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VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ SĄSKRYDI PASITINKANT 1 B
Savaitės įvykiai

Lietuvių dauguma Kanadoje spiečiasi Ontario ir Quebeco pro
vincijose. Čia yra išaugę didieji centrai, kur lietuviškasis gyve
nimas yra gana stipriai ir plačiai išsišakojęs. Kol kas jis nerodo 
tendenejos silpnėti. Veikimas, nors kartais ir šlubuoja, tebėra gy
vas ir nesibijo net grandiozinių planų. Parapijos tvirtai įsikūru
sios, yra kapinės, gyvuoja Lietuvių Namai, klubai, kredito koope
ratyvai, veikia šeštadieninės mokyklos, stovykkrš, meno ansamb
liai, laikraščiai, spaustuvės, verslo įstaigos, dūzgia organizacijos... 
Ir tai dar neviskas. Yra didelių planų, kurių vieni jau vykdomi, 

. kiti laukia savo eilės. Dažnai skundžiamės įvairiomis negerovėmis, 
silpnybėmis, tačiau užmirštame, kad esamomis sąlygomis esame 
padarę daug, kaikuriose srityse net perdaug. Visa tai rodo lietu
viško gyvenimo gajumą, gyvenimo, atsidūrusio saloje. Tai gyvas 
įrodymas, kad lietuviams išeivijoj vienintelė išeitis — telktis salo
mis. Lietuvybė yra toks dalykas, kuris išlaikomas tiktai bendruo
menėje. Ir juo didesnis telkinys, juo didesnė jėga ir juo šakotesnis 
kultūrinis gyvenimas. Jame auganti jaunoji karta dar gali pajusti 
lietuviškąjį pulsą bei įsisavinti praeities vertybes. Bet vargas 
tiems, kurie pasiliko vieni, izoliuoti nuo didesnių lietuviškų tel
kinių. Jų lietuviškumas baigiasi su šeimos slenksčiu ir yra pasmerk
tas sunykti pagreitintu tempu. Jiems reikia taip tvarkytis, kad 
galėtų apsigyventi lietuviškoj kolonijoj.

R
. J ':>■

.y

F
L Y

w * & 
K. >

iF EflBi

S®

S

sras

w

m gs 
h

i

11^' 
ftWnf

•H 1

Ft 4^

••.F

S

Išsibarstymo pavojus ypač realus vakarinės Kanados lietu
viams. Jie yra patekę Į milžiniškus plotus, kurie nepaprastai apsun
kina susitelkimą į didesnius vienetus. Pradžioje, matyt, kūrėsi ten 
tautiečiai, nes buvo lengviau nei kur kitur. Ne vienas, pagyvenęs 
Montrealy ar Toronte, buvo priverstas vykti į vakarus, nes tuomet 
tai buvo galbūt viena geriausių galimybių. O kartą įsikūrus jau 
sunku persitvarkyti. Taigi daugiausia ekonominių priežasčių ver
čiami mūsų tautiečiai Kanadoj buvo priversti išsibarstyti po visą 
plačiąją Kanadą. Laimei, ir vakaruose susidarė, kad ir nedidelės, 
lietuvių salos: Fort Williame, Winnipege, Edmonton.e, Calgary, 
Lethbridge, Vancouveryje. Winnipegui ir Edmontonųi pavyko net 
įkurti misijines parapijas; buvo bandyta ir Vancouveryje, bet ne
pavyko. Lietuvių skaičius visose tų sričių kolonijose nedidelis, 
tačiau savo veikla plačiai garsėja. Pvz. kai didesnieji Kanados 
lietuvių centrai suskato organizuoti kasmet Lietuvių Dieną, vaka
riečiai sugalvojo savo sąskrydžius. Šiais metais toks sąskrydis, ir 
tai jau trečiasis, įvyksta Edmontone birželio 30 ir liepos 1 d. Pa
maldoms pakviestas vysk/V. Brizgys, kuris ta proga nepašykštės 
ir gero žodžio sąskrydžio dalyviams. Iškilmingas posėdis numa
tytas birželio 30 d.; šeštadienio vakarą 7 vai., po jo — linksmas 
susitikimas. Sekmadienį — pamaldos ir gegužinė. Programa nesu
dėtinga, tačiau miela: duos progos išsiblaškiusiems vakariečiams 
atsigaivinti lietuviškame bendravime. Sąskrydį organizuoja Ed- 
montono apyl. valdyba. Informacijas teikia: Lithuanian Canadian 
Federation, Edmonton Branch, 11629 — 83rd St., Edmonton, 
Alta.

Besidžiaugiant vakarų Kanados lietuvių pastangomis burtis 
į lietuviškas salas, savaimingai prisimena ir rytų Kanados lietu
vių salos, kurios jaučiasi, palyginti, “didelės”. Ar šios pastarosios 
neturi pareigos padėti mažosioms? Be abejonės, turi. Didumas įpa
reigoja. Didžiuotis savo didumu ir nematyti mažesnio, reiškia pui
kauti. To neturėtų būti. Džiugu, kad didžiosios lietuvių salos yra 
šakotai išsiskleidusios ir yra pajėgios. Bet to neužtenka. Savo pa
jėgumu reikia dalintis su tom salom, kurios yra mažiau pajėgios. 
Bendruomenės veikloj teko patirti, kad ryšys su lietuviais vaka
riečiais yra silpnas — pasitenkinama daugiausia oficialiais raštais. 
Gyvesnio bendravimo nėra vien dėl didelių nuotolių. Dėl jų ir su
važiavimuose vakariečiai negali dalyvauti. Visdėlto reikėtų ban
dyti tuos nuotolius įveikti. Techniškų priemonių jau yra. Tektų 
organizuoti tiktai lėšas bent svarbiesiems atvejams. Rytiečiai, bū
dami gausesni, turėtų imtis iniciatyvos. Jie pvz. turi daugiau me
ninių pajėgų. Juk galėtų sudaryti sąlygas joms nuskraidinti į va
karus — bent kelionę apmokėti. Vakariečiai irgi galėtų prisidėti. 
Tuo būdu užsimegztų artimesnis ryšys, ir mažosios salos pajustų 
naują gaivinančią tėkmę, kuri stiprintų jų lietuviškumą, o kul
tūriniams talentams duotų progos plačiau pasireikšti. Ir tai neati
dėliotinas reikalas. Perilgai mes žiūrėjome į Kanados vakarų lie
tuviškas salas kaip izoliuotus postus, nesiryždami teikti jiems kul
tūrinės pagalbos. Tos salos yra gajos, bet dar nepakankamai 
įjungtos į bendrą mūsų kultūrinio gyvenimo tėkmę. Laikas paju
dėti ir šiame bare. Pr. G.

“Rūtos” ansamblis iš Niujorko koncertuos pirmą kartą Kanadoje š.m. birželio 23 d. vilniečių ren
giamose Joninėse Niagaros pusiasalyje — St. Catharines, Merrittoi Community Center Hall. Vidu
ryje — muz. A. Kačanauskas, ansamblio vadovas.

Maskva gaudo liaupsintoįus
Nuobodus vienodumas yra kiek

vienos diktatūros, bruožas, kuris 
ypatingai atsispindi visuomenės 
dvasios veidrodyje — spaudoj. 
Kokia kalba bebūtų spausdintas 
sovietinis laikraštis, negali atsi
kratyti įspūdžio, jog tai ne “Prav
da”. Tik giliau įsižiūrėjęs, gali pa
stebėti skirtumą, kad vieni uo
liau, kiti gal kiek mažiau uoliai 
seka didžiuoju pavyzdžiu.

Žento bandymai
Pastaruoju metu atsirado vie

nas sovietų dienraštis, kuris pa
nūdo jieškoti formos ir turinio 
naujumų, vienu žodžiu, nebenori 
sekti “Pravda” ir gana, nors pa
staroji dabar, atšventusi auksinį 
jubilėjų, net dviem Lenino ordi
nais papuošė savo vinjetę. Tai — 
“Izvestijos”, kurias redaguoja 
Chruščiovo žentas Adžubėjus. Pa
lyginus šių dviejų sovietinių dvy
nių išorę, pastaruoju metu mato
mas tam tikras skirtumas. Adžu
bėjus, toks pat entuziastingas ke
liauninkas po Ameriką, kaip ir jo 
galingas uošis, tvirtai palaiko sa
vo laikraštyje mėginimus pa j ieš
koti kiek įmantresnės formos. Bet 
forma lieka forma tik paviršuti
niam dėmesiui patraukti. Daug 
reikšmingesni naujo turinio jieš- 
kojimai.

Tyla — bloga byla
Nėra abejonės, jog kelionė

J. GRIKIS 
Mūsų korespondentas Švedijoj

įstrigusią ašaką sovietinio vilko 
gerklėje optimistas Adžubėjus su
manė praryti. Tyl#--*- bloga byla. 
Negeresnė, kai okupacijos šulai 
ima girti okupuotųjų laimę. Bet 
jeigu apie tai ims ir parašys pati 
auka — tai jau kitas reikalas.

Taip gimė prieš kiek laiko buv. 
nepriklausomos Latvjos užs. r. 
.nnisterio “laiškas”, neišsitekęs 
viename “Izvestijų” puslapyje. 
Neklydo tie. kurie manė, jog to
kia staigi sovietinė “publicity” 
Pabaltijui tėra tik įvadas. Štai jau 
pasirodė ir kitas panašus straips 
nis tame pačiame laikraštyje. Jo 
autorius .— žymaus estų dvasi
ninko sūnus, pokario metais de
portuotas į Magadano sritį Tol. 
Rytuose, dabar jau 60-metis Alek
sandras Paulius.

Ortodoksų metropolito 
sūnaus laiškas
Jo straipsnio istorija nesudėtin

ga. Girdi, perskaitęs Munterio 
laišką, kuriame pavaizduotas ne
priklausomųjų Pabaltijo valsty
bių įjungimas į SSSR, ir jis pa
noro pavaizduoti įvykius, kuriuo
se jam teko dalyvauti kaip masi
nės scenos statistui, ligi negailes
tingas likimas jį nutrėmė tūkstan-

galėjo atsistebėti dabartinės Esti
jos gyventojų “puikiu” gyveni
mu. Na, ir, žinoma, šioje vietoje 
jis pasipiktino “buržuaziniais es
tų emigracijos vadovais”, apie ku
rių veiklą jis, turbūt, jau Magada
ne žinojo. O ta veikla tikrai baisi, 
nes jie eilinius emigrantus nuo
lat baugina įsivaizduojamais per
sekiojimais bei represijomis suso- 
vietintoje Estijoje.

Šiaip ar taip toks šnekus Pabal
tijo vaizdavimas “Izvestijose” yra 
savotiška naujiena. Belieka lauk
ti, kada pasirodys panašus kokio 
nors lietuvio ‘laiškas”.

“Dagens Nyheter” nuomone, 
šie “Izvestijų” straipsniai esanti 
naujoji rusų propagandos akcija 
pabaltiečiams namo vilioti. Man
ding, peranksti spėlioti, nes ver
tėtų palaukti linksmos dainos re
freno: dar toliau, dar bus gra
žiau ...

Pasitelkė švedų komunistą
Grįžstant prie “Izvestijų” re

daktoriaus mėginimų pagyvinti 
laikraščio turinį, reikia paminėti, 
kad jis jieško naujų bendradarbių 
ir kitoj Baltijos jūros pusėj. Štai

ALŽERTJOS PRANCŪZŲ TERORISTŲ ORGANIZACIJA PAGA
LIAU SUSITARĖ su alžeriečių nacionalistų vadovybe ir sustabdė 
teroro veiksmus. Slaptos derybos truko 17 dienų. Buvo ženklų, kad 
susitarimas nebus įmanomas, ir teroristai buvo paskelbę raginimą 
naikinti viską, trauktis europiečiams iš Alžerijos paliekant griuvė
sius. Mahometonai, matyt, pabūgo šio grasinimo ir sutiko su pagrin
diniais teroristų reikalavimais: duoti amnestiją prancūzų teroris
tams, kai Alžerija taps nepriklausoma ir priimti europiečius į krašto 
apsaugos pajėgas. Be to, alžeriečių nacionalistų atstovas radijo 
kalboj pareiškė, kad nepriklausoma Alžerija europiečius traktuos 
lygiai su mahometonais. Alžyro mieste teroristų vadovybė įsakė su
stabdyti teroro veiksmus, bet*------------------------------------------
Grano srities vadovybė dar svy- {Amerikos spauda pastebi: “Ame- 
ruoja. Prez. De Gaulle pareiškė,! rikos sunkumai kyla iš pertek- 
kad tas susitarimas esąs lemiamo!liaus, Rusijos krizės iš trūkumų”, 
pobūdžio. Nepaisydamas Alžeri-j Europoj padėtis gerėja. V. Vo- 
jos teroristų grasinimų, jis aplan- kipfiini alone nakiln nun 1QSR m 
kė visą eilę Prancūzijos vietovių 
sakydamas prakalbas, nors ketu
ri teroristai buvo pasiųsti tykoti 
jo gyvybės. Liepos 1 d. visoj Alže- 
rijoj — sprendžiamoji diena; gy
ventojai pasisakys dėl jos ateities.

Laose trys princai sutarė dėl
koalicijos. Dabar delegacija, 

kuri atstovauja koalicinei vyriau
sybei, važiuoja į Ženevą pasira
šyti tarptautinės sutarties, garan
tuojančios Laosui nepriklausomy
bę ir neutralumą. Visos svetimos 
kariuomenės  "po sutarties pasira
šymo per 754dienas turi palikti 
Laoso teritoriją. N. Chruščiovas 
telegramoj JAV prezidentui ir 
Britanijos min. pirm, pažymėjo, 
kad tokia “taiki koegzistencija” 
galėtų būti įvykdyta ir visur ki
tur ginčytinose vietose tarp Rytų 
ir Vakarų. Kitaip sakant, kad vi
sur būtų įsileisti ir komunistai, 
kurie vėliau-k<p Čekoslovakijoj, 
įvestų komunistinę santvarką.

Australijos min. pirm, energin
gai kovoja prieš Britanijos įsto
jimą į Europos Ūkinę Bendruo
mene. Jis lankėsi Britanijoj ir

Y netrukus važiuos
Kur Taip pat spaus Amerikos pre
zidentą savais australiškais rei
kalais.

Konge vis dar nėra pilno su
tarimo. Dabar eina ginčas dėl 

pinigų. Katangos pagarsėjęs pre
zidentas Čombe yra išleidęs 5 bil. 
frankų kaip Katangos pinigus. 
Centrinė vyriausybė tuos pinigus 
apšaukė nelegaliais ir reikalauja 
visus atšaukti. Ir visos kitos dery
bos dėl to sustojo.

Jugoslavijos Tito veda su Ru
sija derybas dėl užpirkimo karo 

reikalams sprausminių lėktuvų, 
nesenlai^šspausdimT smarkų j~au-1 transportui sunkvežimių ir gink- 
no švedu gydytojo ir komunisto • Pnes oro. puolimus. Pinigus 
- — ‘ turbūt parūpins Amerika?

Komunistinės valstybės turi 
ūkinių sunkumų ir neišspren-

J. Takman straipsni apie švedų 
jaunimo ydas, už kurias visa atsa
komybė priskiriama Amerikai.

Kas naujo Kanadoje?
KANADOS KONSULATAS
KONGE buvo įsteigtas praėju

sią savaitę. Sostinėje Leopoldvi- 
lėje konsulu paskirtas Michel 
Gauvin.

SUDBURY KASYKLŲ
UNIJOS BALSAVIME, ar per

eiti į nepriklausomą plieno darbi
ninkų — Steelworkers uniją, ar 
pasilikti prokomunistinė] Mine- 
Mill unijoj, balsavo 14.333 darbi
ninkai. Suskaičius balsus paaiškė
jo, kad plieno darbininkų unija 
laimėjo 15 balsų skirtumu. Ta
čiau 36 balsavimo lapeliai už plie
no uniją neturėjo valdžios ant- 
snaudo ir. juos atmetus, Mine- 
Mill išeitų laimėtoja. Byla dar 
nesibaigė.

I kad Kanados vyriausybė šiuo me
tu išleidžia $38 mil. metams pa
laikyti sviesto gamybai ir tik $4 
mil. medicinos tyrimams. Svies
tas, pagal specialistų tvirtinimus, 
yra kraujo indu sukalkėjimo ir 
širdies ligų priežastis.

KANADOS UNIVERSITETŲ
ATSTOVŲ konferencija įvyko 

praėjusią savaitę Hamiltone. Da
lyvavo 42 un-tų ir kitų augštųjų 
mokyklų atstovai. Tarp kitko nu
tarta suvienodinti paskutinių me
tų egzaminus visose Kanados gim
nazijose, kad pagal tuos egzami
nus būtų sprendžiamas studento 
tinkamumas universitetui.

KANADOS GYDYTOJŲ
ATRADIMAI vėžio ligos srity

je gali daug prisidėti prie tos li
gos nugalėjimo. Tai buvo pripa
žinta Honey Harbour įvykusioje 
vėžio tyrinėtojų konferencijoje, 
kurioje dalyvavo 230 gydytojų - 
mokslininkų iš viso pasaulio.

STUDENTAMS
PASKOLAS planuoja įvesti Ca

nadian Imperial Bank of Com
merce. Paskolos bus teikiamos tė
vams ar globėjams iš 6%. Kiek- 
vieniem mokslo metam bankas 
skolins iki $1.000. Mokėjimai bet
gi turės būti mokami vienam mė
nesiui praėjus nuo paskolos ga
vimo.

DOLERIO NUVERTINIMAS
___________ ______, „-c gali būti Kanadai labai žalingas, 

ateities istorikams atrodys keista, pareiškė garsus ekonomistas.

ŠIRDIES LIGŲ 
SPECIALISTAI tvirtina, esą

Amerikon pažadino Adžubėjaus kilometru tolyn nuo tėvynės. 
demesĮ Pabaltijui. Sovietiniu po-j straipsnio autorius, būdamas 
ziunu, tai puiki medžiaga nau-; 16-metis gimnazistas, dalyvavo; 
jam turiniui. Ligšiolinė sovietų j Estijos nepriklausomybės kovose, ■ 
didžiosios spaudos taisykle, vejk)iai reiškėsi ir 1941 m. sukili-i 
/Prąydos Patvitn.n^a* buvo Pa- me Tačiau estų visuomenėj pla- 
baltijo klausimą ignoruoti, šią gjau žinomas kaip nepriklauso

mos Estijos ortodoksų arkivysku- 
‘ po metropolito Aleksandro sūnus. Į 
Pastarasis paliko kraštą drauge 
su didžiąja pabėgėlių banga 1944

Estijos nepriklausomybės kovose,

Montreal* Stock Exchange pre-
zidentas Eric Kierans. Pagal jį, 
Kanada ekonomiškai yra šiuo me
tu pasimetusi ir, kai visas pasau
lis žengia priekin, ji laikosi “wait 
and see” taktikos.

NUVERTINUS KANADOS
DOLERf, atrodo, pakils kainos 

visos eilės prekių. Amerikoje ga
minami automobiliai kainuos 
maždaug $100 daugiau. Dėl dole
rio nuvertinimo padidėjęs ekspor
tas. žinovų nuomone, neišlygins 
kylančių kainų.

ATRANDAMI NAUJI
MINERALAI, kurie net neturi 

jokių vardų. Kanados mokslinin
kai, tyrinėdami žemės paslaptis 
Ontario ir Br. Kolumbijos provin
cijose atrado naujų mineralų, ku
rie iki šiol buvo visiškai nežinomi.

DIDŽIAUSIA STATYBOS
FIRMA Kanadoj yra The Foun

dation Co., kuri praėjusiais me
tais turėjo užsakymu už $150 mil. 
Antroje vietoje liko Dominion 
Bridge su $90 mil. 28 didžiausios 
Kanadoje statybos firmos atliko 
praėjusiais metais darbų už $840 
milijonų.

Ncmarksisto liaupsinimai

kietijoj algos pakilo nuo 1958 m. 
34%, o pragyvenimas pakilo tik 
8%. Prancūzijoj algos palgįo tuo 
apačių laiku 34%, o pragyvenimas 
— 21%. Italijoj algos pakilo 18 
%, pragyvenimas — 9%. Švedi
joj algos pakilo 31%, pragyveni
mas — 14%. Anglijoj algos paki
lo 17%, pragyvenimas — 8%.

Italijos koalicija, sudaryta iš 
kr. demokratų, socialdemokra
tų ir kt., savivaldybės rinki

muose išsilaikė toj pačioj augštu- 
moj. Rinkimai vyko 157 miestuo
se. Komunistai, antroji Italijos * 
partija pagal didumą, kiek nuken
tėjo. Lygiai nukentėjo ir monar- 
chistai.

Ispanijoj vis neramu. Ispanijos 
pasižymėjusių vyrų delegacija da
lyvavo 17 tautų europinio sąjū
džio konferencijoj. Tai yra priva
ti organizacija, siekianti Europos 
vienybės. Konferencijoj, ispa
nams įtaigojant, buvo priimta rev 
zonucija, labaė švelnaus turinio, 
dėl Ispanijos.-Franco režimo tai
kaus liberalėjimo. Sugrįžus į Is
paniją, kaikuriems buvo pasiūly
ta: kalėjimas arba tremtis. Du pa
sirinko tremti, du buvo išvežti i

tona.: Canary salas.

Konservatoriai 
laimėjo

Praeitą pirmadienį įvykusiuose 
rinkimuose į Kanados parlamentą 
konservatoriai pravedė 117 atsto
vų, liberalai — 96, Social Credit 
partija — 30, Naujoji Demokr. 
partija — 19. Antradienio ryto 
žiniomis dvi rinkiminės apygar
dos dar nebuvo aiškios, kur vie
noje pirmauja konservatorių at
stovas, kitoje — liberalų. Min. 
pirm. J. Diefenbakeris pareiškė, 
kad jis sudarys naują vyriausybę 
be kitų partijų paramos. Social 
Credit part, vadas R. N. Thomp
son pranešė, kad jo partija bend
radarbiaus su konservatoriais tol, 
kol bus jaučiama, kad reikalingi 
nauji rinkimai.Moralinis palaidumas, alkoholiš- džiamu problemų. Kaip teisingai 

kūmas ir nusikaltėliškumas — 
štai kuo. anot jo. pasižymi dabar- j
spF^'XikSiFTurna. VaikM kongresas prie Niagaros krioklio 
lūs. . .

Pyksta Marcinkevičius
Vilniškė ^Tiesa*5 tuo tarpu ak- i Niagara Falls, būtina žinoti‘lios nuotolyje, prie Niagaros 

lai kopijuoja savo prototipą kelias ir vieta. Šiuo straipsneliu į krioklio, čia bus padėti vainikai 
4*Pravda,,‘ Adžubėjaus novatoriš- norima pateikti tikslias informa- Į ir pasakytos trumpos kalbos, daly
ki iipškoiim^i 7imann nevilioia cijas. Važiuoti Queen Elizabeth vaujant Niagara Falls miesto bur- 
čia ir toliau iš Įsibėgėjimo dau^ Highway i Niagara Falls; Įsukti -austrui F. J. Miller. Nuo pamink- 
giausia vietos skiriama antireligi- * i Lundy s Lane ir važiuoti i mies- lo einama i čia pat esanti Queen 
ne propagandai. Senu nusibodu-iU gana toli. Pervažiuojama Main i Victoria parką, kur rezervuotoje

■ - • - Street ir tuojau prasideda Ferry; kongreso dalyviams dalyje, bus

Važiuojantiems į Kanados ka-; žygiuojama prie Nežinomo Kario 
talikų vaikų kongresą birželio 30 paminklo, kuris yra maždaug my- 
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Ištrėmimo laikui pasibaigus, A. siu stiliumi, jog net jaunesnieji i Street ir tuojau prasideda r erry Kongre 
lulius toliau pasiliko gyventi komunistai, kaip pvz. J. Marcin-ĮSt., kuria važiuojant uz pirmų, pietus.Paulius toliau pasiliko gyventi 

Magadane, aišku, “savanoriškai”, 
nes grįžimo atveju, kaip rašo, bi
jojo naujų represijų. Tik 1960 m. 
išdrįsęs pirmą sykį aplankyti iš
siilgtąją tėvynę, praleisti ten 
“atostogas”. Nors ir f * 
nemarksistas, daug kuo svetimas 
marksistinei pasaulėžiūrai, jis ne-

kevičius, ima pykti, pasigesdami i šviesų randama skersinė Bucha-; PasisotinusiratsigaivinusNia- 
gilesnės religijos kritikos. Iš tie- nan Ave- sukti i kairę, ir už vie- garos krioklio artumoje, einama 
sų, Gomulka nemažesnis ateistas,:n? bloko yra St. Ann bažnyčia? į Kolegijos Instituto auditoriją, 
kaip jo vienminčiai Lietuvoje, ta-; šioje bažnyčioje lygiai 12 vai. pra-^kur Įvyks didingas ir turiningas 
čiau jo antireliginė politika neto-{sidės pamaldos, kurias laikys vys-i vaikų koncertas, vertas kiekvie-ueisu ten uau jo aiiuieiigiue pumiM neiu- ——r-------- —T "ji “ Į’airkvf n.vn.iv-

dabar dar kia buka. Už tai kalba gana dailūs i kūpąs Tomas McCarthy. Malone-^nam pamatyti. įėjimas nemoka- 
o svetimas ir patrauklūs Liublino katalikų kite atvykti punktualiai. I mas. Koncerto vieta pasiekiama

universiteto leidiniai.

Pilnas pripažinimas Pabaltijo konsulų
Grandiozinis trėmimų minėjimas. Svarbus 

premjero pareiškimas. Piketininkai.
Šiais metais birželinių trėmimų mi

nėjimas Toronte birželio 14 d. sutran
kė virš 2.000 pabaltiečių į Massey Hall, 
kur pirmą kartą Kanados istorijoj fe- 
der. vyriausybės premjeras pasakė pa
grindine kalbą. Susirinko netik pabal- 
tieėiai, bet ir daug jų draugu, kurie vi
si kartu reiškė protestą prieš sovietinį 
lietuvių, latvių ir estų naikinimą.

KALBOS IR SVEIKINIMAI
Minėjimas pradėtas “God save the 

Queen" ir latvių pastoriaus A. Lūšio

invokaeija. Atidaromąjį žodį tarė Pa-' dijo koment. Hyder, red. Fr. Glogows- 
baltieėių Feder, vicepirm. J. R. Simą- kio. P. Hellyer, W. Gordono ir kt. On- 
navičius. Pabaltiečių moterų tarybos tar’° premjero vardu kalbėjo min. J. 
vardu kalbėjo jos pirm. A. Kopmanis. Yaremko.
Kalbas pasakė visi trys Pabaltijo kraš-, KANADOS PREMJERO KALBA 
tu konsulai Kanadoje. Liberalu parti- Ift vai. v. atvyko į sale premjeras J. 
jos vado L. B. Pearsono sveikinimo Diefenbakeris su palydovais. Buvo su
rasta perskaitė pranešėja p. Mikeljohn. tiktas su didžiausiu entuziazmu. Jį pa
jautė, be kitko, pasakyta: "Niekas ne- sveikino Pabaltieėiu Fed. pirm. V. 
gali manyti, kad Pabaltijo valstybių i Upeslacis, o ivadinį žodį pasakė J. Bas- 
laisvė gali būti lengvai atstatyta" Bu- sett, "The Telegram” dienr, leidėjas, 
vo perskaityta visa eilė telegramų: ra-' (Nukelta į 8 psl.)

Nuo bažnyčios rikiuojamasi ir važiuojant Victoria Ave., iš kurios 
reikia pasukti į Epworth PI., la
bai mažytę ir trumputę gatvikę, 
kur yra auditorija.

Tiems, kurie norėtų tik adre
sais naudotis: namaldos St. Ann’s 
church, 1740 Buchanan Ave.; Ne
žinomo Kario paminklas Clifton 
Hill prie krioklio; pietūs Queen 
Victoria Park: koncertas — Au
ditorium of the Gollegiate-Voca- 

i tional. Epworth Pl.
Pasiruošimas kongresui vyksta 

pilnu tempu. Ruošiasi atvvkti visa 
eilė vaiku choru bei meninių vie
netu net iš kaimvnim” T \V. Rei
kia tikėtis, kad šis atžalvno kon
gresas bus svarbi religinė ir tauti
nė manifestacija. Ja galės pasi
didžiuoti ir tėvai ir vaikai.

Rengėjai
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VILNIEČIŲ JONINĖS - 
PLATAUS MASTO ŠVENTĖ

Religiniame gyvenime

Klausimas ne naujas. Daug kie
no svarstytas ir nagrinėtas. Kai 
lietuviai tapo Kanados piliečiais, 
šis klausimas darosi ir lietuviams 
įdomus. Kanados ateitis gali būti 
įvairiai sprendžiama, ir lietu
viams nevistiek, kaip ji bus spren
džiama.

Ką reiškia “dominija”?
Dabartiniu metu Kanada ofi

cialiai yra dominija, Britų Com
monwealth© narys. Ar ji'nepri
klausoma valstybė? Atrodytų, kad 
taip. Bet daugelis ir politikų ir___ o ___ r
teisininkų sąmoningai vengia'žo- taip”pat nieko" gero "nežada- nei

J. M. ŠIUGŽDA

Britaniją nori prisidėti ne iš sen
timento, bet iš reikalo, pidelis jai 
klausimas — kaip pasielgti su sa
vo buvusiomis kolonijomis. Jei ji 
įstos neatsižvelgus į Kanados, 
Australijos ir kitų reikalus, aiš
ku, jos ryšiai su anglosaksiškomis 

į dominijomis silpnės, nes šios bus 
i priverstos jieškoti ryšių kitur.
, Laikytis dominijų ir neatsi
žvelgti į Europos apsivienijimą

apgintų. Taigi, be JAV Kanados 
nepriklausomybė pakibtų ore.

Ūkis lenkia JAV pusėn
Antras labai opus reikalas — 

ūkis. Kanada stengiasi išlaikyti 
amerikinį gyvenimo lygį. Ne be 
reikalo net ir valiutos pavadini
mas tas pats — “doleris”. Kana
dos kūrėjai pramatė labai toli į 
priekį, suprato ir. ano laiko sąly-

Nors dvidešimt metų Vilniaus krašto 
lietuviai buvo atskirti nuo laisvosios 
Lietuvos brolių ir sesių, tačiau jie pa
jėgė išlaikyti savo kalbą, lietuvišką 
kultūrą, lietuviškus papročius, nežiū
rint lenkiškos policijos persekiojimų, 
uždarymų lietuviškų mokyklų ir orga
nizacijų, trėmimų į koncentracijos sto. 
vykias ar Lenkijos gilumą.

Į tą dideli spaudimą, į lenko impe
rialisto pasikėsinimą nuslopinti ir iš-

gas ir įvertino, kad du kaimynai rauti su šaknimis “litvamanų” tikslą 
' susijungijną su laisvosios Lietuvos

pitalas — $16” bilijonų jau yra broliais — Vilniaus krašto lietuviai vi- 
isipilietinęs Kanadoje, daugiausia suomet atsakydavo tvirtu smugiu, atyi- 
** mmic nnm Anei mm i/iTM ic nAhn vinie

turi turėti daug bendro. JAV ka-

• Antroji reformacija esanti į pareigų, nes neleidžia kom. val- 
reikalinga ir katalikams ir pro
testantams — skelbia katalikų te
ologijos prof. Tuebįngeno un-te 
H. Kueng. Jo knyga “The Coun
cil, Reform and Reunion” yra pla
čiai skaitoma ypač protestantų. 
Kiekviena įstaiga, net ir švenčiau
sia, kiekviena organizacija ilgai
niui galinti būti deformota ir rei
kalinga atnaujinimo. Praeityje 
esą buvo visa eilė šventųjų, kurie 
stengėsi atnaujini katalikybę. Pa
sak protestantų, katalikų laikro
dis sustojęs viduriniais amžiais. 
Tai netiesa. Žymių reformų buvę 
padaryta Tridento šantarybos, po
piežių Leono XIII, Pijaus XII, Jo
no XXIII. Daugelis jų reformų 
katalikų Bendrijoj atitiko protes
tantų norus. Šiandieną esą reikia 
reformų ir katalikų ir protestan
tų bendrijoj. Dėlto ir susidomė
jimas busimąja santaryba esąs 
didelis. Abi pusės esą turė
tų prisipažinti prie savo kaltės ir 
tarti: “Atleisk mūsų kaltes”. Prof. 
Kueng nemano, kad santaryba pa
šalinsianti skilimą, tačiau: “jeigu 
ir katalikai, ir protestantai vyk
dys savo reformas nusižiūrėdami 
į Kristaus Evangeliją, kuri yra 
viena, susivienijimas nebus uto
pinė svajon”. Toks susivienijimas 
nebūtų nei protestantų grįžimas, 
nei katalikų kapituliacija, bet ar
tėjimas iš abiejų pusių.

Šantarybos proga prof. Kueng 
siūlo šias katalikų reformas: apri
boti Romos centralizaciją ir su
teikti daugiau teisių vietos vysku
pams, kurie galėtų įvesti vieti
niams reikalavimams tinkamas • 
pamaldas; pertvarkyti uždraustų! 
knygų indeksą, n^s dabar ten pa- ■ 
tekęs leidinys sns:,'';ikin <’auei^”-' 
šia pirkėjų; pareikšti viešą prisi- 
.pažinimą, kad ir katalikai nesą be 
kaltės dėl įvykusio skilimo.

• Rusų vyskupas Paulius Male- 
tiev mirė Briusely sulaukęs 82 
metų amžiaus. Gimęs Archangels
ke 1880 m. Ortodoksų kunigu 
įšventintas 1903 m. Bolševikų bu
vo suimtas 1920 m. Daug kartų 
jam buvo Siūlyta pasirinkti laisvę, 
jei atsisakys savo tikėjimo. Paga
liau buvo pasmerktas mirti, bet 
ši bausmė liko pakeista 20 metų; 
kalėjimo. Vokiečių okupacijos 
metu jis buvo išlaisvintas ir liku
sių gyvų hierarchų įšventintas 
Briansko vyskupu. Atsteigė 60 
parapijų, bet grįžus bolševikams 
pasilikti nebegalėjo ir pasitraukė 
į vakarus. 1946 m. perėjo katali- 
kybėn ir apsigyveno Belgijoj, 
Chevtogne vienuolyne, kuris rū
pinasi katalikų ir ortodoksų vie
nybe. 1961 m. jis lankėsi Romo
je, kur įšventino kunigais kelis 
rusu pontifįkalinės kolegijos auk
lėtinius.

• Rusų ortodoksų Bendrijos pa
triarchas Aleksis. lankydamasis 
Belgrade, pareiškė nesiųsiąs ste
bėtojų į Vatikano santaryba, nes 
ji — nevisuotinė. Visuotinę san
taryba sudarytų Rytų ir Vakarų 
vyskupai.

• Vengrijos komunistinė val
džia įsakė vyskupams atleisti 2-3 
metams iš pareigų 64 kunigus 
kaip “nusikaltusius” režimui. 
Vyskupai nusilenkė, nes buvo pa
grasinta tuos kunigus uždaryti ka
lėjimam Iš 4.500 Vengrijos kata
likų kunigų apie 1.00 negali eiti

džia. Pastaroji per “kunigų patri- 
jotų” grupę suorganizavo konfe
renciją, kurion buvo suvaryta 
apie 100 jaunų kunigų. Jie turėjo 
išklausyti paskaitos: “Jauno ku
nigo vieta socialistinėj santvar
koj”.

• Tarptautinį misijų kongresą 
Lijono mieste, Prancūzijoj, po
piežius pasveikino laišku, kuria
me ragino misijonierius kalbėti 
Bažnyčios vardu ir saugotis poli
tinės įtakos. Misijų uždavinys — 
skelbti Evangeliją pagonims. 
Kongrese dalyvavo 4 kardinolai, 
30 arkivyskupų, daug vyskupų ir 
kunigų, atstovaujančių penkiems 
kontinentams iš 20 kraštų.

• Daugiausia krikštų — šv. Pet
ro bazilikoj, Romoje; kasmet — 
apie 4.500 kūdikių ir suaugusių. 
Popiežius Benediktas XIII sutei
kė privilegiją, nes pagal Bažny
čios įstatymą, kiekvienas privalo 
būti pakrikštytas savo parapijos 
bažnyčioje.

• Rabinas katalikų centre. Dvi 
vienuolės Amerikoje, Monroe 
mieste, įsteigė auklėjimo centrą, 
i kurį priimami visų tikėjimų vai
kai. Šią instituciją aplankė žydų 
rabinas M. Tanenbaum ir pareiš
kė, jog tai naujas religinio auk
lėjimo frontas.

• Rožinis pašto ženkluose. Šios 
rūšies ženklus, pavaizduojančius 
visas 15 paslapčių, išleidžia Ispa
nijos valdžia.

įvairus

PRANAS ŽIŽMARAS, 
didis Vilniaus lietuvių kovotojas. 
Jis miręs, bet jo žygiai tebėra gyvi

romis demonstracijomis, pobūviais, 
įvairiais parengimais. Prie jų priklau
sė ir Joninė?. Ypatingai atmintinas yra 
1927 m. Lietuvos vėliavos iškėlimas 
Gedimino kalne a.a. Prano žižmaro. 
Mūsų trispalvė didingai plevėsavo virš 
pavergtos sostinės, nes nei polici
ja, nei atvykę gaisrininkai per keletą 

ka'JAV. Ir dabartiniai sunkumai. valandų neįstengė jos nukelti nuo ku- 
su nedarbu reiškia, kad Kanada i ni»a*kščio bokšto.
neturi savo pramonei pakankamai! . ^ nelygia kova lietuvis laimėjo:

plačių rinkų. Sunkumai butų zy- moįjnos> nors įr neilgam, nes galingas 
miai mažesni, jei butų einama Į ; Rytų priešas vėl užplūdo mūsų kraštą 
dar glaudesnius santykius SU savo kartu pavergdamas Lietuvos sostinę, 
kaimynu. Kanados anglofilai daro Tiesa, lietuvis narsiai gynė senolių že- 
ir darys viską, kad kaip galima ii- mę, tačiau buvo parblokštas tik fiziš- 
giau išlaikvtu didesni nuotoli nuo! kai stipresnio priešo. Bet kovojanti 
JAV netik ūkiniu, bet ir visais tauta nežūsta. Nežus ir Lietuva, per

sunkta partizanų krauju, apklota jau
nom krūtinėm, dengusiom didingą ku
nigaikščių kraštą.

Tad ir mūsų šventoji pareiga, gyve
nant laisvame krašte, įsijungti į kovo- 

_ _ i tojų eiles už visą etnografine Lietuva,
lįstų, profesionalų, jie ten važiuo- ■ o ypač Lietuvos širdį Vilnių, į kurį kė- 
ja ir važiuos. Kodėl neuždirbti ten sinasi vėl lenkas ir gudas. Ne ginklu 

r«kv«S, rankose. Ne. Bet didinga tautine de- 
kad uždarbiai JAV yra žymiai di- monstracija, Įjungiant i jos eiles jau- 
desni, o pragyvenimas tas pats. kar.t?’. nęn‘ačiusią senelio Vii- 
Pensijos JAV pradedamos mokėti 
nuo 65 metų. Medicinos pagalba 
tvarkoma žymiai geriau. Taigi, 
paprastas apskaičiavimas verčia 
žiūrėti į kaimyno daržą su pavy
du. O. kai yra pavydas, žmogus 
stengiasi neatsilikti. Ir jeigu jis 
negali matyti pas save, viską pa
metęs pats kraustosi. Iš to ir se
ka nuostolinga Kanadai emigra
cija.

Sportas jau suamerikonėjęs
Sporto gyvenimas jau yra visai! 

sutapęs su JAV. Net tos pačios ly- j 
gos ir rungtynės. Spauda taip pat 
yra “apsivienijusi”. E__E___

i dos valdovai ir norėtų daryti “di:; 
: vorsus”,' bet nesiseka. Kanadie-; 
! čiai skaito daugiau amerikinę 
Į spaudą, ypač žurnalus, negu savo. 

Xpvienijimo didelį vaidmenį at- 
| lieka bendra kalba, kuri papras- 
i tai. kad ir toj pačioj Europoj, su
daro dažnai neperžengiamas kliū
tis. Žmonių -judėjimas tarp šių 
dviejų valstybių yra labai didelis, 
žiemos metu kanadiečiai mielai 
naudojasi šiltesniu JAV klimatu 
ir būriais traukia į Kaliforniją, i

j pramonėj, ir sudaro rimtą pagrin
džio “valstybė” ir akcentuoja “do- ūkine, nei politine prasme. Euro-,d3 visam Kanados ūkiui. Be JAV—--- --- ------ -------- ------------------- v ,
minija”. Dominija gi daugiau ar pa tada žygiuos viena. Tuo atveju 
mažiau suponuoja kažką priklau- jį sudarys didelę pajėgą, kurios 
somo. Ir faktinai taip yra. Kara- siekia De Gaulle. Ką pasirinks 
lienės asmuo Kanadą jungia su> 
Britanija. Kanados konstitucija 
yra priimta Britanijos parlamen
to ir yra žinoma kaip British 
North American Act. Dar ir da
bar Kanados teisininkai laužo gal
vas, kaip jį pakeisti ir kas turi 
galios jį keisti. Nenuoseklu būtų, 
kad jį keistų Britanijos parlamen
tas. Bet Kanada irgi kukliai var
žosi, nes tas įstatymas yra ne jos 
išleistas, o Britanijos. Kaip gali 
keisti svetimus įstatymus?

Gyvenime matome ir daugiau 
įvairių kurijozų. Kanados valdan
tį luomą sudaro išimtinai anglų 
kilmės žmonės; jų dauguma ir da
bar laikosi pažiūros, kad čia yra 
beveik Britanijos kolonija, ir rei
kalas labai paprastas. Nei prancū
zai, nei kitų tautų ąteiviai taip 
nemano, ir norėtų pilno nepri
klausomumo.

Britanija svyruoja
Pačiai Britanijai klausimas at

sistoja griežtesne prasme. Nete
kimas pelningų kolonijų. ir pra- 
matoma greita likvidacija ir da
bar esamų verčia ją susirūpinti, 
ir tai visu rimtumu. Natūralu, 
kad ji yra nukreipusi savo žvilgs
nį į V. Europą, į Europos Bend
rąją Rinką (Prancūzija, Vokieti
ja. Italija, Olandija, Belgija, 
Liuksemburgas), kuri jau svarsto 
ir politinę savo sąjungos pusę.

Britanija? Ji jieškos kompromi
so: ir jungtis su Europa ir išlai
kyti santykius su dominijomis. Ar 
tas jai pasiseks — parodys neto
lima ateitis.

Kanados kelias
Kanądai klausimas jau pastaty

tas. Kanados vyraujantis luomas 
norėtų eiti lengviausiu keliu — 
kaip eita ir ligi šiol, t.y. su Bri
tanija. Kanadai tai nėra geriau
sias sprendimas: jos ūkis natūra
liai glaudžiasi su JAV, jos geo
grafinė padėtis karo atveju dik
tuoja turėti tamprius ryšius irgi 
su JAV. Jos politika taip pat turi, 
ir ateityje dar daugiau turės, ben
drų reikalų su JAV. Su Britani
ja yra praeitis, su Amerika — 
ateitis.

Gynyba artina su JAV
Ryškiausias gal bus karo reika

las. šiandien, jei kiltų karas, tai 
tik su komunistine Rusija. Ar vie
na Kanada gali apginti didžiulę 
savo teritoriją? Kiekvienam aiš
ku, kad ji to padaryti' nepajėgs. 
Ir suprantama kodėl tarp Kana
dos ir JAV yra sudaryta sąjunga 
NORAD. Suprantama, kodėl visi 
komunistai ir visi komunistuo
jantieji Kanados sluogsniai yra 
taip griežtai nusistatę prieš tą są
jungą. Jei jos nebūtų, komunisti
nei Rusijai būtų lengva įsikelti į 
Kanados žemę. Britanija jos ne

kapitalo Kanada grįžtų i grynai 
žemės ūkio šalį. Prekybiniai mai
nai daugiausia ir eina su JAV. Ir 
natūralu, kad tie ryšiai auga ir 
augs. Kanada daug kur uoliai se-

JAV netik ūkiniu, bet ir visais 
kitais požiūriais.

Bet gyvenimas daro savo. Jau 
dabar Kanada skundžiasi, kad JA 
V-bės “pavilioja” daug tūkstan
čių geresnių darbininkų, specia-

du, tris kartus daugiau? Faktas rankose. Ne. Bet didinga tautine de-

niaus, pažistančią ji tik iš knygų, gra
žių legendų, tėvų pasakojimų.

Ir tam graži proga arsiranda kiek
vienais metais — vilniečių rengiamos 
Joninės • jaunimo šventės, kai Vil
niaus krašto lietuviai Kanadoje, nors 
kelioms valandoms, nukelia mūsų tau-

tiečius į Lietuvos sostinę, šiemetinės 
Joninės yra neeilinės. Jos bus atžymė
tos Maironio metais, tuo Lietuvos Dai
nium, kuris jaunimą ragino į kovą, 
kuris garsino sostinės vardą. -

Iš anksto džiaugiamės, kad Joninė
se susilauksime talkininkų iš jaunimo 
organizacijų — Hamiltono LSK Kovo; 
kad į paskelbtą konkursą — rašinį apie 
Vilnių, atsiliepė gražus būrys jaunimo 
iš JAV ir Kanados. Tai užtikrina sėk
mingą ateities darbą, teikia naujų jė
gų kovoje už Vilnių.

Ta pačia proga sveikiname “Rūtos” 
ansambli su jo vadovu muz. A. Kača- 
nausku iš Niujorko, reikšdami iš anks
to visiems atvykusiems vilnietišką pa
dėką, už parėmimą mūsų tikslų.

Tad iki pasimatymo vilniečių Joninė
se St. Catharines Merritton salėje bir
želio 23 d.

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Kanados Krašto Valdyba

Patyrusio šnipo atsiminimai

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS
Paruošė VYT. KASTYTIS

B. • • |

BLOGIAUSI ŠNIPAI
— MOTERYS

Po I D. karo buvo daug pasako
jimų apie moteris, pasižymėjusias 
šnipinėjimo srityje, kaip jos ap
sukdavo galvas augštiems kari
ninkams ir iš jų išgaudavo kari
nes paslaptis. Oreste Pinto apie 
moteris šnipes yra labai blogos 
nuomonės. Tiesa, graži moteris 
šnipė dar ir dabar gali surasti ke
lią į karininko širdį, bet dabarti
niai karininkai išmoko skirti mei
lę ir karines paslaptis. Siūlomą 
meilę, galimas dalykas, kaikurie 
jų priimtų, bet paslapčių išdavi- viename Olandijos un-te. Jos te
mų neatsilygintų.

muolį, nes tik tokiu būdu gali įsi
tikinti jos ištikimumu, ar išda
vyste. Kontražvalgybos organai 
įsimylėjusias. šnipes tuojau pat 
įtraukia į įtariamųjų asmenų są
rašą ir sustabdo jų tolimesnę 
veiklą, nors toji veikla galbūt tuo 
metu galėtų duoti geriausių re
zultatų arba būti labiausiai rei
kalinga.

PASIRYŽUSI MIRTI 
UŽ SAVO SUŽADĖTINĮ

Geriausiu pavyzdžiu gali būti 
Olandijos pogrindžio veikėjos 
Louise epizodas, ši nepaprasto 
grožio jauna mergina karo pra
džioje buvo geologijos studentė

vas turėjo fabrikus Olandijoje ir
Jau pati moters išvaizda yra jos net pačioje Vokietijoje. Savo įsi- 

didžiausias priešas šnipinėjimo ■ tikinimu ir galvojimu jis buvo vo-
srityje. Nelabai kas, pavyzdžiui, 
atkreips dėmesį į vyrą, kuris ka
ro metu pasirodys netoli patrankų 
baterijos, o moterį ir jos veidą at
simins visi baterijos kareiviai...

Prieš šnipinėjimą pasisako ir 
moters prigimtis, jos dažniausiai 
nesuvaldomos emocijos. Net ir 
geriausiai šnipei gresia pavojus, 
kad ji gali įsimylėti į savo di
džiausią priešą. Tokiu atveju, 
daug negalvodama, jinai pereis į 
priešo pusę, nusinešdama visas 
turimas žinias. Pagaliau, jeigu ji 
tokio žingsnio ir nepadarytų, ne
laimingas meilės romanas taip su
velia visus reikalus į krūvą, kad 
būna nepaprastai sunku surasti 
siūlo galą ir išnarplioti visą ka-

• ... į Lietuva, Latvi jąSiuntiniai Estija, Ukraina

IX Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-
IS IxGnOClOS* paprastu ir oro pastų draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, 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.

LIETUVIŲ {STAIGA

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

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

7 vai. vakaro, šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
94 Douglas Street, Sudbury, Ont. 
Tel. OS.3-5315, p. M. Venskevičienė.

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

kiečių pusėje. Tuo tarpu vaikai, 
nekęsdami vokiečių. įsijungė į po
grindžio veiklą. Gražioji Louiše 
pradėjo dirbti pogrindžio grupė
je, kuriai vadovavo jos vyresny
sis brolis. Ji padėdavo pabėgti 
virš Olandijos teritorijos pašau
tiems sąjungininkų lakūnams, 
slėpdavo iš Britanijos oro keliu 
atgabentus ginklus, rinkdavo ži
nais apie vokiečiu aerodromus ir 
kitus karinius įsitvirtinimus.

1940 m. rudenį pogrindžio gru
pę išdavė vienas jos narys. Visi 
grupės veikloje dalyvavusieji stu
dentai pateko į Gestapo rankas. 
Pavojingiausioje situacijoje atsi
dūrė Louise sužadėtinis, nes kra
tos metu jo kambaryje buvo rasti 
smulkūs trijų aerodromų planai. 
Louise žinojo, kad dėl tų planų 
jos sužadėtiniui gresia mirties 
bausmė. Tuo tarnu iki to laiko vo
kiečiai kažkodėl už pogrindžio 
veiklą Olandijoje dar nebuvo su
šaudė nei vienos moters. Louise 
nutarė prisiimti visą kalte.

— Planus aš nubraižiau! — 
nareiškė ji vokiečių teisėjui. — 
Planai yra mano nuosavybė. Aš 
juos netyčia užmiršau draugo bu
te ...

Kai teisėjas naklausė, kuriam 
tikslui planai buvo nubraižyti, 
Louise drąsiai atsakė:

— Kad RAF galėtų aerodro
mus subombarduoti!...

Vokiečiu teisėjui, žinoma, ne
liko kito kelio — jis buvo pri
verstas gražiąją Louise nubausti 
mirties bausme. Vėliau, tikrinda
mas minėtojo teismo užrašus, 
Oreste Pinto priėjo išvadą, jog 
vokietis teisėjas taip formulavo 
klausimus, kad Louise kiekvienu 
metu galėtų atšaukti savo kaltę. 
Jis taipogi po teismo sprendimo 
pridėjo pastabą, kad Louise yra 
drąsi ir garbinga savo krašto pat- 
rijotė.

Sis merginos pasiaukojimas, 
deja, neišgelbėjo jos sužadėtinio. 
Jis buvo sušaudytas kartu su ki
tais pogrindžio grupės nariais. Ta-

čiau teisėjo pastaba padėjo pačiai 
Louise. Mirties bausmė buvo pa
keista į 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.
GESTAPININKO PATARIMAS 

IR ATSIVERTIMAS

Paskutinės informacijos
Joninių dalyviams

šios didžiosios šventės proga drįsta
me plačiajai visuomenei prisistatyti ir 
su savo darbais. Manome, kad niekas 
neišdrįs neįvertinti dižiųjų lietuviškų 
ansamblių kiekvienais metais atsilan
kymo į šią negausią lietuvių koloniją. 
Be mūsų šalpos darbo esantiems lie
tuviams už geležinės uždangos ir su

Ryšium su Maironio metais, didžio
jo dainiaus prisiminimu ir ta proga 
jaunimui konkursinių rašinių premijų 

___ ____ ____ Įteikimu šventės programa prasidės 15 
Nors Kana- ‘ minučių anksčiau, t.y. birželio 23 d.

.............. Į 5 vai. 45 min. po pietų, šventės vieta
■ — Merritton Community Centre Hali, 
i St. Catharines, Ont. Visuomet mūsų 
svečiai buvo punktualūs: ir šiais me- i»:s ryšio palaikymo, šiais metais pa- 
tais su nuoširdumu prašome salėje už- s»rodome su leidiniu: dr. A. Šapokos 
imti vietas nurodytu laiku, kad, ypač' 
šiais metais, galėtumėm šventę atžvęs- 
ti kuo pakiliausioj nuotaikoj.

Mūsų ruošiama šventė visą laiką bu
vo visuomenės Įvertinama ir remia
ma; pvz. “Čiurlionio” viešnagės proga 
Niagaros pusiasalio bendruomenių vai-'

Bausmę Louise turėjo atlikti! Floridą. Amerikiečiai tuo pačiu
Vokietijoje. Ją į Vokietiją lydėjęs 
Gestapo agentas Lahr, paveiktas 
merginos grožio, davė draugišką 
patarimą:

— Kai atvažiuosite į Vokietiją, 
mėginkite palaipsniui atsiversti ir 
pasukti į nacionalsocializnio pusę. 
Tai vienintelė galimybė gyvai iš
eiti iš kalėjimo ...

Pradžioje Louise gestapininko 
patarimu nepasinaudojo, nors, 
niekada nedirbusi fizinio darbo, 
ilgas valandas turėdavo praleisti 
celulozės fabrike. Nuo darbo pro
cese naudojami! rūgščių nusilupo 
jos pirštų oda. Rankos virto krau
juojančiais mėsos gabalais. Ji 
greit susidarė vardą, kaip viena 
nepaklusniausių ir labiausiai užsi
spyrusių kalinių. Du kartus už ne
paklusnumą buvo įmesta į tam
sią vienutę rūsyje, — kur maiti
nosi tik duona ir vandeniu.

Po 6. mėnesių beprasmiškos ko
vos ji, matyt, prisiminė gestapi
ninko patarimą ir tuojau pasidarė 
pavyzdingiausia darbininkė. Pri
žiūrėtojoms buvo sunku patikėti, 
kad tai tas pats asmuo, kėlęs 
maištą prieš darbą ir jų autorite
tą. Nustebusius prižiūrėtojus ji 
paprašė atnešti Hitlerio “Mein 
Kampf”. šią knygą sekė kiti nacių 
ideologijos leidiniai. Louise pra
dėjo diskutuoti knygų turinį su 
prižiūrėtojomis, stebindama jas 
savo išsilavinimu ir nacizmo su
pratimu.

Garsas pasklido po visą kalėji
mą, kad olandų studentė, anot na
cių, išvydo dienos šviesą. Louisę 
aplankė augštieji nacių pareigū
nai. Jie taip buvo sužavėti jos gro
žio, intelekto, pronaciškų minčių 
ir vienbalsiai nutarė, kad kalėji
me be reikalo eikvojamas šios iš
silavinusios moters talentas. 
Bausmė tuojau buvo panaikinta. 
Kadangi Louise mokėjo keletą 
svetimų kalbų, ji buvo pasiusta į 
vokiečių špionažo mokyklą “Zorg- 
vlied” netoli Hagos.

ŠPIONAŽO VADAI 
SPRENDŽIA MERGINOS

LIKIMĄ
Špionažo mokykloje Louise pa- 

tėko į vokiečiu saugumo ekspertų 
Schrėider ir Knolle rankas. Loui
se atsivertimas galėjo atrodyti la
bai normaliu dalyku nacių parei
gūnams. bet saugumo atstovams 
jis nepatiko. Abu jie pradėjo iš
samu šios merginos tardymą. 
Svarbiausias klausimas, žinoma, 
buvo jos atsivertimas—ar jis yra 
nuoširdus ar, galbūt, tik priemo
nė išeiti iš kalėjimo? ...

(Bus daugiau)

atsilygina vasaros metu važiuoda
mi į Kanados plotus meškerioti 
bei vasaroti. Pavažiavus už To
ronto porą šimtų mylių į šiaurę, 
daugiau sutiksi amerikinių auto
mobilių. negu kanadiečių. Taigi 
turizmas vyksta taip pat solida
riai. Kanados - JAV siena yra lais
viausia pasaulyje, kuri jau dabar 
pereinama su mažiausia formalu
mų. Ji faktinai niekieno nesaugo- 

(Nukelta i 7 pslp.)

“Vilnius Lietuvos gyvenime” anglų 
kalba. Norintieji galės ją Įsigyti šven
tės metu.

Čia paminėtiems ir kitiems pradė
tiems darbams Įvykdyti šioje šventėje 
visuomenės dalyvavimas daug prisi
deda.---- ------ i------------- v-----

dybos svečius sveikino per spaudą, i Sveikiname su Maironio metais ir 
“Grandinėlės” ir “Užburtos fleitos” at- Į linkime jo dvasioje praleisti netik šią 
vykimo proga taip pat valdybos daly- i šventę, bet ir visuomet gyventi jo siek- 
vavo svečiu pasitikime ir išleidime. To' tais idealais. Lietuvos dainiaus pager-
dėka iki šio laiko kaikurie asmenys 
tebepalaiko su buvusiais svečiais drau
giškus ryšius.

Rengėjų didžiausias noras, kad ir 
šiemetiniai brangūs Niujorko svečiai, 
anot Maironio — “lyra”, būtų su tokiu 
pat nuoširdumu priimti ir išleisti. Jie 
bus Port Erie, Ont., šeštadieni apie 10 
vai .ryto. Būtų gražu, kad be rengėjų 
ir kiti Niagaros pusiasalio lietuviai jų 
pasitikime dalyvautų. Tuo būtų išlaiky
ta Niagaros pusiasalio lietuvių nuošir
dumo tradicija.

bimui tebūnie mūsų darbas!
VKLS šventės rengėjų inf.

Mokantieji liaudies dainų atsiliepkite!

KANADA SUSIDOMĖJO 
LIETUVIU DAINOMIS

Kanados valstybinis muzėjus 
susidomėjo įvarių savo krašto 
tautinių grupių dainomis ir pave
dė muzikui Kenneth Peacock už
rašyti fonografu į juosteles bū
dingesnes dar užsilikusias jų dai
nas. šia vasara K. Peacock lankys 
įvairias Kanados vietoves, užraši
nėdamas senąsias liaudies dainas. 
Atskiru raštu jis kreipėsi į “Tž” 
redakciją, prašydamas nurodyti 
asmenis galinčius įdainuoti lietu
viškų liaudies dainų, kurias jie 
yra išmokę ne iš knygų, o iš vy
resnės kartos žmonių. Užrašytos 
dainos bus saugojamos valstybi
niame Kanados muzėjuje. Otavo
je. kur jau yra sutelkta tūkstan-

kokios rūšies dainų kas gali įdai
nuoti ir savo adresą. Jeigu “Tž” 
skaitytojams būtų patogiau rašy
ti per redakciją, maloniai prašo
me tai padaryti iki liepos 15 d. 
Reikalas yra reikšmingas, ir mū
sų tautiečiai dainininkai neturėtų 
delsti bei laukti kol kas nors už
kalbins. Nerangumas ir šiuo at
veju gali pakenkti mūsų prestižui 
bei sugėdinti kitų tautinių grupių 
akivaizdoje. Tad neatsilikime!

Viskas vamzdžiais
Iki 24 colių vamzdžių linijos 

yra išraizgę visą Amerikos konti
nentą. Jais pompuojama visokios 
.dujos ir skysčiai. įvairūs naftos 
gaminiai jau retai kur gabenami 
geležinkeliais. JAV nuo 1957 m. 
pradėjo pompuoti ir anglis sumai
šytas su vandeniu. Vamzdžių tie
sėjai studijuoja galimybes pom
puoti vamzdžiais grūdus ir smul
kesnius medžio gabalus. Numato
ma. kad ateityje didelė daugybė 
įvairiu gaminių, sudėtų į plastiki
nius indus, bus galima gabenti 
vamzdžiais pigiau kaip geležin
keliais.

Maskva. — Sovietų teismas nu
baudė mirties bausme du armė
nus. kurie 1961 m. rugsėjo mėn. 
bandė pagrobti lėktuvą ir pabėg
ti į Vakarus. Kaip skelbia komu
nistinė spauda, vienas bėglių Va
karuose tikėjosi išspausdinti 
priešsovietinę knygą, duoti pa
reiškimus spaudai ir užsiimti ab
straktinio meno tapyba. .

Kruppo plieno imperija
Hitlerio karo mašina buvo su- 

čiai prancūzu, britu ir indėnu dai- kurta vokiečių pramoninko Krup- 
nu. Muzėjaus vadbvvbė numato;po ginklų įmonių, kurioms jis 
dalį surinktos medžiagos išleisti i naudojo- R. Europos darbininkus - 
atskira knyga, kurioje bus pažy-1 vergus.
mėtos pavardės tų dainininkų, ku-{ 1945 m. Krunnas buvo nuteis-
rie bus įdainavę būdingesnių tas 12 metų kalėjimo ir jo plie- 
liaudies dainų. Tuo norima paro- i no. geležies ir anglies įmonės kon- 
dyti kultūrinį Kanados spalvin-! fiskuotos. 1951 m. jis buvo paleis- 
gumą. j tas iš kalėjimo ir jo įmonės grą-

Savo informaciniame rašte K. žintos su sąlygą, kad pusę jų jis 
Peacock pažymi, kad jis savo ke- parduos. Kruppas su tuo sutiko, 
lionėse domėsis tradicinėmis mei- Ta sąlyga buvo pratęsta keletą 
lės dainomis, lopšinėmis, vaiku kartų ir paskutinis pratęsimas

• ' ....................... ‘ baigiasi š.m. liepos pabaigoje.
Kruppas šiuo metu yra 54 m. 

amž. ir yra laikomas vienu turtin
giausiu nasaulyie. Jo turtai siekia 
virš bilijono dolerių.

Padėtis yra komplikuota. Pir
miausia, neatsiranda pirkėjų, ku
rie įstengtu jo pramonę nupirkti. 
Toliau — jo vedamos įmonės 
daug prisidėjo prie V. Vokietijos 
gerbūvio atstatymo. Adenaueris 
palaiko Kruppo tvirtinimą, kad 
jam sunku nusikratyti ta plieno ir

dainomis, karo, darbo dainomis, 
instrumentinės muzikos šokių 
melodijomis, choriniu dainavimu 
ir t.t. Žodžiu, viskuo, kas parodo 
tautos gyvenimą, atsispindintį 
dainoje bei muzikoje. Jis taip pat 
domėsis ir įvairių grupių religine 
muzika.

K. Peacock savo kelionę pradės 
šią vasarą ir tęs galbūt dar sekan
čią. Lankys visas vietoves tarp 
Otavos ir Br. Kolumbijos. Mokan
tieji dainų orašomi rašyti šiuo ad- ,_______________J „ „ r_____
resu: Mr. K. Peacock, National anglies imoerija. Vašingtono eks- 
Museum of Canada. Ottawa, Ont. pertai galvoja, kad nebepatogu 
Prašoma rašyti anglų k., nurodant kištis į krašto ekonominius reika-

lūs 17 metų praėjus nuo karo pa
baigos. Galvojama tik kaip pasi
rašytą sutartį pamiršti. V. K.

Vokietijos plienas 
pigesnis

JAV laivynas perka iš V. Vo
kietijos plieną 3 naujų laivų sta
tybai. Įskaitant pervežimą, plie
nas kainuos $156.000 mažiau, nei 
perkant iš amerikiečių plieno 
firmų. *

Tunelis tarp Prancū
zijos ir Ispanijos

Vienos mylios ilgumo tunelis 
bus iškastas per Pirėnų kalnus. 
Tai žymiai pagreitins susisiekimą 
tarp tų dviejų kraštų. Taip pat 
susitarta paruošti įvažiavimo ke
lius į naujai tiesiamą plentą tarp 
Paryžiaus ir Madrido.

Canberra. — Laivyno pareigū
nai, tikrindami radioaktyvumą 
Monte Bello salos, kurioje britai 
1952 ir 1956 m. darė atominius 
bandymus, pastebėjo, kad augalai 
vėl auga ir sala pilna žiurkių
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Praeitas šeštadienis — birželio 
16-ji diena — lietuviams pranciš
konams buvo didžio džiaugsmo 
diena. Tą dieną Alvernos Kalno 
seminarijos koplyčioje, Wappin- 
gers Falls, N.Y., pranciškonas 
vyskupas L. Graziano suteikė ku
nigystės šventimus trims lietu
viams klierikams pranciškonams: 
Augustinui Simanavičiui, Anta
nui Kvederiui ir Juozapui Bace
vičiui. Pirmasis jų — Tėvas Au
gustinas savo pirmąsias iškilmin
gas šv. Mišias aukos ši sekmadie
nį, birželio 24 d., Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčioje Toronte, šia 
proga pravartu susipažinti su 
šiuo naujuoju kunigu pranciš
konu.

Tėvai nesulaukė sūnaus
. kunigo
Vilkaviškio apskr., Gražiškių 

valsčiuje ir parapijoje, Šilsodžio 
kaime Jonas ir Petronėlė Simana
vičiai augino aštuonis sūnus ir dvi 
dukteris. Vienam iš sūnų, gimu
siam 1932m. balandžio 23 d., bu
vo duotas Sigito vardas. Pradžios 
mokslą Sigitas baigė savo gimta
jame kaime. Paskutinio karo aud
rai tebesiaučiant užgeso šios gau

sios šeimos širdis — 1942 m. Pet
ronėlė Simanavičienė pasitraukė 
iš gyvųjų tarpo. 1944 m. tremti
nių bangoje Sigitas kartu su tė
veliu ir keletu brolių pateko Vo
kietijon. Čia, prisiglaudęs Weh- 
nen tremtinių stovykloje, lankė 
gimnaziją*, kol, atsiradus galimy
bei, 1949 m. išvyko į JAV.

Atvykęs Į Ameriką, Sigitas Si
manavičius apsistojo Niujorke 
pas savo tetą Veroniką Valantie- 
jienę ir priklausė V. J. Atsimai
nymo parapijai Maspeth, N.Y., 
kur klebonauja prel. J. Balkūnas. 
Pastarasis finansavo Sigito moks-

TftVISKes ŽIBURIAI 3 PSL.

Didieji iyykiai dienoraštyje A. A. min. dr. Kazį Graužinį palydėjus
(tęsinys; žiūr. “Tž” 24 nr.)

1942 M. BIRŽELIO 15 d.
Pakeliui užsuku pas teta Karvelienę, 

gyvenančią prie Raudondvario plento. 
Noriu sužinoti, ar jos vyrai dar neiš
vežti. Taip. Visi dar namie. Bet ar il
gam? Susirūpinimas visur didelis. Žy
mu pasirengimas kraustytis.

Žmonės išjudinti, nes aplink iš visur 
veža. Ir, atrodo, veža be jokio plano. 
Dar gali būti suprantama, kad veža 
koki buvusį valstybės vyrą: Starkų, 
čarneckį, Endziulaitį arba kokį nors 
“buržujų”, kaip kun. J. Vailokaitį, Gu- 
dinską, Soloveičiką. Bet kai šalia jų 
ima tūkstančius mažų žmonelių, kaip 
valdininkus, darbininkus, sargus, se
nus ir jaunus, sveikus ir ligonius, mo
teris ir vaikus, nieko negali suprasti. 
Veža, kad išvežtų, kad čia nepaliktų, 
kad eilės praretėtų. Veža, kas pirmas į 
akis krito, ką paskundė, ką patys pa
skubomis numatė. O pagaliau koks 
skirtumas? Ar anksčiau, ar vėliau visi 
paklius į užstatytą bučių.

VAIDENASI KARAS
Išbėgti? Bet kur nubėgsi? Sienos 

apstatytos. Saugo netik žmonės, bet ir 
šunes. Ruožai išarti, išakėti. Gyvento
jai nušalinti. O viduje išsislapstyti ne
įmanoma. Gali prasitrankyti savaitę, 
kitą. O kas toliau? Kad kas pasakytų 
kada bus karas! Bet to niekas nežino. 
Seniai lauktas ir nesulauktas. Dažnai 

f“lir pagalvoji: o gal ir visai nebus? Ne 
. | ir dar kartą ne. Karas yra vienintelis 

. Karas turi būti, nes

J. MATULIONIS

Tėvas Augustinas jau semina
rijoje pasižymėjo kaip jaunimo ir 
muzikos mylėtojas. Vasaros atos
togų metu uoliai ir sėkmingai 
darbuodavosi su . lietuviškuoju 
atžalynu Kennebunkporte lietu
vių pranciškonų vedamoje jauni
mo stovykloje. Seminarijoje gi 
jam tekdavo rūpintis jaunesniųjų 
klieriku muzikiniu paruošimu.

. Toronte gyvena trys primici- ■ ^eibėjta?as*? z:__
janto broliai: Jonas Robertas, taip mes norime, taip nori ir visa Lie- 
Vladas ir Algis SU Šeimomis. Visi tuva, nori visa bolševikų iškankintoji, 
trys veikliai reiškiasi lietuviško-; pavergtoji masė. Buvo laikai, kai žmo- 
sios kolonijos ir savo parapijos nės meldėsi ir prašė .Dievą: “Nuo ma- 
gyvenime.

Primicijos — didi šventė
Primicijų iškilmės įvyks birže- nus su bolševikinėmis baisybėmis. Jos i

ro, bado ir karo, gelbėk mus Viešpa
tie”. Dabar ne. Karo norim. Trokštam 

j karo baisybės, nes tai niekis palygi- W « v • v • • • W • V • • Y

dinasi apokalipsės raidėmis SSSR.
MURAVOS BALDŲ DIRBTUVĖJE
Vėl per miestą keliuosi į Žaliąjį Kal

ną. Sunkvežimiai zuja visur. Juose sė
di sargybiniai su aukomis. Mėlyna ke
purė raudonu lanku ir durtuvas ... 
Lyja.

Ateinu į Muravos kaime esančią bal
dų dirbtuvę. Ir čia žmonės neramūs; 
nors ir stengiasi to neparodyti. Man 
praneša, kad kažkas manęs jieško. 
Skambino ir kalbėjo rusų kalba. Jau 
blogai, — manau sau. — “Prasideda”. 
Sužinojęs telefono numerį nusiraminu. 
Tai žydukai iš tresto. Pasisukinėjęs po 
įmonę, vėl per lietų traukiu atgal. Die
nos darbai “baigiasi”. Ir negi slankios! 
pašaliais? šiaip ar taip sykį nepasiry
žęs bėgti, turi pareiti namo.

KEPENIO PRANEŠIMAS
TRESTE
Treste didelis sujudimas. Praneša, 

kad darbui pasibaigus, visi tarnautojai 
turi susirinkti į mitingų salę — bus 
pranešimas.

Pranešimą daro tresto valdytojas 
Kepenis. Kalba apie išvežamuosius. ■ 
Aiškina priežastis, ramina. Esą tai ta- j 
rybinės santvarkos priešai, o jei ir ne; 
priešai, tai ir ne draugai. Veža su daik- ? 
tais. Veža į šalis, kur žmonės gyvena, 
kur komunistinis gyvenimas jau yra 
įėjęs į normalias vėžes. Ten ir jie ne
bus žalingi, o gal net ir naudingi. Ko
dėl buržuazija negali fiziškai padir
bėti?

Tokie pranešimai - mitingai ėjo vi
sose įstaigose, įmonėse. Pamatė, kad i 
žmonės yra parblokšti, darbo nedirba.

Birželio 5 d. rytą mirė dr. K. 
Graužinis, Lietuvos Nepaprastas 
Pasiuntinys ir įgaliotas Ministeris 
Urugvajuje. Savo senu papročiu 
buvo išėjęs pasivaikščioti netoli 
namų, am La Platos kranto, kur 
staigiai krito be sąmonės, širdies 
smūgio mirštamai pakirstas.

Dar neturėjo pilnų 64 metų.
Su dr. K. Graužimo mirtimi lie

tuvių tauta neteko vieno savo žy
miųjų sūnų: nepriklausomybes

Tad morfijaus dozė reikalinga: nura
minti, budrumui nuslopinti. Bet nenu- 
ramino. Ir budrumo nenuslopino. Iš
siskirstė po namus, kur vaizdai dar 
baisesni.

GABENA BELECKŲ ŠEIMĄ
Tas pats ir su manim. Kas dėjosi na

mie, nežinojau. Duktė Kulautuvoj. Jos 
neišveš, žmona viena. Kaip praleido 
dieną, nežinau — neužteko drąsos pa
skambinti, sužinoti, žiniomis pasidalin
ti. O pergyveno daug. Iš mažo na- _ _
mo, kur gyveno dvi šeimos ir trys rno- j į”v‘į ‘savanorio, kaVjeros diplomą’-

S U >»• «<'“”■» sy
seserų. ‘ l veninio dali jam teko praleisti

Buvo taip. Man išėjus prieš 8-tą vai.»svetimuose Kraštuose,z ilgus me- 
į darbą, atvažiavo prie namo sunkveži-■ lūs Lietuvai atstovaujant Vatika
nas su 4 palydovais: enkavedistas, mi-į ne, Argentinoje ir Urugvajuje, 
licininkas ir du civiliai. Beleckų na-; šioje Šalyje išgyveno 15 metų, 
mas Žeimių gatvėj nr. 2 stovi darželyj Min. ar. K. Graužinio laiaotu- 
atokiau nuo gatvės. Mūsų butas pir-! Ves buvo įspūdingai iškilmingos 
mam augšte; langai išeina i gatvę taip if gražios Urugvajaus vyriausybė 
kad kas dedasi gatvei, matyti. Norint < >.
įeiti pas kitus namo gyventojus, n i Visą draugingos Šalies mi-
augšte, reikia skambinti Į mūsų butą,' nridpran™
nes tik vienas skambutis visame name.
Suprantama, atvažiavę paskambino į 
mūsų butą. Žmona — nei gyva, nei 
mirusi eina atidaryti durų, būdama 

{tikra, kad atvažiavo jos paimti.
— Ar čia gyvena draugė X? —klau- 

' šia milicininkas.
— Čia, — turbūt nesavu balsu atsa

kė žmona.
Bet pasirodo, kad ir ji jau yra išėju

si į darbą. Jieškotojai pasuka sunkve
žimį jai atsivežti. (B. d.)

i nisteriui priderančią pagarbą. 
Prezidentūra ir užs. r. ministerija 
atsiuntė puikius vainikus per sa
vo atstovus velionies šeimai ir 
pasiuntinybės personalui, reikš
dami gilią užuojautą. Tokia užuo
jauta buvo paskelbia ir Montevi
deo laikraščiuose. Urugvajaus vy
riausybė dar kartą kilniai parodė

110 24 d.: 11 vai. ryto iškilmingos atrodo tik žaislas. Išsigelbėjimas tik... 
šv. Mišios, kurių metu sakys pa- kare.

Tokios mintys žaibu skriejo man ke-mokslą didis Primicijanto globė
jas prel. J. Balkūnas. Iškilminga liaujant pėstute, 
vakarienė bus Prisikėlimo para- r'”

ia gimnazijoje, kurią jis baigė pas pij°s salėje 5 vai. p.p. Primicijan-
T. pranciškonus, Lowell, Mass.

Niujorke 1952 m. miršta ir Jo
nas Simanavičius, išleidęs i gyve
nimą savo gausią šeimą.

Asyžietis paviliojo
1953 m. vasara Sigitas įstoja ii

Augustino vardą. Atlikęs naujo
kyną Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyne, Troy, N.Y., 1954 m. rugpjū
čio 16 d. padarė laikinuosius vie
nuolio Įžadus. Šiems Įžadams po 
trijų metų pasibaigus, amžinuo
sius Įžadus padarė šv. Antano vie-

buvo kiiusi iš nesitikėtos pusės...
Šermenyse atsilankė J.E. kar

dinolas A. M. Barbieri, kuriam 
pirmam Apvaizda skyrė suteikti 
velioniui religini patarnavimą 
Apsilankė šv. ^osio Nuncijus ar- 
kiv. Form, o jo sekretorius Mons. 
dr. Carlos Cuns pasiuntinyoes pa
talpose už mirusiojo vėlę atlaikė 
Misiąs. Apsilankė dalis diploma
tinio korpuso narių, daug Lietu
vos draugų urugvajiečių ir mūsų 
tautiečių patrijoiu. Daug vainikų, 
genų puokščių ir telegramų reiš
kė mirusiojo šeimai ir pasiuntiny
bei užuojautą, kariu simpatijas 
bei paguodą.

Geuuungoji kelionė Į kapines 
buvo birželio 6 d. dalyvaujant di
deliam būriui tautiečių ir kitų. 
Karstą nešė pats Urugvajaus uzs.

!r. min. r r. Martinez Montero su 
Kaikuriais ambasadoriais ir velio
nies ilgamečiais bendradarbiais. 
Čia irgi dalyvavo preziaentūros ir 
Kiti augšti vyriausybės parei
gūnai.

. Prie kapo atsisveikinimo žodi 
tarė prof. T. J. Venckus, Lietu
vos pasiuntinybės vardu A. Grišo- 
nas, Liet. Kultūros dr-jos pirm. 
Vyt. Dorelis ir didelis lietuviuX MV VACAA X\U1 UCa IXlliXlGl |JUlV\Av v <

savo palankumą Lietuvai ir lais- bendradarbis J. P. Martinez Ber
sotehe. Nors trumpai, visi pabrė
žė velionies nuopelnus Lietuvai ir 
lietuvių tautai.

Lietuvos pasiuntinybė Urugva
juje, turėuama pilnas teises ir 
veiKimo laisvas sąiygas, savo veik
ią tęsia normaliai. Atstovo parei
gas aabar eina jau daug gariu mi- 
msteri oficialiai pavadavęs Ana- 

idui aukų vajus visoje Kanadoje.į Visus ir skyrius ir įgaliotiniu^į^tkuUd^avamTk  ̂
' Vajaus tikslas yra sutelkti lėšas: vajų užbaigus prašome siųsti ■ ’ h, _ attache Kazys C<-
. pavergtos tėvynės laisvinimo rei-■ centrui: aukotojų sąrašus su _ spaudos ai ac e azysci
i kalams. Visi Kanados TF skyriai, j skaitomomis pavaraemis ir kiek! 01 s- 
• Įgaliotiniai, o kur jų nėra, apyl. | atiKojo, Kad butų galima paskeio- i 
; valdybos organizuoja savo apylin- u spaudoje; liet, pasų ir ženklų 
kėje visuotinę aukų rinkliavą, at- • apyskaitą. Basto perlaidas siųsu i 

jsilankant i kiekvieno lietuvio na-i V. Vaidoto varau auresu: 45 Ca-i 
mus su aukų lapais, kurie suda- ■ meo cr:, Toronto 9, Unt. Lietu-' 
romi prieš pradedant aukų vajų j viai, gyveną atskirai bei išsimėtę: 
ir kuriuose yra surašyti visi tos po piacią Kanadą, prašomi siųsti! 

savo auką TF centro atstovybei: 
; • ; J igščiau nurodytu adresu. Jums:

visus TF skyrius ir Įgaliotinius: bus pasiųsti kvitai ar lietuvių pa- 
aukų rinkliavas tvarkingai pra-;sal įklijuotais ženklais. ' _ 
vesti, o visus geros valios lietu- Į 1 r atstovybė Kanadoje 
vius prašo gausiai ją paremti, au-' 
kojant kas kiek išgali. Aukokime;
visi. Jei dėl adreso pakeitimo au- 

i kų rinkėjas Tavęs neaplankė. 
x siųsk auką laiške TF apyl. Įgalio- 

: tiniui ar apyl. valdybai, nes Lie- į 
tūvos laisvinimas yra augščiau-! 
sias mūsų visų tikslas.

Šiandien mes neturime kitu! si

viešiems lietuviams nežiūrint 
kad šiuo atveju tam tikra kliūtis

Tautos Fondo aukų vajus Kanadoje
Spaudoje jau buvo skelbta, kad! giau, bus paskelbtos liet, spaudo- 

kaip kiekvienais metais, taip ir: je. Tad prašome, kad Tavo vardas 
šiemet yra vykdomas Tautos Fon- ten būių įrašytas.

Visus i c SKynus ir įgaliotinius..!
. r ---- ...

! pavergtos tėvynės laisvinimo rei-! centrui: aukotojų sąrašas si
_______ r* • Trr_____ 1____mr-. . ,_____ • _ ? ..___ r. ..............     . ..

Ss:

IŠVEŽA DAILYDIENĘ
Štai naujas vaizdas. Stovi sunk veži- ’ 

to“ giminės ir Tėvai* pranciškonai ■ mis.SUčekistais. Sėdi jame ponia Dai-’ 
kviečia visus gausiai visose iškil- i lydienė. pulkininko A. Dailydės, ka-i 

riuomenės. teismo prokuroro, žmona, j 
Giminės apsiašaroję vaikščioja aplink.

- Sesutė dr. A. Užupienė stovi balkone. 
‘ į Ji pati su skrybėlaite sėdi ant grei-' 

Atrodytų lyg 
kraitis. Jos vyras seniai suimtas, iš-į 
vežtas; likimas nežinomas. O ji su 
skrybėlaite. Sibiras akyse, tolima ke
lionė ir ... skrybėlaitė. Ant šono pa
kreipta. Tai kontrastas. Nesiderina.: 
Kaip galima sugretinti linksmą, nerū
pestingą, visokių gėrybių pilną gyve
nimą su šiuo baisiu momentu? Tai ir 
yra disonansas, kuris paryškina trage
diją, vykstančią visoje Lietuvoje, Pa-Į 
baltijy ir visoje plačioje 200.000.0004 
žmonių gyvenamoj teritorijoj, kuri va- •

mėsė dalyvauti.
Artėjant šiai didelei iškilmių -

dienai, gerb. T. Augustiną nuošir- ■ 
džiai sveikiname linkėdami sėk-;tomis "surištu"pundu, 
mės ir Dievo palaimos sunkiose ir

Be to, linkime, kad šis Tėvo Au
gustino žingsnis prie Dievo alto
riaus atkreiptų mūsų jaunimo 
tiek berniukų, tiek mergaičių 
akis bei patrauktų mintis ir širdis 
kunigystės bei vienuolystės link. 
Tiek čia. tiek atgimusioj tėvynėjmolyne, Kennebunkport, Maine, a fla pasilventėlių laukia 

lietuvių pranciškonų kustoduos j darb0 A B
centre. °

Ketvertų metų filosofijos kur
są T. Augustinas išėjo šv. Pran
ciškaus seminarijoj, Lowell, Mas- 
sach., ir Alvernos Kalno semina-

Ekonomijai reikia dalinės kontrolės
Prez. Kennedy buvo pramoni- 

i’įjoje, Wappingers Balls, N.Y.; ninku kaltinamas-dėl plieno pra
šioje seminarijoje per ketvertą: monės užpuolimo, kai plieno kai- 
metų dar studijavo teologiją ir ną buvo norima pakelti. Esą jis 
gavo visus kunigystėn vedančius nesiskaito su kapitalu.
šventimus. Studijų metais T. Au- £)ar griežčiau ekonominiais rei- 
gustinui. kaip klierikui, padėjo; kalais pasisakė V. Vokietijos ūkio 
geradarė p. Ona Saukaitienė iš ministeris dr. L. Erhard, kai 
Bristol, Conn.

Jo laukia lietuvių jaunimas
. Nuo šio rudens T. Augustinas, šino daug smarkiau, negu Ken- 
kartu su kitais dviem naujai’nedy.
Įšventintais pranciškonais kuni-! Dr. Erhard, kuris daugiausia 
gaiš, gyvendamas Kennebunkport! prisidėjo prie V. Vokietijos ūki- 
vienuolyne ir dirbdamas lietuvių ! nio atstatymo, keletą kartų griež- 
pranciškonų gimnazijoje, studi- i tai perspėjo vokiečius nešokti 
juos toliau pranciškonų kolegijo- peraugštai. Esą reikalavimas pa- 
je, Biddeford, Maine.

Volkswagen norėjo pakelti auto
mobilių kainas. Erhard pasiprie-

limo, tuo'pačiu — eksporto suma- ** 
žėjimo ir nedarbo. Erhardo nuo-' 
mone. valdžia ir gyventojai turi į 
laikytis drausmės ir nebūti per
daug išlaidžiais. Kiekvienas turįs 
taupyti, kad santaupas galėtų vėl 
investuoti: tai automatiškai kelią 
pramonę ir gamybą. V. K.

galima paskeib

kelti algas prives prie kainų ki-

Otava. — Numatoma, kad šiais 
metais plastikinių gaminių var
tojimas Kanadoje pakils 15%. 
Per praeitus 12 mėn. atidaryta 15 
naujų Įmonių ir visos turi pakan
kamai darbo.

Londonas. — Britanijoj nepa
prastai išsiplėtė cigarečių su filt
rais vartojimas. Trys ketvirtada
liai visų gaminamų cigarečių tu
ri filtrus. Prieš septynerius me
tus 2% cigarečių turėjo filtrus.

Birželio 17 d. kun. dr. J. Tat’a- 
auskas iškilmingai atšventė 25 

i kunigystės juoi-ejų. Asistuojamas 
kun. B. Pacėviciaus, savo buv. 
auklėtinių kun. c;r. J. Grabio ir 

Į kun. Jonušo, sukaktuvininkas at
laikė Mišias, kuriose dalyvavo vi- 

Dejuoja, kad pakilo ;sa ?iiė t,unigų lr dauS-vb^ ParaPį- * ' ijiecių. Ilgą ir turiningą pamoks-
: ią pasakė prel. M. Krupavičius, 
; išdėstydamas klebono ir parapi
jos esmę. Pasak jo, lietuviška pa
rapija yra mūsų tėvynė, gaivinan- 

-- iii religiškai ir tautiškai. Ragino
. ... : sios jūros pakilęį žmonių religin-; oarapijiečius budėti, kad nebūtu

ginklų ar, priemonių jai laisvinti.! gumas ir kenkias "socialiniam .................... - - - -
venimui" tame didmiestyje. .

"Pravda" ragina atnaujinti.su-' 
stiprintą ateisunės akcijos vajų1 
<.am renginiam, kaip ji vadina, 
’ apsvaigimui’’ nuslopinti Odeso
je, kur net universiteto kvartale 
ir prekybos centre nuolat aktyvė- 

plačiai paminėjo jo 70 m. amžiaus TF. Tači spieskimės apie TF ir ji: pamaiuOs maldos iiamuose. 
Sukakti Šiemet ji su dėkingumu remkime. j1 en _ veikia aoveniisių, baptistų,
crisimena Prelatą 40 metu kuni- Lietuvos laisvės kova yra mūsų ...... . ...
gystės proga (Įšventintas 1922. visų rankose. Kiek dirbsime, au-!;1 sinagogos, jos yia gausiai 
VI. 22.), nes per tą laiką jis yra kosime — tiek bus atsiekta. Ne-j*1 dKt>vlal lankomos, iat>o iiav- 
nuveikęs didžių darbų, gyvybiškai nuleiskime rankų, nežiūrint kaip aa 
reikšmingų lietuvių religiniam, sunkus būtų tas darbas ir kaip il- 
kultūriniam, visuomeniniam gy- gai užsitęstų kova. Mūsų senoliai 
venimui. Jo veikla siekė ir Kana- išbuvo 120 metų rusų carų paver-: 
dą. Čia nekartą jis yra dalyvavęs; gimė, bet niekad nenustojo kovo- 
ivairiuose pasitarimuose bei su- ■ ti ir laimėjo prieš milžiną; laimė- 
važiavimuose. “TŽ” yra didžiai sime ir mes.
dėkingi už paramą ypač steigimo- i Aukų vajui pasibaigus, pavar- 
si metu. Ilgiausių metų, Prelate! I dės visų aukojusių $2 ir dau-

apylinkės lietuviai.
TF atstovybė Kanadoje prašo ■ au

religingumas
Maskvos kompartijos organas

Pravda" rašo, kad Ukrainos uos-j 
! tamiesiyje Odesoje prie Juodo-: į;

kaip tik laisvą tiesos žodi Lietu
vai ir visam laisvam pasauliui per 
radiją ir spaudą, nes tos dvi ga- 

i viešą laisvo pa
saulio opiniją, atskleidžia priešo 
propagandą bei melus ir yra oku
pantui baisesnis ginklas nei jo 

Pernai lietuviškoji visuomenė : tankai. Tą sunkų darbą atlieka

b’bės formuoja 
šaulio oniniia. .

Prelatui Pr. Jurui — 
40 metų kunigystės.

sunaikinta lietuvių kalba šeimo- 
jse. Parapijos choras, dirig. sol. 
IV. VeriKaičio, giedojo komp. 
i Marsu Mišias, parašytas vieno 
kardinolo jubilėjui.

Kolumbo.vyčių salėje įvyko di
džiulis banketas, kuriam vadova
vo rengėjų k-to pirm. iiiž. Kšivic- 
kis. Pagrindinę kalbą pasakė J. 
Matulionis, iškeldamas didelius 
sukaktuvininko nuopelnus, ypač 

: kaip Hamiltono parapijos organi
zatoriaus. Dar kalbėjo: kun. B. 
Pacevičius, kons. dr. J. Žmuidzi- 
nas, kun. A. Jonušas: kun. dr. J. 
Grabys perskaitė šv. Tėvo palai
minimą. Kalbėtojų eilė buvo il
ga. Sveikino visos Hamiltono liet, 
org-jos. neišskiriant nė socialde
mokratų. Taip pat buvo perskai
tytos gausios telegramos bei laiš- 

l kai iš viso pasaulio.
Meninę dali išpildė: sol. P. Ra

dzevičiūtė. sol. B. Marijošius, sol. 
V. Verikaitis ir D. Skrinskaitė.

Į visus sveikinimus atsiliepė 
Į jautriu padėkos žodžiu pats su
kaktuvininkas. Jis visiems dėkojo- 

kuiiacija iš komunistinės Kinijossveikinimus, hnkejimus 11 §au- 
žymiai padidėjo. Opijus asilais :s3as dovanas. Bv.
pergabenamas Į Burma: iš ten Į į 
Tailandiją ir po to laivais i Hong KANADOS GYVENTOJŲ 
Kongą; pagaliau per spekuliantus! SKOLOS Įvairiom finansų ben- 
patenka Į JAV. Kelyje iš Kinijos j drovėm, krautuvėm ir bankam 
i JAV opijus būna perdirbamas i J siekia $3.752 mil. Daugelis gyven- 
gryną heroiną. Kinija taip pat tojų, esant lengvom pirkimo są- 
pradėjo nelegaliai Įvežti opijų Ja- lygom, iš skolų neišeina visą sūvo 

i ponijon. - amžių.

, A VU VvlIYlCl CiUYViUlOlU, UUĮJUOlll, 

i kataliku ir pravoslavu bažnvčios

Narkotikai iš Kinijos 
ir Kubos

Į JAV ir Kanadą paskutiniu lai
ku žymiai padidėjo narkotikų spe
kuliacija iš Kinijos ir Kubos. 
Daugiausia kokaino patenka per 
Floridą, kur Įvairūs spekuliantai 
gautus amerikinius dolerius išve
ža i Kubą.

Taip pat opijaus ir heroino spe-

APATINIAI BALTINIAI

ir parduodami

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

Mohawk Furniture Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys
paaukoja savo gyvenimą ir galias, kad Kristaus meile uždegtų ma
žuosius. stiprintų jaunuolius, palaikytų vyresniuosius. Gal ir Tu 
norėtum Kristų nešti žmonijai? Kreiptis: Sisters of the Immacu
late Conception, R.F.D. 2. Putnam. Conn.. USA.

GP2-5

KOJINĖS

LTD.

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

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai

labai nupigintomis kainomis 
Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame Įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto; bet ir plačiu apylinkių.

Pereikite i 
CANADIAN 
dėl skonio

Pereikite i 
CANADIAN 
galutinai

MOLSON

Pasakų valandėlė Toronto lietuvių vaikų darželyje
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Pa ve r g tojete vy n e je MALONIAI KVIEČIAME Lietuviai pasaulyje

GEGUŽIO AUDROS
IR LIETŪS
Vilniaus hidrometeorologinės obser

vatorijos meteorologinio skvrians vir
šininkė L. Laurinavičienė duoda sta
tistiniu duomenų anie g^užio audras: 
“Per dvi dton%s — 33 milimetrai kritu
liu. Tain baidėsi eegu*«s. Paskutinio
siomis Jo dienomis VUnūito nraūžė 
liūtvc su leda muši u. Pasitarė ledu eg- 
Tpvnnliorin. svėrusiu m>t 15 gramus. 
Vietomis kruŠo nadarė žalos. Panašins 
1«*damnšio Vilnbiio nebuvo jau V’«a 
dešimt^**! o toks lietingas o^gužis 
nor dvidešimt m®tu nasito?Vo fik kar. 
ta. $tom4>t e®tfu*ės mėnesi iškrito dau
giau ka<n 140 m’litrini krituliu. Vi
dutinė daugiamatė šio mėnesio kritu
liu ttA’-vwvq vr^ 59 milimetrai. Vilnių ie 
nuo 1**7 metu krituliu dairiau kain 
100 mil'motm buvo tik 1R*7 m. (Ui 
mm), m. (163 mm). 1928 m. (151 
n)m) ir 1048 m. (117 mm)”.

Meteorui neginto skyriaus viršininkė 
T;. f^w**i*i«vičtonė Jtotans ir audru nrie- 
žastimi laiko Sov. Stilingos šiaurėje ir 
šiauriniu jū”’i rajonuose buvusia že. 
ma temne»-atūra ir aneštos tomneratū- 
**OS zona nietUOS® PhtlimAio,
kur randasi Lietuva, susidavė naton. 
ktos Salvgos ciklonams, nešantiems lie
tingą orą.

žaidimų. Jam pagerbti Valstybinės fil
harmonijos salėje įvyko autorinis kon
certas, kurio programą sudarė J. Lin
gio Šokiai ir žaidimai, žymiausio Lie
tuvos choreografo kūrinius atliko Vil
niaus medicinos darbuotoju klubo dai
nų ir šokių liaudies ansamblio “Rūta” 
šokėjai.

KONSERVATORIJA
PASTATE “PILĖNUS”
Kiekvieną pavasari valstybinės kon

servatorijos operos studija vilniečius 
nudžiugina operos pastatymu. Š| pava
sarį Valstybinio akademinio operos ir 
baleto teatro scenoje buvo parodyta 
V. Klovos “Pilėnų” opera. Margirio 
vaidmenį atliko baigiantieji: V. Dau
noras iš dėstytojo Z. Paulausko kla
sės, Mirtos — L. Balčiūtė iš E. Dirsie- 
nės klasės. Eglės — A. Mikšytė iš 
prof. A. Staškevičiūtės klasės, Udrio 
— A. Kunčius iš prof. A. Staškevičiū
tės klasės. Mažesnės rolės teko H. žai
džiu! iš doc. P. Olekos klasės ir dviem 
žemesniųjų konservatorijos kursų stu
dentams — J. Čepuliui ir J. Janulevi- 
čiui. Spektakli pastatė režisorius A. 
Zauka.

VISUS HAMILTONO, TORONTO IR VISŲ KITŲ APYLINKIŲ 
LIETUVIUS ATSILANKYTI J

NUOTAIKINGUS SOKIUS,
kurie įvyks "Dominion Day" proga, liepos 2 d. 
pirmadienį, jaukioj "Brant Sky Club" aikštėj
Burlington, Ont

Šokiams gros Benny Ferri orkestras; įvairus bufetas, turtinga lote
rija, laimės staliukai, įėjimo dovanos ir t.t. Pradžia 7 vai. vakaro.

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba

HAMILTON Ont

VANDUO LIETUVOS DIRVOSE
Hidrotechn’koc ir ntolto^avimn insH- 

tnto wr. mokslinis bendradarbis A. 
B^toiūn^s “Ti®s®s” nnsto*»!«inse sknn- 
džfasi: “Dan^olvie rpsnubliknc rainnn 
krituli*’ gegužės mėnesi b®v^ik tri<ni- 
bni viršijo dan«ria**»Pt? što toikn kritu
liu vidurki. Gansūs lietūs ka?kurinn- 
se ra i ominę p stipriai sutrukdė sėia. 
V^miotaki^s nvbn cimkeęnės di-vnę nn. 
žliūgo vandeniu. Vandeniu pažliugusiu ■ 
dirvų vnač o’ansu Ivsfumų r^ionuo^e: 
Pakrųnio, Bi*^u. Pasvalio. Panevėžio 
anvlinkėse. Daugel vie ūkiu vanduo 
telkšo ne tik neužsėtuose nlotuose. bet 
ir viršum žiemkenčiu, viršum vasaro
jaus. Kartais nakaktu vien panrastu 
vagučių, pakaktu išmesti nnrą kastu
vų žemės, ir vanduo nubėgtų Į Grio
vius. bet kažko dqr lenkiama. Dan* 
kur nakelin grioviai nilni. o ant pasė
liu f v v»-n vanduo. Kelin meistrai nriva. 
lo žiūrėti, kad toks griovin vanduo bū
to kuo greičiau naleistaq j masfistoali- 
rius kanalus, kad snsitolkAs jo nertok- 
lius negadintu būsimo derliaus. Reikia 
pasiekti, kad vandens nuleidimas vi- 
snose kolūkiuose igaųtn masini pobū
di. Visur, kur tiktai cr^lima, vandeni 
reikia tučtuojau nuleisti. Tuo išgelbė- 
sime Pasėlius nūn išmirkimo. o dar ne
sėti ntotai grei^toų išdžius ...”

Atrodo, kad dėl henanrasto vandens 
Viekto nasėliai vrq rimtame navotoie. 
Vandeniui nuleisti geriausiai tikto 
traktoriniai vagotuvai-griovkasėlės ir 
pelkiniai plūgai, bet dauguma kolūkių 
šių padargu neturi. A. Balčiūnas siūlo 
kinkyti arklius i panrastus plūgus. 
Vandens nuleidimas platesniu mastu 
nganizuotas Kauno. Kapsuko, šakių ir 
Vilkaviškio rajonuose.

PAGERBTAS J. LINGYS
Valstvbinio dainų ir šokiu ansamb

lio šokių vadovas Juozas Lingvs yra 
paruošęs virš šimto liaudies šokių ir

PAINIAVA SU
KAIŠIADORIŲ FABRIKU
Prie Kaišiadorių miesto ant augšto 

kalno išaugo plytinės gamybiniai kor
pusai ir administraciniai pastatai. Į 
didelę painiavą su šia plytine įpuolė 
statybos darbus prižiūrėjęs inž. St. Pet
raitis; jį komunistinė valdžia per prie
vartą padarė fabrikantu.

Dar statybos darbų pradžioje inži
nierius suko galvą, kodėl fabrikas sta
tomas ant kalno, jeigu molio klodai 
yra pakalnėje. Statybos vadovai trum
pai atsikirsdavo, kad taip planuose už
planuota __ Kai statybos darbai bu-

‘ I vo užbaigti, paaiškėjo, kad perbran- 
giai kainuotų molį vežti į kalną ir ply
tas gabenti į pakalnę. Pagaliau ir Kai
šiadorių molis pasirodė esąs netinka
mas plytų gamybai...

Išbėgiojo statybos vykdytojai ir dar
bininkai. Liko tik vienas inž. St. Pet
raitis. Išvažiuotų ir jis, bet nėra kam 
naujai pastatyto fabriko perduoti...

J. MIKĖNAS VENECIJOJ
Pasibaigė Makvoje surengta skulpto

riaus J. Mikėno kūrinių paroda. De
šimt J. Mikėno kūriniu — “Moteris su 
vaisiais”, “Poilsis”, “Kolūkietė”, “Dai
lininkės portretas”, “Skulptūra fonta
nui” ir kt. bus nuvežti į tarptautinę 
dailės parodą Venecijoje. —vkst—

Hamiltono šeštadieninės mokyklas abiturientai su savo globėju kun. dr. J.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ visas Hamiltonas 
vyksta į St. Catharines Merritton salę,

i kur vilniečiai ruošia tradicines Joni- 
Ines. Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, bus labai graži programa. Ją 
išpildys iš Niujorko “Rūtos” ansamb
lis, vad. muz. A. Kačanausko. Savo re
pertuare svečiai iš JAV, be lietuvių 
kompozitorių kūrinių, taip pat turi eilę 
pasaulinio garso muzikų kompozicijų, 
kurios taip pat bus išpildytos pirmame 
“Rūtos” pasirodyme svetimoj Kanados 
žemėj. Be to, bus praneštas rašinių 
konkurso laimėtojas apie mūsų sostinę 
Vilnių. I jį atsiliepė gražus būrys mo
kinių iš Kanados ir JAV, prisiųsdami. 
labai gražių rašinių. Trijų pirmų vie-1 
tų laimėtojams bus įteiktos piniginės* 
premijos.

Joninių šventėje vilniečiams talkina ’ 
Hamiltono Sporto Klubas Kovas, tad ’ 
ir visi hamiltoniečiai prašomi paremti i , . , x
šią šventę, nes pusę gauto pelno ski-j Tadarausku ir mokyklos vedeju mokyt. . . i 
riama mūsų kolonijos sportininkams,;
kurie jau rudenį vėl pradės treniruo-; jjmUj dovanų įteikimas, mokyklos vai- Kvedarienė, kurių mokykloje išdirbtų

Tillsonburg, Ont.
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų Klubas rengia birželio 24 d., 
ši sekmadienį, 2 vai. p.p. geguži
nę-pikniką Stasio Augustinavi- 
čiaus ūkyje— toje pačioje vieto-. 
įe. Bus gera muzika ir turtingas 
bufetas. i:

Prašome visus atsilankyti. Lie
tuviai. nepamirškime, kad esame 
lietuviai ir atsilankykime. Pasi- 
kvieskime savo draugus ir pažįs
tamus. Ligi pasimatymo geguži
nėje. Klubo valdyba

•r * r j f vV i muu,
tis, tuo pačiu turėdami daug išlaidų j ^ų chorelio dainos ir vaišės. 
kelionėms, uniformoms, sporto Iran 
kiams ir kt. išlaidoms. ‘ siu abiturientu buvo 5: B. Stukaitė,

Programos pradžia 5 vai. 45 mm. A; E‘ Bugailiškis. N. Anta-
po pietų. Po menines dalies - linksmi nait tė ir N Tumaitvtė. Vaikams ir 
šokiai, grojant V. Babecko orkestrui. tėvams dideiė pagarba, kurie per aš- 

‘ tuonis metus buvo ištikimi lietuviškai
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS. — mokyklai.

Liet. vysk. M. Valančiaus šeštad. pr. j Mokykla, vadovaujama didelio, pat- 
m-la birželio 9 d. užbaigė mokslo me- , rijoto ir prityrusio ped. J. Mikšio, Ha- 
tus. Ta proga 10 vai. parapijos bažny- • miltono lietuviuose darosi vis populia- 
čioje buvo iškilmingos pamaldos. Kle-iresnė. Šiais metais mokyklą buvo pra- 
bonas pasakė tam pamokslą, kartu dėję lankyti 180 vaikų, užbaigė — 175. 
duodamas ir tėvams tuo reikalu pata- i Nubyrėjimas labai mažas, ir tai dau- 
rimą: “Ne saldainiais reikia vilioti vai- giausia dėl persikėlimų. Mūsų neper- 
kus lankyti mokyklą, bet įtikinti juos, didžiausioj ir išsisklaidžiusioj koloni- 
kad tai pareiga. Ši mokykla, kaip ir joj šis skaičius yra gana gražus. Pra- 
kitos, reikalauja darbo ir pasišventi- j leistų pamokų — nedaug. Mokiniai, 
mo”. Buvo bendrai meldžiamasi už tė- kurie nepraleido nė vienos pamokos, 
vus, mokytojus ir vaikus pavergtoje gavo dovanas. Dėstytojų kadras sūsi- 
tėvynėje. j deda iš cenzuotų mokytojų, kurie ir

Po pamaldų parapijos salėje Įvyko Lietuvoj tą darbą yra dirbę. Yra mo- 
mokslo metų užbaigimo aktas, pažymė- kytojų, kaip St. Slavinskienė ir M.

metų skaičius, kartu sudėjus, perei-
Šiemet mokyklos 8-tą skyrių baigų- na Per Pusšimti. Darbams ir pamai-

Delhi-Tillsonburg LK Mot. d r-j a

Delhi lenkų salėje ruošia
Jei jums reikia

NAUJOS Joniniu šokius
KROSNIES

PROGRAMOJE: Tautiniai šokiai (šeštad. mokyklos jaunimo) 
Jonų — Jonių pagerbimas; loterija, bufetas, rožių valsas.

LONDON, Ont

ALYVOS BURNERIO
| sutannns. D^au^ai irgi ni^n npgatoto 
j onęoVvti n HofoVtvvai nrad^’^i** noto?. 

dn anvj. v-hnc t>toto_
dalyvauti noL’Vimn netikrinime

noms keičiantis, kartais tenka jieškoti 
ir pakaitų. Tokie mokytojai Hamilto
ne vadinami atsarginiais.

I baigė Harvardo un-tą: Gediminas — 
į valstybinių mokslų magistro laipsniu, 

waRAIYIJO DIELOMATINTŲ AT-i o I^eopotths — ekonominių. Pirmasis 
stovit jav pasitarimas Įvyko geg. ‘

d. Ni«in»*k^.
IŠLEISTUVCS >JETUV<IS DRAU

GUI. — Gegulės 25 d. Kalifornijos un
to Center” iwko išleistuvės
nensijon išėitK’^m Lietuvos draugui

Malhone W. Graham, kuris yra 
Li^uvAto. n*»*aše* eile knveu 

toafeMtii* valstvb^s liečiančiais klausi. 
*~ais i* dMwaves Ml valbėies Vasario

i 1$ minėi'*niio«<*. Iškilmėse dalwavo 
Lietuves konsulas h* nenia Bielskienė.

11MTUVAS !>ASfUNVINYBfcS PFR- 
snNAl.A-S hi^oliA 2 d. su noniomis 
dMvvovo naba|t’^;n komiteto sureng
tame kurorte Vašingtone, šiame kon- 
ce’-te iš lietuviu menininkų dainavo 
sol. J. Varnelis iš Čikagos.

T TFTUVns ATSTOVE ir n. O Ka- 
ieAkienė hipelio 6 d. dalvvavo Kip”o 
atstove nrtomine. k u-is buvo suruoš
tos arkiv. Kinro resu n^eai-
denfo, garbei jam lankantis Vašing
tone.

DR. S. RACVTS atstovavo IJHuves 
•v»slnntinvh<k JAV n-akvbos sekr. H.

1 KiAd^ec «f-u*hej šukuočiuose kietuose ir 
Dav iškiltoėse, A’riin^tone.

va. 1 lietuvei-* žuvusio Amerikos kario 
ūn CAHĮuel Uto^ris k-^nos buvo pasiun- 
tinvbės nanuoštas gėlėmis.

ALR. MEILIA, n^a^itais metais <^a- 
vas Yna^ist-o latosnt firinės chemijos 
srifvje Mtosto-n Res^v-vo yn-te, no ei
tos ^ana cokvnin*” labo^to^los dari>u. 
huvo n^skl^tos vieeu--A’n<tontlI (D**va- 
tonment and Resan^b) WarAn Refin
ing and Chem. b-vėie Clevelande.

f ,T1?TItVIIT ^GND4^ S30.
nuo u^skut’ntojnirip Pondo tarvhos no. 
SAitoiA n«0ri»-ttoto 4£ nariai ^llkotoiaj, 
koriu 24 tūkstantininkai (TF torvhos 
ni»*m. d**. A. Razma *nkoio R2.080). 
n 2* 
in ta**no wr*a k^totos organizacijų, dau
giausia LB nadal’niu.

ST GRARiJATTgKA-S staiga mirė
27 d. Valionis Bostone ir vi

sose di*to^nės<» lietuviu kotoniinse bu- 
cro^ni ^tooto^s k**!n radijo anaratu

kairia ruošti doktorate Columbia tm-te 
Niujorke, o antrasis gilina stadijas ir 
kartu dėste New Haven, Conn., Yale 
universitete.

T. J. KUČINSKAS, n m. amžiaus, 
birželio 5 d> buvo nakvięstas į moder
niausią dantų gvdymo laboratoriją, 
kur jo dantys ir jis pats buvo fotogra
fuoti. tirti, norint tai parodyti besi
mokantiems dantistams kaip pavyzdį 
cr^rai uriaikomu dantų. Pažadėjo Visa 
tai anrašvti ir įdėti nuotraukas į pro
fesini jų žurnalą. J. Kučinskls, rvv. 
Brid^norte. jiems sakė: “žinokite, 
kad lietuviai yra stiprūs ir sveiki žmo
nės”

Britanija
GKljVf; britu politiniu vėl 

KRJU ir parlamento atstovu pasirašė 
na**eiškima. raginanti laisvąsias tautas 
reikalauti Rvtu ir Vidurio Eu^onos 
tautoms, i’i tame ir Lietuvai, laisvo 
^nsisnrendimo teisės. Organizacinio 
k-to. kuriam vadovauja britu narlamen- 
to atstovas Richard GooLAdams, ini- 
oiat^v-x. šiuo metu B^’tonifoj renkami 
ua^ašai no šiuo pareiškimu, kad nas- 
inil. neKrnos forma, tai butu ralima 
įnikti Britanijos mm. ė’nmnmkni ir 
IT gen. cekretonui. Parašus rinkti su
judo ir lietuviai.

aukrp* no šimtine ar daugiau

Argentina
P RRUnKAS ir jų datmink^ę K. 

v A T, H IK A ę crvv^na ęnlos0 netoli Rosa
rio iau d^u^u žo u’Hu. iš ivadžiu iie 
<*wen*> tik^i “robinzoniška” ffvveni- 
ma vis^i ato’cVwp ųūo civR’zųųtO pa
saulio. Vedėsi žfiklavinrni: vėliau per
ėjo i evvui!” ūki. S’uo metu jie augina 
daugiau 100 ra^uo^iu mėsai, kiaules 
ir viską n^rduodami Swifto skerdyklai 
turi nen^ivginamai geresnes sąlygas, 
negu turėjo prieš 30 metų.

Australia
DANTŲ GYDYTOJA SVIRKLTENĖ, 

ito^ni toiVa atostogavusi Svdnėtoie, 
«wo j n. Gvtoėia. Jos vvras Svirklvs,

štai kodėl jums 
apsimoka pasimatyti su

ELIAS ROGERS

patikrinimas ir patarimai
Prityręs mūsų žmogus nuvyks į jūsų namą pagrindinai patikrinti įren
gimus. Jeigu dabartinę krosnį galima patenkinamai atremontuoti, jis 
pasakys ir sudarys sąmatą. Jei nebegalima atremontuoti, jis rekomen
duos geriausius įrengimus jūsų namui — kas sutaupys kurui alyvą ir 
duos jums didžiausi patogumą.

2h Pilnai garantuoti įrengimai ir 
instaliacija
Rogers yra didžiausia sutartinai veikianti Toronto kuro alyvoj ir ao- 
šildymo firma — aošildanti Toronto namus virš 90 metų. Visi mūsų 
įrengimai ir instaliacija yra pilnai garantuoti.

X Gausus pasirinkimas ♦.
alyva apšildymo oru ar vandeniu krosnių ir alyvos bumoriu.

4. Iki 5 metų išsimokėįimai
be įmokėjimo.

L Nemokamas

Spacialiai atnaujinti 
alyvos burneriai tiktai 
su tokia pat garantija, kaip ir nauji burneriai.

Užeikite J Elias Rogers pavyzdžiu salę 2221 Yonge Street 
(priešais Eglinton požeminio traukinio stoti) 

ar paskambinkite 481*3311

eOMFANV LIMITBO 

KURUI ALYVA • KROSNYS • ALYVOS BURNERIAI • ANGLYS

PALAIDOTAS SAVANORIS 
PRANAS SKVARNAVICIUS

Velionis staiga mirė darbe gegužės 
28 d. nuo krauio išsiliejimo smegenv-
SP. Palaidotas birželio 1 d. šv. Petro H.Wwrs ir tik
kaninėse. Londone. Laidotnviu aneigas TndA1 vėjinis buvo naudotas 
atliko liet, klebonas-kanelinnas kun. J. i niiARto lėšom* Siam« reikalo dau« su- 
Danielius, o gražu atsisveikinimo žodi: "i=»numo narodė vna* anvl. nirtP. 
nrie kapo nasakė anvl. v-bos nirm. J. ‘ HutVus ir narvs Bliumas. V-boc ad- 
Butkus. Atvvko palydėti anie 19 auto- • pareikalavus, nagalimi^ buvo
mobiliu lietuviu ir garbės sargvba iš j ~ ....................... — -
Canadian Corp Association. ' I ♦’’n-inimm imdotnv-s ir

_. r . niam natiknnimu’ ū nalaidojus. dalv-Pr. Skvaranavičius buvo nennkl. . . , . , , , .._. , , . . . . vamanf v»onam detolrtwiu. Paskuti-Lietuvos kariuomenes savanoris ir . . ... . . . ,... -i,. . , . . . v. , . nm-io netikrinimo m^tu v-bos nariailiet, reikalais sielojosi ir na Kanadme. nRA TiizvoTT . , , , . , TT rann Sz Oou. Juns nqciorn° aetektvvasVelionis niekada neuraleisdavo Vasa-• v_____ j...,: m__ x__
’•io 16 ir kt. nanašiu minėiimu ir į 
inns ptęHanl’vds^n tU—j5vnnti5V*ąi 
rnjęitoiVnę. jis ?'»• bnvn rronn ton.

tariau Itot rpik^tovvc na*»”Vnti 
ntokada Tin-Ato
Vnc ir nomaža ltot ja!Vr*»$*iM Tato 
r at svainio kada nors i T 
VAltonis nats nirrnas nrartoto 1'** 
"anizaeiri da»*ha Lnnttonr č»a 
rtomoc Kanadnc T.tof. Ta^bnc ctor*-* 
Macrdalennc ętnfVirnAc- . TTnttoeVtonAc • 
inietotvva Vvt r> :
navirius. kato xtt m !*>•%.

; kėši ras vtofrxe. *-’^Vnna tot/U. ,
jma or^ani^nnfi ftof namaMas. Nūn fni 
’laiko beveik pastovia! trnnm/w nrn^os 
i šventadieniais nas!^'1^ ^^mbant 
«liet, "iesmei ir ’ ^imtąją kal-
I ha. Da** ir nacHit’’'*-* laiku jis febe- 
; buvo aVf’^vc t tot Pondruomenės na- 
sr%rg: noi;i- ; no^nmmus afv'’kdavn.
bnf reik**’ -! nsant. ir savo darbu uri- 
cidėdavn Re to. jis dar nriklaiisė SLA 
ir Can. Corn Association ^atsargos ka
nu or^anizaeiiai Kanadoje). Pacai 
tikslesnius, vėliau rastum duomenis, jis 
buvn cimes 1898 m. Giminiu šiuose 
kraštuose, atrodo, neturėjo, o Lietu
voje yra likusi jo šeima. kuHa ve
lionis nuoširdžiai rūnindavosi. Tremti
nio dienas Europoje praleido Austri
joje.

Nelaimei ivvku.s. reikalu tvarkymu 
nradėjo rūpintis dr. A. Kaveckas ir 
L. Eimantas, nes'apvl. v-bos nariai ta 
vakarą iš Londono buvo išvykę. Visą 
laidotuvių organizavimo našta ir velio- 
nies pomirtiniu reikalų tvarkymą pa
siėmė anvl. v-ba ir p. Rušmskienė. 

j Pastamii visada ateina i pagalba šito- 
Į kiomis liūdnomis progomis, n tain pat 
ii yra nuolatinė ligoniu lankytoja. 
Valdyba turėjo daug keblumų, nes 
miręs tautietis nepaliko nei testamen
to nei jokios žinutės kur laikomos jo

x»oidarvta nro^a tnunnam daiktu na-:

ir todėio nprdnoti Public Trustees, kol 
bvto bus baigta.

Vunširdve visiems aukojusiems 
Mišioms ir Movėtos išlaidoms nadeng- 
ti. o fain pat vienu ar kitu būdu prie 
m-’vMjcioto nace’-himn prisidėiiisiems.

irrdtonto« neišsinildė: mv-
Vmnn poilsiui grįžti
nAcncnėio ... Tepili Lietuvos savnoris 

i^^da amžiną ramvbe ir tegul jam čia 
būna lengva svetingos Kanados žemė!

D. E.

Kaip kiekvienos mokvklos egzistavi- i* v^hos Gmnnui ^n -r „ kaip dantų gvdv-
mas, taip ir šios yra susijęs su išlai- A’’’“-*"* neturėjo, o Lietuvoje gyve-; foia. dirba N. Gvinėjoje. Po metu lai
domis. Mažas metinis mokinių mokes- na dvi cę^ęrvs. 
tis šių visų išlaidų niekad nepadengė.
Visa mokyklos išlaikymo našta tenka ; inumėc n^ė^es G mėn. atostog”. ge- 
parapijai ir klebonui. Pažiūrėję į pir- d. išvyko į kelione po Euro-
mųjų Amerikos lietuvių istoriją, pa- uos kraštus, 
matysime, kad neginčytinai lietuviš
kumą čia išlaikė parapinės lietuvių nauja Moterų s-gos
mokyklos. Kanadoje tą uždavinį atlikti j kUnna Detroite. Mich.
pasiėmė irgi ta pati mokykla, kuri šia- į ARTURAS I. ROSTNSNiq. Maru
me krašte yra šeštadieninė. 9 d.

Mokymo darbui daug visokios para- Ni„iorVe buvo jčventtntas ktmiffu. Jo 
mos gaunama ir iš tėvų komiteto, ku-, 
ris šiemet buvo ypatingai veiklus. Mo
kytojai yra dėkingi komiteto pirm. M. 
Žilvytrehei, kuri po iškilmių nusivežė 
juos i savo naujai pasistatytą gražų na
rna ir visus pavaišino įvairiais lietu
viškais patiekalais. K. M.’

LN METRAŠTIS 6 metų sukakčiai 
atžymėti jau išėjo iš spaudos. Leidinį 
ouošia puikus ir gilios simbolinės reik
šmės, lengvas, tarytum sparnais keliąs 
augštyn. Kęst. Gužo viršelis. Jame ran
dame LN v-bos sąstatą, visų LN narių 
alfabetini sąrašą su adresais, telefo
nais ir kiek kuris” yra į LN Įnešęs 
pinigų. Jo viduryje per 2 puslapius 
didelė būsimųjų LN nuotrauka. Šio 
leidinio mecenatu yra J. Kažemėkas. 
surinkęs beveik visus skelbimus ir 
tuo būdu finansavęs jo išleidimą. V- 
bos vardu priimkite p. Juozai gilią 
padėką!

Metraštis siuntinėjamas visiems LN 
nariams, kurie maloniai prašomi atsi- 
Ivginti prisiunčiant po vieną dolerį, 
šį sekmadieni, birž. 17 d. jis bus pla
tinamas prie liet, bažnyčios po kiekvie
nų pamaldų. Jis pravartu įsigyti kiek
vienam, nes po ranka visada turėsime 
625 tautiečių alfabetinį sąrašą su jų 
adresais ir telefonais. Ji taipogi gali
me užsisakyti paštu, prisiunčiant St. 
Bakšiui, 38 Stanley Avė., $1. Leidinio 
pelnas skiriamas LN Kultūros Fon
dui.

Nuoširdi padėka lietuviams kanadie
čiams verslininkams už skelbimus. Ma
loniai kviečiame reikalui esant visus 
tautiečius jų skelbimais pasinaudoti.

Leidinyje, be kitų smulkesnių klai
dų, pasitaikė 2 didelės: Br. Aselskis 
ir iš Londono, Ont. P. Kuosa pažymėti, 
kad įnešė po $100, o turėjo būti Br. 
Aselskis — S200 ir P. Kuosa — $500. 
Leidėjų vardu Tamstas maloniai atsi
prašome!

Metraštį redagavo St. Bakšys, iš
spausdino liet, spaustuvė “Rūta”. Mie- 
ajam Pr. Enskaičiui ir M. Milkeraičiui, 

šios leidyklos savinikams, už padarytą 
didelę piniginę nuolaidą v-bos vardu

(Nukelta į 7 psl.)

T. MEŠKAUSKAS, čika^ietis. iš

F„ PAVRA’IENES ir Ė MAIXF.N

j Va galutinai abu žada sugrįžti į Syd- 
nė in.

KUN/DR. P. BAČTNSKAS. Geolon- 
<*0 Itot. kanelion*»s. gegužės IR d. at
šventė 50 m. amžiaus sukakti. Gegulės 
20 d. ta proga buvn suruošta bendra 
naraniins šventė- iškilmingos pamaldos 
bažnyčioje, jubiliato pagerbimas Lie. 
B-nės namuose, bendra arbatėlė ir me
ninė dalis.

D. PALIULIS Geelnngo Liet. B-nės 
knygvnėliui padovanojo 44 vertingas 
knygas.

A.A. KUN. J. KUNGIO naminklo

; nriTvitoiiAq — Čikagoje, šv. Teodoro 
batov<-ioie. birželio 24 d.

VAŠINGTONO ATEITININKAI sen-, 
d*”>*i<rtoi <to<rn*As 20 Ū. išsirinko naują • statybai jau surinkta netoli £300. Au- 
valdybe- df. Rom. ZMubas — pirm., fkos dar renkamos.
d*. VI. Viliamas — ižd., J. Vitėnas — ADELAIDĖJE renkami drabužiai 

Punsko lietuviams sušelpti: drabužiai 
TŠ TjRKKTToq T ČIKAGA atskrido priimami Liet. Katalikų Centre.

R^dėnieno. 80 m. »mž.. su į SPAUDOS KIOSKAS, Liet. Katal. 
duktė”!™ D-ena. Abidvi i/mkijoi iš^v. j Centre, Adelaidėje, užsakė Liet. Eųci- 

keliolika metu. Iš Lietuvos p^si-; klonediia nuo pirmojo nr. lengvomis 
traukė artėiant antrai bolševiku oku- išsimokėjimo sąlygomis. Taip pat už- 
nacijai: ewono buv. Pomeranijoj, kai
me, netoli Rvfnwo I’-Ana 1944 m. 1°u

sakvtas ir veikalas “Lietuva”.
LIETUVIU CARITAS Sydnėjuje vėl 

buvo na.riAiniri Morherkn stovvkla, nasięelbė vato ir ėmėsi rinkti vartotus - 
onrin VnWtnoi. kai j>aty- drabužius bei avalynę tautiečiams 
rė. fp^i isf,*’<ro T^nkiioi. to ii gri-1 pUnske.
toli enkiia. torižadė^ma laisvės ir |
nas^nVndama tev*"*n. T^vas mi’-ė 1955 : V Aiži
rn T inkilo j. klausvū^vūsios
ItofnvvJi-M radijo i>rA<Framii iš Miuu- 
oTvorio, MMndo. Vatikano ir Amerikos

Nors konnuvsfaį trnkdvdaveJ jjs pokarinis ateivis. Daugiau dešim- ,
_ v • -■v - — - - - «bet bnvp galima rirdėfi. Ynar mėtfda- 
vnsinę kla”sv*’s lietuviškų dainų, Va
sariu 16 mtoęitonu.

M. SVEIK ATTSKIENĖ birželio 11 d. 
Rnstono k'decdmle <tovo teisės mokslu 
dinloma. Iš 117 baigiisiuiu minėtąją 
m-la ji buvo vienintelė moteris. Egza
minus laikiusiu moterų buvo ir dau- i 
giau. bet jos neišlaikė. Jos sūnūs yra

WINDSOR, Ont
BAIGĖ MOKYKLA IR GAVO 

DIPLOMUS
Kai© visur, taip ir pas mus vietines 

mokyklas baigusių ir įgijusių profesi
jas skaičius kasmet didėja. Hotel Dieu 
— šv. Juozapo ligoninės gailestingųjų 
seserų mokyklą baigė lietuvaitės — 
vienuolė sesuo M. Bernarda — A. 
Aukštikalnvtė ir M. Meilutė Stygaitė. 
Birželio 10 d. gražioje Cleary audito
rijos salėje, iškilmingo mokyklos bai- 
gimo akto metu, po gražių ceremonijų, 
joms buvo įteikti gail. seserų diplomai. 
Pagrindinis šio akto kalbėtojas. Lon
dono vyskupo koadjutorius vysk. Car- 
tier. iškėlė seserų profesijos kilnumo, 
pasiaukojimo reikšmingumą artimui li
goje padėti ir priminė, kad jos tai at- 
likdamos neapsiribotų vien medicinos 
nustatytomis normomis, bet nepamirš
tų sergančiam perduoti dvasinio pakė
limo ir vilties kibirkšties, tiek žodžiu, 
tiek patarnavimu.

Po šių įspūdingų ceremonijų gail. 
seserų mokyklos salėje įvyko seseriai 
M. Bernardai pagerbti priėmimas — 
kavutė. Svečių tarpe matėsi jos pus
seserė K. Linkevičienė, Andrijauskai,

Baltulienė. Bartulienė. svečių iš Čika
gos ir kiti. Taipgi Zenonas ir Antanina 
Stvgai savo namuose surengė šaunias 
vaišes drauge nasidžiaugti su giminė
mis ir artimaisiais savo dukrelės Mei
lutės penkiolikos mokslo metu laimė
jimu — gail. sesers dinlomu. Be vieti
niu svečių dar buvo iš Detroito ir Lon
dono. viso net virš pusšimčio. Meilutė 
sulaukė gražiausių sveikinimu ir linkė
jimų, gėlių, dovanų, jų tarpe jos profe
sijos spalvos, judrų balta, katinėlį...

Džiaugiamės mes, windspriečiai, ir 
dar kartą kartojame savo linkėjimus 
šiai Nemuno krantų dukrai, gail. sese
riai Meilutei Stygaitei, — visokerio
pos sėkmės ašmeniniame gyvenime ir 
artimo meilės tarnyboje!

Vyt. Barisas

BRITŲ KOLUMBIJOS
DUCHOBORAI vėl pradėjo ne

ramumus. Suėmus kelis namų pa
degėjus, moterys ir kiti pasekėjai 
pradėjo protesto ženklan padegi
nėti savo ir kitų namus. 6 dienų 
laikotarpyje sudeginta 119 namų.

DR. J. HERMANAVICIUS yra Gua- 
rico srities gydvtojas — medico rurah

ties metų dirbdamas toi srity įgijo vie
tiniu žmonių tarpe didelio nasitikėiimo 
ir turi daug profesinio darbo. Jo žmo
na Zigfrida yra dantų gvdytoja, duktė 
Irena studijuoja biologiją, o sūnus Jo
nas lanko pradžios m-la. Jo pusbrolis 
VI. Germanavičius gvvena Kanadoje ir 
neseniai aplankė ji Venesueloje. .

Paruošė Pr. Al.

Birželio 23 dieną, šeštadienį, 
visi keliai veda į Weliande ruošiamas

JONINES
PROGRAMOJE:

Clevelando vyrų oktetas, 
vadovaujamas R. Babicko, išpildo turtingą ir įdomią liaudies 

dainų ir pasaulinio garso kompozitorių programą.

Detroito tautinių šokių grupė,
vadovaujama p. G. Gobienės, šoks tautinius šokius.

JONINIŲ VIETA: ST. STEPHEN’S HALL, East Main St. — Port 
Robinson Rd. sankryžoje. Bufetas veiks nuo 2 vai. po pietų. 

Turtinga loterija. Geras orkesras.
Programos pradžia: 6 vai. punktualiai. 

Studentams Įėjimas nemokamai.

Visais draudimo reikalais
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKA DRAUDIMO IŠTAIGĄ

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

RASTINE: 1127 MAIN ST. E„ HAMILTON, ONT.
Telefonas LI. 94594 (Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, m«r. 
gičių paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draadhnas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais —* penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Aniraaieiiiais ir peitKiaatdiiais o vwi« •“ o
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 ~ Telefonas JA, 84511
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Kanados vakaru mokslo tvirtovė
Albertos universitete yra ir lietuvių

Albertos nrovincija įsteigta 
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• n>»n tvrtrnn Ubnratoriioie. Be to. doje “Century 21”. Per akademi- 
i vienas lietuvis dirba bibliotekoje.

Surado nauja 
transporto būdą
Jau I D. karo metu mokslinin

kai pamatė, kaip svarbu nustatyti 
būdus žemės turtu panaudojimui 
ir tain pat pritaikyti gerus darbo 
metodus nritaikomoio mokslo sri
tyse. II D. karo metu įsisąmoni
no, kad pasaulinės įtakos turės 
tos tautos, kurios mokės tikslin
gai išnaudoti savo žemės turtus— 
ar tai būtų mineralai, ar maisto 
ištekliai, — ir vadovauti techniš
kai kitoms tautoms tų turtų iš
naudojime.

1920 m. un-tas pradėjo vykdyti 
mokslinius tyrimus ta kryptimi. 
Pradėta studijuoti būdas, kaip iš
gauti alyvą iš smėlio, kuris visas 
vra persunktas ir kurio milžiniški Į 
kiekiai yra Albertos šiaurėje pa
čiame žemės paviršiuje.

Tyrimai žemės ūkio srityje bu
vo labai išplėsti.

Alberta yra labai turtinga ak
mens anglimis. Reikėjo ištirti bū
dus ekonomiškam panaudojimui 
pramonėje. Albertos provincija 
yra toli nuo didelių centru, ir to
dėl pagamintų žemės ūkio, pra
monės gaminių ar iškastu žaliavų j 
pergabenimo problema visad bu
vo aktuali. Šiemet tyrimo institu
tas surado ir jau praktiškai mė-! 
gina taikyti sausų gaminių perga
benimą požeminiais vamzdžiais. 
Tą projektą Albertos provincija

rrx7_ Kaip obelis, mamyt, pražydus 
Baltame tėviškės sode, 
Dar neseniai supai man lingę — 
Dabar gyvent miškan einu.

O kaip norėčiau eit i pievą 
Ir žaisti kūdikiu mažu.' 
Bet mane miškas jau vilioja, 
Jau laikas eit brolių keliu:

pakrypusią bakūžę, 
mamytę verkiančią, 
ir mylimą mergaitę,

Albertos universiteto medicinos fakulteto rūmai Edmontone

Vasarnamis menininkams
Kanados Kultūros Taryba gavo kaip 

dovaną buvusio generalgubernatoriaus 
rezidencija, kurioje užuovėją ras Įvai
rūs menininkai. Ta nuosavybė yra 74 
metų senumo ir turi 21 kambarį. Ji 
yra pietiniame Gaspe pusiasalio kran
te netoli New Richmond, Quebeco pro
vincijoje. Ji gali būti panaudota ir 
konferencijoms ir studijoms, kur gali 
susitikti kaųadieęiai menininkai ir stu
dijuoti bei dirbti su tarptautinio garso 
menininkais. Nuosavybė vadinama 
Stanley House, nes pirmasis savinin
kas buvo lordas Stanley, Kanados ge
neralgubernatorius nuo 1888 ligi 1893 
m. Pastatas stovi ant 5 akerių nuvaly
tos žemės ir nukreiptos i Baie dės 
Chaleurs ir i Shick-Shock kalnus; kiti 
65 akeriai yra miškas, irgi priklausan
tis prie namo, 450 pėdų nuo vandens. 
Namas pradžioje buvo lordo Stanley 

meldžia rytą vakarą ir nesižegnoja prie stalo.
Pirmąjį sekmadieni ji pasakė:
— Klausyk, jau būtu laikas mudviem eiti bažnyčion!
— Gerai, aš tave palydėsiu.
Tas "palydėsiu" jai Įstrigo., Reiškia, jis eina tik dėl 

jos. Jam pačiam to nereikia. Kitą sekmadieni ji buvo 
atsargesnė:

— Gal aš šiandien nueisiu viena.
— Kodėl? Juk aš galiu palydėti.
Taip jis ją “lydėjo" keletą kartų. Toliau ji prašė, kad 

jis dėl jos nevargtų.
— Gerai, aš šiandien kiek pavargęs. Lauksiu tavęs 

grįžtant.
Ji išsiskubino pati viena ir grižo kiek nerami. Jam 

pasivaideno, kad ji nerami dėlto, kad jis šiandien blogiau 
jaučiasi.

Jis pastebėjo, kad ji meldžiasi kas rytas ir vakaras, bet 
slepiasi. Ir prie stalo ji žegnojasi taip, kad jam nekristų 
i akis.

— Kas tai būtų? — klausė save. Atrodė, jos pamaldu
mas pedantiškas, ir tai jam truputi nepatiko. Bet jis nie
ko nesakė — paliko jai laisvę daryti, kaip ji buvo Įpratusi.

Stebėjosi, kad žmona nepriekaištavo
Ne kiekvieną kartą jis lydėjo ją i' bažnyčią, liet paly

dėjęs prabūdavo su ja kartu per visas pamaldas. Nesi- 
stelx'jo, kad ji meldžiasi, bet jam atrodė, kad ji kiek ki
taip meldžiasi. Jos malda, rodos, slėpė kažkokią kančią, 
kuri šaukiasi Dievo pagalbos. Bet jis nesuprato jos 
skausmo.

Po metų jis pradėjo abejoti, ar jos religingumas iš 
tikro pedantiškas. Jis apčiuopė kažką gilesnio, bet kas 
tai buvo — jausmas, pergyvenimas ar vadinamas nuošir
dus tikėjimas — nepajėgė išsiaiškinti. Jis ją stebėjo ir 
kartais stebėjosi jos laikysena. Ypač stebėjosi, kad ji 
niekad nebando jo mokyti ar ką nors jam kalbėti religijos 
klausimais. Nebandė ir jis tais klausimais jos klausinėti.

Praėjo dar metai. Jos religinis uolumas nemažėjo, bet 
ji darėsi kitokia, lyg jautresnė. Kartais jos veide buvo 
galima išskaityti lyg koks nusivylimas. Nors tai Imvo 
trumpos šešėlio bangos, tačiau vyro akys jas pastebėdavo.

Priekaištais neatversi pasaulio
Iš tikro, ji turėjo tokių nevilties valandų. Jai atrodė, 

kad Dievas jai nepadeda, o gal vyras toks nejautrus. 
Kokia prasmė toliau melstis? Ji ėmė galvoti blogai pada
riusi pradžioj nieko jam nesakius, neprašius, neskatinus. 
Ji vis ruošėsi, kai jis pareis iš darbo, pradėti kalbą ir viską 
jam pasakyti. Bet vos tik jis pareidavo, ji kalindavo apie 
ką kitą. Ji pradėjo bijotis pati savęs, kad neištvers.

Kartą užėjo i jų namus vyresnis kunigas, pažįstamas iš 
Lietuvos, artimas jos tėvų šeimai. Rado ją vieną, ir ji 
išdrįso jam pasakyti savo problemą. Ji ketinanti viską 
pačiam vyrui pasakyti — atvirai, nežiūrint kas bebūtų.

— Ar proto netekai! — pasakė kunigas stačiai. — Nori 
viską sugriauti, ką ligšiol savo malda ir uolumu parengei. 
Juk tavo vy’ras ne tiš tų, kurie nejaustų. Pamatysi, jis 
pats susitvarkys. Mesk iš galvos visas neviltis ir negal
vok, kad su priekaištais atversi pasauli, atsiprašau — 
vyrą. Bet vyras ir yra tavo pasauKs, kuri nori laimėti 
Dievui.

Mieloji, tu laimėjai...
Praėjo dar metai, ir vieną dieną — tai buvo šeštadie

nis — vyras grižo iš darbo labai smagus, lyg iš kokio 
koncerto. Seniau jis pamesdavo jai gėlių ar koki pirki- 
nėlį. Šį kartą nieko neturėjo rankose. Tom abiem laisvom 
rankom jis apkabino ją ir žvelgdamas į akis pasakė:

— Miela, tu laimėjai. Neklausk ką, — pasakysiu rytoj.
Ji nesuprato apie ką jis kalba, tik. stebėjosi, kad tokio 

laimingo ji seniai jo nematė.
Sekmadienį jis palydėjo ją j bažnyčią. Per Mišias lai

kėsi kaip visuomet, tik gal mažiau susivaržęs. Jai atrodė, 
kad jis lyg meldėsi, bet nebuvo tikra. Kai ji pakilo eiti 
Komunijos, pakilo ir jis. Ji sulaikė kvapą. Tikrai, jis 
ėjo paskui ją prie Dievo stalo ir atsiklaupė šalia. Ji ne
galėjo sulaikyti savo ašarų.

Po pamaldų jiedu ėjo tyliai, lyg nerasdami žodžių. 
Pagaliau jis pratarė;

— Nuo Šiandien aš esu toks, kokio tu manęs norėjai.
— Taip, aš to norėjau. Aš labai troškau...
— Atspėjau seniai tavo mintį. Bet man reikėjo laiko, 

ir tu buvai gera manęs palaukti.

nius 1959-60 mokslo metus huma
nitariniu mokslu personalas pa
rašė 194, medicinos — 95. peda
gogikos — 62, ir kiti fakultetai 
kiek mažiau mokslinių straipsnių 
įvairiuose žurnaluose.

2.000 žurnalų
Šiais laikais biblioteka yra un

to mokslinės veiklos veidrodis. 
Juo turtingesnė bilioteka vertin
gomis knygomis, juo sėkmingiau 
galima vykdyti studijas magistro 
ir daktaro laipsniams gauti. 
Rutherford biblioteka Edmonto
ne, kuri buvo pastatyta 1951 m., 
jau perpildyta; patvirtinti naujos 
bibliotekos statybos planai. Nau
joji biblioteka — Research Lib
rary bus skirta gilesnių studijų 
ir mokslinių darbų personalui ir 
talpins apie milijoną knygų.

šiuo metu bibliotekoje yra 230. 
000 knygų, 30.000 valstybinių 
spaudinių, daug mikrofilmų, že
mėlapių ir Įvairiu leidinių. Pre
numeruojama 2.100 žurnalų Įvai
riomis kalbomis.

Albertos provincijos gyventojai 
susideda iš Įvairiausios kilmės at
eivių. Labai' daug ukrainiečių, 
nrancūzu, lenkų, vokiečių ir pa
staraisiais metais atvyko daug 
italų.

Universitete dėstomos šios sve
timos kalbos ir literatūra: prancū
zų, ukrainiečių, rusų, lenkų, vo
kiečių, italų ir ispanų.

A. Ąžuolas

vasaros rezidencija, o vėliau — gu
bernatorių Aberdeen ir Minto. Dabar
tinė nuosavybė yra Miss Olivia Ter
rell dovana. Ji gyvena Cambridge, 
Mass., Amerikoj, ir turi tamprius ry
šius su Kanada.

Panaši menininkų rezidencija jau 60 
metų egzistuoja arti Peterborough, 
New Hampshire, JAV, MacDowell var
du. šiandien daugiau kaip 100 meni
ninkų, jų tarpe 25 Pulitzer premijų 
laimėtojai, atvažiuoja iš visų Ameri
kos dalių dirbti kolonijos privačiose 
studijose ir išbūva nuo vieno ligi ketu
rių mėnesių.

Stanley House programa turės būti 
daug kuklesnė, bet galės gyventi 10 ar 
12 asmenų per visą vasarą. Tuo būdu 
šios patalpos teiks Kanados meninin
kams atgaiva, privatuma, laisvalaiki.

C. Sc.

TĖVIŠKES ŽIBURIAI
HBMnasInsBacssBOi

Violeta K. Janusevičiūtė • 
Kelertienė, 

gimusi 1942. V. 7 Kaune, ši pava
sari baigė Toronto un-to humani
tarinių mokslų fakultetą bakalau
ro laipsniu. Studijavo anglų k. ir 
literatūrą. Gimnaziją baigė Hum
berside Collegiate Institute. Da: 
lyvavo skautų org-joj ir Liet. Stu
dentų Sąjungoj. Šiuo metu gyve
na Texas, JAV,

L. SILEIKYTĖ, niujorkiečių Valės 
ir Jono šHeikių duktė, baigė sociolo
giją Annherst College, South Wood- 
stock, Conn., Bachelor of Art laipsniu. 
Gavusi stipendiją, studijas tęs Ford
ham un-te, Niujorke.

Partizaną išlydint

O |eigu kartais tektų žūti
Nuo budelių žiaurios rankos — 
Tik už Tėvynę savo brangią, 
Už gimtą sali Lietuvos.

Atsiųsta paminėti

Palikt
Palikt
Palikt
Sesutę rūtas laistančią.

Kada sugrįši tu, sūneli?
Kada pabėlsi į duris?
Kovokim didvyriškai, broleli, 
Nes budeliu žiauri -mintis.

* v

Tada sugrįšiu, motinėle,
Kada tėvynė bus laisva,
Kada nebus žiaurios vergijos,
Neslėgs jau priešų letena.

Prof. dr. Kazys Girtautas, “The A- 
merican College Giri”. Išleido The Ci
tadel Press, New York 1962. Tai yra 
psichologinė amerikinių studenčių 
analizė, katalikų “The Register” pui
kiai recenzuota. To paties autoriaus 
1950 m. yra išėjęs “Portrait des Hei- 
matlosen” — vokiškai; 1957 m. “The 
Refugee”, išleido Meadar Co., Boston, 
Mass.; 1952 m. yra išleista “Skausmo 
pergalė”, Worchester, Mass.

Algidas Gustaitis, Algis Trakys ir 
taksiukas šleivys. Nutikimai Lietuvos 
kaime. II dalis: Užpuola bitės. Daili
ninkas Vytautas Stasiūnaitis. Didelio

Pranas A. Rusenąs - Rush, 
B.A., LL.B., M.B.A., 

ši pavasari baigęs teisės mokslus 
ir gavęs advokato — Barrister a. 
Sollicitor — teises. Gimęs 1935. 
IX. 4. ir augęs Toronte. Gimnazi
ją baigė 1954 m. Humberside Col
legiate Institute. Ekonominius 
mokslus išėjo Londone, Ont., Uni
versity of Western Ontario ir ga
vo bakalauro laipsni 1957 m. Tei
siu bakalauro laipsni LL.B. gavo 
1960 Osgoode Hall Law School. 
Verslo administracijos magistro 
laipsni M.B.A. gavo 1961 m. To
ronto un-tę. Advokato teises ga
vo 1962 m. balandžio mėn. Dirba 
savo profesijoj A. P. Taylor Brew
eries Co. Priklausė “Aušros” 
sporto klubui.

formato, gerame popieriuje, spalvotas 
leidinys. Išleido “Lietuvių Dienos”, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, Ca
lif. 1962 m. Kaina $2.

Eglutė, nr. 6, birželis, 1962. Vaikų 
laikraštėlis. Redaguoja NPM seserys.

Aidai, nr. 5, 1962 m. gegužės mėn. 
Turiny: dr. P. Rėklaitis, Gotikos ar
chitektūros rytinė riba ir Lietuva; dr. 
P. Celiešiuš, J. Maritaino meno sam
prata; A. Baronas, Injekcija; Pr. Zun
de, Sodybinio sklypo reikšmė kolūkie- 
čiui; Pr. Pauliukonis. žemaičių ir Lie
tuvos Apžvalga 1890-1896 m.
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Kultūrinėje veikloje
4

SIBIRO MALDAKNYGE ITALIŠ
KAI atspausdinta 10.000 egz. Išleidi
mu rūpinosi kun. V. Mincevičius. Įva
dą parašė konsistorinės kongregacijos 
vadovas kard. C. Confalonieri. Jis ra
šo: “Lietuviai tremtiniai, kur jūs be
būtumėte, įsimąstykite į šį puikų psal
myną, kuris skaitomas su ašaromis 
akyse ir džiaugsmu širdyje: turėsite iš 
to šviesos, sustiprinimo, suraminimo. 
Šventoji Dvasia, ateik ir atnaujink 
mus ir mūsų tautą, kad visi vieningai 
kurtume Dievo viešpatiją savo tėvy
nėje”.

LIETUVOJE VEIĘIA 11 TEATRU. 
— Jų repertuare esama per 150 sovie
tinių autorių, rusų ir Vakarų klasiku, 
užsienio kraštu “pažangių autorių”, 
pvz., JAV A. Miller, ir lietuvių drama
turgų veikalai. Pagal Vilniaus radijo 
paskelbtus duomenis, pernai Vilniaus 
akademinio dramos teatro pastatymų 
žiūrėjo apie 150.000 žiūrovų. Klaipė
dos teatre jų buvo apie 120.000, Šiau
lių — per 110.000 ir 1.1.

Šiuo metu ir vasaros sezone Lietu
voje lankosi ir lankysis svetimų kraš
tų teatrai su gastrolėmis. Neseniai 
lankėsi Daugpilio dramos teątras. Ge
gužės mėn. antroje pusėje Lietuvos 
rajonus, kolchozus lankė visu Lietuvos 
dramos teatrų aktorių grupės. Gastro
lių metas tik prasidėjęs ir jis numato
mas vykdyti ir visą vasarą. Manoma, 
kad tos teatro grupės sugebėsiančios 
aplankvti veik visus Lietuvos rajonus.

VILNIAUS VALST. DAILĖS MUZĖ- 
JUJE atidaryta akvarelisto ir pedago
go Česlovo Kontrimo darbų paroda, 
skirta dailininko amžiaus 60 m. ir 30 
m. kūrvbos sukaktims paminėti. Paro
dą atidarė Lietuvos Dailininku s-gos 
pirm. Kuzminskis. Išstatyta 205 akva
relės. Ta proga išleistas ir katalogas 
apie Kontrimą ir jo parodą. E.

AUG. GRICIAUS parašyta kaimo 
gyvenimo satvra - komedija “Sėja ir 
pjūtis” buvo ilgokai perdirbinėjama ir 
pagaliau Kauno valst. dramos teatras 
pasiryžo ją pastatyti, davės kita pava
dinimą “Ir ūsai nepadėjo”. Režisūroje 
debiutavo K. Genys, vaidino aktoriai 
J. Laucius, A. Mackevičius ir kt. Su 
šiuo pastatymu teatras išvvko gastro
lių i provinciją. Būdinga, kad tai jau 
antroji Griciaus nesėkmė — prieš ke
letą metų tokio ilgo perdirbinėjimo 
buvo susilaukęs jo parašytas scenari
jus filmui “Kalakutai”. E.

VASAROS SEMINARAS. — Trakuo 
se nuo gegužės 28 iki birželio 7 d. vyko 
Lietuvos. Latvijos, Estijos, Leningra
do ir Kijevo mokslininkų vasaros se
minaras, skirtas apsvarstyti kietojo 
kūno, atomo bei molekulės fizikoje. 
Seminarą atidarė mokslų akademijos 
fizikos ir matematikos instituto dir. 
nrof. A. Jncvs. Seminaro dalvviai su
rengė išvvkas i Vilnių ir Kauna. E.

KAUNE IŠLEISTA literatūros ro
dyklė “Ieva Simonaitytė”. Pateikiamos 
rašytojos gyvenimo ir kūrybos datos, 
kūrybos apžvalga, nurodyti jos kūri
niai lietuvių ir kitomis kalbomis, svar
besnė literatūra apie rašytoją. E.

ŠIAULIŲ “Aušros” istoriniame et
nografiniame. muzėjuje Įvyko pirmoji 
miesto dailininkų darbų paroda. Išsta
tyta daugiau kaip 80 darbu. Parodyti 
ir seniausio miesto dailininko G. Bag
donavičiaus kūriniai. E.

RYGOJE BUVO SURENGTAS pir
mas Lietuvos kinematografijos vaka
ras. Latviams papasakota apie Lietu
voje statomus filmus, planus. Vakaro 
metu buvo parodyti Lietuvoje pasta
tyti filmai. E.

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams
DIEVO VAIKAS"

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

sios giesmės.
Kaina SI.85

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

Canada.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei į/airioms kitoms progoms — 

europietiška me ir ko no diską me stiliuje.
★ {vairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes tarime gintaro irkitoktų išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.'

J. SODAITIS metinėje Niujorko T. 
A. Art Association parodoje už vieną 
savo išstatytų darbų laimėjo ketvirtą 
premiją ir Brooklyn Museum Art 
School stipendiją. Parodoje 44 daly
viai išstatė 192 darbus. Pasibaigus pa
rodai, J. Sodaičio premijuotas dart>as
— Still Life No. 1 — kartu su kitais, 
išstatytas didžiuosiuose Brooklyno A 
and S prekybos namuose.

EUROPIEČIŲ KULTŪROS FEDE
RACIJA — Cultural Federation of Eu
ropeans in Australia — veikia jau ke
linti metai. Priklauso kroatai, čekai, 
estai, graikai, vengrai, airiai, lietuviai, 
latviai, lenkai, šveicarai, ukrainiečiai. 
Federacijos tikslas — rūpintis europie
čių kultūra ir jai atstovauti Australi
joj. Tam tikslui ruošiamos meno pa
rodos, festivaliai, koncertai ir pan.

PENNSYLVANIJOS UNIVERSITE
TE šiais metais mokslą baigė daugiau 
2.000 studentų, jų tarpe dvi lietuvai
tės: Vida Vaišnytė-Klemienė ir Regina 
Klemaitė. Pirmoji gavo chemikės ir 
mokytojos, o antroji — anglų literatū
ros diplomus. Už pažangumą moksle 
abi turėjo un-to stipendijas.

AMERIKOS LIET. VAIKO DR-JA
— Alvudas — nutarė leisti mėnesinį 
žurnalą “Visapusiškas sveikatos ugdy- 
fojas”. Jame būsią nagrinėjami kūno, 
proto ir pajautų sveikatos dėsniai. Pe
dagoginį skyrių redaguos P. Maldeikis, 
medicinos — dr. J. Adomavičius, psi- 
cholog. — prof. A. Liaugminas.

INŽ. J. MIKLOVAS, neseniai ištrū
kęs iš pavergtos Lietuvos ir apsigyve
nęs JAV, pasikalbėjime su “Draugo” 
“Akademinių prošvaisčių” red. R. 
Kviklyte, tarp kita ko, pabrėžė: “Galiu 
tvirtinti, kad Lietuvoje lietuviškas 
jaunimas mažiau rusiškas, kaip čia 
amerikoniškas, čia jaunimas labai pri
sigėręs amerikietiškos civilizacijos. Pa
stebėjau taip pat, kad čionykštis jauni
mas daugiausia vargo turi su lietuvių 
kalbos nepakankamu mokėjimu. Ypač 
jam trūksta atitinkamų lietuviškų iš
sireiškimų”. .

“Lietuvoje, kai kalbama lietuviškai, 
nemaišoma rusiškų žodžių, nes tai skai
tosi nemandagu ir nekultūringa. Atro
do, kad čia jaunimas permažai skaito 
lietuviškų knygų. Vaikai neskaito pa
sakų ir tautosakos, kuri labai praturti
na kalbą; gimnazistai, kurie gal turi 
daugiausia laiko, irgi neskaito. Įstoję į 
universitetus, nors ir pradeda domėtis 
lietuvybe, bet nebeturi užtenkamai lai
ko. Pasakos, lengvi nuotykiai jiems 
jau nebeįdomu, o ką nors gilesnio pa- 
skaitvti lietuviškai — jau nebeikerta”.

KATALIKAI MUZIKAI, posėdžiavę 
gegužės 20 d. Brooklyne, N.Y., sudarė 
religiniam kongresui Yuošti laikinę or
ganizacinę muzikos komisiją, išsirinko 
v-bą ir nustatė giedojimų repertuaro 
projektą, kurio priėmimas paliktas 
vargonininkų seimui Čikagoje. Buvo 
nutarta prašyti Tėvą L. Andriekų, B. 
Brazdžioni ir K. Bradūną parašyti šv. 
Kazimiero kantatai tekstą, kurių vie
nam prof. J. Žilevičius pasižadėjo pa
rašyti muziką.

Birželio 4 JAV liet, vargoninkų ju
biliejiniam seimui pirmininkavo komp. 
A. Aleksis. Ten pat išrinkta nauja var
goninkų v-ba: A. Giedraitis — pirm., 
J. Kudirka — vicep., F. Strolia — 
sekr., Pr. Ambrazas — iž., iždo glo
bėjai — Bajanauskas ir Karpiūtė. Sei
me priimtas ir naujas statutas.

E. UŽGIRIS, baigęs, mokslus Illi
nois un-te, įrašytas į bronzinę garbės 
lentą. Tai didelė garbė, nes šiais me
tais iš daugiau dviejų tūkstančių stu
dentų įrašyta tik 72. Un-to bronzinės 
lentos kabo un-to bibliotekos korido
riuose, Pr. Al.

Vasarotojų 
dėmesiui!

Ant gražaus Georgian Bay ežere 
kranto Wasagoje — Oakview Beach 
“Nida” vasarvietėje išnuomojamos 
kabinos, 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 Beach 4-tos gat
vės kampas.
Savininkai P. ir B. Dambrauskai

- ------ -

21.
Vyras tikėjo tik tai, kas patinka

*

Religinis vyro uolumas, sakoma, mažesnis, negu mo
ters. Vyrai nemėgstą smulkintis, o religinis pareigingumas 
esąs toks smulkus, kad daugiau tinka moteriai. Vyro pa
reigingumas daiktiškesnis, o religija laikoma tokia sritis, 
kur nesą nieko apibrėžta — panašiai kaip jausmas, pergy
venimas. Su tokiais dalykais vyrui esą sunku tvarkytis. 
Vyrai žiūri daugiau esmės nei formų, ir kai kalbama apie 
religiją, manoma, kad ji perdaug surišta su formomis 
bei formulėmis. Užtai religija vyrui, mažiau tinkanti.

Tokių pažiūru turėjo ir vienas jaunas inteligentas, 
specialiųjų mokslų atstovas. Jis nelaikė savęs netikinčiuo- 
ju, bet praktiškai beveik neidavo bažnyčion ir nesimels- 
davo. Jis galvojo ir kartais kitiems prašitardabo: •

• _ Kodėl žmogus būtinai turi eiti Mišių kas sekma
dienis, arba išpažinties tik nustatytu laiku ir melstis rytą 
bei vakarą? Kai žmogus nori, meldžiasi, kai patinka — 
užeina į bažnyčią.

Savo nuomonę jis turėjo ir dėl maidn būdo. Kam; 
girdi, tos maldų formulės^ Argi žmogus negali melstis 
savais žodžiais arba visai be žodžių, tik mintimis? Ka
biausiai jis negalėjo suprasti rožinio: “Juk tai gryna žo
dinė mechanika!”

Susitikimas sn jautria žmonos stela
Šis vyras gavo žmoną menininkę, kuri buvo uoliai 

religinga. Skirtumas tarp jų greit paaiškėjo. Ji stebėjosi, 
kaip jis, toks kultūringas, išlavintas ir rimtas vyras nesi

Malonios atostogos 
savo tėvynėje!

VIETOS DAR GAUNAMOS LAIVE

Al. S. BATORY
išplaukiančiam iš Montrealio liepos 6 d.

Raminančiai patogi kelionė i Southamptoną, Kopenhagą ir Gdynia (Len
kijoje), ir iš ten traukiniu ar automobiliu j visus Rytų Europos kraštus.

Kitų kelionių datos iš Montrealio:
rugpjūčio 10, rugsėjo 14, spalio 15 ir lapkričio 13.

Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepaprastai 
gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis erdviomis ka
binomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, tradiciniais val
giais ir mandagiu patarnavimu, siekiančiu patenkinti keleivius , 
ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokomai.
Dėl vietų rezervavimo ir informacijų 

pasitarkite su savo vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERIKA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada
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Mann & Martel
REALTORS

2336 Bloor St. W.
BABY POINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu. 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

GELEŽIES KRAUTUVĖ (Hard
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in

ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK

• Tel. RO. 2-8255

$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 
6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

B. SAKALAS

DUNDAS — RUSHOLME 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.

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.

Darbo tclef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410
P.S. Jeigu kariais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Chruščiovo diplomatijos formos
Chruščiovas sudarė naują dip

lomatijos formą— pasikalbėji
mai namie, neoficialiai, “draugiš
kai"; bet jis visai kitu tonu pra
byla, kai iš “intymaus” pokalbio 
pereina i viešąjį. Viešoji Chruš
čiovo diplomatija yra triukšmin-- 
ga, baubianti; batu stalą daužan
ti, chamiška, tad, aplamai imant, 
chruščiovinė diplomatija dažnai 
virsta bepročių namų siautėjimu.

Štai neseniai prieš drastiškus 
Įvykius Indokinijos pusiasalyje 
Chruščiovas net 7 valandas augš- 
tomis temomis kalbėjo su Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorium Salin
ger. Salingerio pakvietimas i Sov. 
Sąjungą tokiu Įtemptu momentu 
pasilieka mįslė. Gal Chruščiovas 
norėjo pasinaudoti Salingeriu, 
kaip prezidento Kennedy patikė
tiniu ir jam nuoširdžiai išdėstyti 
savo pažiūras i gyvenamąjį mo
mentą bei jo aktualias problemas. 
Spėjama, kad Salingeris klausėsi 
Chruščiovo kalbos apie augštąją 
politiką ir tylėjo. Pagaliau pareiš
kė, jog jis neturįs įgaliojimų kal
bėti diplomatiniais klausimais. 
Tada Chruščiovas paprašė ji at
vykti kartu su JAV ambasado
rium Thompsonu. Ir įvyko reta 
istorijoje diplomatinė konferenci
ja šeiminiame ratelyje — pas 
Chruščiovą atvyko Thompson su 
žmona ir dviem dukterim, Gromy
ko su žmona, na. ir Chruščiovas 
su žmona, kaip šeimininkai. Kuo 
ši konferencija baigėsi, tiksliai 
nepaskelbta. Spėjama kad šioj 
konferencijoj Chruščiovas kalbė
jo draugiškai, kad jis norįs Laoso 
klausimą “geruoju” išspręsti, bet 
tuo laiku JAV vyriausybė pasi
juto esanti priversta imtis atsar
gumo priemonių SEATO sutar
ties dvasioje Tailandijai ginti. Ir 
“taikioji” Chruščiovo diplomati
jos forma virto chuliganiška. Tai

Įvyko Bulgarijoje, bet nevisiems 
aišku, kodėl Chruščiovui prireikė 
važiuoti i Bulgariją net 6 dienoms 
tokiu Įtemptu momentu ir iš Bul
garijos pradėti agresyviąją savo 
diplomatinę formą: jis ją išreiš
kė dviem auditorijom: ameriki
niams korespondentams ir bulga
rų žemdirbiams. Pradėjo nuo aiš
kaus melo: “Mes turime atnaujin
ti atominius badymus, nes ameri
kiečiai nuo jų nesusilaikė be ato
dairos į mūsų atsišaukimus”, o 
juk žinome, kad buvo priešingai: 
pr. metų rugsėjo mėn. Chruščio
vas atnaujino atominius bandy
mus, nors amerikiečiai ir kiti pa
kartotinai prašė to nedaryti. Bet 
ne atominiai bandymai buvo 
Chruščiovo bulgarinių pareiški-' 
mų tikslas: Chruščiovas nutarėj 
per amerikiečius korespondentus 
apkolioti JAV prezidentą ir “Įves
ti ji į protą”. Jis kalbėjo Varnoje, 
Osnovoje ir Sofijoje ta pačia te
ma su varijantais: tegu amerikie
čiai išeina iš Thailandijos, nes ki
taip bus blogai; Kennedžio nutari
mas pasiųsti i Thailandiją marinų 
dalinį nerodo didelio proto “tai 
paprasta kvailybė”. Tai amerikie
čiai brangiai apmokės, nes “jie 
bus iš ten išmesti, ir tai tik laiko 
klausimas”. Net su pasigailėjimu 
Chruščiovas pasakė spaudos ko
respondentams: “Aš esu tiesiog 
nustebintas, kad amerikiečiai Įšo
ko i ši tinklą. Jūs suprantate, ten 
atsidūrus nelengva išsinešdinti. 
Įeiti į Korėją buvo lengva, o už
truko metus ...” “Amerikiečiai 
atėjo i Pietų Vietnamą kraujo lie
ti už provakarietišką režimą”. 
Taigi atėjo, bet Chruščiovas ta 
proga turėjo prisiminti, kad jis 
yra savo divizijas pasiuntęs i Bu
dapeštą ne vandens, o kaip tik sa
vo kareivių ir vengrų laisvės ko
votojų kraujo lieti. " J. Gs.

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

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

E N U S
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
RUNNYMEDE — DUNDAS. $1.500 Įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, 

2-jų augštų. 2 virtuvės, garažas, užpakalinis įvažiavimas. Parduodama 
kaina $10.500.

QUEBEC — BLOOR. $4.000 įmokėti, atskiras, mūro, 545 kamb. dupleksas. 
Kaina $18.000.

BATHURST — GLENCAIRN. $2.000 Įmokėti, mūro, 4 kamb., gražus ban- 
galiukas, labai geras susisiekimas, apsipirkimas. Labai gražus 50x150 
kiemas. Prašoma kaina $12.000.

IEŠKAU PIRKTI pirma, ar antrą morgičių sumai $3.000 ir $8.000.
WASAGOJE — LIET. RAJONE, prie vandens parduodamas vasarnamis 

5 kambarių. $2.900.
DURIE — BLOOR. $3.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių, 2 virtuvės, 

garažas, geras įvažiavimas. Kaina $16.300.

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

SPORTAS
XIIjų SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
VARŽYBOS

Papildydami ankstyvesniuosius mū
sų pranešimus, skelbiame, kad XII-jų 
Š. Amerikos liet, sportinių žaidynių 
lengvosios atletikos varžybos įvyks š. 
m. liepos 7-8 d. Toronte, Ont.

FASK-to pavedimu, žaidynes vykdo 
Kanados Sporto Apygarda, talkinama 
Toronto LSK Vyčio ir PPSK Aušros 
(Kanados Sporto Apygardos pavestas, 
varžybas vykdo Aušros klubas. Red.).

Lengvosios atletikos varžybų prog
rama:

Vyrams: 100 m, 200 m, 400 m, 800 
m, 1500 m, 3000 m; 110 m kliūtinis; 
3000 m ėjimas; į tolį, į augštį, su kar
timi, trišuolis; rutulys, diskas, jietis; 
4x100 m estafetė; olimpinė estafetė— 
800 m x 400 m x 200 m x 200 m.

Moterims: 60 m, 100 m; 80 kliūtinis; 
į tolį, į augštį; rutulys, diskas, jietis; 
4x60 m estafetė.

Jauniams A kl.: 100m, 200 m, 400 
m. 800 m; 70 yd. kliūtinis; 1 mylios 
ėjimas; į tolį, į augštį, su kartimi; ru
tulys — 12 sv., diskas — High School, 
jietis — moterų; 4x100 estafetė.

Jauniams B kl.: 60 m, 100 m, 60 yd. 
kliūtinis; į tolį, į augštį, su kartimi; 
rutulys — 8 sv.; diskas — moterų; jie
tis — moterų; 4x100 estafetė.

Mergaitėms A kl.: 60 m, 50 yd. kliū
tinis; į tolį, į augštį; rutulys, diskas, 
jietis.

Mergaitėms B kl.: 50 m, į tolį, į 
augštį, diskas, beisbolo sviedinukas, 
4x50 m estafetė.

Jaunių ir mergaičių A klasei pri
klauso nevyresni kaip 1944 m. gimimo, 
o jaunių ir mergaičių B kaišei — ne
vyresni kaip 1947 m. gimimo.

Dalyvavimas yra atviras visiems Š. 
Amerikos lietuviams sportininkams, 
atlikusiems 1962 m. registraciją SAL 
FASS-je.

Varžybos vyks York Memorial Sta
dium, Eglinton Ave. ir Keele St. kam
pas. Dalyvių registracija turi būti at
likta iki š.m. birželio 30 d., šiuo adre
su: Vytautas Bireta, KSA-dos vadovas, 
204 Rusholme Rd., Toronto 4, Ont.

Lengvojoje atletikoje klubiniam nu
galėtojui tenka Ateitininkų Federaci
jos pereinamoji taurė, įsteigta 1958 
m. Praeitais metais šią taurę laimėjo 
Cleveland© LSK žaibas. Lengvojoje at
letikoje surinkti klubų taškai skaity
sis prie bendro visose XII-jų žaidynių 
varžybose surinktų taškų skaičiaus. 
Daugiausia taškų visose varžybose su
rinkęs klubas gauna ALB-nės CV di

džiąją pereinamąją taurę, įsteigtą 
1958 m. šiais metais paskutinės varžy
bos bus futbolo ir lauko teniso pirme
nybės rugsėjo 1-3 d. Windsore, Ont., 
Kanados Lietuvių Dienos metu. Dabar
tinis šios taurės laikytojas yra Cleve
land© Žaibas. FASK-tas

VYČIO ŽINIOS
Jaunieji lengvatlečiai šį šeštadienį 

dalyvaus Toronto Tykes ir Atoms pir
menybėse/kurios įvyks Don Mills Col
legiate stadijohe. Stadijonas randasi 
prie Donway ir Lawrence gatvių. 
Rungtynių pradžia 1 vai. po pietų. 
Rungtynėse dalyvaus apie 10 vytiečių.

Pradžios mokyklų varžybose, kaiku- 
rie jaun. vytiečiai pasiekė reikšmingų 
laimėjimų. Jaun. berniukų klasėje fi
nalinėse mokyklų varžybose 75 yd. bė
gime pirmos dvi vietos atiteko vytie- 
čiams — Z. Plačiakis buvo pirmuoju ir 
R. Kaknevičius — antruoju. Toje pa-, 
čioje amžiaus klasėje J. Čirvinskaitė 
irgi laimėjo 1 vietą 75 yd. bėgime. J. 
Žolpys vyr. berniukų grupėje atbėgo 
trečiuoju. Taip pat bėgimuose yra gra
žiai pasirodęs ir A. Vaičeliūnas iš Oak- 
villės.

Lauko teniso treniruotės Trinity 
parke vyksta pirmadieniais ir trečia
dieniais nuo 7 vai. vak.

Mūsų rėmęjui J. V. Šimkui nuošir
džiai dėkojame. „A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname L Jurcevičių, išsikovoju

sį Kanados imtynių — wrestling čem- 
pijonatą. Prieš porą mėnesių L Jur- 
cevičius dalyvavo Ohio valstybės pir
menybėse, kur išsikovojo aukso meda
lį, o Niujorke — IV vietą.

Š. Amerikos XII-jų sportinių žaidy
nių lengvosios atletikos varžybos įvyks 
Toronte liepos 7-8 d., York Memorial 
stadijone — Keele ir Eglinton. Kana
dos Sporto Apygardos pavesta pirme
nybes praves Aušra. Dalyvaus Čikagos 
Cleveland©, Detroito, Niujorko, Bosto
no, Ročesterio ir Kanados sporto klu
bai. Kadangi dauguma lengvatlečių 
yra jauniai, reikės parūpinti nakvynę. 
Šeimos, galinčios apnakvydinti atvyks
tančius mūsų svečius, prašomos pa
skambinti J. Bukšaičiui RO. 2-1649 
arba J. Bilkiui LE. 64914 arba į para
pijos kleboniją LE. 3-0621. Liepos 
7 d. vakare Prisikėlimo salėje įvyks 
sportininkų — jaunimo susipažinimo 
vakaras. Visi iš anksto maloniai kvie
čiami atsilankyti į pirmenybes ir į pa
rengimą.

Grįžo okupuoton 
Lietuvon

Birželio 13 d. “Queen Mary” 
laivu iš Niujorko išplaukė Euro
pon sovietinės ambasados II sekr. 
Laurynas Kapočius, dirbęs propa
gandinį darbą lietuvių išeivijoj 5
metus. Išleistuves surengė liet, 
komunistų grupė Niujorke. Į 
Vilnių grįžta su žmona ir dukrele 
per Paryžių, Berlyną, Varšuvą. Jo 
pareigas sovietų ambasadoj per
ėmė Vyt. Zenkevičius, 35 m. amž. 
Esąs žurnalistas, buvęs Vilniaus 
un-to dėstytojas, aršus komunis
tas. Be to, Niujorke gyvena pro
pagandiniame darbe talkindamas 
“Tiesos” koresp. A. Laurinčiukas. 
Jie seka lietuvių išeivijos veiklą, 
soaudą ir palaiko glaudžius ry
šius netik su komunistais, bet ir 
jų simpatikais. Jie taip pat infor
muoja savo valdžią okupuotoj 
Lietuvoj ir prisideda prie parti
nės porpagandos derinimo lietu
vių išeivijoj Š. Amerikos žemyne.-

Ir arabai jungiasi
V. Europos pavyzdžiu atsiran

da ir daugiau ekonominių blokų. I 
Nelabai seniai ekonominę sutartį 
pasirašė Jungtinė Arabų Respub
lika. Sirija, Jordanas, Kuwait ir 
Maroko valstybės. Sudaromas 
bendras komitetas, kuris studi
juos muitų panaikinimą, pasikeiti
mą darbininkais, kapitalo inves
tavimą ir laisvą naudojimąsi tų 
kraštų uostais.

, “Visagalis” Mao
Komunistinės Kinijos spaudo

je Maotsetungo garbei pasirodė 
poema, kurios dalis taip skamba:

“Jam pirštu parodžius i kalną, 
medžiai pradeda stiebtis augš- 
tyn;
Kai jis parodo i upę, vanduo 
smarkiau pradeda tekėti;
Kai jis ant sienos žemėlapyje 
nubrėžia liniją, plentai ir ge
ležinkeliai pasirodo”.
Bet “visagalis” Mao nieko ne

gali padaryti, kad pasotintų 700 
milijonų alkanų.

Tel. LE. 2-4404527 Bloor St. W.
pprkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 
rer j šią gerai žinomą firmą.
nidelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžio apar- 

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

PABĖGĖLIAI, KURIU NEPRIĖMĖ
Masinis bėgimas iš Kinijos bent!bet ir begalės jaunuolių ir pusam-

kol kas, sustabdytas. Atbėga tik 
pavieniai asmenys. Masinio ant
plūdžio metu Hong Kongo val
džios pareigūnai pavalgydinę pa
bėgėlius ryžių dubenėliu, grąžin
davo atgal komunistams. Grąžin
davo ne dėlto, kad bendradarbiau
tų su komunistais, bet dėlto, kad 
neįstengė daugiau jų priimti. Per 
Jungtines Tautas buvo kreiptasi 
i valstybes, kaip JAV, Kanada, 
Australija, Brazilija, Formoza ir 
kitos, kad Įsileistų dali pabėgėlių. 
Kanada pažadėjo Įsileisti 100 šei
mų, JAV — keletą tūkstančių, o 
Formoza sutiko įsileisti visus no
rinčius, nors galimybės ten labai 
ribotos. Daugumas pabėgėlių yra 
žemės ūkio darbininkai, kurie ne
turi jokio išsilavinimo. Žemės ū- 
kis Kinijoje yra šimtmečiais at
silikęs ir primityvus; nepajėgia 
išmaitinti sparčiai augančios žmo
nių masės.

Nesuprantama Vakarams pasi
darė komunistinės Kinijos politi
ka. Anksčiau jos siena buvo taip 
stipriai saugoma, kad i bandan
čius bėgti buvo šaudoma. Dabar, 
masinio bėgimo metu, net komu
nistinė policija padėdavo pabėgė
liams: sulaikydavo paskirus būre-

žių.
Vaizdas gana tragiškas. Britų 

policija visus uždarydavo Į sto
vyklas, o vėliau grąžindavo atgal. 
Pasitaikydavo atvejų, kad pas 
anksčiau atbėgusi vyrą dabar at
vykusi žmona su sūnumi išsiunčia
ma vėl atgal pas komunistus. At
gal deportuojamų veiduose matė
si panika ir ašaros: visi šaukė, 
kad turės mirti badu.

Britų valdomas Hong Kongas 
teturi 398 kv. mylias. Tame plote 
gyvena 3 mil. kiniečių. Iš tų 3 
mil. 1,5 mil. yra pabėgėliai. Bri
tai nuo 1949 m. yra pastatę dau
gybę namų bei butų, bet daugiau 
nebeįstengia sutalpinti. Vakarų 
pasaulio silpnas reagavimas i tą 
tragišką pabėgėlių padėtį vargu 
ar sustiprins kovą prieš komuniz
mą Azijos tautose. Jau dabar Azi
jos spaudoje pilna kritikos Vaka
rams ir matosi nuotraukos, kaip 
britų kareiviai su atstatytais šau
tuvais stumia atgal išbadėjusią 
minią.

Ar nekeista, kad šiame konti
nente valdžia nežino, ką su maisto 
pertekliumi daryti, o milijonai 
žmonių Azijoje alksta ir miršta 
iš bado?

• Formozoje protestantų pasto
rius Jonas Li perėjo i katalikų ti
kėjimą. Jis sugebėjo Įtikinti pus
antro tūkstančio žmonių pasekti 
jo pėdomis. Šiuo metu jie moko
mi katalikų tikybos.

Torontas tampa 
civilizuotu miestu
“Montreal Star” rašo: “Ontario 

provincija yra labiausiai atsiliku-1 
si ir anti-intelektuali Kanados te-
ritorija, o Torontas — nepažan- 
giausia provincijos vietovė”.

Toliau sakoma, kad seniau pir
mos vietos laimėtojui viename 
konkurse premija buvo vienos sa
vaitės atostogos Toronte, o antro
ji — dvi savaitės. Bet tai buvo 
praeityje. Laikai keičiasi ir net 
montrealiečiai pradeda mėgti To
rontą, nes jis esą darosi panašes
nis Į Montreali.

Rašoma, kad Torontas nustojo 
buvęs anglosaksišku miestu ir po
kariniai imigrantai jo veidą žy
miai pakeitę. Esą norint žmoniškų 
pietų, nebesą reikalo pasitenkinti 
tik “steiku”.

Laikraštis baigia savo pastabas, 
pažymėdamas, esą Torontas grei
tai tapsiąs civilizuotu miestu. Tik 
ar nepanašiai galvoja Torontas 
apie Montreali? K.

liūs, kol susidarydavo masė ir ta
da pasiųsdavo Hong Kongo link. 
Bėgo netik seni ir nedarbingi, ku
riais komunistai nori nusikratyti,

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

J—4807

ONTACHO

LEGISLATIVE ASSEMBLY

. Select Committee on 
Manpower Training

PAGEIDAUJAMI RAŠTAI
1962 m. balandžio 18 d. Ontario Provincijos Parlamentas sudarė 
rinktinį komitetą ištirti ir pasiūlyti rekomendacijas šiais klau
simais:

1. Amatų Apmokymo Įstatymą bei ligšiolines jo taisykles;
2. Visus aspektus amatų apmokymo sistemos, dabar prakti

kuojančios Ontario provincijoje, daugiau atsižvelgiant indi
vidualaus asmenų apmokymo prekyboje ar amatų, susijusių 
su pramone ir pramoninėmis Įmonėmis;

3. Darbininkų apmokymu, o ypatingai žinių pagilinimu ir jų
kvalifikacijų pakėlimu; ir

4. Valdžios, pramonės ir darbo jėgos vaidmuo šioje srityje.
Visuomenės atsiliepimai laukiami Toronto Parlamente rugsėjo 
ir spalio mėnesiais. Pavieniai asmenys ir organizacijos, besido
minčios šio komiteto veikla, prašomos susisiekti su Sekretoriumi 
ne vėliau, kaip liepos 15 d. Komitetas mielai aprūpins blankais 
su specialiais klausimais, kur paaiškinami ypatingi pageidavimai, 
taip pat informacijos ir patarimai, kurios padės besidomintiems 
susipažinti su klausimais ir paruošti raštus.

J. R. Simonett. M P.P. T. M. Eberlee,
Chairman Secretary,

Room 262, 
Parliament Buildings. 

Toronto (Telephone 365-1946)

WINDERMERE - BLOOR
co 000 įmokėti, 6 kambarių, šiurkš

čiu p”tų namas, naujas alyvos 
šildymas, garažas. Prašoma kaina 
$15.700.

INDIAN RD- — BLOOR 
Ko^mol^i. 10 kambarių per du
* aneštus, atskiras, mūrinis namas, 

vandens alyvos šildymas.
BABY POINT$2 300 imokėti, gražus 6 kambarių 

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

HIGH PARK — BLOOR .
S3 000 imokėti, 5 kambarių atski-
* ras mūrinis namas, vandens aly

vos šildymas, garažas, vienas at
viras morgičius 10 metų.

DOVERCOURT RD. — BLOOR
$2000 imokėti, geras 8 kambarių 

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

RUNNYMEDE - BLOOR
$7 000 imokėti, 7 kambarių, atski

ras mūrinis namas, kvadratinis 
nlanas, vandens alyvos šildymas, 
2 modernios virtuvės, recreation 
kambarvs rūsyje, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu, vienas 
atviras morgičius 10 metų,

BERESFORD — BLOOR
S4.000 Įmokėti, 6 kambariu atskiras 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, garažas.

J4NE — BLOOR
S6.000 imokėti, puikus 5 kambarių 

atskiras mūrinis bangalas, naujas 
alyvos šildymas, recreation kam
barys, garažas.

OAKMOUNT RD. — BLOOR
$10.000 įmokėti, didžiulis, gražus,

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

P. KERBER1S
Darbo telefonas LE. 24404 
Namų telefonas LE. 5-1584

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

COLLEGE — RUSHOLME
$2.000 įmokėti, geras 8 kambarių 

namas, 3 virtuvės, $120 mėnesinių 
pajamų ir butas pirmam augšte 
savininkui. Viena atvira skola ba- ’ 
lansui 15 metų. Tik $103 mėnesi
nių mokėjimų. Kaina $15.500.

RETA PROGA
$3.000 įmokėti. Bloor — Kingsway 

rajone modernus 6 kambarių na
mas. Gražūs ir dideli kambariai. 
Recreation kambarys rūsyje. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. Ba
lansui viena atvira skola 15 m,

BLOOR — DURIE ST.
$3.000 įmokėti, puikus 6 kambarių 

atskiras hamas. Dvi modernios 
virtuvės. Garažas ir šoninis įva
žiavimas. Pilna kaina $20.500.

BLOOR — RUSHOLME RD.
$4J>00 įmokėti, gražus 10 kambarių 

atskiras namas. Karšto vandens 
šildymas. Didelis kiemas. Garažas 
ir platus šoninis įvažiavimas. Vie
na atvira skola. Pilna kaina 
$22 500

RONCESVALLES RAJONE
$3.000 įmokėti. Labai geras 9 kam

barių pajamų namas. Labai gra
žūs ir dideli kambariai. Dvi mo
dernios virtuvės. Balansui viena 
atvira skola. Pilna kaina $20.500.

BLOOR — HIGH PARK
$3.000 Įmokėti. Puikus 7 kambarhj 

atskiras namas. Karšto vandens- 
alyva šildymas. Recreation kam
barys rūsyje. Platus, didelis kie
mas. Garažas ir šoninis Įvažiavi
mas. Pilna kaina $21.000.

ORIGINALUS TRIPLEKSAS
$8.000 įmokėti. Puikus 3 metų se

numo 3-jų šeimų pastatas. Karšto 
vandens alyva šildymas. 3-jų ma
šinų pastatymo vieta ir šoninis 
Įvažiavimas. Viena atvira skola 
balansui. Pilna kaina $33.000.

LABAI GERAS INVESTAVIMAS 
$10.000. 10 butų naujas pastatas.

Visi butai išnuomoti. Virš $12.000 
metinių.pajamų. Labai lengvos iš

mokėjimo sąlygos. Prašoma kaina 
$75.000.

LABAI RETA PROGA
$10.000 Įmokėti, pastatas — biznio 

Įrengimas ir prekės. Geras senai 
Įsteigtas Hardware biznis. Pilna 
kaina $24.000.

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namu telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS 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

5 akrų ūkelis prie plento, pakeliui iš Springhursto į Staynerį, apie 1 mylią 
atstumo nuo ežero. Geri trobesiai. Namas su visais mieste patogumais. 
Tinka daržininkystei, paukštininkystei ar statybai.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5434 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

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
Greitas kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LB. 3-4908.

A. 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 

mas. Didelis kiemas su gražiais 
medžiais. Tik apie $13.000.

KRAUTUVĖ SU NAMU
$8.000 Įmok. Mūro, prekybos gatvėj 

namas. Didelė tuščia krautuvė ir 
viršum 5 kamb. butas. Mūrinis 
dviejų augštų dvigubas garažas- 
dirbtuvė. Mėnesinės nuomos pa
jamos $450. Tinkamas morgičius. 
Prašoma kaina $32.500.

ŽEMĖS ŪKIS
$4.000 įmok.; 100 akrų, beveik ku

rortinėj vietoj, netoli Simcoe eže
ro: pirmos rūšies trobos: 6-7 ak
rai miško: galimybė ežerėliui. As
faltuotas plentas. Apie 50 mylių 
nuo Toronto.

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

RONCESVALLES — PEARSON
S2.500 įmokėti, atskiras, 9 kamb., 

j virtuvės, dvigubas garažas, di
delis kiemas. Vienas 15 m. mor- 
gičius. Kaina apie $15.000.

FULLER — QUEEN
S2.500 įmok., atskiras, gerų plytų 

dupleksas; 10 kamb. modernios 
virtuvės, visai geram stovyje vi
sas namas, vandeniu alyva apšil
domas; dvigubas garažas. Be mor- 
gičių. Kaina apie $16.500.

PĄNfORTH — WOOBINE
$1.500 Įmok., atskiras, 7 kamb. per 

du augštus, 2 modernios virtuvės, 
aristokratiškai įrengtas vidus. Iva
nai gerame stovyje, rauplėtų ply
ti) namas. Vandeniu alyva šildo-

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių
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PROGRESS Real Estate Ltd.
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

ANNETEE — EVELYN AVE.
$2.000 įmok., 10 kamb. mūr. atsk. 4 

kamb. pirmame augšte, 3 mod. 
virt;. 2 vonios, gražus kiemas. Na
mas arti susisiekimo ir mokyklų. 
Parduos už $16.000.

BLOOR — RUSHOLME RD.
$2.500 įmok.; mūr. 8 kamb., 3 virt., 

alyva šild., švarus iš lauko ir vi
daus. Vieta garažui, geras pirki
nys. Arti Bloor kraut, ir susisiek. 
Geras nuomavimui.

DUNDAS — RONCESVALLES 
(High Park)
$2.500 įmok.: 6 k., mūrinis, atsk., 

namas. 2 virt., 2 vonios, vand.
alyva šild., įrengtas rūsys. Geras, 
pigus ir skubus pardavimas. Pra
šo $13.600.

BLOOR — RUNNYMEDE
$3.000 imok., rupių pi., atsk., 6 k., 

per du augštus. Didelis ir gražus 
kiemas, puse bloko nuo Bioor 
kraut, ir susisiek, šoninis įvaž., 
garažas, vienas morgičius.

JANE — BABY POINT
$3.000 įmok., 7 kamb., mūr., atsk., 

rupių pi., kvadr. planas, 4 kamb. 
pirmam augšte, vand. alyva šild., 
įrengtas rūsys, garažas. Vienas 
morgičius. Dėmesio vertas pir
kinys.

Į ST. CLAIR — OAKWOOD
i $4.000 įmok., gražus mūr., 6 kamb. 

atsk. namas. Modemiškai įreng
tas, did. kamb., gražus kamb. rū
syje, 2 garažai, geras įvaž., gra
ži vieta, geras pirkinys.

RUNNYMEDE — ANNETTE
$4.000 įmok., 9 kamb. per du augš

tus, mūr., atsk., 2 virt., 2 vonios. 
Vand .alyva šild., did. ir gražus 
kiemas, garažas. Skubus testa
mentinis pardavimas.

BLOOR — DUNDAS
$4.000 įmok., 9 kamb. per tris augš

tus, mūr:, atsk, 3 virt., vand. aly
va šild., 3 garažai. Geras pajamų 
namas, lengvas išnuomavimas,

JANE — ANNETTE
$12.400 visa kaina už apynaujį 6 k., 

mūr. namą. Viskas moderniškai 
įrengta. Gražus sklypas, priv. 

įvaž. Morgičius iš 5% %. Idealus 
vienai šeimai. Pasiteiraukit.

BLOOR — KINGSWAY
$15.000 -16.000 įmok., gražus 5 bu

tų po 5 kamb. apartamentas, 10 
m. senumo, rupių pi. Visą laiką 
išnuomotas. Metinės pajamos 
$7.600, pelningas ir genis investa
vimas. Vertas apžiūrėti.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

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

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

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

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

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

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

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A. ČIŽIKAS
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.

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

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

> J (buvęs Naujas savininkas
▼ waiiy’s) 726 Lansdowne Ave.

garage T.,, ixmsi

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. Strimaitis
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Do ve re o u rt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
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Išmokėtas Hamiltono LN sklypas
Motto: “Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 

Iš tų, kurie prilaiko Jūsų namo sieną, 
Namas negrius — iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną 
Tuoj kitą statykit!" V. Kudirka

Birželio 11 d. LN v-bos posėdyje jos 
reikalų vedėjas Alt Patamsis, įteik
damas gautus LN iš Br. Milašiaus 
$1.200 garbingai užbaigė LN sklypo 
skolos mokėjimą. Šia proga, man^u, 
bus įdomi šio didelio sklypo įsigijimo 
apžvalga*

LN v-ba sklypą nupirko 1961 m. va
sario 15 d. už $40.000 grynais, vykdy
dama visuotinio akcininkų susirinki
mo nutarimą. Jis turi virš 47.000 kv. 
pėdų plotą. Tuo laiku LN b-vė turė
jo grynų $15.000 ir $25.000 pasiskoli
no iš Komercijos Banko, Delta sky

riaus, kurio direktoriumi yra p. Gib
son, iš 6% metinio nuošimčio, skai
tant palūkanas dienos tikslumu nuo 
skolos balanso. Paskola buvo pasirašy
ta 3 metams su atvirais mokėjimais. 
Ją pažiravo 10 didžiųjų LN entuziastų, 
kiekvienas pasiėmęs asmeninę atsako
mybę $2-500. Tai buvo LN nariai: F. 
Krivinskas ir Pr. Vizbaras; LN v-bos 
nariai: K. Mikšys, Ad. Dalangauskas, 
P. Savickas, J. šarapnickas, Z. Gasiū- 
naš, P. Sakalas, Alf. Patamsis ir St. 
Bakšys. Jiems priklauso mūsų visų 
didžiausia pagarba ir padėka. Jei pa
skolos laiduotojų nebūtų atsiradę, mes 
dar ir šiandien būtume kalbėję apie 
sklypo pirkimą. Kautynių lemiamais 
momentais dažniausiai tik nedidelės 
drąsuoliu grupės jas pakreipia į lai
mėjimą. LN atveju šis dešimtukas ir 
buvo tie narsuoliai.

Skola už LN sklyp< baigta mokėti 
š.m. birž. 12 d. Jos grąžinimas užsitęsė 
1 metus 3 mėn, ir 27 d. Iš viso už ją 
išmokėta palūkanų $1.180,33. Palūka
nos buvo mokamos iš Delta nuosavy
bės pajamų, o skola $25.000 — iš nau
jai įstojančių LN narių ar papildomai 
įnešančių senųjų narių pinigų LN Še
rams pirkti. Kitaip sakant, pagrindinė 
skola atmokėta iš augančio šėrų kapi
talo.

Mes, hamiltoniečiai, puikiai jaučia
me, kad Tautos Namų įsigijimas yra 
didelė kova tarp jiems pritariančių 
tautiečių ir priešingai nusistačiusių. 
Tokiais momentais, kai įvyksta lemia
mi posūkiai, kaip šiuo atveju skylpo 
pirkimas, kova pereina į rizikingus 
mūšius. Mes visi puikiai žinome, jog 
užtraukus tokią stambią paskolą, LN

narių .pasitraukimai yra visam didžia
jam LN įsigijimo darbui, sakyčiau/ 
netikėti dūriai į nugarą/ Nežiūrint to, 
LN sklypą perkant ir jį nupirkus, LN 
narių pasitraukimai kelis kartus padi
dėjo, nors nė vienam iš pasitraukian
čiųjų narių būtino ir bėdos reikalo at
siimti pinigus nebuvo. Per tą patį lai
ką, t.y. nuo 1961 m. vasario 15 d. iki 
š.m. birž. 12 d. pasitraukiantiems na
riams grąžinta net $11.500. Tai yra di
delė suma ir LN vadovybei reikėjo 
daug energingo darbo ir šaltų apskai
čiavimų, kad krizę apvaldytų, šios di
desnės kautynės buvo nulemtos stai
giais priešpuoliajs, išvystant naujų na
rių jieškojimo akciją ir neskelbiant 
tuojau pat viešai savųjų nuostolių. Pa
vyzdžiui, pr. m. tuojau po sklypo nu
pirkimo kovo ir balandžio mėn. grąžin
ta nariams maždaug po $2.000 kas mė
nesį. Mėnesiams bėgant ir vienodu in
tensyvumu gaunant papildymus, Šis 
tylus mūšis laimėtas su triuškinančia 
pergale: netik per minėtą laiką atmo
kėta $11.500 pasitraukiantiems na
ciams, bet dar grąžinta $25.000 skolos 
ir šįuo metu LN ižde yra apie $5!000 
grynais. LN narių pasitraukimai be
veik sustojo. Tai rodo faktas, kad per 
ateinančius 5 mėn., 'pagal anksčiau pa
duotus narių raštiškus pareiškimus, 
t.y. iki š.m. lapkričio 1 d. turėsime grą
žinti tik $400.

Komplikuotame LN įsigijimo darbe 
jautriausia gija yra laisvas kiekvieno 
nario pinigų atsiėmimas. Tik augštos 
moralinės ir dvasinės kultūros bei stip
rių asmenybių tautos gali šią padėtį 
apvaldyti. Todėl šia prasme LN yra di
delis mūsų vidujinės vienybės ugdymo 
veiksnys ir ikišiol parodė, kad lietuvių 
dauguma yra “kaip ąžuols drūts prie 
Nemunėlio”.' Nežiūrint sunkiausių LN 
kovų per praėjusius 6 m., mes šian
dien galime pasidžiaugti, kad esame 
visur išėję garbingais laimėtojais ir su 
pasitikėjimu pasitinkame gražių Tau
tos Namų realių įsigijimo darbų pra
džią. Už tą pasitikėjimą, LN v-bos ir 
savo vardu visiems ištvermingiesiems 
tautiečiams reiškiu giliausią pagarbą 
ir nuoširdžiausią padėką!

St. Bakšys, LN v-bos pirm.

Matytini filmai
Tarp daugelio naujų filmų mus 

pasiekia ir vienas kitas vertinges
nis, i kuriuos mėgėjai turėtų at
kreipti dėmesį. Ypač pažymėtinas 
šiuo metu einąs japoniškas fil
mas “Ikiru” — Gyventi. Filmas 
pagamintas prieš 10 metų ir pra
ėjusiais metais Stratfordo festi
valyje laimėjo pirmą vietą. Tu
rinys —- gana gilus: vaizduojamas 
žmogaus gyvenimo tikslas. Eilę 
metų gyvenęs paprastą gyvenimą, 
pilietis sužino turis vėžį ir jam li
kę tik 6 mėn. gyventi. Jis metasi 
i linksmą gyvenimą ir pradeda 
lankyti Įvairius klubus. Bet juo 
daugiau jis mato, juo darosi liūd
nesnis. Tada jis metasi i kitus 
projektus. Pagaliau filmas bai
giamas jo laidotuvėmis. Išėjęs iš 
teatro po to filmo kiekvienas bus 
priverstas susimąstyti.

Lengvesnio turinio filmas, ba
letą mėgstantiems, yra “Black 
Tights”,, kur parodomi 4 atskiri 
baletai, užtrunką po 30 min. šo
ka gana geros balerinos, kaip Moi
ra Shearer, Cyd Charisse ir kt.

Praėjusiais metais pripažintas 
geriausiu filmu “West side story”

irgi vertas pamatyti. Tai gana 
linksmas, muzikinis filmas ;iš pu- 
eftorikiečių gyvenimo.

Mažesniuose kino teatruose ro
domas “Satan never sleeps” irgi 
vertas dėmesio. Parodomas kata
likų kunigų persekiojimas komu
nistinėje Kinijoje. V. K.
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HAMILTON, Ont. ..ŠYPSENOS..
(Atkelta iš 4 psL)

nuoširdžiai dėkojame!
Dianą Gedminaitę LN nariu su $100 

— įrašė jos krikšto tėvelis J. Šimaitis. 
Nuoširdus ačiū!

VAIKŲ IŠKYLA. — Saulė kviečia 
visus j gamtą pasigrožėti sužaliavusiais 
lapais ir žydinčiomis gėlėmis, toliau 
nuo miesto fabrikų dūmų ir mašinų 
triukšmo. Ir Hamiltono ateitininkai 
kviečia jaunuosius lietuviukus 6 -13 
metų į vaikų iškylą prie Webster Falls. 
Gražioje pievoje, prie ūžiančio kriok
lio padainuosime lietuviškų dainelių, 
pažaisime ir parungtyniausime. Dešre
lės ir gėrimai nemokamai; taip pat au
tobusas vįsus nuveš nemokamai nuo 
AV par. bažnyčias šį šeštadienį, birže
lio 23 d., 10.30 vai. ryto ir vėl atveš 
4 vąl. p.p. Jei blogas oras — pasilik
sime par. salėje — ten pažaisime.

Užsirašyti pas E. Gudinskienę tel. 
JA. 7-1967 arba pas J. Pleinį tel. LI. 
7-3028, arba pas B. Juozapavičienę tel. 
LI. 4-5015. V.

SKAUTŲ IŠKYLA liepos 1 d. ilgąjį 
savaitgalį neįvyks. Nenorima kliudyti 
vaikų kongresui Niagara Falls birželio 
30 d. _V. P.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 61-oje 
savaitėje atnešė $1.200 ir nuo pradžios 
pasiekė $67.900. Birž. 10 d. LN v-bos 
atstovai St. Bakšys ir J. Mikelėnas lan
kėsi pas tabako augintojus ir gavo di
delės LN paramos. VI. Miceika iš Sim
coe, Ont., St. Kairys iš ten pat ir St. 
Jurgelis iš Tillsonburg įstojo nariais 
su $100. Gerieji E. ir M. Tuinylai, turį 
LN po $100 padarė staigmeną: į prašy- j 
mą prisidėti dar po $100 p. Mikas įtei
kė čekį $400. čia minimiems LN rėmė
jams v-bos vardu gražiausias ačiū!

Iš miško darbų atvykęs į Hamiltoną 
praleisti atostogų, Vai. Kalėda įstojo 
LN nariu ir patikino, kad grįžęs į Ge- 
raldtown, Ont., prisiusiąs dar keletą 
šimtinių, nes jo draugai lietuviai Ha
miltono LN įsigijimą seka su dideliu 
dėmesiu.

Ed. Vembrė, LN kontr. k-jos narys, 
prie jo šeimos- turimų LN $1.600 pri
dėjo dar $200; V. Kežinaitis (200) pri
dėjo trečią šimtinę, ir Pr. Siūlys irgi 
trečią.. Visiems v-bos vardu gražiausia 
padėka!

Delhi, po pamaldų, St. Bakšys iš
platino liet, knygų už $26,50, o atosto
gų proga V. Kalėda irgi įsigijo liet, 
knygų už $6.

Nuoširdi padėka kun. dr. J. Gutaus
kui, paskelbusiam per pamaldas apie 
liet, knygų platinimą.

LN atstovus retu nuoširdumu pri
ėmė ir pavaišino p. Miceikai, Tuinylai, 
S. Šerniėnė ir Pr. Pargauskas. Tams
toms nuoširdžiai dėkojame! -

LN STATYBOS LEIDIMAS iš mies
to v-bos gautas birželio 12 d. Galutinai 
susitarus dėl morgičių ir inž. Pr. Če
poniui užbaigus paruošti paskutines

šio didžiojo lietuviško projekto deta
les, apie liepos pradžią numatomas 
šaukti LN v-bos posėdis, kuris padarys 
galutinį sprendimą dėl statybos vyk
dymo. Į minėtą posėdį numatoma 
kviesi ir LN nariai bei liet, visuome
nė. Paskubėkime su šimtinėmis į pa
galbą! Sk. St.

Skaitytojai pasisako
YRA NEPATIKIMŲ TARPININKŲ
Geriausios prekės — pigiausiomis 

kainomis. Tokių ir panašių skelbimų 
randame įvairiuose mūsų spaudos pus
lapiuose. Tai gražios reklamos, dau
giausia Europoj esančių siuntinių siun
timo įstaigų į sovietų okupuotus kraš
tus. čia gyveną tautiečiai, norėdami 
sušelpti savo artimuosius Lietuvoje, 
be savo sudarytų siuntinių, neretai 
naudojasi ir laikraščių skelbimais. 
Kaip pavyzdį galima nurodyti vieną 
hamiltonietį, kuris yra siuntęs nema
žai savo supirktų siuntinių, buvo pra
šomas iš Lietuvos tam tikrų verslo 
įrankių. Norėdamas skubiau tą malo
numą suteikti savo artimiesiems, už
sakė “geriausios” rūšies įrankius per 
tarpininkus Europoje. Neseniai gavo 
iš Lietuvos atsakymą, kuris labai ap
gailestauja pinigų eikvojimą. Prekės 
— įrankiai, kad ir Lietuvoje, dėl labai 
prastos kokybės naudojimui netinka. 
Siuntinio gavėjas labai prašo perspėti 
visus geradarius, būti atsargiais su to
kiais tarpininkais. V. P.

LENKŲ PASISAVINTIEJI IR ŠLO
VINAMIEJI ASMENYS — KAS JIE? 
Tadas Kosciuška — gimė Lietuvoje; 
Juozas Pilsudskis — gimė Lietuvoje; 
Adomas Mickevičius — gimė Lietuvo
je; Kazimieras Pulaskis — gimė Lie
tuvoje; karalius Jogaila — gimė Lie
tuvoje; karalienė Jadvyga — gimusi 
Vengrijoj; buvęs lenkų kariuomenės 
vadas, šiuo metu gyvenąs Londone, 
gen. Vladas Anders — gimęs Tauragė
je, Žemaitijoje; Lenkijos valdžios iš
trėmime prezidentas Augustas Zales
kis — gimęs Žemaitijoje.

Su Britan i ja - praeitis, sii Amerika - ateitis

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Ave. (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.

LIETUVIO ADVOKATO 
{STAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

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.

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairins pija- 
nlnų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

Du vokiečiai
Atvykę Į Paryžių, du vokiečiai 

nutarė apsimesti amerikiečiais, 
nors angliškai temokėjo tik porą 
žodžių.

— Barman! Two Martinis! — 
užsakė Hansas bare ir pakėlė du 
pirštus, kad visai aišku būtų.

— Dry?—paklausė barininkas.
— No! — sušuko Hansas. — 

Zwei!
Vyras ir žmona

— Bankas, bran°ioii. sugrąži
no tavo čeki, kuri išrašei pirkda
ma apsiaustą, — pratarė nesikarš- 
čiuodamas vyras.

— O, kaip gerai! — apsidžiau
gė jauna žmonelė, — galėsiu dar 
ką nors nusipirkti...

Sąvokų paryškinimas
Sutartinis veikimas — kai tau

tietis geria visuomenini “šnaosa”, 
šoka erdvioj salėj, Įkaušęs pakliū
va daboklėn, o vėliau svetimos 
parapijos klebono ir advokato dė
ka išeina laisvėn.

Real Estate Įstaiga — patalna, 
kur galima netik pirkti ir parduo
ti, bet išgerti geros kavos, papoli
tikuoti ir pasiskolinti pinigu.

Žirantas — asmuo, labia” tikis 
i skolininko apdraudą, negu į 
skolos mokėjimą.

Draugo žmona — infor arinė 
ištaiga, kuri teikia žinias •*emo- 
kamai apie tai, ką tu turi ir ko ne
turi.

Agentas — pilietis, kur s la
biau pasitiki savom koįom negu 
automobiliu ar anglų kalbos mo
kėjimu.

Sėkmingas biznierius — prekv- 
bininkas, darąs vienkartinę apy
vartą kas dešimt metų.

Geltonplaukė — auksas, užda
rytas seife ir neprieinamas.

Brunetė — auksas gilokai ka
syklose, reikalingas darbo jėgos 
ir kapitalo. St. R.

Motoru ir laivu

(Atkelta iš 2 psl.) 
jama, ir visokios kontrolės stovi 
tik ant didžiųjų kelių.

Politika neskiria
Politikos reikalai šių dviejų 

valstybių neskiria. Abi demokra
tiškos. abiejų valstybių piliečiai 
naudojasi tomis pačiomis plačio
mis teisėmis ir laisvėmis. Užsie- bins nutraukti. Taigi, galime eiti 
nio politika daugumoje atvejų ta prie pirmos galimybės, t.y. pilnos 
pati, tik didieji Kanados politikai 
kaikada panūsta užsiimti kažkokia 
taikinimo politika tarp JAV ir 
Britanijos. Bet tai tik pretenzijos, 
kurios gyvenime faktinai ir nėra. 
JAV su Britanija susikalba ir be
tarpiškai. Didelio vaidmens tarp
tautinėje politikoje Kanada ne
gali vaidinti, ypač šiais didžiųjų 
blokų laikais. O kada Kanada už
simano varyti savo politiką, tai 
norom nenorom turi prisiplakti 
prie kurio nors bloko. Kažkokios 
neutralios politikos negali ir ne
galės turėti.

Keturios galimybės
Teoriškai svarstant, galima pri

leisti tokias galimybes: Kanada— 
visai savarankiška valstybė; Ka
nada — glaudžiuose ryšiuose šu 
Britanija; Kanada — sąjungoj šu 
JAV; Kanada — tampa komunis
tinė, sąjungoj su Rusija. i 

Paskutinioji galimybė šiandięn 
nepramatoma, ir ji turėtų atkristi 
iš viso. "Bet . f. istorijos eigoje 
visko gali būti. Vakarams vedant 
amžiną’ nuolaidų politiką su bol
ševikais. galima prileisti, kad ko
munistai užkariauja Vakarų lais
vąjį pasauli, ir Kanada tampa ko
munistinė. Padėtis mums susida
rytų aiški, bet trauktis nebūtų 
kur.

Dabartinė situacija ilgai ne-

truks. Ryšiai silpnės, ir Britanija 
neteks tos Įtakos, kuri dar yra ir 
dabar. Kanadai ji nenaudinga. Tai 
kalbos, kultūros, papročių Įtaka, 
bet daugėjant Kanados piliečiams 
ne anglosaksų kilmės, ji silpnės. 
Tai tik laiko klausimas. Britani
jos prisidėjimas prie Europos ūki
nio gyvenimo šiuos ryšius pasku-

(Outboard and Inboard)

DRAUDIMAI
Taip pat draudžiame VASAR
NAMIUS ir KABINAS visoje 
Ontario provincijoje. Žemos 
kainos.

Prano Barausko
agentūra

RO. 6-0811 ir
RO. 6-0832

(49 Cameo Cres., Toronto 9)

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Ro<EflT07 

Telefonas EM. 6*4182 *
.Toronte

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

(prie Dufferin)

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

Sav. Aht. Paškevičius

Kanados nepriklausomybės.
Realiausias kelias
Ši galimybė yra pati stipriausia 

ir realiausia. Ta kryptimi ir da
bar einama. Istorijos eigos nie
kas nesulaikys. Ypač jei kiltų tre
čiasis pasaulinis karas, tas proce
sas paspartėtų. Kanadai pilnas 
savarankiškumas ir reikalingas, ir 
suprantamas, ir pateisinamas. Ir 
tai visose gyvenimo srityse.

Kaip visai nepriklausomos vals
tybės, Kanados ateitis rikiuotųsi 
taip, kaip jos reali Dolitka reika
lautų. Ir savaime aišku, kad ji tu
rėtu turėti daug bendro su kaimy
nu JAV. Ypač, kaip jau ir dabar 
reikalai verčia, gynybos srityje. 
Modernaus apsiginklavimo aki
vaizdoje ir būsimo karo sąlygose, 
kai kontinentai kovos su konti- 
nentais, neįmanoma įsivaizduoti 
Kanados neutralios valstybės,kaip 
to norėtų liberališki prokomunis- 
tai ir “taikos šalininkai”, kurie 
veda Kanada į bolševikišką glė
bį. Vienintelis Kanadai kelias — 
laikytis kuo tampriau su JAV, ku
rios gali išsaugoti Kanados nepri
klausomybe. Be to, ūkinis gyveni
mas vers Kanadą artėti prie JAV 
gyvenimo lygio ir laikytis jos nor
mų. O politika seks iš oaskos.

Visa tai gali vykti iš lėto, bet 
vyks nesulaikomai. Santykių evo
liucija su JAV diktuos visi kiti 
pasauliniai Įvykiai. Jie gali pa
skubinti, gali ir sulėtinti, bet 
kryptis, atrodo, yra viena.

DR. J. MATULIONYTĖ 
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. MEILUVIENĖ 
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.

DR. 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.)

DR. V. SADAUSKIENĖ
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).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

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.

Dažai ir sienoms 
vaškas, popierisi šepečiai, 

r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4*8431

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

TeL RO. 7-9947
24 Hmnberview Rd., Toronto.

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 16% NUOLAI- 
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAU PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
NAMŲ

RO. 6-7132
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TORONTO Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį, birželio 24 d., 

šv. Jono Krikštytojo, šios parapi
jos bažnyčios globėjo, šventė. 11 
vai. pamaldos šv. Jono Pašalpinės 
dr-jos intencija.

— Sekmadienio pamaldų metu 
paminėta birželio liūdnoji sukak
tis. Pamaldų metu su vėliavomis 
organizuotai, dalyvavo Toronto 
abu skautų tuntai ir šaulių kuopa.

— Praėjusiu sekmadieniu per 
vasarą nutraukiama 12 vai. pa
maldos. Tuo būdu par. bažnyčioje 
vasarą pamaldos — 9.30 ir 11 vai.

— Tėvui Augustinui Simanavi
čiui, jo primicijų proga, nuošir
džiausi sveikinimai ir linkėjimai. 
Jaunojo kunigo kelias tebūna pa
ženklintas Viešpaties palaima ir 
gražiausiu pasisekimu sielų išga
nyme.

— Parapijos choras dviems mė
nesiams išsiskirsto atostogų. Pa
maldų metu kviečiame visus ti
kinčiuosius giedoti įprastines 
giesmes.

— Kleopui ir Onai Kazlaus
kams, išvykstantiems į JAV, lin
kime geros sėkmės. Parapijos 
choras surengė jiems išleistuves.

— Pakrikštytas Linas Pranciš
kūs Stripinis.

Kun. dr. J. Grabys ir kun. A. 
Jonušas Toronte aplankė savo pa
žįstamus ir “TŽ” redakciją. Pir
masis profesoriauja Albany vys
kupijos kolegijoj JAV, antrasis 
rūpinasi šv. Kazimiero kolegijos 
ekonominiais reikalais Romoje; 
vasaros 
ko j.

Kun. 
birželio 
kaip laivo kapelionas. Amerikos 
žemyne praleis savo atostogas. 
Romoje yra gavęs teologijos li
cenciato laipsnį ir dirba italų pa
rapijoj.

Sol. St. Baras, dainavęs Mairo
nio minėjimo koncerte Št. Catha
rines, aplankė savo gimines To
ronte ir sekmadienį lėktuvu grį
žo Čikagon. Rudeniop jis yra pa
kviestas koncertuoti Toronte.
. Muz. St. Gailevičius persikėlė į 
naują butą: 722a Annette St., To
ronto 9; tel. RQ. 3=4885.

Dr. M. Anysui padaryta opera
cija šv. Juozapo ligoninėje. Ap
lankyti atvyko ir jo artimieji iš 
JAV-bių;

Ruošiasi persikelti JAV KI. ir 
O. Kazlausku ir Kudirkų šeimos.

Kr. demokratų konferencijoje 
Clevelande praėjusį savaitgalį da
lyvavo: Vikt. Užupis, J. Gustainis, 
inž. Ankudavičius, p. Manglicai, 

. dr. J. Mlatuliųnytė, R. Aleksaitė, 
A. šapokienė ir A. šapokaitė.

Rinkimų išvakarėse abi didžio
sios partijos turėjo masinius su
sirinkimus. Konservatorių susi
rinkimas įvyko parodos aikštėje, 
Queen Elizabeth amfiteatre ir su
traukė dešimttūkstantinę dalyvių 
minią. Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo min. pirm. J. Diefenbakeris. 
Pažymėtina, kad šioje kalboje ga
na daug vietos buvo skiriama lais
vės temai, pavergtųjų tautų rei
kalams, o taip pat pasijuokta ir iš 
Chruščiovo. Be premjero, dar kal
bėjo eilė kitų didžiųjų iš konser
vatorių tarpo: Ontario premjeras 
Robarts, buv. Ontario premjeras 
L. Frost, Toronto burmistras N. 
Phillips ir eilė feder. min. kabi
neto narių. Kalbėtojus visuome
nei pristatė “Telegram” leidėjas 
ir televizijos stoties 9 sav. J. Bas
sett. Daugumas kalbėtojų, kartu 
su.pačiu min. pirmininku po šio 
susirinkimo atvyko į pabaltiečių 
suruoštą deportacijų minėjimą 
Massey Hall.

Liberalų vadas L. B. Pearson 
tą patį vakarą kalbėjo 6.000 mi
niai O’Keefe’s centre. Dalyvavo 
daug ir naujųjų ateivių, jų tarpe 
ir lietuviu. *

P. Hellyer, vienoje savo rinki
minių kalbų, pažadėjo rūpintis, 
kad būtų ištirtos prekybinės įstai
gos, siunčiančios siuntinius į nau
jųjų kanadiečių gimtuosius kraš
tus. Esą jos imančios nepaprastai 
didelius mokesčius ir kartais Ka
nadoje pirktus daiktus pakeičian
čios sovietiniais gaminiais. Jis pa
minėjo “Ukrainska Knyha” kaip 
įsivėlusią į tokią prekybą.

atostogas praleis Ameri-

J. Jankauskas iš Romos 
28 d. atvyksta Į Torontą

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą šeštadienį, birželio 

16 d., Wappingers Falls, N.Y., 
JAV, Alvernos Kalno pranciško
nų seminarijos koplyčioje trys 
lietuviai pranciškonai — Augusti
nas Simanavičius, Antanas Kve- 
deris ir Juozapas Bacevičius — 
priėmė kunigystės šventimus. 
Vienas jų — Tėvas Augustinas 
Simanavičius — aukos pirmąsias 
iškilmingas šv. Mišias Toronte, 
Prisikėlimo par. bažnyčioje birže
lio 24 d. 11 vai. ryto. Jų metu sa
kys pamokslą primicijanto didelis 
bičiulis prel. J. Balkūnas iš Mas- 
peth, N.Y. Tą pačią dieną 5 vai. 
p.p. Prisikėlimo salėje įvyks iš
kilminga primicijantui pagerbti 
vakarienė. Tiek primicijanto gi
minės, tiek Tėvai pranciškonai 
nuoširdžiai kviečia Toronto lie
tuvius šiose iškilmėse gausiai da
lyvauti ir dalintis bendru džiaugs
mu. Visi maloniai prašomi iš 
anksto pranešti dalyvių skaičių 
parapijos raštinėn telefonu LE" 
3-0621 arba LE. 3-0977 iki šio 
ketvirtadienio, birželio 21 d., va
karo imtinai.

— Prisikėlimo parapija ir T. 
pranciškonai nuoširdžiai sveikina 
D.G. kun. kleb. dr. J. Tadaraus
ką 25 metų kunigystės jubilėjaus 
proga.

— Birželinės pamaldos laiko
mos kiekvieną rytą po 8 vai. Mi
šių. Galintieji prašomi dalyvauti.

— Parapijos choro bendra ir 
paskutinė šio sezono repeticija — 
šį trečiadienį, 7.3Q vai. vak. mu
zikos studijoje. Choras ruošiasi 
primicijų iškilmėms — giedos 
per primicijų iškilmingas šv. Mi
šias ir duos meninę programą iš
kilmingos vakarienės metu.

— Parapijos vaikų choro bend
ra repeticija — šį penktadienį, 
6.30 vai. vak. muzikos studijoje. 
Vaikučiai ruošiasi meninei prog
ramai, kurią jie išpildys vaikų 
kongreso metu Niagara Falls, bir
želio 30 d. Nuoširdžiai prašome 
visus tėvelius, kurie planuoja į šį 
kongresą vykti savo automobi
liais, pranešti parapijos raštinei, 
ar negalėtų priimti kartu vieną - 
kitą vaikučių choro narį. Tuo la
bai padėtų išspręsti transporto 
problemą.

— Bankelio prie Prisikėlimo 
parapijos steigimo darbai vykdo
mi toliau. Šią savaitę šaukiamas 
antras įstatymo reikalaujamas or
ganizatorių susirinkimas.

— Šią savaitę T. Tarcizijus, pa
ilsėjęs ir aplankęs savo, sergančią 
sesutę bei kitus giminaičius, grįž
ta į parapiją.

—- Tėvų pranciškonų stovykla
vietės tobulinimo darbai dar tebe- 
tęsiami Tėvo Pauliaus priežiūro
je. šioje stovyklavietėje ateitinin
kai ruošia stovyklą liepos mėn. 
7-22 d. berniukams ir mergai
tėms nuo 12 metų amžiaus. “Auš
ros” sporto klubo ruošiama sto
vykla vyks nuo liepos 28 d. iki 
rugpjūčio 12 d. toje pačioje Tė
vų pranciškonų stovyklavietėje. 
Suinteresuoti prašomi registruo
tis parapijos raštinėje.

Prisikėlimo Katalikų Vyrų dr- 
ja nupirko 5 egz. knygos “Leave 
Your Tears in Moscow” ir pave
dė “TŽ” redakcijai įteikti juos 
žymiesiems kanadiečiams, lietu
vių bičiuliams. Dr-jai ir toliau va
dovauja V. Sonda.

Dėl alyvos užsakymo. — Pra
nešame alyvos užsakytojams per 
LN, kad b-vė Queen City Fuel Oil 
už visus krosnių pataisymus ne
ima atlyginimo. 6 tik už įdėtą me
džiagą. Jei pasitaiko, kad b-vės 
mechanikas palieka s-tą, ją rei
kia neapmokėtą grąžinti ir pra
nešti, kad esate “Lithuanian 
House customer”.

Alyvą užsisakyti sekančiam se
zonui jau laikas. Pirmieji šių me
tų klijentai, kuris pradėjo alyvos 
užsakymo vajų yra P. Butėnas ir 
Br. Saplys. Laukiame sekančių 98 
klijentų.’ P. L.

Vandens sporto mėgėjams 
ar besinaudojantiems laiveliais 
atostogų metu, ypatingai nepaty- 
rusiems jais plaukioti, patartina 
įsigyti transporto departamento 
paruoštą knygutę “Safety A- 
float”, kuri duoda platesnių pata
rimų ir taisyklių malonesniam lai
ko praleidimui ant vandens. To
ronte galite paskambinti P. Ba
rauskui — RO. 6-0811, ir gausite.

kuria LSToS^teitinin l Pilnas pripažinimas Pabaltijo konsulų 
kai Wasagoje liepos 7 - 22 d., re- į 
gistracija tęsiama. Norintieji va-1 
žinoti į šią stovyklą, prašomi ne
delsiant užsirašyti. Tai atlikti ga
lima asmeniškai, telefonu ar laiš
ku. Toronte užsirašoma Prisikėli
mo par. raštinėje, 32 Rusholme 
Park Cr., tel. LE. 3-0621; Hamil
tone — pas J. Pleinį, 118 Fair
leigh Ave. S., tel. LI. 7-3028 ar A. 
Mikšienę, 120 Dunsmure Rd., tel. 
LI. 9-2366; Niagaros rajone — 
pas T. Barnabą Mikalauską, 75 
Rolls Ave., St. Catharines.

Stovyklavimo mokestis už 2 sa
vaites — $25; dviem iš tos pačios 
šeimos — $40; trim — $45. Nepa
siturintieji gaus lengvatų.

Stovyklos vadovybė kruopščiai ■ . . . . ........................... .
rušia stovyklavimo programą, o bes,ruP,”ant,_ pašalinti_ taikos kliu- 
pati stovyklavietė tobulinama.

Ateinančią savaitę bus paskelb
ta, ką pasiimti vykstant į stovyklą.

Vadovybė
Serga. General ligoninėje jau 

arti metų gydosi Eligijus Narušis. 
Jonas Yokubynas perkeltas i 
Humber Memorial ligoninę Wes- 
tone, kambarys 104. Ligonis nu
siskundžia širdimi. Westono sa- 
natorijon perkeltas Kazimieras 
Ivanauskas, 92 metų amžiaus.

P. Kizis iš Los Angeles lankėsi 
Toronte, kur anksčiau buvo gra
žiai įsikūręs.

J. Tumosa, žymusis radijo vers
lininkas, grįžo iš tarnybinės ke
lionės po Europos miestus, šiame 
versle jis sėkmingai dirba jau 8 
metai, šiomis dienomis jis gavo iš 
vieno Lietuvos studento laišką, i 
rašytą angliškai, prašantį parū- į ti, kad prie pareiškimo konsulatų rei- 
pinti specialų radijo aparatą. Iš kalu sumaniai prisidėjo ukrainiečių 
to matyti, kad J. Tumosa yra ži- kilmės adv. st. Frolick).

Meninę programą išpildė: latvių pia-

(Atkelta iš 1 psL) 
Užlipęs ant scenos, premjeras susilau
kė griausmingų ovacijų. Kad ir pavar
gęs, kalbėjo energingai. Pirmiausia 
priminė, kad pabaltiečiai labai daug 
davė laisvei kaip kovotojai ir kaip 
žmonės, prisidėję prie Kanados pra
turtinimo. žinodamas pabaltiečių ir ki
tų tautų pavergimą, jis pasakęs visą 
tiesą Chruščiovui, pasigyrusiam JT sa
vo laisvėmis. Kanada, buvusi prancūzų 
ir britų kolonija, seniai esanti laisva, 
kaip ir kitos buvusios vakariečių kolo
nijos. “Bet kaip su Lietuva, Latvija, 
Estija... ? ’'klausęs Chruščiovą. Nuo 
to meto sovietinė spauda puolanti jį. 
Negana to, Chruščiovas birželio 14 d. 
atsiuntęs notą kaltinančią Kanadą ato
miniu apsiginklavimu ir įrodinėjančią, 
kad Sov. S-ga esanti taikinga valstybė,

tis tarp Įvairių kraštų. Premjeras pri
dūrė: “Pritaikykite tai Lietuvai, Lat
vijai, Estijai.. Nota buvusi grąžin
ta sovietų ambasadai Otavoje, nes ja 
esą bandyta kištis į Kanados vidaus 
reikalus. Kanada, kaip laisvių kraštas, 
remias visų tautų pastangas gyventi 
laisvėje. Ryšium su tuo premjeras J. 
Diefenbakeris pareiškė, kad jo vyriau
sybė ketinanti suteikti pilhą bei ofi
cialų pripažinimą Pabaltijo valstybių 
konsulams, kurie šiuo metu eina jų 
pareigas, štai jo pareiškimo stenogra- 
finis tekstas: f z

“We are giving our fullest atten- . 
tion to sympatetic consideration, 
and to giving the three acting 
Consuls of these countries — Es
tonia, Latvia and Lithuania — be
ing accorded full recognition by 
the Canadian Governement”.
Pareiškimas sukėlė dideles ovacijas. 

Premjeras baigė kalbą primindamas 
negęstančią laisvės kibirkštį, kuri te
berusena ir Pabaltijy. (Reikia pažymė-

nistė I. Didrichson, lietuvių vyrų kvar
tetas, vad. St. Gailevičiaus ir estų vy
rų choras, dirig. R. Toi ir pianu paly
dimas P. P. Luedig.

Programai gana sumaniai pranešinė
jo p. Miklejohn-Sernaitė.

OPOZICIJOS PIKETININKAI
Minėjimas baigtas visų trijų kraštų 

deklaracijomis ir himnais. Lietuvių k. 
deklaraciją skaitė J. Dailydaitė. Prem
jeras išlydėtas su ovacijomis. Išėjusi 
iš salės minia nustebo pamačiusi po
ros šimtų piketininkų būrį, kuris ištisą 
valandą piketavo iškilmingą kankinių 
minėjimą. Tokiu mostu daug kas pasi
piktino, nes tai buvo opozicinių partijų 
žmonės (ne komunistai), panaudoję 
šią progą rinkimų propagandai. Pabal
tiečių Federacija buvo kvietusi J. G. 
Diefenbakeri kalbėti kaip Kanados 
min. pirmininką, gynusį JT paverg
tas tautas, o ne kaip partijos vadą. Tų 
dalykų sumaišymas šia proga buvo ne- 
geistinas.

Federacijos pirmininkas V. Upešla- 
cis pasiuntė liberalų partijos vadovy
bei ilgą telegramą protestuodamas 
prieš liberalų demonstraciją, kuri su
kėlė “distasteful situation”. Telegramą 
plačiai paminėjo angliškoji spauda.

Toronto didžioji spauda birželinių atlaikyta Suma, po kurios proce- 
įvykių minėjimą platokai aprašė, nors 
akcentavo daugiau vietinės politikos 
momentus: piketavimą, šūkavimus, so- Liet, evangeliku pamaldos — 
vietų notą ir pan. Rinkimų nuotaikoj i birželio 24 d., 1 vai. p.p.. IŠgany- 
buvo aprašyti net pasakojimai 18 metų |oįo bažnyčioje, Bloor ir Indian OalwawA i A K«w zw- llArvvtrlll f-AlVMAf- “ *■

Rd. kampe. Pamaldas atlaikys 
kun. A. Dumpys iš Detroito. Malo
niai kviečiame Toronto ir apyl. 
evangelikus gausiai dalyvauti.

Taryba
Irwin Kupschus. taksi vairuo-

Sibire išbuvusios lietuvių šeimos. “The 
Telegram” klaidingai pažymėjo, kad 
ta šeima esanti iš Latvijos. Bv.

nomas ir okupuoto j Lietuvoj.

Lietuvių studentų žinios
PRAĖJUSIAME MTŽ” NR. du stu

dentai iš Montrealio kviečia torontiš
kius studentus bendradarbiauti lietu
vybės problemose. Tai sveikintinas 
reiškinys. Geriausia, kad iš visur liet, 
studentai susisiektų su jais ar kitais ir 
tarpusavy susirašinėtų lietuviškai.

TORONTO LIET. STUDENTŲ SĄ
JUNGOS pirm, adresas: S. Vaštokas, 
324 Rusholme Rd., Toronto.

TORONTO LIET. STUDENTŲ SĄ
JUNGA spalio 6 d. ruošia Kanados 
liet. Studentų Dieną. Tuomet visi ga
lės susipažinti ir padiskutuoti viešai 
savas problemas. Laikas atėjo ir to
rontiškiams studentams suorganizuoti 
lituanistikos seminarą.

L. Studentų S-gos v-ba
I. KUNIUTYTĖ Toronto un-te bai

gė I kursą Household Science.

R. D. KARKA baigė muzikos kon
servatoriją piano klasę 10 metų kursą.

35.000 ABITURIENTŲ Ontario pro
vincijoje laiko egzaminus iš XIII kla
sės. Pernai laikė egzaminus 31.000. 
Paskutinis egzaminas bus birželio 22 
d. Laikančiųjų tarpe yra virš 20 lie
tuvių. Rezultatai bus pranešti kiekvie
nam studentui raštu rugpj. 15 d. ir 
bus paskelbta Toronto dienraščiuose.

SCARBORO PRIEMIESTYJE nori
ma pastatyti III Toronto un-ta. Toron-

to un-tas jau perpildytas; tuoj bus 
perpildytas ir York un-tas. Numatoma, 
kad Torontas 1980 m. turės virš-2,5 
mil. gyventojų’

OKUPUOTOS LIETUVOS STUDEN
TAI. — Lietuvoje un-tuose ir augšt. 
mokyklose yra apie 20.000 studentų. 
Stojant i un-tą reikia laikyti konkursi
nius egzaminus. Daugiausia stoja i 
medicinos ir inžinerijos fakultetus, 
mažiau i teisės ir humanitarinių moks
lų fakultetus. Dauguma studentų gy
vena bendrabučiuose. Per savaitę jie 
turi 40-48 paskaitas ir dar studijuoja 
iki vidurnakčio bibliotekose. Dauguma
I " ■ ‘ ‘ ■ v /

Bendrabučiuose laikomi, kurie gerai 
mokosi. Jiems duodamas butas, mais
tas, užmokama už mokslą. Tik reikia 
sumokėti maąas mėnesinis mokestis. 
Gyvenantiems ne bendrabučiuose sun
ku verstis, nes pragyvenimas labai 
brangus.

Daugelis studentų praktikos darbus 
atlieka kitose sovietinėse respubliko
se. Gilina mokslo žinias Maskvos, Le
ningrado ir kt. un-tuose. Lietuvos abi
turientams du metu reikia atidirbti 
kolektyviniuose ūkiuose, priklausyti

Išnuomojamas vasarnamis Springhurst 
vasarvietėje, lietuvių rajone. Tel. RO. 
3-2406, skambinti tarp 5-6 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys su virtuve, 
College • Ossington rajone. Telef. LE. 
2-9817.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė su 
atskiru tualetu, yra garažas. Galima 
su vaikais. 326 Campbell Avė., telef. 
LE. 5-9529.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
pirmame augšte, atskira vonia, geram 
rajone, prie gero susisiekimo. Skam
binti po 6 vai. vak. LE. 3-4912.

PARDUODAMA industrinė Singer siu
vama mašina. Labai gerame stovyje. 
RO. 6-3345.

Springhurst Beach vasarvietėje “Dai
navos” vasarnamiuose išnuomojami 
kambariai su atskiru įėjimu šeimoms 
ir pavieniams asmenims. Kreiptis ten 
pat į “Lindale” krautuvę.

Taip pat “Lindale” maisto parduo
tuvėj galima gauti europietiškų ska
nėstų ir lietuviškų sūrių.

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

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

MONTREAL, Que
Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Tėvų Dienos proga suruošta 

gegužinė praėjo su dideliu pasi
sekimu. Atsilankė apie 400 asme
nų, kurie pasidžiaugę p. Baršaus
kų gražiai sutvarkytu ūkiu, pailsė
ję gražioje gamtoje, grįžo į na
mus. Labai džiugu buvo matyti 
susirinkus daug gražaus Montrea- 
lio jaunimo.

— Ilgamečiams Montrealio gy
ventojams p. Griciams, išsikeliant 
į Los Angeles nuolatiniam apsi
gyvenimui, birželio 21 d. giminių 
ir bičiulių buvo suruoštos gražios 
išleistuvės. Sėkmės naujoje vie
toje.

— Šv. Kazimiero salėje birželio 
17 d. buvo suruošta p. Pakulytei 
priešvestuvinė staigmena. Daly
vaujant a"pie 80 ponių ir panelių. 
P. Pakulytei palinkėta laimingo ir 
šviesaus gyvenimo ir apdovanota 
vertingomis dovanomis.

— Dievo Kūno šventė, išnuoln- 
si šį ketvirtadieni, nukeliama į 

i sekmadienį, birželio 24 d. Bus

sija. Kviečiami parapijiečiai gau» 
šiai dalyvauti. E. N.

Radijo stotis naujiesiems atei
viams. — Nuo rugpjūčio vidurio 
atidaroma nauja radijo stotis, ski
riama išimtinai etninių grupių 
reikalams. Be prancūzų ir anglų 
kalbų bus duodamos programos 
15 kalbų. Stoties vedėjas ir savi
ninkas yra lenkų kilmės G. Stan- 
czykowski, studijavęs McGill ir 
Sir George Williams un-tuose. Ka
nados vyriausybė į stotį žiūri kaip 
į pagalbą etninėms grupėms bei 
prierponę įjungti imigrantus Į ka
nadiečių gyvenimą.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8591
Pastatai-Žemė-Draudimas-Paskolos 

Sąskaitos “Lite” numeris #752.
Park Extension 12 butų po 4 Atski
rus kambarius, 100’ pločio, statyta 
1947 metais, nuomininkai apsišildo. 
Pajamų $9.000. Kaina $65.00.

P. Adamonis, RA. 2-2472

Liet, evangelikų pamaldos

Springhursto vasarvietės 
savininkų dėmesiui.

Ši šeštadieni, birželio 23 d.. 8 r , - . .... ... .
vai. vak., lietuvių salėje šaukia- *°:ia.s’ 5?^ apiplėštas dviejų ke
rnas Springhurst ir Brock’s Beach George St. Jis yra
savininkų susirinkimas. Savinin-V1H kilmes, protestantas. Lietuviš
ku org. valdyba, per žiemą studi- £.ai supranta, bet kalba silnnai. 
javusi galimybes sutvarkyti važi
nėjimą paežere, duos išsamų pra
nešimą. Yra ir kitu svarbiu reika- 

\ ‘ ’ ’
mą SU mažais automobiliais nak- Į ne lankiusiems ligoninėje, mano ligos 
ties metu. j metu. Ypač dr. J. Urbaičiui, Tėvui

: Būtina, kad lietuviai savininkai i Kornelijus, OFM, ir visiems mieliems 
‘šiame susirinkime dalyvautų ir blčluhams- Vytautas Buragas 
aktyviai prisidėtų prie reikalingų 
reformų pravedimo. V. A.

Moterys pakeičia- ■- 
mos mašinomis

Britanijoj, Rolleston mieste, 
cukraus pakavimo skyriuje dirbo 
52 moterys ir vienas vyras — Ho
race Moulds, 53 m. viengungis. 
Aišku, jo visi draugai viengun
giai jam to darbo pavydėjo.

Moulds savo darbu taip pat bu
vo patenkintas, kol nebuvo Įves
tos automatinės mašinos. Moterys ' 
buvo pakeistos mašinom. Moulds

* a*vyk° 1S Vokietijos taj sięaucižiai pergyveno ir nusi
žudė.

-------^.. -—    Fabriko vadovybė pareiškė, 
lų, kaip uždraudimas kelti triukš-! Reiškiu nuoširdžiausią padėką ma- ka(Į Moulds negalėjo prisitaikyti 

a---------------------a. m--------------------------------------------------- v I w n I v-----f f I 1 A 1 /S T A O i 1 Cf AC • « • • • vprie mechanizacijos, kur 99% 
darbininkų buvo pakeista mašb 
nomis. “

1953 m.
PADĖKA

Rusai turi parengę Tol. Rytams 
• paremti ir, jei reikės, jiems užim-

Laimingos šeimos: inž. Pranas i ii, 200 divizijų. 4.000 lėktuvų ir 
ir Ina Gvildžiai, Algis ir Klara Žu- stiprų karo laivyną. Taip par’eiš- 
tautai susilaukė sūnelių. Geriausi kė JAV prez. Kennedy savo kon- 
sveikinimai!

Ponią STASĘ GIMŽAUSKIENĘ su šeima, 
Ponią TEKLĘ ADOMONIENĘ su vyru 

jų mylimai mamytei
A. t A.

STEFANIJAI ZURBIENEI
r

minis Lietuvoje.
gilaus liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —
J. ir O. Adomauskai
K. ir L. Meškauskai 
K. ir V. Stanaičiai
J. ir M. Zurliai

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

39 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1493

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baidai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM 
1-9537.

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė.

Tel. CL. 5-6451

Mokslui nėra 
galo

Metai po metų baigiančių uni
versitetus skaičius didėja, tačiau 
ypatingai didėja skaičius tų. kų= 
rie nebepasitenkina un-to baigi
mu ar R A. ir B.S. gavimu. JAV- 
ir Kanadoje pouniversitetinės stu
dijos darosi vis aktualesnės. Kai- 
kuriuose Amerikos un-tuose aka
deminių laipsnių siekiančių nuo
šimtis yra gana didelis. Pvz. Har
vardo un-te — 70%. Princetone
— 67% ir Yale — 70%.

Švietimo atstovai pastebi, kad 
1900 m. besimokančių tikslas bu
vo gimnazijos diplomas, 1940 m.
— un-to diplomas, o šiuo metu 
jau aktualus darosi magistro ar 
daktaro laipsnis. ’ ’ -

Baigusių skaičiui daugėjant, 
pasirinkimas akademikų darosi 
didesnis ir reikalavimai didėja. 

;Tas pastebima netik vyrų, bet ir 
„ .v. ... . i moterų tarpe.-kurių daugelis taip
Prano Skvaranaviciaus, netike- pa^ nebcsjtęnkina un-to diplomu.

gresui.

KLB Krašto Valdybos posėdis
Hamiltono kleboną kun. dr. J.!vaikų kongresą kol kas težinoma 

labai rimtai dirba ir baigia apie 95%. Tadarauską pasveikinti 25 metų
kunigystės jubilėjaus proga pa
prašytas Kr. Valdybos narys ir 
Kultūros Fondo pirm. kun. T. J. 
Borevičius, S J. (Jo vietoje dalyva
vo T. Pečkys, SJ, nes buvo sune
galavęs. Red.).

Pirm. St. Kęsgailą painforma
vo, kad padedant Toronto šv. Jo
no Kr. par. klebonui kun. P. Ažu
baliui, Kanados Lietuvių Bend
ruomenės juridinį įteisinimą pasi
ėmė parlamento narys, lietuvių, ... , , A tinę ucu įcuiicniu iidiyo, lietuviu

'£Sai'^idelis <ira“gas-adv-A- Maloney- 
kaip neprikl. Lietuvos laikais. Komu- kuris tikisi greit tą padaryti. 
nistinė priespauda labai varžo laisvą Jiems reiškiama nuoširdi padėka, 
stud, veiklą. Yra verčiami studijuoti \
marksizmą-leninizmą.

Pirm. St. Kęsgailą painforma
vo. kad apie ruošiamą katalikų

tiktai iš spaudos.
Kanados vakarų lietuvių są

skrydžiui Edmontone nutarta pa
siųsti sveikinimus ir rezoliucijų 
projektai, kuriuos paruoš Polit. 
komitetas.

Dar kartą aptartas Windsoro 
lietuvių nesantaikų klausimas ir 
nutarta kviesti visus į vienybę, už
mirštant smulkias, asmenines ne- 
santaikas. Be ko kita, KLB Gar
bės teismo pirm. adv. Sudikas at-į 
siuntė nuorašus susirašinėjimo su! 
Windsoro apylinkės v-bos nariais. Į 
KLB Kr. v-ba visiškai sutinka su i 
pirmininko aiškinimu.

JAVA SHOPPE RESTORANAS
555 BLOOR ST. W. (prie Bathurst St., į rytų pusę)

yra erdvus, turi visus modernius Įrengimus ir pritaikytas klijentų pato
gumui. Maistas gaminamas geriausios kokybės kvalifikuotų virėjų. Priima, 
mi užsakymai pietums ir grupiniams suvažiavimams pagal susitarimą.
Turntiems automobilius yra patogus jų pastatymas miesto parkinimo aikš
tėje esančioje prie restorano j rytų-pietus. Už valandos parkinimą apmoka 
restoranas.
Restoranas atidarytas kasdien nuo 7 vai. ryto iki 12 vai. nakties, o penk
tadieniais ir šeštadieniais iki 1 vai. nakties. Kviečiame visus apsilankyti. 
Restorano telefonas LE. 2-9256. Savininkai U. ir J. BLEIZGIAI

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.,

Cigarečių kartonas visų rūšių ..į $0 AQ
299 štukų — J,U7

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FN ) 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
AArt+oričL/VC IfAliriPC — Ny,on ^a^less — reg. $1.09 pora 
JYlOreriSKOb IVOJineb _speciali nuolaida—2 poros už S1.00

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu^ 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuven

tai mirusio ir nepalikusio testa-
i mento, byla nutarta perduoti Lie
tuvos konsului, reziduojančiam 
Toronte.

KLB Krašto Tarybos rinkimai 
įsiteisėjo. Skundų nebuvo. Rin
kimų byla, gražiai sutvarkyta, jau 
perduota KLB Kr. v-bai. Nutarta

i rinkiminei komisijai, pirminin-
I kautai J. Adomaičio, ] 
tvarkingą darbą.

Atkreiptas v-bos narių dėme- ; jos min. pirm. Nehrū, kad tik jie 
sys į Londono visuomenininko p.’ nepirktų Rusijoj. Rusai, parduo- 
Daniliūno straipsnį jaunimo klau- darni savo lėktuvus siekia toli nu- 
simu. . matančios politikos ir būsimo In-

Sekantis KLB Kr. v-bos posėdis dijos viso karinio apginklavimo, 
gali būti skubais klausimais. į Paskui ginklus eina ir visokie

KLB KV informacija ; specialistai, o su jais ir NKVD.

Indija perka karo lėktuvus Sov.
Sąjungoj. Tuo susirūpino JAV 

ir Britanija. Indijos krašto aps. 
min. Krišna Menon gavo pritari
mą net iš savo parlamento. Britų

padėkoti už į min. Duncan Sandys paskubomis 
; išskrido i Indiją derėtis su Indi-

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

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

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—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 Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

/t

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

Užsakymai priimami ir paštu.

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.
DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 

alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta į. 
Ameriką. Prąšoma kaina $36.000.

SUNNYSIDE — HIGH PARK. 11 kambarių, atskiras plytų namas, vande
niu alyva šildomas, moderniškai Įrengtas, atskiras butas 4 kambarių I-me 
augšte. Didelis sklypas, garažas. Prašoma kaina $23.000.

RUSHOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kambariai per 3 augštus, 
grožiai Įrengtas, geras nuomavimui, arti susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti 
apie $2.500. Vienas morgičius balansui. „

JANE — ANNETTE. $17.000 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas. 
6 kambariai ir saulės kambarys. Garažas.

DU ŪKIAI. $18.509 pilna kaina už abu. Įmokėti apie 50.000. balansas 10 
metų iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk, Ont.

Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimų High Park Ir Parkdale- 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI. *'




