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Vasaros miestai
Kanados indėnai, gyveną rezervatuose toli nuo didžiųjų mies

tų, didžiuojasi savo gyvenimo būdu ir laiko jį pranašesniu už mies
tiečių. Pastarieji gi žiūri į tokį gyvenimą kaip primityvų ir didžiuo
jasi moderniąja civilizacija. Indėnai atsikerta: jeigu jums taip gera 
miestuose, ko bėgate iš jų? Ir negali nepripažinti jiems pagrindo. 
Miesto gyvenimas pasidarė toks dirbtinis ir troškus, kad žmonės 
savaime jaučia reikalą išsinerti iš jo bent protarpiais ir persikelti 
į naują pasaulį, t.y. tokį, kuriame nebėra skubėjimo, nervinimosi, 
kasdieninio dilimo ir triukšmo. Miesto gyventojas jaučia atgaivos 
reikalą, nes dirbtinis miesto gyvenimas, įtemptas darbas išeikvoja 
žmogų fiziškai ir dvasiškai. Miesto pasaulis yra sukurtas žmogaus 
ir izoliuotas nuo gamtos. Jo pagrinde padėta mašina, kuri žmogaus 
gyvenimą lengvina, bet kartu jį daro dirbtinį ir komercini. Poilsio 
— nei fizinio, nei dvasinio jis neteikia. Užtat miesto žmogus, ypač 
vasarai atėjus, ir bėga iš miestų į natūralųjį pasaulį, kuriame 
matyti žymiai mažiau žmogaus rankos pėdsakų ir daugiau Dievo 
kūrybos. Tame pasaulyje Autoriaus pėdsakai tebėra gyvi ir žmo
gaus rankos neužtrinti. Jame vyrauja tokia gaivinanti rimtis, ku
rioje žmogus gali atsigauti ir dvasia ir kūnu. Mašina, tiesa, ir čia 
reikalinga, bet ji nesudaro vyraujančio pagrindo — žmogaus neuž
gožia, ramybės nesunaikina ir lieka paslaugia žmogaus tarnaite.

Ir taip vasaros metu aptuštėja pastovūs miestai ir atsiranda, 
galėtume sakyti, vasaros kolonijos bei miestai. Juose įsikuria iš
tisos šeimos, panūdusios naudotis gamtos dovanomis — saule, 
grynu oru, jūra bei ežeru, mišku. Jos su pagrindu vengia tokių 
vasarviečių, kurios nieku nesiskiria nuo didžiųjų miestų. Juk at
gaiva ten sunkiai įmanoma. Juo labiau niekas ten nesiunčia jauni
mo, nerengia stovyklų. Tai būtų prieš jų paskirtį. Jaunimo stovyk
los— tai atskiras pasaulis, kuriam reikia izoliuotis nuo įprastinio 
miesto, nes kitaip neįstengs sukurti stovyklinės nuotaikos. Gera 
stovykla įmanoma tiktai nuošalioje vietoje, gamtos prieglobstyje. 
Tiktai tokiose sąlygose jaunimas gali krykštauti, džiaugtis, ilsėtis, 
auklėtis bei kurti savąjį vasaros miestą, kuriame reiškiasi jauna 
dvasia su savitais talentais.

Gera jaunimo stovykla yra jaunųjų pasaulis. Jame sudaromos 
progos savarankiškam jaunimo pasireiškimui. Mokykloje viską ve
da mokytojas; mokiniui lieka tik klausyti jo nurodymų, išmokti 
kas nurodyta ir kiek nurodyta. Mokinio iniciatyvai nedaug telieka 
vietos. Tuo tarpu stovykloje mokinys išeina priekin. Jis čia turi 
progos pasirodyti su savo talentais ir rašyme, ir deklamavime, ir 
dainavime, ir muzikoje, ir sporte ir kitose srityse. Stovyklos vado
vo pareiga žiūrėti, kad jaunimas reikštųsi tvarkingai,: Jam rūpi 
tam jaunimui padėti. Ten, kur viską atlieka vadovai,! o jaunieji ' 
stovyklautojai lieka tik pasyvūs žiūrovai, stovykla tampa įprastine 
mokykla, atgraso jaunimą nuo stovyklavimo ir savo tikslo ne
atsiekia . k'.

Su jaunimo vasaros miestais - stovyklomis neatskiriamai susi
jęs vadovų klausimas. Yra patirta, kad ten, kur yra gerų vadovų, 
stovyklos visada puikiai pavyksta, o ten. kur jų nėra, jos vege
tuoja. Stovyklos siela yra vadovas. Jis gali būti net generolas, labai 
pajėgus ir atsidavęs žmogus, bet jeigu jo viduje nėra patyrusio 
auklėtojo nuovokos, stovykla taps pusiau karine kuopa, kurioje 
jaunimui bus galima tik vykdyti įsakymus. Pastariesiems gi jauni
mas paprastai priešinasi, ir susidaro nenuoširdi nuotaika. Antra 
vertus, iš stovyklos vadovo laukiama ir drausmės įvedimo — ne 
karinės, bet stovyklinės, čia tad ir pasireiškia vadovo menas — 
leisti pasireikšti jaunimui ir kartu išlaikyti drausmę. Mokėjimas 
suderinti šiuos dalykus ir sudaro stovyklos pasisekimą. Perdėta 
laisvė stovykloje įveda palaidumą, pertempta drausmė —■■ dirb
tinį kariškumą. Kelias į sėkmingumą yra pusiausvyros atradimas. 
O pusiausvyra atsiranda tarytum savaimingai, vadovaujantis auklė
tojo nuovoka. Prašalaičiai mažiau yra pastabūs stovyklinei laisvei, 
kurioje pats jaunimas reiškiasi savo talentais. Jie labiau pastabūs 
stovyklos palaidumui. Ir, galimas daiktas, stovyklų vadovams ten
ka daugiausia užgulti ant drausmės, nes ji sunkiausia išlaikyti. 
Laisvės reikštis jaunimui dažniausia nestinga, bet drausmės — 
taip. Linkėkime tad. kad tėvai ir vadovai drauge kurtų jaunimo 
vasaros miestus, kuriuose vispusiškai bręstų lietuviškasis jau
nimas. Pr. G.

Sukilimas dėl duonos ir laisvės
Birželio 17 yra Švenčiama V. Į 

Vokietijoje kaip tautinės vienybės1 
diena. Ji primena vokiečiams 
1953 metų sukilimą rusų zonoje. 
Akstiną tam sukilimui davė dar
bo normų padidinimas, tokių 
normų, kokių darbininkai nebepa
kėlė, nors šiaipjau į komunistų 
rankas pakliuvę proletarai yra 
įpratinami viską pakelti: butų, 
maisto, aprangos trūkumus, trė-j 
mimus ir kankinimus. Bet aną: 
1953 m. birželį rusų zonos darbi
ninkai išdrįso sustreikuoti ir tai 
gana plačiu mastu, kaip dokumen
tai rodo, išeiti gatvėsna demons
truoti ir net akmenimis apmėtyti 
rusų tankus. Sukilimas, kilęs dėl 
duonos, baigėsi sukilimu dėl lais
vės! Duonos žmonės gavo, darbo 
normos buvo laikinai sumažintos, 
bet laisvės negavo. Jos dar tebe
laukia 17 mil. gyventojų. Laukia 
kartu su kitomis, sovietų užgrob
tomis, šalimis. Laukia kartu su 
Lietuva, kuriai birželis jau anks
čiau buvo tapęs atmintinu mėne
siu.

Vienintelė tautinė šventė
Birželio 17 yra pirmoji tautinė 

šventė, kuri V. Vokietijoje buvo 
paskelbta po II D. karo; ji yra 
taip pat vienintelė tautinė šventė, 
švenčiama visoj V. Vokietijoje. 
Ir kai ji artėja, spauda, radijas 
ir televizija nepagaili nei vietos, 
nei laiko pašnekėti Birželio 17 te
momis. O tema publicistams dė
kinga, nes yra apsčiai šviežios 
medžiagos, kurios duoda vis nauji 
komunistinės Pankovo vyriausy
bės potvarkiai, skirti piliečių 
laisvės polėkiams tramdyti, jau

J. PIPIRAS 
Mūsų korespondentas Vokietijoj

tojų vadinamas šiaurės, t.y. pro
testantiškosios, Vokietijos Roma
no Guardini. Thielicke rinktinių 
tautų atstovų akivaizdoje atvirai 
pripažino, kad Birželio 17 metai 
iš metų pastatant! vokiečius į vis 
keblesnę padėti, ir tai dėlto, kad 
nebemokama atskirti dviejų sąvo
kų: pasisekimo ir vaisiaus. Birže
lio 17 nesanti pasisekimo šventė. 
Daug kam atrodo, kad Birželio 17 
nebeturinti jokio uždavinio. Dėl 
tos priežasties esą sunku ir jau
nimui surasti ryšį su švente, jau
nimui, su kuriuo tik tada galima 
susikalbėti, kai jam numatomi už
daviniai. Ir Thielicke pasiūlė ga
na konkretų uždavinį: padirbėti 
birželio 17 pusę dienos ir paauko
ti uždarbį komunistų pavergtos 
Vokietijos dalies labui. Tada Bir
želio 17 nebūsianti vien platoniš
kas prisiminimas. Ir tuo pačiu bū
tų nors kiek sumokėta už laisvę, 
kurioje vakarietis gyvena. Toliau, 
norint teikti tautinei šventei dau
giau reikšmės, būtina stiprinti tė
vynės meilę, kurią yra diskredita-

Savaitės įvykiai

Piliečiai ilsėjosi, 
valdžia prakaitavo
Taigi, tautinės vienybės dieną 

vokiečiai meldėsi (buvo šv. Tre
jybės sekmadienis, ir hierarchai 

: skatino tikinčiuosius remti mal- 
ida brolius anapus geležinės už
dangos), iškylavo, ilsėjosi namie, 
vėliavomis supantis prie viešųjų 
pastatų. Vien federacinė vyriau
sybė oficialiai “prakaitavo”. Pre
zidentas H. Luebke kalbėjo vie
nam mitinge Hohentwielio mies
tely 30.000 žmonių. Kancleris 
Adenaueris buvo nuskridęs Ber
lynan ir ten, nuo Schoenebergo 
rotušės, prašneko į didžiulę ber
lyniečių minią, primindamas 
klausytojams Birželio 17 kainą: 
569 kritusių, 1744 Sužeistų, apie 
7000 suimtų, kurių dalis iki šian
dien dar tebekenčia už geležinių 
grotų. Iš viso, nuo 1945 m. iki da
bar R. Vokietijoje arti 200.000 vę naciai, ir atnaujinti simbolių
vokiečių buvę nuteisti kalėjimu i kaip himno ir vėliavos, prasmę, jos problemos išsprendimo sustip- 
už tokius dalykus, už kuriuos lais-! Ypač daug vietos savo prakalbo- fėjo ir kariniu, ir ūkiniu, ir po
vam pasauly nieks nebaudžia lais- je skyrė Thielicke laisvės kriti- litiniu požiūriu. V. Vokietijos 
vės atėmimu. kai. laisvės, kaio ia nūnai sunran- kancleris, atvykęs visai savaitei

ALŽERIJOS GYVENTOJAI DIDELE BALSŲ DAUGUMA PA
SISAKĖ UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ;. Liepos 1 d. plebiscito rezultatai 
nustebino net pačius alžeriečius arabus, nes už nepriklausomybę 
balsavo net daugelis europiečių. Pav. Alžyro miesto distrikte Bab - 
ei - Oued balsavo 25% europiečių ir 70% jų pasisakė už nepriklau
somybę. Orano mieste, kur vyko kiečiausias* ir ilgiausias pasiprieši
nimas, europiečiai labai gausiai balsavo. Visame krašte balsavusių 
skaičius buvo didelis. Už nepriklausomybę balsavo 99,6%. Alžeri- 
jos laisvės kovotojai, nelaukdami oficialaus nepriklausomybės pa
skelbimo, pasiuntė karinius dalinius užimti didžiųjų vietovių. Taipgi 
apie 45.000 alžeriečių karių iš Tunizijos ir Maroko buvo permesta 
Alžerijon. Krašto džiaugsmą aptemdė skilimas pačių alžeriečių ara- 
bų viršūnėse. Sukilėlių laikinėje vyriausybėje susikirto griežtieji 
su nuosaikiaisiais. Pastarieji yra " 
linkę bendradarbiauti su Prancū
ziją, o griežtieji — su socialisti
niu bloku. Be to, sukilėlių kariuo
menėj buvo susektas sąmokslas 
įvesti karinę diktatūrą. Gen. šta
bo viršininkas buvo pik. H. Bou- 
mebienne su dviem karininkais 
buvo paskelbti pašalintais, bet at
sisakė paklusti. Vadovybės nevie
ningumas gali sukelti neramumų, 
kuriais paprastai naudojasi rau
donieji.

Prancūzijos padėtis po Alžeri-

vės atėmimu,
Skirti nepasisekimą 
ir padarinius
12 vai. ryto visos V. Vokietijos 

radijo stotys perdavė Birželio 17 
minėjimą iš fed. Vokietijos parla
mento — Bundestago — rūmų 
Bonnoje. Pagrindiniu kalbėtoju me daryti ką norime, laisvė reiš- 
ten pasirodė' Hamburgo un-to te- kia, kad mums leista tapti tuo, 
ologijos prof. H. Thielicke, gyyen-i kuo turime"

kai, laisvės, kaip ją nūnai supran
ta paprastas pilietis, ir ne tik jis. 
bet ir visa eilė politikų, partijos 
pareigūnų, pasidariusių vien lais
vės sunaudotojais, o ne jos kūrė- __________  ______
jais. Ir Thielicke kelis sykius ei- jėgos, suteiktos prieš Formozą, 
tavo parlamentarams žodžius: į ^ar padidėjo. Šiuo metu jau yra

Prancūzijon, dar labiau sustiprins 
abiejų kraštų ašį, organizuojan
čią trečiąją jėgą — V. Europą.

Raudonosios Kinijos karinės

‘Laisvė nereiškia, kad mes gali-

M

koma, kad idėja pasisekusi, yra 
palaikytina ir plėstina.

Amerikos atstovų rūmai sutei
kė prezidentui įgaliojimus de

rėtis su Europos Bendrosios Rin
kos organizacija dėl tarifų ir juos 
mažinti, jei bus reikalo, ligi nu
lio, t.y. visai neimti. Tai daroma 
dėl didėjančios pramonės ir že
mės ūkio gaminių konkurencijos, 
šis reikalas bus svarstomas sena
te, kur irgi tikimasi pritarimo, 
nes demokratų' partijos senato
riai balsuos už.

Venezueloj vis dar neramu. 
Prezidentas atsisakė paleisti par
lamentą ir valdyti tik karine jėga. 
Jei komunistai įsigalėtų ir Vene
zueloj, tai būtų P. Amerikos že
myne pirmoji raudonoji bazė.

Sąjungininkų okupacinės pajė
gos Vokietijoj pasiuntė notą 

Kremliaus valdovams, siūlyda
mos keturių Valstybių — Ameri
kos, Britanijos, Prąncūzijos ir

dą, iš kurioišsikapstyti nepadeda 
jokie planavimai, normų Klimai, 
grasinimai ir suėmimai. i

Eilinis pilietis V. Vokietijoje 
pusiau juokais, pusiau rimtai, ap
gailestavo, kad šiemet birželio 
17 sutapo su sekmadieniu: tuo bū
du jam prapuolė viena laisva ir 
apmokama diena. Bet už tai jį 
paguodė saulė ir mėlynas dangus, 
kitaip tariant, šventės oras tiko iš
kyloms. Ir kas tik buvo laisvas, 
tas, kaip ir kiekvieną gražų va
saros sekmadienį, nėrė į gamtą. 
Miestai pasiliko gana tylūs, gat
vės be paradų, be maršų muzikos; 
lyg nebūtų savos kariuomenės 
arba nieks ja nesidomėtų. Bet vo
kiečių kariuomenė, net ir tautinės 
šventės proga, dar neparaduoja. 
Paraduos gal vėliau. Gi kol kas 
tam nuotaika nepribrendus, nors 
pačioj Vokietijoj simpatijos sa
vai kariuomenei palengva atsi
gauna. Visiems juk nepaslaptis, 
kad naujoji federacinė kariuome
nė agresyvių planų neturi ir kad 
stambi jos dalis yra Atlanto S-gos 
dispozicijoj.

Kas naujo Kanadoje?
DABARTINE DOLERIO
KRIZĖ, pagal min. pirm. J. 

Diefenbakerį, kilo pastaruoju me
tu. Konservatorių pašalintas iš 
pareigų buvęs Kanados Banko 
valdytojas J. Coyne, pasirodo, bu
vo teisus, nes jis jau prieš porą 
metų perspėjo vyriausybę, kad ei
nama prie ekonominės suirutės, 
dabar tai pasitvirtino.

Vakariečių kariniai daliniai Lao
se ir Indokinijoje kariauja su 
priešu, kuris yra maitinamas duo
na, pagaminta iš Kanados kviečių.

SASKATCHEWAN PROV.
GYDYTOJAI, protestuodami 

prieš prov. valdžios įvestą suvals
tybintą gydymą, atsisakė dirbti, 
išskyrus skubios pagalbos atvejus

KANADOS RINKIMUOSE 
balsavo 7.400.000 kanadiečių, 
nors balsavimo teisę turėjo 9.800. 
000. Konservatoriai gavo tik 50. 
000 balsų daugiau už liberalus, ta
čiau atstovų turi 17 daugiau.

Tai ne mėnulio, bet arktikos salų Axel Heiberg ir Ellesmere raukš
lėtas paviršius. Sunkios lėktuvo padangos reikalingos nusilei
džiant ant tokio nelygaus paviršiaus. C. Sc.

20 pėstininkų divizijų, 300 sprau- 
sminių lėktuvų ir 800 artilerijos 
pabūklų. Komunistinė Kinija kal
tina Formozą, kad ji ketinanti 
išsikelti į kontinentą ir pradėti 
karą su bolševikine Kinija, išnau
dodami jos sunkią padėti, ir ma
nydami, kad prie jų prisidės ne
patenkinti gyventojai ir pati rau
donoji kiniečių kariuomenė.

vo karines jėgas, nepranešdama: siekiancią palengvinti Berly- 
savo draugams Maskvoje. Tai la-!n0 ^■Pusavi susisiekimą.
bai nervina Nikitą, kad gali būti; 
Įveltas i karą, kurio jis šiuo metu 
nenori ir negali vesti.

Amerikos ambasadorius Varšu
voje perspėjo Raud. Kinijos am-; 
basadorių, kad Kinija nemanytų 
imtis betkokių karo žygių prieš 
Formozą.

Rusijos - kvtJfi?rei7.ij;Į svarstyti
Berlyne prievartos veiksmų ky
lančių dėl esančios mūro sienos. 
Vakarų valstybės, nors aiškiai no
toj ir nepasakyta, norėtų kad tar
tasi keturi užs. r. ministerial. V. 
Ber’vno atstovai sveikina šia no-I <*

IX Kanados Liet*. 
Dienos rengėjų 
atsišaukimas

Lietuvių Dienos rengimas pasi-
i darė Kandos lietuvių tradicine 

Amerikos “Taikos korpusas” j organizuotumo bei tautinio pasi- 
po vienerių metų veikimo (orga-; rodymo švente. Kiekvienas lietu- 
nizacija, kuri siunčia savanorius! vis. gyvenantis šiame kontinente, 

; veikėjus į atsilikusius kraštus) turėtų jausti tautinę pareigą šio- 
laikosi tvirtai. Jau yra pasiųsta je šventėje dalyvauti.
į kitas valstybes 973 asmenys. IX Kanados Lietuvių Dienos 
Šiuo metu apmokomi 1.379 asme-j rengimas atiteko Windsorui. Šis 
nys. Į pabaigą metų manoma, kad; miestas yra nepaprastai. geroje
bus tokių savanorių paruošimo 
punktuose ligi 5.000. Kitiems me
tams baigiantis, jų bus arti 
10.000. Šiam reikalui išleidžiama 
į metus ligi $30 mil. Savanorių 
vidutinis amžius — 24 mėtai; virš čia visus lietuviškus sambūrius 
60 metų yra 7 asmenys. Korpuso daryti suvažiavimus Windsore 
vadovybė jau yra gavusi 28.807 rugsėjo 1-3 d. ir taip pat pavie- 
savanorių pareiškimus. 20.000 as- nius lietuvius gausiai dalyvauti, 
menų jau yra apklausinėta. Pa- Visi atvykusieji bus nuoširdžiai 
ruošimo laikas trunka vienerius priimti. Bus suorganizuota augšto

geografinėje padėtyje, turi mo
dernias suvažiavimams patalpas 
ir yra garsus kaip suvažiavimų 
miestas.

Šventei ruošti komitetas kvie-

LIBERALŲ ATSTOVAI, 
išrinkti į parlamentą, buvo su
kviesti Otavon apsvarstyti susi- 
darusios padėties. Liberalų vadas 
L. B. Pearson papildomai reikala
vo premjerą sušaukti parlamentą 
liepos mėn„ bet nelaukti rugsėjo 
pabaigos, kaip J. Diefenbakeris 
yra numatęs.

PER ILGĄJĮ SAVAITGALĮ — 
Dominion Day Kanadoje žuvo 93 
asmenys, kurių 55 eismo nelai
mėse.

PASIBAIGUS MOKSLO
METAMS vėl padidės jaunuo

lių nusikaltimai, pareiškė polici
jos pareigūnai. Daugiausia žalos 
pridaroma mokyklų pastatams, 
kur daužomi langai ir pan. Vien 
Toronto mokykloms per vasarą 
padaroma žalos už $250.000.

Lietuvos žydas šnipas bandė nusižudyti

metus, žmonės siunčiami i P. 
Ameriką. Afriką, Aziją. Dirba 
įvairius darbus: mokyklose, dirb
tuvėse, ūkiuose, prie tiltų staty
bų, ligoninėse ir kt. šiam visam 
darbui vadovauja Amerikos pre
zidento švogeris S. Shriver. Lai-

meninio lygio parengimai bei pa
sirodymai.

Informacijos reikalais prašome 
kreiptis. 1249 Elsmere Ave., tel. 
CL. 6-8598, CL. 3-3406. Windsor, 
Ont. M. Kizis,

Šventei ruošti k-to pirm.

Vaikų kongresas žavėjo turistus

MIESTŲ SAVIVALDYBĖS 
turės sustabdyti daugelį projektų 
dėl pakeltų nuošimčiu skoloms. 
Kanados Bankas pakėlė palūka
nas iki 6%. Torontas ir Montrea- 
lis skolindavosi dideles sumas iš 
įvairių bankų Kanadoje ir JAV. 
Dabar požeminio traukinio, kelių 
ir mokyklų statybos žymiai sulė
tės. ir bedarbių skaičius vėl turės 
padidėti.

KVIEČIŲ PARDAVIMAS
KINIJAI turės būti sustabdy

tas, pareiškė Social Credit parti
jos vadai Thompson ir Caouette. 
Pagal juos ta prekyba tik padeda 
įsigalėti komunizmui, juo labiau, 
kad kviečiai parduodami skolon.

Dr. Robertas Soblen-Sobolevi- 
Čius, kadaise gyvenęs Vilkavišky
je, kurio brolis su žmona sėdi 
JAV kalėjime už šnipinėjimą so
vietams, teismo buvo nubaustas 
kalėti iki gyvos galvos kaip sovie
tų šnipas. Bylos metu gydytojai 
liudijo, kad psichiatras dr. Šoblen 
turi kraujo vėžį ir gali gyventi 
tiktai vienerius metus. Praėjo me
tai, dr. Soblen nemirė, ir turėjo 
pradėti kalėjimo bausmę. Nepai
sydamas $100.000 užstato, su sa
vo brolio kanadiečio pasu sėdo 
lėktuvan ir atsidūrė Izraelio Tel 
Avive, kur buvo atpažintas, suim
tas ir grąžintas JAV. Lėktuve, pa
valgęs pietus, perpjovė petiliu 
rankos gyslą, perdūrė pilvą ir,

nusileidus lėktuvui Londone, nu
gabentas ligoninėn. *

Spaudoje ir televizijoje dr. Sob- 
len minimas kaip “Lithuanian 
born” nepažymint, kad jis yra žy
das. dirbės Sov. Sąjungos naudai, 
o ne Lietuvos.

Grupėmis atvyksta dalyviai
Gražiai ir įspūdingai praėjo II 

Kanados lietuvių katalikų vaikų 
kongresas birželio 30 d. prie Nia
garos krioklio. Suvažiavo arti 500 
puikiai išsipuošusio jaunimo. Die
na nepaprastai graži, bet nekarš
ta. Nuėjus prie pačio krioklio vi
sai malonu. Jau nuo 10 vai. prie

’ do, St. Catharines, Sudbury, Buf- Į cevičiui. Pamaldose dalyvavo ir 
falo ir kitų vietų. i miesto burmistro atstovas.

Visi giedojo lietuviškas Spalvinga eisena
giesmes Nespėjo dar pamaldos pasibaig-
12 vai. visi sugužėjo į bažny- ti, prie bažnyčios jau laukė nera- 

čią. Vaikai susėda į suolus, o juos miai būbnydamas St. Catharines 
atvežusiems tėvams nevisiems pa- katalikų gimnazijos orkestras. Va- 
sisekė gauti vietos atsisėsti. Iškil- dovai išrikiavo savo grupes ir il- 
mingai buvo atlydėtas St. Catha- ga eisena pajudėjo Nežinomojo

St. Ann’s bažnyčios pradėjo gru- rines vysk. Thomas McCarthy, ku- Kario paminklo link. įsijungė į 
puotas būreliai atvykstančių. Au-iris laikė pamaldas. Vaikams tin- eiseną ir suaugusieji, ją nutęsda- 
tobusai ir automobiliai išlaipina; karną pamokslą pasakė Tėvas J. Tii per kelis blokus. Ilga automo-

muok tas mažąsias mergaites, ne- 
nešančias vainikus!” Vyras, iššo
kęs iš automobilio, čerškino atsu
kęs aparatą į muzikantus ir Prisi
kėlimo parapijos mergaites.

Vainikai žuvusiems kariams
Taip eisena pasiekė Nežinomo 

Kario paminklą. Nuo krioklio pu
čiant vėsiam vėjeliui, žodį prie 
paminklo tarė miesto tarybos at
stovas H. Morton. Po to buvo su
giedotas karalienės himnas. Lie-

Bonna. — 1961 m. V. Vokieti
jos vyriausybė 577 užsieniečiams 
nripažino politinės globos teises. 
Nuo 1953 m. sausio 6 d., kai V. 
Vokietijoj įsigaliojo polit. globos 
potvarkiai nevokiečių tautos pa
bėgėliams, iki 1961 m. polit. glo
bos teisės buvo suteiktos 6.263 už
sieniečiams. Jie buvo paskirstyti 
po feder. Vokietijos provincijas. .

tonusai ir automooinai isiaipma: Kamą pamoKsią pasaite ievas j. ui uiunus. uga duivmv t„vix|.ai nrahiio <?t Catharines
vis naujas grupes. Čia Toronto šv. Liauba. OFM, iš Kennebunkpor-' ’rilių vilkstinė važiavo iš paskos. L'h nirrn A 
Jono Kr. parapijos berniukai bal- to, JAV. Po pamaldų dar žodi ta-rasena buvo nepaprastai gausiai n® Sugiedotas pLie;uvos 
tais marškiniais tamsiais kakla- rė pats vyskupas, iškeldamas Ka- filmuojama ir fotografuojama. Be uin,na<? na(Atidu vainikai_ vie-
raiščiais ir tamsiai mėlynomis nados gerąsias puses ir kviesda-; lietuviu fotografu Niagaros turis- "u. ietuvns laisve
kelnėmis, mergaitės — baltomis mas neužmiršti tėvų gimtojo kraš- *ai godžiai stengėsi fotografuoti; ‘ *. • _  Kanados žuvu-

vie-

' garbei, kitas — Kanados žuvu- 
Į siems kariams.

Užkandžiai arti krioklio 
Panašia tvarko kongresantai

bliuzelėmis, mėlynais sijonėliais; to bei ten gyvenančių tautiečių, i ir filmuoti šį nekasdien jiems ma
čia Toronto Prisikėlimo parapija Jis taipgi perskaitė šv. Tėvo Jo- tomą vaizdą. Buvo ko pasižiūrėti.!
šviesiai mėlynomis uniformomis: no XXIII telegrama — palaimi- į Su vėliavomis, plakatais, uni-;
čia Hamiltono Aušros Vartų pa- nimą kongreso dalyviams, kuris, formuoti žygiuotą vaikai darė la-
rapijos berniukai baltomis uni- buvo gautas per apašt. delegatą bai gražų įspūdį. Girdėjosi, kaip; ..
e-------- kaklaraiš- arkiv. Baggio, Otavoje. Visi vai-į turistu žmonos ragino savo vyrus yictona Park, kur buvo įsnuomo-

— tautiniais kai sutartinai giedojo lietuviškas nepalikti nenufilmuotos nei vie- tas paviljonas, bt. catnannes ir
- - — “ 1 - - • - • ~ ~ i —i—(Nukelta į 6 psl.)

formomis ir tautiniais kaklaraiš- arkiv. Baggio, Otavoje. Visi vai-1 turistu žmonos ragino savo vyrus 
čiais, o mergaitės --------—1-------L ‘ 7 . ...... *’*. . »
drabužiais; čia iš Delhi, Wellan- giesmes, vadovaujant kun. B. Pa- nos grupės: “Bėk į prieki ir nufil-
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Miegančia Ispanija budina skausmas
Streikai apvaldyti. Atlyginimai pakelti. Demokatinės parti

jos reikalauja laisvų rinkimų. Kaikurie žymūs asmenys ištremti
Sustingusi Ispanija

Religiniame gyvenime
• Modernusis susisiekimas ve-įdr. F. Ayd. ir kt. Kalbės ir 

da į krikščioniškąjį vieningumą nuolė sesuo M. Kotryna iš 
— pareiškė apaš. delegatas Kana-; Kolumbijos.

vie- 
Br.

Komunistų laiškai pries 
pabaltiečių radijo programą

Paminėjimo birželio Įvykių vi-į du1 keletą adresų: Mr. H. G. Wal- 
sos Kanados radijo tinkle, kaipjker, General Manager Network 
patys radįjo stoties pareigūnai pa-: Broadcasting, 140 Wellington St., 
sakoja, vidutiniškai klauso kas aš- Ottawa, Ont.; Mr. E. S. Hallam,

dai S. Baggio. Tarptautinis konti
nentų bendravimas mokslo ir 
technikos dėka ugdo rasių suartė
jimą. Didžioji žmonijos bendruo
menė tampa tobulesnė etniniu, 
kultūriniu ir ekonominiu atžvil
giu. Žmogus negali gyventi be sa
vo kaimynų. Moderniame pasau
lyje “kaimynas” esąs kiekvienas.

• Egipto koptai nori susijung
ti su Katalikų Bažnyčia. Koptų 
yra pusantro milijono. Jis esą-ti
krieji egiptiečiai, o ne mahome
tonai. kurie atplūdę vėliau. Kop-j 
tai pripažįsta Kristuje tik dieviš-Į

• Dekoruoja bažnyčią neturė
damas rankų. Mykolas Bidniak, 
ukrainietis, gimęs Kanadoje, jau
nystėje neteko abiejų rankų. Jis 
baigė meno mokyklą Toronte, ir 
tapo dailininku. Piešia laikyda
mas šepetėlį dantyse. Šiuo metu

ti. kuri turi ir ūkinės reikšmės.
Ispanijos praeitis Įvairių jėgų Ispanija Įsijungė i JT ir Tarptau- 

sudrumsta. Jos pirmutiniai žings- mokėjimo banką.
niai paliko pėdsakus 100 m. prieš' Ūkinėje srityje matyti kaiku- 
Kristų. kai Iberuose jau vyravo ne pagerėjimo ženklai. JAV su
keltu giminės, brovėsi nuotykiu i teiktoji 1,8 bil. dol. parama da- 
jieškotojai finikiečiai ir graikai ;Hmi išjudino kaikurias ūkio ša- 
kūrė kolonijas. II a. prieš Kristų! kas. Elektros gamybos didėjimas 
Iberuose įsigalėjo Kartagena. o ją ir jos tinklo plėtimas praveria 
sunaikinus — romėnai, kurie sa- • duris naujoms galimybėms. Kai- 
vo viešpatavimo metu paliko ne- kurios pramonės Įmonės susikūrė 
išdildomus Pėdsakus — kelius, k ėmė plėstis. Žymiai padidėjo 
kalbą ir paskleista krikščionybę, susisiekimo priemonių-automobi- 
Tautu judėjimas ir beveik 800 du ir motociklų skaičius. Praėju- 
metų trukęs maurų viešpatavi- Į siais metais turistų skaičius šie- 
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tuntas ir nemažiau kas dešimtas 
Kanados gyventojas, šios progra
mos dėka milijonai kanadiečių ir 
amerikiečių žino Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų gyventojų trage- 
dija. Reikalinga, kad stotys gautų 
galimai daugiau laiškų, pasisakan-

Vicepresident, Programming, 140 
Wellington.St., Ottawa, Ont.; Mr. 
K, A. Murray, Station Manager, 
CBE, Windsor, Ont. Visoms vieti
nėms CBC radijo stotims — To
ronto CBL, Montreal CBM, Otta
wa CBO, Winnipeg CBW, Van
couver CBU, Sudbury CKSO, Fort 
William CKPR ir kt.

Laiškus rašyti gali organizaci
jos ir pavieniai asmenys.

P. Januška

Ispanijos ir 38 politiniai tremti
niai. Ten susirinko baskai ir ka- 
talaniečiai separatistai, pusbal
siai kalbą apie atsiskyrimą nuo 
Ispanijos, kairieji katalikai, so
cialistai, darbininkų sąjungų at- j čių už, nes Kanados komunistai ir 
stovai ir inonarchistai. Ispanijos jų simpatikai parašo daug nepa- 
atstovų ir politinių tremtinių j lankių laiškų, kuriuos Windsoro 
šnekta buvo šalta, nės pastarųjų radijo stotyje matė Liet. Bend- 
reikalaviniai buvo žymiai didesni ruomenės atstovai, 
už jų pajėgumą juos Įgyvendinti.
Ispanai susirinko neva pasitarti j al Echoes” programa, kurioje mi- 
prieš Europos sąjūdžio suvažiavi- nėjimas yra perduodamas, nuo 
mą, kuris Įvyko birželio 7-8 d.; oraėjusių metų spalių 1 d. iki š.m. 
Ispanams atstovavo liberalus mo- birželio i d. iš radijo transliacijų 
narchistas Jose Maria Gil Robles,! tinklo buvo išimta. Kanados Liet. 
1931-36 m. buvęs krašto apsau- Bendruomenės Kr. valdybos ir 
gos ministeriu, vėliau vertęsis ad- Detroito Liet. Organizacijų cent- 
vokatūra ir bandęs organizuoti ro valdybos pastangomis CBC bu- 
socialihi krikščioniškąjį sąjūdį.! vo užversta laiškais, prašančiais

Dėl šios priežasties “Tradition-
Pastaba. — Redakcija yra ga

vusi ir visą birželio Įvykių minėji
mo per radiją tekstą, išverstą P. 
Januškos. Jis paruoštas labai rū
pestingai, Įdomiai ir gana išsa
miai. Pasakojamasis tekstas 
iliustruotas netik valstybiniais 
Lietuvos, Latvijos, Estijos him
nais, bet ir atitinkamomis daino
mis; Tekstas gana ilgas, be to, 
daugelio girdėtas, todėl laikrašty
je pakartoti negalėjome. Šiuo at
veju svarbiausia — laiškai. Tad 
nedelsdami tučtuojau parašyki
me!

kė 8.5 mil. asmenų, kurie sudaro 
veik trečdali Ispanijos gyventojų. 
Jie kraštui paliko $460 nųl. Šiais 
metais turistų skaičius padidėjo 
visu trečdaliu.

Užsienio kapitalui pravertos 
durys, nes kada panorėję kapi
talo savininkai gali jį atšaukti ir 
pelną išsivežti. Užsienio pasitikė
jimas padidėjo. Valstybė sukaupė 
$1 bil. svetimos valiutos. Bet tau
tos pajamos mažos; imant vidurki, 
vienam asmeniui $304 per metus, 
kai Italijoje — $800, o Prancū
zijoje — $1.000. Infliacija at
kanda dali pajamų. Pokario Ispa- 

; nijoje yra ryški taisyklė: turtin-
Nusilpusi demokratinė respub-|SjeJ* turtėja, o nepasiturintieji 

lika mirė. Laimėję sukilėliai ive-pieka skurdžiais.
dė korporacinę santvarka. Nacio-j Politinėje srityje katilas seniai 
nalistinis Falangos sąjūdis, ikur-; kunkuliuoja. Franco ramsčiai nė- 
tas Jose Antonio Primo de Rive- ra patikimi. Falanga Įsigalėjo. Jos 
ra 1937 m., aojungia nacionalis- rankos visur siekĮa, o biurokratų 
tus, monarchists ir sindikalis- apetitas didėja. Viduje vyksta pu

vimas. Falangos vyrai, prisidengę

Kariuomenė neišdrįso pakelti kar- Piniame suvažiavime. Birželio 8 apylinkių gamtoje labai tinka poilsiui, 
. ■ . .. . . A V>-^A^ iijxrl-r. 19 x,<sl ! s.. . A__ i.i- ■ __ 1 _______

mas irgi paliko žymių. XV a. pa
baigoje. lyg meteoras, iškilo Is
panija, kuri XVI a. iš naujojo pa
saulio nepaprastai praturtėjo, bet 
netrukus ėmė leistis jos saulė. 
Praėjusiame šimtmetyje nelem

dekoruoja Mildniay Jėzaus’ Šir-Į tieji karai galop apkarpė jos ga- 
dies bažnyčią. i lybę. Milžiniškoji imperija sugriu

vo. Tame amžiuje Ispanija nate- 
ko i nuolatini gyventojų maištavi
mo ugni, kuri išugdė didelę Įtam
pą — nepaprastai žiaurų pilietini 
karą, prasidėjusi 1936. VII. 17. 
Jis užtruko nepilnus trejus me
tus. Jo metu Įsijungė užsienio ga
lybės. kovojusios ne dėl Ispanijos • 
tvarkos, bet savosios itakos.
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• Graikijos princesė Sofija, iš-, 
tekėjusi už Ispanijos karalaičio 
Don Juan-Carlos de Bourbon, ap
sisprendė tapti katalike. Ji susi- 

ka prigimti; atsiskyrė nuo Kata-|tu0^ §eSužės 14 d., o geg. 31 d. 
likų Bažnyčios Kalcedonijos ,susi-į priėmė katalikų tikėjimą Atėnų 
rinkime. i ark. B. Printesis akivaizdoje. Ją

• Žurnalas “Atlantic Monthly”; paruošė domininkonas T. D. Calo-
yeras.

• Lenkijos vyskupai paskelbė 
ganytojinj laišką prieš ateizmą-be- 
uievybę, kuri stipriai skleidžia
ma Lenkijoj. Kaikurie katalikų 
veikėjai buvo pasisakę prieš laiš
ko skelbimą, nes jis esą pakenks 
santykiams su komunistine val-

paskyrė keletą premijų. Trys ka
talikų studentai laimėjo pirmą
sias. Šheela Ray iš Webster kole
gijos, Carol White iš Nofre Daine 
kolegijos ir Judy Kromer iš 
Mount St. Mary kolegijos. Tai bu
vo didelė staigmena.

• Protestantai katalikų reko- 
lekcijose. Tėvai) jėzuitai paskelbė džia. Vyskupai betgi to nepaisė.

Laiške sakoma, kad kova su be-

tus. Tik Falanga tegali politiškai 
veikti. Kitos partijos neišnyko, 
bet jos teturi teisę jaukti progos.

Kiekviena vienvaldė santvarka 
išugdo nelemtus grybelius, kurie 

-ima naikinti jos pagrindus. Kor

rekolekcijas nekatalikains Loyo-J Laiške sakoma, kad kova su be- 
la-on-Potomac namuose, netoli dievybe esanti labai aktuali, juo- 
Vašingtono, rugpiūėio 13-15 d. ba. kad kaikurie katalikai perėje

bedievių pusėn. Pagal valdžios j poracinė santvarka sulaukė smū- 
duomėnis, ateistu Lenkijoj esą: i gių Portugalijoje, bet dar dides- 
4.4rf jaunimo ir kiek mažiau i nių Ispanijoje, kuri staiga paiu- 
senimo eilėse. Laiškas baigiamas! to esanti atsilikusi nuo pažangios 
skatinimu kovoti už katalikybe, i vakarinės Europos. Deja, caudillo 
kuri sunkiomis valandomis visa- Į Franco per 23 metus net rimtai 
tia buvusi lenkų tautos atspirtis, j nebąndė iieškoti kelio, kuris pra- 

i .vertų duris gerovėm
Ispanijos pralaimėjimai
Fr”vi^amo pilietiniame kare 

sukilėliai sugniuždė Kremliaus 
polėkius krašte Įsigalėti. Francis
co Franco liko atviras komunizmo

Užsirašė 54 protestantų dvasinin-i 
kai, kurių 23 episkopalai, Jas 
ves T. G. Weigel, S. J. teologijos 
profesorius.

• Škotijos katalikų vadas J. 
Byrne energingai kovoja prieš ko
munistus. Jis laimėjo Electrical 
Trades unijos rinkimus prieš ko-
munista Frank Foulkes. Unijai * ♦ isųoliuės santarybos centr 
priklauso 240,000 narių. Koniu-lpė komisija svarsto naujus oasifi-į 
nistų vadai už balsu vo-Im? ir vi- 
-sokias suktybes aisiuūrė teisme 
ir nubausti 8250.009.

• Prancūzijos Akademija po
ezijos ir literainros<premijas pas
kyrė dviem katalikam. Poezijos 
premiją gavo Marie Rouget, lite
ratūros — Luc Estang.- buvęs ka
talikiško dienraščio “La Croix” 
redaktorius.

• Korespondėnciniai katalikų 
kursai Indijoj susilaukė nepapras
to pasisekimo. 1960-1961 m. ka
talikų centras Poona mieste gavo 
700.000 laiškų. Be to. buvo išsiųs
ta 22.000 katalikiškų knygučių 
prašantiems.

• Šv. Vincento Pauliečio dr-ja 
surinko $23.000 mergaičių sto-^*^  ̂
vykiai Marygrove, Kanadoje: 600

Prieš išvykdamas, jis kreipėsi Į 
admirolą Luis Carrero Blanco, 
Franco patikėtini, siūlydamas is
panams Įsijungti i europini sąjū
di ir palaipsniui sušvelninti Ispa
nijos santvarką.

Ispanų pasitarime Įvyko ryš
kus susikirtimas, nes tremtinių 
vadovas Rodolfo Llopis, socialis
tas, nesutarė su Robles, kuris šne
kėjo apie demokratinę santvarką, 
nestatydamas klausimo: monar-

grąžinti atgal i transliacijų tinklą 
“Traditional Echoes” programą. 
Norint, kad ši “Traditional Echo
es” programa būtų gyva ir toliau, 
ir ši kartą reikia parašyti, laiškų. 
Skaitytojų patogumui čia paduo-
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chija ar respublika. Llopis aiškiai ■ studijinė savaitės tema:
pasisakė už respubliką. Įsikišus 
Salvador de Madariagai, abi ša
lys padarė nuolaidų.

Nauji suvaržymai
Falangos tvarkoma Ispanijos

Ateitininkų sendr. stovyklinė savaitė
šiemet ruošiama Dainavos jaunimo sto- ’ — $5 dalyviui. Norintieji motelyje ap- 

i vyklavietėje, Manchester, Michigan. ’ sistoti, būtinai turi užsiregistruoti iki 
: “Žvilgsnis į liepos 15 d., įmokėdami $15 užstato už 

save: kuo esame ir kur einame?” Stu-1 kambarį. Registruotis pas dabartinį 
dijinės dalies moderatoriumi bus dr.: stovyklos kapelioną - administratorių
Arūnas Liulevičius. Jis jau yra susita
ręs su prelegentais, kurių daugumą su
darys jaunieji akademikai: jie nagri
nės atskirus klausimus vedamosios te-

J i mos rėmuose. Be to. vyks linksmesnio ......—------ . r--------------------—PiacleJ^ p iespuoll ir rįmtesnį0 turinio vakarinės prog- 
autoritetu, ir savęs nepamiršta.

do. nors kaikurie generolai atsi- Pardo rūmuose įvyko 12 vai. įr visa stovyklinės savaitės programa- 
dūrė tremtyje. Katalikų Bažnyčia užtrukęs vyriausybės posėdis, ku-^su juo'gerai derinasi, 
jau turėjo pakartotinų nesusipra

rainos. Visa savaitė gražioje Dainavos

riame dalyvavo ’ir caudillo. Nu-!jut! VU1 į/XV Ct Z VVUUU 1IV0UOIM1 CA • * w

timu 1942-45-47 metais, bet ji ūžė-itarta suvaržyti ispanų teises, pa-! 
mė aiškų barą šiais metais, kai naikinti piliečių teisių Įstatymo ’ 
stojo ginti streikuojančiu darbi- Stl-’ kuriame kalbama apie ’ -----------------------....." ;

Streikai ne naujiena. Nors jie' ŠĮ reikalą pavedė vidaus reikalų j.'estjs jmai;ias maitinimo, patalpų ir 
tačiau beviltiškoje ipHRSteriui tvarkyti. Piliečiu tei- visoms kitoms stovyklavimo išlaidoms 

padėtvje atsidūrė darbininkai me- * šių susiaurinimas palietė Robles, padengti. Mažamečiams taikomas su- 
! o darba Rvškesms streikas ivvko tircio mokslų profesoiių Pi ados mažintas mokestis atitinkamai pagal 
• •. i*’ 1 ii riv.t oi n l^i.-lT.,iz,iz\ l-,i i AlMvill

.r Faialo iijoj.!
Jis ūmai Įsiliepsnojo, bet greitai) 
ir užgęso. šiemetinis streikas, j1 
nors buvo vyriausybės atsargiai 
palaužtas, paliko pėdsakus. Ispa- 

priešas. Net ir šiandieną jis nau- nai politikai bąpdo tarti labai at- 
doja radi jo-ir kitas priemones ko- sargų, bet aiškų žodi: mes norime 
voti prieš komunizmo sąmokslą.

Tarptautinėje politikoje Fran
co išvengė ryškių lūžių praėjusio 
karo metu. Šiame nokaryje. 1953 
m., jis sudarė Ispanijos ir JAV

ninku.

draudžiami.

1956 m. Jis greitai Įsigalėjo bas- 
<ro ->e. Nevaroj j i

'tymas kunigų ir vienuolių veiklai! 
i derinti. Norima, kad vienuoliai, 
dirbą nepriklausomai nuo vietos 
vyskupų, daugiau Įsijungtų sielo
vados darban, vietos vyskupo val
džioje. Komisija taip pat svarsto 
klierikų auklėjimo reformas, pro
testantų' pastorių, perėjusių ka- 
talikybėn. priėmimą kunigystėn. 
Mišių stipendijas ir kt. Siūloma 
nenustatyti stipendijų dydžio, bet ‘ 
palikti ji tikinčiųjų nuožiūrai. į tarpusavio pagalbos karinę sutar-1 kuriame dalyvavo 80 atstovų iš

demokratijos. Jie šiuo kartu susi
valdo šaukti — šalin Franco.

Miuncheno suvažiavimas
Birželio 2-3 d. Miunchene Įvyko

Franco opozicijos suvažiavimas.

Iii

Bevartant savo dienoraščio jau ge-Į 
rokai pageltusius lapus ir begalvojant BR. VRUBLF.VIČIUS

. : _ ... . ’ “atominius” laikus, keli ryškūs Įvykiaii
mergaičių kitaip neturėtų jokių iškyla prieš akis. Jie Įvyko kovo ir bir- kaip žvalgai. (Taip mums pasakojo vie-

pionierių būrį. Na. va, galvoju sau: jau 
atsisveikink su miegu. Tučtuojau turė
jome ruoštis žygin — patruliavimui.

‘ Nors tylomis ir vidurnakti, bet greit 
! susitvarkę, paėmę lengvuosius auto-

i Stovyklos rengėjas — At-kų Sen- 
' draugių S-gos centro valdyba. Admi- 
I nistraciniais reikalais rūpinasi Detroi
to at-kų sendraugių skyr. valdyba.

, . ... • • i - - • ! Mokestis suaugusiems už visas sep-laisvą gj venv letes pasirinkimą n įVlljas dienas — S30 asmeniui, šis mo

šių susiaurinimas palietė Robies, padengti. Mažamečiams taikomas su-

amžių.
Siūlė išvvkti i Fuerteven- Iš anksto pasitvarkę, stovyklautojai 

šiemet italės e >s si »tl i e >o?e,.no i.io-; it.iks j 
lėlyje, Į ku Į nuo Dainavos važiuojama !

, apie 12 minučių. Sąlygas: savaitinis
..... mokestis moteliui už kambarį su dvi-

s. turėjo išvykti į jų pa- guba jova — §30, pristatoma lova vai-
F. 

je ir- maitinantis stovykloje — savaiti
nis mokestis už maistą — $15 suaugu
siam asmeniui ir registracijos mokestis

Arrarte ir Dionišio Ridruejo. ku 
riet .s f 
:ūros s^k lę, priklausančią Kana
rų salynui. Robles ir Ridruejo 
paskubomis net neatsisveikinę su 
šeimomi: _ .... _ „„„ __
sirinkią tremties vietovę — Pary- c kanis — SI parai; gyvenant motely, 
žiu. _t ^4

Krikščionių demokratai dar 
užuomazgoje. Tremtyje gausesni 
socialistai. Tos dvi partijos, aš
triai kovojusios praeityje, ruo
šiasi ateičiai. Don Juan iš Burbo- 
nų. Franco nemėgstamas varžo
vas i Ispanijos sostą, tamsiose 
Ispanijos dienose plūduriavo Vi
duržemio Jūroje. Jo sūnui dau
giau rūpi povestuvinė kelionė, 
kaip Ispanija.

Ispanija tampa nerami. Sagasta 
gatve, Madride, ramiai ėjo Ma
nuel Lianez, buvęs Franco šali
ninkas. dalyvis Mėlynosios divi
zijos. kovojusios Rusijoje, nūnai

kun. dr. P. Celiešių: Lithuanian Youth 
Camp Dainava, 15100 Austin Rd., Man
chester. Mich. Tel. 42-84237.

Visi kiti, kurie planuoja apsistoti 
pačioje Dainavos stovyklavietėje, kvie
čiami nedelsiant registruotis savo sky
rių valdybose, o valdybos prašomos to
kią registraciją vykdyti ir užsiregistra
vusių sąrašą iki rugpjūčio 1 d. pasiųsti 
Detroito at-kų sendr. skyr. pirm, J. 
Mikai: 8277 Sussex, Detroit, Mich. 
Kam patogiau, gali ir individualiai re
gistruotis Detroito ‘ adresu. Taip pat 
šis adresas naudotinas, norint gauti in
formacijų apie stovyklą.

Tikimasi, kad stovyklautojų skaičius 
šiemet bus didesnis, negu betkada nors 
praeityje, todėl, norint tvarkingai vi
sus atvykstančius patalpinti, yra būti
na laiku gauti registracines žinias. Šie
met ypač laukiami jaunieji akademi
kai. kadangi didžiąją programos dalį 

jų kx legos.
Stovyklinė savaitė yra svarbus šios 

vasaros at-kų sendraugių veiklos punk
tas. todėl visus sendraugius ir skyrių 
valdybas prašome skirti tinkamą dė
mesį šiai savaitei ir visais galiniais bū
dais prisidėti prie jos pasisekimo.

Studijų savaitė įvyks rugpjūčio 12- 
18 d. ASŠ Centro Valdyba

vasaros atostogų, bus sestos gru- •zelio men. 194< m., kai dienos metu nmtelis pabėgęs sužeistas ispanas).; matus ir guminius batukus, kad nesu- žvakių pardavėias prie San Anto- 
pės, kiekviena — po dešimt die- buvo sunaikintas prancūzų postas Sargybinis manė, jog eina savieji, ir ■ keltume triukšmo. 18 vyru sustoję, lyg nin Flnridi haznvčins- nėšė 
nu. “Oko-Nakamura” (lietuviškai išvertus. leido prieiti. Tada niekšas Schroederis, j tie vidurnakčio vaiduokliai. laukėme 2°^ hnvn‘ trv!' hnm

• Dvi vienuolės — sesuo M. batų: princai laukuose) ir žvėriškai su- prakalbinęs ji vokiečių kalba, kaip isakymo ir vado. Atėjęs leitenantas nu- ^ps
Leoną ir sesuo M. Stella — pa- kal’ota 13 ka legijonierių. draugas, be šūvio sargybini nudure si§ypsojeS tarė: “Tres bien, en avant”; ?os.’ J1S nealsargiai torypsieiejO

n-.izirir.r. Mūsų 13-tosios brigados 3-čio batali- peiliu ir perskėlė galvą buože. Tyliai —labai serai, nirmvn! Išžvfiiavome. 11 Jos spiOgO. Pei savaitę įvykoLeona ir sesuo M. Stella -
un-tet0Notre° Dame* vienuoles ’ten jcno vienas ^firys buvo nusil)stas už-! pavyko žmogžudžiams iš pasalu sueiti 
un ie. iNune Mdiiit. vieiiuuieb tc.i minimojo posto pric bažnytkai- l vidų. Na, ir prasidėjo grumtynes
stato namus, kuliuose gales^tilpti n:5o Tai.Nhin> apie 50 km nuo Cochin- Drąsus ir šaltakraujis ispanas Gonza. ________________________________

les’ Pasinaudodamas proga, pabėgo, ■ ’ maldykla) yra susi-! pranešė Napoleonui I, kad jis ku-
nors buvo sužeistas. Gulėjo arčiau lan- rinkę. posėdžio vjetminhų štabas> ku.! nigaikštĮ netik pagavo, bet spėjo 
n-s? 1 n turėjomc susemti. Jiems vadovavo ir nužudvti, imperatorius sausaiHei^Si. vS Sais po PdklS-’

dviejų valandų pasiekė mus vos gy-' vanKmers o antrajai — aš kaip ser- nes padaryta didele klai-
vas, nusilpęs ir pranese tą žiauriąją
tragedija. Tučtuojau šokome į tą vie- jr verjėju Jau buv0 apje 12 val. nak. Šie žodžiai tinka ir Franco, ku- 

m * * _ jlSi ^tl I*, T T 1.1 užties. O tokioj tamsioj birželio nakte- 1 Vs pinojo kada ateiti, bet giie-
suruoseme medžioklę, bet jau buvo: nors . aR. durk _ nes5mato Už biasi kraštutinių priemonių ne- 

su tir apleisti ^nvaldystės, nors jo pa
silikimas didina ir artina Ispani

ją Pirmoji grupė praėjo laimingai, na, ’į jos nelaimę nežiūrint, kad kairė 
Le- 0 manajai nepasisekė; vos pasiekėm vi- ■ ir dešinė vengia kurstyti naują

Mūsų 13-tosios brigados 3-čio batali- Peiliu ir perskėlė galvą buože. Tyliai! 

r imti minimojo posto prie bažnytkai-; i vidų. Na, ir prasidėjo grumtynės.

to ir Detroito un-tuose yra gavu
si mokslo laipsnius anglistikoj, 
o prancūzų kalbos — Lavai un-te. 
Sesuo Stella yra baigusi Toronto' 
ir Vašingtono katalikų un-tą me-į 
no bei literatūros laipsniais.

• Katalikų gydytoju kongresas 
šaukiamas Londone. Ont., liepos' 
9-13 d. Suvažiuos 800 gydytoju iš 
50 kraštų. Kongreso tema: “Kata-j 
likas gydytojas besikeičiančioje i 
visuomenėje". Pagrindiniai kal
bėtojai: Kalifornijos kataliku un
to prof. G. Yayn. Baltimorės —

sostinės Saigono. Netoliese bu- 
vo mūsų puskarininkių mokomasis bū
rys, kuriame tuo metu ir man teko 
mokytis.

Gražus ir saulėtas tropikų vidudie
nis. Ramu. Visa Įgula ilsėjosi, tik vie
nas sargybinis prie kulkosvaidžio bu
dėjo (pakaitomis kas dvi vai.), Mat, 
buvo gudriai vięt-minhų sudarytas 
klastingas sunaikinimo planas. Jčems 

i vadovavo pabėgęs mūsų batalijono vo- 
! kietis Schroederis. Vietminiečiams pa
vyko prieiti arti. Jie buvo apsirengę 
panašiais drabužiais, kaip ir mes legi- 
jonieriai. Jų grupė susidėjo iš 12 žmo
nių, ginkluotų automatais ir atrodė

labai gerai, pirmyn! Išžygiavome.
Mat, atbėgęs šnipas, vietinis anami-; 

tas, kuris mums ištikimai tarnavo, pra
nešė, kad netoliese už miestelio pago-

\ net keturi panašūs namų gamybos 
' bombų sprogimai Madride.

Kai kadaise suktasis Tatfeyrand

Įvairus
- į Lietuva, Latvija. Siuntimai Estija, Ukraina
9

■ X Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS IxGHSCiOS« paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svaru 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 nuo 9 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro. Sęštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

pervėlu. Radome legijonierins nežmo- 
niškai ^mėsinėtus: išpjautais lięžu- . • : . . reiį-a
viais, išbadytomis akimis, ištraukinė
tomis gyslomis ir pan. Pamačiusiems 
toki regini net plaukai šiaušėsi... Le- 0 manajai nepasiseKe: vos pasieKem vi-1 ir uesine veri 
gijonieriai nusprendė vietminhams: durį,^tiltelis triokšt lūžo, ir visi k1"^0'' pilietini karą, 
atkeršyti; suorganizavo nemaža me
džioklę po visą apylinkę.

Legijonieriai buvo tiek įpykę, kad 
pavakariais sumedžiojo 7 įtartinus in- 
dokiniečius ir nukapojo japonišku kar
du galvas, kurias pritaisė ant bambu
ko lazdų ir žygiavo per Tai-Nhin mies
teli rikiuotėje, rodydami gyventojams 
savo pyktį, žinoma, vaizdas buvo ne
jaukus ir atrodė necivilizuotų XX a. 
europiečių įvykdytas. Mat, vyrai buvo 
perdaug šiame Azijos krašte iškentė
ję, perdaug mate nežmoniškai nukan
kintų “išmėsinėtų” savo draugų (jų 
tarpe ir mūsų 3 batalijono vadą majo
rą Dauma su šoferiu ir “Džipu”, kurie 
tapo sudeginti 1946 m. kovo 13 d.). 
Todėl nė vienas iš mūsų stengėsi ne
pasiduoti. O dezertyras Schroedis, ku
ris pas kiniečių partizanas buvo net 
“pulkininku” pasidaręs, buvo sugautas 
1948 m. gegužės 2 d. ir karo lauko teis
mo sprendimu Saigone pakartas.

Lietuviai skautai pakviesti Europon
Jų kelionei reikalingos lėšos

Lietuvių Skautų Brolija gavo kvie
timus dalyvauti tautinėse skautų sto
vyklose; Vokietijos, Švedijos, Norve
gijos ir Suomijos. Kvietimai priimti ir 
norima pasiusti į tas tautines skautų 
stovyklas reprezentacinius vienetus at
stovauti Lietuvai ir lietuvių skautiš
kam jaunimui.

Tose stovyklose dalyvaus didelis 
skaičius laisvojo pasaulio jaunimo.

Labai gera proga yra ten dalyvau
jantį jaunimą supažindinti su Lietu
vos pavergimu, mūsų brolių bei sesių 
nešama tėvynėje vergija, priespauda, 
jaunimo “savanorišku” trėmimu sun
kiems darbams į Sibirą, nekaltų žmo
nių kišimą į kalėjimus ir t.t.

Deja, Lietuvių Skautų Brolija neturi 
tam lėšų, kad galėtų pasiųsti savo re
prezentacinius vienetus. Yra Jamborės 
Fondas, kuris visa finansuoja. Fondo 
lėšas sudaro aukos. Jeigu mes nepa- 
remsime šio fondo savo aukomis, tai 
Lietuvių Skautų Brolija negalės ten 
pasiųsti savo vienetų. Ten niekas ne
atstovaus Lietuvai nei skautiškam lie
tuvių jaunimui.

Kiekvienas mūsų neapsisekimas ar 
apsileidimas dėl nerangumo neša lai
mėjimus tik Lietuvos okupantui. Tad 
atkreipkime į tai dėmesį, pasistenkime 
paremti skautišką jaunimą, padėkime 
savo aukomis jiems dalyvauti tautinė-

se skautų stovyklose, padėkime jiems 
dalyvauti kovoj už Lietuvos laisvę.

Mielas lietuvi, pasibels i Tavo duris 
LSB Jamborės Fondo Įgaliotiniai To
ronte, Montrealyje, Niagaros pusiasa
ly,-Kirkland Lake, Londone. Neišleisk. 
jų tuščiomis rankomis, paskirk tam 
tikslui kad ir mažą auką. Iš kitų Ka
nados vietovių paskirtą savo auką 
įdėk į voką ir siųsk LSB Jamborės 
Fondo Įgaliotiniui Kanadai V. Gude
liui, 243 Highbury Ave., London, Ont.

V. Gudelis

Kartą stovėjome batalijono štabe 
Honk-Ton Tai kaime. Iš vakaro atsto- 

' vėjęs sargybą, privargęs po dienos 
“medžioklės” atsiguliau. Bet kur tau 
žmogus užmigsi tokiame karštyje, lyg 

I pragare ... O dar priedo — moskitai- 
uodai, pirmieji mūsų priešai, kurie 

! prasiskverbdami pro lovos tinklą, 
zvimbė be pasigailėjimo, dūrė-kirto vi- 
są kūną, atnešdami visokiausių pavo
jingų tropikinių ligų.

Ir taip “bekovodamas” su tais ne
labaisiais, visas suprakaitavęs lovoje, 
girdžiu, kaip viršila, tylomis šnabždė

damas kiekvienam, kelia visą mūsų

me. Nors upelis buvo negilus, apie du 
■ su puse metrų su dumblu, bet kiek ’ 
vargo ir “juoko pro ašaras”, kol išsi- 
krapštėme šlapi lyg ančiukai... Mano 
vienas “mažasis kiėy” — vengras pri
gėrė, nes nemokėjo plaukti, o lenkas! 
Gajewski išsisuko koją, aiktelėjęs iri 
riebiai nusikeikęs, skundėsi negalįs pa
eiti. O kiek vargo buvo mums plauki
kams, kol visus sužvejojome. Daugu-: 
mas “palaidojo” šovinines, batus ir kt.: 
Pagaliau, šiaip taip surankioję gink
lus, basi žygiavome toliau nešdami su
žeistąjį. Priėję prie nurodytos maldyk
los, tyliai sugulę šliaužėme artyn, no
rėdami apsupti pastatą tyliai, lyg kati
nai gaudydami peles... Deja, sužeis
tasis lenkas, netverdamas skausmu, 
aiktelėjo, sudejavo ir tuo mums suga- j 
dino puolimo planą. Vietminhų sargy-! 
biniai išgirdę įtartiną balsą, tuojau su-1 
kėlė aliarmą ir pradėjo šaudyti tamso- ‘ 
je. Na ir prasidėjo “simfonija” šaudy
mo iš abiejų pusių.

Turėjome veikti žaibo geritumu. Pa
siuntėme savo Hansa — vokieti su gra
natomis. Jis buvo II D. karo **paiizcr- 
fausto” herojus. Prislinkęs arčiau me-1 
tė granatą i vidų. Įėję vidun, pama
tėme pasibaisėtiną vaizdą. Du iš jų bu
vo granatos sudraskyti. Japonas pats* 
sau peiliu vidurius persipjovęs padarė 
“hara-kiri”, o tris paėmėme gyvus. 
Taip 6 vyrų štabą sunaikinome. Radom 
visokiausių dokumentų, 5 pistoletus ir 
automatą. Sargybiniai pašaudę išbėgio
jo tamsoje. Iš mūsų du buvo sužeisti; 
nesunkiai: vienam šūvis i koja, kitam

(Nukelta j 7 psL) \

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

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

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

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

Skautų Jamborės 
Fondui aukojo

po S10: Hamiltono kredito koopera
tyvas “Talka”, Hamiltono Liet. Skau
tams Remti dr-ja. Hamiltono LN v-ba, 
P. Jurgutis, V. Barvydas. Linda ir Ed. 
Cicėnai: jiems suteiktas Jamborės Fon
do geradarių vardas:

$4 — J. Danielius:
$3 — A. Šetikas;
po $2: B. Simonaitis, Br. Jackevi

čius. P. V. Sniečkai, Pr. Gluosnys, J. 
Dubauskas. K. Vaitekūnas, J. Račys, 
A. Saikus, J. Brazlauskas, A. Gudelis, 
T. Bartkus. A. Mačys, J. Perminąs;

$1.75 — A. Kunigiškis;-
$1.50 — Mrs. Babušis;
$1.25: D. Žekonis, J. Balčiūnas;
po $1: L. Simonaitytė, M. Bruzgienė, 

Leščinskienė, K. Dubauskas, Walter 
Ewans, Sapkus, J. Smith, St. Janavi
čius, O. Kudirkienė, Kl. Dalinda, L. 
Karbūnas, Riškienė, P. Stuopis, A. Me
delis, V. Pelenas, F. Šarūnas, S. žuL 
pa, S. Urbantas, pavardė neišskaitoma, 
J. Kasputis, P. Petrulionis.

23 aukojo mažiau kaip $1; jie su
aukojo $8.75.

Visiems aukotojams Jamborės Fon
do vardu tariu nuoširdžiausią ačiū.

Jūsų aukos padės lietuvių skautiš
kam jaunimui dalyvauti kovoj už Lie
tuvos laisvę.

V. Gudelis, LSB Jamborės Fondo 
įgaliotinis Kanadai

Prekiaus su komu
nistiniais kraštais
Australijos min. pirm. Robert 

Menzies pareiškė, kad Australija. 
Britanijai Įsijungus Į Europ. eko
nominę sąjungą, gali būti privers
ta išplėsti savo prekybą su komu
nistiniais kraštais. Didžiausias 
vyriausybės Įsipareigojimas esąs 
savo krašto žmonėms ir pramo
nei, kuri ima prarasti savo rin
kas Europoje.
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Liudijimas atvykusio iš Lietuvos Rūpinasi pavergtos Lietuvos reikalais

Trys teroro aktai I nacionalistais, nors oficialiai pri-1 vanduo nuo Nidos iki Palangos 
Praėjusieji metai kolonizuotu-: kibti sunku rasti kabliukų. Bū- j bus ar jau yra alyvuotas, nes kaip 

ju Pabaltijo valstybių gyvenime inant lygoje ši rusų nuomonė: įprasta sovietuose — valymo-ne- 
J ‘ -a i *■ _____ • • i mnn nncirtririmirroli Iznrfii I uirolITavim/N ironcHmai nncfofAmipraėjo sustiprinto komunistinio 
teroro ženkle. Lietuvoje teroro 
smaigalys buvo nutaikytas prieš 
gerai organizuotą ir tvirtą Katali
kų Bažnyčią, kurios nėra Latvi
joje ir Estijoje. Tai visi matėme 
Klaipėdos kunigų byloje, kur ku
nigai ir jiems padėjusieji statyti 
bažnyčią buvo pasodinti Į kalėji
mus, o pati bažnyčia, statyta pa
gal KGBistų nurodytą projektą, 
lengvai pašalinus kryžių ir kelis 
grožio bokštelius, tapo panašia į 
Kauno karo muzėjų, su paskirti
mi — tarnauti liaudies muzikai. 
Ateityje ten galės “kultūrininkai” 
klausytis operos “Marytė” ar kan
tatų apie Nikitą. Įdomu kaip jie 
jausis šiuose kultūros rūmuose, 
nenoromis prisimindami jų sta
tytojus ir jų likimą. Matomai jie 
vadovaujasi proletarinio poeto pa
sakymu: "Kiekviena kova reika
linga aukų, laimingi už laisvę nu-

i man pasitvirtino daugelį kartų, I utralizavimo įrengimai nestatomi, 
ypač tai ryšku krautuvėse. Vieno- Tą mes jau žinome iš Ventos, Ne- 
je krautuvėje prie prekystalio vėžio, Kuršių marių fabrikų, kur 

atliekomis išnuodijamos žuvys.
Kaimas nesikeičia

stovime keletas pirkėjų, žvalgo- 
mės po lentynas. Aš rusų kalboje 
paprašau parodyti prekę, po ma
nęs su prašymu kreipiasi latvis 
latvių kalba, ir mano apmaudui, 
lyg dėdamasis negirdėjęs, parda
vėjas maloniai aptarnauja savo 
tautietį, na ir tik po to mane. Vė
liau buvodamas Rygoje, stengda
vausi kreiptis keliais lietuviškais 
žodžiais panašiais į latvių kalbą, 
rezultatai stebinantys — jautiesi 
aptarnautas, gauni paaiškinimus, .—---- —&------
lyg iš sesers. į blaivė akis — pažiūrose į Vaka-

“ Ėjo kalbos, jog Nikitai prieš rus — reikia tik savimi pasitikė-

Lietuviai ilgą laiką atkakliai 
pagal savo senovės būdą priešino
si kolonialistui, vieni aktyviai su 
ginklais, kiti pasyviai — ignoruo
dami partiją. Lietuvos kaimietis 
ir iki šiai dienai toks pasiliko' gi 
miesto žmonių tarpe pastebimas 
linkimas latviškojon taktikon; 
priežasčių yra keletas. Pirma — 
Vengrijos įvykiai daug kam pra

VLiKas kreipėsi į JAV prezi
dentą, Britanijos premjerą ir V. 
Vokietijos kanclerį, primindamas 
Lietuvos laisvės bylą ir prašyda
mas kelti laisvo apsisprendimo 
teisės Lietuvai reikalą.

VLIKo pirm, lankėsi JAV kon
greso užs. r. komisijoje ir tarėsi 
dėl apklau.sinėjimų apie padėtį 
pavergtame krašte. Apklausinėji
mai pradėti birželio 12-14 d. Jau 
apklausinėti J. Miklovas ir J. Stu- 
kas.

VT pirm. J. Glemža dalyvavo 
tarptautinėje laisvųjų profesinių 
sąjungų konferencijoje V. Berly
ne. Dr. Karvelis dalyvavo ir darė 
pranešimus krikščioniškai kultū
rai ginti komiteto posėdžiuose V.

Berlyne ir Europinio Sąjūdžio su
važiavime V. Vokietijoje.

JAV Valstybės Departamentas 
per Niujorko senatorius J. K. Ja
vits ir K. B. Keating VLIKui per
siuntė laišką, kuriame išdėsto sa
vo pažiūras apie sovietų koloniz- 
mą Lietuvoje. Departamentas su
tinka su dr. Trimako pažiūromis, 
kad dabar Sov. Sąjungoje veda
moji priešreliginė kova yra netik 
sovietinės vyriausybės pritaria
ma, bet jos planuojama, diriguo
jama ir jai žinant bei bendradar
biaujant vykdoma. JAV vyriausy
bės priemonės padėti asmenims 
Sov. Sąjungoje religiniu bei etni
niu pagrindu persekiojamiems 
esančios ribotos.

LIETUVIŠKOS GIMNAZIJOS AR 
BENDRABUČIAI?

AL. GIMANTAS

Mūsų visuomenėje pagausėjo lygų jau ir norėti negalima — tik 
pokalbiai lietuviškosios gimnazi- atvažiuokite ir mokinkitės! Deja, 
jos reikalu. Kaip ir paprastai, kie- dėl įvairių priežasčių tas balsas 
kviename naujai iškeltame rei-; lieka neišgirstas mūsų pačių. Tie-

Pavergtųjų Europos Tautų savaitė

sa. dažnai bandome teisintis, kad 
toji įstaiga nėra pakankamai lie
tuviška ir pan. Galimas dalykas, 
bet, kasgi neleidžia mums pavers
ti jos visu šimtu nuošimčių lie
tuviška gimnazija? Tik siųskime 
savuosius mokinukus ten ir visa 
problema išsispręs savaime. Iš 
gimnazijų laikytojų pusės tik jau 
nebus jokių kliūčių stiprinti lie
tuviškam nusiteikimui ir Įvesti 
dar daugiau ir platesnių lituanis
tinių dalykų, jei tik bus pakanka
mas lietuvių mokinių skaičius. 
Tad. kur paslaptis, kad tos dvi lie
tuviškos gimnazijos dar vis nėra 
pakankamai mūsų visų išnaudo
jamos ir naudojamos?

Išsilaikymo galimybės
Kiti balsai su dideliu pasitenki- 

(Nukelta j 6 psl.) .

kale, esama įvairių nuomonių, tu
rinčių pakankamą būrį šalininkų. 
Bet, kad pats sumanymas yra gy
vas ir plačiai diskutuojamas, aiš
ku, jis vertas ir dar didesnio mū
sų visų dėmesio. Lietuviškoji gim
nazija, savaime suprantama, būtų 
nepaprastai stambus įnašas lietu
vybės išlaikymo bare. Čia jau ka
žin ar yra vietos dviems nuomo
nėms. Bet praktiški ir toliau ban
dą numatyti tautiečiai turi ir ki
tokių nuomonių.

Kodėl nesinaudoja me?
Vieni akcentuoja, kad lietuviš

kų gimnazijų šiame kontinente 
ir dabar yra. Tai tėvų pranciško
nų išlaikoma’ ir jai panaši marijo
nų įstaiga. Pastarieji, kaip teko 
neseniai sužinoti, siūlo net ir ei-

jorke liepos 20 d.—Įteikimas me
tinės PET savaitės knygos ir kt. 
Bus sukviestos spaudos konferen
cijos, paskelbtas PET ir kitų or
ganizacijų manifestas.

Šiais metais Pavergtųjų Euro
pos Tautų savaitė JAV-bėse pra
sidės liepos 15 d. ir baigsis liepos 
21 d. PET gener. komitetas Niu
jorke jau apsvarstė ir priėmė pro
vizorinę programą, šių metų sa
vaitės pagrindinis šūkis — “Ly
giai ir Europai turi būti pripažin
tas laisvas apsisprendimas”. Ir 
šiemet numatytos pamaldos šv. 
Patriko katedroje Niujorke, be 
to, ir kitose bažnyčiose, sinagogo
je ir graikų ortodoksų katedroje. 
Bus iškelta vėliava ties ACEN pa
talpomis, su pavergtųjų tautų or
ganizacijų veikėjų kalbomis. Nu
matomi parengimai Vašingtone 
kongreso nariams, iškilmės Niu-

iti, niekas tau nepadės, jei pats 
nesiimi savo reikalo į rankas. Tu
ri reikšmės komjaunuolių ir par
tiečių eilių augimui siekimas 
augštojo mokslo ar karjeros — 
kas labai sunku pasiekti be parti
nių bilietų. Čia bus rimtas galvo
sūkis ateityje, vertinant ’’lietuvių 
komunistų” įnašą Lietuvos lais
vei. Reikės atskirti tuos, kurie, 

neišskiriant "teisingųjų laisvina-‘ dos. kraštui, tuo tarpu tautinė siekė augštojo mokslo tautos la- 
mųjų karų’. ,

Latvijoje paskutinieji metai 
praėjo "nacionalistinės - antileni- 
nistinės grupės” sulikvidavimu. 
Apie tai rašė laikraštis “Soviets- 
kaja Latvija”. Šiai grupei būk tai 
vadovavę ministro rango Latvijos 
komunistai, kaip: Ozolinš, Kru- 
minš ir kiti. Estijoje vėl praskam
bėjo “hitlerinių fašistų talkinin
kų” byla, pasibaigusi sušaudymu 
ir mirties nuosprendžiu už akių. 

Šie trys paminėtieji teroro ak
tai nėra atsitiktiniai, o turi prie
žastis ir pagrindą, kurių svarbiau
sias yra — karts nuo karto opiau
sioje okupantui srityje insceni- nožė dažnai priklauso nuo daugy- nauja? ] 
zuojant teismo procesus, primin- bės netik fiziologinių, bet ir psi- su savo gydytojais yra labai nuo- mą gydytojas, kad ir labai geras, į 
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porą metų susitinkant su Ulbrich- 
tu Rygos kurorte, rusų moterėlės, 
prasiveržusios pro milicininkų 
kordonus, pravažiuojančiam gat
vėmis Nikitai įteikė laiškus, ku- 
riuęse nusiskundė latvių naciona-

Latvių taktika užimti betkokią

E. ‘ lę stipendijų. Atseit, geresnių są-

mirę”. ši frazė su kabutėmis kaip lizmu.
tik taikoma komunizmo priešams, Latvi« taktika užimti betkokią 
nes komunistai siekdami savo1 kaina vadovaujančius postus tu- 
tikslų pateisina visas priemones į rėjo tam tikros ekonominės nau-

nauda abejotina ... Pvz. tas taip bui, nuo tų, kurie stojo partijon 
išgarsintas naftos pakrovimo į lai- dėl karjeros ar buvo ’’priversti”, 
vus punktas buvęs numatytas pa- Turi didelės reikšmės suartėjimui 
statyti Latvijoje, bet jie būk tai su rusais partija ir nuolatinis gy- 
nuo to atsigynę, ko išdavoje ši ba- venimas didmiesčiuose, kur be
zė pastatyta Klaipėdoje. Pasėka veik pusė yra nelietuviai.

T-D Einamoji
Saskaita

DIZNIERIŠKAS BŪDAS
NĖRA NEI GERŲ NEI BLOGŲ GYDYTOJŲ

Skaitytojai pageidauja medici-; ir savam krašte; jiems nėra reika- j mikroskopu laboratorijose, negali 
niškų straipsnių. Bet gydytojai lo čia važiuoti. ■ žinot, kokios rūšies virusas tave i
yra perdaug užimti; jie neturi lai-! Mes, lietuviai, šioj srity esam; graužia. Visa ką jis gali, tai ban
ko rašyt, antra, nagrinėt paskiras privilegijuoti. Mes turim pakan- įayti atspėti. Ir jei gydytojai pas- 
ligas ir davinėt patarimus raštu karnai savų gydytojų.ir jie musikutiniu laiku jau sėkmingai pri- 
taip pat nelinkę, nes ligos diag- labai gražiai ir sąžiningai aptari siuvo berniukui visiškai nupjau-!

. Daugelio mūsų santykiai' tą ranką, tai gydydamas peršali-!

TVARKYTI FLHAmS

ti visiems, jog neužsimirštų, kur 
yra.

Skirtingi kovos būdai
1945 metais, Džiugašviliui su 

savo NKVedistų ordomis okupa
vus Lietuvą. Latviją, Estiją — 
pasipriešinimas šiose valstybėse 
ėjo dviem skirtingom kryptim. 
Jeigu Lietuvoje net iki 1951 me-

ekologinių faktorių ir dažnai, kas širdūs. bičiuliški. Kai išsikalbi su gali būt visai nesėkmingas, 
tinka vienam, netinka kitam ir to- kanadiečiais apie savo gydytoją ir;
kie straipsniai, kurie duoda kon- papasakoji, kaip jis prieinamas ir i 
krečius patarimus, kaip atpažint prisišaukiamas, kaip jis tave taip'

Tiesus ir pataikaują 
gydytojai
Blogų ir gerų gydytojų iš viso •

ligą ir kaip gydytis, gali tik pa- gerai pažįsta, kad gali kartais te- nėra. Jie visi yra vienodo išsila-! 
kenkti. • lefonu padiktuot receptą, jie daž- vinimo savo srity. Yra tik sąžinin- >

Aš, nebūdama gydytojas,, juo! niausiai nusistebi: “Kur tu tokį gi ir nevisai sąžiningi gydytojai,;
labiau nesiimsiu aiškint, kaip nuo Į gydytoją atradai?” Tada su pasi- 
kokių ligų gydytis. Šiuo atveju rū-' didžiavimu paaiškini, kad mes.

tų daugelyje kaimo rajonų buvo pi pakalbėt apie mediciną apla- i lietuviai,- turim savus gydytojus.
daug “miškinių”, kurie ginklu

tiesus, atviri, santūrūs arba tokie, j 
kurie, matydami žmonių silpny-! 
bes, joms pataikauja arba jomis: 
naudojasi,. Vienas gydytojas pa- i 
sakys, kad nuo tos ligos vaisto Į 
nėra; kitas padarys rimtą veidą,! 
ilgai rašys receptą ir cituos loty- j 
niškus pavadinimus. Vienas gydy- i 
tojas nepraleis progos poniutei: 
nepasakęs komplimento ir galbūt į

mai, apie pasireiškiančias naujau-1 
priešinosi kolonistui, pravedan- sias nuotaikas ir kryptis, apie Šan
čiam terorą jo gimtinėje, tai Lat- tykius su gydytojais ir panašius 
vijoje tokio stambaus masto pasi- dalykus. Tokiu" atveju nereikia •- Ko» a;

-priešinimo nebuvo. Į Lietuvą iš'būt nė gydytoju. Reikia tik sekt turėtumėm tik džiaugtis. Bet di- 
pirmuju okupacijos dienu atvyko ir domėtis mediciniška literatūra deie musų dalis del nesionentavi- 
ivairių tautybių buvę Lietuvos bei turėt pakankamai mediciniš-įmo (uogaus kūnas ir .medicinos uepa5aKęs Kuuipiuneinu u gaiuut 
komunistai kaip: Sniečkai. Gedvi- kos nuovokos — “common sen- psgrmaai buvo labiausiai apleisti ųuo patruks tam tikrą dali kil
ios. Paleckiai. Pušiniai. Jakševi-; so". O tą “common sensą” man! 1 Lietuvos mokyklose)' įentūros .k itas matys tik ligonį ir

ri.vo. Zimanai, Zlamlls, į Įskiepijo gera lietuviška gailestin- nu0 vieno gydytojo Pas -no nonsense”. Vienas pataikaus
. Vvšniauskaitės. Meš-!guju seserų mokykla. Jei aš kur k,a' V1,sus Peikia ir vis neianda hvpochondrikui ir melš iš jo pi- 

: netyčia prasilenksiu su mediciniš-! tokio, kurs butų tikrai geras ' 
! ka tiesa, labai prašau gydytojus: Pa?aj2au„”^na^P?^>5yetimtautĮ 
tai pastebėti. . *

Didžiuojamės lietuviais 
gydytojais

Dvigubai sumokėjai — 
dvigubai geresnis gydytojas? 
Tokiai padėčiai esant, atrodo,

čiai.-Niunkos. Zimanai, Liaudis. 
Kaunaitės.
kauskienės ir kiti. Jie labai ma
žai terado paramos iš Lietuvoje 
gyvenusių lietuvių, kurie nestojo 
nei i partiją, nei į komjaunimą, 
ko pasėkoje daugelis vadovaujan
čių postų buvo užimta daugumoje 
Lietuvoje niekada negyvenusių.-

Latvijoje gi dalykai klostėsi 
kiek kitaip. Čia ’gal būt apspren
džia tai. jog latviai daugiau gyve
no miestuose, negu lietuviai, ant
ra— jie ilgesni laiką buvo kelių 
okupantu priespaudoje, ko pasė
koje turėjo ir tam tikrą patyrimą. 
Taip pat gal būt atsiliepė kiek 
augštesnis pramonės lygis. Šių ar 
kitų veiksnių Įtakoje Latvijoje 
pastebimas palyginti sklandus Įsi
jungimas i partijos eiles ir to iš
davoje net iki šio taip vad. ”anti- 
lenininio - nacionalistinio” bloko' 
demaskavimo, latviai sugebėjo 
daugelyje vadovaujančių vietų 
Įsodinti savo žmones.

Negirdi rusiškai kalbančio
Kiek teko kalbėtis su rusais, 

gyvenusiais Rygoje, tai jie blogos 
nuomonės apie latvius, laiko juos

hypochondrikui ir melš iš jo pi
nigus. kitas pasiųs ji po pirmo 

,.. t x , ,-. , . , . vizito. namo, neišrašes jokiu: Kai tas nulupa dvigubai daugiau vaįstu
už vizitą ir prirašo aspirino kitu. j^oį.į gydytoją pasirinksi, pri-uz vizitą ir prirašo aspiri.no Kitu, KOki gydytoją pasirinksi, pri- 

Kvuviuiais vardu, žmogus jaučiasi patenkin- j-ĮaŲS0 nuo Įavo paties charakte-
Pirmiausia apie mūsų santvkius|!a?’-nes. ^ei dvigubai užmokėjai. rį0 atseįt kokios asmenybės ta-

- ‘ tai J?u ir gydytojas dvigubai ge- ve žavi ar nežavi. Gvdytojo geru-
rnenie _ .

rio, atseit, kokios asmenybės ta-
su gydytojais.

■ Aplamai’ Amerikoj yra didelis 
gydytojų trūkumas. Gydytoją pri
sišaukt i namus yra gana sunku. 
Senesni amerikiečiai su nostalgi
ja prisimena tuos laikus, kai prieš 
keliasdešimt metų šeimos gydy
tojas buvo artimiausias žmogus. 
Jis padėjo visiems vaikams ateit 
į pasauli, žinojo visų vardus, me
tus. ligas, silpnybes, buvo netik 
gelbėtojas nuo ligų, bet ir artimas 
šeimos bičiulis. Dabar amerikietis 
gydytojas yra atitolęs nuo savo 
paciento. Ji sunku iš viso pamaty
ti per jo sekretores, slauges ir 
asistentes.

Nors italų ar vokiečių miestuo
se. kaip Toronte, yra didelė masė, 
bet savų gydytojų jie turi labai 
mažai. Ir tai todėl, kad ir italas ir 
vokietis gydytojas gerai gyvena

resniS- i mas ar blogumas kaip nrofesiona-
Reikia Įsidėmėt, kad gydytojai j0 yra daugumoj tik įsikalbėti da- 

nėra burtininkai. Yra ligų, nuo - - - - - -
kurių yra labai efektyvi pagalba 
ir yra labai paprastų ligų, su ku
riomis medicina dar negali susi
doroti.

To paties peršalimo priežastis
gali būti daugybė skirtingų viru- vaikščiot nuo vieno pas kitą, 
sų ir gydytojas, neištyrinėjęs po

lykai.- Paprastai, ką žino vienas, 
tą žino ir kitas, o jei nežino, siun
čia pas specialistą. Jei abejoji sa
vo gydytojo diagnoze, yra daug iš
mintingiau paprašyt jo paties nu
rodyti specialistą, negu pačiam

Bima-

Triukšmas dėl maldos JAV-bėse

Gal būt “Current Account”(Einamoji Sąskaita) vertėtų pavadinti 
“Commercial Account (Komercine Sąskaita), dėl to, kad kiek
viena komercinė Įmonė, nepaisant kuo ji besiverstų, naudojasi 
"Current” sąskaitos patogumais.

“Current Account” vardas mums pasiliko dar iš tų laikų, 
kai klijentai tik pagal šią sąskaitą galėdavo išduoti savo čekius. 
Kadangi tai reiškė, kad banko klijentai turėdavo nuolatinę kas
dieninių verslo operacijų apyskaitą, tai taip prigijo ir šis “Cur
rent Account” vardas. Lig? šių laikų toji sistema nieko nepa
sikeitė.

Pagrindinis skirtumas tarp “Current Account” ir kitų rūšių 
banko sąskaitų yra tas, kad “Current” sąskaita neneša palūkanų 
ir klijentai kiekvieno mėnesio gale gauna atgal savo nurašytus 
čekius. (Tai yra beveik tas pats, kaip šios sąskaitos pusseserė — 
“Personal Chequing” sąskaita. Ką “Current Account” atlieka 
verslo Įmonėms, tą pati pavieniams asmenims atlieka PCA). 
Nurašytų čekių grąžinimas verslo firmoms yra didelis patogu
mas, nes šie čekiai atstoja pakvitavimus ir kartu yra jų išlaidų 
dokumentų pateisinimas.

ELIAS ROGERS
f SIŪLO

į 3 patogius apšildymo planus
I išlaikyti patogiai savo šeimų ir sutaupyti pinigus.
| ŠTAI JIE:

I PLANAS
I PLANAS
i PLANAS

1 — metinis burnerio remontas ir krosnies išvalymas.
2 — "populiarus” planas.
3 — "pilnas" plonos.

Skambinkite mums dabar, kad galėtumėte 
pradėti gauti jūsų pasirinktą planą.

KURUI ALYVA • KROSNYS • ALYVOS BURNERIAI • ANGLYS
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Amerikos vyriausias teismas'tas Herbert Hoover, tuo pasipik 
padarė sprendimą, kuriuo viešo- tino.
siose mokyklose prieš pamokas! Klausiama, prie ko einama? 
>..il--------- u_ ------—Greitai bus uždraustos invokaci-

jos ir net nereliginės Kalėdų 
giesmės ir dainos, kaip “Jingle 
Bells” ir pan. O kaip su pinigais, 
kur ant sidabrinių monetų yra žo
džiai “In God we trust”?

Kaikas prikiša, kad einama prie1 
komunistiško šūkio: “religija — 
žmonių opijus”.

Antireliginė banga yra persi
metusi ir Kanadon. Toronto šiau
rinėje dalyje, kur yra žydų tau
tybės dauguma, jau kuris laikas 
kovojama prieš betkokią maldą 
viešosiose mokyklose. Dabar ta

kalbama malda, laikoma priešin
ga JAV konstitucijai. Bylą iškėlė 
viena šeima Niujorke ir už mal
dos panaikinimą labiausiai kovo
jo dvi organizacijos: Amerikos 
.Civilinių Teisių Unija ir Ameri
kos žydų Kongresas.

Ta malda buvo kalbama viešo
siose mokyklose ir jos žodžiai ne- 
užgaudavo jokios religijos. Ji 
skambėjo taip: “Visagalis Dieve, 
mes pripažįstame savo priklauso-

Į mumą nuo Tavęs ir prašome Tavo 
: palaimos mūsų tėvams, mokyto
jams ir mūsų kraštui”.

Teismo sprendimas, kad mal- akcija dar labiau stiprinama; 
dos kalbėjimas priešingas konsti
tucijai sukėlė daug triukšmo ir 
kongresmanai pradėjo gauti be
gales laiškų, prašančių pakeisti 
konstituciją^ Daug žymių asme
nybių, tarp jų ir buvęs preziden-

Palyginus su kitomis banko sąskaitomis, “Current Account” 
yra tikras “darbo arklys”. Indėlių bei čekių operacijos atlieka
mos tokiu pačiu būdu, kaip ir kitų rūšių sąskaitose. Tačiau, 
bendrovė, turinti einamąją sąskaitą, kas dieną gali deponuoti 
šimtus čekių, gautų už prekes arba patarnavimus. Panašiai, ta 
pati bendrovė vieną dieną gali išrašyti šimtus čekių. Be to, 
visos tos bendrovės daromos paskolos pereina per “Current 
Account”. Banko skyrius, kuris atlieka visas šias operacijas, 
tuo būdu bendrovei atlieka rinkimo bei išmokėjimo agento 
funkcijas.

Savaime aišku, kad "Current Account” tvarkymas pareikalau
ja nemažai laiko, pastangų ir išlaidų. Dėl tos priežasties "Cur
rent Account” nemoka jokių palūkanų. Tikrumoje imamas ma
žas patarnavimo mokestis, atsižvelgiant i sąskaitos veiklumą 
bei vidutini kredito balansa. * *-

Prez. J. F. Kennedy kvietė 
amerikiečius nurimti ir palaikyti 
teismo sprendimą. Esą reikia 
daugiau dėmesio kreipti maldai 
šeimose ir dievnamiuose.

APATINIAI BALTINIAI

T*

GP2-5

KOJINĖS

Daugelis verslo Įmonių turi visą eilę "Current” sąskaitų. 
Kartais jos visos laikomos viename šio Banko skyriuje, o kartais 
būna išsikirstytos po įvairias krašto vietoves, šiuo būdu didelės 
bendrovės gali išskirstyti Įvairių savo padalinių Įplaukas bei 
išlaidas. Net ir visai mažos Įmonės gali turėti dvi sąskaitas, vieną 
paprastoms apyvartos operacijoms ir kitą algų mokėjimo rei
kalams.

Nesvarbu kokiu tikslu bendrovė naudoja savo “Current” są
skaitas, jos visados yra nepamainoma bendrovės dalis. Faktiš
kai, “Current” sąskaita, su visais savo patogumais, yra viena 
iš priežasčių, kodėl šiandien verslo transakcijose labiau varto
jami čekiai nei gryni pinigai.

“Current Account” sistema yra viena iš daugelio patogių 
patarnavimų, kuriuos ju.ns gali suteikti Toronto-Dominion ban
ko žmonės. Vietinio banko skyriaus vedėjas jausis laimingas, 
galėdamas jums smulkiai viską išaiškinti. Aplankykite jį neuž
ilgo. Jums bus malonu, atradus, kiek

MES IŠSISKIRIAME SAVO ŽMONĖMIS
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Pavergtoje tėvynėje
| PUSE MLIJJONO DOLERIŲ halan- 

ŽUVINTO EŽERO SVEČIAI himę pagaliau atradęs darbininkų ko- są pasiekė Hamiltono kredito koope- 
žuvinto e’ere įrengtas paukščių ir lektyve. Romanas įdomus savo forma: ratyvo “Talka” š.m. gegužės mėn. pa 

vaųdens gyvių rezervatas, kuriam va- gulėdamas ligoninėje, kovos su mirti- baigoj. Vasario mėn. visuotiniame me- 
dovauja Juozas Muraška. Visoje Lie- mi akivaizdoje. Jonas Rauba stebi pri. liniame bankelio susirinkime valdo- 
tuvoje yra apie 300 skirtingų rūšių simūiimu grandinę, atkuriančią jo vie- mųjų organų buvo pareikštas noras š. 
paukščių. Žuvinto rezervate jų priskai- tą gyvenime. ■ ni. balansą pasiekti ligi minėtos su-
čiuojama iki 217 rūšių. čia tenka pabrėžti, kad rašytojas V. mos. Nepraėjus nei pusės metų, tiks-

Iš Viduržemio, Juodosios ir Kaspi. Sirijos Gi. a neseniai atšventė 50 metų ias atsiektas. Tai didelis įvykis banke- 
jos jūrų jau grįžo juodosios žuvėdros, amžiaus sukakti. Rašytojo kelią jis yra lio gyvenime. Tas rodo nueito kelio 
Gulbių priskaičiuojama iki 400. Dau- pradėjęs prieš 30 metų miesčioniškai pirmojo etapo užbaigą. Antrasis eta- 
gumas iš jų žiemą yra praleidusios modernios poezijos knygomis. Tik po- pas — pasiekti vieno milijono dolerių 
Olandijoje, Danijoje, Prancūzijoje ir kario metais jis perėjo į prozą, ši kny- balansą. Tai yra visai įmanoma, imant 
Škotijoje, šią žiemą Žuvinte žieduotų ga yra jo trečias stambus romanas. Su dėmesin hamiltonieČių rodomą didelį 
eulbių pirmą kartą buvo pagauta Ita- V. Zalakevičiumi jis yra paruošęs see- pasitikėjimą bankeliu. Operuojant pu
li joję. Iš šiaurės Afrikos jau grįžo narijų kino filmai “Adomas nori būti sės milijono dolerių kapitalu, yra pa- 
krokšlės, kurias Žuvinto apylinkės gy- žmogumi”. —vkst—
veptojai vadina vandens lakštingalo-

HAMILTON, Ont Lietuviai pasaulyje
verstas dirbti dažniau ir, atrodo, arti-1 gauskas, Pr. Jankus, Vyt. Januška, J. 
naši Laikas, kad turės būti samdomas • Klypas, Ag. Kochankienė, R. Kjygeris, 
ir nuolatinis antras tarnautojas. Dar- * Alf. Kuzmickas, B. Mačys, J. Mačys,

1 Vyt. Miškinis, St. Pakulis, Vyt. Pel-

I grindo daryti didesnius užsimojimus 
____ _ ir greičiau patenkinti bankelio narių 

KALNO LEIDINIAI APRIKAI 1 paskolų pareikalavimus. Žinoma, ban- 
Birželio 5 d. į tarptautinę mugę Poz- kelio valdyba negalvoja, kad po to ba- 

dirbtįnų lizdaviečių ir nemaža skaičių nanėje. Lenkijoje, išsiųstas Kauno K. i-msas nekils. Dar daug, gana daug 
inkilų miško paukščiams. Paukščius Foželos, buy. “Spindulio”, spaustuvė- lietuvių pinigų, guli angliškuose bau 
stebi ir rezervato apyskaitą veda eigų- ie atspausdintas lenkų kalba leidinys kuose, be naudos lietuviškumui ir su 
Įiai J. Kulbinskas ir J. Simanynas. i “Mokslas TS-je”. Už poros dienų į mu- mažesne nauda jų savininkams, gau- 
Gaudyklą paukščių žiedaviinui prižiūri Sę Damaske pasiųsta tas pats leidinys nantiems mažesniuš procentus. Kaip 

• J. Kielius. Vasaros mėnesiais į Žuvln- ’brošiūra “švietimas TS-je”, atspaus- praeitis rodo, laikas dirba bankelio 
to rezervatą atvyksta gana daug eks-; djntasanglų kalba. Šio pastarojo lei- naudai. Tikime, kad bankelio dešimt- 
kursijų Jš visų Lietuvos kampų.

E. MIEŽELAIČIUI
ĮTEIKTA LENINO PREMIJA
Vilniaus Valstybinės filharmonijos 

scenoje rašytojui Eduardui Mieželai- 
. čiui buvo įteikta Lenino vardo litera-

mis.
Eigulys A. Žukauskas pagamino SCO:

bo atlikimo rimtumas stato reikalavi- 
nus turėti tinkamas ir darbo sąlygas. 
Valdyba priėjo išvados, kad dabarti
nės bankelio patalpos nebetinka ban
kelio reikalams, ir todėl nuo liepos 2 
d. nusamdė naujas patalpas, kuriomis 
naudosis išimtinai bankelis (buv. pa
talpomis buvo naudojamasi pusiau su 
notaro A. Liūdžiaus įstaiga). Naujo
sios patalpos yra visai netoli buvusių, 
pačiame miesto centre — 21 Main St. 
East, “Turner” building, kambarys 
207, II a.; galima nuolat naudotis ele
vatorių: naujas telefonas — JA3-0511.

Su dideliu pasitikėjimu bankelis žiū
ri į ateitį, remiamas hamiltonieČių.

E. Sudikas, “Talkos” v-bos pirm.

LN V-BOS POSĖDIS kviečiamas lie- J apįe įaį pranešti St. Bakšiui, 
peš 5 d.. 7 vai. 30 mm. vakaro Grand _______ _

dinio 30.000 egz. išsiųsta į Ghanos res- meti už 4 metų švęsime su virš mili- 
publiką. Afrikiečiams toje pačioje jonc; dolerių balansu.
spaustuvėje rengiama ir kita knyga, 
iliustruota spalvotais paveikslais, “T 
S-ga — Azijos ir Afrikos tautų drau-

. gas”. E.
. VIUl Ull»V įlCUklČI VIIIV14- '

tūrinė premija. Į iškilmes iš Maskvos! VOKIEČIŲ PARODA VILNIUJE 
buvo atvykę lenininių literatūros ir Vilniuje, Vingio parko estradoje bir 
meno premijų komiteto atstovai su želio 1 d. buvo atidaryta, 16 dienų tru- i 
pirm. N. Tichonovu.

Scena buvo papuošta Įprastiniu Le
nino biustu ir dailininko raižiniu, vaiz
duojančiu E. Mieželaičio žmogų, ap
glėbusį žemės rutuli, apipintą žvaigž
dėtu dangumi.

Laureato pasakytoje kalboje vieto
mis prasišovė kartėlio pilni tonai: “Sa
vo metu šį žmogų buvo kiek užgožės 
vieno asmens kultas. Kai šis kultas nu
slinko i šalį, visu savo didingumu iš- skaitė specialias technines paskaitas 
k;lo Žmogus. Ir didingumu, ir papras
tumu iškilo, ir savo gy veninio meile, 
s^vo sveika siela ir sveiku kūnu, savo 
tikėjimu pažanga, grožiu ... Sunivelia- 
vimas savo metu gerokai pakenkė me- rasis 
niniam gyvenimui. Būtų neteisinga ką 
nors vėl kanonizuoti ir uzurpuoti. Jieš- 
kojime grožis ir yra tas, kad jis teikia 
įvairumą ir platesnes galimvbes ... 
Mes kartu visi atstovaujame kultūri
ne žmonijos rytdieną, ir tai gimdo kū
rybinį džiaugsmą, padeda nepalūžti, 
kai slegia nerimas ir šaltojo karo at
švaistai blykčioja poeto languose, kai 
dar užgriūva kasdieninės duonos ir ki
li rūpesčiai. Didelis gražus menas rei
kalingas, jis yra didelė jėga net tada.

Didėja skolintojų eilės. Š.m. birže
lio 8 d. valdomųjų organų posėdyje bu
vo konstatuota didelis pagyvėjimas pa- 

j skolų pareikalavime; vien gegužės 
mėn. apyvartą pasiekė apie $96.000. 
Paskolų išduota apie $80.000. Pirmą 
kartą bankelis per trejus paskutinius 

kusi, R. Vokietijos elektrotechnikos ™e'u,s Pajuto pinigų stoką paskoloms, 
paroda. Joje buvo 400 eksponatų, dau-1Todel bankehs visada sve,kina nau’ 
gumoje — elektriniai ir elektroniniai 
matavimo prietaisai. Be to, buvo rodo
mi įvairaus galingumo elektros varik-

džius, A. Petkevičus, Pr. Rimkūnas, J. 
Rudaitis, J. Sinkus, Vi. Stabingis, J. 
Stungevičius, J. Tolys, Elv. Triponie- 
nė, Al. Vindašius, Pr. Vizbaras, H. Bu
kauskas, F. Pauža, Ed. Cicėnas, J. Ka- 
žukauskas. Iš viso per šią savaitę gau
ta $31 ir kartu su anksčiau prisiųstais 
— $71.

ATITAISYMAS. — Išleistame Met
raštyje įvyko dar viena didelė klaida: 
išspausdinta, kad J. Juodžbalis iš Mill- 
grove, Ont., Liet. Namuose įdėjęs $100, 
o turėjo būti $200. Geruosius Juodž- 
balius už šią nemalonią klaidą laidėjų 
vardu atsiprašome!

Visi LN nariai, pastebėję Metrašty
je esminių klaidų, maloniai prašomi 

Sk-St.
Hotel salėje, 5 Gore St. Maloniai pra- i SKAUČIŲ IŠKYLA. — Sekmadienį, 
šau visus v-bos ir kontr. k-jos narius birželio 24 d., Širvintos skaučių tun- 
dalyvauti. Kadangi jame bus svarsto- ^s turėjo smagią iškylą. Lietus pri
ma galutinė naujų LN apimtis, tad bū- ver^ išvyką atidėti pirmai vai. po p. 
tų malonu, kad i jį atsilankvtų kuo Atidėjimas nenumušė skautėm ūpo ir 
daugiau LN narių. Visi LN nariai, ku-1 visas tuntas susirinko Panavų ūkyje, 
rie tą vakarą esate laisvi, malonėkite J į vykdžiusios savo dienos programą, 
šiame posėdyje dalyvauti ir pareikšti skautės užkando ir, sulaukusios tėve- 
savo nuomones, nes po jo reikia pa- tių ir mamyčių, išsirikiavo prie vėlia- 
sirašy t i sutartis su 
Associates Ltd.

St. Bakšys, LN v-bos pirm.

JA Valstybes.
SVNKVEZIM1S SU KAPAIS IR 

ANTKAPIAIS. — Bridgeport, Conn., 
lietuviai trėmimų sukaktį atžymėjo 
birželio 3 d. labai originaliai. Buvo su
ruoštas antikomunistinis mitingas — 
piknikas, kur dalyvavo per 500 žmonių 
ir daug kalbėtojų iš įvairių tautybių. 
Visų tikslas buvo vienas: sustabdyti 
komunistinį pavojų Amerikai ir visam 
pasauliui. Ką komunizmas žada, buvo 
parodyta vaizdu: prie įėjimo stovėjo 
sunkvežimis su kapais ir antkapiais, 
kurie vaizdavo komunizmo pavergtas 
ir prarytas tautas.

VYSK. V. BRIZGYS, ryšium su “Iz- 
vestijų” paskelbta žinia, esą okupuo
tos Lietuvos vyskupai paskelbę pareiš
kimą prieš JAV atominius bandymus, 
Čikagos arkidiecezijos laikraščiui “The

World parašė laišką, kuriame seneliams ir ligoniams. Jis buvo 
įsteigtas kaip paminklas prisiminti 
buv. klebonui kun. A. Kazlauskui.

tStalija
“IL QUOTIDIANO” birželio 8 d. ra- 

šė: “Lietuvoje stiprinamas katalikų 
persekiojimas — bažnyčios paverstos 
šokių salėmis ir ateistiniais muzėjais. 
Kunigai deportuojami”. Tokiomis ant
raštėmis paskelbtas straipsnis.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ PRIE 
SV. SOSOTO pakartotinai praneša, kad 
pakeitė savo adresą, kuris dabar yra: 
Legazione di Lituania presso la Santa 
Sede, Via Giovanni Aldega 2, Roma, 
Italy. Ten pat gyvena ir Lietuvos Dip- 

■ lomatijos šefas min. S. Lozoraitis.

Prancūzija
______________ ___ w PARYŽIUJE leidžiamas katalikų 

tojas. Gimė Kaune 1932 m. Nuo 1945 laikraštis “L’Homme Nouveau” gegu- 
iki 1947 m. teko gyventi “už geleži- i žės 20 d. nr. aprašė visą Klaipėdos ka- 
nės uždangos” — Mecklenburge. 1947 talikų bažnyčios statymo istoriją, ku- 

J m. su motina ir seserimi pabėgo iš ru- nigų nuteisimą ir t.t.
I su zonos į V. Berlyną. 1949 m. atvyko a
i į Čikagą. Tenai baigė augštesniąją ben- SVeiCaiija

! “VEREINIGUNG PRO LIBERTA-
. . j -J” nuo birželio 23 d. iki rugsėjo 2

CLEVELAND!) LAIKRAŠTIS “The 
Plain Dealer” vedamųjų skyriuje pažy
mėjo, kad birželio 14 d. yra lietuvių 
masinių deportacijų diena. Tai buvusi 
tik pradžia brutalumo, kuriuo okupan
tas siekė sulaužyti pasipriešinimą 
kraštą sukomunistinti.

Britanija
KUN. P. DAUKNYS išplaukė Aust- 

ralijon. Prieš išvykdamas net dešim
čiai metų priekin užsimokėjo Britani
jos Lietuvių Sąjungos nario mokestį. 
Anglijoj gyvendamas, kun. P. Dauk
nys bendradarbiavo “E. Lietuvyje” ir 
tenai iš italų kalbos išvertė bei išlei
do bemaž tūkstančio puslapių veikalą 
“Kristaus gyvenimas”.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KOMITETAS įsteigė kun. A. Kazlaus
ko, išvykusio į Australiją, fondą šelp-

sako, kad tokius sovietų pareiškimus 
reikią imti labai atsargiai. Panašius 
dalykus sovietai buvo paskelbę 1947 ir 
1956 metais ir jie vėliau pasirodė ne
tikri.

DR. A. TRIMAKUI, VUKo pirmi
ninkui, 60 metų amžiaus. Sukaktuvi
ninkas gimęs 1902 m. birželio 19 d.

nes po jo reiKia pa- «* kandidačių įžodžiui Birutės drau-1 Taupriuose, Lietuvoje. Filosofijos dak- su Frank Cepoms and vos ^Ka^hacių jzo^iui Birutes drau . m. Lillio un-te.
govės 12 kandidačių gavo g< 
sius kaklaraiščius, naujas rūteles ir po 
gyvą rūtelę. Tik gaila, kai tėveliai bu- 

VĄJUS TN 63-čioje savaitėje vėl da- Vo paprašyti užmegzti gerąjį, mazgelį, 
vė didelę staigmeną — $1.400 ir nuo' tai. pasirodo, nevisi buvo atvykę į tą 
pradžios pasiekė $70.100. Nuoširdžiau- didingą jų mergaitėms dieną. Tenka 

_  ricnWiMWI I£ cicawviimw *us nar’us su indėliais, kuriais galima šia padėka gerajai Juzefai Kontenie- išgirsti, kad kaikada jaunimo vado- 
nritavTmo nriZtTk^^ paskolų reikalingiems na- nei, kuri LN atskaitė grynais $1.000. vai yra kaltinami permažai dirbą su
mi įvairaus ^alin^umo elektros varik- riams Ge^užės mėn- Pabaigoj banke-Į J. Erint iš Buffalo įstojo nariu su jaunimu, bet prisiminkime, kad lie-
liai ir suvirinimo^technika Vnkietiios Iis lurėj° 618 narių; depozitorių — $200: O. Staskevičienė iš Port Colbor-; tuvisko jaunimo auklėjimas prasideda
•Demokratinė Respublika“ pagal šių 

gaminių eksportą pasaulyje užima 8-tą : 
vietą ir juos daugiausia eksportuoja į 
Sovietų Sąjungą. Vokiečiai parodoje

Cd UldU-i. _ . . - ....

eltonuo-1taro la,Psnl £avo 1930 m- Lillio un-te. 
Nuo 1947 m. dr. A. Trimakas profeso
riauja Seton Hall un-te, kur dėsto po
litinius ir ekonominius mokslus.

KAN. DR. J. KONČIUS, BALFo pir
mininkas, keliems mėnesiams išvyksta 
į Europą.

J. KASPERAS, laidotuvių biuro di
rektorius, 56 m., gegužės 22 d. mirė 
Bostone. Palaidotas Naujosios Kalva-5 
rijos kataliku kapinėse.

DR. r: POVILAITIS — dantų gydy-!u Į <09, skolininkų — 254. Nors vis dar ne. Ont. su $100 ir atvykęs į Jonines lietuviškoje šeimoje.
r' x A Po iškilmingosios dalies buvo uždeg

tas laužas ir po šlaitus suskambo lie
tuviškoji daina. Buvo smagu, kai ne- 
vien tik skautai, bet ir svečiai buvo pa
kviesti po dainelę pravesti. Saulei už { 
horizonto nuriedėjus, visi, supynę ran
kas, iškvla baigė tradicine “Ateina'*, ,^7. -wnaktis- dro lavinimosi ir stalių amato mokyk- Į “VEREINIGUNG PRO LIBERTA-

Manau, kad skaučių vardu galiu pa- ** JAJ kariuomenę, išsiųs-; TE” nuo birželio 23 d. iki rugsėjo 2
dėkoti ju vadovėms už darba. taip pat Vokiet’ją. Hanau miestan. Grįžęs d. Altdorfe rengia dokumentinio po- 
Panavams už leidimą pasinaudoti gra
žiosios gamtos kampeliu ir visiems 
svečiams už jų atsilankymą! a.

VAIKŲ IŠKYrLA pr. šeštadienį, ruoš
ta ateitininkų kuopos labai gerai pa
vyko. Iš ryto lynojo ir buvo apsiniau
kę, todėl rengėjai bijojo, kad reikės 
atsakyti autobusą. Kaip tik 10.30 vai., 
kai reikėjo išvaižuoti, nustojo lynoti, u7est 42 St., Room 1830, New York 36, 
nors ir liko apsiniaukę. Susirinko 35 ™ ’ ’ - -
vaikai. Sulipę autobusam dainuodami 
išvažiavom į Webster Falls, netoli Ha
miltono. Lietus buvo išbaidęs visus 
žmones, todėl radom parką tuščią. 
Kaip tik mums geriau! Seniai matytas 
krioklys labai gražiai atrodė: apsup
tas žalių medžių vanduo iš upelio, 
krenta nuo uolos giliai žemyn, o čia 
prie pat mūsų tik medžių viršūnės. 
Vaikams rūpėjo nusileisti laiptais že
myn ir iš apačios apžiūrėti krioklį. Pa
slaptingai atrodė tamsūs medžiai — 
kaip užburtos pilys% — o iš viršaus, 
kaip iš debesį] -augštybių, krentąs van
duo putomis tiško ant didžiulių akme
nų. Apžiūrėję krioklį, rinkomės prie 
upės pievoje, kur vaikai, vadovaujami 
p. Gudinskįenės ir p. Rickienės daina
vo, žaidė ir lenktynių ėjo. O tuo tarpu 
šeimininkės ruošė užkandį, o vyrai 
kūreno ugnį. Laimė, kad buvo debe
suota, tai ir neperkaršta. Tyram ore, 
prisižaidus ir prisilaksčius, visų apeti
tas pakilo, todėl tik spėjo šeimininkės 
dalinti dešreles su bulkutėmis, o vyrai 
gaivinančius gėrimus. Pailsėjus vėl į atsikvietimą su paskaita?

v-bos , buvo lenktynės maišuose, su šaukštais \ J. LIETUVNIKAS, baltimorietis, or- 
ir t.t. Nė nepajutom kaip autobusas ’ ganizacijų veikėjas ir duosnus auko- 
atvažiavo mūsų vežti ir reikėjo rink- ‘ tojas lietuviškiems reikalams, sulaukė 
tis savo judomą “turtą”. V. i 80 m. amžiaus sukakties.

M. Žirlys iš Ročesterio. tarpininkau- 
jant L. Markeliui, įteikė išimtinę.

Visiems LN v-bos vardu nuoširdus 
ačiū!

Šia proga man malonu supažindinti 
šunauja didžiąja LN rėmėja — J. 
Stankevičiūte - Konteniene. Gimusi ir 
augusi Liepojoje, ji ten pat baigė lat
vių g-ją, lygiagrečiai lankydama bale
to studiją. Būdama gimnazistė pri
klausė lietuviams skautams ir Liepo
jos lietuvių jaunimo chorui “Kanklės”. 
Kaip puiki baleto šokėja, buvo priim
ta į Liepojos valstybinę operą. Ištekė
jusi už Kontenio, persikėlė j Lietuvą. 
Netekusi vyro, dar būdama Vokietijo
je. atsidėjo savo dviejų sūnų Rober- 

. to ir Felikso auginimui, kurie šiandien 
; yra jau vyrai ir nuoširdūs lietuviai.

|ęekių operacijų įvedimas neduoda ban-) 
j keliui pelno, bet yra didelis patarna-;
vimas ir patogumas nariams. Visi tie i

• 109 depozitoriai kaip tik ir naudojasi 
į čekių patarnavimu, kuris yra patogus 
Į bei parankus. Turint galvoj, kad ban- 
; kelio pagrindinis tikslas pagelbėti ) 
) nariams, čekių operacijos, neduodan
čios bankeliui pelno, yra pilnai patei
sinamos.

Lietuvių pinigai lietuviams. Esant 
) didesnei apyvartai ir numatant pelno 
padidėjimą, valdyba paskyrė $100 šeš- 

j lad. m-lai metų užbaigimo proga. Štai 
į ir yra konkretus lietuviško kapitalo su- 
) kaupimo ir jo panaudojimo lietuviš
kiems reikalams pavyzdys.

Gegužės mėn. balansas rodo, kad lie
bankelyje laiko virš $430.000 Robertas šį pavasarį sukūrė lietuvišką 

Šerais ir virš $51.000 depozitais. Garan-• šeimą su ėį Bartkute. Sukūręs naują 
tijos fonde yra virš $10.000 galimiems; tautine celę ir užsisakė “T. Žibu- 
nuestohams padengti, kurių per 7 vei-: rius- Jis jau 2 m LN narys ir eilę 
kimo metus dar nėra buvę. Asmeninių' metu priklauso tautiniu šokių grupei, 
ir morgičių paskolų iš viso yra išduo- Birž; 25 d. jaun. Roberto brolis Felik-

- . - 1 sas įstojo į LN su $100. o mama p. Ju-

PIRMAUJA ATOMŲ TEORIJOJ 
Birželio 7-11 d. Vilniuje vyko ant-• 

visasąjunginis” pasitarimas ato
mų ir molekulių elektroninių sluogs- 
nių kvantinės teorijos klausimais. Į pa-: 
sitarimą atvyko mokslininkai iš Mask- • 
vos. Leningrado, Kijevo, Kišeniovo, 
Rygos, Tomsko, Tbilisio ir kitų miestų, 
taip pat ir “socialistinių” kraštų moks-: 
Jo žmonės. Lietuvos Mokslų akademi- į 
jos fizikos-matematikos institutas jau 
prieš porą metų pripažintas koordina
ciniu centru atomų teorijos klausi- 

___ i mains priimti ir sugrupuoti, o Lietu- • 
kai viršum krūpčdojančios”ženiės kvfa vos. «’«kslininkų darbai susilaukę pri- 
atominiai “grvbai". Jis bus reikalm- Pažnumo visoje Sov. Sąjungoje. Per 
gas žmogui visados...” j keturias dienas buvo perskaityta apie

į 50 mokslinių pranešimų. Iš viso pasi- 
V. SIRIJOS GIRA — f torime dalyvavo apie 200 mokslininkų.
“ŠTAI IR VISKAS” t Pi aneš;mai lietė tyrinėjimus atomo
Rašytojas Vytautas Sirijos Gira bai-' bm molekulių teorijos srityje. Šie ty- j 

gia ruošti spaudai naują romaną — nuėjimai esą svarbūs dabartinės tech- 
”Štai ir viskas”. Pagrindiniu romano nikos laikotarpiui. Birželio 9 d. atvykę 

fpersonažu yra tekintojas Jonas Rauba, mokslininkai buvo vežiojami po Kau- į 
nuo pat ankstyvos vaikystės dienų per- n?, susipažino su Čiurlionio meno ga- vos spėja tvarkyti bendrus reikalus, o j mai, J. Juodžbalis, JVlillgrGve. Ont.: $1: 
sekiotas vienatvės jausmo, ramybę ir lerija, devintuoju fortu... E. i dabartinis nenuolatinis tarnautojas pri-{E. ---------— —---- —,  -------

ta virš S456.000. Tai didelė pagalba L
lietuviams ir yra malonu matyti, kad ze(a patikėjo LN sunkiai sutaupyta 
lietuvių pinigais pagelbstimi lietuviai, tūkstantine! Priimkite mieli p. Konte-

Naujos patalpos. Bankelio augimas niai LN v bos gražiausią padėką!
stato valdybai ir tarnautojams įvairių j UŽ LN METRAŠTĮ nuo birž. 20 iki 
naujų reikalavimu. Bankelio vedėjas į 29 d. gauta aukų: $2: J. ir Ant. Jasi-

dabartinis nenuolatinis tarnautojas pri-i D. Braknienė, J. Butkus. Ad. Dalan-

P A I) Ė K A
SUDBURY, Ont

Nuoširdžiai dėkojame mūsų mieliems draugams, surengusiems 
išleistuves.

Ačiū mieliems sudburiškiams: p.p. B. Augustinui. I. K. Bal
čiūnams, J. Bataičiui, V. Bružui. A. Braškini. B. Dūdai. P. Gurkliui. 
A. Jasiuliui. A. P. Kraujai iąms. S. A. Kusinskiams. J. Z. Labuckams. 
A. Lauciui. M. D. Niekams, M. K. Ramonams. N. J. Pąulaičiams. S. 
Šlakaičiui, M. J. Valiukams. S. A. Wildziams.

Ačiū dalyvavusiems torontiškiams: Ernai ir Justui Šimkams. 
Aug. Senkui. Jonui Poškai.
___ Jūsų gražios ir vertingos dovanos, mums gyvenant JAV. visa
da primins Jūsų nuoširdų draugiškumą.

• Ačiū!
Juozas ir Bronė Dženkaičiai

LB ORGANIZUOJAMAI JAUNIMO River krantų pasistatė vasarnamį. Toje 
STOVYKLAI aukojo $10 — J. Rukšys. gražios gamtos apylinkėje, tik keleto 
A. Zlatkus, K. Balčiūnas: $5: L. Remei- mylių diametre, jau šeši lietuviai tu- 
kienė: S3: P. Gabrėnas. Už aukas nuo- ri vasarnamius. K.

■ širdžiai dėkojame. LB valdyba j GRAŽIAI PASVEIKINTI VARDU- 
P.ALSAVO PRIEŠ FLUORIDĄVIMĄ VININKAI. — Į grąžų prie French Ri- 
Didžiulės vandens fluorid. bendro-; ver įlankos didžiulių skarotų pušų pa

ves, nuodydamos geriamąjį vandenį, vėsyje Pov. ir Petro Jutelių vasarna- 
kas metai turi milžiniškus pelnus. Jos mį, atsilankė nemažas būrys lietuvių 
aiškina, kad fluoridas sveika dantims, pasveikinti varduvininkų LB 1 
bet. kad kenkia visam žmogaus orga- pirm. St. Krivickas bendradarbių var-

, nizmui, nutyli. j du Povilui, kaip v-bos vicepirminin-
Port William miestelio gyventojai, kui, įteikė simbolinę dovanėlę. Mažes- 

slaptu balsavimu, vandens fluoridavi- nė simbolinė dovanėlė įteikta jo bro
mą atmetė, padarydami bendrovėms liui Petrui.
milijoninius nuostolius. Atrodytų, ką Skambant dainoms, lietuviškų plokš
čia bendrą turi su Sudbury, Ont., bet' telių muzikai, laiveliams raižant ra- 
šioje vandens fluoridavimo kovoje la- mias mėlynos įlankos bangas gražiai 
bai daug padėjo mūsų kolonijos gy- praėjo pobūvis.

Be šeimininkų pobūvyje dalyvavo

Fort William, Ont.
DALYVAVO RINKIMUOSE. — Ka- rie perėmė iš p. Kalibato radijo ir te- 

nados Liet. Bendruomenės Krašto Ta- levizijos taisymo įmonę. P. Kalibatas ventojas kun. A. Sabas. Gyventojų antį-. ... . T
rvbos balsavimuose dalvvavo didokas prižiūri prekyba ir dėsto elektronikos fluoridacinis komitetas patyręs, kad St. Krivickas, M. P. Venskeviciai, J. 
skaičius lietuvių su savo šeimomis, kursuose. Linkime jiems ir toliau plės- 
Balsavimą pravedė Krikščiūnas. J. Par- t i savo įmonę, o savus tautiečius kvie- 
gauskas ir Ramonas. Balsavo 29 žmo- čiame pasinaudoti 
nės Bružų bute. Po balsavimo Bružie- Prekyba ir ė 
nė vaišino kavute ir užkandžiais. Buvo Avė., tel. Di. 4-5011.
atlikta tautinė pareiga ir kartu gra-l 
žiai praleistas laikas. j dr. E. Jasevičiūtė. A. Kazlauskas, J.

MOTINOS DIENOS minėjimas buvo; Prisas; $3: L. Radzevičienė 
geg. 5 d. Nors ir nedidelis skaičius su-į libatas. J. Erslavas. -- -------
sirinko lietuvių, bet minėjimas praėjo; B. Raulickas. $1: V. Balčyti

kun. A. Sabas yra tos srities žinovas, Pr. Gabrėnai, M. J. Glizickiai, J. L. 
per komiteto pirm. Mrs. Sanders krei-■ Kulniai, J. G. Kručai. A. Juozapavi- 

jų patarnavimu P^si pagalbos, patarimų ir paaiškini-j čius, J. Venslovaitis, J. Šleinius ir kt. 
’ ’ ' dirbtuvė vra 615 Memorial Sudarytas planas, pravesta didžiu--j Vaišių stalą sumaniai tvarkė J. Kulnie- 

- ------ ‘ * lė agitacija žodžiu, per spaudą, televi- nė.
TAUTOS FONDUI AUKOJO: po S5: zi«- Taip pat kun. A. Sabas parūpino 

daug tos srities mokslinės literatūros.
PADĖKA

Bendradarbiams ir visiems bičiu- 
v’s0 10 miesto gyventojai pasisakė liams, dalyvavusiems vardinių pobūvy- 

V Bružas- $1 50: ’ Pr*e$ fluorido dėjimą į geriamąjį van-He, už sveikinimus ir dovanas nuošir- 
V. Stu^ deni . ..... . .

gražiai. Parengimui daug dirbo V. Ja-'konis. B. Giedraitis. S. Gimbutis. P. Antifluoridacinis komitetas už di 
kubauskas ir Gimbutis. Iš ponių dirbot Ramonas, J. Zigmantas, J. Krikščiū-'dėlę pagalbą^ Sa
Kajutienė, Simonaitienė, Krikščiūnic- nas, V. Jakubauskas; 50 et.: nežinomas, 
nė. Visos ponios buvo papuoštos gėlė E. Kuolaitis. Aukas rinko J. Erslavas. • 
misy : is viso suaukota $34.50.

BENDRUOMENĖS POSĖDIS įvyko j LIETUI IŲ MOTERŲ POBŪVIS — ’ 
geg. 9 d. Aptarta svarbūs reikalai ir KAVUTĖ įvyko birželio 20 d. Susirin-j 
numatyti ateities planai. Jau šiais me-Įko nemažas skaičius moterų, kurios5 
tais net 18 tautiečių sumokėjo solida- j aptarė moterų veikla apylinkėj. Nutar- 
rumo įnašą. Prašome ir kitus tautie- • ta tokie pobūviai ruošti kartą į mėnesį.; 
čius neatsilikti. I Po pasitarimo ponios buvo pavaišin-

Į MŪSŲ APYLINKĘ iš Toronto at- ’ tos kavute. Nutarta ruošti liepos 1 d. . 
sikėlė V. Semaška ir F. Orvydas, ku- gegužinę J. Mitalo ūkyje. L. R.

■ džiai dėkojame.
Antifluoridacinis komitetas už di-! Povilas ir Petras Juteliai

bui prisiuntė nuoširdžią podėką.
I. J. Kačinskai ant gražių French

Užsitikrinkite, kad jūsų 
kelionė į savo tėvynę būtų 

patogi ir maloni.'
Plaukite populiariu, draugišku laivu

M. S. BATORY
Į Gdynią prie Baltijos (Lenkijoje) ir iš <cn (raukiniu, automobiliu 
ar lėktuvu i visus Centrinės ir Ryai E ..ropos kraš.us.

Vietos dar gaunamos vasaros kelionei 
iš Montreaiio - rugpjūčio 10 d.

Kitų keionių datos iš Montreaiio: 
rugsėjo 14, spalio 13, lapkričio 9: iš Quebeco — gruodžio 6 dieną. 

275 svarai bagažo nemokomai.
Dėl vietą rezervavimo ir informacijų 

pasitarkite sti savo vietinio kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERIKA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Ont.

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS, B.L. 

savo ištaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
Į naujas patalpas — 

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

Įstaigos: JA. 7-5575; 
namu — FU. 3-6928

C-

Delhi, Tillsonburg
Padėka

Visiems dalyvavusiems mūsų dvi
dešimt penkių metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvėse — sidabriniame jubi- 
lėjtije reiškiame nuoširdžią padėką bi
čiuliams ir giminėms iš: Delhi-Tillson- 

. burgo apylinkių. Toronto, Londono, 
i JAV., Rodney, Windsor, Sudbury ir 
i Hamiltono.
į Už gražias dovanas, gėles, sveikini- 
• mus ir linkėjimus nuoširdžiausiai dė- 
i kojame.

Ypatingai didelis ačiū priklauso ren
gėjoms ir jų vyrams: p. Bartulienei, 
p. Bikienei, p. Augaitienei ir p. Dir- 

Įsienei. Matelių ir Dudurkų šeimos

Visais draudimo reikalais 
PRAŠOME KREIPTIS Į 

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 $3.000, mot. 
gičių paskolos iki 60% turto 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 vai. vakaro.

21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

iš kariuomenės dirbo dailidės darbą ir būdžio parodą, pavadintą “Vergija — 
lankė kitas m-las. Pagaliau baigė Lo- ar laisvė?” Pirmoje parodos dalyje 
jolos odontologijos fakultetą ir gavo paliesti ir Pabaltijo kraštai — ji pa- 
D.D.S. — Doctor of Dental Surgery vadinta “Tai prasidėjo Pabaltijy”. Pa
laipsnį. ; roda surengta Altdorfe ryšium su ten

VIDA RIBOKAITĖ baigė jėzuitų ve- šią vasarą vykstančiu W. Tellio festi- 
damą Creightono un-tą ir gavo diplo- valiu.
mą BS in BA. : FREIBURGE prancūzų kalba leidžia-

VLIKo ir ELTOS ADRESAS: 33 mas mėnesinis informacijos žurnalas 
į “Echo des Persecutes” — Persekioja- 

N.Y., USA. Tel. LA. 4-6484. i mųjų aidas kiekviename numery duo-
DR. J. MAURUKAS, buvęs torontie- da žinių apie Bažnyčios padėtį Lie

tis, dabar gyvenąs Elyria, Ohio, to tuvoje. 
miesto Memorial ligoninės tyrimų ir- .
chemijos skyriaus vedėjas, šiomis die-1 Vokietija 
nomis buvo išrinktas American Assoc. Į BIRŽELI0 ĮVYKIŲ minėjimas Ham- 
of Clinical Chemists Clevelando skyr. fourge surengtas birželio 15 d. bendro- 
pirmininku. ; mis lietuvių, latvių ir estų pajėgomis.

A. NOAKAITĖ-ČEKIENĖ is Provi- pontifįkalinės Mišias laikė vysk. J. von 
dence, R J., baigė Simmons College Rudloff. Buvo religinės muzikos kon- 
Bostone Master oE Science laipsniu. certas, dalyvaujant pabaltiečių meni- 

]S l?aigė ninkams: sopranui V. Brinkmann-Poel-Portia Law School, LLB laipsniu ir t - 
gavo advokato teises. Kilęs iš Brock
ton, Mass.

J. CICĖNAS savo vedamose “Dienų; 
skeveldrose” “Naujienų” priede, ra
šo: “Ne tik siūlau, bet ir piršte peršu: 
kolonijose, kuriose dar inž. J. Miklo- 
vas nebuvo, ko snaudžiate?! Tai žinių 
apie Lietuvą šaltinis. Be melo Be pa- t’iems“ sambūriams, “surengta“ didelio 
dailmmu. Žmios stačiai is dirbtuvių, masto Joniniu §ventė Be gimnazijos 
iš kolchozų, js mokslo įstaigų, is naujų direktoriaus kun. dr. J. Gronio atidaro- 

Į mojo žodžio, buvo dail. A. Krivicko 
pranešimas apie Joninių prasmę. Iš- 

j pildyta plati programa su laužu, deg- 
I lais, vainikų leidimais, paparčio žiedo 
i jieškojimu ir kt. E.
Į MARINA AUDERYTĖ, Diepholze, 
vokiečių augštesnėje mokykloje šiais 

i metais įsigijo brandos atestatą ir nu- 
i mato studijuoti architektūrą. Jos se- 
į šutė Renata ir broliukas Romas — 
taip pat mokosi augštesniojoj mokyk
loj. Šeimos galva — St. Auderis dirba 

; apskrities tarnyboje. Pažymėtina, kad 
; ši šeima aktyviai reiškiasi lietuviškoje 
i kultūrinėje veikloje. Marina yra veik

li skautė, suorganizavusi būrelį mer- 
j gaičių, kurios su programa yra aplan- 
: kiusios Osnabruecko ir Vechtos lie
tuvius.

Australija
| NIKAS CININAS, melbournietis, 
garsėja kaip medžio drožinėtojas ir re- 
žisorius. Sukūrė apie £0 medžio dro
žybos kūrinu ir suruošė 3 parodas: 
Sydnejuje, Melbourne ir lietuvių 
skautų suvažiavime. Su bičiuliais Mel
bourne įsteigė “Spiečiaus” sambūri, 
rašo eilėraščius ir balades, atgaivino 

. teatro įnėgėjų grupe, kuri neseniai pa- 
I statė S. Čiurlionienės “Kuprotą oželį”. 
Be to, jis gyvai reiškiasi visuomeninėj 
veikloj.

PIRMAS LIETUVIS ĮSIPILIETINĘS 
AUSTRALIJOJ. — Peržiūrėjus valsty
binėj Melbourne bibliotekoj archyvinę 
medžiagą apie įsipilietinimą (Chief. 
Seer. Issue of Certification of Natur- 
alisation 19 Jan., 1854 — 27 Aug. 
1860) surastas pirmas lietuvis įsipilie- 
tinęs Melbourne, štai jis — Anthanas 
Lagogianis. Taigi, prieš 106 metus.
Brazilija

RIODEŽANEIRO MIESTE sovietų 
paroda buvo uždaryta birželio 3 d. Pa
rodos lankymas pagausėjo po to, kai 
parodos rūmuose buvo surasta bomba. 
Po to parodą saugojo 900 policininkų. 
Parodoj buvo šis tas ir lietuviško: fo
tografijų, dailės dalykų, teatro deko
racijų ir t.t. Parodos metu buvo išplė
tota stipri antikomunistinė veikla, da
linami lapeliai, kuriuose lankytojai at
siprašomi, kad paroda nėra pilna. La
biausiai esą, joje trūksta fotografijų 
iš koncentracijos stovyklų Sibire, sta
tistikos apie bažnyčias, paverstas san
dėliais, sulaužytų sutarčių skaičiaus ir 
Lt. Kaikurie lankytojai lietuviai de
monstratyviai pykdė sovietinius parei
gūnus. Vienas advokatas, lietuvis, ilgai 
stovėjo ties Chruščiovo paveikslu pa
rodos prieangyje, paskui, pasišaukęs 
budėjusi rusą, paklausė: “O kur yra 
batas?” “Koks batas?” — nesupratęs 
tarnautojas. “Nagi, Chruščiovo batas, 
kuriuo jis daužė stalą Jungtinių Tautu 
posėdyje”. Tarnautojas sumišo ir ty
lėjo, C Paruošė Pr. Al.

certas, dalyvaujant pabaltiečių meni-

i do ja, bosui B. Piekalnitis. ir sopranui 
Marijai Panse-Simaniūkštytei. Birželio 
tragiškųjų Įvykių minėjimai buvo su
rengti ir visoje eilėje kitų miestų V.

i Vokietijoje ir paskirose kolonijose. E.
JONINĖS VASARIO 16 GIMNAZI

JOJE. — Birželio 23 d., aktyviai daly- 
į vaujant skautams, ateitininkams, ki-

okupuotos Lietuvos gynimosi fronto 
apkasų”. Gal reikėtų ir kanadiečiams 
lietuviams pagalvoti apie inž. Miklovo

Stankūno ir Masiulio
Lietuvių Prekybos Bendrovė

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 pasiųstą taip, kaip užsakyta, be jokių pakeitimų. Be to, jie 
žino, kad ši Bendrovė kostiumams medžiagos atkarpas siunčia ne 
po 3^4 ir ne po 3Va jardų, bet po 3’/2 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 visokiuK narnų 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^ 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
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Gyveno maža, gera mergaitė su 
pamote ir jos dukra. Nemylėjo 

* jos pamotė, nei pamotės duktė. 
Skriaudė našlaitę, barė ir nebuvo 

Skyrių veda Birutė Mažeikienė, 204 Yarmouth Rd., Toronto, Ont. Tel. LE. 2-1644 kas ją užstoja, kas paguodžia.
Vieną kartą pamotės duktė įsi

geidė žibučių. O buvo sausio me
nuo, šalta, sniego daugybė. Kur 
gi rasi žibutes sausio mėnesį? Bet 
pamotės duktė užsispyrė ir sako 
našlaitei:

— Eik, surask man žibučių, jei 
neparneši, tai geriau visai namo 
nepareik.

Išėjo našlaitė iš namų verkda
ma. £jo, ėjo, sušalo, pavargo. Stai
ga, mato dvylika vyrų sėdi prie 
ugnies ir šildosi. Vienas visai se- 

-• nas su žila barzda sėdi soste, kiti 
visi vienas už kitą jaunesni sėdi 
šalia jo. O buvo tai metų mėne
siai. Sausis sėdėjo soste, nes bu
vo tuo metu žiema ir jis valdė. 
Mergaitė labai gražiai pasiprašė, 
ar jai neleistų prie ugnies pasišil
dyti. Paskui ji papasakojo, kad 
pamotė ir jos duktė ją išvarė ži
bučių parnešti.

Tuoj Sausis nulipo nuo sosto ir 
užleido vietą Balandžiui. Sniegas 
tuoj nutirpo, saulutė pašvietė ir 
pilna pieva pamėlynavo žibutė
mis. Mergaitė prisiskynė, ir padė
kojusi, parėjo namo.

Baįsiai stebėjos pamotė ir jos 
duktė pamačiusios žibutes. Bet to 
joms dar nebuvo gana.

— Dabar aš noriu braškių. Eik 
parnešk! — sušuko pamotės duk
tė.

Našlaitė vėl išėjo. Dabar ji tie
siai nuėjo pas dvylika vyrų ir vėl 
pasisakė, ko iš jos reikalauja. Sau
sis nulipo nuo sosto ir užleido vie
tą Birželiui. Greit pasidarė karšta 
ir prisirpo uogų. Mergaitė prisi
rinko ir parnešė namo.

Šį kartą pamotės duktė užsigei
dė obuoliu ir vėl išvarė mergaitę. 
Ta, nuėjus pas mėnesius pasipasa
kojo. ko iš jos reikalauja. Sausis 
užleido sostą Rugsėjui ir tuoj iš
augo obelys su gražiausiais obuo
liais. Bet šį kartą jai leido pasi
imt tik du obuolius. Mergaitė pa- 

; klausė ir parnešė tuos du obuolius 
namo. Obuoliai buvo tokie ska
nūs, kokių nei pamotė, nei jos 
duktė niekad nebuvo ragavusios.

— Kodėl tik du parnešei? — 
ė šaukti jos ant našlaitės.
— Turbūt pati kitus suvalgei? 

Kad našlaitė pati obuolių nesu
valgytų. pamotės duktė nutarė pa
ti eit parsinešt. Nuėjo pas mė
nesius, priėjo prie ugnies nesipra- 
šius ir šildosi. Klausia mėnesiai, 
ko ji norėtų, o ta atšovė:

— Ne jūsų reikalas, aš ir pati 
susirasiu ko noriu.

Ir nuėjo obuolių jieškoti. Sau
sis pamojo lazdele, tuoj pradėjo 
snigti, pustyti taip smarkiai, kad 
pamotės duktė paklydo, neberado 
kelio namo ir sušalo.

neisvengs:Šis berniukas bėdos 
Penki pavojai jo tyko, 
Reik elgtis protingai visad prie vandens, 
Kitaip nesmagi bus stovykla.
Jei galvoji, kad tai drąsu, 
Kad tai labai gražu ar-gera, 
Geriau nesėsk i laivą tu, 
Nes taip tik kvaili daro!

■SX

Žiūrėk, mamyt, čia negilu, 
Vanduo vos nosį siekia!” 
Kad mama draudžia — nesvarbu. 
Kol murkt — drąsuolio nebelieka.
Jei šauksi tyčia, kad skęsti, 
Ištikus nelaimei tau nieks netikės, 
(su tokiais gudruoliais dažnai taip esti) 
Tau nieks i pagalbą daugiau neskubės.

Iliustracijos D. M. Gruodienės

Vasara
Per laukus žaliuosius 
Nuskambėjo aidas — 
Tai ilgai lauktos mūs 
Vasarėlės gaidos.

Ji laukus pamėgo, 
Lankeles gėlėtas, 
Sidabrinę saulę 
Ir naktis žvaigždėtas. 

Ji kasdieną braidė 
Žydrame upely, 
Paukštelius ji kėlė 
žaliame miškely.

Parugėse žaidė. 
Su drugiais džiūgavo, 
Nuo lietaus ji slėpės 
Po lapeliais klevo.

Mamytei
Aš negaliu, mamyte. 
Užmiršti tų dienų. 
Kai tau iš lūpų liejos 
Daug nuostabių dainų. 
Buvau tada mažytė 
Mane tu bučiavai. 
Kasdieną prie lovelės 
Lopšinę dainavai.
Tu troškai, kad aš augčiau 
Laimingai ir gražiai . 
Ir kuo atsidėkoti, 
Mamyte, tau už tai?

Alicija Maksimavičiūtė 
Punsko vidurinės mokyklos 

mokinė

Lietuvė vienuolė sesuo Gertrūda toli
mame krašte moko arabų vaikus kate
kizmo, kad galėtų priimti Pirmąją Ko
muniją. Ir Kanadoj šiemet daug kas 
priėmė Pirmąją Komuniją.

Tik toks skirtumas
Mokytojas: Kas iškelia žmogų 

augščiau kitų gyvūnų?
Mokinys: Lėktuvas, pone moky

tojau.

Politinis

netikėjimas

Žali daktaro laurai ir nuvylęs tikėjimas
Nepriklausomylx?s laikais, keletą metų prieš lx>lševikų 

okupaciją, ėmė reikštis nauja politinė asmenybė. Tai 
buvo galima pastelxli pirmiausia iš akademinės spaudos 
— iš svarių straipsnių valstybiniais klausiniais. Ši asme- 
nybė atstovavo diktatūriniam principui pagrisdama ji 
naujau ir Įtaigiau. Susidomėjimas jo tezėmis iškilo ypač 
po to. kai jis išėjo polemizuoti su naujaromuviais dėl šių 
deklaracijos “Į organiškąją valstybės santvarką".

Šis asmuo neabejotinai turėjo subrandintą politinį 
savo credo. Bet mums Įdomus religinis jo credo ir šio 
sanykis su pirmuoju. Augęs jis buvo tradicinėj lietuvių 
šeimoj. Iš motinos, kuri buvo paprasta kaimietė, jis buvo 
gavęs praktinės religijos pradus. Iš tėvo šviesuolio — lx*nt 
natūraliosios dorovės principus. Religijai jis nebuvo sve
timas savo jaunystėj, ypač gimnazijos laikais. Jo nusi
statymas staiga pakito išvykus studijų Į užsienius. Iš ten 
grįžęs su daktaro laurais, tarėsi esąs jau netikintis. Gal ši 
aplinkybė padėjo jam gauti asistento vietą viename fakul
tete, kuris noriau rinkosi kandidatus iš vadinamų neti
kinčiųjų.

Gilūs pokalbiai su busimąja žmona
Turėdamas ambicijų, jaunas daktaras žvalgėsi Į augš-

Iškreipta poeto Al. Bloko mintis
J. GOBIS

Kultūrinėje veikloje

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams

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

sios giesmės.
Kaina S1.85

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

Canada.
'rv v

ELI paskelbė spaudoje, net Ar
gentinos "Laike”, kad prof. An
tanas Maceina skaitys Muensterio 
universitete iškilmingą paskaitą 
tema “Kristaus simbolio prasmė 
Aleksandro Bloko poezijoje”. Te
ma buvusi vystoma ryšium su 
Aleksandro Bloko poemos “Dvyli
ka”. 12 raudonarmiečių (tada — 
1918 m. — raudonarmiečių dar 
nebuvo; buvo raudongvardiėčiai. 
J.G.) žygiuoja, keikdami ir žudy
dami, Petrapilio gatvėmis, o jų 
priekyje pasirodo Kristus su ro- 
<ių vainiku ant galvos, raudona 
vėliava nešinas. A. Maceina jungė 
Dvylikos” Kristų su ankstesniu 

A. Bloko simboliu — gražiąja Po
nia, apie kurią buvo sutelkta vi
sa jo jaunystės kūryba; ta Ponia 
buvusi kosmologinio prado išraiš
ka ii- vaizdavusi pasaulio sielą, iš 
kurios A. Blokas laukęs pasaulio 
perkeitimo, tačiau toji pasaulio 
siela poetą apvylusi ir pesimistiš
kai ji nuteikusi. Tokioje būklėje 
ji užklupusi socialinė (bolševikų) 
revoliucija. Gražioji Ponia (Pre- 
krasnaja Dama”) nepasirodė; jo
sios vieta užima Kristus. Tuo bū-

i du Al. Blokas savo pasaulėjauto
je nusigręžęs nuo kosmologinio 
prado ir nuo Kosmos perėjęs i Lo
gos; pasauli ėmęs pergyventi ne 
kaip gamtą, o kaip istoriją, kurios 
vėliavą neša ne miglota pasaulio 
siela, bet Dievžmogis Kristus. 
(Plg. “J Laisvę” 28 (65) nr.,-58-59 
pusi).

Kažkas ne kaip reikiant yra šia
me iškilmingos paskaitos aprašy
me ar joje pačioje: arba prof. A. 
Maceinos viešumos agentas nesu
prato jo minties arba Maceina stu
dijavo A. Bloką iš netikslių ver
timų ir iškreipė Kristaus vaizdą 
minėtoje poemoje, kurioje Kris
tus tepaminėtas paskutinėse dvie
jose eilutėse: “S bielym vienči- 
kom iz roz / Uperedi Jisus Chris
tos”. Al. Blokas neįdėjo Kristui 
i rankas raudonosios vėliavos. O 
jei taip, tad griūva Maceinos pa
grindinė idėja, kad poetas Al. 
Blokas nusigręžęs nuo kosmolo
ginio prado, nuo Kosmos ir per
ėjęs į Logos, nuo gamtos į istori
ją, kurios vėliavą neša ne miglo
ta pasaulio siela, o Dievžmogis 
Kristus. Al Bloko Kristus neneša 
raudonosios vėliavos; ją neša re
voliucionieriai, kurių priekyje pa
sirodo Kristus “su baltu rožių 
vainiku” ant galvos. Neaišku, kas 
Al. Bloko Kristų paguldė į Pro- 
krusto lovą ir ištempė: prof. A. 
Maceina ar jo bičiulis ELI vardu.

Sovietų literatūros kritikas G. 
Remenik savo knygoje “Poėmi 
Aleksandra Bloką” (Maskva, 1959 
m.) visai kitaip interpretuoja Al. 
Bloką: “gražioji Ponia” — tai ne 
Kosmos. ne pasaulio siela, o se
noji caristinė Rusija, o “Kristus 
su baltu vainikėliu iš rožių” žy
giuojančiu revoliucionierių prv- 
šakyie- reiškia, kad ne visi karšti 
revoliucionieriai yra ateistai, kad 
nemaža revoliucionierių “neša 
ant savęs sunkų religinių prieta
ru krovini”, kurį ir simbolizuojąs 
Kristus su baltų rožių vainiku re
voliucionierių priekyje. G. Re- 
meniko dispozicijoje, rašant mi
nėta knyga, buvo ne vien origina
lūs Bloko kūriniai, bet ir jo pub
licistiniai straipsniai ir jo dieno
raštis, tad, mano nuomone, G. Re
menik geriau pažino ir suprato 
Bloko ideologiją negu A. Macei
na iš vertimu. A. Maceina gali 
kiek kitain interpretuoti Bloką, 
bet neturi taip iškreinti poeto su
kurto vaizdo ir iš falšyvo vaizdo 
daryti didingą filosofinę išvadą.

KATALIKŲ LAIKRAŠTIS “OUR 
SUNDAY VISITOR” birželio 24 d. lai
doj, pirmame puslapyje, atspausdino 
ilgą Patricia Young straipsnį “The 
Church in Lithuania". Straipsnio ži
nios imtos iš pasikalbėjimo su Tėvų 
V. Gutausku, SJ.

“MŪSŲ PASTOGĖ” rašo, jog Pul
gis Andriušis su savo “Rojaus vartais” 
prieš porą metų dalyvavęs “Draugo” 
romano konkurse, bet vertintojų k-ja 
pripažinusi veikalą “netinkamu nei su
augusiems, nei mažiems”. Gi Rašytojų 
dr-ja knygą premijavo.

PROF. J. ŽILEVIČIUS rašo Vargo 
ninku s-gos istoriją. Sąjunga šiais me
tais minėjo 50 metų gyvavimo sukak
tį. Sukaktuvinis koncertas įvyko bir
želio 3 d. Čikagoj, seimas — birželio 
4 dieną.

K. ZAPKAUS tarpybos paroda su
rengta Čiurlionio galerijoj, Čikagoj, 
birželio 16—24 d. Dailininkas meno 
mokslus baigė Syracuse un-te, N.Y. 
Tai buvo pirmoji jaunojo dailininko 
paroda, kurią surengė Akademinis 
Skautų Sąjūdis.

DAIL. PR. LAPĖ iliustravo Mairo
nio balades, kurias išleidžia “Romu
vos” leidykla. Leidinys bus didelio 
liuksusinio formato, kaip ir “Anykš
čių šilelis”, kurį išleido ta pati lei
dykla.

“AIDŲ” ŽURNALAS šiemet skiria! 
premiją už grožinę literatūrą, pasiro
džiusią 1960-61 m. ir atsiųstus rank
raščius. Vertintojų komisijai yra at
siųsta penki rankraščiai ir trys knygos. 
Komisiją sudaro: L. Andriekus, dr. J. 
Girnius, P. Jurkus, A. Nyka-Niliūnas, 
A. Vaičiulaitis.

PR. PAULIUKONIS sutiko JAV ir 
Kanados lietuvių II Kultūros kongre
se istorijos sekcijos pasėdžių daly
viams skaityti paskaitą “Šiaurės Ame
rikos lietuvių istorija kaip tautinio 
auklėjirno priemonė”.

MUZ. T£V0 PARKAIČIO, SJ, pia
ninui skirtas kūrinys “Miražas” buvo 
išpildytas pianisto Lesile Schnierer 
Mundelein kolegijos teatre Čikagoje. 
Kiek anksčiau tas pats kūrinys buvo 
atliktas Floridoj. Floridos un-to prof, 
dr. Mexine MacKay, laikraščio “The 
Tampa Times” muzikos skyriuje, jį 
taip vertina: “T. Markaičio kompozi
cija “Miražas“ nustebino klausytojus 
savo ultramoderniomis vidinėmis dali
mis, ypač savo disonansais, kurie su- 
chromatiškais pagražinimais primena 
muzikinę giminystę su Schoenbergo 
eksperimentinėmis tendencijomis. Ta
čiau, nesant pabrėžtų ritmiškų kon
trastų, visgi pastebima neoklasinė eko
nomija, kaip pas Hindemith ar Bar- 
tok”.

DR. K. C. GIRTAUTO knyga “The 
A.merican College Giri” išėjo iš spau
dos. Autorius profesoriauja Misericor- 
dia koelgijoj Dalas, Pa. Knygai įvadą 
parašė G. H. Shuster.

MAIRONIO “RASEINIŲ MAGDE” 
baigiama spausdinti ir dar šią vasarą 
pasieks skaitytojus. Knyga skirsis nuo 
ankstesnių leidimų ir savo formatu ir 
išvaizda, ir gerokai išlyginta kalba bei 
rašyba. Šiuo veikalu “Terra” nori ne
tik prisidėti prie Maironio metų at
žymėsimo, bet ir duoti Įdomios reika
lingos lektūros mūsų lituanistinėms 
mokykloms ir jaunimui. Pr. Al.

“GLOS POLSKI”, lenkų laikr. To
ronte, nr. 26, 1962.VI.28, 3 psl. ra
šo apie okup. Lietuvos rašytoją Siri
jos Girą, kuris atsiuntęs kritiškas pas
tabas Varšuvos žurnalui “Argumenty” 
apie filmą “Kryžiuočiai”. Esą istori
niai Įvykiai jame neleistinai iškreipti. 
Senieji lietuviai pavaizduoti laukiniais, 
kurie net kalbėti nemoką, nors yra 
žinoma, kad lietuvių dainos esančios 
vienos seniausių Europoje ir siekian
čios gilesnę senovę nei ekrane pavaiz
duotasis. Režisorius net nepasistengęs 
nuvykti Krokuvon pasižiūrėti Jogailos 
sarkofago, kur pavaizduoti ano meto 
lietuvių kariai su civilizuota apranga. 
Be to, jų apranga matyti žiginunto Se
nojo maldaknygėje. Sakoma, filmas 
paruoštas pagal H. Sienkevičiaus roma
ną. Bet tai netiesa, rašo Sirijos Gira. 
Romano Vytautas visiškai ignoruotas 
ir jo vieton įvestas trumpam momen
tui jo vardu kažkoks kirpėjo tipas. 
Jei lietuvių kariai vaizduojami pagal 
Mateikos paveikslą, kodėl liko užmirš
tas centrinis asmuo, t. y. Vytautas? 
Jogailos vaidmenį Žalgirio mūšyje re
žisorius A. Fordas žymiai padidinęs.

KLAIPĖDOJE ATIDARYTA antroji 
Žemaitijos meno meistrų dirbinių pa
roda. Joje dalyvauja daugiau kaip 100 
autorių iš 15 Žemaitijos rajonų. Vil
niaus radijo pranešimu, patrauklūs esą 
portjerai, staltiesės, lovatiesės, juos
tos, kilimai. Susilaukusios didelio dė
mesio keramikos meistro kuršėniškio 
Jono Paulausko medžio drožybos, Pa
langos gyventojo A. Kvaso darbai ir 
klaipėdiečio Vyt. Majoro medžio ba
reljefai “Kovojanti Afrika” ir “Meš
keriotojai”. Parodoje apsilankė per 
500 klaipėdiečių, be to. svečių iš Lat
vijos. Šiaulių ir užsienio kraštų jūri
ninkų. E.

LILIJA ŠUKYTĖ
gimusi Kaune, i Kanadą atvyko 1949 
m. Cathedral gimnaziją Hamiltone bai
gė 1958 m. ir tą patį rudenį pradėjo 
studijas McMaster un-te, pasirinkdama 
vokiečių ir prancūzų kalbas. Studijas 
labai sėkmingai baigė ši pavasarį B.A. 
laipsniu.

Studijų metu už pasižymėjimą moks
le buvo garbės sąraše ir visą laiką ga
vo pilnas stipendijas. Už puikų pran
cūzų kalbos naudojimą šveicarų atsto
vybės Kanadoje buvo apdovanota pre
mija knygomis. Praėjusiais metais va
saros atostogų metu gavo stipendiją 
pagilinti prancūzų kalbą Montrealio 
universitete.

Baigus un-tą L. šukytei buvo pasiū
lyta stipendija magistro laipsniui, ta
čiau ji šiuo metu apsisprendė studijuo
ti muziką. Yra baigusi Toronto karališ
kąją konservatoriją, šį pavasarį, po 
sėkmingu dainavimo audiciju. buvo i V • . .
iriimta į Toronto un-to muzikos fa- ri-J^ r_s
kultetą Artist Diploma Course. Be to, 
šį pavasarį ji laimėjo pilną vienų me
tų stipendiją studijuoti muziką Vokie
tijoje. Tokių stipendijų visai Kanadai 
fed. V. Vokietijos valdžia buvo pasky
rusi tik 4.

Studijuodama McMaster un-te pri
klausė org-joms, o lankydama g-ją, bu
vo skautė ir ateitininkė. Dalyvavo ei
lėje koncertų Amerikoje ir Kanadoje, 
užsirekomenduodama liet, visuomenei 
kaip talentinga solistė. Nuo visos eilės 
kvietimų koncertuoti jai teko atsisa
kyti dėl įtempto studijų darbo.

šią vasarą L. šukytė McMaster im
te pradėjo rusu kalbos studijas.

Sk. St.

Neseniai pas mane gautas naujau-žymi bolševikų kankinto kun. Kazi- 
sias “Tėvynės Sargo” numeris. Tai Lie-1 miero Juršėno 50 metų kunigystės su- 
tuvių Krikščionių Demokratų S-gos or- kakti.
ganas. Pradėtas leisti 1896 m., gvilde
nąs kultūros, visuomenės, politikos ir 
socialinių mokslų klausimus, šiuo me
tu žurnalą redaguoja dr. V. Litas; P. 
Maldeikis ir kan. V. Zakarauskas.

žurnalo kelionė pas skaitytojus, ma
tyt, dėl lėšų stokos, reta ir neregulia-

mėn. pradžioje, pažymėtas dar tik pir
muoju 1962 m. numeriu.

Siame nr. P. Gaučys rašo apie prel. 
P. Juro Įnašą į mūsų kultūros lobyną. 
Straipsnis neišsamus ir beveik visai 
nenurodantis straipsnio atsiradimo 
tikslo. Apie jo 70 m. amžiaus sukakti 
nieko nesakoma. Prabėgomis sumini
ma prelato veikla ir jo išleistosios kny
gos, toli gražu, visų neišvardinant, tik 
pabrėžiant, jog jubiliatas išleidęs apie 
40 knygų. Galiausiai straipsnio auto
rius prisipažįsta negalįs visų prelato 
nuopelnų išvardinti dėl laiko stokos. 
Straipsnis įdėtas žurnale pirmuoju 
kaip vedamosios minties atstovu.

Dr. J. Meškauskas savo straipsniu at-

Toliau žurnalo medžiaga visdėlto pa
sitaiso. Skaitome gana gerą teisinės 
srities dr. K. Šidlausko straipsni “Pa
vergtosios tautos atstovavimas” (tai 
pastabos apie VLIKo teisinę padėti); 
kan. V. Zakarausko komentarą apie 
naująją socialinio mokslo chartą — 
popiežiaus Jono XXIII encikliką “Ma
ter et Magistrą” ir M. Krupavičiaus 
rasini — “Egzistencialinė etika”. Tai 
svarios medžiagos gabalai. Kronikinėj 
žurnalo daly apžvelgtos VLIKo 1962 
m. sesijos, lietuvių delegacija pas JAV 
prezidentą, Bažnyčios visuotinė santa- 
ryba. V. V. rašo apie 1941 m. birželio 
23 d. sukilimą, kurio nebuvę, o tik... 
partizaninis judėjimas.

Rašinyje “Kai spauda monopolizuo
jama” kažkas ir kažkam primetama 
nieko konkrečiai nepaminint.. Esą kaž
kokia srovė monopolizuojanti bendrinę 
spaudą. Tai gali būti aišku tik arčiau 
stovintiem žmonėm.

Į pabaigą žurnale dar rašo Vitenis 
Rimantas apie krikščioniškąją demok
ratiją akcijoj — 
narus Niujorke

Atsiųsta paminėti
Tėvynės Pašvaistė, Moksleivių me

traštis 1961-1962 Maironio metai. Iš
leido Čikagos aukštesnioji lituanistikos 
mokykla. Spaudė “Vilties” spaustuvė. 
Tiražas 1200 egz. 208 psl. Kaina nepa
žymėta.

Souvenir Book in honor of The 
Right Reverend Monsignor FYancis M. 
Juras on the occasion of his fortieth 
anniversary in the* Priesthood.

Ateitis, nr. 5, 1952 m., gegužės mėn. * 
Turiny: A. Baronas, Rašytojas ir žurna
listas (I): D. Masionytė, SAS Ideologi
niai kursai; L. Kalnytė, Moters rolė
V. Krėvės 
dime ir kt.

Lituanus, 
Lithuanian 
This issue 
ductions of the works of A. Moneys. 
The cover design by K. čerkeliūnas.

šaltinis, nr. 3, 1962 Maironio metai, 
birželis. Šis numeris spausdintas “Ni
da” spaustuvėje. Yra nedidelio for
mato ir atrodo gražiai.

Knygų lentyna, nr. 1. 1962 m. Lei
džia V. Šaulius. 32 psl. šis numeris 
didesnio formato su aiškiai lengvai 
skaitomu šriftu. Prenumerata $2,50 
JAV ir Kanadoje. Kitur $1,50. Adre
sas: Lith. Bibliogr. Service, 1132 N. 
Walnut Str., Danville, 111., USA.

Skautų Aidas, nr. 6. 1962 m., birže
lio mėn. Lietuvių skaučių ir skautų 
mėn. žurnalas.

Vytis, nr. 6, birželis-liepa 1962 m. 
Lietuvos vyčių organas. Adresas: 1625
W. Marquette Ref, Chicago 36, Illi
nois, USA.

Floridos lietuviai, mėnesinis Flori
dos lietuvių laikraštis. Leidėjai A. Za- 
bukas ir P. Pocius. Redaktorius A. 
Karnius, 6900 - 10th Ave., St. Peters
burg, Fla., USA. Prenumerata $2 me
tams.

Šarūno asmens atsisklei-

No 4. Published by the 
Student Association, Inc. 
is ilustcated with repro-

tesniuš visuomenės sluogsnius ir iš jų ruošėsi rinktis sau 
būsimą žmoną. Tiro tikslu susipažino su inteligentinga 
mergaite, kuri tuo metu buvo Įpusėjusi savo studijas uni
versitete. Pažintis prasidėjo "akademiškai , diskutuojant 
esmines problemas. -

— Kai mes susipažinom ir pradėjom draugauti, — pa
sakoja minėtoji mergaitė, nūn ištekėjusi moteris, — jis 
jau ketvirtą vakarą pradėjo man pasakoti savo dvasinę 
būseną. Tada nesupratau k<xlėl. Vėliau, kai sutikau daug 
panašių žmonių ir jie visi panašiai skubėjo kreipti kalbą 
i tą puse ir lieti savo vidaus nerimą, dažnai dengiamą 
tvirtų Įsitikinimų, aš priėjau išvados, kad ir šiam vyrui 
rūpėjo savoji religinė būsena, ir jis turėjo kam nors pati
kimam tai išpasakoti.

— Mes pradėjom kallx-ti apie Dievą, — tęsė moteris.
— Jis sakė netikįs jo buvimu, tačiau ramią, žvaigždėtą 
naktį jaučiąs kažkokią dvasinę apraišką gamtoje, jaučiąs 
dvasinę galybę. Atsimenu, tada jam pastebėjau: jei ši
taip jis jaučia, tai tiki Dievą. Kai aš jam tai pasakiau, 
jis nustebo.

— Klausykit, ar jūs galvojat, kad aš tikiu?
— Žinoma. Jeigu jūs tokius jausmus išgy venai žvelg

damas i žvaigždėtą dangų ar žydinčioj pievoj, kaip-iięs->į ji

prisispyręs jas Įrodinėti. Tikrasis vidinio nerimo motyvas 
slypėjo kažkur giliau ir tai paaiškėjo iš tolimesniu po
kalbių.

Dievu bodėjosi, Hitleriu žavėjosi
Užsienines studijas jis baigė Vokietijoj. Tuo metu, 

kai jis studijavo, iškilo nacionalsiK-ialistinis judėjimas. Vy
ko slapti vokiečių studentų susirinkimai, kuriuose ir jis 
dalyvavo. Ateidavo kalbėti Hitleris, ir jis girdėjo ji ne
vienų kartą; juo buvo tiesiog sužavėtas. Nuo to laiko jam 
Įstrigo vadizmo principas. Nūnai vadizmas jam vaidenosi 
kaip išgellx*jimas iš žmonijos chaoso ir palaidumo. Tą 
principą Įgyvendinti esanti misija kaip tik tų vynj. kurie 
esą stiprūs intelektualiai. Bet kai jis apie tai kalbėdavo, 
vis ir vis grįždavo prie Hitlerio. Jis nežinąs kito asmens, 
kuris jam būtų padaręs tokio Įspūdžio, kaip šis vokiečių 
tautos vadas. Tada Hitleris jau buvo valdžioje ir pasiekęs 
savo apogėjaus. Ir jis lygindavo tuos Įspūdžius, kuriuos 
jx'rgyveno klausydamas Hitlerio kalbų, kai šis buvęs dar 
"niekis", mažai kam žinomas, tik daugelio tikimas, su 
ta padėtimi, kurios jis dabar buvo pasiekęs.

— Ir kuo jis tos padėties pasiekė? — klausdavau tada 
i. — Ar savo intdektu?

galite save laikyti netikinčiuoju! ' “ — Ne! Jis tikėjo savo politine misija. Jis taip tikėjo.
— Taip, taip... — kiek nutilo jis. — Gal jūs ir teisi.' kad galėjo Įtikinti ir studentus, ir mases, ir visą tautą. Jis 

Savo dvasios slaptnmoj gal ir norivian tikėti Dievą, lx-t buvo asmenylx\ politine'* asmenylx*. Už tai aš tikiu, kad 
negaliu.

Save jis laikė intelektualu ir vėliau atvirai teigė, kad 
netikėjimas esąs visiškai natūralus ri'iškinys gilaus prot,i 
žmogui. Negalima esą suderinti intelektualumo su reli
gingumu. nes tikėjimas vistiek prieštaraująs protui.

— Tada- jam pastebėjau, — pasakojo moteris. — kad 
yra buvę nepaprastai stiprių žmonijos protų, kurie tačiau 
pripažino Dievo buvimą, buvo gilūs mistikai ir nuošir
džiai vykdė religines praktikas.

Vyras bandė pakartotinai teitrinti savo pažiūras ir

dvasiškai stipri jxilitinr asmenybe turi teisę tautai vario 
v auti ir iš tautos padaryti, ką ji nori.

— Ar galima vienam žmogui patikėti tautos vadovy
bę? — reiškiau savo abejonę.

— Kas sugebi vadovybę paimti i rankas, tam ir gali
ma patikėti.

Nors pats save laikė tautininku, tačiau negalėjo patei
sinti esamo IJetuvos režimo. Prezidento jis nelaikė tautos 
vadu nei diktatoriumi. Vado idealas jam būro tik Hitle
rio tipo žmogus.

apie sutdijinius semi- 
Duodąma apžvalga 

apie Italijos kr. demokratų partijos 
VHI-jį kongresą Neapolyje.

šiame numery 64 psl. Redakcijos 
adresas: 509 Nolton Ave., Willow 
Springs, III., USA. Pr. Alšėnas

KAUNE VEIKIĄS CHORVEDŽIŲ 
CHORAS birželio 11 d. išpildė koncer
tinę programą Kaune ir birželio 12 d. 
Vilniuje. Liepos 9 d. chorvedžiai iš
vyksta į koncertinę kelionę po R. Vo
kietiją. E.

Populiari knyga
Iš komunistiniame pasaulyje 

draudžiamų knygų po pagarsėju
sios Pasternako “Dr. živago” 
šiuo metu labiausiai skaitoma 
knyga yra jugoslavo Milovan Dji- 
las “Pasikalbėjimai su Stalinu”. 
Komunistinių kraštų diplomatai 
Vakarų pasaulyje grobsto tą kny
gą. Jiem palengvinti vakariečių 
žvalgyba neseniai paruošė knygos 
vertimą rusų kalba, kurią galės 
sava kalba perskaityti.

POCONO KALNAI

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?

Tik čia galėsite pamatyti visą gamtos groži, rasti ramybę ir gerą 
poilsi, kuris po sunkaus visų metų darbo, kiekvienam yra labai 
reikalingas.
ECHO VALLEY LODGE

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviškoje vasarvifetėje pra
tesite laiką, kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose prisiminimuose; 
kartu suteiks Jums poilsį, ramybę ir lietuviška aplinkuma.

ECHO VALLEY LODGE
teisite laiką, kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose prisiminimuose; 
kambarius šu visais patogumais ar tai viengungiui ar su šeima, pui
kią teniso—krepšinio aikštelę, gerą lietuvišką maistą ir malonų 
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 ptevienėms 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
REALTORS

2336 Bloor St. W Tel. RO. 2-8255

SPORTAS
BABY POINT
$16.900. pilna kaina, gražus rupių 

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

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

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

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

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

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

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

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.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Vaiku kongresas žavėjo turistus
(Atkelta iš 1 psl.) I chorai. Vad. kun. B. Pacevičiui ir 

Niagara Falls, moterys, vadovau-' pianinu palydint kun. Br. Jurk- 
jamos J. Dainoros jau laukė su i šui, jungtinis choras, kad ir be re- 
pačių paruoštu maistu ir visus 
.sočiai pavalgydino. Laiko pietums 
nebuvo daug skirta, ir paskubo
mis visi vyko į Collegiate Voca
tional auditoriją atskirų parapijų 
pasirodymui — koncertui.

Kongreso koncertas

peticijos, sudainavo keletą lietu
viškų dainų. Užbaigos žodį tarė 
visai programai vadovavęs Stp. 
šetkus iš St. Catharines. Visiems 
padėkojo Kanados Liet. Katalikų 
Kunigų Vienybės pirm. kun. dr. 
J. Tadarauskas. Visą kongreso 

Gražiai dainavo su judesiais ir' rengimo naštą ant savo pečių ne- 
šokiais Prisikėl. par. berniukai ir šė Tėvas B. Mikalauskas, OFM, iš 
mergaitės, išmokyti kun. B. Jurk- St. Catharines, talkinamas savo 
šo. Dainuodami puikiai pašoko parapijiečių.
aguonėlę ir kitus taut, šokius Ha- ’ Pažymėtina, kad vaikus globo- 
miltono šokėjai, paruošti p. j jo ir pirmoji pagalba—St. John’s 
Breichmanienės. Įspūdingai akor- ambulansas, kuri budėjo beveik 
deonu grojo pats vienas atvažia- visą laiką.
ves iš Sudburio A. Kusinskis. Ma- Šiame kongrese jau buvo maty-ves iš Sudburio A. Kusinskis. Ma- Šiame kongrese jau buvo maty- 
loniai pianinu nuteikė M. Klevai- ti pažanga — pasimokyta iš pra
te iš Hamiltono ir M. Gamziukai- eities. Tektų dar laukti didesnio 
tė iš Buffalo. Delhi atstovai pa- suaugusių dalyvavimo, gausesnių 
demonstravo komišką boksą, ku- tvarkdarių, vaikams labiau pri- 
rį gražiai paaiškino gimnazistas! taikytos programos gal net atski- 
Miceika. Neatsiliko ir vietiniai St. i rų grupių varžybų formoje. Be to, 

‘ reikėtų bandyti koncertinę prog- 
, ramą su mikrofonų pagalba pra-

Catharines su savo pasirodymais 
Pabaigoje eilę gerai paruoštų dai

_nų padainavo Toronto šv. Jono vesti po atviru dangumi, kad ir 
Kr. parapijos jaunimo choras, kanadiečiai matytų. Ši kartą jie 
vad. kun. B. Bacevičiaus. Užbai- gėrėjosi tik eisena ir skaitė plaka- 
gai sceną užpildė visi kongreso tą “God save Lithuania”. P. Br.

Žydų problemos
Ar Amerikos žydai pradeda likti universalus. Visi pasmerkė 

kultūrines, BenGurion filosofiją, primenan
čią pasaulį, kuriame dauguma žy
dų yra užaugę ir kur mažumų na
riai nebuvo laikomi tikrais tos 
tautos nariais. “Mes, gyvendami 
Amerikoje, nesijaučiame nė kiek 
blogesniais žydais už Izraelio pi
liečius”.—pareiškė prof. Glueck, 
Cincinati žydų un-to profesorius.

•prarasti savo 
tautines ir religines savybes? 
Tiems ir panašiems klausimams 
svarstyti Amerikos žydų kongreso 
atstovai turėjo konferenciją Jeru
zalėje su Izraelio valdžios atsto
vais. Amerikos žydų atstovai tvir
tino, kad jie, gyvendami Ameriko
je, gali išlaikyti savo žydiškumo 
charakterį.

Priešingos nuomonės yra Izrae
lio premjeras David BenGurion. 
Jo nuomone, kur žydai begyven
tų, jų visas lojalumas turįs pri
klausyti Izraeliui. Jis pranašauja, 
kad žydai Amerikoje praras savo 
savybes labai artimoje ateityje ir 
pasidarys įvairių tautų mišiniu. 
Pagal BenGurion Izraelis tėra 
vienintelis ryšys, jungiąs žydus 
visuose pasaulio kontinentuose.

Konferencijoje dalyvaują ame
rikiečiai žydai premjero nuomo
nei griežtai pasipriešino. Jų nuo
mone, judaizmas negali būti riša
mas su betkokia tauta ir turi iš-

Šiaurės Amerikos pabaltiečių vasa
ros varžybos įvyks 1962 m. liepos 14- 
15 d., Udora, Ont., Kanadoje. Pabaltie
čių sporto federacijos įgaliojimu, var. 
žybas vykdo estų sporto klubas “Ka
lcy”.

Varžybų programoje: lengvoji atle
tika, plaukymas, lauko tenisas, futbo
las (soccer), ir šaudymo varžybos.

Udora vietovė yra apie 50 mylių į 
šiaurę nuo Toronto. Visos varžybos 
bus vykdomos estų vasaros sportinėje 
stovykloje, kur visi įrengimai yra pas
tatyti pačių estų — olimpinių stan
dartų 400 metrų stadijonas, 50 m. 
plaukymo baseinas, 50 m. šaudykla 
bei aikštės žaidimams.

Lengvoji atletika vyrams: 100 m., 
200 m; 400 m; 800 m; 1500 m; 5000 
m; 110 m. kliūtinis; 400 m. kliūtinis; 
į tolį; į augštį; su kartimi; trišuolis; 
rutulys; diskas; jietis; kūjis; 4 x 100 
estafetė; 4 x 400 m. ėst.

Lengv. atletika moterims: 60 m; 
100 m; 200 m; 80 m. kliūtinis; į tolį; 
į augštį; rutulys; diskas; jietis; 4x60 
m. estafetė.

Plaukymas vyrams: 100 m. laisvu 
stiliumi; 400 m. 1 st.; 1500 m. 1. st.; 
100 m. krūtine; 200 m. krūtine; 100 m. 
nugara; 100 m. peteliške; 4 x 100 m. 
estafetė laisvu st.; 4 x 100 m. estafetė 
įvairaus plaukimo.

Plaukymas moterims: 50 m. laisvu 
st.; 100 m. laisvu st; 200 m. laisvu 
st.; 50 m. nugara; 50 m. krūtine; 50 
m. peteliške; 4 x 50 m. estafetė laisvu 
st.; 4 x 50 m. estafetė įvairaus plauki
mo.

Lauko tenisas — vyrų vienetas; mo
terų vienetas; vyrų dvejetas; moterų 
dvejetas; mišrus dvejetas.

Futbolas (soccer) — vyrams.
šaudymas: šautuvai .22 kalibro. 3— 

jose pozicijose. Individualiniai ir ko
mandiniai. Komandą sudaro 4 žmo
nės.

Varžybose dalyvauti gali visi lietu
viai sportininkai registruoti FASK-te 
ir FASK-to aprobuoti. Lengvojoje at
letikoje ir plaukyme dalyvių skaičius 
neapribotas. Lauko tenise dalyvių skai
čius yra dalinai apribotas. Futbole at
stovauja tautybių rinktinės.

Sporto klubams yra išsiuntinėta re
gistracijos formos. Nepriklausantieji 
ir norintieji dalyvauti prašomi regis
truotis nevėliau kaip iki liepos 5 d. 
FASK-te, 1211 Carlyon Rd., East Cle
veland 12, Ohio, USA.

AUŠROS ŽINIOS
šį savaitgalį, liepos 7-8 d. York Me

morial stadijone — Keel & Eglinton - 
įvyks Š. A. lietuvių sportinių žaidynių 
lengvosios atletikos pirmenybės. Daly
vaus Amerikos ir Kanados lietuviai 
sportininkai. Tolimoji Kalifornija žada 
irgi atsiųsti savo garsiuosius lengvaat
lečius’ Pradžia šeštadienį 1 vai. p.p.

šeštadienio vakare Prisikėlimo sa
lėje bus susipažinimo vakaras. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Šeimos, galinčios apnakvydinti at
vykstančius svečius, prašom pranešti 
J. Bukšaičiui RO. 2-1649, J. Bilkiui 
LE. 6-4914 arba Prisikėlimo par. rašti
nei LE. 3-0621 ir LE. 3-0977.

Smulki pirmenybių programa ir at
vykstančių sportininkų sąrašai šį tre
čiadienį bus iškabinti Prisikėlimo par. 
kavinėje.

Kadangi už poros savaičių įvyksta 
š. Amerikos pabaltiečių pirmenybės, 
iš Kalifornijos atvykstą 4 lengvaatle
čiai norės pasilikti visą savaitę Toron
te ir yra reikalingi nakvynės. Galį juos 
priglausti, malonėkite paskambinti T. 
Pauliui LE. 3-0621.

Sveikiname A. Žaliauską, pasiekusį 
Ontario lengvosios atletikos pirmeny
bėse naują Ontario rekordą šuolyje į

tolį 22WM ir N. Kėkštaitę Scrboro- 
Etobicoke pirmenybėse iš 48 plauki
kių išsikovojusią 4 vietą.

A. Žaliausko nuotrauka yra įdėta 
“Globe & Mail” birželio 30 d. Nr.

VYČIO ŽINIOS
Ontario lengv. atletikos pirmenybė

se dalyvavo 4 Vyčio lengvaatlečiai: ta
čiau ypatingų laimėjimų nepasiekė. 
Mergaičių iki 18 metų grupėje R. 
Renkauskaitė disko metime laimėjo 
4 vietą numetusi diską 77-9%. J. Ši
leika 100 yd. nubėgo per 11,1 ir į tolį 
nušoko 16 -5. Y. Renkauskaitė mer
gaičių iki 16 m. grupėje numetė dis
ką 61-5% ir į tolį nušoko 13-3.

L. Plačiakis Toronto Tykes ir Atoms 
pirmenybėse jauniausioj grupėje iki 
10 mt. pasiekė naują rekordą trišuoly, 
nušokęs 25 -10.

Lauko teniso pirmenybes, K.S.A. pa
vedus šiais metais praveda L.S.K. Vy
tis. Pirmenybės įvyks liepos 21 d. Tri
nity parko aikštėje. Pirmenybės bus 
vykdomos vyrų, moterų, jaunių ir mer
gaičių grupėse. Bus žaidžiami viene
tai ir dvejetai. Informacijos reikalu 
prašau kreiptis pas P. Gvildį.

Vytiečių lauko teniso treniruotės 
vyksta Trinity parko aikštelėse Nr. 
2-3-4 pirmadieniais Ir trečiadieniais 
nuo 7 vai. vak. z

Lengv. atletikos treniruočių vasaros 
metu nebus, išskyrus atskirus susitari
mus. Vaikų treniruotės bus atnaujin
tos rugpjūčio pabaigoj. .Pabaltiečių 
varžyboms estų stadijone prie Lake 
Simcoe yra pakviesti šie lengvaatle
čiai — R. Renkauskaitė, T. Supronaį- 
tė, O. Balsienė, S. Kasperavičiūtė, J. 
Jonynaitė ir lauko tenisininkai — O. 
Rautinš, J. Žukas ir P. Gvildys.

Š.A.L. žaidynėse, kurios įvyks šį sa
vaitgalį Toronto York Memorial stadi
jone, dalyvaus augščiau minėti lengva
atlečiai ir S. Jaškevičius. A. S.

’ LONDON, Ont
DR. A. KAVECKAS, nuolatinis vie

tos skautu ū* Jamborės Fondo rėmėjas, 
paaukojo vietos skautu reikalams $30 
ir Jamborės Fondui $20. Už tokią gra
žią auką tariu nuoširdų ačiū.

Dr. A. Kaveckui Jamborės Fondas 
suteikė rėmėjo vardą. V. Gudelis

OTTAWA, Ont.
TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO DIENŲ 

MINĖJIMAS. — Inž. A. Paškevičius 
suglaustai paminėjo vietos laikraščiuo
se tragiškuosius birželio įvykius. Bir
želio 14 d., drauge su estais ir latviais, 
padėti vainikai prie vengrų kryžiaus, 
pastatyto vengrų sukilimo aukoms pa
minėti Beechwood kapinėse, kai val
džios įstaigos nedavė leidimo padėti 
vainiko prie žuvusiųjų Kanados karių 
paminklo prieš parlamentą. Prie šio 
paminklo atliekamos visos svarbesnės 
ceremonijos; prie jo pededa vainikus 
visi svetimų valstybių atstovai ir Ka
nados sostinę aplanką svečiai. Lauksi
me palankesnių laikų, kada ir mums, 
neteisybių naštą nešančios tautos at
stovams, bus leista naudotis teisėm, 
lygiom su visomis kitomis tautomis, 
kada mes, pagerbdami savo tautų did
vyrius kankinius, tuo pačiu pagerbia
me ir Kanados karius didvyrius.

ALBINA IR JUOZAS ŠIMANSKIAI 
susilaukė pirmgimio sūnaus. Liet. Ben
druomenė sveikina jauniausią savo na
rį ir jo laiminguosius tėvelius.

BIRŽELIO 17 D. Bendruomenė su
ruošė gegužinę dr. A. Šidlauskaitės 
ūkyje. Otaviškis

Niujorkas. — Aliaska greitai 
tampa labai svarbiu žemės alyvos 
kraštu. 1957 m. buvo išgręžtas 
pirmasis naftos šaltinis, o 1961 
m. Aliaska jau buvo 19-ta iš 31 
JAValstybių, kuriose iš žemės 
pompuojama nafta.

WELLAND, Ont
PADĖKA

KLT S-gos Wellando sk. rengtos Jo
ninės birželio 23 d. praėjo su dideliu 
pasisekimu. Graži programa sutraukė 
daug Wellando, St. Catharines ir Nia
gara Falls lietuvių. Daug buvo iš Ha
miltono, Toronto, Buffalo ir kt. toli
mesnių vietovių. Nemaža atsilankė ir 
kitų tautybių svečių.

Joninių rengėjai dėkoja Clevelando 
vyrų oktetui ir jų vadovui p. R. Ba
bickui: Detroito tautinių šokių grupei 
ir vadovei p. G. Gobienei už tokią įdo
mią programą, kuri šioms Joninėms 
suteikė nepaprasto iškilmingumo.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškume ir kanadiškame stiliuje.
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

JkQTusJ1

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmq, žemės sklypu, 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 bangai iukas, 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 mylių nuo Toronto, 200 akru žemės ūkis su pilnu įrengimu-

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

Taipgi dėkojame visiems Niagara 
pusiasalio lietuviams ir tolimesnių vie
tovių svečiams, atsilankiusiems į šias 
Jonines. Mieli tautiečiai ir tautietės! 
Jūsų gausus dalyvavimas dar kartą 
Įrodė, jog Joninių šventė Wellande 
yra pageidaujama.

Dėkojame visiems tiems, kurie suti
ko duoti nakvynes mūsų menininkams: 
iš Port Colborne p. Radvilams ir p. 
Staškevičiams; iš Niagara Falls p. Ja- 
nušoniams ir p. Balsams; iš Wellando: 
p. Sileikiams, p. Adomynams, p. Preik- 
šaičiams, p. Kazlauskams, p. šurkams, 
p. p. Blužams.

Dėkojame viseiems aukojusiems lo
terijai fantus ar pinigus fantam pirk
ti.

Ypatinga padėka tenka asmenims, 
kurie atliko vienokias ar kitokias pa
reigas parengimo metu: p. Jonaičiams, 
p. A. Pranaičiui su dukrele, p. V. Ja- 
sulioniui, st. cathariniečiams p. J. Sa- 
rapnickui, p. M. Saukai su sūnum, p. 
Bogušiui, p. Švažui, p. Bisinauskams, 
p. čeporienei ir kitoms ponioms padė
jusioms virtuvėje. P. O. Staškevičie- 
nei ir p. Simonaitienei, talkinusioms 
menininkų vakarienės metu. P. B. Si
monaičiui suorganizavusiam skautus 
— tarnybą loterijai. P. D. Dauginie
nei už paruošimą loterijai staliuko. 
P-lėms čeporytėms, p. Valei ir Jonui 
Lekavičiams, dirbusiems prie loteri
jos. Visiems kitiems, kurie kuo nors 
mums talkino, bet kurių pavardės čia 
nesuminėtos, nes sunku beatsiminti, 
nuoširdžiai dėkojame.

Dėkojame LB Wellando apyl. pirm, 
p. A. čepukui už tartą žodį, taipgi Mr. 
J. Waterman už pasakytą padėką ang
lų kalba.

Dėkojame “Tž” maloniai sutikusiem 
duoti vietos šių Joninių reklamai. 
Taipgi p. Paužuoliui už gražią kores
pondenciją “NL” savaitraštyje, p. J. 
Simanavičiui ir P. Puidokui už paskel
bimą per radio.

šis didelis Joninių pasisekimas ir 
darnus visų bendradarbiavimas įrodo, 
jog Joninių tradicija Wellande yra 
įstatyta į senas vėžes.

St. Stephen's salė kitų metų Joni
nėms yra paimta birželio mėn. 22 die
nai. Reikia tikėtis, kad LB Wellando 
apyl. v-ba paseks savo pirmtakūnų, 
Joninių įsteigėjų Wellande LOK, pė
domis ir perims Joninių ruošimą.

KLT S-gos Wellando sk.

Liet. gimnazijos
(Atkelta iš 3 puslp.) 

nimu sutinka žinias apie galimą 
dar vienos naujos lietuviškos gim
nazijos Įsisteigimą Čikagoje. Be 
abejonės, tai didelis’ pliusas tos 
vietovės tautiečiams. Tik tuo pa
čiu kyla labai rimtas klausimas 
apie būsimos įstaigos finansus, 
t. y. išsilaikymo galimybes. Jau 
kuris laikas, kai gerai organizuo
tos katalikiškos mokyklos JAV 
junta vis sunkėjančią finansinę 
naštą. Jau net girdėti balsų, svars
tančių katalikiškų mokyklų per
tvarkymą ir siūlymą palikti prie 
pradinių ar vidurinių mokyklų. 
Atseit, finansinė našta darosi vis 
sunkiau pakeliama JAV katali
kams. Čia nereikia užmiršti, kad 
seselės mokytojos negauna dau
giau kaip $1.000 atlyginimo me
tams. Pasauliečiams mokytojams 
jau reikia mokėti pilnas algas, 
kurios siekia nuo 45 iki 75 šimtų 
metams, pagal išdirbtų metų skai
čių ir turimą akademinio išsilavi
nimo mokslinį laipsnį. Ar ne tie 
patys vargai, tos pačios proble
mos spaus ir naują Ifetuvišką 
mokslo židinį? Viena yra tikra: 
mokslapinigių visoms išlaidoms 
padengti tikrai neužteks. Negali
ma jų bus reikalauti tiek, kad bū
tų neįkandami mokinių tėvams. 
Iš kur ateis likusi parama? Au
kos? Abejotina. Turint jau visą 
eilę lietuviškiems reikalams ski
riamų fondų, dar tikėtis naujų 
aukų, kažin ar būtų realu. Kartu 
su tuo, jei dar bus renkamos au
kos čia veikiančiai naujai gimna
zijai, aišku, savaime uždarysime 
ir Vasario 16 gimnaziją Vokieti
joje, kuriai ir taip, toli gražu, 
nesudedame pakankamų sumų.

Dėl dėstomos kalbos
Dar treti balsai gyvai svarsto 

gimnazijos dėstomosios kalbos 
klausimą. Vieniems lietuvių dės
tomoji kalba, esą, būtų visiškai 
nepriimtinas dalykas; tokie teno-

ar bendrabučiai?
retų, tik galimai stipresnio litua
nistinio švietimo dėstymo. Kiti 
gi, sako, jei steigsime gimnaziją 
su anglų dėstomąja kalba, var
giai ar pasiektume norimo tiks-’ 
lo. Esą, amerikiečiai pakankamai 
turtingi, turi nemažai gerų gim- 
nazijų, pajėgia jas išlaikyti, tad,’ 
koks būtų mūsų reikalas steigti: 
jiems dar vieną, nors ji ir vadin-l 
tusi lietuviška; tad, jei jau kurti! 
lietuvišką gimnaziją, ji turėtų bū- ’ 
ti lietuviška visapusiškai. Žinia,1 
prie tų nuomonių tik jau smar
kiai prisideda ir individualus pa
čių tėvų Įsitikinimas. Tie, kurie 
tiki, kad'už keleto metų galės grįž
ti su savo prieaugliu Tėvynėn, 
aišku, tenori tik tokios gimnazi
jos, kurioje visas mokslas būtų 
einamas tik lietuviškai . Gi tie, ku
rie jau nebetiki i grįžimą arba ne
žada grįžti net ir tada, kai būtų 
galima, aišku, piestu stoja prieš 
dėstymą lietuvių kalba ir teno
ri savo vaikus mokyti tik gyvena
mojo krašto bendrine kalba.

Vietoje gimnazijų 
bendrabučiai?

Naujesnis, bet irgi labai prak
tiškas ir gilus pasiūlymas, kuris 
neturėtų būti numestas šalin, tai 
mintis apie steigimą lietuvių jau
nimui lietuviškų bendrabučių, ku
rie galėtų labai vertingai papil
dyti mūsų jaunimo lituanistinį iš
silavinimą. Putnamo seselių prak
tika teikia labai šviesių vilčių, 
kad tokia įstaiga gali būti labai 
vertinga ir pageidaujama lietu
viškojo jaunimo auklėjime. Gal 
tai ir būtų pats realiausias ir ide
ališkiausias viso to painaus klau
simo sprendimas. Prieš einant 
prie lietuviškos gimnazijos steigi
mo derėtų jį labai plačiai ir vi
sapusiškai apsvarstyti. Mūsų 
spaudos puslapiai turėtų būti tam 
reikalui galimai plačiau atidary
ti, kviečiant ir laukiant 
nuomonių pasisakymų.

Bebrai gudresni už inžinierius
S. Ontario prov. prie plento 

bebrai užtvenkė upeli. Pakilęs 
vanduo padarė nuostolių. Inžinie
riai sutvarkė kelią ir išardė pylf- 
mą. Po kurio laiko istorija pasi
kartojo. Tvarka tapo vėl atstaty
ta, o bebrų atgrasinimui nuo žalos 
inžinieriai pylimo vietoje ištiesė 
elektrini laidą.

Deja! Kelias tapo trečią kartą 
išgriautas. Tačiau ši syki patirta 
netik nuostolių, bet kelių minis
terijos inžinieriams teko iš gėdos

527 Bloor St W

RUSHOLME

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.

SWANSEA
$6.500 Įmokėti, keletos metų senu

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

tTCHOLKAN
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REALTORS

Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokj nekilnojamą turtą, kreipkitės 

j 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.

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. *

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, kc- 

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

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

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

COLLEGE
$2.000 įmokėti, geras 8 kambarių 

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

RETA PROGA
$3.000 įmokėti. Bloor — Kingsway 

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

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

atskiras 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 
$22.500.

RONCESVALLES RAJONE
$3.000 įmokėti. Labai geras 9 kam

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

BLOOR — HIGH PARK
S3.000 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 S21.000.

ORIGINALUS TRIPLEKSAS
$81000 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
S10.000. 10 butų naujas pastatas.

Visi butai išnuomoti. Virš S12.000 
metinių pajamų. Labai lengvos iš

mokėjimo sąlygos. Prašoma kaina 
$75.000.

LABAI RETA PROGA
$10.000 įmokėti, pastatas — biznio 

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

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

J. RUKŠA
- - u LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖT
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

KITŲ NUOSAVYBIŲ.

naujų

ir rausti. Bebrai, plačiomis uode
gomis pajutę elektros srovę, grie
bėsi izoliacijos darbo. Moliu ap- 
lipdė vielą ir apdėjo šakomis. Dar 
daugiau! Kadangi laidas buvo 
stiprus, tai jį panaudojo ir pyli
mo sutvirtinimui.

Kadangi bebrų nevalia naikin
ti, tai jų “sutvarkyti” inžinieriai 
turėjo kreiptis į girininką, kuris 
šauniuosius meistrus perkėlė į 
daug nuošalesnę vietą, kur nebu
vo progų daryti nuostolius, j.a.

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.

Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

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

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

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

VYRIŠKŲ IR
M OTER IŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS

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

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

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

5 akrų ūkelis prie plento, pakeliui iš Springhursto į Stayncri, 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. 3-5434 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAL

124 GRACE ST.„ Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas k ura-alyvos pristatymai ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

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, rauplėtų ply
tų namas. Vandeniu alyva šildo-

Namų telefonas: BE. 3-5996
mas. Didelis kiemas su gražiais 
medžiais. Tik apie $13.000.

KRAUTUVE 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.

ŽEMES 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.

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate IRI.
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.5

JANE — ANNETTE
$2.000 Įmok., 5 kamb. mūr. gražus 

bungalovas, 3 kamb. butas rūsy, 
did. sklypas, priv. įvaž., garažas. 
Vertas dėmesio, galima pirkti už 
$15,000.

ST. JOHNS ST. — JANE
$2.000 įmok., 7 kamb. per du augš

tus, atskiras, mūr., platus įvaž., 
garažas. Pigus ir geras pirkinys, 

J nes parduos už $14.500.
BLOOR — BEREFORD

3 $3,000 įmok., rupių plytų, atsk., 6 
kamb., kvadrąt. planas, šoninis 
įvaž., garažas, did. kiemas. Na
mas arti Bloor kraut, ir susisiek. 
Vienas morgičius.

RUNNYMEDE RD. — ST. JOHNS
$3.000 įmok., rupių pi., gražios sta

tybos bungalovas, vand. alyva šil
domas, augštas rūsys, platus šoni
nis įvaž., garažas. Skubus pard. 
Galima tuoj užimti. Prašo 15.500.

' ANNETTE — RUNNYMEDE
. $3.500 įmok., 7 did. kamb. per du 

augštus, mūr., atsk., 2 mod. virt., 
alyva šild., garažas. Savininkas 
pirko kitą namą. Skubus parda
vimas. Pasiteiraukit.

I BLOOR —QUEBEC AVE.
j $3.500 įmok., 6 kamb.. rupių pi., at- 

skir., vand. alyva šild., švarus iš 
lauko ir vidaus, vienas morgičius, 
vertas apžiūrėti.'

ST. CLAIR AVE. — OAKWOOD
$4.000 įmok., 7 kamb., per-du rūgš

tūs, mūr.,.atsk., 2.mod. virt., van
dens alyva šild., did. kamb., gra
žus kamb. rūsyje, dvigubas gara
žas. Puikus nuomavimui ir sau 
gyventi.

BLOOR — PACIFIC AVĖ.
$5.000 įmok., trijų butų namas. Vis

kas įrengta trim šeimom, vand. 
alyva šild. Sklypas 50x150, priva
tus įvaž., 2 garažai, mėn. paja
mos $330; vienas morgičius. Ge
ras ir pelningas investavimas.

J3LQOR — JANE ST.
$6.000 įmok., rupių pi., atsk., 7 did. 

kamb., vand. alyva šild., 2 mod. 
virt., 2 garažai, puikus nuomavi
mui. Namas arti Bloor. Vertas 
pamatyti.

JANE — ANNETTE
$19,000 pilna .kaina už 8 kamb. per 

du augštus, gero mūro namą, 4 
kamb. pirmame augšte, naujas 
šild., 2 vonios, geras pirkinys 
tam, kas jieško gero namo. Pa
siteiraukit.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namų - RO. 6-0417

■ Wasaga Beach, Stayner, Collingwood
" ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farnių, gazolino 

stočių, garažu, motelių, jvaįrių biznių ir Lt.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD. ONT.
Frederick F. MARTIN 

Real Estate 
Oakview Beach 

Įstaigos tel. Wasaga Beach 201

Namų: V. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 

COLLINGWOOD, ONT. 
Tel. 2337

Skaitytojai pasisako ST. CATHARINES, Ont. ..ŠYPSENOS..
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Taupyk ir skolinkis
S'

Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve
"PARAMA"
Būstinė: Lietuvių 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-į 
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje. ’ . .i
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo lO val. iki l vai. 30min.. 
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. 34912.

. VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
.B ODY TAISYMAS

Dundas Auta Body
!. Darbas sąžiningas ir garantuotas.
L Lietuvis savininkas A. Šimonis.

418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

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

naujus ir remontuoja senus pečius.

Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.
148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A. ČIŽIKAS

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO 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.

1736'/2 DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

\ / £; Naujas savininkasV (buvęs
▼ waiiy’s) 726 Lansdowne Ave.

(Tarp B,oor ir DuP°nUgarage Tei. le. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME VS. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercouit Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. MJOZAPAITIS

AMERIKIEČIAI NESIRENGIA 
PAVERGTI KANADOS

€bTŽM 22 nr. paskelbė Jurgio Petraš
kevičiaus straipsnį “Kanados perspek
tyvos sąjungoje su Amerika”. Str. au
torius jaučiasi Kanadoje gerai, ją my
li kaip savo kraštą ir rūpinasi jos ne
priklausomumu nuo JAV, nors ameri
kiečiai visai nesirengia Kanados pa
vergti. Gražu mylėt Kanadą, bet nėra 
reikalo nekęsti JAV, ypač lietuviška
me laikraštyje, nes kanadiečiai lietu
viai veržte veržiasi iš Kanados į JAV, 
nors gyvenimo lygis abiejuose kraštuo
se nelabai skirtingas ir demokratija 
vienoda.

J. Petraškevičius rašo: “Juk atsive
ria toks vaizdas: iš vienos pusės augšto 
dorovingumo Kanada, iš kitos pusės— 
demoralizuotos etikos ir bankrutuo
jančios moralės JAV”. J. P. studijavo 
Kanadds universitete, bet rašo neaka- 
demiškai. Kuo Kanados dorovingumas 
augštesnis už JAV? Reikia statistinių 
įrodymų. Kokius “tycoon’us” J. P. turi 
galvoje? Jei milijonierius, tad, procen- 
tuąliai imant, Kanadoje jų nemažiau 
kaip JAV. J. P. prikiša JAV “kosmo
politinį kamšalyną”. Jei kosmopolitiz
mas reiškiaši įvairių tautybių imigran
tų priėmimu, tad Kanada anaiptol ne
atsilieka nuo JAV. Rasiniu atžvilgiu 
Kanada nėra kosmopolitinė, nes joje 
juodosios ir geltonosios rąsės žmonės 
yra retenybė, bet įvairių rasių ameri
kiečiai savo kraštą myli nemažiau, 
kaip kanadiečiai, juo didžiuojasi, jo pi
lietybę vertina. Jei JAV yra “dolerinė” 
demokratija, tad ir Kanada tokia pat: 
Kanadoje doleriai vertinami nemažiau, 
kaip JAV-bėse ir kanadiečiai mėgsta
ne vien savo, bet ir amerikinį dolerį. 
L. Męrkusės epitetas amerikiečiams, 
kad jų kraštas — tai “organizuotas 
chaosas” nieko nereveliuoja, nes kiek
viena valstybė yra organizuotas chao
sas. N. Berdiajevas paradoksaliai sa
ko, kad primityvi visuomenė visada 
chaotiška ir smurtininkai prievartos 
keliu įveda joje tvarką.

■ J. Petraškevičius rašo: (jei Kanada 
įsijungtų į JAV federaciją), tad “tra
dicinė britų teisinė sistema užleistų 
vietą nesukontroliuojamai korupcijai, 
o jaunimo dora ir moralė turėtų duoti 
kelią garsiajam hollywoodiniam ištvir- 

I kimui”. “Hollywoodinis ištvirkimas”
■ reiškiasi ne lupanarų gausumu, o iš- 

’ tuokomis kino aktorių tarpe, dažnu
žmonų ir vyrų keitimu, bet ši yda kilo 
ne iš musulmoniškos poligamijos, ne 
iš haremų, o iš anglų karaliaus Hen- 

i riko VIII, kuris žmonas keitė kaip 
'pirštines, dėlto ir katalikų tikėjimą
■ iškeitė į tokį, kuris pakenčia ištuokas. 
; Kanadoje irgi ne taip jau sunku išsi- 
į tuokti, nes juk Kanadoje ir JAV teisės 
.! pagrindą sudaro English Common

Law. Prof. dr. Kazys Girtautas savo 
knygoje “The American College Giri” 
(The Citadel Press, New York 1962) 
jrodo, kad amerikinės kultūros archi
tektai yra ne filmų aktoriai ir aktorės, 
o kolegijas baigusios moterys. O' jei 
Kanada turėtų savo hollywooda, tad 
kanadiškių hollywoodas vargu bebūtų 
doresnis už amerikinį.

Koks įrodymas, kad Amerikoje ma
terializmas stipresnis negu Kanadoje? 
Ar kad “amerikinės visuomenės mora
linis smukimas yra didžiulis”? Krimi
nalinių nusikaltimų — individualių ir 
organizuotų — vsur pasitaiko, o ypač 
didmesčiuose. Ir nuo korupcijos nė vie
na valstybė — net ir komunistinė ar 
fašistinė — nėra absoliučiai laisva. 
Biurokratizmas Amerikoje, tur būt, 
,mažiausias pasaulyje, o sovietinio ir 
amerikinio biurokratizmo statymas į tą 
pat plotmę yra nepagrįstas.

Nei Čikagoje nei Montrealyje dvejus 
metus pagyvenęs nepažinsi JAV ir 
Kanados sielos. Geriau, pvz. ameriko- 
nizmą pažinsi ilgesnį laiką pastudija
vęs kolegijoje, nes joje susipažinsi su 
liaudies ir turtuolių, studentų ir pro-

fesorių mentalitetu ir su JAV istorija 
ir konstitucija bei jos interpretavimu.

Daugiau negu iš Ludwigo Markuses 
filosofijos kritikos galima Ameriką 
pažinti ir suprasti iš Andre Maurois 
knygos “The Miracle of America” 
(Denver ir Jane Lindley išversta iš 
prancūzų kalbos ir Harperio ir Bro’s, 
išleista Niujorke 1944 m.). A. Maurois 
ne iš piršto išlaužęs teigia, kad discip
lina ir laisvė Amerikoje laimingai su
gyvena, 396 p. Amerika stengiasi ženg
ti pirmyn, iš klaidos per klaidą, bet 
eiti į priekį ta kryptimi, kuri, jos ma
nymu, yra teisinga, tad iš esmės imant, 
amerikiečiai yra padori tauta. Wood
row Wilson turėjo pagrindą sakyti, 
kad JAV vėliava — tai žmoniškumo vė
liava. Jei amerikiečiai bus gerai infor
muojami, jie ateityje sudarys didžiau
sią pasaulio jėgą teisingumo tarnybai, 
400 p. Amerikiečiai yra labdaringiau- 
sia tauta pasaulyje.

A. Maurois teigimu, 1944 metais 
apie 50% amerikiečių nepriklausė jo
kiai bažnyčiai, bet tai nereiškia, kad 
jie karingi bedieviai, o jei jie įr be
dieviai, tai labai tolerantiški, nes JAV 
niekad nebuvo kuri nors religijos for
ma brutaliai, kaip pvz., Prancūzijoj, 
Rusijoj, Meksikoj, persekiojama ar 
varžoma, o amerikiniai masonai čia 
nėra tokie pikti antikatalikai, kaip 
Prancūzijoje.

Aplamai imant, J. Petraškevičiaus 
straipsnis visas “in extenso” dvelkia 
“Hate America” (nekęsk Amerikos) 
šūkiu, nors joks atsakingas amerikietis 
nesirengia ir negalvoja priversti Kana
dą išsižadėti savo nepriklausomybės ir 
įstoti į JAV federaciją. J. Gobis

VILNIEČIŲ JONINĖS St Cathari
nes, Merriton Hall, sutraukė virš pen
kių šimtų jaunimo ir senimo. K. Ba
ronas pasveikino susirinkusius ir pa
kvietė p-lę Iz. Matusevičiūtę tarti žo
dį apie mūsų tautos poetą Maironį, jo 
šimto metų sukakties proga.. Ji apibu
dino Maironio reikšmę Lietuvos atbu
dimo metu ir jo poezijos aktualumą 
mūsų išeiviškame dabarties gyvenime, 
gražiai įterpdama Maironio kūrybos. 
Kadangi p. Matusevičiūtė buvo vertin
tojų komisijos pirmininkė skelbto ra
šinių konkurso apie Vilnių ir jo kraš-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telet 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 vaL važiavimo ir teorijos pa* 
mokos nemokamai

AR NE LAIKAS ATBUSTI?
Po viešųjų minėjimų mes verčiame 

vietinės spaudos puslapius ir jieškome 
žinių apie mūsų tautos išgyvenimus, 
piktinamės užtikę tik kelias eilutes ar 
jų neradę. Mes norime, kad Vakarų 
pasaulis priimtų mums palankias re
zoliucijas ir dar daugiau, kad jie iš
vystytų akciją mūsų krašto nepriklau
somybei atgauti. Piktinamės jų nepa
kankamu veiklumu.

Ką darome mes patys? Ar atliekame, 
palyginti, menkas pareigas savo tau
tai? Ar ne mums pirmiems reikėtų nu
sikratyti abejingumu ir parodyti susi
domėjimo?

Štai, Toronte birželio 14 d. buvo Pa
baltijo kraštų tragedijos priminimas 
ir brolių bei seserų kančios pagerbi
mas. Nebuvo paslaptis, kad dalyvaus ir 
kalbės Kanados ministeris pirminin
kas. Čia buvo proga parodyti, kad mes 
dar gyvi.

Massey Hall buvo apypilnė, kurią iš- 
tikrųjų galėjo užpildyti vien lietuviai. 
Deja, jie nesudarė net trečdalio. Visi 
tą pajautė, kai buvo giedamas Lietu
vos himnas. Salėje buvę lietuviai mie
lai būtų pasidvigubinę. Tapo akivaiz
du, kad už kitą pareigos neatliksi.

Sunku būtų pasakyti ar ministeris 
pirmininkas, pažvelgęs į ’ balkonus, 
džiaugėsi mūsų tirpimu bendrame ka
tile ar gailėjosi žadėjęs išrūpinti Pa
baltijo konsulų pripažinimą tautoms, 
kurios lyg ir nustoja demonstruoti sa
vo siekimus.

Nedalyvavusieji ras pasiteisinimą, 
tačiau dalyvavusieji nepatikės, nes ir 
atėjusiems teko nutraukti kasdienę 
rutiną bei palikti nenudirbtus darbus. 
Darbai nepabėgs, o momentas pareigai 
atlikti nebesugrįš.

Imkim paradoksišką palyginimą. Į 
“šauerius”, pasisavinę svetimą paprotį 
ir neradę net vardui lietuviško pakai
talo, subėgame šimtais net šiokiadienį. 
Turime ir laiko ir pinigo.

Metuose yra tik dvi dienos — Vasa
rio 16-ji ir Birželio 14-ji, kur mūsų 
visų dalyvavimas būtinas. Tačiau kas
met liūdniau, kasmet mūsų mažiau.

Koktu, kad mus kasdienių reikalų 
užliūliuotus vis labiau siurbia į save 
“minkštas” gyvenimas; išgaišta idealiz
mas ir įsivyrauja materializmas.

Ar ne laikas atbusti, kol dar ne 
Į vėlu? A. H. G.

DIDŽ. GERB. REDAKTORIAU,
Prašau priimti nuoširdžią padėką už 

paramą, kurią Jūsų laikraštis man su
teikė priešrinkiminiu metu. Jūsų pa
galbos dėka mes pasiekėm nelauktąi 
gerų rezultatų. Studijuojant šių rin
kimų detales ryškėja įdomus faktas, 
jog pasinaudojus surinktais patyrimais 
praėjusių rinkimų vajaus metu ir pra
vertus panašią akciją per ateinančius 
rinkimus, mes turime nepaprastai di
delę galimybę išrinkti lietuvį atstovą 
į feder. parlamentą. B. Kronas

DELNO PŪSLĖS IR MENAS
Kas skaitė “Time” “JFK Coloring 

Book”, rado kandžios, sąmojingos ir 
kraštutinės kritikos pavyzdį. Preziden
to prestižas nuo to daug nenukentėjo, 
bet visi turėjo daug gardaus juoko.

Bet Bimos tik užsiminimas apie kri
tiką aplamai jau papiktino. Ką gi pa
darysi, kad mes esam neliečiamesni, 
negu Amerikos prezidentas.

Pas mus kritika turi būti visuomet 
“pozityvi”, kitais žodžiais tariant, dau
giau girianti, negu peikianti. Jei, pa
gal p. Alšėną, mūsų menininkai labai 
dažnai lipa į sceną pūslėtomis ranko
mis arba ima plunksną pūslėtomis 
rankomis, tai dar nereiškia, kad mes 
jų menines pastangas turim vertinti 
pagal sutrintų ant delnų pūslių skai
čių. Mūsų visuomenė nėra tokia jau 
buka. Ji moka įvertint be didelių ragi
nimų ir be apeliacijų į tautinį susipra
timą tikrai vertas pastangas, kaip tai 
parodė pvz. entuziastingas įvertinimas 
B. Pūkelevičiūtės.

P. Alšėnas teisingai sako, kas žmo
gus, tai ir skonis. Laikraščio skaityto
jus sudaro įvairių skonių žmonės. P. 
Alšėnas turi savo skaitytojus, Bima

tą šeštadieninių mokyklų mokiniams 
Kanadoje ir JAV, tai ji perskaitė ir to 
konkurso duomenis. I premiją $25 
laimėjo Matilda Stasaitė, 15 m., iš Cle
veland© už rašinį “Sapnas”; II — $15 
laimėjo Gintautas Miceika, 15 m., šv. 
Antano gimn. mokinys, už rašinį “Vil
nius”; III premija $10 teko Gintarui 
Karosui, 15 m., iš Bostono už rašinį 
“Vilniaus legenda”; IV premija $10 
paskirta Marytei Sinkutei, 15 m., iš 
Ročesterio už rašinį “Vilnius ir jo 
kraštas”. Vertintojų komisiją sudarė: 
pirm. Iz. Matusevičiūtė, nariai: J. Mik
šys, E. Jakųbilienė, K. Baronas ir M. 
Gverzdienė. Konkursas pasisekė, nes 
buvo prisiųsta nemažai ir stiprių ra
šinėlių. Pirm. K. Baronas pasveikino 
salėje esantį kun. dr. J. Tadarauską 
tik ką atšventusį 25 m. kunigystės ju- 
>bilėjų ir ta proga įteikė jam Vilniaus 
Krašto Liet. Sąjungos išleistą dr. A. 
Šapokos “Vilnius Lietuvos gyvenime” 
anglų k.

“Rūtos“ choras išpildė I dalyje po
puliarias liaudies dainas, o H-je davė 
įvairių operų arijas. Nors ir negau
sus choras, turėjo didelį pasisekimą.

Joninės-Maironio minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. Po to sekė pasilinksmi-

ra jaunimą už nutautėjimą, tai jauni
mas, susirinkęs vilniečių Joninėse, ku
rios ir skirta jaunimui, dainavo, lietu- 

• viškai, žaidė ir šoko lietuviškus šokius. 
Į Savo jaunatvišku nerūpestingumu ir 
lietuviška daina išjudino ir senąją kar- 

. tą. Mielas jaunime! Manau, kad vii. 
! niečiai yra jums dėkingi už šią de- 
monstraciją. Malonu būtų, kad jūs ir 

j kituose parengimuose nesidrovėtumė- 
; te pademonstruoti lietuviškus ratelius, 
dainą ir tuo palinksminti senąją kartą. 
Vilniečiams linkiu ir kitais metais su-
rengti tokias grandiozines Jonines, ir 
sutraukti daug publikos. Tikiuosi pa
simatysime, mieli pažįstami ir draugai, 
kitais metais per vilniečių Jonines St. 
Catharines. Ten buvęs

Su svetimšaliu v 
legijonu...

(Atkelta iš 2 psl.)
į kaklą. Grįždami pro upelį pasiėmėm 
paskendusį vengrą Lajos. Kitą dieną 
prancūzai pradėjo tardyti atsivestus 3 
.belaisvius. Deja, negalėjom nė žodžio 
.išgauti. Juos mušė, pakabinę už kojų 
su elektrine mašinėle leido srovę per 
visą kūną. Jie pajuoduodavo, bet ne
kalbėjo, nes buvo fanatikai ir labai iš
tvermingi. Nieko neišgavę, nuvedę 
prie upės sušaudė. Prieš tai vienas jų 
kinietiškai sušuko: “Tegyvuoja Ho-chi- 
min!”

Ir taip apie du su puse metų ėjom 
“kryžiaus kelią”. Iš mūsų nedaug kas 
turėjo laimės išlikti gyvųjų tarpe — 
vos 10%, arba tapo invalidais.

Ir už .ką?

nimas ir pažįstamų susitikimas. Salėje 
matėsi veidų iš Cleveland©, Ročesterio, 
Buffalo, Toronto, Hamiltono, Londono 
ir kitų vietovių šalia vietinių iš Nia
garos pusiasalio. • Torontiškis
^VILNIEČIŲ JONINĖMS PRAĖJUS

Kasgi lietuvius patraukia į vilniečių 
Jonines St. Catharines? Programa ar 
jų skelbiamos idėjos ir meilė savajam 
kraštui? Kitos organizacijos pakviečia 
net žymiai stipresnes menines jėgas 
išpildyti savo perengimuose progra
mai, tačiau tiek nesudomina ir paren
gimai būna apytušti, kai tuo tarpu 
vilniečių Joninėse dalyvauja minia tau
tiečių. Kad ir šiais metais: “Rūtos” 
choras neperstipriausias meninis vie
netas, tačiau katučių ,susilaukė dau
giau, negu didelės ir stiprios meninės 
jėgos. Kur paslaptis? Ar vilniečiai ne
bus suradę paparčio žiedą? Tiesa, mi
nioje nebuvo matyti mūsų visuomenės 
tūzų. Tai buvo gausi eilinių tautiečių 
minia ir būrys gražaus jaunimo, susi
rinkusio iš tolimų apylinkių Kanadoj 
ir JAV. Kai mūsų visuomenininkai ba-

savo — tuos; kurie kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo apraiškas vertina 
ne vien lietuvišku masteliu, bet ir vi
suotiniu. Bima

KAM TAS SKALDYMASIS?
Birželio 23 d. Wellande ir St. Ca

tharines, Ont., įvyko Joninių parengi- 
į mai. Abu naudingi ir brangūs mums 
■ visiems vien dėlto, kad tai buvo jauni- 
[ mo nuopelnas. Bet čia irgi kažkokių 
: veiksnių, esu tikras ne jaunosios kar
tos, buvo suskaldytas, rengiant tą pa
čią dieną. Tas labai svarbu ypač mažes
nėms kolonijoms. Jokie parengimai ne
apsieina be išlaidų, o jas tik padengia 
susirinkusi publika, kuri vis mažėja. 
Negana to ir ta mažėjanti publika, kaž
kieno blaškoma, kad nebūtų naudos 
nei man, nei tau. Kodėl gi negalima 
buvo rasti kompromisą ir gražiai bend-

PIJAN1NŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įvairias pija- 
ninų remonto darbas ir sastygatf- 
mos. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7*37S2.

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

Slapti balsavimai
Vienoj sovietijos apylinkėj mi

licininkas veda būrį kolchozinin- 
kų į balsavimo vietą. Kiekvienam 
įteikiamas vokas, kuriame įdėtas 
komunistų kandidatų sąrašas.

Vienas balsuotojų išdrįso atida
ryti voką ir pažiūrėti, kas jame 
yra. Milicininkas suriko:

— Kaip tu drįsti? Ar nežinai, 
jog rinkimai yra slapti?

Profesionalų ginčas
Gydytojas, architektas ir politi

kas ginčijasi, kurio jų profesija 
seniausia.

Gydytojas: Jieva buvo sutver
ta iš Adomo šonkaulio, o tai juk 
buvo chirurginė operacija.

Architektas: Gali būti, bet pirm 
to žemė buvo suformuota iš cha
oso, o tai jau architekto darbas.

Politikas: Bet kas nors pirmiau 
turėjo pagaminti chaosą ...

Užsisapnavęs Gomulka
Maskvoje įvykęs 22-sis komu

nistų kongresas pasmerkė mirusį 
Staliną. Tame kongrese dalyvavo 
ir Lenkijos komunistų delegacija, 
Gomulkos vadovaujama.

Grįždamas namo, Gomulka už
snūdo traukinyje ir pradėjo 
šaukti:

— Mirtis Chruščiovui! Į kartu
ves tą gorilą!

Sėdėjęs šalia jo kitas lenkų de
legatas pradėjo jį purtinti:

— Ei, drauge Gomulka, kas ‘au

Paį ieškoji mai
MIKAS RIDEMAKAS (Rydemakas)., 

gimęs 11. 6. ar 11. 7. 1913. Tauragės 
apskr., Scbakvete, pakartotinai jieš- 
komas Vokietijos R. Kryžiaus Fried
rich Krompholz (Horb/Neckar, Alt- 
heimerstr. 21. Germany) prašymu. 
Jieškotojas esą gavęs nuo Miko laiš
kus 1948 m. su siuntėjo adresu: Cent- 
ral Patricia, Ont.; 1953 m. — Box 
285, Virginiatown, Ont.; 1956 m. — 
Bunkhouse 3 RM 17, Noranda, Que. 
Jieškomasis ar apie jį žinantieji pra
šomi tuojau atsiliepti.

pasidarė?
Gomulka pabudęs, tik pasirąžė 

ir tiek tepasakė:
— Ach, buvau užmigęs ... Sap

navau, kad mes jau 23-čiame ko
munistų kongrese...

Kas jis bus?
Draugas klausia draugą:
— Kas iš tavo sūnaus bus, kai 

jis išlaikys visus egzaminus?
— O, aš manau, tada jis bus 

jau senyvas žmogus ...
Parinko Pr. Alšėnas

I Motoru ir laivu
(Outboard and Inboard)

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

Prano Barausko
agentūra

. RO. 6-0811 ir 
RO. 6-0832

(49 Cameo Cres., Toronto 9)

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA C-

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

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

radarbiaujant rengti atskiromis dato
mis? Tas būtų išėję abiem kolonijom 
į gera. V. P.

JŪSŲ LAIKRAŠTIS “TŽ” 
man tikrai patinka ir yra įdomus, pa
vyzdžiui tęsiniai kaip “Šnipų medžio
tojas” ir kiti, taip pat pasaulio naujie
nos ir vietos. V. Pniauskas

GERBIAMAS p. AL. GIMANTAI,
Perskaičiau Jūsų straipsnį “TŽ” nr. 

20 dėl .atlyginimo laikraščių darbuoto
jams. Tai yra tikras šauksmas tyruose. 
Mielai sutikdamas su Jūsų mintimi, 
pasiūlyčiau naują skaitytojams planą, 
kad-kiekvienas, šalia laikraščio prenu
meratos, pridėtų $1. Atseit, jei turime 
2.000 skaitytojų, pridedant po $1 susi
darytų suma lygi $2.000. Tuo galima 
būtų nors dalinai pagerinti laikraščio 
darbuotojų atlyginimą. O skaitytojai 
nenubėgtų į skolas dėl $1, bet pakeltų 
lietuvišką spaudą. J. Adomėnas

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

J. BARAKAUSKAS 

Elektros 
kontroktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

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

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(i rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimg ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
VASKAS,popierisi šepečiai,

r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 16% NUOLAI- 
DA IMANT DRAUDIMĄ I§ VIENOS 
KOMPAMJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS

kO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
NAMŲ

RO. 6-7132
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TORONTO Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gražiai atidarytas Gerojo 

Ganytojo stovyklos vasaros sezo
nas. Pamaldos sekmadienį buvo 
9,10 ir 11 valandomis. Paskutinė
se pamaldose dalyvavo virš 600 
dalyvių. Giedojo parap. choras, 
vadov. muz. St. Gailevičiaus. Pa
maldos baigtos Lietuvos himnu.

— Ši penktadieni, pirmąjį lie
pos mėnesio, pamaldos parapijos 
bažnyčioje rytą 8 vai. ir vakare 
7.30 vai. Springhurst — 7.30 vai 
vakare.

— Lietuvių kapinėse įvestas 
vanduo. Apsisaugoti nuo bereika
lingo vandens eikvojimo, vandens 
lizdas yra po užraktu, visi kapvie- 
čių savininkai, kurie naudosis 
vandeniu gėlėms laistyti, gaus 
raktą.

— Prasidėjo vasaros atostogos. 
Daug lietuvių jų metu vyks į įvai
rias vasarvietes. Kviečiame visus, 
važiuojant automobiliais, neuž
miršti atsargumo.

— Pakrikštyta: Algis Konstan
tinas Rašymas.

Gerojo Ganytojo stovykla
— pradedama šį šeštadienį lie

pos 7 d.; dar galima užregistruo
ti stovyklautojus. Priimami ber
niukai ir mergaitės nuo nuo 8 iki 
14 metų amžiaus. Choristams mo
kestis $10 savaitei, nechoristams, 
kurie stovyklaus 4 savaites, taip 
pat po $10 savaitei. Kurie atvyks 
vienai savaitei — $15, dviem sa
vaitėm — $25. Stovykla, tai vasa
ros mokykla. Vadovybė pageidau
ja, kad priaugantis jaunimas il
giau pagyventų lietuviškoj aplin
koj. Vadovybė

Adv. Arthur Maloney, lietuvių 
bičiulis, atsiuntė redakcijai laiš
ką: “Mielas Redaktoriau, kai bir
želio 18 d. feder. rinkimų rezulta
tai paaiškėję, noriu išreikšti Jums 
ir per Jus jūsų skaitytojams, ku
rių daugelis yra mano artimi as
meniniai bičiuliai, savo nuoširdų 
dėkingumą už gausias bei malo
nias paslaugas, parodytas man 
per eilę metų atstovaujant To
ronto - Parkdale apylinkei parla- 
mente.

Šiuo metu, galėdamas daugiau 
laiko skirti privatinei advokato 
praktikai, ir toliau pasilieku kon
servatorių partijos atstovu Park- 
dale apylinkėje. Tuo būdu man 
teks maitytis su Jumis ir su Jūsų 
skaitytojais ateityje Įvairiomis 
progomis. Noriu priminti, kad 
šiuo pagrindu visuomet ir toliau 
stengsiuos, kiek išgalėdamas, pa
dėti visiems savo bičiuliams lietu
viams.

Esu tikras, kad Gerb. J. Difen- 
bakeris, kuris ir toliau pasilieka 
Kanados ministeriu pirmininku, 
ir konservatorių partija jungiasi 
su manimi reikšdami nuoširdžią 
padėką gausiam būriui lietuvių, 
kurie rėmė konservatorių kandi
datus praėjusiuose rinkimuose”. 
Baigdamas laišką adv. A. Maloney 
išreiškia vilti, kad Kanadai ateina 
sėkmės ir gerovės laikotarpis, 
vadovaujant dabartiniam prem
jerui.

P. Valatkienė, “Atlantic” resto
rano savininko žmona, yra išvy
kusi aplankyti savo giminių Su
valkų trikampyje.

A. G. Jasianauskaitč, Punsko 
lietuvaitė, birželio 26 d. atskri
do į Torontą, kur žada nuolatos 
apsigyventi. Ją atsikvietė p. Mar
cinkevičius.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už su

ruošimą išleistuvių ir bran
gias dovanas, kurios primins 
parodytą Jūsų nuoširdumą 
mums begyvenant Toronte.

Ypatinga padėka rengėjams 
ir organizuotojams E. A. Un- 
deriams ir S. A. Petraičiams.

Dėkojame:
J. A. Pliopliams
J. A. Ramonams
R. J. žiūraičiams
L. J. česikams
E. J. Vyšniauskams
E. R. Draudvilams
A. J. Birgeliams
M. P. Pranaičiams
F. V. Skrinskams
A. S. Gaideliams

V. V. P1 i o p 1 i a i

Prisikėlimo parapijos žinios
Šios savaites penktadienis - pir

masis liepos mėnesio, šv. Mišios 
rytę 7 ir 8 vai., o vakare 8 vai. 
Per visas Mišias klausomos išpa
žintys ir dalijama Komunija. Po 
vakarinių Mišių bus pamaldos 
švenč. Jėzaus širdies garbei ir 
teikiamas palaiminimas švenč. 
Sakramentu. Kurie gali, prašomi 
gausiai dalyvauti.

Šiomis dienomis iš Toronto lie
tuvių pranciškonų vienolyno iš
vyksta T. Tarcizijus Garbukas, 
OFM. Jis apsistos Montrealyje, 
pranciškonų vienuolyne. T. Tar- 
cizijui parapijos vadovybė ir pa
rapijiečiai nuoširdžiai dėkoja už 
didelę pagalbą pastoracijos darbe 
ir organizacijose, o taip pat linki 
visokeriopos sėkmės naujoje vie
toje.

Vasaros metu šiokiadieniais, iš-, 
skyrus ypatingus atvejus, kasdien 
bus laikomos tik dvejos šv. Mi
šios — 7 ir 8 vai. ryto, o sekma
dieniais — 8, 9,10 ir 11 vai. ryto. 
Salėje 11.30 vai. šv. Mišios vasa
ros metu nebus laikomos.

Pranciškonų stovyklavietėje, 
N. Wasagoje, pradedant šiuo sek
madieniu, 6 sekmadienius iš eilės, 
stovyklaujantiems ir jų svečiams 
šv. Mišios bus laikomos 11 vai. 
ryto.

Stovyklavietės pagerinimo dar
bai eina prie galo: jau galutinai 
užbaigti naujų prausyklų pasta
tai, išdažyta virtuvė ir atnaujin
tos aikštės. Šia proga norime iš
reikšti nuoširdžią padėką visiems 
prisidėjusiems prie stovyklavietės 
pagerinimo darbų, o ypatingai 
arch. dr. A. Kulpavičiui, J. Pute- 
riui, J. Andrijauskui, B. Pūtnai, 
P. Jakubauskui, V. šalvaičiui, E. 
Dubininkui, J. Dubininkui, P. 
Serpinui, A. Sapijoniui, E. But
vydui ir R. Astrauskui.
Vl-ji “Aušros” jaunučių stovykla 

Speciali stovykla jaunimui nuo 
7 ir 13 m, amžiaus bus nuo liepos 
28 iki rugp. 12 d. Tėvų pranciš
konų stovyklavietėje New Wasa- 
ga. Registracija jau pradėta. Šiuo 
metu yra jau užsiregistravę virš 
60 stovyklautojų, kurių dalis iš 
tolimųjų Ontario miestų ir Ame
rikos. Nors paskutinė registraci-t 
jos data yra liepos 15 d., tačiau i 
yra prašoma nelaukti paskutinės 
dienos, kad vadovybė galėtų iš 
anksto viską planingai sutvarkyti. 
Registruotis galima telefonu Pri
sikėlimo par. klebonijoje LE. 
3-0621 ir LE. 3-0977 arba paštu: 
Rev. Paulius, OFM, Franciscan 
Fathers, 32 Rusholme Pk. Cr., 
Toronto 3, Ont. Stovyklavimo 
mokestis už 2 savaites 1 vaikui 
yra $25, 2 — $40, 3 — ar dau
giau — $45. Nepajėgią užsimokė
ti bus dalinai ar visiškai nuo mo
kesčio atleisti. Vadovybė

Lietuvių evang. liuteronų pa
maldos Įvyks liepos 8 d., 1 vai. p. 
p. Išganytojo bažnyčoije, Bloor ii' 
Indian Road gatvių kampe. Pa
maldas atlaikys kun. A. Trakis iš 
Čikagos. Bus konfirmacija. Malo
niai kviečiame Toronto ir apyl. 
gyvenančius evangelikus dalyvau
ti pamaldose. Taryba

Dr. A. Kulpavičius atostogų 
proga išvyko i Kanados Vakarus; 
jau aplankė Sault Ste. Marie, 
Ont., Winnipega.

Archit. Vyt. Kvedaras atidarė 
savo Įstaigą 5417 Dundas St. W. 
Tel. 239-4011. Toronto un-tą bai
gė 1956 m. ir ikišiol dirbo pas ki
tą architektą. Priklausė skautų 
“Vyčio” korporacijai.

Inž. G. M. šernas nuo birželio 1 
d. atidarė savo Įstaigą kaip “con
sulting engineer”. Jo specialybė 
— miesto planavimas, kelių tiesi
mas, kanalizacija ir statybinė in
žinerija. Jau turi gavęs svarbių 
darbų Ontario provincijoj Įrengti 
modernias slidininkų stotis, va
sarnamius, tvenkinius. Inž. šer
nas yra gimęs 1929 m. Klaipėdoj; 
gimnaziją baigė Vokietijoj, inži
neriją — 1954 m. Toronto un-te. 
Priklausė skautų “Vyčio” korp! 
Kito inžinieriaus Įstaigoj dirbo 8 
metus. Jo Įstaigos adr.: 11B Can
ton Rd., Toronto 18, Ont. Tel. 
255-6864.

P. Šernų šeima ir K. Kregždė 
i buvo išvykę Čikagon dalyvauti 
į lietuvių evangelikų-reformatų si- 
! node birželio 23-24 d. Dalyvavo 
40 kuratorių (rinktų tarybos na
rių) ir kunigų ir apie 60 svečių, 
daugiausia biržiečių. Buvo svars- 

į tyta Įvairūs religinės veikios rei
kalai. ypač liet, jaunimo. Čikago
je reformatai tremtiniai savo lė
šomis yra Įsigiję dievnami.

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

ŠEŠTADIENĮ — 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.

Toronto ir apylinkių visuomenė maloniai prašoma atsilankyti tiek i pirmenybes, tiek Į susipažini
mo vakarą, šventėje dalyvaus Čikagos, Cleveland©, Detroito, Niujorko, Bostono, Ročesterio, to
limosios Kalifornijos ir Kanados sportininkai. P.P.S.K. Aušra

Didelė sporto šventė! Didelė sporto šventė!
1962 m. PABALTIEČIŲ SPORTINIAI ŽAIDIMAI 

įvyks liepos 14 ir 15 dienomis 
estų vasaros stovyklos stadione prie Udora.

Šiaurės Amerikos čempiono vardui laimėti sporto dalyviai rungsis plaukime, taikliame šaudyme, 
teniso, tinklinio, krepšinio ir futbolo žaidimuose. Dalvvių paradas 11 vai. žaidynių pradžia 12 vai. 

GERIAUSI JAV IR KANADOS PABALTIEČIV SPORTININKAI.
Matysite iškeltą Lietuvos vėliavą ir girdėsite giedamą Lietuvos himną lietuvių sportininkų garbei. 
Kelio nurodymus, kaip surasti estų vasaros stovyklą, rasite sekančiame “Tž” numery.

MONTREAL, Que.
Šv. Kazimiero parapijos žinios 1 durnakčio. Jaunieji išvažiavo po- 
Šv. Kazimiero parapija liepos vestuvinei kelionei Į Niujorką.

1 d. surengė jaunimo išvyką i St. Jiems palinkėta gražaus sugyve- 
Donat. Dalyviai išvyko autobusu nimo ir Įteikta gausių dovanų.
jo 8 vai. pamaldų. Tai buvo džiu
gi diena. _ _____

Vasaros metu — liepos ir rug-! rosioms seselėms už taip gražų 
i—i...: rQpeSįįngą organizavimą vai

kučių Dievo Kūno procesijos me
tu. Dėkojame taip pat Marijos 
sambūrio narėms už gausų daly
vavimą procesijoje.

Užpraeitą sekmadienį parapi
jos reikalams surinkta $177,10. 
Praėjusi sekmadienį padaryta 
speciali rinkliava padėti kurtis 
neturtingoms arkivyskupijos pa
rapijoms.

Parapijos raštinė liepos ir rug
pjūčio mėnesiais veiks rytais 9-11 
vai. ir vakarais 7-9 vaL Ypatingai 
svarbiais reikalais, savaime aišku, 
prašome kreiptis betkuriuo laiku.

Linkime šviesios laimės mie
liems parapijiečiams, . sukūru- 
siems šeimos židinį: Juozui Mile-

ojūčio mėnesiais — kiekvieną 
sekmadienį 11 vai. Mišios bus 
skaitytinės.

J. Zabielos ir A. Svotelytės ves- 
vėse šv. Kazimiero parapijos sa
lėje dalyvavo virš 250 asmenų. 
Bažnyčioje sutuoktuvių metu gie
dojo sol. A. Keblys. Linksmos ir 
turtingos vaišės užtrūko iki vi-

AV parapijos žinios 
Esame labai dėkingi mūsų ge-

VI. Jokūbaitis ir Marg. Baršaus
kai! ė tuokiasi šį šeštadieni Pri

sikėlimo bažnyčioje. Povestuvi- 
nėn kelionėn išvyks lėktuvu i Ško
tiją, kur yra gimusi nuotaka. Grįž
ti i Torontą ketina rugpjūčio pra
džioj.

Kun. P. Rossetis-Rožaitis klebo- . . . .......................
nauja Barrie, Ont. ir aptarnauja r^uL Jonui Zabielai, Felicijai Si- 
Jar vieną misiją. Yra pastatęs derayičiūtei ir Algimantui Rim-

PADĖKA
Man, atvykusiai iš Europos, suruošusiems netikėtą ir malonų 

sutikimą, nuoširdžiai dėkoju p.p. Ardavičiams. Melnykams, Vaitkams, 
Prakapams ir Poškams. Ypatinga padėka p. J. Dambrauskui už par
vežimą manęs iš Malton aerodromo.

Si netikėta staigmena visada liks mano prisiminimuose. Visiems 
nuoširdus ačiū. A. G. Jasianauskaitč

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. 6-4053 arba Toronte LE. 3-8733 

Savininkai: J. Zavys ir J. Baronaitis

s

L. Fronto Bičiulių susirinkimas
Ryšium su ateinančia studijų ir 

poilsio savaite Springhurst’e rug
pjūčio 5-12 d.d„ šaukiamas bičiu
lių ir prijaučiančių susirinkimas 
liepos 9 d. 7.30 vai. vak. Renkasi 
Į 19 Rosemount Ave. butą.

Bus aptarta stovyklos ir kiti 
einamieji reikalai.

L.F.B. skyriaus valdyba
Tęsiama skautų-čių stovyklos 

registracija. Visi skautai-tės, no
rintieji stovyklauti, registruojasi 
pas D. Keršienę RO. 2-5521, K. 
Batūrą BE. 3-9917 ir pas vilkiukų 
dr-kę P. Saplienę LE. 7-1503. Re
gistracijos laikas iki liepos 23 d. 
Stovykla prasidės liepos 28 d. ir 
truks iki rugpjūčio 12 d. A. Au- 
gustinavičiaus pušyne, Delhi, Ont.

Timtininkai
TAUTOS FONDO VAJUS 

BAIGIASI
Su birželio mėnesiu baigiasi

m. Tautos Fondo vajus. Skyriai, 
kurie yra atsilikę vajaus pravedi- 
me, prašomi tai pagreitinti, taip 
kad prieš atostogas, vajus būtų 
baigtas.

Lietuviai, kurie dar nėra davę 
savo aukos Tautos Fondi, prašo
me tai dabar padaryti. Atsimin
kime, kad kiekviena auka stipri
na pavergtos tėvynės laisvinimo 
veiklą.

Neužmirškit sovietinės Rusijos 
padarytų skriaudų lietuvių tautai 
ir valstybei. Neleiskit laisvam pa
sauliui tai užmiršti.

Vajų užbaigus, surinktas au
kas su sąrašais prašome siųsti 
Tautos Fondo Įgaliotiniui p. V. 
Vaidotui, 45 Cameo Crescent-, To
ronto 9, Ont.

Tarėsi skautų-čių vadovai
Birželio 26 d. pas tunt. R. Bleiz- 

gytę Įvyko posėdis, i kuri buvo at
vykę iš Hamiltono tuntininkai ir 
sk. tėvų rėmėjų pirm-, Paukštys. 
Abiejų kolonijų vadovai diskuta
vo artėjančios stovyklos reikalus 
ir virtuvės bei sandėlio pastaty
mą p. Augustinavičiaus ūkyje. 
Pastatams pažadėta medžiaga iš 
Delhi gyv. skautų rėmėjų V. Trei
gio ir S. Augustinavičiaus. Galu
tiniam susitarimui Įgaliotas tunt. 
Breichmanas. Viskas paaiškės ar
timiausiu laiku. F.
Nuo rugsėjo 10 d. reikalinga moteris 
prižiūrėti 2 mokyklinio amžiaus vai
kus. Tel. Hi. 4-3100.

Kas važiuotų paskutini liepos mėn. 
savaitgali i Čikagą ir galėtų paimti du 
asmenis, prašau skambinti LE. 6-3595.

Išnuomojamas vasarnamis Spring- 
hurst vasarvietėje lietuviu rajone. 
Telf. LE. 4-8154
Springburst 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.

DAŽYTOJAS— 
DEKORATORIUS

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

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

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

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

DAŽYTOJAS 
žema kaina — augšta kokybė. 

Tel. CL. 5-6451

PROVINCIJOS SEKRETORIAUS IR 
PILIETYBĖS DEPARTAMENTO PILIETYBES SKYRIUS 

bendradarbiaudamas su 
TORONTO ŠVIETIMO TARYBA 

ruošia

anglų kalbos vasarinius kursus 
TORONTE GYVENANTIEMS NAUJIEMS ATEIVIAMS 

nuo
LIEPOS 3 D. IKI RUGPJŪČIO 17 D. 

kasdien pirmadieniais — penktadieniais, 7.30 iki 9.30 vaL vak.

Central Technical School patalpose
275 Lippincott Street, Toronto.

Registruotis nuo liepos 3 iki 6 d., 7.30 iki 9.30 vai. vak. 
KURSAI NEMOKAMI

J. R. H. Morgan Oscar T. Sigsworth
Acting Director of Education Chairman

Barrie mieste kleboniją ir salę, i kevičiui-Rimkui.
--------------1 j-., .l...-.-. Tėv. K. Pečkys, SJ, išvyksta vaeurioje laikomos pamaldos naujai, 

suorganizuotai parapijai St. John' saros poilsinį. Montrealin grįš lie- 
Vianney.

Iz. Matusevičiūtė, “Moters” re
daktorė, išvyko keletui dienų Į vakare^ 8 vaL
Hartfordą aplankyti savo gimi- . ..
PiS: Naujas “Moters” nr. jau vakarų Kanados lietuvių koloni- 
spaūsdinamas ir netrukus bus ias §ia savaite grižta Montrealin 
siuntinėjamas skaitytojams. ( ‘ -

J. Genutis grižo iš Lenkijos, ’ neokanadiečių stovyklą, kur sto^ 1  1 • __ _ __________trx-lrl Oil io rrrnrnic

pos mėn. pabaigoje.
Šis penktadienis yra liepos mė

nesio pirmasis. Šv. Mišios bus ir

Tėv. st. Kulbis. SJ, aplankęs

ir vyks ko^eliono pareigoms į

vyklauja ir gražus būrelis lietu
vių. AV inf.

V. E. Gruodis yra didelės b-vės 
“Ferrania” pirm., kuri verčiasi 
foto bei filmų reikmenimis. Tar
nybos reikalais lankėsi Montre- 
aiyje.

Daugelis lietuvių Įsigyjo žemės 
sklypus prie naujai kuriamos va
sarvietės Lac Clair, netoli St. Do-

Lietuvių studentu žinios '
PASIBAIGĖ MOKSLO METAI —
Birželio 29 d. pasibaigė mokslo me

tai visose pradžios ir augštesnėse mo
kyklose. XIII klasės abiturientai pa
rašė paskutinį egzaminą.

Lietuvių mokinių Toronto pradžios 
mokyklose buvo apie 600, augštesnėse' 
— apie 200.

NEGALINTIEMS ĮSTOTI
TORONTO UNIVERSITETAN

Dalis moksleivių per XIII klasės eg
zaminus dėl stokos laimės ar žinojimo 
gauna mažus pažymius — vidurkį ir 
negali įstoti į Toronto universitetą. 
Jiems patartina stoti i Waterloo uni
versitetą. Ten priima su vidurkiu 51; 
mokslas einamas kas 3 mėn. 3 mėne
siai mokomasi ir 3 mėnesiai dirbama. 
Darbus parūpina pats universitetas 
Toronte ir kitur. Studentai, kurie turi 
vidurkį 80, už mokslą visai nemoka. 
Besidomintieji skambinkite Telf. RO. tuose vra nemažas skaičius lietuviu 
2-9752, LSRB Valdybai.

TORONTO UNIVERSITETE lietu
vių studentų mokslo metai baigėsi . 
sėkmingai. Paskutiniųjų kursų studen- ’ stovyklaujate, važinėjate ... Rašykite 
tai baigė mokslą beveik visi.

Žemesniuose kursuose tik keli stu
dentai liko antriems metams ir kele
tas gavo pataisas.

Šiemet lietuvių kolonija Toronte su
silaukė 16 akademikų. Lietuvių tėvų 
vaikai visi turėtų baigti augštąsias 
mokyklas. Kam silpniau einasi, turėtų 
baigti amatų mokyklas.

Lėšų klausimą, jei jis kiltų, turi pa
dėti išspręsti visa kolonija. I.K.

likų St. Mary’s pr. mokyklą Toronto 
centre. Gimnaziją buvo baigęs Lietu
voje, bet švietimo vadybos pageidavi. 
mu turėjo baigti ir Kanadoje XIII 
klasę. Mokytojo darbą yra dirbęs Vo
kietijoje lietuvių komercinėj m-loj, ku
riai vadovavo J. Varanavičius.

DAR NEVISI šiemet baigusieji Ka
nados augštąsias m-las atsiuntė “T.Ž.” 
fotografijas. Paskubėkite tai greičiau 
padaryti. LSRB valdyba apmokės kli
šių išlaidas.

KĄ STUDIJUOTI? •
Daugelis jaunuolių neapsisprendžia 

ką pradėti studijuoti universitete. Ga
lima paskambinti į Toronto uni-to raš
tinę, ir bus atsiųsta informacija nemo
kamai.

ŠIS * SKYRIUS PRAŠO studentus 
iš visos Kanados rašyti apie savo gy
venimą. Visuose Kanados universite-i

studentų. Kolegos studentai, paimkite 
Į rankas plunksną ir rašykite patys 
apie savo gyvenimą: kur jus dirbate,

“Tėv. Žiburių” adresu.
Ateis laikas kada lietuviai studen

tai šio kontinento, turėsite savo laik
raštį, nors ir mėnesinį.

ATKINSON STIPENDIJŲ FONDO 
tyrimų duomenys rodo, kad 6.479 
abiturientai — XIII grade — galėjo 
stoti į un-tą, bet dėl lėšų stokos Įsto
jo 2.845, o 3.634 įstojo po metų kitų.

Reikia džiaugtis, kad daugelio lietu
vių studentų ekonominė padėtis ne-

kur praleido savo 2 savaičių atos
togas. Aplankė Varšuvą ir kt. 
miestus. Daugiausia laiko pralei
do Suvalkų trikampyje: dalyvavo 
lietuvių pamaldose, vaidinimuose, 
pobūviuose. Kolchozų nėra, bet 
uždėtos didelės duoklės valdžiai. 
Dideli sunkumai su statybomis— 
medinių namų statyti neleidžia
ma, tik mūrinius. Maisto ir išgėri
mo yrą, bet trūksta drabužių. Iš 
Kanados ir JAV daug kas gauna ! nat, apie 100 mylių nuo Montre- 
siuntinius išardytus; už naujus alio. Tai bus bene didžiausias lie- 
drabužius turi mokėti dideli mui- tuvių telkinys, 
tą. Jei siuntiniai nevardiniai, 
daiktus išdalina Įstaigos savo nuo
žiūra. Yra kaimų labai nukentė
jusių karo metu. Ten žmonės la
bai reikalingi drabužių. J. GenU-

Lionė Rudinskaitė baigė Ver- 
duno gimnaziją su “First Hon
ours”. — virš 90 metinių pažy
mių vidurkiu: žada studijuoti che-

tis paliko savo atsarginius drabu- teYai atvyko j Kanadą
žius pažįstamiems. Nuo birželio į Pries
15 d. gyvenantiems pasienio zo-! “litas” vasaros metu veikia 
noje — 5 km. ruože'—leidžiama■ abiejuose skyriuose nepakeistu 
pasimatyti su giminėmis iš Lie-j laiku. AV parapijoje sekmadie- 
tuvos pusės. Tam reikia paduoti1 niais vasaros mėn. vietoje trijų 
prašymą. Taipgi esą duodami lei
dimai pasienio gyventojams abie
jose pusėse lankytis vieniems pas komisijos pirm., iš ligoninės jau 
kitus. i grižo ir ilsisi namuose.

Shrciners - šventovininku meti- ., suvaižė paskolų
nis suvažiavimas vvksta šia savai- > įdavimą, pakele palūkanas uz pa
te Toronte. Iš JAV ir Kanados da- sko as,ir sutaupąs. Pakėlimas, uz 
lyvauja apie 20.000 nariu su šei- Paskolas: Pa§al JP rusi, siekia iki 
momis — iš viso anie 75.000. Už-11%- 0 uz sutaupąs palūkanos pa- 

i imtos visos miesto nakvynių pa-talpos. Miestas tikisi $15 mil. £a-[re?1 Star .Paz?mi- kad oficialiai 
■ -- ..... uz asmenines paskolas bankai

skaito tik 6%, tačiau pridėjus bū
tiną gyvybės draudimą ir Įvairius 
’hokesčins už patarnavimus tikru
moje palūkanos siekia ne 6%, bet 
apie 9>/2%. “Litas” už asm. pa- 

; skolas ima tik 8.4% Įskaitant gy- 
į vvbės andraudą iki $10.000, o už 

S^’l^^Fkmingo'^barVtūri!^^^ ™ka ne 2.75% ir ne 3 
850.000 narių, iš jų 16.500 yra ka- i, c,_ ^et 4 ir daį duoda nemo- 
nadiečiai. J u dabartinis-vadas —j gyvybes apdiaudą iki $2.

• - ! OOP sutaupu sumos.P. R.

inkasentų dirba tik du.
J. Juškevičius. “Lito” kredito

jamų. Numatyti du dideli para
dai. Ketvirtadienio paradas pra
sideda 8 vai. ryto nuo O’Keef’s 
centro, eina Yonge, Bloor gv. į 
Varsity Stadium. Paradai, kaip ir 
visa organizacija, triukšmingi ir 
keisti. Organizacija yra masonų 
šaka, įsteigta Niujorke 1871 m. i v-

N. GUSTAINIENĖ sėkmingai išlai- bloga. Tik dalis abiturientų negali pa
ke gydytojo egzaminus Toronto uni- tekti i un-tus dėl žemų pažymių.
versitete ir jau pradėjo dirbti Scar 
boro ligoninėje.

J. VALIULIS išlaikė mokytojo eg- sutrumpinti kursą iki 3 metų, sutrum- 
zaminus ir jau paskirtas dirbti į kata- pinant atostogas.

j Kanados švietimo ekspertai stengia- 
; si pakeiti studentų nuošimti ir siūlo

• A • «

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

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

Cigarečių kartonas visų rūšių ..X $3 fiQ
— 200 štukų — UX- J,U7

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

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

ir kt„ juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ L'.’FN 1 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų, ir įvairią reikmenų krautuvės

1212 bundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

nriimami ir paitu.

į Calgary teisėjas M. Porter.
Nariai mėgsta Įvairius pokštus,; 

išgėrimą, paradus, organizuoja į 
labdarybę, išlaiko 17 ligoninių ir : 
ketina įsteigti 18-tą. Jų keista ap- Į 
ranga imituoja arabus. Kaip vie-; 
nas jų veikėjas pareiškė, vaikai 
vaidina policininkus ir plėšikus, 
o šventovininkai - mahometonus. 
Katalikų jie nepuola ir savo ligo
ninėse visiems yra labdaringi.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
Pastatai-Žemė-Draudimas-Paskolos 

Sąskaitos "Lite” numeris #752.
VERDUNE. 16 butu, daugumoje po 
4 atskirus kambarius, naujas pasta
tas. šildymą apmoka nuomininkai. 
Pajamų SI 4.000. Kaina $96.000. 
Įmokėti $30.000.

P. ADAMONIS, RA. 2-2472

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

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

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 ♦ Ved. D. JURKUS, PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Rea! Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 

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

SUNNYSIDE — HIGH PARK. 11 kambarių, atskiras plytų namas, vande
niu alyva šildomas, modemiškai Įrenstas, atskiras bop” 4 kambarių Lme 
augšte. Didelis sklypas, garažas. Prašoma kaina $23.000.

RUSHOLME — DUNDAS. S15.500 pilna kaina. 8 kambariai nėr 3 augštus. 
gražiai įrengtas, geras nuomavimui. a~ti susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti 
apie $2.500. Vienas morgičius balansui.

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

DU ŪKIAI. $18.500 pilna kaina už abu, Įmokėti anie $6.000. balansas 10 
metų iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su npolin. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundclk, Ont.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų Hieh 1* Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




