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Vienas ir du
Netenka abejoti, kad A. Jakšto posakis “Kai du stos, visados 

daugiau padarys” yra teisingas. Gyvnimo patirtis tai yra įtiki
namai įrodžiusi. Visas organizuotas gyyenftnas tuo pradu laikosi. 
Vertindami organizuoto gyvenimo reiškinius visuomet rūpestin
gai tai pabrėžiame.

Yra betgi ir kita medalio pusė, būtent, vieno vaidmuo. Orga- 
nizuodamiesi su nemažu įkarščiu, atrodo, lyg ir užmiršom tą 
vieną. Kiekvienas sambūris nori būti galimai gausesniu, apimti 
vis platesnius žmonių barus ir tuo plėsti savo įtaką visuomenėje. 
Žodžiu, esame pasinešę remtis daugybe. Kas tą daugybę sudaro, 
kokie žmonės — tapo lyg ir antraeiliu klausimu. Galimas daiktas, 
tai tebėra nesenų laikų nuotaikų likučiai, kai ištisos masės buvo 
vienos brutalios valios diktuojamos. Tada kiekvienas prasikiši- 

. mas buvo laikomas išėjimu iš nustatytos eilės. Prapuolimas dau
gybėje buvo oficiali dorybė, vedanti karjeros linkme. Dabar, 
tiesa, gyvename radikaliai kitokiose sąlygose, tačiau atsineštos 
nuotaikos ir čia neišblėso. Ir naujose sąlygose mušame į orga
nizuotumą, atremtą į daugybę. Narių skaičiumi yra matuojamas 
sambūrio pajėgumas, pagal draugijų skaičių sprendžiams vi
suomenės organizuotumas, jos susipratimas, veiklumas ir t.t. Ir 
visa tai daroma “Kai du stos...” vardan. Atsimintina betgi, kad 
die “du” turi būti pirmiausia pajėgūs asmenys. Kai dvi menkys
tės stos, aišku, tik menkybę ir tereikš: aklas aklą netoli tenuves. 
Todėl betkokio veikimo pagrinde turi stovėti asmenybė. Gali būti 
sambūryje ir daug narių, bet jei nėra pajėgių asmenų, tai ir A. 
Jakšto “Kai du stos” linksniavimas nieko nepadės. • Organizuota
me gyvenime “dviejų” pajėgumas eina iš paskirų asmenų, iš 
“vieno”. Visi organizuoto gyvenimo barai yra atlaikomi pavie
nių asmenų, kurie ir vieni būdami yra pajėgūs. Ir apskritai visi 
sambūriai yra tiek pajėgūs, kiek telkia savyje pajėgių žmonių. 
Ilgi sąrašai anaiptol nėi a dar pajėgumo rodiklis.

Tai rodo, kad ir mūsų organizuotas gyvenimas, linkęs pirmoj 
eilėj remtis daugybe, turėtų daugiau dėmesio kreipti į paskirtis 
asmenis, f “vieną”, ir tai ne “vadizmo”, o asmenybių ugdymo pras
me. Bręsta mūsų akademinis jaunimas, auga vidurinio ir pradi
nio mokslo atžalynas, dalyvaudamas daugiau ar mažiau organi
zuotame mūsų gyvenime. Yra svarbu, kad iš to atžalyno išaugtų 
asmenybės, o ne miniažmogiai, kurių didžiausias rūpestis — ne
išsiskirti iš minios. Juk ateities Lietuvą nešti ant savo pečių pa
jėgs tiktai asmenybės, kurios turės stiprios ir išmintingos ini
ciatyvos. , ~ v -r 5

- ■:t-ir.linkėtiną ; 
tų padaryta dar dau^au?Yra^>efgV^Sirų7'"kūrių kart^vbrgani^ 
zuoti sambūriai nepajėgia pasiekti arba kol prisirengia, praeina 
ir reikalas. Daug kur yra pasireiškusi privati iniciatyva, kuri 
šalia organizuotų vienetų ir religinėj, ir tautinėj - kultūrinėj 
srity yra gražiai ir judriai pasireiškusi. Ir ateityje reikėtų, kad 
ta privati iniciatyvą dar labiau sustiprėtų. Ji reikalinga netiktai 
versle, pramonėj, bet ir visuomeninėj, kultūrinėj srity. Pvz. ne 
viena leidykla, ne viena radijo valandėlė, ne vienas laikraštis 
buvo suorganizuoti privačios iniciatyvos. Tai ir yra to “vieno” 
pasireiškimas, kur išbyra visuomet sveikintinas. Kai “vienas” bus 
pajėgus, tai ir “du” galės savo jėga girtis. Pr. G.

GRĄŽINKIT MŪSŲ ŽEMES!
•y, Vokietijoj, įvyko Vokietijos. Joje norimaHanovery.

didžiulis Silezijos vokiečių su
važiavimas. kuriame dalyvavo 
apie 300.000 žmonių. Kaip žino
ma, karui pasibaigus Silezijos 
sritis, anksčiau priklausiusi Vo
kietijai buvo a “įduota Lenki
jai kaip kompensacija už Ry
tuose Sov. Rusijos paimtas že
mes. Dešimtmečio sukakties 
proga, iš Silezijos iškraustyti 
vokiečiai viešai pareikalavo 
grąžinti jiems atimtą tėvynę. 
Demonstracija buvo surengta 
keturių didžiųjų konferencijos 
išvakarėse. Mat, iš jos vokiečiai 
daug tikisi. Profesinės sąjungos 
pvz. paskelbė 2 min. tylą liepos 
18 d. visose įmonėse, kad tuo 
būdu pabrėžtų konferencijos 
pradžią, kurioj bus sprendžia
mas Vokietijos suvienijimas ir 
su juo susiję klausimai. V. Vo
kietijos vyriausybė tokiems 
mostams rodosi palanki. Sile- 
ziečių suvažiavimą pasveikino 
telegrama kancl. Adenaueris, 
primindamas, kad šiuo momen
tu prasideda naujas etapas po
karinės Vokietijos gyvenime; 
jis išreiškė viltį, kad Vokietija 
būsianti suvienyta taikiu ir lais
vu keliu. Bendrųjų reikalų min. 
Kaiser savo sveikinimo kalboje 
pareiškė, kad feder. vyriausybė 
nėra užmiršusi 10 milijonų savo 
tremtiniu. Žem. Saksonijos min. 
pirm. Hellwege, priklausąs 
kancl. Adenauerio koalicijos 
sluogsniams. pabrėžė, kad ir po 
10 metų rytų vokiečiai neuž
miršo ir niekad neužmirš savo 
krašto ir savo teisių jį atgauti.

JAV yra ruošiama speciali 
laida dokumentu, liečiančiu sa
leziečių ir kt. ištrėmimą iš Ryt.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
ATOSTOGAUS 

paskutinę liepos mėnesio savai
tę. Liepos 28 d. numeris neišeis.

PAKEISTAS TŽ TELEFONAS 
Dabar “T t” redakcijos . ir 

Administracijds telefonas yra 
EM. 8-6813.

Vokietijcs. Joje norima pavaiz
duoti masinį trėmimą kaip vie
ną pastarojo karo žiaurumų, į 
kurį savo laiku nebuvo atkreip
ta dėmesio. įžangą šiam leidi
niui sutiko parašyti visame pa
saulyje pagarsėjęs Nobelio pre
mijos laureatas Albert Schwei
tzer, kilme alzasietis.

“DON CAMILLO” 
autorius Guareschi paleistas iš- 
kalėjimo, atsėdėjęs 13 mėn. ir 
10 dienų. Jis buvo nubaustas už 
buv. min. pirmininko Alcide de 
Gasperi ir resp. prezidento Ei- 
naudi. apšmeižimą. Mat, buvo 
paskelbęs tariamą de Gasperi 
laišką su netikru parašu, kuriuo 
jis prašęs bombarduoti Romą. 
Iškėlus teisme bylą Guareschi 
buvo nubaustas bet de Gasperi 
sutiko dovanoti. Visdėlto jis pa
sirinko kalėjimą.
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“Laisvosios Europos” radijo siųstuvas, įrengtas specialiame 
sunkvežimyje, privažiuoja prie Čekoslovakijos sienos ir iš 
čia perteikia savo programą. “L. Europos” radijui suėjo 5 
metai Tenka apgailestauti, kad Lietuva, Latvija ir Estija 
šiuo siųstuvu iki šiol negali naudotis.

Komunistu veržlumas F okielijoje
Pastaruoju metu pastebėtas 

padidėjęs prancūzų komunistų 
bendradarbiavimas su Vokieti
jos komunistais ar prokomunis
tinėmis organizacijomis. Ypač 
prancūzų komunistų valdomos 
profesinės sąjungos CGT stipri
na ryšius su komunistų diriguo
jamomis organizacijomis, kaip 
Demokratinė Moterų Sąjunga, 
Sąjūdis už Taiką ir kitomis. 
Svarbiausias šūkis — prieš Vo
kietijos “remilitarizavimą”. Čia 
juos daug paremia Ryt. Vokie
tijos profesinės sąjungos FDGB. 
“Peuple” suorganizavo pasikei
timą laiškais su vokiečių darbi
ninkais ir paskelbė visą eilę at
virų laiškų vokiečių profesi
nėms sąjungoms. “La Pansee” 
suorganizavo visą eilę viešų su
sirinkimų, kuriais kvietė vokie
čių socialdemokratus ir profe
sinių sąjungų veikėjus griežtai 
stoti prieš Vokietijos apginkla
vimą. Taip pat /

vokiečių profesinių sąjun
gų nariai ir veikėjai kiek
viena proga kviečiami į 
Prancūziją,

pvz. paštininkai buvo pakviesti 
i konferenciją Paryžiuje, meta
listai, mokiniai ir kiti — į pran
cūzų konferencijas ir tt. Renault 
fabriko darbininkai pasikvietė 
Daimler - Benz fabriko darbi
ninkus iš Mannheimo, vad. Ber- 
liet “taikos komitetas” — Krup- 
po darbininkus ir kitus. Tarp
tautinio bendradarbiavimo šū
kiu vokiečių atstovai dalyvavo

Pagelbėjo ateiviams
Montrealy veikia ateiviams 

globoti draugija “La sociėtė d’ 
assistance aux immigrants”. Ne
seniai įvykusiame suvažiavime 
paaiškėjo, kad š.m. draugija pa
gelbėjo 8.000 ateivių Montrea- 
lio arkivyskupijos ribose. Tai 
sudaro 50% visų naujųjų atei
vių šioj srity.

Draugija buvo įsteigta prieš 
keletą metų, globojant JE kard. 
P. E. Lėger, tikslu kovoti su 
ateiviams nepalankiais prieta
rais, padėti naujai atvykusioms 
įsikurti, saugoti jų atsineštas 
tradicijas bei kultūrą. Draugija 
yra suorganizavusi keletą sky
rių: darbo suradimo, socialinį, 
patarimų — sveikatos ir teisės 
klausimais ir kt. Apie savo veik
lą draugija yra išleidusi brošiū
rą 8 kalbom. Draugijos kapelio
nas yra T. E. Messier, SJ. Savo 
metiniame pranešime jisai nu
rodė. kad praėjusiais metais sa
vo biure priėmęs per 1000 lan
kytojų ateivių 39 tautybių, ku
rių 89‘/< buvę katalikai. 1954 m. 
darbo prašymų turėta 2.528, su
rasta darbo 525 asmenims, t.y. 
20%, nors tai buvo didelio ne
darbo metas. Draugijos valdybą 
sudaro: adv. P. Masse, R. Gau
thier, vicepirm., R. de Leew, 
iždin., adv. L. Ouimet, sekret. 
Draugijos raštinė: 275 Ėst, rue 
Sherbrooke.

(LAIŠKAS iŠ VOKIETIJOS)

Strassburge buvo susitikę abie
jų tautybių geležinkelininkai, 
prancūzų statybininkai lankė 
savo kolegas Vakarinėje Vokie
tijoje. Prancūzų angliakasių va
dai L. Delfosse ir J. Frantz ap
keliavo Ruhro kraštą. Mallaret, 
žinomas gen. Joinville vardu, ir 
prancūzų komunistų vadas Duc- 
los kalbėjo per mitingus Bon- 
noje, per kuriuos išvedžiojo, kad 
Saaro kraštą reikalinga grąžinti 
Vokietijai. Tuo būdu norima, 
sustiprinti vokiečių komunistų 
įtaką. . ; . ;

Tačiau visai kitokios nuo
monės apie komunistų tiks
lus, negu prancūzų komu
nistų vadai, yrą,., pasižymė-

ELTOS
— Kun. M. Tamošiūno pastan

gomis nuo š.m. liepos pradžios 
Kolumbijoje pradėjo veikti lie
tuviška radijo valandėlė. Šios 
valandėlės prograpia transliuo
jama per Medelliiio valstybinę 
radijo stotį.

— Klaipėdos krašto vokieti
ninkų organas “Memeler Dampf 
boot” birželio 20. d. numeryje 
smarkiai užpuolė E. Simonaitį 
dėl jo pernykštės kelionės į 
Ameriką ir Kanadą,, taip pat dėl 
i o veiklos VLIKe ir Mažosios 
Lietuvos Taryboj^ MMD” rašo, 
kad,-;

uaipėdai grą-
kad Vokietijos įiįlą^tuvcs suda
rytąja sutartimi
žinti į Vokietiją) “tik buvusi ati
taisyta padarytoji skriauda (vo
kiečiams), o dėl to neįteikė sa
vo protesto nė viena Klaipėdos 
konvenciją pasirašiusioji signa
tarinė valstybė”, kad lietuvių 
kurstymas “amžinai nesibaigia” 
ir tt. Drauge reiškiamas nepasi
tenkinimas, kad net praėjus de
šimčiai metų nuo karo pabaigos 
vis tebespausdinamos vokiečių 
knygos, žemėlapiai ir atlasai, 
kur Klaipėdos kraštas (pagal 
1937 m. statusą) vis neatžymi
mas kaip vokiečių valstybės te
ritorija.

Taip pat ir paskiausiame “M 
D” numeryje (13/1955), nors ir 
įsidėjus jau anksčiau E. skelbtą 
kaikurių - vokiečių karo belais
vių pažadą, kad verčiau tegu jie 
užsprings, negu užmirš, kiek lie
tuviai yra jiems padėję, atstoda
mi jų Raud. Kryžių, vėl “pager
biamas” E. Simonaitis, Monsta- 
vičius ir kiti. Jie “prisiminti” 
dr. Lietzo kalboje, pasakytoje 
per Klaipėdos kr. vokiečių suva
žiavimą š.m. liepos 3 d. Ham
burge. Per ankstesnį Klaipėdos 
kr. vokiečių suvažiavimą Olden- 
burge jų dalyvavo apie 700. Su
važiavime Essene pagrindinę 
kalbą pasakė R. Meyeris.

— IT Valdytojas yra gavęs iš 
V. Sidzikausko, LLK pirminin
ko, tokį laišką: “Eltos Informa
cijose š.m. birželio 10 d. nume
ryje 5-me puslapyje pranešime 
iš Niujorko tarp kitko yra pa
sakyta: “Ta proga, be kita ko, 
(Sidzikauskas) pastebėjo, kad 
VLIKas, ALTas ir LLK savo 
laisvinimo veiklai turi daug 
stipresnį užnugarį, nei Europo
je reziduoją diplomatai”. Iš tik
ro tokio pastebėjimo aš nesu pa
daręs, todėl tikslu išvengti klai
dingų aiškinimų prašyčiau ma
lonėti tą pranešimo vietą atitai
syti”.

— Gautosiomis iš JAV žinio
mis, JAV prezidentas ėmėsi rei
kalingų žygių, kad pabėgėliams 
į JAV įsileišti (219.000 pabėgė
lių. iš jų 5.000 našlaičių šalia re
guliarių kvotų) įstatymas nebe
būtų toliau taip vilkinamas. Nu
matoma papildomai paskirti 2 
transatlantinius laivus, kurie 
atliktų per Atlantą 10 kelionių 
ir dar šiemet atgabentų į JAV 
apie 12.000 pabėgėlių. Eisenho- 
werio pasiūlytieji 10 pakeitimų 
dabartiniam JAV emigracijos 
veikiančiam įstatymui paleng
vinti svarstomi .JAV kongrese. 
Lietuvių emigracija taip pat pa
gyvėjo.

Belgijos, Olandijos ir Liuk-

jusių vokiečių komunistų 
veikėjų sūnūs.

Taip Fridricho Eberto sūnus 
Kurtas buvo nubaustas 20 metų 
už špionažą. Grotewholio sū
nus atsisakė įstoti į bendrą iš 
komunistų ir socialistų sudarytą 
partiją SĖD ir už tai buvo iš
siųstas į šiaurės Korėją. Vyriau
sio Rytinės zonos architekto H. 
Henselmanno sūnus pabėgo į 
Vakarus. B. Brechto sūnus, stu
dijavęs Paryžiuje, atsisakė grįž
ti atgal į Berlyną ir prieš savo 
tėvo valią išvyko į JAV. J. R. 
Becherio sūnus prieš tėvo valią 
pasiliko Londone. F. Dahlemo 
sūnus Robertas pabėgo į Vaka
rus ir dabar gyvena JAV-bėse. 
Reimanno sūnus už špionažą va
karams nuteistas 15 metų ir tt.

Keturi didieji tebesiruošia Ženevos konferencijai. Kai Chruš
čiovas JAV ambasadoj Maskvoj pareiškė, kad sovietai nusiteikę 
kalbėti su vakariečiais tiktai kaip lygūs su lygiais, prezid. Ei- 
senhoweris į tai netrukus atsiliepė pareikšdamas spaudos atsto
vams, kad JAV vyks į Ženevą draugiškai nusiteikusios. Vienas 
svarbiausių klausimų būsiąs nusiginklavimas, kuris nesąs galimas 
be tarpusavio pasitikėjimo. Esą betgi įmanoma tokio pasitikėjimo 
siekti. Sovietai turi pasiūlymą smarkiai sumažinti ginklavimąsi, 
bet ar tai bus priimtina dabar-®---------------- ------------------——
tiniu metu, esą abejotina.

Savo nusistatymą Ženevos 
konferencijos atžvilgiu pareiškė 
spaudai ir min. pirm. Edenas, 
Esą, vakariečiai nesitiki didelių 
rezultatų, tačiau tai būsianti 
svarbi pradžia pasitarimų, kurie 
vėliau būsią tęsiami kitais bū
dais. Jo manymu, vakariečiai 
esą pasiruošę duoti sovietams 
garantiją prieš suvienytos Vo
kietijos grėsmę, jeigu ji kiltų. 
V. Vokietija turinti būti suvie
nyta laisvų rinkimų keliu. Jeigu 
Vokietija nebus suvienyta, tai 
ir Europa negalės būti suvieny
ta. Siekiant geresnių santykių 

.su Sov.Sąjunga betgi nei D. Bri
tanija, nei kiti vakariečiai ne
ketina atsisakyti Š. Atlanto Są
jungos ir glaudaus bendradar
biavimo su JAV.

Nauja vyriausybė Italijoj
Po ilgokų derybų krikšč. de

mokratui Segni pavyko sudaryti 
naują vyriausybę, kuri, kaip ir 
buvusioji M. Scelba vyriausybė, 
remiasi vidurio grupėmis — 
krikšč. demokratais, nuosaikiai
siais socialistais ir liberalais. Jų 
turimoji dauguma gana trapi — 

nes Wrturinci^dideles. ^ąkos vos 4 balsai pfgafthin. pirmmirt- 
Oniarią ’provinČijds ūkiui. Fkaš tikisi iuret^arlaihente'dau-
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žinios
semburgo valstybės yra savo 
tarpe susitarusios leisti tuose 
kraštuose apsigyvenusiems trem 
tiniams judėti tarp tų šalių be 
vizų. Tik tai turi būti atžymėta 
jų užs. pasuose.

Kanados tarptautinių mugių, 
lig šiol kas met ruoštų Toronte, 
federalinė vyriausybė nuspren
dė neberuošti, nes jos neturį di
desnės įtakos Kanados ekspor
tui. Ontario premjeras Frostas 
ta proga pareiškė, kad mugių 
ruošimą tokiam at ve j y perim
sianti provincijos vyriausybė,

Kanados’ Pabaltiečių Federa
cija, Ženevos konferencijos pro
ga. raštu kreipėsi į JAV prezid. 
Eisenhoweri, D. Britanijos min. 
pirm. A. Edeną ir Prancūzijos 
premjerą E. Faure, primindami 
Pabaltijo valstybių okupavimą. 
Tame rašte sakoma, kad pada
rytos politinės klaidos turinčios 
būti atstatytos, kitaip niekad ne
būsią nei taikos, nei gerbūvio. 
Pabaltijo valstybių okupacija 
yra tarptautinis nusikaltimas, 
kuris turi būti atitaisytas. Sov. 
Sąjunga privalėtų atitraukti sa
vo karines pajėgas iš Lietuvos, 

Tarptautinis teisininku kongresas
darni įsitikinę, kad laikymasis 
pagrindinių teisingumo dėsnių 
yra būtinas pasaulio taikai, — 
iškilmingai pareiškiame:

1. Valstybė turi būti palenkta 
teisei.

2. Vyriausybės teisinėj valsty
bėj turi gerbti individo teises 
ir duoti priemones joms įvyk
dyti.

3. Teisėjai turi vadovautis 
įstatymu, jį saugoti, jį. taikyti 
be baimės ir priešintis betko- 
kiam pasikėsinimui į jų, kaip 
teisėjų, laisvę iš vyriausybių ar 
politinių partijų pusės”. Toliau 
deklaracija primena, kad advo
katai saugotų savo profesijos 
savarankumą, gintų kiekvieno 
žmogaus teises, ir baigia žo
džiais: “Kreipiamės į Tarptau
tinę Teisininkų Sąjungą, kad ji 
kovotų už visuotinį šių principų 
’■'riėmimą,' keltų viešumon be-’ 
smerktų visus teisinės valstybės 
principų pažeidimus”.

įvyko Atėnuose, Graikijos sos
tinėj, kuriame dalyvavo 49 
kraštų teisininkų atstovai. Iš 
lietuvių dalyvavo V. Sidzikaus
kas ir V. Rastenis. Pirmasis da
lyvavo viešosios teisės komisi
joj, o antrasis — baudžiamosios 
teisės. V. Rastenis, be to, pasa
kė kalbą per “Am. Balsą” Lie
tuvoj likusiems' teisininkams ir 
palinkėjo ištvermės. Jis primi
nė, kad pasaulio teisininkai yra 
kitokios nuomonės apie sovieti
nius įstatymus nei patys sovie
tai kad giriasi.

Kongresas svarstė eilę aktua
liųjų klausimų: žmogaus teisę į 
nuosavybę, sovietinę kolektivi- 
zaciją, rasių lygybę, teisę į lais
vę ir t.t. Buvo priimta vadina
moji “Atėnų deklaracija”, ku
rioje pabrėžiama žmogaus teisė 
i žodžio, spaudos, kulto, draugi
jų, rinkimų laisvę. “Būdami su
sirūpinę teisės paniekinimu 
įvairiose pasaulio dalyse ir bū-

PREKIAUJA SU SOVIETAIS
Harold Stassen, vadovavęs 

JAV pagalbos teikimo progra
mai, netrukus ketina atsistaty
dinti Savo pranešime JAV kon
gresui jis jjareiškė, kad 1954 m. 
vakariečiu prekyba su Sov. Są
junga padidėjusi 24%. Prekyba 
su Raud. Kinija kiek sumažėju
si. nežiūrint, kad Japonijos - 
Kinijos prekyba smarkiai pa
šokus, pasiekdama 19 mi. dol. 
sumą. Bendra suma vakariečių - 
kiniečių prekybos — 285 mili
jonai dolerių.

Sov. Sąjunga praėjusiais me
tais dėl žemės ūkio krizės ėmė 
daugiau pirkti užsieniuose padi
dindama savo pirkimą 7%. Ypač 
pirko ji mėsos ir kitus maisto 
gaminius. Anot Stasseno, tie

Savaitės įvykiai

giau paramos. Respublikonų 
partija, kad ir neįėjo vyriausy- 
bėn, pažadėjo savo paramą.

Nelengva buvo min. pirmin. 
suderinti du gausios krikšč. de- 
mokr. partijos sparnus — kai
rįjį ir dešinįjį. Pastarojo du šu
lai Guido Gonella ir Giulio An
dreotti sutiko įeiti vyriausybėn, 
nors Giuseppe Pella, buv. prem
jeras ir dabartinis Europos ang
lių ir plieno bendrovės pirm., 
atsisakė. Atrodo, dešiniojo spar
no' žmonės nėra palankūs sku
biai ir radikaliai žemės refor
mai, kai tuo tarpu kairiojo spar
no šalininkai yra linkę stipriau 
pasukti radikalios reformos ke
liu. Užtat jie nevengia šiuo rei
kalu leistis į kalbas ir su kraštu- 
niaisiais Nenni socialistais. Li
beralai, prieš įeidami vyriausy
bėn, atrodo, gavo tam tikrų ga
rantijų dėl žemės ir kitų sociali
nių reformų, nes prisibijo per- 
griežtų Segni ėjimų, kuris yra 
žinomas kaip uolus reformų ša
lininkas. Kaip šis ir kiti vidaus 
klausimai bus sprendžiami, pa
aiškės vėliau. Kol kas viena yra * 
aišku, kad užsienio politikos sri-

Latvijos ir Estijos, atsiimti iš 
Rusijos prisiųstus atėjūnus. Bu
vusios demokratinės sistemos 
turėtų būti grąžintos pagal tų 
kraštų . konstitucijas ir pravesti 
laisvi rinkimai tarptautinėj 
priežiūroj. Sov. Sąjunga turėtų 
grąžinti visus Baltijos kraštų 
deportuotus asmenis, atlyginti 
visus padarytus nuostolius bei 
grąžinti išvežtus turtus. Bai
giant dėkojama už Pabaltijo 
valstybių įjungimo į SSSR ne
pripažinimą ir prašoma iškelti 
jų nepriklausomybės grąžinimo 
klausimą 4 didž. konferencijoj.

“ke-
Pre-

gaminiai praturtins tiktai 
lių privilegijuotų stalus”.
kybą tarp. Rytų ir Vakarų esą 
ypač kliudo Sov. Sąjungos, pre
kių menka kokybė, be to, esą iš 
viso negalima pasitikėti ja kaip 
gamintoją.

šios vyriausybes pfbv^Etrrefiftę - • 
liniją.

Nepriklausomybė Tunizijai
Nuolatinės Tunizijos ir Ma

roko arabų kovos, teroristiniai 
veiksniai privertė pagaliau 
Prancūzijos vyriausybę ir par
lamentą duoti Tunizijai nepri
klausomybę. Praėjusią savaitę 
Prancūzijos parlamentas didele 
dauguma balsų — 540 prieš 43 
— pasisakė už laipsnišką nepri
klausomybės davimą. Min. pir
mini Edgar Faure, kalbėjęs 
prieš balsavimą, pareiškė, kad 
pagaliau nekartą duoti pažadai 
turį būti ištesėti. Jei parlamen
tas atsisakytų balsuoti už Tuni
zijos nepriklausomybę, arabų • 
pasaulyje ir vakariečių kraštuo
se kiltų nepasitikėjimas Pran
cūzijos gera valia. Baigdamas 
savo kalbą, min. pirm, pareiškė: 
“Kolonizmo laikotarpis baig
tas!” Pirmą kartą prabilo par
lamente ir buv. min. pirm. Men- 
des-France, kuris praėjusią va
sarą lankėsi Tunizijoje ir, norė
damas nuraminti arabus, pasiū
lė savivaldą. Jis taip pat siūlė 
balsuoti už nepriklausomybę, 
kurios užuomazgos autorium jis 
buvęs.

Pagal susitarimą, Prancūzija 
įsipareigoja perduoti tunizie- 
čiams valdines pareigas 20 metų 
laikotarpyje. Per tą laiką Pran
cūzija pasilaikys savo žinioj už
sienio politiką ir krašto gynybą, 
be to, ji turės savo stebėtojus 
kaikuriose ministerijose, pvz. 
pašto bei telefono.

Indokinijos kalnuose prasidė
jo mūšiai tarp valstybinės Laos 
krašto kariuomenės ir komunis
tinių karinių dalinių. Jau anks
čiau yra buvę smulkių susirė
mimų, bet pastarasis tapo tikru 
mūšiu. Tai pirmas toks susirė
mimas nuo paliaubų pasirašymo 
Ženevoj. Komunistų kariniai 
daliniai puolė vyriausybinės ka
riuomenės pozicijas, nepaisyda
mi bendro pareiškimo, padaryto 
1955 m. kovo mėn., kad sušilai- • 
kys nuo betkokių provokacinių 
veiksmų.

Argentinoje, Buenos Aires 
mieste, vėl įvyko demonstraci
jų. Susirinkusi minia de Mayo 
aikštėje ėmė kelti ovacijas pra
laimėto sukilimo vadui admiro
lui Olivieri. Perono adresu . ji 
šaukė: “Mirtis tironui”, “Taika 
ir laisvė”. Policija išvaikė de
monstrantus ir daugelį suėmė.

Belgijoje, Briusely, apie 200.- 
000 katalikų žygiavo sostinės

— Budapeštas. — Slovakų 
Cheb (Eger) kat. arkivyskupas 
Czapik buvo priverstas daly
vauti tarptaut. komunistiniame 
“taikos* kongrese Helsinky, 
Suomijoj.

— Viena. — Austrijos katali
kų spaudos agentūra paskelbė, gatvėmis protestuodami prieš 
kad Lenkijos primui kardinolui socialistu - liberalu ' vyriausv- 
Višinskiui padaryta sunki plau-, bes įstatymą, siaurinantį katali- 
čių operacija. Jis esąs laikomas kų mokyklų teises. Susirėmimų 
Otwocke paliai Varšuvą. 'su policija šį kartą nebuvo.
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TĖVy PAREIGAUgnis, kuri kurstoma šeimos; pasakojai, kad ten žmogžudžių __ i r* noro i o i ierriY'cii rxor* V oi i ežidinyje, neišblės nei iš vienos širdies, jei bus prižiūrima jaunystėje. Kas iš tų nusiskundimų ir dejavimų dėl lietuvybės, jeigu mes patys savo vaikus paleidžiame pavėjui. Aimanuoja; ma, kad reikia savų mokyklų, .. kuriose vaikai galėtų mokytis sava kalba, o*, vaikai su tėvais namupse kalbasi angliškai — esą, nepatogu -r- mano vaiko gali sugesti angliškas akcentas...Suprantama — šeštadieninės mokyklos — vargo ir pąsiaukp- .. jimo mokyklos duoda daug, stengiasi įdiegti jaunimui viską - geriausia, ir pasekmės džiugios. . Čia perduodama visko po truputį per taip trumpą laiką. Tuo tarpu tėvai su vaikais drauge būna pusę viso laiko. Nejaugi mokytojai turi padaryti dau- giau per tris ar keturias valandas į savaitę, negu tėvai turėdami daugiau dienų, negu mokytojai valandų. Aišku, nevisi moka geografiją, gal primiršo istoriją, bet juk yra knygų. Tėve, jeigu tu skirsti vaikui tik pusę valandos į dieną, paskaitysi su juo, jis per pusmetį mokės vienas -pats. Tik reikės Tavo rankos, kuri prilaikytų jį prie knygos. Ir visada yra progų papasakoti apie Lietuvą, jos gamtą, žmones ir padavimus. :Jeigu šiandieną pasaulis dar nedaug žino apie Lietuvą, tai rytoj sužinos ir pagarbiai nulenks galvą. Tai žmonės be klastos, be utopiškų reikalavirpų, plėšimų jėga ar ciniškumo. Ji yra baudžiavos ir prisikėlimo žeipė — kankinių už tiesą ir už laisvę,. šventa Marijos žemė.Ten kiekvienas akmuo turi vardą, kiekvienas kalnelis, didesnis medis, šlaitai ir upeliai. Ten. 1 kloniuose . paukščių neuž- miršfehtoš' ly.gftoš .neužbaigiamos ir neišdildomos simfonijos. Tavo kalba viena iš seniausių pasaulyje. Istorija giedri: nėra tokių juodų dėmių, kaip kaimynuos. Ar tu pasakei vaikui, kad ten ir pats alkanas, svečia bei pakeleivį vaišina, jei neturi savo — skolina. Ar tu pa-1

nėra, o jei išgirsti per kelis metus vieną, tai šiurpuliai eina per žmones dešimtmečiais.Atsakysi — neturiu laiko? Gal kartais ir taip, bet jau ne- visąda. Yra daug priemonių vai-; ko pasąmonėje išlaikyti lietuvybę, bet pagrindinė — šeima. Argi ne motina tada prie ratelio idiegė vaikui meilę savo karšto ir prikėlė jį iš bąudžiąvos? Argi tu nebeturi savo senutės žodžių širdyje, kuriuos galėtum perduot sūnui ąr dukrai? Nėr jaugi tie mūrai, fabrikai ir mašinos užtrenkė ir sumindė čia tave. O gal tu sėdi per ąugštai “Buick’e”, o vaikui leidi braidžioti kovbojiškuose purvuose, neišsemiamuose “komikuose”.Lietuvi, aš norėčiau tau viena priminti — vergija, kankynės, šaudymai, lietuvio nenugali. Deja, geresnėj “pievoj” tu “išsi- gimsti ir iš to žiedo, kuris sklei-; džia pasauliui kvapą ir grožį, tu pradedi auginti dyglius.Jeigu anglas gali didžiuotis savo tėvynės praeitimi, tai tu gali jį priversti raudonuoti savąja..Paimk žydus. Jie išlaikė savo charakterį iki šiai dienai, o tu jau taikais prie aplinkos ir vos po kelių metų nebemoki kalbos. Didžiuojiesi savo vaikų svetima kalba. Ir kas skaudžiausia, kad su mūsų inteligentų vaikais nebegali susikalbėti gimtąja kalba. Liūdna tiesa, ne intelektualai, bet kaimo prasčiokai išlaikė lietuviškuosius papročius, religiją ir kalbą. Taip pat ir čia. Kodėl? Ar mes pavargome ar išlepome? Nei tas, nei tas — ap- sileidome. Tik ieškok progų, o jų yra pilna. Prieš akis vasaros stovyklos. Čia ateitininkai, ten skautai. Kodėl tavo vaiko nėra tenai ir kodgl jo negalėtų ten būti? W '( ' .Tai yra pats lengviausias ir geriausias būdas vaikams įdiegi ti tėvų žemės meilę. Čia vaikai bežaisdami išmoksta dešimtis naujų dainų. Ir kai jis sugrįžęs iš stovyklos uždainuos kada nejučiomis, tu nušluostysi ašarą.
Jonas Greičiūnas.

GEpĮĮVĮĮNĄS GALVA. • < ,

Lietuviškos kultūros kryžkelėje
Pasaulio cegįrąs... (Pabaiga)

Visa eilė archeologinių tyrinėjimų atlikta mūsų respublikoje 1954 metais. Istorijos ir teisės instituto darbuotojai buvo išvy- . kę į Užnemunę. Archeologiniu požiūriu tai beveik netyrinėtas kraštas. Ekspedicijos dalyviai Simno, Lazdijų, Veisiejų, Kalvarijos bei Kapsuko rajonuose užregistravo apie 50 įvairių piliakalnių. Surinkta nemaža vertingos medžiagos, kuri šiuo metu apibendrinama. Seniausi žmonių gyvenimo pėdsakai Užnemunėje siekia VII-IV tūkstantmetį prieš mūsų erą. Tokių ankstyvų radinių aptinkama Balsupio, Turlo- jiškių durpynuose, Kirsnos upėje ir kt. Atrasti akmens avižiaus žmonių griaučiai, kauliniai, ir rago durklai, žeberklai, akmeniniai kirvukai ir t.t.Didžiausią Užnemunės archeo-

4uį-ę, pradėjo jausis esą pasau
lio centru. Tik dešimtmetis skausmingos tremties įrodė, kad mes esame skeveldros, geriausiu atveju mielės. Tremties skausmas yra išugdęs mistiško gilumo patrijotų, dideles ąugš- tumas pasiekusių kūrėjų, bet daugelį yra .nustūmęs kur tai, nors ir svetimoje pastogėje, ieškoti ramybė. Dviguba kultūra, dvigubas 1 lojalumas, svetimųjų nimfų viliojimas ir savasis ne- 
pajėgumas ne vieną išstumia iš tautinės rikiuotės. Vienas - kitas kultūrininkas įstumiamas į svetimųjų daržą, iš kurio atžagarėmis ir pątyliai žvalgosi į savąjį. Nors tame darže jis jaučiasi svetimu, bet tik protarpiais besugrįžta į savąjį. O daugelis buvusių patrijotų tampa atgyventomis etiketėmis, be turinio; o jų šauksmas apie savąją kultūrą ir tėvynės laisvinimą — farizie- jišku unkštimu, kuriam per nesusipratimą gali kas patikėti Pasaulio centriškumas netrukus virsta mažu pasaulėliu, kai vyresnioji karta išeina iš rikiuotės. Prieauglis neganėtinas. Vargu galima būtų priekaištauti, kad jaunoji karta pasirenka kelią prisitaikyti supančioms sąlygoms. Tautos meno interpretacija įeina į užburtą ratą, kai bet- kuris tobulumo siekimas išstumtų iš eilių entuziastus, gal nepasižyminčius dideliu talentu, bet cementuo j ančius susidariusiustelkinius.Juo mes ilgiau tupčiosįme tik šnekėdami apie kultūrinius reikalus, vis labiau pradėsim verstis pakaitalais. Nors pavergtojoje Lietuvoje tautinė kultūra telieka tuščiavidurė, nors ji skirta tarnauti rusiškai komunistinei propagandai ir tėra priemonė apgauti lietuvių tautą; ir ten esama kaikurių įvykių kuriuos turėtume įsidėmėti. Muzikos ir vokalinėje srityje pasireiškia ne viena stipresnė pajėga. Komunistines etiketes pašalinus rusiškosios dirbtinos įtakos atsisakius liks kūriniaiIr šių sutemų metu mes n esami e per tūkstančius mėtų buvusiais išsklaidytais žydais. Lietuviškose žemėse dar tebegyvena nors ir naikinamą, persekiojama, kenčianti, bet ir kurianti lietuvių tauta. Kaikuriose srityse vyksta didelis išprievartavimas, kad įdiegus svetimąjį komunizmą. Šiuo metu žinomas

Archeologiniai tyrimai Suvalkijojeloginių paminklų dalį sudaro piliakalniai. Jie čia geriau išsilaikė, negu kur nors kitur. Piliakalniai yra savitų formų, įdomių konstrukcijų, įvairaus didumo'. Manoma, kad jie turėjo atsirasti pirmykštės bendruomenės irimo laikais (pirmaisiais m. e. šimtmečiais). Žinomiausi Užnemunės ankstyvojo periodo piliakalniai yra Rudaminos, Kaukų, Piliakalnio km., Varnupių, Šaka- liškių ir kiti. Įspūdingiausias, aukščiausias ir didžiausias yra Rudaminos piliakalnis, iš visų pusių apsuptas pylimu. Iš išardytų vietų byra degėsiai, puodų šukės ir kiti išlikę anų laikų pėdsakai. Suanglėjusių rąstų gabalai rodo, kad čia buvusi medinė pilis, aptverta medinėmis sienomis.Konstrukcijos atžvilgiu yra re-

tas Kalvarijos rajono Piliakalnio kaimo piliakalnis. Jo pylimo paviršiuje prakastose duobėse matyti buvusių statybų pėdsakai: degėsiai, degintas molis, akmenys. Piliakalnio šlaitas iš sausumos pusės išgrįstas akmenimis. Šio šlaito papėdėje yra didelė aikštė, apjuosta pylimu — tai buvęs priešpilis.Prie daugelio Užnemunės piliakalnių nustatytos buvusių sodybų vietos. Surinkta medžiaga rodo, kad Užnemunės piliakalniams būdinga daugiau vadinamą grublėtoji keramika.Užnemunės piliakalniai vaidino svarbų vaidmenį lietuvių kovoje prieš vokiškuosius šunrite- rius.
Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte
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, 2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-0977

Pilnas namų apstatymas baldais
★ RADIJO.

★ KROSNYS,
★ ŠALDYTUVAI,

★ SKALBIMO MAŠINOS, *
* TELEVIZIJOS APARATAI,

★ SIUIMO MAŠINOS,
★ ĮVAIRŪS KILIMAI

★ LINOLEUMAS,
* VAIKŲ BALDAI,

* VEŽIMĖLIAI.

P. Kulikauskas.Istorijos mokslų kandidatas.(“Tiesa” Nr. 89)

tarpusavįs apgaudinėjimas, kai lietuvių Jauta priverčiama jėgai nusiįenktį, lyg įš vergių Stovyklos laisvajam rašant: esu sotus..., patenkintas... Tuos žodžius rašantis puikiai žino tikrovę, kaip ir ją gerai nujaučia visa pavergtoji tauta, imtinai Maskvai parsidavusius, kurių daugelis jau ne iš įsitikinimo, bet baimės turi šokti į maskolišką taktą.Laisvajame pasaulyje esanti šiandieną turi ne tik savo kultūros židinio nepamiršti, bet ir ruoštis, toje srityje, pavergėjo padarytas žaizdas išgydyti. O tuo atveju jau turėsime susidurti su žmogaus minties ir nuotaikų pasauliu, kuris ir mums patiems nevisuomet bus lengvai suprantamas.
Pabaltiečių dienosPabaltiečių - vokiečių draugija nutarė šį rudenį Stūttgarte suruošti “Pabaltiečių Dienas”. Užsimota gana plačiai. Programos rėmuose numatyta: simfoninis koncertas, kameriniai veikalai, chorai atliekantieji tautines dainas, paskaitos, parodos ir ypatingos programos per vokiečių radijo siųstuvus. Tegu šiai programai talkininkaus ne vien kitos pabaltiečių tautos, bet ir vokiečiai, tačiau užsimojimas yra didelis.Lietuvių - Vokiečių D-jos valdybos išsiuntinėtame rašte išskaitoma atsakomybė: “Programos įvykdymas priklausys nuo lietuvių bendruomenės talkos, pajėgumo ir pateiktosios medžiagos. Mes manome, kad šis parengimas yra svarbus tiek lietuvybės išlaikymo, tiek mūsų kultūrinės propagandos sumetimais, ir kartu nenorėtume, kad lietuviai šiame pabaltiečių kultūros pademonstravime liktų tik žiūrovai”.Iš šio pareiškimo matytis aiškus mūsasis tragizmas. Minėta draugija, kuri teturėtų būti įrankiu organizuoti lietuvių tautos kultūrinių vertybių perteikimą svetimiesiems, turi imtis organizuoti ;Vįsus dalykus iš pa- grindų. Jau tikslo aptartis rodo, kad njes eaift'' ‘ ......dykumoje.) Lietuvybės ’ Išlaii^- mas... kuitūsinė propaganda...To didelio užsimojimo kėlėjai patvirtina minėtus žodžius: “Projektas yra ne tik svarbus, bet ir stambus ir todėl reikalingas visų kiek galint didesnės paramos. Todėl Sekcijos valdyba nutarė kreiptis į mūsų visuomenininkus, kultūrininkus, muzikus ir menininkus, prašydama talkos: patarimais, pasiūlymais, medžiaga ir organizaciniu darbu”Lietuvių sekcija kreipiasi ne į tūnančias ar besikuriančias organizacijas, bet į pavienius asmenis. Tai rodo, kad mes tebesame nesusiorganizavę, savųjų kultūrininkų nesuteikę ir “kultūrinio kumščio” paruošto neturime.Aš tikiu, kad šis kreipimasis bus tinkamai suprastas, Reikia manyti, kad nežiūrint kaikurio nuomonių skirtumo visi palaikys šį plataus mąsto žygį, kuris susietas su lietuviškąja garbe ir ištesėjimu.Vokiškame pranešime lyg kiek susiaurinama programa. Iš paskaitininkų užtinkame prof. Juozą Eretą, kuris ir savojoje tėvynėje gyvendamas lieka daugiau negu ištikimu kenčiančiai lietuvių tautai. Jei mano ankstesnės pastabos kaikeno liko ne-

suprastos, šis pavyzdys turėtų 
būti įtikinančiu, kai ir jo dukra, 
vokiečių teatro aktorė, pasiža
dėjo kąlbėti: “Pabąįtiečįų brika 
ir kamerinė muzika”.

Lietuvių Sekcija neabejotiną! žino padėtį. Ji turėtų žinoti, kad mes turime muzikų kūrėjų, bet, deja, iki šiol neturime, kas pasirūpintų išleisti jų kūrinius. Juk neatliksi orkestro veikalo, kai turimą viena partitūra. Ji žino, kad toki pat našta juos užguls norint atlikti kamerinės muzikos dalykų. Neabejotinai numa-. to; jog su radijo vaidinimais, spaudos, kūrybinio meno ir liaudies meno parodomis iškils eilė neabejotinų sunkumų, kuriuos tebus galimą nugalėti stumbro užsispyrimų.Reikia džiaugtis, kai iš šalies atsiranda vyrai ne improvizuoti, ne algoms gauti, bet pasišvęsti. Čia turiu galvoje — organizatorius ir įvairių sričių talkininkus. Reikia nemaloniai nustebti, kad nesame sutelkę, kas yra būtina tinkamai lietuvių tautos kultū-

rinei reprezentacijai O tai jau testimonium paupertatis.
Neišnaudotos progos !Pernelyg daug laiko tuščiomis prąslinko iki Vokietijoje pasiryžta daryti “Pabaltiečių dienas”. Kukliai pasivadinta, .bet plačiai užsimota. Vakarinėje Vokietijoje svetimos kultūros imlumas šiandieną yra didelis. Daugelis yra progų lietuviams pasirodyti su savos kultūros apraiškomis. Vokiečių radijo siųstuvai prašyte prašo: duokite kamerinės ar simfoninės muzikos veikalų, atsiųskite paskaitininkų, paruoškite vaidinimų. Atviros durys laukia mūsiškių įvairių parodų.Mes tylime... Ir kai atsitiktinas žodis pasakomas, naivi žinutė apie lietuvius įdedama, eilutės skaičiuojamos ir mūsų visuomenės akys rašalu užpilamos. ..Lietuvių tąutos kultūra susidomėjimas žinomas eilėje kraštų. Kaiką galima prastumti Anglijoje, Prancūzijoje, Luxembur- ge, Danijoje, bet nemažiau Australijoje, Brazilijoje ir JAV. Ir jei kalbėti apie plataus mąsto kultūrinę propagandą, mes turime atsakyti į eilę klausimų.

Pirmiausia mes turime žinoti savo stiprybes ir silpnybes. Mes turime pamiršti improvizaciją ir nemanyti, kad ką bedarytume yra pranašiausia ir geriausia. Kaip strategai turime ištirti, kuo esame pranašesni už kitus, ir lyg taktikai — pasitraukti iš tų sričių, kuriose esame silpni.Svetimųjų akyse turime būti tobulais dalykų atlikėjais. Tebūnie ir mažą apimtis, bet gerai organizuotas dalykas. Mūsąją improvizaciją turime palikti namie, kai einame pąs svetimuosius* Numanu, kąd kitos tąutos, kaip ir mes patys, nieko taip nemėgsta, kaip neužbaigto, padriko, neorganiško, pripuolamo. Visa tai tegalės dingti, kai mes . žinosime, ko norime, turėsime planą ir jį vykdysime pagal savąjį pajėgumą. Maža šūkterti: parodikime pasauliui savo tautos kultūrą, reikia gerai nusimanyti, kas, kur ir kaip padarytina. Ne visur tą patį ir tuo pačiu keliu galime svetimiesiems parodyti.Vokietijoje padarytas žygis tebūnie sveikinamuoju pradininku bei talkininku ir kituose kraštuose iškelti savosios kultūros vėliavą.
Akies nuotraukos Ispanijoje

te atsidĄrgJtremtiesi j;^j

(Tęsinys iš praeito nr.)Vėlyvą vakarą išvargęs grįžau į. namus. Pažįstamų užklaustas — turėjau dar kantrybės sakyti:— Rytoj penktą valandą piet važiuoju į Vigo.— Que bien, que bien!.*. kartojo stora kaip statinė geraširdė šeimininkė.Po septynių mėnesių gyvenimo Madride, rugsėjo 22 d. “ex- presu” išdūmiau į Vigo. Dabar esu tikras, kad būsiu Amerikoje, jeigu...Ispanijos vagonai seni, gerokai sudėvėti, dulkėti, nešvarūs, langai mažuliukai. Pirmoji klasė negali prilygti mūsų greitųjų traukinių trečiajai klasei. Bėgių plotis kaip ir rusų. “Expre- sas” velkasi vos 60 klm į valandą. Ispanai aiškina, būk karo metu liko sunaikinta daugelis tūkstančių vagonų ir garvežių. Tam galime patikėti. Bet kodėl ‘\JBty jodini? Ar įp dėl to karas kaltas! '' ” 4 “'Apylinkės gražios, kalnuotos, retkarčiais matyti neperdidžiąu- si miškai, upės, upeliai. Kalnų pašlaitėse: pievos, vynuogynai — pilni baltų, tamsiai raudonų ir mėlynų prinokusių vynuogių. Moterys kuduliuoja nešinos viską ant galvos. (Matyti, jų kiaušelis užtektinai storas. Kažin koks protelis?). Vežimai dviejų augštų ratų, iš lentų padaryti, traukiami apsnūdusiais jaučiais. Ratai taip garsiai girgžda, kad net dantys užgelia. Tikrai kaip Senojo Testamento laikais... Gamtovaizdis vidurinės ir vakarų - šiaurinės Ispanijos skirtingas.Lygiai po 24 valandų atsidūriau Vigo.Vigo uostas — gamtos dovana, apsuptas iš trijų pusių kalnų. Miestas guli ant dviejų kalnų, neperdidelis, gan gražus ir švarus. Čia išsivysčiusi augštai žvejybą: daug visokių šaldytuvų, rūšiavimo, pakavimo ir perdirbimo įmonių. Kvapelis ne žavėtinas. ..Uosto direkcijoj ilgoką laiką užtruko visokių formalumų atlikimas: pasų ir devizų kontrolė, bagažo revizija, iškeitimas pesetų į popiergalius, galiojančius vien laivo kantinose. Nežinia kuriems galams pareikalavo

at'
Po

(1941. II. 12. - 1941. IX. 25.)
KAZYS GEČYSuosto gydytojo sveikatos liudy- mo, kuris, net nepakėlęs akių, užrašė vardą ir pavardę, paėmė 4 pesetas, skubiai išdavė dar vieną “dokumentą”, kurio nieks niekad nereikalavo.Pirmą kartą teko ant Vokietijos žydų pasų viršelio pamatyti išspaustą didelę “J”(ude).Rugsėjo 25 d., Ispanijos 11.000 gellanes” paliko ropos žemyno krantą.— Sudiev nelaimingoji ir sunkiai sergančioji Europa!Suėjo šiandien lygiai trylika mėnesių nuo mano slapta Lietuvos - Vokietijos sienos perėjimo. Keistas datų supuolimas. Per tą laiką daugiau išgyvenau ir išmokau kaip per visą savo gyvenimą.Kas (jjptkaįčiuūš: kiek ta pačią) lįiūja Bilbao - Vigo - Pietinė Amerika, nepriklausomybės laikais, tūkstančių lietuvių išvažiavo į Argentiną, Urugvajų, Braziliją ir kitas užjūrio respub- . likas ieškoti duonos ir laimės. Vietoj laimės — rado vargą, sunkias gyvenimo ir klimato sąlygas, išnaudojimą ir niekuo nenuraminamą tėvynės ilgesį. Ko-*, kia tai yra žala mūsų mažai tautai, o kartu ir neatitaisytina klaida?-Iš akių pranyko visai Ispanijos krantas. Pirmą kartą rėžiu skersai Atlantą.— Neptūne, būk gerutis, šposų nekrėsk!Plaukiame į Habaną, o iš ten į Niujorką.Laivas “Maggalanes” perdirbtas karo metu iš prekybinio, jo greitis 360 jūros mylių į parą, gan gražus, patogus, išteptas ant šonų ir viršaus Ispanijos vėliavos spalvomis, kurios nakties metu apšviestos stipria elektros šviesa. Tai ženklai povandeniniams laivams. Bet jie karo metu padaro mažų “klaidų”. Kitas klausimas, ar laivas su gerai matomais ženklais ne- užplauks ant plūduriuojančio “kiaušinio” — minos?Mano turistinės kabinos kelionės draugai — žydai. Kalba-

raudoną raidę5 valandą p.p. t. laivas “Ma- paskutinį Eu-

” GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST. TER JUncįtap 4773
ife Block South of St Clair Namų tel CK Į-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KĖRA1TIS

Jūsų malonumui skiria
Tariama “BREDiNGS”

Malonūs prisiminimai

“SENAMIESČIO AIKŠTĖ” — PRAHOJE.1918 metais triumfališkai įsteigta Čekoslovakijos respublika... kartu jos sostinėje Prahoje atgimė čekų tautinis jausmas ir kultūra. Vaikščiojant Prahos “Senamiesčio” kreivomis gatvėmis ir žiūrint į senus pastatus, galima suprasti čekų tautos palikimą ir tradicijas... tradicijos, kurios niekuomet nesikeitė bekovojant ilgus šimtmečius už laisvę.Nors Čekoslovakija šiandien vėl dominuojama svetimųjų, tačiau “Senamiestyje” laisvės tradicijos dar tebegyvos... tai buvusios Prahos prisiminimas... priminimas anų laikų ..Y kurie grąžina mums mielus prisiminimus.

BRADINGS
BRADING BREWERIES LIMITED 

Ottawa. WtaCoor * MaotraąJ • HmMm

mės mažai; matomės tik einant gulti ir keliantis. Valgomajame prie stalo tas pats — žydai. Jie sudaro laive daugumą.Pirmas dvi dienas iki neišlandžiojau visų laivo kampų ir užkampių, buvo dar įdomu, bet paskui kelionė tapo neįdomi ir nuobodi. Ryte ir vakare tas pats beribis vandenynas: šviečiant saulei vanduo — mėlynai tamsus, nusileidus arba saulutei pasislėpus — juodas paslaptingas, nuolatos monotoniškai šniokščiantis. Laivo supimas nevienodas — pakenčiamas. Visgi pilna žmonių sergančių jūros liga. Ožius varinėja lygiai vyrai ir moterys. Biaurus tai gyvulėlis. Maži vaikai jo nesibijo. Man laivo supimas patinka: užmig- dina lovoje: prie stalo nereikalauju šaukšto, nosį į sriubą be jokio sunkumo ritmiškai įgrūdu. Vakare matau kaip ant dangaus mėnulis šokinėją man į akis. ?’ Kelionės metu turėjome pranešimus iš vokiečių - rusų karo. Norint daugiau žinių sužinoti reikėjo prašyti tarnų malonės — leisti pasiklausyti radijo. Kino laive visai nėra. Vakarais ant viršutinio denio pagrodavo laivo orkestras. Žydeliai ir tie be noro trypsi. Ir jie prišitrip- sejo ganėtinai. Kantinose visas gyvenimas: geriama, lošiama kortomis, kalbamasi.Per septynias dienas sukome laikordžius — vieną valandą atgal. Septyniomis valandomis tapau jaunesnis. Lietuvoje gi-» miau giedant gaidžiams, vasario 9 d. Įspėk, mylimas: kada būčiau gimęs Habanoje? Naujas Pasaulis jaunina žmogų.Kelionėje sutikome vos 6 laivus, ir tuos netoli krantų.Po trijų dienų kelionės atsiradome tropikinio klimato zonoje, be to, per tą laiką, ir mašinos spėjo gerokai laivą įkaitinti. Buvo taip karšta ir trošku, jog stačiai laive vietos nebuvo galima rasti. Kančių kančios, o ne kelionė. Valgomajame langai atdari, virš-langų ūžia elektriniai ventiliatoriai, prie stalo be švarkų — vistiek šlapias. Vargšai padavėjai... Kabinoje dar blogiau: lango neatidarysi —prineš bangos vandens, ventiliatoriai mažai ką reiškia, guli Adiomo “rūbuose”, — vis viena neužmigsi. Daugelis žmonių miegą ant denio suolų ir žemės. Bet ne be baimės — galima nusiristi i vandenį...Saulėleidis vandenyne — neužmirštamas. Debesiai horizonte, atrodo, iš kyla iš vandenų, apšviesti raudona saulės šviesa, sudaro fantastinius peizažus, piliakalnius, miestus, keistus gyvulius... Saulė milžinišku raudonu kamuoliu slenka vis žemyn ir žemyn, kas kart daugiau uždegdama ugnimi paviršių okeano. Pasiekus vandens paviršių, pradeda skęsti vis gilyn. tarsi kas tai traukia ją į pačias gelmes. Štai jau tik jos pusrutulis. Jau tik trečdalis bešviečia. Paskutinis jos griežinėlis pasinėrė... Toje vietoje palieka ti£ vien spindulių vainiko pašvaistė, bet ir ji greit išnykstą. DebesyS tuo laiku darosi kas kart tamsesni ir keistesni. Viskas kaip gražiame sapne ar pasakoje. ..
(Bus daugiau)

Radio-Televirijos Technikas 
J. STANIONIS

Skambinti vakčrah po 6 vėl. 
ML 5142.
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Mirties slėnyje
Lietuviai, buvę politiniai kali
niai ir kacetininkai, Flossenbur- 
ge minėjo Rezistencijos Dieną.

Birželio 23 d. suėjo 14 metų, 
kai karui prasidėjus ir kraštui 
sukilus buvo išlaisvinti politi
niai kaliniai iš bolševikinių ka
lėjimų Lietuvoje, ir 10 metų — 
kai lietuviai rezistentai buvo iš
laisvinti iš naciškųjų kalėjimų 
bei kacetų Vokietijoje. Lietuvos 
Rezistencijos buv. politiniai ka
liniai Vokietijoje ir Švedijoje, 
paremiant Vyr, Lietuvių Sielo
vadai, suruošė šių sukakčių 
ypatingą paminėjimą Flossen- 
burge.

Mirties slėnio aplinka
Flossenburgo apylinkė labai 

graži. Už keleto varsnų nuo 
miestelio randasi ramus ežerė
lis, aplinkui kalvos — kalneliai 
apaugę mišku, vingiuoja slėniai 
žalumose. Bet kiek ši vietovė 
graži gamtos puošmenimis, tiek 
ji nepaprastai liūdna ir verian
čiai skaudi savo netolima pra
eitimi.

Nacių laikais čia buvo didelis 
koncentracijos lageris, kuriame 
kalėjo ir daugelis lietuvių. Čia 
žmonės buvo ypatingai žiauriai 
kankinami, kol netekdavo jėgų. 
Tuomet buvo sušaudomi ir de
ginami krematoriume. Ši vieto
vė yra visiškai 
uždangos prie 
sienos.

Šiame kacete 
sudeginta viso 
18 tautybių, jų tarpe 2.480 lietu
vių. Pagal oficialius duomenis 
lietuviai užima ketvirtą vietą, 
o skirstant proporcingai tautų 
gyventojų skaičiui, lietuviai už
ima bene pirmą vietą.

Koplyčia ir pats slėnis
Atvykus į buv. kaceto vieto

vę, keleivio dėmesį atkreipia 
• akmeninė koplyčia. Ji pastatyta 

iš buvusių kaceto sargybų bokš
tų akmenų. -Vienas toks bokštas, 
sujungtas prieangiu su koply
čia. dabar yra kaip varpinėj

Koplyčia pastatyta tuojau p8 
karo lenkų ir vokiečių iniciaty
va, ir pavadinta “Jėzus kalėji
me”. Ją pašventino vysk. Pa- 
dolskis 1947 m., gegužės 25 d.

Koplyčios išvidinėse sienose 
įmūryta visų tautybių, kalėju
sių šiame kacete, herbai — len
tos su nužudytųjų skaičiais. 

‘ Skliaustuose prieš didįjį altorių 
ant atitinkamo paaugštinimo 
pastatytos stiklinės urnos su 
nužudytųjų pelenais — kaulų 
likučiais, kurie buvo rasti kre
matoriume. Langai įtaisyti įvai
rių tautybių grupių. Vitražas 
prie altoriaus -— lietuvių. Jame 
Aušros Vartų Dievo Motina su 
Vyčiu ir įrašu: “Memento 2.480 
Martyrum Lithuanorum — Li
thuania”.

t Iš koplyčios išėjus atsiveria 
prieš akis čia pat po kojų slėnis, 
kuriame matyti labai tvarkin
gai ir skoningai išsisklaidę, aty- 
džiai prižiūrimi kapai ir pa
minklai. Tai Mirties Slėnis — 
ryškiausias liudininkas vykusių 
žudynių. Mirties Slėnio centre 

• supilta didžiulė piramidė; joje 
randasi visų čia nužudytųjų ir 
sudegintųjų, pelenai. Šalia pirą-

arti geležinės 
Čekoslovakijos

nukankinta ir
73.296 žmonės

midės — aikštelė su raudonu Į dedami Lietuvos Rezistencijos •i • • > • . a _ < > ♦ * • • « v • • •trikampiu viduryje. Tai vieta, 
kur buvo šaudomi bejėgiai kali
niai. Aplinkui išmūrytos lentos 
— kapai su atitinkamais įrašais 
ir tautybių vėliavų spalvomis. 
Yra ir lietuvių lenta. Be to, lie
tuviai čia turi pasistatę ir savo 
granitinį paminklą, kuklų, bet 
skoningą. Gale Mirties Slėnio 
stovi pajuodęs tas pats krema
toriumas, kuriame buvo sude
ginti visi nužudytieji.

(Mirties Slėnio lietuviškosios 
dalies tvarkyme daugiausiai pa
stangų yra įdėjęs Celestinas Pe 
trikas, o lietuvių paminklo, len
tos ir vitražo projektus paruošė 
inž. Adolfas Tylius).

Liūdnos iškilmės
Nors Flossenburgo miestelyje 

ir artumoje nėra apsigyvenusių 
letuvių, bet prieš pietus jau 
pradėjo rinktis lengvomis ma
šinomis iš visų kraštų būreliai 
tautiečių — buv. politinių kali
nių, kacetininkų, dvasiškių ir 
kitų kviestinių svečių. Atvyko 
keturi net iš Šiaurės Vokietijos, 
o jų tarpe dar visai neseniai 
per nesusipratimą laikomas mi
rusiu kun. Šarka, šiuo kartu vėl 
visiškai sveikas, judrus ir jau 
besidairąs, kam galėtų pagelbė
ti. Iš viso suvažiavo keliosde- 
šimt žmonių iš Šiaurės Vokie
tijos, Stuttgarto, Hanau, Reut- 
lingėno, Memmingeno, Mūn
cheno, Bambergo ir kitų vieto
vių.

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis — miŠicmis koplyčioje, ku
rias laikė kun. prof. Gronis. Tik 
ką prasidėjus pamaldoms, stai
ga pasigirsta giesmė “Kai skaus 
mas tau širdį lyg replėm’s su
spaus”. Pamaldų dalyvius api
ma nepaprasta, graudi, širdį ve
rianti nuotaika. Atrodo, lyg čia 
visi esantieji žmonės jaučia tą 
patį skausmą dėl čia, Lietuvoje 
ir visur kitur žuvusiųjų brolių 
ir gyvų, dar benešančių pana? 
šią dalią, kokią kitados nešė čia, 
šios koplyčios artumoje žuvu
sieji. Veržiasi malda iš širdies 
gilumos, be žodžių, prašant 
Augščiausiojo malonių įniru
siems, gyviems išlikusioms ir 
visam pavergtam kraštui.

Nemažiau įspūdinga buvo ir 
sekanti giesmė “Nuliūdo kapai” 
bei po jų sekusios! Giedojo Til
tų Priežiūros Kuopos (8593) 
lietuviai vyrai, vadovaujami 
muziko Fausto Strclios.

Po pamaldų koplyčioje, prie 
Mirties Slėnio kun. Groniui su 
choru atgiedojus Libera, visi 
dalyviai su keturiais vainikais 
priešakyje, gedulingoje eisenoje 
lėtai eina pire lietuvių pamink
lo, vingiuodami pro kapus, pira
midę, aikšteles. Eisenoje tuoj už 
vainiku eina buvę politiniai ka
liniai bei kacetininkai. Šiame 
Mirties Slėnyje ištiktųjų vieš
patauja mirties nuotaika. Eise
nos dalyviai slenka tyliai, ne
pratardami nei žodžio, mintyse 
giliai paskendę. Kai kam ašara 
trykšta iš akių. Visi jaučia, kad 
čia kiekviena žemės dulkė lais
vę mylinčių žmonių krauju per
sunkta.

Prie paminklo žuvusiems pa-

buv. politinių kalinių Sąjungos, 
Vokietijos LB Kr. Valdybos ir 
Mūncheno apyl. bei Memmin- 
geno apylinkės vainikai.

Kun. Gronis pasakė pamokslą 
paminėdamas, kad baisiosios 
žudynės buvo atliktos nukrikš
čionėjusio žmogaus; atmetusio 
Dievą — sugyvulėjusio žmo
gaus ir elgesys gyvuliškas.

Sugiedojus “Viešpaties Ange
lą”, kalbėjo buvę polit. kaliniai: 
inž, Narutis, E. Simonaitis ir M. 
Musteikis, o po jų vietos kata
likų klebonas kun. Max Wurth, 
burmistras Hogen.

Vietos katalikų klebonas kun. 
Max Wurth pareiškė, kad jam 
vra garbė tarti žodį lietuviams. 
Jis džiaugiasi, jog lietuviai taip 
gražiai ir kilniai pagerbia savo 
žuvusius tautiečius ir meldžiasi 

’ į Dievą, kad buvę ' žiaurumai 
Vokietijoje nepasikatrotų, kad 
išnyktų visur kitur ir kad visa 
žmonija kuo greičiau sulauktų 
laisvę.

W e i d e n o dienraščio “Der 
Neue Tag” atstovai Wierig bu
vęs šio kaceto kalinys; taip pat 
dar du lietuviai kaliniai - kace- 
tininkai pasakė kalbas. Be to, 
buvo perskaitytas LR bpk Są
jungos pirm. kun. Pikturnos 
laiškas. Paminėjimo oficialioji 
dalis užbaigta giesme “Marija, 
Marija”, ir Lietuvos Himnu.

Minėjimo metu prie įėjimo į 
koplyčią buvo suruošta parodė
lė - muziejus; didelėmis nuo
traukomis vaizduojąs bolševikų 
žudynes Lietuvoje: Rainių miš
kelyje, Pravėniškėse, Panevė
žyje ir kitose Lietuvos vietovė
se. Parodėlę suruošė dr. Pem- 
kus. Minėjimo proga rengėjai 
išleido vokiečių ir anglų kalb. 
atsišaukimą “Šalin genocide!”

Iškilmes Amerikos Balso at
stovas p. Dambrava įrekordavo 
i garsines juostas, kad radijo 
bangomis galėtų perduoti kovo
jančiam kraštui. ELI

VILNIUS SU SIELA
Kadaise Vilniuje skaičiau 

laikrašty, kad Vilnius turi sielą 
ir kalba su žmogumi. Tai visai 
teisingas pasakymas. Kam teko 
pagyventi nors truputį Vilniu
je, tas pajuto jo sielą ir suprato 
jo kalbą...

Bet aš norėčiau ir apie jo 
žmones truputį pakalbėti, kai 
dabar kažinkodėl net su pašai
pomis kai kas parašo.

Kodėl yra pilni laikraščiai 
apie Klaipėdos kraštą ir jo žmo
nes, o visai mažai apie Vilnių, 
amžiną mūsų sostinę ir jos žmo
nes? Ar Vilnius mažiau nuken
tėjo negu Klaipėdos lietuviai?

Kiek man teko susipažinti su 
Vilniaus lietuviais tikrais patri- 
jotais, tai nemaža dalis jų nu
kentėjus'. Pažinojau lenkų par
tizanų nukankintą 1944 m. a.a. 
J. Košėtą. Jam buvo nagai nu
lupinėti ir kiti sužeidimai pada
ryti per Marcinkonių “skerdy
nes”, o antrą kartą 1943-44 m. 
miške buvo rastas su sulaužy
tais šonkauliais, supiaustytu 
liežuviu ir visu kūnu sužalotu. 
Ar tai ne kankinys? O kiek ka
lėjimuose pūdė lietuvių vilnie
čiui? Jeigu kas netiki, galėčiau 
paskolinįi Marcinkonių “Sker
dynių” istorijos knygutę ir foto
grafijų pažiūrėti, tikrų liudi
ninkų.

Lenkų žiaurybių nemažai lie
tuvių pažino ir 1943-44 m., kada 
yad. pogrindžio armijos “parti
zanai” siautėjo Vilniaus krašte 
(Ir man teko ant savo kailio 
patirti). Tik prisiminkim Tur
gelių valse, pradžios mokyklos 
mokytoją, kurį prie arklio pri
sirišę išsivedė, o paskui Turge
lių klebono šeimininkė per di
delį maldavimą žmonai pasakė, 
kur jo lavonas — atrado po egle 
pakištą, galva sudaužyta, šon
kauliai išpiaustyti, liežuvis su
pjaustytas, akys išbadytos. Ką 
pergyveno tada žmona ir kiti 
lietuviai, gali kiekvienas širdį 
turintis suprasti.

1944 vasairo mėn. Trakų 
čiaus tardytojas panašiai

kankintas, kaip ir Turgelių mo
kytojas. Taip pat Rudaminos 
mokyklos vedėjas Gudpnis 1944 
m. vasario mėn. išvežtas su vie
nais baltiniais už kaklo virvę 
užnėrus ir prie arklio uodegos 
pririšus. Kartu buvo išvestas ir 
Leonas Kliučninkas. Jie A>u 
kažinkur liko nužudyti. Paliko 
Klučninko žmona su 4 mažais 
vaikais, o Gudonio 6 mėn? sū
nus ir žmona.’

Vilniaus tikras lietuvis nepa
miršo savo gimtos kalbos, nesu- 
kietėjo jo liežuvis, kaip kito 
krašto Lietuvos lietuvių, kur 
vos lietuviškai apvertė liežuvį, 
o vaikai visai nesupranta lietu
viškai. Vilnietis yra visai Lie
tuvai pavyzdys, nes mūsų lietu
viai, kėdainiškiai ar jonaviškiai, 
daugelis maišytai kalbėjo. Net 
stovyklose teko susidurti su to
kiais, kur sunku buvo susikal
bėti lietuviškai, o vilnietis ir jo 
vaikai buvo ir pasiliks tikrais 
lietuviais patriotais. Pvz. Ruda
minos valse., Marijampolės km. 
mažiausi vaikai grynai lietuviš
kai kalba, ką bekalbėti apie su
augusius, kurie užgimė ir nu
gyveno visas priespaudas, prie
šų rankose išliko liežuvis nepa
keistas ir protas užgrūdintas.

. Kas rašo su pašaipa apie vil
niečius, geriau, kad nieko nera
šytų, bet tegu tik savo vaikus 
išmoko tokio patriotizmo, kaip 
vilniečiai; savo pašaipą tegu 
nukreipia prieš Ylą ar Bimbą, 
tuomet bus geriaus — bent ne
užgaus lietuvių patriotų jaus
mų.

Vilniečiai tegul . būna mums 
visiems pavyzdys.

Vargo Bitelė.
Red. pastaba. Gaila, kad Vąr- 

go Bitelė nepridėjo savo adreso, 
o pažadėtą knygą pirmiausia 
prašytume- paskolint redakcijai.

Iš “Tiesos” puslapiu ’

Karakulinės kepurės stebuklai

vals
nu-

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
damas ir veikdamas) jis nesu
pranta labai akyvaizdaus fakto, 
kad jis pats'kaip tik yra pirmas 
ryškus žlugimo simptomas... 
(Juk) mes tebesame savo tau-, 
toje lygiai tokiu pat intensyvu
mu, kaip betkujyųo kitu mo
mentu nuo mūsų gimimo dienos 
iki dabar, tad mums emigracija 
tėra laikinas gyvenimas kitur... 
Savo reliatyvaus dabartinio 
skurdo mes nelaikome nei nuo
pelnu savo tautai, nei ypatingu

SAVI PAS SAVUS ! !
Sąžiningas ir greitas patarnavimas: taisome auto mašinas,, kei
čiame alyvą, aprūpiname degalais ir kt. auto reikmenimis, taip 
pat plauname ir dedame mašinoms stiklus. Darbas garantuotas.

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE
(WHITE ROSE GAS STATION)

TELEFONAS RO. 2-659135 SCARLETT RD.
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS 

Įsitikinkite — neapsivilsite.

JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir oilburnerius. 

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tel. OL. 6123 '
ANT. JUOZAPAITIS.

Kodėl pasmerkta 
lietuviška spauda?
Nepaslaptis, kad laisvoji lie

tuvių spauda veik neturi prie
auglio ir kas nuostabiausia, net 
senieji mūsų spaudos darbuo
tojai tuom visai nesirūpina. “L. 
Enciklopedijos” žurnalizmo re
daktorius, buvusio XX Amžiaus 
o dabar “Draugo” redaktorius 
Dr. Juozas Prunskis, minėda
mas savo 25 laikraštinio darbo 
sukaktuves, eilę premijų pasky
rė... romanams ir dramoms ra
šyti. Kodėl tesirūpiname tik 
grožine literatūra, darmaturgi- 
ja? Argi laikraštininkas Pruns
kis nemato kas dedasi mūsų 
spaudoje? Ar jam nerūpi kas iš
laikys kasdienę lietuvišką są
monę po 5, 10 metų? Ar jam ne
ateina galvon mintis, kad jei 
tokiu tempu nutautėja net nau
jakuriai ar dėl to nekaltinta 
Amerikos lietuvių spaudos tik
rai žemas žurnalistinis informa
cinis ir - intelektualinis lygis? 
Kodėl niekas nepaskyrė, saky
sim, premijos už straipsnių se
riją, nagrinėjančią lietuviškos 
spaudos problemas, premijos 
geriausiam lietuviui reporte
riui. publicistui, komentatoriui 
atžymėti?!

Laikraštininkai kapituliuoja
Asmuo tiek rūpinęsis lietuvių 

spaudai sugrąžinti jauną lietu
vių laikraštininką, kurio strains 
niai išsiskyrė “Drauge” ir “Tėv. 
Žiburiuose” — štai gavo viena 
po kito tris atvirutės.. . “Kas iš 
to? Sakai studentės cituoja, o 
kaip mūsų leidėjai ir redakto
riai? Prisiunčia porą doleriukų 
ir vis tą patį komplimen tuo j an
tį su pažanga sveikinantį įver
tinimą. O kai pasiliuosuoja re
dakcijoj vieta, tai būk tikras, 
kad ten pateks “savas”, bet jo
kiu būdu ne tu, laikraščių dul
kėmis apskretęs. Tad kokios ga
li tikėtis ateities pasišventęs, 
anot tavęs, lietuviškai bendruo
menei ir spaudai? Sielą atiduo
di, laiką ir energiją, bet kai iš
kyla galimybė atsiduoti tai my
limai profesijai visa širdim ir 
energija, ne vien tik poilsio va
landomis, — tada išryškėja, 
kiek tavo auka yra vertinama 
laikraščių vadovvbių, o per ją 
ir visos lietuviškos visuome
nės!” Bičiulis laikraštininkas 
paskutinėje atvirutėje pataria 
ir šiam rašeivai apsigalvoti ir 
rūpintis verčiau naujos profesi
jos suradimu”, kuri. užtikrintų 
jaunai šeimai gerelesnius gyve
nimo priėjimus”...

“Literatūros lankai” 
nesutinka
Bemąstydamas, .ką atrašyti, 

šis rašeiva užkliuvo už “Litera
tūros Lanku Kritikos”:

... (oas jj) tiek logikos, kiek 
ios būtų atsigulti į grabą ir 
laukti mirties, nes vistiek kada 
nors teks mirti... (Taip kalbė-

heroizmu tai yra mūsų likimas. 
kuris galėjo ištikti bet kur ir 
bet kada. Todėl mums tragedija 
rašytojo, dirbančio fizinį darbą 
bevardėje darbininkų masėje, 
neturi tos taįp išpopuliarintos 
prasmės. Jų tragedija mums nei 
kiek “nedidesnė” arba “nema
žesnė” pvz. už lietuvio ūkinin
ko, tapusio samdiniu. Žinodami, 
kad skurdas praktikoje žemina 
žmogų, visą minėtą (savojo) 
skurdo reklamą laikome absur
diška, emigrantiška, nenaudin
ga politiškai, neestetiška, kartu, 
su svetimųjų ir savųjų užuojau
ta atnešančia panieka, ir 1.1.... 
Mūsų išeivijos (ar jos paskirų 
profesijų) sunykimas jokiu bū
du juk nereikštų visos tautos 
žlugimo ir ne už viską galima 
reikalauti užmokesčio Iš savo 
tautos... Turime pasilikti prie 
normalių galvojimo ir vertini
mo normų. Nes suemigrantėji- 
mo (ir išnykimo) išvengs tiktai 
tie. kurie pasiliks savo tautos 
bei kultūros interesų orbitoje ir 
kartu nepraras normalaus gy
venimo sąvokų”. Atseit, nerašy
si, — mirsi kaip lietuvis.

Ką gi, tegyvuoja lietuviai, pi
giausių savaitraščių pasaulyje 
skaitytojai. — ir mąstykite kas 
seks: pigūs, pilni nesąmonių ir 
šlamšto savi laikraščiai, kai 
laikraštininkai profesionalai 
vistiek išmirs — parsidavę arba 
persidirbę! ai.

Ir vėl šiaurės vakarų 
kraštas

, Caristinė Rusija po senosios 
Lietuvos valstybės žuvimo prisi
jungtas žemes iš pradžių vadino 
lietuviškosiomis gubernijomis. 
Vėliau, kad nebeminėtų Lietu
vos vardo, pavadino tas sritis 
Šiaurės Vakarų kraštu.

Dabar sovietinėje Rusijoje tas 
vardas vėl atgaivintas. Štai Tie
sos Nr. 86 skelbiama balandžio 
11d. žinutė, kad įvykęs “šiaurės 
va*karų sričių ir autonominių 
respublikų žemės ūkio darbuoto
jų pasitarimas'’. Išvardinant da
lyvius sakoma: “Į pasitarimą at
vyko Ukrainos, Baltarusijos. Es
tijos, Latvijos. Lietuvos ir Ka
relijos - Suomijos delegacijos”. 
Prieš tai suminėtos sritys nuo 
Komi iki Pskovo.

— Otava. — Kanados pakeis
tas štabo viršininkas esąs nu
matomas paskirti Į svarbų NA 
TO postą.

— Maskva. — Malenkpvo pa
dėtis, atrodo, stiprėja. Pastaruo
ju metu jis dalyvavo jau visose 
iškilmėse Maskvoje, o “Pravda” 
jį net atsiprašė už priekaištus 
dėl nesugebėjimo tvarkyti elekt
ros ministeriją. Esą, .ten buvę 
kitų kaltės.

Apie vaizbūnus Lietuvoje
Sovietų okupuotoje Lietuvoje 

puikiai klesti vaizbos menas ar
ba, kitaip tariant, spekuliacija. 
Vaizbūnai čia pasižymi pagar
bos verta drąsa ir apsukrumu. 
Spekuliuoti Lietuvoje sunkiau, 
negu, pvz., Kemptene žiebtuvė
liams akmenėlius supirkinėti ar 
iš Hamburgo silkes pristatinėti. 
Kadangi visos prekybos įmonės 
priklauso valstybei, vaizbūnai, 
panaudodami savo apsukrumą, 
prekes stengiasi pavogti. Paskui 
jau jos eina iš rankų į rankas 
pas tuos, kurie turi pinigo. Du 
“Tiesos” bendradarbiai rusai — 
A. Beliajevas ir A. Reuševas 
duoda labai graudžios antraš
tės rašinį — “Kas žioplesnis?”

Šiaulių mėsos kombinate ka
raliauja direktoriaus kėdėje 
grynakraujis rusas Kozlovas, 
kuris, būdamas sovietijos pilie
tis, pasirodo, labai gerbia kara
kulines kepures, nes sovietijoje 
tik augšti valdžios, partijos ir 

’ biznio pareigūnai plinkančius 
viršugalvius pridengia karaku- 

, linėmis kepurėmis.
Vieną dieną į mėsos kombi

natą atvažiavo didelis sunkve
žimis. Šalia šoferio sėdėjo vyras 
puošniu paltu ir nepaprastai 
puikiai atrodančia karakuline 
kepure. Ateivis pasisakė esąs 
Reizgevičius, Telšių konservų 
fabriko įgaliotinis. Jis nuėjo tie
siai į direktoriaus Kozlovo ka
binetą. Pagarbiai kilsterėjęs ka
rakulinę kepurę, jis perdavė 
draugui direktoriui Telšių kon
servų fabriko linkėjimus. Tel
šių konservų fabrikėlis konser
vuodavo tik vaisius, bet svečias 
pasigyrė, kad gegužės pirmosios 
garbei ir Stalino šlover jie pra
dedą konservuoti bulijonus ir 
barščius su prieskoniais. Patiko 
direktoriui Kozlovui Telšių 
konservų fabriko naujos idėjos 
— komunistiškai patriotinės — 
nes juk barščiai tamsiai raudo
nos spalvos. Žinoma, barščiai be 
taukų ne barščiai, o čia dargi 
reikalas liečia taip sakant, ko
munistiškai patriotinius barš
čius. Naujam planui įgyvendin
ti reikėtų geriausios rūšies tau
kų — vieno sunkvežimiuko už 
47.000 rublių...

Atvykite į artimiausią skyrių ir atidarykite 
sąskaitą šiandien.

Tuo pačiu,jau jūs pradėsite skinti sau kelią į 
pasisekimą Kanadoje. Jūs norėsite didinti san
taupas ir po to, kai jūsų šeima atvyks į šį kraštą. 
Kai jūs turėsite tvirtą finansinį pagrindą, galėsi
te įsigyti namą, automobilį ir kitų dalykų.

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS

VIRŠ 680 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

AR GALI JŪSŲ ŠEIMA ATVYKTI 
KANADON GREIČIAU, NEGU 

JŪS TIKITĖS ?

Jeigu jums reikia pinigų savo šeimos atveži
mui Kanadon, taupykite nuolatos ir tvirtai regu
liariai, įnešdami santaupas i The Canadian Bank 
of Commerce. Bankas mielai priims betkokio 
dydžio sumą. Užteks tik vieno dolerio, kad ati
darius sąskaitą. »

Jūsų pinigai bus padėti daugiau negu sau
gioje vietoje, be to, jūs už tai gausite palūkanas. 

' Tik nustatykite, kiek reikia kasdieniam pragy
venimui, padėkite bankan tam tikrą sumą nuo 
kiekvienos algos čekio, ir iš anksto galėsite žino

ti, kad jūsų šeima atvyks pas jus. »

The Canadian 
Bank of Commerce

Karakulio kepurė atsako
Nudžiugo direktorius Kozlo

vas: kaip gi nesidžiaugsi tokį 
stambų užsakymą gavęs. Reiz
gevičius pakišo įgaliojimą ant 
Telšių konservų fabriko oficia
laus blanko su oficialiu štampu 
ir direktoriaus parašu. Pinigų 
užmokėti už taukus jis, aišku, 
neatsivežė. Užtenka juk sąskai
tą konservų fabrikui nusiųsti — 
sumokės. 47.000 rublių kišenėje 
nesivežiosi — dar raudonarmie
čiai atimtų. Direktorius Kozlo
vas dar kartą žvilgterėjo į Reiz- 
gevičiaus karakulinę kepurę. 
Reikėtų gal asmens dokumentų 
paprašyti, nes vis dėlto suma 
apvalaina — beveik 50.000 rub
lių, bet, jeigu žmogus gražiu 
paltu ir dar gražesne karakuli
ne kepure... Negali tokio žmo
gaus asmenybe abejoti... Kara
kulio kepurė atsako už viską...

Paskubomis taukai buvo pa
krauti į sunkvežimį — geriau
sios rūšies taukai — “ekstra”, 
kad gėdos mėsos kombinatui 
nebūtų. Reizgevičius mandagiai 
kilstrėjo karakulinę kepurę ir 
išvažiavo. Direktorius Kozlovas, 
trindamas rankas, pagyrė savo 
tarnautojus: “Labai gerai. Soli
džius klijentus visuomet reikia 
sparčiai aptarnauti”.. .

Liūdnas finalas be barščių
Sekančią dieną kaž koks rau

donas kipšiukas sugundė Telšių 
konservų . fabriko direktorių 
Liubavičių paskambinti mėsos 
kombinato viešpačiui Kozlovui.

— Kaip mūsų taukais paten
kinti? — pasaldliežuviavo 
lovas. — Geriausios rūšies 
pasiuntėme...

Liubavičius, pasirodo, 
taukus nieko negirdėjęs, 
rūpino kombinato direktorius 
Kozlovas — tai, kad gi, atsipra
šant, draugo parašas ant įgalio
jimo blanko padėtas. Liubavi
čius pradėjo keiktis, kad jis nie
kada savo gyvenime ant taukų 
nesirašinėjo... Tegu velniai 
rauna tą parašą. Dėl parašo ne
siginčysi. Bet kaip su tais 47.-000 
rublių??? Liubavičius irgi grie
bėsi už velnių — jis ant taukų 
nepasirašė, taukų nematė ir to
dėl už taukus 47.000 rublių ne
žada mokėti. Direktorius Kozlo
vas paskambino milicijai. Kiek
vienam šamo j ui juk vis dėlto 
yra riba. '

Milicija dirbo dvi savaites. 
Reizgevičiaus Telšių* konservų 
fabrike jai nepavyko surasti. 
Liubavičiaus parašo ant blanko 
būta tikro, nes Liubavičius, no
rėdamas palengvinti darbą savo 
buhalteriui, buvo išmokęs ant 
tuščių blankų pasirašinėti. Bu
halteris blankų labai nesaugojo, 
jeigu jų pritrūktų, draugas di
rektorius vėl pasirašytų. Mili
cijai pavyko surasti tūlą Šurį, 
kadaise dirbusį konservų fabri
kėlyje, kuris turėjo karakulinę 
kepurę. Pas Šurį milicija atrado 
ir didesnę dalį taukų. Tuo visa 
komedija dar nesibaigė. Kada 
taukai vėl buvo atgabenti į 
Šiaulių mėsos kombinatą, direk
torius Kozlovas juos atsisakė 
priimti: — Aš juos teisėtai par
daviau žmogui, kuris turėjo įga
liojimą su Liubavičiaus parašu!

Kada taukai vėl buvo nuvežti 
į konservų fabriką, direktorius 
Liubavičius miliciją pasiuntė po 
velnių: — Aš jokių taukų nepir
kau, ir jų man nereikia. Į vai
sių kdnservus taukų nedėsiu!...

Atrodo, kad dar ir šiandien 
vienas sunkvežimis, pakrautas 
taukais, tebevažinėja iš Šiaulių 
į Telšius ir iš Telšių į Šiaulius, 
žinoma, jeigu taukai per vasa
ros karščius dar nesutirpo. Abu 
direktoriai — ir Liubavičius ir 
Kozlovas 
nenori ir todėl iš tolo kratosi 
taukų... Vyt. Kastytis.

Koz- 
jums

apie 
Susi-

kaltais prisipažinti

mielai kviečiame
atvykti ir susipažinti su naujomis 

FORD ir MONARCH 
1955 metų modelio 

automažinamis.

Visas informacijas suteiks ir mielai 
patarnaus

>V. PESECKAS
Tel. OL. 2371, namų RE. 0067.

CHURCH MOTORS
'1638 BLOOR ST. W., TORONTO

Dėmėti© Poniom* ir PanoUmet

Vandos' Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami

9 v k uosenos pr rra i k omos k kk vienai 
>_ *e o a mamauaitai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
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PąvergĮoįe tėvynėje
Vertimai dabar dominuoja 

Lietuvoje’ypač yad. “politinei ir, 
jiokslinės literatūros leidyklos” 
leidiniuose. Pergalės Nr. 4 pa
skelbta 39 nauji leidiniai. Jų 
tarpe lietuviškų autorių tėra 8 
ir viena brošiūrėlė paruošta ru
so su lietuviu kartu. Be to 6 lei
dinių autoriai nepažymėti. Tai 
daugiausia paruošti įstaigų — 
instrukcijos ir pan.

Propagandines dailės parodas 
dabar organizuoja ir Valstybinis 
Čiurlionio vardo dailės muzie
jus. Tiesa rašo apie atidarytą to
kią parodą Kalvarijoje. Esą, di
delį susidomėjimą sukėlę 
Konstantinovo drobės kolūkinė 
tematika, B. Prorokovo kūriniai, 
skirti kovai už taiką, ir kiti dar
bai”: O kur gi lietuvių meninin-

• kų darbai?
Kauno miesto dainų šventė, 

esą, skirta Tarybų valdžios “at
kūrimo” 15 m. sukakčiai, įvyko 
sporto halėje, dabar Kūno Kul
tūros Instituto halėje.

Šoktųjų liaudies šokių tarpe 
minimi “Jievaro tiltas”, “Žigų- 
nas”, “Oželis”, “Linelis” ir “lie
tuvių liaudies- žaidimas “Kol
ūkio pirmininkas”. “ \

Šiaulių dešimtmetės mokyk- 
. los’ mūzikoš mokytojas kompoz.

D. Andriulis parašė operetę iš 
kolūkinio gyveninio “Sodinin
kę” Ją statant Šiauliuose peda
goginiam institute režisavo dra
mos aktorius K. Tumkevičius, 
svarbiausias roles atliko institu
to stud. S. Pušinskaitė, D. Bal
čiūnas, S. Kulnytė. P. Račiūnas. 
Dirigentas J. Pėželis. ' /

Dabart. Lietuvos mokyklose 
vartojamų vadovėlių autoriai 
daugiausiai rusai, štai ir “Per
galės” 4 Nr. paskelbto sąrašo 13 
vadovėlių, 9 autoriai rusai, dvie
jų nepažymėti ir tik yieno lietu
vis ir vieno lietuvis su rusu kar
tu. Beabejo vadovėliai versti iš 
rusų kalbos. Įdomu, kad net 
anglų, prancūzų ir vokiečių kal
bų vadovėliai versti iš rusų kal
bos, tarytum Tušiukui ir lietu
viukui mokyti tos pat kalbos 
tiktų tas pats metodas.
Lenkų knygas Vilniuje platina 
“Kniga - eksport” (rusiška įstai
ga). “Vilniaus I knygyne atida
rytas^ specialus lenkų literatū- 
ors skyrius, kuriiame kasdien 
gausu žmonių. Vien paskuti
niuoju laiku parduota lenkų li
teratūros maždaug už 50.000 
rublių”. Esą, parduodama Kra
ševskio, Kanopnicltos, Krasic- 
kio, H. Senkevičiaus, Ožeškie
nės, Sirokomlės ir kt. kūriniai.

Garantuoti siunti- 
niai i Sovietu Rusiia 

« r*' • y *

ir užimtus kraštus
• -

Mes siunčiame tiesiai iš musu sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėli ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti ‘mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

$ Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iŠ Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

HAMILTON Out miltone trečiadienį, biri. 29 d., 
buvo pristatytas tik pirmadięnį, 
ilepos 4 d. su ” dienų pavėlavi
mu. (Administracija laikraštį 
išsiunčia normaliai kiekvieno 
antradienio vakarą. Dėl suvėla
vimų yra jau skųstasi paštui 
Red.) . M

Kokios knygos perkamos? 
“Draugo” Nr. 14 kultūrinianįe 
priede St. Maziliauskas iš šo. 
Boston, Mass, duoda sugestijų 
‘kokios knygos turėtų pasiseki
mą” ir čia pat pažymi, kad žy
miai daugiau lietuviai pirktų 
atsiminimų forma gerai patašy
tas knygas.

Iš knygų platinimo praktikos 
Hamiltone aiškėja tik vienas 
tikrai turįs pasisėkimą receptas 
— pasiūlyti knygą ar laikraštį, 
aplankant tautiečius namuose.-

Ir visuose kituose lietuviš
kuose. reikaluose turime vienas 
kitą paraginti, padrąsinti. Juk 
ir alaus bonkutės viens kitą pa-; 
kviečiame, o ką jau bekalbėti 
apie dvasinę ar idėjinę žmogaus 
pusę: čia patarimas, paragini
mas pakvietimas ar pasiūlymas 
ypač reikalingas.

Jei norime, kad lietuviški nei-' 
kalai būtų daugumoje tautiečių 
gyvi, turi rastis'nemažas būrys 
Įįętuvįų, kurie netik rašytų, bet 
ir daug daug idėjinio darbo pri
dėtų. Ir visose srityse. Šioj ko
voj už tautos egzistenciją ne 
gražūs žodžiai, bet tik neapmo
kamas tūkstančių tautiečių dar-' 
bas mums užtikrins tautinę gy
vybę. Sk. St
WI W » S 9 J?, OnL
Gegužinė. Prieš porą savaičių 

turėjome jaukią išvyką į Matą’s 
vasarvietę. Suvažiavo beveik 
visi kolonijos lietuviai ir grąžini 
praleido sekmadienio popietį/ 
Visiems pageidaujant apylinkės- 
valdyba , toje pačioje vietoje, 
Mata’s Beach, 10 myl. nuo Win- 
dsoro važiuojant keliu 39, prie 
Št. Clair ežero kranto, rengia 
didžiulę gegužinę. Gegužinė buš: 
šį šeštadienį, liepos 16 d., ir pra-; 
sides 2 vai. p.p. Bus šokiai, pra
vestos žaidynės ir veiks įvairus 
su gėrimais ir valgiais bufetas. 
Kiekvienas atsilankęs pagal sa
vo norą galės leisti laiką — dai-' 
nuoti, žaisti, šokti, meškerioti, 
laiveliu plaukioti ar niaūdytis 
ir gražioje pakrantėje šaulės 
atokaitoje pasikaitinti’. Atvyki
te visi, nės čia riasite tikrą vasa
ros malonumą ir džiaūgririą! 
Mes laukiame ypač svečių iš ki
tų vietovių: Detroito, Lčndono, 
Rodnėy ir kitur.

Windsorietes ateitininkės, Ma
rytė'ii? Eleonora čiuprinskaitės 
išvyko į Tborntą pagilinti moks
lo. Pirmoji lankys “Pre-Tea- 
chers” II-jų metų kursą, o ant
roji baleto studiją. Kiek joms 
laikas leis, stovyklaus ir at-kų 
vasaros stovykloje Wasagoje.

Dominion Day savaitgaliu pa
sinaudodami nemažas būrys: 
windsOriečių lankėsi Niagaros 
lietuvių šventėje, kiti buvo iš
važiavę į Čikagą, Binghampton, 
N.Y., ir kitas tolimesnes vieto
ves aplankyti savo draugų iri 
pažįstamų.

Paremti Kanados at-kų vasa
ros 'stovyklą Wasagoje per Br. 
Barisą windsorieciai ’ suaukojo 
32 dol. Vietos at-kai aukoju
siems širdingai dėkoja.

Iš apyl. v-bos narių teko pa
tirti, kad greitu laiku vietos val
dyba pasiūlys Krašto valdybai 
sekančiais metais Wihdsore' su
ruošti IV-ją Kanados Lietuvių 
Dieną.

Lietuvių pamaldos St. Francis

LlgtPYfal pasaulyjeVargonų pirkimo komiteto

Dėka tikinčiųjų'auosnumo ir 
energingo parapijos klebono 
kun.’ dr. J. Tadarausko, turime 
kukliu Vilniaus Aušros Vartų 
bažnyčią — lietuvišką kampelį 
svetimoje padangėje,’kur skam
ba lietuviškos giesmės sekma
dieniais, b sunkaus darbo, triukš 
mingos gatvės ir mašinų ūžirAo 
išvargintas žmogus; randa pa
guodos ir suraminimo maldoje, 
grožėdamasis ‘bažnytine’ muzi
ka ir lietuviška giesme. Tačiau, 
laikui bėgant, ne vienas iš mūšų 
pasigendame bažnyčios muzikos 
— vargonų, kas būtinai reika- 

.harmonija neišpildo lietuviškos 
giesmės ir bažnytinės rhužikos 
reikalavimų. Pasėkoje to, dau
giausia nukenčia choras ir cho
ristų paaukotos poilsio valandos 
repeticijose, dalinai nepasiekia 
tikslo, tik dėl 'vargonų trūkumo.

Tokiai padėčiai esant, maty
dami reikalo’ svarbumą ir gavę 
sutikimą iš parapijos klebono, 
dėka p.‘ J. Sakalausko iniciaty
vos, sudarėme VAV parapijos 
vargonų pirkimo "korinitetą, į ku
rį’ įeina: J.” Sdkalaūskas ■ pirmi
ninkas, M. Lazdutis sekretorius 
ii? A.' Petkevičius kasininkas.

Komitetas gerai išstudijavęs 
reikalą ’ ir atsižvelgdarnąs į ma- 
teriiąlinę padėtį, ’ parūbšė planus 
iri nutarė sudaryti vargonų fon
dą iš aukų, parengimų ir lote
rijos.

Laukdami iš jūsų moralinės ir 
materialinės paramos, šių metų, 
liepos mėnesio "triyliktą ’ dieną, 
pradedame’ vrirgonų fondo vajų, 
kuris tęsis iki 'rugsėjo rhėn. 13* d. 
Tame ’laikotarpyje ešarine pasi
ruošę aplankyti kiekvieną su 
aukų lapais, rinkdami aukas 
vargonams.

Nesvarbu aukos dydis, tačiau, 
kiek sąlygos leidžia, prašome vi
sus iki vieno savo nuoširdžia 
auka paremti vargonų fondo 
vajų.

Primename, kad visi aukoto
jai bus įrašyti į VAV Vargonų 
Fondo knygą ir šv. Mišios bus 
laikomos aukotoju intenciją pir
mą kartų grojant naujais var
gonais.

Pagaliau, jeigu atsirastų kito
se kolonijose arba kaimuose gy
venančių, kurie norėtų prisidėti 
savo aukomis,- prašom siųsti že^- 
miau nurodytu parapijos adre
su: J. Sakalauskas. 58 Dundųrn 
St. N., Hamilton, Ont.

Be to, turime pranešti, kad 
vargonų reikalą sutvarkę pa
kviesime VAV parapijos revizi
jos komisiją, kuri padarys revi
ziją, patikrindama aukų lapus, 
knygą ir pateisinamuosius paja
mų'bei išlaidų • dokumentus, o 
taip pat visi aukotojai gaus pa- 
kvita'vimųs dėl pajamų mokes
čių užpildymo.

Dar karitą kreipiamės į visus 
prašydami paremti vargonų 
fondą; parc^Įrirnė nuoširdų 
lietuvišką dūosnųmą.

yĄV Parapijos Hamiltone 
Vargimį Pitkiriio ‘Komitetas.

Graži gegužinė. Birželio 30 d. 
TF skyrius surengė jau antrą 
vakarą - gegužinę Burlingtonė 
labai gražioje Brant Inn teraso
je, vadinamoje Sky Club.

Svečių susirinko neperdau- 
giausia — 173, bet turint minty, 
kad šis parengimas vyko ketvir
tadienį, reikia skaityti jį pasi
sekusiu. Pelno gauta $46.61.

Gegužinės metu jaunesniųjų 
ateitininkų loterija davė $71 
pelno.

Artįmiaųęiu ; laiku pasirodysią 
rinkoje dar 500 pąvądinimų len- 
X$čų ĮcnygU-

Matyt, rusai nori pataikauti 
Varovai, nes oficialiai lenkų 
Vilniuje juk nėra — repatriavo.

Kas valdo Vilniaus miestą? 
Piirmuoju' partinės’ brgšhįzici- 
jos sekreto riuni yra Čfošo vas, 
sekretorium — Lomakinas. “El- 

fabriko paritiiiėš d.riganiza-
! — Spiovjbvas, 

o “Lelijos” fabrike — RaiskajaJ ~
Vilniaus rajono komjaunimo| linga, neš sena iri apgriuvusi fis- 
šekrėtorius yra Ęušnevas. Ki.ti —--i——

atsakingus postus užimą parti
jos ' jiarięjgūhai yra KoĮo.tilinas, 
Rądioh'ięėvas, !pę,ment‘je'vas ir t. 
t: Iš lietuvių niinimaš antrasis 
rajono partijos sekretorius J. 
5.tąsiukėnaš.

Skulptorius J. Mikėnas, už 
^dalyvavimą kolektyviai suku
riant Pergalės paminklą Kali
ningrado mieste” (Ka'raliaučiū- 
je) apdovanotas “Stalininė pre
mija”. Dabar jis sukūrė M. Mel- 
ninkaįtės skulptūrą Zarasuose 
statomam jos paminklui. Jis 
taip pat projektuoją paminklus 
J. Janoniui,' P. CVirJcai, S. Ne
riai iri žadą ^'sukurti skulptūrą 
taikos tematika”.” Mikėnas esąs 
priimtas į TSRS dailės akade
miją nariu korespondentu. ’ Pa
sak “Lįtėratū’ros ir Meno”, tai 
“pirmasis lietuvių dailininkas, 
nusipelnęs šį aukštą įvertini
mą”?'.’.' ’’ ’ '

Vilniaus universitete birželio 
17 d. Istorijos filologijos fak.‘ 
patalpose (Gorkio 11) gintos 
dvi' disertacijos:' A. Sprindžio 
“Lietuvių literatūrinė kritika 
1861-191)5 m.” filologijos m. kan
didato laipsniui ir B. Dundulio 
“Lietuvos diplomatinė ir ginklo 
kova prieš teutonų ordiną ir jos 
sąjunga su husitais 1410-1422 
m.” istorijos m. kandidato laips
niui. ” .7

Muz. Konstantino Galkausko 
80 metų sukakties porga “Tie
sa” išspausdino apie jį J. Banai
čio straipsnį.

Šiuo metu jis tebesąs valsty
binės konservatorijos profeso
rius: Minimi bolševikinio peri- 
iodo jo kūriniai: “Atstatysim 
Gedimino .miestą”, “Penkme
tis”, “Į Vilnių’-’, “Kolūkiečių 
daina”, “Spalis”. “Iš stambes
niųjų formų kompozitoriaus K. 
Galkausko kūrinių chorui tarpo 
išsiskiria “Pergalė’.’, odė “Di
džiajam taikos vėliavininkui”, 
čhorinė siuita “Kolūkis žydi” ir 
kt. veikalai”.

Jis esąs ketvirtą kartą išrink
tas “Vilniaūš miesto darixT žmo
nių deputatų tarivbos deputatu”.

K. G. gimęs 1875 m. Vilniuje, 
1908 m. baigęs laureatu Petra- 
nilio konservatorija. Nuo tada 
apsievvenęs Vilniuje. ’

LTSR Augšč. Tarybos pręzį- 
. fiumas sukakties proga K. G. 
'uteikė liaudies artisto garbės 
Vardą. ?’•.” '''’ ’” 

' ■ v . Kokios kainos?
“Respub. gyvulių paruošos ir 

atpenėjimo trestas” (“Zagotot- 
kormskot) “Tiesoje” skelbiasi 
superkąs gyvulius, paukščius "ir 
triušius mokėdamas už klg gy
vo svorio: galvijų ir avių: nuo 
7r. iki 3 rub. 60 kap. (žiūrint 
riebumo); kiaulių — nuo 11 r. 
80 kap. iki 7 r. 50 kap.; kalaku
tų — 11 r.; vištų ir viščiukų — 
9 rub. 50 kap.; ančių ir žąšų — 
8 r. 50 k.; triušių — 2 r. 50 kap.

Iš šių kainų galime spręsti 
kokios gali būti mesoš pardavi
mo oficialiosios kairios.

Tęj?" ] 
rijos sekretorius

kia pažymėti, kad tai viena gra
žiausių, kada nors buvusių Ha
miltone. V. Panavaitės orkest
rą palydinti dąina ypač gražiai 
skambėjo.

TFA Hamiltono sk. v-ba atsi
žvelgdama į visuotiną dalyvių 
pageidavimą, šioje 'pačioje vie
toje rugpiūčio 1 d. pirmadienį 
(Civic Holiday) rengia sayo 
paskutinę šį šezopą gegužinę. 
Rengėjai būtų labai lietuviams 
dėkingi, kad šį kartą visi suva
žiuotu. Pradžia 8 v.v.

Puikią loteriją šį kartą ruošia 
Šalpos Fondas. Manau, kad dau
gumas pažįstame Jul. Kazlaus
kienės, ŠF mūsų skyriaus vice
pirmininkės energiją ir tikrai 
samaritietišką atsidavimą šjj- 
pai, tad ir rengiama loterija'ža
da būti viena iš' puikiausių.

Visi ruoškimės' ir savo drau
gus pakalbinkime į šią geguži
nę; paremsime du didžiuosius 
mūsų reikalus — tautiečių šel
pimą ir laisvės kovą už mūsų 
kraštą! . ’

Vestuvės. Liepos 2 d. hamil- 
toniečiaį lietuviai Juzė Bąršytė 
ir Stasys šešeįgis savo ateitį nu
kreipė vienu kėliu — kun. dr. 
Tadarauskas sujungė juos mo
terystės ryšiu, padidindamas 
mūsų koloniją dar viena lietu
viška, tautiniai augštai susipra
tusia, šeima.' '

Vestuvinės vaišės giminių ir 
artimiausių bičiulių tarpe įvyko 
jaunųjų bute, 190 .Catherine Sf.

' LinKime p. p. šešelgiams il
giausių metų, ir daug daug lai
mės! ':

Saugokimės apgavikų! Už
jausdamas musų :tailtiėtį A. G’, 
netekusį $3.000, norėčiau šia 
proga painformuoti lietuvius 
apie šį nemalonų įvykį smul
kiau, ypač, kad turimomis ži
niomis tai jau trečias įvykis 
mūsų tautiečiams paskutinių 
kelių metų bėgyje. Du pirmieji 
panašiu būdu neteko $500 ii? 
ŠI.000 \

Gegužės 6 d. 10 vai. ryto A. 
G. ėjęs York gatve, buvo už
klaustas nepažįstamojo, kur Ha
miltone susirasti gerą advokatą. 
Jis esąs dirbęs miške, turįs daug 
pinigų (čia pat išsitraukęs du 
pluoštų šimtinių) ir dabar at
vykęs į Hanįiitoną sutvarkyti, 
mirusio tėvo palikimą. A. G. po' 
ilgesnio pokalbio apsisprendęs 
svetima] am pagelbėti: sėdęs į 
taksi ir važiavę į viešbutį, kur 
nepažįstamasis buvo apsistojęs. 
Mašinoje jis paėmęs cigaretę, 
kurią surūkęs neteko sąmonės. 
Būdamas be sąmonės, kartu su 
apgaviku nuėjęs į banką ir iš
ėmęs iš sayo ein. są-tos $3.000, 
kurie (jis nežinąs kaip) atsidū
rė pas plėšiką.

Atgavęs sąmonę, jis pasijuto 
besąs viešbučio kambary vienas. 
Pasitikrinęs adminitsracijoj pa
tyrė, kad apgavikai, kurių buvo 
du, išvykę prieš 15 min.

Policijos pastangos surasti 
plėšikus iki šiol be pasekmių.

Lietuviškų knygų per birželio 
mėnesį TF valdyba pardavė už 
$291.25. Štan>biąusi pirkėjai — 
p. Skripkūtė už $23, p. Melnikas 
už $19,25, p. Štpnkuvienė už $16, 
p. Biekša už $16 ir visa eilė tau
tiečių už mažesnes sumas.

St. Raštikio atsiminimus 2-se 
tomuose galima užsisakyti pas 
St. Bakšį, JA. 9-4662. Atsilygin
ti galima bus ir gavus knygas.

“Tėv. Žiburiai’* jau antrą kar
tą mėnesio bėgyje Hamiltono 
skaitytojus pasiekia gerokai pa
vėlavę. Nr,26, turėjęs būti Ha-

prisiminė Sibiran ištremtuosius.JA VALSTYBES prisiminė Sibiran ištremtuosius.
' ‘Amerikos 'tu’ Bendruomenės Bažnyčioje buvo sukalbėtas ro- 
Kraštb' Tarybos pirmasis šuva- žahčius, po to sekė nakties pro

ryba išrinko savo perzidiumą 3 
nietąrhs: pirm. j. Šlepetys, vice- 
pirm., prof. Dr. J. Puzinas ir 
sekr. Dr. M. Gimbutienė, kurie 
vadovavo suvažiavimui. Valdy
bos pirmininku išrinktas St. 
Barzdūkąs. Jani pavesta suda
ryti valdybą, kurią vėliau’ pa
tvirtintų Kr. Taryba.

Buvęs LOKo pirm. prel. J. 
Balkūnas išrinktas AmLB gar
bės .pirmininku ir bėndr. teismo 
nariu,
VOKIETIJA

Europos kolegija
Š.m. biržėiio pradžioje Ham

burge įsteigta Europos kolegiją, 
ktįrią atidarė vyr." burmistrds 
Dr' Sįeyeking. Tos rūšies Euro
pos kolėgijds ligi šiol veikė Tu- 
rine, 'Brueggėje, Nancy ir Saaf- 
brueckene. ^Hamburge įsteigtoji 
Europos kolėgįj a yra pirmoj i 
Vokietijoje. Trečdalį jos studen
tų tufės sudaryti' užšiėniėciąi. 
Tačiau taip pat priimami stu-j 
dęn.tai jr iš nė Europos kraštų.
p. BRITANIJĄ

Ketvirtasis Socialistų Inter- 
nacionalO kongresas šįtnet įvyks 
Londone liepos 12-16 d.d. Į jį 
yra pakviestą ir dalyvaus taip 
pat Lietuvos socialdemokratų, 
partijos tremtyje delegacija 
Kongrese numatoma iškelti ir 
LaęįtuvpsJ Latvijos bei Estijos 
pavergimą iiečiančius klausi
mus. ■ '
ARGENTINA

Per įvykusi sukilimą žuvo ir 
mūsų tautietis. Zeti'' Paplauskas, 
feuv. prgz. A. Stulginskio šeimos 
giminaitis. Jis buvo sužeistas 
Btienos Aires mieste netoli spro 
gusios bombos skeveldros ir,

cesija prie simbolinio partizano 
kapo šventoriuje, kur vaikučiai 
baisu sukalbėjo lietuviškas mal
das už kenčiąnčius tėvynėje ir 
kun. Šeškevičius tarė pritaikytą 
pamokslą.

G ė d u 1 o dienos minėjimai. 
Birželio 19 d. 10 vai. ryto Rio 
de Janeire Šv. Genovaitės baž
nyčioje buvo atlaikytos lietu
viams iškilmingos šv. Mišios, 
kurias atlaikė Rio de Janeiro 
kardinolas arkjv. Dom. Jaime 
Camara. .

Tą pat dieną 7 v.v. Lietuvos 
Įgaliotas min. dr. F. Meieris, 
Latvijos Įgaliotas min. P. Olinš, 
Estijos konsulas K. Ast surengė 
Pabaltijo Tautų Gedulo Dienos 
minėjimą, į kurį buvo pakviesti 
visi lietuviai ir Lietuvos drau
gai-

Tą pat dieną Sao Paulyje 11 
vai. rytą V. Zelinos bažnyčioje 
kūn. J. Šeškevičius atlaikė šv. 
Mišias už Lietuvą. 5 y. p.p. Se
selių Pranciškiečių gimnazijos 
salėje įvyko Gedulo Dienos mi
nėjimas suruoštas LKB choro.

H. D.
Brazilijos spauda birželio bai

siųjų dienų minėjimo proga iš
spausdino keletą Lietuvą lie
čiančių straipsnių. Pirmiausia 
išspausdino du gražius strp. vo
kiečių laikraštis “Deutsche 
Nachrichten”. “Europa Livre” 
gen. sekr. S. Kara “O Journal“ 
išspausdino gražų strp. apie Baž
nyčios persekiojimus. Šį strp. 
persispausdino 36 Brazilijos, 
dienraščiai. Nors autorius len
kas, bet straipsnis kupinas sim
patijos ir • užuojautos Lietuvai.

Dienraštis “Globo” plačiai ra
šė apie- Eucharistinio kongreso 
metu eisimus Kryžiaus kelius už 
geležinės uždangos 
kinčiųjų intencija, 
ten aršoma:

esančių ti- 
Tarp kitko

nuvežtas į ligoninę, netrukus'1 “Tą dieną 19 vai. užges Kon-
mirė. Birželio 18 d. iškilmingai 
palaidotas Chacarita kapinėse. 
Buvo gimęs Kaune 1921 m., Ar
gentinoje lankė meno studiją, 
vaidino filmose ir buvo sukūręs 
sū stambiu kapitalu savo firmą.

36-jo Tarp taut. Eucharistinio 
Kongreso metu Rio de Janeirė 
Lietuvos atstovybės rūpesčiu 
rengiama lietuviško bažnytinio 
meno paroda. .

Italijos Respublikos paskelbi
mo sukaktuvių proga, Italijos 
Generalinis Konsulas S. Paulo 
Franco Fontana savo rezidenci
joje birželio 2 d. suruošė oficia
lų priėmimą, kuriame be vietos 
valdžios atstovų, dalyvavo ir S. 
Paulo konsulų korpusas, jų tar
ne ir Lietuvos Konsulas A. Po- 
lišaitis.

Liet, mokyklos mokiniai V. 
Zėlinoje, ’vadovaujant kun. J. 
Šeškevičiui, birželio 14 d., 7 v.v.

bažnyčioje 1479 Albetr Rd., sek
madieniais " liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais prasidės 9-30 vai. Vė
liau pamaldos’ bus grąžintos į 
įprasta Taiką — 12 vai.

Apylinkės iždininkas Ig. Stat- 
kevičius prašo visus atlikti savo 
lietuvišką prievolę ir neatidė
liojant sumokėti solidarumo 
mokestį — $2. Mokestis priima
mas kiekvienu metu. Koresp.

ereury Lodge“
109 Orchard BeąčK, randasi rytmėj Lake Simcoe pusėj, 1 mylia 
i šiauręnuo Keswicjt, brit Autobusai privažiuoja prie vietos.

LAIVELIAI, KABINOS, KAMBARIAI. “ 
Sav.’Ll F. KRlLAyiČĮĄI.

Telefonas Roėhers Point 184-M.

šviesos, pa-

Perkant ar parduodant namus
- * V » *8* t. > - •/.- T dr

kreipkitės i mūsų atstoyą

Zigmely JJidįbąlį
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

TESLIA Real Estate
Naujų mašinų ir sunkvežimių 

PARDAVIMAS ‘
IMPERIAL - CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd.
2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333 

Puikus garažas, atliekami visi remonto (body) 
< ir atnaujinimo darbai.

__________________ ______________________________ „ _ JĮ......... _ . .... _ . , , _______ ______

Lietuvių kalba informacijas suteikia kvalifikuotas 
auto mechanikas Br. ZOLPYS.

■ i

Dabsir gą|Ue lengviau, 
jięgu Jūs manote, 

įsigyti naują

Oldsinobile
Chevrolet

ar vartotą auto mašiną

W ėstoji Motors

(<reiptjs J. VAINAUSKAS 
Telefoną^ R,O. 2-3008

šimtai mašipų pąslrjnįdpiul

greso aikštėj visos
liks tik 28 didelės žvakės, kurių 
po dvejetą bus pastatyta abie
jose pusėse prie 14 penkių met
rų augštumo kryžių, išrikiuotų 
altoriaus platformoje, vaizduo
jančių “stacijas” ir tautas, bol
ševikų. pavergtas. Tuo metu lie
tuvis vyskupas Brizgys, kuris 
kaip tremtinys gyvena Romo
je (!), pradės vadovauti Kryžiaus 
Keliams. Prie kiekvieno kry
žiaus kalbės maldą portugališ
kai ir kalba tos kankinamos tau
tos, kurios atstovai stovės prie 
kryžiaus. Vyskupui vis einant j 
priekį, jį lydės du kunigai, ku
rių pareiga asistuoti savo mal
dininkų (užsieniečių) tautinei 
grupei prie kiekvieno kryžiaus, 
žodžiu, Kelių pabaigoje vysku
pas bus apsuptas 28 kunigų su 
kuriais žengs prie Kalvarijos 
esančios Altoriaus centre. Šiuo 
momentu visi esą Kongreso aikš
tėje maldininkai pradės giesmę, 
maldaudami Jėzaus ir Marijos, 
kad kraujas, kuris liejasi dabar 
Rytų Europoje, pavirstų derlin
ga sėkla ten ir visapie pasauly 
ir kad Žmonija išsivaduotų iš 
vergijos, kuri paniekina žmo
gaus vertę, žmogaus, kuris yra 
sukurtas pagal Dievo paveiks- 
lą” •

" " "VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
savo kredito kooperatyve "PARA
MA*'. Indėliai apdrausti. Augštos pa
lūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vok. iki 9 vai. v. 
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, Ont. Telefonas 
KE. 3027.

te

Margis Vaistinė
408 ROHPESVALLES AVĖ.

(kampas P»A £ve.) "
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
MėlimorfOzą krentis šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trėjos devyhėribs — dėžutė. ’’
KOSMETIKA: Jūssy — Ihi Barry — Chanel -- Yardley.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
. Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL. 1944
? JonasV Margis, Phm. B.

.................. ' • .v. ........ . I*

t

S.

ADAMONIS & ByDRTuĮHAS
' ' * ĘŠTĄTĮ: BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montrealio dalyse;
Paskolos — naujiems namams ir statybos eigoje — 5Vž %, 

pavieniai lotai ir dideli plotai;' 
Montrealio‘{įMinklUli; ‘ ’

Žemė pardavimai - 
Ūkiai pardavimui - 
Draudimas — pastotoms ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tiksiąs — Jums padėti!
..........P 1-9816

įstaiga: in SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
# D&rbo laikas: into > vai r^ta iki >WL vakaro.

Res.: P. ADAMONIS PO. M781. A. BUDRICNAS RA. 7-2890

Delhi, Ont.
KLB Delhi apylinkė liepos 17 

d., ’ sekmadienį, ruošia gegužinę 
St. Augustinavičiaus sjr. ūkyje. 
Važiuoti nuo Tillsonburgo 19-tu 
keliu apie 4 mylias ir sukti kai
rėn. Pradžia 3 vai.

Gegužinėn kviečiami atvykti 
darbininkai susitarimui dėl dar
bą “harvestui”. Rengėjai.

Vancouver, B.C.
Vancouverio laikraščiai “The 

Vancouver Sun” ir “The Van
couver Province” liepos 7 d. pa
skelbė, kad liepos 5 d. B.C. Law 
Society suteikė advokato teises 
(called to the bar and admitted 
as solicitors) grupei teisininkų. 
Jų tarpe yra ir Jonas John Juš- 
kaitis.

VASAROJIMUI
RAINBOWS ENP, 

LAKE SHORE BEACH; Ūke Simcoe.
pU>C mylKJS nUO VnT*

Puiki vieta maudymuisi ir žvejojimui, 
tabamdjaint kambariai su virtuve.

J. UHAjlTU
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Kanados Lietuvių Studentų Centro Valdybai pavedus veda redakcinis sambūris. 
Adresas: B. Vaškelis, 23 Oakmount Road, Toronto, Ont. Telefonas RO. 2965.

Laiko veiksnys architektūroje
jei tokį grožį taip galima vadin
ti, atsistojo pirmoje vietoje.

Suvažiavimui artėjant
• t

Teliko pora savaičių iki Ka
nados lietuvių studentų suva
žiavimo. Tai gana trumpas‘lai
ko tarpas, todėl kiekvieno stu
dento pareiga rimtai susirūpin
ti atrėj ančių įvykiu. Suvažia
vimas, įvykstąs stovyklos pobū
džio, suteiks dalyviams dau£ 
malonumų bei poilsį. Tačiau 
reikia atminti, kad, be to, kele- 
tai valandų reikės užmiršti ap
linkos malonybes ir sustoti prie 
visus mus liečiančių reikalų 
Įsidėmėtina visiems, kad Cent
ro Valdyba ėmėsi organizavimo 
darbo tikėdama Jūsų šimtapro
centinio prisidėjimo tiek daly
vavimu tiek aktyviu pasireiški
mu problemų sprendime bei 
ieškojime būdų bei kelių sklan- 
desniam ateities darbui. Kiek
vienas studentas turi iš anksto 
apgalvoti, ką jis norėtų įnešti, 
pasiūlyti suvažiavimo metu, kas 
yra taisytina ir kaip pasiektina 
geriausių rezultatų. Suvažiavi
mas yra kiekvieno studento rei
kalas, o ne vien C. Valdybos. 
Jinai sudaro sąlygas, suveda vi
sus i būrį, bet tolimesnis vysty
masis, — suvažiavimo pasiseki-j 
maš yra Jūsų rankose.

Yra nustatyta provizorinė su
važiavimo programa. Į stovyk
lą iš Toronto vykstama mašino
mis penktadienį vakare, t.y. lie
pos 29 d., ir šeštadienio rytą. 
Vykstantieji iš kitų vietovių ga
li vykti tiesiog į Honey Harbour 
miestelį ir sustoti prie laivų sta
tyklos (Boat Works) prieplau
kos, iš kur bus paimti laiveliais 
į stovyklavietę. Vykstantiej’i 
nedelsiant turi pranešti C. Val
dybai adresu: A. P. Banelis, 230 
Saiem Ave. Toronto, Ont., nes 
turi būti parūpintos palapinės, 
laiveliai ir t.t. Kiekvienas už
delsimas gali ^iššaukti vėliau 
įvairių nesklandumų. Sriuba ir 
kava bus teikiama' bendrai, o 
kitas maistas nusiperkamas vie
toje atskirai.

Dienotvarkėje numatoma:
Šeštadienį ' ' ‘užsiregistravi

mas, įsikūrimas ir vakare bend
ras laužas.

Sekmadienį — pamaldos, ofi
cialus stovyklos atidarymas, 
skyrių pranešimai, einamųjų r. 
svarstymai, ateities gairių apta
rimas. . Pavakarį paskaita ir iš 
jos išplaukiančios diskusijos, 
vakare stovyklos laužas.

Pirmadienį — paskirų grupių 
pasitarimai, poilsis ir stovyklos 
Uždarymas.

Yra užkviesti JAV studentai 
r, atrodo, susilauksime gana 
iidoko jų skaičiaus. Į suvažiavi
mą kviečiami visi abiturientai, 
alumnai bei akademinio jauni
no rėmėjai ir bičiuliai.

Tai yra pirmasis bandymas 
Kanadoje suburti visą augštąjį 
noksią einantį lietuvišką jauni
mą nors porai dienų į vieną bū
rį. Tikimasi, kad kolegos-ėš šu
oras reikalo svarbumą ir savo 
dalyvavimu prisidės prie suva
žiavimo pasisekimo.

ILONA GRAŽYTĖ
baigė šiais metais Montrealio 
universiteto Marianapolio Kole
gijoje gamtos mokslus.

Ilona vidurinius mokslus pra
dėjo Vokietijoje, kur dėl išvy
kimo į Knadą teko laikinai nu
traukti ir vėliau užbaigti Mont- 
realyje. 1951 metais įstojo į Ma
rianapolio kolegiją, kurioje po 
keturių metų pasirinktąjį kur- 
sąužbaigė magna eum Įaudė, įsi- 
gydama Bachelor of Arts laips-l 
nį. Ateinantį rudenį žada tęsti! 
studijas McGill universitete 
siekdama magistro laipsnio.

Šalia studijų Ilona aktyviai 
dalyvavo skaučių organizacijoje 
ir Montrealio Akademinio Sam- 

1 būrio veikloje.

F I
Kiekvienas amžius tūrėjo sa- 

' vo architektūrą — natūralią to 
j laiko išraišką statyboje. Yra ži- 
' noma egiptiečių, graikų, romė- 
' nų, bizantiješ, romanesko, goti
kos bei renesanso architektūra 
Istorija liudiją, kad kiekvienas 
stilius buvo suformuotas skir
tingu metu skirtingose sąlygo
se bei skirtingiems tikslams ir 
vartojant skirtingas tuometines 
priemones. Tai sudaro pagrindo 
teigimui, kad laiko veiksnys bu
vo vienas iŠ svarbiausių fakto
rių. Tik laikui bėgant keičiasi 
žmogaus rėikąlą\t‘jnai bei pa
stato funkcija, atrandamas nau
jos medžiagos ir išsivysto natiji 
ir tobųlėšhi konstrukcijos me
todai, o estetinės premisos, lie
čiančios ąręhitėktūrą, yra pa
veikiamos’ ęgamo standarto1 ir 
grožio supratimo bei įvertinimo. 
Aišku, ibd^l, kad architektūra 
tūrf nuolat tobulėti ir tuo pačiu 
keistis? BetkokS nusistdyėjimas 
“stiliuose” yra negalimas. Iš rai
dos metų bėgyje niatošį, kad iš 
graikų architektūros išsivystė 
romėnų, iš romėnų — fomanęs- 
ko, iš romanęško — gotika. Tie
sa, kompetentingi autoritetai 
laiko gotikos pradžią dviejų 
spindulių arkos įvedimą į pran
cūzų romanesko? bet tai yra tik 
konvencinis formalumas.

’ ♦ 4 *■ 7 * t ( . * < į •

Po galutinos gotikos dęgene-' 
racijos 15 amž. ir prasidedant 
renesansui, jei neskaityti ‘ klasi
kinės architektūros imitacijos 
ir sėmimosi įkvėpimo iš buvu
sių kadaise tikrai natūralios kū
rybos liekanų, nieko Originalaus 
nebuvo sukurta. Šiuo laikotar
piu prasideda visokie atgimimai 
su įvairiomis varijacijomiš. 
Dingsta gotinis sąžiningumas, 
kame forma priklausė ‘ tiesiogi
niai nuo struktūros, d struktūra 
savo ruožtu buvo neatskiriama 
nuo formos. Po 1452 m. atradi
mo romėnų architekto Vitrūvi- 
jaųs rankraščių kame buvo duo
ta struktūrinės detalės, ir “tiks
lūs” visi penki Romos stiliai, re
nesanso architektūra bujote bu
jojo. Rankraštis, datuotas 25 m. 
prieš Kristų, tapo “architektū- 
irniu alfabetu”. Sekantis žings
nis buvo nei į priekį, nei atgal, 
bet, jei taip galima išsireikšti, į 
šoną — išsjvystė barokas (iš re
nesanso) su įvairiais lokaliniais 
atspalviais, neatnešdamas nieko 
originalaus. Barokinio architek
to-‘tikslas nebuvo; pažanga erd
vės manipuliacijoje bėi logiška
me planavime, bet dekoracijoje 
ir ornamentuose. Pamiršta, kad 
pirmasis pastato tikslas yra duo
ti pastogę, antrasis — patvaru
mą, tretysis — suteikti akiai 
malonumo. Barokinis architek
tas šią logišką svarbos eilę iš
kraipė taip, kad pastato grožis,

Dęvyniuoliktąsis ąpižius kar
iu su pramonės revoliucija iš
ugdė smarkią pažangą statybi
nėje inžinerijoje. Tačiau naujie
ji patobulinimai ir toliau buvo 
maskuojami “konstrukcinėmis 
dekoracijomis” — visokiais be
reikalingais ornamentais, įvai
raus dydžio bokšteliais, kylan
čiais fasadais ir'net viduramžių 
tvirtovės Sutvirtinimais. -Pasta
tas būdavo pačio architekto 
įvelkamas lyg į tam tikrą kos
tiumą, kuris nieko bendro ne
turėjo su tiesiogine pastato pa
skirtimi.' Pavyzdžiui, tokio ar
chitekto sukurtas bankas mažai 
kuo' skirdavosi saVO: išore nūd 
prieš kelis tūkstančius metų 
Statybos graikų' šventyklos. Is
torija, kaip minėta, rodo natū
ralią tos šventyklos išsivystymo 
raidą, todėl čia’ ir kyla klausi
mas, kodėl bankas negalėjo tu
rėti savo specifinės išorės.

Yra žinoma, kad kol žmogus 
bandė pakilti nuo žemės imituo
damas plasnojantį paukštį — 
visos jo pastangos buvo veltui. 
Tik logiškas galvojimas, bet ne 
imitacija privedė prie lėkimo 
priemonės - lėktuvo sukonst- 
ruktavįmd. Šios mašinos išvaiz
da buvo natūrali, tai yra tiešio- 
ginė funkcijos išdava, kurią su
formavo tik ’ reikalingos dalys 
atitinkamame išdėstyme. Ši for
ma atsirado tik kaip šalutinis 
produktas — buvo kuriamas 
lėktuvas^ ne jo forma. Ši iliust
racija parodo, kad forma nega
li egzistuoti be ją apsprendžian
čias priežasties, kurią pagrindė 
funkcija. Taigi, graikų stilius, 
kuris egzistavo dar prieš pinigų 
atsiradimą? negali būti tinkama 
forma banko pastatui.

Šiandien kiekviena architek
tūrinė problema turi būti iš
spręsta atskirai, turint galvoje 
funkcinius reikalavimus, eko
nominį klijento pajėgumą, tei
sinius suvaržymus, technikines 
galimybes bei apsiribojimus, es
tetiką ir 1.1. Todėl planavimas 
nepradedamas nuo fasado, bet 
pastato tiek vidinė tiek išorinė 
išdava yra tiesioginė anksčiau 
minėtų faktorių integracija. Jei 
šie faktoriai keičiasi? fųif kįsti 
ir intėgrąęijoš tęsultatds. Čia 
reikąiinga' pąžymętį? kšd toks 
ręzjiitaiaą p££ąx višapųsi^ai to
bula išdavą, nes betkokiai ar
chitektūrinei problemai visuo
met atsirandą visą eilė vienodai 
gėrų'’ išrišimų. ''Architektūrinė 
sintezė tūri vykti vadovaujantis 
kompromiso principu: Pvz;, lan
go paskirtis gali būti: duoti vi
daus erdvei šviesą, atidaryti 
vaizdą iš vidaus į išorę ar net iš 
lauko į vidų, sujungti vidinę su

dešinę: Ramutė Marija Aleksaitė, Birutė Marija Grigaitytė, Judita 
Marija Matulionytė, Talia-Natalia Šalkauskaitė, Danutė Anasta
zija Ščępavičiūtė. Grupėje trūksta dar Vidos Jurgelytės, kuri taip 
pat baigė šią mokyklą. Beveik visos jos jau yra įteikusios pra

šymus į Toronto universitetą.

LątyįiĮ $ty<Įenty S^ivienijimo kongresas
Liepos mėnesio ilgojo savait

galio metu Toronte įvyko 15-sis 
Pasaulio Latvių Studentų Susi
vienijimo kongresas. Jo atida
ryme lietuvius studentus atsto
vavo A. P. Banelis, kuris KLS

meninę dalį vykusiai išpildė 
vietinis vyrų choras ir viena 
jauna pianistė — studentė. Po 
pertraukos, įvykusių vaišių me
tu, suvažiavusieji atsidėjo savų
jų organizacinių reikalų svars-

S-gos vardu pasveikino mums 
Broliškos tautos kolegas. Pačiu 
rengėjų nusivylimui, iš gana 
skaitlingo- latvių akademinio 
jauhimo Š. Amerikoje būrio, te
dalyvavo tik apie 70 asmenų — 
ir tai ne visi studentai, kadangi 
jų- organizacijai priklauso ne 
vien tik šiuo metu studijuoją, 
bet ir kada nors studentais bu 
vę, abiturientai, ir pan.

Kongreso iškilmingoje dalyje 
į dalyvius prabilo du garbingo 
amžiaus latvių profesoriai, ku
rie nepabojo ilgų kelionių (iš 
Niujorko, Vancouverio), ydant 
pabuvotų savosios priaugančios 
inteligentijos tarpe. Trumpą

tyti.
JAV Liet. Stud. Sąjunga kon

gresą pasveikino raštu. Apgai
lestautina, kad tie sveikinimai 
negalėjo būti kartu su mūsiš
kiais sujungti. Tai vaisius sto
kos glaudesnio bendradarbiavi
mo tarp JAV ir Kanados stud, 
sąjungų. Lietuviškosios studen
tijos atstovavimas svetimųjų 
tarpe būtų daug sėkmingesnis, 
jei sugebėtume veikti drauge.

Kongreso metu mūsų S-gos 
atstovas susitiko su keletą lat
vių studentų veikėjų, su kuriais

Kultūrinė kronika
VASARA — SUNKIAUSIAS 

LAIKAS VASARIO 16-tos 
GIMNAZIJAI: 

nusilpo katastrofiškai aukų 
plaukimas. Atsilikę būreliai 
maloniai yra prašomi tęsėti sa
vo pažadą. Geros valios lietu
viai, skubiai remkime Vasario 
16 gimnaziją. Aukas siųskite 
per BALFą. Be Jūsų skubios 
pagalbos gimnazija ilgai neiš
tvers. ‘ ’

Dr. A. Šešplaukis - Tyruolis 
paruošė spaudai lietuvių litera
tūros chrestomatiją žemesnių 
klasių mokiniams. Chrestomati
ją leidžia leidykla “Bendrija”.

Čikagos meno institutą bąigė 
Vyt. Virkau, gabus grafikas. Jis 
pasiryžęs studijas tęsti ir pa
siekti magistro laipsnio.

“Dirva” spalio 9 d. švenčia 40 
metų sukaktį.

Liet. Žurnalistų Sąjunga iš
leido brošiūrą anglų k. “Are 
You Fcr Freedom”, kuria ji 
kreipiasi į pasaulio laikraštinin
kus, politikus bei kultūrininkus 
kviesdama juos kelti Lietuvos 
bylą viešumon. Įžangos žodi 
“Appeal to Solidarity” pasirašė 
žurn. sąj. valdyba: V. Rastenis, 
T. Žiūraitis OP, D. Penikas, Š. 
Narkeliūnaitė ir Pr. Naujokai
tis. Brošiūroje atpasakojamas 
lietuvių spaudos kelias: jos ko
va už laisvę? sužydėjimas, su
naikinimas ir ištrėmimas.

Lietuvių Skautų Brolijoje šiuo 
metu yra 1 528 registruoti na
riai — Anglijoje 38, Australijo
je — 238, JAV — 839, Kanadoje 
— 263, Venecueloj — 63, Vokie
tijoje — 87. Tame tarpe jaun. 
skautų yra 380, skautų 533, sk. 
vyčių 277, jūros sk. — 138.

Neseniai vykusioje korespon- 
dencinėje sueigoje, kuri rinko 
organus, dalyvavo 120 skautų. 
Iš jų balsavo 92.

T T Pranciškonai leidžia tris 
pefijodinius leidinius — “Darbi
ninką”, einantį 2 kartu per sa
vaitę. mėnesinį žurnalą “Aidus” 
ir religinį mėnesinį žurnalą šv. 
Pranciškaus “Varpelį”.

tatėsi tarpusavio bendradarbia
vimo klausimais, o ypatingai, 
dėl Pabaltiečių Studentų -Fede- riaus įsteigimo.

racijos (taip sėkmingai bevei
kiančios JAV — Niujorke) sky-

Vokiečiu - Sov, Sąjungos karus
(IŠ JUOZO VAIČELIŪNO ATSIMINIMŲ KNYGOS “TĖVYNĖS SARGYBOJE”)

Siesikai - Ukmergė - Zapyškis
Atskridę į Siesikų dvarą, nusi

leidome ant dobilų lauko. Lėk
tuvus sustatėme prie sodo tvo

(Pabaiga)

— Šiemet laisvame pasaulyje 
baigiusiųjų studijas lietuvių 
skaičius prašoka šimtinę. Ketu
ri lieuviai gavo daktaro laips
nius: du Gregorianumo un-te, 
vienas — Illinois ir vienas To
ronto un-te. Vien tik JAV de
šimčiai lietuvių buvo suteikta 
magistro ir apie 50 bakalauro 
laipsniai. Tai gausiausias baigu
siųjų būrys. Kanadoje, kiek yra 
žinoma, baigė 9 studentai su ba
kalauro laipsniu. Kituose ■ kraš
tuose baigusiųjų skaičius labai 
mažas: Argentina — 1, Austra
lija — 2. Iš Vokietijos bei Pran
cūzijos nepajėgta surinkti žinių.

— Inga Ancevičiūtė, III kur
so studentė Trinity College, To
ronto un-te buvo priimta į Fal- 
cony klubą, į kurį kviečiami tik 
kelis metus iš eilės su augščiau- 
siais pažymiais mokslo metus 
baigę studentai. Apgailestauti
na, kad ši gabi lietuvaitė visai 
nesirodo lietuvių studentų tar
pe bei jų veikloje.

— Toronto studentai ateinan
tį savaitgalį turės iškylą į Ho
ney Harbour apylinkes, netoli 
nuo rugpjūčio pradžioje įvyks
tančio KLSS suvažiavimo vie
tovės.

— Kanados lietuvių studentų 
suvažiavimui rengti . sudaryta 
komisija, į kurią be Centro val
dybos įeina: G. Šernas, R. Ku
lienė - Mickevičiūtė, A. Kulys, 
P. Stauskas, P. Gvildys ir V. 
Petrulis.

— JAV akademinis jaunimas 
palikęs universiteto sienas po
ilsiaują rengdami stovyklas, su
važiavimus bei sąskrydžius. 
Korp! Vytis turėjo sąskrydį ne
toli Cleveland, Ohio; studentai

APŽVALGA 
ateitininkai trikampio suvažia
vime ColdWater, Mich., minėjo 
ateitininkijos 45 metų sukaktį. 
Šviesos ir Santaros sąjūdžiai 
stovyklavo Port Jervis,. N.Y.

—■ B. Petrulytė, studijuojanti 
susirašinėjimo keliu psichologi
ją Otavos un-te, šiuos mokslo 
metus baigė su pasižymėjimu - 
augščiausiais pažymiais.’ Atei
nantį rudenį žada stoti į Toron
to universitetą ir tęsti studijas.

Augštesniąsias mokyklas 
Toronte baigė: Audrius Dvario
nas — De La Salle College, 
Oaklands; Romas Vaštokas — 
Park Dalle Collegiate; Kęstutis 
Šalkauskas, Martynas Siemo- 
niet ir Feliksas Lauruševičius 
Bloor Collegiate.

Beabejo, yra baigusių ir dau
giau Toronte, taip pat kitur, tik 
mums nepasisekė sužinoti jų 
pavardžių. Žinančius prašytume 
pranešti. Juk visiems įdomūs 
mūsų jaunimo pasisekimai.

Lietuvių Studentų Santaros 
organizacinis sąskrydis įvyko 
birželio 18-19 d.d. Detroite iš 6 
skirtingų kolonijų. Ilgesnius 
pranešimus organizaciniais rei
kalais padarė centro valdybos 
nariai: Zenonas Rekašius (Det
roit), Leonas Sabaliūnas (Ur
bana), Saulius Šimoliūnas (Det
roit), Julius Šmulkštys (Urba
na), Pirm. Vytautas Kavolis 
(Boston) skaitė viešą paskaitą 
apie lietuvių jaunimo organiza
cijų raidą.

Santaros stovykla — visuoti
nis suvažiavimas įvyks rugpjū
čio 24-27 d.'d. Tabor Farm, So
dus, Mich. Visais suvažiavimo 
reikalais prašome kreiptis į L.

ys

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas KE. 3884

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Pvokitėt nuotakam* bei įvairiom* kitom* progoms — 

europietižkame ir kanadiikame stiliuje.
* JvuiriOuiia rūiiu skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokig iidirbinig dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Sabaliūną, 1835 South Canal- 
port Avenue, Chicago 16, Ill.
Lietuviai studentai Vokietijoje

Iki 1947 m. V. Vokietijoje stu
dijavo apie 2000 lietuvių studen
tų. Per sekančius penkeris me
tus tas skaičius sumažėjo net iki 
40. Kas tik galėjo, emigravo į 
užjūrį. Šiuo metu Vokietijoje 
studijuoja gal daugiau kaip 40 
lietuvių studentų, tik su kaiku- 
riais neįmanoma užmegzti ryšio, 
ypač su tais, kurie iš Amerikos 
kontinento atvyksta.

1950 m. Vokietijos lietuvių 
studentų suvažiavime buvo iš
rinkta VLSS Centro Valdyba. 
Kontrolės Komisija ir Garbės 
Teismas. CV pirmininku buvo 
V. Natkevičius, užsienio reikalų 
referentu J. Norkaitis, įgalioti
nis Anglų zonai AĮg. Gintautas. 
Šie organai VLSS gražiai vado
vavo 'iki š.m. kovo 5 d., nors jų 
kadencija jau seniai buvo pasi
baigusi. Esant nepalankioms są
lygoms naujus rinkimus tębū- 
vo įmanoma pravesti tik šiais 
metais^ Naująją CV dabar suda
ro: pirm. Pr.- Jurkus, sekr. 
Dikšaitis (abu gyvena Bad Go-, 
dėsberg, Sčhloss Ąnriaberg), ir 
narys A. Jasaitis (Karlsruhe). 
Išrinkti ir Garbės Teismas ir R. 
Komisija. Kiekvieną iš šių or
ganų sudaro du asmenys.

Naujoji CV nori, be to, visus 
lietuvius studentus Vokietijoje, 
kurie dar nepriklauso sąjungai 
— o tokių tikrai yra — įtraukti 
į VLSS. Ji taip pat apsiėmusi 
tęsti prieš' du metus nutrauktą 
Pasaulio Lietuvių Studentų Są
jungos organizavimo darbą. Tas 
klausimas iškyla, kai reikia lie
tuvius studentus atstovauti 
tarptautinėse studentų ir pah. 
organizacijose. Toliau bus sten
giamasi iš naujo užmegzti ryšį 
su šalpos organizacijomis, kad 
padėjus piniginiai nepajėgiems 
Studentams, o tokių skaičius kas 
metai auga, nes juk Vasario 16 
gimnazija išleidžia vis naujas 
laidas. Gimnazijoje esant moki
nius Ištdiko ūžjūty susidarę rė
mėjų būreliai, gi'baigusiais be
veik niekas nesirūpina. Nereikė
tų jū apleisti pusiąukelęje. Atei
ties Lietuvai jie galės būti daug 
naudingesni baigę augštąjį 
mokslą. D.

išorine erdve, solįarinis pagel- 
binįs apšildymas ir 1.1., tačiau 
nevisuomet sąlygos leidžia vi
sų šių galimybių visapusiškai 
priimtiną išnaudojimą. Čia ar
chitektas pagelbsti klijentui nu
spręsti ar soliarinis šildymas 
yra vertesnis už nustojimą pri- 
vatiškumo, ar. apsimoka turėti 
stiklo sieną šiaurinėje elevaci- 
joje, kuri atidarytų vaizdą į ža
vingą gamtovaizdį, bet padvi
gubintų apšildymo sąskaitą, bei 
duotų nemalonią radij bei ją žie
mos metu ir nepageidaujamą vi
daus oro judėjimą. Tokios ir pa
našios problemos sprendžiamos 
tik kompromiso keliu. Taigi ar
chitektūra nėra Vienas iš griež
tųjų mokslų, kurį būtų galima 
įtalpinti į kokią stiliaus “formu
lę”: Šiandien architektūra su
prantama kaip meno šaka, ka
me architektas parodo savo su
gebėjimus atradimui, jo nuomo
ne, geriausio sprendimo, kuris 
tačiau visuomet pasilieka atvi
ras kritikai.

Dabar aiškų, kodėl 19 amž. 
besivysianti naujoji architektū
ra stengėsi atsipalaiduoti nuo 
stiliaus varžtų. Schinkėln. Bhe- 
rens, Sullivan, o vėliau Frank 
Lloyd Wright, Le Carbusiėr, 
Gropius ir. keletas kitų sufor
mavo naujus logika pagrįstus 
pagrindus' statybai, kuri atitiko 
netik naujiems reikalavimams, 
bet ir naujajai dvasiai. Jie pir
mieji suprato naujų medžiagų — 
gelžbetonio, plieno ir stiklo ver
tę. Šių medžiągų vartoj imas 
moderniame planavime atnešė 
naujas formas? kurios yra bū
dingos mūsų amžiui.

Baigiant reikia pastebėti, kad 
dar yra Užsilikę taip vadinamų 
konventinių architektų,' kurie 
jokiu būdu negali išbušti iš ba
roko klampynės ir nepajėgia su
prasti moderniosios architektū
ros esmės. Tai yra stabdys, bet 
laikas jau bagia jį Sunaikinti. 
Su šia generacija išnyks ir pas
kutinieji jų likučiai, nės Šios 
kartos architektai jau auklėja
mi eiti drauge šų laiku ir tuo 
pačiu jie yra paruošiami pro
gresui, kuris veda į geresnį ry
tojų." “Mes formuojame pasta
tus, bet jiė savd ruožtų formuo
ja mus” — kartą išsireiškė W. 
Churchill. V. Petrulis.

ros po medžiais, o mes pasital- 
pinome sode. Greitai prisistatė 
kokios šešiolikos mėtų vaikėzas, 
komjaunuolis. Jis mums pasakė, 
kad čia komunistai savais žmo
nėmis apstatė visus kelius ir ne
esą ko bijoti. Vėliau mus pa
kvietė pas dvaro kumečius už
kąsti. Mes laikėmės neutraliai.

Po pietų netoli mūsų pradėjo 
rodytis vienas kitas vyras, bet 
arti jie nėjo, nes nežinojo, kas 
mes esame. Tokiu atveju geriau
sias 'tarpininkas yra moteris: Į 
sodą atėjo mergaitė ir ėmė kal
bėtis su vienu leitenantu. Tas 
man pasakė, kad tie vyrai yra 
partizanai. Jie nedrįsta čia atei
ti, nes nežino mūsų nusistatymo. 
Pasakiau pranešti tiems vyrams, 
kad jie čia gali drąsiai ateiti. Ta 
mergaitė nuėjo pas juos. Netru
kus atėjo trys jauni vyrai. Mes 
pasisveikinom ir ėmėm draugiš
kai kalbėtis. Vienas iš jų, kurs, 
matyt, daugiausia buvo įtūžęs 
ant komunistų, tuojau apdaužė 
tą komjaunuolį ir nuplėšė jo or
dinus - blėkeles. Tas verkdamas 
ėmė aiškintis, kad jam buvo įsa
kyta būti "komjaunuoliu. Su
prantama, jis buvo dar jaunas 
vaikėzas. Pasakiau jam eiti na
mo ir daugiau čia nesirodyti. 
Paskui tiems vyrams paskolino
me pistoletus. Jie, nuėję į Siesi
kus, sutvarkė komunistinę val
džią. Pas mus į sodą ėmė plaukti 
Užkandžiai, ’* pienas, kava. Tuo 
pasirūpino apylinkės mergaitės. 
Mes savo tiesioginio aprūpinimb 
maistu jau neturėjome. Tą pačią 
dieną pavakarėje susirišome su 
saviškiais, esančiais'Siesikų miš
ke.

Birželio 24 d. rytą pamatėme 
keliu atvažiuojant du sunkveži
mius, pilnds raudonarmiečių. 
Privažiąvę"pfįę dvaro, jie susto
jo sodo gale. Iš sunkvežimio iš
lipęs majoras, pasiėmė porą ka
reivių ir su paruoštais ginklais 
atėjo pas mus sužinoti, kas mes 
esame. 'Leitenantas K. paaiški
no, kad vokiečiai bombardavo 
mūsų aerodromą ir mes keli at
skridome čionai. Dabar* dedaihe 
pastangas susirišti su eskadrilės 
štabu. Majoras patikėjo. Kad 
juo greičiau atsikratytumėm, 
buvo pasakyta, kad ir mums Čia 
pasilikti pavojingi, nes netoli 
nusileidę Vokiečių parašiutinin
kai. Majoras daugiau nebeklau
sinėje: skubią! ffįžo prie savo 
kareiviu ir nuvažiavo.

Jau trečia karo diena. Mums 
padėtis neaiški. Nutarėm, kad

aš su puskarininkiu V. skrisiu į 
Ukmergę pasižiūrėti, kas tenai 
dedasi. Atskrendąme ir nusilei
džiamo. Mus pasitinka keli es
kadrilės kareiviai. Jie pamanė, 
kad čia atskrenda politrukas jų 
griebti, kad jie čia pasiliko. Kai 
kurie iš jų jau buvo pabėgę gi
liai į mišką. Iš aerodromo per 
kelią atėjome į vilų pusę. Čia 
radome daugiau kareivių, moto- 
rininkų ir valgyklos personalo.

Netrukus nuo mūsų lėktuvo 
atbėgo vienas kareivis ir pasakė, 
kad į aerodromą atvažiavo bol
ševikų priešlėktuvinis automo
bilis ir karininkas teiravosi, kur 
yra lakūnai. Mes pas juos nėjo
me, o jie čia į rajoną neatvyko 
mūsų ieškoti.

Sužinojome, kad su sunkveži
mių kolona į Rusiją išvyko tik 
keli lietuviai.

Pirmadienio rytą, kada kiti 
lėktuvai skrido į Pabradę, j. Itn. 
Morkus su naikintuvu pakilo į 
erą, pafigūravo ir dėjo į žemę. 
Daug kas mano, kad jis pats pa
sirinko tokią mirtį.

Pietų metu per radijo išgirdo
me iš Kauno kalbant naujus 
miesto šeimininkus — lietuvius 
partizanus. Buvo kviečiami visi 
lietuvių karių daliniai, pagal 
gąlimybę, vykti į Kauną, kurs 
ja partizanų rankose. Mums la
kūnams Kauną pasiekti yra ge
riausios sąlygos.

Taip mums bekalbant apie 
skridimą į Kauną, apie pirmą 
valandą prie Ukmergės prasidė
jo tankų kautynės. Nebebuvo 
laiko laukti: vėliau gal visai ne
bus gaima pakilti į orą. O likti 
čia fronte nesinorėjo. Nutarėm 
skristi į Kauną pas partizanus. 
Pataikę momentą, kai buvo per
trauka besitraukiančių bolševi
kų kolonų, perėjome kelią, sė
dome j lėktuvą ir pakilę nuskri
dome Kauno link.

J Kauną skridome žemai — 
skutamai. Skridofne Šventosios 
vaga,'4 per Gaižiūnų poligoną, 
pro A. Panemunę į Kauno aero
dromą. iš A. Panemunės į pietus 
traukėsi bolševikai. Vietiniai 
gyventojai buvo soduose bei pa
tvoriuose su patalihe ir kitu iš 
trobų išneštu turtu. Jie mums 
mojavo rankomis, nes lietuviš
kas Anbo buvo'gerai pažįstamas. 
Mes nešėmės per Jėsės upelį, 
Botanikos sodą, “Maisto” fabri
ką, vakarini aerodromo pakraš
tį. Aerodrome daug sudaužytų 
bolševikų lėktuvų. Matos ir rau
donarmiečių. Leistis aerodrome 
neįmanoma. Nors lėktuvo mo
toras ūžia, bet girdžiu, tarsi, jau

čiu kulkosvaidžių tratėjimą. Be
sidairydami, kur nusileisti, at- 
skrendame prie Zapyškio. Čia, 
radę lauko nusileidimo aikštelę, 
nusileidžiame. Išlipę apžiūrime 
lėktuvą. Penki pataikymai. Vie
na kulka išėjusi tarp mūsų. Visi 
šūviai iš kairės, pusės — vokie
čių. Tikrai buvome laimingi, kad 
kulkos nekliudė nei mūsų, nei 
motoro.

Prie mūsų priėjo keli ūkinin
kai, kurių trobos buvo šalia nu
sileidimo aikštelės. Jie pasakė, 
kad'Nemuno slėniu per Zapyškį 
eina vokiečiai. Buvome paten
kinti, kad jau buvome vokiečių 
pusėje. Per radijo buvo infor
muota, kad vokiečiai yra mūsų 
draugai. Paprašėme ūkininkų 
pasaugoti lėktuvą, o mes nuėjo
me į Zapyškį. Norėjome pa
skambinti į Kauną, į partizanų 
štabą. Deja, neprisiskambinome, 
nes tarpiniuose paštuose atsi
liepdavo vokiškai ir mums rei
kiamo sujungimo nedavė. Išėję 
iš pašto, sustabdėme vieną vo
kiečių automobilį ir paklausėme 
karių, kur jų lauko komendan
tūra. Jie nurodė kitą miestelio 
pakraštį. Miestelyje pilna vokie
čių karių. Vieni žygiavo, kiti su
stoję prausėsi, skutosi. Šaligat
viuose stovėjo miestelio gyven
tojai ir linksmais veidais -sekė 
kariuomenės judėjimą. Miestelis 
papuoštas tautinėmis vėliavo- 
mis.Mes ėjome nurodyta krypti
mi. Mūsų odinės kurtkės atkrei
pė vieno majoro dėmesį. Jis mus 
sustabdė ir paklausė, kas ;mes 
esame. PasisSime, kad esame 
lietuviai lakūnai, atskridę iš bol
ševikų pusėš. Dabar einame į 
mums nurodytą komendantūrą. 
Jis paėmė mus į savo automobilį 
ir nuvežė į miestelio paksirštį, 
kur buvo, manau, divizijos šta
bas, nes lauke prie Staliuko- už
kandžiavo generolas ir vartę že
mėlapį. Čia viename štabo auto
buse kalbėjomės su vienu kapi
tonu. Jam pasakėme, kad atskri
dome čionai iš Ukmergės. Mūsų 
tikslas pasiekti lietuvių partiza
nų štabą Kaune. Kaune nusileis
ti negalėjome, nes aerodromas 
subombarduotas ir jame dar bu
vo bolševiku kareivių. Paprašė
me, kad jis mums pagelbėtų nu
vykti į Kauną. Jis apgailestavo, 
kad mes neturime vokiškos uni- 
formoslr mūsų į Kauną paimti 
negalįs. Jis pasakė, kad mes vyk 
sime į Vilkaviškį, į karo komen
dantūrą, o tenai mūsų reikalą 
išspręs. Man buvo nesupranta* 
ma, kodėl mus gali nuvežti toli 
į Vilkaviškį, o negali tomis pat 
sąlygomis nuvežti į netoli esantį
liauną. mm.

.L
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Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės
M į didžiausią lietuvišką įstaigą

!: JOINT REALTY LTD.

ST. CATHARINES, Ont

899 BLOOR ST. W. OL. 6381 1609 DUNDAS ST. W. OL. 7996
PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 

BIZNIŲ, ŪKIŲ,. VASARVIEČIŲ IR KIT.

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL.7996: .
F. SENKUS, 
V. PLIOPLYS, 
P. BUDREIKA, 
J. RINKEVIČIUS,
J. BALTAKYS, • 
BARCEVIČIUS, 
B. POSIUS, 
BERŽANSKIS, 
B. KRIAUČELIŪNAS,

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

K OL. 6381:
R. ŽULYS,

B. SERGAUTIS.

B. MARIJOŠIUS,

S. JUCEVIČIUS,

A. PALECKIS,

P. KRILAVIČIUS,

J. KAŠKELIS,

J. KARPIS.

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar įmokėjimo padidinimo nieko neatidėlioda
mi kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai įstaigai tarpininkaujant. SKAMBINDAMI 
KLAUSKITE J. KAK PI S. • *
Atliekame visus draudimus prieinamiausiomis sąlygomis. KLAUSKITE B. SERGAUTIS.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS 
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

R

O

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Reol Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

TODĖL:
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su (vairiais 

jmokejimais ir įvairiomis kainomis.
2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui,— prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459; V. MORRIS, tol. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

Į W. A. LENCKI, B.A., L.l'b.

{Teisininkas ~ 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. VV.
Room 107

Telefonas E M. 6-4182
1 Toronto

Niagaros pusiasalio šventei 
praėjus. Antroji Niagaros pusia- 
salo letuvių parapijos, vadovau
jamos Tėvų Pranciškonų, meti
nė šventė liepos 2 ir 3 dd. pra
ėjo gražiai Per abi dienas daly
davo virš tūkstančio lietuvių, 
suvažiavusių iš įvairių Kanados 
ir Amerikos kampelių.

Šeštadienio vakare labai gra
žiai pasirodė Wellando ir apy
linkės meno mėgėjų ratelis, pa
statydamas operetę 
oželis”. Vaidino; A. 
E. Bersenienė, B. 
kuris ir režisavo, P.
B. Jackevičius. Akompanavo A. 
Paulionis, grimavo' J. Jagėla.

Sekmadienį atvirame or^ šv. 
Mišias atnašavo T. Rafaelis Ša
kalys, OFM. Apreiškimo parapi
jos choras iš Niujorko, vadovau
jamas muz. P. Sako, nuostabiai 
gražiu ir galingu giedojimu iš
pildė lotyniškas mišiasi Per 
efertorium gražiai giedojo solo 
A. Skarulytė. Ugningą religiniai 
patriotinį pamokslą pasakė T. 
Juvenalis Liauba, OFM.

Sporto žaidynes pravedė P. 
Balsas.

Reikšmingą giliomis mintimis 
paskaitą skaitė L. Eimantas.

Štai ir koncertas, kurio visi 
nekantriai laukė. Lietuviškasis 
Amerikoje gimęs jaunimas, pil
nas gražios jaunatvės ir neišse
miamos energijos, laukė ženklo 
pradėti lietuvišką dainą. Jų ta
lentingam vadovui muz. P. Sa- 
kui diriguojant veržėsi iš jaunų 
krūtinių galinga daina: Mes pa
dainuosim — Šimkaus, Anoj pu
sėj ežero — Žilevičiaus,- Pasisė
jau žalią rūtą — Neimono, Kur 
giria žaliuoja •— Gudavičiaus, 
Vasaros naktys — Kačanausko, 
Dzimdzi - Drimdzi — Vanagai
čio. Oželis ir Atsisveikinimas — 
Šimkaus, O kaip smagu—Strau
so. Kiekviena;daina buvo paly
dėta galingu pratęstu rankų plo
jimu, prašant pakartoti. Vietoj 
kartoti tas pačias, padainavo ke
letą naujų, nenumatytų progra
moje.

“Kuprotas 
Skaistienė, 
Simonaitis, 
Šidlauskas,

Choro repertuarą praturtino 
solistė A. - Skarulytė,. padainuo
dama Mano rožė — Kačanausko, 
Na tai kas — Kavecko,* Kur ,ba
kūžė samanota — Šimkaus ir ki
tas dainas, susilaukdama nepa
prastų ovacijų.

Solo partijas dainavo Fred. 
Lucką — baritonas, A. Skaruly
tė — sopranas ir ponia E. Borus 
— altas. Akompanavo dr. J. 
Skarulis.

Šiuo didingu koncertu buvo 
baigta šventė. Padėkos žodį tarė 
klebonas T. Barnabas Mikalaus
kas, OFM. Choro vadovui P. Sa- 
kui ir solistei A. Skarulytei bu
vo įteikta gėlių.

Reikia skaityti, kad šventė vi
siškai pasisekė, gal kiek trukdė 
per dideli karščiai. Antra, ši me
tinė šventė dar nėra nusistovė
jusi, tas ir negerai, reiktų ją 
švęsti pagal prideramą laiką ir 
galimai tuo pačiu metu. Įrengus 
Šiluvos koplyčią, neabejotinai 
turėtų būti švenčiama rugsėjo 8 
d., taip kaip išpuola atlaidai. 
Kiek teko girdėti, taip ir bus se
kančiais metais ir ateityje. Re
liginės ir tautinės šventės suta
pimas yra gražus dalykas. Lin
kėtina sėkmės ištverti gražiuo
se mūsų tautos papročiuose!

Padėka
St. Catherines VKLS skyriaus valdy

ba visiems prisidėjusiems rengiant bir
želio 25 d. Wellande Jonines nuošir
džiai dėkoja: Lietuvių spaudai ir "Tė
vynės Prisiminimų" radijo valandėlei už 
gražią reklama, J. ir A. Alšauskams, 
L ir V. Žemaičiams, S. ir Z. Kuktoms, 
Vyt. Mačikūnui, S. Piliponytei, A. Dau- 
ginaitei, J. Šara-pnickui, P. Dauginai ir 
J. Girevičiui prisidėjusiems darbu.

Hamiltono "Aukuro" vadovei E. Dau
guvietytei - Kudabienei ir aktoriams L. 
Šturmaitytei, S. Lukaševičiūtei, V. Pa- 
navaitei ir Panavui už taip žavinčią 
programą ir K. Baronui už taip tvar- 
kingą ir puikų pravedimą programos.

Visiems neišvardintiems prisidėju
siems ar padėjusioms mums savo dar-’ 
bu, o taip pat visiems atsilankiusiems 
ir perėmusioms mūsų bendrą darbą dar 
karto tariame viinietišką ačiū.

Kertu reiškiame gilią nuoširdžią pa
dėką skyriaus reikalams mūsų aukoto
joms: p. Bieliūnams už lietuvišką sūrį, 
V. Panovakei už $5 ir I. šajaukai už 
$3. VKLS St. Catherines sk. v-ba.

Lietuvis elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
i * Paprastas ar “Air Condi-

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

Į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. OL. 8719.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Ba to, apimu nomus^pilnam instalia
vimui cr pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
įS atsiimant. Garantuojama.

įsnĮf Pasiimame ir pristatome.

" Atsiminkite, kad vasariniai rubai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū- 
SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
fcai bus rūpestingai saugomi. Kai 

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

. 30 metų valymo patyrimas

Gražus teniso turnyras. Ka
nados Sporto Apygardos inicia
tyva liepos 2-3 d. Toronte įvyko 
Š A kontįneųto lietuvių laukų 
teniso komandinis ' turnyras 
Šiam turnyrui ir bendrai šiai 
sporto šakai lietuvių tarpe išpo
puliarinti Toronto Lietuvių Na
mai paskyrė didžiulę vertingą 
pereinamąją taurę. Kadangi šie 
turnyrai įvyks kasmet ir bus 
vykdomi pagal Daviso Taurės 
nuostatus, tai ir lietuvių tokie 
turnyrai galėtų būti vadinami 
Toronto Lietuvių Namų Taurės 
Teniso Turnyrais (TLNTTT.) 
Kiek teko patirti, šiems turny
rams ruošti yra kviečiami visi 
lietuvių klubai. Jeigu Amerikos 
klubai nesutiktų jų ruošti, To
rontas arba Kanados Sp. Apy
garda yra pasiryžusi tai pati 
padaryti.

Kad ir labai išpalengvo, ta
čiau aiškiai galima matyti lau
ko teniso populiarumą ir gražią 
ateitį. Tai matosi ir iš šio pradi
nio turnyro, kuriam dalyvių su
silaukta net iš Čikagos (Ginta
ras) ir Rochesterio (Sakalas). 
Detroitas irgi buvo pasiryžęs 
dalyvauti, tačiau, matyt, kažkas 
juos sutrukdė. Kaimyninis Ha-1 
miltono Kovas ir Toronto Vytis; 
su dviem komandom sudarė 
gražių penkių komandų turny
rą. > -ė ; ■ '

Nors savaitgalis buvo gana il
gas, tačiau nedėkingas išsidės
tymas neleido rungčių prąvest’ 
patogesniu laiku; teko žaisti per 
pačius šeštadienio ir sekmadie
nio karščius; kas. žinoma, turė
jo neigiamos reikšmės į žaidimo 
lygį ir pasekmes. Saulė išsiurbė 
daug energijos, tačiau dalyvių 
entuziazmo nepalaužė (Koman
dų susitikimų rezultatų sumi- 
nėjimą apleidžiame, nes tai 
buvo minėta pereitame TŽ Nr 
Red.)

... Kaip buvo ir tikėtasi. ' 
kalas” užsitikrinę finalus ir pa-j 
kartotini susitikimą su “Vytis; 
I”, kuris įtempė komandas iri 
žiūrovus. Jeigu “Sakalas” būtų 
turėjęs daugiau laimės ir pajė
gesnį tretįjį pakaitą, taurė galė
jo iškeliauti Rochester!]]. Ta
čiau laimė, žinoma, ir jėga, bų- 

pusėje. “Sakalas” 
kaitroje turėjo 3 i 
“Vytis I” tik vie-! 
“Sakalo” jėgoms, f 

laimėjimą 3:0 santykiu turėjo; 
atiduoti “Vytis” pirmajai ko-j 
mandai. Tuo būdu Toronto “Vy-j 
tis I” laimėjo pirmąjį šia siste-į 
ma pradėtąjį turnyrą ir Toronto ! 
Lietuvių Namų skirtą pereina- i 
mąją taurę. I

vo Toronto 
sekmadienio 
rungtynes, o 
nas. Išsekus

iau

Sa-

y. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namu, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose/

CIGAR STORE,
$6.900 pilno kaina su prekėmis, 

-- lobai geros biznis/ 1 1-koi metų 
nuomos sutartis, už krautuvę ir 5 

... grožių kambarių butą — $100 
mėnesiui. Savaitinė apyvarta — 
$600 - $700, galimo dar pagerin
ti. Geriausio proga perkant biznį.

JLIPPINCOTT - COLLEGE,
• $1.900 įmokėti, 6 kambarių, pu

siau otsk., švarus, radiatoriais Šil-
( domes, namas. Lobai didelis kie

mas, garažas.

WALLACE - SYMINGTON, 
$2.000 įmokėti, galima ir su ma
žesniu, 6 didelių nepereinamų k., 

... labai gero mūro nomas, moderni 
virtuvė, gražiai dekoruotas, geros 
kietmedžio grindys, ypatingai gra- 

. ... žus kiemas.
EDNA - HIGH PARK, 

$4.000 įmokėti, 8 grožių komba-
* rių, lobai gero mūro namas, 3 mo

dernios virtuvės, geros kietmedžio 
grindys, alyvos šildymas, gražus 
kiemas, geros pajamos.

CRAWFORD - COLLEGE, 
$3.000 įmokėti, 8 gražių kamba
rių, tikro mūro namas, švarus iš 
lauko ir vidaus, geros kietmedžio 
grindys, 2 modernios virtuvės, po- 
jomingos namas.

GRENADIER RD. - INDIAN RD., 
$5.000 įmokėti, 11-kos grožių k., 
visai atskiras, gero mūro duplek
sas, naujas karšto vandens alyvos 
šildymas, 2 modernios virtuvės, 2 
ttoaletai, platus įvažiavimas iš 
gatvės, dvigubas garažas.

P. MALIŠAUSKAS

HAVELOCK - BLOOR, 
$1.600 įmokėti, penkių kambarių 
mūrinis namas, alyva Šildomas, 
lobai gerom stovy, puikus didelis 
kiemas, labai geros 'išsimokėjimo 
sąlygose greitas užėmifnas.

DELAWARE - BLOOR, 
$1.900 įmokėti, 6 kambarių, mū
rinis namas, kietmedžio grindys, 
garažas, didelis kiemas.

GLADSTONE - COLLEGE, 
$4.500 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, kietmedžio grindys, 
geras nuomavimui, netoli parko, 
gražus kiemas.

HUMBERSIDE - HIGH PARK, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių atski
ros, mūrinis namas, alyva Šildo
mas, kietmedžio grindys, 3 moder
nios virtuves, garažas, greitas už
ėmimas.

INDIAN RD. - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiras mūrinis namas, karštu van
deniu alyva šildomos, kvadratinis 
planas, kietmedžio grindys, lobai 
tinkamas nuomavimui, greitas 
ėmimas, netoli susisiekimo.

RUSSET . BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 8 kambarių 
du augštus, puikus mūrinis 
mos, karštu vandeniu alyva Šildo
mas, kvadratinis planas, garažas, 
penkiolikos metų atvira skola.

P. KERBERIS
Bm.: ML 2471, Ret.: KL 742S Bus.: ME. 2471 - • Res.: LU 1584

už-

per
no-

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

$7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susidedu iš 1.4 kamb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaino tik $45.000. Va
karų Toronte.*

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiras namas. Lengvos iš
simokėjimo sąlygos. Bloor rajone.

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką. Pilna kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

1

4. $5.000 įmokėti, 10 komb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva Šildomas. Kaina $18.500. 
Pąjkdole rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus. Mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu - alyva Šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilna kaina. 8 kamb. per 
du augštus. Rusholme Rd. rajone.

7. $20.500 pilna kaina. 8 komb. 
mūrinis, atskiras namas, 
niu - alyva šildomas. Bloor - Run
nymede rajone.

8. $5.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - alyva 
šildomas, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenan rajone.

9. $22.000 pilna kaina. 9 komb. 
mūrinis, atskiros namas, garažas. 
Lobai gerom stovyje. Indian Rd. - 
Bloor rajone.

vonde-

9 komb.

10. $1.500 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. rajone.

1 1. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12. $10.500 pilno kaina. 5 kamb. 
mūrinįs narnos. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis namas. Alyva Šildomas, pil
nas rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

14. $1.500 įmokėti. 5 komb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje. St. Clair - Caledonia Rd.

15. $1.600 įmokėti. 7 komb. mūri
nis nomas. Labai gerame stovyje, 
didelis 
Lengvos 
Dundas

16. $2.000
nis namas, alyva šildomos. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilno kaina, 6 kamb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomas. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

18. $3.000 įmokėti, 8 kamb. mūri
nis namas. Vandeniu - alyva Šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rajone.

19. $3.500 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiras .namas, vandeniu - 
alyva šildomas, garažas. College
- Dufferin rajone.

20. $3.500 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas, mod. virtuvė, ga'ro-

išsimokėjimo

ir įvažiavimas.kiemas 
išsimokėjimo sąlygos.

- Runnymede rajone.
įmokėti, 6 kamb. mūri-

žos, didelis kiemas. Bloor-Mont- 
rose rajone.

21. $15.700 pilno kaina. 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St, Clair 
rajone.

22. . 16.500 pilna kaina. 8 komb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone.

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiras namas, garažas. Pil
na kaina $16.500. Gilmouf - 
Annette rajone.

24. $5.000 įmokėti. 7 kamb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo. Van
deniu - alyva šildomas.
kiemas. Bloor - Montrose

25. $18.000 pilna kaina, 7 
mūrinis, atskiras namas, 
niu - alyva Šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna kaina, 6 komb. 
mūrinis, atskiras namas. Vande
niu - alyva šildomas. Annette - 
Runnymede rajone.

27. $5.000 įmokėti, 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice - College rajone.

28. $7.000 įr^okėti, 7 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Clair 
rajone. Viena skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 komb. mūri
nis namas, alyva I ^modtš ,2s5 
nis namas, alyva šildomas, 2 
virtuvės, garažas. Show - Bloor 
rajone.

Didelis 
rajone, 
komb., 
vonde-

Turime daugelį kitų lobai gerų ir (vairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

V. JUČAS
OL. 84*4

D. KAROSAS
OL 8443

V. PALIULIS
OL 2324

R. KUPREVIČIENĖ
OL 8443

J. BUCANTAS
OL. 8444

P. DAMBRAUSKAS
OL 8443

nys. Teisėjai šį kartą visa tai 
praleido pro pirštus, nenorėda-- 
mi įvesti nemalonumų bei su
gadinti turnyro gražių nuotai
kų. Ateityje į tekius reiškinius 
turėtų būti griežtai reaguojama. 
Tai nemaloniai nuteikė ir kitus 
dalyvius bei svečius - žiūrovus. 
Tikimasi ‘’Gintaro” vadovybė 
atkreips savo dėmesį ir netin
kama linkme “suamerikonėju- 
sius” klubo atstovus paveiks ge- 
ron pusėn.

Gražu turėti tokiuos turnyrus 
ir tikimasi, kad jie dar labiau 
išpopuliarės. Kai jau vienos rū
šies turnyrą turime, tuoj pasi
gendame ir daugiau. Vienas tu
rėtų būti moterims, kitas, jau
niams: vyrams ir mergaitėms. 
Tikiu, kad mecenatų lietuvių ■ 
bei organizacijų tarpe dova
noms paskirti tikriausiai atsiras.

Šiam turnyrui reikia linkėti 
gražios ateities. Būtų gera, kad , 
sekančiais metais rengimas per
sikeltų į Amerikos pusę; ir kon
krečiai, kaip už “bausmę” su
rengti sekantį šios taurės tur
nyrą galėtų pasižadėjęs ir neda
lyvavęs Detroitas, kaip centri
nis lietuvių kolonijų miestas.

K. Lukošius.
Sovietų Sąjungos fechtavimo 

pirmenybėse, vykusiose Lvive, 
čempionatą laimėjo lietuvis J.
.TMrpe: ... ■ ■.

pakilioje nuotaikoje, jei ne ;či- i 
kagičių dalyvių išsišokimai; tųr- Į 
nyro. o ypač rungtynių metu. į 
aikštėje.' Amžinos ir nelabai! 
.gražios replikos aikštėje savo; 
oponentų adresu yra ne tik. ne
džentelmeniška bet ir pagal tc- 

i niso taisykles neleistinas reiški-

SUMGDERNĖKiTE!

Mes i reng iame automatinį 
šildymą •

GA2Q ar ALYVOS
Mūsų specialus pasiūlymas 

lietuviams, šio laikraščio 
skaitytojams:

ALYVOS KROSNIS (burner) 
su pilnu įrengimu $260 ir dau
giau. Su alyvos sutartimi 5 m.

GARNET & CO.
15 BARTON AVE., Toronto 

ME. 2551
Laines apskaičiučjamos veltui

įrengia naujas, visu apšildymo rūsiu krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pogrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogu vandeniui nubėgti. įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherhourne St., Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

VL ANDRIJAOAS (W. Andrews) 
Active Mortgages Sales Brokeris

1147 DUNDAS ST. W. TEL. LL. 1316 
TORONTO, ONT.

MORGIČIAI PERKAMI. PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI I
VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS
Muitas ir persiuntimo išlaidos užmokamos čia.
CENTAM* IŠTAKA: ‘ Jį,

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonas EM 4-4025. 
SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927695.

• HAMILTON, ONT., 652A Barron St. Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 78 Geheva St. Telefonas 5-7480. 
EDMONTON, Alta., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y., U.S.A., 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272

ki t o s e vietose.



Dr. M. Arštikaitytė

*

dėl atostogų 
LIGONIŲ NEPRIIMINĖS 

IKI 
RUGPIŪČIO 1 D.

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
B.A., M.D., L.M.C.C. 

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 vai., 2 • 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST STREET 

Taranto.
Telefonas KE. 4323.
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V. VA SIS- Vasiliauskas
< REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (ph« Ossiugton Ave.) Telef. ME. 4605-4606

1. Bloor . Crawford. $1.000 įmokėti,
6 grožių kambarių atskiras, didelis 
kiemas, garažui vieta.

2. Bloor - Dovercourt įtd., $2.500 
įmokėti, 8 dideli kambariai, mūri
nis, 3 virtuvės, geros pajamų na-v 
P*??-

3. Bloor - Ossmgton, $3.50p įmokėti,
7 didelių kambarių, atskiras, gero 
mūro, alyva šildomos, didelis kie
mas ir garažas, labai geras pir- 
kinys.

4. Rusholme Rd. - Bloor, $5.000 įmo
kėti, 9 kambarių, atskilas, gero 
mūro, kva^ratipis planas, alyva

- šildomas, lobai didelis ir gražus 
kiemas/gražioje vietoje, geros pir
kinys.

5. Rusholme Rd. - Dewson, 15 didelių 
kambarių — 3 atskirų butų — 3 
vonios, 3 virtuvės, vandeniu aly-

Priklauso Toronto, Ontario, Can^giąn ir International Real Estate Board.

nuo jame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: MĖ. 4605.

V,BUTRIMAS y. VASILIAUSKAS
*w

PARKDALE VAIRAVIMQ
mokykla

419 RONCESVALLES AVIE. 
' Ekspertai teikia instrukcijas įvairiomis 
kalbomis. Dviguba kontrolė. Daug lie
tuvių per muš įsigijo šoferio leidimų. 
Tel. įstaigos KE. 8573, namų RO.

Telefonas įstaigos KE. 8573, 
namų RO. 7-56631

HENRY URBANSKI.

Victor
ELECTRIC 

CO.
Lietuviška elektr. bendrovė.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir pigiai:

60 Anipš. heavy service—$60, 
100 Amps, heavy service—$80. 
Nauji namai — $2.30 už tašką.

251 LOUDER AVE., Toronto.

V. JUŠKEVIČIUS, 
telefonas LL. 7714 

Licenced master electrician.

/

s 5 i

Tai - mūsų Kanados

1867 m. liepos mėnesio 1 diena, kurią Konfederacijos Tėvai pa
sirašė dokumentą, kuriuo augštutinė Kanada buvo sujungta su žemutine 
Kanada, yra svarbiausia diena Kanados istorijoje. Ji yra švenčiama visame 
krašte kaip DOMINIJOS DIENA.

Nuo to momento Kanada pasidarė viso pasaulio kraštų pionierių 
tėvyne. Dabar, švęsdama Konfederacijos 89-sias metines, ĮCanąda gali 
drąsiai vadintis pasaulio kosmopolitine valstybe, kurios gyventojai iš šir
dies, nežiūrint jų rasinės kilmės ar religijų, su pasididžiavimu saugoja savo 
garbę. Mielai jie savo talentais išnaudoja neišsemiamus krašto resursus, 
jie aukoja savo gyvybes, kad. apsaugojus krašto krantus, kartu pasižadė
dami jiūtotį, kad ji liktų Laisvės ir Pažadėtąja žeme, kad augtų moraliai 

\ ir dvasiniai į pilną didybę.

Vaikų priedai
Liepos mėn. sueiną 10 m. Ka

nados vaikų priedų įstatymui. 
Šiuo metu tokius priedus gauna 
5.205.000 vaikų. Pradžioj juo 
naudojosi 1.334.000 šeimų, o da
bar — 2.206.129. Yra tiktai 315 
kąmi ne tėvams, o labdąrin- 
goms įstaigoms, kurioms pati- 
atvejų, kad vaikų priedai išmo
kėtą vaikų globą. Vietiniai as
menys esą vyriausybės panau- 

I (jojami patikrinti ar vaikų prie- 
1 dai nėra piktnaudojami. Priedai 

nemokami tiems, kurie nelanko 
mokyklų be pateisinamos prie
žasties. 1952-53 m. tokių vaikų 
buvo 11.800, 1953-54 m. — 8.9Q0. 
Už kiekvieną vaiką iki 6 m. fed. 
vyrįąusybė moka $5 mėnesiui, 
6-10 m. — $6, 10-13 ni. — $7, 
13-16 m. — $8. 1946-47 biudžeto 
m. buvo išmokėta $245.140.531; 
1953-1954 biudžeto metais — 
$350.113.902.

BREWERS SINCE 1832

Būkime lojalūs, kaip vienas — atnaujinkime savo lojalumo pa
žadą “Šiai — Mūsų Kanados Dominijai”.

GEORGE BEN, B.A.
Vietą šiam straipsniui aukoja JOHN LĄBATT LIMITED

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto
T«M.: OL 6431 te OL M32. 
w * • ** < - »• »- w ■ • *ir <*** *r- w -v *

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, veikų Ir 
vyrų botai, normalaus dydžio Ir platūs

Suite 410
394 Bay SL, Toronto, Ont

A. STANCIKAS 
Baigęs National Radio Institute Rod>o 

ir televizijos skyrių.

TAĮSĄU

BAGIO APAUTUS

. 11 y*"*' R"*"l^11 * 1 LL J."1 ■

Seymour Hęrmant 
ADVOKATAS, NOTARAS

va šildomas, atskirai, gero muro, 
privatus įvažiavimas, didelis kie
mas ir garažas.

6. Roncesvalles - Wright, $3.5Q0 
įmokėti, 6 didelis kambariai, mo
derni virtuvė, alyva šildomas, la
bai gero muro, didelis Kiemas.

7. High Park - Roncesvalles, $3.9.00 
įmokėti, 6 dideli kambariai ir 2 ap
šildomas verandos, 2 augštų, at
skiras, apynduįis namas, vande
niu alyva gildomas, 4 gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

8. Bloor - High Park Aye., $5.900 
įmokėti, 10 dictelių kambariu ge
ro mūro, 2rjų bylų, . 2 vonios, '2 
virtuvės, vandeniu olyya šildomas, 
2 garažai, prie pat Bfoor, geras pir
kinys.

9. Dundąs . - Dufferin, 2 apynaup 
atskiri namai. Vienas 2-jų atski
rų būtų, antras 4-rių atskirų bu-

■■■■IB II.IJ J . '■IBI" 1 1 . 1 ■l|1 . . ..."

Kanadpa janniHio dorovinė krizė
Montrealio katalikų labda

ros biuro direktoriaus kun. P. 
Ambrose paduotomis apie 1954 
metus statist, žiniomis, skaičius 
nepilnąmęčių, kurie kreipiasi į 
katalikų labdaros organizacijas 
prašydami pašalpos, po II-jo D. 
karo padidėjo 2^/ę. Ir tik nuo 
1953 m. pašoko 33%. Per pasta
ruosius metus netekėjusių moti
nų, iki 16 m., skaičius padidėjo 
net aštuonis kartus. Užėjus da
bar didesniam nedąrbui nema
žas skaičius netekėjusių motinų, 
yra priverstos šauktis labdaros 
organizacijų pagalbos. Anksčiau 
dalį mergaičių - motinų aprūpin
davo juodoji vaikų prekybos or
ganizacija. Dabar gi policija tos 
nelegalios prekybos tinklą likvi
davo.

Nepilnamečių nusi kaitimų 
skaičių didina netik blogą spau
da, radijas, televizija, kinas, bet 
ypačiai tėvų pasyvumas. Tėvai 
nepanaudoja tinkamai savo au
toriteto vaikams sudrausminti ir 
auklėti. Jaunimas per anksti iš
gyveną tai, ko dar neturėtų .iš
gyventi.

Kun. P. Ambrose toliau rašo: 
“Vaikai reikalingi tėvų meilės, 
tvirtos, bet protingos drausmės, 
gero pavyzdžio ir pamaldumo 
šeimoje. Tatai reikia pradėti jau 
iš pat mažens. Kaip gaila, kad 
kaikuriems jaunuoliams yra pą-

Dominija!

tų, po 4 gabalus modernios vo
nios, vandeniu apšildomos, gerąs 
pirkinys, parduodamas labai gero
mis sąlygomis.

10. High Park Blvd., 14 labai dide
lių kambarių, atskiroj, labai gero 
mūro, centrinis planas, vandeniu 
alyva Šildomas, 3 vonios, moder
nios virtuvės, diegelis gražus be
rnas įr 2 gąražai, parduodamas su • 
visais gerais baidais, mėnesinės' 
pajamos $680, labai geras pirki^ 
nys geromis stygomis. ;

11. Indian Rd. - Geoffręy, 11 didelių 
Kambarių, gerą mūro, atskirus, ^ 
modpmjos virtuvės, 2 vonios po 4 
gabalus, vandeniu ąfyva šildomos/ 
gražus kiemas, šoninis įvažiąvr-' 
mos ir garažas, vertas dėmesio, 
pirkinys.

Įikta neribota laisvė. Dėl to jie 
augą, kaip... žvėriukai ir laiko 
gryna meile pasaulio jiems pa
teiktą žavingą obuolį, bet su iš
puvusiu viduriu”.

Quebeco prov. kat. vyskupai 
paskelbė ganyt, laišką, kuriame 
pasmerkia tvirkinančią spaudą. 
Pasak laiško, ji ardanti visuo
menę, ypač jaunimą. Vyskupai 
kvięčia skelbti kovą prieš tokios 
skaudos leidėjus bei platintojus.

NIAGARA TRAUKIASI
(C.Sc.) Neseniai Niagaros 

upėj įgriuvo uolos JAV pusėje, 
kas daugeliui priminė, kad Nia
garos krioklys graužia pamažu 
sau kelią link amerikoniško Buf
falo. Apskaičiuojamą, kad Nia
garos krioklys laike 20.000 metų 
yra nuo savo pirmykštės vieto
vės paslįnkęs septynias mylias.

Yra tai pietvakarių Ontario 
savotiškas geologinis grožis — 
ši Niagaros atkalnė. Ąugštumą 
tęsiasi nuo Ontario ligi New 
York valstijos. Jos rytinis kraš
tas prasideda nuo Hamiltono ir 
eina ligi Georgian Bay. Mani- 
toulin sąla ir. Bruce pusiasalis 
dar skaitosi jos dalis; toliau sie
kia Čikago ir slenka prie geo
loginių susigrupavimų viduri
niuose Vakaruose.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Viskas rusiška
Rusų sportininkų grupė ap

lankė Paryžiaus Luvre muziejų. 
Išeinant vienas prancūzas pa
klausė vięną iš jų, koks paveiks
las jam labiausiai patikęs.

— Mona liza — atsakė ruselis. 
—Tai mūsų dailininko Da Vi
šinskį kūrinys.

Kinų virtuvė
Du amerikiečiai keliauninkai 

Kinijoje užėjo į restoraną pa
pietauti. Negalėdami susikalbėt 
su kelneriu, davė suprasti, kad 
valgys betką, nes buyo labai 
išalkę. Pątiekalas atrodė tikrai 
labai puikus ir skanus. Užkandę 
jie pradėjo spėlioti kas tai galė
tų būti. Pagaliau jie pasikvietė 
kelnerį, parodė į likučius lėkš
tėje ir klausia: *

— Kakarikū..., kvar, kvar...?
Kelneris pakratė galvą:

' — Miau, miau — paaiškino 
jis. ’

Okur tėtė būtum?... -
Dešimtąmetis Jonukas prašo 

tėvelio pinigų.
— O jums tai tik pinigų ir pi

nigų. O kur įūs visi atsidursit, 
jei aš numirčiau?...

— Mes tai čia liktųmėm — 
pastebėjo kiek pagalvojęs Jonu
kas. — Bet kur tėvlis atsidur- 
tum?...

yi$kas keičiasi
— Kai pirmą kartą manasis 

manę sutiko, jis vadino mane 
panele Aldona. Paskui ėmė va
dinti mieliausia Aldute. Dar vė
liau ėmė vadinti gražiausiąja. 
Paskui po vestuvių kartais pri
dėdavo brangioji. 6 dabar nieko 
kito negirdžiu, kaip tik: Ei, tu!

Šitos augštumos viršutinis 
sluogsnis yra dolomitai; žemiau 
dolomitų yra sluogsnis kalkinio 
akmens šu smėlėtu moliu. Dolo
mitai būdami kietesnės giminės 
negu apatiniai jo sluogsniai, su
formuoja krioklio slenkstį kol 
vanduo neišgriaužia minkštąsias 
dalis. Kada dolomitų turėklai 
išnyksta tai ir jie patys griūva 
į upės vandenis. Reiškia, jei da
bartinė srovė virš krioklio būtų 
sulaikyta, tar^alūnąs jdąįktas, 
kad vandenys ’pasuktų" Imk eže
ro Erie prie Buffalo.

Krioklio nuolatinis išplovimas 
buvo naudojamas kaipo vienas 
iš argumentų, kad reikia didžiu
mą vandens nusukti ir paleisti 
per turbinas ir kanalus patar
naujant hidro - elektros bendro
vių reikalui. Bet Niagaros kriok
lys yra vienas iš kontinento di
džiųjų ir puošniųjų “dyvų”, ir 
visuomenės opiniją buvo visada 
priešinga srovės nukreipimui ir 
vandens panaudojimui elektros 
reikalui. 5. ..

Nors Niagaros upė teikia vie
ną iš įdomiausių vaizdų visoje 
šioje atkalnėje, bet ji nėra vie
nintelė. Galbūt gražiausia upė 
yra Beaver, kuri įteka į Geor
gian Bay į šiaurę nuo Colling
wood. Už Colingwood dolomitų 
dengta viršūnė siekia beveik 
1.000 pėdų augščio. Beaver upė 
jęUą daugiau kaip 20 mylių Į 
šiaurę nuo Ęugenio krioklio per 
slenksčius ligi šešių mylių pla
tumo, kol pąsiekia Markdale so
dų kraštą, kur yra auginami ge
riausi Ontario obuoliai.

Praia* skambinti ML 1602. UmUm

Išradingas škotas
Vienas pirklys dažnai keliau

davo traukiniu. Jis pastebėjo, 
kad mažoj stotelėj prie perva
žos stovi žmogus ir kiekvieną 
kartą pravažiuojančiam trauki
niui tai liežuvį iškiša, tai špygą 
rodo, tai kitaip užgaunančiai 
raukosi. Kartą pirkliui pasitai
kė toj stotelėj išlipti. Sutikęs 
jis keistą žmogelį pasiteiravo, 
kam jis taip darąs.

— Matai, — sako, — reikalas 
labai paprastas. Kai aš rodau 
liežuvį, traukinio mašinistas' su
pykęs man sviedžia ąpglįęs ga
balu. Žinoma, nepątaiko. Aš tą 
ąųglį parsinešu namo .ir taip; 
diena po dienos, gabalas po ga
balo susideda, kad man anglių- 
niekad nereikia pirkti.

Gerai girdint sunkų
Londone Churchilliui pasi

traukus buvo .pasakojama:
Churchillis su pora senų 

draugų sėdi ir rūko cigarus.
— Įdomu, kaip jausis jaunuo

lis Edenas? — pastebi vienas.
— Gerai, — po kurio laiko at

sako Churchillis užtraukęs ci
garo. — Nors jam taip lengva 
nebus. Aš neprigirdėjau. Ir tai 
buvo visiems žinoma. Jis gi dar 
gerai girdi ir turi tuo j aus atsa
kyti. . . ■ ’ . . ‘ ;

Toks jau likimas
Prieš vedybas vyras savo bū

simai žmonai dažnai šluosto 
džiaugsmo ašaras, o po vedybų 
virtuvėj lėkštes.

LIETUVIŠKA

motery kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto.

Tel. OL. 6415.
Say. I. VILĮŪNIĘNĖ

PLASTERIAVIMAS 
senas ir naujus.

Greitas ir gerai atliekamas darbas. 
Tel. RO. 7-1948 po 6 vai. vak.

Mr.STASSEN
48 BOUSTEAD AVĖ., TORONTO.

INTER-CITY
Heating 

Installation
Atlieka namų apšildymo, gazo, van
dentiekių, drenažo įrenginius bei pa
taisymus', pavasario sezonui išvalo 
krosnis su vacuum cleaner.

JONAS PUTERĮS
67 ESSEX ST. TeL OL. 8010.

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me 
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 

t£ LL. 32?2.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydlio.

1414 Dundas St West. Toronto 
* Ttl. KE. 3881

terpentinas

PAŽAI JR SIENQMS 
POP

VĮIškąs,
Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

TeL EM. 4-2715

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirbo nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundės St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052 

Priėmimo vai.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventod. nuo 2-4 vol. popiet.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLQOR ST. W.

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.- vai. pp.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.
..... .i, ,

Dr. A. Pacevįčius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė. 

Telefonas OL 4778.

p.p.;Priėmimo valandos: U-l vai.
vakarais nuo 6-8 vai. vok.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas

139p DUNDAS ST. W.
(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

KABINETAS UŽDARYTAS 
nuo liepos 4 iki 
liepos 29 dienos.

Dr- N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal Susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

i

1082 BLOOR W., TORONTO 4.
(j rytus nuo Dufferin St.)

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W. 
Darbo vai. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

Ą. LU^DY, B.A.
Advokatas ir notaras
V, Sleževičius

dipl. teisininkas
414 Bay St., Toronto 

kamb. 107 
Tel. EM. 4-0425 

vakarais: KE. 4938.

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant- Mukius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patąrėjąs.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 y.v.; ontr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Officė EM. 6-5679. Ret. LO. 5613

& FROST
Advokatai, Notarai 

91 Yonge St., Toronto 
Telef. EM 6 5255 

Prašoma kreiptis į

T1 1,1 1

James B. Trotter
Teisininkas, advokatas, 

notaras.
Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė.

TeL LA. 0846.
Buto tel. RO. 6-2944 

Toronto.
Priimama susitarus iš anksto.

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistcis. 

3 Spadina Rd., Toronto 
(Bloor - Spadina kampos) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AYE., 

TORONTO
(lėiimas iš 613 Brock Ave.)*

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1 -4 Ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 

, 11 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligą specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Torontą

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave. W., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

■J ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais oagal susitarimą.

> Tėlef. EMr8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

DANTISTAS • 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodie- 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9. 

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L. HUSKY. RO.

Pritaiko akinius visiems akių defąk- 
tpm. Htirie akių nervus, kurie daž 
no i sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis.
470 College St. W. Toronto 

Tele£ WA. 1-3924

LIETUVIO advokato: 
įstaiga ;

NEIMAN, BISSĘTT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų:
EM. 3-7461 BIS. 3-M78 

111 . ..........—.- ........ i.. .

DANIEL D. STOKAL, B:A. 
advokatas, notaras ir tt 

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE
Suite 501 — Herman Buildiųg 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2 
Ketvirtadienio vakarais: 

575 Queen St W. - 6-8 vaL V. 
Telef. EM. 8-2646

- • ... II II
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Prisikėlimo*.
— Parapijos m^_

licnė į pirmųjų Amerikos’kan
kinių šventovę, Midland, įvyks 
rugpiūčio 7 d. Autobusai nuo 
College teatro išvyks 9 vai. ry
tą. Kelionė ten ir atgal $3.50. Bi
lietus Iš anksto užsisakyti kle
bonijoje. Lietuvių šv. mišios 
šventovėje 12 vai. Kurie vyks 
automobiliais, susirinkti aikš
tėje 11.30 vai., iš kur išeis pro
cesija.

— Šią savaitę nebus choro re
peticijų nei orkestro studijos 
pamokų.

— Moterystės sakramentu su
jungti Vladas Melnykas ir Pet
ronėlė Protasevišiūtė.

— Pakrikštyti: Gintaras Va
lentinas Kuzma ir Antanas Al-

. —Nauji bažnyčios fundato
riai: Kundrotas S., Abramavi- 
čius V. E., Vaidila B., šablinskas 
J.. P., Kazlauskaitė K, Čeponis 
P., Brazys A. O., Juknevičius S.

— Prisikėlimo bažnyčiai sta
tyti paaukojo $100 V. Ženiaitis 
iš Longlac, Ont. Nuoširdi padė
ka jam.
7 — Nuo vajaus paskelbimo BS 
Fondan įėjo $18.736,49.

*■ —Liepos 10 d., sekmadienį, 
Sunnyside baseine prigėrė Sta
sys Bilitavičhis, 9 m. amž. Pa
laidotas Mount Hope kapinėse. 
Liūdintiems tėveliams, broliu
kams ir sesutei nuoširdi užuo
jauta.

-73-^į.. v .y. - tuviš- 
fcosc pamaldose Šv. Jono Kr. 
parapijos pastate dalyvavo jau 
apie tris Šimtus lietuvių! Pamal
dąs laikė kun. Dr. J. Gutauskas. 
Kitą sekmadienį pamaldos lie
tuviams bus 11 vai. Praėjusį sa
vaitgalį dėl didelių karščių ne
buvo dirbama. Šį savaitgalį no
rima užbaigti esminius pastato 
darbus: faniera iškalti pastato 
vidų ir nudažyti Tam reikalui 
maloniai prašoma talkos iš To- 
onto ir ypač Wasagoje atosto
gaujančių. Iškimingas pastato 
<tidarymas įvyks liepos 24 d. 

sekmadienį.
Pamaldos už a.a. Bilitavičių
Už tragiškai žuvusio Toronto 

liet, šeštadieninės mokyklos IV 
skyriaus mokinio a.a: Stasio Bi- 
litavičiaus vėlę gedulingos pa
maldos, užsakytos liet., mokyk
los, įvyks šį šeštadienį, liepos 16 
d. Ik vai. ryto Šv. Jono Kr. baž
nyčioje. šeštadi inės liet, mo-

čiami pamaldose gausiai daly
vauti. •

Mirė a. a. P. Kuzmickas
Pirmadienio vakare aprūpin

tas paskutiniaisiais sakramen
tais širdies liga mirė a.a. Petras 
Kuzmickas, 52 m. amžiaus. Ve
lionis pašarvotas Odette laido
tuvių namuose, Dundas ir Duf- 
ferin gt. kampas. Laidotuvės šį 
ketvirtadienį, liepos 14 d., 10 v. 
ryto iš šv. Jono Kr. lietuvių baž
nyčios.

Sekmadienį, liepos X7 dieną,
V. Narušio ūkyje prie Medad ežero rengiama

DIDELĖ GEGUŽINĖ ir visos Kanados arkliu koiikurai
Pradžia 1 vai. punktualiai.

GROS GERA MUZIKĄ, VEIKS BUFETAS; 
ĮVAIRIOS PRAMOGOS.

Konkurų komitetas.

Svečiai
Pereitą savaitę Toronte lan

kėsi dailininkas Adomas Var
nas su ponia ir auklėtine. 70 
metų sukakties proga p. Lapie- 

. nė pasiūlė dailininkui su šeima 
atvykti mėnesį veltui paatosto
gauti jos vasarvietėje Stoney 

• Brooke. Pakeliui į ten dailinin
kas su šeima buvo sustojęs To
ronte pas p. Senkus — aplankė 
kaimynę joniškietę p. Galiūnie- 
nę. Ta proga dailininkas aplan
kė ir “TŽ”.

Taip pat pereitą savaitę To
ronte pas gimines viešėjo Ame
rikos Balso iš Vašingtono tar- 
nautojąs P. Labanauskas, kuris 
aplanke -ir “TŽ” redakciją.

.Pereitą sekmadienį mus ap
lankė K. Mickevičius iš Čika
gos, žinomas verslininkas, bu
vęs paskutinis “Žiburių”, leidė
jas Augsburge. K. Mickeyįčius 
aplankė gimines Londone ir 
brolį ūkininką.

Vilniaus Kr. L. Sąj. Toronto 
.skyriaus nauja valdyba 

pirm. Br. Saplys, 16 Briarcroft 
Rd., tel. RO. 7-1270; vicepirm. 
V. Lunvs, sekr. Boubinas, kasin. 
Br. Mackevičius, narys J. Cicė
nas. “Vilnius Liet, gyvenime” 
išleidimui vajaus komiteto rei
kalų vedėjas J. Cicėnas — 138 
Shaw Str., tel. LA. 8109.

Ligoniai
Šv. Juozapo ligoninėje jau ke

letą savaičių guli p. Giedrikis, 
kankinamas nuo slinkaus darbo 
stuburo gyslų pertempimo.

Po dviejų kojos operacijų sa
vo namuose gydosi p. Bilda.

Magdalena Josienė, virš 80 
metų senutė, jau ilgas laikas 
sirguliuoja savo namuose 478 
Roxton Rd. Namiškiams dir
bant ligoninėje ir niekam iš sa
vųjų dienos metu nesant- na
muose prie ligonės, per Toronto 
liet. “Caritas” daroma žygių se
nutę patalpinti Our-Lady of 
Mercy senelių prieglaudoje.

Dr. Kavolis laikinai išvyksta 
į JAV liepos 16. Pirmą savaitę 
jis dalyvaus Jungtinės Liuterio- 
nių Bažnyčios misijose Augus- 
tana Liuterionių Bažnyčios ku- 
higų, seminarijoje St.Peter, Min
nesota. Antrą savaitę jis dayl- 
vaus Pasaulo Bažnyčių Tarybos 
ruošiamose misijose kunigams 
Green Lake, Wisconsin. O tre- 
čič savaitę jis atostogaus Čika
goje. Pamaldas Toronte vėl pra
dės laikyti rugpiūčio 7 d.

Vilniečių Joninių parenkime 
salėje yra rastas moteriškas 
rankinukas. Spėjama, kad tai 
bus torontiškių svečių. Prašom 
atsiimti šiuo adresu: J. Dilys, 11 
Erie St., St. Cotherines, Ont.

Torontietis Alb. Kantvydas 
liepos 1 d. pasiuntė Kubos ats
tovui Portuondo laišką, dėko
damas už Lietuvos pavergimo 
priminimą San Francisko JT se
sijoje, primindamas, kad oku
pantai ištrėmė ir jo 75 m. mo
tiną.

Ambasadorius, liepos 7 d. A. 
Kantvydui dėkodamas už svei
kinimus, tarp kitko rašo: .

“Aš labai apgailestauju suži
nojęs apie jūsų, brangios moti
nos išvežimą į Sibirą ir tikiu, 
kad šitokių kančių plitimo su
laikymui prisidės ir mano kal
bos atgarsiai pasaulyje”.

Prof. J. Kaminskas ir šią va
sarą — liepos-rugpiūčio mėn. — 
praleisti atvyko pas pp. Frenze- 
lius į Oakvillę. Vėliau čia žadąs 
atvykti ir dr. A. Garmus.

Liet krautuvė vasarvietėje
Springhurst vasarvietėj, 

Greenwood g-vėje (prie lent
pjūvės) High Park Food Mar
ket (J. Demikis) atidarė maisto 
produktų krautuvę. Visi lietu
viai maloniai kviečiami pasi
naudot lietuvišku patarnavimu.

Toronto skautų-čių stovyklą 
įvyks nuo liepos 23 d. iki rug
pjūčio 1 d. prie Inglewood, Ont.

Pagal susitarimą su Toronto 
Kultūros Fondo valdyba, sto- 
vyklon priimami ir ne skautai- 
skautės nuo 8 lig 15 m. amžiaus.

Kadangi stovyklautojų skai
čius yra ribojamas, jau užsire
gistravus dideliam, skaičiui, be
liko tik keletas laisvų vietų.

Londono vienetai dar nėra 
pristatę galutino sąrašo. Pasku
bėkit.

Stovyklon važiuojantieji iš 
Cleveland©, Niagara Falls, Wel- 
lando, Pt. Colborne, St. Cathe
rines, Londono ir Hamiltono at
vyksta tiesiog į stovyklavietę 
liepos 23 d. Montrealis — pagal, 
Montrealio tuntininko nurody
mus. Toronto vienetai išvyksta 
iš Toronto liepos 23 d. rytą. 
Smulkesnė informacija toron- 
tiečiams sekančiame Nr.

Stovykla įvyksta prie Ingle
wood, Ont. Mr. W. Standing 
ūkyje ir pasiekiama iš Toronto 
važiuojant į šiaurės vakarus per 
Brampton 10-tu keliu lig Claude 
vietovės, po to stebėti. kelio ro-

A. A. PLECIDAI STRIPINIENEI mirus,
jos vyrui, sūnums, dukteriai Danutei ir jos vyrui Dr. A. Va- 

ladkai nuoširdžią užuojautą reiškia

Goda ir Pranas Rudinskai.

Toronto lietuviškosios mokyklos IV skyriaus mokiniui 
a. a. STASIUI BILITAVIČIUI tragiškai žuvus, 

jojo tėvelius, sesutę ir broliukus nuoširdžiai mžjaučia

Toronto Maironio vardo |ięt. mokyklos 
mokytojai ir mokiniai.

Perkame
kur

Daugeliui lietuvių žinoma VYRIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ ligi 
š.m. rugpiūčio 25 d. paltams -ir kostiumams pagal užsakymą 
DUODA LIETUVIAMS SPECIALIĄ NUOLAIDĄ — 15%. 
Didelis pasirinkimas geriausių angliškų medžiagų. Gataviems 
rūbams, skrybėlėms, baltiniams ir kit, kaip iki šiol —-

10% NUOLAIDOS.
Sav. C.SALMONAITIS

DERBY MEN’S SHOP
2576 YONGE STREET, TORONTO - - Telef. HU. 9-9624

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO- 

“ MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547 

tie pot gėlimo užsisakyti laivams matarus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:
12 kambarių atskiras mūrinis namas su garažu, vandeniu olyvo šildomas, 

St. Clair ir Oakwood rajone. Namas išmokėtas. Prašo $21.000. Lobai gera vieta 
išnuomavimui ”

8 kambarių, pusiau atskiras mūrinis, gerų plytų namas su vieta garažui, 
vieno skola dešimčiai metų. Tik $3.000 įmokėti. Dideli kambariai.

5 kambarių mūrinis namukas. Viena skola dešimčiai metų. Įmokėti tik 
$2.000, j

B. Sakalauskas
Telefonai: KE. 3216, namų LO. 1410

Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo
damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausį pasirin
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

856 COLLEGE ST. (netoli Ossington)
I. BRKOVICH REALTOR

REIKALINGA pa r do vėjo s-o mokąs ang
lų kolbą, jaunesnio amžiaus, taip pat 
būtų gera mokėti slavų kalbas. Telef. 
ME. 7462.

Tabako 50 akrų derliaus nuėmimui REI
KALINGI prityrę skynėjai ir 2 rišėjos. 
Teirautis tel. LO. 6440 vakarais.

REIKALINGAS KAMBARYS ir garažas 
Bathurst - Keel ir Bloor - St. Clair rajo
ne. Skambinti RO. 7-3944*.

REIKALINGAS KAMBARYS vyrui ir 5- 
kių metų vaikui, taip pat vietoje kas 
nors kad galėtų vaiką pasaugoti ir duo
ti maistą. Tel. LO. 8864.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė be 
baldų, naujai dekoruoti, vanduo šiltas 
visą laiką. 170 Beaconsfield Ave., tel. 
OL. 9745.

Išnuomojamas namas -iš 5 kamb. ir vir
tuvės, arba galimo nuomoti du butus po 
2 komb. ir virtuvę. Be baldu. 87 Marion 
St., telef. KE. 1435, po 7 vol. vak.

Išnuomojamas kambarys II ougšte vien- 
gungiui-ei. Tel. KE. 4506.

Išnuomojamas front, kambarys II ougš
te moteriai. Galimo naudotis virtuve. 
Telef. KE. 7215, po 5 vai. vok.

Išnuomojamos frontinis kambarys l-me 
augšte, tinka vienom ar dviem asmenim. 
Gali būti su baldais ar be baldų. Gali
mo naudotis virtuve. 115 Pacific Avė., 
tel. RO. 6-5474, po 5 vai. vak.

Išnuomojamas butas ll-me augšte, 3 
kambariai ir virtuvė arba 1 kambarys ir 
virtuvė. Galimo su vaikais. 183 Agryle 
St. Tel. ME. 6460.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, 271 
Crawford St. Be baidų. Tfel. KE. 9334.

Išnuomojamos kambarys viengungiui. 
Yra garažas. Tel. LO. 2266.

Išnuomojami 2 atskiri kambariai ltl-me 
ougšte, vyrui ar merginai. Yra gara
žas. 693 Dovercourt Rd. Tel. LO. 8951.

Išnuomojamos kambarys ll-me ougšte 
vyrui ar merginai. 351 Dovercourt Rd. 
Tel. KE. 6167.

Išnuomojami 3 kambariai, virtuvė ir sun- 
rumis be baldų II ougšte, High Park 
rajone. Teirautis kiekvienu laiku tel. 
OL. 8934.

Išnuomojamos frontinis kambarys ll-me 
augšte, galima virti. Tel. LA. 7134.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte, 262 Rusholme Rd. Tel. LA. 
2269, po 6 vai. vok.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte. Tel. LO. 8268.

Išnuomojamas kambarys lu baldais, ga
limybė virti. 1227 College Str., prie 
Brock Ave. Tel. KE. 1029.

Išnuomojami 1 kambariai viengungiams 
37 Givins Str., telef. LO.6613.

Išnuomojamas front, kambarys I ougš
te, galima naudotis virtuve, yra gara
žas. Runnymede-Bloor, tel. RO. 6-5667.

Lietuviškai Springhurst vasarvietėj, prie 
Wataga Beach, išnuomojami kambariai 
atskirais H Huka įėjimais, taip pat H-

Sol. V. Verikaitis
ši ketvirtadienį, liepos 14 d., da
lyvauja vad. Promenade kon
certe Varsity Arena kartu su 
Toronto simfonijos orkestru. 
Pradžia 8.20 vai. vak.

Pirmoji koncerto dalis bus tę- 
leviziuojama. Joje V. Verikaitis 
dainuos arijas, o II dalyje įvai
rių tautų dainas, jų tarpe ir vie-, 
ną lietuvišką.

Padėka
Gilių padėkų reiškiame medic, gy

dytojams dr. J. Yčui, dr. A. Pacevičiui 
ir dr. A. Valadkoi maloniai sutikusiems 
už pusę honoraro gydyti Liet. kor. Kū
rėjų - savanorių S-gos Toronto skyriui 
priklausančius narius — kūrėjus - sava
norius. -Taip pat nuoširdi padėka reiš
kiama ir vaistininkui V. J. Margiui pa
žadėjusiam skyriaus nariams duoti 25% 
nuolaidos už atleidžiamus vaistus.

Ta pačia proga primename skyriaus 
nariams, reikalui esant, viršpaminėtomis 
lengvatomis pasinaudoti.

LK K.-Savan. S-gos Toronto sk. v-bo.

Už iškeltas mums sidabrines vestuves 
ir jteiktas brangias mums dovanas nuo
širdžią padėką reiškiame: p-lei J. Ar
lauskaitei, pp. K. Dalindai, A. K. Ge- 
Čiams, V. Germanavičiui, J. Glineckui, 
V. Janulevičiui, J. J. Januškoms, K. S. 
Juknevičiams, V. K. Kalendroms, E. P. 
Kerberiams, p-lei S. Mašaloitei, p.p. G. 
V. Meilams, J. Miliušiui, M. P. Ožo- 
lams, J. K. Ožalams, M. J. Punkriams, 
E. Punkriui, T. D. Renkauskams, K. J. 
Rūkome, 
kams, P. 
loms, F. 
niouskui.

Mūsų
Ožalienei, M. Punkrienei ir P. Trečio
kienei įdėįusioms tiek daug švelnaus rū
pestingumo ir triūso tą staigmenų mums 
ruošiant.

M. S. Jaseliūnai.

A. Šiukštai, A. B. Tamašdus- 
T. Trečiokams, A. M. Tuiny- 
V. Venckevičiams ir L. Vyš-

ypatinga padėka ponioms J.

dyklę “Inglewood” iš kairės pu
sės. Pasukti Inglewood keliu ir 
stebėti stovyklos ženklus.

Stovyklon važiuojantieji pa
siima pilną tvarkingą uniformą, 
tvirtus (ne naujus) batus, ko
jines, pamainą baltinių, lietpal
tį (pagal galimybę), sport, ba
telius, maudymosi kelnaites 
(būtina), šiltesnį švarką, ilgas 
darbines kelnes.

Užsiklojimui 2 dekius ar ant
klodę, čiužiniui maišą (ne pla
tesnį 36 inch.), pagalvėlę, pa
klodę, naktinius baltinius, im
pregnuotą patiesalą po čiužiniu. 
Vilkiukams ir paukštytėms lei
džiama pasiimti miegamas ka
riškas sudedamas lovutes.

Valgymui: 2 bliudelius, puo
delį (pageid. nedūžtančius), ša
kutę, peilį, - šaukštą. Skautai-ės 
pasiima kompasą ir užrašams 
popierio. Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis pas vienetų va
dovus arba sktn. V. Kalendrie- 
nę telef. LA. 3080, psktn. J. Pa
žėrą telef. RO. 2-7503.

Toronto skautai-ės, neturin
tieji susisiekimo priemonių nu
vykti stovyklon, prašomi ligi 17 
d. pranešti aukščiau duotais te
lefonais. Stovyklos vadovybė.

Apylinkės valdyba 
paskyrė piniginės paramos 
šiems tautiniams reikalams:

Maironio vardo šeštad. mo
kyklai $200, Vasaros stovykloms 
(skautų ir ateitininkų) $200, 
Lituanistiniams kursams $90, T. 
Liet, chorui “Varpas $100.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
REZISTENCINIO SĄJŪDŽIO 
atstovų suvažiavimo, įvykusio 

1955 m. liepos 2 ir 3 d., Toronte 
komunikatas

Suvažiavime, kuriame dalyva
vo atstovai iš Niujorko, Čika
gos, Montrealio ir Toronto, bu
vo padaryta MLRS pereitų me
tų veiklos apžvalga ir aptarti 
įvairūs ateities organizaciniai 
klausimai. Buvo plačiai išdisku
tuoti Mažosios Lietuvos vadavi
mo, sienų ir propagandos klau
simai.

Aptarus MLRS santykius su 
MLT konstatuotas vieningumas 
pačiame Mažosios Lietuvos lais
vinimo darbe. Suvažiavimas 
įpareigojo MLRS Centro Komi
tetą ir toliau stengtis išlyginti 
pasireiškusius taktinio pobū
džio nesklandumus.

MLRS ir toliau laiko p.p. Si
monaitį ir Gelžinį savo atsto
vais VLIKe. Už jų nuo bendros 
MLRS linijos nukrypimą ir savo 
asmeninės nuomonės reiškimą 
MLRS neatsako.

VLIKą sudarančių grupių pa
sitarimuose MLRS atstovai kal
ba visų Mažosios Lietuvos lietu
vių vardu.

MLRS laiko būtinu, kad Lie
tuvos vadavimo veiksniai vado
vautųsi vieningumu.

MLRS palaiko savo senąjį nu
sistatymą iškelti VLIKą iš Eu
ropos. ir įpareigoti Centro Ko
mitetą tęsti savo veiklą šita 
kryptimi.

MLRS Centro Komitetą suda
ro: M. Brakas, pirmininkas, dr. 
M. Anysas ir M. Purvinas, vice
pirmininkai; V. Pitkunigis, sek
retorius; V. Pėteraitis, iždinin
kas; J. Stikliorius, J. Vilgalys, 
E. Nauburas, A. Puskepalaitis ir 
A. Paulaitis, nariai.

MLRS Centro Komiteto būs
tinė yra Niujorke.

MLRS suvažiavimo prezid.
Toronto, 1955 m. liepos 3 d.

MONTREAL. Oue
£ :

III Kanados Lietuvių Dienai 
paruošti posėdis įvyks liepos 20 
d., trečiadienį, 8 y.v., Aušros V. 
parapijos salėje, 1465 de Seve, 
dalyvaujant Seimelio prezidiu
mui, Dienai paruošti sekcijų pir
mininkams ir organizacijų at
stovams. Šio susirinkimo metu 
bus pateiktos galutinės su šven
te susijusios sąmatos bei nusta
tyti detalizuoti planai.

Skautų Tunto vasaros stovyk
la. Montrealio Skautų Tunto šių 
metų vasaros stovykla įvyksta1 
liepos 23—rugpiūčio 1 d., Ingle
wood vietovėje, 40 mylių į šiau
rės vakarus nuo1 Toronto. Užsi
registruoti dar galima pas s.v. 
vyr. skilt. J. Piečaitį, telef. RA. 
2-4449. Stovyklos mokestis su
moje $15 privalo būti sumokėtas 
iki liepos 17 d.

Stovyklon patartina pasiimti 
šiuos reikmenis: 3 šiltas antklo
des, paltą, šiltą megstinį, dvejis 
batus, du rankšluosčius, muilo, 
dantims valyti priemones, meta
linę lėkštę ir puoduką, šaukštą 
ir šakutę, 50 jardų virvę, bre
zentą, ilgas kelnes, apatinius 
baltinius, lemputę, popieriaus ir 
pieštuką, maudymosi kelnes, 
dvi poras kojinių ir žaidimo 
priemones. Šiuos visus daiktus 
reikia sudėti į maišą, gerai su
rišti ir užrašyti savo adresą. 
* Į stovyklą išvykstame šešta
dienį, liepos 23 d., 5 vai. rytą. 
Verdun ir Ville LaSalle gyve
nantieji skautai ir vikiukai ren
kasi prie Aušros Vartų bažny
čios, gi Rosemounte gyvenantie
ji — kampas Papineau ir Sher
brooke, ties Lafontaine parku. 
Su savim reikia paimti gražiai 
surištus reikmenis.

Įš praėjusių stovyklų prakti
kos nustatoma, kad vaikams ne
būtų įdedami sumuštiniai. Bus 
pietaujama drauge ir šiam tiks
lui reikia pasiimti po $1.

psktn. S. Nagnicnis, 
Tuntininkas.

Mirė. Aną savaitę palaidotas 
a.a. Vytautas Griganavičius, 
pereitą savaitę — a.a. Jonas Ši
leikis.

Solidarumo mokestį
už 1955 m. sumokėjo:. A- Šalkauskis, 
N. Šalkauskiene, T. Stanulis, K. Dule- 
yičiuš, Pr. Kvedaras, A. Šapoka, A. Ša- 
pokienė, J. Beržinskas, K. Žymantienė, 
J. Miliušas, F. Kasperavičius, A. Valad- 
kiėnė, V. Sonda, P. Augustinavičius ir 
Augustinavičienė, J. Miliūnas, Iž. Ma
tusevičiūtė, S. Ambrazaitis, VI. Kazlaus
kas, S. Šeškus, T. Valius, J. Nacevičius, 
Nacevičienė, B. Ščeponavičius, Z. Šče- 
ponavičienė, S. Jascliūnos ir Jaseliūnie- 
ne, P. Stauskas, K. Rusinas, B. Žolpys, 
St. GailevičiuS; A. Supronas, VI. Germa
navičius, E. Kasperavičius, A. Zubrys, 
A. Dragūnas, J. Joneliūnas, Pr. Mačiu- 
laifiš, kun. B. Pącevičius, A. Šclmys, E. 
Šelmienė, J. Vasaris, J. Širka, P. Vilutis, 
Pr Alšėnos, A. Ciplijauskas, A. Lauga- 
lienė, V. Kalaina.

Už 1956 m.: P. Augustinavičius ir 
Augustinavičienė.

Viso 50 asm. — $100. Išviso nuo šią 
metų pradžios — 241 asm. — $482.

Pagal š.m. sąmatą buvo numatyta su
rinkti solidarumo mokesčio $1500. Pus
mečiui jau praėjus surinkta tik trečdalis 
tos sumos. Per antrą pusmetį turi būti 
surinkta nemažiau $1000. Kur surink
tos lėšos naudojamos galima matyti iš 
apylinkes valdybos apyskaitos, kuri kar
tu skelbiama spaudoje.

Apylinkės iždininkas.

K LB TORONTO AP Y L. VALDYBOS 
apyskaita iki liepos 9 d., 1955 m.

Pajamos:
1954 m. likutis . ... . .......
Solidarumo mokestis . .. .... 
Vos. 16 minėjimo dalis pelno 
10% nuo organiz. par. pelno 
Spaudos min. parengimas 
Liet. Dienos leid. skelbimai 
įvairios ......... ......

1
:elė. Jei prameni’ 

ninkui “laikas — pinigai”, tai 
augančiam ir bręstančiam jau- | 
nuoliui ar mergaitei jų ateities 
apmatai. ‘ ;■

Kad mūsų moksleiviąms vasa- j 
ros atostogos būtų ne tik maid- r 
nios, įdomios, bet ir vaisingos, ; 
nuo liepos 15 d. iki rugpiūčio 
pradžiois (tarp skaučių ir ateiti-: 
ninku stovyklų) organizuojama 
vasaros aikštelė.

Į aikštelę kviečiamos visos tuo . 
metu mieste būsiančios mokyk
linio amžiaus mergaitės.

Programoje: rankdarbėliai, di
desnėms mergaitėms — tautinių 
juostų audimas, dainos, žaidi
mai, lituanistiniai pasikalbėji
mai ir * pasiskaitymai, ekskursi
jos ir išvažiavimai maudytis.

Berniukai šią vasarą priima
mi tik iki 8-9 m. amž.

Kreiptis šiuo adresu: Nekalto 
Prasidėjimo Seserys, 1474/6 
Rockland Ave., Cote St. Paul, 
tel. PO. 6-9397. ■

Šeštadieninių mokyklų \gegū-. 
žinė įvyks šį sekmadienį p. p. 
Skruibių ūkyje. Vienas autobu
sas išvažiuoja nuo šv. Kazimie
ro bažnyčios, kitas — nuo Auš
ros Vartų bažnyčios 9 vai. rytą. 
Šventos mišios bus 8 vai., prieš 
išvažiuojant. Tenai pamaldų ne
bus., ■ •

A V choro gegužinė įvyks lie
pos 24 d. pp. Skruibių ūkyje. 
Gegužinė bus įdomi, kaip ir vi
suomet choro gegužinės. Pelnas 
skiriamas Aušros Vartų bažny
čiai vargonams įsigyti.

SIMCOE, Ont.
Padėka

Nuoširdžiai dėkojame suruošusiems 
mums dukrelės gimimo proga staigme
na - shower/ už vertingas dovanas ir 
lietuvišką nuoširdumą.

Gili padėka organizatoriams ir ren
gėjoms p.p. Mikelėnienei ir Miceikienei, 
o taip pat: p.p. Mikelėnui, Lileikiui, 
Dumšai, Kareckui, Rutkauskui, Naru- 
šiams, Stradomskiams, Lapenoms, Stan- 
koms, Šiurnai, Norkamš, Augsičiams, 
Ignaičiams, Balytai, Laugams, Balčiu^ 
natris, Žiogams, Bučinskams, Galec- 
koms, Cvirkai, Bačiūnams, Kazakevi
čiams, Žemaičiams, Balnams, Janušaus
kams, Dambrauskams, Balniui L., Bal
niui V., Baubliui, Bagiškiui, Veltelkdm% 
Gaideliui, Mišeikams, Kojeliams, Trečio
kams, Gudinskui B., Gudinskui J., Gu- 
dinskui S., Varkavičiui, Ltngarčiąms, 
Vakarams, Kulyčioms, Stampaičiams, 
Razokams, Vainavičiui, Ragneckui ir 
ponui X. M. F. Žymantai.

t

s.

Viso 
Išlaidos:
Raštinės reikalams
Nuoma už pat. LNomams ... 
"Maironio" šešt. mok. išlark. 
Lituanistinių kursų išlaikymui 
Mokytojų suvažiav. paremti;. 
Paltų Federacijai paremti . 
Chorui "Varpos" paremti.....
Spaudos minėjimo išlaidos .... 
Įvairios išlaidos

Kasoje yra

$946.06 
481.00 
127.60 

18.72 
13.25 
50.00 
10.50

$1647.13

$44.28 
120.00 
250.00 
130.00 
25.00 
25.00 

100.00 
13.25 
21.30

Viso $728.83
......  918.30

Balansas $1647.13
Apylinkės valdyba.

Atmetė Lenkijos valdžios 
pretenzijas

Dar-1948 m. Toronte mirė len
kė H. Lepszy. Čia liko jos sesuo 
Pure, kuri gavo Lenkijoje esan
čių giminių įgaliojimą perimti 
visą palikimą, kurio vertė siekė 
$6.000, ir už tą sumą pasiųsti 
aniems giminėms Lenkijoj siun
tinių. Tuo tarpu įsikišo bolševi
kinės Lenkijos atstovybė, prista
čiusi dviejų Lenkijoje esančių 
giminių įgaliojimus. Teisme 
Pure advokatas priminė nepa
miršti, kad Lenkija valdoma ko
munistų, tad įpėdiniai vargu ar 
ką gautų, jei palikimas būtų per
duotas atstovybės žibiom Atsto
vybės advokatas dėl to, žinoma, 
protestavo, nurodinėjo, kad Ka
nada pripažįsta Lenkijos vyriau
sybę, tačiau teisėjas išsisuko. 
Palikimo globėju jis paliko Pure 
dėl to, kad Lenkijoje esančių 
įpėdinių įgaliojimas buvo duo
tas antrajam atstovybės sekre
toriui Wolniakui, o teisme at
stovybę atstovavo konsularinio 
skyriaus vedėjas Sruster.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londonu, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO

6

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraliu balto perdavimu (High Fidelity), vokiečių gamybos 
radijo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užražyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuoialai bei odos iidirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje —

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

Sav. K. MOTUŠIS.
Rodijo priimtuvų specialios trumposios bangos jums garantuoja Europos stočių 
priėmimą (Vilnius kasdien 6.30—7.00 p.m.). Pas mus atliekami specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sąlygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
gali būti pHimtdskaio imokijiw^poanndas^ c

ATUNYiC fekPORT . IMPORT CO. Centrinė Prnkyfcn ir Biurai: 
926 Dundas St. W., Toronto 

Td. EM. 4-1633.
<■ IR AGENTŪROS:
Toronto — 697 Queen St. W.
HAMILTON — 236 James St. N. ir * 

224 King St. E. 
Kitchener — 343 King St. E. 
Waterloo — 96 Kin®. St. S. 
London — 740 Queens Ave. ir 

345 Clarence St.
Ottawa — 156 First Ave.
Winnipeg — 715 Elgin Ave.
Vancouver — 340 Homer St. REIKALINGI

Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
RONCESVALLES AURORA $2.000 įmokėti, viso $10.500, pusiau at

skiros namas, 6 komb., oro-anglių Šildymas, garažas. Namas be skolų.
WESTMINSTER - RONCESVALLES, $3.000 įmokėti, pusiau atskiras,,#?- 

tų namas, 6 komb., modernūs, alyvos Šildymas, garažas. Viso $14.500.
GROCERY1 - MEAT krautuvė, $7.000, Roncesvolles gatvėje, pilnai įrengta, 

nuoma $100 mėnesiui, apyvarta — apie $1000 savaitėje, 2-jų ougŠtų narrfas, 
galimo jį nupirkti. ’ - r

GARDEN - RONCESVALLES, $4.000 įmokėti, viso $13.800, 7 nepereinami 
komb., vandens-alvvos šildymas, be garažo. * v . ’ a

KING - SUNNYSIDE, $4.000 jmokėti. viso $25.000, 13 komb. su boldois, 
paįomų nemos, vondens-olyvos Šildymas, 3 garažai, išmokėjimas ilgam laikui, 
atviras morgičius. K . c.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1«1 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO
> Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakorzh HU* MW


