutiniškos[■ nusakomas: jis džiugina, bet neap- ko. nei švento, o paprastas pami- 
minties: tatai man atrodo aksio-1 čireno olaL’cmi-^1 i nėir* Y\1r\t m Air*jininties; tatai man atrodo aksio- ■ čiuopiamas, jaučiamas, bet nere 
ma, kuri’žiužio menininkui suda- girnas; visa Čiurlionio filosofija— 
ro visą moralini pagrindą. Ro- tai polėkis”, 92 psl. ‘Nesąmonė 

mylėti moterį, kada išpažisti Čiur- 
lionį”. 152 psl. “Išsilaisvinęs iš 
moters, tu vėl priimi i save Čiur
lionį”, 190 psl. “Čiurlionis ne gy
venimas, jis yra pamišimas”, 151 
psl. “Čiurlionis tik mąstymas, ne 
degimas”,. Šitokiomis frazėmis 
norėta daug pasakyti, bet pasaky
ta nedaug arba visai nieko, šiose 
frazėse nėra netik realybės, bet 
ir gyvenimo iliuzijos. K. Kl. Gir
tautas savo “Skausmo pergalėje” 
iš visos širdies adoruoja Maironį 
ir jo poetinį genijų, bet nesigrie- 
bia “metafiziškų frazių”, ir todėl 
jo Maironis yra skaitytojui arti
mesnis negu Gliaudos Čiurlionis.

Literatūriškai interpretuoda
mas. Čiurlionio dailę, Gliaudą tu
rėjo griebtis ypatingos išraiškos 
formos, kuri retkarčiais priverčia 
jį rašyti taip, kad niekas jo min-

manas platesne prasme yra asme
ninis, betarpiškas ^venimo Įspū
dis; tas gyvenimo 'Įspūdis šil^aro 
jo vertę, kuri yra juo didesnė, juo 
įspūdis intensyvesnis”. Savo be
letristinėje kūryboje J. Gliaudą 
niekad nėra paviršutiniškas; gi
lus Įžvelgimas Į savo personažų 
sielą sudaro jo kūriniams morali
ni pagrindą.

“Ikaro sonatos” veiksmas yra 
Jėtas, lyg “statiškas”; veiksmo di
namika menka; kūrinio jėga yra 
autoriaus minčių išraiška pėf jo 
personažus, per jų dialogus ir au
toriaus pasakojimą. Minčių Įtam
pa maksimali. Ką autorius šiuo 
kūriniu pasakė, kuri yra jo kūri
nio pagrindinė idėja, i tai atsaky
mas gali būti ne vienas. Mano ma
nymu, šiuo romanu autorius pa
sakė, kad nuo genialumo iki be
protybės tėra vienas žingsnis. Kai' ties nesuprastų; pvz., “Chimera 
pieno genijus pertoli nuo žemės,' — tai pakvaišimas, bet šventas 
nuo realybės iškyla, jis krinta jr'• 
žūsta kaip Ikaras žuvo dėlto, kad 
perarti prie, saulės iškilo. Į Čiur
lionio gydy to jo lūpas autorius Įde
da tokią filosofiją: “Čiurlionis čia 
— psichiatrinėje ligoninėje — ne

pakvaišimas”, 47 psl. Be komen
taro neaišku, kodėl toks chime
riškas pakvaišimas “šventas”. 
Agūna “ėmė deklamuoti sueigose 
nusirengusi. Ji rodėsi be rūbo, 
nes impulso žodžiui paveikti rei-

Šimas seksualinėje plotinėje.
ou mažomis išimtimis J. Gliau

dos kalba taisyklinga, bet nėra la
bai gyva, liaudiška; prie beletris- 
tiškai filosofiško knygos turinio 
tokia kalba tetinka; M. Katiliškio 
ar žemaitės kalba netiktų Gliau
dąs, kūriniams.

“Saviapgavą” autorius sudarė 
netaisyklingai, nors, matyt, žiūrė
jo į tokius žodžius, kaip “savišal- 
pa”, “savitvarda”, “savimoka”, 
“savižuda”. “savimyla”. “Tapo 
panašiu, 32 psl., — rusiškas Įna
gininko pavartojimas. “Reikia 
kažko kita, jog nelikčiau tik kont
rapunkto žinovu”, 46 psl. Tokiais 
atvejais prie tariamosios nuosa
kos “jog” netinka, — tik “kad”. 
Neaišku, ką autorius vadina “po- 
veržiu”, 71 psl.; jei vokiečių 
“Drang”, tai “poveržis” netinka, 
nes sudarytas iš “paveržti” (pvz. 
paveržė mergaitę, berną, darbą). 
Hefesto nereikėjo rusinti “Gefes- 
tu”. Jei autorius “Don Quixote” 
vadina “Don Kichotu”, tad ir San
cho Panzo turėtų vadinti Sančo 
Panso, o ne “Sanco Panco”.

Jurgis Gliaudą, IKARO SONA
TA. Nidos knygų klubo leidinys 
nr. 35. Londonas 1961 (išleista 
1962 m.), 194 psl. Kaina $1.50.

Lietuviu ekskursijų į Europa
1.'. ik.enuama iš Niujorko lie

pos 25 d. vakare. Liepos 26 d.
i' Kaio Žinome, Paris dovana te
ko Afroditei.

Kanados Taryba pastebi: “Pa- atskrendama Į Madridą, Ispanijoj, 
ri.o problema buvo,jautri, bet ir kur.buslankomos.-viętinėsižymy- 
ribota. Nemirtingų dievaičių skai- bės iki šeštadienio pietų. Toliau 
čius varžybų-metu nedidėjo. Kiek skrendama Į gražiąją Paima sa- 
žinome, jų apetitas obuoliui pasi- lą Viduržemio jūroje. Iš ten — 
liko tas pats, ir aukso obuolys ne- per Barcelona i Liurdą Prancū- 
galėjo būti padalintas. Mes dėlto zijoj, kur bus dalyvaujama pro- 
manome. kad mūsų uždavinys yra ■ cesijoje ir pamaldose už Lietuvą, 
sunkesnis”.. Panašia prasme Tary-1 Taipgi numatyta aplankyti Mari- 
ba turi savo žinioje aukso obuolį, jos šventovė Montserrat. 
Rungtyniautojai, atstovaujantieji [ Rugp. 3 d. atskrendama i Romą 
meną, galbūt spindi mažiau, bet ir apsistojamu šv. Kazimiero kole- 
jie nėra tokie kuklūs; didėja jų 
skaičius ir apetitai. Mūsų aukso 
obuolys yra padalinamas, bet jis 
negali būti skirstomas ligi bega
lybės, jeigu norima palaikyti rei
kalinguosius”. C.Sc.

Atsiusta paminėti
Pulgis Andriušis, DAINA IŠ KITO 

GALO. Nidos kn. klubo leidinys nr. 37, 
1962 m., 135 psl. Adresas: 1-2 Lad- 
broke Gardens, London, W. 11, G. Bri
tain. Kaina kietais viršeliais $1.50, 
minkštais — $1.

Atgarsiai, nr. 8, 1962. Venezuelos 
Lietuvių Savišalpos Bendruomenės 
dvimėnesinis leidinys. Leidžia Caracas 
apylinkės valdyba. 43 psl.

je: lankoma Versalis, Luvro mu- 
zėjus, Tuileries sodai, Triumfo 
Vartai, Napoleono kapas ir t. t.

Rugp. 1.6 d. lėktuvu grįžtama 
į Niujorką. Norintieji smulkesnių 
informacijų prašomi rašyti: Lith
uanian Catholic Religious Aid, 
Inc., 225 South 4th Street., Bro
oklyn 11, NY, USA.V 7 7 -

Moteriškas 
prisitaikymas

20-
Vaikai,pralaužė motinos prisitaikymą

Apie kitą prisitaikiusiąją man pasakoja toki dalyką. 
Ji sutapo su vyro pažiūromis ir nesirūpino, net neprašė, 
kad būti] krikštijami vaikai. Ji, kaip ir vyras, buvo seni 

. emigrantai iš Lietuvos, paprasti žmonės, tik gerai pra- 
, sikūrę. Jie buvo susiradę draugystę kiti] šeimų, kurios 

savo vaikus augino taip pat nekrikštytus.
J^et vaikai paaugo ir pradėjo lankyt mokyklas, žinoma, 

viešąsias. Čia buvo ir tokių vaikų, kurių tėvai buvo ti
kintieji. Šie iš mokyklos dar eidavo j katekizmo pamokas, 
sekmadieniais lankydavo bažnyčią, o kaikurie buvo net 
Vlišių patarnautojai.

:• Vaikai lieka vaikais. Jie vienas kitam nieko neslepia. 
Mūsų tautiečių vaikai sužinojo, kad jų draugai turi kitą 
pasaulj,. ypač kad jie gali eiti išpažinties ir Komunijos, 
įrištai vieną dieną jie grįžo iš mokyklos ir “užpuolė” 
sato tėvus:

— Kodėl jūs neleidžiate mūsų Į tikybos pamokas? 
Kodėl jūs neiųat j bažnyčią ir mūsų nesivedat? Kodėl 
kiti vaikai eina išpažinties ir. Komunijos, o mes neiname?

Tai buvo toks nelauktas dalykas, kad tėvai neturėjo 
ko atsakyti. Vyras ir žmona tarėsi, bet pradžioj nebuvo 
linkę vaikams nusileisti. O šie juo tdiau, juo labiau prašė.

Pagaliau motina leido eiti į tikybos pamokas ir rengtis 
Pirmajai Komunijai. Aišku, ta proga jie turėjo būt ir 
pakrikštyti.

Motina nupirko Pirmosios Komunijos suknelę dukrai 
ir baltą eilutę sūnui. Tai buvo jai pačiai kažkas nepa
prasta. Paėmusi Į rankas šiuos drabužėlius, ji negalėjo • 
sulaikyti savo ašarų. Kartą užėjo jos giminaitė, tikinti 
moteris, ir motina parodė jai pūkinius. Stengėsi daug ne
balinėti, bet giminaitė pastelnėjo, kaip šviti visas veidas 
džiaugsmu.

Motinos nemoka nuslėpti savo širdies jausmų. Štai 
viena studentė pasakojo, kaip jų motina pati neidavusi 
bažnyčion, o vaikams sakydavusi:

— Darykit, kaip norit. Man vištide, ar jūs eisit, ar ne.
— Bet kai mes nueidavom bažnyčion, ji būdavo labai 

patenkinta, — pastebėjo studentė.

Išauklėjusi vaikus netikinčiais, atrado tikėjimą
Lietuvoje buvo garsus advokatas socialistinių pažiū

rų. o žmona buvo laikoma taip pat netikinčia. Tokius 
juos visi pažinojo ir su tuo faktu susigyveno. Kadangi jie 
neturėjo savų vaikų, o gyveno turtingai, tai vyrui sutin
kant, ji pradėjo auginti svetimus vaikus. Surinko jų visą 
būrį — Įvairių našlaičių, didesnių ir mažesnių, ir jiems 
visą širdį atidavė. Augino juos, naktimis nemigdama; pažįsta, 
rūpinosi jais ir l< ido į mokslą.

Vyras mirė sulaukęs gero amžiaus. Ji liko našlė, visų 
labai gerbiama. Visi jos augintiniai buvo išėję j žmones, 
ją dažnai lankydavo ir kuo galėdami jai padėdavo, nors 
medžiagiškai ji buvo neblogai aprūpinta vyro palikimu.

Nieks nežinojo jos vidaus pasaulio. Tik tremtyje viena 
jaunesnė moteris, susidraugavusi, pastebėjo, kad tos se
nutės kambary yra didelė maldaknygė ir rožinis. Jaunoji 
moteris laikė save netikinčia, tad labai nustebo.

Kartą senutė jai prisipažino, kad kasdien meldžiasi iš 
tos maldaknygės ir atlieka įvairias novenas; su rožinio

!’gijos viešbutyje — Via Casalmon- 
ferrato 33. Lankoma muzėjai, 
šventovės ir kt. Įžymios vietos. 
Dalyvaujama “Exul Familia” de
šimtmečio minėjime ir audienci
joje pas popiežių. Rugp. 8 d. au
tobusu vykstama i Asyžių — šv. 
Pranciškaus ir šv. Klaros miestą. 
Toliau vykstama per pasigėrėti
nas Italijos sritis Į Florenciją. 
Penktadieni skrendama ir i Vene
ciją.

iš ten skrendama i Ženevą, 
Šveicarijoje; apžiūrima Tautų Są
jungos rūmai ir dalyvaujama ek
skursijoje ežeru i Morges. Rugp. 
14 d. atskrendama Į Paryžių ir 
sustojama Rembrandt viešbuty-

kryželiu rankoj ji apeinanti savo kambary kasdien kry
žiaus kelius; pasninkaujanti penktadieniais ir šeštadie
niais. Jaunoji ponia pastebėjo, kad jos lovos skalbiniai 
nėra labai švarūs ir pasiūlė jai išskalbti.

— Ne, miela, taip turi būti. Ilgį laika aš lepinau savo 
kūną, miegojau švarioj ir puošnioj lovoj. Dabar turiu 
atgailoti. Aš sąmoningai keičiu baltinius labai retai.

Jaunajai poniai tai buvo kažkas nelaukta. Senutė buvo 
labili išlavinta moteris ir mėgstanti švara bei tvarką.

Kas dar labiau stebino jaunąją ponią, kad senutė, 
gyvendama taip pamaldžiai, nelankė bažnyčios ir nėjo

Turėjau progos tą senutę ir aš pažinti. Jaunoji ponia, 
kuri pati jieškojo kelio į Dievą, buvo šiai pažinčiai pa
ruošusi kelią. Ji man padarė graži] Įspūdi savo blaiviu 
galvojimu ir džiugiom, šviesiom pažiūrom i dalykus. Ji 
taip kalbėjo, tartum mes būtume buvę seni pažįstami. 
Po to per minėtą jaunąją ponią ji man atsiuntė žiupsneli 
Lietuvos žemės su gintaru gabalėliais ir džiovinta rūtele 
iš Tėvynės. Buvo graži popietė jai atsidėkoti kuo kitu. 
Tačiau neliečiau religinių dalyki] — laukiau, kol ji pati 
juos prisimins. Speciali kalba atrodė nebereikalinga, kai 
viskas krypo atbaigon. Iš tikro, po kiek laiko priminiau 
jos pavardę vietos klelxinui ir pasiteiravau, ar jis ją

— O taip. Aš ją matau Ix'veik kasdien prie Dievo sta
lo, o po to einant kryžiaus kelius.

Nesiteiravau, kaip tai atsitiko —. nebuvo nei reikalo 
teirautis. Ji išlygino savo posūkį i religiją ligi pilnaties. 
Tik man vis knitėjo klausimas, ar ji, kaip gera motina, 
nepajuto atsakomybės už tuos auklėtinius, kurie buvo 
auklėti be religijos?

Prisitaikymas yra pati moteriškiausia netikėjimo ap
raiška. Skaudi apraiška, nes laužo pačią moterį ir ypač 
pažeidžia visa šeimą, šią asmeninę klaidą galima atitai
syti, bet būna sunku išlyginti padaryta žalą vaikams.

TURKŲ SULTONO LAIŠKAS MI-
KALOJUI RADVILAI. --  Lietuva 16 • vcir*.axų. Aiucją u x<^uovxių uaopaxa
š. turėjo prekybinių ir politinių ryšių} Veličką, paskirdamas $50 auką, o kul- 
su Augštąja Porta — Turkija. 1549 m.! tūros žurnalui “Aidams”, kuris kiek*;

vienus metus užbaigia su $2.000 defici-' 
to, paskyrė 80 egz. I t. “Aleksandry-* 
no’\ kuriuos ^pavertus pinigais susida
rytų $600. Pr. Al.

MUZ. J. BERTULIS rašo, kad mūsų 
spauda ignoruoja muzikus - kompozi
torius. Esą, laikraščiai parašo, kad pa
rengime dalyvavo choras ar solistas ir 
padainavo porą dainelių. Tačiau kokios 
tos dainelės ir kieno sukurtos — ne
mini. Muzikams skriauda. Išgiriama, 
chorai, solistai, pianistai, smuikinin
kai, bet ne kompozitoriai, kurių ilgų’ 
valandų darbo vaisius buvo parodytas 
publikai. Lietuviai kūrėjai iš savo kū< 
rinių niekada nepraturtėjo, kodėl tad 
jiems gailimą nors moralinio atlygini
mo? Taip elgiantis nusikalstama ir is-’ 
torijai.

VILNIUJE PASIRODĖ un-to laik
raštis “Tarybinis studentas”, skirtas 
tiems, kurie mokysis fizikos-matemati-. 
kos fakultete, šiame fakultete iš viso 
mokosi 793 studentai. Prof. P. Slavė
nas nagrinėja busimųjų lietuvių astro
nomų mokymąsi un-te. E.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS 
istorijos institutas ruošiasi išleisti išsa
mų leidinį apie Trakų pilį. Į Trakus 
buvo išvykusi kasinėjimų atlikti spe
ciali mokslininką grupė. Kita archeolo
gų grupė su P. Kulikausku priešaky 
išvyko į pietinę ir rytinę Lietuvos dalį. 
Jos tikslas — išžvalgyti esančius pilia
kalnius ir sudaryti planą, pagal kurį 
prasidėtu archeologiniai kasinėjimai.

E.
VILNIAUS FILHARMONIJOS §alė 

je geg. 8 d. koncertavo iš Armėnijos 
atvykęs valst. šokių ansamblis.

LIETUVOS TEATRUOSE sukrusta 
pastatyti vaikams spektaklius ryšium 
su pionierių organizacijos 40 m. su
kaktimi. Numatyti septyni vaidinimai, 
jų tarpe — A. Tolstojaus Auksinis rak
telis, Miliūno, Cvirkos kūrinių insce
nizavimai. Statys Kauno dramos te
atro trupė, Kauno ir Vilniaus lėlių 
teatrai. E. ’

sultono Saleimano I žmona Roksolana, 
kuri, matyt, mokėjo rašyti, per savo 
atstovą Husaną Be ja prisiuntė Lietu
vos kancleriui ir karo vadui kunig. Mi
kalojui Radvilai laišką. Jame, tarp ki
ta ko, buvo parašyta:

“Jūsų draugiškumo išraįška nudžiu
gino sultoną ir mane. Linkime jums 
ilgai gyventi ir turėti džiaugsmą širdy- 
je.O kad šis laiškas nebūtų tuščias, 
prisiunčiam jums dvi poras kelnių su 
marškiniais, diržą, 6 skepetaites, rank
šluostį ir prašome priimti tą viską kar
tu su mūsų troškimais taikiai gyventi 
su jumis ..

Pasiuntiniai iš Lietuvos irgi nuke
liaudavo anais laikais į Turkiją su laiš
kais ir dovanomis.

A. J. KLIORĖ
DAKTARAS. Elektronikos inžinierius, 
Arvydas Juozas Kliorė, Michigan valst. 
u-te, labai gerai — magna eum Įaudė 
apgynė desertaciją, tema: “Evaluation 
of the Weighting Function of a. Linear 
System by the Method of Deconvolu
tion’” ir įgijo elektronikos mokslų 
daktaro laipsnį. Gimęs 1936 m. Kaune. 
Jo tėvai — Br. ir Antanina Kliorės, 
abu pedagogai, gyvena Cicero, III.

INŽINERIJOS

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams

"DIEVO VAIKAS"
Paruošė kun. dr. J. Gutauskas.
Mišių maldos, rožinis, Kryžiaus 
kelias, poteriai ir populiariau

sios giesmės.
Kaina $1.85

Spaudos B-vė “žiburiai”, 
941-Dundas St. W., Toronto, 

Canada.
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Tel. RO. 2-82552336 Bloor St. W
BLOOR _ HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

MIMICO
$12.500 pilna kaina. Gražus 5 metų 

senumo keturių kambarių mūri
nis bungalow su garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Vandeniu apšildo
mas, arti susisiekimo ir krautu
vių. Tuojau galima užimti. Viena 
skola balansui.

DUNDAS — RUSIIOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

VAIKŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ
$4.900 pilna kaina. Moderni krau

tuvė naujam rajone. Savininkė 
parduoda dėl ligos. $30.000 meti
nė apyvarta. Pastovus biznis be 
konkurencijos.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

BLOOR — MARGUERETTA
50 pėdų pločio prie 135 pėdų gylio 

sklypas su 10 kambarių mūriniu 
namu. Visai arti Bloor gatvės. Ga
lima statyti 6 butų apartamentą. 
$5.600 įmokėti. Viena skola balan
sui. Įvažiavimas ir du garažai.

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.

Sportas Lietuvoje
PABALTIJO DVIRAČIŲ RUNGTY

NĖS: Vilnius - Ryga - Talinas.Visas ke
lias, kurio ilgis 1.186 km., yra suskirs
tytas etapais. Gegužės 18 d. dvirati
ninkai pasiekė Tauragę ir po dviejų 
etapų, individualiai pirmauja estas A. 
Viaravas prieš lietuvi V. Dragašių, 
tačiau bendroje įskaitoje kol kas pir
mauja Lietuva prieš Estiją ir Latviją. 
Lenktynėse dalyvauja žinomas neprikl. 
Lietuvos laikų dviratininkas K. Par- 
šaitis, 48 m. amž., laikomas lenktynių 
“veteranu”. Amžius savo padarė, nes 
K. Paršaitis Kauną pasiekė trečias 
nuo galo. Tiesa, netoli Vilniaus jam 
trūko padanga, tad ir jos pataisymas 
atėmė jam daug laiko.

EUROPOS JAUNIŲ STALO TENI
SO PIRMENYBĖS bus pravestos šią 
vasarą Jugoslavijoj. Jose dalyvaus ir 
S. S-gos rinktinė, kurios sudėtį papil-
dys ir Lietuvos jauniai: L. Baiaišytė. prarado vilti prisivilioti pabėgė- 
A. Plėta, E. Pauras. - lių mases, todėl visus bendrai, ne

LIETUVOS AUGŠTŲJŲ MOKYKLŲ 
lengvosios atletikos rungtynės atne
šė neblogų pasekmių: Kūno kultūros 
instituto stud. V. Deksnys rutulį nu
stūmė 16,17 m. (Lietuvos rekordas pri
klauso A. Varanauskui — 18,13 m. tuo 
tarpu Kanados rekordas yra 17,85), J. 
Mozūra šuolyje su kartimi atsiekė 4,20 
m.; 200 m. bėgimas — Kvetelaitis 
22,4 sęk.

S. S-GOS MOTERŲ KREPŠINIO 
rinktinės treneriui Stp. Butautui, TS 
RS Sporto dr-jų ir org-jų s-gos cent
ro taryba nutarė suteikti “TSRS nusi
pelniusio trenerio” vardą. Mūsų tau
tiečio dėka S. S-ga laimėjo Europos 
ir pasaulio moterų krepšinio meisterio 
vardą, tad ir nėra ko stebėtis, kad už 
tokią didelę propagandą, jam suteiktas 
toks augštas titulas. Reikia pažymėti; 
kad Stp. Butautas, šalia Stonkaus, 
Petkevičiaus, Kulakausko ir kt. krep
šininkų, buvo iškiliausias šios šakos 
sportininkas pavergtoje tėvynėje. Kai 
1937 m. Lietuva laimėjo pirmą, kartą 
Europos meisterio vardą, Stp. Butau
tas buvo dar Veršvų mokyklos V sk. 
mokinys. Vokiečių okupacijos metu jis 
jau žaidė Kauno rinktinėje, o po II D. 
karo, nuo 1947 m. iki 1954 m., atsto
vavo S. S-gai. K. B.

Vilniuje įvyko Pabaltijo valstybių 
ir Leningrado miesto jaunųjų krepši
ninkų turnyras, kuriame Lietuvos jau
nieji iškovojo mergaičių 12—14 metų, 
jaunučių 15—16 m. ir jaunių grupėse 
pirmąsias vietas. Ypatingai džiugina 
jaunių komanda, kuri savo ūgiu ir žai- 

_ dimo technika duoda vilčių vėl sužibėti 
iš naujo Lietuvos krepšiniui

Tradiciniame “lietuviško maratono” 
bėgime Trakai—Vilnius — 25 km. dis
tanciją — pirmuoju atbėgo rusas Popo
vas (Leningradas) 1,28 : 13,0, antruoju 
V. Sėlenis (Vilnius) 1,31:20,0. G.

RUSŲ KALBOS
Kanados un-tuose mokosi apie 
3000 studentų. Susidomėjimas 
rusų kalba prasidėjo tik paskuti
nių kelerių metų laikotarpyje. 
Anksčiau į rusų kalbą niekas ne
kreipdavo dėmesio. Daugiausia 
rusiškai besimokančių yra Britų 
Kolumbijos un-te — net 1116 stu: 
dentų.

TORONTO, Ont
Mokytojų pobūvis

Prieš -of icialų mokslo metų už
baigimą, geg. 26 d., šeštad. m-los 
mokytojai, sukviesti tėvų k-to, su
sirinko į Prisikėlimo studijoj su
ruoštas vaišes, kurių metu tėvų 
k-to pirm. J. Petrauskas padėko
jo visiems mokytojams, dirbu
siems š.m. šeštad. m-loje. Jis iš
dalino vokus su dovanomis, kvies
damas mokytojus dirbti ir toliau 
su tuo pačiu ryžtu. Specialaus dė
mesio susilaukė mokyt. M. Gudai
tienė, dirbanti Toronto šeštad. 
m-loj jau 12 metų. Jai buvo įteik
ta 12 puikių rožių. Kalbėjo: Lie
tuvos konsulas dr. J. žmuidzinas, 
m-los tarybos pirm. T. Placidas 
Barius, OFM, kun. P. Ažubalis, 
perėmęs naujai kadencijai tary
bos pirm, pareigas, ir m-los ved. 
J. Gustainis. Visi reiškė dėkingu
mą, mokytojams. Vaišėse dalyva
vo beveik visi mokytojai, kurių 
yra 24. Keletas mokytojų (mer
gaičių bei moterų) yra jaun. kar
tos. - Bv.

Baigė 478 mokiniai
Geg. 27 d., 3 vai. p.p., Prisikė

limo salėje Toronto Maironio šeš
tad. m-la iškilmingai baigė moks
lo metus. Dalyvaujant pilnutėlei 
salei jaunimo ir tėvų, m-los vedė
jas J. Gustainis sukvietė scenon 
abiturientus, garbės prezidiumą. 
Lietuvos konsulas dr J. Žmuidzi
nas savo kalboj priminė, ką lie
tuviai yra davę rusams praeityje 
ir ragino jaunimą eiti Lietuvos 
keliu. J. Strazdas, “Paramos” 
bankelio pirm., pasidžiaugė, kad 
šeštad. m-loje yra arti 100 taupy
tojų. M-los ved. J. Gustainis pa
darė mokslo metų apžvalgą, iš ku
rios, be kitko, įsidėmėtina, kad 
m-la š.m. turėjo 492 mokinius; 
478 jų baigė įvairias klases; nu
byrėjo 14, ypač dėl tėvų persikė-

Prarado viltį prisi
vilioti pabėgėlius

(Atkelta iš 1 psl.) . 
už nacių nusikaltimus, pirmoj ei
lėj žydų tragediją, atsakomybė 
tenka— Lietuvos episkopatui, 
Laik. vyriausybei ir buv. augšt. 
kariuomenės vadams.

Kalti beveik visi
Įdomu, jog šiame Maskvos cen-' limo kitur. Yra 17 klasių, 10 sky- 

zūrą praėjusiame straipsnyje tvir- - ----- ■- 1--? ’----------------------
tinama, jog mūsų pabėgėlių dau
guma esanti susitepusi bendra
darbiavimu su naciais. Tai visiš
kai nauja gaida. Iki šiol, bent “Tė
vynės Balso” propagandoje, buvo 
priešingai tvirtinama, jog daugu
ma- pabėgėlių buvę suvedžioti 
“veiksnių”. Atrodo, jog Maskva

tik vadovaujančius asmenis, nu
sprendė apšaukti nacių talkinin
kais. O tai nesunku padaryti to
kiems asmenims, kaip J. Kapsu- 
kaičiui, kuris tvirtina, jog “mir
tims pavojus kilo tik iš hitleriz- 
mo, o sovietinis kelias buvo vie
nintelis išsigelbėjimo kelias”.

Iš šio pranešimo gali susida
ryti klaidingas įspūdis, jog tokie 
čekistiniai straipsniai mums visai 
nepavojingi. Seniai betgi žinomas 
posakis: šmeižk, šmeižk, kas nors 
vis prilips! Juo labiau, kad 
šmeižtų propaganda tiesiog krei
piama į svetimuosius, kurie labai 
menkai nusimano mūsų reikaluo
se. Net prisipažinti reikia, jog 
mes patys be galo mažai esame 
padarę pastangų tiesai atskleisti. 
Mūsų tyla naudojasi priešas. Ar 
ne pats laikas susirūpinti čekisti
nių klastojimų atrėmimu?

rių su 24 mokytojais bei kapelio
nais. Tėvų k-tas, vad. pirm. J. Pet
rausko, šiemet ypač buvo veik
lus. Vedėjas ragino visus moki
nius po vasaros atostogų vėl grįž
ti liet, m-lon ir neužmiršti tėvų 
kalbos.

Abiturientams, baigusiems 10 
skyrių, diplomus įteikė konsulas 
dr. J. Žmuidzinas. Tokių buvo 4: 
Ben. čeponkus. Nijolė Pušinskai- 
tė, žibutė Gvildytė ir Rūta Gvil
dy tė. Visi buvo gausiai apdova
noti. Jų vardu padėkos žodį tarė 
R. Gvildytė, pareikšdama, kad 
mokytojų dėka išmoko pamilti 
dar nematytą tėvynę, čia reikia 
priminti, kad 9 ir 10 skyriai reiš
kia augštesn. lituanistinius kur
sus. Pr. m-los programa baigiama 
8 skyriumi.

Aštuntąjį skyrių baigė: R. Ado- 
mavičus, I. Balčiūnaitė, J. Bara
nauskaitė, ž. Baranauskaitė, G. 
Dubininkaitė, L. Gustainytė, J. 
Kvederys, R. Petrauskas, R. Ta- 
mulionis, O. Virbūnaitė, S. Žutau
tas. Jie taip pat gavo gražių dova
nų. Baigusiųjų vardu padėkojo ir 
dovaną įteikė klasės auklėtojui J. 
z^ndruliui I. Balčiūnaitė.

Gana gausios buvo premijos ga
biausiems mokiniams: R. Gvildy- 
tei — Prisikėlimo, par., R. šaka-

MIESTAS IR KAIMAS 
KANADOS PARLAMENTE

Po kiekvieno visuotinio gyven
tojų surašymo kas dešimt metų 
(paskutinis buvo 1961 m. birželio 
mėn.) federacinių rinkiminių apy
linkių ribos yra keičiamos. Taip 
pertvarkant apylinkių ribas, ats
tovybė atitinka krašto augimą ir 
gyventojų judėjimą.

Tokiu metodu tvarkantis kiek
viena provicija atstovaujama tvar
kingai, nes ji turi atitinkamą ats
tovų skaičių federaciniame parla
mente pagal gyventojų skaičių. 
Bet planas payra, kai reikia nu
statyti balsuotojų skaičių kiekvie
noj rinkiminėj apylinkėj, kuri 
renka vieną parlamento narį, nes 
kiekviena jų skiriasi gyventojų 
skaičium.

Miestų rinkiminės apylinkės 
gyventojų skaičiumi yra gauses
nės už kaimų ar miestelių apylink. 
Kaimo apylinkės gyventojų skai
čiumi yra mažesnės ir, palyginus 
su miestų apylinkėmis, jos geriau 
yra atstovaujamos. Parlamento 
narys, kuris turi parlamente vie-

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
JANE — BLOOR. $2.000 Įmokėti, mūro atskiras, 7 didelių kambarių, 2 

augštų, 2 virtuvės. II augštas išnuomotas, pirmą augštą galima užimti 
tuojau, garažas, gražus kiemas. $16.500.

OAKVILLĖJE. netoli Fordo įmonių. Įmokėtijmas nesvarbu. 3 miegamųjų, 
gelsvų rauplėtų plytų su 2 garažais bangaliukas. Pasakiškai gražus 60 x 
280 kiemas, kuris prieina prie gražios didelės upės. Du metai buvo iš
nuomotas — viduje reikalinga remonto. Prieš 6 metus mokėjo $22.000, 
bet dabar galite gauti tik už $15.000, nes savininkų nėra.

BLOOR — GLENDONWYNNE. $5.000 įmokėti, mūro ligi stogo, atskiras 7 
kambarių, 2 mod. virtuvių, alyva vand. apšildomas namas. Garažas, 8 pė
dų Įvažiavimas, gražus kiemas. 30 namų nuo Bloor. $18.900.

MIDLAND. 2 akrai žemės prie ežero. $1.500.
KEELE — LAWRENCE. $20.000 Įmokėti, gražių gelsvų plytų. 10 butų 

apartamentas, 10 garažų. Skubiai parduodamas dėl kompanijonų partne
rių nesutikimo. Prašoma kaina $80.000. Labai geras pinigų investavimas.

GERIAUSIA PROGA. $1.000 įmokėti, 14 kambarių namas, 4 virtuvės, ga
ražai. $14.000.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

na balsą, gali atstovauti mažiau 
negu 10.000 gyventojų kaimo apy
linkėj, tuo tarpu kitas gali atsto
vauti miesto apylinkėj, kur yra 
virš 100.000 gyventojų ir turėti 
vieną balsą. Šitoks nelygumas par
lamente atsirado iš to, kad Kana
dos valstybinio gyvenimo anks
tyvomis dienomis buvo nukreip
tas dėmesys į kaimo sritis, kai ir 
pati Kanada buvo žemės ūkio 
kraštas. Šiandien beveik 11 mil. 
iš 18 mil. piliečių gyvena mies
tuose, bet rinkiminių apylinkių 
kaimo srityse yra puse.

Aišku, tai turėtų būti išlygin
ta, nes Kanada tampa ir ateityje 
bus daugiau miestiška valstybė. 
Tačiau visos partijos sutinka, kad 
parlamento narys iš kaimo sričių 
turi atstovauti mažesniam gyven
tojų skaičiui, kaip jo draugas iš 
miesto, nes sulyginus Visas apylin
kes pagal gyventojų skaičių, kai- 
kurios kaimo apylinkės būtų labai 
didelės ploto atžvilgiu. Dauguma 
žmonių sutinka, kad parlamento 
atstovas turi pažinti savo apylin
kę, o labai plačias sritis pažinti 
neįmanoma.

Vis dėlto šioks toks išlyginimas 
šioje srityje reikalingas. Nese
niai Manitobos provincinė komisu 
ja nustatė, kad miestų apylinkės 
turėtų būti didesnės ir gausesnės 
kaip kaimo 7:4 santykiu. Pvz. jei 
provincijos parlamento narys iš 
kaimo sričių atstovauja 8.000 gy
ventojų, tai atstovaująs miesto 
apylinkę turėtų turėti 14.000 gy
ventojų. Manitobos patvarkymas, 
žinoma, liečia tik provincijos apy
linkių ribas. Federacinė komisija 
turėtų pertvarkyti feder. rinkimi
nių apylinkių ribas.

kadangi toks pertvarkymas tu
ri remtis visuotinio surašymo duo
menimis, vargu ar jis bus paju
dintas prieš dabartinius federac. 
rinkimus, kurie įvvks birželio 
18 d. C. Sc.

Lietuvių studentų
liniui — L. Stud. Remti Būrelio,! A
L Balčiūnaitei — tėvų komite- A. rinkunas, B^., pedagogas w 

t z-. , - ,.- ___Prisikėlimo'va”ove“ų aut®nus» Toronto un-te iš-to, L. Gustainytei 
katal. moterų, R. Petrauskui — 
šv. Jono Kr. par., R. Mažeikaitei, 
kaip geriausiai kalbančiai lietu
viškai, — T. pranciškonų vienu- 
lyno.

“Parama” paskyrė premijas 
taupytojams: L. Barkauskaitei, L. 
Simanavičiūtei, S. Gudavičiui, I. 
Batapaitei, G. Telyčėnui, P. Kri- 
pui, A. česėkui, A. Kuolui, D. Si
manavičiūtei, A. Buteriui, E. Zub- 
rickaitei.

Visiems padėkos žodį tarė tėvų 
k-to pirm. J. Petrauskas. Meninėj 
daly šv. Jono Kr. par. jaunimo 
choras padainavo keletą gražiai I 
paruoštų dainų. Po programos 
mokiniai tėvų k-to rūpesčiu buvo 
pavaišinti. Bv.

J. U. Blcizgiai, po ilgesnės per
traukos versle, Įsigijo modernią 
valgyklą — “Java Shoppe restau
rant”, 555 Bloor St. W. — prie 
Bathurst St. į rytų pusę — su 130 
sėdimų vietų, oro vėsinimu ir vi
sais patogumais. Automobiliams 
pastatyti yra patogi miesto aikštė 
netoli restorano į rytų-pietų pu
sę; už vienos valandos stovėjimą 
apmoka restoranas.

“Java Shoppe” restoranai yra 
labai populiarūs Toronte patalpų 
erdvumu, moderniais įrangimais 
ir augštu kvalifikuotų virėjų 
maisto paruošimu bei klijentų ap
tarnavimu. Užtat jie yra gąusiai 
lankomi.

P. Bleizgiai restoraną pradeda 
vesti nuo birželio 1 d. pr.

Liet. Namuose, kiekvieną penk
tadienį alučių metu, rodomi kul
tūriniai filmai. Praeitą penktadie
nį buvo rodytas filmas iš Indijos 
gyvenimo paslapčių. Dar anksčiau 
buvo rodyta kelionės po Europą. 
Šį penktadienį, birželio 1 d., bus 
rodomi du filmai: vienas iš koo- 
peracinės veiklos, kitas — “Lie
tuvių Diena Toronte”. Filmų de
monstravimas pagyvina pobūvių 
nuotaiką ir suteikia jiems kultū
rinį atspalvį. Kas turi kokių su
gestijų dėl filmų parinkimo, pra
šomi pranešti J. R. Simanavičiui, 
kuris rūpinasi filmų reikalais.

Kanados Pilietybės Tarybos 22- 
ras metinis suvažiavimas įvyko 
Toronte. Jame dalyvavo įvairių 
org-jų atstovai iš Montrealio, To
ronto, Otavos. Sudburio, Calgary 
ir kt. Delegatai išklausė parla
mento nario iš Halifakso kalbos 
apie pasaulinę pilietybę ir dalyva
vo diskusijų pobūdžio paskaitose, 
kuriose buvo gvildenami pasaulio 

i pilietybės klausimai, naujos imi- 
I gracijos taisyklės ir indėnų reika
lai. Pirmą suvažiavimo dieną de
legatai buvo pakviesti į priėmi
mą pas Ontario gubernatorių, o 
vakare į priėmimą naujiesiems 
kanadiečiams miesto savivaldybės 
salėje. Suvažiavimas buvo užbaig
tas banketu Westbury viešbuty, 
kurį delegatams suruošė J. Ya- 
remko. 5 buv. pilietybės tarybos 
pirmininkams buvo įteikti padė
kos raštai ant bebro kailio ir bu
vo rodomas filmas apie Kanados 
gyvenimą. Suvažiavime dalyvavo 
p-lė V. Judzentavičiūtė, kaip Pa- 
baltiečių Moterų Tarybos kviesta 
delegatė ir kaip oficiali Ontario 
pilietybės ministerijos atstovė.

Paskutinė proga
Neatidėliokime įsigyti nepa

prastai patogius sklypus artimiau
sioje lietuvių vasarvietėje prie 
Simcoe ežero (39 mylios nuo To
ronto), Keswicke, Nida, Rūta ir 
kitose gatvėse. Nors žemės kainos 
prie šio ežero nuolat kyla, tačiau 
likę 13 sklypų parduodami nepa
kelta kaina. Daugelis jau pasista
tė puikias vilas ir nuolatinius gy
venamus namus. Sklypai dideli, 
tinka daržininkystei, sodams; prie 
smėlio ir žuvingos įlankos; prie 
gero susisiekimo. Visi miesto pa
togumai. Kreipkitės: Kaškelis. te- 
lef. LE. 4-8459 arba savaitgaliais 
tiesiog vasarvietėje: Keswick, Ni
da St., balta Pikšilingių vila. sk.

Pilietybės savaitės proga Onta
rio gub. J. K. Mackay geg. 22 d. 
parlamento rūmuose Queens Par
ke priėmė tautinių grupių veikė
jus, įvairių imigracijos organiza
cijų vadovus ir spaudos atstovus. 
Po priėmimo svečiai buvo pavai
šinti kava ir užkandžiais. Iš lietu
vaičių dalyvavo p-lė V. Judzenta
vičiūtė. Taipgi buvo ir “T2” at
stovas.

laikė pedag. mokslų egzaminus su ho
nours B ir gavo dar vieną akademinį 
laipsnį Bachelor of Education.

NAUJI INŽINIERIAI. — Šįmet pa
vasarį baigė Toronto un-tą šie lietu
viai: V. Mikėnas (su honour), elektr. 
inž.; G. A. Sakus-Sakevičius, elektr. 
inž.; D. J. Stonkus, chem. inž.; K. J. 
Dainora, mcch. inž.; J. G. Vėlyvis, 
mech. inž. Berods, jau visi gavo dar
bus. Sėkmės naujame gyvenime!

D. SKRINSKAITĖ, aktyvi lietuvių 
veikėja, baigė TU muzikos fakultetą.

Ta proga draugės studentės ir V. 
Skrinskų šeimos bičiuliai suruošė gra
žų pobūvį V. Abromaičių namuose. 
Naujoji akademike gavo visą eile svei- 

I kinimų ir dovanų. Dalia, atsidėkoda
ma, paskambino pianu keletą klasikų 
kūrinių.

S. O. RAMANAUSKIENĖ baigė To- 
ronto un-to humanit fakulteto III kur
są — psichologiją ir gavo šv. Mykolo 
kolegijos medalį.

I. J. ANTANAVIČIŪTĖ ir A. V. KU
LYS baigė Toronto un-to humanitar. 
fakulteto III kursą.

J. A. ČIRŪNAS baigė bendrąjį gam
tos mokslų fakulteto kursą.

K. BARONAS studijuoja kalbas Ha
miltono un-te. Vasaros metu, gavęs 
atostogų iš darbovietės ir un-to, ketina 
vykti Ispanijon, pasitobulinti ispanų 
kalboj.

PATAISOMA: p-lė Pundziūtė yra 
baigusi.TU farmacijos fakultetą ir dir
ba savo specialybėje. Korespondentas 
atsiprašo.

ŠIEMT BAIGUSIEJI AUGŠTĄSIAS 
MOKYKLAS prašomi tuojau atsiųsti 
savo nuotraukas ir biografijas “Tž” re
dakcijai. Jos bus dedamos nemokamai. 
Kaikurie jau atsiuntė.

ABITURIENTŲ — 13-os klasės — 
EGZAMINAI prasideda Toronte birže
lio 11 d. ir truks 2 savaites. Lietuvių 
abiturientų laikys egzaminus apie 18. 
Geros sėkmės visiems!

V. KELERTIENĖ - JANUSEVIČIŪ- 
TĖ baigė III-ji humanit. mokslu kursą.

ANT. BERNATONIS • BERNATT 
baigė III farmacijos kursą, o jo žmo
na, buvusi B. Bartninkaitė, baigė I far
macijos kursą. Pažymėtina, kad A. j 
Bernatonis atvyko į Kanadą iš Lietu-’ 
vos būdamas 5 metų. Kanadoje gyve-1 
na jau 33 metai. Gražiai kalba lietu-' 
viškai, priklauso liet, parapijai.

JUST. LAURINAVIČIUS, “Aušros” 
klubo vienas žymiausių krepšinio žai-' 
dejų, baigė Ryerson institutą komer
cinio fotografavimo skyrių.

R.CMOLKĄN
V. REAL .E Š TAT E ‘ JF

REALTORS

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

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

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

INDIAN RD. — BLOOR 
DUPLEKSAS
$2.000 įmokėti, 10 kambarių per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
vandens alyvos šildymas.

BABY POINT
$2.300 įmokėti, gražus 6 kambarių 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, privatus įvažiavimas, ilgos ir 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

KINGSWAY — BLOOR
$3.000 įmokėti, puikus 5 kambarių, 

atskiras, mūrinis bungalas, van
dens alyvos šildymas, didelis 
gražus kiemas, namas be skolų.

HIGH PARK — BLOOR
$3.000 įmokėti, 5 kambarių atski

ras mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, garažas, vienas at
viras morgičius 10 metų.

DOVERCOURT RD. — BLOOR
$2.000 įmokėti, geras 8 kambarių 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, alyvos šildymas, 2 virtuvės, 
vienas atviras morgičius 10 metų, 
žema kaina.

RUNNYMEDE — BLOOR
$7.000 įmokėti, 7 kambarių, atski

ras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
2 modernios virtuvės, recreation 
kambarys rūsyje, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu, vienas 
atviras morgičius 10 metu.

BERESFORD — BLOOR
$4.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, garažas.

SWANSEA — BLOOR
$7.000 įmokėti, puikus 7 kambarių, 

atskiras, modernus mūrinis bun
galas — splitlevel, kaip namas, 
maždaug 7 metų senumo, 2 vo
nios, recreation kambarys rūsyje, 
garažas su privačiu įvažiavimu, 
gražus kiemas, pirmą kartą par
davimui, vienas iš puikiausių pir
kimų dabartinėje rinkoje, nepra
leiskite progos, vienas atviras 
morgičius 10 metu.-------------- BL00R

BLOOR — ROYAL YORK RD.
$3.000 įmokėti, 2 miegamųjų mūri

nis bungalovas. 20 pėdų salionas. 
Pusiau išbaigtas rūsys. Didelis 
medžiais apaugęs kiemas. Garažas 
ir nrivatus įvažiavimas. Tik pusė 
bloko nuo Bloor gatvės. Pilna 
kaina tik $15.500. Viena skola ba
lansui.

BLOOR — HAVELOCK AVE.
$2.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras, 9 

. didelių kambarių namas. Kvadra
tinis planas. Vandeniu alyva šil
domas. Vonia pirmam ir antram 
augšte. Garažas ir privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $17.500. 
Viena atvira skola balansui.

BLOOR — BROCK AVE.
$1.500 Įmokėti. Mūrinis 8 kambarių 

namas arti Bloor gatvės. 3 virtu
vės. Puikus pajamų namas. Prašo 
$16.500.

BLOOR — HIGH PARK
$4.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras, 18 

metų senumo namas. 7 did. kam
bariai per du augštus. Vandeniu 
alyva šildomas. Garažas ir platus' 
šoninis ivažiav. Prašo $22.500.

BLOOR — JANE
$8.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras 

namas. Dideli 7 kambariai per du 
augštus. Vandeniu alyva šildo
mas. Didelis kiemas. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Dvi moder
nios virtuvės. Išbaigtas kambarys 
rūsyje., Viena atvira skola balan
sui. Prašo $24.500.

DUNDAS — DOVERCOURT
$9.000 Įmokėti arba pasiūla. Mūri

nis pastatas, tinkamas betkokiam 
bizniui — dirbtuvei: baldų dirb
tuvei, mašinų taisymo dirbtuvei 
ir t.t. Pilna kaina tik $26.000 ir 
viena skola balansui.

A. A. T. MODESTAS PALAIDOTAS I
Geg. 17 d. žuvęs a.a. T. Modestas 

Stepaitis buvo iškilmingai palaidotas 
gegužės 21 d. kanadiečių prancūzų 
pranciškonų vienuolyno kapinėse, Bid
deford, Maine, keletą mylių nuo cent
rinio liet, pranciškonų vienuolyno 
Kennebunkporte. Velionies kūnas bu
vo pašarvotas Kennebunkporto vienuo
lyno bibliotekoje, o paskutiniąją naktį 
—- vienuolyno koplyčioje. Iškilmingas 
gedulo Mišias laikė provincijolas T. 
J. Gailiušis ,o Libera giedojo ir pa
mokslą pasakė Maine vysk. J. E. Da
niel Feenev. Laidotuvių iškilmėse da-.

prel. Pr. Juras iš Lawrence, Mass., 
prel. Pr. Virmauskis iš Boston, Mass., 
sanbroliai pranciškonai iš atskirų vie
nuolynų, Kennebunkporto pranciškonų 
gimnazija, Biddefordo pronciškonų ko
legija, Nekalto M. Prasid. seselės iš 
Putnam, Conn, ir nemažas skaičius pa
žįstamų iš kaimyninių liet, kolonijų.

Nelaimės priežastis nėra išaiškinta, 
bet ekspertai spėja, kad T. Modestas, 
vairuodamas lengvutį dviratinį moto
ciklą, buvo pagautas aplenkiamo ir 
priešais atvažiuojančio sunkvežimių 
skersvėjo ir išmuštas iš pusiausviros. 
Šio spėliojimo patikimumą remia ir 
tas faktas, kad velionis nesusidūrė 
priekiu, bet pakliuvo po priešais atva
žiuojančio sunkvežimio priekabos pas
kutiniaisiais ratais. Kadangi velionies 
kūnas buvo labai sužalotas, ypačiai gal
va ir krūtinė, karstas nebuvo atidary
tas. PI.

GERA PROGA VYRAMS 
IR MOTERIMS IŠMOKTI NAUDINGO 

DARBO
1166 Dundas St. W. atidaryta mo

kykla — Market Training Institute. 
Joje paruošiami specialistai mėsai pa
ruošti bei pardavinėti, kasininkai, par
davėjai ir mėsos krautuvių vedėjai. 
Instituto vedėjo Nick Style pareiški
mu, šios rūšies mokykla Kanadoje yra 
pirmutinė ir tik trečia šiame konti
nente. Visi instituto dėstytojai yra dip
lomuoti šios srities specialistai. Į jį 
priimami vyrai ir moterys nuo 17 iki 
45 m. amžiaus. Mokslas trunka 8 savai
tes po 6 dienas savaitėje nuo 9 vai. iki 
6 vai. vak. Taip pat bus pamokos ir 
vakarais nuo birželio 1 d.

Besidomintieji šia praktiška darbo 
sritimi gali kreiptis nurodytu adresu, 
kur gaus smulkias informacijas. Tel. 
LE. 4-8451. Taip pat žiūr. skelbimą 
8 psl. pr.

Kubos cukraus derlius sumažė
jo 30%. Ji nori sudaryti preky

bos sutartį su Sov. Sąjunga $750 
mil. sumai. Perka iš Rusijos: kvie
čius, pupas, taukus, mėsą ir pie
ną; parduoda Rusijai: cukrų, ta
baką, nikelį. Daugiausia Kuba iš
leidžia ginklams.

Geriausias 
atostogų poilsis 
CAPE COD KURORTE lietuviškoje 
viloje. Prie Atlanto. Ištaiginga vila. 
Erdvūs kambariai. Gražus pušynas 
— parkas. Paplūdimis peštiem 5 
minutės, šilta Golfstromo srovė.

Rami aplinka. Daug vietos žaidimams. Geras lietuviškas maistas. 
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 16 DIENOS.

SAVININKAI LIETUVIAI DR. ED. IR M. JANSONAI 
Kreiptis: Dr. Ed. Jansonas,

89 ML Ida Rd., Boston 22, Mass., USA. Tel. AV. 8-5999. 
Nuo birželio 16: “Audronė” — Jansonas,

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass, USA.

OAKMOUNT RD 
$10.000 įmokėti, didžiulis, gražus, 

14 kambarių, atskiras mūrinis na
mas — 4 butai, vandens alyvos 
šildymas, 4 vonios, 4 modernios 
virtuvės, garažai su privačiu įva
žiavimu, puikus didelis kiemas, 
arti Bloor, gera nuoma.

P. KERBERIS 
Darbo telefonas LĖ. 24404 
Namų telefonas LE. 5-1584

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamentinių namų.

BATHURST RAJONE
S10.000 Įmokėti. Septynių šeimų 

apartamontinis pastatas, visas iš
nuomotas. Metinių pajamų $8.400. 
Prašoma kaina $56.000. Vertas 
dėmesio.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. &9165

KITU NUOSAVYBIŲ.PASITEIRAUKITE DĖL 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS 

A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

GERAS ŪKIS prie didelės upės. Dirbamos žemės 170 akrų. Geri trobesiai. 
Netoli Wasagos. žemė prie upės tęsiasi per 2000 pėdų. Kaina tik $18.000. 
Pajamos ir iš meškeriotojų. Gera proga ūkininkams.

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitos kuro-olyvos pristatymai Ir 

potarnorimos. 
Telefonas LE. 3-4908.

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7, 9, 11. 
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

DUNDAS — OSSINGTON
$1.500 Įmokėti, 6 kambarių namas, 

moderni virtuvė, nauja šildymo 
morgičius 10 
$11.900. Turi

krosnis, balansui 
metų. Pilna kaina 
būti parduotas.

BLOOR — JANE
$15.700 pilna kaina,

kambarių namas. 2 modernios vir
tuvės, nauja šildymo krosnis. 2 
vonios kambariai, šoninis įvažia
vimas, garažas. Vienas morgičius 
balansui.

40 AKRŲ ŽEMĖS SU UPELIU
60 mylių nuo Toronto, augštoj. sau

soj vietoj, su tekančiu per vidu
rį žemės upeliu ir miškeliu. Pil
na kaina $5.000.

geri; plytų, 6

LANSDOWNE — QUEEN
$3.500 įmokėti, atskiras, 7 didelių 

kambarių namas per du augštų, 
moderni virtuvė, naujai dekoruo
tas, 10 metų morgičius balansui, 
pirmą karta parduodamas.

KRAUTUVE SU 2 BUTAIS
Geroj vietoj, ant pagrindinės gat

vės. arti susisiekimo susikirtimos, 
tinka betkokiai prekybai, genį 
plytų, garažas, įvairių tautybių 
rajone. Įmokėti $8.000.

MIŠRUS ŪKIS PRIE PLENTO
$15.900 pilna kaina. 87 akrai geros 

žemės, labai geras 7 kambarių 
gyvenamas namas, didelė daržinė 
su įvairiais kitais pastatais, arti 
Stayner, seni anglai savininkai.

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
*4



i

1962- V. 31. — Wr. 22 (646) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
■ ■■■!«■>■>■ Į Jį" =a 7 PS1

IIII..II... m ijT I.i.jii. .............. I,n.lilhlli- 7 • r II ' ' ......... ■■■■"'

PROGR ESSReal Estate Ltd. Skaitytojai pasisako SUDBURY, Ont

4064 Bloor St. W. Tėl. LE. 4-9286
(prie Gladstone Ave.)

JANE — ANNETTE I DOVERCOURT — COLLEGE
$1.500 įmok., 7 kamb. per du augs- 

*tus, mūr., atsk., mod. virt., gara
žas. Sav. išvyksta ir parduos už 
$15.000.

— INDIAN GROVE
$2:000 Įmok., mūr., atsk., 8 kamb., 

mod. virt., 2 vonios, 2 garažai, 
geras įvaž:, vienas morgičius. Ver
tas dėmesio, prašo tik $16.500.

BLOOR — HIGH PARK
‘$2.500 Įmok., 8 kamb., mūr., atsk., 

*2 virt., 2 vonios, vand, alyva šild., 
garažas su priv. ivaž. Geras pirki
nys, nes parduos už $14.500.

$LOOR — BERESFORD
$3.000 Įmok., 6 gražūs kamb., ru

pių pi., kvadrat. planas, naujos 
statybos. Gražus kiemas, šoninis 
įvaž., garažas. Vienas atviras 10 
metu išmokėjimas.

INDIAN1 RD. — HIGH PARK
$3.500 įmok., 10 kamb., originalus 

dupleksas, reikia mažo remonto, 
skubus ir pigus pardavimas.

i $3.500 Įmok., 10 kamb., mūr., 4 k. 
pirmame augšte, vand. alyva šil
domas, 3 mod. virt., geras nuoma
vimui, vieta 2 garažams.

ANNĖTTE — RUNNYMEDE
$3.500 Įmok., atsk., mūr., 9 kamb. 

per tris augštus, 2 mod. virt., aly
va šild. Geras ir pigus pirkinys^ 
nes parduos už $16.500. Apžiūrė
kite.

3LOOR — DUNDAS
$4.000 įmok., mūr., atsk., 9 kamb., 

vand. alyva šild., 3 mod. virt., 3 
garažai, arti Bloor kraut, ir susi
siek. Puikus nuomavimui — ge- 

was pirkinys.
RUSHOLME RD. — COLLEGE
$5.000 įmok., 7 kamb. per du augš

tus, mūr., atsk., rupių pi., vand. 
alyva šild., did. kamb. Vienas at
viras 40 metų morgičius.

HIGH PARK; BLVD.
INDIAN ROAD
$8.000 įmok., 5 butų, atsk., gražus 

namas, viskas įrengta kaip nauja
me name, labai švarus iš lauko ir 
vidaus. Mėn. pajamos $400. Sau
gus ir pelningas investavimas. 
Kas pirks — džiaugsis.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stay nėr, Collingwood 
ir Apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

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

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

LIKSIME IŠEIVIJOS PAPŪGOMIS?
Būkime vieningi! Šiais žodžiais veik 

kas metai mūsų veiksniai apeliuoja į 
savąją visuomenę* didesnių mūsų tau
tos istorinių įvykių minėjimo išvakarė
se. Ir taip jau ištisa eilė metų. Betgi 
vienybės kaip nėra, taip nėra. Nieko 
blogo negalima pasakyti apie šiuos 
prasmingus žodžius, jei jie būtų nu
kreipti teisinga kryptimi, t. y. į veiks
nių pasaulį, kur piktieji nesantaikos 
daigai pradeda dygti. Jau daug trem
ties metų prabėgo vienybės bejieškant 
ir dar daugiau jų prabėgs jos nesura
dus, jei žodžiai nebus paversti kon
krečiais darbais. Tada ir liksime išeivi
jos papūgomis, išmokusiomis kartoti 
tuos pačius tuščius žodžius. Būsime to
kiomis, jei tautos ir krašto reikalų ne
pastatysime augščiau partinių reikalų, 
jei neišmesime iš galvos klausimo, 
kodėl jis ar jie, o ne aš ar mes ir jei 
nenustosime bandę grobti lietuviško 
darbo sričių, kurios mums nepriklauso.

Nesinorėtų tikėti, kad kokios nors 
naudos atnešė partinės kovos I D. ka
ro ir Lietuvos nepriklausomybės iš
vakarių laikais. Jei taip, tai kodėl ne
pasimokyti iš praeities klaidų?

Daug kartų galima atleisti klys
tančiam ir niekad neturėjusiam laimės 
gauti mokslo šviesos, bet sunku su
prasti žmogų, kuris išsinešęs iš migš- 
tų mokslo institucijų gausybes mokslo 
žinių, atėjus jo krašto sunkiai valandai, 
sąmoningai imasi trukdyti pagalbos 
darbui. Greičiausia toks suaugusio 

j žmogaus veiksmas rodo jo nesubren
dimą arba proto nuovargį, reikalingą 

' poilsio ir gyd. pagalbos. Ir, žinoma, 
i mažai vertinamas tautos kruvinas ke- 
j lias į jos nepriklausomybę pačiam 
■prie to nė.kiek neprisidėjus ir girdė
jus apie tai tik iš kitų lūpų kaip gra
žią pasaką.

Apie tokių asmenų gėdingą veiklą 
Amerikoje šio kontinento visuomenė 
greit sužinojo. Tačiau anksčiau ar vė-

į liau apie tai sužinos ir tėvynėje. Ir 
ne vienai. motinai skausmas suspaus 
širdį patyrus, kad sūnus ilgina jos 
kančios kelią ir stipriną sunkius ver
gijos pančius. Tas sūnus, kuris liko 
dar daug skolingas savo kraštui ir jo 

Į žmonėms, ir čia vargiai beatsiteisęs se
nos emigracijos broliui už galimybę 
įsikurti šiame krašte ar už suteiktą 

’ pastogę, maistą ir darbą.
Ryšium su sukelta audra Čikagos 

padangės veiksniuose, mūsų spaudos 
dalį apgulė sieksniniai straipsniai. Vie- 

j ni užėmė puolimo, kiti gynimo pozici
jas. Buvo ir neutraliųjų. Siūloma iš

siaiškinti, gal ir tartis, o nesusitarus 
ir “kariauti”, kaip paprastai tokiais 
atvejais būna. Tuo tarpu kietų argu- 

Imentų, kaip pvz. kumštis ar batas ant 
stalų, dar nešokinėjo.

Galima manyti, kad mūsų veiksnių 
mechanizme ir jo pačiame darbe ir yra 

! taisytinų vietų, tačiau toms pataisoms 
įnešti galima rąsti kultūringesnį būdą 
ir padoresnį kelią. Visuomenei jau nu
sibodo klausytis tų “senų pasakų”, 
kurios nesibaigia visą išeivijos laiką. 
Dėl jų “apatijos vėžys baigia mus su
ėsti”, kaip išsireiškė vienas visuome
nininkas. Tai tiesa. Laikas perdaug 
pribrendo jięškoti darbingo vieningu
mo ne tuščiais žodžiais, bet darbais. 
Todėl įvairūs separatininkai ir varžo
vai dėl valdžios vieną kartą turi padė
ti į šalį trukdymo stabdžius. Jiems tik 
viena alternatyva tegali būti: įsijun
gti į bendrą ir vieningą daugumos dar
bą arba užleisti savo postus kitiems, 

Į jei jų ambicija neleidžia kitaip pada- 
I ryti. Nesvarbu kokiame laisvojo pasau
lio kampe jie bebūtų ir iš kurios pusės 
atėję. Nenuostabu, kad raudonojo 
“kraujo” broliai taip daro, bet kai 
baltojo savo namus teršia, tai yra 
daugiau negu nuostabu. Juo labiau, 
kad tie broliai eilę metų sėmėsi moks
lo šviesos mokyklos suole.

Z. Pulianauskas

IR GENEROLAI VERKIA...

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST.
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-S723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visu narni gvvyhė apdrausta san- 
taupų dydyje.'
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
niio 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

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

“Esu pasiruošęs mirti’’ — pa-! 
'reiškė gen. Raoul Salan, prancū-’ 
zų slapt. armijos vadas prieš pra- • 
sidedant teismui. Teismas baigė-’ 
si staigmena — vietoje laukto! 

Imirties sprendimo buvo paskirta! 
!kalėjimo bausmė iki gyvos gal-! 
’vos. Išgirdęs sprendimą, genero
las verkė ir juokėsi.

Teismo metu 3alan kalbėjo tik 
30 min. pačioje pradžioje; pasi-i 
sakė esąs atsakingas už slaptosios! 
armijos veiksmus; paneigė esąs 
banditų gaujos vadas ir tvirtino 
esąs vadas nenugalėtos armijos.! 
Per visą teismo eigą jis tylėjo. [

Salan yra 63 m. anižiaras; 43! 
metus išbuvo karinėje tarnyboje.; 
Daug kieno jis buvo vadinamas! 
“mandarinu” dėl jo papročio rū-: 
kyti opijų. Pradedant I D. karu,! 
jis yra dalyvavęs visuose karuose, 
kur tik Prancūzija buvo Įsivėlusi. 
Jis yra apdovanotas gausybe me
daliu.

visą amžių siekė garbės, bet jam 
nepavyko jos pasiekti. Dabartinis 
pagarsėjimas greitai pranyks ir 
istorija ji prisimins daugiau kaip 
žmogžudį, negu kad medaliais ap
dovanotą karį.

Prez. De Gaulle specialaus teis
mo sprendimu Salano byloje ne
patenkintas, ir įsakė tą teismą pa
naikinti. V. K.

Eik ten, kur ' 
pinigu kvepia

Tai sena verslininkų taisyklė. 
Jos šiandien laikomasi. Amerikie
čių pramonininkai >£ajuto. kad 
šiuo metu labiausia pinigu kve
pia Vakarų Europa. Per paskuti
nius 4 metus Europoje įsikūrė 
net 1465 amerikinės b-vės; 1000 
jų Europos ekonominės Sąjungos 
kraštuose. Viena didžiausių JAV 
pramonių — DuPoiht — Europo
je turi investavusi net $85 mil.

MOKINIŲ TĖVŲ SUTRINKIMAS 
įvyko gegužės 20 d., sekmadienį, tuoj 
po pamaldų. Tarp kitko, buvo vedėjas 
M. Venskevičienės pateikta smulki va
saros stovyklos vaikams dienotvarkė. 
J stovyklą bus priimami tik tie lietu
viukai, kurie lankė šeštadieninę mo
kyklą. Stovykla bus prie French River 
pirmąsias dvi liepos savaites.

Sudburiškis
MOKYT. MARIJA VENSKEVIČIE- 

NE išrinkta į KLB Krašto Tarybą. Sud- 
burio lietuviai sveikina ir linki sėk
mės Kr. Taryboje aktualius lietuvių 
reikalus sprendžiant.

J. B. DŽENKAIČIAMS išvykstant į 
JAV, draugai, pažįstami ruošia gražias 
išleistuves, kurios įvyks birželio 2 d. 
gražioje Manitoulin Island — Dūdos- 
Gurklio-Augustino vasarvietėje. Blo
gam orui esant ,išleistuves žada daryti 
Sudburyje Dūdos - Gurklio namuose. 
Tenka pastebėti, kad J. B. Dženkaičiai 
buvo malonūs, lietuviškus reikalus re- 
mią ir visų lietuvių gerbiami asmenys. 
Pats J. Dženkaitis net 7 metus dirbo 
LB apylinkės valdyboje. Sėkmės nau- 

j joje vietoje.
‘ VASAROS STOVYKLA. — LB apyl. 
v-ba, naudodama savus išteklius, pa
dedant nuoširdiems aukotojams (pa
vardės paskelbtos “Tž” ir “NL” laik
raščiuose), liepos 1-14 d. visiems lie
tuvių vaikams, Tumo-Vaižganto šeštad. 
m-los ribose, rengia neapmokamą dvie
jų savaičių vasaros stovyklą. Vaikų re
gistraciją veda tos m-los vedėja mo
kyt. M. Venskevičienė. Vaikus į sto
vyklą turi suvežti patys tėvai liepos 
1 d. popietyje.

Stovykla įvyks prie French River 
I upės, gražiame pušyne, lietuvių vasar- 
• vietėje. Vasarnamiais stovyklos laiko- 
' tarpiui mielai leido naudotis: S. A. 
Krivickai, P. M. Venskevičiai, P. J. 
Gabrėnai, A. M. Juozapayičiai ir J. N. 
Paulaičiai.

LB apyl. v-ba yra šios stovyklos or
ganizatorius ir rūpinasi techniškais, 
sanitariniais ir maitinimo reikalais.

Vidaus tvarka, pagal nustatytą die
notvarkę, rūpinasi Tumo - Vaižganto 
šeštad. m-los vadovybė: vedėja mokyt. 
M. Venskevičienė, mokyt. J. Gabrėnie- 
nė, mokyt, ir kapelionas kun. A. Sabas, 
meno ir parengimų vedėja L. Remei
kienė. Reikalui esant, stovyklos vado
vybė kvies ir daugiau Įvairioms sri
tims kvalifikuotų asmenų. Religiniais 
klausimais ir patarnavimu, taip pat pa
maldų liepos 8 d. atlaikymu rūpinasi 
kun. A. Sabas.

!

Stovyklos dienotvarkė:
8 vai. ryto — keltis; sutvarkyti lo

vas, nusiprausti:
8.30 — vėliavos pakėlimas, giesmė

7.30-9 — maudymasis, žvejojimas ir 
žaidimai;

9-930—pasiruošimas nakties poilsis.
Bendros pastabos:
1. Į stovyklą primami visi vaikai, 

lankantieji šeštadieninę mokyklą.
2. Stovyklautojai laikosi nustatytos 

tvarkos; jai neklusnūs bus grąžinami 
į namus.

3. Stovykloje kalbama tik lietuviš
kai.

4. Vaikams pinigų neduoti, nes sto
vykloje gaus gerą aprūpinimą.

5. Dovanos bus duodamos už gra
žiausiai vartojamą lietuvių kalbą, už 
gerą elgesį, klusnumą, sportą ir kt.

Tad iki pasimatymo pirmoje vasaros 
stovykloje. Sudburio apyl. v-ba

JUOZAS VAIČELIUNAS, autorius 
knygų “Tėvynės sargyboje”, “Žymieji 
karo vadai” ir “Antrasis pasaulinis ka
ras” išvyko ilgesnių atostogų. Jo kny
gos, išleistos prieš kelis metus, aktua
lios ir dabar. Platintojai, išbaigę gau
tąsias knygas, mielai užsako sekančias 
siuntas. S.

r
Prezidento Kennedy 

telefonai
Prezidento darbo kabinete 

įrengti “pushbutton” telefonai, 
kur paspaudęs mygtuką, prezi
dentas gali kalbėtis su Macmillan, 
de Gaulle ir Adenaueriu. Pran
cūzų ir vokiečių kalbų vertėjai 
budi 24 valandas. Siūloma dabar 
speciali linija su Kremliumi. Tik 
paspaudęs mygtuką prezidentas 
galėtų kalbėtis su Chruščiovu.

Vienas prezidento telefonų 
mygtukas yra pavadintas “hot 
line”, kuris sujungia su požemi
niais įrengimais Omahoj, Nebr. 
Prezidento įsakymu už kelių mi
nučių būtų galima pradėti puoli
mą Sov Sąjungos iš 85 amerikie
čiu bazių. < *■

Koks yra-geras pamokslas?
Geras pamokslas yra toks, kuris 

kerta ne į tavo, bef į tavo kaimy
no sprandą.

„ŠYPSENOS..
Kaip ir šiais laikais 

“Šiandien mūsų jaunimas mėgs
ta prabangą, jis yra blogų manie
rų, nerodo jokio respekto vyres
niems ir mėgsta tuščiai plepėti 
žaidimų vietoje. Vaikai yra maži 
tironai, bet ne namų tarnai. Jie 
neatsistoja, kai vyresnis įeina į 
namus; jie prieštarauja tėvams, 
kalba prieš žmones, ryja skanės
tus ir terorizuoja savo mokyto
jus”.

Tai panašu. Į mūsų laikus, bet 
taip kalbėjo Atėnuose Sokratas, 
penktame amžiuje prieš Kristų.

Raktas — po kilimėliu ...
Sugrįžęs namo vyras rado užra

kintas duris, o rakto prie savęs 
neturėjo. Išbandęs visus pirmojo 
augšto langus, pagaliau užlipo ant 
stogo ir šiapi taip pateko į kam
barį. Valgomajame ant stalo rado 
žmonos raštelį: “Aš išėjau. Rak
tus rasi po kilimėliu prie išorinių 
durų”.

Dviejų pokalbis
— Aš dvejus metus buvau ka- 

cete, tačiau neišmokau rūkyti.
— O aš jau dvidešimt metų ve

dęs ir tai nerūkau, — atsako ant
ras.

Pasikalbėjimas Vilniuje
— Kas yra didelis, raudonas, el

giasi kaip smakas ir jo pava.tini
mas baigiasi “ga”? — klausia '.ie
nas.

— Sovietų Sąjunga, tegi 1 ji 
prasmengą, — atsako antras.

Pagal užsakymą
Bernardas Shaw, kaip papras

tai, valgė savo vegetariškus pie
tus. Tuo metu orkestras grojo la
bai rėkiantį, ausis rėžiantį da’vka. 
Shaw paklausė restorano savi
ninką:

— Ar orkestras groja svečių už
sakytas?

— Taip, pone.
— Puiku. Tada aš perduodu sa

vo prašymą: tegul muzikantai gro
ja kortomis.

Parinko Pr. Alšėnas

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plombėris, 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

De Gaulle paėmus valdžią, Sa
lan karjera pradėjo kristi, nors! 

j deGaulle jo visai neatstūmė. 1960: 
m. jis išėjo į pensiją ir apsigyveno i 
Alžerijoje. Iš ten jis pradėjo va-į 
dovauti slaptai armijai, kurios tik-į 
sląs kovoti, kad Alžerija liktų I 
orancūziška. Visdėlto. ta “armi-i 
ja” susilaukė visuotinio pasmerki
mo už banditiškus žiaurumus.

šiandien jis pasmerktas ir visi 
jomedaliai nebeduoda jam jokios į 
garbės, nes jo rankos suteptos ne-1 
kaltų žmonių krauju. Nors jis gy-! 
rėsi nesąs banditų vadu, bet kas j 
kitas šaudo gatvėje civilius gy- ■ 
ventojus, jeigu ne banditai. Jis

“Marija, Marija”;
9-9.30 — malda, pusryčiai;
9.30- 10.30 — lietuvių k. pamokos;
10.30- 12.30 — žaidimai, maudymasis;
12.30:2 vai. p.p. pietūs ir poilsis;
2- 3 dainavimas;
3- 4 — maudymasis;
4- 4.30 — pavakariai;
4.30- 5.30 — pasikalbėjimai iš Lietu

vos geografijos, istorijos ir kt.;
5.30- 6.30 — pasiruošimas ir vaka

rienė;
6.30- 7.00 — laisvalaikis;
7-7.30 — vėliavos nuleidimas;

Kanados perspektyvos...

Namu, automobiliu^ 
ir kitokie visų rūšių 

j draudimai
PRANO BARAUSKO ogentūra

arba

RO. 6-0811 “±?i32
Toronto 9.

A C I 2 I K A S
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 

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.

10761/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

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

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

(Atkelta iš 3 psl.) 
jimu buvo priimtas ir vėliau kito 
“studento- iš Europos” klausimas, 
kuris pradžioje prikišo Anglijai 
jos pasiimtą grynai oportunistinę 
poziciją “Common Market” at
žvilgiu ir vėliau suabejojo, “argi 
gerb. min. Wilsonas, neseniai lan
kęsis Europoje, nepastebėjo ir ne
įvertino dabartinio jaunimo užsi
degimo, entuziazmo ir pakilusios 
idealizmo dvasios, siekiančios su
kurti visai naują visuomenę, ku
riai svetimi Sov. Sąjungos ir JAV 
materializmas ir biurokratija?” 
Wilson atsakė tik tiek, kad jis 
susižavėjo Europos jaunimu, čia 
mums charakteringas ir įdomus 
yra to europiečio studento drąsus 
dviejų, sakytum, oponentų įmeti
mas į tą pačią svarstyklių lėkštę. 
Susijungimo nauda problematiška 

Tad ar būtų Kanadai nauda su
sijungti su JAV, jei paliktume 
nuošaliai grynai ekonominius iš
skaičiavimus? Pirmiausia, žinoma, 
Kanada nustotų savo suverenumo,

i savo ilgai puoselėtų tautinių tra
dicijų, o kanadiečiai savo indivi- 
! dualumo ir asmeninės reikšmės, 
i jei kada norėtų kaip asmenys pra- 
) kalbėti ir būti išgirsti. Jefgu įsi
jungtų į šį kosmopolitinį kamša- 
lyną, į šią “dolerinę” demokrati
ją, kurią neseniai vok. filosofijos 
kritikas Ludwig Marcuse pavadi- 

1 no “organizuotu chaosu”, kurioje 
į privačios iniciatyvos blokai nebe- 
■ girdi privačių asmenų balsų, ne- 
ibejaučia ribų savo ekspansijai, ne- 
besaistomi jokiomis garbingumo 
normomis, tada Kanada liktų ne
reikšminga provincija ir dirva di
džiųjų “tykūnų” siautėjimui. Tra
dicinė britų teisinė sistema už
leistų vietą nebesukontroliuoja
mai korupcijai, o jaunimo dora ir 
moralė turėtų duoti kelią garsia
jam holywoodiniam ištvirkimui.

Ar tokią Kanadą planavo ir sva
jojo pirmieji Kanados statytojai, 
kūrėjai pionieriai, jos tikrieji tė
vai? Mieli kanadiečiai, pagalvo
kite!

OR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

Telefonas LE. 5-7025
Darbo valandos: 10-3 vai. p.p. ir
5 - 8 vai. vak.- šeštadieniais 10 - 3 v.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 CollegeSt., • LE. 1-3074 ® Sav. P. Uzbalis

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ siuvėjas

1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5434 
Didelis pasirinkimas anglišką medžiagų kostiumams bei paltams.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

D R. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

\/ (buvęs Naujas savininkas

waiiy’s) J26 Lansdowne Ave.
trC Me <TarP B,oor ir Dupont)garage tei. le. 3-0631

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roclh 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronte

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

George BEN, ELA. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

Dažai ir sienoms
VAŠKAS,popierisi šepečiai,

r r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER - 

891 DUNDAS ST. WEST
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ----------------

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
> VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPATUS

PIJANINU
TECHNIKAS
A. BRIČKUS atlieka Įvairius pija- 
ninu remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
niianinus. Telefonas LE. 7-3782.

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

;prie Dufferin)

Visu rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

VeL RO. 7-9947 
24 Hnmberview Rd., Toronto.

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DUDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 19% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 94612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
NAMŲ

HO. 6-7132
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Vyras visai Kanadai

gtiiiiiii

savo par. organizacijoms bei vi
siems pavieniams asmenims, pa

NĖ VIENAS KANADOS MINISTERIS PIRMININKAS
NĖRA KADA NORS KALBĖJĘS TAIP LAISVAI 

APIE TOKIUS SVARBIUS DALYKUS, KAIP
KALBĖJO PONAS DIEFENBAKERIS,

gražioje vasarvietėje.
— Pakrikštyta p. Getniannų dukrelė 

vardu Diana. E. N.

TADA, KAI JIS SUKIRTO PONĄ CHURSČIOVĄ”.
Toronto Telegram

TORONTO Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios | Prisikėlimo parapijos žinios
— Ši sekmadienį, lietuviškų ka-1 — Praėjusį šeštadienį staiga 

pinių lankymo diena, aplankyki- mirė a.a. Adelė Adomavičienė ir 
me lietuviškose kapinėse palaido- praėjusį antradienį palaidota šv. 
tus mūsų tautiečius, melsdami, Jono kapinėse. Giliai užjaučiame 
jiems Viešpaties ramybės.

— Praėjusį sekmadienį 34 vai
kučiai iškilmingų pamaldų metu 
pirmą kartą priėmė šv. Komuniją. 
Po pamaldų salėje vaikučiams bei 
jų artimiesiems įvyko bendri pus
ryčiai. Už gražų vaikučių paruo
šimą bei pavyzdingą tvarką pa
maldų metu nuoširdi padėka pri
klauso NP seserims, ypač seselei 
Jonei, kuri kas sekmadienį per 
visus metus sekmadieniais pra
vesdavo vaikų katekizacijos pa
mokas. Tikybos pamokos vaikams 
šį mokslo sezoną jau užbaigtos.

— Šį ketvirtadienį — Viešpa- 
,ties Dangun žengimo šventė — 
Šeštinės. Tikinčiųjų pareiga iš
klausyti šv. Mišias, kurios tą die- 
'Ūą laikomos rytą 7.30 ir 8 vai., o 
Dakare.— 7.30 vai.

Tik vieninteliai delegatai iš

1962. V. 31. — Nr. 22 (646)

MONTREAL, Que
ti. seselių namuose. Dalyvavo gražus 
būrys seselių gražiais darbais besisie.

| sūnų Juozą, dukras M. Indrišiū- 
nienę ir O. Žilinskienę, seserį J. 
Smolskienę bei jų šeimas.

— Šį ketvirtadienį — šeštinės. 
Katalikai privalo išklausyti šv. 
Mišias. Prisik. bažnyčioje jos lai
komos 7, 7.30 ir 8 vai. ryto ir, be 
to, 8 vai. vak. Per visas Mišias 
klausomos išpažintys ir dalijama 
Komunija. Po vakaro Mišių — 
paskutinės gegužinės pamaldos.

— šią savaitę — pirmas mėne
sio penktadienis. Mišios — 7 ir 8 

| vai. ryto ir, be to, 8 vai. vak.
— Gegužinės pamaldos ir Mo

tinos Dienos novenos Mišios bai
giamos laikyti šį ketvirtadienį.

— Pamaldos švenč. Jėzaus Šir
dies garbei bus laikomos per visą 
birželio mėn.: šiokiadieniais — 
po 8 vai. Mišių rytą ir sekmadie
niais — po Sumos.

— ši sekmadienį per visas Mi
šias daroma antra, vyskupijos Įsa
kyta, rinkliava vyskupijos kunigų 
seminarijai. Kviečiame pagal iš
gales prisidėti.-

— Parapijos choro bendra re
peticija — šį trečiad., 7.30 vai. v.

— Par. vaikų choro repeticija 
— ši penktadieni, 6.30 vai. v., mu
zikos studijoje.

— Šios savaitės gale į Kenne- 
bunkporto vienuolyną metinių re
kolekcijų išvyksta T. Paulius ir T.! 
Rafaelis. Juodu grįš kitą sekma-: 
dieni. Taip pat šios savaitės gale j 
aplankyti sergančių giminių ir j 
trumpam poilsiui į Kanados vaka
rus išvyksta T. Tarcizijus. Jis To- 
rontan grįš birželio 15 d. Ateinan
čios savaitės pradžioje su reika
lais i JAV išvyksta kun. B. Jurk- 
šas. Grįš tos pačios savaitės šeš
tadienį.

— D, Gerb. T. Provincijolas ir 
| Prisikėlimo parapijoje dirbą T.

— šį penktadienį, pirmąjį bir
želio mėnesį, 7.30 vai. vak. šv. Mi
šios.

— šeštad. Maironio liet, m-lai 
iš parapijos iždo paaukota $500; 
be to, metų būvyje nemokamai 
leista naudotis muzikos studija 
vyresniesiems skyriams.

— Arkivyskupijos kurijos pa
tvarkymu, šį sekmadieni per visas 
pamaldas daroma rinkliava šv. 
Augustino kunigų seminarijai 
Toronte.

— Jaunimo choro repeticijos 
birželio mėn. vyksta šia -tvarka: 
penktadienių vakarais 6 vai. ir 
šeštadieniais 10 vai. rytą. Rengia
masi jaunimo kongresui, kuris 
įvyks birželio mėnesio gale prie 
Niagaros.

Kapinių lankymo diena
Ši sekmadieni, birželio 3 d., 4 

vai. p.p. šv. Jono liet, kapinėse 
Port Credit rengiamos lankymo 
iškilmės. Pamaldų metu atgieda- 
ma birželinės pamaldos pamoks-! į^n^ško^^^^ 
las Vięspaties angelas ir Lie u- j fw .Kr par k°nigams ir šv. Jono 
vos himnas. Kapinių taryba malo- jęr parapijai, visoms kolonijos ir 
mai kviečia Visus Toronto, Ha- savo par organizacijoms bei vi- 
miltono bei kitu apyl. tautiečius ■ -
gausiai atsilankyti į šią tradicinę reiškus^ms užuojautos dėl a.a. 
pavasario kapinių lankymo dieną.: t Modesto mirties ir už jo vėlę

i užprašiusiems šv. Mišias.timieji palaidoti.šiose kapinėse.; 
ši savaitgali pasistengtų papuošti 
kapus gėlėmis. Kadangi šią savai
tę prie kapinių didžiojo kryžiaus 
daromi papuošimai, labai pagei
dautina talka, šiuo metu prie 10 
ir Queen Elizabeth kelių vyksta 
taisymo darbai, važiuojantieji iš 
Toronto prašomi sekti iš Queen 
Elizabeth kelio išsukimą i 10 ke
lią:

A.a. Adelė Adomavičienė. — 
Pr. šeštadienį grįžusi iš gedulin
gų pamaldų už a.a. T. Modestą, 
savo sesers ‘namuose staiga mirė 
a.a. Adelė Adomavičienė-Padols- 
kytė, 68 m. Velionė jau ilgesni 
laiką skundėsi sveikata. Ji yra 
vilkąviškietė, vysk. V. Padolskio 
giminaitė. Velionė paliko sūnų ir 
dvi dukras, o taip pat sesers šei-j 
mą. ' i

— Sveikiname Tor. šešt. m-los 
vedėją, mokytojus ir vaikučius, 
užbaigusius mokslo metus. Lin
kime gražių atostogų! Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, ypač mūsų pe
dagogams, m-los tarybai, tėvų ko
mitetui ir tėveliams^ kurie darbu 
ir aukomis prisidėjo prie mūsų 
m-los egzistencijos ir klestėjimo. 
Prisikėlimo par. mokslo metai bu
vo užbaigti specialiomis pamaldo
mis ir jaunimui pritaikytu žodžiu.

— T. Augustino, naujai i kuni
gus Įšvęsto pranciškono, primici
jos Prisikėlimo par. bus birželio 
24 d. Toronte gyveną T. Augus
tino giminaičiai kvietimus i pri
micijas savo artimiesiems jau yra 
išsiuntinėję. Parapija nuo savęs 
atskirų kvietimų niekam nepra
mato siusti, bet jau dabar visus 
nuoširdžiai kviečia gausiai daly-

vauti

komunistinių kraštų neplojo

MINISTERIO PIRMININKO JOHN DIEFENBAKER1O 
RYŽTINGAS IŠĖJIMAS PRIES SOV1ETINJ 

KOLONIZMĄ PELNĖ JAM NENUTRŪKSTAMĄ 
PASIGĖRĖJIMĄ IR PAGARBĄ 

VISŲ TU, KURIE BRANGINA LAISVI.

MINISTERIO PIRMININKO 
KALBOS SPAUDOS KOMENTARAI 

ATSAKANT CHRUŠČIOVUI . 
JUNGTINĖSE TAUTOSE I960 METŲ RUGSĖJO 20 D.

Į jaunimo stovyklą.

ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS ŽINIOS
I — šį ketvirtadieni — Kristaus Dan
gun Žengimo šventė. Šv. Mišios — lojančių tautiečių. Susirinkimas išrin- 
sekmadienio tvarka. Be to, šv. Mišios ko naują valdybą: Ališauskas A., V.
i • vakare 8 vai. Po Mišių — iškilmių- Buzienė, M. Jonelieuė, S. Pacauskas ir
gos gegužinės pamaldos. M- Vaupšienė. Valdyba pareigomis dar

— Rengiama tėvų dienos išvyka •. nepasiskirstė. Linkime sėkmės pade- 
piknikas birželio 17 d. p. Baršauskų d*nt mūsų mieloms seselėms.

j LIETUANISTINĖS MOKYKLOS šį 
sekmadienį iškilmingai užbaigia moks
lo metus. A V bažnyčioje 11 vai. pa
maldos, tuojau po jų AV parapijos sa- 

I Įėję oficialioji dalis ir pažymėjimų įtei
kimas. Užbaigime dalyvauja kartu abi 
Rosemonto ir Verduno m-los. Ta pa
čia proga įvyks Maironio metų pami
nėjimas; bus mokinių deklamacijos, 
dailios ir mokyt. Gečienės paskaita. »

ROMAS KNYSTAUTAS, inž. mecha-

AV PARAPIJOS ŽINIOS
— Sį ketvirtadienį — Kristaus Dan

gun žengimo šventė. Kiekvienas kata, 
likas įpareigotas išklausyti šv. Mišių. 
AV šv. Mišios bus laikomos sekmadie
nio tvarka. Be to, Mišios bus dar ir va
kare 8 vai. Po vakarinių pamaldų bus 
generalinė absoliucija Trečiojo Ordi
no nariams. .... nikas, prieš porą metų baigęs McGill

— šią savaite — pirmasis mėnesio un-tą, dabar tame pačiame un-te gavo
penktadienis, skirtas Kristaus Dieviš- magistro laipsnį už mokslinį darbą iš 
kosios širdies garbei. Mišios bus ir va- aerodinamikos srities. R. knystautas 
kare 8 vai. I dėl savo gabumų nekartą buvo minėtas

— ši penktadienį pradėsime noveną Montrealio spaudos puslapiuose. Linkį- 
į šv. Dvasią, maldaudami pasauliui tai- nie jaunam magistrui sėkmės siekiant

■ kos ir sau palaimos. L
i — Užpraeitą sekmadienį par. reika- 
ilams surinkta — $171,81.

mokslo laipsnių. A. Z.
MONTREALIO LIETUVIAI INŽI- 

| — Visą birželio mėnesį birželinės NIEKIAI IR ARCIHTEKTAI, PLIAS 
pamaldos bus laikomos šiokiadienių ry- sk. nariai, pr. šeštadienį su žmonomis 
tais po 7 vai. Mišių ir šventadieniais svečiavosi Otavos kolegų tarpe. Sve- 
— po Sumos. čius pasitiko ir sostinės anžiūrėjimui

— Bažnyčios aplinkos tvarkymas, yadovavo PLIAS Otavos skyr. pirm, 
medeliu ir gėlių sodinimas pareikala- inž. J. Danys ir inž. J. Paškevičius su 
vo apie $260 išlaidų. Buvo padaryta žmonomis, talkinant būrio kitų kolegų 
speciali rinkliava.

•— Si P mkUdie^i Montrealio arki- 
diocezijoj yra švenčiama didžioji šven
tė — Marijos Pasaulio Karalienės.

U G^TFsNIUJU IITUANISTINIU
KURSU mokslo metų užbaigimas Įvyks 
ši šeštadieni, birželio 2 d.. 7 vai. v.; 
AV salėje. Programoje: iškilmingas 
aktas, vaišės ir pasilinksminimas.

i

NPM MARIJOS SESERŲ RĖMĖJU 
metinis susirinkimas Įvyko gegužės 27

PADĖKA
Švento Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui už taip 

iškilmingą mūsų palaiminimą penkiasdešimt metų vedybinio - auksinio 
jubilėjaus, sujungto su gegužinėm pamaldom, taip pat už tartą žodi ir 
dovaną, kurios mes niekados nepamiršime kol gyvi būsim. Nuošir
džiausiai dėkojame.

Kun. kapelionui Boleslovui Pacevičiui už sukalbėtą maldą na
muose ir tartą žodį nuoširdžiai dėkojame.

Ponui parlamentarui Arthur Maloney už sveikinimą ir linkėji
mus mūsų penkiasdešimt metų vedybinio - auksinio jubilėjaus proga 
nuoširdžiai dėkojame.

Visiems dalyvavusiems mūsų palaiminime bažnyčioje ir vaišėse 
namuose ir taip brangias dovanas, sveikinimus, linkėjimus ir gėles, 
kurių mes niekada nepamiršime, kol gyvi būsime. Tariame Jums nuo
širdžiausią padėką.

Jus visus gerbia — N. ir A. Liubinskai

___ ne tik iškilmingose primi-i Į jaunimo stovyklą, 
cijų Mišiose, bet ir iškilmingoje kurią ruošia Toronto ateitininkai 
primicijantui pagerbti vakarie- liepos 7-22 d. Wasagoje, registra- 
nėje tą pačią primicijų dieną. 5 cija jau pradėta. Priimami ber- 
val. p.p. Bilietai nepardavinėjami, niukai ir mergaitės nuo 12 m. am
ir visiems dalyviams vaišės bus žiaus. Mokestis už 15 d. — $25. 
nemokamos. Į Jei iš tos pačios šeimos stovyklau-

— Pakrikštyta: Antano ir Dan-| ja 2 vaikai, už abu — $40, jei 3 
guolės Baziliauskų dukrelė Vikto- Į— $45. Nepasiturintieji bus da- 
rija Danutė; George ir Jessica's ■ linai ar visiškai nuo mokesčio at- 
Jeffreys’ sūnus George James: j leisti. Į stovyklą užsirašyti: Toron- 
Juozo ir Elvyros Vosylių sūnus ” 
Tomas Juozas: Vytauto ir Sofijos 
Bliuvų sūnus Viktoras Paulius.

KLK Moterų dr-jos Prisikėlimo
par. skyriaus narių susirinkimas mure Rd., tel. LI. 9-2366; Niaga- 
— ši sekmadieni, birželio 3 d., po ros trikampio stovvklautojai gali 
Sumos muzikos studijoje. Prog- užsirašvti pas T. Barnaba, 75 
rainoje — Tėvo dr. Kornelijaus Rolls Ave., St. Catharines. Šmul- 
Bučmio, OFM, paskaita. Narės kesnės informacijos bus paskelb- 
prašomos gausiai dalyvauti, nestos birželio mėn. Rengėjai

te — Prisikėlimo p-jos raštinėje, 
32 Rusholme Park Cres., tel. LE. 
3-0621; Hamiltone — pas J. Plei- 
nį. 118 Fairleigh Ave. S., tel. LI. 
7-3028 ar Mikšienę, 120 Duns-

Skuipt. J. Dagys pr. sekmadie- • 
nį buvo pakviestas pasirodyti te
levizijos programoje “Around the 
World”, transliuojamoj 9 kanalu, 
3-4 vai. p o. Skulptorius atsakė i 
nranešėjo klausimus ir parodė ke
letą savo kūriniu. K. %

I “TŽ” paukojo: inž. Pr. Razgai-
i tis iš Cleveland© — $3. A. Dre- 
vinskienė iš Montrealio — $2.

i Nuoširdus ačiū.Į
Spaudos b-vės “Žiburiai” šėrų 

i pirko: K. Abromaitis. Toronto, 
i $10; Vilniaus Kr. Lietuvių S-gos 
ISt. Catharines skyrius. $10: C 
Karka. Toronto, $10. Nuoširdžiai 
dėkojame. Valdyba

, Adv. Arthur Maloney, konser
vatorių kandidatas Parkdale apyl.
i feder. parlamentą, reiškia dide
lį dėkingumą lietuviams už para
mą jo rinkiminiame vajuje. Jis 
lietuviams yra daugiausia pasi- 

j tarnavęs — tiek paskiriem asme- 
I nim, tiek organizaciiom. A.
Į Papildoma. — Anrašant p. Nor- ’ 

Visos Toronto liet, organizaci-j ^0 jubilėiu praleista jų žento pa
jos, konsulo artimieji ir visi, ku- i varde p. Lerroux.
rie nori susipažinti bei pagerbti 
mūsų mielą konsulą, prašomi

Oficialus konsulo pagerbimas
KLB Toronto apyl. v-ba birže

lio 7 d., ketvirtadieni, Prisikėli
mo par. salėje 8 v. v. rengia mūsų 
konsului dr. J. Žmuidzinui ir po
niai oficialų pagerbimą. Apyl. 
v-ba, nenorėdama sutrukdyti sa
vaitgalio išvažiuojantiems, nu
sprendė šį priėmimą rengti ket-į 
virtadieni.

Tragiškai žuvus

T. M O D E S T U I S T E P A I C I U I, OFM, 
giliai užjaučiame Herbertą Stepaitį ir ponią.

Antanas, Vanda ir Juozas Alonderiai

ANTANA PETRAITI ir šeima, < < *7

jo mamytei Lietuvoje mirus., 
gilaus liūdesio valandoje, 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Ona Vanagienė, 
B. J. Akelaičiai, 
.1. A. Vanagai. 
Z. J. Klcvinai.
J. K. Kaknevičiai

Kv

LEONARDUI KALINAUSKUI ir šeimai, 
jo mylimai sesutei Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą
Elena Vabalicnė
Sabina ir Apolinaras Go teeita i

ir ponių. Buvo apžiūrėta Otavos įdo 
inesnės vietos, pasigrožėta tūkstančiais 
žydinčių įvairiaspalvių tulpių ir alyvų 
ir aplankvta Otavos miesto vandentie
kio Įmonė, kuri yra viena moderniau
sių Kanadoje. Apsilankymas užbaigtas 
jaukiu pobūviu p. Danių namuose. Už
baigiant pobūvi PLIAS Montrealio sk. 
pirm. inž. A. Puzarauskas svečių vardu.

j dėkojo šeimininkams p. Daniams už 
■ toki gražų priėmimą ir pareiškė vilties, 
, kad užmegzti nuoširdūs kaimyniniai 
santykiai plėsis toliau ir sekantis sky
rių susitikimas įvyks Montrealyje.

Išsiskiriant galima buvo konstatuoti, 
kad susitikimu buvo patenkinti tiek 
šeimininkai, tiek svečiai. Užmegztos 
naujos pažintys, atnaujinti seni kon
taktai. Vienos profesijos atskirų vie
tovių bendravimas gali tik i naudą iš
eiti. Gaila, kad kaikurie kolegos dėl 
tarnybinių priežasčių išvykoje nega
lėjo dalyvauti. -V-

Didelės na’!’., ateivių iškilmės 
rengiamos liepos 15 d. Our Lady 
of the Cape šventovėje Quebeco 
prov. Raginama organizuoti iš vi
sur ekskursijas, kad tą dieną su- 

. važiavę i Can de la Madeleine tin- 
kainai paminėtu popiežiaus en- __ 4šTT«__ i't?_______ i n_ciklikos ‘‘Excul Familia” 10 m. 
sukakti. Kviečiamos taut, grupės 
ypač iš Ontario ir Quebec© prov. 
11 vai. pamaldos, kurias laikys 
Trois Rivieres vysk. G. L. Pelle
tier. Pamokslai bus sakomi kelio
mis kalbomis. 2 vai. p.p. procesi
ja. kurioje taūt. grupės kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis, sta
tulomis, taut, drabužiais.

Padėka
Sugrįžęs iš šv. Juozapo ligoninės po 

nuoširdžiai dalyvauti. Pranešti sunkios operacijos ir pamažėl atsigau- 
apie savo dalyvavimą prašome iki damas, dėkoju mano gelbėtojams dr. 
pirmadienio, t.y. birželio 4 d. Pil- J- Yčui suteikusiam gi , . _ ’’ . 
nos vaišės, iškilmingi pietūs, pa- 1 .

tai paskutinis sus-mas prieš vasa
ros atostogas. Valdyba >

Pabaltiečių deportacijų 
minėjimas

Toronte įvyks birželio 14 d., ket
virtadienį, Massey Hall, 8.30 v.v. 
Salėje yra apie 3.000 vietų. Kana
dos Pabaltiečių Federacija tikisi, 
kad ši salė bus užpildyta trijų tau
tybių, juo labiau kad į šį minėji
mą atvyksta pirmą kartą Kanados 
min. pirm. J. G. Diefenbakeris ir 
jis kalbės Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimu. Bus ir meninė 
programa.

Visi Toronto lietuviai prašomi 
atvykti ir pasirodyti, kad mūsų 
yra daugiau, negu mūsų kaimynų!

Kan. Pabaltiečių Federacijos 
lietuvių skyrius

VYRAI IR MOTERYS 17-45 metų
mokykitės

mėsos paruošimo ir pardavimo dar
bo. Mes apmokome ir turime lais
vu vietų apmokytiems:

• KASININKAMS,
• PARDAVĖJAMS,
• MĖSOS PJAUSTYTOJAMS,
• MĖSOS PAKUOTOJAMS.

Pamokos vvksta dienomis ir vaka
rais. Skambinkite dabar ar užeikite

\MARKET TRAINIG INSTITUTE 
1166 Dundas Street West.

Telefonai: LE. 4-8451 -2-3
Ten pat atidaryta modernišiaukNia 
mėsos pardavimo krautuvė, kurioje 
mokiniai turi geras sąlygas atlikti 
praktiką.

Vasarotojų 
dėmesiui!

Ant gražaus Georgian Ray 
kranto Wasagoje 
‘Nida 
kabinas, butai ir kambariai su vi
sais patogumais kaip ir mieste.

Teirautis: 37 Mountview Ave.. To
ronto 9, Ont. Tel. RO. 9-6198 arba 
vietoje Oakview Reach 4-tos gat
vės kampas.
Savininkai P. ir B. Dambrauskai

CŽCrO
Oakview Beach

vasarvietėje išnuomojamos

Rengėjai
Išnuomojami du kambariai su baldais. 
Galima naudotis virtuve. Atskiras įėji
mas. Bloor — High Park rajone. Tel. 
LE. 6-6480.
Labai pigiai parduodamos STALINĖS 
LEMPOS; labai gražios, Įvairių spal
vų. didelis pasirinkimas; tinka vasar
namiams. Tel. RO. 6-7300.

REIKALINGA
TARNAUTOJA

Toronto Lietuvių Bankeliui “Para
ma” REIKALINGA NUOLATINĖ 
TARNAUTOJA, žinanti žodžiu ir 
raštu lietuvių bei anglų kalbas, nu
simananti sąskaityboje ir mokanti 
rašyti mašinėle.

Pareiškimus siųsti i Lietuvių Na
mus, adresu: “Parama (Toronto) 
Credit Union Ltd., 1129 Dundas 
Street West, Toronto 3, Ont.

i greitą pagalbą, 
2 nustatymą ligos ir kasdieninį tikrinimą 

tarnaujant europietiškam restora-; ligoninėje, dr. E. G. Meyer uz opera- 
nui, su atitinkamais gėrimais, as-!c,^.ir sėkmingą gydymą Tei-m Kor. 
menini kaštuos $3 75 Užcirašvti nellJul Bucm,ui- 0FM’ uz aprupmimą meniui Kastuos bo./o. UZSirasytl sakramcntais ir lankymą ligoninėje, 
bei kvietimus gauti galima pas pn Ig s Bieliauskams. B. D. Bara- 
apyl. v-bos narius: pirm. J. R. Si- nauskams. A. Ir. Ramanauskams. J. B. 
manavičių, vicepirm. kun. P. Ažu-: Tamulioniams, p-lei Julijai Vaitiekū- 
balį, sekr. J. Gustainį, ižd. J. Ma- naitei, dukrai, žentui, marčioms, sū- 
žeiką, ižd. M. Abromaitį, kult, ir nuros ir visiems kitiems, kurie lankė 
jaunimo reik, vedėją dr. J. Matu- Į •T,anP lisoniųėie ar namuose, taip pat 
lionytę, informac. ved. St. Juoza-juž gėlcs bei d°v*n.as-
pavičiu. Patogumo dėlei galima ! Pp- y M-Indrisiunamsi is Toronto ir r v , °. T^. . , I T> AT T RorfninL'Qmc ic notrnifn cvoi.uzsirasyti kasdien ‘Daina krau- 
tuvėje, 974 College St., tel. LE. 
4-1274. Apyl. valdyba

į P. M. L. Bartninkams iš Detroito, svei
kinusiems laiškais. Visiems bendrai 
reiškiu nuoširdžią padėką.

J, Smolskis

DEKORATORIUS
• įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

-C*™*

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolintomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!. Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bav, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir a|> > 
traukiami seni pigia kaina. P l.u 
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM 
1-6537.

DAŽYTOJAS 
žema kaina — augšta kokybė. 

Tel. CL. 5-6451

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suveniru. ir (vairią reikmenų krautuven

1212 bundas SL W. Tel. LE. 2-9547 
J BER2TNSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Musų klientams:
Norint apmokėti už draudimą arba 
už pardavimą ar paskolų parūpini- 
mą. Jūsų patogumui, pinigus galite 
pervest’ i mūsų sąskaitą “Lite” nu
meris 752.

DISTRICT ESTATE BROKERS
P. Adanionis Insurance

Padėka
Giliai dėkojame šv. Jono Kr. par. 

Pirmosios Komunijos vaikų tėvams, 
o ypač tėvų komitetui už suteiktą au
ką ir už darnų bendradarbiavimą su 
seselėmis.

Nuoširdi m'ssų'padėka šeštadieninės 
lietuvių mokyklos tėvų komitetui ir 
visai jos tarybai už aukas, kurios buvo 
renkamos Lietuvių Vaikų Namams per 
mokslo metų užbaigos iškilmes. - 1

Viešpaties palaimos ir Svč. M. Ma- 
rijos globos jums meldžiame. •

Nek. Pr. Marijos seserys

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 1030—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun: pirma
dieniais nuo 10—-12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.; trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pic IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tol. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. 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.
VASAROJIMO V1FTA — COTTAGE. $5.000 nilni kaina. Apie 3 akrus že

mės. virš 500 pėdu unės kranto, 30 mvlio nuo Toronto. įmokėti $2.000.
DUFF^RIN — COLLEGE RAJONAS. $12.900 pilna karna. Arti lietuvių 

parapijos. 7 kambariai nėr 2 augštus. 2 modem, virtuvės. 4 kambariai 
augšt<\ Garažui viela. įmokei’ anie S3 000.

RUSHOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kamba-iai 3 augštus. 
gražiai įrengtas, geras nuomavimui, arti susisiekimo ir krautuvių. įmokėti 
a*’* S2 500. Vienas mo^rič’us balansui.

HIGH PARK — DUPLEKSAS. $26.000 pilna kaina, 10 nWu senumo, po 2 
miegamus butai. Užbaigtas žaidimų kamba’ys. Privalus įvažiavimas. Gara
žas įmokėti anie $6 000.

JAK’E — ANNETTE. $17.000 pilna kaina. Atskilas, rauplėtų plytų namas. 
6 t **mbariai ir saulės kambarys. Garažas.

DU ŪKIAI. $18.500 pilna kaina už abu, įmokėti a*»ie $6.000. balansas 10 
metu iš 6%. Abu ūkiai po 100 akru žemės su unAliu. Abu ūkiai su visais 
atskirai ūkin trobesiais, cera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundclk. Ont.

Pas mus randasi danę naujai registruotu pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacija skambinkite A GARBENIUI.
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