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Vaikuf kongresai
Jau senokai jieškome pastovesnio pagrindo lietuvybei išeivijo

je išlaikyti. Kai prieš keliolika metų pastaroji emigracijos banga 
pasiekė Amerikos krantus, lietuvybės išlaikymas anksčiau atva
žiavusių lietuvių*  buvo pagrįstas daugiausia trimis veiksniais — 
Bažnyčia, organizacijomis ir mokykla. Naujiesiems ateiviams tad 
ir teko pirmiausia į šiuos veiksnius įsijungti. Amerikos lietuvių 

. katalikų ir evangelikų parapijos, įgavusios naujų jėgų, dar inten
syviau tęsė ir tebetęsia lietuvybės išlaikymo darbą. Daugelyje vie
tų Bažnyčia iki šiol tebėra pagrindinis tautinio išsilaikymo veiks
nys. Naujųjų ateivių įtaką ypač pajuto antras didelis lietuvybės 
stulpas — mokyklos. Senosios Amerikos lietuvių mokyklos gavo 
būrius naujų mokinių.-Salia to daugelyje vietų, ypač Kandoje, įsi
kūrė nauji švietimo židiniai. Pagaliau, jau eilė metų, kaip lietuviš
kosios mokyklos JAV ir Kanadoje yra apsijungusios į darnią švie
timo sistemą, kuriai dabar jau imasi vadovauti Pasaulio Liet. Bend
ruomenės Kultūros Taryba.

Silpniausiai mums sekėsi su organizacijomis. Nepriklausomo
je Lietuvoje turėjome šimtus įvairiausio pobūdžio draugijų — 
kultūrinių, ekonominių, politinių, bažnytinių, karinių ir daugelį 
kitokių. Labai daug organizacijų turėjo ir Amerikos lietuviai. Vie
nos jų buvo maždaug tokio pobūdžio kaip ir nepriklausomoje Lie
tuvoje, kitos — grynai emigracinės, kaip pvz. įvairūs atskirų vals
čių klubai. Į šias senąsias draugijas, deja, įsijungė tik dalis nau
jųjų ateivių. Kita dalis ėmėsi atkurti neprikl. Lietuvoje buvusias 
organizacijas. Viso to išvadoje Amerikoje atsirado tiek daug lie
tuviškųjų organizacijų, kad tiesiog esame tame jų miške paklydę. 
Iš vienos pusės gausios organizacijos pradėjo trūkti narių, o ypač 
vadovų. Iš kitos pusės, nežiūrint visko, didelis lietuvių skaičius 
tebėra nuošalyje nuo betkokio organizacinio judėjimo.

• • •
Tada pradėjome galvoti apie naują lietuvybės išlaikymo bazę 

— Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Nesvarbu jos statuto smulk
menos; esminga ir svarbu tai, kad ji remiasi principu — “Lietuvis 
lietuviui yra brolis”. Bendruomenė remiasi broliškų lietuviškų 
širdžių plakimu. Tiesa, nesame visi vienodi. Tiesa ir tai, kad kaip 
ir broliai vienoje šeimoje kartais apsibarame, apsipykstame netgi 
apsimušame, bet mus visvien jungia vidinė lietuviškoji ugnis. Toji 
ugnis užsidegė mumyse jau motinos prieglobstyje ir rusena visą 
laiką, kartais netgi tada, kai patys nelabai tuo ir besirūpiname. 
Toji vidinė lietuviškoji ugnis ir yra svarbiausia lietuvybės išlai
kymo-bazė. Visi kiti veiksniai lietuvybės -išlaikymo reikalui yra 
tiek svarbūs, kiek pajėgia tą lietuviškąją ugnį pajusti ir kurstyti.

Pirmajame savo gyvavimo-dešimtmetyje Pasaulio Liet. Bend
ruomenė buvo suaugusfujif kūrinys ir beveik tik jiems vieniems 
ir skirta. Bendruomenės ribose suaugusieji gyveno savo senaisiais 
tėviškių prisiminimais, dalinosi lietuviškomis mintimis, kartu 
džiaugėsi lietuviškaisiais laimėjimais, kartu verkė nusiminime ar 
egzaltacijoje. Kad mūsų širdyse daugiau ar mažiau deganti lietu
viškoji ugnis'būtų perduota ateičiai, ji turi būti sustiprinta priau
gančiuose. O priaugančiųjų turime jau bent dvi kartas — vienai 
jų atstovauja jaunimas, kitai — vaikai. Lietuvybės sustiprinimas 
šiose jaunųjų kartose yra pirmaeilis visų pasaulio lietuvių užda
vinys.

Džiugu konstatuoti, kad daugelis įsidėmėtinų šios srities dar
bų kyla ne iš viršaus, bet iš apačios. Medis yra sveikas tik tada, 
kai turi sveikas šaknis. Iš apačios kylanti lietuvybės išlaikymo dar
bų iniciatyva rodo lietuviškojo medžio gajumą.

Šiuo atveju turime galvoje jau antrus metus įvykstantį ir į 
tradiciją įeinantį Kanados lietuvių katalikų vaikų kongresą. Kilo 
jis ne iš viršaus — nekurios nors centro valdybos sumanymu, bet 
iš apačios — tyliame Kanados lietuvių tabako ūkininkų centrely- 
je, Delhi, Ont. Pernai buvo pirmasis kuklus bandymas, šiemet jis 
jau vyksta platesniu mastu Niagaroje — artėja į miestus. Arti
moje ateityje šis spontaniškas judėjimas greičiausiai išsilies dar 
platesne vaga, pasiekdamas visus didžiuosius Amerikos lietuvių 
centrus.

Tuo tarpu šiame sąjūdyje Kanadoje gyviausiai reiškiasi pa
rapijos, kurios tiesiogiai rūpinasi vaikų religiniu ir lietuvišku pa
ruošimu. Reikia džiaugtis, kad jos ėmėsi iniciatyvos. Jų pavyzdys 
galėtų paskatinti ir JAV lietuviškąsias parapijas pajudėti šia link
me. Lietuviškoji bendruomenė tomis pastangomis būtų netik su
stiprinta, bet ir atjauninta. Parapijas remiame, bet kartu ir reika
laujame. kad judėtų. Tegu tad būna ir šis vaikų kongresas parapijų 
įnešu į plačiosios mūsų bendruomenės ir tautos gyvenimą. A. R.

ŠĮ SAVAITGALĮ VAŽIUOJAME Į VAIKŲ KONGRESĄ 

PRIE GARSIOJO NIAGAROS KRIOKLIO!

Kanados rinkimai be laimėtojo
Birželio 18 d. rinkimai Kanado

je daug ką apvylė, ypatingai di
džiąsias partijas, nes nė viena jų 
nesurinko reikiamos daugumos. 
Nors konservatoriai gavo 116 at
stovų, tačiau dar trūksta 17-kos 
iki 133. t.y. daugumos. Liberalai 
gavo 99 atstovus: tas juos irgi ap
vylė, nes jie tikėjosi turėti dau
gumą.

Prie tokios padėties sudarymo 
prisidėjo dvi mažosios partijos, 
kurios suskaldė balsus; NDP gavo 
19 atstovų ir Social Credit — 30. 
kuriu vien Quebeco prov. išrink
ta 26.

Nė vienai partijai negavus dau
gumos, dėmesys krypsta į mažą
sias partijas, ypač Social Credit, 
nuo kurios priklauso, ar konser
vatoriai galės valdyti kraštą, ar 
reikės naujų rinkimų.

Konservatorių partijai
šie rinkimai atnešė skaudžių pra
laimėjimų. Nors jie ir gavo dau
giausia balsų, bet gyventojai pa
rodė, kad norėtų permainos. Net 
5 kabineto ministeriai pralaimė
jo; vos per plauką neiškrito finan
sų min. D. Fleming; Toronto-Eg- 
linton apylinkėje laimėjo tik 700 
balsų skirtumu prieš liberalą Mi
tchell Sharp. Visas konservatorių 
ramstis buvo Kanados vakarai. Iš 
vakarinių provincijų 47 vietų 
konservatoriai gavo 42. Tose pro

Kas naujo Kanadoje?
BALYS KRONAS, 

kandidatavęs į feder. parlamentą 
liberalų partijos sąraše Hamilton 
- West rinkiminėje apylinkėje bir
želio 18 d., pralaimėjo konserva
torių kandidatei — imigracijos 
min. E. L. Fairclough tik 1.792 
balsais. Pastaroji 1958 m. rinki
muose turėjo 13.769 balsų persva
rą. B. Kronas gavo 10.772 balsus, 
G. Chertkoff. NDP kandidatas — 
5.257, A. Defhurst, komunistu — 
417.

pirmąją kredito uniją. Kredito 
unijos yra gana populiarios nau
jųjų ateivių tarpe; vien Ontario 
prov. turi jų net 205. Iš etninių 
kred. unijų didžiausia yra Toron
te lenkų šv. Stanislovo parap. kr.

kių skaičius paskutiniu laiku yra; 
žymiai padidėjęs.

vincijose visi ūkininkai palaikė 
konservatorius; priežastis—kvie
čių prekyba su komunistine Kini
ja. Praėjusiais metais visi ūkinin
kai galėjo pardifoti savo kviečių 
derlių ir ,už tai jie simpatizavo 
konservatoriams. Skaudžiausiai 
konservatoriai pralaimėjo•, Onta
rio ir Quebeco provincijose.

* Liberalų partijai
šie rinkimai taip pat atnešė neti
kėtumų, nes laimėjo ten, kur ne
sitikėjo. Ontario prov., turėjusi 
konservatorių daugumą, šį kartą 
pasuko liberalų pusėn. Visoje 
provincijoje išrinkta 43 liberalai, 
kurių 12 vien Toronte; konserva
torių — 35. Visų dėmesį atkreipė 
Torontas, kuris buvo žinomas 
kaip konservatorių tvirtovė. Iš 18 
atstovų liberalai anksčiau turėjo 
tik vieną, dabar gi gavo net 12, 
NDP — 3 ir konservatoriai — tik 
3. Spauda tą posūkį priskiria nau- 
jiemsiem ateiviam. Nors pastarie
ji ir negalėjo perdaug tų rezulta
tų pakeisti, tačiau, iš dalies prie 
liberalų laimėjimo prisidėjo. Ap
lamai, abu didieji miestai — To
rontas ir Montreaiis pasuko libe
ralų pusėn.

Naujoji demokratinė partija 
gavo 19 atstovų, bet turėjo nusi
vylimų. nes jų partijos vadas T. 
Douglas pralaimėjo savo rinkimi
nėje apylinkėje. Jie nusivylė taip 
pat Saskatchewan provincija, kur 
sudaro provincinę valdžią, nes 
ten negavo daugumos. Partija re
miasi darbininkų unijomis, ir ūki
ninkai šį karta ją nepalaikė. Jie 
surinko palyginti nemažą balsų 
skaičių visoje Kanadoje — net

Savaitės įvykiai
AMERIKOS ŽVALGYBOS ŽINIOMIS RAUDONOJI KINIJA VĖL 

TELKIA SAVO KARINES JĖGAS PRIES FORMOZOS VALDOMAS 
SALELES. Kariuomenės privežta daugiau, negu prieš dvejus metus, 
kai tos salos buvo nuolat bombarduojamos. Amerika mano, kad yra 
ir dabar dvi galimybės; arba Kinija nori vėl pagąsdinti ir atitraukti 
Amerikos karo jėgas iš P. Azijos, arba tikrai gali mėginti keltis. 
Diktatoriai, kai krašto viduje kyla sunkumai, mėgina nukreipti sa
vo masių dėmesį į “išorinius laimėjimus”.

Demokratiniai kiniečiai, dabar susispietę Formozos saloj, dviejo
se salose prie pat Kinijos laiko įgulas: Quemoy saloj, kur gyventojų 
tik 45.000, kareivių yra 100.000, o Matsu saloj, kur gyventojų yra 
11.000, kariuomenės yra 60.000. Jeigu šias salas užpultų komunistai, 
neaišku ar jas gintų Amerikos kariuomenė.

V. Berlyno policija, norėdama, 
apsisaugoti nuo komunistinės po
licijos šūvių, stato barikadas. Ry
tų policija pradėjo dar stiprinti 
savo įtvirtinimus. Taip Berlynas 
tampa tvirtovių miestu.

N. Chruščiovas, lankydamasis 
Rumunijoj, užkliuvo už kapita

listinio pasaulio ir vėl pažadėjo 
jį palaidoti: “Jokios raganos ar 
burtininkai kapitalistinio pasau
lio neatgaivins”. Grįžo Maskvon 

: sirguliuodamas.
Kubos svarbiausias gaminys — 
cukrus vėl neužderėjo. Pagal 

vyriausybės planus jo turėjo būti 
daugiau 2.000.000 tonų, o yra 
600.000 tonų mažiau nei pernai. 
Tai žemiausias derlius.

Belgai pradeda grįžti į Kongą. 
Prieš dvejus metus belgai, Kon- 
gui tapus nepriklausoma valstybe, 
skubiai bėgo, nes buvo jiems*  pa
vojus. Dabar padėtis, atrodo, ap
rimo, ir kongiečiai patys įsitikino, 
kad neviską jie gali. Paskutiniais 
dviem mėnesiais tokių sugrįžtan
čių skaičiuj'; i’ip didėja. Grįžta ma
ži verslininkai, restoranų savinin
kai ir kt. Sugrįžę baltieji turi pri
siderinti prie naujų įstatymų ir 
natšej^^kJžjsį^Mkneturi jokiu

tiniai pasekėjai savo metodais, 
sakoma, labai panašūs į visiems 
žinomus “Jehovos liudininkus”.

Kodėl Quebecas pasuko jų pu
sėn? Jau prieš rinkimus buvo ti
kėtasi, kad kreditistai ten bus po
puliarūs. Quebeco gyventojai yra 
nusivylę, abiejom didžiosiom patr 
tijom. Ta išnaudojo Social Credit
provincijos vadas Real Caouette, xauu su
kuris rinkiminį vajų pradėjo jaut Juoaaisiais- 
prieš 2 metus. Real Caouette, ge-į Amerikos spaudos žiniomis, 
ras kalbėtojas, kas savaitę kalbė- praeitam susitikime De Gaulle ir 
davo per televiziją. Jo dėmesys‘Macmillan svarstė galimą Ameri- 
buvo atkreiptas į neturtinguosiusJkos dolerio nuvertinimą. Esą abu 
ir paprastus žmones, kuriem jis nutarę tokiu, atveju nuvertinti ir
užimponavo savo šūkiais, kad 
“Pearsonbakerio” partijos apvylė 
Quebecą ir jūs nieko nepralošite 
balsuodami už SC, arba kaip jis 
vadina Les Creditistes. Jeigu So
cial Credit pateks valdžion, kiek
vienam asmeniui buvo žadama iš
mokėti net $100 dividendo. Que
beco gyventojai, pasimetę po Du
plessis mirties, tam patikėjo ir iš
rinko net 26 SC atstovus.

Kas toliau?
Dabartinė būklė nieko gero ne

žada. J. Diefenbakeris pareiškė 
valdysiąs su konservatorių mažu-: 

(Nukelta į 6 psl.)

savo valiutas, prisitaikant prie 
Amerikos dolerio.

Vokietijos kancleris Adenaue
ris kritikuojamas jo partijos. 

Esą ji nori Britanijos Europos 
Bendrojoj Rinkoj, platesnės vie
nybės tarp Europos valstybių; esą 
perdaug mokama valstybės tar
nautojams: biudžetas perdaug iš
pūstas; 86 metų kancleris jau ne
sugebąs apimti visų valstybės rei
kalu. Prieš kanclerio būsimą vizi
ją Prancūzijoj sukilo prancūzų ko- 
i munistai.

Indijoj vėl jaučiama ūkio sun
kumai. Ligi šiol ją rėmė Ameri

ka, Kanada, V. Europa, net Japo
nija. Indijos prašymas padidinti 
jai pagalbą buvo svarstytas ir ne
buvo patenkintas. Amerikos kon
gresas Indija nusivylęs. Taip pat 
ir Europos valstybės. Nehru vy
riausybė pasiryžo padidinti savo 
eksportą ir auginti daugiau med
vilnės, arbatos ir kitų gaminių. 
Pagalbos jieško Vakaruose, o lėk
tuvus ketina pirkti Sov. Sąjungoj.

Amerikos valstybės sekretorius
D. Rusk aplankė Prancūziją, 

Vokietiją ir Italiją. Buvo ir Ber
lyne, kur apžiūrėjęs sovietų sie
ną, pasakė; “Mes rasime būdų ją 
sugriauti”. Nikita, būdamas Ru
munijoj, dar kartą pagrasino pa
sirašysiąs sutartį dėl rytinės Vo
kietijos, tik šį kartą nenustatė 
termino. Adenaueris, po pasima
tymo su D. Rusk, pasakė, kad jie 
esą sutarę bendrą politiką dėl 
Berlyno. Romon atvykęs kalbėjo
si su Italijos vyriausybe dėl Eu
ropos Bendrosios Rinkos.

Lauko vyriausybę sudaro .vie
nuolika neutraliųjų, keturi iš de
šinio sparno ir keturi iš komunis
tų. Vyriausybę remia Amerika, 

ir;knoš valstybės, j
JAV krašto apsaugos sekreto
rius MacNamara pareiškė, kad 

Britanijos ir Amerikos branduo
linės jėgos yra derinamos pagal 
tam tikrus planus ir yra pasiren
gusios karo atveju sutartinai muš
ti priešo taikinius.

JAV pasiuntiniai Lenkijai ir 
Jugoslavijai buvo iškviesti į 

Vašingtoną duoti savo paaiškini
mus kongresui dėl Lenkijai ir Ju
goslavijai teikiamos piniginės pa
ramos.

Amerikiečiai prašo Kremlių ne
bausti mirtimi už ūkinius nusi
kaitimus. Niekur pasaulyje nu

sikaltimai, padaryti bevagiant, be- 
spekuliuojant ar kaip kitaip nesą 
taip žiauriai baudžiami.

Iš R. Berlyno pabėgo į vakarinį 
mechanikas, išsikasęs tunelį po 
mūro siena. Pabėgo su 11 žmonių.

STIPRINAMAS KANADOS DOLERIS

BEDARBIŲ SKAIČIUS
yra mažesnis, negu tuo načiu lai
ku praėjusiais metais, tačiau šiuo 
laiku Kanadoje dar yra 336.000 
bedarbių.

KANADOS GYDYTOJŲ
SĄJUNGA, kuri turi 18.000 na

riu ir $350.000 kapitalo, pareiškė 
palaikysianti Saskatchewano gy
dytojus jų kovoje prieš provinci
nės vyriausybės priverstinę svei
katos apdraudą. Esą būtų gydyto
jo pažeminimas, jei jis taptų val
džios tarnautoju.

KREDITO UNIJŲ
KANADOJE šiuo metu yra 

5000 su 2.5 mil. narių ir $1.300 
mil. kapitalo. Kr. unijos įsteigėju 
laikomas Alphonse Desjardins iš 
Levis. Que., kuris 1900 m. įsteigė

FORDO STREIKAS
JAV paliečia ir Kanados darbinin
kus. Oakvillėie yra 3 300 kanadie- 

unija su 3000 narių ir $3 mil. čiu. dirbančių Fordo fabrike, 
įsisteigė 1945 m. * i Windsore — 4.300.

KANADA YRA 
VIENINTELE VALSTYBE 

visame Britų Commonwealthe, 
neturinti savo vėliavos nei valsty
binio himno. Australija. N. Zelan
dija, Indija, Ceilonas, Gana ir Ni
gerija turi savo himnus, bet Kana
dos politikai dar nesiryžta. Prieš 
rinkimus visos partijos prižada ir 
vėliavą ir himną, bet po rinkimų 
viską pamiršta.

KANADOS ŪKININKAI 
nemoka pajamų mokesčių ir daž
nai apeina įstatymus, tačiau jokio 
spaudimo jiems nėra daroma. Iš 
550.000 ūkininkų Kanadoje mo
kesčius moka tik 66.000. Visi kiti 
laikomi neturėję užtektinai paja
mų. Pvz. Quebeco prov. užregist
ruota tik 766 ūkininkai, mokėję 
mokesčius, nors visų ūkininkų pa
jamos siekė $420 mil. Panašiai 
yra ir kitose provincijose. Dauge
lis ūkininkų nemokėjimą mokes
čių laiko legalia savo teise, ir vy
riausybė perdaug nesistengia tų 
mokesčių išreikalauti.

Social Credit partija
tapo laimėtoja, ta prasme, kad ga
vo 30 atstovų ir gali bendradar
biauti su viena ar kita partija. 
Tuo būdu ji tampa šiuo metu 
reikšmingiausia. Nors kreditistai 
sudaro provincinę valdžią Alber
toj ir Br. Kolumbijoj, tačiau šį 
kartą 26 vietas gavo Quebeco pro
vincijoje. Kas yra ta mažai kam 
žinoma partija? Daug kas ją žino 
kaip “funny money” partiją. Ji 
skiriasi nuo kitų savo skirtinga fi
nansų politika. Gimė ji Kanados 
vakaruose ir jos kūrėjai ir dabar-

Vyriausybė ėmėsi svarbių ir 
greitų priemonių sustabdyti Ka
nados dolerio kritimui. Pakėlė 
muitus daugiau kaip pusei įveža
mų prekių nuo 5% iki 15%, su
mažino valdžios išlaidas ir suvar
žė Kanados gyventojams įsivežti 
su savim prekių grįžtant iš kitų 
kraštų. •

15% muitai padidinti užs. gė
ralams, rūkalams, liuksusiniams 
maisto dalykams, sportiniams 
įrankiams, foto aparatams, kvepa
lams, kilimams, brangenybėms, 
odos išdirbiniams ir šaldytuvams.

Šių prekių Kanada importuoja 
už $150 mil. per metus. 10% mui
tai padidinti automobiliams, rek
laminei medžiagai, baldams, in
dams, konservuotam maistui, po
pieriui, drabužiams, radijo ir te
levizijos aparatams ir kt. Šios rū
šies prekių Kanada importuoja

už $650 mil. 5% muitai padidinti 
ilgai eilei kitokių prekių, kaip 
įvairiems aparatams, tepamajai 
alyvai, vamzdžiams, drabužių me
džiagoms ir kt. Šios grupės reik
menų importuojama už $2.300 
milijonų kasmet.

Numatoma, kad pakelti muitai 
sutaupys $200 mil. per metus. 
Valdžios išlaidų sumažinimas su
taupys kitus $250 mil. Dar nėra 
aišku, ką valdžios išlaidų sumaži
nimas palies. Spėjama, tai bū
siant krašto apsaugos ministerija, 
kurios biudžetas dabar yra $1.67 
bilijono arba 26% visų vyriau
sybės išlaidų.

Daugiausia tikimasi sutaupyti 
suvaržant kanadiečiams parsive- 
žimą gaminių iš užsienio. Grįžtan
tieji iš JAV galės parsivežti pre
kių be muito tik už $25 kas keturi 
mėnesiai; anksčiau galėjo — už 
$100. Iš užjūrių grįžtantieji dabar 
galės parsivežti prekių be muito 
tik už $100 kartą į metus; anks
čiau galėjo — už $300. Numato
ma, kad šis suvaržymas sutaupys 
iždui apie $300 mil. metams. Be 
to, Kanados vyriausybė iš užsie
nio pasiskolino 1 bilijoną dolerių 
ir pakėlė palūkanas iki 6%, kad 
nebėgtų kapitalas užsienin.

KANADOS VAIKŲ KONGRESAS

UŽSIENIEČIAI
STUDENTAI iš Afrikos ir Azi

jos kraštų, studijuoją Kanadoje, 
dažnai išvyksta iš Kanados visiš
kai nesusipažinę su kraštu. JAV 
jiems yra sudaromos sąlygos ap
važi nėti visą kraštą ir susipažinti 
su demokratine santvarka ir gy
venimo būdu. Daugumas tų stu- ...... _
dentų. griže į savo gimtuosius tuo tarpu, šiandieninė prekvba 
kraštus, užima gana augštas vie- _ 
tas.

REIKALINGA NAUJŲ
VADU su platesniu horizontu, 

pareiškė prekybos min. pavaduo
tojas J. Roberts. Esą Kanados 
verslininkai domisi tik Kanada,

LIETUVIŲ DIENA WINDSORE
Rengėjų komitetas intensyviai 

dirba, ruošdamas LD programą. 
Metraštis jau atiduotas surinkti 
“Žiburių” spaustuvei. Koncerto 
programai išpildyti pakviestas 
“Dainavos” ansamblis iš Čikagos. 
Su opera “Aida” nepavyko susi
tarti dėl perdidelių piniginių sun
kumu.

Sekmadienį — pamaldos. Kata
likams jas laikys vysk. Carter, pa
mokslą sakys vysk. V. Brizgys;

įvyksta šį šeštadienį, birželio 30 
d., Niagara Falls.

Pamaldos
Kongresas prasideda pamaldo

mis 12 vai. St. Ann’s bažnyčioj, 
1740 Buchanan Ave. Pamaldas 
laikys vietos vyskupas, pamokslą 
sakys T. Liauba, OFM.

Eisena —
Po namaldų rikiuotėje einama

1 IS 6 ALKOHOLIKŲ
Kanadoje yra moteris. Alkoholi-

priklauso ne nuo krašto būklės. ___
bet nuo tarptautinės politikos ir Darbo savaitgalio šeštadienį 
ekonominių pasikeitimų, kurie, įvyks sporto varžybų ir meno pa- 
daugeliui kanadiečių dar esą sve- rodos atidarymas. Jos truks ir 
timi. sekmadienį.

evangelikams — kun. L. Kostize- prie Nežinomojo Kario paminklo 
nas. Po pamaldų — vainiko už- arti Niagaros krioklio — Clifton 
dėjimas prie žuvusiems už laisvę Hill.
paminklo. Vakare — koncertas. Užkandžiai — Queen Victoria 
Tain pat numatyti pietūs garbės Park po iškilmių prie Než. Kario 
svečiams; dalyvauti juose galės paminklo.
kas norės. Pietų reikalu kreintis i Koncertas — Auditorium ofkas norės. Pietų reikalu kreiptis į
p. Butavičienę 1249 Elmere Ave., the Collegiate Vocational. Ep- 
Windsor, Ont. Nakvynių reikalais worth PI. Si vieta pasiekiama va- 
rūpinasi R. Puida, 459 Church žiuojant Victoria Ave. į Epworth 
St., Windsor, Ont. < PL

Kelio nurodymai i
Niagara Falls
Važiuoti Queen Elizabeth plen

tu. Privažiavus Niagara Falls cir
kelį, jį pravažiuoti; truputį pava
žiavus, tuojau matyti virš kelio 
tiltas ir ženklas Lundy’s Lane. Iš
lindus pro tiltu sukti į dešinę, 
važiuoti ant to tilto ir tiesiog va
žiuoti į miestą. Pervažiuojama 
Main Street ir tuojau prasideda 
Ferrv St., kuria važiuojant už pir
mu šviesu randama skersinė Bu-

matyti St. Ann bažnyčia.
Laukiama apie 400 vaikų. Vie

ni atvyks autobusais, kiti — au
tomobiliais.

Iki pasimatymo kongrese!
Inf.



I

1962. VI. 28. — Nr. 26 (650)

GEDIMINAS GALVA

THE LIGHTS OF HOMELAND
Published by Lithuanian R. C. Cultural Society of Canada 

SAVAITRASTIS
Vyr. red. K. Dr. Pr. Gaidamavičius. Pavaduotojas A. Rinktinas 

Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija. Prenumerata 
visur metams $5.00, pusmečiui S3.00. įmokėję nemažiau $10 laikomi 
garbės prenumeratoriais. Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorių pasirašyti straips
niai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

941 Dundas Street West • Toronto 3, Ontario • Canada 
Telefonas 368-6813.

į viso pasaulio laisvus lietuvius!
Laisvos Lietuvos tragedija pra

sidėjo 1940 metų birželio 15 d. 
Pirmoji bolševikų okupacija bu
vo trumpa, vokiečių ilgesnė, gi 
dabartinė raudonųjų priespauda 
yra pati ilgiausia ir žiauriausia. 
Tie visi kančios metai brangioje 
tėvynėje sukūrė didvyriškų parti
zanų laikotarpi. Mūsų miškai ir 
laukai yra persisunkę jų krauju. 
Kas besuskaitys kritusiųjų ka
pus? Laisvos tautos bent dabar
tyje tokių herojų neturi!

Laikas laisviems lietuviams 
Amerikoje, kur esame visokiomis 
gėrybėmis pertekę, šio krašto 
žmonėms parodyti tų partizanų 
didvyrišką kovą, atskleisti jų he
roizmą. Kitaip nebūtume verti va
dintis jų broliais, jų seserimis. 
Pagaliau jų kultą ir pačiuose mu
myse-turim didinti, plėsti.

Toli vakaruose. Oregan valsty
bėje, augštoje ir nepaprastai gra
žioje vietoje yra kuriama švento
vė Įvairių tautų krikščioniškoms 
kultūroms išryškinti. Portlando

miesto lietuviai gavo anos švento
vės komiteto kvietimą pastatyti 
originalų paminklą - kryžių, kuris 
primintų visiems mūsų tautos 
didvyrius. Toji vieta sudaro mil
žinišką kryžkelę, pro kurią ke
liauja šimtai ir tūkstančiai turis
tų. Toki kryžių Įruošti vien Port
lando lietuviams neįmanoma. Jie 
kreipėsi pagalbos pirmoje eilėje i 
Čikagos lietuvius. Tad čia ir susi
darė pagrindinis komitetas to pa
minklinio kryžiaus projektui pa
ruošti, lėšas sutelkti, jo pastaty
mui. jo nugabenimui.

Lietuvi, jei iš širdies mvli par
tizanus, didžiuojiesi jų darbais, 
nori juos pagerbti, parodant iu 
amžiną pasiaukojimą, padėk 
mums, tuojau siųsk savo auką, 
kad kryžius būtų gražesnis, didin
gesnis! Galybių Viešpats laimins 
tavo ryžtą, kaip ir mūsų tautos 
laisvės kovas!

Paminkliniam kryžiui 
statyti komitetas

Dar apie kryžių Portlando
Tolimame Oregone, Portlando 

apylinkėje, amerikiečiai katalikai 
kuria majestotingą šventovę. Ji 
vadinama Amerikos Liurdu. Ku
riama Tėvų servitų jau nuo 1924 
metų. Šventovė išsitęsusi didelia
me dviejų augštumų plote, kurio 
papėdėje — lyguma, žaliuoją so
dai. Šventovės pagrindą sudaro 
bronzinės Kryžiaus kelio stotys 
su Kristaus ir šv. Pilypo grota. 
Tos didingos šventovės kūrėjai 
yra pasiūlė ir lietuviams pasista
tyti paminklini kryžių. Primenan
ti amerikiečiams ir visiems ki
tiems apie ’’’ūsų butas-žuvush*'  
didvyrius. Gražų >r vertingą pa
siūlymą yra gave Portlande gyve
nantieji lietuviai bet jų jėgos per 
mažos tokiam dideliam uždavi
niui. ' *

Kilo sumanymas perkelti to pa
minklo akcijos centrą i Čikagą. 
Tą pasiūlymą čikagiečiams par- 
**«ė PorŪą’^b v,atšSta*fkęs  
gieū» ’Valerijonas Šimkus, kon- 
traktorius ir didelis Įvairių lietu
viškųjų darbų rėmėjas. Jo inicia
tyva Čikagoje sudarytas organiza-

Albanijos sukilimas prieš Maskva
Albanijos pasipriešinimas Maskvai padidino įtampę 

tarp Kinijos ir sovietų
Nuožmūs kovotojai kalnuose
Ilirų ir trakų palikuonys iš se

no pasižymi nepaprastu nuožmu-

Maskvos - Tiranos barniai I rauti, ir kitų Azijos kraštų kom-
N, S. Chruščiovas nustalinimu * partijas laikytis nuošaliai. Lenki- 

siekė dviejų taikinių: leisti bent t jos ir Italijos kompartijos bandė 
mu. Kai Romos imperija užkaria- kiek atsikvėpti krašte ir pašalinti
vo llirijos karalystę 3 a. prieš 
Kristų, kaikurios giminės, tarp 
jų ir albanai, sukilo prieš nugalė
tojus. Slinko amžiai. Atėjo sla
vai — bulgarai, serbai, protar
piais Įkėlė koją neapoliečiai, ve- 
necijiečiai iki turkų Įsigalėjimo 
Balkanuose. Vieninteliai albanai 
Europoje tapo mahometonais. Al
banai tik 1812 m. pasiskelbė ne
priklausomais. Jų nepriklausomy
bę rėmė Austrija-Vengrija, o jai 
griuvus — Italija.

Pastarojo karo metu Maskvos 
Įtaka pasiekė albanus. 1941. m. 
Įsikūrusi albanų kompartija sto
jo kovon prieš vokiečius ir italus. 
Ašies valtybėms žlugus, kompar
tija sukūrė liaudies respubliką, 
kurioje Įvesta sovietinė san
tvarka.

Albanijos - Jugoslavijos 
Įtampa
Albanijos - Jugoslavijos itemp~ 
santykiai paruošė kelią Mask

vos - Tiranos Įtampai. Jugoslavi
jos kompartija turėjo didelės Įta-; 
kos Albanijoje. Kai 1948 m. Įvy- 
ko nesutarimas tarp Belgrado ir1 
Maskvos, Tirana paskubomis 
skelbė, kad Tito ir kiti Jugosla
vijos kompartijos vadovai yra ko
munizmo išdavikai, nukrypėliai 
nuo komunistinės linijos. Didelio 
susijaudinimo būta Albanijoje, 
kai 1955 m. N. S. Chruščiovas at
vyko i Belgradą. Kompartija ėmė 
nuogąstauti, kad Jugoslavijai vėl 
atsiras proga kištis i Albanijos 
reikalus. Jai prieš akis iškilo Bel
grado pastangos tiesioginiu būdu 
ar ruošiamais perversmais Įsiga
lėti Albanijoje. Senas Įniršis prieš 
serbus vėl atgijo. Jis turėjo Įta
kos ir i santykius su Maskva. N. 
S. Chruščiovo 1956 Tn. vasario 
mėn. paskelbtas nustalinimas su-

ti

granito pedestalo, 12 pėdų pločio 
ir 6 pėdų augščio. Kiekviename 
pedestalo šone bus Įrašas: fronte 
— apie partizanų auką, o kituose 
šonuose — ištremtųjų primini
mas, Lietuvos žemėlapis ir pri
minimas lietuvių Įnašo Amerikai. 
Pats kryžius turi tris augštus. ku
riuose telpa šios skulptūros: sopu
lingosios Dievo Motinos, šv. Ka
zimiero. Šiluvos Dievo Motinos, 
Aušros Vartų ?4arijos. Rūpintoje- krėtė Enver Hoxha (tarti — Ho- 
lis. Vvtautas Didysis ir keletas 
mažesnių skulptūrų. Visas pa
minklas yra išimtinos vertės.

P. Dirkis

dža) ir kitus kompartijos vadus 
kurie 1949 m. Įsakė sušaudyti Ko

LAIKAS STOTI į 
LIETUVIŲ GIMNAZIJAS

Teko patirti, kad dar gali būti skaičius buvo daugiau, negu pus- 
priimtos kelios gero elgesio mer- antro karto didesnis už prieš me- 
gaitės i Putnam bendrabutį, veda- tus buvusįjį. Tačiau ir i šią gini
mą lietuvių vienuolių — Marijos naziją prašymus paduoti yra ge- 
N e kaltai Pradėtosios seserų. Lie- riau dabar, nes atostogų metu be
raviu vedamos gimnazijos čia nė- veik nėra Įmanoma gauti reika- 
ra, bet bendrabutyje gyvenančios laujamas atestacijas iš baigtųjų 
lietuvaitės lanko netoli esančią mokyklų, o mokslas ten pradeda- 
gimnaziją — Putnam Catholic mas pirmąją rugsėjo savaitę. Pla- 
Academy, vedamą prancūzų kil- tesnės informacijos reikalu rašyti 

šv. Dvasios se- gimnazijos rektoriui šiuo adresu: 
serų. Akademija siekia: a) duoti Very Rev. J. Gailiušis, OFM, 
„-..-„i Rector Anthony’s Highschool,

Franciscan Fathers, Kennebunk
port, Maine, USA.

Tiek Putnam; tiek Kennebunk-

pasukti i dešinę.
Albanijos nusiteikimas kovoti 

prieš Maskvą buvo Pekinui nau
dingas, nors ir brangus, nes buvo mokinėms plačius kultūrinio išsi- 
priverstas siųsti maistą i Albani- auklėjimo ir išsimokslinimo pa- 
ją, kai jo trūko savo milijonams grindus ir b) įkvėpti joms katali- 
pasotinti. **“* * * “ ‘

Albanijos atsikirtimas
Albanijos dienraštis “Žėri i 

Popullit” balkanišku į 
puolė netik Tito — “kapitalistų 
tarną”, bet ir Chruščiovą — “Ju
dą - išdaviką”, “suokalbininką”, 
“marksizmo pažeidėją”. Sovietų 
ambasadoriui beliko išvykti iš Al
banijos. Diplomatiniai santykiai 
nutrūko, nors ambasados neužda
rytos. Maskva, erzindama Tiranos 
kompartiją, puse lūpų pratarė: 
Albaniją reikia padalinti tarp 
Graikijos ir Jugoslavijos.

Hoxha gerai žino, kad Albani
ja negali pasikliauti ilgamete Ki
nijos parama. Jis stengiasi išplės
ti prekybinius santykius su “liau
dies” respublikomis. Italija, Pran
cūzija ir vakarine Vokietija. Su 
Graikija santykiai pagerėjo. Alba
nija sutiko leisti graikams išvykti 
i Graikiją, kuri šiuo metu liovėsi 
kalbėjusi apie atskyrimą nuo Al
banijos šiaurinio Ėpiro.

Nauji vėjai
Komunistiniai kraštai žino, kad 

tarpusavis nesutarimas jiems nie
ko gero nežada. Maskva ir Peki
nas slaptuose pasitarimuose ban
do išlyginti tarpusavio nesutari-

bendravimo kliūtis tarp Maskvos 
ir Belgrado. Albanija, žiriodama 
Maskvos ir Belgrado kėslus nuša
linti kompartijos vadovą Enver 
Hoxhą ir minister; pirmininką 
Shehų ėmė pulti ne tik Jugosla
viją. bet ir sovietus. Tuo pat me
tu ėmė jieškoti atsparos svetur. 
Milžiniška Kinija ir 1,5 mil. gy
ventojų teturinti Albanija rado 
šneką. Albanų spauda ėmė atvi
rai pulti Chruščiovą dėl nukrypi
mo nuo kompartijos “tikrosios” 
linkmės. Tiranos kompartija. 
1960 m. suradusi užnugari Peki
ne. vis aštriau puolė sovietus, ku
rie praėjusi pavasari nutraukė 
ūkinę ir techninę paramą Jugo
slavijai. 81 ’‘kompartijos suvažia
vime Maskvoje Albanija biivb pa
sodinta kaltinamųjų suolę, Netru
kus jai pateiktas kaltinimas: Al
banija • kapitalistinių valstybių 
įrankis. Šie Įvykiai tebuvo Įžanga. 
Pr. rudeni Įvykusiame 22-me 
kompartijos suvažiavime Maskvo
je pasmerkti stalininkai ir Alba- 

į nija. Gruodžio mėn. nutraukti 
diplomatiniai santykiai tarp Ti
ranos ir Maskvos.

Pekino Įsikišimas
Kinija susikirto su sovietais ne 

dėl ideologinių nesutarimų. Kinai 
norėjo žymiai didesnės ūkinės ir 
techninės paramos iš sovietu. Jos 
nesulaukė. Pekinas siekė ryškes
nės užsienio politikos, o Maskva 
pasirinko “taikų” sambūvi su Va
karais ir kurstė mažuosius karus. 
Kinija pripažino sovietu pirmavi
mą. bet siekė, kad ir jos balsas 
būtų išgirstas. Maskva nesisku
bino “šeimos” bylą baigti. .įrėmė 
kištis net i pietrytinės Azijos 
klausimus, kurių sprendėju dėio- 
si Pekinas. Trvs sausros iš eilės 
Kinijoje sukėlė krašte itamoa. 
Kaikuriose srityse pasireiškė ne-į 
ramumai. Šiose . T • • , ,,
čiams reikalingi nors ir nereikš-; l'*riys '-kcriecras. Numanu, kad: 

po l e’

mės vienuoliu

kiško gyvenimo principus. Krei
piamas didelis dėmesys, kad joms port mokyklų dėstomoji kalba yra 

: būtų duotas vispusiškas išsiauk- <—anglų jr jų kursas su kaupu ati-
ikarščiu ėjimas, pilnai išugdant kūno ir tinka Amerikos mokykloms stato- 
bitalictn dvasi°s gerąsias savybes. Sustip- mus reikalavimus. Keli šių mo

nius. Albanijai aišku, kad prara-; Maine valstijoje, už Bostono. Abi 
dus Kinijos paramą teks priside- institucijos vedamos lietuvių vie
nuti Maskvai. nuolių pranciškonų ir yra tose pa-

rintas prancūzų kalbos dėstymas, kyklų auklėtiniai gavo stipendi- 
Taigi, puiki proga gerai išmokti 
abi Kanados valstybines kalbas! 
Be privalomų dalykų, dar sudaro
ma galimybė mokytis dainavimo, 
muzikos, vaidybos, tapybos ir t.t. 
Reikiamas dėmesys sportui. Mo
kyklos nuosavybėje yra apie 60 
akrų žemės sportui. Bendrabutin 
priimti kol kas gali tik ribotą 
mergaičių skaičių, todėl tėvams, 
norintiems ten dukteris siųsti, pa
tariama susirūpinti jau dabar — 
kol dar nevėlu: vadovybė gauna 
daugiau prašymų, negu gali pa
tenkinti. Daugiau žinių galima 
gauti rašant i pati bendrabuti 
šiuo adresu: Immaculate Concep
tion Convent. R.F.D. 2. Putnam, 
Conn.. USA, Tel. WAlnut 8-5828.

Artimoje ateityje numatoma 
pastatyti daugiau modernių patal
pų ir tada galės priimti didesni 
mokiniu skaičių. Putnam yra apie 
30 mylių nuo Providence ir Wor
cester. Connecticut valstijoje.

Berniukams bendrabutis ir 
gimnazija yra Kennebunkporte.

rinti Maskvai. i
Chruščiovas turi vargo išspręs- čiose patalpose — naujai pastaty

ti eilę klausimų. Svarbiausias — ___  ..„2__ *__________
pakelti žemės ūkio našumą ir gražioje vietoje, panašioje i Pa- 
žemdirbiu pragyvenimo lygį.' langes pušyną, visai arti Atlanto 
Tarptautinėje politikoje vyrau-: vandenyno. Patalpos yra erdvios 
janti Įtampa nenoromis verčia jr gali lengvai sutalpinti vis didė- 
asitempti komunistini frontą ir jan^ią mokinių grupę. Paskuti

tose, moderniai įrengtose, labai

ė salvgose kinie-ieškoti nauju priemonių kovoti į niaisiais mokslo metais mokinių 
tta Ir r*  v t r*  .

ci Xoxe, kuris siekė .glaudes.:  jo i rrn^i talkinink: i. Jiris pavykę
i bendravimo su Belgradu.

metų Komekono fron-j _
r.yii ūkini priešnuoli.j JcUFhrtSS

Patyrusio šnipo atsiminimai

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS

Schreider patikėjo Louise nul- 
cinis komitetas sunroiekto" span-: širdumu. Knolle padarė prieširt- 
dos, lėšų telkimo ir kitomis sek- gas išvadas. Jis netgi nutarė, kad 

_ cijomis. Steigiamajame posėdyje ją pavojinga Įsileisti Į špionažo 
dalyvavo penkiolika asmenų, jų! mokyklą. Jo nuomone, net ir sun- 
tarpe gen. konsulas dr. Daužvar- 
dis. ALTo nirm. L. šimutis, arch. 
Mulokas. Susirinkimui vadovavo 
V. Šimkus, sekret. P. E. Dirkis. 
Komitetas tuoj nat ėmėsi darbo. 
To išvadoje kryžius jau pagamin
tas ir išvežtas i Portlandą pasta
tyti. Šventinimo iškilmės, kurias 
atliko J.E. vysk. V. Brizgys. bir
želio 24 d.

Dar keli žodžiai anie kryžiaus 
išvaizdą. Jis pastatytas ant

Fawwšė VYT. KASTYTIS _____________________________
• ' <

jingose situacijose, kai reikia pa- įsakymą pasilikti Romoje ir siųs- 
daryti greitus sprendimus.

Špionažo mokykloje ji susi- čių. Leiskite man pereiti i t 
draugavo su dviem olandais, ku- pusę. Duokite klaidinančių infor- 
riuos i vokiečiu mokyklą buvo maciju, kad jomis galėtume pa-

ti žinias, bet aš nekenčiu vokie-

Vasarotoju 
dėmesiui!

Ant gražaus Georgian Bay 
kranto Wasagoje 
“Nida” 
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

ežero 
Oakview Beach 

vasarvietėje išnuomojamos

klausiose sąlygose žmogus papras
tai nepakeičia savo Įsitikinimų. 
Jeigu Louise dirbo pogrindžiui, 
ii ir šiandien širdies gelmėse yra 
ištikima Olandijai. Hitlerio “Mein 
Kampf” atsivertimo stebuklo ne
galėjo padaryti... Vieną dieną 
Louise pereis i priešo pusę, nu- 
nešdama visas vokiečių špionažo 
mokyklos paslaptis. Knolle parei
kalavo. kad Louise būtų tuojau 
pat sušaudyta. Tarp abiejų saugu
mo ekspertų prasidėjo aštrus gin
čas. Nusvėrė Schreider balsas, 
nes turėjo augštesni tarnybos 
laipsni. Gražioji Louise pradėjo 
mokytis špionažo mokvkloje.

Mokslas jai sekėsi. Ji greit pra
lenkė kitus šnionažo studentus 
šaudymo srityje. Kaubojišku sti
liumi, laikydama pistoletą juos
mens augštyje. Louise lengvai pa
taikydavo i išmesta i orą konser
vu dėžute tris ar keturis kartus, 
kol ji nukrisdavo žemėn. Ji taipo
gi parodė didelių gabumų pavo-

Įvairus
• , • • • į Lietuva, LatvijaSiuntimai Estija, Ukrainą ‘

IX Siunčiame ___ y • Jūsų sudarytus ir ap-■ S l\.anaaOS« paprastu ir OFO pasru draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

ŠINAS, 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.

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

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto Iki 

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

105 Cannon St. E-, Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury, Ont. 
Tel. JA. 8-O686. Ponia V. Juraitis. Tel. OSJ-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALCZA

jas. Kanadoje yra susidariusi nuo
monė, kad Amerikos mokyklų ly
gis yra žemesnis. Man teko girdė
ti Ontario švietimo centrinių Įs
taigų pareigūno paskaitą, kurio
je jis pabrėžė, kad tai yra kana
diečių klaida. Jis pasakė, kad tik 
mažesnio pajėgumo mokiniams 
pritaikytosios mokyklos yra že
mesnio lygio, o šiaip jos yra augš- 
tesnės arba bent lygios. Panaši 
sistema numatoma ateity Įvesti ir 
Ontario prov.

Po pamokų bendrabučiuose 
kalbama lietuviškai. Taip pat yra 
dėstomi lituanistiniai dalykai, 
rengiami liet, minėjimai ir kt. 
Veikia ateitininkų, skautų ir kt. 
organizacijos. Visa tai padės išlai
kyti mūsų jaunimą prie liet, ka
mieno: čia lietuvių kalba yra pri
valomas dėstomasis dalykas ir to
dėl mokiniai i ši reikalą daug rim
čiau žiūri. Juo labiau, kad visa tai 
dėstoma jiems patraukliu būdu: 
lietuviu k. — anglišku metodu! 
Jiems čia perduodama netik tėvų 
kalba, bet ir lietuviškas galvoji
mas! Yra jaunuoliu puikiai kal
bančių lietuviškai, bet visai ang
liškos orientacijos. Šios mokyk
los turi ir savo vasaros stovyklas. 
Kanados mokiniams gauti sienos 
pervažiavimo dokumentus nėra 
jokių sunkumų.

Šios mokyklos yra vertos dides
nio tėvu ir visų susipratusių lie- 

I tuviu dėmesio! E. Daniliūnas

ikes fostivaliui
1 ūkL.1 Visame pasaulyje gerai žino-! Indijos socialistinio jaunimo nu- 

iaine Albanija neda- ma. kad liepos 27 — rugpjūčio 5. sistatymą. Indijos socialistinio

no tikslu Chruščiovas Pakvietė 
budies” respublikas i ūkini pa- 
tarima. kuri

iyvavo. \ isdėlto ilgai užtrukę Al- d. Helsinkyje. Suomijoje, rengia- 
banijos - sovietų nesutarimai ban
domi pašalinti.

Berlynasj — Mac Reimann. Vo
kietijos komunistų partijos vadas, 
kalbėdamas viename R. Berlvno

mas “8-tasis jaunimo festivalis 
taikai ir draugystei” turi grynai 
komunistini pobūdi. Aplamai. 
Vakarų kraštų jaunimas šio festi
valio požiūriu yra parodęs su
prantamą ir pateisinamą rezer-!

jaunimo sąjunga “Faktai ir Įsi
vaizdavimas” labai aštriais žo
džiais pasmerkė tuos metodus, 
kurie buvo panaudoti neutraliuo
se kraštuose siekiant suvilioti jau
nimą dar 1959 m. Vienoje. Aust
rijoje. rengiant festivali. Minėtas

susirinkime, apkaltino V. Vokieti-: vuotumą. Jei pažvelgti i Afrikos-' indu dokumentas festivali išryški- 
jos vyriausybę gaminant atominei Azijos kraštų jaunimą tai ir ten no kaip komunistinei propagan- 

. Labai slaptos atominės; pagal gaunamas žinias jaunimas dai būdingą manevrą. Šalia indų 
“ ' ” ’ J v - socialistinio jaunimo nuomonės, 

kalnuose prie Juelich. • šiuo atveju Įdomu pažvelgti i į dar reikšmingesnis viso pasaulio
socialistinio jaunimo nusistaty
mas. neseniai pareikštas Vak. 
Berlyne vykusių pasitarimų me
tu. Ten nurodvta: “festivalis ren
giamas Suomijoje nepaisant aiš
kaus ir kieto suomiu jaunimo nei
giama nusistatymo”.

Paskutinėmis žiniomis, komu
nistai ypatingai pasipiktinę suo
miu socialdemokratu pažiūromis 
i festivalio rengimą ir jas laiko... 
išdavimu. Socialdemokratams pri
kišama. kad šie panaudoję 35 mil. 
suomiu markių sumą vykdyti 
prieš festivali nukreiptai propa
gandai.

Čia kyla klausimas — ar festi
valio organizatoriams pavyko ką 
pasiekti kituose Skandinavijos 
kraštuose? Eltą pasiekė informa
cijos. kad ir tuose kraštuose ko
munistai vargiai kuo nors galėtų 
pasigirti.

Iš kaikurių neutraliųjų kraštų 
laukiama ir gausesniu delegacijų, 
nvz. iš Irako. Alžerijos. Kolum
bijos. Čia festivalio rengėjai, aiš
ku, reikš pasitenkinimą. E.

| Ub X N I J

SI bombą. 1
°’‘įĮmonės esančios įrengtos Eifelio laikosi palyginti santūriai.

daryti žalos vokiečiams ...
Louise Įsivaizdavo; kad ji bus 

sutikta ištiestomis rankomis. Ta
čiau dvigubas agentas visada su
kelia nepasitikėjimą. Reikia daug

išmugeliavę olandu pogrindžio 
grupė. Jie abu liudija, kad Loui
se žinojo apie jų pogrindžio ry
šius ir tikrąjį tikslą, bet niekada 
nė puse vlūpų neprasitarė vokie- . 
čiams. Susidarė Įspūdis, kad Lo- laiko ir dar daugiau kantrybės pa- 
uise. baigusi vokiečių špionažo tikrinti jo nuoširdumui. Į Louise 
mokyklą, pirma proga pereis i —:"1---- ----------------------1—-
sąjungininkų puse ir kaip dvigu
bas agentas atliks nepaprastai 
svarbų uždavinį, siusdama vokie
čiams klaidingas žinias. Tačiau 
šias viltis greit palaidojo pirmoji 
komplikacija: Louise Įsimylėjo 
vokieti instruktorių. Moteris, ku
rios sužadėtini sušaudė vokiečiai, 
kuri pati buvo pasmerkta mirti, 
kuri kruvinomis rankomis dirbo 
celulozės fabrike, dabar, atrodo, 
viską užmiršo savo emocijų jūro
je. Ar tokia moterimi galima pa
sitikėti?

Šnionažo mokvklą Louise baigė 
1944 m. Nelaimingąjį romaną nu
traukė Įsakymas vykti i Italiją. 
Romoje ji susipažino su savo nau
juoju viršininku pulkininku lei
tenantu. kuris vadovavo vokiečių 
špionažui Italijoje. Ši pažintis 
greit išsivystė i naują meilės ro
maną. Antrą kartą Louise Įsimy
lėjo vokiečių karininką ...

“AŠ NEKENČIU 
VOKIEČIŲ!..

■ Tuo metu karas Italijoje ėjo 
prie pabaigos, šešis mėnesius 
maršalo Kesselringo daliniai, pa
mažu traukdamiesi i šiaurę, sten
gėsi sulėtinti sąjungininkų ant
plūdi. Kas savaitę dalis Kesselrin
go kariuomenės buvo permetama 
i rytų frontą, kur sovietu armija 
artėjo prie Vokietjos sienos. Mar
šalas Kesselringas buvo privers
tas nusilenkti ginklų ir žmonių 
persvarai ir be kautynių užleisti 
Romą.

Louise gavo isakvmą pasilikti 
Romoje ir, sąjungininkams už
ėjus, radiio pagalba perdavinėti 
žinias vokiečiu špionažo centrui. 
Jos viršininkas mėgino ją prišne
kinti nepaklausyti isakymo ir kar
tu su juo pasitraukti i šiaure. Įsi
mylėjusi moteris paprastai klauso 
savo mylimojo. Tačiau Louise at
sisakė pasitraukti i šiaurę ir liko 
Romoje. z

Galime Įsivaizduoti nustebima 
britu karinės žvalgybos štabe, kai 
vieną vakarą ten prisistatė mergi
na su radijo siųstuvu:

— Esu vokiečių agentė, gavusi

pasiūlvmą britu saugumo eksper
tai pažiūrėjo labai realiomis aki-

Voki’etiįos socializmas nebe raudonas
Seniausia dabartinės V. Vokie

tijos socialistų partija. įsteigta 
1863 m., ir kartu didžiausia narių 
skačiumi — 650.000 — aiškiai pa-

mis: niekas negali garantuoti, kad j su^ov dešinėn. Posūkis prasidėjo 
Louise ir toliau nepasiliks vokie- 7r*es ^etverU pMū- 
čiu agente. Siųsdama klaidinan- .1?- marksistiniai sūkiai so-
čius pranešimus, ii slapta kitu ke
liu gali perduoti žinias, surinktas 
britų karinės žvalgybos štabe .. >

DVI NEREIKALINGOS 
RAIDĖS KLAIDINANČIAME 

PRANEŠIME
Louise buvo apgyvendinta bri

tu karinės žvalgybos štabui pri
klausančiame name. .

vietinės grėsmės akivaizdoj vo
kiečiams nebeimponuoja. Pasku
tiniame partijos suvažiavime 
Koelne atrodė, kad marksistinio 
socializmo nebėra. Nebuvo mark
sistinių šūkių, beveik niekas ne
bevartojo termino “draugas”, 
raudona vėliava vos buvo matoma 
už gausiu gėlių, o apie suvažiavi-biduui pu- ------

Apklausinė-: m° sale buvo matyti daugybė au- 
iimo metu ji atvirai papasakojo;tomobilių. Ll.il -------
visą savo istoriją, nenuslėpdama 
net dvieju meilės romanų su vo
kiečiu karininkais. Tačiau ir ši
toks ios atvirumas dar negalėjo 
būti ištikimybės garantija. Gud
ri mergina juk turėjo padaryti iš
vada. kad anksčiau ar vėliau iš 
pašalinių žmonių žvalgyba suži
nos anie jos meilės nuotykius su 
vokiečių karininkais. Todėl yra 
žymiai saugiau tariamo atvirumo 
vardu iš karto atidengti kortas ...

Po kelių savaičių britai nutarė 
parūpinti penkis klaidinančius 
nranešimus ir išmėginti Txniise 
ištikimybe prie radiio siųstuvo. I

Klasiu kovos niekas 
; neminėjo, pramonės suvalstybini- 
mo nesiūlė nė partijos ekonomis
tas IL Deist. Vietoj to kalbėjo 
anie laisvą konkurenciją, apie ka
pitalizmo apribojimą geresniais 
įstatymais. Seniau partijos vadai 
siūlė derėtis su Maskva, siekti ne
utralumo. atsisakvti Atlanto Są
jungos. reikalauti vakariečių ir 
sovietų kariuomenių pasitrauki
mo ir pagaliau viso krašto suvie
nijimo. Bet ši politika vokiečių 
daugumai pasirodė nepriimtina. 
Užtat W. Brandt, socialistų kandi
datas i kanclerius, šiame suva
žiavime kalbėjo: “Mes sakome.

listu sparnui. Kai 1957 m. rinki
mus vėl laimėjo kr. demokratai, 
socialistų vadai pasuko dar labiau 
dešinėn. Net ir Wehner, skelbęs 
suartėjimą su Maskva, tapo kanc
lerio Adenauerio užs. politikos 
rėmėju ir Atlanto S-gos šalinin
ku. Tai nustebino kairiuosius so
cialistus. bet atkaklusis Wehner 
sugebėjo juos Įtikinti, pasinaudo
damas komunistų veikloj Įgytu 
patyrimu. Ir kai pastarąjį rugsėjį 
buvo paskelbti V. Vokietijos rin
kimų duomenys, paaiškėjo, kad 
socialistai nelaimėjo, bet gavo 2 
mil. balsų daugiau nei per anks
tyvesnius rinkimus ir sudarė 36.2 
% visu balsų. 1965 m. Įvyks nau
ji rinkimai be kanclerio Adenau
erio. Socialistai, neturėję progos 
valdyti nuo 1949 m., kai V. Vo
kietija tapo valstybe, tikisi lai
mėti.

Mohawk Furniture ltd

137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta '">fl 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

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

iki 9 vai. vakaro.

nagalba iie pasikvietė du patyru- tcad federacinė respublika turi
. i . a i • a A4 i ir nlnoli ‘sius radiio telegrafistus kurie tu

rėjo sekti Lnuise pranešimus. Pir
masis ju. išklausęs du praneši-

nunselėti ir nlėsti pasitikėjimo i 
saitus su JAV”.

Dabartinę vadovybę sudaro:
mus. nareiškė. kad iis nepastebė-i ninn. Erich Ollcnhauer. pavad. i/N niobn itnrfinA Anfrnoio libri ' _ — . ... . . ....io nieko įtartino. Antrasis, tikri
nes sakančiu trijų pranešimų r*-  
siuntimą, atkreinė dėmėsi i prieš
paskutini pranešimą: du kartu i 
pranešimo tekstą buvo Įterpta ne
reikalinga “z” raidė ... Klaida ar 
ispėiimas vokiečiams, kad prane
šimai klaidinančio pobūdžio? Ge
ra šnionažo organizacija papras
tai iš anksto numato atveji, kad 
iu agentas gali oanulti i priešo 
rankas ir būti priverstas siusti 
klaidinančius pranešimus. To
kiam atvejui būna iš anksto sutar
ti ženklai. Dn kariu be reikalo nerėio pas socialistus ir 1949 m. j 
nanaudnfa “z” raidė, navyzdžiui. buvo kandidatu i feder. parlamen-; 
galėio būti tokiu ženklu. Lmiiss ta Hamburg-Harburg apylinkėje.1 
gynėsi kain imanvdama. Ji tvirti- gausioje komunistais. Po sunkios 
no. kad keletą mėnesiu nebuvo tu- kovos laimėjo rinkimus ir parla-i

Herbert Wchr.cr. kandidatas i 
kanclerius Willy Brandt. V. Ber
lyno burmistras ii kt. Partijos va
das Ollenhauer buvo vėl perrink
tas. Jis yra gana malonus dėdė, 
bot pačioj partijoj, vpač posūkio 
organizavime daug Įtakos turėjo 
vicepirm. Wehner, atėjęs iš ko
munistu eilių. T927 m, jis dirbo 
su garsiuoju vokiečių komparti
jos vadu E. Thaelmann. Ilgus 
metus buvo kominterno tarnvboj. 
Nusivylęs komunizmu. 1942 m.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI

V

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

(Nukelta į 6 psl.) mente atstovavo kairiajam sočia-1

Geriausia proga Įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame Įvairins baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti nelik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.
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Laisvojo pasaulio lietuvių aktualijos Didieji i vykiai dienorašty DEBESYS IR PRAGIEDRULIAI 
LIETUVIŠKAME EKRANE

Pasikalbėjimas su PLB Vadybos pirmininku dr. J. Sungaila
Ryšium su pasaulio lietuvių an

truoju seimu ir kitais reikalais, gvil
denamais mūsų spaudoje, kreipė
mės į PLB pirmininką Toronte, ku
ris mielai sutiko pasidalinti savo 
rūpesčiais su visuomene. Red.

— Jau buvo spaudoje skelbta, 
kad 1963 m. rugpjūčio mėn gale 
PLB Vaidyba šaukia laisvojo pa*  
šaulio lietuvių seimą. Kurie mo
tyvai paskatino imtis šio žygio?

— PLB konstitucija įpareigoja 
šaukti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimą ne rečiau, kaip 
kas penkeri metai. Pirmasis toks 
seimas išeivijoje įvyko 1958 m. 
rugpjūčio gale. Taigi, 1963 m. su
eina penkeri metai nuo paskuti
niojo seimo.

— Kodėl šiam seimui pasirin
kote Torontą?

— Pirmasis seimas įvyko JA 
Valstybėse — Niujorke. Kanados 
LB yra antra iš eilės savo didumu 
ir atliekamu darbu visoje PLB 
šeimoje. Taigi, natūralu, kad ir 
antrasis seimas įvyks Kanadoje. 
Pasirinkta Torontas, nes čia, Įs
kaitant Niagaros pusiasalį, yra su
sitelkusi dauguma Kanados lie
tuvių. Antra, Toronte reziduoja 
PLB*  Valdyba, kuri pagal konsti
tuciją, yra atsakinga už seimo su
šaukimą, bei jo sėkmingą prave- 
dimą. Šaukiant seimą kitur, PLB 
Valdybos darbas būtų be galo ap
sunkintas. . J

— Tuo pačiu metu rengiama 
Kanados Lietuvių Diena. Ar ji 
bus jungiama su seimu?

— Kanados Lietuvių Dienos 
rengimo klausimą sprendžia LB 
Krašto Taryba. Tačiau PLB Val
dyba tiki, kad Lietuvių Diena 
1963 m. nebus rengiama taip, 
kaip buvo ir 1958 m. PLB seimas 
toli gražu prašoks Lietuvių Dienų 
funkciją ir paskirtį, todėl ir jų 
rengimas neturėtų prasmės. Vie
toje Kanados Lietuvių Dienos tu
rėsime Pasaulio Lietuvių Dieną 
Kanadoje. PLB seimas yra per
daug svarbus ir didingas įvykis 
laisvo pasaulio lietuviams, kad 
ji būtų galima jungti su betkuriuo 
kitu, kad ir reikšmingu įvykiu.

— -Kurie pagrindiniai klausi
mai numatomi svarstyti seime? 

,Ar nenumatoma perkratyti lietu
vių išeivijos sąžinę bei daryti žy
gių laisvinimo frontui reorgani
zuoti?

— Seimo sesijos darbo progra
ma sieks apimti šiuos -klausimus: 
a. peržvelgti nuveiktus darbus 
paskutinių pen kerių metų laiko- 
tarpyj; b. pajieškoti naujų meto
dų bei priemonių našesniam dar
bui ateityje: c. nustatyti galutinai 
PLB funkciją ir vietą Lietuvos

sų lietuviškų jėgų sukonsolidavi- 
mo reikalą vieningam Lietuvos 
laisvinimo darbui. Mano dideliam 
džiaugsmui, sesijos dalyviai gyvai 
ir nuoširdžiai diskutavo šį klau
simą ir priėmė atiitinkamą rezo
liuciją. Paskatintas šio nutarimo, 
tuojau pasiūliau sudaryti organi
zacinį komitetą vienybės reikalui 
studijuoti ir sukviesti plačią lie
tuvių politinę konferenciją. Si ko
mitetą siūliau sudaryti iš VLlKo, 
Fronto Bičiulių, Nepriklausomy
bės Talkos ir PLB Valdybos at
stovų. Paskutiniųjų trijų grupių 
sutikimas buvo gautas tuojau ir 
be jokių sąlygų. VLIKo pirm. dr. 
A. Trimakas irgi buvo davęs sa
vo žodinį sutikimą, tačiau, kai rei
kėjo eiti prie konkretaus vykdy
mo, dr. A. Trimakas pradėjo rei
kalą delsti ir vilkinti, kol paga
liau. po keleto sekusių asmeninių 
pasikalbėjimų, paaiškėjo, kad 
VLIKas nesutiks įeiti į siūlomą 
organizacinį komitetą, o taip pat 
pasilieka labai abejingas dėl da
lyvavimo pačioje konferencijoje, j 
jei tokia būtų sušaukta. Taigi, PL 
B Valdyba antrą kartą išgyveno 
didelį nusivylimą ir suabejojo kai
kurių mūšų veiksnių bei asmenų 
nuoširdumu ir gerais norais.

— Pastaruoju metu aštrokai 
diskutuojamas PLB santykis su 

; politine veikla. Ar nemanote, kad 
■ LB neturėtų rodytis politiniame 
bare. Jei taip, kuria forma?

— PLB visą laiką aktyviai da
lyvauja politiniame Lietuvos lais
vinimo darbe. Visų kraštų L. Ben
druomenės išskyrus JA Valsty
bes, turi savo politinius komite
tus, kurie savarankiškai planuoja 
ir vykdo visą politinį darbą savo

laisvinimo darbe; d. išrinkti nau
ją PLB Valdybą.

Šalia sesijos darbo programos 
taip pat bus gana plati kultūrinė 
programa plačiai lietuviškai vi
suomenei.

— Ar PLB Valdyba, kaip tu
rinti pasitikėjimą visos patrijoti- 
nės lietuviškos išeivijos, nebandė 
įnešti daugiau darnumo tarp po
litinių veiksnių. Jei taip, kas buvo 
daryta?

— Taip, PLB Valdyba yra pa
kartotinai dariusi žygių šiuo rei
kalu. 1960 m. PLB Valdyba buvo 
užsimojusi sukviesti visų lietuviš
kų politinių veiksnių, diplomati
nės tarnybos bei kitų didžiųjų JA 
V ir Kanados organizacijų atstovų 
politinę konferenciją. Jos tikslas 
— pareikšti vieningą nuomonę valstybės plotmėje. Šiandien be- 
Lietuvos okupacijos bei jos laisvi- neką tik kalbėti apie JAV Lietu- 
nimo reikalu. Tai būtų buvęs atsa-‘ vjų Bendruomenės formalu perė- 
kymas į okupantų melą, skleidžia-: mima vadovauti Lietuvos laisvini
mą Lietuvoje ir visame pasaulyje. I 
20 metų Lietuvos okupacijos pro
ga. Neabejotinai toks vieningas 
visų mūsų pareiškimas būtų bu
vusi didelė moralinė parama mū
sų tautiečiams, nešantiems vergi
jos jungą tėvynėje. Konferenci
jos organizavimas vyko gana sėk
mingai, kol tas reikalas nepasie
kė Amerikos Lietuvių Tarybos.

mo darbui, nors praktiškai ir JAV 
Lietuvių Bendruomenė jau atlie
ka daug darbų, glaudžiai susijusių 
su politine Lietuvos vadavimo ak
cija. Kaip jau esu minėjęs augš- 
čiau šis reikalas galutinai turės 
būti išspręstas sekančiame PLB 
seime.

— Mūsų politiniai veiksniai su
daromi grupinio atstovavimo bū- •

2.

3.

4.

AL. G1MANTAS
(tąsa iš praeito numerio)

1942 m. birželio 15 d.
NKVD važiuoja jos pasiimti. Seserys 

skambina į tarnybą ir praneša, kad jau 
jos jieško. Sunkvežimis atvažiuoja jos 
pasiimti. Galėjo bėgti, galėjo pasislėp
ti. Bet nepasiryžo. Atvažiavo. Maža kra
ta. Keletas ryšulių ir sudie!

Žmona išskuba į tarnybą — į savo 
odontologijos klinikas. Po kiek laiko 
jai praneša, kad ties mūsų namais 
stovi sunkvežimis. Skambina į namus 
ir sužino, kad jau krausto Beleckų 
šeimą. Rado namie tik Beleckienę su 
maža nesveika dukryte Maryte. Belec
kas tarnyboj. (Beleckas buvęs gusarų 
karininkas, Ministeriu kabineto kance
liarijos viršininkas, vėliau dirbo teis
me. Beleckienė aktyvi ateitininkė vei
kėja, Katalikių moterų draugijos Cen
tro Valdybos narė.)

Si kartą daro smulkią kratą. Pakuo
ja daiktus ir veža abi. Vyras slankioja 
apie namus. Jis žino, kad jau krausto. 
Kalba telefonu mano vardu, žmona 
prisispyrusi prašo “sujieškot jos vy
rą ir kad kuogreičiausiai pareitų na
mo”. Jis nesirodo. O abidvi jau sunk
vežimy. Jis kaip buvęs karininkas bu
vo pasiryžęs nepasiduoti. Visą laiką 
budėjo. Kombinavo su tarnybomis. 
Dirbo provincijoj. Persikėlė Kaunan. 
Manė kaip nors nežymiai pralindėti. 
Ir štai čiupo ne jį, bet šeimą, šei
ma jau vagone uždaryta.

Ką daryti? Ir klausimas toks dide
lis, kaip ir visas gyvenimas. O spręsti 
reikia — vienu mostu, ir neatidėlio
jant. Štai ir taškas, kur sudėta visa 
ateitis. Pasilikti? Ar važiuoti su šeima 
kartu Sibiran? Kazachstanan? Ir nu
gali vyriškumas, riteriškumas, bet ne 
protas. Protas, šaltas protas turėjo pa
diktuoti kitaip. Bėk — vienintelis, pro- i 
tingas patarimas. Bet žmona, 
O gal? Ir tas “gal” nulėmė.

Atėjo į namus,

ną7be duYų7b7Lniū7l7ne’7tą, kur Ąžuolyne.^Ąžuojai Visur žalia,
buvo žmona, duktė.

Vienos dienos, vienos šeimos trage- žiūrėti, ar nėra ten parengtų sunkveži- 
dija. Viskas susikoncentravo į vienos 
valandos laiką.

LIETUVIS MILICININKAS
Po kiek laiko vėl ties namu stoja 

sunkvežimis. Vėl ateina milicininkas. 
Na ką? Daugiau jau vežti nėra ko... 
visi išvežti__ likimas aiškus. Žmona
atidaro duris, būdama tikra, kad da
bar tai jau tikrai atėjo jos eilė. Pasiro
do. kad Beleckų šeima užmiršo kažką 
pasiimti. Taigi malonėjo pasitarnauti. 
Milicininkas prašo eiti žmoną kartu į 
butą. Užėjo, paėmė, ir tik eidamas no
rėjo pasirodyti lietuviu esąs, tai ir sa- 

»: “Mažai mūsų čia liks”. Lyg ir ap- 
■ gailestaudamas, lyg ir teisindamasis.

šiai dienai buvo viskas.
BĖGTI AR LAUKTI?
Pareinu iš tarnybos. Namai pustuš

ti. Suvelta. Sujaukta. Išmėtyta. Iš kar
to nykus vaizdas. Įspūdis toks, kaip iš
neša iš namų ką nors laidoti. O čia

rie atėjo taip netikėtai, nutarė leng
vai nepasiduoti. Slapstėsi visi. Šeimos 
narius, vaikus dalino po vieną pas ki
tus. Miestiečiai rinkosi į vieną kupetą, 
kad būti visiems kartu likviduotiems. 

Kada žmona išvažiavo į Kulautuvą 
dukters parsivežti, aš pradėjau galvo
ti ir gailėtis, kad taip nusprendėm. 
Buvau linkęs, kad ji ten ir pasiliktų ir 
lauktų įvykių. Jeigu jau reikia, tegu 
aš vienas keliauju. Jos sugebės dar 
ilgėliau išsilaikyti. Tuo labiau, kad 
žmona turi jau atostogas, ir gali ne
įtariamai kelias savaites nebūti namie. 
O kas žino, kas gali įvykti per tą lai
ką? Taip galvojau, bet nieko neda
riau ... naktis praėjo be naujų vežimų. 

Anksti rytą atsikėlęs (tai jau buvo 
sekmadienis) skubėjau apsižvalgyti į 
miestą. Nuėjau į turgų kepalą duonos 
nusipirkti galimai kelionei. Vos bepar- 
vilkau. Pakely vėl teko matyti sunkve
žimius prie namų. Raudonarmiečiai 
ėjo lauke sargybas. Kas ten darėsi vi
duje buvo lengva suprasti.

SEKMADIENIS
Bažnyčioj tą dieną kaip ir kitomis 

šventomis dienomis — pilna žmonių, 
tik dar daugiau susikaupę; daug žmo
nių einančių išpažinties. Nuotaika ypa
tingesnė, kitokia. Susitikom su pažįs
tamais “parapijonimis”, kurie visą die
ną pas mane ir prasėdėjo. Namo nie
kas netraukė.

Labai palengvėjo, kai iš Kulautuvos 
grįžo ne žmona su dukra, bet sesutė 
Klimaitė. Taip, — padaryta teisingai. 
Klimaitė pradėjo mane rengti “kelio, 
nei**:  pradėjo kraustyti daiktus į mai
šus. Būtų viskas reikalinga, bet ar vis
ką pasiimsi? Tik tiek, kiek pakeli. Taip 
parengti maišai ir gulėjo kambaryje 
visą savaitę, žmonės juokėsi — pusė 
Kauno miega ant maišų, ant prikrautų 

. duktė? lagaminų. Žmonės rengėsi išvežami.
Į pavakarę nutarėm išeiti ir pereiti

Nekas anksčiau, 
nelabai kas ir dabar
Sunkus ir vargingas lietuviško

jo filmo kelias. Laisvės metais la
bai menkų rezultatų tepajėgėme 
pasiekti. Net kino kronika, prisi
pažinkime, buvo tokia menka ir 
neefektyvi. Mūsų kaimynai lat
viai, taipgi iš nieko pradėję, fil
mo mene mus buvo žymiai toliau 
pralenkę. Tuo tarpu lietuviškoji 
auditorija filmus mėgo ir- tūks
tančiai sunkiai uždirbtų litų bėg
davo užsienin už filmus. Kino te
atrų savininkai neblogai vertėsi ir 
kinų skaičius visame krašte smar
kiai augo. Pokario metais sovieti-■ 

: narnoje Lietuvoje, valdantiems; 
puikiai žinant, kad filmas yra ge-' 
ra priemęnė paveikti, indoktri- 
nuoti mases, filmų pramonė yra 
pažengusi. Bet, visa nelaimė, kad, 
bent iki šiol, visi ilgametraziniai 
filmai perkrauti sovietine propa-i 
ganda, kuri tik menkina filmo 
kultūrą, mažina jo meninę vertę. Į 
Mačiusių teigimu, kultūriniai, 
trumpi filmai, galintieji išvengti 
sovietinio štampo, jau žymiai ver
tingesni. Jie bando parodyti jau
nųjų lietuviškojo filmo pionierių 
išradingumą, sugebėjimus ir me
ninę tikorvę. Tiesa, ir ten, sako
ma, reikalinga atiduoti duoklę so
vietinei tikrovei, bet ji jau netiek 
ryški, netaip prasikišanti. Tenka 
tik apgailestauti, kad Lietuvos ki
no studijos kūrėjai neturi tiesio
ginių ryšių su filmų darbuotojais

— --------- ------ ----- - — -— uliniu aiaiu v aviniu uu-irej
kuri kategoriškai atsisakė konfe- ^u. Girdėti balsu, esą atėjęs laikas ko 
rencijoje dalyvauti, o taip pat pa- remtis išeivija ir tai visuotinio "" 
veikė ir VLIKą, kuris irgi pasekė balsavimo keliu. Kokia būtų Jū- 
ALT-os pavyzdžiu, nežiūrint, kad su nuomonė šiuo klausimu? 
anksčiau konferencijos šaukimo ‘_  pilnai atsakvti isi klausi
nė jai buvo nuoširdžiai pritaręs ir ma reikėtų keliolikos puslapiu, 
buvo pasižadėjęs aktyviai joje da- Esy daug diskutavęs šiuo reikalu 
’ su kaikurių politinių partijų teo

retikais ir Žinau j U nusistat vma. tr“ksta ne vieno, bet keturių zmo-
lyvauti.

Nepavykus vieną kartą, rankų 
nenuleidome. 1961 m. lapkričio 
mėn. buvau pakviestas į VLIKo 
metinę sesiją. Ten vėl iškėliau vi-

Tačiau teorija ir lieka teorija, o 
gyvenimo aplinkybės verčia mus

NAUJOS 
KROSNIES

ALYVOS BURNERIO
štai kodėl jums 

apsimoka pasimatyti su

ELIAS ROGERS

Nemokamas 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 didžiausį patogumą.

Pilnai garantuoti įrengimai ir 
instaliacija
Rogers yra didžiausia sutartinai veikianti Toronto kuro alyvos ir ap
šildymo firma — apšildami Toronto namus virš 90 metų. Visi mūsų 
įrengimai ir instaliacija yra pilnai garantuoti.

Gausus pasirinkimas
alyva apšildymo oru ar vandeniu krosnių ir alyvos burnerių.

Iki 5 metų išsimokėjimai
be įmokėjimo.

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

Užeikite į Elias Rogers pavyzdžių salę 2221 Yonge Street 
(priešais Eglinton požeminio traukinio stotį) 

ar paskambinkite 481-3311

Eii aS) ROGERS) :
KURUI ALYVA • KROSNYS • ALYVOS BURNERIAI • ANGLYS

Naujo pieštinio filmo - 
sulaukus
Rimčiau lietuviškojo filmo išei

vijoje reikalus bando gvildenti 
šiuo metu rečiau girdimas Litu- 
r i Imas (R. Jasiukaitis), Stasiūnai- 
čio studija ir Alg. Gustaitis. Šie 
pastarieji jau spėjo išleisti du 
pieštus filmus — kartūnus, kurie 
buvo rodomi JAV ir Kanadoje; 
mačiusiųjų simpatingai sutikti. 
Abiejų kartūnų pasirodymą lydė
jo ir “Lietuvių Dienų" leidyklos 
išleistos knygos, kurioms panau
dotos tų filmukų iliustracijos ir 
tekstas. Vaikams, tiek , tie kartū
nai, tiek ir knygelės gali būti įdo
mios ir patrauklios. Svarbu, kad 

j čia kartu galima įžiūrėti ir lietu- 
j viškojo auklėjimo momentus. 
Štai. Algio Trakio ir taksiuko šlei- 
vio nuotykiai vyksta lietuviškaja
me sodžiuje. Tuo pačiu jaunasis 
žiūrovas ar skaitytojas supažindi- 

; namas su lietuviškojo gyvenimo 
i neatskiriama dalimi — sodžium. 
; Įvairūs nekalto pobūdžio nuoty
kiai mažametį sudomins ir pa
trauks. Atrodo, kad tie filmukai 
ir leidiniai, labai gražiai viens ki
tą papildo, praturtina. Būtų visai 
gera ir pravartu, kad knygelę bū
tu galima įsigyti čia pat. einant 
žiūrėti pieštinio filmo, atseit, bū
tų lyg ir programa. Gaila, tik. kad 
brangus spaudos darbas neleidžia 
jas platinti populiaresne kaina ar 
įteikti prie įėjimo kiekvienam 
mažamečiui, atėjusiam pamatyti 
tų lietuviškųjų “mickey-mousų”.

Belaukiant trečio kartūno, tre
čios jį lydinčios knygelės, visų nu
tikimų tąsos, tektų palinkėti, kad 
tie sunkūs filminiai bandymai ga
limai daugiau ir plačiau įsipilie- 
tintų mūsų tarpe. Filmų darbuo
tojai jausdami ir turėdami gali
mai gausesnį pritarimą, tikėkime, 
galės ateity paruošti ir didesnių 
^arbu. nors, kaip teko girdėti.

Atėjo i namus, pasiėmė pagalvę, nors Per Ąžuolyną, žmonių pilna. Oras Vakaruose. IŠ kurių būtų galima 
paltą ir išvažiavo į užplombuotą vago- į Stažus, ir kaip visada miela mūsų labai daug ko pasimokjti. Dabar

i Grįžtant užsukam į Vileišio aikštę pa- Maskv0S~ fik'kas joje jau S 
žiūrėti, ar nėra ten parengtu sunkveži- Į „_x...:_ *•».

mių. Nebuvo, bet už tat prie žaliakal-1 
nio nuovados stovėjo apie 20.

VEŠ — NEVEŠ...
Kada pamatai sunkvežimius stovin

čius prie policijos nuovados, reiškia 
yra pasirengimai. Ir sunkia širdimi ei
ni namo. Kaip avinas, kurį kažkas ren
giasi galabyti. O gal būt?...

Taip visą savaitę ir išlaukėm... vu triūsu surankioti, kas dar lie- 
veš, neveš ...

Einu vieną vakarą vėlai namo, sunk- ko snaudojė kelti minti, kad Lie- 
vežimių nei aikštėje, nei prie nuovadų tuvos kįno studija band vi u Dasta- 
nėra. Na, manau sau. “ramiai miegosi- , 
me”. Prie pat savo namų sutinku mau-

- nanti ar tai i mieštą ar tai į Ąžuolyną 
seną pažįstamą sportininką Kudirką. 

“Kur taip vėlai?” — klausiu. ..
“Šiąnakt turi būti tokia medžioklė, duoti ŠIOS dienos varžančiai 

kokios dar nebuvo. Taigi ir bėgu nak- lybei, 
voti į Ąžuolyną”, — nuramino jis ma

Eiti namo, o gal patraukti irgi i ^a pakalbėti ir apie lietuviskaj vyksta.
Ąžuolyną kartu? Ir vėl einu namo. Į filmą išeivijoje. Čia padėtis irgi j Oricnte provincijoje vienas 
Miegas, aišku, nebuvo ramus. npknkia Nptur’P’iP net nestovios miestas buvęs užimtas partizanu,nIigi kar°- TaiP me- gyvenimo*  kelias valan-
no visa Lietuva. J . i das. Kitoje vietoie. pranešama.

;kun ga etų bu.i puikus vaizdinis; 200 kari.,.blIV0 suki]e prieš savo 
Rusai vagia vaistus P?”“,^ISSe^im^iv*rš^?k“-.p?!?i7ani’ veikla- pa’ r Pa\loJy sietuvoje ^dieiuiiie pa sireiskianti ir Kitose provincijose, 

rodyti visą musų platų ir įvairų •
gyvenimą bei kovą būti ir išlikti
lietuviais. Yra atskirų filmų mė- Vicntiam. — Prieš pat praside- 
gėjų. kurie sava iniciatyva ir savų dant deryboms tarp trijų Laoso 
sugebėjimų ribose bando filmo kunigaikščių Sov. Rusija šešis 

ią. Tų filmų vertė labai įvairi J kimą Laoso ir Vietnamo komunis- 
, kaip ir galima laukti iš mėgėjų. ; tų sukilėliams.

gi viskas eina per Maskvą ir iš 
;uvirš- 

i kinta ir patvirtinta, vien tik nuo- 
• sėdos, tada jau leidžiama pasinau
doti ir.“mažiesiems broliams". Gi 
rusų filmo kūrėjai, kaip atrodo, 
net ir nėra suinteresuoti ka ners 
geresnio oerduoti. Mūsiškiai turi Į
parodvti labai daug apsukrumo ir oranfl/RJ sumanymu planų, jiems
bandyti patys sava iniciatyva, sa

ka tarp trupinių. Jau nekartą te-

ir dabrr nestinga. Žiūrovų prita
rimas mūsų filmuotojus tik dar . 
labiau padrąsintų, naujo ryžto su
teiktu.

luvos Kino studija oanayių našta- _
tyti bent vieną filmą iš Lietuvos Neramumai Kliboje? 
praeities, čia jau būtų kur kasi 
laisvesnė dirva pasireikšti ir žy-Į 
miai mažesnę duoklę tektų ati-

rea-

Pabėgėliai iš Kubos pasakoja, 
kad Kuboje daugelyje vietų vyks
ta ginkluotas pasipriešinimas 
prieš Castro miliciją. Nors tie pa
sakojimai dažnai būna perdėti,. v. *'  • J 1 • x ocxrvk’j xx - ,cxx k<ci£~xxcix uui.u įjviuvii,

Antroje šio rasinio dalyje ten- faktas yra. kad neramumai

nių. Ką daryti likusiems? Bėgti ar 
laukti?

Nusistatom nebėgti. Tarnybon reikia
galvotl ir elgtis realiai ll suderi- eitj_ Pasišalinsi, tai daugiau ir nebe- 
namai su gyvenimo sąlygomis, grįši. O kur su šeima ir išsislapstysi?

Visa mūsų veikla, tiek kultūri- Važiuoti į kaimą? Bet ten dar blogiau, 
nė. tiek politinė, remiasi išimti
nai tik lietuviška išeivija. Taigi, 
natūralu, kad ta plačioji išeivija 
turi teisę demokratiniu būdu išsi
rinkti ir savo vadovus visoms dar
bo sritims. Tik visų rinkti orga
nai turės pilną mandatą ir visuo
tinį pasitikėjimą.

— Sudarėte PLB Kultūros Ta
rybą, vadovaujamą prof. dr. J. 
Puzino. Kokia yra jos paskirtis ir

grisi. 0 kur su šeima ir išsislapstysi?

Pagaliau ar jie dar ten yra? Gal jau 
išvežti? Gal vežami? Kaip bus, taip. 
Lauksim. Pasirengsim. Bet nėra duk
ros. Jei veš, dukterį palikti čia irgi 
nėra kaip. Reikia būti visiems kartu.
Dar tada nežinota, kad daugumą šei- . . . ..
mų išskiria. Ant greitųjų nutariam • ųai didele ir tabletes jiems reika-
— žmona važiuoja į Kulautuvą parsi- lingOS. 
vežti dukros, ir susidėję į maišus, lauk
sime. Išvažiavo. Pasilieku vienas. Tai 
buvo baisus vakaras, baisi naktis. Kas 
pats tokių naktų nepergyveno, tas nie-

Danų mokslininkas E. Jacob
sen, bendrininkas pagaminimo 
tablečių prieš alkoholį, apkaltino 
Sov. Rusiją gaminant tabletes be 
išradėjų leidimo. Jis sako, kad ai- w 
koholio problema sovietuose la- juostoje fiksuoti lietuvišką veik- kart padidino ginklų lėktuvais tie-

kaip sekasi jai plėsti savo darba kad nesupras, kad ir kaip aiškintum, 
visos lietuviu išeivijos mastu? kažkaip aprašinėtum. Reikia pačiam

— Kultūros Taryba vra konsti- Pe™eštI viską.4 • • r> Visa Lietuva tada gyveno bendratucinis PLB organas. Jos darbo - -- - - ~ - -
apimtis yra gana išsamiai nusaky- įjs jr dienas. Visi atsimena, kaip kiek- 
ta jos statuto 1-jame skyriuje: vienas motoro ūžimas žmones privers- 
"Lietuvių kultūros bei kultūrinio davo išbalti, arba pasiryžusius nepasi-

• • • v i • *1  • — . _ — - - - _veikimo perspektyvai ryškinti, 
planuoti ir lietuvių išeivijos švie
timo. mokslo ir meno kėlimu rū
pintis sudaroma PLB Kultūros 
Taryba”. Taigi, ji yra planavimo 
ir koordinavimo organas. Jos 
veikla dar tebėra užuomazgoje, 
tačiau iš jos užsimojimų bei dar
bo planų matome didelę ir daug 
žadančią kultūrinę pajėgą.

kažkaip aprašinėtum. Reikia pačiam

Visa Lietuva tada gyveno bendrą 
jausmą.,Visi atsimena tas siaubo nak-

duoti priversdavo skubiai nešdintis į 
krūmus, i rugius, Į laukus.

Miestas ir čia daugiau galvojo, bet 
mažiau reagavo. Kaimas, mažai galvo
damas, iškart paėmė teisingą liniją. 
Kaimo žmonės be dideliu samprotavi
mų, instinktu,- sveiku jausmu, nesu
gadinta logika, gyveno Įvykius ir pa
vojus vertino daug teisingiau negu 
miesčionys.

Kaimas po pirmos dienos įvykių, ku.

ClANGKAISEKO VILTYS
Kai 700 milijonų kiniečių ba

dauja. čiangkaišeko valdoma lais
voji Formoza turi po Japonijos 
geriausią pragyvenimo lygį viso
je Azijoje.

Čiangkaišekas betgi eina senyn 
ir jo viltys nušluoti komunistinį 
režimą Kinijoje kaskart mažėja. 
Nors laikas ir veikia jo nenaudai, 
bet senasis generolas dar pilnas 
vilčių atgauti visą Kiniją. Karinio 
užpuolimo atveju jam tektų susi
durti su didžiausia pasaulio armi
ja, kurios skaičius gali siekti iki 

;5 mil. karių. Čiangkaišeko armi
ja susideda tik iš gerai apmoky
tų ir apginkluotų 600.000 karių. 
Nors tas skaičius ir mažas, paly
ginus su komunistų masėmis, ta
čiau apmokymo ir ginklų atžvil
giu neturi sau lygios visoje Azi
joje. Aviacija yra aprūpinta mo
derniausiais amerikiečių lėktu
vais. artilerijos pabūklai pritaiky
ti atominėm raketom.

čiangkaišekas jaučia, kad apsi
sprendimo momentas turi būti pa
darytas dar šiais metais arba nie
kada. Jis JAV ambasadoriui Ave- 
rell Harriman pareiškė, kad inva
zijai jam nereikalinga amerikie
čių kariuomenė, o tik JAV laivy
nas. kuris paremtų išsikeliančius 
į sausumą karius, čiangkaišekas 
tvirtina, kad invazijai laikas yra

kaip tik pribrendęs šiuo metu, 
kai komunistinė Kinija badauja.

Nors Čiangkaišeko argumentai 
ir gana logiškai skamba, tačiau 
JAV politikai-jo planams sutiki
mo neduoda. Be JAV pritarimo 
jis negali nieko pradėti, nes 1954 
m. čiangkaišekas pasirašė sutar
tį su Vašingtonu, kad JAV gins 
Formozos interesus tol, kol For- 
mozos politika nesipriešins JAV 
politikai.

Kodėl JAV politika priešinasi 
invazijai, sunku pasakyti. Pagal 
pabėgėlių iš komunistinės Kini
jos pareiškimus, žmonės esą nu
sivylę Maotsetungo politika, bet 
nesą perdaug susižavėję čiang- 
kaišeku, kurio valdymu jie nusi
vylė prieš komunistinei santvar
kai įsigalint. Dabar, žinoma, ir 
čiangkaišekas yra pasimokęs, tik 
gaila, kad pervėlai. Buvo laikas, 
kad ir tas pats čiangas ir ame
rikiečių politikai galėjo sulaikyti 
komunistus nuo įsigalėjimo.

čiangkaišekas gerai žino, kad 
jo vardas nėra populiarus sausu
mos Kinijoje. Šiuo metu betgi 
masės geriau pasirinktų ji, negu 
alkį ir komunizmą. Reikia lik 
laukti, kada Vašingtonas pasakys 
O.K. čiangkaišekas tikisi, kad jis 
tą momentą greitai sulauks.

V. K.

Ontario
Žmogaus Teisių

Kodeksas
HON. W. K. WARRENDER

Prieš aštuoniolika metų Ontario parlamentas vienbalsiai priėmė 
pirmąjį Žmogaus Teisių įstatymą ir tuo įvedė principą, kad žmogaus 
teisės yra nedalinamos; kad kiekvienas asmuo yra laisvas ir lygus 
savo kilnumu bei teisėmis, neatsižvelgiant į jo rasę, tikybą, spalvą, 
tautybę, protėvius arba kilmės vietą.
Nuo tada mes esame priėmę eilę papildomų įstatymų, kurie dabar 
bendrai sudaro vadinamą Ontario Žmogaus Teisių Kodeksą. Jis 
turi dvejopą tikslą:
1. Įstatymais užtikrinti kiekvieno,piliečio nenusavinamas teises.
2. Mūsų žmonių tarpe sukurti susipratimo bei abipusės pagarbos 

klimatą, kad tuo būdu visi be kliūčių turėtų progos prisidėti 
visoje savo pilnumoje prie visos bendruomenės praturtinimo.

Ontario Žmogaus Teisių Komisijai vadovaujant ir nuoširdžiai re
miant įvairioms visuomeninėms organizacijoms, yra padaryta didelė 
pažanga supažindinant mūsų žmones su kodekso tikslais ir siekimais. 
Nors ir galėdami didžiuotis savo laimėjimais, neturime teisės ilsė
tis ant laurų. Mūsų visuomeniniame gyvenime dar yra daug prietarų, 
kurie reikalauja mūsų susirūpinimo, todėl tiek pavieniai asmenys, 
tiek ir organizacijos turi stengtis pakelti žmogaus teisių lygį.

Prime Minix ter of Ontario

ONTARIO OF LABOUR
Ontario HON. W. K. WARRENDER, Minister J. B. METZLER, Deputy Minister
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Pavergtoje tėvynėje
I

PIONIERIŲ (Tačiau nė vienas rašytojas, atrodo,
ORGANIZACIJOS SUKAKTIS 'knygos nenanorėjo paskirti kukurū-
Pionierių org-jos keturiasdešimtme- zams- žirniams, pupoms, abiturientų 

tį atšventė ir Lietuvos moksLriviaL brigadoms ir Nikitos plešininiams dir- 
Specialiai surengtose sueigose mokyk- 'onams ...

LIETUVAITES KŪRINIAI 
KERAMIKOS PARODOJE 
Keramikės Aldonos Ličkutės-Jusio- 

nienės dekoratyvinės plokštės ir viena 
vaza įtraukta į Sovietų Sąjungos eks
ponatų kolekciją tarptautinei kerami
kos parodai Prahoje.

Dail'ninkė susilaukė didelio įvertini
mo Pabaltijo taikomosios dailės paro
doje. Jos dekoratyvinių lėkščių serija 
parodos lankytojus stebino kompozici
niu įvairumu ir spalvų darnumu. De
koratyvinėse plokštėse dailininkė pa
naudojo liaudies ornamentus ir pasakų

VISUS HAMILTONO, TORONTO IR VISŲ KITŲ VIETOVIŲ 
LIETUVIUS ATSILANKYTI Į LINKSMUS

Lietuviai pasaulyje

lų salėse lietuviukai turėjo klausyti ru- < 
siško įsakymo per Maskvos radiją: 
“Vėliavos įnešimui, ramiai!”

Didelis paradas buvo surengtas Vil
niaus gatvėse. Iš Gedimino g. tūkstan
čiai lietuvių moksleivių buvo priversti 
žygiuoti prie Lenino paminklo. Kiek
viena pro paminklą praeinanti grupė 
padėjo puokštę gėlių, kurias komunis
tinės spaudos komentatoriai vadina 
“pačiomis gražiausiomis, pačiomis ty
riausiomis gėlėmis pasaulyje”... i

Jeigu šioje raudonų kaklaraiščių ir 
raudonų vėliavėlių jūroje nebūtų bu
vęs paminėtas Vingio parkas įr Gedi
mino aikštė, galvotumei, kad švenčia ,n ot_VU*’. 
Maskvos jaunimas, nieko bendro netu
rintis su Lietuva. Juk visų iškilmių 
metu, kalbėdami apie Leniną ir Sov. 
Sąjungą, lietuviai komunistai net ne
prisiminė Lietuvos. Komediją apvaini
kuoja jų mestas šūkis: “Kelią laimin
gai vaikystei!...” Argi gali būti vai
kystė laiminga, kai jai trūksta pačio 
pagrindinio laimės elemento—laisvės!

SANDELIAI IR
DIREKTORIŲ KABINETAI
Vyriausioji tiekimo ir realizavimo 

valdyba prie LTSR valstybės plano ko
misijos įsitaisė penkių augs tų admi
nistraciniame pastate Petro Cvirkos 
gatvėje. Nepatiko draugams direkto
riams kabinetai, sienų ir grindų spal-> 
va. Net nelaukdami remonto ištaigu . , x
patarnavimo, i pagalba jie pasikvietė »«*»  ««
privatininkus. Remontas kainavo 33. 400 *“ud,es 
000 n. rb. Tačiau ir naujai išdažytame 
pastate draugai direktoriai nebuvo lai
mingi — vyriausybę jie paprašė pasta
tyti specialius administracinius rūmus. 
Vilniaus Dzeržinskio gatvėje, netoli Ža
liojo tilto, iškilo penkiaaugščiai rū
mai stiklinėmis sienomis, su erdviais 
kabinetais, posėdžiu salėmis, priima-; .... , , „„„
maišiais kambariais, i sienas Įleisto- du!1I,.11,ska, P4e,tos . Lietuvos res- 
mis dokumentu spintomis. Už rūmu patvirtintos tokios supirki-
statyba teko sumokėti beveik 400.000 1,10 ka,uos ~ rubl,a’s "z X/vo svorio 
rb. Direktoriai dabar labai patenkinti, i cent»eri: ™ vidutiniškai įmitusius gal- 
nors vyr. tiekimo ir realizavimo vai- • < 10.. uz bekonus ii riebias
d'bos prekėms neužtenka bazių ir san- kia“ ? T 13.? rb“ uz n?e?.,n1es k,au,es 
dėlių. Didelė prekių dalis laikoma po T VA\rb” V’stoms ,r “ 1
atviru dangumi. Vien tik praėjusiais i rb’/ .k^I”1Ząs,,.lls, J rublis, antims 
metais dėl lietaus ir sniego draugams ! ~ t rb' 10 kap’ ,r ^iahutams 1 rb.:

SOKIUS - GEGUŽINE
kurie įvyks "Dominion Day" proga liepos 2 d., 
pirmadieni, romantiškoje "Sky Club" aikštėje, 
ant ežero kranto Brant Inn, Burlington'e, Ont.

nokiams 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

I Jos paskutinieji kūriniai paruošti 
degimui yra vazų, plokščių ir lėkščių 
pavidale — “Žvejai”, “ Derliaus nuėmi-; 
mas”, “Liaudies dainos”. Dideliu lai

mėjimu reikia laikyti dailininkės suge- . .. _ , ...............
hėiimą nemėgdžioti tapybos, išlaikant1 VISI TURĖS DŽIAUGSMO atsilankę gracijos ir pilietybės ministere p. E. j vokatui reikėjo morgičių gavimo ir LN
būdingą keraiuikos dekoravimo prin- i rengiamus Tautos Fondo Hamiltono■ Fairclough laimėjo palyginti maža per- šėrų kapitalo padidinimo iki $250.000,

skyr. v-bos linksmus šokius-gegužinę, ■ švara. Turint galvoje, jog paskutiniuo- ką nutarė visuotinis narių susirinki,
kurie įvyks "Dominion Day” proga sius 1958 m. rinkimus ji laimėjo 13.000 mas, akivaizdaus v-bos patvirtinimo,
ateinantį pirmadienį, liepos 2 d., balsų persvara, tai šių rinkimų skirtu- V-ba patvirtino šiuos punktus vienbal-

1 "Brant Inn” romantiškoje “Sky Club” i

HAMILTON, Ont
tipams originalų braižą.

RENKAMA TAUTOSAKINE
MEDŽIAGA
Lietuvių kalbos ir literatūros institu- aikštėje, ant pat ežero kranto, Bur

to Tautosakos sektoriaus darbuotojai lington, Ont.
Vištyčio, Gražiškių, Kalvarijos ir San- Šokiams gros Benny Ferri orkestras, 
grūdos apylinkėse į magnetofono juos- turtinga loterija, laimės staliukai, įėji- 
tas įrašė 5.000 įvairios tautosakinės mo dovanos, įvairus bufetas ir t.t. 
medžiagos vienetu. Du ekspedicijos da- Pradžio 7 vai. vak. 
Ivviai lankėsi Lazdijų rajone. Rudami-

' nos miestelyje jie rado 66 metų daini- Toronto ir visų kitų vietovių lietuvius 
* “ gausiai atsilankyti į šį parengimą.

Mėnuliui šviečiant, ežero bangoms 
; šnarant, orkestro garsams aidint ir be- 

NAUJOS SUPIRKIMO sivaišinant — yra geriausia proga su
KAINOS LIETUVAI savo artimaisiais ir pažįstamais geroje
Sov. Sąjungos Min. taryba birželio 1 nuotaikoje praleisti laiką ir kartu pail- 

d. paskelbė naujas supirkimo kainas! s^ti užbaigiant ilgąjį savaitgalį, 
gyvuliams ir paukščiams. Supirkimo Laukiame visų. Ačiū. X aldyba 
kainos gyvuliams ir paukščiams, ku
riuos kolchozai parduoda valstybei, vi-

Maloniai kviečiame visus Hamiltono,

Laukiame visų. Ačiū.
KREDITO KOOP. “TALKA” nuo 

liepos 2 d. perkelta į naujas patalpas 
— 21 Main St. E., kambarys 207, “Tur
ner Building”. Naujo telefono nr. — 
JA. 8-0511. (Smulkiau žiūr. skelbime 
šiame psl.).

mas 1.800 yra labai menkas. Tą faktą šiai. Adv. C. Gage po šių rezoliucijų 1 
pabrėžia ir daugumas vietinių kanadie-, priėmimo išvykus, posėdis buvo tęsia- 
čių rinkimų žinovų. Tai yra didelis • mas. Priėmus praėjusio posėdžio pro-

mų | šių seselių vienuoliją; pastatyti 
vysk. Matulaičio namus sveikatos ir 
poilsio reikalingiems seneliams ir ligo
niams; paremti sumanymą įrengti at
skirą nuolatinę stovyklavietę lietuviš
kam jaunimui; skirti iš seimo pajamų 
$100 ark. Matulaičio stipendijai. Rė
mėjų centro v-bos dvasios vadu yra 
kun. St. Yla.

Britanija

naujų kanadiečių, o ypač lietuvių lai
mėjimas ir Jūs nepaprastai daug prie 
jo prisidėjote. Nuoširdus ačiū.

Balys Kronas

BIRŽELIO ĮVYKIŲ minėjimą Lon
done birželio 16 d. surengė Baltų Ta
ryba. Kalbą pasakė lordas Bosom. 
Trumpai kalbėjo ir visų trijų Pabaltijo 
tautų atstovai.

MAIRONIO 100 m. gimimo sukaktį 
Londono lietuviai minėjo birželio 23 d. 
Paskaitą skaitė rašytojas kun. J. Kuz- 
mickis-Gailius, Maironio mokinys. Ren- 
gėjai — ateitininkai ir Londono lietu
vių choras.

Į EUROPOS lietuvių jaunimo suva
žiavimą, kuris įvyks rugsėjo 1-8 d. Lie
tuvių Sodyboje, jau užsirašė 16 mergi
nų ir 16 vyrų.

Vokietija
LEBENSTEDT. Iš LB apyl. v-bos 

pasitraukus A. ir E. Kairiams, pirmi
ninko pareigas perėmė K. Masiliūnas, 
iždininko — Irena Kotkytė.

A. STASIŪNAS mirė ir palaidotas 
geg. 8 d. Jis buvo ilgametis Salako pa
rapijos vargoninkas, Salako valsčiaus 
viršaitis, pieno perdirbimo b-vės pir
mininkas, Salako bankelio vedėjas, 
Salako koperatyvo “Dirva” ir daugelio 
kitų organizacijų veikėjas.

ATS. MAJ. J. ČERNIUS visą gegu
žės mėnesį savanoriškai ir be jokio at
lyginimo, moksleivių padedamas, tvar
kė Vasario 16 gimnazijos parką: išly
gino bei praplėtė takus, sodino gėles, 
krovė nuošaliai nukirstų, medžių lieka
nas ir pan. Parko tvarkylio darbui J. 
Černius vadovauja jau eilę metų.

IA Valstybės
l LIETUVIŲ FONDĄ įsu>w nariais 

nevien tik paskiri asmenys, bet ir or
ganizacijos. Pilnateisiais nariais u»u>jo: 
JAV LB CV, įnešdama $786,05, Rocts- 
terio apyL $400, Cleveland© II apyi. 
$280, Waukegano apyL $200, Waterbu- 
rio apyl. $100.

T. J. GAILIUŠIUI, OFM, šiemet su- 
eina 50 m. amžiaus. Sukaktuvininkas 
buvo Winnipeg© kolonijos liet, kapelio
nu, vienuolynų patarėju, ekonomu, 
tretininkų viršininku, gvardijonu, gim
nazijos rektorium ir provincijolu.

CICERO KOLONIJOS senieji lietu
viai įsisteigė angliškai vadinamą “Old 
Timers” klubą. Pirmasis susirinkimas 
įvyko birželio 15 d. Sudriko svetainėje.

M. ALEKSANDRŪNIENE mirė bir
želio 1 d. Los Angeles, Cal., sulaukusi 
vos 31 m. amž. Skundėsi galvos skaus
mais. Nuvežta ligoninėn mirė, nė ligos 
priežasties nenustačius. Buvo gimusi 
Lietuvoje, Vilkaviškyje.

A. ŠEMBERGAS, clevelandietis, su
laukęs 82 m. amž., mirė ir birželio 12 
d. palaidotas Kalvarijos kapinėse.

SOL. J. BUTĖNAS atšventė 70 m. 
amžiaus sukakti. Gimęs 1892. III. 27. 
Menininkas yra perėjęs ilgą ir sunkų

I gyvenimo kelią: Amerikoj buvo ang
liakasiu, lėkščių plovėjų, solistu — ba
ritonu, Lietuvoje dainavo valst. ope
roje, koncertuose, plokštelėse ir pan. 
Be to, jis yra išugdęs visą eilę žinomų 
dainininkų. Tuo gali pagrįstai didžiuo
tis. Didžiuojamės ir mes juo!

DR. ED. IR MARIJA JANSONAI iš 
Bostono ir Cape Cod, Mass., vienos 
gražiausių lietuviškų vasarviečių vilos 
“Audronė” Cape Cod savininkai, šie- 
met liepos 1 d. mini savo 25 metų si
dabrinę vestuvių sukaktį. Minėjimo 
vaišės, kartu su oficialiu šių metų va
sarojimo sezono atidarymu, įvyksta lie
pos 1 d. jų viloje “Audronė”, 87 East 
Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass., 
JAV. Daugelis giminių, prietelių ir ar
timųjų ruošiasi toje šeimos šventėje 
dalyvauti ir kartu pailsėti gražioje va
sarvietėje. Sukakties proga sveikina
me p. Jansonus ir linkime laimingų ir 
saulėtų ateities dienų.

NPM MARIJOS seserų rėmėjų sei
mas įvyko geg. 27 d. Putnam, Conn. 
Viskam pirmininkavo rėmėjų centro 

1 valdybos pirm. prel. Pr. Juras. Pla
čiai apsvarstęs ir išdiskutavęs eina
muosius reikalus, seimas priėmė šias 
rezoliucijas: surasti daugiau pašauki-

tokolą. v-bos pirm. St. Bakšys padarė 
trumpą pranešimą, kurio pagrindinė 
mintis buvo lėšų telkimas. Iš jo paaiš
kėjo, kad nuo praėjusio v-bos posėdžio 
bal. 25 d. buvo gauta pinigais $3.900. 
Paskiri v-bos nariai surinko (skliaus
teliuose parodyt anksčiau surinktoji 
suma): St. Bakšys ($3.300) $1.700, 
Alf. Patamsis (100) $1.200, V. Saliklis 
(200)*S300.  J. Mikelėnas $300. J. Ro- 
mikaitis (600) $200, F. Rimkus (200) 
$100 ir A. Kaušpėdas $100. Pirminin
kas prašė visus v-bos narius” Įsijungti 
aktyviai į lėšų vajų ir kas mėnesį gauti 
bent po vieną kitą šimtinę.

V-ba, apsvarsčiusi skautų vadovybės 
prašymą atleisti nuo nuomos mokėji
mo už Delta kino salę, naudotą jų kon
certui geg. 6 d., jį patenkino.

Padėkos dieną, spalio 8, v-ba nuta
rė Brant Inn. Burlingtone, ruošti pla
taus masto parengimą. Jo metu LN 
v-ba pagerbs 10 LN narių, kurie pa- 
žiravo LN sklypui pirkti $25.000 pa
skolą. kuri šm. birželio 12 d. baigta 
išmokėti. Tai yra F. Krivinskas, Pr. 
Vizbaras. K. Mikšys. Ad. Dalangaus- 
kas, P. Savickas, J. Sarapnickas. Z. Ga
šlūnas, P. Sakalas, Alf. Patamsis ir St. 
Bakšys. Išvardinti LN geradariai iš 
anksto maloniai kviečiami su šeimomis 
ir artimaisiais šiame parengime daly
vauti.

Pasitikdama kun. dr. J. Tadarausko 
25 m. kunigystės jubilėjų. v-ba vie
ningai nutarė parapijos kleboną pa
gerbti ir paskyrė šia proga jam S50 
dovaną iš Kultūros Fondo. Pasveikinti 
ir įteikti dovaną buvo įgaliotas St. Bak
šys, kartu prašant Gerb. Jubiliatą vi
sokeriopos paramos sunkiame Tautos 
Namų įsigijimo darbe.

Posėdyje dalyvavo 16 v-bos ir visi 3 
kontr. k-jos nariai.

AUKŲ UŽ LN METRAŠTĮ iki birž. 
j 21 d. gauta S40. Po $2 auokjo: K. Mi
leris. S. Kadžiulis ir F. Krivinskas. Po 
SI: J. Adomaitis. J. Bajoriūnas. J. Ba
ron. VI. Bartnikas. V. Bilevičius, Alb. 
Joniką, P. Kareckas, Alf. Keliačius, V. 
Kežinaitis, E. Klevienė, M. Stukienė, 
K. Urbanavičius. P. Zabarauskas. A. 
Janson, Pr. Masiulionis (abu iš Buffa
lo), Preikšaitis, L. Ulbinas. Kareška, 
A. Jankauskas. V. Sakas, V. Kalėda. 
Mačionis. A. Dums. Cėsna. Norkienė, 
E. Meškauskas. P. Balsas. Niagara 
Falls, V. čaikauskas. A. Steigvilas. O. 
Kutienė, J. Budnikas. Samušis ir St. 
Savickas. Visiems nuoširdus ačiū!

LN v-ba visus LN narius, kurie ga
vo metraštį paštu, maloniai prašo pri
siųsti po $1. Sk. St.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 62-oje 
savaitėje davė S800 ir nuo pradžios 
pasiekė $68.700. Naujais nariais įstojo 
Fel. Kontenis. St. Savickas, o iš Nia
gara Falls, Ont., P. Balsas ir iš St. Ca
tharines St. Kukta — visi su $100. 
Mieloji p. Budnikienė, atžymėdama 
savo dukters S. Martinkutės savisto
vaus gyvenimo pradžią (ji pradėjo 
dirbti pas advokatus Ross and Robin
son stenografiste), įrašė ją LN nare su 
S100. Senesnės išeivijos tautietis S. 
Kadžiulis antrą šimtinę atskaitė gry
nais. Įdomiausią staigmeną padarė ge
rasis X. kuris pripuolamai sutiktas 
birž. 15 d. St. Bakšio po nesėkmingo 
visą vakarą šimtinių jieškojimo, vėlai 
vakare prie alučio, pasirašė $200 čeki. 
Teisingai mūsų tautos išmintis sako: 
"žmogus su bėda. Dievas su loska”. 
Visiems Tamstoms LN v-bos vardu 
gražiausias ačiū!

PADĖKA
Brangūs Hamiltono lietuviai, prašau 

priimti mano nuoširdžią padėką už mo-
____ ~ ____ ralią ir fizinę paramą, kurią man su- 
direktoriams'Tekonurašyti preki^Sėj 60 kap' ^va svorio kilogramą. Sa- teikėt praėjusių federalinių rinkimų, 
000 rb. sumai. Sandėlių statybai nesu
randama lėšų, o direktorių kabinetams, 
kaip matome, jų netrūksta, nes juk ko
munistinėje santvarkoje direktorius la
bai didelis žmogus: sugedusias prekes 
ir medžiagas galima pakeisti kitomis, 
o kas pakeis nuobodulio liga susirgusį i 
direktorių...

KONKURSAS BE LAIMĖTOJU ...
Kultūros ministerijos ir valstybinės sigyrimas — elektrifikuojamas žemės 

grožinės literatūros leidyklos konkur
sas geriausiai vaikų knygai sukurti pa- matoma nutiesti 7.600 km. augštos ir 
sibaigė be laimėtojų — komisija ne- žemos įtampos elektros linijų ir sro- 
rado nė vieno premijuotino veikalo, ve gaus 350 kolchozų ir 70 sovehozų. 
Konkursą nepasisekimui pasmerkė po- Nurodyta, kad tada srove naudosis 
litinė linija: buvo norima veikalų mo- trys ketvirtadaliai Lietuvos kolchozų 
kyklinio - pionierių amžiaus vaikams. J ir beveik visi sovehozai. Lietuvos že- i 
Šie kūriniai tūrėjo būti įtraukti į mo-;mės ūkio elektrifikavimą tikimasi už- labai didžiuotis rinkiminiais rezulta-.ko pas adv. C. Gage Komercijos banko 
kyklinio skaitymo ir svarstymo dalį., baigti 1964 metais.

i vo nutarime Min. taryba pastebėjo, '• metu. Jūsų tautiškas susipratimas ir 
i kad už liesus galvijus mokama 20*7  laisvanoris įsijungimas į mano rinki- 
mažešhė kaina. Nuo birželio 1 d. taip minę kampaniją, man davė daug nau- 
pat padidintos galiojančios kolchozų jų jėgų ir ištvermės pravesti sunkų ir 
parduodamo valstybei sviesto supirki- i komplikuotą priešrinkiminį darbą. Šia 
mo kainos vidutiniškai 10*7  ir grieti

.’ ■ nėlės — 5%. E.

ELEKTRA KOLCHOZAMS 
Per Vilniaus radiją nuskambėjo pa-

ūkis. Kolchozuose dar šiais metais nu-

LN V-BOS IR KONTR. K-JOS posė- 
! dis numatomas ketvirtadienį, liepos 5 
d„ p. Naruševičiaus viešbutyje, 5 Gore 
St. Jame bus aptariami du pagrindi
niai dienotvarkės punktai — lėšų tel
kimo paspartinimas ir galutino naujų 
LN projekto svarstymas. Siame posė
dyje maloniai kviečiami dalyvauti ir 
visi kiti tautiečiai — nariai ir nenariai.

LN v-bos nariai labai prašomi atvyk- 
.............................., . . ■ ti į šį posėdį ne tuščiomis, bet su viena 

mngai įsijungė i rinkiminę paramą. ( gauta LN šimtine. Jei lėšų telki- 
Nuosirdziai dėkoju visiem budėju-Jmo nesuaktVvinsime, naujų LN statv- 

siem prie urnų rinkimų metu irn-j^ pradžia gali nusitęsti, 
šiem turėjusiem mano plakatus ir išne- Posėdis prasidės 7.30 vai. vak. 
š:ojusiem rinkiminę medžiagą.

Man rodos, kad mes lietuviai galime' LN V-BOS POSĖDIS birž. 11 d. įvy-

proga ypatingai norėčiau padėkoti kun. 
dr. J. Tadarauskui. "Tėviškės Žibu
riams”. "Nepriklausomai Lietuvai”, ir 
visiems rašiusiems korespondencijas i 
viršminėtus laikraščius. Jūsų paragini
mo ir įgimto tautiško supratimo dėka. 
Hamiltono lietuviai nepaprastai vie

E. I tais. Mano svarbiausioji oponentė, imi-: didžiajame pastate, King ir James. Ad

VAIKAI TINKAMI
ISUNIJIMUI

Įsūnijimui yra daug tinkamų vyresnių ir vaikų su trū
kumais. Laimingai susituokusios poros, kurios domėtųsi 
kuriuo nors žemiau išvardintu berniuku ar mergaite, 
turėtų kreiptis i Minister of Public Welfare. Parliament 
Buildings, Toronto.

ONTARIO

Dauguma Vaikų Globos Organizacijų, deda visas pastan
gas surasti pastovius namus daliai savo globojamųjų. 
Į prašymus, kurie lies šiuos arba kitus vaikus, bus ski
riamas pilnas dėmesys.

SUDBURY, Ont
a

Argentina
V. RAMANAUSKAS, radijo techni

kas, ilgametis Lietuvių Centro veikė
jas mirė, palikdamas žmoną Oną Vii- 
činskaitę-Ramanauskienę ir dukrą Kon
stanciją su šeima.

JOANA MATULIENE mirė gegužės 
18 d. Velionė kiliko nuo Trakų, iš Per
lojos kaimo. Palaidota Sarandi kapi
nėse. Paruošė Pr. Al.

Mažųjų menininkų žvaigždutė

Dinamiškos Hamiltono bendruome
nės eilėse šalia bendrai atliktų tauti-

K UTY — jai jieškomi tėvai, kurie 
galėtų ją mylėti ir padėtų jai už
miršti jos baisius ir nelaimingus 
ankstyvesnius metus. Jai dabar yra 
7 metai amž. ir reikalingi pastovaus 
būdo tėvai, kurie galėtų jai suteikti 
tikro saugumo jausmą. Kitty yra 
olandė, Romos katalikė. Ji yra svei
ka, tamsiai rudomis akimis bei plau
kais, gražaus kaulų sudėjimo ir pa
trauklių bruožų, šio vaiko visa atei
tis priklausys nuo tinkamų tėvų, 
kurie ją visiškai prisiims ir galės 
jai suteikti meilų supratimą. Užda
vinys sunkus, bet vertas jos būsi
miems tėvams.

turėjo saugumo jausmo. Amy būtų 
laimingiausia su geraširdžiais kata
likais ūkininkais tėvais, kurie ją tik
rai priimtu į savo namus ir širdis.

$ o c
TRACY yra miela mažytė 3 metukų 
vokietė, protesantė mergaitė, mėly
nomis akimis, šviesiai rudais plau
kais. šviesiu veidu. Jos praeities is
torija yra nepilna, tačiau Tracy vys
tosi normaliai, šis kūdikis turėtų 
būti priimtas protestantų tėvų dėl 
savo pačios vertės, su meile ir pa
sididžiavimu.

LYLE yra stambių kaulų, stiprus 
ukrainiečių katalikų kūdikis. 18 
mėn. amž. Jis yra mėlynakis, švie
siaplaukis, sveikas ir guvus berniu
kas. šis gyvas ir paprastai laimingas 
kūdikis yra meilaus būdo, nors ne
patenkintas rodo piktumą. Jam rei
kia katalikiškų namų, kuriuose jis 
būtų kantriai, tvirtai ir pastoviai 
prižiūrimas.

SANDY yra pokštus mėgstąs 7 me
tų berniukas, gražios išvaizdos ir 
patrauklaus būdo. Jis yra kilęs iš 
protestantiškų olandų bei anglosak
sų tėvų. Sandy turi mėlynas akis, 
tamsiai rudus plaukus ir gražius 
bruožus. Yra sveikas ir protingas. 
Protestantai tėvai, kurie laimės šio 
berniuko meilę ir pasitikėjimą, gali 
tikėtis daug laimingų ir malonių 
valandų. Jie bus atsakingi ir už iš
mintingą jo ateities planavimą.

AMY paeina iš vengrų bei ukrainie
čiu tėvų. Ji yra smulkaus sudėjimo, 
pilkai mėlynų akių, šviesiaplaukė, 
sveika, rami mergaitė; labai pasiil
gusi turėti tėvus, nes 12 metų ji ne-

ESTHER yra draugiška 10 metų 
graikų ^protestantų mergaitė. Ji yra 
alyvinės išvaizdos, rudomis akimis 
'ir tokiais pat plaukais. Patraukli, 
sveika ir linksma mergaitė. Jai rei
kalinga meilingos protestantų tėvų 
priežiūros. Ar jū esate ta laiminga 
pora, kurie džiaugtųsi šia proga lai
mėti sau dukra?

. t * «
LEE yra žavus 8 metų mažas ber
niukas. Jis mažas pagal savo amžių, 
bet dailus berniukas, kuris labai ge
rai naudoja savo gražias ekspresy
vias akis padaryti įspūdžio kitiems 
žmonėms. Labai meilus ir trokšta 
įtikti: priima bausmę, jei žino “ko
dėl”. Jis yra italas katalikas, rudais 
plaukais ir akimis, alyvinės veido 
spalvos: sveikas berniukas, gerai be
simokąs mokykloje. Sis draugiškas 
berniukas nori dėmesio ir meilės. 
l>ec. kuris labai tiktų į namus tarp 
kitu vaiku, prašo sau nuosavu tėvu.

♦ ♦ *

LORNE yra 14 mėnesių italas kata
likas kūdikis. Tvirtas vaikas rudos 
spalvos plaukais ir akimis, tamsia 
veido oda. Jis yra puikios sveikatos 
ir atrodo linksmas, laimingas ir pa
tenkintas. Jis yra mylėtinas ir pa-

trauklus kūdikis.. Šis berniukas yra 
pasiruošęs įsikurti pas italus katali
kus tėvus, kurie jį galės mylėti ir 
didžiuotis savo naujuoju sūnumi.* • «
FAITH ir NORA — šios protestan
tės lenkų ir anglų kilmės seserys, 8 
ir 10 metų amž.. prašosi bendrų na
mų. nes bijo būti atskirtos. Jos yra 
mėlynakės, šviesiaplaukės ir pa
trauklios išvaizdos. Abi yra sveikos 
ir jų pažangumas moksle yra vidu
tiniškas. Faith yra rami ir užsida
riusi, tuo tarpu kai jos sesuo yra 
įsitempusi, ypatingai jautri, linkusi 
vadovauti ir reikalauti sau dėmesio, 
šios sesutės reikalingos protestantų 
tėvu, kurie galėtų joms suteikti 
meilę, dėmesį ir discipliną, kurios 
jos niekados neturėjo.

CLYDE yra drovus mažas olandas 
katalikas berniukas. 4 metų amž.. 
didelėmis rudomis akimis ir švie
siais plaukais. Tuo tarpu sveikas, 
bet turi lengvą smegenų paralyžių, 
kuriam gydymo nereikia. Jam rei
kalingi ypatingi tėvai, kurie galėtų 
priimti ir suprasti jo išsivystymo 
lygį ir smegenų paralyžių. Clyde 
yra patrauklus ir mėgiamas jaunuo
lis. kuriam reikalinga švelnių, my
linčių ir suprantančių Romos kata
likų tėvų.

CASEY yra sveikas, patrauklus ber
niukas. kuris vystosi normaliai vi
sais atžvilgiais. Tvirto sudėjimo, ge
rai išsivystęs mėlynakis, rudaplau
kis. šviesiai rudos išvaizdos ir ne- 
groido bruožų, 2 metų ir 3 mėn. 
amžiaus danų ir negrų tėvų miši
nys. Džiaugsmą mėgstąs, laimingas 
protestantų kūdikis, kuriam reikia 
tėvų, kuriems būtų malonu augin
ti linksmą bernelį.

PAMELA neseniai šventė savo šeš
tą gimtadienį. Ji yra šviesiaplaukė, 
mėlynakė, šviesaus veiduko. Kilus 
iš katalikų lenkų ir ukrainiečių tė
vų. Normaliai sveika mergaitė, 
linksma, draugiška ir lengvai sugy
venama. Jos didžiausias trošikmas 
yra tapti šeimos nariu.

TAMMY greitai bus 4 mėnesių am
žiaus. Ji yra labai patraukli ir ele
gantiška prot .'stantų mergaitė, kilu
si iš japonų ir anglosaksų tėvų. Jos 
akys tamsiai mėlynos, o plaukai ru
di. Tammy yra sveikas, normalus 
kūdikis, labai laiminga ir patenkin
ta. Jos vieno iš tautybės protestan
tai tėvai būtų primtiniausi šiai mer
gaitei.

PERRY yra tvirtas, 14 mėn., kinie
čių bei Siaurės Amerikos indėnų 
kilmės berniukas. Jis yra sveikas, 
tamsiomis akimis ir tamsiais plau
kais, orientališkų bruožų kūdikis. 
Vystosi normaliu greičiu ir turi pri
traukiantį šypsnį. Jis būtų laimin
giausias su Romos katalikais tėvais.

DAISY ir BRAD yra 9 ir 7 metų 
broliukas ir sesutė. Jie kilę iš olan
dų ir airių tėvų, geros sveikatos ir 
inteligentiški. Daisy turi šviesiai 
rudas akis ir tokius pat plaukus. Ji 
yra gero būdo maloni mergytė ir la
bai stengiasi įtikti. Naujose situa
cijose būna drovi ir reikalinga daug 
meilės. Brad yra stipraus sudėjimo, 
nerūpestingas, dailus, mėlynakis ir 
šviesiais plaukais bernelis, šis smal
sus plepiukas yra visapusiškas ber
niukas. šiems vaikams reikia pro
testantų tėvų, kurie juos mylėtų ir 
būsimais metais džiaugtųsi įsūnytais 
sūnumi ir dukra.

Nuolatinių namų užtikrinimas su tėviška meile bei rūpesčiu yra didžiausias reikalavimas vaikystėje. 
Šiais skelbimais norima atkreipti jūsų dėmesį į vaikus, kuriems trūksta šių normalių sąlygų.

DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE 
PROVINCE OF ONTARIO

HONOURABLE LOUIS P. CECILE, Q.C. 
Minister

JAMES S. BAND, 
Deputy Minister

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS įvyko 
Christ the King parapijos didžiojoj sa
lėj. KLB apyl. v-bos buvo užprašytos 
iškilmingos šv. Mišios ir progai pritai
kytą žodį tarė kun. Ant. Sabas. Prie vė
liavos garbės sargybą ėjo G. Kručas, 
D. Kriaučeliūnaitė ir V. Jasiūnaitė. 
Po bažnytinio minėjimo įžanginį žodį 
tarė pirmininko pavad. P. Jutelis. Tu
riningą paskaitą skaitė J. Kručas.

PIRMOJI KOMUNIJA liet, vaikų 
buvo birželio 17 d. per lietuviškas pa
maldas. Šiemet priėjo 4 berniukai: E. 
Gatautis. K. Gavelis, R. Paulaitis ir A. 
Zlatkus.

E. PUDYMAITIENĖ su sūnum Vy
tautu. kuris profesoriauja prie Hali- 
faxo katalikų kolegijoje, aplankė savo 
senus draugus mūsų kolonijoje.

VINCAS JUŠKA, išdirbęs saugiai 
penkis metus Abitibi miškų darbovie
tėje, gavo saugumo pažymėjimą. Savo 
atostogas, kaip ir visuomet, praleido 
Sudburyje. Parėmė aukomis lietuviš
kas pamaldas ir jaunimo stovyklą.

L. ir M. BACHŪNAI iš Pembroke. 
Ont., praleido savaitgalį Sudburyje vie
šėdami pas J. M. V. Kriaučeliūnus.

ALF. ir J. KRIAUCELIŪNAI iš Ci 
kagos aplankė savo motiną ir praleido 
vasaros atostogas pas J. M. VI. Kriau 
čeliūnus. Sudburiškis

NOTARAS
ANTANAS UVDZIVS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkelia 
Į naujas patalpas — 

Turner Building (suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys:

Įstaigos: JA. 7-5575; ’ 
namų — FU. 3-8928

nių darbų, mes randame visą eilę pa
skirų šeimų ir asmenų, kurių darbai ir 
sugebėjimai iškelia juos į pirmąsias 
gretas. Šį kartą norėčiau supažindinti 
su mažąja 10 m. Margarita mielųjų 
Klevų dukrele, kuri šalia bendrojo 
mokslo jau 5 metai lanko muzikas, stu
dijų pianino klasę ir yra pasiekusi gra
žių rezultatų. Šis pavasaris jai atnešė 
ypatingą jos gabumų ir darbo įvertini
mą — Kiwanis Club festivalyje mažo
ji-Margarita solo pianinu sonatinų kla
sėje iš 11 m. kurso gavo sidabro me
dalį ir 13 m. klasėje iš 27 varžovų lai
mėjo aukso medalį. Sveikiname ir lin
kime mažajai pianistei gražiausios atei
ties ir pasisekimo muzikinio pasaulio 
plačiuose baruose!

M. Klevaitė šiais metais baigė pr 
džios mokyklos 5 skyrius ir 7-tą k
konservatorijoje. Ji jau pažįstama 
miltoniečiams. kaip gabi ir daug 
danti pianistė, iš visos eilės jos vi< 
pasirodymų, kuriuose ryškėjo jos miiL_ 
zikinis talentas, šalia pianino Margari- ?Vv 
ta lanko baleto studiją ir kartu su bro- j 
liuku Rimu yra puikiai pasirodžiusi te
levizijoje. * Sk. St.

LONDON, Ont
VASAROS STOVYKLA šiemet įvyks Į 

įprastoje vietoje — Dragūnevičių ūky-Į 
je. Mount Brydges, Ont.. netoli Lon
dono. Prasidės liepos 7 d., šeštadienį, 
rytą ir baigsis didžiuoju laužu liepos 
14 d. vakarą. Stovykloje gali dalyvau
ti ne tik skautai, bet ir visi lietuvių 
vaikai. Užsiregistruoti ir platesnių in
formacijų gauti šiuo adresu: M. Chai- 
nauskas. 241 Highbury Ave., London, 
Ont.. arba tel. .455-3428. Prašome apie 
dalyvavimą pfeaoęšti ne vėliau liepos 2 
d. Tikimasi, kad ir šiemet stovyklai 
vadovaus ta pati vaddvybė, kyri su di
deliu pasisekimu pravedė stovyklą pra- 

, ėjusiais metais, būtent: stov. viršinin- 
i ko pareigose — psktn. M. Chainaus- 
kas, pavad. — v. skltn. A. Dragūnevi- 
čius ir adjutante — vyr. skltn. V. Ge
gytė. Pagrindinis šios vadovybės tei
giamumas — vieninga ir griežta, bet 
kartu ir taktiška linija. Kitas privalu
mas — visi jauni. Ypač visus stebino 
savo sugebėjimais jaunosios kartos at
stovė, išaugusi jau Kanados žemėje, 
adjutante vyr. skltn. Vida Cegytė. ge
rai kalbanti ir rašanti lietuviškai ir 
esanti grynai lietuviškos orientacijos. 
Ji niekada nepakėlė balso, bet visi, 
net ir didesni berniukai, jos klausė. Ji 
suorganizavo parodėlę ir padėjo stov. 
viršininkui paruošti vykusią laužo pro
gramą.

ir šiemet.

Atkreiptinas tėvų dėmesys, kad ši 
stovykla turi ne tik puikią vadovybę, 
bet, remiant skautų rėmėjų būreliui, 
yra pati pajėgiausia šiame rajone. Pr. 
metais už 8 dienas reikėjo mokėti: už 
vieną stovyklautoją — $8. už 2 — $15, 
už 3 — $20. Panašus mokestis numa
tomas

Prie stovyklos išlaikymo prisideda 
Mount Brydges ir Londono lietuviai, 
ypač Dragūnevičiai, Valaičiai ir Bersė- 
nai bei dr. A. Kaveckas su žmona.

Be to. šiemet bandoma patobulinti 
stovyklos virtuvę. Stovyklą organizuo
ja skautų vietininkija ir jų rėmėjų bū
relis.

Nepagailėkime keletos dolerių ir 
leiskime savo vaikučiams praleisti sa
vaitę draugų būryje, lietuviškoje ap
linkoje ir gryname ore. Jie ten dau
giau išmoks tėvų kalbos ir liet, dai
nų, jie ten dar daugiau sužinos apie 
tėvynę Lietuvą!

IŠVYKO Į ČIKAGĄ. — Saleziečių 
gimnazijos Italijoje rėmėjas ir buv. 
įgaliotinis J. Stulgys atsiveikindamas 
įteikė dabartiniam įgaliotiniui auką 
gimnazijai — $10. Lietuviškas ačių už 
stambią auką ir nuoširdus linkėjimas 
sėkmingai įsikurti pasaulio lietuvių 
sostinėje. D. E.

Visais draudimo reikalais
PRAŠOME KREIPTIS I 

LIETUVIŠKĄ DRAUDIMO ĮSTAIGĄ

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

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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.008, mor- 
gičhi paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 

( paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.
Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vaL vakaro.

21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 84511
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

PLB Kultūros Tarybos pranešimas
PLB Valdybos iniciatyva šiemet su

daryta PLB Kultūros Taryba. Jos tiks
lai nusakyti PLB Vaidybos priimtame 
statute: .

“L Lietuvių kultūros bei kultū- 
> rinio veikimo perspektyvai ryškinti, 

planuoti ir lietuvių išeivi jos. švieti, 
mo, mokslo ir meno kėlimu rūpintis 
sudaroma Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Taryba.

2. PLB Kultūros Taryba yra PLB 
Valdybos patariamasis organas.

3. Kultūros Taryba planuoja stam
besnius lietuvių kultūros ir švietimo 
daraus, svarsto PLB Valdybos ar ats
kirų kraštų LB pateiktus svarstyti 
tos srities klausimus.”
Kultūros Taryba labai vertina at

skiru institucijų ir pavienių asmenų 
kultūrinio darbo iniciatyvą ir neateina 
tos iniciatyvos slopinti ar kam nors 

įsakinėti, bet pasilieka sau teisę pa
reikšti nuomonę vykdytų, vykdomų ar 
vykdytinų kultūrinių žygių atžvilgiu.

Šiuo tarpu Kultūros Taryba nori pa
sisakyti šiais klausimais:

1. ŠVIETIMAS
Kadangi išeivijoje jaunuomenės au

klėjimas ir švietimas lietuvybės išlai
kymui turi pagrindinės reikšmės, to
dėl ypatingas dėmesys turi būti tel
kiamas i lituanistines mokyklas, stu
dijų dienas, jaunimo spaudą, stovyklas 
ir t. t. Nors šioje srityje visuose kraš
tuose nemaža yra padaryta ir tebeda
roma, tačiau Kultūros Taryba mano, 
kad lituanistinės mokyklos turėtų būti 
žymiai gausesnės. Todėl LB apylinkės 
ir patys tėvai turėtų daugiau rūpintis 
tų mokyklų steigimu bei išlaikymu to
se vietose, kur jų nėra.

Kultūros Taryba mano, kad lituanis
tinių mokyklų darbo našumui pakelti 
būtų naudinga suvienodinti dėstomųjų 
dalykų programas ir vengti paraleliz
mo vadovėlių ruošime bei leidime. 
Nuolatini ryši su JAV LB švietimo 
Taryba bei kitų kraštų bendruomenių 
švietimo organais palaikyti Kultūros 
Taryba paveda savo nariui Leonardui 
Dambriūnui. .

2. KALBA
Gimtosios kalbos grynumui išeivijos 

sąlygoms išlaikyti būtina: a. sustiprinti 
lietuvių kalbos mokymą lituanistinėse 
mokyklose, rengti augštesniąsias bei 
augštąsias mokyklas einančiai jaunuo
menei lietuvių kalbos kursus, skatin
ti akademinę jaunuomenę lankyti lie
tuvių kalbos kursus (paskaitas) tose 
augštose mokyklose, kuriose ji yra dės
toma; b. stengtis, kad periodinė spau
da kreiptų daugiau dėmesio į lietuvių 
kalbos grynumą, vengdama nereikalin
gų svetimybių; c. sustiprinti ir plačiau 
paskleisti “Gimtąją Kalbą”; d. laikytis 
vienos rašybos, nes tai svarbu vn-ič 
mokyklos darbui ir šiaip gyvenimo 
praktikai. Kultūros Taryba mano, kad 
būtų geriausia laikytis dar ir dabar 
Lietuvoje tebevartojamos jablonskinės 
rašybos, kuri niekad oficialiai ir ne-, 
buvo pakeista. .

3. MENAS
Kadangi literatūra, dailė, muzika ir 

kitos meno sritys iš esmės yra atski
rų kūrėjų pastangų vaisius, todėl Kul
tūros Taryba negali kištis į pačią kū
rybos sritį, bet, atsižvelgdama į didelę 
meno kūrybos reikšmę tautinei kultū
rai, Kultūros Taryba skatina visuome
ne daugiau domėtis ir remti mūsų kū- 

ft.'fėjų pastangas. Kultūros Taryba, ver
? tindama visuomenės duosnumą premi- 
;^oms, pageidautų, kad jos nebūtų ski
- riamos daugiausia vieno žanro litera

tūros, bet taip pat ir kitoms literatū
ros, meno bei mokslo sritims. Pritaria
ma PLB Valdybos sumanymui steigti 
metinę PLB premiją pavieniams auto
riams už meno ar mokslo veikalus. 
Kadangi okupuotoje Lietuvoje negali
ma laukti daugelio rašytojų raštų pilnų 
leidimų, todėl išeivijos lietuviškųjų lei
dyklų dėmesys ypačiai kreiptinas į to
kių raštų leidimą, šiuo metu ypačiai 
aktualu išleisti pilną Maironio raštų 
rinkini. Kad mūsų visuomenė turėtų 
progos geriau*  pažinti mūsų dailinin-l

Atėjo maldos dvasia šeimon

puose klasiniuose maldų pavyzdžiuose. Dabar jam kiek
viena maldos forma pasidarė įdomi ir graži.

Vargiai kas patikės, kad jis. kartu su žmonele spalio 
mėnesio vakarais pradėjo kalbėti rožinį. Jei kurią diena 
būdavo svečių ir juos tekdavo išleisti vėliau, jinai sa
kydavo:

— Gal jau šiandien nebekalbėsim.
— Ar tu jauties pavargus?
— Aš manau, tu pavargęs. Juk ryt tau darbas.
— Sukalbėkim! — atsakydavo jis.
Moteris iš savęs yra pareigingesnė už vyrą. Bet ir 

vyras pasidaro pareigingas, kartais net pareigingesnis, 
jei moteris jam padeda. Moteriai tik reikia nepamesti 
savo pareigos ir neužmesti vyrui. lx*t  perteikti tą jutimą 
jai galimu ir įmanomu būdu.

Pareigingos protestantės moterys
— Aš nežinau, kaip mano mama priversdavo tėtį at

likti savo išpažintis, — pasakojo viena studentė, — bet jis 
mažiausiai dukart į metus tai padarydavo. Žinojau, kad 
tėtis nerangus ir kad mamai reikėdavo jį paraginti, gal 
priminti ar tiet paruošti. Tą patį ji padarydavo su tar
nais. Padarydavo taip švelniai, kad mes, vaikai, tik su
augę supratome — be jos viskas būtų buvę kitaip. Aš 
džiaugiuos, kad tėtis mirė pirma, negu mama, nes ji 
tikriausiai jį paruošė ir mirčiai. •

Viena subrendusi ir gerai išauklėta mergaitė, įspėta, 
kad jos busimasis labai kairus ir priešingas religijai, pa- • 
sakė: . • *

— Palikit šį reikalą man
Būdama protestantė, ji rado būdą įtikinti xyrą, ką$l, 

vaikus krikštytų ir krikštytų katalikiškai. Vaikams pa
augus. ji palenkė vyrą apsispręsti, kad jiems reikia ka
talikiškos pokyklos. Ji davė religinius pagrindus vai
kams. o vyrui paliko laisvę. Tačiau laipsniškai, veikiamas 
jos. ir jis tiek pasikeitė, jog nebesibaidė bažnyčios ir 
pamaldų. ..

Pažįstu keletą protestančių, kurios ištekėjo už geni 
vynj katalkų. Turimi pavyzdžiai, bent man, perša prie

kų kūrybą, pageidaujama, kad būtų 
ruošiamos kilnojamos apžvalginės me
no parodos. Tokios parodos būtų ypač 
naudingos kultūros kongresų bei kitų 
didesnių suvažiavimų metu. Pagei
daujama, kad šalia vokalinės muzikos 
būtų imtasi plačiau kultivuoti ir in
strumentinę muziką, skatinti pastan. 
gas tokiai muzikai įrašyti i plokšte
les. Susirūpinti muzikinių kūrinių lei
dimu. Laukiama, kad Čikagos Lietuvių 
Operos kolektyvo sumanymas pastatyti
K. V. Banaičio operą “Jūratė ir Kasty
tis” būtų tikrai įgyvendintas. Neturint 
pastovaus lietuviško teatro, reikėtų 
siekti, kad bent esančios trupės būtų 
sustiprintos ir kad jos su spektakliais 
galėtų aplankyti kitas, teatro neturin
čias kolonijas. Ypatingas dėmesys skir
tinas lietuviškam repertuarui.

4. MOKSLAS
Lituanistiniam darbui išeivijoje pa

gyvinti ir koordinuoti būtina: a. suak
tyvinti Lituanistinio Instituto veiklą, 
leisti periodinį leidinį, kviesti moksli
nius suvažiavimus ir b. skatinti ir rem
ti lituanistinių mokslo veikalų leidimą.

5. SPAUDA
Kultūros Taryba, vertindama didelį 

lietuviškos spaudos vaidmenį, pagei
dautų, kad mūsų spaudoje būtų ug
doma didesnė savitarpio tolerancija, 
vengiant grupinio antagonizmo ir ne
kultūringos polemikos. Kadangi laik
raščiai paprastai skaitytojų nekom
plektuojami, todėl pageidaujama, kad 
vertingesni laikraščių straipsniai būtų 
vėliau išleidžiami atskirais rinkiniais.

6. LEIDINIAI
Kultūros Taryba pageidautų, kad bū

tų išleisti šie pagrindiniai lituanisti
niai veikalai: platesnė lietuvių kalbos 
gramatika, Lietuvos istorija, išsami 
lietuvių literatūros istorija, lietuvių 
meno istorija, jaunimui pritaikytas 
vieno tomo enciklopedinio pobūdžio 
leidinys apie Lietuvą. Taip pat pagei
daujama, kad būtų išleista svetimomis 
kalbomis Lietuvos istorija ir bendro 
pobūdžio informacinis leidinys apie

Pulgiškai apie Pulgj

NUOSAVU NUOSAVIAUSIOS ANDRIUSlO GIRNOS

Jau iš seno buvo žinoma, kad Jo 
Prašmatnybė Pulgis Andriušis tu
ri tokias labai nuosavas girnas, i 
kurias patekęs ir pačios lietuviš
kiausios beoruomenės sūnus pa
laidūnas apturi toki džiaugsmą, 
koki turi ir papuasas. poilsiauda
mas ant avarinės ryklio žiaunos.

Dainuodamas apie dainą iš kito 
galo, jis ėmė ir paleido savo tran
kią nuosavybę i darbą. Vadinasi, 
suvarė i prapiesti pačius prakil
niausius “griešnikus” ir patraukė 
vinkeli. Suūžė sumaurojo girnos 
ir dainos garsams sklindant dul
kių debesyse, jų akmenys pasken
do “griešnoj pikliavonėj”. Taip 
žuvo visi nekaltų mergelių akių 
mulintojai. nečystų minčių bei 
piktų pageidimų didžiavyriai, vi
sokio dvasinio skarbo murzintojai 
ir kitokie suskiai bei šamaūsiai.

Ale buvo ir tokių, kurie nevisai 
prasmego kiaurai i miltus. Ten, 
kur Jo Prašmatnybė, muzikiniais 
terminais kalbant, bekeldamas 
natą su diezais ir bemoliais i augš- 
tybes. sučiupdavo gaidį už jo nuo
savos uodegos, tenai jo negailes
tingų girnų akmens žavingai šyp
teldavo ir pro ju. tarytum -kokių 
lūpų, tarpus, arba net tiesiai iš 
prapiesčio pasprukdavo nemaža 
dar gvvu niekadėjų. Tik nosys ir 
kulneliai jų būdavo apzulinti. 
Kaip raštuose galima Įskaityti, 

Lietuvą bei jos kultūrą — istoriją, 
literatūrą, meną, ir kt.

7. KULTŪRINIU
VERTYBIŲ 
IŠLAIKYMAS .

Siekiant išlaikyti ateičiai mūsų išei
vijoje sukurtas kultūrines vertybes, 
reikia skubiai rinkti ir telkti vienon 
vieton atrinktus svarbesnius kultūrinio 
gyvenimo dokumentus, periodikos 
komplektus, mūsų rašytojų bei šiaip 
žymesnių kultūrininkų bei veikėjų 
rankraščius ir korespondenciją, daryti 
svarbesnių nykstančių leidinių, doku
mentų mikrofilmus, telkti visus išeivi
joje pasirodžiusius leidinius, meno kū
rinius bei šiaip svarbią išeivijos gyve
nimui muzėjinę medžiagą. Visai šiai 
medžiagai sutalpinti ir saugoti steigti- 
ni Lietuvių Kultūros Namai, kuriuose 
eventualiai galėtų rasti vietos ir dabar 
veikiantis Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
J. Žilevičiaus vardo Muzikologijos Ar
chyvas, Čiurlionio Galerija ir kiti pa
našūs rinkiniai.

8. BAIGIAMOJI 
PASTABA

Kultūros Taryba pabrėžia, kad kul
tūrinio darbo sritis yra tiek plati, jog 
ji nesiima iš karto sudaryti viską api
mančio detalizuoto plano. Kultūros Ta
ryba šiuo tarpu tenkinasi tik bendrais 
siūlymais atskiroms darbo sritims, šie 
siūlymai apima tik dalį mūsų kultū
rinių reikalų, todėl Kultūros Taryba 
stengsis ir ateityje kelti sumanymų 
bei siūlymų. Kultūros Taryba labai 
pageidautų, kad atskiros kultūrinės 
organizacijos ir paskiri asmenys duo
tų Kultūros Tarybai ir savo pageida
vimų bei sumanymų. Kultūros Tary
bos adresas: 1311 W. Wyoming Ave., 
Philadelphia 40, Pa., USA.

PLB Kultūros Taryba: 
Pirmininkas J. Puzinas, 
Vicepirm-kas L. Dambriūnas, 
Sekretorius A. Vaškelis, 
Nariai V. Maciūnas, K. Ostraus
kas. A. Salys, V. Trumpa 

Philadelphia, 1962. V. 21.

* jo daina iš kito gal<
tuo nelabai džiaugdavosi pragaro 
viršininkija. o ypač jos vyr. bu
halteris. Mat, tie visi pabėgėliai 
ir dezertyrai vėl imdavo iš velnių 
darbą ir atimdavo netik komen- 
welte, bet visoje sieroje žemėje. 
Dėlto pats vyriausias pragaro bo
sas PulgĮ tik tiek tevertina, kiek 
jis smulkiau ir visuotiniau supik- 
liavoja jo pavaldinių konkuren
tus. t.y. tas žmogystas (kaikas jas 
kiaulažmogiais vadina’), kurios sa
vo pekliškomis dorybėmis pralen
kia net visą velniją. Taigi, neda
rytina krividos pekliškiems • gy
ventojams ir. jei žemiškuosius 
niekadėjus malti tai jau malti, 
kad nė miltų neliktų.

Dar būtų galima pastebėti (bet
gi šių pastabų galima ir nepaisy
ti!). jog kaikuriems šios dainos 
punktams trūksta tokia, sakytum- 
bim. lyg ir psichologinio klijaus 
ar šarmo. Anava ten, kur laukia
ma labos nakties — 55 psl., ir 
kaikur kitur skaitytojui primena 
tokią kaip ir dikiškai dofišką 
juokdarybą. Be to. dainos grožy
bė nukenčia dar ir apgiedamų 
pekliškų dorybių tapatumo ir dar
gi panaudojant tapatybišką žo
dyną.

Na. ale jau kur griebta, tai 
griebta, kaip jau pačioje pradžio
je matėme, meistriškai ir niekas 
tenedrįsta eiti su Jo Prašmatny

Meilutė Marija Stygaitė 
gimė 1940 nr. Veliuonoj. Corpus 
Christi gimnaziją Windsore baigė 
1959 m. ir kartu Vak. Ontario mu
zikos konservatorijos piano kla
sės 5-kis kursus. Tais pačiais me
tais Įstojo i šv. Juozapo ligoninės 
gail. seserų mokyklą, kurią po tri
jų mokslo metų labai gerai baigė. 
Ji aktyviai dalyvavo' scenoje, 
sporte, skautų ir vėliau ateitinin
kų organizacijose, dainavo bei 
giedojaJ. Sinkaus vadovaujama
me chore. Artimoje ateityje pasi
ryžus tęsti studijas “post gradu
ate” kurse, psichiatrijos šakoje.

Helsinkis. — Sulaukęs 71 m. 
amžiaus, gegužės 24 d. mirė žy
mus suomių kabininkas Eino Nie- 
minenas, plačiai žinomas lygina
mosios kalbotyros specialistas, 
ypač pasireiškęs slavistikoje ir 
baltistikoje.

be, nes yra vilties pralaimėti ir, 
dar ko gero, būti sumaltam, kaip 
Balabiesas, 16 psl., arba Putri
mas, 123. (Norint apie šias dvi ir 
kitas asmenybes daugiau patirti, 
reikia būtinai nusipirkti knygą).

Niekas negalėtų nieko blogo 
pasakyti ir apie lieituviškus aidi- 
jomus. paimtus iš pačių gryniau
sių kalbos šaltinių, kur pačiomis 
neaiškiausiomis sąvokomis išreiš
kiamos pačios aiškiausios ir nuo- 
saviausios mintys. Tik paklausy
kite: “... žodis po žodžio, o kai 
žodis nepadeda, įkabini liktar- 
ną ...” (Įkabinti liktarną angliš
kai reiškia “to get black eye”)-.

•••
Šią išsamią kritiką ant pulgiš

kai andriušiško kurpaliaus bandė 
užtraukti vienas pabėgėlis iš Jo 
Prašmatnybės girnų. Bet kadangi 
kurpalis perdidelis. tadangi jam 
buvo sunku su juo susidoroti. 
Dėlto nepailstamam lietuviškos 
knygos skaitytojui patartina susi
pažinti su labai'gera Antano Gus
taičio recenzija, kuri yra neatski
riamai įmontuota į “dainą iš kito 
galo”. Kaina pasirinktina: 5 šil. 
— 3 DM. — 1 dol. Bet galima mo
kėti ir daugiau. .

Pulgis Andriušis, DAINA IŠ KI
TO GALO. Nidos Knygų klubo 
leidinys. Londonas. 1962.

A. K.

laidą, kad protestantės moterys religiškai yra pareigin- 
gesnės. Pora iš jų savo vaikus labai rūpestingai auklėjo 
katalikais, nors pačios liko saxajame tikėjime. Viena jų 
vėliau pasekė savo vaikais ir vatu ir nūn gali būti pavyz
dys daugeliui katalikių moterų.

Pasigėrėtina protestanto laikysena •
Protestantų pasaulis mums sunkiau suvokiamas. Kar

tais jie vaikų labui pasirenka ne savo, o vaikams palan
kesnę religinę formą. Taip padarė vienas vaistininkas, 
vedęs katalikę iš nelabai uoliųjų šeimos. Ji buvo baigusi ' 
gimnaziją, toliau nestudijavusi, šiaip miela, tik gal šne
kaus būdo. Jis priešingai — tylus, ramus ir nelabai atxiras, 
bet nuoširdus pagal kitų jam r<xlomą nuoširdumą. Kartą 
vienam tokiam bičiuliui jis pasipasakojo, kaip jam tekę 
apsispręsti dėl savo vaikui religijos. Gimus pirmajam, 
žmona pasakiusi:

— Krikšty k, kaip nori, — katalikiškai ar protestantiš
kai. Jei nori, traukini burtą.

— Aš galvojau, — pasakoja vyras, — esu lietuvis. Šioks 
toks Lietuvos narelis. O Lietuvos kamienas katalikiškas. 
Krikštysiu protestantiškai, atskelsiu vaikus nuo to kamie
no. Pagaliau, ką jie sakys suaugę: tėvas mums primetė 
savo tikėjimą! Be to, tvirtesniame kamiene gal jie išliks 
tvirtesni ir lietuviai. Taip ir pasakiau žmonai:

— KrikŠtykim katalikiškai!
Jis netik juos leido pakrikštyti, bet ir auklėjo, pats 

ligi dabar likęs protestantu. Tremty kiekvieną sekmadienį 
vesdavo vaikus į katalikų pamaldas ir su jais melsdavosi. 
Tą patį daro dabar Amerikoje, nes žmonai tos pamaldos 
lyg nerūpi. Savo bičiuliui jis nieko apie ją nepasakojo, 
bet buvo galima pastebėti, jog ne ji, o jis neša šią pa
reigą ant savo pečių.

Numanu, kad ir šiuo atžvilgiu moteris vyrui ir vatos 
moteriai turi pareigos, o toji pareiga — pažadinti vienas 
kitame gilesnę dvasią, palenkti vienas kitą gyvajai religi
jai. Bet visas reikalas — kaip ir kokiu būdu. Moteriai gal 
lengviau tą būdą surasti, jei ji turi gyvą tikėjimą, taktingą 
elgesį ir sveiką nuojautą. .

E

Algimantas Antanas Barauskas 
— teisininkas. Gimė 1937 m. bir
želio 10 d. Panevėžyje. Kanadoje 
baigė Cardinal Newmann High 
School ir Loyola College. Baigė 
McGill universiteto teisės fakul
tetą šį pavasarį su pasižymėjimu. 
Studijoms A. Barauskui reikėjo 
neeilinių pastangų: paskutinius 
dvejus metus teko naudotis stu
miama kėde, nes automobilio ka
tastrofoje buvo sunkiai sužeistas 
ir dar nėra pasveikęs. Šiuo metu 
A. Barauskas pradėjo advokato 
praktiką pas lietuvi adv. J. Mille- 
rį. Linkime jam sėkmės ir svei
katos.

REIKALAVIMAI IR GALIMYBĖS 
GAMTOS MOKSLŲ SRITYJE

Mūsų besimokančio jaunimo 
viena dalis jau užbaigė mokslo 
metus, o kita dalis stovi prie 
mokslo metų pabaigos slenksčio. 
Tie, kurie baigė gimnaziją ar pra
džios mokvkla. atsiduria kryžkelė
je, kurioje kartais sunku pasirink
ti. kuriuo keliu pasukti.

Kanados vyriausybė šiuo reika
lu yra išleidusi daug Įvairių bro
šiūrų. Pasinaudojant šiomis bro
šiūromis. galima tiksliau susipa
žinti su Įvairiomis galimybėmis ir 
pareikalavimais tvariose darbo 
srtyse.

Dabartiniu metu Kanadoje po
puliariausios, atrodo, yra gamtos 
mokslo šakos: fizika, chemija, ge
ologija. matematika, biologija, 
agrikultūra ir miškininkvstė. Plė
timasis ir tobulinimasis šiose sri
tyse Kanadai reikalingas sustipri
nimui krašto ekonomijos ir atsi
spyrimui prieš nuolat augančią 
konkurenciją pasaulinėje rinkoje. 
Norint sėkmingai kovoti su eko
nominiais sunkumais, ateityje 
ypatingas dėmesys bus kreipia
mas i protingą išnaudojimą Įvai
rių žemės turtų, vandens jėgos 
ir t.t.

Kokie žmonės yra pageidau
jami šiose srityse?
“Careers in Natural Science” 

nurodo, kad moksleiviai, pasiren
ka gamtos mokslus, turi būti ne 
tik gabūs, bet turi nebijoti sun
kių studijų. Jie turi būti kantrūs, 
nes tyrinėjimo darbai ar tai labo
ratorijoje ar gamtoje, dažnai pa
reikalauja ne tik daug laiko, bet 
ir pasišventimo. Moksleiviai, pa
sirenka geologiją ir miškininkys
te, turi būti fiziniai stiprūs, nes 
šios profesijos dažnai pareikalau
ja fizinės ištvermės įvairiuose 
projektuose.

Kultūrinėje veikloje
DR. J. JAKŠTAS sutiko JAV ir Ka

nados II kultūros kongreso metu is
torijos sekcijos posėdžių dalyviams 
skaityti paskaitą “šiaurės Amerikos 
lietuvių istorijografija”. Kongresas, 
įvyks lapkričio 22-24 d. Čikagoje.

L. ČĖSNAITĖ atstovavo Lietuvą Wis- 
consino un-te, Madison. Un-to tarptau
tinis klubas, kuriam priklauso un-te 
studijuojantieji svetimtaučiai studen
tai, suruošė įvairių tautybių tautinių 
drabužių parodą. Prieš gausią profesū
ros, studentijos bei svečių auditoriją 
savo tautinius drabužius demonstravo 
moterys ir vyrai. Parade dalyvavo 17 
tautų atstovai. Pirmą kartą šiame un- 
te buvo reprezentuojama ir Lietuva.

LN FONDAS “TALKA” ruošiasi iš
leisti anglų kalba veikalą apie Lietu
vą. Medžiaga jau esanti surinkta, tik 
reikią lėšų jai sutvarkyti, paruošti 
spaudai ir spausdinimo išlaidoms. Tai 
būsianti objektyvi Lietuvos dokumen
tacija, atremianti bolševikinę melo 
propagandą, kad, reikalui esant, kiek
vienas politikas rastų sau tinkamos 
medžiagos prieš komunistų skleidžia
ma melą apie Lietuvą.

“ŠEŠIOS KRYPTYS IR KŪRYBIN
GUMAS” — taip vadinasi naujas me
nininkų judėjimas Australijoje. Šios 
grupės steigėjai yra estai dail. E. Aa- 
vik ir A. Molder; lietuviai — J. Mikše- 
vičius ir H. Šalkauskas; latviai — U. 
Abolinš ir D. Krivs. “šešių krypčių” 
judėjimo sumanytojas buvo J. Bistric- 
kas, lietuvis dailininkas ir diplomatas 
Australijoje. Vėliau prisijungė V. Ra
tas ir du latviai — Zusters ir K. Trum-

Kada pradėti ruoštis 
šioms profesijoms?
Pagrindinis pasiruošimas kar

jerai betkurioj gamtos mokslų sri
tyje turėtų prasidėti gimnazijoje. 
Kaip “Careers in Natural Sci
ence” nurodo, mokiniai suintere
suoti šiais mokslais, turėtų jau 
gimnaziioįe imti kiek galima dau
giau dalykų susijusių su minėto
mis sritimis. Matematika yra ypa
tingai svarbus dalykas. Geri re
zultatai atsiekti matematikoje 
gimnazijoje yra gana stipri reko
mendacija, kad moksleivis turi 
geras perspektyvas gamtos moks
lų srityje. * . •

’ Be matematikos, anglų kalba ir 
dar viena moderni kalba yra bū
tinybė. nes dažnai tenka naudotis 
užsienio literatūra. Trečia kalba 
yra labai pageidautina.

Kokios galimybės 
baigus universitetą?
Trys pagrindinės šakos reika

lingos baigusių universitetą yra: 
industrija, valstybinės Įstaigos, 
švietimas. Industrijai reikia Įvai
rių tyrinėtojų, inspektorių, pro
dukcijos prižiūrėtojų; valdžiai, 
ypatingai “National ' Research 
Council and Defence Research 
Board” reikia tarnautojų Įvai
rioms pareigoms; švietimui — 
mokytojų gimnazijose, specialio
se mokyklose bei universitetuose.

Darbo sąlygos bei 
atlyginimas
Sėkmingai baigus universitetą 

darbą gauti sąlygos yra gana ge
ros. Pagal 1959 metų statistiką, 
baigusieji universitetą su BA 
laipsniu po metų patirties gavo 
vidutiniškai apie $4.000 - $6.400. 
1960 m. vidutinis uždarbis su pen
kių metų patirtimi buvo $6.250, o 
penkiolikos metų patirties, atly
ginimo vidurkis sukosi apie 
$8.350. Žinoma, atlyginimai buvo 
daug augštesni tų, kurie nepasi
tenkino BA laipsniu, bet tobuli
nosi toliau ir pasiekė augštesnes 
kvalifikacijas. P. B.

Patobulinti TV 
. aparatai

JAV gaminamais televizijos 
aparatais bus galima naudotis 82 
televizijos stotimis. Iki šiol gami
nami aparatai buvo pritaikyti 
daugumoje 12-kai stočių. Nauji 
aparatai kainuos $20-30 daugiau.
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pis. Judėjimas kreipia ypatingą dėme, 
sį į individualinės kūrybos reiškimąsi.

PED. LITUANISTIKOS INSTITU
TAS VIII mokslo semestrą baigė bir
želio 9 d. Maironio metams pritaikintu 
literatūros seminaru, kur buvo nagri
nėjama tema “Ar Maironis didelis po
etas?” Referatą skaitė studentė D. Sa
kelytė. Koreferentės — D. Indreikaitė 
ir R. Jurkūnaitė.

ALGIS KIRŠINĄS “Naujienų” prie
de paskelbė pašnekesį su PL Archyvo 
direktorium V. Liūlevičiuin. Pašneke
sys pradedamas tokia pastraipa: “Jei
gu Marquette parko apylinkės tautie
tis, kurį vakarą išėjęs pasivaikščioti 
69-tąja gatve pasidairysi į šonus, prie 
vienų durų jis pamatys kuklų, neįgu
dusią ranka išvedžiotą, užrašą: Pasau
lio lietuvių Archyvas”.

Pagal V. Liūlevičiaus informaciją 
PLA turi tris pagrindinius skyrius: ar
chyvinį. bibliografinį ir muzėjinį. Pir
mąjį sudaro įvairių organizacijų, insti
tucijų ar įstaigų bylos, protokolai ir 
kitoki įvairūs dokumentai. Antrasis 
skyrius turi keletą šimtų pavadinimų 
lietuviškos perijodikos leidinių ir ke
letą tūkstančių knygų. Muzėjiniame 
skyriuje surinkta: organizacijų ant
spaudai, ženklai, vėliavos: seife yra ir 
Lietuvos valstybinė vėliava, kabojusi 
Karo muzėjaus bokšte; lietuviškų pre
kių pavyzdžiai ir daugybė kitokių eks
ponatų.

“TĖVIŠKES PAŠVAISTĖJE”, Či
kagos Augštesniosios Lituanistikos mo
kyklos mokinių metrašty, neseniai iš
ėjusiame iš spaudos, Jūratė Troškūnai- 
tė, ragindama-jaunimą kalbėti lietuviš
kai, rašo: “Mes visi turėtume gerai 
mokėti lietuvių kalbą, nes tikrai būtų 
didelė gėda, jei kas paklaustų, kokios 
tautos mes esame, ir reikėtų pasakyti, 
kad esame lietuviai, bet nemokame sa
vo kalbos”.

Gi Uosis Juodvalkis — ten pat ir pa
našia tema, straipsnelyje *Ar  dingsi
me?” ragina vaikus mokytis lietuviš
kai, nes: “Ateis laikas, kai lietuvybės 
bare mums teks užimti savo tėvelių 
vietas vadovauti ir atstovauti lietuvių 
reikalus”. Pr. AL

Atsiųsta paminėti
Adolfas Šapoka, Vilnius In The Life 

Of Lithuania. Išleido Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-ga 1962 m. Spaudė “Žibu
rių” spaustuvė Toronte; 175 psl.; ti
ražas — 2.000 egz. Kaina nepažymėta.

St. Zobarskas, Lithuanian Quartet: 
Al. Baronas, M. Katiliškis. Alg. Lands
bergis, Ing. Šeinius. 1962 m. išleido 
Manyland Books. P.O. Box 266. Wall 
St. Station. Nexv York 5, N.Y. 212 psl. 
Kaina $4.95.

Vincas Kudirka, Memoirs of a Lithu
anian Bridge. Redagavo St. Zobarskas. 
Išleido Manyland Books. 1962 m. 42. 
psl. Kaina S2.

N. Kyietkelis. Išsilaisvinusios Lietu
vos ūkio atstatymas. 1962 m. “Tėviškės 
Aidų” leidinys. 31 psl.

Muzikos Žinios, nr. 1. 1962 m. Turi
ny: J. Žilevičius, Vladislava Grigaitie
nė: St. Pilka, VI. Grigaitiene Lietuvos 
įstabioji menininkė? J. Kreivėnas, Mu
zikinis auklėjimas vaikų daržely, ir kt.

Hamiltono Lietuviu Namų Metraštis, 
šešių metų sukaktuvinis leidinys. HLN 
leidinys nr. 5. 1962 m. gegužės 1 d. Vir
šelis K. Gužo- .

Laiškai Lietuviams, nr. 6, 1962 m. 
birželio mėn. Šiame numeryje: Apie 
inkviziciją ir raganas; Mūsų gilioji 
žaizda; Bėgu glaustis prie Viešpaties; 
Mokslininkai apie religiją; Ruth ir aš.

East Europe, No. 6. June 1962. A 
Monthly Review of East European 
Affairs.

Lietuvių Dienos, nr. 4-2910, gegužės 
mėn., 1962 m. Gausiai iliustruotas mėn. 
žurnalas. Kaina metams $6. Adresas: 
4364 Sunset Boulevard. Hollywood 29, 
Calif., USA.

Mūsų Vytis, nr. 2. 1962. Dvimėnesi- 
nis skautiškos minties žurnalas.

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams 

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

sios giesmės. • • 
Kaina $1.85

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

Canada. ’•* .

Ją vis dar lydėjo savotiška nedrąsa — gal iš didelio 
savęs valdymo ar atsargumo. Ji ir dabar, naujoj pakitusio) 
padėty, nieko jam nepriminė. Kartą sekmadieni jis kaž
ką skaitė, ir ji tyliai išėjo bažnyčion pati viena.

— Klausyk, kodėl tu man nieko nepasakei, — švelniai 
priekaištavo jis, kai ji grižo, — juk aš praleidau Mišias. 
Ar tu nepagalvojai, kad galiu užmiršti, beskaitydamas?

Šie žodžiai ją galutinai įtikino, kad jo pasikeitimas 
yra tikras ir pastovus.

Kartą ji paėmė į rankas knygą, ir jis paklausė:
— Ką dabar skaitai?
Sužinojęs, kad ji skaito religinę knygą, jis nusišypsojo:
— Tu vis dar slepiesi nuo manęs. Juk ir man įdomu. 

Paskaityk garsiai.
Iš tos skaitybos, kuri virto savotišku jų šeimos įpro

čiu, iškildavo jų pašnekesiai. Jis pasakydavo savo pažiū
ras vienu ar kitu klausimu, o ji atsakydavo, ką ji žinanti 
ar kaip suprantanti.

Religija jam nebebuvo tik jausmas ar pergyvenimas, 
bet pareiga — kitokia, kitaip saistanti ir veikianti. Jis 
jau norėjo melstis; ir kartą, nežinia kaip, jiedu sutarč 
vakarais melstis abu kartu. Jis nustebo, kad savais žo
džiais ir net mintimi melstis beveik neįmanoma, pirma 
nepažinus ir neišbandžius klasiniu maldos formų, tiks
liau — tos maldų dvasios ir linkmės, kuri sutelkta trum

I
KUR PRALEISTI ATOSTOGAS? I

PENSYLVANI JOS I
POCONO KALNAI '

Tik čia galėsite pamatyti visą gamtos grožį, rasti ramybę ir gerą 
poilsį, kuris po sunkaus visų metų darbo, kiekvienam yra labai 
reikalingas. .
ETC H O VALLEY LODGE

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviškoje vasarvietėje pra- 
lesite laiką, kuri?, ilgai pasitiks Jūsų maloniuose prisiminimuose; 
kartu suteiks Jums poilsį, ramvbę ir lietuviška aplinkumą.

ECHO VALLEY LODGE
leisite laiką, kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose prisiminimuose; 
kambarius šu visais patogumais ar taį viengungiui ar su šeima, pui
kią teniso—krepšinio aikštelę, gerą lietuvišką maistą ir malonu 
patarnavimą.

ECHO VALLEY LODGE
be viso kito, poilsio ir žaidimų. Jūsų patogumui ir patarnavimui 
yra puiki didelio tipo maudyklė (swimming pool) su nuosavu mažu 
ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių puotoms, iškyloms, organiza
cijoms ar pievienėms grupėms.

ECHO VALLEY LODGE .
atidaroma nuo LIEPOS 4 dienos ir veiks per visus ištisus metus.

ECHO VALLEY LODGE,
ECHO LAKE, PA.

Telephone: Stroudsburg 424*  1920
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Mann & Martel w.
r> I? A f TARS

2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
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 kambarii? 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
$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
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Pastabos, pastabėlės...
EDVARDAS ŠULAITIS

Visi be abejonės, sutiksime, kad kon
kurencija yra geras dalykas. Be kon
kurencijos, kaip sakoma, nebūtų prog
reso. Ypatingai pramonės ir prekybos 
srityje konkurencija yra plačiai nau
dojama.

Tačiau pas lietuvius konkurencija 
užtinkama ne ten, kur jos lauktumėm. 
Neigiama konkurencijos rūšimi galima 
nurodyti, kad ir dvigubas Jonines Wel- 
lande ir St. Catharines. Čia visai pana
šu į amerikietišką konkurenciją televi
zijos programose, kur vienas televizi
jos tinklas tuo pačiu laiku duoda ge
rą pasirodymą, norėdamas “nušluoti” 
kito tinklo puikią programą. Po kurio 
laiko viena programa kapituliuoja ir 
dingsta iš horizonto.

Amerikiečiams tokie “malonumai” 
yra įprasti. Lietuviams jėgų ir žiūrovų 
skaldymas atneša daug nesusipratimų, 
ypatingai, kai viskas yra paremta tik 
entuziastų neapmokamu darbu. Todėl 
kyla klausimas — kokių tikslų vedini 
išdygsta konkurentai mūsų tarpe ir 
kaip juos mes galėtume atšaldyti nuo 
skaldomojo darbo?

•••
Šių eilučių autorius gavo pakvieti

mą dalyvauti II-mė Š. Amerikos lat
vių jaunimo festivalyje, kuris gali bū
ti geru paskatinimu ir mums. Birželio 
30 — liepos 8 d. į Čikagą latviai žada 
suvežti savo stiprias pajėgas ir tuom 
išeiti į kitataučių publiką su savo lai
mėjimais.

Virš minėtomis dienomis Čikagoje 
(daugumoje miesto centre) vyks lat
vių rankdarbių paroda, pašto ženklų 
ir pinigų paroda, 18 jaunų dailininkų 
paroda Čiurlionio galerijoje, jaunų fo
tografų paroda, istorijos paroda, bale
to iš Kanados pasirodymas, latvių ves
tuvių ceremonijos — muzikinis veika
las, Detroito teatro pastatymas; pia
nistų koncertas, tautinių drabužių de
monstravimas ir tautinių šokių festi
valis, plaukymo varžybos — dalyvaus 
ir olimpiados bei pasaulio rekordistas 
Jon Konrads; tarptautinio garso jauno 
šachmatininko Ivas Kaime simultanas 
ir kt.

Žinant, kad Čikagoje latvių yra la
bai maža, tokia programa mums atro
do fantastinis dalykas. Bet latviai da
ro ir, be abejonės, atliks su pasise
kimu.

Kyla klausimas — ką panašaus lie
tuviai yra padarę? Beje, kartą buvo su
rengtas Jaunimo kongresas ir tautinių 
šokių šventė. Bet lyginant su latvių 
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APATINIAI BALTINIAI --- KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

Extra^Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
MUSKOKA, prie Bays ežero, 100 akrų, kaina $1.900.
WESTON, $2.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų, 8 kambarių, garažas, 

privatus įvažiavimas, $14.000.
$3.000 įmokėti, mūro, 5 kambarių bangaliukas, gražus kiemas, prie ge

riausio susisiekimo. $10.000.
QUEBEC — BLOOR, $4.000 įmokėti, atskiras, mūro, 10 kambarių duplek

sas, garažas, privatus įvažiavimas, $18.500.
ST. CLAIR — BATHURST, $12.000 įmokėti, tikras gražių plytų tripleksas. 
RONCESVALLES kampinis namas, $3.000 įmokėti, 9 kambarių, mūro, at

skiras, garažas, šoninis įvažiavimas, $18.900.
BLOOR — GLENDONWYNNE, $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, kvadra

tinis planas, 7 didelių kambarių, alyva vandeniu apšildomas, 2 garažai, 
kaina $18.900.

JANE — ANNETTE, $10.000 įmokėti, atskiras, mūro, 2 augštų, 8 didelių 
kambarių, vand. alyva apšildomas, 2 garažai, gražus namas.

60 myliu nuo Toronto, 200 akrų žemės ūkis su pilnu įrengimu.

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

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.

programa tai tik mažas įvykėlis. Be 
abejonės, įvariuose minėjimuose be 
publikos paskendus, mums nėra daug 
jėgų ir laiko ryžtis dideliems ir naujo 
formato žygiams. Tačiau niekada ne
vėlu mokytis iš savo klaidų bei kitų 
gražių pavyzdžių!

••e
Birželio pradžioje teko stebėti dvie

jų Augštesniųjų Lituanistikos mokyk
lų mokslo metų užbaigimo iškilmes. 
Jeigu kiti mūsų susibūrimai, ypatin
gai minėjimai, dvelkia surūgimu, se
natve, tai čia priešingai — spindi jau
ni, narus veidai ir viltis ilgesniam lie
tuviškos veiklos šiame krašte išlaiky
mui.

žinoma, šios mokyklos nėra gausios 
mokinių skaičiumi, ir jis bent penke
riopai galėtų ir turėtų būti didesnis. 
Pažymėtinas yra pavyzdys, kad į Čika
gos lituanistikos mokyklą vienas tė
vas atveža vaiką net iš Grand Rapids 
— 400 mylių i abu galus!; taip pat at
važiuoja iš East Chicago — apie 50 
mylių ir kitų artimesnių, bet palyginus 
dar vis tolimų vietovių. Tačiau kaip 
pateisinti tuos atvejus, kada 100 met
rų atstume nuo mokyklos gyvenantieji 
vaikai jos neįstengia lankyti?

čia norisi pacituoti Cicero Augšt. 
Lituanistikos mokyklos mokytojo Č. 
Grincevičiaus žodžius, išspausdintus 
šios mokyklos laikraštėlyje “žiburė
lis”: “Garbė toms susipratusioms šei
moms, kurių mylimieji sūnūs ar duk
ros lanko šią mokyklą. Kiti tėvai net iš 
labai toli savo vaikus vežioja... Yra, 
deja, ir ne taip šviesių pavyzdžių. Tuo 
pačiu laiku, šeštadieniais, aplink mo
kyklą neretai bastosi ir lietuvių šeinių 
vaikai, panašūs į Maskvos “bezprizor- 
nikus”, ištrauktais marškiniais, svaido
si pagaliais ar stiklų šukėm ...”

•••
Birželis — įvairių minėjimų mėnuo. 

Neskaitant Joninių, kurios vargu ar 
būtų vadintinos minėjimu, mes turi
me visokių “liūdnųjų sukakčių”. Bir
želio mėnesi Lietuvą okupavo sovietai, 
taip pat įvyko lietuvių trėmimai į Si
birą ir t.t.

Todėl nenuostabu, kad didžiosios 
lietuvių organizacijos ar pavieniai as
menys neseniai kvietė mus šias sukak
tis minėti, neišskiriant nė 1941 m. bir
želio 23 d. lietuvių sukilimo.

Bloga yra tai, kad kaikurios organi
zacijos ar įstaigos tepasitenkina tik tų 
sukakčių prisiminimu, rodos, jog kitų

Skautininkų-kių 
sueigos

Po ilgokos pertraukos birželio 8 d. 
Coronto skautininkai-kės vėl buvo su- 
irinkę bendron sueigon, kurioje daly- 
avo 14 skautininkų įžodį davusių va- 
lovų-vių, Skautininkų Ramovės seniū- 
las ps. L. Kalinauskas sueigą praves- 
i pakvietė v.s. Č. Senkevičių. Ps. B. 
vlažeikienė savo pašnekesyje vaizdžiai 
škėlė skautų vadovo tipą, aiškiai nu
rydama pažiūrą į vadovavimo darbą, 
iiūrint ne tiek gal skautų vadovo aki
nis, kiek tėvo ar motinos; palietė skau- 
iškos veiklos pagyvinimo reikalą; 
ieškant naujų formų ir būdų, užsimo- 
ant net ką nors platesnio visuomenei 
parodyti. Pašnekesys, kaip ir buvo 
aukta, sukėlė gyvas diskusijas. Eilė 
vadovų kalbėjo patalpų klausimu. Bet 
irieita kontraversinė išvada: nesvar
iu. kur susirinkti, bet ką susirinkus 
/aikams duoti. Telieka naudotis para- 
jijų ar LN patalpomis didesnėms su
eigoms, gi būrelių bei skilčių sueigas 
galima pravesti privačiuose namuose, 
iro sąlygoms leidžiant — gamtoje. 
Keltas ir vadovų trūkumo klausimas. 
Konstatuota, kad Toronte esama gana 
Jaug vadovų, tik sunku kaikuriuos grą
žinti į aktyvų skautišką gyvenimą. Bu
žo siūloma išvada, kad Skautininkų 
Ramovė turėtų būti veikliųjų vadovų 
nstitucija, ne pasenusių ir nebenorin- 
:ių dirbti, prisiminimais gyvenančių 
cartkartinė užuovėja. Kiekvienas bū- 
*elis ar skiltis turėtų turėti skautinin
ką globėją, kuris padėtų jaunesniam 
(iesioginiam vadovui pravesti sueigas 
r planuoti veiklą. Pasisakyta, kad lie
tuvybės išlaikymo pagrindas yra kiek
vieno vaiko šeima, ir organizacijos va
dovai čia tegali būti pagalbininkai tė
vams. Siūlyta išvada, kad tėvai, tarpu- 
;aves pažintis bei draugystes naudoda
mi, stengtųsi dažniau suvesti ir savo 
vaikus pažaisti, kartu pabūti, kad ir 
jie taptų draugais ir vienas kito no
rėtų, vienas kito lauktų. Mažesniuose 
rateliuose, tėvų prižiūrimi, vaikai galė
tų ugdytis lietuviškai kartais geriau, 
legu dideliuose suėjimuose, kad ir lie
tuviams vaikams skiriamuose. Skauti
ninkų Ramovės nariai, norėdami pa- 
iėti vietovės skautiškiems vienetams, 
turėtų būti klasifikuojami pagal pasi
ruošimą, sugebėjimus ir norus.

Po diskusijų pasiūlyta bendrinė iš
vada. Tolimesnei Skautininkų Ramovės 
veiklai plėsti ir prieiti prie konkre
čios paramos vienetams reikalinga de
tali programa. Tokios programos pro
jektus sutiko paruošti abu Toronto 
skautų-čių tuntai, gi iš savo pusės Ra
movė pasisakys, ką ji gali vienetams 
duoti, atsižvelgdama į atskirų narių 
pasiruošimus ir pomėgius.

Šiems dalykams aptarti birželio 27 
d., trečiadienį, 8 vai. vak., šv. Jono Kr. 
parapijos muzikos studijoje — virš 
“TŽ” — šaukiama Skautininkų Ramo
vės sueiga, kurioje dalyvauti kviečia
mi visi Toronto skautininkai-kės. Sa
vo ir mums patikėtų vaikų ateitis dide
le dalimi priklauso nuo mūsų budru
mo ir norų. S.

SPORTAS
ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS

Tarptautinės futbolo lygos rungty
nėse birželio 15 d. Soldiers Field sta- 
dijone, stebint 15.000 žiūrovų, Jugo
slavija nugalėjo Meksiką 2:1. Šių rung
tynių priežaismyje 7 Čikagos futbolo 
klubų rinktinė, kurioje žaidė ir 2 Li- 
tuanicos futbolininkai, supliekė Mil- 
waukes Serbians 7:3. Per pertraukas 
pasirodė Jaunimo Centro tautinių šo
kių šokėjai, kurie sušoko 6 lietuvių 
tautinius šokius.

Lituanicos futbolo komanda draugiš
kose rungtynėse birželio 10 d. pralai
mėjo prieš (iš I-mos divizijos) Rams 
1:5. Ši futbolo vienuolikė, kylant Či
kagos futbolo klasei, metų pabaigoje, 
beveik tikra, turės palikti augštąją di
viziją. Taip pat ir Tauro - Bridgeporto 
futbolininkai, iškritę iš I-mos divizi
jos, turi nemaža vargo su Il-ros divizi
jos komandomis ir ten stovi tik lente
lės viduryje.

Broliai Klečkauskai, Harper vid. mo
kyklos mokiniai, pasižymėjo tos mo
kyklos beisbolo komandoje. E. š.

eikšmingesnių žygių šiuo metu nebū- 
lį ar jų neįmanoma Įvykdyti.
Netenka daug rūstauti, kad lietuvių 

isuomenė pradeda nuo tų minėtoji! 
usigręžti. Žinoma, iš kitos pusės tas 
ivotiškas protestas nėra teigiama de- 
lonstracija, bet kas tuomet darytina?
Teko būti liudininku dviejų birželio 

nkakčių minėjimų Čikagoje. Vienas 
linėjimas, skirtas bendrai pabaltie- 
iams, sutraukė tik pusšimtį žiūrovų, o 
itas, ruoštas lietuviams, tik šimtinę, 
ai apgailėtinai maži būriai, ir tas fak- 
is mums daug ką pasako.

Tillsonburg, Ont.
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų Klubas rengia liepos 1 d., ši 
sekmadienį, 2 vai. p.p. gegužinę 
— pikniką Stasio Augustinavi- 
:iaus ūkyje — toje pačioje vieto
je. Bus gera muzika ir turtingas

Prašome visus atsilankyti. Lie- 
viai, nepamirškime, kad esame 
(tuviai ir atsilankykime. Pasi- 
ieskime savo draugus ir pažįs- 
mus. Ligi pasimatymo geguži- 
je. Klubo valdyba

Atsivežant į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

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

WA. 5-5555 
Po darbo LE- 3-3027

Stankūno ir Masiulio
Lietuvių Prekybos Bendrove 

jau ketvirti metai pasitarnauja savo tautiečiams siuntinių i Lietu
vą ir kitus kraštus reikalu be priekaištų ir be jokių nesusipratimų. 
Tie,-kurie per ją siuntė ar siunčia, labai gerai žino, kad viskas 
bus pasiųsta taip, kaip užsakyta, b? jokių pakeitimų. Be to, jie 
žino, kad ši Bendrovė kostiumams medžiagos atkarpas siunčia ne 
po 3(4 ir ne po 3*Z3  jardų, bet po 3 Mb jardų, kad tikrai išeitų 
geras drabužis, kokius mūsų žmonės iš seno mėgsta.

Siunčia ji viską, kas tik užsakoma: gerąsias medžiagas, kurios 
pasirenkamos pagal kainoraščius ir standartinius siuntinius, vis
ką vyrams, viską moterims, vaikams ir visokius namų apyvokos 
daiktus. O kaip pavyzdi, štai, galėtumėm nurodyti šitokį savo 

standartinį grynos vilnos 
medžiagų siuntinį:

3 atkarpos labai vertingos, geros, gražios ir tvirtos angliškos vilnonės me
džiagos vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, kiekviena po 3% jardų, 
Boston serge, Worsted ar Barathea pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spal
vos su įaustais įrašais ar su fabriko antspaudais “All Wool Made in Eng
land”. Siuntinio svoris 16 svarų. Kaina $76.00, įskaitant visus pasiuntimo 
mokesčius.

Toks pat siuntinys ir už tą pačią kainą gali būti ir kitaip sutvarkytas. 
Sakysim, ne 3 atkarpos vilnonės medžiagos kostiumams, bet 3 atkarpos 
vilnonės medžiagos šiltiems žieminiams paltams, arba 2 atkarpos paltams 
ir 1 atkarpa kostiumui, arba 1 atkarpa paltui ir 2 atkarpos kostiumams 
pageidaujamų spalvų.

Arba STANDARTINIS SIUNTINYS, kurio medžiagos yra pastiprintos 
nedideliu procentu medvilnės priemaišos. Pavyzdžiui, 10 atkarpų tokios 
medžiagos kostiumams, po 3’/z jardų kiekviena, jūs galite pasiųsti už 
$126.00 ir tokiame siuntinyje bus dar 20 jardų pamušalo. O šitaip juk iš 
karto galima aprengti pusę kaimo! Tokios medžiagos ypač tinka kasdien 
nešioti.

STANDARTINIŲ SIUNTINIŲ TURIME NET KELIASDEŠIMT.
Taip pat gerosios medžiagos, specialios nailono rūšys, grynas šilkas suk

nelėms, šilkinės ir vilnonės skarelės, nailoninės kojinės, batai, lovų užtie
salai, akordeonai, siuvamosios mašinos, šveicariški laikrodžiai. Rašykite 
ir prašykite kainoraščių ir informacijų.

Be to, įsidėmėtina, kad siunčiant pagal katalogus pasirinktąsias ar jūsų 
pačių supirktąsias medžiagas ar kitokius dalykus mūsų Bendrovės licenzijos, 
pokavimo, draudimo ir pasiuntimo mokesčiai yra ypač žemi — tik 6 dole
riai vienam siuntiniui. Siunčiant standartinius siuntinius, visus su pasiun
timu susijusius mokesčius apmoka pati Bendrovė. Atsakomybę už siuntinių 
pristatymą gavėjui imasi Bendrovė. Visi siuntiniai draudžiami.

Dėl to nelaukite rudens — apsirengti ir pavalgyti reikia ir 
dabar, o žmonės tik kartą gyvena ir nori gyventi jau šiandien! 
Rašykite mums vis tuo pačiu, niekad nesikeitusiu ir nesikei
čiančiu adresu:

STANKŪNAS & MASIULIS 
Lithuanian Trading Company 

108 A, Whitechapel Rd., London, E. 1, 
Great Britain

Kanados rinkimai be laimėtojo
(Atkelta iš 1 psl.)

ma, nes 1921 m. liberalas Mac
kenzie King panašiai išlaviravęs 
4 metus. Skelbti naujus rinkimus 
reikštų galutini konservatorių 
pralaimėjimą, nes jie nebesurink
tų tiek atstovų. Dėtis koalicijon 
su konservatoriais nenori nei 
NDP, nei Social Credit. Viskas 
priklauso nuo vieno žmogaus su 
26 Quebeco atstovais — Real 
Caouette, kuris irgi nenori naujų 
rinkimų, nes jo partija nebeturi 
lėšų rinkiminei propagandai. Kre- 
ditistai pareiškė i koaliciją nesi- 
dėsią, bet su konservatoriais ben
dradarbiausią. Liberalai pareiškė 
remsią valdžios pastangas ekono
minei krašto būklei atstatyti.

Rinkimais nusivylė netik kana
diečiai, bet ir JAV stebėtojai. 
Amerikiečiai tikėjosi liberalų lai
mėjimo ir glaudesniu santykiu su 
JAV.

Didysis šnipu medžiotojas
(Atkelta iš 2 psl.) 

rėjusi progos padirbėti su morzės 
abėcėle. Praradę jautrumą jos 
pirštai tas “z” raides išmušę ne
tyčia. Ekspertai sutiko, kad pa
siteisinimas yra labai logiško po
būdžio, nes “z” raidė morzės abė
cėlėje labai panaši i kitą raidę, 
kuri turėjo būti panaudota teks
te. Tačiau šios dvi klaidos ir Lo
uise Įsimylėjimas vokiečių kari
ninkų britų žvalgybą privertė at
sisakyti jos tolimesnių patarnavi
mų. Ji buvo nugabenta i Britaniją 
ir uždaryta moterims skirtame 
kalėjime.

ORESTE PINTO 
IŠTEISINA LOUISE 

Pasibaigus karui, Louise byla 
buvo perduota Oreste Pinto. Ap
klausinėjimo metu ji dar kartą 
pareiškė, kad savo širdimi yra vi
sada buvusi Olandijos pusėje. Vo
kiečių špionažas iš jos neturėjęs 
jokios naudos. Jos mėginimas 
pereiti i britų žvalgybą ir dirbti 
prieš vokiečius buvo pagristas 
nuoširdžiausiais jausmais. Įsimy
lėjimo vokiečių karininkų Louise 
negalėjo išaiškinti — tai buvo vie
nas tų moteriškų žingsnių, kurių 
jos pačios nesupranta .. .

Olandijos kalėjime Oreste Pin
to surado du pogrindžio nariu, 
kartu su Louise lankiusiu vokie
čių špionažo mokyklą. Dėl savo 
dvigubos veiklos jie buvo užda
ryti i kalėjimą, kol paaiškės ant- 
roji medalio pusė. Iš kalėjimo jie

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., Osterville. Cape Cod, Mass, USA.

Ekonominėje srityje Kanada 
turės rūpesčių. Įvairūs prekybi
ninkai ir investuotojai, matydami 
netvirtą vyriausybę, laikosi ato
kiai ir tuo pačiu Kanados doleris 
kolkas nestiprėja. Tikimasi, kad 
naujai paskelbtos vyriausybės 
priemonės — suvaržymai netru-' 
kus stabilizuos dolerio kursą.

Ar pavyks J. Diefenbakeriui iš-j 
silaikyti ateinančius 4 metus, ar, 
neužilgo turėsime naujus rinki
mus, tebėra neišspręstas klausi
mas. Be naujų rinkimų niekas žy
mesnio pagerėjimo nesitiki.

V. K.

DU KANADIEČIŲ
ŽURNALAI “Saturday Night” 

ir “The Canadian” susijungė Į 
vieną. “SN” jau eina 75 metus, 
tačiau, kaip ir visi kanadiečių žur
nalai, turi finansinių sunkumų.

greit buvo paleisti kaip Olandi
jos patriotai dėl savo krašto iš
laisvinimo žinių rinkimo tikslu 
dirbę vokiečių eilėse. Jie abu liu
dijo, kad dar špionažo mokyklo
je buvo sutarę su Louise susitik
ti trečią sekmadieni po Olandijos 
išlaisvinimo Bois-le-Duc restora
ne ir čia tinkamai atšvęsti savo 
tėvynės grįžimą į laisvųjų tautų 
tarpą. Jeigu tada Louise svajojo 
apie Olandijos laisvę, aišku, ji ne
galėjo būti vokiečių gerbėja ir 
dirbti jų naudai.

Oreste Pinto išteisintą Louise 
nugabeno į jos gimtuosius namus. 
Čia jos laukė dar didesni smūgiai. 
Mama, kiekvieną dieną stovėjusi 
ties kalėjimo vartais, kur buvo 
kalinama mirti pasmerkta jos 
duktė, peršalo ir tą pačią žiemą 
mirė plaučių uždegimu. Vyresny
sis brolis, kadaise vadovavęs po
grindžio grupei, buvo dingęs be 
žinios. Olandų policija turėjo įro
domą medžiagą, kad jis buvo vo
kiečiams išdavęs savo pogrindžio 
grupę, kuriai priklausė Louise ir 
jos sužadėtinis. Tėvą, atvirai gar
binusį vokiečius, naujoji olandų 
vyriausybė uždarė į koncentraci
jos stovyklą. Tik viena Louises 
sesuo gyveno senajame name. 
Taip į išdraskytą šeimos lizdą grį
žo gražioji Louise, galėjusi atneš
ti daug naudos britų špionažui, 
bet dėl savo moteriškų emocijų 
sužlugdžiusį šią galimybę.

PABAIGA

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

REALTORS

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

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

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

HIGH PARK — BLOOR
$2.000 įmokėti ar mažiau, 10 kam

barių per du augštus, atskiras 
mūrinis dupleksas, vandens aly
vos šildymas, lengvos išsimokėji
mo sąlygos.

BABY POINT
$2.200 įmokėti, keletos metų senu

mo 6 kambarių mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas.

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, rupių 

plytų, atskiras namas, kvadratinis 
planas, alyvos šildymas, platus 
privatus įvažiavimas, garažas, 
viena atvira skola 10-čiai metų.

INDIAN ROAD — BLOOR
$3.000 Įmokėti, 5 kambariai, atski

ras plytų namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, ga
ražas, viena atvira skola 10 mt.

BERESFORD — BLOOR
$6.000 įmokėti, 8 kambarių per du 

augštus, atskiras mūrinis namas, 
2 modernios virtuvės, naujas šil
dymas, garažas, gražus kiemas, 
namas be skolų, arti Bloor.

SWANSEA
$6.500 įmokėti, keletos metų senu

mo, 5 kambarių mūrinis bunga- 
las, garažas su privačiu Įvažiavi
mu, aliuminijaus langai ir durys.

GEOFFREY — RONCESVALLES
$8.000 įmokėti, 11 kambarių, atski

ras plytų namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, 2 
vonios, 3 virtuvės, dvigubas ga
ražas su plačiu įvažiavimu.

RUNNYMEDE — BLOOR RAJONE 
$10.000 įmokėti, 9 kambarių per 2 

augštus, atskiras, plytų namas, 
vandens alyvos šildymas, 2 vo
nios, 2 virtuvės, garažas, namas 
be skolų.

PACIFIC AVENUE
$12.000 įmokėti, 17 kambarių, ke

letos metų senumo, mūrinis trip
leksas, vandens alyvos šildymas, 
garažai.

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

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS
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 miesto patogumais. 
Tinka daržininkystei, paukštininkystei ar statybai.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti. 

Broliai SODONIAI.
k •

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

RONCESVALLES — PEARSON
$2.500 įmokėti, atskiras, 9 kamb., 

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

FULLER — QUEEN
$2.500 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.

DANFORTH — WOOBINE
$1.500 įmok., atskiras, 7 kamb. per 

du augštus, 2 modernios virtuvės, 
aristokratiškai įrengtas vidus. La
bai gerame stovyje, rauplėtu ply
tų namas. Vandeniu alvva šildo

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

laip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Kiškelis A, Bliudžius

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 kambariui 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 namas. Dvi modernios 
virtuvės. Garažas ir šoninis įva
žiavimas. Pilna kaina $20.500.

BLOOR — RUSHOLME RD.
$4.500 įmokėti, gražus 10 kambarių 

atskiras namas. Karšto vandens 
šildymas. Didelis kiemas. Garažas 
ir platus šoninis įvažiavimas. Vie
na atvira skola. Pilna kaina 
S22 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 kambarių 

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 salvgos. 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 Lnbai dideli pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

Namų telefonas LE. 6-9165

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius

OILS LTD.
Atstovai

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

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.
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PROGRESS Real Estate Ltd.
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Are.) \

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.009 įmok., gražua mūr., 6 kamb. 

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

RUNNYMEDE — ANNĖTTE 
$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 modemiškai 
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 geras investa
vimas. Vertas apžiūrėti.

S. JOKŪBAITIS -
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

ANNETEE — EVELYN AVE. 
$2.000 įmok., 10 kamb. mfir. 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 įmok., rupių pi., atsk., 6 k., 

per du augštus. Didelis ir gražus 
kiemas, puse bloko nuo Bloor 
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.

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

stočių, garažu, motelių, 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

laupyk 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. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

PLUMBING ond 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 MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

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

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

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

FERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

DU

\/ (bnvęs▼ Wally’s)

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

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 7-4336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR (VAIRIOS POMPOS.

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

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave.
(Tarp Bloor ir Dupont)

Tel. LE. 3-0631

Skaitytojai pasisako
RAŠĖ Iš YUKONO, DABAR — 

IŠ TORONTO >
Didžiai Gerb. “TŽ” Redaktoriau,
Lengviau buvo parašyti iš tolimos 

Kanados šiaurės, nes ten į mano langą 
žvelgdavo sniegu nubaltinti kalnai, ant 
kurių dažnai poilsio rasdavo debesys; 
ankstyvo ryto tyloj girdėdavos vers
mingos Yukono upės šniokštimas, ku
ri ir apie Nemuną pasakas sekdavo, ir 
tada kildavo ilgesys krūtinėj, ir nore? 
josi mintimis pasidalinti su lietuviško 
žodžio skaitytojais. Bet tai liko už tūks
tančių mylių ir pusantro mėnesio toly. 
O čia, Toronte, minčių sugaudyt nega
liu.

Lauke lijo ir daužėsi griaustinis. įky
rėjus visokiems televizijos “herojams”, 
išslinkau pro duris pabūti su gamta, 
kada jos krūtinė audroja, kai vėjas 
blaško šakas, o žali lapai lietumi ver
kia. Bet... čia pat gonkelyje iš už 
lentų sienelės kažkas nusispjovė; išsi
kišo nepažįstama nosis, na, ir išblaškė 
mano lietuviškas mintis pasipylusiais 
klausimais: “Ar išvažiavo savininkai 
žuvauti, kaip žadėjo?” “Taip”, atsa
kiau be noro pokalbį tęsti. “Ar tu jau 
seniai čia gyveni?” “Ne, tik viešnia 
esu”. “Ar iš JAV?” “Ne, iš vakarų Ka
nados”. “Ar iš Calgario?” “Ne*.  “Ar 
iš Edmontono?” ir t.t. Ir taip vėl turi 
slinkti į vidų. Na, bet ne tai norėjau 
tašyti.

Lėktuvu Europon ..
Štai gegužės 11 d. vakarą Edmonto- 

nas palieka žemėje, o didelis apie $8 
mil. vertės sprausminis sparnuotis pa
kilęs pasuko į šiaurę. Pakilus augštai, 
žemėje nedaug kas matosi, o tik bend
ras farmų vaizdas, kaip languotas mer. 
gaitės drabužis, o toliau į šiaurę tik 
kalnai, miškai ir upės su ežerais lyg 
rūpesčių ir vargų išvagotas senelės že
mės veidas; ir debesys, ir jūra.

Dabar iš kairės nusileidžianti saulė, 
o iš dešinės mėlynuoja naktis. Saulė 
nusileisdama lyg ištirpo už horizonto 
ir išsiliejo įvairiom rožinėm spalvom. 
O tarp mūsų ir žemės šen bei ten plū
duriuoja pilki debesys. Skrendam į 
naktį. Skrisime veik pro šiaurės aši
galį. Tamsėja. Nešviesu ir mintyse. 
Čia kažkur netoliausia šiaurėje brolių 
praminti takai, o ten toli mano skridi
mo kryptimi ir tėvynė Lietuva, kurios 
atlankyti negaliu. O šaly, iš kurios 
skrendu, yra tėvų, kurių širdys, dar 
pradėję plakti Lietuvoje, ir užaugę jos 
duonele, jau svarsto ir abejoja, ar ver
ta mokyti savo vaikučius lietuviškai 
“Tėve mūsų” ar ne?!

Trumpa naktis. Tik spėjo pritemti. 
horizontas dar nenustojo raudonuoti 
ir vėl švinta diena. O žemai tik debe
sys ir jūra — debesys nudažyti saulės 
spinduliais.

Saulė, nors trumpai pailsėjusi, da
bar kaitina akis, kaitriau negu vakar 
paliktam Edmontone. nes ten. dar tik 
pirmas griaustinis griaudė su lietum, 
ir pasiruošę pavasarį sprogti pumpu
rai.

Pasiekus- Europos krantus
Atlantas nors čia pat, bet jo kaip 

nebūta, o tik debesų laukai. Bet debe
sų laukai virsta į suartus arimus, o 
vėliau į kalnus ir klonius, o pasiekus 
Škotiją debesys retėja ir tik plauko lyg 

' didžiuliai balti laivai, o pro juos mato
si žali kalneliai ir miškai. Bet neilgai, 
nes debesys vėl paslėpė viską, o nusi
leidus Amsterdame lijo, ir veik visos 
patarnaujančios mergaitės (o jų buvo 
daug) ant uniformos kepuraičių buvo 
užsirišusios baltas skarytes. Po trum
po sustojimo Olandijoj skrendame į 
Angliją. Po valandos nusileidus Lon
done debesuota, bet nelijo.

Anglijoj daug ką teko pamatyti, bet 
veik viską teko susirasti pačiai vienai, 
todėl praleidau daug laiko be reikalo.

Grįžtant, Amsterdame sustojau pus
antros dienos. Aplankiau žydinčius tul
pių laukus: plaukiau kanalais ir sau-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL 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 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN STM 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. BMCKUS atlieka kairia, pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavl- 
mm. Perka ir parduoda naudotus 
pi jankius. Telefonas LE. 7-3782.

Kai didesnė pasaulio dalis ba
dauja, kai Kanadoje ir Ameriko- 1 
je begalės bedarbių, V. Europos i 
valstybių ekonominis gyvenimas i 
kaskart gerėja. Kyla klausimas, 
kur tos kylančios gerovės priežas
tys? Tų priežasčių galima priskai- 
tyti gana daug. Pirmiausia — 
amerikiečių kapitalas. Toliau — | 
vyriausybių glaudus bendradar- i 
biavimas su Įmonių savininkais, I 
palankūs mokesčių Įstatymai, ku
rie padėjo Įvairiem verslininkam j 
ir pagaliau darbo unijos, nešta- i 
tančios perdidelių reikalavimų. 
Valiutos reforma taip pat daug i 
prisidėjo prie ekonominio paki
limo. i

Dabar, kylant atlyginimams, 
kyla ir infliacijos grėsmė, bet eu
ropiečiai dar nebūgštauja.

Vokietijos ūkinė gerovė buvo 
pastatyta ant trijų stulpų: laisvos 
prekybos, gerai subalansuoto biu
džeto ir pastovios valiutos.

Šiuo metu, esant darbininkų 
trūkumui, darbdaviai yra privers
ti nusileisti unijų reikalavimams, 
ir atlyginimai pradeda nepropor
cingai kilti. Nuo 1958 m. V. Vo
kietijoje atlyginimai pakilo 34%, 
tuo tarpu pragyvenimas pakilo tik 
8%. Kyla visuotinė akcija prieš 
atlyginimų kėlimą, bet susiduria
ma su problema: iš kur gauti dar
bo jėgos. Šiuo metu Vokietijoje 
jau yra 620.000 užsieniečių darbi-. 
ninku, iki metų pabaigos dar tiki
masi, kad atvyks apie 80.000.

Britanijoje valdžia imasi atsa
komybės už darbų parūpinimą ir 
bedarbių skaičius niekad nesiekė 
virš 2% visos darbo jėgos. Pa
grindinė problema ta pati: atlygi
nimų kilimas. Nuo 1958 m. atlygi
nimai pakilo 17%, o pragyvenimo 
išlaidos — 8%.

Prancūzijos vaidmuo ekonomi
nėje sąjungoje prisidėjo prie jos 
gerovės pakilimo. Sumažinus eks
porto muitus. Įvairios Įmonės pa
didino gamybą ir tuo pačiu suma
žino bedarbių skaičių.

Atlyginimai kyla kaip ir visur; 
nuo 1958 m. pakilo 34%. Pragy
venimo išlaidos pakilo 21%. Val
džia visom Įmonėm nustato ga
mybos gaires ir tikslus. Įvairių 
Įmonių savininkams tai patinka, 
ir jie nelaiko to jokiu varžymu.

Italija, kuri parūpina darbinin
kų kitiems kraštams, šiuo metu 
jaučia trūkumą Įvairių specialis
tų. Nors Italijoje darbininkų uni
jos yra valdžios kontrolėje, tačiau 
atlyginimai kyla žymiai greičiau, 
negu gamyba ir pragyvenimo iš
laidos. Nuo 1958 m. atlyginimai 
pakilo 18%, o pragyvenimas — 
9%. Italija, kaip ir Britanija, iš 
lėto eina prie centralizuoto eko
nominio planavimo, ir tai išeina i 
naudą.

Švedija taip pat neturi bedar- 
------ —'7- — (biu. Atlvginimai pakilo nuo 1958 

ve.?^amripr°vartT ‘ p,nes Dz,T-m.'31% ir dar vis kyla, vardą paliko uz jų. Taip ir visi, palikę 
savo kasdienius rūpesčius už vartų,! 
gavo nors tą trumpą laikotarpį pailsėti. 
Iš tolimesnių vietų atvykę pavydėjo to- 
rontiečiams. kurie kapinėse galėjo už
trukti ilgesnį laiką. Tikimės, gal se
kantį kartą kapinių administracija at
sižvelgs į toliau gyvenančius ir iškil
mes pradės anksčiau.

Pasikalbėjimas su viengungiu
Priėjęs prie brolio kapo radau sto

vintį ir į jo kapą žiūrintį tūlą vien
gungį. Po trumpos pertraukos pasta
rasis prašneko: “čia ilsisi mano drau
gas. Aš padėjau jį palaidoti, nunešti į 
bažnyčią ir iki šiai poilsio vietai, nes 
mes tik du lietuviai dirbome tarp sve
timųjų. Aš jį padėjau palaidoti, bet 
kas mane palaidos?” ...

Pradėjome aiškintis. Papasakojau 
jam kaip, gavęs žinią apie brolio mirtį, 
atvykau į Torontą, žmonių masė, neži
nau kur ir kreiptis: ar prie kunigo ar 
prie komunistų, kurie savo idėją ir 
artimo meilę brukte bruka, o kunigus 
visaip šmeižia. Pasirinkau kunigą ir 
paėmęs telefono knygą radau lietuvio 
kun. Ažubalio pavardę. Iš džiaugsmo 
nebežinojau kur esąs: ar Kaune ar To
ronte? Taip rytojaus dieną su visomis 
laidotuvių iškilmėmis brolį ir palaido
jome šioje gražioje vietoje. Kadangi aš 
buvau kukliai apsirengęs, atvykau tie
siog iš darbovietės, tai kunigas neprašė 
iš manęs už dvasinį patarnavimą jokio 
atlyginimo. Taigi ir tu. brangus vien
gungi, norėdamas, kad tavo kaulai il
sėtųsi šiose gražiose kapinėse, kreip
kis pas kun. Ažubalį. Kol gyvas, pa- 
reišk savo pageidavimą raštiškai, tai 
tikrai neliks tavo balsas tyruose šau
kiantis, priglaus tave po savo dvasios 
sparnu, ir tavo palaikai tikrai ilsėsis 
šiose gražiose kapinėse.

Ačiū kun. P. Ažubaliai
Gėrintis šiomis kapinėmis, kyla 

mintis, kas buvo šios amžinos švento
vės steigėjas? Tas, kuris steigė, daug 
vargo padėjo, daug naktų nemiegojo, 
varstė įstaigų duris, kiekvienam valdi
ninkėliui turėjo malonią šypseną paro
dyti, kad savo tikslą pasiektų.

Atsidėkojant už įdėtą sunkų darbą, 
siūlyčiau pirmam šių kapinių įsteigė
jui kun. P. Ažubaliui aukų keliu dar 
ja"m gyvam esant pastatyti paminklą, 
kuris kartų kartoms liudytų, jog karo 
atblokšta dvasiškija ne tik gyvaisiais 
rūpinasi, bet ir mirusiųjų nepamiršta.

Juozapas Zalatorius
R.R. 4, Belleville, Ont.

lėtą D'tą^ pasakiau sudiev tam tulpių 
ir.Yėj*  malūnų krąštoi.

Lietuviškos gėlės Šveicarijoj
Nusileidžiant . Šveicarijoje matėsi 

Alpių' snieguotos viršūnės, o čia pat 
apie Ztferichą žali kalneliai, ir kažko
dėl labiausiai jaučiau skriaudą nega
lėdama atlankyti savo artimuosius. Už
siregistravus viešbuty ir atsisukus pa
sekti patarnautoją į kambarį, ant stalo 
pamačiau -jau 29-nies metus nematytų, 
visišką^ pokių kaip tėviškės pievų gė
lių, įmerktų indelyje, širdy susikon
centravusį skausmą sunku buvo pa
slėpti, ir gera buvo kad tą momentą 
likau viena ...

Po dvidešimt keturių valandų Švei
carijoj, po neilgo skridimo ir pasižval
gymo į snieguotus Alpių kalnus iš vir
šaus, nusileidžiame Romoje.

Kunigo jubilėjuje
Teko kiek jaudintis, nes Romoje nie

ko nepažinojau, ir atskridau ne Cana
dian Pacific Airlines lėktuvu, nes CPA 
mano skridimo kryptimi neskrenda. 
Skrendant CPA visuomet tekdavo su
tikti bent keletą pažįstamų. Turėjau 
tik kun. Balčiūno adresą, bet nežino
jau ar galėsiu lietuvių šv. Kazimiero 
kolegijos viešbuty iš anksto neųžsisa- 
kius gauti kambarį.

Turimu adresu atvažiavus, ir nesu
sikalbėdama su taksi vairuotoju, stove-, 
dama gatvėje tarp dviejų mūro sienų, 
kur nebuvo net langų, visai nekaip jau
čiausi. Bet mano laimei tuo momentu 
ten pat prie durų pamačiau kunigą, 
kurį paklausiau, gal kalba lietuviškai? 
O tai buvo prel. L. Tulaba, ir tada Ro
moje mano vargai pasibaigė. Nors ten 
apsistoti gali visi be tautybės skirtu
mo. bet lietuviai visuomet jaučia tė
višką globą. Kambarius visdėlto rei
kia rezervuoti iš anksto.

Būnant Romoje tuo metu teko daly
vauti ir kun. R. Krasausko 25 metų 
kunigavimo jubilėjaus pamaldose ir 
trumpame, bet labai gražiame pobūvy
je, kur teko susitikti Romos lietuvius. 
Pamaldų metu kopylčioje kun. Igna
tavičius pasakė įspūdingą pamokslą, 
o po pamaldų žodį tarė kiti kunigai ir 
lietuviai pasauliečiai, palinkėdami ju
biliatui švęsti 50 metų jubilėjų jau 
laisvoje tėvynėje. O jubiliatui tariant 
padėkos, žodį, sunku buvo paslėpti su
sijaudinimą sakant: “Kai laikiau pir
mąsias Mišias Lietuvoje, prie manęs 
nebebuvo mano tikrosios motinos, o 
dabar po 25 m. nebėra ir motinos — 
tėvynės”.

Iš savo kelionės įspūdžių galėčiau 
parašyti daugiau, bet įgytų įspūdžių 
žodžiu ar raštu perduoti aš neįstengiu, 
todėl ir baigiu nuoširdžiausiais svei
kinimais jau iš lietuviško pasaulio — 
Toronto! I. Conrad

PALIKIT KLUMPES 
UŽ VARTŲ

“Palikit klumpes už vartų”, — žodis 
buvo įgyvendintas kūnu. Toronto liet, 
šv. Jono kapinių dieną žmonės susi
rinko kaip į kokį lietuvišką muzėjų, 
visi gėrėjosi. Kapai visur buvo papuoš
ti gyvomis gėlėmis. Lyg Lietuvoje, vi
sur viešpatavo tik lietuvių kalba. Tas. 
kuris savo lietuvišką vardą jau seniai 
buvo paniekinęs, pasivadinęs Džimu, 
čia vadinamas tikruoju vardu, nes

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9136 

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas Ir garantao-

Sav. Ant Paškevičiui

Vakarų Europa pralenks Ameriką?

WINDSOR, Ont.
BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS 

visoms trims Pabaltijo tautoms, jau 
šešti metai, buvo transliuotas per “Tra
ditional Echoes” pusvalandį iš Wind
soro radijo stoties birželio 17 d. 10.30 
vai. ryto. Programa buvo pertransliuo
jama per visos Kanados CBC radijo 
tinklą.

Minėjimą paruošė didelis pavergtų 
tautų draugas “TE” programos redak
torius J. M. Jeanette, talkinamas Pa
baltijo tautų komiteto Detroite, ku
riam vadovauja V. Staškus, S. Rudzitis 
ir J. Heinaru su windsoriečiu P. Ja
nuška.

Norint, kad “Traditional Echoes” 
programa būtų gyva ir toliau ir šį kar
tą reikia nepatingėti parašyti laiškų. 
Štai adresai: Mr. H. G. Walker, Gene
ral Manager Network Broadcasting, 
140 Wellington St., Ottawa, Ont.; Mr. 
E. S. Hallman, Vicepresident Program
ing, 140 Wellington St., Ottawa, Ont.; 
Mr. K. A. Murray, Station Manager, 
CBE, Windsor, Ont.; ir visoms vieti
nėms CBC stotims. Laiškų rašymas 
yta naudingas kaip organizacijų, taip 
ir pavienių asmenų. J.

W. A. LENCKI OKULISTĖS
TEISININKAS — 

ADVOKATAS - NOTARAS
100 ADELAIDE ST. W.

Roclg 107
Telefonas EM. 6*4182

Toronte

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j 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

.Tas pats ir kituose Europos 
kraštuose. Atlyginimai kyla, žmo
nės turi daugiau pinigų, o ekono
mistai bando išspręsti sunkią pro
blemą: kaip, nesant bedarbių ir 
kylant atlyginimams, išlaikyti 
vienodas prekių kainas?

JAV paskutiniu laiku nebuvo 
perdidelio kainų kilimo, bet už
tat susiduriama su bedarbių pro
blema. Bandoma tik viena išeitis 
— sumažinti Įmonių savininkų 
pelną. Tai daugumoje Europos 
kraštų jau padaryta. Ten darbi
ninkų gerovė kyla ir su jų reika
lavimais skaitomasi. Toje srityje 
Europa gali pralenkti ši konti
nentą. * V. K.

Joks kalėjimas 
nesaugus

Alkatrazo kalėjimas San Fran
cisco Įlankoje buvo laikomas vie
nu iš saugiausių pasaulyje, kur 
joks kalinys negali pabėgti. Viso
je kalėjimo istorijoje yra bandę 
bėgti 20 kalinių, iš kurių 6 nu
šauti, 3 prigėrė ir kiti pagauti. 
Tačiau birželio 12 d. sargybiniai 
pasigedo 3 kalinių, kurie pabėgo 
išsigręžę šaukštais cementinėje 
sienoje skylę, po to ventiliatorių 
vamzdžiais pasiekė stogą ir kalė
jimą supančią sieną. Kadangi ka
lėjimas iš visų pusių apsuptas 
vandens, tai jie naudojo iš liet
palčių rankovių padarytus ratus 
per Įlanką perplaukti. Visi 3 ka
liniai buvo bankų plėšikai.

Policijai, FBI ir 200 karių iki 
šiol pabėgėlių nepavyko surasti.

Turtingos unijos
Darbo unijos JAV per metus 

turi 1,4 bilijono dolerių pajamų, 
iš kurių 923 milijonus sudaro na
rių mokesčiai. Daugiausia meti
nių pajamų turi elektros darbi
ninkų unija — 65 mil. dol., plie
no darbininkų — 62 mil., automo
bilių — 42 mil. Viso yra 109 uni
jos. kurių metinės pajamos paski
rai siekia virš 1 mil. dolerių. ■

Motoru ir laivu

DR. J. MATUL1ONYTĖ 
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. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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).

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.

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. 10% NUOLAI- 
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ

RO. 6-7132

..ŠYPSENOS..
Permaina

Kino filmų artistas Ch. Laugh
ton, kuriam gydytojas patarė nu
mesti svori, savo bičiuliui pasa
koja:

— Kitados aš kelnes derinda
vau prie savo stuomens, o dabar 
— stuomenį turiu derinti prie 
kelnių ...

Senienų krautuvėj
Pirkėjas: Ką? Penki šimtai do

lerių už tą senovinę vazą? Juk 
prieš šešetą savaičių aš nupirkau 
tokią pat vazą už $350.

Pardavėjas: Taip, žinau, bet 
per tą laiką pabrango medžiaga ir 
darbas...

Taksi ir policininkas
Taksi vairuotojas, nerasdamas 

kitos vietos, pastatė savo automo
bili prie “no parking” ženklo, pa
liko veikianti varikli, užkišęs už 
lango valytojo tokio turinio raš
teli: “Apvažiavau ši kvartalą de
šimt kartų ir niekur kitur nera
dau vietos; jei nepasinaudosiu 
šia — prarasiu klijentą; “atleisk 
mums mūsų kaltes ...”

Sugrįžęs rado tikėtą ir polici
ninko rašteli: “Ąš vaikštinėju 
apie ši bloką jau*  dešimt metų. 
Jei neišrašysiu pabaudos, nusi
kalsiu savo pareigoms; “ir nevesk 
mus i pagundą ...”

Koks skirtumas?
Syki i vaišes pasivėlinęs ? \'y- 

ko generolas. Visos vietos ur-’v 
tos; kariškis turėjo valgyti s'o- 
vėdamas. Tuo tarpu Puškinas v il
gė sėdėdamas ir juokavo nekreip
damas dėmesio. Pagaliau genero
las, Įsižeidęs Puškino neman da
gumu ir nesupratimu jam pasiū
lyti kėdę, paklausė:

— Na, na, Puškinai, kad tu 
toks gudrus, sakyk, koks skirtu
mas tarp gyvulio ir žmogaus?

— Visai paprastas. — paaiški
no juokdarys. — Gyvulys valgo 
stovėdamas, o žmogus — sėdė
damas.

Parinko Pr. Alšėnas

(Outboard and Inboard)

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

Prano Barausko
agentūra

RO. 6-0811 ir
RO. 6-0832

(49 Cameo Cres., Toronto 9)

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.

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.)

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

Dažai ir sienoms 
a 1 VAŠKAS,popiensi šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
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TORONTO Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios i Prisikėlimo parapijos žinios
— Su dideliu džiaugsmu svei- — Paskutiniojo sekmadienio 

kiname mokyklinio amžiaus lietu-; įvykiai Prisikėlimo parapijoje il- 
viškojo jaunimo kongresą šį šeš-!gai liks jos narių atmintyje. Tai 
tadienį prie gražiojo Niagaros 
krioklio. Jaunuoliško džiaugsmo 
ir nepamirštamų prisiminimų vi
siems kongreso dalyviams. Para
pijos jaunimo choristams užsaky
tas autobusas.

— Esame išvakarėse vasaros 
atostogų. Springhurste, Gerojo 
Ganytojo koplyčioje, sekmadie
niais laikomos trejos pamaldos: 
9, 10 ir 11 vai. Šį sekmadienį per 
11 vai. pamaldas koplyčioje gie
da parapijos choras, kuris po to 
dviem mėnesiam išsiskirsto atos
togų. Dėkojame mieliems choris
tams už uolumą metų būvyje. Dė
kojame choro vadovui muz. St. 
Gailevičiui už didelį rūpestį cho
ru ir paruošimą puikaus bažnyti
nio repertuaro praėjusiame sezo
ne. Visiems gražių atostogų’

— Iš Romos rašo lietuviai klie
rikai, kad laimingai baigė moks
lo metus ir išvyksta vasaros atos
togų. J. Staškevičius sekančiais 
metais jau baigia teologijos stu
dijas. Toronte, šv. Augustino se
minariją lankąs Jonas Pilkaus
kas, užbaigęs antruosius mokslo 
metus, lankėsi klebonijoje.

— Prel. J. Balkūnas, praėjusį 
savaitgalį dalyvavęs T. Augustino 
Simanavičiaus primicijose, pada
rė vizitą šv. Jono Kr. parapijai. 
Prelatas pasigėrėjo restauruota 
bažnyčia, ypač domėjosi naujais 
vitražais.

— Šią savaitę kun. B. Pacevi- 
čius išvyksta rekolekcijų į kunigų 
seminariją. Rekolekcijas kuni
gams veda Londono vyskupas pa
galbininkas J. Carter.

— Sutuokta: Stasys Poška ir 
Janina Vyšniauskaitė.

— Pakrikštyta: Lori A. Mason 
ir Rita Petronėlė Butrimaitė.

Vaikų kongresas
Šį šeštadienį šv. Jono Kr. par. 

jaunimo choras išvyksta į vaikų 
kongresą Niagar Falls. Visi cho
ristai, vykstą autobusu, renkasi 
šeštadienį 8.30 vai. ryto prie šv. 
Jono Kr. bažnyčios ir iš čia auto- 

• busas pajudės 9 vai.; prašoma ne- 
sivėluoti. Paskutinė repeticija — 

• šį penktadienį 6 vai. vak .
Vykstantieji savo priemonėm 

tegu seka “TŽ” paskelbtą tikslų 
adresą. Pamaldos St. Ann’s baž
nyčioje 12 vai. Visi choristai vyks
ta uniformuoti.

Misijų šventė evangelikams
Liepos 1 d. Malonės liuteronų 

parapija Keswicke, prie Lakė 
Simcoe, Orchard Lodge, sav, Ba
ronaitis, švenčia didelę misijų 
šventę. Iškilmingos pamaldos 
prasidės 11 vai. ryto po atviru 
dangumi. Gros triūbininkai. Da
lyvaukime!.

' Kun. L. Kostizenas
Adv. Arthur Maloney feder. 

rinkimuose šį kartą pralaimėjo 
liberalų kandidatui dr. Haidasz
l. 709 balsais. Balsų skaitymo me
tu, pamatęs savo pralaimėjimą, 
nuvyko į savo priešininko dr. Hai
dasz būstinę ir pasveikino jį. Čia 
adv. Maloney pareiškė pasitrau
kiąs iš politinio gyvenimo: tą pa
tį pakartojo vėliau kitomis progo
mis. Lietuviams jis padėkojo už 
paramą; esą jų apgyventuose 
kvartaluose gausiai gavęs balsų. 
Paklaustas, kodėl pralaimėjo, at
sakė, esą buvusi nepalanki nuo
taika konservatorių valdžiai. Da
bar adv. Maloney ketina atsidėti 
vien advokatūrai. Jis yra vienas 
žymiausių Kanados kriminologų.

John Bassett, “Telegram” lei
dėjas ir CFTO televizjos stoties 
vadovas, kandidatavęs konserva
torių sąraše i feder. parlamentą, 
pralaimėjo liberalų kandidatui 

. adv. P. Ryan 2.900 balsų. 1945
m. J. Bassett kandidatavo Sher- 
brook, P.Q., apvl. ir pralaimėjo 
2.000 balsų. “TŽ” jis atsiuntė pa
dėkos laišką už rinkimines infor
macijas ir. tarp kitko, sako: “Esu, 
tiesa, nusivylęs, kad nelaimėjau, 
tačiau turiu pasakyti — buvau la
bai patenkintas rinkimų vajumi; 
tai buvo tikrai naudinga patirtis”.

St. Frolick, kandidatavęs Trini
ty apyl.. surinko 6.125 balsus, 
laimėtojas P. Hellyer gavo 9.358 
balsus. Paton ndp — 3.723, ko
munistas L. Morris — 426.

gai liks jos narių atmintyje. Tai 
naujojo Tėvo Augustino Simana
vičiaus, OFM, primicijos. Sanbro- 
lių asistuojamas, naujasis pranciš
konas atlaikė savo pirmąsias iškil
mingas šv. Mišias, kurių metu tu
riningą pamokslą pasakė šiai pro
gai specialiai atskridęs prel. J. 
Balkūnas. Tiek įspūdingose apei
gose bažnyčioje, tiek iškilmingoje 
vakarienėje parapijos salėje da
lyvavo gausus giminių, svečių bei 
parapijiečių būrys.

Prisikėlimo parapijos vadovybė 
ir parapijiečiai nuoširdžiai dėko
ja T. Augustinui, suteikusiam šią 
kilnią progą, o taip pat visiems, 
vienu ar kitu būdu prisidėjusiems 
prie šios šventės.

— Tėvas Augustinas, keletą 
dienų pasisvečiavęs pas Toronte 
gyvenančius brolius, išvyks į Mas- 
peth, N.Y., kur šį sekmadienį lai
kys iškilmingas šv. Mišias. Tai 
lietuvių parapijai jis priklausė 
prieš įstodamas į T. pranciškonų 
ordiną.

— Birželinės pamaldos laiko
mos rytais po 8 vai. šv. Mišių.

— Šv. Mišios parapijos salėje 
11.30 vai. nuo liepos 8 d. per va
saros sezoną nebus Taikomos.

— Vaikų choro bendra repeti
cija — šį penktadienį 6.30 vai. v. 
Visų choristų dalyvavimas būti
nas, nes ruošiamasi tinkamam pa
sirodymui vaikų kongrese.

— Vaikų kongresas, ruošiamas 
Kanados Kunigų Vienybės Niaga
ra Falls mieste, įvyks šį šeštadie
nį. Kviečiame vaikučius ir suau
gusius labai gausiai dalyvauti. 
Vaikučių chorui pervežti parapija 
užsakė vieną autobusą. Vaikai, 
vykstą autobusu, jau 9 vai. ryto 
punktualiai turi būti prie Prisi
kėlimo bažnyčios. Tie, kurie su 
tėveliais ar bičiuliais vyksta au
tomobiliais, prašomi nevėliau 
11.30 vai. ryto būti prie St. Ann’s 
bažnyčios: 1740 Buchanan Ave., 
Niagara Falls, N.Y. Visi vaikučiai 
choristai vyksta uniformuoti.

— Praėjusį antradieni įvyko 
antras valdžios įstatais reikalau
jamas bankelio prie Prisikėlimo 
parapijos organizatorių susirinki
mas. kuriame oficialiai dalyvavo 
ir Ontario Credit Union Lygos at
stovas. Prašymas bankelio čarte- 
riui gauti Ontario provincijos val
džiai jau pasiųstas. Gavus čarterį, 
bankelio operacijos būtų pradė
tos ateinantį rudenį.

Skulpt. Dagys vėl televizijoje. 
Pr. savaitgalį, birželio 22, 23 ir 24 
d.. Toronte buvo suruošta plataus 
masto antroji metinė meno paro
da atviroj aikštėj. Iš joje daly
vavusių 132 dailininkų skulpt. 
Dagys su savo darbais ir keletas 
kitų dailininkų buvo rodomi tele
vizijoje — birž. 22 d. 10.30 vai. iš 
6 stoties.

Parodą aplankė tūkstančiai 
žmonių. Jų tarpe buvo asmuo iš 
Katalikų Informacijos Centro ir 
radęs parodoje Dagio religinio 
turinio figūras pakvietė jį daly
vauti tos įstaigos bažnytinio me
no parodoje, kuri prasidėjo birže
lio 24 d. ir truks keletą savaičių. 
Skult. Dagys kvietimą priėmė.

Birželio 26 d. skulptorius išvy
ko porai savaičių atostogų.

Iš “Dainos” veiklos
Paskutiniame prieš vasaros 

atostogas susirinkime pas J. Em- 
pakerienę buvo pasidžiaugta pa
sisekusiu kartūno baliumi ir ap
tarti ateities planai. Prisiminta su 
dideliu malonumu vyrai, kurie ba
liuje pagelbėjo dainietėms visose 
sunkesnėse pareigose, būtent: V. 
Bubelis. J. Jasinevičius, Pr. Kun
drotas. K. Šapočkinas. A. Kuz- 
marskis ir A. Empakeris. Jiems 
visiems nuoširdžiausia padėka!

Vasaros atostogų metu visi bė
gamieji reikalai bus valdybos ži
nioje. Reikalui esant, prašome 
kreiptis į pirm. K. Butienę — 
RO. 6-0908 arba sekr. J. Empa- 
kerienę — BE. 2-1760.

Rudens susirinkimas įvyks rug
sėjo 30 d.

Dėkingos esame mūsų mielai 
sekretorei už susirinkimo priėmi
mą ir tikrai gražiai praleistą po
pietę jos ir jos vyro vaišinguose 
namuose.

Dėkingos esame “T. Žiburiams” 
už dažną skleidimą žinių apie

Konservatorių tvirtovėje To- “Dainos” labdaros veiklą; be jų 
ronte per pastaruosius rinkimus “Daina" neturėtų ryšio su lietu- 
konservatorių partija gavo tik 3 viškaįa visuomene, kuri ir yra šal- 
atstovus, liberalai — 13. ndp — 
3. Mažiausia atstovų prieš tai kon
servatoriai turėjo 1949 m. Tada 
liberalai gavo 8, konservatoriai 
6, ccf — 1.

PADĖKA
Reiškiame visiems dalyviams nuošir

džią lietuvišką padėką už suruošimą 
mums priešvestuvinės staigmenos — 
didingo pokylio Lietuvių Namuose š. 

. m. birželio 15 d. ir už įteiktą taip gra
žią ir vertingą dovaną.

Ypač dėkojame daug darbo idėjų- 
siems rengėjams p. Simonaičiams. 
Bilkščiams. Cervinskams, p. Lajukui, 
p. Jašiūnams, Jokubaičiams. Zaviams, 
Judženčiams ir p. Valiulienei. Taipgi 
maloniai dėkojame pobūvio metu gra
žų ir nuoširdų lietuvišką žodį taru
siems J. Preikšaičiui ir S. Juozapa 
vičiui. Vladas Jokūbaitis ir

nos šaltinis. Taigi, visiems “D” 
geradariams linksmų vasaros ato
stogų ir iki pasimatymo jau rude
nėlyje. M. F. Y.

Pabrango knygos. — Toronto 
viešųjų bibliotekų Vadovybė pra
neša. kad ryšium su dolerio nu
vertinimu nupirkti kasmetiniam 
užsieniniu knygų kiekiui reikės 
išleisti $25.000 daugiau.

Už automobilio pastatymą ten. 
kur yra Įrengti valandiniai skait
liukai. reikės mokėti iki 9 vai. va
karo. Dabar buvo reikalinga mo
kėti tik iki 6 vai. vak. Toronto 
miesto valdyba sako, kad suvaržy
mas automobilių pastatymo ilges
niam laikui, pagelbės verslinin
kams. nes pagyvins automobilių

Š.m. liepos 7-8 d. Toronte, York Memorial Stadijone 
(Keel & Eglinton) Įvyks Xll-jų Š. Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių lengvosios atletikos pirmenybės

ŠEŠTADIENI — liepos 7 d. 12 vai. pirmenybių pradžia.
8 v.v. Prisikėlimo auditorijoje SUSIPAŽINIMO VAKARAS. 

SEKMADIENI--- liepos 8 d., 10 vai. šv. Mišios.
12 vai. pirmenybių tąsa.

: - % Ky
Toronto ir apylinkių visuomenė maloniai prašoma atsilankyti tiek į pirmenybes, tiek į susipažini
mo vakarą. Šventėje dalyvaus Čikagos, Clevelando, Detroito, Niujorko, Bostono, Ročesterio ir 
Kanados sportininkai. P.P.S.K. Aušra

T. Augustino Simanavičiaus pri
micijų pamaldose pr. sekmadienį 
dalyvavo apie 900 asmenų. Gie
dojo Prisikėlimo choras, dirig. 
kun. B. Jurkšo. Iškilmių vakarie
nei vadovavo par. k-to pirm. dr. 
S. Čepas. Ilgesnę kalbą pasakė 
par. klebonas T. Placidas, OFM, 
paliesdamas kunigystės reikšmę 
ir padarydamas užuominą apie 
galimą T. Augustino paskyrimą į 
Prisikėlimo parapiją. Stilingu žo
džiu pasveikino Lietuvos konsu
las dr. J. Žmuidzinas. Gausios Si
manavičių giminės vardu kalbėjo 
vyriausias brolis iš Čikagos, pri
mindamas, kad Tėvas Augustinas 
yra 13-sis šeimoje. Primicijantui 
dalyvių vardu buvo Įteikta dova
na — kielikas ir gėlių. Prisikėli
mo choras, vad. kun. B. Jurkšo, 
padainavo trejetą tai progai pa
ruoštų dainų. Pagaliau nuoširdžiu 
žodžiu visiem padėkojo primici- 
jantas T. Augustinas.

KANADOS TURIZMO 
ORGANIZACIJA išleido

šaukimą i prekybininkus, restora
nų, viešbučių ir benzino stočių ap
tarnautojus primindama, kad 
amerikiečiams turistams būtų tei
singai, pagal nustatytą dolerio 
kursą, išduodama grąža. Tai esą 
labai svarbu skatinant turizmą 
Kanadoje.

atsi-

Toronto šaulių Putvio kuopa 
maloniai kviečia visus atsilankyti į

Rekomenduotini anglų k. vasariniai kursai naujiesiems ateiviams organizuo
jami Toronte, 275 Lippincott St., Central Technical School liepos ir rugpjūčio 
mėn. Registruotis iki liepos 6 d. po 7 vai. vak. minimoj m-loj. Kursai nemo
kami. Pamokos vakarais nuo pirmadienio iki penktadienio 7.30—9.30 vaL 
per 6 savaites. Informacijas teikia Ontario Citizenship Division, Room 167, 
Main Parliament Building, Toronto. Tel. 365-2285. Nuotraukoj pareigūnai S. 
Davidovich, K. E. Chute ir M. L. Hewko svarsto kursų reikalus.

•• • IMI

DIDELIUS IR LINKSMUS ŠOKIUS,
kurie įvyks BIRŽELIO 30 D., — ši šeštadieni. Orchard Lodge, 
405 LAKESHORE RD., ORCHARD BEACH, KESWICK, ONT., 

gražioje ant Simcoe ežero kranto esančioje salėje.
Šokiams gros geras orkestras, bus loterija ir kitos įvairenybės.

Pradžia 7 vai. vak.
T. P. Šaulių KuopaX J

Lietuvių studentų žinios
TORONTO UN-TO humanitariniame Į su honour pianino klasėj. D. Pacevi- 

ir gamtos mokslų fakultete perėjo į' čiūtė išlaikė pianino klasėj iš 9 kursų, 
augštesnį kursą: R. Mickevičius II me-; Antanavičiūtė ir Strimaitytė iš 8 kur
tus—B; M. N. Naruševičiūtė II—B; S.įsu. St. Gailevičiaus muzikos studija 
P. Ažubalis I—B; R. J. Račinskaitė I— 
B; V. G. Jasiūnas I; R. G. J. Butkus I; 
L Briedis I; A. R. Kuolaitė I; A. A. 
Aleknavičius I; S. C. E. Vėlyvytė I—A 
su honour.

MOKYTOJŲ KOLEGIJĄ baigė: R. 
Bleizgytė, A, Jakimavičiūtė - Petrulie
nė; B. Dambrauskaitė perėjo Į pasku
tini kursą.

MUZ. ŠT. GAILEVIČIAUS studijos 
mokiniai sėkmingai išlaikė egzaminus 
Toronto karališkoje' konservatorijoje 
— 30 mokinių iki 8 kurso ir dauguma

Jaunimo stovyklos
VYKSTANTIEJI I ATEITININKŲ 

STOVYKLĄ 
pasiima: pagalvę, paklodes. 2 ar 3 šil
tas antklodes, baltinių, naktinius, šil
tą megztuką, keletą porų kojinių, mau
dymosi kostiumą, sportinius batus, ke
letą rankšluosčių, muilo, dantims va
lyti priemones, nedūžtamą lėkštę ir 
puoduką, šaukštą, peili, šakutę, kišeni
nę elektros lemputę, maldaknygę, ro
žinį, rašymo priemones. Kurie turi, te
pasiima sporto ir žaidimų priemones: 
ping-pong raketes, beisbolo pirštines, 
šaškes, šachmatus ir pan., taipgi muzi
kos instrumentus ir plokštelių šokių 
muzikai. Patartina Įsidėti kokio nors 
tepalo prieš uodus (pvz. incet repel-

tadienj. Prašome registruotis, kurie 
dar neužširegistravę. Visi stovyklau
tojai vyksta savo priemonėm. Jei ku
rie neturėtų savų susisiekimo priemo
nių nuvykti, tepraneša stovyklos vado
vybei, kuri stengsis transportą parū
pinti. •

Vykstantieji stovyklon pasiima šiuos 
daiktus: rašymo priemones; liet, kny
gų su pasakėčiomis, eilėraščiais, vaiz
deliais: maldaknyges ir rožinius; žai
dimo priemones bei Įrankius; jaunimo 
choro uniformas (jų reikalu tartis su 
p. Žėkiene, tel. LĘ. 6-0840); megztinį, 
plastikini lietpaltį, ilgas kelnes, spor
tinius batukus žaidimams; maudymo
si kostiumą, muilo, rankšluosčių, dan-

MONTREAL, Que.
vai. ir vakare 7-9 vai. Ypatingai

baigė mokslo metus, ir pats maestro su 
žmona išvyksta atostogų.

MUZ. D. RAUTINŠIENES 16 moki
nių baigė egzaminus Toronto muzikos 
konservatorijoj iš 1-8 kursų. 8 jų iš
laikė first class honour laipsniu.

O. BERESNEVIČIENES muzikos 
studijos 5 mokiniai sėkmingai išlaikė 
egzaminus Toronto muzikos konserva
torijoj; vienas jų su first class honour. 
O. Beresnevičienė yra baigusi muzikos 
m-lą Winnipege ir konservatoriją To
ronte augščiausiu pažymiu.

STUDENTAI, kurie dar neturi dar
bo, galėtų patalkinti Wasagoje T. pran
ciškonų stovyklavietėje. Kreiptis i Tė
vą Rafaėli.

AV parapijos žinios
Ruošiasi tuoktis: Bernardas Ge- svarbiais reikalais, savaime aiš- 

ležiūnas su Rozalija Anužyte, abu ku, prašome kreiptis betkuriuo 
AV- parapijos; Algirdas Leonas laiku. 
Jasaitis, Apreiškimo parapijos. 
Brooklyn, su Felicija Birute Side- 
ravičiūte; Vincas Piečaitis, šv. Ka
zimiero parapijos, su Silvija Pa- 
kulyte, A V parapijos: Juozas Ka- 
Zėnevičius, AV parapijos, su Mar-!
garita Mancuso, šv. Jono Boskoisavo vėliavomis, kurios dalyvaus 
parapijos. . 'pamaldose ir popietinėj procesi-

Užpraeitą sekmadienį bažny-;joj. Pamaldas 11 vai. laikys Trois v • • ■ 1 2. x r • • T”) • • IT T"V 11 x • 1 •

Naujųjų ateivių maldininkų ke
lionė i garsiąją Marijos šventovę 
Cap de la Madeleine organizuoja
ma liepos 15 d. Numatoma, daly
vaus apie 30 tautinių grupių, su

čioje surinkta $265.34. Visiems 
dėkojame.

Tėv. Bruno Markaitis, S J, lie
tuvių jėzuitų provincijolas, žino
mas muzikas - kompozitorius, yra 
atvykęs Montrealin susipažinti su 
AV parapijos gvvenimu bei veik-1 anksto, 
la.

La Salle miestas baigė savo 50 
metų sukakties minėjimą gražiu*  
festivaliu Civic Center. Festivaly-' 
je dalyvavo ir lietuviai. Programą 
išpildė operos sol. E. Kardelienė,' 

VILNIUJE buvo surasta grupė lie- pianistas K. Smilgevičius, AV 
tuvių studentų, kurie slaptai veikė £“Oras. vad. muz. A. Ambrozai- 
prieš rusu okupacine valdžia ir lietu- Čio ir tautinių šokių grupė, vad.

- j-- - . i a . 1 T

Rivieres vysk. L. Pelletier, kuris 
kreipsis i dalyvius 5 ar 6 kalbom. 
Po pietų bus procesija, kurioje 
maldos bus kalbamos visų daly
vaujančių grupių kalbomis. Gru
pės kviečiamos registruotis iš

Drabužiu vajaus apyskaita. — 
Y; Suvalkų trikampio lietuviams bu- 
" j vo pasiųsta 61 siuntinys po 20 sv. 
į’ dėvėtų drabužių. Persiuntimo iš- 

„.__j — 288.75. Pašto išlaidoms 
padengti aukojo 20 asmenų, iš vi
so $119: Montrealio seimelio Įna
šas —$169.75. Drabužių aukojo ' 
68 asmenys. Tiesioginiu keliu šei
mos pasiuntė 7 siuntinius ir pa
dengė išlaidas.

Uuoširdus ačiū visiems prisidė
jusiems prie šio gražaus darbo ir

vių tautos išnaudojimą, ypač kolekty- J. Piečaičio.
vinių ūkių darbininkų ir vežimą jauni
mo vergų darbams Rusijos gilumom gražaus' darbo metus ir pradeda

„ vasaros atostogas. Chorui ir jo va- 
dovui esame dėkingi už visas taip įĮkni?ngrvajrus.Vp7rte7ka pa- 

nnctondoc ir linLrimOi _ . _ _ _ u ___ 17 1

Teismas nuteisė juos Įvairiomis baus
mėmis.

PERMAŽAS STUDENTU NUOŠIM
TIS. — Trūkumas pinigų yra pagrindi
nė priežastis, kodėl toks mažas skai
čius Kanados jaunuolių baigę XIII 
skyrių, stoja i universitetus — tik 
ŲO-15%; Vokietijoje virš 25%, Britani
joje — virš 20%, JAV — apie 20%. 
Tik turtingesnių tėvų ir imigrantų 
vaikai stoja i un-tus, — pareiškė dr.tepaiu pneb uuuus nicei repei- si xusuuma, muilo, ranKSiuoscių, aan-i,aiI'ai * *»**-•>«

lent 6-12), nes vakarais jų atsiranda, tų šepetėlius, šukas, nosines; mergai- R- VV. B. Jaskson.
Neturintieji priemonių nuvykti ir 

bagažui nuvežti į stovyklą, prašomi ne
vėliau liepos 2d. — pirmadienio — 
pranešti T. Rafaeliui, o savo bagažą su 
aiškiai užrašyta pavarde pristatyti ne
vėliau liepos 5 d. vakaro į Prisikėlimo 
kleboniją. Patys atvykite prie Prisikė
limo klebonijos šeštadieni, liepos 7 d. 
8 vai. ryto.

Turintieji savas priemones, prašomi 
atvykti Į stovyklavietę liepos 7 d. tarp 
10 ir 12 vai. ryto. Jeigu jūsų automo
bilyje dar būtų vietos jaunimui ar ba
gažui. malonėkite paskambinti T. Ra
faeliui tel. LE. 3-0621. Dar galima už
sirašyti Į stovyklą Prisikėlimo parapi
jos raštinėje. • Vadovai

GEROJO GANYTOJO 
STOVYKLA 

Springhurste prasideda liepos 7 d., šeš-
Išnuomojamas 8 kambarių namas Do- 
vercourt Rd. Tel. LE. 2-5813.
Išnuomojamas kambarys su baldais II 
augšte, galima naudotis virtuve, atski
ras įėjimas. Bloor — High Park rajo
ne. Tel. LE. 6-6480.
Išnuomojamas vasarnamis Springhurst 
vasarvietėje, lietuvių rajone. Tel. RO. 
3-2406, skambinti tarp 5-6 vai. vak.
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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!. Londoną. Windsor^, Hamil
toną. North Bay, Sudburj ir kitur.

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

Lietuviška baldu
C

dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu- 
bvs. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
M537.

DAŽYTOJAS 
žema kaina — augšta kokybė. 

Tel. CL. 5-6451

Parapijos choras baigė savo

nuoširdžias pastangas ir linkime 
gražaus poilsio.

Parapijos raštinė liepos ir rug
pjūčio mėnesiais veiks rytais 9-11

tės tepasiima uniforminius baltus ba
tukus. Kas turi, tepasiima muzikos in
strumentus ir liet, plokšteles.

Mergaitės gyvens stovyklos pastate, 
lovos yra, bet trūksta matracų. Patar
tina mergaitėms, kurios turi, atsivežti 
matracus. Berniukai gyvens palapinė
je. Jie atsiveža sudedamas lovutes, pa
galvę, lovos baltinius, lovatiesę, šiltą 
užsiklojimą. Jei kuris berniukas netu
rėtų lovutės, teatsiveža matracą. Pa
tartina atsivežti miegamąjį maišą.

Stovykla truks iki rugpjūčio 5 d.
Iki pasimatymo!

Stovyklos vadovybė
Vl-ji AUŠROS JAUNUČIŲ 

STOVYKLA
Prisikėlimo parapijos sporto klubo 

Aušros rengiama 7-13 m. amž. jau
nimui stovykla nuo liepos 28 iki rug
pjūčio 12 d. Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje, New Wasaga, Ont. Stovyk
los mokestis už dvi savaites 1 stovyk
lautojui — S25; 2 — $40; trim ar dau
giau — S45. Nepajėgią užsimokėti bus 
dalinai ar visiškai nuo mokesčio atlei
džiami. Registruotis iki liepos 15 d. 
Prisikėlimo par. klebonijoje atsilan
kius arba tel. LE. 3-0621 ar LE. 
3-0977. Gyveną už Toronto prašomi ra-

LSR BŪRELIO premijų ir pašalpų 
fondui paukojo: dr. J. Matulionytė 
$15, J. Margis S25. Nuoširdus ačiū.

LSRB valdyba

Meno kūrinių parodos 
Brantford, Ont., Glenhyrst Gar
dens. Ava Road vyksta per visą' 
vasarą. Šiuo metu, be daugybės 
įvairių menininkų kūrinių, yra iš
statyta iš dail. J. Račkaus rinki
nio ištisa eilė George Ronault pa
veikslų iš ciklo “Miserere”. Be 
to, ten pat E. Jurkevičienė yra iš
stačius! Lietuvos audinių parodą.1 

Parodas ruošia Glenhyrst Arts 
Counsil. Rengiami ir įvairūs me
no kursai. Supažindinama su brai
žyba, piešimu, nuospaudų pada-i 
rymu, su naujomis medžiagomis.

Paroda atdara lankytojams nuo 
2 vai. p.p. iki 8 vai. vak. kasdien, 
išskyrus pirmadienius. Tel. PLaza 
6-5932.

Dail. Račkaus kūriniai išstatyti 
nuo birželio 14 d. iki liepos 7 d. 
The Alice Peck galerijoje, 2100 
Lakeshore Road. Burlington, Ont.

B. Sakalas su torontiečių gru
pe dalyvavo kr. demokratų suva
žiavime Clevelande.

Prof. A. Zubrys skaitė paskaitą 
Toronto un-io chemijos laborato
rijos personalui. Ten jis pastoviai 
dirba savo srityje ir yra padaręs 
kaikurių išradimų.___________

dėkoti J. Kęsgailienei. kuri savo 
rankomis sukilojo ir išsiuntė virš 
tūkstančio svarų drabužių, taipgi 
ir kitiems vajaus talkininkams.

Seimelio prezidiumas
P.S. Prie drabužių vajaus prisi

dėjo ir per klaidą liko nepaminė
ti ankstesniuose pranešimuose šie 
asmenys: Babliauskienė aukojo
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syti: T. Paulius, OFM. Franciscan Fa-; Galerija atdara nuo 10 vai. ryto 
thers, 32 Rusholme Pk. Cr., Toronto j iki 6 vai
3, Ont. Vadovai

; iki 6 vai. v.; ketvirtadienių ir 
(penktadienių vakarais 7-9 vai. v.

ORCHARD LODGE LAKE SIMCOE, ORCHARD BEACH 
Gražiausia vieta vasarojimui ir savaitgalių praleidimui. Kambariai ir ka
binos su visais patogumais. Salė su likerių leidimu, nuomojama Įvairiems 
pobūviams. Dėl platesnių informacijų kreiptis:
405 Lakeshore Rd., Keswick, Ont. Tel: GR. 64053 arba Toronte LE. 3-8733 

Savininkai: J. Zavys ir J. Baronaitis

JAVA SHOPPE RESTORANAS
555 BLOOR ST. W. (prie Bathurst St„ Į rytų pusę)

erdvus, turi visus modernius Įrengimus ir pritaikytas klijentų pato-yra
gurnui. 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. 2-0256. Savininkai U. ir J. BLEIZGIAI

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
guvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

1212 Dundas SL W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS

r ri imam i ir paštu

Nu-Line. Interiors
Minkštų baldų krautuvė - dirbtuvė

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni — pertraukiami, perstiliuojami 
Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KACIULIS 
2462 Kingston Rd., Toronto 

Telef. AM. 1-7541
St. Catharines klijentams skambinti 

MU. 2-9154

Rutkauskas vajaus pradžioje pri
žadėjo nemokamai išvalyti vajui 
suaukotus drabužius, kurie būtų 
reikalingi valymo — dry clearn- 
ing. Reikia pasakyti, kad suaukok 
ti drabužiai, su mažomis išimti-, 
nis, buvo švarūs ar jau išvalyti; 
nors teko pasinaudoti šia P. Rut
kausko paslauga.

Vajaus talkininkų vardu
I. Mališka

Rašytoja ir aktorė B. Pūkelevi- 
?iūtė bando persikelti gyventi į 
Čikagą, kur jau Įsikūrė kiti Mont- 
-ealio dramos teatro aktoriai. 
Persikėlimo procedūra gana ilga, 
nlna ilgų formalumų. Čikagoje 
R. Pūkelevičiūtė yra pasiryžusi 
su savo kolektyvu' steigti dramos 

' teatrą. Jau numatyta gruodžio 15- 
16 d. ir premjera — jos pačios 

: “A”kso žąsis”.• laimėjusi PLB 
$1000 premiia. Dekoraci jas piešti 
ketina dail. T. Valius. Geriausios 
sėkmės!

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 IN): 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

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 — RROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 

alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta j 
Ameriką. Prašoma kaina $36.000.

SUNNYSIDE — HIGH PARK. 11 kambarių, atskiras plytų namas, vande
niu alyva šildomas, modemiškai 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. 
gražiai įrengtas, geras nuomavimui, arii 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. S18.500 pilna kaina už abu. Įmokėti apie $6.000. balansas 10 
metų iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų temės su upeliu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Rcndasi prie Dundelk, Ont.

v

Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimo High ’•ark Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.


